รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ดารงเสถียร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ธีรเวชญาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ศรีทะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ การบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล สีใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานวย ปาอ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิ์เย็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา ราชเวียง
ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561
ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

สารจากผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การจัดประชุมครั้งนี้เป็น
ครั้งที่ 11 สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องขอโทษนักวิจัยผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จากทุกหน่วยงานที่เคยมาร่วมใน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมาทุกปี ในปีนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ค่อนข้างล่าช้า ประกอบ
กับหลายมหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการฯ ทาให้มีจานวนผู้ร่วมงานไม่มากเท่าที่ควร ในครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 12
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเร่งดาเนินการและเรียนเชิญเข้าร่วมในครั้งต่อไป ขอขอบคุณนักวิจัยผู้มีอุปการะคุณ
ทุกท่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพยายามตอบสนองความต้องการของนักวิจัยทุกคน แต่เพื่อรักษาคุณภาพทาง
วิชาการทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกบทความที่นาเสนอและได้แก้ไขตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเป็นบทความที่ทรงคุณค่าทางวิชาการ และในครั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนานาเสนอผลผลิต
จากงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผู้ประกอบการจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
มีสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด นามาจัดจาหน่ายจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่ผ่านการบ่มเพาะจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการวิจัย การ
บริการวิชาการและการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันนี้ ตลอดไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอขอบคุณ ได้รับการสนับสนุน
จากพันธมิตรเครือข่ายวิจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมืองพัทยา และ
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้องขอขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆ และนักวิจัยทุกท่าน ที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าทางวิชาการของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจพิจารณาและให้ข้อ เสนอแนะแก่
เรื่องที่นาเสนอ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพของผลงานที่นาเสนอได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อานวยพรแด่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นาเสนองานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์และผู้เ ข้าร่วม
งานทุกท่าน ให้ประสบความสาเร็จในงานวิจัย และดาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สรรสร้างผลงานเพื่อการ
พัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
(ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พนิ จิ )
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 29 June 2018

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของรัฐบาลในการกาหนดยุทธศาสตร์โดยจัดลาดับความสาคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ทาให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
เวทีโลก รวมทั้งทางด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และแปรรูปเชิงผลลัพธ์
ที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจาเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา และเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน
ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนาผลดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้
งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ สามารถนามาใช้พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจยั ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
3. เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
3. กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
การดาเนินงาน
จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์
จัดการประชุมวิชาการฯ
สรุปประเมินผล
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4. รูปแบบดาเนินการ
4.1 การบรรยายพิเศษ (keynote lecture)
4.2 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation)
4.3 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation)
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ
นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของรัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6. สถานที่ดาเนินงาน
: โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ : วันที่ 29 มิถุนายน 2561
8. งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงบสนับสนุนของเจ้าภาพร่วม
จากหน่วยงานภายนอก และจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
9. การติดตามประเมินผล
9.1 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
9.2 สังเกตความสนใจของผู้ร่วมโครงการ
9.3 ประเมินผลจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10.2 เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
10.3 แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย
10.4 สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โทรศัพท์ 038 – 358201 ต่อ 8508 – 8510
E-mail: cfr2rmutto@gmail.com
ข
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ภาคบรรยาย
ห้องประชุม 1
Session 1 กลุ่มการศึกษา การจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์จากกิจกรรมกีฬาภายใน :
กรณีศึกษากีฬาภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร [O004]
ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ และ รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
กระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้าน อ่าวปากบารา สตูล [O016]
มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [O014]
น้าฝน ใจดี รัตนาวรรณ วิเศษ นันทน์ปพร ดุรงค์พนั ธุ์ ยิ่งยศ จิตจักร สุภาภรณ์ บุญเจริญ
และทรงธรรม เจริญจันทร์
แนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก [O015]
น้าฝน ใจดี และยิ่งยศ จิตจักร
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Session 2 กลุ่มการศึกษา การจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
Phonemic Awareness in Chinese L1 Readers of English:
Not Simply an Effect of Orthography [O013]
Warinthon Dandee, Pornchai Pornwiriyakit, Yingyot Jitjack, Pawarisa Kitprasop
and Xujing Yang
ผลกระทบจากการค้าเสรีต่อการลดแรงกดดันของปัญหาการอพยพแรงงานผิดกฎหมาย
เข้ามาไทย [O027]
ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์ เจตน์จรรย์ อาจไธสง และ สาคร บัวบาน
การสารวจการปฏิบัติงานในเขตการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเปรียบเทียบกับภาคผนวกที่ 14
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) [O017]
บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ และ วรรษมนต์ สันติศิริ
ปัญหาและความต้องการของผู้โดยสารที่มตี ่อการให้บริการรถเวียนรับ - ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา [O018]
อุกฤษฎ์ จันทรางกูล วรกมล ยศสันเทียะ ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม และ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
รูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์
จากัด และบริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน) [O019]
ศิรณัฏฐ์ รัตนเวคิน ศุภณัฐ สุรวงค์ชัยธวัช พุทธชน อนุรักษ์ และ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศ เส้นทางภายในประเทศ [O020]
กชกร ยอดยิ่ง วิภาวี เอ็งพัวศรี และ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ [O021]
วัตรธิไช ผาสุก พชร เกษแม่นกิจ และ ปรีชา ค้ามาดี
ค
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

ห้องประชุม 2
Session 1 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน[O005]
ภูวเดช เศษจันทร์ เอนก เนรมิตรครบุรี และ กฤษฏา อนันตกาลต์
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป
บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด [O006]
ณิชาภา สุขนิรนั ดร์ เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพนั ธุ์
การบริหารสินค้าคงคลังในโลจิสติกส์
[O008]
สุรชัย นุ่มสารพัดนึก
หาอุณหภูมิและเวลาการบ่มแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งอลูมิเนียมผสมทองแดงโดยใช้วิธีออกแบบการทดลอง
พื้นผิวตอบสนอง [O009]
สุรชัย นุ่มสารพัดนึก

97
105
113
120

Session 2 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์จากเส้นใยปาล์มน้ามัน
[O011]
ประชุม คาพุฒ นิรมล ปั้นลาย และ กิตติพงษ์ สุวีโร
การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
[O007]
พรจิต พีระพัฒนกุล และ พู่กัน สายด้วง
ความต้องการเชิงพื้นที่ในที่อยูอ่ าศัยแบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอายุ กรณีศึกษา การเคหะแห่งชาติ
ชุมชนบ่อนไก่ [O012]
สิริโสภา ก่อสกุล และ พู่กัน สายด้วง
การออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก [O025]
ยิ่งยง รุ่งฟ้า มธุรส ชาวไร่ปราณ และ ฐิติมา สุพิสาร

128
136
148
157

Session 3 กลุม่ อาหารและเกษตร สัตวศาสตร์
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน [O002]
สัจจา บรรจงศิริ ดุสิต เวชกิจ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ บาเพ็ญ เขียวหวาน
ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ ปาลีรัตน์ การดี ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว และ อนุสรา แซ่ตั้ง
การแสดงออกของผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว 6 พันธุ์ ในหลายสภาพแวดล้อม [O003]
ไพฑูรย์ นาคเกษม ปราโมทย์ พรสุริยา และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
การใช้น้ามูลไส้เดือนต่อการผลิตผักชี [O010]
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช ประสิทธิ์ ชุติชูเดช และ อรวุฒิ อุ่นแดง
ผลของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนความเครียดกับฮอร์โมนเพศในช้าง
เอเชียเพศผู้ที่ตกมันและไม่ตกมัน ในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว [O022]
สุปราณี จันทร์เมืองไทย ยลดา แต่งภูเขียว อุไรวรรณ ราชยา และ ชัยณรงค์ ปั้นคง
การศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์ และติดตามผลการตั้งท้องหลังการทดลองผสมเทียมช้างไทย
ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว [O023]
ชัยณรงค์ ปั้นคง สกนธ์ น้อยมูล เจษฎา แถวเนิน อุมาพร ใหม่แก้ว อัมพิกา ทองภักดี
นิกร ทองทิพย์ และ อุฬาริกา กองพรหม
การเพาะขยายพันธุ์ลิงลมพันธุ์เหนือในสภาพการเพาะเลี้ยง ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว [O024]
สิริรัตน์ จันดาบุตร อาภา ห่อไธสง ชัยณรงค์ ปัน้ คง และ อุฬาริกา กองพรหม
ง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

ภาคโปสเตอร์
การพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศึกษาชุมชนดั้งเดิม ชุมชนท่าขุนนาง
จังหวัดลพบุรี [P01]
พรจิต พีระพัฒนกุล
การออกแบบระบบระบายน้าสาหรับโครงการจัดรูปที่ดิน ในเขตพื้นที่บารุงรักษาดอนเจดีย์ อาเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี [P07]
อรวรรณ จันทสุทโธ ทุติมา ไตรบุตร และ อภิเษก เดชเกษรินทร์
คุณภาพกาไร : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 INDEX
(กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) [P05]
อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida ของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนา [P02]
กาญจนา หริ่มเพ็ง และ เบญจวรรณ กาลังฟู
ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพของสารสกัดจากรานาเกลือ Aspergillus SSPB3124 [P03]
อภิรดี ปิลันธนภาคย์ สโรชา ประสงค์ผลชัย และ วารี เนื่องจานงค์
ผลของความเค็มที่มตี ่ออัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนา [P05]
นงนุช ตังเกริกโอฬาร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ.............................................
ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิชาการ..................................................................
รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ......................................................
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11
ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรม ดีวำรี จอมเทียนบีช พัทยำ จังหวัดชลบุรี
จัดโดย สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนำยน 2561
ห้องประชุม 1
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 10.20 น.

10.20 - 10.40 น.

ลงทะเบียน
- พิธีเปิด พร้อมมอบของที่ระลึกเจ้าภาพร่วม
- มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบตั ร โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
- มอบเกียรติบัตรนักวิจัย จาก กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Session 1 กลุ่มกำรศึกษำ กำรจัดกำร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
เลขานุการ : ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
10.40 - 11.00 น. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์จากกิจกรรมกีฬาภายใน : กรณีศึกษากีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร [O004]
ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ และ รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
11.00 - 11.20 น. กระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้าน อ่าวปากบารา สตูล [O016]
มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา
11.20 - 11.40 น. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [O014]
น้าฝน ใจดี รัตนำวรรณ วิเศษ นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ ยิ่งยศ จิตจักร
สุภำภรณ์ บุญเจริญ และทรงธรรม เจริญจันทร์
11.40 - 12.00 น. แนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก
[O015]
น้าฝน ใจดี และยิ่งยศ จิตจักร
12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2 กลุ่มกำรศึกษำ กำรจัดกำร มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ต่อ)
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
เลขานุการ : อาจารย์สุทธิดา ไชยชนะ
13.00 - 13.20 น. Phonemic Awareness in Chinese L1 Readers of English: Not Simply an Effect of
Orthography [O013]
Warinthon Dandee, Pornchai Pornwiriyakit, Yingyot Jitjack,
Pawarisa Kitprasop and Xujing Yang
ฉ
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13.20 - 13.40 น.
13.40 - 14.00 น.
14.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 15.20 น.
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ผลกระทบจากการค้าเสรีต่อการลดแรงกดดันของปัญหาการอพยพแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาไทย [O027]
ศิริภำ วิทยำพรพิพัฒน์ เจตน์จรรย์ อำจไธสง และ สำคร บัวบำน
การส่ารวจการปฏิบัติงานในเขตการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเปรียบเทียบกับภาคผนวกที่
14 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) [O017]
บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ และ วรรษมนต์ สันติศิริ
ปัญหาและความต้องการของผู้โดยสารทีม่ ีต่อการให้บริการรถเวียนรับ - ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา [O018]
อุกฤษฎ์ จันทรำงกูล วรกมล ยศสันเทียะ ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม และ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
รูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัทไทยสมายล์ แอร์
เวย์ จ่ากัด และบริษัทไทยแอร์เอเชีย จ่ากัด(มหาชน) [O019]
ศิรณัฏฐ์ รัตนเวคิน ศุภณัฐ สุรวงค์ชัยธวัช พุทธชน อนุรักษ์ และ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มอี ิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศ เส้นทางภายในประเทศ
[O020]
กชกร ยอดยิ่ง วิภำวี เอ็งพัวศรี และ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า่ กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ [O021]
วัตรธิไช ผำสุก พชร เกษแม่นกิจ และ ปรีชา ค้ามาดี

15.20 - 15.40 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.40 - 16.00 น.
16.00 - 17.30 น.

ชมการน่าเสนอแบบโปสเตอร์ และสินค้าชุมชนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ *
มอบเกียรติบัตรผู้น่าเสนอแบบโปสเตอร์
ประกาศรายชื่อโปสเตอร์ดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรโปสเตอร์ดีเด่น
พิธีปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และแนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป
ห้องประชุม 2

Session 1 กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
เลขานุการ : อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
09.00 - 09.20 น. ปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ่ากัด มหาชน
[O005]
ภูวเดช เศษจันทร์ เอนก เนรมิตรครบุรี และ กฤษฏำ อนันตกำลต์
09.20 - 09.40 น. การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีตส่าเร็จรูป
บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จ่ากัด [O006]
ณิชำภำ สุขนิรันดร์ เอนก เนรมิตรครบุรี และ เฉลย คงปรีพันธุ์
09.40 - 10.00 น. การบริหารสินค้าคงคลังในโลจิสติกส์
[O008]
สุรชัย นุ่มสำรพัดนึก
10.00 - 10.20 น. หาอุณหภูมิและเวลาการบ่มแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งอลูมิเนียมผสมทองแดงโดยใช้วิธีออกแบบการ
ทดลองพื้นผิวตอบสนอง [O009]
สุรชัย นุ่มสำรพัดนึก
10.20 - 10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 29 June 2018
Session 2 กลุ่มวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ (ต่อ)
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
เลขานุการ : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
10.40 - 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.
11.20 - 11.40 น.
11.40 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์จากเส้นใยปาล์มน้่ามัน [O011]
ประชุม คำพุฒ นิรมล ปัน้ ลำย และ กิตติพงษ์ สุวีโร
การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี [O007]
พรจิต พีระพัฒนกุล และ พู่กัน สำยด้วง
ความต้องการเชิงพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอายุ กรณีศึกษา การเคหะแห่งชาติ
ชุมชนบ่อนไก่ [O012]
สิริโสภำ ก่อสกุล และ พู่กัน สำยด้วง
การออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่าหรับเด็กออทิสติก [O025]
ยิ่งยง รุ่งฟ้ำ มธุรส ชำวไร่ปรำณ และ ฐิติมำ สุพิสำร
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 3 กลุ่มอำหำรและเกษตร สัตวศำสตร์
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
เลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ พรสุริยา
13.00 - 13.20 น. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดการการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน [O002]
สัจจา บรรจงศิริ ดุสิต เวชกิจ เบญจมำศ อยู่ประเสริฐ บำเพ็ญ เขียวหวำน
ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ ปำลีรัตน์ กำรดี ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว และ อนุสรำ แซ่ตั้ง
13.20 - 13.40 น. การแสดงออกของผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว 6 พันธุ์ ในหลายสภาพแวดล้อม [O003]
ไพฑูรย์ นาคเกษม ปรำโมทย์ พรสุริยำ และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
13.40 - 14.00 น. การใช้น้่ามูลไส้เดือนต่อการผลิตผักชี [O010]
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช ประสิทธิ์ ชุติชูเดช และ อรวุฒิ อุ่นแดง
14.00 - 14.20 น. ผลของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนความเครียดกับฮอร์โมนเพศใน
ช้างเอเชียเพศผู้ที่ตกมันและไม่ตกมัน ในสภาพเพาะเลีย้ งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว [O022]
สุปราณี จันทร์เมืองไทย ยลดำ แต่งภูเขียว อุไรวรรณ รำชยำ และ ชัยณรงค์ ปั้นคง
14.20 - 14.40 น. การศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์ และติดตามผลการตั้งท้องหลังการทดลองผสมเทียมช้างไทย
ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว [O023]
ชัยณรงค์ ปั้นคง สกนธ์ น้อยมูล เจษฎำ แถวเนิน อุมำพร ใหม่แก้ว
อัมพิกำ ทองภักดี นิกร ทองทิพย์ และ อุฬำริกำ กองพรหม
14.40 - 15.00 น. การเพาะขยายพันธุ์ลิงลมพันธุ์เหนือในสภาพการเพาะเลี้ยง ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว [O024]
สิริรัตน์ จันดาบุตร อำภำ ห่อไธสง ชัยณรงค์ ปั้นคง และ อุฬำริกำ กองพรหม
15.00 - 15.20 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.20 - 15.40 น.

ชมการน่าเสนอแบบโปสเตอร์ และสินค้าชุมชนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ *

15.40 - 17.30 น.

มอบเกียรติบัตรผู้น่าเสนอแบบโปสเตอร์
ประกาศรายชื่อโปสเตอร์ดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรโปสเตอร์ดีเด่น
พิธีปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และแนวทางการจัดโครงการในครั้งต่อไป
*มีนทิ รรศกำรและสินค้ำชุมชนบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยจำหน่ำยตลอดงำน

หมำยเหตุ : ก่าหนดการน่าเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม
**********************************************************
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รำยชื่อบทควำมวิชำกำรที่นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ที่

ชื่อบทควำม

ชื่อ-สกุลผู้นำเสนอ

สำขำวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
1 การพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศกึ ษาชุมชนดั้งเดิม
ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพบุรี [P01]
2 การออกแบบระบบระบายน้า่ ส่าหรับโครงการจัดรูปที่ดิน ในเขตพื้นที่บ่ารุงรักษาดอน
เจดีย์ อ่าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี [P07]
สำขำธุรกิจและกำรจัดกำร
3 คุณภาพก่าไร : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุม่ SET50 INDEX
(กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) [P05]
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
4 ฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida ของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนา [P02]

พรจิต พีระพัฒนกุล
อรวรรณ จันทสุทโธ
ทุติมา ไตรบุตร
และ อภิเษก เดชเกษรินทร์
อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ

6 ประสิทธิภาพของกรดเปอร์แอซิตกิ ในการลดแบคทีเรียรวม โคลิฟอร์ม และ
Escherichia coli บนใบโหระพา [P04]

กาญจนา หริ่มเพ็ง
และ เบญจวรรณ ก่าลังฟู
อภิรดี ปิลันธนภาคย์
สโรชา ประสงค์ผลชัย
และ วารี เนื่องจ่านงค์
ศิริโฉม ทุ่งเก้า
และ พัชรา สายทอง

7 ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนา [P05]

นงนุช ตังเกริกโอฬาร

5 ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพของสารสกัดจากรานาเกลือ Aspergillus
SSPB3124 [P03]
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์จากกิจกรรมกีฬาภายใน :
กรณีศึกษากีฬาภายในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
Influencing Factors towards Emotion Quotien of University Sports Day :
A Case Study of a Public University’s Sports Day in Bangkok
1,

ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์1 และ รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ2
Danaikrit Inthurit1 and Ratthakorn Pongprasert2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ผ่าน
การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ร่ ว มกิ จ กรรมกี ฬ าภายในจ านวน 400 คน ซึ่ งเป็ น นั ก ศึ กษาจากมหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางอารมณ์มีอยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการใช้ทุน
มนุษย์ และปัจจัยในการเข้าใจผู้อื่น ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.609 และ 0.396 ตามลาดับ ขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์มีอยู่ 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการใช้ทุนมนุษย์ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.260 งานวิจัยนี้
มีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐสนับสนุนให้เกิดกีฬาภายในมากขึ้นเพราะกิจกรรมนี้ส่งผลให้เกิดเยาวชนเกิดความฉลาดทางอารมณ์มาก
ขึ้น
คาสาคัญ : กีฬาภายใน ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์เส้นทาง ความฉลาดทางอารมณ์

Abstract
This research aims to study factors influencing students’ emotional quotien towards participation of
a university sports day. A questionnaire analyzing correlation of factors influencing emotional intelligence of
400 students participating in a public university sports day was utilized. The results showed that there were 2
direct influencing factors: (1) using personal skill factor and (2) understanding of others factor. The path
coefficient was reported at 0.69 and 0.396 respectively. An indirect influencing factor, using personal skill
factor, was also found with the reported path coefficient at 0.260. The Thai government authorities should
encourage more sports activities due to the result suggests that these activities affected emotional
intelligence among the youth.
Keywords: University Sports Day, Human Resource, Path Analysis, Emotional Quotien

1. บทนา
พันธกิจสาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทาง
ร่ า งกายและจิ ต ใจ มี ค วามส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะพลเมื อ งและพลโลก มี คุ ณ ลั ก ษณะตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา (สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) ซึ่งกลไกการพัฒนา
นักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ หลักสูตรและการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาจารย์ อาจารย์ที่
ปรึกษา หน่วยสนับสนุนทางวิชาการและกิจการนักศึกษา รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ (ชฎาพร จีนชาวนา, 2551) กล่าวได้ว่า การ
พัฒนานักศึกษาไปสู่บัณฑิตไม่เพียงต้องมีความพร้อมในด้านความรู้และวิชาการเท่า นั้น ยังต้องความพร้อมในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการทางานในอนาคต ซึ่งงานกิจการนักศึกษาถือเป็นกลไกที่สาคัญกลไกหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนานักศึกษาไปสู่บัณฑิต
ที่พึงประสงค์ได้
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กลไกในด้านกิจการนักศึกษา หรืออาจเรียกให้สมบูรณ์ว่า งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ถือเป็นบทบาทหลักอีกประการ
หนึ่งที่มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นในสถาบันให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวสู่การเป็น
บัณฑิตที่มีศักยภาพสมบูรณ์พร้อมในสังคม ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา นั่นเอง การจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงต้องดาเนินการทั้งการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
(สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา, 2551) กล่าวได้ว่า การเข้าร่วมในกิจกรรมนักศึกษาในฐานะต่างๆ ของนักศึกษาถือได้
ว่าเป็นการสะสมหรือเพิ่มทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้สูงขึ้น กิจกรรมของนักศึกษาที่สาคัญและมีในทุกๆ ปี การศึกษาคือ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้องใช้ทักษะความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์และเข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งทักษะในด้านปัญญาหรือความรู้ ทักษะทางด้านสังคม และทักษะทางด้านอารมณ์ เพื่อให้กิจกรรมหรืองานต่างๆ
สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไปได้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในนี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ทางานร่วมกันผู้อื่น อันจะส่งผลให้นักศึกษามีทุนทางอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตร่วมกับในสังคมได้ดีในอนาคต
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความ
ต้องการในชีวิตของตนเองและผู้อื่น เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสม ทั้งปัญหาความเครียดในใจ
หรือปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งกับผู้อื่น โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข (Goleman, 1995) ซึ่งการที่นักศึกษาจะพัฒนาตนเองเพื่อ
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพได้นั้น นอกจากความฉลาดทางเชาว์ปัญญาที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาแล้วนั้น นักศึกษาจะต้อง
ได้รัความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมกีฬาภายแม้จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพียงแค่ 1
วันต่อปีการศึกษา แต่กว่าที่งานจะสาเร็จลุล่วงไปได้นั้นจะต้องผ่านการร่วมแรงร่วมกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่งจะต้องใช้ทั้ง
เชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ผสมกันเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายในของนักศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รัฐที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลลัพธที่จากการศึกษาจะช่วยให้หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนส่งเสริมและให้ความสาคัญ
กับการจัดกิจกรรมกีฬาภายในมากขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมให้มากขึ้ น ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน

2. วิธีการศึกษา
2.1 พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) แล้วนามาจาแนกในการสุ่มด้วยสูตรคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน่ ซึ่งพื้นที่ศึกษาอยู่ใน 5 เขตในกรุงเทพมหานครฯได้แก่ เขตดินแดง เขตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอยู่หลายแห่ง

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรวัยกาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ช่วงอายุตั้งแต่ 18
– 26 ปี จานวน 688,006 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) ขณะที่การกาหนดกลุ่มตัวอย่างนั้นผู้วิจัยได้อาศัย
ข้อมูลกาหนดเป็นเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยซึ่งใช้การคานวณของยามาเน่ (Yamane,
1973) เพื่อหาจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดค่าความคาดเคลื่อนไว้ที่ร้อยละ 5 ซึ่งผลการคานวณเท่ากับ 399.77 คน ทาการปัด
เศษเพื่อให้สะดวกแก่การรวบรวมข้อมูลเท่ากับจานวน 400 คน โดยทาการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาจาก 3 สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบการสอบถามโดยการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ตอนที่ 2 ทุนมนุษย์ที่นามาใช้ในกิจกรรมกีฬาภายใน และตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมกีฬาภายใน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามผ่านการทาการ
ทดสอบข้อคาถามก่อนวิจัย (Pre-Test) กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จานวน 40 คน โดยใช้
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วิธีการวัดความสอดคล้องภายในแบบ Cronbach’s Alpha ข้อคาถามที่มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปซึ่งถือว่ามีความเชื่อถือ
ได้ค่อนข้างสูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2546) จากการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.734 ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้จึงนา
แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ในส่วนที่ 1 ทุนมนุษย์ที่นามาใช้ในกิจกรรมกีฬาภายใน และส่วนที่ 2 ความเก่งและความสุขที่นามาใช้ใน
กิจกรรมกีฬาภายใน จะใช้สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ และการแปลผลขณะที่ในส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งทาการเก็บข้อมูลโดยข้อคาถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับแบบไลเคิร์ท (Likert Scale) แล้วนาผลรวมและหาค่าเฉลีย่ เมื่อได้ข้อมูลแล้วนั้นขั้นตอนต่อไปจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อผลกระทบที่ได้รับจากกิจกรรมกีฬาภายใน โดยใช้สมการการวิเคราะห์ถดถอย การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเส้นทางสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ,์ 2546) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ AMOS ซึ่งมีรูปแบบของสมการ ลักษณะของเส้นทาง ตัวย่อและความหมาย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แบบจาลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ของตัวแปรที่ศึกษา
จากแบบจาลองรูปที่ 1 สามารถเขียนรูปแบบสมการความสัมพันธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression analysis)
ในรูปสมการ ดังนี้
WMO= a + b1CAP + b2MIN + b3PEO + b4FIX
ทั้งนี้ ตัวแปรแรงจูงใจในการส่งเงินกลับ (WMO) ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยความสุข จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความภูมิใจในตนเอง การพึงพอใจในกิจกรรม การมีความสงบทางใจ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2551) โดย
จะใช้เครื่องมือแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ในส่วนที่มีข้อคาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบไลเคิร์ท (Likert
scale) แล้วนาผลรวมและหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ในท้ายที่สุด

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เป็นเพศชาย จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และเป็นเพศหญิง 244
คิดเป็นร้อยละ 61.00 เมื่อทาการตรวจสอบจานวนครั้งที่เคยร่วมกิจกรรมกีฬาภายในของกลุ่มตัวอย่าง สามารถจัดเรียงได้
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเข้าร่วมครั้งแรก 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 กลุ่มเข้าร่วมปีที่สอง 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 กลุ่ม
เข้าร่วมปีที่สาม 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 กลุ่มเข้าร่วมปีที่สี่ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ที่
รับผิดชอบในกิจกรรมกีฬาภายในแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้นาเชียร์ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 กลุ่มผู้เชียร์ 134 คน
3
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คิดเป็นร้อยละ 33.5 กลุ่มนักกีฬา 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 กลุ่มสวัสดิการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และกลุ่มผู้
ได้รับหน้าที่อื่นๆ 128 คน คิด คิดเป็นร้อยละ 32.0

3.2 ทุนมนุษย์
การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในนั้นผู้เข้าร่วมจะได้ใช้ทุนมนุษย์เพื่อทาให้กิจกรรมกีฬาภายในประสบความสาเร็จ ซึ่งทุน
มนุษย์ที่ผู้วิจัยได้นามาใช้นั้นได้จากการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ 3 ประเภท (Gratton และ Ghoshal, 2003 อ้างใน นิสดารก์ เวชยา
นนท์, 2551) ดังนี้
3.2.1 ทุนทางปัญญา ได้แก่ ปัจจัยความจาและปัญญา ปัจจัยการใช้ทักษะทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ปัจจัยการใช้
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ปัจจัยความรู้เฉพาะในสาขาวิชาที่เรียน และปัจจัยการใช้ไหวพริบและปฏิภาณในกิจกรรมกีฬา
ภายในซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อคาถาม 5 ระดับแบบไลเคิร์ทแล้วนาผลรวมและหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนตัวแปรทุนทางปัญญา
3.2.2. ทุนทางสังคม ได้แก่ ปัจจัยการได้ทาความรู้จักเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้อง ปัจจัยการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ปัจจัยการ
ใช้ทักษะในการทางานเป็นทีม และปัจจัยการสละแรงกายและเวลาซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อคาถาม 5 ระดับแบบไลเคิร์ทแล้วนาผลรวมและ
หาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนตัวแปรทุนทางสังคม
3.2.3. ทุนทางอารมณ์ ได้แก่ ปัจจัยการประยุกต์ใช้จริยธรรม ปัจจัยการประยุกต์ใช้อารมณ์ ปัจจัยการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ปัจจัยการประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อคาถาม 5 ระดับแบบไลเคิร์ทแล้วนาผลรวมและหาค่าเฉลี่ยเพื่อ
เป็นตัวแทนตัวแปรทุนทางอารมณ์

ตารางที่ 1 การลงทุนมนษย์จากกิจกรรมกีฬาภายใน
n=400
ประเภท

ค่าคะแนน
2.97
3.57
3.75
3.43

การใช้ทุนทางปัญญา
การใช้ทุนทางสังคม
การใช้ทุนทางอารมณ์
ระดับการใช้ทุนมนษย์จากกิจกรรมกีฬาภายใน
ที่มา: จากการสารวจและคานวณ

การแปลผล
มีการทุนทางปัญญาในระดับปานกลาง
เกิดการใช้ทุนทางสังคมในระดับมาก
เกิดการใช้ทุนทางอารมณ์ในระดับมาก
มีการทุนทางปัญญาในระดับมาก

จากตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนและการแปรผลทุนมนุษย์ 3 ประเภท ซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อคาถาม 5 ระดับแบบไลเคิร์ทแล้วนา
ผลรวมและหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนตัวแปรการใช้ทุนมนษย์จากกิจกรรมกีฬาภายในซึ่งมีคา่ เท่ากับ 3.43 ซึ่งแปรผลว่าโดย
ภาพรวมมากกิจกรรมกีฬาภายในที่เกิดขึ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทุนทางปัญญา ทุนทาง สังคม และทุนทางอารมณ์ไปในระดับมาก
เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสาเร็จลุล่วง

3.3 ความเก่งและความสุขที่นามาใช้ในกิจกรรมกีฬาภายใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในจะสะท้อนภาพระดับการใช้ความเก่งและระดับการมีความสุขของผู้เข้าร่วมผ่านกิจกรรม
ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกิจกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งความเก่งและความสุขที่นามาใช้ในกิจกรรมกีฬาภายในที่ผู้วิจัยนามา
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
3.3.1 การเข้าใจตนเอง ได้แก่ การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง การควบคุมอารมณ์และความต้องการ
และการแสดงออกอย่างเหมาะสมซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อคาถาม 5 ระดับแบบไลเคิร์ทแล้วนาผลรวมและหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนตัวแปร
ปัจจัยการเข้าใจตนเอง
3.3.2 การเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ การใส่ใจผู้อื่น การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น และการแสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสมซึ่ง
ผู้วิจัยใช้ข้อคาถาม 5 ระดับแบบไลเคิร์ทแล้วนาผลรวมและหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนตัวแปรปัจจัยการเข้าใจผู้อื่น
3.3.3 การแก้ไขปัญหา ได้แก่ การรับรู้และเข้าใจปัญหา การมีขั้ นตอนในการแก้ปัญหา การมีความยืดหยุ่นในการ
แก้ปัญหาซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อคาถาม 5 ระดับแบบไลเคิร์ทแล้วนาผลรวมและหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวแทนตัวแปรปัจจัยการแก้ไขปัญหา
ความเก่งและความสุขที่นามาใช้ในกิจกรรมกีฬาภายในที่ผู้วิจยั ได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 2
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ตารางที่ 2 ความเก่งและความสุขที่นามาใช้ในกิจกรรมกีฬาภายใน
n=400
ประเภท
ปัจจัยการเข้าใจตนเอง
ปัจจัยการเข้าใจผู้อื่น
ปัจจัยการแก้ไขปัญหา
ที่มา: จากการสารวจและคานวณ

ค่าคะแนน
3.30
3.48
3.16

การแปลผล
มีการเข้าใจตนเองจากกิจกรรมกีฬาภายในระดับปานกลาง
มีการเข้าใจผู้อื่นจากกิจกรรมกีฬาภายในระดับมาก
มีการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมกีฬาภายในระดับปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยการเข้าใจตนเองมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.30 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายในมีการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง อีกทั้งมีการควบคุมอารมณ์และความต้องการ พร้อมการมีแสดงออก
อย่างเหมาะสมในระดับปานกลาง ขณะที่ปัจจัยการเข้าใจผู้อื่นมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.48 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนั้นผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายมีการใส่ใจผู้อื่น เกิดการเข้าใจและยอมรับผู้อื่นพร้อมทั้งการแสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสมในระดับมาก และ
ปัจจัยการแก้ไขปัญหามีค่าคะแนนเท่ากับ 3.16 ซึ่งหมายถึงโดยภาพรวมนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในเกิดการรับรู้และเข้าใจ
ปัญหา ตลอดจนเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งการมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาในระดับปานกลาง

3.4 ปัจจัยที่อิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์
จากการกาหนดโมเดลเพื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของโมเดล โดยแสดงปรากฏผลว่า มีค่า Chi-square Probability เท่ากับ 0.168 ค่า Chi-square Relative เท่ากับ 1.614
ค่า Goodness of Fit Index เท่ากับ 0.984 และ Root Mean Square Error of Approximation เท่ากับ 0.039 แสดงว่าโมเดล
มีความสอดคล้องและความถูกต้องซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นที่ยอมรับ (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557) โดยสามารถแสดง
การหาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ดังภาพ
ที่ 2
0.609***

MIN
(

)

0.816***
PEO
(

0.656***

CAP
(

)

0.396**

0.172**

)

WMO
(

0.174***

)

FIX
(

)

***=p<0.001, **=p<0.01,

**หมายเหตุ** p-value หมายถึง ค่าสถิติที่แตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญที่ระดับ 0.05 0.01 และ 0.001

ภาพที่ 2 แสดงโมเดลรูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ภาพที่ 2 อธิบายถึงการหาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรโดยที่ผ่านการตกแต่งแล้ว ซึ่งสรุปได้ว่าสัมประสิทธิ์เส้นทางที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มี 4 เส้นทาง
และมีเส้นทางที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี 2 เส้นทางซึ่งเส้นทางทั้ง 7 สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของแต่ละสมการ
โครงสร้างมาเขียนเส้นทางของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่านการตกแต่งแบบความสัมพันธ์ให้เป็นแบบจาลองที่ประหยัด
เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด สามารถอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพร้อมทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อมและผลรวมอิทธิพลได้ดังแสดงในตารางที่ 3
5
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ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล
ประเภทความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม WMO
CAP

MIN

PEO

FIX

ผลทางตรง : DE

0.609

0.00

0.396

0.00

ผลทางอ้อม : IE

0.260

0.00

0.000

0.00

0.869

0.00

0.396

0.00

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล : TE
ที่มา: จากการสารวจและคานวณ

จากตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์เหตุปจั จัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน พบว่า
1) ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในมากที่สุด คือ การใช้
ทุนมนุษย์และที่รองลงมา คือ ปัจจัยการเข้าใจผู้อื่น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.609 และ 0.396 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัว เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
จากข้อมูลอิทธิพลทางตรงสามารถอภิปรายผลได้ว่าการใช้ทุนมนุษย์ทั้ง ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในจะทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความฉลาดทางอารมณ์ในทิ ศทางบวก กล่าวคือ การได้ใช้ทุนมนุษย์
ในกิจกรรมนี้จะเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ให้กับผู้เข้าร่วมร้อยละ 60.90 ในขณะที่ปัจจัยการเข้าใจผู้อื่นที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่
รองลงมา สามารถอธิบายได้ว่า การได้ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใจที่ผู้เข้าร่วมได้อยู่ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่น แล้วกิจกรรมจะ
ทาให้เกิดการใส่ใจผู้อื่น การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น และการแสดงความเห็นใจต่อผู้อื่น ซึ่งการแสดงออกดังกล่าวส่งผลต่อความ
ฉลาดอารมณ์ในทิศทางบวก กล่าวคือ ปัจจัยการเข้าใจผู้อื่นจะมีผลโดยตรงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น
ร้อยละ 39.60 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรเพ็ญ พงศ์กล่า และคณะ (2560) ที่ระบุว่า นักศึกษาที่มีประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมบ่อยๆครั้งจะเกิดการใช้ทักษะต่าง ๆ ที่ทาให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและจะส่งจะมีความฉลาดทางอารมณ์ให้สูงมากกว่า
นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
2) ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ได้แก่ การใช้ทุน
มนุษย์โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.260 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรการใช้ทุนมนุษย์เป็นตัวแปรที่ต้องส่งผลต่อความฉลาด
ทางอารมณ์แต่จะส่งผลผ่านตัวแปรอื่นแล้วเกิดอิทธิพลโดยอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์
จากข้อมูลอิทธิพลทางอ้อมสามารถอภิปรายผลได้ว่าการใช้ทุนมนุษย์ทั้ง ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทาง
อารมณ์มีอิทธิพลทางอ้อมที่แสดงผ่านตัวแปรปัจจัยการเข้าใจผู้อื่นแล้วส่งผลโดยอ้อมสู่ความฉลาดทางอารมณ์ไปในทิศทางบวก
กล่าวคือ การใช้ทุนมนุษย์ในกิจกรรมกีฬาภายในจะส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ในลักษณะการถ่ายทอดผ่านการเข้าใจผู้อื่นร้อย
ละ 26.00
3) ตัวแปรที่มีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ได้แก่ การ
ใช้ทุนมนุษย์โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางโดยรวมทั้งหมดเท่ากับ 0.869 ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า การได้ใช้ทุนมนุษย์ทั้ง ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในจะส่งผลให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมและเป็นในทิศทางบวก กล่าวคือ การได้ใช้ทุนมนุษย์ในกิจกรรมนี้จะเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ทั้งโดยตรงและแสดงออก
ผ่านตัวแปรอื่นให้กับผู้เข้าร่วมร้อยละ 86.90 ประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร วิทยอุดมและคณะที่ระบุว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา ได้แก่ ความสามารถภายในตน ทักษะความเก่งคน
ความสามารถในการปรับตัว กลยุทธ์ในการบริหารความเครียด การจูงใจตนเองและสภาวะทางอารมณ์ (วิเชียร วิทยอุดม และ
คณะ, 2555) ประเด็นดังกล่าวเป็นทั้งในส่วนทักษะความเก่งคน กลยุทธ์ในการบริหารความเครียด และความสามารถในการ
ปรับตัวนั้นเป็นสิ่งที่ริเริม่ ได้จากการใช้ทุนมนุษย์ที่จะต้องใช้ทุนทางปัญญา ทุนทางอารมณ์ และทุนทางสังคมเป็นองค์ประกอบ

4. สรุปผล
กิจกรรมกีฬาภายใจเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้เกิดการใช้ทุนมนุษย์ในระดับมาก เนื่องจากเมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์ไปในระดับมากเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสาเร็จลุล่วง ขณะที่
เมื่อพิจารณาความเก่งและความสุขที่นามาใช้ในกิจกรรมกีฬาภายในพบว่าการ กิจกรรมกีฬาภายส่งผลต่อปัจจัยการเข้าใจผู้อื่นใน
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ระดับมาก ขณะที่ส่งผลปัจจัยการเข้าใจตนเองและปัจจัยการแก้ปัญหาในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในพบว่า ตัวแปรที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นตัวแปรที่มีทั้งอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อม คือ การใช้ทุนมนุษย์ ทั้งนี้ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางตรง คือ การใช้ทุนมนุษย์มากที่สุดและที่รองลงมา คือ ปัจจัยการ
เข้าใจผู้อื่น และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ การใช้ทุนมนุษย์
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐและเอกชนควรส่งเสริมให้จัดกีฬาภายในต่อไป เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้เข้าร่วมให้มากขึ้น ขณะเดียวกั นการที่การใช้ทุนมนุษย์กลายเป็นตัวแปรที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นตัวแปรที่มีทั้ง
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความฉลาดทางอารมณ์ที่มีค่าสัมประสิทธเส้นทางมากถึง 0.869 ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการ
กิจกรรมกีฬาภายในควรออกแบบแนวทางกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมเกิดการใช้ทุนมนุษย์ทั้ ง ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทาง
อารมณ์ ให้มากที่สุด เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตรงกับปรัชญาการศึกษาของ
สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) ที่ต้องการผลิตบัณฑิต หรือนักศึกษาที่
มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) เก่ง คือมีความรู้ เชี่ยวชาญชานาญการทั้งทางด้านวิชาการความรู้ทั่วไป และในด้านสาขาวิชาชีพ
2) ดี คือมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และการเป็นคนดีมีคุณธรรม 3) มีความสุข คืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางกาย ทาง
ใจ เบิกบานแจ่มใส ไม่เครียดแค้นชิงชังสังคม และ 4) สุขภาพดี คือมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
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การบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้าน อ่าวปากบารา สตูล
Civil Society Movement for Marine Resources Management :
The Case Study of Folk fishing Community Pak Bara Bay Satun
มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา
Mayusoh Ba-ngosueta
สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทคัดย่อ
สถานการณ์ความตึงเครียดของชุมชนต้าบลปากน้้าที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ผนวกกับการ
คาดการณ์ถึงผลกระทบด้านทรัพยากรทางทะเล และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ท้าให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือ
องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อแสดงจุดยืนทางสั งคมที่ต้องการเห็นความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลในอนาคต ผู้วิจัยจึง
สนใจท้าการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาบริบทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐในท้องถิ่นโดยองค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนการเข้าร่วมเจรจาต่อรองในนโยบายการพัฒนาของ
ภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง จากการศึกษา พบว่า มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือองค์กรภาคประสังคมเพื่อสร้าง
อ้านาจในการเจรจาต่อรองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่จ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางทะเลจ้านวนมหาศาล และ
คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศน์ทางทะเล นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยการท้า
บ้านปลาให้ปลาวางไข ท้าธนาคารปูเพื่อเพิ่มประชากรปู และมีการก้าหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกัน
คาสาคัญ : ภาคประชาสังคม การบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กระบวนการเคลื่อนไหว ประมงพื้นบ้าน

Abstract
The tautness situation in community of Tam Bon Pak Nam that caused by strategy development
mega project in area supplemented with marine resources impact anticipation and local community way of
life, which followed by the movement of group and organization from civil society stand up for the
sustainable of marine resources in the future that demanded this research project to study is the context of
marine and coastal resources management and strategy development mega project in area consisted of
government policy negotiation that effects on marine and coastal resources. The result demonstrated that
the local context consisted of groups and organizations of civil society that instituted as official and unofficial groups under the marine and coastal sustainable development idea. Moreover, the local was
participated a social movement under the data of society potential in negotiation with strategy development
mega project. The need for huge amounts of marine resources. It is expected that this could affect
communities and marine ecosystems. There is also conservation. And to restore the marine resources by
making fish house to fish. Do crab banks to increase crab populations. There is a common set of measures
for the utilization of marine resources.
Keywords: Civil society, Marine and coastal resources, Official group, Unofficial group, Folk fishing

บทนา
บริบททางกายภาพของภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศที่ติดทะเล ซึ่งฝั่งตะวันออกจะติดกับทะเลอ่าวไทย และฝั่งตะวันตกจะติด
กับทะเลอันดามันท้าให้เกิดชุมชนชายฝั่งทะเล ซึ่งสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ท้าให้เกิดความสัมพันธ์
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การใช้ชีวิตนั้นแฝงด้วยหลัก
ความเชื่อที่ว่าทะเล คือ ชีวิต ซึ่งแฝงด้วยองค์ความรู้ต่างๆ เช่น เรื่องการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแหล่งปลาชุกชุม การใช้เครื่องมือ
จับสัตว์น้าที่ท้ามาจากวัสดุธรรมชาติ การคาดการณ์เรื่องลมฟ้าอากาศเพื่อวิเคราะห์ถึงความปลอดภัยในการท้าการประมง และการ
ได้มาซึ่งสัตว์น้าที่ต้องการนั้นจะค้านึงถึงความเป็นธรรมต่อระบบนิเวศน์ กล่าวคือ ไม่จับสัตว์น้าเกินความจ้าเป็น ใช้เครื่องมือที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีการฟื้นฟูทะเลเพื่อความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล (บรรจง นะแส และคณะ, 2545) ในทาง
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กลับกันพัฒนาการขององค์กรภาคประชาสังคมที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเริ่มจากการรวมตัวกันของสมาชิก
ในชุมชน ชาวประมงพื้นบ้านเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 13 จังหวัดภาคใต้ในปี พ.ศ.2536 ได้
ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้องค์กรภาค
ประชาสังคมในภาคใต้ต้องเผชิญหน้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรทางทะเล
ซึ่งในต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู จังหวัดสตูลก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการขนาดใหญ่เช่นกัน (MRG Online, 2551 และ บรรจง นะ
แส และคณะ, 2545)
จากนโยบายการพัฒนาจากภาครัฐและการพัฒนาเครื่องการประมงที่ทันสมัยดังกล่าวส่งผลเสียต่อทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งและชาวประมงพื้นบ้านโดยตรงท้าให้มีการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อแสดงจุดยืนทางสังคมโดยผลักดันให้รัฐ
กลับ ไปทบทวนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาโครงการขนาดใหญ่ อีก ครั้ ง อย่ างไรก็ ตามการรวมกลุ่ม ของภาคประชาสังคมในพื้น ที่
จ้าเป็นต้องมีการยกระดับหรือการพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(แก้วตา สังขชาติ, 2558) ในทางกลับกันพัฒนาการขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู จั งหวัดสตูล มี
การขยายตัวของกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งเริ่มจากการรวมชาวประมงพื้นบ้านและสมาชิกในชุมชนโดยมีนักวิชาการ
ข้าราชการ ก้านัน และตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาเพื่อยกระดับกลุ่มให้เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมองว่าการต่อสู้กับอ้านาจรัฐและอ้านาจนายทุนขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จ้าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
เพื่อ รับ มือและตอบโต้ กับอ้ านาจดั งกล่าวได้ นอกจากนี้ ทางองค์ก รภาคประชาสั งคมมีก ารตระหนั กถึงความเสื่อ มโทรมของ
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรั พยากรทางทะเลชายฝั่งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
และเกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้า นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์เชิงนโยบายเพื่อให้รัฐได้ทบทวนกฎหมาย
มาตรการ และแผนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านและทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ ง
อย่างไรก็ตามการก่อตัวของชาวประมงพื้นบ้านและสมาชิกในชุมชนเป็นองค์กรภาคประชาสังคมขึ้นมานั้นต้องการสร้างจิตส้านึก
ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และการให้ความส้าคัญกับความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ทั้งนี้การ
เคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่มีเป้าหมายในการสร้างพลังอ้านาจการต่อรอง สร้างกระบวนการเคลื่อนไหวแนว
ใหม่ในการแสดงจุดยืนทางสังคมเพื่อเรียกร้องถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งโดยชุมชน และการรณรงค์เชิง
นโยบายเพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มาจากชุมชน โดยมีกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมรวมทั้งสมาชิกชาวประมงพื้นบ้านเป็น
ผู้มีบทบาทหลักในการเคลื่อนไหวดังกล่าว
ดังนั้นบทความชิ้นนี้ จึงมีวัต ถุประสงค์เพื่ อเพื่อ ศึกษาบริบทด้ านการบริหารจัดการทรัพ ยากรทางทะเลชายฝั่งและ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐในท้องถิ่นโดยองค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนการเข้าร่วมเจรจาต่อรองในนโยบายการ
พัฒนาของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองที่อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบหลัก คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ผลักดันให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนเป็นคนก้าหนด รวมถึงการ
รณรงค์เชิงนโยบายให้เกิดการตรวจสอบโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ และแนวคิดภาคประชาสังคมที่อธิบายถึงการก่อตัว
ของกลุ่มคนที่มีจิตส้านึก ห่วงแหนในทรัพยากรทางทะเล โดยรวมตัวในรูปแบบกลุ่มหรือองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ซึ่งมีเป้าหมายในการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟู เพื่อให้ทรัพยากรมีความยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนการสร้างอ้านาจในการเจรจา
ต่อรองกับภาครัฐ ภาคเอกชน และต่อรองกับฝ่ายโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งในเบื้องต้นบทความชิ้นนี้จะกล่าวถึงสาระส้าคัญ
ของบริบทพื้นที่ แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง และแนวคิดภาคประชาสังคม ดังนี้

บริบทพื้นที่อ่าวปากบารา
อ่าวปากบาราเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล
ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ บ้านบ่อเจ็ดลูก บ้านปากบารา บ้านเกาะบูโหลน บ้านตะโละใส บ้านท่ายาง บ้านท่ามาลัย และบ้าน
ท่าพะยอม ซึ่งมีชุมชน 4 หมู่บ้านที่ติดทะเล มี 1 หมู่บ้านที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นเกาะ และอีก 2 หมู่บ้านติดล้าคลองที่เชื่อม
กับอ่าวปากบารา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้าน เกษตรกร ธุรกิจท่องเที่ยว และอื่นๆ ตามล้าดับ
ในทางกลับกันชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานรั ฐและบริษัทเอกชนเป็น
เจ้าของโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการขนาดใหญ่นั้นมีโครงการย่ออีกหลายโครงการ เช่น โครงการท่าเรือน้้าลึกปากบารา รถไฟราง
คู่ นิคมอุตสาหกรรม ท่อส่งน้้ามัน เป็นต้น ซึ่งในรายละเอียดของโครงการฯ ดังกล่าวนั้นมีการระเบิดภูเขา 8 ลูก การถมทะเล การ
ดูดทราย การเพิกถอนพื้นที่อุทยาน และดูดดินโคลนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ไปทิ้งกลางทะเล อย่างไรก็ตามการสร้างโครงการฯ
ดังกล่า วนั้น แน่น อนเลยว่า อาจส่ งผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรทางทะเลชายฝั่ง กระทบต่ อ ชุม ชน กระทบต่อ วิ ถี ชีวิ ต ดั่งเดิม ของ
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ชาวประมงพื้นบ้าน นอกจากสถานการณ์ด้านยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่แล้วชาวประมงพื้นบ้านยังมีความ
ขัดแย้งกับนายทุนที่ท้าธุรกิจเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งเรือประมงพาณิชย์ได้ท้าการลุกล้้าเขตของชาวประมงพื้นบ้านอีกทั้งยังใช้
เครื่องมือที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท้าให้ทรัพยากรและสัตว์น้าวันอ่อนได้รับผลกระทบ

แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง
นิเวศวิทยาการเมืองเป็นแนวคิดที่วิเคราะห์ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลัก โดยมองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรธรรมชาติล้วนมาจากแผนพัฒนาโครงการขนาดใหม่หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาจากภาครัฐ ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมี
บทบาทในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์,
2543) ในทางกลับกันนิเวศวิทยาการเมืองยังสนใจเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมที่น้าเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นประเด็นในการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง อย่างไรก็ตามการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องสู้กับอ้านาจภาครัฐ
และอ้านาจของภาคเอกชน โดยเฉพาะต้องสู้กับ วาทกรรมการพั ฒนาที่มาจากยุท ธศาสตร์ การพัฒนาของภาครัฐ ดั งนั้นการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมจะเคลื่อนไหวในรูปแบบการรณรงค์ ชุมนุมประท้วง
รูปแบบการปฏิรูป และการสร้างข้อมูลชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่มาจากภาคประชาชนโดยตรง(จุฑาทิพ คล้าย
ทับทิม, 2550) อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองเป็นกรอบในการมองปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้เป็นแนวทางในการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
(ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2543)

แนวคิดภาคประชาสังคม
แนวคิดภาคประชาสังคมได้พัฒนาการมาจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่สร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคมให้ประชาชน
ได้ รั บความเดือ ดร้อ น โดยเฉพาะปัญ หาความยากจน ปั ญ หาการละเมิ ดสิ ท ธิต่ า งๆ เมื่อ ประชาชนได้ รั บผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท้าให้มีความคิดที่จะพยายามสร้างกลุ่มเพื่อให้เกิดพลังอ้านาจในการต่อรองกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มี
อิทธิพลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน เป็นต้น(เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2542)ดังนั้น
สามารถอธิบายความหมายของ “ภาคประชาสังคม” ที่ครอบคลุมทุกประเด็นไม่สามารถอธิบายได้ เนื่องจากขึ้ นอยู่กับบริบทของ
ชุมชนนั้นๆ โดยสามารถแยกเป็นภาคประชาสังคมที่มีการแบ่งประเภทตามลักษณะงานที่ท้าอาจอยู่ในรูปแบบประชาคม แบบเสรี
นิยม และแบบขบวนการทางสังคมแนวใหม่ ซึ่งมีการสร้างจิตส้านึกร่วมกัน มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กร และการเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อการบูรณาการงานให้เกิดการท้างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น(ธีรยุทธ บุญมี, 2547)
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมไทยในระยะเวลาที่ผ่านมามีการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อให้
เกิดการท้างานอย่างบูรณาการซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของประเทศ ในทางกลับกันยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นไม่ได้ตอบโจทย์
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแต่อย่างใด จึงมีองค์กรภาคประชาชนที่มีการแสดงความเป็นพลเมือง สร้างความเป็น
ตัวตนของประชาชน เพื่อก้าหนดแผนพัฒนาโดยชุมชน จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่สร้างให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการ
แสดงพลังอ้านาจการเจรจาต่อรองจากภาครัฐ และภาคธุรกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการ
สนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบ(ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2543) ดังนั้นผู้วิจัยจึงน้าแนวคิดภาคประชาสังคม
มาปรับใช้กับการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากแนวคิดภาคประชาสังคมเป็นกรอบในการมองปรากฏการณ์ หรือกระบวนการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนของชุมชนในการสร้างแรงผลักดันให้เกิด
ขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนประมงพื้นบ้านโดยตรง และสิ่งส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
นั้นได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากเป็นยุคที่มีการติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ท้าให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
องค์กรภาคประชาสังคมทั้งภายในและภายนอกได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลท้าให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชา
สังคมอย่างหนาแน่น อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่ต้องแลกด้วยความสูญเสียทรัพยากรจ้านวนมหาศาลจากนโยบายภาครัฐ ท้าให้กลุ่ม
องค์กรภาคประชาสังคมจ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูล มีความสามารถในการการเจรจาต่อรอง และจ้าเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการเคลื่ อนไหวในอนาคต อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวคิดภาคประชาสังคมเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์พัฒนาการขององค์ภาคประชาสังคม และใช้เป็นแนวทางในการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อผลักดันให้เกิน
นโยบายสาธารณะที่มาจากภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการศึกษาอย่างรอบด้าน ซึ่ง
ในบทความนี้ผู้เขียนจะอธิบายวิธีการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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วิธีการศึกษา
บทความชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study
Approach) โดยมุ่งที่จะศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ภายใต้กระบวนการต่อสู้กับรัฐ
และนายทุน ซึ่งชุมชนเป้าหมายเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (ท่าเรือน้าลึกปากบารา) มุ่งการศึกษา
กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) จากหนังสือ บทความ วารสารวิชาการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์อิเล็กโทรนิกส์ และวิทยานิพนธ์ต่างๆ เริ่มจากการศึกษาแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง แนวคิดภาคประชา
สังคม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญแบบเจาะลึกตามประเด็นที่ก้าหนดไว้ ซึ่ง
เน้นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลส้าคัญแบบเจาะจงทั้งหมด 8 องค์กร คือ สมาคมรักษ์ทะเลไทย ร้านคน
จับปลา สมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้้า กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวปากบารา กลุ่มริฟการ์เดี้ยนไทยแลนด์ กลุ่มสองล้อรักษ์บ้าน
เกิด กลุ่มธนาคารปู และเครือข่ายชุมชนรักษ์อ่าวปากบารา ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มหรือองค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเลือกผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้น้า และสมาชิก หรือผู้ที่มีบทบาทสูงสุดของกลุ่มหรือองค์กร ทั้งกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ รวมถึงสมาชิกที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านด้วยจ้านวนองค์กรละ 2 คนใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30-45 นาที โดยประมาณ

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากบริบทพื้นที่ และแนวคิดดังกล่าวนั้นน้าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการปกป้อง
อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ดังนี้

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่(ท่าเรือน้าลึกปากบารา)
ในอ่าวปากบารา ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่เป้าหมายของแผนพัฒนาภาคใต้ โดยรัฐมีแผนที่จะสร้าง
ท่าเรือน้้าลึกปากบารา ซึ่งตั้งอยู่ในต้าบลปากน้้าสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจึง
จ้าเป็นต้องเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราบางส่วนออก นอนกจากนี้ไม่ใช่แค่มีโครงการท่าเรือน้้าลึกปากบาราเพียง
อย่างเดียว จ้าเป็นต้องสร้างนิคมอุตสาหกรรมด้วยเพื่ อรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกของประเทศ รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อม
เศรษฐกิจสงขลา-สตูล โครงการรถไฟรางคู่ คลังพักตู้คอนเทนเนอร์ และในกระบวนการสร้างนั้นจ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น ใช้ดินเพื่อถมทะเลโดยระเบิกภูเขา 8 ลูก ขุดทราย 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร ถมทะเล 4 พันกว่าไร่ และพื้นที่ทางนิเวศน์อื่นๆ
นับว่าเป็นการพัฒนาที่ต้องแลกกับความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากต้าบลปากน้้าเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านท้าให้เกิดผล
เสียต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล ชาวประมงพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนอีกด้วย

การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง่
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนนั้นทางกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่
มีกิจกรรมการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งด้วยการท้าบ้านปลาหรืองซัง เพื่อให้สัตว์น้ามีพื้นที่ในการวางไข่
ตลอดจนเป็นที่พักอาศัยของสัตว์น้าวัยอ่อนอีกด้วย กิจกรรมการท้าธนาคารปู เพื่อเพิ่มประชากรปูให้มากขึ้น โดยมีคณะกรรมการ
และสมาชิกชาวประมงพื้นบ้านน้าปูม้าที่ไข่นอกกระดองมาอนุบาลในถังที่เตรียมไว้ เมื่อแม่ปูม้า เขี่ยไขออกจนหมด น้าแม่ปูคืน
ให้กับสมาชิกที่มาฝากแล้วน้าลูกปูวัยอ่อนปล่อยสู่ท้องทะเล และการปล่อยสัตว์น้าวัยอ่อนเพื่อเพิ่มประชากรปลาให้มากขึ้น โดย
กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ และสมาชิกชาวประมงพื้นบ้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง(สตูล) นอกจากนี้ยังมี การก้าหนดมาตรการในการก้ากับดูแล
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งด้วยการประกาศห้ามจับสัตว์น้าบริเวณที่ท้าการอนุรักษ์ และก้าหนดขนาดของสัตว์น้าเพื่อไม่ให้มีการจับ
สัตว์น้าที่ไม่โตเต็มวัย

กระบวนการเจรจาต่อรอง
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อ
กระแสหลักและสื่อกระแสรองว่ามีการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่อย่ างไร มีการแก้ไขข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชาวประมงพื้นบ้านหรือไม่อย่างไร และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์
ดังกล่าวนั้นจะมีช่องทางในการร่วมการวิเคราะห์และประเมินผลสถานการณ์นั้นผ่านกลุ่มไลน์ (Line) และกลุ่มเฟสบุก(facebook)
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จากนั้นจะมีการลงความเห็นว่าทางกลุ่มหรือองค์ภาคประชาสังคมในพื้นจะต้องท้าอย่างไรเพื่อโต้ตอบสถานการณ์ปัญห าต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกหรือภาคีเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาภาคใต้ เช่น มูลนิธิอัน
ดามัน คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้(กป.อพช.ใต้) ทีมสื่อมวลชน นักกฎหมาย และนักวิจัยอิสระ ซึ่งเป็น
ทีมงานเฝ้าระวังสถานการณ์โดยภาพรวมทั้งหมดของภาคใต้ ซึ่งจะประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม
ผลการเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผลสถานการณ์ดังกล่าวนั้นจะน้าไม่สู่การยื่นข้อเสนอเพื่อเปิดโต๊ะเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนทางสังคมตามสิทธิที่ประชาชนควรได้รับ
2. ยื่นข้อเสนอในการเจรจา ในการบวนการยื่นข้อเสนอในการเจรจานั้นทางกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่
ซึ่งจะรวมกลุ่มกันในนามเครือข่ายรักษ์อ่าวปากบารา โดยมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของประเด็นที่ต้องการยื่น
ข้อเสนอแล้วมาวางแผนร่วมกันว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างในการเจรจานั้น สิ่งที่ทางกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ถ้าประเด็นไม่เร่งด่วนนั้นจะใช้เวทีสมัชชาในการเจรจา แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเป็นประเด็นเร่งด่วนทางเครือข่ายรักษ์อ่าวปาก
บาราจะประสานกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมเจ้าท่า ส้านักงานประมงจังหวัด หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายในการเจรจาต่อรอง
3. การเจรจาต่อรอง ในกระบวนการเจรจาต่อรองนั้นทางเครือข่ายรักษ์อ่าวปากบาราจะมีการนัดหมายเพื่อเปิดโต๊ะ
เจรจาโดยการเจรจานั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ 1) ทีมเจรจาต่อรอง เป็นแกนน้าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถในการเจรจา
ต่อรอง มีทั้งตัวแทนชุมชน ตัวแทนจากองค์พัฒนาเอกชน นักกฎหมาย และสื่อมวลชนหรือนักข่าวอิสระ 2) ทีมสนับสนุน เป็น
ชาวบ้านทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น ชาวประมงพื้นบ้าน บริษัททัวร์ ไกด์น้าเที่ยว เป็น
ต้น ซึ่งทีมทั้งสองทีมนี้จะมีการประชุมวางแผนกันก่อนเพื่อให้เข้าใจในจุดประสงค์ในการเจรจาต่อรอง และในกระบวนการต่อรอง
นั้นจะใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูล
เรื่องความไม่เหมาะสม และความไม่สมเหตุสมผลในการสร้าง และข้อมูลผลกระทบบางส่วนจากโครงการขนาดใหญ่รวมถึงความ
คุ้มทุนในการสร้างด้วย บางเรื่องทางเครือข่ายฯ ได้ท้ารายงานเป็นเอกสารเพื่อน้าเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเนื้อหาในเอกสารนั้นจะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงของ
โครงการขนาดใหญ่ ให้หน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบว่าข้อมูลไหนบ้างที่ไม่เห็นชอบด้วยกฎหมาย และสังคมไม่มีส่วนร่วม นอกจากนี้
ได้น้าผลการศึกษาทางด้านวิชาการที่จัดท้าโดยชุมชน เช่น ความหลากหลายทางสิ่ง มีชีวิต ระบบนิเวศน์ทางทะเล วิถีชีวิตของ
ชุมชน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่นับว่า
เป็นเครื่องมือในการต่อรองเพื่อหาข้อสรุปและหาทางออกที่เป็นธรรม จะมีก้าหนดวันและเวลาในการติดตามและประเมินผลการ
เจรจาในเวลาต่อมาเป็นระยะๆ
4. ติดตามผลการเจรจาต่อรอง เป็นขั้นตอนการติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอที่พูดคุยในกระบวนการการเจรจานั้น
ทางทีมงานของเครือข่ายรักษ์อ่าวปากบาราได้ท้าการติดตามแล้วประเมินผลตามเงื่อนไขของเวลาที่ก้าหนดไว้ในเวทีการเจรจา
ต่อรอง เพื่อสรุปผลการเจรจาต่อรองว่าทางฝ่ายรัฐหรือฝ่ายโครงการพัฒนาฯ ได้ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างได้ท้าตาม
ข้อตกลงหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ถ้าผลการเจรจาไม่เป็นผลส้าเร็จทางเครือข่ายรักษ์อ่าวปากบาราจะด้าเนินการต่อโดยส่งเรื่องไป
ยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิฯ เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและด้าเนินการต่อไป

อภิปรายผลตามแนวคิด
การศึกษาในครั้งนี้ให้ความหมาย “นิเวศวิทยาการเมือง” เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มคนที่มีความห่วงแหน
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยใช้กระบวนการต่อสู้เชิงนโยบาย เพื่อให้ภาครัฐทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรทางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540) ที่ให้ความหมายว่า “นิเวศวิทยาการเมือง” เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบใหม่ที่
น้าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อน เพื่อให้รัฐด้าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการศึกษาของ (ประชา หุตานุวัตร, 2541) ได้ให้ความหมายว่า แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง เป็น
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ กับธรรมชาติ และ
น้าเสนอประเด็ นเรื่อ งสิ่ งแวดล้อ มมาเคลื่ อนไหวทางการเมือ งที่ส ามารถสร้า งความมั่ นคงและยั่งยืน ในการใช้ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาในครั้งนี้ได้ให้ความหมาย “ประชาสังคม” เป็นการรวมตัวของทุกสาขาวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
จากภาครัฐ และตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่ม สมาคม องค์กรชุมชนทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างพลังอ้านาจในการต่อรองน้าไปสู่การก้าหนดนโยบายสาธารณะที่มาจากชุมชนเป็นคนก้าหนดที่เน้นความ
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ยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2551) ที่ให้ความหมายว่า “ประชา
สังคม” เป็นกระบวนการในการสร้างจิตส้านึก ของบุคคลหรือ องค์กร เพื่อมีส่ วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางสั งคม การเมือ ง
ศีลธรรม และรวมถึงการบริหารชุมชน สังคม และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

อภิปรายผลตามผลการศึกษา
ผลการวิจัยด้านกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมในต้าบลปากน้้าที่ว่า การ
รวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคมเกิดจากสถานการณ์ปัญหาที่มาจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐที่อาจส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยทางผู้มีส่วนได้ส่วยเสียมีการตอบโต้ด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย เพื่อสร้างอ้านาจในการต่อรอง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแสดง
จุดยืนทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุพิชฌาย์ ปัญญา (2557) ได้เสนอว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากการ
ใช้อ้านาจของภาครัฐและภาคธุรกิจในการช่วงชิงพื้นที่แหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่
ผ่านวาทกรรมการพัฒนาที่ทันสมัย อย่างไรก็ตามผลของการพัฒนานั้นจะน้าไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมใน
พื้นที่เนื่องจากยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคล้องกับความหมายแนวคิดภาค
ประชาสังคมของ (กฤษฎา บัญชัย และคณะ, 2556 และ ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2554) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการรวมตัวกันของ
กลุ่มคนที่มีจิตส้านึกในการท้างานเพื่อสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กลุ่มอาจจะอยู่ในรูปแบบการจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล
หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดอ้านาจในการต่อรองกับภาครัฐ และภาคธุรกิจ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลทางกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมมีการบริหารจัดการโดยการน้าประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ และมีการบริหารจัดการโดยชุมชนในการ
สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งด้วยการท้ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรรวมทั้งมีการสร้างกติกาหรือ
มาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฮัสสัน ดูมาลี (2555) ได้น้าเสนอ
เกี่ยวกับกระบวนการรวมกลุ่มของกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ที่เห็นความส้าคัญเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งจาก
กลุ่มนายทุน ดังนั้นกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อปกป้องและหาแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
ด้านกระบวนการเจรจาต่อรองทางกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อเปิด
โต๊ะเจรจา ซึ่งในกระบวนการเจรจานั้นจะส่งตัวแทนผู้จากกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ฯ ดังกล่าว การเจรจาต่อรองนั้นจะใช้ผลการศึกษาทางด้านวิชาการที่จัดท้าโดยชุมชน เช่น ความหลากหลายทางสิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศน์ทางทะเล วิถีชีวิตของชุมชน และสภาพแวดล้อมทางสังคมในการต่อรอง ซึ่งสอดคล้อกับการศึกษาของแก้วตา สังขชาติ (2558)
ได้เสนอจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวขององค์ภาคประชาสังคมมาจากรัฐมีนโยบายการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ซึ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวก็แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น การเผชิญหน้าโดยตรงกับภาครัฐ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มภาค
ประชาสังคมด้านข้อมูล การรณรงค์สาธารณะ และการตอบโต้ภาครัฐด้วยการสร้างข้อมูลชุมชนเพื่อเสนอศักยภาพชุมชน นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างหลากหลายตามแนวทางสันติวิธี

สรุปผล
อ่าวปากบารา เป็นอ่าวที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ทางรัฐบาลมีความสนใจในการด้าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์โครงการ
ขนาดใหญ่ท่าเรือน้้าลึกปากบารา ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ้านวนมหาศาลในการสร้างทั้งทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง จ้าเป็นต้อง
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และเวียนคืนที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ จากสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่มี
ความห่วงแหนทรัพยากรทางทะเล และเห็นต่างจากรัฐ รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อปกป้อง อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางชุมชนไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และในพื้นที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ประกอบอาชีพ รวมถึงสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
อย่างไรก็ตามทางกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึงศักยภาพของพื้นที่ และเสนอ
แนวทางการพัฒนาที่ชุมชนเป็นคนก้าหนดทิศทางการพัฒนาโดยการสร้างกระบวนการเจรจาต่อรองกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ชี้แจงสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับประมงพื้นบ้านและร่วมกันหาแนวทางในการจัดการร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงรวมถึง
ศักยภาพของพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ต้องแลกกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากมีการสร้างโครงการขนาด
ใหญ่ใ นพื้น ที่จริ ง และน้า ประเด็น เรื่องความคุ้ม ทุนในการสร้า งโครงการดังกล่า วมาเปรีย บเที ยบกั บสิ่งที่ชุมชนต้อ สูญเสียไป
นอกจากนี้ทางกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งด้วยการท้าบ้านปลาเพื่อให้
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สัตว์น้ามีพื้นที่ในการวางไข่ และท้าธนาคารปูเพื่อเพิ่มประชากรปูให้มากขึ้น และร่วมกันก้าหนดมาตรการในการดูแลทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในอนาคต ในทางกลับกันทางกลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นทางการในพื้นที่มี
ทักษะที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้พัฒนาผลงานด้านวิชาการเพื่อเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้รับโอกาสจาก
อาจารย์ ผศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนให้ค้าปรึกษาด้านวิชาการต่างๆ ให้
ประสบความส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่มอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ
ผู้วิจัยอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้น้า บุคลากร และสมาชิกของสมาคมรักษ์ทะเลไทย ร้านคนจับปลา กลุ่มท่องเที่ยวโยชุมชน
อ่าวปากบารา สมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้้า กลุ่มธนาคารปู กลุ่มริฟการ์เดี้ยน กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด และเครือข่ายชุมชน
รักษ์อ่าวปากบาราที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ
ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรดังกล่าว โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก และบุคคลทั่วไปที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรดังกล่าว ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane โดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนั้น ประกอบด้วยปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อมากกว่าปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบด้วย
ด้านมหาวิทยาลัย ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และด้านหลักสูตร ส่วนปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสังคมและวัฒนธรรมตามลาดับ ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อหลักสูตร พบว่า
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความเหมาะสมโดยความคิดเห็นต่อหลักสูตรในแต่ละด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน
อาจารย์ ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียน และด้านการเรียนการสอน
ค้าส้าคัญ : ปัจจัย ความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the factors influencing students to study Bachelor of
Business Administration, Program in Management, Faculty of Humanities and Social Science. Rajamangala
University Technology Tawan-ok, 2) to study attitude towards Bachelor of Business Administration, Program in
Management, Faculty of Humanities and Social Science. Rajamangala University Technology Tawan-ok.
Yamane method was used to select 70 samples from the students studying in the Program and the
graduates from the Program. The questionnaire was used to collect the data. The percentage, average and
standard deviation were used to analyze the data. The findings revealed that factors influencing students to
study Bachelor of Business Administration, Program in Management, Faculty of Humanities and Social
Science. Rajamangala University Technology Tawan-ok were both internal and external factors. The internal
factors which were university, cost of course, and course, have more influence on the students than the
external factors. External factors were individual reason, stability and growth needs, and social and culture.
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It was also found that the attitude of the respondents towards Bachelor of Business Administration,
Program in Management was good. Most of them thought that the Program was suitable for learners. The
appropriateness of the Program in each aspect was in descending order as follows: lecturer, measurement
and evaluation, and teaching.
Keywords: Factor, Attitude towards Bachelor of Business Management, Bachelor of Business Management

1. บทน้า
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมได้ นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ อันได้แก่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคนให้มีความสามารถในการพัฒนาได้
อย่างสมดุล สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ส่วนผลผลิตของระบบการศึกษาคือความรู้ที่ทาให้ประชากรของประเทศมี
ความสามารถในการปรับตัว แก้ไขปัญหาอันหลากหลายในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสามารถที่จะริเริ่ม
พัฒนาตน ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปได้ ทั้งนี้โดยตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลและความถูกต้องดีงาม จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้การผลิตกาลังคนในระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้
จากจานวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปัจจุบันมีจานวนมากกว่า 78 แห่ง และหากรวมสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะกิจ เพื่อ
ผลิตกาลังคนเข้าทางานในหน่วยงานของตนเอง เช่น โรงเรียนนายร้อยตารวจ วิทยาลัยพยาบาล หรือแม้แต่สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนก็จะมีสถาบันอุดมศึกษาจานวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่ามีปริมาณมากพอสมควร แต่จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นอยู่นั้น พบว่าการจัดการอุดมศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในด้านการผลิตกาลังคนเพื่อ
พัฒนาสังคมอย่างแท้จริง สิ่งที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่กระทาได้คือการให้ความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์เพื่อให้ผู้สาเร็จ
การศึกษานาไปใช้ในการประกอบอาชีพ แต่ในส่วนที่จะเสริมให้เกิดคุณภาพเมื่อออกไปทางาน เช่น ความกระตือรือร้น ความมี
มนุษยสัมพันธ์ หรือภาวะความเป็นผู้นา ฯลฯ ยังเป็นจุดอ่อนที่สถาบันอุดมศึกษายังกระทาได้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงนับเป็นสิ่ง
สาคัญ ที่หน่ว ยงานทางการศึ กษาต่ าง ๆ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้ องที่จ ะกระตุ้นให้ สถาบันอุด มศึกษาได้ต ระหนักเพื่ อพัฒนาผู้ที่ส าเร็ จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 9 มาตรา 63 – 69 (1) ทีว่ ่ารัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนทุกรูปแบบ ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาความสามารถ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) (2) ที่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ของคน ให้มีความรู้
เข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทางานและ
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ จึงทาให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาให้ทันสมัย และวิชาที่เรียนมีความหลากหลายเชิง
บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักดีถึงบทบาทและภารกิจที่
สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้นประกอบด้วยภารกิจที่สาคัญอันได้แก่
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และจากบทบาทและภารกิจดังที่กล่าวมา
นั้นจะเห็นว่า การผลิตบัณฑิตถือเป็นหัวใจสาคัญของการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญคือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปได้
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันวิทยาการทางการจัดการมีการพัฒนาและมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้น
เพื่อให้หลักสูตรฯ มีความเหมาะสมกับวิทยาการในปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของประเทศทั้งในภาคราชการ องค์กร และ
เอกชน อีกทั้งเพื่อให้เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2548 และเพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ มีความ
สมบูรณ์และตรงกับความต้องการของตลาด จาเป็นต้องมีข้อมูลทั้งด้านการบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน การ
สนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา ซึ่งผลการสารวจความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ รวมทั้งโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฯ จะได้นาไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
ต่อไป
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญ และสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรของสาขาวิชา
เช่น หลักสูตร ความต้องการในการประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการศึกษา ช่วงเวลาในการเรียน ค่าเล่าเรียน บรรยากาศและ
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สิ่งแวดล้อม คณาจารย์ การบริการวิชาการ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุด รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ เพื่อนาผลจากการ
วิจัยมาพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา ให้ทันสมัยขึ้น มีวิชาที่หลากหลายสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และตรง
กับความต้องการของผู้เรียนจานวนมากขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะสอดคล้องและต่อเนื่องจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้
ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาที่เป็นประเด็นสาคัญ คือ แนวคิดเกี่ยวกับกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ เจตคติ การตัดสินใจ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตลอดจนงานวิจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้
ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส้าคัญและประชากร
งานวิจัยนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาให้สาขาวิชาการจัดการมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อ มูล จากนัก ศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี ที่ก าลังศึก ษาอยู่ใ นหลัก สูตรบริ หารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิชาการจั ดการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2. วิธีด้าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ใ นหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ด การ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ
Yamane โดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 70 คน
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม ที่ผ่านการทดลองใช้ (tryout) กับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.98
- การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดมาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูลทั่วไปโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรบริหารธุรกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก รวมทั้งข้อมูลความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า
วัตถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ด การ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษา
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเข้าศึกษาเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.79 และอันดับ 2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การเข้าศึกษาที่มีค่าเฉลี่ย 3.73 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเข้าศึกษา
เมื่อพิจารณาด้านปัจจัยภายในในแต่ละข้อ พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเข้าศึกษา เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ
ด้านมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.66 และด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.62
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเข้าศึกษาทางด้านมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก
คือ มีบริการด้านข้อมูลวิชาการ และสารสนเทศที่เพียงพอมีค่าเฉลี่ย 4.52 การเดินทางสะดวกที่มีค่าเฉลี่ย 4.12 และสภาพแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยมีความร่มรื่นน่าอยู่ที่มีค่าเฉลี่ย 4.07
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเข้าศึกษาทางด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ มี
คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับมีค่าเฉลี่ย 3.72 หลักสูตรมีความทันสมัยในการสร้างประสบการณ์
เพื่อการประกอบอาชีพและบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเป็นที่ต้องการขององค์การและหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ย 3.71 และ มีอุปกรณ์การ
เรียนที่ครบครัน ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ย 3.54
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการเข้าศึกษาทางด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ ด้านเหตุผลส่วน
บุคคลที่มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพมีค่าเฉลี่ย 3.69 และด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีค่าเฉลี่ย 3.52
(2) ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเข้าศึกษา
ด้านปัจจัยภายนอกในแต่ละข้อ พบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเข้าศึกษา เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ ด้านเหตุผล
ส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.69 และด้านสังคมและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย
3.52
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเข้าศึกษาด้านเหตุผลส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ 3 ลาดับ
แรก คือ มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพทางด้านการจัดการมีค่าเฉลี่ย 4.34 ต้องการประกอบอาชีพทางด้านการจัดการที่มีค่าเฉลี่ย
4.11 และเหมาะกับบุคลิกลักษณะของตนเองที่มีค่าเฉลี่ย 3.89
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเข้าศึกษาทางด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ 3
ลาดับแรก คือ ความรู้ทางด้านการจัดการช่วยให้หางานทาได้หลายทางมีค่าเฉลี่ย 3.88 เมื่อเรียนจบแล้วจะทาให้รายได้เพียงพอกับ
ความต้องการและเป็นสาขาวิชาที่ตรงกับงานที่จะใช้หรือต้องใช้ในการประกอบอาชีพที่มีค่าเฉลี่ย 3.71 และเป็นสาขาที่มีความสาคัญ
ต่อการประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าที่มีค่าเฉลี่ย 3.64
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ
เลือกเรียนตามพี่น้องหรือญาติสนิทมีค่าเฉลี่ย 3.86 ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ให้เลือกเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 3.82 และเลือกเรียนตาม
เพื่อนที่มีค่าเฉลี่ย 3.69
วัตถุ ประสงค์ข้อ ที่ 2 ความคิด เห็ นต่อ หลั กสูต รบริหารธุ รกิจ บัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.91 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อหลักสูตรในแต่ละด้าน
พบว่า ความคิดเห็นต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านอาจารย์ เป็นอันดับ 1 มี
ค่าเฉลี่ย 3.67 อันดับ 2 ด้านการเรียนการสอนและด้านการวัดและการประเมินผลการเรียน ที่มีค่าเฉลี่ย 3.62 และอันดับ 3 ด้านการ
เรียนการสอนที่มีค่าเฉลี่ย 3.61
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อหลักสูตรในแต่ละด้าน พบว่า ด้านอาจารย์ อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ
พบว่า อาจารย์สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 4.07 การเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ย 3.98 และ อาจารย์มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาจัดการค่าเฉลี่ย 3.91
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ 2 ลาดับแรก คือ
การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่มีค่าเฉลี่ย 3.76 และมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนมีค่าเฉลี่ย
3.50
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรมี
ความทันสมัยในการสร้างประสบการณ์เพื่อการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.91 อันดับ 2 การสอนให้นักศึกษามีความคิดในเชิง
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สร้างสรรค์มีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่มีค่าเฉลี่ย 3.87 และอันดับ 3 ระยะเวลาของรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ /ฝึกปฏิบัติเพียงพอที่มี
ค่าเฉลี่ย 3.84
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ นักศึกษาทราบ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.75 นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้จากการเรี ยนการสอนในหลักสูตรนี้ในการทางานที่มีค่าเฉลี่ย
3.68 และนักศึกษาได้รับประโยชน์หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ย 3.52
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการศึกษา และการจัดการของหลักสูตร อยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรก คือ หลักสูตรมีทุนสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานขณะ
กาลังศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.10 มีบริการด้านข้อมูลวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอมีค่าเฉลี่ย 3.69 และมีสถานที่ทางานนอก
เวลาเรียนให้นักศึกษาขณะกาลังศึกษาที่มีค่าเฉลี่ย 3.54
3.2 อภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อ การเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อมากกว่าปัจจั ยภายนอก ทั้งนี้ปัจจัย
ภายใน ซึ่งประกอบด้วย ด้านมหาวิทยาลัย ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และด้านหลักสูตร การที่ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายใน
ที่มีผลต่อการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ปัจจัย 3 ลาดับแรกดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยด้านมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ความมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม
ตลอดจนการเดินทางที่สะดวก และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถให้ตัดสินใจศึกษาต่อ การ
เป็นที่ยอมรับของสังคม ความน่าเชื่อถือ และมีความพร้อมทางด้านวิชาการที่หลากหลายในแต่ละด้านเพื่อที่จะสามารถนาไป
ประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับ กิตติภณ กิตยานุรักษ์ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ อทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อที่อยู่ในระดับมากคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้าน
หลักสูตร และด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ส่วนด้านสวัสดิการและการบริการของสถาบันอยู่ในระดับปานกลาง
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เพราะการกาหนดลักษณะของ
แรงงานที่ ต้ อ งการ อาทิ เศรษฐกิ จ ใหม่ จะแข่ ง ขั น กั น ด้ ว ยนวั ต กรรมใหม่ ๆ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การวิ จั ย และพั ฒ นา ดั ง นั้ น
สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการทาวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อ ระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ต้องลดการ
กีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย
เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประพันธ์ แสงทองดี (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเลือกและตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธ ยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกและ
ตัดสินใจเข้าศึกษาในสาขาการจัดการทั่วไป โดยพิจารณาด้านหลักสูตร ค่าใช้จ่าย สถานที่ และด้านการสนับสนุนการเรียน
ความต้ อ งการหลั ก สู ต รการเรี ย นที่ มี ค วามหลากหลาย ได้ รั บ มาตรฐาน และหลั ก สู ต รตร งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของธารง บัวศรี (2542) ที่กล่าวว่า
หลั ก สู ต รมี ความส าคั ญต่ อ การศึ ก ษาส่ ว นรวม เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเป็ น กระบวนการของการเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะเป็นกระบวนการพั ฒนาบุคคลและยังเป็นเครื่องมือภาครัฐในการสร้างกาลังคนเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา เพราะว่าหลักสูตรเป็นเครื่องมือถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งยังให้ความเห็นว่าหลักสูตรมีความสาคัญต่อการเรียนการสอน เนื่องจากหลักสูตรเปรียบเสมือนเป็นแม่บทสาคัญของ
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกสาขาวิชา หลักสูตรจะระบุถึงสิ่งที่ต้องการและแนวทางในการจัดการกับประสบการณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ส่วนปัจจัยภายนอก ด้านเหตุผลส่วนบุคคล ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสังคมและวัฒนธรรม
ตามลาดับนั้น เนื่องจาก เหตุผลส่วนบุคคลของผู้ที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพทางด้านการ
จัดการ ต้องการประกอบอาชีพทางด้านการจัดการ และเหมาะกับบุคลิกลักษณะของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทร์เจ้า
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สุภรรุ่งเจริญ และนภดล ยุทธสุขประเสริฐ (2549) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านความจาเป็นในการ
ประกอบอาชีพเป็นอันดับแรก รองลงมา คือปัจจัยด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน ด้านความมุ่งหวังของตนเอง ด้านอาคารสถานที่ ด้านอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านความสะดวกในการเดินทาง
ตามลาดับ
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นอันดับสองรองลงมา เนื่องจากผู้เรียนมีความมุ่งหวังในหลาย ๆ ด้าน คือ
การสร้างโอกาส และความก้าวหน้าหลังจากสาเร็จการศึกษา การมีโอกาสขอเพิ่มค่าตอบแทนจากหน่วยงาน สามารถเลือกอาชีพ
งาน และตาแหน่งงานที่หลากหลาย เหมาะสม ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ หารายได้
เสริม และเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารมณ์ เพชรชื่น (2547)
นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อตามสภาพฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง รวมถึงการตัดสินใจศึกษา
ต่อด้วยตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การเป็นที่ยอมรับ ได้รับการยกย่องจากเพื่อน ชุมชน และสังคม
รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการศึกษามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะ
เป็นเครื่องมือการบริหารการสื่อสารการตลาดที่สามารถสร้างองค์กรให้เป็นที่รู้จัก ให้เกิดความน่าเชื่อถือและพิสูจน์สถาบันตนเอง
ให้เป็นที่ยอมรับกับสังคมในด้านการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสามารถที่จะให้สถาบันของตนนั้นอยู่รอดท่ามกลางสภาพการณ์
แข่งขันที่รุนแรง
ดังนั้นการศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การ
พัฒนาเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งวิธีการที่จะรักษาอัตราการเติบโตของการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ต้องพยายามปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการ
อันเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งของสังคมไทย ตลอดจนสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
เป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน คือเป็นผู้รอบรู้ รู้จักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถออกไป
ประกอบอาชีพและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ความคิ ดเห็ น ที่ มี ต่อ หลั ก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิช าการจั ดการ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยความคิดเห็นต่อหลักสูตรในแต่ละ
ด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านอาจารย์ ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียน และด้านการเรียนการสอน
การศึกษาพบว่าปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน คุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องมีลักษณะคือ สอนดี มี
คุณ ธรรม และนาชุ ม ชนไปสู่ ก ารพั ฒ นา นอกจากนั้ น ควรมี บ ทบาทในการอ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู้ โดยต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงบทบาทในการเรียนการสอนให้มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ทั้งนี้ ผลการศึ กษายังพบว่ า ส่ว นใหญ่ ให้ ค วามสาคั ญกั บ ด้า นหลั ก สูต รเป็ น อัน ดั บแรก เนื่อ งจากหลั ก สูต รและระบบ
การศึกษาต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอนมีประสิทธิภาพ ตรง
กับความต้องการของนักศึกษา มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย และสามารถนาไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ ความต้องการหลักสูตรการ
เรียนที่มีความหลากหลาย ได้รับมาตรฐาน และหลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สา มารถนาไปประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของไวน์ริตาร์ อินทรพิทักษ์ (2549) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ตามการรับรู้ของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา
และคณาจารย์มีวุฒิการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
นอกจากนี้แนวคิดของธารง บัวศรี (2542) ที่กล่าวว่าหลักสูตรมีความสาคัญต่อการศึกษาส่วนรวม เนื่องจากการศึกษา
เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลและยังเป็นเครื่องมือภาครัฐใน
การสร้างกาลังคนเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา เพราะว่าหลักสูตรเป็นเครื่องมือถ่ายทอด
เจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งยังให้ความเห็นว่าหลักสูตรมีความสาคัญต่อการเรียนการ
สอน เนื่องจากหลักสูตรเปรียบเสมือนเป็นแม่บทสาคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกสาขาวิชา หลักสูตรจะระบุถึงสิ่งที่
ต้องการและแนวทางในการจัดการกับประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการของหลักสูตรมีความสาคัญ เพราะจะเป็นส่วนสนับสนุนให้กระบวนการ
ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของยุทธ ไกรวรรณ์ (2550) ที่เสนอ
ว่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพาความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะรวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติด้วย
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ในทานองเดียวกันผลการวิจัยปัจจัยสนับสนุน การศึกษาสอดรับตามแนวคิดของธารง บัวศรี (2542) ที่เสนอว่า การจัด
สวัสดิการและสิ่งบริการให้แก่ผู้เรียนนั้น ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเรียน และเป็นแรงจูงใจที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข และเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
ดังนั้น การศึกษาต่อเป็นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อมุ่งศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ให้มีความสามารถในการนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงยังเป็นที่ยอมรับของสังคม และส่งผลต่อความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพอีกด้วย

4. สรุปผล
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกอบด้วยปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ภายในเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อมากกว่าปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบด้วย ด้านมหาวิทยาลัย ด้าน
ค่าใช้ จ่ายตลอดหลัก สูตร และด้านหลัก สูตร ส่ วนปัจจั ยภายนอก ประกอบด้วยด้านเหตุ ผลส่ว นบุค คล ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสังคมและวัฒนธรรมตามลาดับ
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อหลักสูตร พบว่าส่วนมากมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความเหมาะสม โดยความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรในแต่ละด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านอาจารย์ ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียน และด้านการเรียน
การสอน
ทั้งนี้ การศึกษาต่อเป็นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อมุ่งศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ให้มีความสามารถในการนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาในระดับสูงยังเป็นที่ยอมรับของสังคม และส่งผลต่อความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพอีกด้วย
สถาบันอุ ดมศึกษาต้องด าเนินการพัฒนาหลักสู ตรการเรียนการสอนให้รองรั บและเหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้มากที่สุด รวมทั้งควรหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
การศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน พร้อมกับการนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่
ประสบผลสาเร็จของสาขาวิชาการจัดการในมหาวิทยาลัยอื่นๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูต รต่อไป เนื่องจากการพัฒนา
หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาของประเทศ
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การพัฒนา
เทคโนโลยี และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งวิธีการที่จะรักษาอัตราการเติบโตของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต้องพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการ อันเป็น
ความจาเป็นอย่างยิ่งของสังคมไทย ตลอดจนสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นที่
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน คือเป็นผู้รอบรู้ รู้จักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถออกไปประกอบ
อาชีพและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ตลาดแรงงาน
ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ประโยชน์
1. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรนาปัจจัยที่มีผลและสาระของแต่ละปัจจัยมาพิจารณาทบทวน ว่าสถาบันอุดมศึกษามี
การปฏิ บั ติ ใ นปั จ จั ย และสาระตามปั จ จั ย ใดบ้ า ง และเลื อ กปั จ จั ย หรื อ สาระของปั จ จั ย ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มของ
สถาบันอุดมศึกษามาดาเนินการปฏิบัติเพิ่มเติม เนื่องจากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจเข้า
ศึกษา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ด้านมหาวิทยาลัย ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร และด้านหลักสูตร จึงควรมีนโยบายจัด
การศึกษา รวมถึงดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับนักศึกษา รวมทั้งการมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สายตาบุคคลทั่วไป ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ
2. ผู้บริหารควรมีนโยบายจัดการศึกษา โดยต้องเป็นผู้นาการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้รองรับและ
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันให้มากที่สุด โดยอาจขอความร่วมมือกับสถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ
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3. ผู้บริหารควรมีนโยบายปรับปรุงสถานศึกษาให้น่าอยู่มากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องน้า ห้องสมุด สาธารณูปโภคต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนที่เอื้ออานวยความสะดวกต่อการศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ
และมีจานวนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา และชั่วโมง
การเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาการเรียน รวมทั้งการปรับปรุงเกี่ยวกับการวัดผละประเมินที่ชัดเจน
5. บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของนักศึกษา โดยนานักศึกษารุ่นพี่ที่
ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานไปให้คาแนะนาแก่รุ่นน้องของตน รวมทั้งการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการและชุมชน รวมถึงการให้โควตาศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
6. รัฐบาลควรนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ไปประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ต่างๆ ของรัฐ ในการพัฒนาหน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่ งการส่ ง เสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพออกสู่ สั งคม เพื่ อ ให้ ส ามารถพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน สั งคมและ
ประเทศชาตินั้น มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น
7. สถาบันอุดมศึกษาควรนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ไปประกอบการตัดสินใจ การวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก และการ
วางแผนในการก าหนดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ การวางแผนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และแผนปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
8. หน่วยงานวิชาการควรนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ในการศึกษา และการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากจะเป็นข้อมูลสาคัญในการนาไปใช้
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยได้
9. สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ และสถาบันฝึกอบรมพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการสามารถนาข้อมูลที่ได้
การวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาแรงงานที่มีความรู้
เฉพาะทางป้อนสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้มีทัศนคติที่ดี และ
มีความสามารถในการทางานที่ดีขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน และหาแนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาค
การใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตภาคตะวันออก จ่านวน
90 คน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test, ANOVA และ Chi-square ที่
ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ 0.05 และ Correlation ที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ 0.01 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน โดยผ่านทางโทรทัศน์มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตภาคตะวันออก มีความรู้
ความตระหนักและจิตส่านึกเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานในระดับปานกลาง และมีการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาค
การใช้พลังงานในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ประชาชนในเขตภาคตะวันออกที่มีระดับการศึกษา ความรู้ ความ
ตระหนักและจิตส่านึก และทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน ที่ต่างกันมีการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้
พลังงานต่างกัน และประชาชนในเขตภาคตะวันออกที่มีความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน ที่ต่างกันมีความตระหนัก
จิตส่านึกและทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานต่างกัน ที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ 0.05 ส่าหรับแนวทางการปรับตัว
สู่สังคมคาร์บอนต่่า ภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก สามารถสรุปได้สองด้าน คือ การลดการใช้พลังงาน และ
การสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก นอกจากนั้นยังต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยี เช่น การพัฒนารถยนต์ที่มีประสิทธิภาพการ
ประหยัดน้่ามันสูงขึ้น และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น
ค่าส่าคัญ: การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่า สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน ประชาชนในเขตภาคตะวันออก LCS

Abstract
The purposes of this research were to study knowledge, attitude and behavior of people in Eastern
Region for adapting to low carbon society and also to investigate relevant factors for adapting to low carbon
society (LCS) and find the adaptation methods to LCS in the energy consumption sector in the Eastern Region as
well. 90 survey respondents dwelling in the Eastern Region were asked to answer each question in the
questionnaire to collect the data. The percentage, average and inferential statistics, t-test, ANOVA, and Chi-square
were used to analyze the data at a significant level of 0.05 and correlation at significant level of 0.01. The findings
revealed that the majority of samples received the information of low carbon society in the energy consumption
sector mainly from television. Their knowledge, awareness and consciousness on LCS in the energy consumption
sector were at medium level, but their adaptation to LCS was high. According to hypothesis testing, it can be
summarized that the Eastern Region residents with different levels of education, knowledge, awareness and
attitude on LCS are able to adapt differently to LCS in the energy consumption sector. In addition, the Eastern
Region residents who had different level of the knowledge on LCS had different awareness on LCS at the
significant level of 0.05. The adaptation to low carbon society of residents in the Eastern Region can be concluded
in two aspects: reduction of energy consumption of the Eastern Region residents and encouragement of using
alternative energy. Furthermore, there should be researches in technology development such as improving
automobile to save fuel and manufacturing electrical appliances that use less energy.
Keywords: Adaptation to low carbon society, Low carbon society in the energy consumption sector,
Eastern region, LCS
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1. บทน่า
การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ าให้ วิก ฤตการณ์ พลังงานและราคาน้่ามั นที่มี ความผั นผวนสู ง ก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ทั้งในทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อการด่าเนินชีวิตประจ่าวันของ
ประชาชน ท่าให้ต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามราคาน้่ามันโลก นักวิชาการด้านเศรษฐกิจได้คาดการณ์ว่าราคาน้่ามันจะสูงขึ้น
จนผู้บริโภคไม่มีก่าลังซื้อ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตประมาณปี พ.ศ. 2583 สังคมโลกคงต้องเผชิญหน้ากับภาวการณ์ขาด
แคลนน้่ามันอย่างแน่นอน (ปัทมา ศิริธัญญา, 2549: 2) โดยเฉพาะประเทศไทย มีการน่าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นมูลค่าที่
สูงในแต่ละปี โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีการน่าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์สุทธิคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.42 ล้านล้านบาท (กระทรวง
พลังงาน ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556ก: 6)
จากปัญหาดังกล่าวท่าให้ทั่วโลกให้ความส่าคัญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานเพิ่มมากขึ้นและมีการคิดและพัฒนา
พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ โดยการน่าแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ เช่น ความร้อนจากดวงอาทิตย์ แรงขับดัน
ของน้่า คลืน่ แรงลม รวมทั้งความร้อนใต้พิภพมาประยุกต์ให้เป็นพลังงานที่สามารถน่ามาบริโภคได้ เพื่อแก้ปัญหาการหมดไปของ
พลังงานประเภทสิ้นเปลือง (Non Renewable Energy) และผลักดันพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่าคัญของพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ให้เป็นพลังงานหลักในอนาคตต่อไป นอกจากการน่าพลังงานทางเลือกมาช่วย
แก้ไขปัญหาแล้ว เครื่องมือส่าคัญในการแก้ไขปัญหาคือต้องมีการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานที่ดี เพื่อให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความยั่งยืน
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้น่าเข้าพลังงานกว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ โดยภาคการขนส่งมีสัดส่วนการ
ใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 36 (กระทรวงพลังงาน, 2556) ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งประเทศ โดยเป็นการใช้พลังงานในการ
คมนาคมขนส่งทางบกกว่าร้อยละ 79 ซึ่งในภาคการขนส่งนี้ ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 53.2 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
2555 ถึงร้อยละ 0.73 (กระทรวงพลังงาน, 2556) เขตภาคตะวันออกมีประชากรประมาณร้อยละ 7 ของประชากรรวมทั้งประเทศ
หรือ 4,517,174 คน (กรมการปกครอง, 2556) ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการและธุรกิจ เขต
ภาคตะวันออกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 43 ล้านตันต่อปี ท่าให้เขตภาคตะวันออกถูกเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ส่าคัญ การใช้พลังงาน โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การใช้พลังงานในครัวเรือน อาคารและส่านักงาน และการคมนาคม
ขนส่ง โดยในภาคครัวเรือนและอาคารนั้น มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมกันถึง 31,066 GWh อาคารบางแห่งมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ
10 – 15 เมกะวัตต์หรืออาจมากกว่านั้น ซึ่งโดยมากเป็นการใช้พลังงานเพื่อควบคุมอุณหภูมิในอาคาร รองลงมาคือพลังงานแสง
สว่าง และในส่วนการคมนาคมขนส่ง เป็นระบบที่ใช้การจราจรทางบกเป็นหลัก การใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ 53
โดยมีรถยนต์จ่านวน 5.56 ล้านคัน ในขณะที่การใช้ระบบขนส่งมวลชนมีสัดส่วนร้อยละ 47 โดยที่ระบบรถประจ่าทางเป็นระบบ
ขนส่งมวลชนที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ ประมาณ 5 ล้านคนต่อวัน มีการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมทุกชนิดรวมกันประมาณ 20 ล้าน
ลิตรต่อวัน (กรมธุรกิจพลังงาน, 2556)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถลดความรุนแรงให้อยู่ในระดับที่พอจะรับมือได้ และ
อาจจะชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ช้าลง ใช้เวลานานขึ้น สิ่งที่สามารถจะท่าได้ปัจจุบันนี้ก็คือ พยายามลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลง และเนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกระบวนการใช้พลังงานเป็นส่าคัญ จึงควรมีการเตรียมตัวและก่าหนด
แนวทางในการปรับปรุงการด่าเนินกิจกรรมในภาคพลังงานที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน นั่นก็คือ การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่า (Low Carbon Society)
สังคมคาร์บอนต่่า หรือ Low Carbon Society (LCS) มีแนวคิดมาจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศให้
น้อยที่สุด (Low Carbon Society Vision Thailand 2030, 2010) โดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง จึงควรท่าให้ผู้คนในสังคมมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่มีปริมาณคาร์บอนต่่า การเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่่า ต้องเริ่มต้นด้วยการช่วยกันลดความต้องการในการใช้พลังงานของทุกภาคส่วน
เช่น ภาคครัวเรือน ภาคการพาณิชย์ ภาคการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เป็น
ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคครัวเรือน อาคาร และการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีการปล่อยคาร์บอนจ่านวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการ
ด่าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคครัวเรือน อาคาร และการคมนาคมขนส่ง เช่น สนับสนุนการใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานและพลังงานหมุนเวียน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ระบบขนส่งมวลชน และอื่นๆ ซึ่งการด่าเนินการเหล่านี้ จะ
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคครัวเรือนและอาคาร และภาคคมนาคมขนส่งได้ โดยในประเทศไทยได้น่าสังคม
คาร์บอนต่่ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ในการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนประเทศ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง
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พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคมและระบบนิเวศเข้าด้วยกัน และปรับ
พฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่่า เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงท่าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท่าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
ประชาชนสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาโลกร้อน ตลอดจนน่าแนวทางที่ได้จาก
การศึกษาไปให้เป็นประโยชน์ต่อการด่าเนินการบริหารจัดการในงานด้านอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชน
ในเขตภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขต
ภาคตะวันออก
3. เพื่อเสนอแนวทางการปรับตัวสู่คาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก
1.2 ประโยชน์ทีได้รับ
1. ได้ทราบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าของประชาชนในเขตภาคตะวันออก
ภาคการใช้พลังงาน
2. ได้ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาค
ตะวันออก
3. ได้ทราบแนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก
1.3 การทบทวนวรรณกรรม
ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้
อย่างปกติ จึงท่าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น และท่าให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบน
โลก โดยปัจจัยที่ท่าให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงนั้น มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งปัจจัยภายนอกได้แก่ พลังงานจาก
ดวงอาทิ ต ย์ และวงโคจรของโลก ส่ ว นปั จ จั ย ภายในได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบของก๊ า ซในบรรยากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก แต่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของก๊าซในบรรยากาศ
ซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ และเชื่อกันว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก
(Greenhouse Effect) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในชั้นบรรยากาศ
มากกว่าปกติ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกนี้ จะท่าให้บรรยากาศโลกกักเก็บพลังงานความร้อนเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้
ความสมดุลของพลังงานเปลี่ยนแปลงไป (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2553)
การใช้พลังงานในเขตภาคตะวันออก
ปัญหาด้านพลังงานนั้น ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ส่าหรับสังคม เนื่องจากความต้องการในการบริโภคพลังงานของประชาชน
มีปริมาณมหาศาล เมื่อเทียบกับชุมชนในชนบท โดยทุกกิจกรรมในชีวิตประจ่าวันของทุกคนล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งสิ้น
ตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า เดินทางไปท่างาน ติดต่อธุระ ท่ากิจกรรมยามว่าง รับประทานอาหาร หรือแม้แต่กระทั่งขณะที่ก่าลังนอน
หลับ จึงท่าให้มีการใช้พลังงานเป็นจ่านวนมาก ซึ่งถ้าหากขาดการบริหารการใช้พลังงานที่ดีแล้ว ต่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มาก
เพียงใด ก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ยิ่งไปกว่านั้นความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทยยังสวนทางกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ท่าให้
ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจากประเทศพม่าและประเทศลาว การพึ่งพาพลังงานจากประเทศเพื่อน
บ้านนับว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นประการใดประการหนึ่ง ก็ย่อม
ส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของไทยทันที ซึ่งอาจท่าให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้
เขตภาคตะวันออกมีประชากรประมาณร้อยละ 7 ของประชากรรวมทั้งประเทศหรือ 4,465,777 คน (กรมการปกครอง
, 2556) โดยมีการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและอาคารรวมกันถึง 31,066 GWh (Gigawatt hour) ต่อปี (กระทรวงพลังงาน, 2555) ใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ และธุรกิจ ท่าให้เขตภาคตะวันออกถูกจัดเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ส่าคัญ
การลดการใช้พลังงานจากครัวเรือน สามารถด่าเนินการได้โดยภาคประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่พัก
อาศัย ซึ่งจะเป็นส่วนส่า คัญที่จะลดการใช้พลังงานได้ จึงต้องมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และท่าให้เกิดการตื่นตัวถึงการ
ประหยัดพลังงาน เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเมื่อต้องการใช้เท่านั้น เสียบปลั๊กครั้งเดียวต้องรีดเสื้อให้
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เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบ่อย ๆ เพราะการท่าให้เตารีดร้อนในแต่ละครั้ง กินไฟปริมาณมาก หลีกเลี่ยงการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้่า หม้อหุงต้ม ไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ตลอดจนรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี และมีประสิท ธิภาพต่อการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้
872 GWh เป็นต้น (ส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2553)
ในส่วนการลดการใช้พลังงานจากอาคารส่านักงานนั้น จ่าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ จั ด การ พนั ก งาน หรื อ แม้ ก ระทั่ งแม่ บ้ า นท่ า ความสะอาด ร่ ว มกั น ประหยั ด พลั งงาน เพื่ อ ให้ ใ ช้ พ ลั งงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดและใช้พลังงานให้น้อยที่สุด ซึ่งมีวิธีในการประหยัดพลังงานด้วยกันหลายวิธี เช่น ปลูกต้นไม้รอบ ๆ อาคาร
เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือให้ความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู (ส่านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2546) ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ่าเป็นในช่วงพัก และไม่จ่าเป็นต้องเปิด
เครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน ควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ ซึ่ง
จะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ก่าลังไฟฟ้า
นอกจากวิธีที่ได้กล่าวแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ อีกมากมายหลายวิธีที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน ซึ่งวิธีที่ได้กล่าวมา อาจเป็น
จุดเริ่มต้นให้ทุกคนรู้จักคุณค่าของพลังงาน รู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่ให้รั่วไหลสูญเปล่าอีกต่อ ไป ด้วยวิธีปฏิบัติ
อย่างง่าย ๆ ซึ่งสามารถท่าได้ทันที และวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การปฏิบัติให้เคยชินเป็นนิสัย เป็นกิจวัตร เพื่อให้ประเทศไทยจะไม่ต้อง
ประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจหรือวิกฤติพลังงานอีกต่อไป
ความหมายของสังคมคาร์บอนต่าและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่าในประเทศไทย
ปัญหาโลกร้อนเป็นกระแสหลักที่ได้รับการพูดถึงตั้งแต่ในเวทีระหว่างประเทศ วงสนทนาทางธุรกิจ กระทั่งในทุกภาค
ส่วนต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่าคัญ คือ การใช้พลังงาน จากรายงานการใช้พลังงาน
ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการคมนาคมขนส่ง และภาคครัวเรือนมีการใช้พลังงานรวม
คิดเป็นร้อยละ 87.2 ของการใช้พลังงานรวม (ภาคอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ 36.0 ภาคการคมนาคมขนส่งร้อยละ 35.7 และ
ภาคครัวเรือนร้อยละ 15.5) (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555) ซึ่งการจัดการพลังงานของอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอโลหะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การขนส่งทางบกในภาคการ
คมนาคมขนส่ง และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนจะสามารถช่วยลดความ
ต้องการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการจัดการเหล่านี้ จะท่าให้สามารถสร้าง
“สังคมคาร์บอนต่่า” ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษ์โลก ทั้งจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่มีการน่าเรื่องนี้ไปขยาย
ผลสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
สังคมคาร์บอนต่่า มีแนวคิดมาจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งจะมีผลต่ออากาศในระยะยาว และส่งผลกระทบด้านลบต่อมนุษย์ในอนาคต
(Low Carbon Society Vision Thailand 2030, 2010) โดยสังคมคาร์บอนต่่าเป็นสังคมที่มีการด่า เนินชีวิตโดยใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น สังคมคาร์บอนต่่าที่น่าไปปฏิบัติก็เพื่อหลีกเลี่ยงความหายนะ
จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศและเป็ น ผู้ น่ า ของสั งคมคาร์ บ อนศู น ย์ แ ละเศรษฐกิ จ พลั งงานหมุ น เวี ย น (ส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2553)
สังคมคาร์บอนต่่ามีบทบาทส่าคัญในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่นอกจากเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจแล้ว สังคมคาร์บอนต่่าถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่องค์กรธุรกิจน่าไปเป็นหนึ่งเป้าหมายในการก่าหนดกลยุทธ์แล ะ
วิสัยทัศน์ในการด่าเนินธุรกิจ และยังถือเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย ดังนั้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงพร้อม
ใจกันที่จะเดินไปสู่สังคมคาร์บอนต่่า แม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่มีมาตรการใดๆ ออกมาบังคับใช้ส่าหรับการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนก็ตาม ทั้งนี้มีหลายแนวทางที่องค์กรธุรกิจน่ามาใช้เพื่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่่า เช่น การจ่ากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศ โดยมีการลงทุนปรับปรุงกระบวนการด่าเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และการน่าร่องรอย
คาร์บอน (Carbon Footprint) และฉลากคาร์บอน (Carbon Label) มาเป็นเครื่องมือส่าหรับผู้บริโภคและผู้ผลิต จะเห็นได้ว่า
สังคมคาร์บอนต่่าเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งหากเราทุกคนร่วมมือกัน เครื่องมือเล็กๆ นี้
ก็อาจจะให้ผลที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม และกฎการปรับพฤติกรรม
ทฤษฎีการเรียนรู้ในสังคมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบันคือ ทฤษฎีของสกินเนอร์และแบนดูรา (พรรณทิพย์ ศิริวรรณ
บุศย์, 2551) ซึ่งหลักการศึกษาพฤติกรรมมาจากหลักพื้นฐานของกลุ่มพฤติกรรม หรือกลุ่ม S-R Theory โดยหลักพื้นฐานของ
ทฤษฎีเชื่อว่า พฤติกรรมต้องมีสาเหตุ และเชื่อว่า ถ้าควบคุมพฤติกรรมที่ปรากฏ (Overt Behavior) ได้ ก็จะสามารถควบคุม
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พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ได้ เช่น ถ้าควบคุมพฤติกรรมให้คนถูกลงโทษทุกครั้งที่สูบบุหรี่ บุคคลก็จะเลิกสูบบุหรี่เพราะ
ตัวเงื่อนไขการลงโทษนั้น และจากการที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะท่าให้ความอยากสู บบุหรี่หายไป ในระยะแรกของการพัฒนาทฤษฎีนี้
พฤติกรรมภายในไม่ได้ถูกกล่าวถึงหรือค่านึงถึงมากนัก จนนักจิตวิทยากลุ่มอื่นซึ่งไม่เชื่อในหลักพื้นฐานของสกินเนอร์วิจารณ์ว่า
สกินเนอร์เห็นค่าของมนุษย์เท่ากับสัตว์ในห้องทดลองหรือเครื่องจักรรถยนต์ แต่นักจิตวิทยาทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมได้โต้แย้งว่า
ในทฤษฎีการเรียนรู้นั้นได้ผนวกแนวความคิดของนักปรับพฤติกรรม (Behaviorist) ร่วมกับแนวความคิดของนักมนุษยนิยมในบาง
จุด เช่น นักปรับพฤติกรรมจะเน้นการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรม แต่ทฤษฎีการเรียนรู้ได้ผนวกเอาความ
แตกต่างของอ่านาจการควบคุมพฤติกรรมในบุคคลไว้ด้วย ฉะนั้น นักจิตวิทยากลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้จึงพยายามที่จะลบข้อกล่าวหา
ว่าไม่ค่านึงถึงความเป็นมนุษย์ของบุคคล โดยเน้นถึงความแตกต่างของตัวเสริมแรงของบุคคล และระยะต่อมาสกินเนอร์จึงได้
กล่าวถึงพฤติกรรมภายในในลักษณะของพฤติกรรมที่ มีอยู่ก่อนแล้ว ก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับพฤติกรรม (Entering Behavior
Modification) สิ่งที่นักจิตวิทยากลุ่มอื่นๆ เห็นด้วยกับสกินเนอร์ คือ พฤติกรรมทุกชนิดต้องมีสาเหตุ ส่วนข้อดีของทฤษฎีสกินเนอร์
คือ ศึกษาจากพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ ฉะนั้น ข้อมูลที่ปรากฏจึงชัด เจนในลักษณะข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการบันทึก
พฤติก รรมและกระบวนการที่ ชัด เจน แต่ อย่ างไรก็ดี สิ่ งที่ ท่า ให้ เกิ ดความยุ่ งยากในการใช้ก ฎของสกิ นเนอร์คื อ ตัว เสริม แรง
(Reenforcer) ที่แตกต่างกันของมนุษย์ และความซับซ้อน (Complexity) ของมนษย์ เช่น ตัวเสริมแรง เงินนั้นเป็นที่ต้องการของ
คนในสังคมปัจจุบันทุกคน เพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่จ่านวนเท่านั้น แต่ถ้านักปรับพฤติกรรมได้มีโอกาสพบมนุษย์พวกที่เรียกว่า พระ
อรหันต์ อะไรคือตัวเสริมแรงของมนุษย์พวกที่หลุดพ้น เงินหรือความตาย หรือความทุกข์ยากของคนอื่น หรือ มิได้กล่าวว่าใน
เงื่อนไขนี้พระอรหันต์จะหลุดพ้นจากกฎที่ว่าพฤติกรรมต้องมีสาเหตุ แต่ยากที่จะค้นพบว่า สาเหตุนั้นคืออะไร ยิ่งมนุษย์มีปัญญา
ฉลาดลึกซึ้งเท่าไร สาเหตุของพฤติกรรมก็หาได้ยากเท่านั้น ฉะนั้น การหาตัวเสริมแรงของมนุษย์จึงมิใช่สิ่งที่จะท่าได้เสมอไป
แนวคิดและทฤษฎีความรู้ ความตระหนัก จิตส่านึก และทัศนคติ
จากปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มนุษย์ต้องประสบทั้งทางธรรมชาติและสังคม ซึ่งจะมีบทบาทส่าคัญต่อการด่าเนินชีวิตของ
มนุษย์ มนุษย์จึงต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมและสังคม และรู้จักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่มาจากสิ่งแวดล้อมและสังคม กล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษย์จะต้องหาความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและสังคม ซึ่งความรู้ของมนุษย์ได้มีการพัฒนามากมายและมีหลายระดับของความรู้ตามความสามารถและพื้นฐานของ
มนุษย์ (สมชาย สีวะรมญ์, 2550 9-10)
Good (1973 อ้างถึงใน ทัศนีย์ บุญยะผลึก, 2548: 10-11) ได้ให้ความหมายของความตระหนักไว้ว่า ความตระหนักเป็น
ผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้าแล้ว
จะเกิดการรับรู้ โดยเมื่อรับรู้แล้วจะเข้าใจในสิ่งเร้านั้น คือเกิดความคิดรวบยอด และน่าไปสู่การเรียนรู้ คือมีความรู้ในสิ่งนั้น และ
น่าไปสู่ความตระหนัก ซึ่งความรู้และความตระหนักต่างก็จะน่าไปสู่การกระท่าหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้น
จิตส่านึกมีความส่าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของพฤติกรรม (วิเชียร แพทยาคม, หลวง, 2505 อ้างถึงใน ธัญภรณ์ วงศ์
อกนิษฐ์, 2543) โดยจิตส่านึกเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์แต่สามารถพัฒนาและกล่อมเกลา โดยผ่าน
กระบวนการปลูกฝังทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการเรียนรู้
ทัศนคติ หมายถึง สภาพความรู้สึกภายในของบุคคลที่ผสมผสานความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
เพื่อใช้ประเมินผลต่อคน สิ่งของ หรือสถานการณ์ อันน่ามาซึ่งการตัดสินใจอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธ โดยความรู้สึก
ภายในเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น หากบุ คคลมีความรู้สึกชื่นชอบ และยอมรับ บุคคลจะมี
ทัศนคติเป็นบวกต่อสิ่งนั้น และหากบุคคลมีความรู้สึกไม่ชอบหรือปฏิเสธ บุคคลจะมีทัศนคติเป็นลบต่อสิ่งนั้น ซึ่งจะส่งผลท่าให้เกิด
พฤติกรรมสืบเนื่องที่จะตามมาของบุคคล
เป็นที่เชื่อกันว่า ทัศนคติมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมของบุ คคล และขณะเดียวกันการแสดงออกหรือการ
ปฏิบัติของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติของบุคคลนั้นด้วย ทัศนคติไม่ได้เป็นองค์ประกอบอย่างเดียวที่ท่าให้เกิดการปฏิบัติ แต่เป็นสาเหตุ
อย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดหรือเป็นที่มาของการปฏิบัติ เช่นเดียวกับการปฏิบัติของบุคคลจะท่าให้ทัศนคติเปลี่ ยนแปลงหรือเกิดทัศนคติ
ขึ้นใหม่ได้ การปฏิบัติของบุคคลนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากทัศนคติอย่างเดียว แต่เป็นผลที่เกิดจากวิถีการครองชีวิต นิสัย และสิ่งที่
คาดหวังจากผลของการกระท่าต่างๆ ด้วย
งานวิจัยทีเกียวข้อง
ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน
สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน
พบว่า ประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนน้อย รวมทั้งงบประมาณในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ป ระชาชนมี
การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนน้อย
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ในต่างประเทศนั้นจากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดและผลงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการพลังงานและ สังคม
คาร์บอนต่่าที่ส่าคัญ ได้แก่ Martrinsson, Lennart and Sundstrom (2011) ศึกษาการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน จัดท่า
โดยหน่วยงานด้านพลังงานของสวีเดนและนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ โดยการส่ารวจประชาชนชาวสวีเดนตั้งแต่ปี 2004-2007
ผลการวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น อายุ ลักษณะครัวเรือน และรายได้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ
การประหยัดความร้อนและการท่าความร้อ น ซึ่งเป็นการยืนยันการถดถอยโลจิสติกโมเดล อย่างไรก็ตามทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม
ทั่วไปยังมีบทบาทส่าคัญ เมื่อประเมินความส่าคัญของลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจและทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมมีการประหยัด
พลังงานมากขึ้นจากอดีต นอกจากนี้ผลกระทบที่ส่าคัญด้านทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมนั้ น มีผลต่อครัวเรือนที่อาศัยในตึกอพาร์
ทเมนท์มากกว่าครัวเรือนที่อาศัยในบ้านเดียว และมีผลต่อครัวเรือนที่มีรายได้สูงมากกว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่า
Carvalho, Bonifacio and Dechamps (n.d.) ศึกษาเรื่องการสร้างสังคมคาร์บอนต่่า ซึ่งเป็นการศึกษากลยุทธ์ด้าน
พลังงานของสหภาพยุโรปและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันภายในปี 2020 จ่านวน 3 ข้อ คือ 1) ลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 20 2) บริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายโดยมาจากพลังงานทดแทนร้อยละ 20 และ
3) เพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานร้อยละ 20 จึงควรท่าการพัฒนาและการกระจายนโยบายสู่โรงไฟฟ้าในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ ซึ่งจากการวิจัยและมุมมองทางเทคโนโลยี แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีพลังงาน (SET – Plan) เป็นส่วน
ในการช่วยแก้ปัญหาทั้งวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งในการ “ปฏิบัติตัวแนวใหม่
(New Deal)” เป็นตัวแทนในการรักษาสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเสริมสร้างการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้เพิ่มขึ้น
ภายใต้โลกที่จ่ากัดปริมาณคาร์บอน

2. วิธีด่าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชากรในเขตภาค
ตะวันออก จ่านวน 4,517,174 คน (กรมการปกครอง, 2556) ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 90 คน ซึ่งการค่านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดจากสูตร
Yamane โดยก่าหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการหาค่าความถี่ และร้อยละ
การวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่าหรับการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 6 ด้าน โดยใช้การแจกแจงความถี่แบบสองทาง (Crosstabs) ใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ (ChiSquare) ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร เช่น ความรู้
เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานกับพฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน การใช้ค่าสถิติแบบที (ttest) ในการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มประชากร เช่น เพศ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) ในการหาความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มประชากรขึ้นไป เช่น อายุ ระดับการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ก่าหนดระดับนัยส่าคัญทางสถิติ 0.05 รวมทั้งค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่ระดับนัยส่าคัญ
ทางสถิติ 0.01

3. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตภาคตะวันออก มี การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้
พลังงาน ผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่ากึ่งหนึ่งมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน ซึ่งการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต
ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยข้อค่าถามที่มีความรู้มากที่สุดคือ สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รองลงมาคือ สังคมคาร์บอนต่่ามีแนวคิดมาจากการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการร่วมมือกันลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการด่ารงชีวิต โดยประชาชนในเขตภาคตะวันออกมีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานระดับสูง ร้อยละ 44.7 และระดับต่่าร้อยละ 22.3
ส่าหรับความตระหนักและจิตส่านึกเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อค่าถามที่มีความตระหนักและจิตส่านึกมากที่สุดคือ ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการปรับตัวสู่
สังคมคาร์บอนต่่า รองลงมาคือ ปัญหาความต้องการการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น จนมีแนวโน้มว่าพลังงานจะหมดไปมีความส่าคัญ
และควรได้รับการแก้ไข และควรจะเดินไปปิดไฟทันทีที่เห็นไฟเปิดทิ้งไว้
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ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่า ด้านพลังงานทั่วไป
ครัวเรือน อาคาร และคมนาคมขนส่ง ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตภาคตะวันออกมีทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้
พลังงานในภาพรวมระดับสูง เพื่อพิจารณาทัศนคติการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานแต่ละด้าน พบว่า ในด้านคมนาคม
ขนส่ง มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานสูงสุด รองลงมาคือด้านทั่วไป และในด้านอาคาร มีทัศนคติเกี่ยวกับ
สังคมคาร์บอนต่่าส่วนการใช้พลังงานต่่าที่สุด ในภาพรวม มีทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน ระดับสูงมากที่สุด
คือ ร้อยละ 91.5 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 6.5 และมีทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน ระดับต่่า น้อย
ที่สุด คือ ร้อยละ 2.0
ระดับความส่ าคั ญของปั ญหาและอุ ปสรรคของการปรับตั วสู่ สังคมคาร์ บอนต่่าภาคการใช้พลั งงาน พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนในเขตภาคตะวันออกให้ความส่าคัญกับ ปัญหาและอุปสรรคของสังคมคาร์บอนต่่าด้านการใช้พลังงานสูง รองลงมาคือด้าน
การคมนาคมขนส่ง และด้านครัวเรือน
พฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านครัวเรือน อาคาร และคมนาคมขนส่ง ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตภาคตะวันออกมีพฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานในระดับสูง โดยด้าน
ครัวเรือน ข้อค่าถามที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การเลือกซื้อแต่อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น เลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีฉลากเบอร์ 5 เป็นต้น
ด้านอาคาร ข้อค่าถามที่ปฏิบัติ มากที่สุด คือ การพิจารณาสัญลักษณ์ประหยัดพลังงาน ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ส่านักงาน และด้าน
คมนาคมขนส่ง ข้อค่าถามที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ หากต้องเดินทางโดยรถยนต์ มีการวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพื่อ
ประหยัดน้่ามัน ในภาพรวม ประชาชนในเขตภาคตะวันออกมีพฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานระดับสูงมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานระดับต่่าน้อยที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตภาคตะวันออกที่มีเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานใน
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่งเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนในเขตภาคตะวันออกที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการปรับตัวสู่
สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้
พลังงาน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความตระหนัก
และจิตส่านึกเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานใน
ทางบวก อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวสู่
สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานในทางบวก อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการ
ใช้พลังงาน มีความสัมพันธ์กับความตระหนักและจิตส่านึกเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานในทางบวก อย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาค
การใช้พลังงานในทางบวก อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. สรุปผล
สรุปผลการวิจัย
สังคมคาร์บอนต่่า เป็นสังคมที่หาแนวทางเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุด โดยจะต้องมี
เป้าหมายและมีการวางแผนแต่ละขั้นตอนซึ่งจะต้องท่าทั้งระบบ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงวิถีการด่าเนินชีวิต
ซึ่งสังคมคาร์บอนต่่าสามารถแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้าสามารถสร้างสังคมคาร์บอนต่่าได้ ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกได้มาก
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานให้กับประชาชน ควรด่าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อจะท่าให้เกิดความตระหนักและจิตส่านึก และทัศนคติเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานในระดับสูงเพียง
พอที่จะท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่า ภาคการใช้พลังงานได้ อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ให้
ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่ท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานได้ จ่าเป็นต้อง
มีการสร้างค่านิยม และความมีระเบียบวินัยของประชาชน จึงจะท่าให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตัวสู่สังคม
คาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานได้
ประชาชนและทุกภาคส่วนควรร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่า จึงจะท่าให้เกิดสังคม
คาร์บอนต่่าที่แท้จริงได้ ด้วยวิธีการง่ายๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถกระท่าได้ในชีวิตประจ่าวันด้วยความเต็มใจ
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และสามารถสร้างรายได้จากกระบวนการดังกล่าวได้ เช่น การเลือกใช้แต่อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน การปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในส่านักงานเวลาพักกลางวัน การคมนาคมโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น การใช้พลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
เช่น แก๊สโซฮอล์ และก๊าซเอ็นจีวี เพื่อน่าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงาน
ซึ่งแนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก สามารถสรุปได้สอง
ด้าน คือ 1) การลดการใช้พลังงาน ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน และ 2) การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่
การลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง นอกจากนั้นยังต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน เช่น การ
พัฒนารถยนต์ที่มีประสิทธิภาพการประหยัดน้่ามันสูงขึ้น และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการน่าไปใช้ประโยชน์
1. รัฐบาลจะต้องด่าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าอย่างต่อเนื่องให้ส่าเร็จตามเป้าหมาย เช่น พฤติกรรม
การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือก ตลอดจนขยายผลสู่ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อให้เห็นความส่าคัญของการ
ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรวางแผนการศึกษาให้สังคมคาร์บอนต่่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในเนื้อหาบทเรียน
เพื่อเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้งวางแผนการให้ความรู้และโครงการให้สอดคล้องกับประชาชน ทั้งด้านระดับ
การศึกษา ความต้องการในการบริโภคพลังงาน และการด่าเนินชีวิต
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่า ควรบูรณาการแนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้
พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออกให้สอดคล้องกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเริ่มจากหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคม
คาร์บอนต่่าด่าเนินโครงการเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักและจิตส่านึก รวมทั้งทัศนคติที่ดีแก่บุคลากรในภาครัฐ เ มื่อได้
ผลส่าเร็จ จึงขยายผลไปสู่บุคลากรในภาคเอกชน
3. ประชาชนควรเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น โดยเฉพาะในภาคคมนาคมขนส่งที่มีการใช้พลังงานปริมาณสูง
4. ควรมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัดความส่าเร็จของแนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาค
การใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก
5. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าด้านพลังงาน และพัฒนา
บุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่่าด้านพลังงาน รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีเกี่ยวกับสังคม
คาร์บอนต่่าด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
1. ศึกษาการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนที่เหมาะสมกับประชาชนในเมืองกับประชาชน
ในชนบท หรือระหว่างประชาชนในเมืองขนาดใหญ่กับประชาชนในเมืองขนาดเล็ก เพื่อก่าหนดแนวทางในการปรับตัวสู่สังคม
คาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนส่าหรับประชาชนในส่วนอื่น ๆ
2. การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้พลังงานของประชาชนกับการปรับตัวสู่สังคม
คาร์บอนต่่าในภาคอื่น ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เพื่อใช้ในการก่าหนดนโยบายการปฏิบัติให้เกิดการปรับตัวสู่
สังคมคาร์บอนต่่าอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
3. ศึกษารูปแบบ มาตรการ แนวทาง และนโยบายที่เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่่าภาคการใช้
พลังงานมีความตระหนักและเห็นความส่าคัญมากขึ้น
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Phonemic Awareness in Chinese L1 Readers of English:
Not Simply an Effect of Orthography
วรินทร แดนดี พรชัย พรวิริยะกิจ ยิ่งยศ จิตจักร ปวริศา กิจประสพ และ Xujing Yang
Warinthon Dandee, Pornchai Pornwiriyakit, Yingyot Jitjack, Pawarisa Kitprasop and Xujing Yang
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Abstract
The purpose of this study was to summarize, analyze, and criticize Heather J. Mcdowell and Marjorie
Perlman Lorch’s Phonemic Awareness in Chinese L1 Readers of English: Not Simply an Effect of
Orthography. The study showed that the way to perform the two tasks causes the scores are incredibly very
high. Regardless of the time the participants used, there were no rules for the words used in two task types.
Some initial phonemes for the same place of articulation are used two times while most of the phonemes
are used just one time. When considering complex onsets, or clusters, no rules were also found. This led to
the confusing results that the Hong Kong participants’ phonemic awareness in phoneme deletion is as equal
as the phonemic awareness of the Mainland Chinese without IPA trained, but experienced Pinyin. The two
groups of Mainland Chinese participants’ phonemic awareness in phoneme-grapheme non-word deletion is
equal as well. The findings suggest that to do some more research, the way to perform tasks must be
changed. For the task, phoneme-grapheme non-word deletion task is so complex that it needs more careful
awareness.
Keywords: Phonemic awareness, Initial phoneme deletion, Phoneme-grapheme non-word matching task

1. Introduction
The relationship between first and second language literacy has been examined for ages by identifying
the skills and processes developed in the first language that were transferred to the second language. Some focus
on ‘inter-language’ which is neither the first language nor the target language, but instead it falls between the
two. The inter-language refers to a language system that has a structurally intermediate status between the native
and the target languages (Brown, 1994), for example, Thai students says, “I not have money” for “ฉันไม่มีเงิน,” and
“a zoo open” for “สวนสัตว์เปิด.” Others consider a smaller aspect: phonological awareness which means a skill to
handle the component sound units of word (Wagner, 1988). For me, I feel very interested in phonemic awareness
which is a subset of phonological awareness in which listeners are able to hear, identify, and manipulate
phonemes, the smallest units of sound that can differentiate meaning (Mcdowell & Lorch, 2008). For example,
separating the spoken word cat into three distinct phonemes, /k/, /æ/, and /t/, requires phonemic awareness skill.
There are several studies done to examine the ability of phonemic awareness among non-native learners of
English. In particular, this study is selected because of the following reasons: 1) Like many Thai students, the
participants are Chinese and Hong Kong students who are drawn to study within English institutions., 2) Like Thai
students, Chinese students from the Mainland study English as a foreign language (EFL) in their home countries., 3)
Like Thai, Chinese is the language with complex orthographies., 4) Most importantly, there are some suspicious
issues I feel wonder and want to investigate more about them.
In what follows, the contextual information, literature review, and related studies are summarized,
followed by the purpose of the study, the method including participants, materials, procedure, and then the
results. The discussion, conclusion, and implications are also summarized. Finally, some suspicious issues are
raised, investigated, and reported.
As mentioned earlier, phonemic awareness is the ability of listeners to hear, identify and manipulate
phonemes. The example activities to investigate phonemic awareness ability are oral segmentation: The
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teacher says a word bat. Students respond with /b/, /a/, /t/; phoneme isolation: The teacher says a word
paste. Students respond with /p/; sound deletion: The teacher says word, cold. Students respond with /old/
etc. Sometimes, a researcher let participants identify two units of sound at the same time, for example, an
initial unit (onset) and a post-initial component (rime) as in fat /fæt/; /f/ is the onset; /æt/ is the rime. This
study investigates the phonemic awareness development which requires 3 major sources: written language
experience, spoken language experience, and metalinguistic training.
The ability of phonemes is required for the development of metalinguistic skill (Mann, 1986).
Phonological awareness is a strong predictor of reading acquisition (Blachman, 1984; Byrne & Fielding-Barnley,
1993). This is consistent to the notion that phonemic awareness improves children’s word reading and
reading comprehension as well as helping children to learn to spell. In fact, the lack of phonemic awareness
can lead to later difficulties in reading fluently, particularly when encountering unfamiliar words. For writing,
students from non-alphabetic written language backgrounds might have difficulties with new words when
attending universities where English is the medium of instruction (Holm & Dodd, 1996). Spoken language
experience can also promote phonemic awareness, and the awareness for various characteristics in spoken
language leads to a greater level of phonological awareness (Cheung, Chen, Lai, Wong, & Hills, 2001).
This study investigates and compares the ability of phonemic awareness among Mainland Chinese
(MC) and Hong Kong (HK) students who are studying in a boarding school in England. These students share
the same writing system, or Chinese characters, but the MC students study Pinyin, an alphabetic
representation of Chinese. In other words, they are literate by Pinyin, but when speaking, these students
speak Mandarin. In contrast, Hong Kong students study Chinese without Pinyin, and their Chinese (L1) is
learned by rote. However, when speaking, these students speak Cantonese. Mcdowell and Lorch (2008)
report that Hong Kong may not have developed their phonemic awareness because of studying the L1
without Pinyin. The MC students study English as an EFL, so more standard English is taught. Unlike the MC,
the HK students study English as a second language (ESL). Moreover, studying the L1 by rote influences their
English. When the HK students study English, a whole-word reading approach is taken. This can be assumed
that the MC students have developed phonemic awareness skills in L1 to apply to the task of learning to
read in English (Mcdowell & Lorch, 2008). In contrast, Hong Kong students who are influenced by studying by
rote may not have developed their phonemic awareness. This is consistent to the findings which are
reported by Holm and Dodd (1996) that the HK students have limited phonological awareness compared to
those students with alphabetic first language literacy. In addition, the HK students have difficulty processing
non-words because of their poor phonological awareness. Consequently, according to Holm and Dodd,
literacy instruction method was taken into account. To investigate the phonemic awareness and non-word
processing of students from Mainland China and Hong Kong with respect to 3 major sources of facilitation:
written language experience, spoken language experience, and metalinguistic training.

2. Methodology
The participants are 8 Mainland Chinese students studying English with IPA, 8 Mainland Chinese students
studying English without IPA, and 14 Hong Kong students who are studying in a boarding school in England. The 3
groups share some similarities like being proficient L1 readers of Chinese, ages between 15 and 19, studying
alongside British pupils in years 9 -13 following the standard curriculum, possessing and IELTS 5.5 achievement.
The research tools are adapted from Stimuli from Holm and Dodd (1996) and Cheung (1999) to
investigate metalinguistic ability, to manipulate individual phonemes, and to transcribe non-words using
grapheme-phoneme correspondence rules. All testing took place in the individual 20-minute sessions, in a quiet
room, during the school day. In contrast to Holm and Dodd, only those tasks are used for which the nativespeaker-control performance was at ceiling. Therefore, a difference found would suggest a distinction at basic
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level of phonemic awareness. In a task, an example for Initial Phoneme Deletion is: the teacher says, “Say share.
Now say it without the /∫/ sound”. The students respond “/are/.”

Table 1: Group means and standard deviations for age, years of English literacy exposure, and
years of residence in England.
Hong Kong
M

Mainland China

D

M

Mainland China + IPA
D

M

D

Age

17.00

0.88

17.00

1.41

17.13

1.46

English literacy exposure (years)

12.32

1.56

6.38

2.00

5.56

1.80

2.83

1.64

2.16

1.16

1.60

0.62

Residence in England (years)

Note: IPA = the International Phonetic Alphabet; M = mean; SD = standard deviation

Table 2: Phoneme deletion task
land

spent

thin

start

rate

ground

bridge

care

share

near

stress

heat

march
parts

cold
bring

gone
small

hall
clay
Note: Stimuli from Cheung (1999)

From Table 2, there are 20 high-frequency monosyllabic English words costing of 12 simple onsets
and 8 complex onsets (shown in red). The ability is recorded and marked by 2 independent scorers. 99.3%
agreement is found between scorers. When disagreeing, the opinion of a third judge was accepted.

Table 3 : Examples of phoneme-grapheme nonword matching task
hoag

hig

hif

slor

orp

lun

lon

lup

brev

brep

lang

brap

stib
foad
suv
kosh
frel
wup

stob
lask
soag
selp
fral
klat

stom
blek
losk
lasp
soav
kerth
kom
kesh
dit
fras
wug
weg
Note: Adapted from Holm and Dodd (1996). The stimulus word is in italics.

Non-words are used to prevents participants from relying on meaning, so just the ability of
phonemic awareness is detected. These non-words are listened, and the participants select the appropriate
match. The task is recorded by a native English speaker, allowing the students having a 6-second gap
between items.
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3. Results
Figure 1 Percentage performance scores by group on the phoneme deletion and phonemegrapheme non-word matching tasks
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Hong Kong
Mainland China
Mainland China +
IPA

Phoneme
deletion

Phonemegrapheme
maching

The Mainland Chinese with IPA-trained (MCI) are better in initial phoneme deletion than the Hong
Kong (HK) and the Mainland Chinese with non-IPA-trained (MC) students. However, the ability of the initial
phoneme deletion of the HK and the MC are not different.
Both the MC and the MCI outperform the HK on a phoneme-grapheme nonword matching task.

Figure 2 Percentage performance scores by group for the phoneme deletion task (All items,
single phoneme onsets, and complex onsets.
100
80
Hong Kong

60

Mainland China

40

Mainland China + IPA

20
0
Phoneme
deletion (N =
20)

Simple onsets Clusters (N = 8)
only (N = 12)

The HK group appears to have specific difficulty with the consonant clusters (clay, spent, ground,
etc). However, they showed good performance on simple onsets (land, rate, hall, etc). In contrast, the MC
group performs poorly on the simple onsets, but performs well with the consonant clusters.
The MCI group performed at ceiling on both the simple onsets and the consonant clusters. As
shown in Figure 2. In sum: HK: simple: good/ cluster: poor; MC: simple: poor/ cluster: good; MCI: simple:
good/ cluster: good
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4. Discussion
This study shares the same result with Holm and Dodd (1996) that Hong Kong participants have low
phonemic awareness. Perhaps, it is because of the limitation of the small sample size. This may lead to being
repeated in larger groups before a firm understanding. The mean scores for all 3 groups are fairly high, but many
participants experience difficulty in performing the segmentation. It is reflected in their long delays in response
time (up to 5 seconds) and evidence of silent articulation before responding, and several participants report that
the task is confusing. It must be carefully considered the task that can be manipulated well by the native
students, in contrast, EFL students face difficulties.
For the HK students, with many years of studying English and studying English as an ES, they appear to
have specific difficulty with the consonant clusters. This is the pattern predicted on the basis of previous research
findings. In contrast, the MC group performed poorly on the simple onsets. It may be because of the tendency for
some participants to respond to orthography rather than phonology. For example, they respond /a:/ rather than
/æ/ to the word care. Having some difficulties, these MC students try to carry out the phoneme deletion task, but
they are unable to produce an isolated rime.
However, there are the differences from the results of Holm and Dodd (1996). In phoneme deletion task,
there is clear differentiation between the two MC groups (with IPA and without IPA). Additionally, the MC
performance is not different from the HK. Therefore, the MC’s achievement in phoneme-grapheme non-word
matching task is not simply dependent on phonemic training. On the other hand, the difference between the MC
and MCI’s performance in phonemic deletion shows a strong effect of phonemic training.
The performance of the MCI group who outperforms both the MC and the HK provides solid basis for
explanation of phonemic awareness development. The finding that the MC and the HK are not different in
phoneme deletion calls into question about Pinyin exposure. This can be assumed that the experience of Pinyin
may not be the main facilitator to develop phonemic awareness necessary for L2. In addition, in Pinyin, the onset
may continue to be viewed as an indivisible whole unit. However, in Mandarin and Cantonese, onsets are
composed of single phonemes. In English, onsets can be consonant clusters which would require further
segmental analysis. Furthermore, the Pinyin script may limit their phonemic awareness.
In conclusion, the exposure to explicit demonstration of phoneme may serve as a more important
facilitator for EFL students’ phonemic awareness development.
According to the low performance of the HK in both two tasks, the striking difference in the number of
vowel sounds in Mandarin (5 vowels) and Cantonese (14 vowels) may affect the performance. In addition, the HK
may be affected by the Hong Kong English, while the stimuli are produced in Standard British English. Spoken
language experience may affect phonemic awareness development. The HK students who lack experience of
explicit demonstration of phonemes in L1 are at a disadvantage. Mandarin (of the MC) may lead to greater
development. Also, consonant clusters appear in Hong Kong English.
However, the HK cannot do well with consonant clusters in the test. Differences in L1 and L2 perception may lead
to this surprising result HK speaking Cantonese without clusters, but Hong Kong English including clusters

5. Conclusion
The HK students perform weak phonemic awareness skills. Performance in the MC and the HK can be
explained in terms of exposure to explicit demonstration of phonemes (IPA trained) rather than the L1
orthographic representation of Pinyin. Phonological differences in two dialects—Cantonese and Mandarin might
also be a factor in performance in phonemic awareness development in L2 English learners.
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บทคัดย่อ
เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3.3 - 4.3 ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูงในปี 2571 – 2574 แต่ต้องเผชิญกับกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรุนแรง รวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เกิดข้อตกลงเขตการค้าเสรี ที่เน้นพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้า การบริการ เงินทุนและ
ทรัพยากรมนุษย์โดยเสรี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อกระตุ้นการแข่งขันและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มอานาจในการเจรจาต่อรองและสร้างประโยชน์ ในด้านต่างๆ ให้แก่ประเทศสมาชิก จากการเปิดการค้าเสรีส่งผลให้
การผลิตมีประสิทธิภาพเพราะ มีการแบ่งงานกันทาตามความถนัด มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรี มีการอพยพแรงงานผิด
กฎหมายมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจไทย คือ 1) ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวมีความเจริญเติบโต 2) เกิดการทดแทน
แรงงานที่ขาดแคลนบางประเภท และด้านลบ คือ 1) ส่งผลให้เกิดปัญหาสถานภาพตามกฎหมาย และสิทธิขั้นพื้นฐาน 2) การถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 3) การตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ 4) เป็นภาระต่อภาครัฐในการรักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรม
ผลกระทบด้า นลบของการอพยพแรงงานผิด กฎหมายดังกล่า ว มีแ นวทางในการแก้ไ ข คือ 1) พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน
ประกันแรงงานต่างด้าว 2) การบูรณาการระบบขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับการอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว 3) มียุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 4) การบูรณาการให้มีการจัดระเบียบชุมชน

คาสาคัญ : การค้าเสรี แรงกดดัน การอพยพแรงงาน แรงงาน

Abstract
Thai economy into the next 10 years is likely to grow about 3.3 - 4.3 percent. Which will make
Thailand into high-income countries by 2028-2031. However, the world has changed dramatically, rapidly and
more complex. Economic integration have the Free Trade Agreement are focusing on developing and
promoting exchange goods, services, capital and human resources by free tax, and the cooperation among
member states in order to stimulate the competition and economic growth more over strengthen the
bargaining power and create benefits for the member states. Opened up free trade, the productivity is more
efficient because of the division of labors from theirs skills. There are free movement of inputs and more
illegal migrants. The positive impacts on Thai economy are: 1) The economic expansion has grown 2) The
certain types of labor have been replaced. On the other hand, the negative impacts are ; 1) The legal
statuses and basic rights can be problem 2) Human rights abuses. 3) The victim of human trafficking 4) It is a
burden on the government to provide humanitarian healthcare. Negative impact of illegal labor migration. It
have the arrangement to solve are ; 1) Developed register system for foreign worker insurance. 2) Integration
of social security registration system with work permit. 3) Strategic management of issues, status and rights of
individuals. 4) Integrating with community organizing.
Keywords: Free Trade, Pressure, Migration, Labor
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บทนา
เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3.3 - 4.3 ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูงในปี 2571 – 2574 เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 จะต้องเร่งรัด ให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 5.0 ต่อปี เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี 2569 ณ สิ้นแผนฯ 13 และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการเร่งรัดการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างฐานการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและการบริหารจัดการ (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) แต่การเป็นประเทศรายได้สูงของ
ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรุนแรง รวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น การค้า ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นให้เกิด
ความร่วมมือทางการค้า หรือที่เรียกว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือ ครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี โดยมี
เป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้า การบริการ เงินทุน และทรัพยากรมนุษย์โดยเสรี และยังมีจุดประสงค์ที่
มุ่ งเสริ มสร้ างความร่ วมมื อระหว่ างประเทศสมาชิ ก เพื่ อกระตุ้ นการแข่ งขั นและการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ (Chaowarit
Chaowsangrat, 2016) ผลจากการรวมกลุ่มส่งผลให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกเดียวกัน
การค้าเสรีเป็นแนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มอานาจในการเจรจาต่อรองและ
เพื่อสร้างประโยชน์ใน ด้านต่างๆ ให้แก่ประเทศสมาชิก ทั้งนี้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มีหลากหลายระดับ ทั้งภายในภูมิภาคเดียวกัน
และต่าง ภูมิภาคกัน ตัวอย่างเช่น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) เขตการค้าเสรี
เอเชียตะวันออก (EAFTA) เป็นต้น (มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, 2560) การค้าเสรีของไทยมีบทบาทสาคัญทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทาให้เกิดการขยายกาลังการผลิตและเพิ่มการบริการเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น (สุณัฐวีย์ น้อยโสภา, 2557) ซึ่งส่วนประกอบ
สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการค้าเสรีของไทย คือ ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงาน โดยค่าจ้างและสวัสดิการของแรงงานสะท้อนถึงระดับ
ความกินดีอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างและการจ้างงานของแรงงานในระบบ (Formal Workers) และแรงงานนอกระบบ (Informal
Workers) แรงงานเด็ก แรงงานสตรี การอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางาน
ในประเทศไทย (พิริยะ ผลพรุฬห์, 2552) สาหรับกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศของไทยที่เหมาะสมควรเริ่มจากการ
กาหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นภาพรวมของนโยบาย และตัวชี้วัดต่างๆ ในการพิจารณาผลกระทบด้าน
ต่างๆ (ศิริพร สัจจานันท์, 2555) การดาเนินกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่เน้นประชาชนเป็นพื้นฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
สาระสาคัญ คือ 1) การพัฒนามนุษย์ 2) การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการสังคม 3) ความยุติธรรมทางสังคมและการเคารพสิทธิ 4)
การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 6) การลดช่องว่างของการพัฒนา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ควรริเริ่มให้มีการจัดตั้งกลไก หรือแผนงานการทางานด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อขจัดความยากจนกับสมาชิก
อาเซี ยน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ านที่ มีปัญหาสังคมร่วมกัน ทั้งนี้ปั ญหาสังคมหลายประการมี จุดก าเนิด มีเส้ นทางผ่านและมี
ปลายทาง วนเวียนอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ และปัญหายาเสพติด การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบและกระบวนการที่ดาเนินงานอยู่ โดยพิจารณาฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพและ
การระดมทรัพยากร 2) ผลกระทบและความสาเร็จ 3) ความเป็นธรรม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พึง
จัดการเพิ่มพูนสมรรถนะให้กับบุคลากร โดยพื้นฐานการทางานที่สอดคล้องกับโอกาสของประชาคมอาเซียน (กิติพัฒน์ นนท์ปัทมะดุลย์
, 2555) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายแรงงาน
การค้าเสรีส่งผลให้เกิดการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงจาเป็นต้องเร่งการเตรียมความพร้อมให้แก่กาลังคนของ
ประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายในการ
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทาให้ประเทศไทยต้อง เร่งพัฒนา และเพิ่มทักษะ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้พร้อมเป็นแรงงาน
ของภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างโอกาส ที่ดีกว่าการลดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการนาเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทดแทน (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559) และประเทศไทยเองต้องพัฒนาผลิตภาพของแรงงานไทยยกระดับแรงงานระดับล่างให้เป็นแรงงานระดับกลาง
นาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาทดแทนกาลังแรงงาน และภาครัฐต้องสร้างกลไกลการเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนเกิน โดยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบที่เป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานของธุรกิจไทยได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ต้องจากัดปริมาณแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวลง โดยแนะนาให้ธุรกิจไทยใช้แรงงาน
ระดับล่างเพื่อลดต้นทุน (มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ์, 2555) สาเหตุหลักของการหลบหนีเข้าเมือง คือ สภาวะสังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อประเทศไทยต้องการแรงงานจานวนมาก จึงเกิดขบวนการนาพาและขบวนการค้ามนุษย์ ตลอดจนรัฐบาลมีจุดอ่อนในการดาเนินคดี
ดังนั้นรัฐจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา การหลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีประชาคมอาเซียน เพื่อ
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แก้ไขปัญหาแรงงานได้แก่ 1) การจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศ 2) การป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้ามาใหม่ 3)
การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (รวี ชื่นชม, 2559)
การเปิดการค้าเสรีส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงาน
ทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาทางด้านแรงงานที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนา
ผลิตภาพของแรงงานเพื่อทดแทนแรงงานบางประเภทที่ขาดแคลนและลดจานวนแรงงานที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ

การค้าเสรี (Free Trade)
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประเภทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามแหล่งที่ตั้ง เช่น ความตกลงทางการค้าในภูมิภาค และความตกลงทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาค เป็นต้น 2) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามระดับความร่วมมือ เช่น การให้สิทธิพิเศษทางการค้า เขตการค้าเสรี พันธมิตร
ทางเศรษฐกิจ สหภาพศุลกากร ตลาดร่วม สหภาพเศรษฐกิจ และสหภาพการเมือง เป็นต้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ
ประเทศสมาชิกใน 2 ประเด็น คือ ผลทางสถิตย์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตและสวัสดิการของผู้บริโภค
เช่น การสร้างการค้า การเบี่ยงเบนทางการค้า โอกาสการจ้างงาน และผลจากการเคลื่อนย้ายปัจจัยอย่างเสรี เป็นต้น ผลทางพลวัตของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การประหยัดภายใน การประหยัดภายนอก และตลาดมีการ
แข่งขันเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น (ธิดารัตน์ โชคสุชาติ, 2553)
ประเทศไทยมี การรวมกลุ่ มการค้ าเสรี ที่ ส าคั ญ คื อ การรวมกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (Asean Economic
Community : AEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทาให้
อาเซียนได้หันมามุ้งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์
หลัก 3 ประการ คือ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
ภูมิภาค ใช้เป็นเวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2551) ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เน้นประเด็นเรื่องการลงทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้
น้ามันและแก๊ส ถ่านหิน ไฟฟ้าพลังน้า สัตว์น้า พืชพลังงาน/พืชไร่ สัตว์ปีก การธนาคาร เป็นต้น และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทาเงิน
มหาศาลให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ดีหากนาเอาเรื่องแรงงานข้ามประเทศทั้งถูกต้องตามกฎหมายและที่ละเมิดกฎหมายมาพิจารณา
จะพบว่าเป็นประเด็นใหญ่โต ที่ประเทศไทยมีบทบาทนาในกลุ่มอาเซียนบนภาคพื้นทวีปหรือประเทศ CLMV (Cambodia Laos
Myanmar Vietnam) หรือกลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) ในหลายๆ ด้าน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่
กลุ่มประเทศเหล่านี้ ถึงแม้ว่าภายหลังประเทศไทยได้ประกาศตัวว่าเป็นประเทศผู้ให้ ไม่ใช่ประเทศผู้รับต่อไปแล้วก็ตาม (วิทยา สุจริตธ
นารักษ์, 2555)
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปิดการค้าเสรี ซึ่งการค้าเสรีคือการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ โดยไม่มีการเก็บ
ภาษีศุลกากรและการกีดกันทางการค้าอื่นๆ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนข้ามเขตแดนระหว่างประเทศโดยอิสระ ประโยชน์
ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเปิดการค้าเสรี คือ ช่วยให้มีการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น เป็นการกระจายแหล่ง
ส่งออกและนาเข้า เป็นการสร้างพันธมิตรที่จะเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มบทบาทและอานาจต่อรองของไทยในเวทีโลก
ผู้ผลิต จะได้รับประโยชน์จากการนาเข้าวัตถุดิบราคาถูก จะทาให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้
ส่งออกจะได้รับประโยชน์จากส่งออกสินค้าและบริการได้มากขึ้น เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการลดภาษีสินค้า รวมทั้งขจัดมาตรการที่
มิใช่ภาษีให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพในการส่งออก ผู้นาเข้าจะได้รับประโยชน์จากการนาเข้า
วัตถุดิบราคาถูก และสามารถนาเข้าจากแหล่งนาเข้าจากหลายประเทศ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการที่สามารถซื้อสินค้าได้ใน
ราคาที่ถูกลง และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

แนวทางการจัดการปัญหาการอพยพแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาไทย
จากผลการศึกษายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี
ค.ศ. 2015 ของ รวี ชื่นชม (2559) พบว่า มีประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา การอพยพแรงงานผิดกฎหมายที่เข้ามาในไทย ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศไทยของภาครัฐ
1.1 รัฐบาลกาหนดให้มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวโดยให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่ประกอบกิจการบนบกและ
ทางทะเลจัดเตรียมรายชื่อลูกจ้างในสังกัดให้ครบถ้วนเพื่อพร้อมรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและการจัดระเบียบแรงงงาน
ต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
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1.2 ภาครัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกระบวนการ และการปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนระเบียบต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
1.3 ภาครัฐต้องมีมาตรการให้ผู้ประกอบการ นายจ้างฯลฯ ที่มีลูกจ้างทางานเป็นแรงงานต่างด้าวให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐบาลในการดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ
1.4 ภาครัฐต้องให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมาย
1.5 ภาครัฐของไทยต้องดาเนินการด้านการลักลอบค้าคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ให้สอดคล้องและร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลก
1.6 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในการลักลอบเข้ามาทางาน ให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จในทุกจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์การป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้ามาใหม่
2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจคนเข้าเมืองและฐานข้อมูลประวัติบุคคลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2.2 การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
2.3 นโยบายการดาเนินงานของอาเซียน
3. การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
3.1 ผลกระทบด้านบวก ทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวมากขึ้น สามารถทดแทนแรงงานไทยที่ขาด
แคลนในบางประเภทกิจการ โดยเฉพาะงานประเภท 3D คือ งานสกปรก (dirty job) งานอันตราย (dangerous job) และงาน
ยาก (demanding หรือ difficult job) ซึ่งคนไทยไม่ยอมทา เช่น ในภาคอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ซึ่ง
ต้องใช้แรงงานในการผลิตอย่างเข้มข้น หากมองผลดีด้ านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI.
2561.) เมื่อปี 2546 พบว่า การจ้างแรงงานต่างด้าว ประมาณ 4 แสนคน จะทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64
3.2 ผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ปัญหาสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การตก
เป็ น เหยื่ อ ขบวนการค้า มนุษ ย์ เกิ ด การพึ่ งพาการใช้แ รงงานต่ างด้ าวราคาถู ก ผู้ ห ลบหนีเ ข้ า เมื อ งเป็ น ภาระต่อ ภาครั ฐ ในการ
รักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรม ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องจัดหาให้แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในสถานศึกษา ปัญหาการ
เรียกร้องขอมีสถานะและสิทธิ และปัญหาบริเวณชายแดน
4. ประเด็นปัญหา แนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
4.1 ปัญหา
ปัญหาเชิงนโยบาย คือ ไม่ชัดเจน การตัดสินใจต้องใช้ดุลพินิจ เป็นช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตหรือละเลยการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยนโยบายและยุทศสาสตร์มีลักษณะแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ส่งผลให้การแก้ปัญหาขาด
เอกภาพ ขาดทิศทางที่ชัดเจน
ปัญหาเชิงปฏิบัติ คือ เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนทุจริตหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการนาพา ขณะที่บทลงโทษไม่รุนแรง
และการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ
4.2 แนวทางแก้ไข จัดให้มียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล นาแรงงานเข้าสู่ระบบการจ้างงาน
ที่ถูกต้องดาเนินการสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมือง
4.3 มาตรการแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหา เสริมสร้างจิตสานึก ทัศนคติ
ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวร่วมมือกับชุมชนไทยในการจัดระเบียบและดูแลชุมชนร่วมกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เห็นว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ ถ้าหากไม่ให้ความสาคัญหรือไม่
ตระหนักถึงปัญหาจะส่งผลให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีความซับซ้อน จึงควรกาหนดแนวทางในการจัดทานโยบายหรือ
การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ 3 ประเด็น (ณัฐชัย นิ่มนวล, 2556) คือ
1) การบริหารจัดการควรเน้นดาเนินการในลักษณะเครือข่ายการทางาน สามารถบูรณาการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับกับสภาพเขตแดนที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายนานาประเทศ แรงงานต่างด้าวเหล่านั้นจะสามารถเคลื่อนย้ายได้
โดยเสรี ปัญหาดังกล่าวจะยิ่งมีความรุนแรงและยุ่งยากซับซ้อน ถึงกระนั้นก็ตามอาเซียนจะประสบความสาเร็จในด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความร่วมมือในภูมิภาคจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ แต่ยังมีปัญหาที่จาเป็นต้องแก้ไขเพื่อมิให้เป็นอุปสรรค
ต่อความร่วมมือและพัฒนาการในอนาคต
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2) ภาครัฐที่เป็นตัวแสดงหลักในการกาหนดนโยบายนานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ควรตั้งกฎกติกา
หรือจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ อย่างมีมาตรฐาน ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัว และต้องไม่ยึดประโยชน์ส่วนตัว แต่ต้องยึดประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นสาคัญ
3) การสร้างความร่วมมือโดยให้ความรู้แก่ประชาชนในลักษณะของการร่วมมือกัน ที่จะต้องส่งเสริม ให้ประชาชนของแต่
ละประเทศ มององค์ประกอบหรือความเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนลักษณะเป็นมิตรและไม่นาประเด็นความขัดแย้ง
ในประวัติศาสตร์มาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ซึ่งในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ประเทศไทยต้องริเริ่ม
ให้มีการพิจารณาประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันในเชิงความร่วมมือมากขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว พบว่า ปัจจัยผลักจากประเทศ ต้นทางที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงาน คือ การเมือง ความยากจน ค่าแรงที่ต่ากว่า และค่านิยมของคนในท้องถิ่น ในประเทศต้นทาง
ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผลักดันให้แรงงานต่างด้าวตัดสินใจย้ายถิ่นมาทางานต่างประเทศ(ภคริดา พิจารณ์ และจงรักษ์ หงส์งาม,
2559) โดยแรงงานเหล่านี้มีความคาดหวังว่าจะสามารถเก็บรวบรวมเงินให้ได้จานวนหนึ่ง เพื่อกลับไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ครอบครัว ต้องการยกระดับฐานะของตนให้ดีขึ้น และยังมีความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ และต้องการพัฒนาทักษะฝีมือของ
ตนเองให้ดีขึ้น (มีชัย แสงจันทร์ทะวงค์, 2550) ปัจจัยดึงดูดที่ทาให้แรงงานส่วนใหญ่เข้ามาทางานในประเทศไทย ที่สาคัญคือ 1)
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ค่านิยม เพราะประเทศไทยไม่มีข้อห้ามอันนาไปสู่การกีดกันทางศาสนา 2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เพราะประเทศไทยการเดินทางมีความสะดวก มีความคล่องตัวสูง 3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เพราะประเทศไทย
มีค่าครองชีพที่ต่า (กมลพร สอนศรี, 2557)
การแก้ปัญหาการอพยพแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาไทย รัฐบาลต้องมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ที่หลบหนีเข้าเมือง
โดยกาหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา ในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ ด้วยการพัฒนาระบบสาระสนเทศการตรวจคนเข้าเมือง และฐานข้อมูลประวัติบุคคลที่ทันสมัย เพื่อให้ประเทศไทยมี
แรงงานมาทดแทนแรงงานบางประเภทที่ขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานที่มีลักษณะงาน ดังนี้ งานที่สกปรก งานที่ยาก และงานที่
อันตราย

การเคลื่อนย้ายปัจจัยแรงงานระหว่างประเทศ
การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศทาได้ยาก เพราะแต่ละประเทศมักมีกฎหมายที่เข้มงวด เพื่อมิให้คนต่างชาติเข้า
มาแย่งงานของคนในชาติ และเหตุผลด้านความมั่นคง ถึงแม้มีความยากลาบากเพียงใดการเคลื่อนย้ายแรงงานยังคงมีมาโดยตลอด
ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น ผู้ลี้ภัยสงคราม และเหตุผลทางเศรษฐกิจ เนื่องจากแรงงานมี
ความแตกต่างกันอยู่มาก ในการที่จะวิเคราะห์ผลของการเคลื่อนย้ายแรงงานจึงจาเป็นต้องมีการจาแนกประเภทของแรงงาน ในที่นี้
จาแนกอย่างหยาบๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงงานที่มีความชานาญสูง (highly skilled labor) และแรงงานไร้ฝีมือ (unskilled
labor) เมื่อพิจารณาเฉพาะเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นแรงงานกลุ่มใด ย่อมพยายามย้ายออกจากประเทศที่มีค่าจ้าง
แรงงานต่าไปยังประเทศที่คาดว่าจะมีค่าจ้างแรงงานสูงกว่า (เยาวเรศ ทับพันธุ,์ 2557) การไหลไปมาของแรงงานจะส่งผลเช่นใดต่อ
สวัสดิการทั้งของประเทศที่แรงงานไหลเข้าและประเทศที่แรงงานไหลออกสามารถวิเคราะห์ได้ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผลของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศต่อสวัสดิการของเจ้าของปัจจัยทุนและแรงงาน
ทั้งในประเทศที่แรงงานไหลออก และประเทศที่แรงงานไหลเข้า (เยาวเรศ ทับพันธุ์, 2557)
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สมติให้ประเทศ I มีแรงงานทั้งสิ้น O I A และประเทศ U มีแรงงาน O U A และปัจจัยการผลิตมีเพียงแรงงานและทุน
เส้น VMPLI และ VMPLU แสดงมูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มของปัจจัยแรงงานในประเทศ I และ U ตามลาดับ ภายใต้เงื่อนไขตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ VMPL ย่อมเท่ากับอัตราค่าจ้างที่แท้จริงด้วย ดังนั้น ถ้าไม่มีการไปทางานต่างประเทศ อัตราค่าจ้างที่แท้จริงของ
แรงงานในประเทศ I และประเทศ U ย่อมเท่ากับ W1 และ W3 ตามลาดับ ผลผลิตมวลรวมของประเทศ I มีมูลค่าเท่ากับพื้นที่
O I ACB โดย O I ACW1 เป็นส่วนที่ตกกับแรงงานทั้งหมดรวมกัน ส่วนที่เหลือคือพื้นที่ W1CB เป็นส่วนที่เจ้าของปัจจัยทุนได้รับ
ไปทั้งสิ้น ในทานองเดียวกัน พื้นที่ O U AFD แทนผลผลิตมวลรวมของประเทศ U และ O U AFW3 และ W3FD เป็นส่วนแบ่งที่
ตกกับเจ้าของปัจจัยแรงงานและเจ้าของทุนตามลาดับ
เนื่องด้วยระดับอัตราค่าจ้างที่แตกต่างกันระหว่างสองประเทศย่อมสร้างแรงจูงใจให้แรงงานในประเทศ I ต้องการเข้าไป
ทางานในประเทศ U เพราะจะได้ผลตอบแทนสูงกว่า ถ้ายอมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศได้โดยเสรี แรงงานจาก
ประเทศ I จะเข้าไปทางานในประเทศ U จะทาให้ค่าจ้างในประเทศ U ต่าลง ในขณะเดียวกันค่าจ้างในประเทศ I ปรับสูงขึ้น และ
การไหลออกของแรงงานจากประเทศ I สู่ประเทศ U จะหยุดลงเมื่ออัตราค่าจ้างที่แท้จริงในทั้ง 2 ประเทศเท่ากันที่ W2 นั่นคือ จะ
มีแรงงานไหลออกจากประเทศ I เข้าสู่ประเทศ U ทัง้ สิ้น จานวน AA ' ณ ดุลยภาพใหม่นี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศประเทศ
I ลดเหลือ O I A' EB แต่ของประเทศ U เพิ่มขึ้นเป็น O U A' ED จะเห็นได้ว่า ผลผลิตมวลรวมของโลกเพิ่มขึ้นเท่ากับพื้นที่ EGC
+ EGF โดยส่วนแรกตกเป็นผลประโยชน์ของแรงงานในประเทศ I และส่วนหลังเป็นผลประโยชน์ของเจ้าของปัจจัยทุนในประเทศ U
ถ้าพิจารณาการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในประเทศจะพบว่า ในประเทศ I ซึ่งแรงงานไหลออกทาให้อัตราค่าจ้างภายในประเทศ
สูงขึ้น รายได้ของกลุ่มแรงงานทั้งสิ้นจึงเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ O I AGW2 โดย O I A' EW2 เป็นรายได้ของแรงงานที่ยังคงทางานอยู่ใน
ประเทศ I ส่วนรายได้จนวน A' AGE คือรายได้ของแรงงานที่ไปทางานในประเทศ U จากการที่มีแรงงานเหลือในประเทศน้อยลง
ค่าจ้างแพงขึ้น ผลตอบแทนต่อเจ้าของปัจจัยทุนในประเทศ I จึงลดลงเหลือเพียงพื้นที่ W2 EB เหตุการณ์จะเป็นตรงกันข้ามใน
ประเทศ U ส่วนแบ่งของแรงงานลดเหลือเพียงพื้นที่ O U AGW2 เพราะค่าจ้างลดต่าลง แต่ส่วนแบ่งของเจ้าของปัจจัยทุนเพิ่มขึ้น
เป็นพื้นที่ W2 ED
ตามแบบจาลองการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในภาพที่ 1 นั้น มีสมมุติฐานว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปได้อย่างเสรี
และตลาดแรงงานเป็นตลาดแข่งขันเสรี ซึ่งค่าจ้างจะปรับขึ้น - ลงตามอุปสงค์ และอุปทานของแรงงานในตลาด แต่ในความเป็นจริง
ค่าจ้างไม่สามารถปรับลงได้โดยอิสระ ด้วยมีกฎหมายกาหนดค่าจ้างขั้นต่าบังคับไว้ เมื่อเป็นเช่นนั้น การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร? ผู้เขียนจึงได้เขียนกราฟประมวลองค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษา ซึ่งสามารถพิจารณา
แบบจาลองของตลาดแรงงานดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจาลองตลาดแรงงานกรณีมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
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จากภาพที่ 2 อธิบายได้ว่าที่ระดับค่าจ้าง W ซึ่งเป็นระดับค่าจ้างขั้นต่า มีการจ้างแรงงานที่ระดับ L 0 และเป็นแรงงาน
0
ภายในประเทศทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดีที่ระดับปริมาณการจ้างงาน L1 มูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงาน1 อยู่ที่ระดับ VMPL 0 ซึ่งสูง
กว่าค่าจ้าง เพื่อทากาไรสูงสุดผู้ว่าจ้างจะจ้างงานจนกว่ามูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงานเท่ากับค่าจ้าง นั่นคือ ที่ระดับ L1 แต่ที่
ระดับการจ้างงานนี้ ถ้าใช้แรงงานในประเทศต้องจ่ายค่าจ้างสูงขึ้นเป็นระดับ W2 ซึ่งสูงกว่า VMPL0 ผู้ประกอบการไม่สามารถ
จ้างได้จึงก่อเกิดความต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อชดเชย อุปสงค์ส่วนเกิน ( L1 - L 0 ) ที่ระดับค่าจ้าง W0 และเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวขึ้น
จากภาพที่ 2 มูลค่ารายได้ที่ได้รับจากการจ้างงานก่อนเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน คือ พื้นที่ OL 0 BCO โดยรายได้เป็น
ของแรงงานในประเทศ คือ พื้นที่ OL 0 AW0 O ส่วนพื้นที่ W0 ABCW0 เป็นผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ แต่เมื่อเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน มูลค่ารายได้ทั้งหมดจากการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ OL1E1CO โดยรายได้ส่วนที่เป็นของแรงงานใน
ประเทศยังเท่าเดิม รายได้ส่วนที่เป็นของแรงงานต่างด้าวคือพื้นที่ L 0 L1E1AL 0 ส่วนผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
เท่ากับพื้นที่ AE1BA ซึ่งยืนยันว่าการเปิดเสรีการค้าอาเซียนส่งผลให้ GDP ของประเทศสูงขึ้น
แน่นอนว่าแรงงานของไทยมีปริมาณ L1 - L 0 ซึ่งถูกทดแทนด้วยแรงงานต่างด้าวนั้น ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน หากพิจารณาให้ดีแรงงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ เนื่องด้วยค่าจ้างต่าเกินไปแรงงานกลุ่มนี้จึงเลือกที่จะ
พักผ่อนมากกว่าการทางาน จะเป็นการดีหรือไม่ ถ้ามหาวิทยาลัยจะมีส่วนช่วยพัฒนาแรงงานกลุ่มนี้ให้ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์จาก
ส่วนที่รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นนั้น ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความพร้อมทั้งความรู้ เพื่อการตัดสินใจและความรู้การประกอบกิจการธุรกิจไปพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานในการเป็น
ผู้ประกอบการให้กบั เยาวชนของชาติในอนาคตต่อไป

การลดแรงกดดันของแรงงานผิดกฎหมาย
หลังจากที่มีการเปิดการค้าเสรี ทาให้มีการเคลื่อนย้ายเสรีทั้งสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ ไร้ฝีมือ และเงินลงทุน
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค (ไตรรัตน์ ยืนยง, 2558) แต่ประเทศไทยเอง ยังมี
ความจาเป็นที่ต้องการแรงงานต่างด้าว รัฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน
การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง มีเป้าหมายหลักของการดาเนินนโยบายเพื่อสร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับ
อาเซียนและพัฒนาเมืองชายแดน ประกอบด้วย กลยุทธ์ในการดาเนินการหลัก 4 ประการ คือ 1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 2)
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 3) สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงการลงทุนต่อเนื่องของไทย และ 4) จัดระเบียบ
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน โดยเฉพาะการบริหารแรงงานต่างด้าวและอื่นๆ (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ, 2559) เพื่อลดแรงกดดันของ
แรงงานต่างด้าว จึงได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ คือ 1) พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนประกันสังคมแรงงานต่างด้าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและจัดเก็บเงินสมบทผู้ ประกันตนแรงงานต่างด้าวได้ อย่างครบถ้วน 2) มีการบูรณาการระบบการขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมแรงงานต่างด้าวเข้าไปอยู่กับการขออนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว (ประพัฒชนม์ จริยพันธ์ และคณะ, 2558) 3) มี
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล นาแรงงานเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องดาเนินการสกัดกั้น ปราบปราม
จับกุมกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมือง 4) บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหา เสริมสร้างจิตสานึก ทัศนคติ ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวร่วมมือกับ
ชุมชนไทยในการจัดระเบียบและดูแลชุมชนร่วมกัน (ณัฐชัย นิ่มนวล, 2556)

บทสรุป (Conclusion)
การเปิดการค้าเสรีส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพราะมีการแบ่งงานกันทาตามความถนัด มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการ
ผลิตอย่างเสรี ทาให้เกิดสวัสดิการแก่ผู้บริโภค การอพยพแรงงานผิดกฎหมายจะส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ คือ ด้านบวก
ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวมีความเจริญเติบโต และเกิดการทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนบางประเภท ด้านลบ ส่งผลให้เกิดปัญหา
สถานภาพตามกฎหมาย และสิทธิขั้นพื้นฐาน การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ และเป็นภาระต่อ
ภาครัฐในการรักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรม ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีดังกล่าวเป็นผลมาจาก มีการเคลื่อนย้ายปัจจัย
1

มูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงาน หมายถึง เมื่อผู้ประกอบการจ้างแรงงานเพิม่ ขึ้น 1 คน ทาให้หน่วยธุรกิจได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นจานวนหนึ่ง ปริมาณ
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ เมื่อคิดมูลค่าตามราคาตลาดจะได้ VMPL
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

การผลิตในด้านแรงงานเพิ่มมากขึ้น ก่อเกิดปัญหาทางด้านลบของการอพยพแรงงานผิดกฎหมาย รัฐบาลได้มีแนวทางในการแก้ไข
โดยการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนประกันแรงงานต่างด้าว การบูรณาการระบบขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับการอนุญาตทางาน
ของแรงงานต่างด้าว มียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และการบูรณาการให้มีการจัดระเบียบชุมชน สรุป
ด้วยแผนภาพได้ดังแสดงในภาพที่ 3
การค้าเสรี
- ประสิทธิภาพการผลิต
- การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต
- สวัสดิการของผู้บริโภค

การอพยพแรงงานผิดกฎหมาย
ด้านบวก
- ทาให้เศรษฐกิจขยายตัว
- การทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนบางประเภท
ด้านลบ
- ปัญหาสถานภาพตามกฎหมาย และสิทธิขั้น
พื้นฐาน
- การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
- การตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
- เป็นภาระต่อภาครัฐในการรักษาพยาบาลตาม
หลักมนุษยธรรม

การลดแรงกดดันของแรงงานผิดกฎหมาย
- พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนประกันแรงงานต่างด้าว
- การบูรณาการระบบขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับการอนุญาต
ทางานของแรงงานต่างด้าว
- มียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
- การบูรณาการให้มกี ารจัดระเบียบชุมชน

ภาพที่ 3 ผลกระทบจากการค้าเสรีต่อการลดแรงกดดันของปัญหาการอพยพแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาไทย
การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนประกันแรงงานต่างด้าว และการบูรณาการระบบขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับการ
อนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว ทาให้การลดแรงกดดันของแรงงานผิดกฎหมายลดลง คือ ช่วยลดปัญหาสถานภาพตาม
กฎหมาย และสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน การมียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ช่วยลดปัญหาการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานผิดกฎหมาย และช่วยลดปัญหาการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ และสามารถทาให้เกิดการ
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนบางประเภท การบูรณาการให้มีการจัดระเบียบชุมชน ช่วยลดปัญหาเป็นภาระต่อภาครัฐในการ
รักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วน
มาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้
ภาคผนวกที่ 14 (ANNEX14) 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐาน
และความปลอดภัย ท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้ภาคผนวกที่
14 กลุ่มประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน
ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จานวน 8 คน งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
การออกแบบแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างคณะผู้วิจัยนามาจากแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องแล้วนาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบพร้อมทั้งใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานฯ มีการปฏิบัติงานตาม
ภาคผนวกที่ 14 ในบทที่ 2 ของภาคผนวก เรื่องข้อมูลท่าอากาศยาน บทที่ 3 ของภาคผนวก เรื่องลักษณะทางกายภาพ บทที่ 5
ของภาคผนวก เรื่องเครื่องช่วยเดินอากาศด้วยสายตาสาหรับการนาทาง บทที่ 9 ของภาคผนวก เรื่อง การดาเนินงานอุปกรณ์และ
การติ ดตั้งของท่าอากาศยาน และในการเปรี ยบเทียบการปฏิบั ติงานในเขตการบินฯ พบว่ ามีก ารปฏิบัติ งานมีสอดคล้ องกั บ
ภาคผนวกที่ 14
คาสาคัญ: ความปลอดภัย ท่าอากาศยาน ภาคผนวก

Abstract
This research has objective 1) to study airside operation of aircraft safety staffs in Aerodrome
Standardization and Safety Division, Aerodrome Standards and Occupational Health Department at
Suvarnabhumi airport 2) to compare operation in airside safety staffs in Aerodrome Standardization and
Safety Division, Aerodrome Standards and Occupational Health Department at Suvarnabhumi airport.
Population in this qualitative research is 8 staffs from Aerodrome Standardization and Safety Division,
Aerodrome Standards and Occupational Health Department at Suvarnabhumi airport; tools are designed by
concepts and theories related to research and presented to processionals for review and also triangulation.
Result of first objective found that aircraft safety staffs operate following by Annex 14 in chapter 2
Aerodrome data, chapter 3 Physical characteristics, chapter 5 Visual aids for navigation, and chapter 9 Aero
operational service, equipment, and installation also second objective found that airside operation is
correspond with Annex 14.
Keywords: Safety Airport Annex
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1.บทนา
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ Civil Aviation Organization (ICAO) มีอนุสัญญาที่รู้จักกันในชื่ออนุสัญญา
ชิคาโก้ หรือ Chicago Convention ซึ่งเป็นกฎหมายหลักด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของ
ICAO จะต้องนาไปใช้โดยออกเป็นกฎหมายไว้ใช้ในประเทศของตนเอง และนอกจากอนุสัญญาชิคาโก้แล้ว ICAO ได้ออกภาคผนวก
มา 19 ภาคผนวกซึ่งทั้ง 19 ภาคผนวกเป็นข้อแนะนาที่รัฐสมาชิกจะต้องทาตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินอากาศ
แบ่งเป็นหลายเรื่อง เช่น กฎการเดินอากาศ การปฏิบัติงานของอากาศยาน การบริการจราจรทางอากาศ ท่าอากาศยาน การรักษา
ความปลอดภัย ความปลอดภัย เป็นต้น ประเทศไทยซึ่งเป็ นหนึ่งในสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO,
2560) ต้องนาภาคผนวกทั้ง 19 ภาคผนวกมาใช้ในด้านการบินเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเดินอากาศในระดับสากล ทั้งนี้ยิ่ง
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2560) ประเทศ
ไทยยิ่งต้องรักษามาตรฐานด้านการบินทั้งนี้เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นประเทศไทยย่อมสูญเสียชื่อเสียงและจะทาให้ต่างประเทศไม่
มีความเชื่ อมั่นที่จะบินเข้ามาในประเทศไทยและการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยด้านการบินย่อมต้องใช้ท่าอากาศยานซึ่ง
เปรียบเสมือนประตูบานแรกของช่างต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งหากตัวท่าอากาศยานไม่ปฏิบัติตามภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง
แล้วย่อมส่งผลให้องค์การการบินพลเรืองระหว่างประเทศให้ธงแดงประเทศไทยเหมือนที่เคยให้ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เมื่อพูดถึง
คนดีดูแลท่าอากาศยานในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่รู้จักคือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ Airport of
Thailand Public Company (Limited) ซึ่งจากการเหตุข้างต้นและได้ค้นข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศจาก บริษัทฯ ในปี พ.ศ.
2560 (ตารางที่ 1) พบว่าสถิติจานวนผู้โดยสารและจานวนเที่ยวบินมีมากที่สุดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาให้คณะผู้วิจัย
ต้องการศึกษาวิจัยเรื่องการสารวจการปฏิบัติงานในเขตการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเปรียบเทียบกับภาคผนวกที่ 14
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

1.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส ารวจการปฏิ บั ติ งานในเขตการบิ น ของเจ้ า หน้ า ที่ นิร ภั ย ท่ า อากาศยาน ส่ ว นมาตรฐานและความปลอดภั ย ท่ า
อากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้ภาคผนวกที่ 14 และ เพื่อ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัย ท่าอากาศยาน ฝ่าย
มาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายกับภาคผนวกที่ 14

1.2 คาถามวิจัย
การปฏิบัติงานในเขตการบินมีความสอดคล้องกับภาคผนวกที่ 14 มากกว่าร้อยละ 80

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งานวิจัยฉบับนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการตรวจมาตรฐานของท่าอากาศ
ยานอื่นๆ ทั้ง 5 แห่ง และเพื่อเป็นแนวทางในการพร้อมรับการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้

1.4 ขอบเขตการวิจัย
ทาการศึกษาข้อมูลจากภาคผนวกที่ 14 ในบทที่ 2 ข้อมูลท่าอากาศยาน บทที่ 3 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ บทที่ 5
เครื่องช่วยเดินอากาศด้านสายตาสาหรับการนาทาง และบทที่ 9 การดาเนินงานรับมือเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้จะใช้ข้อมูลที่บริษัทสามารถ
เปิดเผยได้เท่านั้น กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 8 คน จากส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่าย
มาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางที่ 1 สถิติจานวนผู้โดยสารและจานวนเที่ยวบิน (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน), 2560)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

จานวนผู้โดยสาร (คน)
59,079,550
37,183,617
16,230,431
9,973,449
4,347,130
2,385,224
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จานวนเที่ยวบิน (เทีย่ ว)
345,767
253,544
104,849
72,041
30,472
16,901
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2. วิธีการศึกษา
การทางานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้านการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi structure interview) กับกลุ่มประชากร คือ เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศ
ยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีว อนามัย จานวน 8 คน โดยมีการแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตอนที่ 2 การ
สัมภาษณ์การปฏิบัติงาน ด้านข้อมูลทางท่าอากาศยาน ลักษณะทางกายภายของท่าอากาศยาน เครื่องช่วยเดินอากาศด้านสายตา
สาหรับการนาทาง ด้านการดาเนินงานบริการและการติดตั้งอุปกรณ์อากาศยาน ตอนที่ 3 ข้อแนะนาทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในเขตการบิน

2.1 การตรวจสอบเครื่องมือและตรวจสอบข้อมูล
คณะผู้วิจัยนาภาคผนวกที่ 14 มาออกแบบเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างแล้วนาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบิน
ในการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์แล้วนาข้อแนะนาที่ได้รับมาแก้ไขแล้วส่งกลับไปให้ดูอีกครั้งหากใช้ได้แล้วก็นาไปเก็บข้อมูล ส่วน
ด้านการตรวจสอบข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน (Triangulation) ได้แก่ด้านข้อมูล (Data triangulation)
คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งบุคคลว่าข้อมูลที่ได้มาตรงกันหรือไม่ผลการตรวจสอบผลว่าข้อมูลที่ได้รับสอดคล้องกัน
ด้านผู้วิจัย (Investigator triangulation) คือ การตรวจสอบว่าคณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลสอดคล้องกันหรือไม่หากเปลี่ยนคนสัมภาษณ์
ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับคือสอดคล้องกัน และการตรวจสอบด้านทฤษฎี (Theory triangulation) ซึ่งพบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ให้การ
สอดคล้องกับข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฎี

2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่าย
มาตรฐานท่าอากาศยานและชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้ง 8 คน เรียบร้อยแล้วจะนาข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์และนาเสนอ
ด้วยแผนภูมิและตาราง เพื่อตอบวัตถุประสงค์ 2 ข้อ และ คาถามวิจัย 1 ข้อ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
การวิจัยเรื่องนี้คณะผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เจ้าหน้านิรภัยท่าอากาศยาน จานวน 8 คน เพื่อวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
การปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่า
อากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้ภาคผนวกที่ 14 (Annex 14) 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานใน
เขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและ
อาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้ภาคผนวกที่ 14 (Annex 14) มีผลการทดลองดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่นิรภัยอากาศยานฯ
แผนภูมิที่ 1 เพศ
เพศของผู้สัมภาษณ์
1 คน
7 คน

ชาย

หญิง

จากแผนภูมิที่ 1 เพศของผู้ถูกสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ชาย 7 คน และ หญิง 1 คน
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แผนภูมิที่ 2 อายุ
อายุของผู้สัมภาษณ์
2 คน

1 คน
5 คน

20-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

จากแผนภูมิที่ 2 อายุของผู้ถูกสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 20-30 ปี 2 คน, 31-40 ปี 5 คน, และ 41-50 ปี 1 คน

แผนภูมิที่ 3 วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาของผู้สัมภาษณ์
1 คน

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จากแผนภูมิที่ 3 วุฒิการศึกษาของผู้ถูกสัมภาษณ์ ปริญญาโท 7 คน และ ปริญญาเอก 1 คน

แผนภูมิที่ 4 ประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
1 คน

2 คน
4 คน

1-5 ปี

6-10 ปี

11-15 ปี

21-25 ปี

จากแผนภูมิที่ 4 ประสบการณ์ในการทางานของผู้ถูกสัมภาษณ์ 1-5 ปี 2 คน, 6-10 ปี 4 คน, 11-15 ปี 1 คน, 21-25 ปี 1 คน
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แผนภูมิที่ 5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1 คน
1 คน
6 คน

1-5 ปี

6-10 ปี

11-15 ปี

จากแผนภูมิที่ 5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ถูกสัมภาษณ์ 1-5 ปี 6 คน, 6-10 ปี 1 คน, 11-15 ปี 1 คน

ตอนที่ 2 สัมภาษณ์การปฏิบัติงาน
คณะผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่าย
มาตรฐานท่าอากาศยานและชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้ง 8 คน หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสารวจการปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความ
ปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้ภาคผนวกที่ 14 พบว่า
เจ้าหน้าที่นิรภัยได้มีการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปการปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน
ภาคผนวกที่ 14 (บทที่)
บทที่ 2 ข้อมูลท่าอากาศยาน

บทที่ 3 ลักษณะทางกายภาพ

บทที่ 5 เครื่องช่วยเดินอากาศด้วยสายตาสาหรับการนาทาง

การปฏิบัตงิ านในเขตการบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการแจ้งข้อมูลด้านอุณหภูมิกับสายการบินโดยจะ
นาข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยเป็นองศาเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์และ
จะมีก ารตรวจสอบข้ อ มูลในช่ว งเช้า -เย็น มี มีห ลุมจอดทามาจากคอนกรีต
พร้อ มทั้ง ทางวิ่งทามาจากคอนกรี ตทั้ง 2 ทางวิ่ง ทางวิ่งฝั่ง ตะวันออกมี
ระยะทาง 4,000 เมตร และทางวิ่งฝั่งตะวันตกมีความยาว 3,800 เมตร ทั้งนี้
ท่าอากาศยานได้มีพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางไว้ที่ทางวิ่งทั้งสองฝั่งของปลายทางวิ่ง
และมีไฟทางวิ่งที่ทามาจากหลอด LED (light-emitting diode) มีก าร
ตรวจสอบทางวิ่งด้วยสายตาว่ามีสิ่งผิดปรกติหรือไม่ และมีวิทยุสื่อสารไว้คอย
ติดต่อกับตัวท่าอากาศยานและสายการบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหลักในการสร้างทางวิ่งจากทิศทางลม และสร้างให้
มีความทางวิ่งระยะทาง 4,000 เมตร และ 3,800 เมตร เพื่อการรอบรับ
อากาศยานขนาดใหญ่ (Code F) ซึ่งต้องทางใช้ระยะทางมากในการบินขึ้น
(Take off) และลงจอด (Landing) และมีการติดตั้งเครื่องช่วยเดินอากาศ
แบบ ILS (Instrument landing system) เพื่อช่วยในส่งจอดของเครื่องบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเครื่องบอกทิศทางลมเป็นทรงกระบอกสีส้มจานวน
4 อันตั้งไว้ที่ทุกๆหัวทางวิ่ง และมีอุปกรณ์ฉายแสง (ไฟฉาย) ไว้ให้ใช้งานใน
กรณีที่หอบังคับการบินไม่สามารถติดต่อกับเครื่องบิน เจ้าหน้าที่จะใช้ไฟฉาย
ติดต่อ กับเครื่อ งแทน ทั้งนี้สีข องทางวิ่งมีเป็ นสีข าวและสีข องทางขั บ เป็ นสี
เหลืองกาหนดต่างสีกันเพื่อป้องกันไม่ให้นักบินสั บสน อีกทั้งมีการกาหนดชื่อ
ทางวิ่งไว้ที่หัวของทางวิ่งทั้ง 4 ด้านเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนของนักบิน
ในการลงจอดผิดทางวิ่ง คือ 01L/19R และ 01R/19L โดยตัวเลขจะแสดงถึง
ทิศทาง 01 คือกาลังหันหัวไปทางทิศเหนือ ส่วน 19 คือกาลังหันหัวไปทางทิศ
ใต้ ส่วน R คือ ขวา (Right) และ L คือ ซ้าย (Left) และยังมีเครื่องช่วย
เดินอากาศแบบ VOR (VHF Omni-Range) เพื่อเป็นการนาร่องให้เครื่องบิน
บินมาที่ท่าอากาศยานได้
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ตารางที่ 2 สรุปการปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน (ต่อ)
ภาคผนวกที่ 14 (บทที่)
บทที่ 5 เครื่องช่วยเดินอากาศด้วยสายตาสาหรับการนาทาง (ต่อ)

บทที่ 9 การดาเนินงานรับมือเหตุฉุกเฉิน

การปฏิบัตงิ านในเขตการบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟทางวิ่งเป็นสีขาวและทางขับเป็นสีน้าเงินเพื่อให้
นักบินทางในเวลากลางคืน แต่หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องทางท่าอากาศยานฯมี
ระบบสารองไฟ ในเขตการบินได้มีป้ายเพื่อไว้ให้นักบินทราบ คือ ป้ายที่เป็น
การให้ข้อมูลจะใช้ตัวอักษร/เลขเป็นสีเหลืองพื้นสีดาและป้ายที่บอกทางจะใช้
ตัวอักษร/เลขเป็นสีดาพื้นเหลือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินจานวน 12 บท และ
มีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้มีการลดอันตรายจากสัตว์ที่อาจจะ
ทาให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุโดย เช่น นก สุนัข โดยการทาลายแหล่งที่อยู่
อาศัย ป้องกันการแพร่พันธ์ ทาลายขยะ ตลอดจนมีการไล่ด้วยเสียงหรือสร้าง
รั้วเพื่อป้องกัน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและ
ความปลอดภัย ท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายกับภาคผนวกที่ 14
พบว่า มีการสอดคล้องตามภาคผนวกที่ 14 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในเขตการบิน
บทที่
บทที่ 2
ข้อมูลท่าอากาศยาน

บทที่ 3 ลักษณะทาง
กายภาพ

คาถาม
2.1 การวัดอุณหภูมิของท่าอากาศ
ยานอยู่ในช่วงเวลาไหน
2.2 หน่วยวัดอุณหภูมิคืออะไร
2.3 ทางวิ่ ง ทิ ศ ตะวั น ออกมี ค วาม
ยาวเท่าไหร่
2.4 ทางวิ่งทิศตะวันตกมีความยาว
เท่าไหร่
2.5 มี พื้ น ที่ ป ลอดสิ่ ง กี ด ขวาง
บริเวณไหนบ้างของท่าอากาศยาน
2.6 หลุมจอดอากาศยานและทาง
วิ่งเป็นพื้นผิวประเภทใด
2.7 มีไฟของทางวิ่งหรือไม่ถ้ามีเป็น
อย่างไร
2.8 มีการลงตรวจด้วยสายตากับ
ทางวิ่งหรือไม่
3.1 มีหลักการสร้างทางวิ่งอย่างไร
3.2 ความยาวของทางวิ่งมีความ
ยาวเท่าไหร่

บทที่ 5 เครื่องช่วย
เดินอากาศด้วยสายตา
สาหรับการนาทาง

3.3 การติดตั้ง ILS และ MLS อยู่
บริเวณไหน
5.1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีถุง
กระบอกทิศทางลมหรือไม่ ถ้ามีใช้
สีอะไร
5.2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีถุง
กระบอกทิศทางลมอยู่บริเวณไหน

สอดคล้อง












ไม่สอดคล้อง

หมายเหตุ
เนื่ อ งจากต้ อ งรอข้ อ มู ล จากกรม
อุตุนิยมวิทยาการบิน
เนื่ อ งจากเป็ น องศาเซลเซี ย ส และ
ฟาเรนไฮต์

มีความยาวที่สอดคล้องกับท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศ
มีความยาวที่สอดคล้องกับท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศ
มีพื้นที่ป ลอดสิ่งกีดขวางไว้ที่ทางวิ่ง
ทั้งสองฝั่งของปลายทางวิ่ง
ทามาจากคนกรีต
มีไฟบนทางวิ่ง/หลอด LED
เนื่ อ งจากมี ก ารตรวจสอบความ
ปลอดภัย
สร้างตามทิศทางลม
ตะวันตก 3,800 เมตร ตะวันออก
4,000 เมตร สร้างตาม ข้อกาหนด
ในภาคผนวก (Code F)
เนื่องจาก มีทุกๆทางวิ่ง
มีและใช้สีส้ม
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ตั้งไว้ที่ทุกๆหัวทางวิ่ง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในเขตการบิน (ต่อ)
บทที่
บทที่ 5 เครื่องช่วย
เดินอากาศด้วยสายตา
สาหรับการนาทาง (ต่อ)

คาถาม
5.3 มีอุปกรณ์ฉายหรือไม่ ถ้ามีใช้
งานอย่างไร

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง


5.4 ทางวิ่งและทางขับมีสีหรือไม่
ถ้ามีใช้สีอะไรบ้าง
5.5 ทางวิ่งมีการกาหนดชื่อหรือไม่
5.6 มีเครื่องช่วยเดินอากาศหรือไม่
ถ้ามีมีแบบไหน
5.7 หากเกิ ด ไฟฟ้ า ดั บ จะเกิ ด
ผลกระทบต่อไฟในทางวิ่ง /ทางขับ
หรือไม่ แก้ปัญหาอย่างไร
5.8 มีสีของป้ายเป็นสีอะไร







บทที่ 9 การดาเนินงาน
รับมือเหตุฉุกเฉิน

9.1 มีแผนในการรับมือเหตุฉุกเฉิน
หรือไม่
9.2 มีการป้องกันอันตรายจากสัตว์
อย่าง





หมายเหตุ
มีอุปกรณ์ฉายแสง (ไฟฉาย) ไว้ให้ใช้
งานในกรณี ที่ ห อบั ง คั บ การบิ น ไม่
ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ กั บ เ ค รื่ อ ง บิ น
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะใช้ ไ ฟฉายติ ด ต่ อ กั บ
เครื่องแทน
ทางวิ่งมีเป็นสีขาวและสีของทางขับ
เป็นสีเหลือง
กาหนดชื่อทางวิ่งไว้ที่หัวของทางวิ่ง
ทั้ง 4
เครื่ อ งช่ ว ยเดิ น อากาศแบบ VOR
(VHF Omni-Range)
หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องทางท่าอากาศ
ยานฯมีระบบสารองไฟ
ป้ า ย ที่ เ ป็ น ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล จ ะ ใ ช้
ตัว อั ก ษร/เลขเป็ นสีเ หลือ งพื้น สีด า
และป้ ายที่บอกทางจะใช้ตัวอั กษร/
เลขเป็นสีดาพื้นเหลือง
มี ก ารวางแผนรั บ มื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น
จานวน 12 บท และมีการฝึกซ้อม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การทาลายแหล่งที่อยู่อาศัย ป้องกัน
การแพร่พันธ์ ทาลายขยะ ตลอดจน
มีก ารไล่ด้ ว ยเสี ย งหรือ สร้ า งรั้ ว เพื่ อ
ป้องกัน

ตอนที่ 3 ข้อแนะนาทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตการบิน
ข้อแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตการบิน พนักงานนิรภัยท่าอากาศยานฯ ทั้ง 8 คนให้ข้อแนะนามาดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ข้อแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตการบิน
คาแนะนา
AOT01 : อย่ามองข้ามสิ่งๆเล็กที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สาคัญที่สุดคือบุคลากรต้องระมัดระวังตนเอง
AOT02 : อยากให้ภาครัฐมีกฎหมายทีช่ ัดเจน
AOT03 : ต้องทางานอย่างปลอดภัย
AOT04 : ทาดีอยู่แล้ว ทาดีต่อไป
AOT05 : อยากให้ภาครัฐออกกฎหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
AOT06 : อยากให้มีกฎหมายที่รองรับในการทางาน เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
AOT07 : อยากให้มีกฎหมายคอยควบคุมดูแล
AOT08 : อยากให้ภาครัฐออกกฎหมายที่แน่นอน เพราะปัจจุบันภาครัฐยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ ยังไม่มีกฎหมายรองรับในบางเรื่อง ทาให้ปฏิบัติงาน
ลาบาก มีมาตรฐานต่า

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปข้อแนะนาที่เกี่ยวข้องให้ภายในองค์ได้ 3 ข้อ คือ ด้านการปฏิบัติงานให้ดีและปลอดภัย ส่วน
คาแนะนาให้ภายนอกองค์กรได้ 5 ข้อ คือ อยากให้รัฐบาลออกกฎหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นมาตรเดียวกัน
เนื่องจากบางเรื่องยังไม่มีกฎหมายรองรับทาให้ปฏิบัติงานลาบากและมีมาตรฐานต่า
ในการตอบคาถามวิจัยการปฏิบัติงานในเขตการบินมีความสอดคล้องกับภาคผนวกที่ 14 มากกว่าร้อยละ 80 จากตาราง
ที่ 3 พบว่าการปฏิบัติงานในเขตการบินมีความสอดคล้องกันทุกข้อ หรือร้อยละ 100
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4. สรุปผล
ผลสรุปการศึกษาวิจัยการสารวจการปฏิบัติงานในเขตการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเปรียบเทียบกับภาคผนวก
ที่ 14 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) พนักงานนิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่า
อากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จานวน 8 คน มีหน้าที่
รับผิดชอบส่วนงานในปัจจุบัน คือ ทาการการตรวจสอบกายภาพท่าอากาศยานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการตรวจสอบ
สภาพทางกายภาพของท่าอากาศยานด้วยสายตา เช่น สภาพพื้นผิวของทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน สภาพของพื้นที่
ปลอดภัยรอบทางวิ่งและทางขับ สภาพเครื่องหมายต่างๆ รวมทั้งสัตว์อันตรายต่อการบิน และพื้นที่อื่นๆในเขตการบิน ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสารวจการปฏิบัติงานในเขตการบินของเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัย
ท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้ภาคผนวกที่ 14 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 1) บทที่ 2 เรื่อง
ข้อมูลท่าอากาศยาน พบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 8 คน ให้ข้อมูลสอดคล้องกับภาคผนวกที่ 14 ทั้ง 8 ข้อ บทที่ 3 เรื่อง ลักษณะทาง
กายภาพ พบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 8 คน ให้ข้อมูลสอดคล้องกับภาคผนวกที่ 14 ทั้ง 3 ข้อ บทที่ 5 เรื่อง เครื่องช่วยเดินอากาศด้วย
สายสาหรับการนาทาง พบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 8 คน ให้ข้อมูลสอดคล้องกับภาคผนวกที่ 14 ทั้ง 8 ข้อ บทที่ 9 เรื่อง การ
ดาเนินงานรับมือเหตุฉุกเฉิน พบว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 8 คน ให้ข้อมูลสอดคล้องกับภาคผนวกที่ 14 ทั้ง 2 ข้อ ทั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขนิษฐา แก้วมณี และ ฐิติชญา ดอกระกา ทาการวิจัยเรื่อง การสารวจการให้บริการในเขตการบินในระดับภูมิภาคใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลการทดลอง ในด้านการให้บริการตามภาคผนวกที่ 14 คือมี ทางวิ่ง หลุมจอด พื้นผิวเป็นคอนกรีต
เครื่ องมื อวั ดทิศ ทางลม (windsock) ระบบไฟน าร่ อง วัตถุ ประสงค์ข้อ 2 เพื่อ เปรี ยบเทีย บการปฏิบัติ งานในเขตการบิน ของ
เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้
ภาคผนวกที่ 14 (ANNEX14) สรุปผลได้ว่าเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่าย
มาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภาคผนวกที่ 14

4.1 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
ท่าอากาศยานที่สนใจสามารถนางานวิจัยฉบับนี้ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการตรวจมาตรฐานได้และท่าอากาศยาน
สามารถนาการปฏิบัติงานในงานวิจัยฉบับนี้ไปแนวทางในการรับการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
4.2

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป

การสารวจการปฏิบัติงานในเขตการบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ที่เหลืออีก 5 สนามบิน หรือ ทา
การสารวจการปฏิบัติงานในเขตการบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) โดยเปรียบเทียบกับภาคผนวกที่ 19

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จไปด้วยดีต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้ง 8 ท่าน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์และให้ข้อแนะนาในการทาวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยี
การบิน รุ่นที่ 6 นายภูวดล พูลสวัสดิ์ และ นางสาวสุพัตรา ไชยจักร์ ที่ได้ติดต่อประสานงานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ในการขอเข้าไปสัมภาษณ์ แปลภาคผนวก ตลอดจนหาข้อมูลที่จาเป็นในการทาวิจัย และได้สัมภาษณ์มาด้วยความ
เรียบร้อย
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับส่งภายในท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา 2) ศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถ
เวียนรับส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้เป็นผู้โดยสารชาวไทยที่
เดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีการแบบผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คุณภาพคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณคือแบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จานวนกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยได้กาหนดขนาด
โดยการใช้ตารางของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย แต่คณะผู้วิจัยมีข้อจากัดด้านเวลาที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยจึงเก็บข้อมูลได้เพียง 200 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test และ One Way Anova ผลการวิจัยพบว่า
1) ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเดินทางภายในประเทศและเดินทางโดยรถส่วนตัวเนื่องจากการเดินทางจะสะดวกกว่าการที่เดินทาง
โดยการเช่ารถหรือการเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่แพงพอสมควร ซึ่งด้วยทัศนียภาพของทางเข้าออก
ภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาไม่เอื้อต่อการเดินทางในยามค่าคืน จากเหตุผลสาคัญคือการมีแสงสว่างที่ไม่
เพียงพอ มีการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีหลุมและทางเดินรถที่ขรุขระ รวมไปถึงป้ายบอกทางไม่ชัดเจนจึงทาให้ทางเข้าออกภายในท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ดังนั้นจึงเป็นปัญหาของผู้โดยสาร ซึ่งทา
ให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ต้องการรถเวียนรับ-ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่เดินทางรถยนต์
ส่วนตัวมีความคิดเห็นถ้ามีการให้บริการรถเวียนรับส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา อาจทาให้ค่าใช้จ่ายลดลง
กว่าเดิม เช่น ค่าที่จอดรถของสนามบิน เมื่อเวลาผู้โดยสารเดินทางหลายวันทาให้เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นสาหรับการจอดรถยนต์ส่วน
บุคคลไว้ภายในสนามบิน
2) ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ มีบริการรถโดยสารเวียนรับ-ส่งสาธารณะที่เข้าถึงพื้นที่ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
(
X =4.16) การเดินทางเข้าออกภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยามีความปลอดภัย เช่า แสงสว่างในยามค่าคืนมี
ความเหมาะสม เป็นต้น ( X =4.10) และการกาหนดอัตราค่าบริการของรถโดยสารเวียนรับส่งที่ต่ากว่าระบบขนส่งประเภทอื่นๆ ( X =
3.80) ตามลาดับ
3) ผู้โดยสารชาวไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการใช้บริการท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาต่างกันมีปัญหาและความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับ - ส่งภายในท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ปัญหาและความต้องการของผู้โดยสาร
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Abstract
This research objective were to 1) passenger demand level to against with the service of shuttle car in UTapao Rayong Pattaya International Airport. 2) Study and Comparison of the problem and need of passengers
against with the service of shuttle car in U-Tapao Rayong Pattaya International Airport. The samples used in this
study were Thai passengers traveling domestic and abroad. The combination of qualitative and quantitative
methods tools used in quality research semi-structured interview the number of samples used in the interview
was 10 items. The quantitative research instrument was Likert's five-level questionnaire quantitative samples the
sample size was set using the Taro Yamane tables the sample size was 400 persons using simple random
sampling. Researchers have limited time to study, so only 200 samples statistics used in data analysis are
frequency, percentage, mean, standard deviation hypothesis testing uses t-test and One Way Anova. The
research found that:
1) Most passengers who traveled within the country will travel by their own car because traveling is
more convenient than traveling by car or by Bus. The cost is reasonably expensive the view of the entrance to
the airport in U-Tapao Rayong Pattaya International Airport is not conducive to overnight trips the main reason is
that there is not enough light the construction is not completed there are holes and rough paths the signs are
not clear, so the entrance to U-Tapao Rayong Pattaya International Airport inconvenience in the journey so it is a
problem for the passengers most passengers traveling by private car have a comment if the shuttle bus service
provided by U-Tapao Rayong Pattaya International Airport, can be used pay less than the original, such as the
airport parking fee. In case of traveling serveral day, they will be leave their car many days then they must be
pay more expense.
2) Passenger needs of car service in U-Tapao Rayong Pattaya International Airport was at a high level ( X
= 3.98) the public bus service to U-Tapao Rayong Pattaya International Airport, ( X = 4.16), is available at UTapao Rayong Pattaya International Airport is safe for night lighting conditions ( X =4.10) and the service rate of
the shuttle bus is lower than other transportation systems ( X = 3.80)
3) Thais who had gender, age, education level, occupation, average income per month experience in
using U-Tapao Rayong Pattaya International Airport have different problems and needs of passengers to provide
shuttle service within the airport of U- Tapao Rayong Pattaya International Airport is not significantly different.
Keywords: U-Tapao Rayong Pattaya International Airport, The Problems and Need of Passengers

1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสาเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดาเนินมาตลอด
กว่า 30 ปีที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวม
ในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทาให้เศรษฐกิจของไทย
เติบโตได้ในระยะยาวโดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราให้เป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีเป้าหมาย
พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการทาให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งการพัฒนากิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจและพื้นที่จะนาไปสู่การสร้างฐานสะสมการลงทุนและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย (คณิศ เข้าถึงข้อมูลได้
จาก http://www.eeco.or.th สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561)
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาหรือสนามบินอู่ตะเภาเป็น สนามบินตั้งอยู่ในพื้นที่ ตาบลพลา อาเภอบ้าน
ฉาง จังหวัดระยองอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานครอยู่เหนือระดับน้าทะเล 13 เมตรห่างจากจังหวัดประมาณ 30
กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตรปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการและกอง
การสนามบินอู่ตะเภา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศและเป็นสนามบินสารองของท่า
อากาศยานดอนเมืองหลังจากการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาโดยกรมการบินพาณิชย์จึงพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานสากล
โดยใช้ชื่อว่า"สนามบินนานาชาติระยอง - อู่ตะเภา" ภายใต้สังกัดของกองทัพเรือ โดยให้พัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ร่วมกับกรมการบิน
พาณิชย์ กระทรวงคมนาคมต่อมาการบินไทยได้ตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานลาตัวกว้างแห่งที่สองขึ้นที่สนามบินอู่ตะเภาโดยศูน ย์ซ่อมนี้
สามารถรองรับเครื่องบินตระกูล Boeing 737 747 และ 777 และเครื่องบินตระกูล Airbus A300 A330 A340 (เข้าถึงข้อมูลได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561)
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาเป็นเขตของกองทัพเรือจึงทาให้ไม่มีรถประจาทางผ่านเข้า-ออก ภายในท่าอากาศ
ยานทาให้การเดินทางจะค่อนข้างลาบากและเสียค่าใช้จ่ายพอสมควรจึ งต้องมีการวางแผนการเดินทางให้ดีๆ เนื่องจากการเดินทางที่ไม่
แน่นอนและระยะเวลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้สาหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางในไฟลท์เช้ามืดจึงจาเป็นต้องหาที่พักเพราะการเดินทางเข้า ออกภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยามีระยะทางที่ไกลและเปลี่ยวมากซึ่งสาหรับที่พักแถว ๆ นั้นหรือใกล้กับท่าอากาศ
ยานจะค่อนข้างหาได้ยากหรือไม่มีเสียเลยเนื่องจากเป็นเขตของค่ายทหารเรือ สาหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากตัวเมืองระยองจะใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาทีในการเดินทางและจากตัวเมืองพัทยาจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการเดินทางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรความ
ใกล้ไกลและรูปแบบการเดินทางที่ผู้โดยสารเลือกและเนื่องจากไม่มีระบบขนส่งมวลชนให้บริการ การเช่ารถจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับ
ผู้โดยสารแต่ก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรซึ่งในบางทีค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินก็ยังถูกกว่าค่าเดินทางเข้า - ออกภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา สาหรับผู้โดยสารที่มีรถส่วนตัวจะเดินทางได้สะดวกและตรงเวลาแต่จะมีปัญหาในด้านที่จอดรถของท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาที่ตั้งอยู่ลานกลางแจ้งหน้าอาคารผู้โดยสารและสามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณแค่เพียง
100 คันเท่านั้นซึ่งคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสูงสุดวันละ 140 บาทสาหรับรถยนต์ 4 ล้อซึ่งการอาจไม่เพียงพอต่อผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
ท่าอากาศยาน (เข้าถึงข้อมูลได้จาก https://www.skyscanner.co.th/airports/utp/pattaya-(chonburi)-airport.html?ksh_id สืบค้น
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561) จากที่มาและความสาคัญของปัญหาคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและความต้องการของผู้โดยสาร
ที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับ - ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับจะทาให้ผู้บริหาร
สนามบินสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการให้บริการที่ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการสนามบินอีกทั้งยัง
ช่วยสร้างความสะดวกในการเดินทางในอนาคตต่อไป

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศและต่างประเทศที่มาใช้บริการท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาจานวน 1,161,814 คน (ที่มา; http://www.utapao.com/สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561)
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศและต่างประเทศโดยจานวนของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยคณะผู้วิจัยได้กาหนดขนาดโดยการเปิดตารางของ taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย แต่คณะผู้วิจัยมีข้อจากัดด้านเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจึงเก็บข้อมูลได้เพียง 200 ตัวอย่าง
2.3 การรวบรวมข้อมูล
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
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2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยโดยใช้การศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งที่อยู่ในรูปของหนังสือบทความ วิชาการ ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)
เพื่อเลือกตอบตามระดับการวัด โดยจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประสบการณ์ในการใช้
บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ตอนที่ 2 ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับ - ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยาซึ่งลักษณะของคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียวและใช้มาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดประมวลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งคาตอบออกเป็น 5 ระดับโดย
กาหนดระดับการให้คะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนนดังต่อไปนี้ (บุญชม, 2545)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะลักษณะของคาถามเป็นคาถามปลายเปิด
2.5 การตรวจสอบความเชื่อมั่น
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้แก่ ความเชื่อมั่น (Reliability) การ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0
1 จากการ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.964
2.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบถามสอบต่อปัญหาและความต้องการของผู้โดยสารที่มี ต่อการให้บริการรถเวียนรับ - ส่งภายในท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ในการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อใช้สถิติ t- test และ One Way ANOVA (F- test) เพื่อทดสอบความแตกต่างในการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับ - ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
การทดสอบสมติฐานของผู้โดยสารชาวไทยที่มีเพศต่างกันใช้ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนของอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป

3. ผลการศึกษาการวิจัย
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้ บริการรถเวียนรับ – ส่ง
ภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์จานวน 200 ฉบับ
ผลจากการวิเคราะห์ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิจัยเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลการสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียน
รับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ตอนที่ 2 คาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้ บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
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ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้ บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ตอนที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลการสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถ
เวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ผลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของผู้โดยสารที่มตี ่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเดินทางภายในประเทศและเดินทางโดยรถส่วนตัวเนื่องจากการเดินทางจะสะดวกกว่าการที่
เดินทางโดยการเช่ารถหรือการเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่แพงพอสมควร ซึ่งด้วยทัศนียภาพของ
ทางเข้าออกภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาไม่เอื้อต่อการเดินทางในยามค่าคืน จากเหตุผลสาคัญคือการมี
แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ มีการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีหลุมและทางเดินรถที่ขรุขระ รวมไปถึงป้ายบอกทางไม่ชัดเจนจึงทาให้
ทางเข้าออกภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ดังนั้นจึงเป็น
ปัญหาของผู้โดยสาร ซึ่งทาให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ต้องการรถเวียนรับ -ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่เดินทางรถยนต์ส่วนตัวมีความคิดเห็นถ้ามีการให้บริการรถเวียนรับส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา อาจทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงกว่าเดิม เช่น ค่าที่จอดรถของสนามบิน เมื่อเวลาผู้โดยสารเดินทางหลายวันก็ต้องจอดทิ้งวัน
หลายทาให้เสียค่าใช้จ่ายที่เยอะพอสมควร
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

92
108
200

46.00
54.00
100.00

38
73
52
25
12
200

19.00
36.50
26.00
12.50
6.00
100.00

58
121
21
200

29.00
60.50
10.50
100.00

60
52
33
23
32
-

30.00
26.00
16.50
11.50
16.00
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม (คน)
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี
26 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 - 55 ปี
56 ปีขึ้นไป
รวม (คน)
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม (คน)
อาชีพ
พนักงานบริษัท
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
รวม (คน)

200

60

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 – 45,000 บาท
45,001 – 55,000 บาท
55,001 บาทขึ้นไป

31
49
65
35
20
รวม (คน)

15.50
24.50
32.50
17.50
10.00
100.00
ร้อยละ

200
จานวน

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนครั้งในการใช้บริการ
น้อยกว่า 2 ครั้ง
2-3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป

75
74
51
รวม (คน)

37.50
37.00
25.50
100.00

200

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปรายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยาเพศหญิงจานวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 92 คิดเป็นร้อยละ 46.00 ส่วนใหญ่อายุ 26 - 35 ปี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.50 รองลงมาอายุ 36 - 45 ปีจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมาอายุ 46 - 55 ปีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 รองลงมา 56 ปีขึ้นไป จานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.00 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมามีระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
10.50 ตามลาดับส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัท จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาอาชีพ รองลงมาอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50
รองลงมาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาอาชีพรับจ้าง จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
11.50 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ32.50 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001 - 25,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท
จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาทจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 55,000 บาทจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ส่วนใหญ่มีจานวนครั้งในการใช้
บริการน้อยกว่า 2 ครั้ง จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมามีจานวนครั้งในการใช้บริการ ครั้งจานวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 รองลงมามีจานวนครั้งในการใช้บริการมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป จานวน51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้ บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยาซึ่งลักษณะของคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอันดับที่ของความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่ง
ภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ข้อที่
1
2
3
4
5

ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้รับ – ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
มีบริการรถโดยสารเวียนรับ-ส่งสาธารณะที่เข้าถึงพื้นที่ของท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
การเดินทางเข้าออกภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยามี
ความปลอดภัย เช่า แสงสว่างในยามค่าคืนมีความเหมาะสม เป็นต้น
มีระบบการจัดระยะเวลาของรถโดยสารเวียนรับส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เช่น มีการกาหนดความถี่ ช่วงเวลาในการ
ให้บริการที่เหมาะสม
การให้บริการรถโดยสารเวียนรับส่งสาธารณะโดยใช้เทคโนโลยี
พื้นที่บริเวณเส้นทางเข้าออกภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยองพัทยามีทัศนียภาพหรือบรรยากาศที่มีความสวยงามและสะอาด

61

X

S.D.

อันดับที่

0.74

ระดับความ
ต้องการ
มาก

4.16
4.10

0.82

มาก

2

3.94

0.85

มาก

11

3.99
4.03

0.76
0.76

มาก
มาก

8
3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้รับ – ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ระยะทางในการให้บริการของรถโดยสารเวียนรับส่งมีระยะทางที่เหมาะสม
เช่น ตลาดกม.10 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นต้น
การกาหนดอัตราค่าบริการของรถโดยสารเวียนรับส่งที่ต่ากว่าระบบขนส่ง
ประเภทอื่นๆ
มีการจัดระบบการขนส่งสาธารณะที่มีความหลากหลายภายในพื้นที่ทา่ อากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า(รถไฟฟ้าหมายถึง
รถที่ให้บริการด้ายการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า) รถสองแถว รถตู้ เป็นต้น
มีการจัดระบบควบคุมมาตรฐานผู้ขับขี่รถโดยสารเวียนรับส่ง เช่น มีใบอนุญาต
ขับขี่ ผ่านการฝึกอบรม มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์กอ่ นปฏิบัติงานเพือ่ ลดความ
เสี่ยง เป็นต้น
มีการบริการรถโดยสารเวียนรับส่งสาธารณะที่เพียงพอต่อผู้โดยสารที่มีการ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี
การให้บริการในการขึ้นรถโดยสารเวียนรับส่งตามลาดับก่อนหลัง
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดให้บริการของรถ
โดยสารเวียนรับส่ง
จุดการให้บริการมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้บริการ
ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ความพอเพียงในการจัดที่นั่ง
บริการ เป็นต้น
ความสะอาดของสถานที่หรือจุดให้บริการโดยสารเวียนรับส่งสาธารณะ
รวม

X

S.D.

อันดับที่

0.76

ระดับความ
ต้องการ
มาก

4.03
3.80

0.88

มาก

15

4.00

0.81

มาก

6

3.99

0.77

มาก

8

4.01

0.80

มาก

5

3.90
4.00

0.80
0.77

มาก
มาก

13
6

3.89
3.91

0.82
0.86

มาก
มาก

14
12

3.97
3.98

0.77
0.28

มาก
มาก

10

3

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปรายละเอียดความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งได้ดังนี้
ความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ มีบริการรถโดยสารเวียนรับ -ส่งสาธารณะที่เข้าถึงพื้นที่ของท่าอากาศยานานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ( X =
4.16) การเดินทางเข้าออกภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยามีความปลอดภัย เช่า แสงสว่างในยามค่าคืนมี
ความเหมาะสม เป็นต้น ( X =4.10) และการกาหนดอัตราค่าบริการของรถโดยสารเวียนรับส่งที่ต่ากว่าระบบขนส่งประเภทอื่น ๆ (
X =3.80) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้ บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
1. ผู้โดยสารที่มีเพศต่างกัน มี ความต้องการต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา ในภาพรวมทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ผู้โดยสารที่มีอายุต่างกันมี ความต้องการต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา ในภาพรวมทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ในภาพรวมทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
4. ผู้โดยสารที่มีอาชีพต่างกันมีความต้องการต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา ในภาพรวมทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
5. ผู้โดยสารที่รายได้เ ฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี ความต้องการต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ในภาพรวมทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
6. ผู้โดยสารที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาต่างกัน มีความต้องการต่อ
การให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ในภาพรวมทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
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4. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ปัญหาของผู้โดยสารที่มีต่อการให้ บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยาพบว่าผู้โดยสารต้องการรถเวียนรับ -ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่
เดินทางรถยนต์ส่วนตัวมีความคิดเห็นถ้ามีการให้บริการรถเวียนรับส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา อาจ
ทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงกว่าเดิม เช่น ค่าที่จอดรถของสนามบิน เมื่อเวลาผู้โดยสารเดินทางหลายวันก็ต้องจอดทิ้งไว้หลายวัน ทาให้เสีย
ค่าใช้จ่ายที่เยอะพอสมควร โดยการมีรถเวียนรับส่งในการให้บริการจะทาให้การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของผู้โดยสารเกิด
ความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากขึ้น ซึ่งจากความต้องการดังกล่าวข้างต้นได้สอดคล้องกับ
สรัญญา (2556) ได้แยกความหมายของคาว่า ความต้องการคือ ความอยากได้หรืออาการที่อยากได้และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าว
จะทาให้บุคคลเกิดสิ่งเร้าที่มากระตุ้นแบบนี้แรงขับภายในเกิดขึ้นจึงมีผลทาให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อดิ้นรนและแสวงหา
การตอบสนองความต้องการนั้นเมื่อได้รับการตอบสนองและบุคคลนั้นก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ หรือมีความต้องการในระดับที่
สูงขึ้นมาทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow ที่ได้จัดลาดับขั้นตอนความ
ต้องการ (The Need Hierarchy) ของมนุษย์ตามความปรารถนาที่ได้รับการตอบสนองซึ่งมีการแบ่งลาดับขั้นของความต้องการ
จากต่าสุ ดไปสูงสุดเป็น 5 ระดับ โดยระดับที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 1) ความต้องการทางร่างกาย
(Physical Needs) เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหารและยา
รักษาโรค 2) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) เช่น ปลอดภัยจากอันตราย มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ฐานะการทางาน
จากการศึกษาความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการมีรถเวียนรับส่งให้บริการจะทาให้การใช้บริการท่าอากาศ
ยานนานาชาติมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพของสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เดินทางเข้าถึงค่อนข้างลาบากสาหรับผู้โดยสาร
ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว จากความต้องการดังกล่าวสอดคล้องกับ กิตติพงศ์ และอุบลวรรณา (2560) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผลการวิจัยพบว่าแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
ตามโครงสร้างวิจัยได้แก่ 1) แผนปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องในส่วนของการกาหนดวัตถุประสงค์โครงการ และพบปัญหาในการนา
โครงการไปปฏิบัติและการประเมินผลโครงการ 2) การสารวจทัศนคติและประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการพบว่า โครงการที่
ขสมก. ดาเนินการนั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ผู้ใช้บริการก็ยังคงเห็นว่าการให้บริการควรต้องปรับปรุง
โดยเฉพาะความทันเวลารองลงมาคือ ความถี/่ ความต่อเนื่องสภาพรถความครอบคลุม /ทั่วถึงของเส้นทาง ความปลอดภัยและการ
พัฒนาคุณภาพรถเมล์ฟรี ตามลาดับ 3) การพัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจาทางต้องนาเอาเทคโนโลยีการระบุตาแหน่ง
(GPS) การพัฒนา Application และการใช้ช่องทางพิเศษ (Buslane) เข้ามาประยุกต์ใช้และบูรณาการอย่างเป็นระบบอีกทั้งยัง
ต้องปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
ผลจากการเปรียบเทียบผู้โดยสารที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการใช้บริการท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาต่างกันมี ความต้องการต่อการให้บริการรถเวียนรับ – ส่งภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ในภาพรวมทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากผู้โดยสารที่มีลักษณะ
ส่วนบุคคลแตกต่างกันต่างได้รับปัญหาในการเดินทางมาใช้บริการ ณ ท่าอากายานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยาเหมือนกันจึง
เป็ นเหตุ ผลสาคัญ ทาให้ ความต้ องการในการใช้ รถเวี ยนรับ ส่ งไม่แ ตกต่า งกั นทั้ งนี้ สอดคล้อ งกับ การศึ กษาของ กิต ติพ งศ์ และ
อุบลวรรณา (2560) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขส
มก.) ผลการวิจัยพบว่าแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นตามโครงสร้างวิจัยได้แก่ 1) แผนปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องในส่วนของการกาหนด
วัตถุประสงค์โครงการ และพบปัญหาในการนาโครงการไปปฏิบัติและการประเมินผลโครงการ 2) การสารวจทัศนคติและประเมิน
ความต้องการของผู้ใช้บริการพบว่า โครงการที่ ขสมก. ดาเนินการนั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ผู้ใช้บริการก็
ยังคงเห็นว่าการให้บริการควรต้องปรับปรุงโดยเฉพาะความทันเวลารองลงมาคือ ความถี่/ความต่อเนื่องสภาพรถความครอบคลุม /
ทั่วถึงของเส้นทาง ความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพรถเมล์ฟรี ตามลาดับ 3) การพัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจาทาง
ต้องนาเอาเทคโนโลยีการระบุตาแหน่ง (GPS) การพัฒนา Application และการใช้ช่องทางพิเศษ (Buslane) เข้ามาประยุกต์ใช้
และบูรณาการอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังต้องปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน
ของบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัดและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (มหาชน) 2) เสนอแนะแนวทางการฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาการทางานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน) โดยผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (มหาชน)
จานวน 10 คน เครื่องมือสาหรับงานวิจัยนี้ คือ ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินและผู้วิจัยมีแนวคาถาม (Interview Guide) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็น
คาถามปลายเปิด จานวน 11 ข้อ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาพบว่า
1. รูปแบบการฝึกอบรมต้องมีความเพียงพอกับมาตรฐานการทางานในตาแหน่งงานพนักงานปฏิบัติการการบิน
2. การฝึกอบรมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินต้องเป็นตามมาตรฐานสากลที่มีข้อกาหนดไว้สาหรับผู้ทางานซึ่งสายการ
บินต้องจัดฝึกอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. รูปแบบและเนื้อหาของการฝึกอบรมต้องเป็นไปเพื่ออนาคต ซึ่งเกิดขึ้นจากการวางแผนในระยะยาวของบริษัท
4. รูปแบบการฝึกอบรมเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับบริษัทการบินเป็นสาคัญ
5. รูปแบบการฝึกอบรมที่จะกาหนดขึ้นในอนาคตต้องสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานได้อย่าง
แท้จริง
6. รูปแบบการฝึกอบรมต้องมีความคุ้มค่ากับผลสาเร็จที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจสายการบินและพนักงานระดับปฏิบัติการ
อย่างแท้จริง
คาสาคัญ : บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด บริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน) และ รูปแบบการฝึกอบรม

Abstract
This research objective were to 1) Study pattern of training under the requirements of officers of the
Flight Operations Department of Thai Smile Airways Company Limited and Thai Air Asia Public Company
Limited 2) Offer suggestion for guidance on training for improving the Flight Operations Department of Thai
Smile Airways Company Limited and Thai Air Asia Public Company Limited. Ten key informants were officers
from Flight Operations Department of Thai Smile Airways Company Limited and Thai Air Asia Public Company
Limited.
An instrument was document and research relating to the training under the requirements of officers
from Flight Operations Department and also the interview guide, 11 open-ended questions, as a guideline for
informal interviewing the key informants. The results finding were:
1) The pattern of training was enough to the standard working for officers in the position of Flight
Operations.
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2) The training for officers of Flight Operations Department had to be international standards which
was the requirements for flight officers to be obtained both domestic and international training from airline.
3) Form and content of training had to be for the future trend that could cause from a long planning
of the company.
4) Form of training emphasized on participation between employees and airline importantly.
5) Form of training that will be happened in the future, it could have operational efficiency and
effectiveness.
6) Form of training have to be worthwhile with the success of airline business and staffs truly.
Keywords: Thai Smile Airways Company Limited, Thai Airasia Company Limited, Pattern of Training

1. บทนา
องค์กรในอนาคตจะแตกต่างไปจากปัจจุบัน เพราะการแข่งขันและการประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีของโลกในยุค
โลกาภิวัตน์ องค์กรจะอยู่ในยุคของการปรับโครงสร้างใหม่ (Restructuring) การรื้อปรับระบบ (Reengineering) และการทาให้สาย
การบังคับบัญชาแคบลง (Flattering The Hierarchy) การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจาเป็นต้องดาเนินบทบาทอย่างเข้มแข็งในการ
ที่จะพัฒนาระบบการปฏิบัติที่ได้ผลสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะบังเกิดในทุกองค์กร แต่ความรวดเร็วและความสาคัญของระดับการ
เปลี่ยนแปลงจะต่างกันออกไป บางองค์กรดาเนินการภายใต้สภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่องค์กรอื่นยังคงยึดเหนี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ช้า และส่งผลต่อองค์กรทั้งระบบได้น้อยมาก เกรียงศักดิ์ (2550)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พบว่าได้มีการให้ความสาคัญกับการมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และเป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่มาใช้ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้เข้มแข็งขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวในอนาคต ในการก้าว
ไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาชีพด้านบริการเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่
สาคัญที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกลได้เพราะการบริการมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างก็เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริการเพิ่มมากขึ้นเพราะธุรกิจจะแข่งขันกันที่คุณภาพของการให้บริการ
การฝึกอบรมถือเป็นการพัฒนาบุคคลรูปแบบหนึ่งที่ทาให้บุคคลในองค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น องค์กรใดก็ตามที่ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมก็จะทาให้องค์กรนั้นสามารถพัฒนาได้ไกล
กว่าคู่แข่งขัน ในขณะเดียวกันการวางกรอบแนวทางในการพัฒนาด้วยรูปแบบของการฝึกอบรมพนักงาน ควรเป็นไปอย่างมีขั้นตอนและ
ด้วยเหตุผลสาคัญคือการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการออกแบบ และเลือกการฝึกอบรมตามความต้องการของตนเอง
เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดในการพั ฒนาตนเองของบุ คคล ซึ่ งสอดคล้อ งกับการศึกษาวิ จัยของธนภพ (2555) ได้ ศึกษาวิ จัยเรื่ อง
การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการ กรณีศึกษา: พนักงานให้บริการบนเครื่องบิน ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนางานบริการในด้านพฤติกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านคุณลักษณะเมื่อพิจารณาทัศนคติต่อการพัฒนางานบริการของพนักงานให้บริการบนเครื่องบิน พบว่าทัศนคติในด้านองค์กรมีค่า
มากที่สุด รองลงมาคือด้านการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนางานบริการของพนักงาน
ให้บริการบนเครื่องบินด้ านการคุณลั กษณะ มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุ ณภาพบริการมากที่สุด ตามด้ วยด้าน
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการพัฒนางานบริการของพนักงานให้บริการบนเครื่องบินด้านการปฏิบัติงาน มีผลต่อความต้องการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการมากที่สุด ตามด้วยด้านองค์กรอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ
กมลชณกนันท์และณัดดา (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย ที่ช่วงอายุ 41-50 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 30,001-40,000 บาท มีระดับตาแหน่งผู้ควบคุมงาน มีความต้องการพัฒนาตนเองใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือด้านการพัฒนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง อันดับ
รองลงมา คือด้านการฝึกอบรม และลาดับสุดท้าย คือด้านการศึกษาต่อ
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการฝึกอบรมตามความ
ต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน ทั้งนี้ผลที่
คาดว่าจะได้รับจะทาให้องค์กรด้านการบินและองค์กรธุรกิจอื่นสามารถนารูปแบบของการพัฒนาด้านการฝึกอบรมไปใช้เป็นแนวทางใน
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การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกในยุคปัจจุบันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งนี้ คือพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ และสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ที่อยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จานวน 83 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทยสมายล์ แอเวย์ จากัด และบริษัท
ไทยแอร์เอเชีย จากัด (มหาชน) จานวน 10 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทยสมายล์ แอเวย์
จากัด จานวน 5 คน และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (มหาชน) จานวน 5 คน โดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินเพื่อให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) สัมภาษณ์พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบิน ของบริษัท ไทยสมายล์
แอเวย์ จากัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (มหาชน) เพื่อนาข้อมูลไปสร้างทฤษฎีฐานราก โดยผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
เก็บข้อมูล ด้วยแนวคาถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide)
3. การบันทึกเสียง ในการสนทนาผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อบันทึกเสียงการสนทนาทุกครั้ง
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ประกอบไปด้วย ตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการวิจัยผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติ การการบินและผู้วิจัยมีแนว
คาถาม (Interview Guide) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด จานวน 11 ข้อ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และผู้วิจัยใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก ปากกา แฟ้มเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกเสีย ง
กล้องบันทึกภาพ
2.5 การตรวจสอบความเชื่อมั่น
ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งการตรวจสอบสามเส้าข้อมูลเป็นการตรวจสอบว่า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องหรือไม่เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือข้อมูล คือเปรียบเทียบและตรวจสอบแหล่งข้อมูลในเรื่อง เวลา
สถานที่และบุคคล กรณีข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มีความขัดแย้งไม่ตรงกันกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คนใดคนหนึ่ง ผู้วิจัย
นาคาถามเดิมสอบถามผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งโดยเปลี่ยนเวลาสถานที่ต่างกัน เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ตอบคาถามอีกครั้งเป็นการยืนยันและหา
ข้อสรุปข้อมูลให้เกิดความชัดเจนจนข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว จากนั้นนามาจัดกระทาข้อมูลเพื่อให้
ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎี
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ท าการถอดเสี ย งเครื่ อ งบั น ทึ ก จากการสั ม ภาษณ์ ใ นแต่ ล ะวั น ที่ เ ก็ บ รวบรวมจากเครื่ อ ง
บันทึกเสียง ผู้วิจัยอ่านข้อมูลทั้งหมด จากนั้นมาจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ พิจารณาข้อมูลที่ได้แต่ละครั้งว่ามีความ
สมบูรณ์เพียงพอที่จะตอบคาถามได้หรือไม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุ ด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดจากการสัมภาษณ์แล้วนาไปจัดเป็นหมวดหมู่แยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดเพื่อหาข้อสรุป
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของ Strauss and Corbin (1998) ดังนี้ 1) การเปิดรหัส (Open Coding) นาข้อมูลมาแยก
เป็นหมวดหมู่และหมวดย่อย 2) การหาแก่นของรหัส (Axial Coding) กาหนดปรากฏการณ์จากหมวดใดหมวดหนึ่งและพิจารณา
ความสัมพันธ์ 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) จัดหมวดหมู่ต่าง ๆ แนะนาหมวดหมู่ที่ได้สร้างนั้นอธิบายปรากฏการณ์ 4)
พัฒนาทฤษฎี (Development of A Theory) นาเสนอทฤษฎีในรูปข้อความเพื่ออธิบายปรากฏการณ์โดยทฤษฎีสามารถบอก
ปรากฏการณ์เงื่อนไขต่าง ๆ
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3. ผลการศึกษาการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ รูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด และบริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ผลจากการศึกษาผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ผลการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์
จากัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน) ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์รูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของ บริษัท ไทย
สมายล์ แอร์เวย์ จากัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์
จากัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน) ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก
คนที่

เพศ

อายุ
(ปี)

อายุงาน
(ปี)

ตาแหน่งงาน

ประสบการณ์ใน
การทางาน

TSM001

หญิง

25

4

Flight Operation Office

เคย

TSM002

ชาย

30

3

Flight Operation Office

เคย

TSM003

ชาย

25

2

Assistant Flight Dispatch

เคย

TSM004

ชาย

24

1.5

Assistant Flight Dispatch

ไม่เคย

TSM005

หญิง

27

1.4

Crew Movement

เคย

TAA001

ชาย

30

7

Flight Operation Office

ไม่เคย

TAA002

หญิง

27

5

Assistant Flight Dispatch

ไม่เคย

TAA003

หญิง

26

2.10

Assistant Flight Dispatch

ไม่เคย

TAA004

ชาย

24

1.6

Assistant Flight Dispatch

ไม่เคย

TAA005

หญิง

24

1

Assistant Flight Dispatch

เคย

บริษัท

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์
จากัด

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด
(มหาชน)

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปรายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
1. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด เป็นเพศชายจานวน 3 คน และเป็นเพศหญิง
จานวน 2 คน มีอายุ 24 ปี (1 คน) 25 ปี (2 คน) 27 ปี (1 คน) 30 ปี (1 คน) มีอายุการทางาน 1.4 ปี (1 คน) 1.5 ปี (1 คน) 2 ปี
(1 คน) 3 ปี (1 คน) 4 ปี (1 คน) มีตาแหน่งงาน Flight Operation Office จานวน 2 คน Assistant Flight Dispatch จานวน 2
คน และCrew Movement จานวน 1 คน นอกจากนี้มีประสบการณ์ในการทางานก่อนมาปฏิบัติงานในตาแหน่งฝ่ายปฏิบัติการ
การบินจานวน 4 คน มีประสบการณ์ในการทางาน และไม่เคยมีประสบการณ์ในการทางานจานวน 1 คน
2. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินบริษัท บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน) เป็นเพศชายจานวน 2 คน และเป็นเพศ
หญิงจานวน 3 คน มีอายุ 24 ปี (2 คน) 26 ปี (1 คน) 27 ปี (1 คน) 30 ปี (1 คน) มีอายุการทางาน 1 ปี (1 คน) 1.6 ปี (1 คน)
2.10 ปี (1 คน) 5 ปี (1 คน) 7 ปี (1 คน) มีตาแหน่งงาน Flight Operation Office จานวน 1 คน Assistant Flight Dispatch
จานวน 4 คน นอกจากนี้มีประสบการณ์ในการทางานก่อนมาปฏิบัติงานในตาแหน่งฝ่า ยปฏิบัติการการบิ นจานวน 1 คน มี
ประสบการณ์ในการทางาน และไม่เคยมีประสบการณ์ในการทางานจานวน 4 คน
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์รูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัท ไทย
สมายล์ แอร์เวย์ จากัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน)
จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คณะผู้วิจัยสามารถนาเสนอในรูปแบบของตารางได้ดังนี้
รูปแบบความต้องการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบตั ิการการบิน
ของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน)
ข้อคาถามแนว
ทางการสัมภาษณ์

TAA001

TAA002

TAA003

TAA004

TAA005

1. เหตุผลสาคัญที่
เลือกประกอบ
อาชีพในตาแหน่ง
นี้

เรียนจบสาขาวิชา
ATC จากสถาบันการ
บินพลเรือน การ
ทางานตรงกับวิชา
เรียนที่เรียนมาและมี
ความสนใจตั้งแต่
สมัยเรียน ประกอบ
กับมีรุ่นพี่ที่รู้จัก
ทางานอยู่ที่นี่ใน
แผนกนี้ก่อนแล้วจึง
เกิดความสนใจใน
องค์กรมากยิ่งขึ้น จึง
เลือกมาทางานที่นี่

เรียนจบด้านการบิน
และมีความชื่นชอบ
ด้านการบิน จึงตกลง
กับเพื่อนมาสมัคร
พร้อมกันที่บริษัท ไทย
แอร์เอเชีย จากัด
(มหาชน) 3 คน และ
ได้งานพร้อมกันใน
แผนกนี้ 2 คน และทั้ง
สองคนยังทางานมา
จนถึงปัจจุบัน โดยอีก
คนทาอยู่ตาแหน่ง
Flight Dispatcher
ในแผนกเดียวกัน

ตรงกับสาขาวิชาและ
คณะที่เรียนมาใน
มหาวิทยาลัย และมี
ประสบการณ์ทางาน
จากที่ทางานเก่า ยิ่งทา
ให้ชื่นชอบในงานนี้
ประกอบกับบริษัทนี้มี
เพื่อนรุ่นเดียวกันตอน
เรียนมหาวิทยาลัย
ทางานอยูก่ ่อนแล้วจึง
โดนชักชวนมาทางาน
ที่นี่

ตรงกับสายงานที่เรียน
มาทางด้านการบิน
และมีความชื่นชอบใน
งานที่เกี่ยวกับการบิน
ในตอนแรกยื่นใบ
สมัครอีกตาแหน่งใน
บริษัท แต่คน
สัมภาษณ์น่าจะเห็น
หน่วยก้านดีจึงให้มา
ทาในแผนกนี้ ซึ่งโชค
ดีมาก

ในตอนแรกทางานที่บริษัท
นี้แต่ในแผนก Guest
Service แต่ด้วยเหตุผล
บางประการ จึงทาให้ได้มา
ลองสัมภาษณ์สมัครงานใน
ตาแหน่งนี้ดู และได้ทางาน
ตรงนี้มาจนถึงปัจจุบัน แต่
ก็ถือว่าเป็นการเลือกที่
ถูกต้องเพราะไม่ต้อง
เหนื่อยกับงานตาแหน่งเดิม
แต่งานในส่วนนี้ก็มี
ความเครียดเข้ามาแทน

2. ปัญหาที่พบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ทางาน

ไม่มี อาจจะเป็น
เพราะโดยส่วนตัว
เป็นคนนิสัยง่าย ๆ
ใครใช้ให้ทาอะไรก็
ทา ไม่ได้คิดเล็กคิด
น้อยกับอะไร จึงไม่
ค่อยเกิดปัญหาใน
การทางานเท่าไหร่

มีปัญหาการทางาน
เกี่ยวกับคน คือมี
ทรรศนะคติการ
ทางานกับเพื่อน
ร่วมงานที่ไม่ตรงกัน
และมีมาตรฐานในการ
ทางานที่ต่างกัน ด้วย
ความที่สไตล์การ
ทางานอาจจะคนละ
แนว หรือด้วยวัย/อายุ
ที่ห่างกันทาให้ไม่
เข้าใจกันความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน ทาให้ใน
บางครั้งอึดอัดใจใน
การทางานร่วมกัน
เพราะต้องมีบางเวลา
งานที่ต้องเข้างาน
ร่วมกันตลอดเวลาแต่
ก็อดทนผ่านมาได้

ปัญหาที่เกิดจากคน คือ
ปัญหาในเรื่องของการ
สื่อสาร เพราะในฝ่าย
ปฏิบัติการการบินเป็น
ฝ่ายที่ทาหน้าที่
ประสานงานกับทุก
ส่วนในองค์กร ทั้ง
ภาคพื้นและทางอากาศ
รวมไปถึงการ
ประสานงานกับองค์กร
อื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
ปัญหาในการทางาน
เพื่ออานวยความ
สะดวกในการทาการ
บิน ปัญหาที่เกิดจาก
ระบบ บางครั้งมีปัญหา
ว่าระบบไม่เสถียรและ
ขัดข้อง

ปัญหาจากงาน คือ
ความเครียดจากภาระ
งานที่มากเกินไปและ
จานวนพนักงานที่
น้อย เพราะไฟล์ทบิน
ที่เพิ่มมาก แต่มี
พนักงานเท่าเดิม
หมายความว่า การ
ทางานจะหนักขึ้นไป
อีก ซึ่งปกติงานใน
แผนกนี้ถือเป็นงานที่
เครียดมากอันดับต้นๆ
ในงานสายการบิน
ปัญหาจาก
สภาพแวดล้อม คือ
สภาพแวดล้อมห้อง
ทางานที่เป็นเหมือน
กรอบสี่เหลี่ยมมีแต่
ผนัง ยิ่งทาให้เกิด
ความเครียด

ปัญหาจากตนเอง คือ
เนื่องจากไม่ได้เรียนมาตรง
สาขาจึงทาให้ขาดความรู้
บางด้านที่จาเป็น (จบ
สาขาการโรงแรม) แต่บาง
ด้านของการบินมีพื้นฐาน
มาบ้างเนื่องจากทางาน
จากตาแหน่งงาน Guest
Service มาก่อนทาให้ต้อง
ใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มและทา
ความเข้าใจมากกว่าคนอื่น
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3. แนวทางการ
ฝึกอบรมของ
บริษัทในปัจจุบัน

4. ความเพียงพอ
ของการฝึกอบรม
ตามแผนของ
บริษัท

รูปแบบความต้องการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบตั ิการการบิน
ของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน)
มีการฝึกอบรมและ บริษัทมีการฝึกอบรม มีตารางการฝึกอบรม
เป็นไปตามโครงสร้าง
ให้เรียนรู้เรื่องที่
เพื่อรักษามาตรฐานใน ของบริษัทในทุก ๆ ปี บริษัทและสภาพการ
จาเป็นต่อการทางาน เรื่องของคุณภาพการ แต่บางครั้งไม่สามารถ แต่อาจจะเนื่องด้วย
ต่าง ๆ และมีการ
ทางาน ให้ความรู้ที่ทัน เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ สภาวะงานที่มากและ
Recurrent อย่าง
กับยุคสมัยกับ
เนื่องจากมีภาระงานที่ มีการทางานตลอด
สม่าเสมอจากทาง
พนักงานเพราะงาน
มาก และไม่สามารถไป 24 ชั่วโมง ทาให้ไม่
บริษัท และในทุกปี ด้านการบินต้อง
เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถจัดอบรมให้
จะมีการสอบวัดผล อัพเดทข้อมูลอยู่
ตามตารางของบริษัท ได้ความรู้หรือเข้าร่วม
เลื่อนระดับหรือเลื่อน ตลอดเวลามีการ
ได้
การฝึกอบรมครบทุก
ตาแหน่งงาน ปีละ 3 เปลี่ยนแปลง
คนภายในระยะเวลาที่
ครั้ง ใครที่สอบผ่านก็ เทคโนโลยีและความรู้
กาหนดได้
จะได้เลื่อนตาแหน่ง ใหม่ๆเข้ามา
และเลื่อนฐาน
ตลอดเวลา รวมถึง
เงินเดือนที่สูงขึ้น
เรื่องความปลอดภัยใน
การทางานอย่าง
สม่าเสมอ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ตาม
โครงสร้างของบริษัท
เพียงพอถ้าได้รับการ
ฝึกอบรมตามแผน
ของบริษัทอย่าง
ครบถ้วน แต่ในความ
เป็นจริงด้วยภาระ
งานที่เยอะมากและ
งานสายการบินต้อง
ทางานตลอด 24
ชั่วโมง ทาให้
พนักงานทุกคนไม่
สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมตาม แผน
ของบริษัทได้ครบ

เพียงพอ ครอบ คลุม
และเป็นไปตาม
กาหนดการอย่าง
เคร่งครัด เพียงแต่การ
ทางานที่ไม่ตรงกับการ
ฝึกอบรมของบริษัท
และไม่สามารถละทิ้ง
การทางานไปได้ทาให้
บางครั้งก็ไม่สามารถ
ไปเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้จริง ๆ

คิดว่าไม่เพียงพอ หรือ
อาจจะด้วยภาระงานที่
มากและเข้ามาทางาน
ในระยะเวลาทีย่ ังไม่
มาก เลยได้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมที่น้อย และ
บางครั้งก็ไม่ได้เข้าร่วม
ตามรางของบริษัท จึง
ทาให้คิดว่าไม่เพียงพอ
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คิดว่าไม่เพียงพอ
อาจจะเนื่องด้วยเวลา
ในการทางานตลอด
24 ชั่วโมงอย่างที่บอก
ตอนแรก จึงต้องแบ่ง
การทางานของทุกคน
เป็นกะเวลา และ
ทางานทั้งกลางวัน
และกลางคืน การ
นอนของพนักงาน
แผนกนี้จึงไม่ปกติ จึง
ไม่สามารถจัดการ
ฝึกอบรมให้เพียงพอ
กับพนักงานทุกคน
ตามเวลาที่กาหนดได้

ทางบริษัทมีการฝึกอบรม
อยู่ตลอดเวลารวมถึงการ
Recurrent Course ต่าง
ๆ แต่ทางหัวหน้าแผนกไม่
สามารถจัดการตารางการ
ทางานและตารางการ
ฝึกอบรมให้พนักงาน
สามารถเข้าร่วมครบทุกคน
ได้ เพราะการทางานการ
บินไม่มีวันหยุดและต้อง
ทางานตลอด 24 ชั่วโมง
ทาให้ต้องมีพนักงาน
ประจาตาแหน่งงาน
ตลอดเวลา ไม่สามารถเข้า
ร่วมการฝึกอบรมได้

เพียงพอถ้าทาตาม
โครงสร้างบริษัทอย่าง
เคร่งครัด เพราะทางบริษัท
มีการจัดตารางเรียนหรือ
ตารางเพื่อให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอยู่เสมอ แต่ด้วย
เหตุผลในการทางานที่มี
ภาระงานมากและ
พนักงานที่น้อย ทาให้
หัวหน้าแผนกไม่สามารถ
จัดตารางเวลาการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมได้ทา
ให้ไม่ค่อยได้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รูปแบบความต้องการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบตั ิการการบิน
ของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน)
ข้อคาถามแนว
ทางการ
สัมภาษณ์
5. ความ
ต้องการ
ฝึกอบรมของ
พนักงานเป็น
อย่างไร

6. การฝึกอบรม
ที่พนักงานคิด
ว่ามี
ความสาคัญกับ
การทางานใน
ตาแหน่งใน
ปัจจุบันและ
อนาคตอย่างไร

TAA001

TAA002

TAA003

TAA004

ต้องการให้มีการส่งพนักงานไป
ฝึกอบรมกับองค์กรหลักในต่างประเทศ
คือประเทศมาเลเซีย เพราะบริษัท ไทย
แอร์เอเชีย จากัด(มหาชน) มีบริษัทแม่
คือบมจ. แอร์เอเชีย เอวิเอชั่น อยู่ใน
ประเทศมาเลเซีย เพื่อนา
ความรู้ใหม่ ๆ และระบบใหม่ ๆ มาใช้
พัฒนาบุคลากรและระบบภายใน
องค์กรให้สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต้องการให้การ
ฝึกอบรมเป็น
แบบเดิม เพราะถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แล้ว แต่โดยส่วน
ใหญ่การฝึกอบรม
ของบริษัทเป็นการ
ฝึกอบรม
ภายในประเทศ ถ้า
ได้ไปฝึกอบรม
ต่างประเทศก็จะดี
มากเพราะถือเป็น
การเปิดหูเปิดตา
และได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ และได้รู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ของบริษัทหลักใน
ต่างประเทศ

ควรมีการฝึกอบรม
ในเชิงให้ความรู้
พื้นฐานและความรู้
ที่จาเป็นที่ต้องใช้ใน
การทางานจริง ๆ
เพื่อให้พนักงานทุก
คนปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทา
ให้ไม่เกิดความ
เข้าใจผิดในงานของ
พนักงาน ความรู้
ความเข้าใจใหม่ ๆ
ที่ทันยุคสมัย
เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ และเอา
มาใช้ได้จริง

ต้องการให้บริษัท
จัดการฝึกอบรมใน
เรื่องที่ทันสมัย ทัน
กับยุคหรือ
เหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน เป็น
เรื่องราวใหม่ ๆ
เนื้อหาใหม่ ๆ
สามารถนามาใช้
กับการปฏิบัติงาน
ได้จริง และ
ต้องการให้มีการ
จัดการฝึกอบรม
Recurrent ให้
ครบทุกคนทุกปี

มีความสาคัญ เพราะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานให้ได้ดี
ยิ่งขึ้น และนาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ใน
การทางาน และเมื่อในอนาคตเราไป
อยู่ในการทางานที่ตาแหน่งสูงขึ้นเราก็
จะมีประสบการณ์จากการฝึกอบรมมา
ใช้ในการทางาน

คิดว่ามีความสาคัญ
มาก เพราะเป็นสิ่ง
ที่การันตีเรื่องการมี
ประสบการณ์ใน
การทางาน ยิ่งเรา
ฝึกอบรมเยอะก็
เหมือนเรามีความรู้
เยอะกว่าคนอื่น
และเป็นการสร้าง
โอกาสให้กับตัวเอง
ในการก้าวหน้าทาง
หน้าที่การงานใน
อนาคตได้
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TAA005

อยากฝึกอบรมตาม
ตารางการฝึกอบรม
ของบริษัท เพื่อ
อัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ
และนาความรู้ใหม่ ๆ
ที่ทันกับยุคและ
เหตุการณ์ปัจจุบันมา
ใช้กับการทางาน
และไปฝึกอบรมใน
ต่างประเทศเพื่อนา
ความรู้จากบริษัท
หลักมาประยุกต์ใช้
กับการทางานจริง
เพราะการดูงานใน
ประเทศน่าจะไม่
เพียงพอเพราะ
สานักงานที่ทาใน
ปัจจุบันเป็นบริษัท
หลักในประเทศไทย
อยู่แล้วถือว่าเป็น
ต้นแบบให้บริษัท
ย่อยต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยมาดูงาน
แล้วเราควรไปดูงาน
ต่างประเทศเพื่อมา
พัฒนา
พนักงานสามารถ
สาคัญทั้งปัจจุบัน มีความสาคัญ เพราะ
นาความรู้ที่ได้รับมา และอนาคต
ถ้ายิ่งมีความรู้หรือ
ปรับใช้ และพัฒนา เพราะจะทาให้
เทคนิคใหม่ ๆ จะ
ความรู้และทักษะ การทางานของ
สามารถนาความรู้นั้น
ได้อย่างมี
พนักงานสามารถ มาต่อยอดเพือ่ ปรับ
ประสิทธิภาพ เพือ่
ทางานผ่านไปได้ ใช้กับการปฏิบัติงาน
เพิ่มความสามารถ อย่างมี
จริงหรือพัฒนางาน
ในการทางานให้กับ ประสิทธิภาพมาก ในอนาคตให้กับ
ตนเอง และ
ขึ้น ถ้าสามารถนา ตัวเองและบริษัทได้
นาไปใช้เพื่อเพิ่ม
ข้อคิดหรือทักษะที่ เพราะงานด้านการ
ความก้าวหน้าใน
ได้มาประยุกต์ใช้ บินเป็นงานที่ไชต้อง
หน้าที่การงาน
ได้มากขึ้นก็จะทา ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เรา
อย่างเช่นการสอบ ให้งานมี
ต้องเรียนรู้อยู่
เลื่อนขั้นปรับฐาน ประสิทธิภาพมาก ตลอดเวลา
เงินเดือน
ยิ่งขึ้น และมี
ประสบการณ์การ
จากการฝึกอบรม
ไปแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าที่จะ
เกิดขึ้นจากงานได้

Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 29 June 2018
รูปแบบความต้องการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบตั ิการการบิน
ของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน)
ข้อคาถามแนว
ทางการ
สัมภาษณ์
7. ท่านคิดว่า
การให้พนักงาน
มีส่วนร่วมใน
การฝึกอบรมมี
ความสาคัญ
หรือไม่อย่างไร

TAA001

TAA002

TAA003

โดยส่วนตัวคิดว่าสาคัญ เพราะ
พนักงานสามารถปรับเนื้อหาการ
ฝึกอบรมหรือเลือกคอร์สเพื่อให้เข้ากับ
ความต้องการการใช้งานในชีวิตการ
ทางานจริงของพนักงานได้

เป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อ
พนักงานมาก
เพราะบางครั้ง
บริษัทไม่รู้ถึงการ
ทางานเชิงลึกและ
ไม่รู้ว่างานที่เราต้อง
เจอนั้นเราควรต้อง
ได้รับการฝึกอบรม
ไปในทิศทางใด
หากผู้ปฏิบัติงาน
เองเป็นคน
ออกแบบหรือบอก
ความต้องการที่จะ
เรียนรู้ก็จะทาให้
การทางานและการ
เรียนรู้มีการควบคู่
และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

มีความสาคัญ
เพราะการฝึกอบรม
ส่งผลให้
ประสิทธิภาพใน
การทางานดีขึ้น
เนื่องจากพนักงาน
ทุกคนสามารถนา
ความรู้ และทักษะ
ที่ได้รับมาปรับใช้
และพัฒนา
ความสามารถใน
การทางานได้มาก
ขึ้น แต่การ
ฝึกอบรมนั้นต้อง
เกี่ยวข้องหรือ
เชื่อมโยงและ
สามารถเอามาใช้ได้
จริงกับการทางาน

TAA004

คิดว่ามี
ความสาคัญ
เพราะจะทาให้
พนักงานมี
มาตรฐานในการ
ทางานที่
เหมือนกัน และ
การทางานก็
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่องาน
และคนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันมี
ความเข้าใจที่
ตรงกันแล้วก็จะมี
ปัญหาจากการ
ทางานที่น้อยลง
และยังเพิ่ม
คุณภาพและ
มาตรฐานให้
บริษัทอีกด้วย
8. การฝึกอบรม มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอยู่แล้ว เนื่องจาก ดีขึ้นอย่างแน่นอน มีประสิทธิภาพที่ดี แน่นอนว่าต้อง
ส่งผลให้
พนักงานสามารถนาความรู้ใหม่ ๆ มา เนื่องจากทาให้
ขึ้น เพราะพนักงาน ย่อมมี
ประสิทธิภาพใน ใช้ในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงานตระหนัก ทุกคนจะนาความรู้ ประสิทธิภาพมาก
การทางานดีขึ้น การทางาน และมาประยุกต์ใช้กับการ ถึงมาตรฐานในการ และทักษะมาปรับ ขึ้น เพราะจะได้มี
หรือไม่อย่างไร แก้ปัญหาที่เจอจากการทางานในแต่ละ ทางาน และนาสิ่งที่ ใช้และพัฒนา
บรรทัดฐานในการ
วัน ทาให้งานที่ได้ออกมาในทิศทางที่ดี ได้รับการฝึกอบรม ความสามารถใน
ทางานให้ชัดเจน
ขึ้น
มาใช้กับการ
การทางานได้มาก และการทางาน
ปฏิบัติงานเพื่อ
ขึ้น เมือ่ พนักงาน
ของพนักงานจะมี
ส่งผลให้องค์กรมี
หลาย ๆ คนทางาน มาตรฐานเดียวกัน
ผลงานและ
อย่างเต็ความ
จะส่งผลให้งานที่
ภาพลักษณ์ที่ดี
สามารถและ
ออกมาส่งผลไปใน
และอยู่ใน
เป็นไปในทิศทาง
ทิศทางที่ดีขึ้น
มาตรฐานสากลเป็น เดียวกันก็จะทาให้ เพราะทุกคนใน
ที่ยอมรับจาก
องค์กรมีมาตรฐาน องค์กรมีทิศทาง
บุคคลภายนอก
การทางานที่สูงขึ้น เดียวกัน มีความ
ตามไปด้วย
เข้าใจ มี
ความสามารถและ
ศักยภาพที่มากขึ้น
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มีความสาคัญ เพราะ
จะได้มีการทบทวน
ความรู้ หรืออัพเดท
ข้อมูล ความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้
กับการทางาน และ
เป็นการตอบโจทย์ที่
ถูกต้องว่าพนักงาน
ต้องการอะไร อยาก
ได้การอบรมในเรื่อง
ไหนที่เหมาะสมมาใช้
ในการทางานจริง ๆ
และสามารถนามาใช้
แก้ปัญหากับงานได้
จริง

มีประสิทธิภาพใน
การทางานที่ดีขึ้น
เพราะเราสามารถนา
ความรู้จากการ
ฝึกอบรมมาปรับใช้
กับการทางานจริง ๆ
ได้ ทาให้เราเป็นคนที่
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ไม่ใช่แค่การทางาน
ไปวัน ๆ แล้วจบ แล้ว
นาการเรียนรู้มา
พัฒนาการทางาน
และจะส่งผลให้
องค์กรมีมาตรฐานที่
ดีขึ้นตามพนักงานอีก
ด้วย
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รูปแบบความต้องการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบตั ิการการบิน
ของบริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด(มหาชน)
ข้อคาถามแนว
ทางการสัมภาษณ์
9. ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรมกับ
ผลลัพธ์ที่ได้มี
ความคุ้มค่า
หรือไม่อย่างไร

10. บริษัทเปิด
โอกาสให้
พนักงานมีส่วน
ร่วมในการ
ออกแบบการ
ฝึกอบรมหรือไม่
อย่างไร

TAA001

TAA002

TAA003

TAA004

TAA005

ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เนื่องจากเป็น InHouse Trainning
ทาให้บริษัทเป็นผู้
ออกค่าใช้จา่ ย
ทั้งหมด แต่ถ้าถามถึง
ความคุ้มค่ากับการ
ลงทุนแล้วโดย
ส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่า
มาก เพราะเมื่อ
บริษัทเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กบั
การทางานของ
พนักงานแล้ว
พนักงานก็จะมี
ประสิทธิภาพทาให้
บริษัทมีผล
ประกอบการที่ดีและ
มีมาตรฐานของ
องค์กรในสากลเป็นที่
ยอมรับ
ไม่เปิดโอกาสให้กับ
พนักงาน เป็นไปตาม
โครงสร้างของบริษัท
ที่มีแผนกที่
รับผิดชอบได้จัดการ
เอาไว้

บริษัทเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้ทั้งหมด
และผลลัพธ์ที่ได้
ออกมาถ้าเทียบแล้ว
บริษัทคุ้มค่าและไม่
ขาดทุนแน่นอน
เพราะได้รับพนักงานที่
มีความรู้
ความสามารถ มี
ประสิทธิภาพที่ส่งผล
ให้บริษัทสามารถสร้าง
ผลประกอบการ และ
สร้างงานให้บริษัทได้
อย่างเต็ม
ความสามารถ

ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ปกติบริษัทจะออกให้
ทั้งหมด จึงคิดว่าคุ้มค่า
เพราะได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง

ไม่ทราบข้อมูลในส่วน
ตรงนี้ แต่ไม่เคยออก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง

ไม่ทราบข้อมูลด้าน
ค่าใช้จ่าย เพราะส่วนมาก
ไม่ค่อยได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ไม่มี เป็นหลักสูตรที่
ทางบริษัทจัดให้กับ
พนักงานเอง

ไม่เปิดโอกาส มีแผนกที่
คิดโครงสร้างการ
ฝึกอบรมในบริษัทอยู่
แล้ว

ไม่ทราบข้อมูล แต่โดย ไม่มี แล้วแต่ทางบริษัทจะ
ส่วนตัวยังไม่เคยมี
จัดให้
โอกาสมีสว่ นร่วมใน
การออกแบบการ
ฝึกอบรม

รูปแบบความต้องการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานฝ่ายปฏิบตั ิการการบิน
ของบริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด
ข้อคาถามแนว
ทางการสัมภาษณ์
1. เหตุผลสาคัญที่
เลือกประกอบ
อาชีพในตาแหน่ง
นี้
2. ปัญหาที่พบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ทางาน

TSM001

TSM002

TSM003

TSM004

เพราะเป็นอาชีพ
เฉพาะทางที่มี
บุคลากรที่มีความ
ชานาญน้อย จึง
คิดว่าคงสะดวกที่
จะทางานนี้
การประสานงาน
กับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการสื่อสาร
ข้อมูลภายใน
องค์กร

มีความท้าทายในการ
ทางาน ได้ฝึก
แก้ปัญหาต่าง ๆ อยู่
เสมอ

ชอบงานทางด้านการบิน
เป็นการส่วนตัว

มีความท้าทายและ
ความน่าสนใจในการ
ทางาน

มีเวลาพักผ่อนและได้ใช้
ความคิดในการแก้ปญ
ั หา
ตลอดเวลา

การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน
มีความคลาดเคลื่อน
ระหว่างหน่วยงาน

ไม่พบปัญหาในการ
ทางาน

ไม่สามารถคาดเดา
ปริมาณงานและ
ปัญหาได้ในแต่ละวัน

มีความกดดันสูงและมีเวลา
การทางานจากัด
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3. แนวทางการ
ฝึกอบรมของ
บริษัทในปัจจุบัน

4. ความเพียงพอ
ของการฝึกอบรม
ตามแผนของ
บริษัท
5. ความต้องการ
ฝึกอบรมของ
พนักงานเป็น
อย่างไร
6. การฝึกอบรมที่
พนักงานคิดว่ามี
ความ สาคัญกับ
การทางานใน
ตาแหน่งใน
ปัจจุบันและ
อนาคตอย่างไร
7. ท่านคิดว่าการ
ให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการ
ฝึกอบรมมีความ
สาคัญหรือไม่
อย่างไร
8. การฝึกอบรม
ส่งผลให้
ประสิทธิภาพใน
การทางานดีขึ้น
หรือไม่อย่างไร
9. ค่าใช้จ่ายด้าน
การฝึกอบรมกับ
ผลลัพธ์ที่ได้มี
ความคุ้มค่าหรือไม่
อย่างไร
10. บริษัทเปิด
โอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการ
ฝึกอบรมหรือไม่
อย่างไร

มีการฝึกอบรม
ประจาปีเพราะ
อาชีพนี้ต้องการ
ฝึกอบรมทบทวน
อยู่สม่าเสมอ
อย่างน้อยปีละ1
ครอส
เพียงพอสาหรับ
ความรู้
ความสามารถ
ของพนักงานแล้ว
จากการที่องค์กร
จัดการฝึกอบรมมี
ความเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของพนักงาน
มีความสาคัญมาก
เพราะ การ
ฝึกอบรมทักษะ
การทางานให้เพิ่ม
มากขึ้นอยู่เสมอ

ปีละ1ครั้ง ตรงตามกฎ
ของข้อกาหนด CAAT

มี Initial Cause ที่ทาง
บริษัทให้พนักงานได้
ฝึกอบรม โดยมีการ
Recument ทุก ๆ ปี

มีการฝึกอบรมอย่าง
สม่าเสมอ โดยปกติปี
ละครั้ง หรือ มีการ
อัพเดตตามความ
จาเป็น

มีการอบรมตามหลักสูตรปี
ละ 1 ครั้ง

มีความเพียงพอต่อ
ความต้องการ

เพียงพอต่อความ
ต้องการของบริษัท

มีความเพียงพอตาม
ประกาศของกรมการ
บินพลเรือน หรือ
ข้อกาหนดของ ICAO
มีความต้องที่เพียงพอ
ความต้องการเป็นไป
และ เป็นไปตาม
ตามข้อกาหนดของ
ข้อกาหนดของสานักงาน กรมการบินพลเรือน
การบินพลเรือน
และICAO

เพียงพอแล้วจากความรู้สึก
ของพนักงาน

มีความสาคัญ เพราะ
งานนี้ต้องมีการ
ทบทวนอยู่ตลอด
โดยเฉพาะเรื่อง Flight
planning, weather

Flight Dispatch
Cause ซึ่งเป็นสิ่งที่
สาคัญที่ใช้ในการทางาน
ไม่ว่าจะเป็น Training
ในเรื่อง weight

มีความสาคัญอย่าง
มากทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
โดยเฉพาะเรื่องข้อมูล
ทางการบิน ข่าวสาร
และ

หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยต่าง ๆ ใน
สนามบิน

มีความสาคัญมาก
เพราะเป็นการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ของพนักงาน
โดยตรง
ดีขึ้นมาก
พนักงานความรู้
และทักษะเพิ่ม
มากขึ้นหลังจาก
ได้รับการอบรม

มีความสาคัญ
เนื่องจากพนักงาน
สามารถให้ผู้เรียน
นาไปใช้งานได้ดีขึ้น

มีความสาคัญมาก
เพราะพนักงานจะได้มี
ความรู้ในการใช้
ประกอบการทางาน
และ ตัดสินใจในการ
ทางาน
การฝึกอบรมมีสว่ นช่วย
ในการประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้
ดีขึ้น

มีความสาคัญ เพราะ
ทาให้พนักงานได้มี
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือทัศนคติ

มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
หากเกิดเหตุฉกุ เฉิน ทุกคน
สามารถแก้เฉพาะหน้าได้

มีความคุ้มค่า
เพราะการ
ฝึกอบรมที่ดีจะ
ทาให้พนักงานมี
คุณภาพตามไป
ด้วย
ไม่ เพราะทาง
องค์กรได้มีการ
วางแผนการ
ฝึกอบรมไว้
เป็นไปตาม
กฎระเบียบของ
กรมการบินพล
เรือน

คุ้มค่าตามความ
เหมาะสม

คุ้มค่า เพราะทาให้
พนักงานเข้าใจในการใช้
ความรู้ที่ได้ฝึกอบรมมา
ประกอบการทางานได้ดี
ขึ้น

ไม่ให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการออกแบบ

มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น แต่ทาง
บริษัทได้มีการฝึกอบรม
และ การปฏิบัติเป็นไป
ตามข้อกาหนด ของ
สานักงานการบินพล
เรือน

ความต้องการขึ้นอยู่
กับข้อกาหนดของ
CAAT

ดีขึ้น ยังได้รับความรู้
ใหม่มาใช้ในการ
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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มีความต้องการฝึกอบรมแต่
ต้องการให้มีระยะเวลาใน
การอบรมสั้นกว่านี้

ดีขึ้นอย่างมาก
ดีขึ้นอย่างมาก
อย่างเช่น การ
ฝึกอบรม CRM ทาให้
พนักงานแต่ละฝ่ายใน
บริษัทได้ทราบหน้าที่
ของแต่ละคน
มีความคุ้มค่า
มีความคุ้มค่า

ไม่ได้ออกแบบ เพราะ มีเฉพาะหัวหน้างานที่
ทางบริษัทจะเป็น
ออกแบบได้
ผู้ออกแบบ
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4. การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานพบว่าพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินมีความต้องการ
รูปแบบการฝึกอบรมที่เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐานการทางานทั้งนี้ ในการทางานในองค์การต่าง ๆ ความรู้ในงานเป็น
สิ่งจาเป็นที่พนักงานจะต้องมี การทางานจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับชาญชัย (2538) ที่ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การฝึกอบรม การเรียนรู้ การจูงใจ การ
มอบอานาจ การให้คาปรึกษา ฯลฯ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงและความท้าทายต่าง ๆ ที่เผชิญหน้าองค์การในบริบทของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยประสบความสาเร็จ โดยการจัดการฝึกอบรมของบริษัทต้องเป็นตามมาตรฐานสากลที่มีข้อกาหนดไว้
สาหรับผู้ทางานซึ่งสายการบินต้องจัดฝึกอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานการทางานที่
ได้รับการยอมรับจากองค์การนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงานและปฏิบัติงานทางการบิน รูปแบบและเนื้อหาของการฝึกอบรม
ต้องเป็นไปเพื่ออนาคต ซึ่งเกิดขึ้นจากการวางแผนในระยะยาวของบริษัท ซึ่งการจัดการฝึกอบรมใด ๆ ก็ตามบริษัทต้องเน้นการมี
ส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับบริษัทการบินเป็นสาคัญโดยจะส่งผลให้โปรแกรมการจัดฝึกอบรมเป็นไปตามความต้องการของ
พนักงาน นอกจากนี้รูปแบบการฝึกอบรมที่จะกาหนดขึ้นในอนาคตต้ องสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานได้
อย่า งแท้ จริ งและสิ่ งสาคัญ การฝึก อบรมต้ องมี ความคุ้ มค่ ากับ ผลส าเร็จที่ จะเกิด ขึ้นกั บธุ รกิจ สายการบิน และพนั กงานระดั บ
ปฏิบัติการ สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หากบริษัทการบินสามารถกาหนดแนวทางตามรูปแบบดังกล่าว จะทาให้ธุรกิจการบินเกิด
ความสาเร็จในการดาเนินงานในระยะยาว

5. สรุปผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินของบริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด และบริษัทไทยแอร์เอเชีย จากัด
(มหาชน) ในรูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานนั้นสามารถสรุปได้ว่า
1. รูปแบบการฝึกอบรมต้องมีความเพียงพอกับมาตรฐานการทางานในตาแหน่งงานพนักงานปฏิบัติการการบิน
2. การฝึกอบรมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการการบินต้องเป็นตามมาตรฐานสากลที่มีข้อกาหนดไว้สาหรับผู้ทางานซึ่งสายการ
บินต้องจัดฝึกอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. รูปแบบและเนื้อหาของการฝึกอบรมต้องเป็นไปเพื่ออนาคต ซึ่งเกิดขึ้นจากการวางแผนในระยะยาวของบริษัท
4. รูปแบบการฝึกอบรมเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับบริษัทการบินเป็นสาคัญ
5. รูปแบบการฝึกอบรมที่จะกาหนดขึ้นในอนาคตต้องสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานได้อย่าง
แท้จริง
6. รูปแบบการฝึกอบรมต้องมีความคุ้มค่ากับผลสาเร็จที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจสายการบินและพนักงานระดับปฏิบัติการ
อย่างแท้จริง
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ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศ เส้นทางภายในประเทศ
Attitudes of Thai Passengers towards In Choosing Of Air Aviation Domestic Flight
กชกร ยอดยิ่ง วิภาวี เอ็งพัวศรี และ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
Kotchakon Yodying, Wipawee Engpuasri and Sompong Aussawariyathipat
สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทาง
อากาศเส้นทางภายในประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศ โดยจานวนของ
กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจยั ได้กาหนดขนาดโดยการใช้ตารางของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test และ One Way Anova ผลการวิจัย
พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนครั้งในการใช้บริการ จานวนสายการบินที่เคยใช้
บริการต่างกัน มีทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ทัศนคติ การเดินทางทางอากาศ

Abstract
The objectives of this research were to study and compare the attitudes of Thai passengers towards in
choosing of air aviation domestic flight. The samples used in this research are domestic Thai passengers. The
researchers defined the samples size by table Taro Yamane were 400 samples by a simple random sampling
technique. The tool for gathering the data was a set questionnaire, five point of rating scale (Likert) Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation. T-Tests and One-Way ANOVA are used to test
hypotheses. The research finding were; Thai passengers had difference of gender, age, level of education,
occupation, average income per month, number of times to use the service, number of airlines they used was
attitude that affect the choice for domestic air travel of Thai passengers overall no the significantly difference.
Keywords: Attitudes, Air Aviation

1. บทนา
อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ในปัจจุบันเป็นธุรกิจ
ที่ม ีม ูล ค่า ทางเศรษฐกิจ ที ่สูง เช่น อุต สาหกรรมการบิน ขนส่ง อุต สาหกรรมสายการบิน อุต สาหกรรมการท่า อากาศยาน
อุตสาหกรรมการบริการจราจรทางอากาศ อุตสาหกรรมการซ่อมบารุงเครื่องบิน อุตสาหกรรมโภชนาการสายการบิน และ
อุต สาหกรรมการท่อ งเที ่ย วทั ้ง ทางตรงและทางอ้อ มที ่อ าศัย การคมนาคมทางอากาศ (วัช ระ เข้า ถึง ข้อ มูล ได้จ าก
http://www.elearning2014.com/eLAP2014/Proceedings-old/C%206.1-6.9.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561)
โดยปัจจุบันผู้โดยสารเลือกใช้บริการเดินทางทางอากาศ ไม่ใช่แค่ระหว่างประเทศ แต่รวมถึงภายในประเทศด้วย ในปัจจุบันการ
เดินทางทางอากาศเป็นที่นิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีจานวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทาให้อุตสาหกรรม
การบินของไทยต้องเตรียมที่จะตอบสนองความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ในอดีตสนามบินแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดให้ใช้บริการเดินทางทางอากาศ คือ สนามบินสระปทุม เปิดใช้อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2456 ต่อมาในปี 2457 กระทรวงกลาโหมเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความคับแคบ และมีน้าท่วมขัง พลอากาศโท พระยา
เฉลิมอากาศ จึงได้หาพื้นที่ตั้งสนามบินแห่งใหม่ โดยจัดสร้างสนามบินแห่งใหม่ขึ้น เรียกว่า สนามบินดอนเมือง ต่อมาได้มีการพัฒนา
สนามบินขึ้นมาเรื่อยๆ ในปี 2467 Royal Dutch Airline (KLM) เป็นสายการบินพานิชย์สายแรกที่มาลงจอด ณ สนามบินดอนเมือง (เข้าถึง
ข้อมูลได้จากhttps://teen.mthai.com/variety/46755.html สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) และต่อมาเริ่มมีสายการบินสัญชาติไทย
ที่เปิดให้บริการเดินทางทางอากาศ เส้นทางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันในประเทศไทยมี ท่าอากาศยานหลักจานวน 6
แห่ง ท่าอากาศยานรองที่มีเที่ยวบินจานวน 28 แห่ง และท่าอากาศยานรองทีไ่ ม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการจานวน 37 แห่ง มีสายการบินที่
ให้บริการเส้นทางภายในประเทศจานวน 8 สายการบิน ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์ สายการ
บินนิวเจนแอร์เวย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินโอเรียนท์ไทย
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วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ปัจจุบันสายการบินมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง คุณภาพการให้บริการก็ถือเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ผู้โดยสาร
เลือกใช้บริการ จากปัญหาที่ผ่านมาการให้บริการของสายการบิน ยังมี รูปแบบการให้บริการที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เช่น ผู้โดยสารไม่ได้รับการบริการอย่างที่คาดหวังเอาไว้ ผู้โดยสารได้รับการบริการที่ไม่เท่าเทียมกัน ฉะนั้นการที่สายการ
บินจะประสบความสาเร็จและมีผู้เลือกใช้บริการ สายการบินต่างๆ นั้นต้องพยายามให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้โดยสารหรือผู้มา
ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นจากคุณภาพการให้บริการที่แต่ละสายการบินพยายามที่จะสร้างเพื่อให้เกิดความแตกต่างใน
ความรู้สึกของผู้ใช้บริการ จึงส่งผลให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นนั้นถือเป็นสิ่งสาคัญ
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของกันธิศา และพิมพาภรณ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย
การบินไทย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ที่เดินทางโดยเลือกใช้บริการสายการบินไทยและเลือกใช้บริการสายการบินอื่นส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ที่ 10,001-20,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรด้านบริการปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการดูแลในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องโดยสาร ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และการบริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและยังสอดคล้องกับวสวัตติ์ (2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่าของผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย : กรณีศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการศึกษาพบว่า จาก
การก้าวสู่สังคมสูงวัยของไทยที่สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ดังนั้นแนวโน้มของผู้บริโภคจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคม ผู้สูงอายุจึงมีบทบาทสาคัญและกาลังเป็นฐานผู้บริโภคใหม่ที่หลายองค์กรธุรกิจกาลังให้ความสนใจ
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการบิน ที่ผู้ใช้บริการเดินทางทางอากาศจะมีสัดส่วนของผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุจานวนมากขึ้น อีกทั้งในสาย
การบินเองก็ตามก็ต้องทาการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในการให้บริการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบิน
ต้นทุนต่าที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าของผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรผู้โดยสารสูงอายุ
ที่เป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จานวน 500 คน วิเคราะห์ผล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการใช้สถิติขั้นสูง Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่าใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาพรวมของสายการบิน บุคลากรของสายการบิน และการให้บริการของสายการบิน โดย
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และข้อจากัดทางกายภาพของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่า ซึ่งเป็นสิ่งที่สายการบินต้นทุนต่าต้องคานึงถึงปัจจัยดังกล่าวเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ
สายการบินเพื่อรักษาฐานลูกค้าและภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินต่อไป จากที่มาและความสาคัญของปัญหาต่างๆ ข้างต้น ทาให้
คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทาง
ภายในประเทศทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับจะทาให้ผู้ให้บริการทางการขนส่งทางอากาศ สามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการและสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้โดยสารได้อย่างสูงสุดซึ่งจะสามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้บริการของสายการบินในอนาคตต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศ
1.1.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ ข องผู้ โ ดยสารชาวไทยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กเดิ น ทางทางอากาศเส้ น ทาง
ภายในประเทศ

1.2 ขอบเขตของการวิจัย
1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งทั ศ นคติ ข องผู้ โ ดยสารชาวไทยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กเดิ น ทางทางอากาศเส้ น ทาง
ภายในประเทศ คณะผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อการ
ดาเนินการภายใต้ส่วนประสมทางการตลาดบริการซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์/บริการ ราคา สถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการและลักษณะทางกายภาพของสายการบิน เท่านั้น
1.2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศ จานวน 73,739,429 คน (ที่มา: บริษัทท่า
อากาศยานไทยจากัด (มหาชน). รายงานประจาปี 2560 เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://aot-th.listedcompany.com/ar.html สืบค้นเมื่อ
วั น ที่ 22 มกราคม 2561 กรมท่ า อากาศยาน ข้ อ มู ล สถิ ติ การขนส่ งทางอากาศภายในประเทศ ปี 2017 เข้ าถึ งข้ อ มู ล ได้ จ าก
https://www.airports.go.th/th/content/349/1659.htm สืบค้นเมื่อวั นที่ 31 มกราคม 2561 ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ ตะเภา
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กุมภาพัน 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศโดยจานวนของกลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้วิจัยได้กาหนดขนาดโดยการใช้ตารางของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แต่ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจยั มีข้อจากัดทางด้านเวลาทาให้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเก็บข้อมูลได้มีเพียง 300 ชุด

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศ
คณะผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวความคิดโดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการของอรจันทร์ (2556) และสมพงษ์ (2558) มา
ประยุกต์ในการสร้างกรอบโดยสามารถนาเสนอได้ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. จานวนครั้งในการใช้บริการ
7. จานวนสายการบินที่เคยใช้บริการ

ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
เดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์/บริการ
2. ราคา
3. สถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
5. พนักงาน
6. กระบวนการให้บริการ
7. ลักษณะทางกายภาพของสายการบิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.4 สมมติฐานในการวิจัย
ผู้โดยสารชาวไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนครั้งในการใช้บริการและจานวนสาย
การบินที่เคยใช้บริการต่างกันมีทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศแตกต่างกัน

1.5 การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิ ทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศ
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนาเสนอได้ดังนี้
1.5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitudes) นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลายไปในแนวทางเดียวกันดังนี้
1. ทัศนคติ คือ ความพร้อมที่บุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ซึ่งวัดได้จาก
ความมากน้อยของพฤติกรรมที่แสดงออก
2. ทัศนคติ คือ อารมณ์ท่าที ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทั้งทางบวกและทางลบ เช่น
ความชอบความไม่ชอบ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
3. ทัศนคติ คือ ตัวแสดงถึงผลรวมของการประเมินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความโน้มเอียง (Predisposition) ที่เกิด
จากการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจแสดงออกในลักษณะถึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งนั้น
4. ทัศนคติ คือ ความนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในทางบวกและลบ
5. ทัศนคติ คือ หลักการที่ผู้บริโภคหยุดวันในการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. ทัศนคติ คือ แนวโน้มของการรับรู้และการกระทาที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มี ความสัมพันธ์กับความชอบไม่ชอบ
ของบุคคล
7. ทัศนคติ คือ ภาวะทางจิตใจที่แสดงถึงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
8. ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงที่จะตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวกับบุคคลสถานการณ์และวัตถุ
1.5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
เกรียงเดช (2542 อ้างถึงในก้องเกียรติ, 2559) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติที่
ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ
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วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ปัญญา (2542 อ้างถึงในก้องเกียรติ, 2559) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตใจที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจ
ก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกันถ้าความต้องการนี้ไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้น
มนฤดี (2548 อ้างถึงในก้องเกียรติ, 2559) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิง
การประเมินค่า เป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการ
ประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นนั้นก็ได้
ธงชัย (2540 อ้างถึงในก้องเกียรติ, 2559) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่แสดงออกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายชนิดต่างๆ ก็คือ
ความต้องการที่ได้เลือกเฟ้นไว้แล้วนั่นเอง เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง
วิรัช (2550 อ้างถึงในก้องเกียรติ, 2559) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่แสดงออกเมื่อได้รับการ
สนองตอบทั้งหมดหรือบางส่วน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้มารับบริการ ซึ่งความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง การได้รับการสนองตอบต่อความต้องการ
ของตนเอง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลตามความมุ่งหมาย อาจเกิดผลทั้งในทางบวกและทางลบ โดยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
1.5.3 พฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดองค์กร
จากการรวบรวมความหมายของคาว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค” ได้มีนักวิชาการและนักการตลาดต่างได้ให้ความหมายไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้
Kotler & Armstrong (2001) ได้ให้ความหมายของคาว่า “Consumer Buyer Behavior” ไว้ว่า “The Buying Behavior of
Final Consumer-Individuals and Households Who Buy Goods and Services For Personal Consumption”
William M. Pride and Q.C. Ferrell. (1993; อ้างถึงในวิเชียรและคณะ (2553) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อและการใช้สินค้าและหรือบริการต่างๆ
Kotler and Gary (2008) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการในการตัดสินใจ
และการกระทาของบุคคลในการค้นหา การซื้อ การใช้ ประเมินผลสินค้าหรือบริการที่คาดว่าจะสนองความต้องการของเขาได้
ปราณีและมังกร (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่า พฤติกรรมผู้บริโภคว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการแสดงออกของแต่ละ
บุคคลแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับผลจากการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกเกี่ยวกับการซื้อ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าพฤติ กรรมผู้บริ โภค คือ พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งความต้องการนี้เป็นความต้องการเฉพาะบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
1.5.4 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ
จากการศึ กษาเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการได้มีนักวิ ชาการหลายท่านได้ อธิบายเกี่ ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่สาคัญไว้อย่างน่าสนใจ โดยคณะผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดของอรจันทร์ (2556) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ซึ่งประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานที่หรือช่องทางใน
การจัดจาหน่าย (Place) และ (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ใช้งานได้ดีกับธุรกิจผลิตสินค้า ในขณะที่ธุรกิจบริการต้อง
ใช้ความสาคัญกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสาคัญไม่ยิ่ งหย่อนไปกว่ากันเพิ่มเติม บูมส์และบิทเนอร์ (Booms and Bitner, 1981)
แนะนาให้เพิ่ มอีก 3Ps เพื่อใช้กับการตลาดบริก าร ซึ่ งประกอบด้ วย (1) กระบวนการ (Process) (2) หลั กฐานทางกายภาพ
(Physical evidencd) และ (3) บุคคล (People) การให้บริการส่วนใหญ่ปฏิบัติการโดยใช้บุคคล ดังนั้นการคัดเลือก การฝึกอบรม
และการจู งใจพนัก งานมี ความส าคัญ ยิ่ งสามารถสร้ างความแตกต่ า งและความพึ งพอใจให้ แ ก่ ลู กค้ า พนั กงานควรมี ค วามรู้
ความสามารถในการให้บ ริการ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพบริการ มีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้
ธุรกิจบริการต่างพยายามแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงคุณภาพบริการผ่านทางหลักฐานทางกายภาพ (Physical evidence)
ตัวอย่าง เช่น ธนาคารจะพัฒนาสิ่งที่มองเห็นได้ เช่น อาคารที่สูงใหญ่แลดูมั่นคงทันสมัยและรูปแบบการให้บริการลูกค้าที่ทันสมัย
โดยตระหนักถึงลูกค้าเป้าหมายต้องการ ได้แก่ ความเชื่อมั่น ความถูกต้อง และบริการที่รวดเร็ว เป็นต้น ธุรกิจบริการต้องเลือก
กระบวนการ (Process) ที่เหมาะสมในการส่งมอบบริการ ตัวอย่าง เช่น ร้านอาหารมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริการที่
แตกต่างกัน เช่น ร้านอาหารจานด่วน บุฟเฟต์ หรือภัตตาคารที่เสริฟอาหารใต้แสงเทียน เป็นต้น
ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานที่หรือช่องทาง
ในการจัดจาหน่าย (Place) (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (5) กระบวนการ (Process) (6) หลักฐานทางกายภาพ
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(Physical evidence) และ (7) บุคคล (People) เป็นกลยุทธ์ที่จาเป็นสาหรับธุรกิจบริการที่จะต้องบูรณาการให้ร่วมกันเพื่อ
ความสาเร็จในการแข่งขัน ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดในบทถัดๆ ไป

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศ จานวน 73,739,429 คน (ที่มา: บริษัท
ท่าอากาศยานไทยจากัด (มหาชน). รายงานประจาปี 2560 เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://aot-th.listedcompany.com/ar.html
สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 กรมท่าอากาศยาน ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ปี 2017 เข้าถึงข้อมูลได้
จากhttps://www.airports.go.th/th/content/349/1659.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา สถิติเที่ยวบิน-ผู้โดยสาร เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.utapao.com/pdf/
สถิติผู้โดยสาร.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพัน 2561)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศโดยจานวนของกลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้วิจัยได้กาหนดขนาดโดยการใช้ตารางของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แต่ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อจากัดทางด้านเวลาทาให้คณะผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 300 ชุด

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เพื่อ
เลือกตอบตามระดับการวัด จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนครั้งในการใช้บริการ และจานวน
สายการบินที่เคยใช้บริการ
ตอนที่ 2 ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศ ซึ่งลักษณะของ
คาถามเป็นแบบให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียวและใช้มาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยใช้ระดับ
การวัดประมวลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งคาตอบออกเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะลักษณะของคาถามเป็นคาถามปลายเปิด
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทาง
ภายในประเทศ
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆ จากหนังสือที่เกี่ยวข้อง และแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้วนามาสร้างเป็นแบบสอบถามสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้
3. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งหลังจากได้สร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วจึงได้นาแบบสอบถามไปปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ถ้อยคาสานวนภาษา การจัดลาดับของคาถามและความสมบูรณ์ของเนื้อหาแล้วนาข้อเสนอแนะต่างๆ
ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้สมบูรณ์ โดยค่าความเที่ยงตรงที่คานวณได้มากกว่า 0.60 ทุกข้อ
4. ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้แก่ ความเชื่อมั่น (Reliability) การ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0
1 (Cronbach, 1990)
จากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.913

2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ One way
ANOVA (F- test)

3. ผลการศึกษา
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศหญิง จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 มีอาชีพพนักงานบริษัท จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30
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มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001 - 25,000 บาท จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีจานวนครั้งในการใช้บริการ 2-3 ครั้งจานวน
101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 จานวนสายการบินที่เคยใช้บริการ 1 สายการบิน จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทาง
ภายในประเทศผลการศึกษาเสนอได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับของทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศโดยรวมและรายด้าน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7

ทั ศ นคติ ข องผู้ โ ดยสารชาวไทยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ ก
เดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์/บริการ
ราคา
สถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
พนักงาน
กระบวนการให้บริการ
ลักษณะทางกายภาพของสายการบิน
รวม

X

S.D.

3.87
3.87
3.71
3.75
3.81
3.81
3.82
3.81

0.48
0.64
0.62
0.59
0.62
0.50
0.60
0.50

ระดับของ
ทัศนคติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับที่
1
1
7
6
4
4
3

ตารางที่ 1 พบว่าระดับของทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายใน
ประเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการและด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมาเป็นด้านลักษณะทางกายภาพของสายการบิน มีค่าเฉลี่ย 3.82
รองลงมาด้านพนักงานและกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการส่งเสริมการตลาด มี ค่าเฉลี่ย 3.75 และอันดับสุดท้าย
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ย 3.71

3.3 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศ
เส้นทางภายในประเทศ ผลการศึกษาเสนอได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดิน ทางทางอากาศ
เส้นทางภายในประเทศ
ทัศนคติของ
ผู้โดยสารชาวไทย
ที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกเดินทางทาง
อากาศเส้นทาง
ภายในประเทศ

เพศ
Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

F

Sig

จานวนสาย
การบินที่เคย
ใช้บริการ
F
Sig

ผลิตภัณฑ์/บริการ
-0.56
ราคา
0.64
สถานที่/ช่องทางการ 0.35
จัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด -0.14

0.54
0.52
0.72

1.84
0.32
1.34

0.12
0.86
0.25

0.84
4.28
1.54

0.43
0.01*
0.21

1.57
0.99
1.09

0.16
0.42
0.36

0.18
0.37
1.09

0.94
0.82
0.36

0.17
0.87
0.40

0.91
0.45
0.75

0.82
1.18
0.24

0.51
0.31
0.91

0.88

0.86

0.48

2.73

0.06

1.07

0.37

1.32

0.26

0.40

0.75

1.45

0.21

พนักงาน
กระบวนการ
ให้บริการ
ลักษณะทางกายภาพ
ของสายการบิน
รวมทุกด้าน

0.66
0.46

0.50
0.64

1.46
1.46

0.21
0.21

1.52
2.42

0.22
0.09

1.06
0.41

0.38
0.84

0.26
0.43

0.89
0.78

0.73
0.22

0.53
0.87

2.16
0.93

0.07
0.44

0.57

0.56

1.53

0.19

0.75

0.47

0.23

0.94

0.69

0.59

0.08

0.97

0.86

0.48

0.46

0.64

1.46

0.21

2.42

0.09

0.41

0.84

0.43

0.78

0.22

0.87

1.40

0.24

t

อายุ

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน

จานวนครั้งใน
การใช้บริการ

หมายเหตุ * = P<0.05

ตารางที่ 2 จากการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายใน
ประเทศ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนครั้งในการใช้บริการ จานวนสายการบินที่เคยใช้
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บริการ พบว่าในภาพรวม ผู้โดยสารที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนครั้งในการใช้บริการ จานวน
สายการบินที่เคยใช้บริการ ต่างกันมีทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

4. การอภิปรายผลการวิจัย
ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากการเดินทางทางอากาศเป็นวิธีหนึ่งที่ประชาชนในประเทศไทยนิยมเลือกใช้ โดยเฉพาะการเดินทางภายในประเทศ
โดยในปัจจุบัน มีส่วนช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก รวมถึงมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นกว่าการเดินทางใน
รูปแบบอื่น และในปัจจุบันผู้โดยสารสามารถค้นหาข้อมูลของสายการบินต่าง ๆ ที่ตรงต่อความต้องการในการเดินทางได้อย่างไร้
ขีดจากัดซึ่งสอดคล้องกับ จริน (2540) อ้างถึงในก้องเกียรติ (2559) ได้รวบรวมหลักการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไว้ว่า ความพึงพอใจที่เกิดจากหลักความสะดวก โดยบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้
อย่างสะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
จากผลการเปรียบเทียบสมมติฐานเกี่ยวกับทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศ
เส้นทางภายในประเทศ พบว่า
ผู้โดยสารชาวไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนครั้งในการใช้บริการ จานวนสายการ
บินที่เคยใช้บริการต่างกัน มีทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศเส้นทางภายในประเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากการให้บริการของสายการบินได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่คล้ายคลึงกัน โดยสายการบินทุก
สายการบินต่างพยายามที่จะสร้างรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารเช่น การกาหนดราคาที่เหมาะสม
มีตารางการบิน ความถี่ในการบินที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถที่จะเลือกโดยสารได้ตามความต้องการ ดังนั้นผู้โดยสารจึง
มีทัศนคติที่เป็นไปในลักษณะเดียวกันโดยผลของการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับวรุจิราภรณ์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น แอร์ เ อเชี ย ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย
ประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันนั้นผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ผู้บริหารสายการบินสามารถนาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสายการบินให้
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้โ ดยสารชาวไทยที่มี ความต้อ งการเดิ นทางทางอากาศภายในประเทศให้ ได้ รับ ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และสามารถนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้วางแผนหรือกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีคุณภาพในการ
ให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจสูงสุดและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
5.2.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย โดยการระบุชื่อสายการบินหรือ ดาเนินการ
เปรียบเทียบระหว่างสายการบินเพื่อให้เห็นภาพของแต่ละสายการบินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
5.2.2 อาจมีการศึกษาความสัมพันธ์ในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศของ
ผู้โดยสารชาวไทยและผู้โดยสารชาวต่างชาติ
5.2.3 ในการเก็บแบบสอบถามควรมีการวางแผน วัน เวลา สถานที่ อย่างเป็นระบบ เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้ทาการเก็บ
แบบสอบถามจานวน 300 ชุด จาก 400 ชุด เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องเวลา ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้องมี
การวางแผนในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรัดกุม เพื่อให้ได้แบบสอบถามตามแผนการดาเนินการวิจัย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพั นธ์ของการสร้างคุ ณค่าให้กั บผู้โดยสารสายการบินต้นทุน ต่่ากับพฤติกรรมหลั งการใช้ บริการ กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ใ น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งคณะผู้วิจัยไม่ทราบ
จ่านวนประชากรที่แน่นอน คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรการค่านวณกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอนของ Taro
Yamane ได้จ่านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อจ่ากัดด้าน
เวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงก่าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ่านวน 200 คนเท่านั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (T-test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และพฤติกรรมหลังการใช้บริการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ พบว่า (1)
ผู้โดยสารที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้า งคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน (2)
ผู้โดยสารที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3)
ผู้โดยสารที่มีเส้นทางในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง การซื้อบริการเสริมต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4)
ผู้โดยสารที่มีผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่ากับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
พบว่า พฤติกรรมหลังการใช้บริการด้านการบอกต่อ และด้านการกลับมาใช้ซ้่า โดยรวมพบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้
เห็นว่าการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
ค่าส่าคัญ: การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสาร สายการบินต้นทุนต่่า สายการบินนกแอร์

Abstract
This research aimed to (1) Study and compare creating passenger value in low cost airline: A case
study of Airline Nok Air. (2) Study the relationship between Creating Passenger Value in Low Cost Airline and
Consumer buying behavior. Its sample consist of Airline Nok Air Thai passengers in Don Mueang Airport whose
exact number cannot be known so 400 has been generated from the Taro Yamane’s sampling formula to be
used as the sample size. The convenience selection has been used. In this study, the researchers had limited
time. The researcher was assigned only 200 samples. Five-leveled estimation questionnaires have been used
as the data gathering tool. The statistic measurements which have been used are frequency, percentage,
mean, standard deviation, T-test and one way analysis of variance. The research found that
1. Creating passenger value in low cost airline: A case study of Airline Nok Air, overall and specifically
was at the high level and consumer buying behavior overall and specifically was at the high level
84

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

2. A comparison of creating passenger value in low cost airline: A case study of Airline Nok Air found
that (1) there is no general significant statistic difference in the opinions of the passengers with the different
gender. (2) There is 0.05 points general significant statistic difference in the opinions of the passengers with
the different age, marital status, education, career and income per month. (3) There is 0.05 points general
significant statistic difference in the opinions of the passengers with the different flight routes route,
objective, frequency, other service. (4) There is no general significant statistic difference in the opinions of the
passengers with the different influencer.
3. A relationship between creating passenger value in low cost airline and consumer buying behavior
found that consumer buying behavior in word of mouth and repurchase, overall found that 0.05 points
general significant statistic difference. Its show that relationship between creating passenger value in low cost
airline and consumer buying behavior.
Keywords: Creating Passenger, Low Cost Airline, Airline Nok Air

บทน่า
อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากสถิติที่ผ่านมามีการ
คาดการณ์มูลค่าที่เกิดจากการบินทั่วโลก (World annual RPK: Revenue Passenger Kilometers) เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.7 ต่อ
ปี (จากปี ค.ศ. 2012-2032) และจะเพิม่ ขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆ 15 ปี จากปี ค.ศ. 1980 โดยคาดการณ์ไว้ว่าจ่านวนผู้โดยสารต่อปีใน
เที่ยวบินประจ่าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คือ จาก 2.7 พันล้านคน ในปี 2554 เป็น 6 พันล้าน ภายในปี 2573 และจ่านวน
เที่ยวบินถูกประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 30 ล้านเที่ยวบิน เป็น 60 ล้านเที่ยวบิน ภายในอีกประมาณ 20 ปี ปัจจัยหลักที่เป็นตัวแปร
ส่าคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของตลาดการบินต่อไปในอนาคต ได้แก่ การเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มประเทศก่าลัง
พัฒนา การเปิดกว้างยิ่งขึ้นของการค้าแบบเสรี และปรากฏการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภูมิภาคเอเชีย การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดการบินในประเทศจีนและอินเดียส่งผลให้ปริมาณจราจรในภูมิภาคและไปยัง
ประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ ถือเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าตลาดการบินจะเติบโตต่อเนื่องไป
ในอัตราที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และจะแซงหน้าตลาดการบินในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือไปเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก ภาย ในปี ค.ศ. 2032 (วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, 2561) การเข้ามาของสายการบินต้นทุนต่่า (Low cost Airline) ที่เป็น
สายการบินลดต้นทุนด้านต่างๆ โดยสายการบินต้นทุนต่่าได้เริ่มเข้ามาสู่สายการบินของไทย ตั้งแต่ปลาย ปี พ.ศ. 2546 จ่านวน 3
สายการบิน คือ 1) สายการบินวันทูโก (One –Two-Go Airlines ) ที่เปลี่ยนมาจากสายการบินโอเรียลไทย (Orient Thai Airline)
ซึ่งเคยด่าเนินธุรกิจการบินที่มีการบริการเต็มรูปแบบ 2) สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) และ 3) สายการบินนกแอร์ (Nok
Air) สายการบินต้นทุนต่่า (Low -cost) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบ
อาชีพท่าธุรกิจ หรือ นักศึกษาก็สามารถใช้บริการสายการบินได้ เนื่องจากมีราคาตั๋วโดยสารที่ต่ากว่าสายการบินที่เปิดให้บริการเต็ม
รูปแบบ (Full Service Airlines) ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ราคาน้่ามันผัวผวนตลอดเวลา ท่าให้ค่าตั๋วในการเดินทางรถ
โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดมีการปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการเดินทางโดยเครื่องบินแทน เมื่อ
ค่านวณถึงต้นทุนในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะแล้วนั้นมีราคาไม่ต่างกันมากนัก ท่าให้ผู้บริโภคสามารถรู้สึกได้ถึงความคุ้มค่า
ในการเดินทาง (นวพร มณีโชติ, 2555) สายการบินต้นทุนต่่านั้นจะแตกต่างจากการให้บริการของสายการบินปกติที่มุ่งเน้นการ
บริการแบบหรูหรา สะดวกสบายและมีราคาค่าโดยสารที่สูง แต่รูปแบบการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่่านั้นจะมุ่งเน้นไปที่การ
ท่างานที่มีประสิทธิภาพ ลดการบริการหรือสิ่งอ่านวยความสะดวกที่ไม่จ่าเป็นออกไปเพื่อลดต้นทุน ท่าให้สามารถก่าหนดอั ตราค่า
โดยสารให้ราคาต่่ามาก ๆ ได้ จึงเป็นปัจจัยส่าคัญที่กระตุ้นให้มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งภาครัฐบาลยังให้การ
ส่ งเสริ ม ธุ ร กิ จ สายการบิ น ทั้ งภายในประเทศและระหว่ า งประเทศตามนโยบายเปิ ดน่ า นฟ้ า เสรี ดั งนั้ นจึ งจ่ า เป็ น อย่ า งยิ่ งที่
ผู้ประกอบการในปัจจุบันจะต้องเข้าใจลักษณะพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า เพื่อ
ผู้ประกอบการจะได้สามารถก่าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารให้มากที่สุด (ณัฐพงศ์ ประกอบการดี, 2556)
กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คือการสร้างความแตกต่าง สร้างสินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติแตกต่างจาก
คู่แข่ง และมุ่งเฉพาะกลุ่ม เพื่อค้นหาคุณค่าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการนี้การสร้างคุณค่าเป็นเรื่องระหว่างลูกค้าและ
ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ โดยธุรกิจที่สามารถสร้างคุณประโยชน์และคุณค่าตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมายได้มากกว่า
คู่แข่งจะกลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้เพราะการค้นหาคุณค่าจากการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจะช่วยลดปัญหาหรือ
ประสบการณ์ที่ไม่ดีหลังจากเลือกใช้สินค้าและบริการต่อลูกค้าได้ (สาครินทร์ น้อยผา, 2560) การผลิตสินค้าและบริการเป็นความท้า
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ทายของผู้ผลิตในการสร้างสิ่งใหม่และความแตกต่าง การท่าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจต่อสินค้าและบริการในสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันที่รุนแรง องค์การต้องมีความสามารถในการรักษาฐานลูกค้า ด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Woodruff, 1997)
การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารเป็นแนวคิดที่ให้ความส่าคัญกับคุณภาพการบริการ เป็นการสร้างความแตกต่างให้สายการบิน การ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของสายการบิน เป็นการพัฒนาบริการให้กับผู้โดยสาร โดยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้น ค.ศ.1930 โดยเกี่ยวข้องกับ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การบริการบนเครื่องบิน การพัฒนาอาหารบนเครื่องบิน และนวัตกรรมการบริการภาคพื้น โดยใน
ปัจจุบันสายการบินมีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการแบบใหม่ที่สามารถสร้าง
คุณค่าให้กั บลู กค้า การสร้ างคุ ณค่ าให้ กับลู กค้ าสามารถสะท้ อนได้ จากประโยชน์ ที่ ลู กค้าได้รั บ ความต้องการของลู กค้ า และ
ประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริการเมื่อเทียบกับราคา ดังนั้นคุณค่าของลูกค้า คือการเข้าใจความต้องการจากการใช้บริการของ
ลูกค้านั่นเอง Budd, L. and S. Ison (2016) สอดคล้องกับ โพซิชั่นนิ่ง (2560) หลังจากวิกฤตขาดทุนตั้งแต่ปี 2557 เป็นผลท่าให้นก
แอร์ต้องเปลี่ยนจุดยืนสายการบินเป็นไลฟ์สไตล์แอร์ไลน์ ด้วยความต้องการให้ลู กค้าเลือกใช้บริการจากนกแอร์เพราะชอบ ไม่ใช่
เพราะตัดสินใจจากราคาเพียงอย่างเดียว

ตารางที 1 งบการเงินรวมของแต่ละสายการบินระหว่าง ปี พ.ศ. 2557-2560
ก่าไรสุทธิแต่ละสายการบิน
Thai Air Asia
NOK Air
Thai Lion Air
Thai Viet jet

2557
183.18
-471.66
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

2558
1,078.48
-726.10
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

2559
1,869.46
-2,795.09
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

(หน่วยล้านบาท)
2560
1,477.49
-1,854.30
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2561)

ในยุคปัจจุบันการที่สายการบินต้นทุนต่่ามีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีจ่านวนเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีต การแข่งขันที่รุนแรง
คู่แข่งที่มีเป็นจ่านวนมาก การแข่งขันด้วยราคาจึงไม่ใช่ค่าตอบสุดท้ายของสายการบินต้นทุนต่่า สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินที่มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในล่าดับต้นๆ ของสายการบินต้นทุนต่่า แต่เมื่อประเมินจากผลประกอบการในช่วงปี 2557-2560 (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) พบว่า สายการบินนกแอร์ประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความรุนแรงทางการแข่งขันที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการองค์การ และผู้โดยสารที่อาจเลือกสายการบินจากราคาเป็นหลัก
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินต้นทุนต่่าที่มีการสร้างคุณค่าให้ผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็น
การเสิรฟ์อาหารวาง-น้่าดื่ม การเลือกที่นั่งได้ฟรี ลวดลายของตัวเครื่องบินที่มีความสวยงามดึงดูดใจ การใช้ภาษาท้องถิ่นในการกล่าว
ต้อนรับทักทายผู้โดยสาร ฯลฯ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ นิรัชยา เลิศเรืองฤทธิ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้
ตราสินค้านกแอร์ของผู้โดยสารชาวไทย กล่าวว่า สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินที่มีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสาร โดยสารการบิน
นกแอร์ควรเร่งให้ความส่าคัญในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งให้ความส่าคัญกับตัวองค์กรและตราสินค้าเพื่อ
สื่อสารให้เกิดการรับรู้เชิงบวก โดยการสร้างมูลค่าตราสินค้าให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าขณะที่ใช้บริการ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างคุณค่าของลูกค้าจาก สาครินทร์ น้อยผา (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณค่าของลูกค้าในธุรกิจ
ประกันชีวิตในประเทศไทย พบว่า การน่าเสนอคุณค่า (Value Proposition) เป็นคุณค่าของลูกค้าที่ธุรกิจน่าเสนอไปยังลูกค้าเป้าหมาย
(Type of customer value) สามารแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) คุณค่าอันเกิดจากการใช้งาน (Functional Value) (2) คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic value) และ (3) คุณค่าทางจิตวิทยา (Psychological value)
จากปรากฎการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบิน
ต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ โดยผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อของสายการบินต้นทุนต่่าสามารถ
น่าผลจากการศึกษาไปใช้ด่าเนินงานเป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าของสายการบินแก่ผู้โดยสาร การปรับปรุงคุณภาพ และการ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการ เพื่อ
ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ น่าไปสู่การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้่าของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าที่ต้องการเดินทางด้วย
สารการบินต้นทุนต่่าที่สามารถสร้างความคุณค่าให้กับผู้โดยสารได้ในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์
2. เพื่อเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ ในด้านคุณค่าจาก
การใช้งาน คุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางจิตวิทยา จ่าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ และอาชีพ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

3. เพื่อเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ ในด้านคุณค่าจาก
การใช้ งานคุ ณค่ าทางเศรษฐกิ จ และคุ ณค่ าทางจิ ตวิ ทยา จ่ าแนกตามพฤติ กรรมในการใช้ บริ การ ได้ แก่ เส้ นทางในการเดิ นทาง
วัตถุประสงค์ ความถี่ในการใช้บริการ และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่ากับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรการวิจัย
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งคณะผู้วิจัยไม่ทราบจ่านวนที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง คณะผู้วิจัยไม่ทราบจ่านวนที่แน่นอน โดยจ่านวนกลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี จ่านวนเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
ตามสูตรการค่านวณของ Taro Yamane (กรณีไม่ทราบจ่านวนประชากรที่ไม่แน่นอน) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อจ่ากัดด้าน
เวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงก่าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ่านวน 200 คนเท่านั้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
การสร้างคุณค่าผู้โดยสาร
- คุณค่าจากการใช้งาน
(Function Value)
- คุณค่าทางเศรษฐกิจ
(Economic Value)
- คุณค่าทางจิตวิทยา
(Psychological Value)

ลักษณะข้อมูลทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
พฤติกรรมการใช้บริการ
เส้นทางในการเดินทาง
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ความถี่ในการใช้บริการ
ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการ
- การซื้อบริการเสริมอื่น ๆ
-

พฤติกรรมหลังการใช้บริการ
- การบอกต่อ
- การกลับมาใช้บริการซ้่า

ภาพที 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
87

Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 29 June 2018
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้โดยสารที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า แตกต่างกัน
2. ผู้โดยสารที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า แตกต่างกัน
3. ผู้โดยสารที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า แตกต่างกัน
4. ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า
แตกต่างกัน
5. ผู้โดยสารที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า แตกต่างกัน
6. ผู้โดยสารที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า แตกต่างกัน
7. ผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมการใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า
แตกต่างกัน
8. การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ค่าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะค่าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)
จ่าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ค่าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะค่าถามเป็น แบบเลือกตอบ
(Check list) จ่าแนกตาม เส้นทางในการเดินทาง วัตถุประสงค์ ความถี่ในการใช้บริการ และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ตอนที่ 3 ค่าถามเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษานกแอร์ ซึ่งลักษณะ
ของค่าถามเป็นแบบให้เลือกค่าตอบได้เพียงค่าตอบเดียวและใช้มาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท
(Likert) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยก่าหนดระดับการให้คะแนนตั้งแต่ 1- 5 คะแนน
ตอนที่ 4 ค่าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ซึ่งลั กษณะของค่าถามเป็นแบบให้เลือกค่าตอบได้เพียงค่าตอบ
เดียวและใช้มาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) โดยก่าหนดระดับการให้คะแนนตั้งแต่ 1- 5 คะแนนดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็น ในแต่ละด้านของผู้ใช้บริการ สามารถก่าหนดค่าได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับของความคิดเห็น
1.00 - 1.50
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.51 - 2.50
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับในระดับน้อย
2.51 - 3.50
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
3.51 - 4.50
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
4.51 - 5.00
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะลักษณะของค่าถามเป็นค่าถามปลายเปิด
การสร้างเครืองมือ
การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่อง การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่ า
กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆ จากหนังสือที่เกี่ยวข้อง และแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วน่ามาสร้างเป็นแบบสอบถามส่าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้
3. การหาความเที่ยงตรง (Validity) หลังได้สร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วได้น่าแบบสอบถามไปปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ถ้อยค่าส่านวนภาษา การจัดล่าดับของค่าถาม และความสมบูรณ์ของเนื้อหา แล้วน่าข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อให้สมบูรณ์
4. ทดสอบความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้แก่ ความเชื่อมั่น (Reliability) การทดสอบหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึง ระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 มีสูตรดังนี้
(Cronbach, 1990)
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จากการทดสอบหาค่าความเชื่อมันกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.946
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่มาจากการรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
น่ามาวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ด่าเนินการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองกับผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บริการสายการบินนกแอร์ ณ ท่ าอากาศ
ยานดอนเมือง
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาค้นคว้ามา จากแหล่งต่างๆ ดังนี้
2.1 หนังสือทางวิชาการ เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้
2.2 ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน่าแบบสอบถามที่รวบรวมมาด่าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่มีความสมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส ท่าแบบสอบถามทีผ่ ่านการคัดแยกแล้วมาลงรหัสตามที่ได้ก่าหนดไว้ล่วงหน้า
3. การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิตสิ ่าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้มี 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงพรรณนาจะใช้
วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1-2 สถิติเชิงอนุมานจะใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 8 โดย
รายละเอียด และขั้นตอนการวิเคราะห์ตามสมมติฐานในการวิจัยมีดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จะใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่
เส้นทางการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ในการใช้บริการ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของลักษณะข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้บริการ
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายของข้อมูลต่างๆ
1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ควบคู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
ในการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อใช้สถิติ t - test และ One way ANOVA (F - test) เพื่อทดสอบความแตกต่างใน
การวิเคราะห์ความแตกต่างด้านข้อมูลด้านลักษณะข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการใช้บริการได้แก่ เส้นทางในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ในการใช้
บริการ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
2.1 การทดสอบสมมติฐานในส่วนของเพศ และเส้นทางในการเดินทาง ใช้วิเคราะห์แบบ t- test เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 2 กลุ่ม
2.2 การทดสอบสมมติฐานในส่วนของ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วัตถุประสงค์
ความถี่ในการใช้บริการ และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างฯระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
2.3 การทดสอบสมมติฐานในส่วนของการศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุน
ต่่ากับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ใช้การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Ferguson, 1981) โดยเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
0.90 - 1.00
มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
0.70 – 0.90
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
0.50 - 0.70
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่่า
0.00 - 0.30
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่่ามาก
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เครื่องหมาย +,- หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์ โดยที่หาก r มีเครื่องหมาย +
หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไปด้วย) r มีเครื่องหมาย - หมายถึง
การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีค่าต่่า)

ผลการวิจัย
จากการวิเ คราะห์ข้อมู ลเรื่อง การสร้างคุณค่ าให้กับผู้โ ดยสารสายการบินต้นทุ นต่่า กรณีศึ กษาสายการบินนกแอร์
คณะผู้วิจัยสามารถน่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ่านวน 200 ฉบับตามล่าดับได้ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 50.5 มีอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5 สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
60.0 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,001- 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.0
2. พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เส้นทางการบินภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 57.0 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเดินทางของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพื่อ พักผ่อน/ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 48.0 จ่านวนครั้งที่ใช้ในการบริการส่วนใหญ่ 1-2 ครั้งต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 52.5 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการส่วนใหญ่พบว่าตัดสินใจเองไม่มีใครแนะน่า คิดเป็นร้อยละ 46.0 การซื้อ
บริการเสริมอื่น ๆ ส่วนใหญ่พบว่า ไม่ซื้อ คิดเป็นร้อยละ 55.5
3. การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์
จากการศึกษาการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ คณะผู้วิจัยสามารถ
น่าเสนอในภาพรวมและรายด้านได้ดังต่อไปนี้
ตารางที 1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณค่า และอันดับการสร้างคุณค่าให้กับผูโ้ ดยสารของสายการบิน
ต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ โดยรวมและรายด้าน
ข้อที
1
2
3

การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสาย
การบินนกแอร์
คุณค่าจากการใช้งาน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
คุณค่าทางจิตวิทยา
รวม

X

S.D.

3.79
3.77
3.77
3.78

0.87
0.62
0.57
0.58

ระดับ
คุณค่า
มาก
มาก
มาก
มาก

(n = 200)
อันดับที
1
3
2

จากตารางที่ 1 แสดงการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล่าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
คุณค่าจากการใช้งาน ( X = 3.79) ด้านคุณค่าทางจิตวิทยา ( X = 3.77) และด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ ( X = 3.77) และตามล่าดับ
เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ ด้านคุณค่าทางการใช้งานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้ านคุณค่าทางการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ สายการบินนกแอร์มีเที่ยวบินตรงกับความต้องการของท่าน เช่น ความถี่ของเที่ยวบิน
และเส้นทางการบินที่หลากหลาย เป็นต้น ( X = 4.06) รองลงมา ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชั่นของสายการบินนก
แอร์ ( X =3.79) และ การออกแบบที่นั่งของผู้โดยสารมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้โดยสาร ( X = 3.73) ตามล่าดับ
2. การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ ด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับเส้นทาง ( X = 4.01) รองลงมา สายการ
บินมีการระบุราคาค่าโดยสารในแต่ละเส้นทางการบินอย่างชัดเจน ( X =3.83) และ การจัดโปรโมชั่นลดราคาตั๋วโดยสาร เช่น ลด
ราคาบัตรโดยสารตามเทศกาล ฤดูการท่องเที่ยว เป็นต้น ( X = 3.82) ตามล่าดับ
3. การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ ด้านคุณค่าทางจิตวิทยาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านคุณค่าทางจิตวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยคะแนน
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เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อพนักงานในการใช้ภาษาท้องถิ่นกล่าวต้อนรับขณะอยู่บนเครื่อง
เมื่อท่านโดยสารเส้นทางการบินในประเทศ (X = 3.83) สายการบินให้บริการเป็นเลิศเหนือกว่าสายการบินต้นทุนต่่าอื่น ๆ ( X =
3.83) รองลงมา พนักงานภาคพื้นดินและบนเครื่องให้บริการด้วยความมีอัธยาศัยดี ( X =3.82) และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
และพนักงานภาคพื้นดิน ให้บริการด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของท่านเป็นอย่างดี ( X = 3.80) ตามล่าดับ
4. ผลการเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ สามารถ
น่าเสนอได้ดังตารางที 2 และตารางที 3
ตารางที 2 การเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์จ่าแนกตาม
ลักษณะข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
การสร้างคุณค่าผู้โดยสาร
คุณค่าจากการใช้งาน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
คุณค่าทางจิตวิทยา
รวม

เพศ
t
1.02
-0.38
1.36
0.81

sig
0.30
0.69
0.17
0.41

อายุ

สถานภาพ

F
sig
3.00 0.03*
6.25 0.00*
3.09 0.02*
5.21 0.03*

F
sig
2.04 0.10
2.80 0.04*
2.55 0.05*
3.34 0.02*

การศึกษา
F
5.71
6.32
3.95
7.41

อาชีพ

sig
0.00*
0.00*
0.02*
0.00*

F
2.82
3.16
2.11
3.77

sig
0.01*
0.00*
0.05*
0.00*

รายได้
F
3.16
5.98
5.22
6.05

sig
0.01*
0.00*
0.01*
0.00*

* < 0.05

ตารางที 3 การเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์จ่าแนกตาม
พฤติกรรมในการใช้บริการ ได้แก่ เส้นทางในการเดินทาง วัตถุประสงค์ ในการเดินทาง ความถีในการใช้บริการ ผู้ทีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการ การซื้อบริการเสริมอืนๆ
การสร้างคุณค่า
ผู้โดยสาร
คุณค่าจากการใช้งาน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
คุณค่าทางจิตวิทยา
รวม
* < 0.05

เส้นทางในการ
เดินทาง
F
sig
5.12 0.07*
3.86 0.02*
4.42 0.01*
6.37 0.00*

วัตถุประสงค์ใน
การเดินทาง
F
sig
0.29 0.088
0.46
0.76
1.57
0.18
0.59
0.66

ความถีในการใช้
บริการ
F
sig
3.49 0.03*
1.41
0.24
9.91
0.00
5.49 0.00*

ผู้ทีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการ
F
sig
0.56
0.72
0.92
0.46
0.80
0.55
0.84
0.51

การซื้อบริการเสริม
อืน ๆ
F
sig
5.57
0.01*
4.83
0.02*
2.28
0.13
6.08
0.01*

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนก
แอร์ จ่าแนกตามลักษณะข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่า ผู้โดยสารที่
มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบิ นต้นทุนต่่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผู้โดยสารที่มีอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้โดยสารที่มีเส้นทางในการ
เดินทาง วัตถุประสงค์ ในการเดินทาง ความถี่ในการใช้บริการ การซื้อบริการเสริมต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้โดยสารที่มีผู้มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน

91

Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 29 June 2018
5. แสดงความสัมพันธ์การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสายการบิน นกแอร์ สามารถ
น่าเสนอได้ดังตารางที 4 และตารางที 5
ตารางที 4 ความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ากับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
ด้านการบอกต่อ
การสร้างคุณค่าผู้โดยสาร
1. ด้านคุณค่าจากการใช้งาน
2. คุณค่าทางเศรษฐกิจ
3. คุณค่าทางจิตวิทยา
รวม
*มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พฤติกรรมหลังการใช้บริการ ด้านการบอกต่อ
Sig.
ระดับความสัมพันธ์

Pearson
correlation
0.539
0.663
0.752
0.863

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

ทิศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

ตารางที 5 ความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ากับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
ด้านการกลับมาใช้บริการซ้่า
การสร้างคุณค่าผู้โดยสาร
1. ด้านคุณค่าจากการใช้งาน
2. คุณค่าทางเศรษฐกิจ
3. คุณค่าทางจิตวิทยา
รวม
*มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Pearson
correlation
0.773*
0.648*
0.839*
0.863*

พฤติกรรมหลังการใช้บริการ ด้านการกลับมาใช้บริการซ้่า
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
0.000
0.000
0.000
0.000

สูง
ปานกลาง
สูง
สูง

ทิศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่ากับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
พบว่า พฤติกรรมหลังการใช้บริการด้านการบอกต่อ และด้านการกลับมาใช้ซ้่า โดยรวมพบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้
เห็นว่าการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ

การอภิปรายผล
จากการศึกษาการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ พบว่าการสร้างคุณค่า
ให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
คุณค่าจากการใช้งาน มีระดับการสร้างคุณค่าที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล่าดับแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สายการบินนกแอร์มีการสร้างคุณค่า
ให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการในเรื่องของจ่านวนเที่ยวบินที่หลากหลายและความถี่ในการขึ้นบิน กล่าวคือ ลูกค้าเลือกใช้บริการสาย
การบินนกแอร์โดยการตัดสินใจจากรอบเวลาเที่ยวบินที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมาย การให้บริการจองตั๋วผ่านแอปพลิเคชั่นมี
ความทันสมัยเพราะอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ่าวัน ท่าให้ง่ายต่อการเลือ กซื้อบริการ และการออกแบบที่นั่งบน
เครื่องบินให้ความรู้สึกสะดวกสบายต่อลูกค้าตลอดการเดินทาง ในส่วนของด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางจิตวิทยา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ล่าดับที่สอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคาบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับเส้นทางในการบิน การจัดโปรโมชั่นลดราคาตั๋ ว
โดยสาร เช่น ลดราคาบัตรโดยสารตามเทศกาล ฤดูการท่องเที่ยวท่าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และการให้บริการของ
พนักงานทั้งภาคพื้นและบนเครื่องบินก็มีความส่าคัญเพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่ต้องการความใส่ใจมากกว่าการเป็นแค่ลูกค้า แสดงให้
เห็นว่าผู้โดยสารมีการตัดสินใจเลือกซื้อจากอรรถประโยชน์และประสบการณ์ที่ได้รับมากกว่าซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบิน หากผู้โดยสารมีความประทับใจในการเลือกใช้บริการสายการบินนั้น ๆ จนเกิดความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
จะน่าไปสู่การเป็นลูกค้าประจ่า และลูกค้าที่ภักดีในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ (2559) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรม กล่าวว่า การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้าใน
ธุรกิจต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ประกอบด้วย การเพิ่มความส่าคัญลูกค้าโดยหันมาให้ความส่าคัญกับการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้ามากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจควรมุ่งเน้นสินค้าหรือบริการที่เป็นหลักเพื่อน่าเสนอลูกค้าในมิติของความคุ้มค่า เช่น
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ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า บริ ก าร (การยอมจ่ า ยเงิ น เพื่ อ การบริ ก ารที่ ดี ก ว่ า ) ที่ จ ะสามารถท่ า ให้ ธุ ร กิ จ นั้ น ๆ แข่ ง ขั น ใน
สภาพแวดล้อมได้มากขึ้น นอกจากนั้นการตรวจสอบความพึงพอใจหลังการใช้บริการของลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ต้องเอาใจใส่ต่อข้อร้องเรียนจากลูกค้าซึ่งในที่สุดการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้าในธุรกิจ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ เพื่ อพัฒนามาเป็นลูกค้าที่ภักดี ซึ่งคือกลยุทธ์การลดต้นทุนในการหาลูกค้ารายใหม่และยังส่งผลให้เกิด
ประโยชน์มากมายกับธุรกิจในระยะยาว
จากการศึกษาการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ ในส่วนของพฤติกรรม
หลังการใช้บริการ พบว่าพฤติกรรมหลังการใช้บริการของผู้โดยสารในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สายการบินจึงควรให้
ความส่าคัญกับการสร้างคุณค่า เพราะว่า หากสายการบินสามารถสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้แล้วนั้นจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระยะยาวน่าไปสู่การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้่าในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์กร อัคร
นนท์จิรเมธ (2557) ได้ศึกษาในเรื่อง อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ และคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ
การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้่าของผู้ใช้บริการ Fitness แห่งหนึ่งใน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า (1) คุณค่าที่
รับรู้ด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความความพึงพอใจ (2) คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (3) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการ (4) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมา
ใช้บริการซ้่าของผู้ใช้บริการ ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้คือ ควรมุ่งเน้นด้านการรับรู้ด้านความคุ้มค่าการรับรู้ด้านคุณภาพ
การให้บริการเพื่อส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้่าที่เพิ่มมากขึ้น และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปูชิตา เลิศธรรมจิ นดา (2014) ได้ศึกษาในเรื่อง อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้และภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อ
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้่าของผู้บริโภคโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง ผลการศึกษาพบว่า (1)
การรับรู้ด้านความคุ้มค่ามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ บริโภคโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง 2) การรับรู้ด้านคุณภาพมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง (3) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ผู้บริโภคโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง (4) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการกลับมาซื้อซ้่าของผู้บริโภคโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง
ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้คือ บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จ่ากัด ควรมุ่งเน้นการ รับรู้ด้านความคุ้มค่า การรับรู้ด้าน
คุณภาพ ภาพลักษณ์ตราสินค้า เพื่อส่งผลให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้่าที่เพิ่มมากขึ้น
จากการเปรียบเทียบการสร้างคุณค่าให้ กับผู้โดยสารสายการบิ นต้นทุนต่่ า กรณี ศึกษาสายการบิ นนกแอร์ สามารถ
อภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้
ผู้โดยสารที่มีเพศต่างกัน มีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้โดยสารทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการความคุ้มค่ากับการบริการที่ได้รับ
ในระดับเท่าเทียมกัน ดังนั้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่าต้องให้ความส่าคัญกับการบริการแก่ผู้โดยสาร
จนเกิดความประทับใจตลอดการเดินทาง
ผู้โดยสารที่มีอายุต่างกันมีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์มี
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้โดยสารที่มีอายุมาก อาจจะมีความต้องการได้
บริการที่สูงกว่าผู้โดยสารที่มีอายุน้อย เป็นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามีมากกว่า ดังนั้นผลการศึกษาโดยรวมจึงมีการสร้างคุณค่า
ให้กับผู้โดยสารสายการบินแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา จันทรัฐ (2552) ได้
ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่่า เที่ยวบินภายในประเทศ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มี เพศ อายุ แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่่า
เที่ยวบินภายในประเทศทางด้านทัศนะความเชื่อถือได้้และทัศนะลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีระดับนั ยส่าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และ 0.01
ผู้โดยสารที่มีสถานภาพต่างกันมีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่มีสถานภาพโสดอาจจะมีค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทางที่น้อยกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่า ดังนั้นสายการบินนก
แอร์จึงต้องมีการจัดหาโปรโมชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ท่าให้การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบิน
ต้นทุนต่่าจึงมีความแตกต่างกันโดยรวม
ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนก
แอร์ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน อาจจะมี
ความคิดและทัศนคติต่อมุมมองที่สายการบินน่าเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการต่างกัน
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ผู้โดยสารที่มีอาชีพต่างกันมีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ในภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันอาจมีการคาดหวังและการรับรู้
ถึงคุณค่าที่ได้รับจากการบริการที่ไม่เหมือนกันท่าให้มีความคิดในการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินโดยรวมแตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล ปีบกระโทก (2558) ได้ศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารชาว
ไทยที่มีต่อการให้บริการสาย การบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์ กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันจะให้ความส่าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติระดับที่ 0.05 ดังนัน้ หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายกลุ่มลูกค้าจึงควรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนวัยท่างาน และกลุ่มเป้าหมายที่
ใช้บริการรถโดยสาร รถปรับอากาศ และ รถยนต์ในการเดินทางในระยะไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดย
การท่าโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดออกมาเรื่อยๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้นพร้อมกับรักษามาตรฐานการบริการ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานภาคพื้น ควรมีพัฒนาแอบพลิเคชั่น และเว็บไซด์โดยการปรับปรุงการใช้งานสะดวก
ไม่ซับซ้อน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้นต่อไป และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระยุทธ์
คุ้มศักดิ์ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพ ที่ต่างกันความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศแตกต่างกัน
ผู้โดยสารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสายการ
บินนกแอร์ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ที่มีรายได้มากกว่าส่วนใหญ่จะ
เลือกซื้อบริการที่ให้ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป นับเป็นสิ่งที่สายการบินควรให้การปรับปรุงและจัดตั้ง
มาตรฐานราคาสินค้าบริการใหม่ เพื่อให้ทั่วถึงกับผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพีระยุทธ์ คุ้มศักดิ์ (2555) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศแตกต่างกัน
ผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมการใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า
กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์ ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านของพฤติกรรม
การใช้บริการ พบว่า ผู้โดยสารที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันมีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ของการเดินทางที่แตกต่างกัน
บางส่วนอาจจะใช้บริการสายการบินในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะที่ผู้โดยสารอีกกลุ่มหนึ่งต้องการเดินทางเพื่อ
กลับไปหาครอบครัว ตามช่วงเทศกาลวัน หยุดยาว ส่าหรับผู้โดยสารที่มีจ่านวนความถี่ในการเดินต่างกันมีการสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เนื่องจากการเดินทางโดยสายการบินตามค่าเฉลี่ยระดับ
มากส่วนใหญ่ใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อปี อาจจะเป็นเพราะสาเหตุของราคาตั๋ วโดยสาร หรือความจ่าเป็นในการเดินทางของแต่ละ
บุคคลมีไม่เท่ากัน ถ้าหากสายการบินนกแอร์มีการจัดโปรโมชั่นที่หลากหลายเมื่อเทียบกับราคาการเดินทางด้วยรถโดยสารแล้วนั้นมี
ราคาต่างกันไม่มาก อาจจะส่งผลให้ผู้โดยสารเดินทางโดยสายการบินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร ศุภการ
นิมิต และวิษณุ วงศ์สินศิริกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารไทยในการเลือกใช้สายการบิน ราคา
ประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางผู้โดยสารมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธยา แสนใจยา (2554) ได้ศึกษาในเรื่องของ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินในเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วไปต่ า งประเทศของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ความถี่ ใ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้โดยสารที่มีการซื้อบริการเสริมอื่นๆ ต่างกันมีการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่่า กรณีศึกษาสาย
การบินนกแอร์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการเลือกซื้อบริการเสริมนั้นต้องสร้างความ
คุ้มค่า และให้คุณประโยชน์ของผู้เลือกซื้อบริการเสริมนอกเหนือจากสินค้าหรือการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ ราณี อมรินทร์รัตน์
(2560) ที่กล่าวว่า ปัจจัยความส่าเร็จของการตลาดเชิงสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในเรื่องการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น บริ ษัทและลูกค้าจะได้รับประโยชน์ โดยการน่าเสนอประโยชน์เพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์หลัก
นอกเหนือไปจากกลยุทธ์การขายพ่วง (Bundling) การขายข้ามที่จะบ่งบอกว่าลูกค้าควรได้รับโอกาสในการในการซื้อสินค้าที่
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกค้าสามารถมีส่วนร่วม
จากการศึ กษาความสัม พันธ์ของสร้างคุณ ค่าให้กับผู้ โดยสารสายการบิน ต้นทุนต่่า กับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่ากับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
พบว่า พฤติกรรมหลังการใช้บริการด้านการบอกต่อ และด้านการกลับมาใช้ซ้่า โดยรวมพบว่า ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้
94

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เห็นว่าการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมนทกานต์ พิระพงศ์ (2559) พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วนของปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ ปัจจัยด้านการรับรู้ คุณค่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ใน
ระดับค่อนข้างสูง ในทิศทางเดียวกับปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านความภักดี มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกัน และปัจจัยด้านการร้องเรียน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในระดับ้า
ต่ ในทิศทางตรงกันข้าม

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ข้อเสนอแนะส่าหรับการน่าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะสามารถน่าผลวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน เชิงกลยุทธ์ ด้านการ
สร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่าได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ สายการบิ นควรมีการ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในกรณีมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารให้มีความเหมาะสม และด้านคุณค่าทางจิตวิทยา สายการบินควร
ให้ความส่าคัญในเรื่องของภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้สายการบินควรให้ความส่าคัญกับภาษาท่องถิ่นของพนักงาน
กล่าวต้อนรับขณะอยู่บนเครื่องบิน เพราะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า เนื่องจากการใช้ภาษาท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากสุด
และส่าหรับด้านคุณค่าทางการใช้งาน สายการบินควรให้ความส่าคัญกับบริการนกชวนชิม เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
รับรู้ถึงการบริการดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลท่าให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
2. สายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถน่าผลวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เพิ่มคุณค่าของสายการบิน ด้านพฤติกรรมหลังการ
ใช้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสร้างคุณค่าของสายการบินต้นทุนต่่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
โดยสารการบินควรมีการปรับปรุงการให้บริการ ความตรงต่อเวลา และราคาตั๋วโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและ
ความพึงพอใจซึ่งจะน่าไปสู่การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้่าในอนาคต รวมถึงสามารถช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้าราย
ใหม่ และการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าจะท่าให้สายการบินสามารถสร้างผลก่าไรให้แก่ธุรกิจได้ในระยะยาว จากผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่ากับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ พบว่า คุณค่าทางจิตวิทยา มี
ระดับความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมหลังการใช้บริการ ที่สอดคล้องกันซึ่งพบว่าอยู่ในระดับสูง ดังนั้นสายการบินต้นทุนต่่าควรให้
ความส่าคัญกับเรื่องคุณค่าทางจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ของสินค้า ถือเป็นอรรถประโยชน์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่ท่า
ให้ลูกค้ารู้สึกภาคภูมิใจ ความรู้สึกพิเศษที่ได้รับความส่าคัญมากกว่าการเป็นเพียงแค่ลูกค้า หรือการได้รับความรู้สึกที่เหนื อกว่า
(สาครินทร์ น้อยผา และคณะ, 2560) อันจะท่าให้ผู้โดยสารเกิดพฤติกรรมหลังการใช้บริการ เกิดการบอกต่อและการกลับมาใช้ซ้่า
ส่งผลต่อผลการด่าเนินงานขององค์การอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะส่าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงการสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่่า ซึ่งผู้วิจัย
ได้ศึกษาเป้าหมายแค่สายการบินนกแอร์และเป็นกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นคนไทยเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงขอเสนอแนะ
ให้เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติหรือสายการบินอื่น ๆ เพื่อท่าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ
2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท่าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการสร้างคุณค่า หรือการสร้างความแตกต่างของสายการ
บินต้นทุนต่่าคู่แข่ง เพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถน่าข้อมูลไปพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น
3. ในการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล ควรท่าการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของการน่าผลวิจัยที่สามารถน่าไปใช้อ้างอิงได้ในวงกว้าง
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์จากัด มหาชน มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
มหาชน และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จากัด มหาชน ที่เป็นผลมาจากปัจจัยปัญหาในการดาเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ด้านบุคคลากร ด้านการเงิน ด้านเครื่องมือและ
เครื่องจักร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านขั้นตอนการดาเนินงาน จากการศึกษาจากทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การเก็บข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถาม การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ
การบริหารโครงการก่อสร้าง จานวน 8 ท่าน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด มหาชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย = 3.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 อยุ่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุดได้แก่ ด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด = 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.43 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าค่าตอบแทนหรือค่าแรงจ้างงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.50 อยู่
ในระดับมากที่สุด และในอันดับสุดท้ายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดได้แก่ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด = 3.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ผิดพลาดมีค่าเฉลี่ย = 1.41 อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ผู้ศึกษาเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จากัด มหาชน ที่ส อดคล้ อ งกั บสภาพปัจ จัย ปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น โดยมุ่งไปที่ก ารพั ฒนาทั กษะฝีมื อของกลุ่ม แรงงานผู้ รับ เหมาให้
สอดคล้องตามอัตราค่าตอบแทนค่าจ้างแรงงานเพื่อลดภาระการแก้ไขคุณภาพงานที่ซ้าซ้อนจากฝีมือแรงงานจนทาให้เกิดสภาวะ
การขาดทุนของผู้รับเหมา การจัดฝึกอบรมทักษะในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
ต่อระยะเวลาการดาเนินการของโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน

Abstracts
The purpose of this study were to investigate conditional problems in construction management
for power plant of Gulf energy development public company limited and to provide solution to the
problems base on 5 factors involving the construction process: Personal, Budget, Machinery, Material and
Operational step. The data collection methods include a questionnaire base on theories of construction and
technique of focus group with 8 senior experts in power plant construction management projects.
The findings show that the factors affecting the company problems in overview are at average rate
( = 3.60) while the standard deviation is at high level (0.25). When considering each factor, the budget
represents the maximum part at the average rate ( = 4.26) with the high level of standard deviation (0.43).
In the budget factor, the wage rate shows the highest level with the average rate ( = 4.50), the factor with
the minimum impact to the problems is the materials which represents the least average rate ( = 3.24) with
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the standard deviation at the medium level (0.25). the purchasing of mistake material also impact the
problems but in the least level ( = 1.41)
The study proposes guidelines for solutions to the conditional problems focusing on construction
skill development of worker group to be in accordance with the wage rate in order to prevent poor work
quality which leads to the loss budget of subcontractors. Training on other course related to construction
projects should be provided to minimize the troubles and to enhance the project is effectiveness.
Keywords : Problems in construction management, Skill development, wage rate
Gulf energy development public company limited.

1.บทนา
ไฟฟ้าเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต
ทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการ
ขายสินค้า ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มนุษย์นามาใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย นอกจากการใช้เป็นแสงสว่างในเวลากลางคืน ยังทาให้เกิดพลังงานความร้อน การทาให้เกิดการหมุนของ
มอเตอร์ ชนิดต่างๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องทาความเย็น เป็นต้น พลังงานไฟฟ้าจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการดารงค์ชีวิต และ
สาคัญอย่างมากในด้านการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านคมนาคม ด้านการสื่อสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
เกษตรกรรม ด้านการบริการ และด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราการเพิ่มของ
จานวนประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
2555-2573 (PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) เป็นแผนหลักในด้านการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งแผนดังกล่าว
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
เห็นชอบตามมติ กพช.เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 หลังจากมีนโยบายของรัฐบาลใหม่ช่วงปลายปี 2557 คณะอนุกรรมการ
พยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศจึงได้มีการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
ชุดใหม่ เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัว และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตามนโยบายรัฐบาล
รวมถึงการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC.)ในปี 2558 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้
ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมดังนั้นจึงได้มีการจัดทาแผน PDP2015 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น โดย
จะให้ความสาคัญดังนี้
1. ด้านความมั่นคงทางพลังงานต้องตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2. ด้านเศรษฐกิจต้องคานึงถึงต้นทุนผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมประชาชนและภาคธุรกิจยอมรับได้
3. ด้านสิ่งแวดล้อมต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในสถานการณ์ปกติ ปัจจัยที่ทาให้ความต้องการการใช้ไฟฟ้า
ของประเทศเพิ่มขึ้นจะมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม
โดยรวม ทั้งนี้ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงงาน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เรียกว่าแผน PDP
ซึ่งแผนจะกาหนดว่าปีใดจะต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบไฟฟ้าของประเทศหรือโรงไฟฟ้าเก่าใดที่หมดอายุและจะถูกปล่อย
อออกจากระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าของประเทศรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมี ความมั่นคงตลอดเวลา
ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และใช้ก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 70 รองลงมาได้แก่ ลิกไนท์และถ่านหิน ร้อย
ละ 20 และส่วนที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนและการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านร้อยละ 10
เนื่องจากประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ ได้
จัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยประมาณการแนวโน้มขยายตัวเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 25572579มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี ใช้อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี
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ภาพที่ 1.1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ปี2560 ( ที่มาจาก กระทรวงพลังงาน )

ภาพที่ 1.2 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ปี2552 – 2559 ( ที่มาจาก กฟผ.)
สาหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุกๆ โครงการมีขั้นตอนดาเนินงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ปรับปรุงแบบ
และรายการก่อสร้าง หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา ดาเนินการก่อสร้างจนกระทั่งส่งมอบโครงการ ซึ่งต่อจากนั้น
จะมีการบารุงรักษาและซ่อมแซมไปจนสิ้นอายุโครงการ โดยในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างมีความยุ่งยากซับซ้อน มีการวางกล
ยุทธ์ในด้านการบริ หารโครงการในหลายด้านที่เกี่ยวข้อ งเพื่อกาหนดแผนงานมุ่งเน้น ให้โครงการประสบความสาเร็จ ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเป็น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านบุคคลากร ปัญหาด้านเครื่องมือเครื่องจักร ปัญหาด้านการดาเนินการ
และปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ยังคงเป็นปัญหาหลักในการบริหารงานก่อสร้าง โดยโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในประเทศไทย มีกลุ่ม
ผู้ประกอบการก่อสร้างและผลิตไฟฟ้าเอกชนหลากหลายบริษัท อาทิเช่น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน,
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด มหาชน, บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จากัด มหาชน. บริษัทเอ็กโก โคเจเนอรเรชั่น จากัด .
บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด มหาชน และกลุ่มอื่นๆ
ดังนั้นผู้ศึกษาในฐานะที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการควบคุมบริหารการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า ของกลุ่มบริษัท กัลฟ์
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาปั ญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าและเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งมอบโครงการในเชิงคุณภาพงานก่อสร้างที่มีความล่าช้าและไม่ได้คุณภาพเพื่อ
การพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด และปรับปรุงการควบคุมโครงการก่อสร้างของบริษัท กั ลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน ให้สอดรับกับการลงทุนในปี 2561

1.1.วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1.1.1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
1.1.2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
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2.วิธีการศึกษาค้นคว้า
1. กาหนดปัญหาที่จะดาเนินการศึกษาค้นคว้า ใช้วิธีการหาข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง โดยศึกษาค้นคว้าในด้านระดับค่าเฉลี่ย
(Mean) ของ ปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงฟ้า ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน
2. ขั้นตอนในการดาเนินงาน ศึกษาทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการก่อสร้างและศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาของงานก่อสร้างทีเคยมีผู้ศึกษามาแล้วมาประยุกต์เข้ากับงานศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.1 ศึกษาทฤษฎีและงานค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารงานก่อสร้าง การหาข้อมูลจากเอกสารเพื่อใช้ในการ
กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา
2.2 จัดทาแบบสอบถามที่มีเนื้อหาของข้อมูลทั่วไปที่มีผลต่อปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของบริษัท กัลฟ์
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน
2.3 กลุ่มตัวอย่างทาการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน
2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตัวอย่างจาก กลุ่มโรงไฟฟ้าในเครือบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จากัด มหาชน โดยการกรอกแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
2.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้าและการนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาสนทนากลุ่ม
(Focus Group) เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันพร้อมทั้งสรุปผลการศึกษา
3. เครื่องมือในการดาเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้นาผลมาออกแบบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษามาเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยกระบวนการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังนี้โดยแบ่งวิธีดาเนินการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนดังตาราง
แสดงที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนดาเนินการศึกษาสาเหตุปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
1.

2.

ขั้นตอน
เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาของการบริ ห าร
การก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้า ของบริ ษั ท กั ล ฟ์
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการแก้ ปั ญ หาการ
บริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของบริษั ท
กัลฟ์ เอ็ นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด
มหาชน มหาชน

1.

2.

วิธีดาเนินการศึกษา
ผู้ศึก ษาใช้แ บบสอบถาม โดย
ส ารวจสภาพของปั ญ หาการ
บริ ห ารงานก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า
ของบริ ษั ท กั ล ฟ์ เอ็ นเนอร์ จี ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน
ผู้ศึกษาใช้การสังเคราะห์เอกสาร
และประชุ ม กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และผู้มีประสบการณ์เพื่อสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)

ผลที่ได้
สภาพของปั ญ หาการบริห ารงานก่อ สร้า ง
โรงไฟฟ้า ของบริษั ท กัลฟ์ เอ็ นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน
แนวทางการแก้ ปั ญ หาการบริ ห ารงาน
ก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ของบริ ษั ท กั ล ฟ์ เอ็ น
เนอร์ จี ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากั ด มหาชน
มหาชน

การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามความคิดเห็นของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย
1. กลุ่มประชากร มีรายละเอียดดังนี้
1.)
รองประธานอาวุโสฝ่ายบารุงรักษา
1 คน
2.)
รองประธานอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง
1 คน
3.)
รองประธานฝ่ายวิศวกรรม
1 คน
4.)
ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
7 คน
5.)
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบารุง
7 คน
6.)
วิศวกรอาวุโสหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
7 คน
7.)
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
7 คน
8.)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกร
21 คน
9.)
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7 คน
10.) วิศวกร
21 คน
รวม
80 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน มหาชน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) จานวน 7 ข้อ เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, ตาแหน่งทางการทางาน, ประสบการณ์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
มหาชน มหาชน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านบุคคลากร, ด้านการเงิน, ด้านเครื่องมือและเครื่องจักร, ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้าน
ขั้นตอนการดาเนินการ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง ระดับของปัญหามากทีส่ ุด
4 หมายถึง ระดับของปัญหามาก
3 หมายถึง ระดับของปัญหาปานกลาง
2 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อย
1 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อยที่สุด
จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายของ (Best, 1970) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50– 5.00  5 หมายถึง ระดับของปัญหามากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 4 หมายถึง ระดับของปัญหามาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 3 หมายถึง ระดับของปัญหาปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 2 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อย
ค่าเฉลี่ย ต่ากว่า 1.50 1 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อยที่สุด
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
4.1) ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุปัญหาการบริหารการก่อสร้าง
4.2) ผู้ศึก ษาสร้า งแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิดที่ รวบรวมและสังเคราะห์ ได้จากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารการก่อสร้าง
4.3) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ ร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนในตัวคาถามและภาษาที่ใช้
4.4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ
4.5) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ร่วมตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิคการ
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร (Index of Item–Variable Congruence: IVC) มีสูตรในการ
คานวณและขั้นตอนดังนี้
IVC 

R
n

เมื่อ IVC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคานิยาม
R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ N คือจานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คะแนนความคิดเห็นของข้อคาถามแต่ละข้อ โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้
+1 หมายถึง ข้อคาถามวัดได้ตรงตามคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถาม วัดได้ตรงตามคานิยามศัพท์เฉพาะตัวแปร
-1 หมายถึง ข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร
นาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรโดยใช้สูตร IVC พิจารณาข้อที่มีค่า IVC
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ได้แก่
1.) ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร
นักวิชาการด้านบริหารงานก่อสร้าง
2.) ผศ.ดร.สารดา จารุพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
3.) อาจารย์มนูญ จิตรสาเริง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ
4.) นายสุเมธ อัศวพันธ์เมธี
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานก่อสร้าง บริษัท วิศวภัทร์ จากัด
5.) นายสมชาย ฤกษ์พรพิพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอนเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน
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ทาการปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิคการหา
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร (Content Validity Index=CVI) ได้ผลการวิเคราะห์ค่า
CVI เท่ากับ 0.856 และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้บริหารและอาจารย์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน เพื่อทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์ หาค่าความเที่ยง (Reliability) ตามวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient
Cronbach (1970) ดังนี้
2
 k    si 

1




s 2t 
 k  1  

เมื่อ

α คือ
k คือ
St2 คือ
Si2 คือ

ความเที่ยงของแบบสอบถาม
จานวนข้อคาถาม
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

ผลการหาค่าความเที่ยง (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.9440 และทาการจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้ศึกษาขอหนังสือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อขออนุญาติ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน เพื่อทาการแจกแบบสอบถาม
2) ผู้ ศึ ก ษาจั ดส่ งแบบสอบถามพร้ อ มค าชี้ แ จงด้ ว ยตนเอง โดยขอความร่ว มมื อ จากกลุ่ มประชากร โดยได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 80 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100%
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage)
2) แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis
Enter) เพื่อหาปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานก่อสร้างโครงการ
โดยทีผ่ ู้ศึกษายังใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางปัญหาการบริหารการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
จากข้อศึกษาจากแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 มีขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนด
เป้าหมาย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน จากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทาการจดบันทึก วิเคราะห์สรุปผล

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
พบว่าระดับปัญหาที่ทาให้มีผลกระทบของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัดมหาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.60
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัญหาที่ทาให้มีผลกระทบของ บริษัท กัลฟ์ เอ็น
เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัดมหาชนด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด = 4.26 รองลงมาคือด้านขั้นตอนการดาเนินงานมีค่าเฉลี่ย =
3.90 ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ย = 3.54 ด้านเครื่องมือและเครื่องจักร มีค่าเฉลี่ย = 3.49 และในลาดับสุดท้ายได้แก่ ปัญหาที่ทาให้มี
ผลกระทบของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัดมหาชน ด้านวัสดุ-อุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.24 ตามลาดับ

ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาที่ทาให้มีผลกระทบของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์
จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัดมหาชนในภาพรวม
ปัจจัย

Mean
3.54
4.26
3.49
3.24
3.90
3.60

ด้านบุคลากร
ด้านการเงิน
ด้านเครื่องมือและเครื่องจักร
ด้านวัสดุ-อุปกรณ์
ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน
รวม
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ระดับความคิดเห็น
S.D
0.22
0.43
0.29
0.25
0.26
0.25

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เมื่อพิจารณาในด้านการเงินในรายข้อ พบว่าค่าตอบแทนหรือค่าแรงจ้างงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาได้แก่การเงินของผู้รับเหมาช่วงขาดสภาพคล่อง หรือการเบิกจ่ายมีความล่าช้า มีค่าเฉลี่ย = 4.01 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ซึ่งสอดคล้องกับนุสรี ศรีบัว (2557) ได้ศึกษาผลกระทบต่อแผนงานก่อสร้างและความล่าช้าของโครงการอันเนื่องมาจากการตัดสินใจ
ของเจ้าของโครงการระหว่างการดาเนินงานก่อสร้าง กล่าวว่าหากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างวางแผนการเงินที่ผิดพลาด ก็จะทาให้โครงการ
ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินหมุนเวียน หากผู้ว่าจ้างมีความมั่นคงทางการเงินสูง สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาด้านการเงินก็จะไปตกที่
ผู้รับจ้าง เช่นทางานไม่ได้คุณภาพ ทางานไม่ได้ตามแผนงานทาให้ค่าตอบแทนการเงินน้อยกว่าแผนที่วางไว้ และสอดคล้องกับ อลงกต
ฐานวัฒนศิริ (2556) กล่าวว่าด้วยความแตกต่างระหว่างแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทยที่มีในหลายด้าน จึงทาให้มีการเปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อเสีย สิ่งที่ได้จากการจ้างแรงงานต่างด้าวอาจคุ้มค่ากว่าแรงงานไทยในบางเรื่อง แต่แรงงานต่างด้าวก็เป็นตัวสร้างปัญหาใน
หลายด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาและนายจ้าง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนายจ้างหากยอมรับข้อเสียได้ หากยอมรับไม่ได้
จาเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือกลับมาใช้แรงงานไทยตามเดิม และสอดคล้องกับ อิสระ บุญยัง (2561) นายกกิตติมศักดิ์
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทกานดา พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าในมุมผู้ใช้แรงงาน
เห็นด้วยที่จะมีค่าแรงขั้นต่าเพื่อเป็นหลักประกันสาหรับแรงงานฝีมือ แต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่าก็เป็นดาบสองคม เพราะจะกระทบกับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีโดยตรง เพราะส่วนใหญ่เป็นระบบธุรกิจครอบครัว สาหรับผลกระทบภาคอสังหาริ
มทรัพยปัจจุบันมีการใช้แรงงานก่อสร้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวสูงถึง 80-85% ในไซต์งาน บางไซต์สูงถึง 95% หรือแทบจะไม่มีแรงงาน
ไทยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมา รองลงมาคือ ลาว กัมพูชา ปัญหาจึงอยู่ที่คุณภาพ เพราะเมื่อมีการประกาศค่าแรงขั้นต่า เดิม
ค่าแรง 250 บาท แรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานก่อสร้างทางานได้สารพัด ปัจจุบันพอปรับเป็น 300 บาท ปรากฏว่าจ้างได้แค่แรงงานไร้
ฝีมือที่ทางานพื้นฐานหรือเริ่มต้นจากงานกรรมกร ถ้าเริ่มเป็นแรงงานฝีมือจะต้องบวกค่าแรงเพิ่มตามชนิดของงานค่าแรงก่อสร้างสูงกว่า
300 บาทไปนานแล้ ว ถ้ าเป็ นแรงงานฝี มื อจะมี รายได้ ตก 700-800 บาทก็ มี เช่ น ช่ างปู กระเบื้ อง แรงงานไทยคนไหนถ้ าเริ่ มมี
ประสบการณ์ มีฝีมือ ก็จะปรับตัวเป็นผู้รับเหมารายย่อย มีลูกน้อง 2-3 คน รับงานเป็นช่วงย่อย นี่คือข้อเท็จจริงในไซต์ก่อสร้าง คนที่รับ
ค่าแรง 300 จึงเป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือต่างด้าวเป็นหลัก รัฐบาลควรทามาตรฐานแรงงานฝีมือสาหรับข้อเสนอแนะนโยบายค่าแรงขั้นต่า
นายอิสระกล่าวว่าจากข้อเท็จจริงที่ไซต์งานมีการใช้แรงงานต่างด้าวสูงถึง80-95%แสดงให้เห็นถึงภาวะขาดแคลนแรงงานก่อสร้างหนัก
มาก ดังนั้น จึงเป็นความจาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการบริหารจัดการระดับรัฐต่อรัฐอย่างเร่งด่วน เพราะประเทศไทยกาลังจะมีการ
ลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ที่ต้องการแรงงานก่อสร้างอีกจานวนมหาศาล

ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัญหาที่ทาให้มีผลกระทบของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จากัดมหาชนในด้านการเงิน
ปัจจัย

Mean
4.01
4.50
4.26

1. การเงินของผู้รับเหมาช่วงขาดสภาพคล่อง หรือการเบิกจ่ายมีความล่าช้า
2. ค่าตอบแทนหรือค่าแรงจ้างงาน
รวม

ระดับความความคิดเห็น
S.D
0.64
0.50
0.43

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มาก

และด้านที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดได้แก่ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย = 3.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ผิดพลาดมีค่าเฉลี่ย = 1.41 อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ถึงแม้ปัญหาในด้านวัสดุ-อุปกรณ์ จะมีปัญหาน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายข้อ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ผิดพลาดนั้น
หากไม่นามาพิจารณาอาจทาให้กลายเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบได้มากเช่นกัน ต้องมีระบบการดาเนินการที่ได้มาตรฐานเพื่อ
ตรวจสอบได้เช่นการนาเอา ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลด้านเอกสารสัญญาและวัสดุเฉพาะที่ระบุภายใต้สัญญา และเอกสารควบคุมต่างๆ
เพื่อลดข้อผิดพลาดเช่น จัดทา Vender list เพื่อกาหนดผู้ผลิตในแต่ละประเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการนาเข้าสินค้าคุณภาพ
ทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ

4. สรุปผล
จากผลการศึกษาข้อมูลและผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหามี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรทาการวางแผนและวิเคราะห์เพื่อกระจายความเสี่ยงในด้านการเงิน โดยการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเรียก
สถาบันการเงินมาให้ความสนใจและปล่อยกู้ในอัตราภาระดอกเบี้ยต่า การลดภาระความเสี่ยงในด้านภัยพิบัติด้วยบริษัทประกันภัย
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ดาเนินการวางแผนแบ่งงวดงานและการเบิกจ่าย เพื่อลดภาระทางการเงินของผู้รับเหมาแก้ปัญหาค่าจ้างแรงงานด้วยการใช้ระบบ
การอบรมทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างทักษะฝีมือและแรงจูงใจ ให้มีความสอดคล้องกับอัตราจ้าง ซึ่งจะลดภาระการขาดทุนจาก
งานที่ไม่ได้คุณภาพและสามารถควบคุมแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดจ้างผู้ควบคุมงานภาคสนามที่มีความชานาญการสื่อสารภาษาท้องถิ่นจัดจ้างผู้ควบคุมงานภาคสนามที่เป็น
ชาวต่างชาติและสามารถสื่อสารภาษากลางที่ใช้ทางานได้เป็นอย่างดี การจัดอบรมพัฒนาทักษะทางด้านการเทคโนโลยีและให้มี
การวัดผลอย่างสม่าเสมอ เช่น ด้านการตรวจสอบเอกสารสัญ ญาและวัสดุเฉพาะ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการควบคุมสินค้าและ
คุณภาพ(Vender list) แผนจัดซื้อวันเวลาขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง (Material Procurement) แผนการควบคุมการขนส่งและ
การจัดเก็บ (Protection procurement) เอกสารการจัดจ้างผู้รับเหมา การวางแผนการทางาน (Sequence work) การติดตาม
สถานะของงานในด้านต่างๆ (Status) การติดตามแผนงาน (Schedule Time) เพื่อได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันถึง
แผนการดาเนินการโครงการ ต้นทุนและเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
โครงการ
3. จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มหาชน
ของผู้ศึกษานั้นได้มุ่งเน้นไปที่ปัญหา 5 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างในภาพรวม ในด้านการเงิน ด้านบุคคลากร ด้าน
เครื่องมือและเครื่องจักร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านขั้นตอนการดาเนินการ ซึ่งประเด็นปัญหาการค้นคว้าและคึกษาในครั้งนี้ สามารถ
นาไปขยายผลต่อยอดภายในอนาคตหากมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้า การวางแผนด้านกลยุทธ์การบริหารการจัดการด้านการเงินของ
โครงการก่อสร้างที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของโครงการ รวมถึงการศึกษาในด้านการพัฒนาประสิทธิ ภาพบุคลากรและ
ทรัพยากร ที่อันจะนาไปสู่ประโยชน์ต่อแนวคิดสาหรับนักบริหารอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทุกระดับ
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนงานผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป และเพื่อศึกษาวิธีการควบคุมต้นทุน
งานผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป ที่เป็นผลมาจากปัจจัยปัญหาในการดาเนินการ 7 ด้าน ได้แก่ด้านการประมาณค่า ด้านการจัดทา
งบประมาณ ด้านการติดตามผล ด้านการวิเคราะห์ผล ด้านการรายงานผล ด้านการปรับปรุงแก้ไข และด้านการประเมินโครงการ จาก
การศึกษาจากทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเก็บข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการผลิตแผ่นคอนกรีตและการบริหารจัดการโครงการ จานวน 5 ท่าน
ผลการศึกษาพบว่า พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผนคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสง
ฟ้าก่อสร้าง จากัด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย x = 3.01 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าด้านการปรับปรุงแก้ไข มีค่า เฉลี่ย x = 4.48 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เรื่องไม่มีการปรับปรุง
งบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย x =
4.83 อยู่ในระดับมาก และในอันดับสุดท้ายปัจจัยที่ส่งผลกระทบรายด้านน้อยที่สุดได้แก่ด้านการประมาณค่า มีค่าเฉลี่ย x = 2.37 อยู่
ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าการกาหนดราคาวัสดุใน BOQ ไม่ใกล้เคียงกับราคาซื้อจริง มีค่าเฉลี่ย x = 1.49 อยู่ใน
ระดับน้อย
ผู้ศึกษาเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป
บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด ทาการศึกษาและทาความเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ในทุกภาคส่วน มี
การทดสอบหลักความเข้าใจและความชานาญในงานของบุคลากรเพื่อการวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงเพื่ อการควบคุมและพัฒนา
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรเพื่อควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
คาสาคัญ : ระบบควบคุมต้นทุนงาน การประมาณราคา การวิเคราะห์ผล

Abstracts
The objective of the study were to examine the factors affecting the cost control system in the
finished concrete slabs production of Sangfah construction company and to find out its controlling methods
relating to 7 factors affecting problems of the production: estimating, budget managing, monitoring and
controlling, analysis of result, results reporting, improving and project assessing. Data collection methods include
a questionnaire based on production theories and a technique of focus group with 5 experts in the field of
finished concrete slab production and managing projects.
The finding indicate that the factors affecting the cost control system in the company are, in overview,
at average rate (x = 3.01 ) with the standard deviation at the middle level (0.14). When considering each factor,
the improving shows the high level with the average rate (x = 4.48) Going through detail of this factor, it is found
that the budget with no adjustment to go with the actual cost for efficiency cost controlling is at the average
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rate of ( x = 4.83), in the high level. Lastly, the factor with minimum impact is the estimating with average rate
(x = 2.37), in the low level. When considering in detail of this factor, pricing material in BOQ. Not equal to the
actual purchasing is at average rate (x = 1.49), which is in the low level.
The study proposes guidelines to deal with factors causing problems to cost controlling system in the
production of finished concrete slabs of Sangfah construction company. The recommendations focus on learning
and understanding behaviors of people in the organization including trying to make good relationship within the
worker groups. Testing for skills and expertise of practitioners in the production line should be done occasionally
aiming to improve personal behaviors of people in the organization. These finally lead to efficiency of cost
controlling and maximum productivity
Keywords: Cost control system, Estimating, Analysis of result.

1.บทนา
ในปัจจุบันธุรกิจงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆมีอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์
เฮ้าส์ คอนโด อพาร์ทเม้นท์ มาจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเข้ามาทางานในตัวเมืองมีความต้องการที่จะได้ที่อยู่
อาศัยไม่ไกลจากที่ทางาน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทางด้านคมนาคมของรัฐบาลแนะแนวโน้มการจัดเก็บภาษีบ้านและที่ดินเพิ่มขึ้น
ในอนาคตธุรกิจก่อสร้างที่อยู่อาศัยสูงมาก ซึ่งบริษัทต่างๆจึงพยายามหาแนวทางต่างๆ เพื่อนามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน
หัวใจในการบริหารธุรกิจด้านการก่ อสร้างให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร มักจะมี
ลักษณะของการบวนการบริหารคล้ายๆกัน คือเน้นไปในทางด้านการเงินและประสิทธิผลของการก่อสร้างให้มีความคุ้มค่าต่อการลงอย่าง
สูงสุด เมื่อเจาะลึกลงไปถึงระบบบริหารงานก่อสร้างที่สาคัญคงจะหลีกหนีกระบวนการและขั้นตอนในการประมาณราคา (Estimating),การ
จัดทางบประมาณ (Budgeting), การติดตาม (Monitoring) และการควบคุม (Controlling) ในการบริหารเงินโครงการก่อสร้างไปไม่ได้ การ
วางแผนงบประมาณ โครงการจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูลต้นทุนและองค์ประกอบภาพรวมของโครงการที่ทาให้โครงการ
เกิดความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมต่อโครงการ (Feasibility Study), ขั้นตอนของการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design), การ
ประมาณราคาโครงการ (Prelimnary Cost Design), การระดมทุน (Corporate Finance,Equity Financing), การศึกษาเพื่อกาหนด
รายละเอียด (Definite Study), การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design), การประมาณราคาโครงการ (Project Cost Estimate) และ
การก่อสร้างหลายๆ แห่งที่ประสบความสาเร็จในผลประกอบการ แต่ในขณะเดียวกันก็ผลประกอบการที่ติดลบด้วยเช่นกัน ปัจจัยที่เป็น
ตัวชี้วัดถึงผลความสาเร็จขององค์กรมีผลกาไรก็มักจะมีความคิดว่าองค์กร ประสบความสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแล้ว ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ครบถ้วน การทาให้ลูกค้ายอมรับถึงคุณภาพสินค้า การพัฒนาองค์กรให้สามารถประกอบการได้อย่างยั่งยืน สามารถยืนหยัดในห้วงวิกฤต
ของการประกอบการตามช่วงระยะเวลาต่างๆได้ ยังเป็นอีกตัวชี้วัดที่ควรพิจารณาประกอบถึงความสาเร็จขององค์กรให้ครบทุกด้าน

1.1.วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1.1.1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนงานผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป
1.1.2. เพือ่ ศึกษาวิธีการควบคุมต้นทุนงานผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป

2.วิธีการศึกษาค้นคว้า
1. กาหนดปัญหาที่จะดาเนินการศึกษาค้นคว้า ใช้วิธีการหาข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง โดยศึกษาค้นคว้าในด้านระดับค่าเฉลี่ย
(Mean) ของ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด
2. ขั้นตอนในการดาเนินงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาของงานก่อสร้างทีเคยมีผู้ศึกษามาแล้วมาประยุกต์เข้ากับงานศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.1 ศึกษาทฤษฎีและงานค้นคว้าที่เกี่ยวข้องระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป การหาข้อมูลจาก
เอกสารเพื่อใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา
2.2 จัดทาแบบสอบถามที่มีเนื้อหาของข้อมูลทั่วไปที่มีผลต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป
บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด
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2.3 กลุ่มตัวอย่างทาการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองที่บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด
2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตัวอย่างโดยการกรอกแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
2.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้าและการนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันพร้อมทั้งสรุปผลการศึกษา
3. เครื่องมือในการดาเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้นาผลมาออกแบบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษามาเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์ โดยกระบวนการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังนี้โดยแบ่งวิธีดาเนินการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนดังตารางแสดง

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาสาเหตุปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
1.

2.

ขั้นตอน
เพื่อ ศึก ษาจากทฤษฎีที่เกี่ย วข้ องกับ การ
ก่อ สร้า งและศึ ก ษาจากงานงานค้น คว้ า
อิสระที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ที่เคยมีผู้ศึกษาแล้วมาเพื่อประยุกต์เข้ากับ
งานค้นคว้าที่ดาเนินการ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุม
ต้นทุนในงานก่อสร้าง

1.

2.

วิธีดาเนินการศึกษา
ผู้ ศึ ก ษ า ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ยการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม
ต้นทุนในงานผลิตแผ่นคอนกรีต
ส าเร็ จ รู ป ออก บริ ษั ท แสงฟ้ า
ก่อสร้าง จากัด
ผู้ศึกษาใช้การสังเคราะห์เอกสาร
และประชุ ม กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และผู้มีประสบการณ์เพื่อสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)

ผลที่ได้
-เพื่อการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง
ผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป ของบริษั ท แสงฟ้า
ก่อสร้าง จากัด
-นาไปพัฒนาระบบควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมกับ
องค์กรของตนเอง

การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามความคิดเห็นของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย
1. กลุ่มประชากร มีรายละเอียดดังนี้
1.)
โฟร์แมน
18 คน
2.)
วิศวกรสนาม
20 คน
3.)
วิศวกรสานักงาน
10 คน
4.)
วิศวกร QS
7 คน
5.)
วิศวกร
4 คน
6.)
วิศวกรโครงการ
12 คน
7.)
ผู้จัดการโครงการ
1 คน
8.)
ผู้อานวยการโครงการ
3 คน
9.)
พนักงานปฏิบัติงาน
63 คน
รวม
80 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับระดับผลกระทบของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมก่อสร้างในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
จานวน 7 ข้อ เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, ตาแหน่งทางการทางาน, ประสบการณ์ด้านก่อสร้าง, ประสบการณ์ด้านการวางแผนหรือ
ควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้าง, มูลค่าโครงการก่อสร้างโครงการที่องค์กรรับงาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสง
ฟ้าก่อสร้าง จากัด ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการประมาณค่า , ด้านการจัดทางบประมาณ, ด้านการติดตามผล, ด้านการ
วิเคราะห์ผล, ด้านการรายงานผล, ด้านการปรับปรุงแก้ไข และด้านด้านการประเมินโครงการ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง ระดับของปัญหามากทีส่ ุด
4 หมายถึง ระดับของปัญหามาก
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3 หมายถึง ระดับของปัญหาปานกลาง
2 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อย
1 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อยที่สุด
จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายของ (Best, 1970) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50– 5.00  5 หมายถึง ระดับของปัญหามากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 4 หมายถึง ระดับของปัญหามาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 3 หมายถึง ระดับของปัญหาปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 2 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อย
ค่าเฉลี่ย ต่ากว่า 1.50 1 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อยที่สุด
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
4.1) ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่งผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง
4.2) ผู้ศึกษาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิดที่รวบรวมและสังเคราะห์ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่งผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง
4.3) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ ร่ วมตรวจสอบ
ความถูกต้องและความชัดเจนในตัวคาถามและภาษาที่ใช้
4.4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ
4.5) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ร่วมตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิคการหา
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร (Index of Item–Variable Congruence: IVC) มีสูตรในการคานวณ
และขั้นตอนดังนี้
IVC 

R
n

เมื่อ IVC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคานิยาม
R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ N คือจานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คะแนนความคิดเห็นของข้อคาถามแต่ละข้อ โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้
+1 หมายถึง ข้อคาถามวัดได้ตรงตามคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถาม วัดได้ตรงตามคานิยามศัพท์เฉพาะตัวแปร
-1 หมายถึง ข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร
นาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรโดยใช้สูตร IVC พิจารณาข้อที่มีค่า IVC มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ได้แก่
1.) ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร
นักวิชาการด้านบริหารงานก่อสร้าง
2.) ผศ.ดร.สารดา จารุพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
3.) อาจารย์มนูญ จิตรสาเริง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ
4.) นายศรศักดิ์ พรหมเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ดี แอนด์ ซี จากัด
5.) นางสาวกมลธร แป้นกล่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านวางแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต อุเทนถวาย
ทาการปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิคการหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร (Content Validity Index=CVI) ได้ผลการวิเคราะห์ค่า CVI เท่ากับ
0.856 และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้บริหารและอาจารย์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อทดสอบหา
คุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ตามวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient Cronbach (1970) ดังนี้
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 k    si 

 1  2 
st 
 k  1  

α คือ
ความเที่ยงของแบบสอบถาม
k
คือ
จานวนข้อคาถาม
2
St
คือ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
2
Si คือ
ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ผลการหาค่าความเที่ยง (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.9440 และทาการจัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้ศึกษาขอหนังสือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อขออนุญาติ บริษัท
แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด เพื่อทาการแจกแบบสอบถาม
2) ผู้ศึกษาจัดส่งแบบสอบถามพร้อมคาชี้แจงด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มประชากร โดยได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จานวน 138 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100%
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage)
2) แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่น
คอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย X( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis Enter) เพื่อหาปัปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุน
งานในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด โดยทีผ่ ู้ศึกษายังใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
ศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการควบคุมต้นทุนในงานผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูปออก จากข้อศึกษาจากแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 มี
ขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดเป้าหมาย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน จาก ทาการจดบันทึก
วิเคราะห์สรุปผล
เมื่อ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผนคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย x = 3.01 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ย x = 4.48 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ด้านการติดตามผล มีค่าเฉลี่ย x = 3.82 อยู่ในระดับมาก และใน
ลาดับสุดท้าย ได้แก่ด้านการประมาณค่า มีค่าเฉลี่ย x = 2.37 อยู่ในระดับน้อย

ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการ
ผลิตแผนคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด ในภาพรวม
ระดับผลกระทบของปัญหา
Mean
S.D.
2.37
0.26
2.56
0.39
3.82
0.46
3.22
0.41
2.97
0.47
4.48
0.50
2.56
0.38
3.01
0.14

ปัจจัย
ด้านการประมาณค่า
ด้านการจัดทางบประมาณ
ด้านการติดตามผล
ด้านการวิเคราะห์ผล
ด้านการรายงานผล
ด้านการปรับปรุงแก้ไข
ด้านการประเมินโครงการ
รวม
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ระดับ
น้อย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 29 June 2018
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผนคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย x = 3.01 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าด้านการปรับปรุงแก้ไข มี
ค่าเฉลี่ย x = 4.48 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ด้านการติดตามผล มีค่าเฉลี่ย x = 3.82 อยู่ในระดับมาก และในลาดับสุดท้าย ได้แก่
ด้านการประมาณค่า มีค่าเฉลี่ย x = 2.37 อยู่ในระดับน้อย ปัญหาด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบต้นทุนงานใน
การผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด พบว่า ด้านการปรับปรุงแก้ไข รายข้อ เรื่องไม่มีการปรับปรุงงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย x = 4.83 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาได้แก่เรื่องไม่มีการปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย x = 4.14 อยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ จิติปกรณ์ บุญ
ประเสริฐ (2551) ได้กล่าวว่าการวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่เริ่มด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่างๆที่นาไปสู่การเกิดเหตุที่ไม่พึง
ประสงค์ เหตุการณ์หลายๆเหตุอาจเกิดจากสาเหตุย่อยหลายๆเหตุ ซึ่งทาให้เกิดการล้มเหลวของการทางาน เพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนใน
ประสิทธิภาพของขั้นตอนต่างๆเพื่อการพัฒนาปรับกลยุทธ์ด้านการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต คุณภาพ และการ
ควบคุมต้นทุนได้อย้างมีประสิทธิภาพ
ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความเห็นว่าการบริหารปัญหาทางด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกระบวนการผลิตเนื่องจากการขาด
การจดบันทึกในรายละเอียดการดาเนินการต่างๆรวมถึงการนารายละเอียดเหล่านั้นมาประเมิณผลวิเคราะห์ และยังมีความสอดคล้องกับรัฐ
กานต์ เผือกยอด (2558) ได้กล่าวไว้ว่าโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทางานและค่าใช้จ่ายจะต้องมีการวิเคราะห์ผลนั้นจะต้องมีการ
บันทึกผลซึ่งได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อสามารถรายงานสถานการณ์ใช้เงินตามงบประมาณและคาดการณ์ถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้ น
ต่อไป
ประเด็ นที่ 2 ด้านการประมาณค่ า เมื่อพิจารณาพบว่ า ปัจจัยในด้ านการประมาณค่า ด้านการประมาณค่า มี ผลน้อยที่ สุ ด ซึ่งมี
ผลกระทบต่อระบบต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด ในแต่ละด้านในส่วนของการที่ไม่ได้เผื่อค่า
ความเสี่ยงต่างๆ จากปัจจัยภายนอกลงไปใน BOQ เช่นราคาน้ามัน ค่าบริการสาธารณะ ค่าซ่อมแซมอาคารข้างเคียง ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย x = 3.17
อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่เรื่องขาดประสบการณ์ในการถอดปริมาณวัสดุให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ย x = 3.12 อยู่ในระดับ
มาก และในลาดับสุดท้าย ได้แก่การกาหนดราคาวัสดุใน BOQ ไม่ใกล้เคียงกับราคาซื้อจริง มีค่าเฉลี่ย x = 1.49 อยู่ในระดับน้อย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐกานต์ เผือกยอด (2558) ได้กล่าวไว้ว่าการกาหนดงบประมาณควบคุมจะใช้ข้อมูลจากบัญชีปริมาณงานเป็นฐาน
ซึ่งจะทาหลังจากได้มีการกาหนดเป้าหมายและวิธีการผลิต โดยอาจปรับราคาต้นทุนต่อหน่วยรวมถึงปริมาณงานที่คาดการณ์ ทั้งนี้จะต้องเป็น
ที่ยอมรับของทีมบริหารด้วย
ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความเห็นว่า ถึงแม้ปัญหาในด้านการประมาณค่า จะมีปัญหาน้อยที่สุดนั้น หากไม่นามาพิจารณาอาจทาให้
กลายเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบได้มากเช่นกัน ต้องมีระบบการดาเนินการที่ได้มาตรฐานเพื่อตรวจสอบติดตามราคาวัสดุในท้องตลาด ราคา
กลางของตลาดการแข่งขันเช่นการนาเอาข้อมูลและสถิติในรอบปีมาประเมิณอัตราการขึ้นลงของวัสดุ พิจารณาถึงวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ตั้งงบประมาณ วางแผนการลงทุนโครงการ พิจารณาผลประโยชน์ของโครงการเพื่อดูความเหมาะสมในการลงทุ น การประมาณการที่
สมเหตุสมผลที่สุด ผู้ประมาณราคาจึงต้องมีระบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทางานและราคาที่ทันสมัย และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในงาน ปริมาณวัสดุตามที่ได้ประมาณการไว้โดยที่ได้เผื่อการเสียหายแล้วนั้นไม่ตรงกับที่ใช้ในการก่อสร้าง
จริงราคาวัสดุตามที่ได้ประมาณการไว้ไม่ตรงกับที่ซื้อมาใช้ในการก่อสร้างจริง ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ประมาณราคานั้นต้องมีประสบการณ์ในการ
ทางาน
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ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมต้นทุนงานในการ
ผลิตแผนคอนกรีตสาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด ในด้านการประมาณค่า
ปัจจัย
1. การถอดรายการงานที่ต้องทา ไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบ
2. ขาดประสบการณ์ในการถอดปริมาณวัสดุให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
3. การกาหนดราคาวัสดุใน BOQ ไม่ใกล้เคียงกับราคาซื้อจริง
4. การกาหนดราคาค่าแรงใน BOQ ไม่สอดคล้องกับราคาค่าแรงจ้างจริง ณ ปัจจุบัน
5. ขาดการคาดคะเนความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัสดุในท้องตลาด(ค่า k)
6. ไม่ได้เผื่อค่าความเสี่ยงต่างๆ จากปัจจัยภายนอกลงไปใน BOQ เช่นราคาน้ามัน
ค่าบริการสาธารณะ ค่าซ่อมแซมอาคารข้างเคียง ฯลฯ
รวม

Mean
2.08
3.12
1.49
2.17
2.12

ระดับผลกระทบของปัญหา
S.D.
ระดับ
0.57
น้อย
0.65
ปานกลาง
0.81
น้อยที่สุด
0.45
น้อย
0.33
น้อย

3.17

0.74

ปานกลาง

2.37

0.26

น้อย

และด้านที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดได้แก่ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ มีในด้านการประมาณค่า มีค่าเฉลี่ย x = 2.37 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.26 อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา พบว่า ด้านการประมาณค่า ในส่วนของการที่ไม่ได้เผื่อค่าความเสี่ยงต่างๆ จากปัจจัย
ภายนอกลงไปใน BOQ เช่นราคาน้ามัน ค่าบริการสาธารณะ ค่าซ่อมแซมอาคารข้างเคียง ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย x = 3.17 อยู่ในระดับมาก
รองลงมาได้แก่เรื่องขาดประสบการณ์ในการถอดปริมาณวัสดุให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ย x = 3.12 อยู่ในระดับมาก และใน
ลาดับสุดท้าย ได้แก่การกาหนดราคาวัสดุใน BOQ ไม่ใกล้เคียงกับราคาซื้อจริง มีค่าเฉลี่ย x = 1.49 อยู่ในระดับน้อย
เห็นความว่า วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตั้งงบประมาณ วางแผนการลงทุนโครงการ พิจารณาผลประโยชน์ของโครงการเพื่อดูความ
เหมาะสมในการลงทุน การประมาณการที่สมเหตุสมผลที่สุด ผู้ประมาณราคาจึงต้องมีระบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทางานและราคาที่
ทันสมัย และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในงาน ปริมาณวัสดุตามที่ได้ประมาณการไว้โดยที่ได้
เผื่อการเสียหายแล้วนั้นไม่ตรงกับที่ใช้ในการก่อสร้างจริงราคาวัสดุตามที่ได้ประมาณการไว้ไม่ตรงกับที่ซื้อมาใช้ในการก่อสร้างจริง ดั งนั้น
ส่วนใหญ่ผู้ประมาณราคานั้นต้องมีประสบการณ์ในการทางาน

4.สรุปผล
จากผลการศึกษาข้อมูลและผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เสนอแนวคิดในด้าน ควรจัดการอบรมมาตรฐานการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป ให้กับ วิศวกรสนาม วิศวกรตรวจสอบ
งาน พนักงานควบคุมคุณภาพ และหัวหน้างานเกี่ยวกับการผลิต เพื่อให้พนักงานทุกคนนาแนวทางและวิธีปฎิบัติต่างที่ดาเนินการแล้ว
นั้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้เป็นการควบคุมคุ ณภาพและเพื่อตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป ช่วยได้ในเรื่อง
กระบวนการผลิต การลดการสูญเสียของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานการก่อสร้างแผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป ลดปัญหาในเรื่องชิ้นงานไม่ได้ขนาด
และปัญหาของ Block Out เอียงไม่ตรงตาแหน่ง ข้อบกพร่องเหล่านี้จะเกิดน้อยมาก ถ้าช่วยกันตรวจสอบทาให้ช่วยในเรื่องของต้นทุน
งานที่หมดไปกับวัสดุอุปกรณ์ต่างที่เสียหายไปกับเรื่องคุณภาพของชิ้นงาน
2. การประมาณราคา ซึ่งการประมาณราคานั้นมีส่วนสาคัญต่อต้นทุนของงานก่อสร้างเป็นอย่างมาก ซึ่งนักประมาณราคานั้น
จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่มีประสบกาณ์ มีความรู้ความเข้าใจการการอ่านแบบ รายการก่อสร้ารง และสัญญาก่อสร้างเป็นอย่างดี ต้องสามารถ
เลือกวิธีการประมาณราคาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีลาดับขั้นตอนในการประมาณราคาเพื่อกันลืม จะสังเกตได้ว่าผู้ที่ทาการประมาณ
ราคาที่ดี จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ ในการก่อสร้างเป็นอย่างมากจึงจะช่วยให้การประมาณราคาได้ใกล้เคียง
3. แนวคิดในด้าน การสร้างแรงจูงในให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีกระบวนการแนวคิดที่ปกป้องผลประโยชน์ให้กับ
องค์กร เพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุงานโดยที่ตั้งเป้าหมายไม่ให้ใช้วัสดุเกินที่ประมาณราคาไว้เมื่อพนักงานได้ทาตามเป้าหมาย และทาให้
องค์กร มีผลกาไรมากจากการควบคุมต้นทุน วิธีหนึ่งในการให้รางวัลคือ การให้โบนัสตามผลงานของพนักงานแต่ละคน โดยนายจ้างเป็น
ผู้กาหนดมาตรฐานขึ้นมา พนักงานคนไหนทาผลงานได้สูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ก็จะได้รับโบนัส ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเงิน วันหยุด
พักผ่อน หรือผลตอบแทนอื่นๆ และควรแน่ใจว่าการให้โบนัสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง โดยที่พนักงานทุกคนมีโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกัน
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บทคัดย่อ
สินค้าคงคลัง คือ สินค้าที่ธุรกิจเก็บไว้เพื่อขายให้กับลูกค้าในอนาคตอันใกล้ และจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนปัจจุบัน อย่าง
หนึ่งซึ่งธุรกิจต้องมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่น การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปทาให้เกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น ต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทาให้สูญเสียโอกาสใน
การนาต้นทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ ในทางตรงกันข้าม บ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไป ก็อาจ
ประสบปัญหาสินค้าขาดมือ (ไม่มีสินค้าขายหรือใช้ผลิต) สูญเสียโอกาสในการขายสินค้า เป็นการเปิดโอกาสให้แก่คู่แข่งขันทางการ
ค้า และก็อาจต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด นอกจากนี้ถ้าสินค้าที่ขาดมือนั้นเป็นวัตถุดิบที่สาคัญ การดาเนินงานทั้งการผลิตและการ
ขายก็อาจต้องหยุดชะงักทันที ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได้ เนื่องจากการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงิน
จานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ดาเนินธุรกิจในการจัดการสินค้าคงคลังให้มี
อยู่ในระดับที่เหมาะสม
คาสาคัญ : ต้นทุนสินค้าคงคลัง สินค้าขาดมือ ต้นทุนจม

Abstract
Inventory is goods or products that a business holds to be sold to customers in the near future and
is a revolving current asset that a business needs to have to produce or sell and to enable operation
smoothly. Too much inventory causes various problems such as high carrying cost, goods with degradation,
date expiry, obsolescence, being stolen, or being lost. In addition, it will lose the opportunity to take the
sunk money on the inventory to expend beneficial other sides. On the contrary, If the business has too little
inventory, the companies may encounter the problems from a lack of goods or goods shortage, losing the
opportunity to sell goods to customers and opening the opportunity to competitors including losing
customers eventually. In addition, if the lack of goods is a important raw material, both production and sales
operations may be stopped immediately. This may affect the image of the business in the future. Inventory
cost is required a large amount of money and may effect the business flow, therefore it is the responsibility
of the business operators (entrepreneur) to manage the inventory to be in a reasonable level.
Keywords: Inventory Cost, Shortage, Sunk Money

1. บทนา (Introduction)
สินค้าคงคลังคือสินค้าหรือทรัพยากรที่จัดเก็บหรือสงวนไว้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลายบริษัท มีสินค้าคงคลังหลายหลาก ซึ่งประกอบด้วยสินค้าขนาดเล็กจานวนมาก เช่นแผ่นกระดาษ ดินสอและคลิปหนีบ
กระดาษ และสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ สินค้าคงคลังของบริษัทหนึ่งๆ จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
บริษัทนั้นดาเนินธุรกิจอยู่ ร้านเทนนิสจะมีสินค้าคงคลัง คือ ไม้เทนนิส รองเท้าและลูกบอล ผู้ผลิตโทรทัศน์ มีคลังสินค้าคือชิ้น
ส่วนประกอบต่างๆ จอทีวี ตัวเรือนทีวี เป็นต้น หากไม่มีสินค้าคงคลัง ลูกค้าจะต้องรอสินค้าที่สั่งซื้อไปจนกว่าจะได้สินค้าจากแหล่ง
ผลิตหรือแหล่งจัดหา โดยทั่วไปแล้วลูกค้าไม่ต้องการรอเป็นระยะเวลานาน อีกเหตุผลที่ต้องมีสินค้าคงคลัง คือความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบบางชนิด (อาจเป็นฤดูกาล) ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลกาไรสูงสุด ผู้ประกอบการจะหาซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว้ในคลังในปริมาณที่
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มากเพียงพอในขณะทีร่ าคาวัตถุดิบต่า และใช้วัตถุดิบเมื่อมีความจาเป็น นักวิจัยบางคนยังยืนยันว่าการมีสินค้าคงคลังจะช่วยดึงดูด
ลูกค้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายและผลกาไรเพิ่มขึ้นด้วย เช่นเดียวกัน สินค้าคงคลังคือสต็อกของรายการสิ่งของใดๆ หรือทรัพยากรที่
ใช้ในองค์กร ระบบการจัดการสินค้าคงคลังคือชุดของนโยบายและการควบคุมที่ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังและกาหนดว่าระดับ
สินค้าคงคลังควรมีขนาดเท่าไร และเมื่อต้องการเติมให้เต็มระดับที่ตั้งไว้ ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าควรเป็นเท่าไรจึงจะเหมาะสมที่จะ
ทาให้สินค้าคงคลังต่าสุด (Faber, 2013)


ประเภทสินค้าคงคลัง (Inventory Category)

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึงวัสดุหรือสินค้าต่าง ๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน อาจเป็นการ
ดาเนินงานผลิต ดาเนินการขาย หรือดาเนินงานอื่น ๆ สินค้าคงคลังแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาใช้ในการผลิต
2. งานระหว่างทา (Work-in-Process) คือชิ้นงานที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไป
โดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน
3. อะไหล่สาหรับการซ่อมบารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่
สารองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งาน
4. สินค้าสาเร็จรูป (Finished Goods) เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จทุกขั้นตอนการผลิตแล้วพร้อมจะจาหน่าย
แก่ลูกค้าต่อไป
5. สินค้าเบ็ดเตล็ด (Odds and ends)วัสดุประเภทที่ช่วยให้การผลิตดาเนินไปได้ อุปกรณ์สานักงาน น้ามันเชื้อเพลิง


ความหมายการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management Definition)

1 การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพือ่ ให้การดาเนินการของกิจการดาเนินไปอย่างราบรื่น ผ่าน
การวางแผนกาหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
2 การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่รวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า-ออก การควบคุมให้มีสินค้า
คงคลังในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านแบบ สี ขนาด แฟชั่น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรายงานแก่ผู้บริหารว่า “รายการสินค้าใดขายดี สินค้าใดขายไม่ดี สินค้าใดควรสั่งซื้อเพิ่ม หรือสินค้าใด
ควรลดราคาล้างสต็อก หรือควรตัดสต็อก เพราะสินค้าเสื่อมคุณภาพ-ล้าสมัยแล้ว”


การหาปริมาณสั่งซื้อสินค้าคงคลังที่ประหยัด(Determination of EOQ)

โดยคานึงถึงต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังด้วย ผู้ดาเนินธุรกิจการต้องพิจารณา
1. ปริมาณการสั่งซื้อที่มีต้นทุนต่าที่สุด (Economic Order Quantity : EOQ ) ในแต่ละครั้ง ซึ่งถ้าผู้ดาเนินธุรกิ จการ
สามารถคานวณหาปริมาณการสั่งซื้อเมื่อทราบทั้งต้นทุนในการสั่งซื้อ และต้นทุนในการเก็บรักษา ก็จะทาให้ทราบว่าเมื่อสินค้าใน
คลังสินค้าถูกขายออกไปจนหมด จะต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่ในจานวนเท่าใดจึงจะประหยัดที่สุด โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด : EOQ = SQR(2KD / C*I)
D = ความต้องการสินค้าในเวลา 1 ปี
K = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง
C = ต้นทุนของสินค้าต่อหน่วย
I = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคิดเป็น % ของมูลค่าสินค้าทั้งปี
ตัวอย่าง ศูนย์หนังสือแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขายเครื่องเขียน จาหน่ายปากกาได้ปีละ 15,000 แท่ง ต้นทุนเฉลี่ยแท่งละ
8 บาท จะเสียค่าโทรศัพท์สั่งซื้อครั้งละ 3 บาท ร้านควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าสุด ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษาประมาณ 5% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด
EOQ = SQRT (2KD / C*I) = SQRT([2 x 15,000 x 3]/[8×0.05]) = SQRT (90,000/0.4) =474
ดังนั้นปริมาณการสั่งซื้อปากาที่ประหยัดทีส่ ุดต่อครั้ง = 474 แท่ง
2. สินค้าเผื่อขาดมือ (Safety Stock) เป็นสินค้าที่ต้องสารองไว้ป้องกันสินค้าขาดมือไม่มีขายหรือผลิต เนื่องมีระยะเวลา
นาส่งสินค้า (L)เปลี่ยนแปลง เมื่อสินค้าถูกใช้และปริมาณลดลงจนถึงปริมารสินค้าสารองหรือจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder point) เป็น
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จุดให้ทาการสั่งซื้อสินค้าในรอบถัดไป เมื่อสินค้าที่สั่ง มาถึงช้ากว่ากาหนด แต่สินค้าคงคลังส่วนที่สารองไว้ก็หมดแล้วแต่ยังมีสินค้า
เผื่อขาดมือขายให้กับลูกค้า จนกว่าสินค้าที่สั่งซื้อมาถึงคลังสินค้าก็จะเติมเต็มเท่ากับระดับเดิม
3. จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) เมื่อกาหนดให้อัตราความต้องการสินค้าคงคลัง อาจจะไม่คงที่หรือรอบเวลาการ
สั่งซื้ออาจจะไม่คงที่ เพื่อเป็นสภาวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดสินค้าขาดมือเลย
จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) = d x L+ SS
โดยที่ d = อัตราความต้องการสินค้าคงคลังต่อวัน L = เวลารอคอย SS=สินค้าเผื่อขาดมือ
d = D/จานวนวันทางานต่อปี
ตัวอย่าง ถ้าโรงงานผลิตเหล็กเส้นใช้เศษเหล็ก วันละ 10 ตัน และการสั่งเศษเหล็กจากร้านค้าส่งจะใช้เวลา 2 วันกว่าสินค้าจะมาถึง
ที่โรงงาน จุดสั่งซื้อใหม่จะเป็นเท่าใด เผื่อสินค้าขาดมือ 5 ตัน จุดสั่งซื้อใหม่ = d x L = 10 x 2 +5= 25 ตัน ดังนั้นเมื่อเศษ
เหล็กในคลังสินค้าลดลงจนเหลือ 25 ตัน จะต้องทาการสั่งซื้อใหม่ เมื่อสินค้ามาถึงช้ากว่ากาหนดหรือสินค้าอาจขายดีก็ยังไม่เป็นไร
แต่ถ้าสินค้ามาถึงตามกาหนดเวลา สินค้าคงคลังที่สารองไว้ก็หมดพอดี ทาให้สินค้า เติมเต็ม stock อีกครั้ง พร้อมที่จะจาหน่าย
ต่อไป (Harmon, 2008)


การกาหนดระดับปริมาณสินค้าคงคลัง (Determination of Inventory Level)

การพิจารณาถึงปริมาณของสินค้าคงคลังในระดับที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จึงจาเป็นสาหรับผู้ดาเนินธุรกิจที่
ต้องทราบถึงสิ่งที่สามารถนามาช่วยในการกาหนดปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม อันได้แก่
1. จุดมุ่งหมายหลักในการมีสินค้าคงคลัง โดยปกติแล้วสินค้าคงคลังมีไว้เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่
สะดุดหรือหยุดชะงัก แต่บางครั้งธุรกิจอาจมีจุดมุ่งหมายอื่น เช่นถ้าคาดการณ์ว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต ก็อาจเก็ง
กาไรโดยเลือกเก็บสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เพื่อขายในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต ปริมาณของสินค้าคงคลังจึงมีจานวนมาก หรือ
บางครั้งได้รับข้อเสนอส่วนลดเงินสดจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหา (Supplier) โดยต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจานวนมากๆ ในกรณีนี้ต้องทาการ
เปรียบเทียบถึงผลดีจากส่วนลดเงินสดที่ได้รับและผลเสียจากต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น
2. ยอดขายในอดีต (Past Sale) ของธุรกิจ โดยผู้ดาเนินธุรกิจ สามารถนายอดขายที่เกิดขึ้นในอดีตของตนมาพยากรณ์
ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การกาหนดปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจจะแปรผันโดยตรงกับยอดขายที่พยากรณ์ได้นั่นเอง
ถ้าขายมาก ก็อาจต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับค่อนข้างมาก เพื่อรองรับการขายที่พยากรณ์ไว้นั้น แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่พึ่งเกิดขึ้น
ใหม่ยังไม่มียอดขายในอดีต ก็สามารถกาหนดระดับของสินค้าคงคลัง ได้จากการประมาณการยอดขายของสินค้านั้น
3. ยอดขายตามฤดูกาล (Seasonal Sale) ถ้าเป็นธุรกิจที่มีการซื้อขายตามฤดูกาล เช่น ธุรกิจขายร่ม ซึ่งถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
ยอดขายก็อาจมากกว่าปกติ ดังนั้นระดับของปริมาณสินค้าคงคลังในช่วงฤดูฝนก็จะต้องมากขึ้นตามปริมาณของยอดขายที่เพิ่มขึ้น
หลังจากนั้นยอดขายก็จะลดลงมาสู่ระดับปกติซึ่งระดับของปริมาณสินค้าคงคลังก็จะลดลงตาม
4. คุณสมบัติของสินค้า (Product Feature) อันได้แก่ วงจรชีวิต ความคงทน ขนาด รูปลักษณ์ เป็นต้น ถ้าเป็นธุรกิจที่
ขายผักหรือผลไม้ ซึ่งมีวงจรชีวิตน้อย การที่ธุรกิจจะมีปริมาณสินค้าคงคลังมากก็คงไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนเนื่องจากถ้าขายไม่หมด ผัก
หรือผลไม้นั้นก็อาจจะเน่าเสียหายได้ในเวลาค่อนข้างเร็วนอกจากนี้สินค้าบางชนิดแม้ว่าจะเก็บได้นานอาจเสื่อมสภาพหมด
อายุหรือเสียหายได้ ธุรกิจก็อาจต้องมีสินค้าเผื่อสารอง (Safety Stock) เพื่อรองรับไม่ให้การขายสะดุดลงได้
5. การแบ่งประเภทของสินค้า (Product Classification) ในบางครั้งธุรกิจอาจมีการผลิตสินค้าหลายชนิดสาหรับขาย
บางอย่างอาจขายได้มาก บางอย่างอาจขายได้ค่อนข้างน้อย ก็อาจแบ่งประเภทตามปริมาณการขายออกเป็นสินค้าประเภ ทที่มี
ความสาคัญมาก ซึ่งสามารถขายได้เป็นจานวนมาก และสินค้าที่มีความสาคัญน้อย เพราะขายได้จานวนน้อย ดังนั้นจึงกาหนด
ปริมาณของสินค้าคงคลังตามความสาคัญของสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าที่มีความสาคัญมาก ขายได้มาก ก็ควรมีปริมาณของ
สินค้าคงคลังมาก สินค้าที่มีความสาคัญน้อย ขายได้น้อย ก็ควรมีปริมาณของสินค้าคงคลังน้อย เป็นต้น
6. ความนิยมในตัวสินค้า (Product Popularity) ถ้าธุรกิจมีสินค้าประเภทล้าสมัยไม่เป็นที่นิยม ปริมาณสินค้าคงคลังของ
สิ น ค้ า ชนิ ด นี้ ก็ ค วรจะมี ป ริ ม าณน้ อ ยกว่ า สิ น ค้ า ประเภทอื่ น ในสายการผลิ ต ของธุ ร กิ จ นั้ น นอกจากนี้ ค วามนิ ย มของลู ก ค้ า ยั ง
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นสาหรับกรณีที่ธุรกิจมีสินค้าที่เป็นที่นิยม ติดตลาด และมี
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แนวโน้มว่าจะขายได้เพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงควรต้องพิจารณาถึงการมีสินค้าเผื่อสารองในการกาหนดปริมาณของสินค้าคงคลังด้ว ยเพื่อ
ป้องกันการขาดแคลนสินค้าที่จะขายซึ่งจะนามาซึ่งการสูญเสียลูกค้าได้ในที่สุด
7. ความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของผู้จัดหา (Delivery Uncertainty) ในบางครั้งธุรกิจอาจต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้
จัดหาหรือผู้ผลิต ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้า (Lead Time) ที่ค่อนข้างแน่นอน แต่เมื่อถึงเวลาการจัดส่งวัตถุดิบจริง
อาจมีความล่าช้าเกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่งสินค้า
มายังบริษัท ดังนั้นในการกาหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง ผู้ดาเนินธุรกิจ การก็ควรจะต้องมีสินค้าเผื่อสารองไว้ด้วย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักและสูญเสียโอกาสในการขายอันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนของการจัดส่งสินค้าได้
8. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง (Information Management) โดยเฉพาะในด้าน
การสื่อสาร และการดาเนินรายการทางการค้ากับลูกค้า ทั้งนี้เพราะหากการสื่อสารผิดพลาด ธุรกิจก็จะเสียโอกาสในการขายสินค้า
ให้แก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากขายสินค้าผิดประเภท ขายสินค้าไม่ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ หรืออาจไม่มีสินค้าสาหรับขาย
นอกจากนี้หากการตอบสนองต่อคาสั่งซื้อจากลูกค้าล่าช้า ก็จะทาให้การคาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อรองรับการขายทาได้
ยากขึ้น ดังนั้นยิ่งธุรกิจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการสื่อสาร และการดาเนินรายการทาง
การค้ากับลูกค้าได้ดี การคาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังและการบริหารสินค้าคงคลังก็จะง่ายขึ้นด้วย เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
คลังสินค้า เช่นระบบซอฟแวร์ในการบริหารคลังสินค้า ระบบ Barcode และ RFID (Radio Frequency Identification) เป็นต้น
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ อันได้แก่ กฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดทั้งโอกาส
หรืออุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ และส่งผลโดยตรงต่อปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับธุรกิจที่
ขึ้นกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
10. ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ทั้งนี้ในการกาหนดปริมาณของสินค้าคงคลังของธุรกิจนั้นต้องคานึงถึง
ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย โดยจุดมุ่งหมายหลักก็คือ ต้องมีปริมาณของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและมีต้นทุนในการบริหารต่าที่สุด
(Hompel and Schmidt, 2007)


การคานวณต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost Calculation)

อาจจะแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ (Van Goor and et al, 2007)
1. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost: K) คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปในกาดาเนินการสั่งซื้อสินค้าคงคลังที่
ต้องการ ซึ่งจะแปร ตามจานวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรผันตามปริมาณสินค้าคงคลังที่สั่งซื้อ เพราะสั่งซื้อปริมาณมากเท่าใดก็ตาม
ในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งก็ยังคงเท่าเดิม แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็จะยิ่งสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อเหล่านี้ ได้แก่ ค่ากระดาษ (เอกสารใบสั่งซื้อ) ค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องค่าธรรมเนียมในการนาสินค้าออกจากศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Holding Cost: H) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีสินค้าคงคลัง และการรักษาสภาพให้
สินค้า คงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้หรือพร้อมที่จะขายได้ ซึ่งต้นทุนชนิดนี้จะแปรผันตามปริมาณสินค้าคงคลังที่จะเก็บ และระยะเวลา
ที่เก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้านั้น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังซึ่งต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย
จ่าย หากเงินทุนนั้นมาจากการกู้ยืมหรืออาจเป็นค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการนาเงินทุนที่จมมาใช้ทาประโยชน์อย่างอื่น
ค่านาไฟฟ้าที่ใช้ในคลัง ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่เกิดการชารุดเสียหายหรือหมดอายุ เสื่อมสภาพจากการเก็บสินค้าไว้นานเกินไปค่าภาษี
และการประกันวินาศภัยค่าจ้างยามและพนักงานประจาคลังสินค้า เป็นต้น
3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกิดจากสินค้าขาดมือ (Shortage Cost หรือ Stock out Cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้า
คงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย เป็นเหตุให้ลูกค้ายกเลิกคาสั่งซื้อสินค้า ขาดรายได้ที่ควรได้ กิจการเสียชื่อเสียง กระบวนการ
ผลิตต้องหยุดชะงัก เกิดการว่างงานของเครื่องจักร และคนงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะ แปรผกผันกับปริมาณสินค้าคงคลังที่เก็บไว้
นั่นคือ ถ้ามีสินค้าคงคลังเก็บไว้ปริมาณมากจะไม่เกิดการขาดสินค้าที่จะขายหรือผลิต แต่ถ้าสินค้าคงคลังมีปริมาณน้อย ก็อาจเกิด
โอกาสที่ทาให้เกิดสินค้าขาดมือ (Shortage) ได้ และค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดมือนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าขาดมือและระยะเวลาที่
เกิดการขาดสินค้าขึ้นด้วย ค่าใช้จ่ายเกิดจากสินค้าขาดมือ ได้แก่ คาสั่งซื้อสินค้าล็อตพิเศษส่งทางอากาศเพื่อนามาใช้แบบฉุกเฉิน
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ค่าปรับเนื่องจากการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้ากว่ากาหนด ค่าเสียโอกาสในการขายสินค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสียความนิยมในตัว
สินค้าเป็นต้น
4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปรับตั้งเครื่องจักรใหม่ (Setup Cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่เครื่องจักรจะต้องเปลี่ยน
การทางานอย่างหนึ่งไปทาการผลิตอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดการว่างงานชั่วคราว สินค้าคงคลังจะถูกทิ้งให้รอกระบวนการผลิตที่จะต้อง
ปรับตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องจักรใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ต่อครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของล็อตการผลิต ถ้าผลิต
สินค้าเป็นล็อตใหญ่มีการปรับตั้งเครื่องใหม่นานๆ ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการปรับตั้งเครื่องใหม่ก็จะต่า แต่ยอดสะสมของสินค้าคงคลังจะสูง
แต่ถ้าผลิตสินค้าเป็นล็อตเล็ก มีการปรับตั้งเครื่องใหม่บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายในการปรีบตั้งเครื่องใหม่ก็จะสูง แต่สินค้าคงคลังจะมีระดับ
ต่าลง และสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้เร็วขึ้น (Ross and Pregner, 2011)


ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

รูปที่ 1 การใช้ระบบซอฟแวร์ WMS ช่วยลงบัญชีตรวจนับสินค้าคงคลัง
คือการลงบัญชีตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะแต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลังหลายชนิด ทาให้การตรวจนับจานวนสินค้าคง
คลังแต่ละชนิดให้ได้จานวนที่ถูกต้องและเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องใช้พนักงานจานวนมากเพื่อให้ทราบชนิดสินค้าคงคลัง
ที่เริ่มขาดมือ (ใกล้หมด) ต้องซื้อมาเพิ่มเติม ชนิดสิ นค้าที่เหลือขายไม่ได้ ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เป็นต้นมีอยู่ 3 วิ ธี
1. ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Inventory System) เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีทุก
ครั้งที่มีการรับและจ่ายสินค้า ทาให้บัญชีคุมยอดสินค้าแสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงของสินค้าคงคลังอยู่เสมอ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งใน
การควบคุมสินค้าคงคลังรายการที่สาคัญที่ปล่อยให้ขาดมือไม่ได้ แต่ระบบนี้เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารค่อนข้างสูง และ
ต้องใช้พนักงานจานวนมากจึงจะดูแลการรับจ่ายสินค้าได้ทั่วถึง ในปัจจุบันการนาเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับงาน
สานักงานและบัญชีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในข้อนี้ได้ โดยการใช้รหัสแท่ง (Bar Code) หรือรหัสสากลสาหรับผลิตภัณฑ์ (UPC)
ปิดบนสินค้าแล้วใช้เครื่องสแกนสัญญาณเลเซอร์อ่านแถบรหัส ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะมีความถูกต้อง แม่นยา เที่ยงตรงแล้ว ยังสามารถ
ใช้เป็นรากฐานข้อมูลของการบริหารสินค้าคงคลังในกรณีอื่นได้ เช่นการบริหารห่วงโซ่ของสินค้าได้ด้วย
2. ระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory System) เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีเฉพาะใน
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น เช่นตรวจนับจานวนสินค้าและลงบัญชีทุกปลายสัปดาห์หรือปลายเดือน เมื่อสินค้าถูกเบิกไปก็จะมีการ
สั่งซื้อสินค้าใหม่เข้ามาเติมให้เต็มระดับที่ตั้งไว้ ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าที่มีการสั่งซื้อและเบิกใช้เป็นช่วงเวลาที่แน่นอน เช่น ร้านขาย
หนังสือของse-adจะมีการสารวจยอดหนังสือในแต่ละวัน และสรุปยอดตอนสิ้นเดือน เพื่อดูปริมาณหนังสือคงค้างในร้านและคลังสินค้า
ยอดหนังสือที่ต้องเตรียมจัดส่งให้แก่ร้านขายหนังสือตามที่ต้องการสั่งซื้อ โดยทั่วไปแล้วระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวดมักจะมีระดับ
สินค้าคงคลังสูงกว่าระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีการเผื่อสารองสินค้าขาดมือโดยไม่คาดคิดไว้ก่อนล่วงหน้า และระบบนี้
จะทาให้มีการปรับปริมาณสินค้าสารองณจุดสั่งซื้อใหม่(Reorder point)) เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเลือกใช้ระบบ
สินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง และระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด มีข้อดีของแต่ละแบบดังนี้ (Slack, Chambers and Johnston, 2001)
117

Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 29 June 2018


ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่อง

1 มีสินค้าคงคลังเผือสินค้าขาดมือ น้อยกว่า
2 ใช้จานวนการสั่งซื้อคงที่ซึ่งจะทาให้ได้ส่วนลดปริมาณได้ง่าย
3 สามารถตรวจสินค้าคงคลังแต่ละตัวอย่างเป็นอิสระ

ข้อดีของระบบสินค้าคงคลังเมื่อสิ้นงวด
1 ใช้เวลาน้อยกว่าและเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมน้อยกว่าระบบต่อเนื่อง
2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ และสะดวกต่อการตรวจนับ
3 ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังต่ากว่า
ระบบการจาแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวด เอบีซี (ABC) (Van Den Berg, 2007)
ระบบนี้เป็นวิธีการจาแนกสินค้าคงคลังออกเป็นประเภทโดยพิจารณาปริมาณสินค้าและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละ
รายการเป็นเกณฑ์ เพื่อลดภาระในการดูแล ตรวจนับจานวน และควบคุมสินค้าคงคลังทีม่ ีอยู่มากมายซึ่งถ้าควบคุมทุก
รายการอย่างเข้มงวดเท่าเทียมกัน จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความจาเป็น ตามเกณฑ์ดังตารางที่ 1ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 การแบ่งประเภทสินค้าคงคลัง ระบบ ABC
ประเภทสินค้า
การตรวจสอบ
A : รายการสินค้าที่มีมูลค่าสูง ปริมาณสินค้าคงคลัง 5- A :ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการลงบัญชีคุมยอดอยู่บ่อยๆ (เช่น ทุกเดือน) การ
15 %ที่มีมูลค่า สินค้ารวมต่อ ปี 70– 80% ของมูลค่ า ควบคุมจึง ควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและต้องเก็บ สินค้าไว้ในที่ปลอดภัย ใน
สินค้าต่อปีทั้งหมด
ด้านการจัดซื้อก็ควรหาผู้ขายไว้ หลายรายเพื่อลดความเสียงจากการขาดแคลนสินค้า และ
สามารถเจรจาต่อรองราคาได้
B : รายการสินค้าที่มีมูลค่าปานกลาง ปริมาณสินค้าคง B :ตรวจสอบอย่างเข้มงวดปานกลาง ด้วยการมีบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอ ทาการตรวจนับ
คลัง 30 % มีมูลค่าร่วมต่อปีประมาณ 15 % ของมูลค่า ทุก 1-6 เดือน ควรมีการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสูญหาย และการควบคุม B
สินค้าต่อปีทั้งหมด
จึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ A
C : รายการที่มีมูลค่าต่า ปริมาณสินค้าคงคลัง 50 -60% C : อาจมีการจดบันทึกหรือตรวจนับเป็นครั้งคราว (ทุก 6-12 เดือน) สินค้าคงคลังประเภท
มีมูลค่ารวมต่อปี ประมาณ 5-10 % ของมูลค่าสินค้าต่อ นี้ควรจ้ดให้เบิกของใช้ได้ตามสะดวก ไม่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นของราคาถูกและมีปริมาณ
ปีทั้งหมด
มาก จึงไม่ต้องระมัดระวังเรื่องการสูญหาย

3. สรุปผล (Conclusion)
สรุปได้ว่า การบริหารสินค้าคงคลัง (inventory management) หมายถึงการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับรายการสินค้าใน
ตั้งแต่การรวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า-ออก ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกบ้า รวมถึงการดูแลรักษาจัดเก็บทรัพยากร (สินค้าคงคลัง ) ไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้การดาเนิน ธุรกิจเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ไม่เ กิดสิ นค้า ขาดมือ ดังนั้ น การบริหารสิน ค้าคงคลั งที่ดี เป็น สิ่งจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ในการดาเนิน งานขององค์ ก ร สถาน
ประกอบการต่างๆ เพราะว่าเงินทุนจานวนมากจะจมอยู่ในสินค้าคงคลัง การที่จะบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพได้ นั้นจะ
ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ การทาให้ธุรกิจ มี สภาพคล่องทางการเงินไหลเวียนมากขึ้น ต้นทุนจมในสินค้าคงคลังน้อยลง ลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดาเนินการสินค้าคงคลัง สามารถตั้งราคาขายต่อหน่วยให้ต่ากว่าคู่แข่งขันได้ แต่ยังคงส่งผลให้ ธุรกิจ
ทากาไรได้เพิ่มขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยทาให้ธุรกิจทราบการเคลื่อนไหวของสินค้า คงคลังได้ตลอดเวลา ได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ไปพร้อมกับการวางแผนและควบคุมสินค้า ได้อย่างเหมาะสม
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หาอุณหภูมิและเวลาการบ่มแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งอลูมิเนียมผสมทองแดง
โดยใช้วิธีออกแบบการทดลองพื้นผิวตอบสนอง
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บทคัดย่อ
อลูมิเนียมผสมมีคุณสมบัติเด่นที่มีอัตราส่วนค่าความแข็งแรงต่อน้าหนักสูงกว่าเหล็กกล้าเนื่องจากอลูมิเนียมผสมมีนา้ หนัก
เบากว่าเหล็กกล้าถึง 1 ใน 3 และยังสามารถเพิ่มค่าความแข็งแรงสูงขึนได้อกี โดยการอบชุบทางความร้อนวิธีเพิ่มความแข็งโดยการ
ตกผลึก (Precipitation Hardening) ดังนัน จึงมักน้าไปท้าชินส่วนเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ต้องการความแข็งแรงสูงและมี
น้าหนักเบาแทนชินส่วนที่เป็นเหล็กกล้า ในทางการค้า อลูมิเนียมผสมจะเติมธาตุผสมอื่น ๆ เช่น ทองแดง แมงกานิส ซิลิกอน
แมกนีเซียม สังกะสี เป็นต้น อลูมิเนียมทองแดง จัดอยู่ในกลุ่ม ชุด 2xxx โดยเติมทองแดงในช่วง 2-6 % โดยน้าหนัก น้าไปใช้ท้า
ล้าตัวเครื่องบิน เป็นต้น ในงานวิจัยนีจะท้าการเพิ่มความแข็งอลูมิเนียมผสมทองแดง 6 % โดยขบวนการเพิ่มความแข็งโดยวิธีตก
ผลึก และหาเวลาบ่มแข็งและอุณหภูมิบ่มแข็ง ที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้การออกแบบการทดลองวิธีพืนผิวตอบสนองเพื่อให้ผลการ
ทดลองเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึนและเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
และอื่นๆ ผลการทดลอง อุณหภูมิบ่มแข็งและเวลาบ่มแข็งที่เหมาะสมที่สุด คือ 210 oC และ 20 ชั่วโมง ให้ผลตอบสนองที่ค่า
ความแข็งสูงสุดเท่ากับ 71.45 HRB
คาสาคัญ : วิธีพืนผลตอบสนอง อลูมิเนียมผสมทองแดง ขบวนการเพิ่มความแข็งโดยวิธีตกผลึก

Abstract
Aluminum alloy had higher strength-to-weight ratio than steel because aluminum alloy was typically
lighter than steel as one- thirds times. In addition, Al alloy could also be strengthened by the heat treatment
in Precipitation Hardening Method. Al alloy was much often utilized to manufacture the mechanical
components and equipments that were required high strength and light weight to substitute steel
components. In the trade, the major alloying elements added in aluminum include copper, manganese,
silicon, magnesium, zinc, etc. The copper aluminum alloy was classified in a group of series 2xxx with adding
copper (Cu) in the range of 2-6 % wt and was commonly fabricated to be, like the airplane fuselage. In the
research, the aluminum alloy mixed with 6 % copper was hardened by Precipitation Hardening Process and
the optimal aging time and aging temperature are determined by using Design of Experiment (DOE) in
Response Surface Methodology (RSM). RSM was to make the result of experiment more reliable and was
widely used in various research works such as industries, sciences and engineerings etc. The experimental
result was found that the most suitable aging temperature and time as 210 oC and 20 hours resulted in the
maximum hardness, predicted response was 72 HRB.
Keywords: Response Surface Methodology, Copper Aluminium Alloy, Precipitation Hardening Process

1. บทนา (Introduction)
ลักษณะที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง ของอะลูมิเนียมผสมทองแดงซึ่งน้าไปใช้ท้าเป็นวัสดุโครงสร้างอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
สามารถเพิ่มค่าความแข็งได้โดยวิธีอบชุบทางความร้อน ซึง่ เป็นคุณสมบัติทเี่ กิดได้กับโลหะผสมประเภทที่ 2 คือ ละลายเข้ากันได้ดีใน
สภาพเป็นของเหลว แต่ในสภาพของแข็งละลายบ้ากันได้เป็นบางส่วน และมีขีดจ้ากัดของค่าการละลายของธาตุผสมที่อุณหภูมิสูงและ
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อุณหภูมิต่้าแตกต่างกันมาก เช่น ทองแดงละลายอยู่ในอลูมิเนียมได้ 0.5% ที่อุณหภูมิห้องและละลายได้สูงสุด 5.65 % ที่อุณหภูมิสูง
548 oC ดังในรูปที่ 1 ค่าความแข็งเพิ่มขึน เนื่องจากอนุภาคของสารประกอบ copper aluminide (CuAl2) ในเนือ

รูปที่ 1 แผนภาพสมดุลเฟสระหว่างอะลูมิเนียม(Al) กับทองแดง (Cu)
โลหะจะขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่นขณะโลหะรับแรงกระท้า เพิ่มค่าความแข็งโดยวิธีการตกผลึก(Precipitation
hardening) ประกอบด้วย 3 ขันตอน จากรูปที่ 1 คือ1) การอบละลาย (Solid Solution)ให้ความร้อนกับอะลูมิเนียมผสมทองแดง ที่
อุณหภูมิสูง 515 oC (จุด c) ในอาณาเขตที่เป็นเฟสอัลฟา  2) ชุบแข็ง (Quenching) น้าชินงานออกจากเตาอบจุ่มลงในน้าให้เย็น
ตัวเร็ว ให้ได้เฟส / คือสารละลายของแข็งอิ่มตัวยิ่งยวดเกิดที่อุณหภูมิห้อง (จุด d) 3) การบ่มแข็งเทียม (Artificial Aging) อบ
ชินงานชุบแข็งที่อุณหภูมิสูงขึนไม่เกิน 250 oC ที่ระยะเวลาแช่เหมาะสม เพื่อเร่งให้เกิดการตกผลึกของสารประกอบ CuAl2 ชนิด
ละเอียดเรียกว่าอนุภาค Guinier - Preston Zones (GP) จ้านวนมากที่ฝังตัวแน่นบนโครงสร้างพืน ส่งผลให้เกิดความเครียดภายใน
โครงสร้างผลึกสูงสุด ดังนัน อะลูมิเนียมผสมทองแดงจะมีค่าความแข็งและค่าความแข็งแรงสูงสุด แต่ถ้าใช้อุณหภูมิบ่มแข็งและเวลา
บ่มแข็งที่ไม่เมาะสม อนุภาค GP เหล่านีจะเติบโตจนมีขนาดใหญ่เกินไปกลายเป็นอนุภาค  (CuAl2) แยกตัวเป็นอิสระออกจาก
โครงสร้างพืน ความเครียดในโครงสร้างผลึกลดลง ค่าความแข็งและความแข็งแรงของอะลูมิเนียมผสมจึงลดต่้าลง เรียกว่า การบ่ม
แข็งเกินไป (Over aging) (Hossain, and Kurny, 2013) ในงานวิจัยนีได้น้าการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment :
DOE) วิธีพืนผิวตอบสนองมาช่วยศึกษาหาค่าที่เหมาะสม (Optimization) ของตัวแปรทดลองคือเวลาและอุณหภูมิบ่มแข็งใน
ขบวนการเพิ่มค่าความแข็งโดยการตกผลึก [2, 3] ของอะลูมิเนียมผสมทองแดง 6% ในสภาพหล่อ(As cast) (Boehm, 2006)

1.1 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)
ตัวแบบสมการโพลิโนเมียลล้าดับที่หนึ่ง (The first order polynomial model) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรตามคือค่าความแข็งกับตัวแปรอิสระ เวลา (t) และอุณหภูมิ (T) และใช้เพื่อตรวจสอบผลกระทบหรืออิทธิพลของปัจจัยหลักคือ
อุณหภูมิบ่มแข็งและเวลาบ่มแข็งต่อค่าความแข็งซึ่งเป็นค่าผลตอบ (response) ดังนี :

Hˆ ijk    ti  T j  (tT )ij   ijk , i  1, 2,...5
j  1, 2,....5, k  1, 2,3

.(1)

เมื่อ Hijk คือ ค่าความแข็งที่วัดได้จากชินงานทดลองที่ k ภายใต้ระดับ i ของปัจจัยเวลาและภายใต้ระดับ j ของปัจจัยอุณหภูมิ µ - ค่า
ความแข็งเฉลี่ย ti - ค่าความผันแปรเนื่องมาจากอิทธิพลของปัจจัยเวลา ที่ระดับ i, Tj - ค่าความผันแปรเนื่องจากอิทธิพลของปัจจัย
อุณหภูมิที่ระดับ j, (tT)ij – ค่าความผันแปร เนื่องมาจากผลกระทบร่วม (Interaction) ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาที่ระดับ i กับ ปัจจัย
อุณหภูมิที่ระดับ j และ ijk –ค่าความผันแปรที่เกิดขึนตามธรรมชาติหรือค่าความคลาดเคลื่อนสุ่ม ของชินงานทดลองที่ k ภายใต้ระดับ
i ของปัจจัยเวลาและระดับ j ของปัจจัยอุณหภูมิ นอกจากปัจจัยของเวลาและอุณหภูมิ ที่มีผลกระทบต่อค่าความผันแปรของข้อมูลค่า
ความแข็ง ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความผันแปรของค่าความแข็งมีค่าเท่ากับ ijk เกิดจากการเลือกชินงานทดลอง
หรือล้าดับการทดลองไม่เป็นแบบสุ่ม (Nonrandomization) เมื่อเลือกปัจจัยหลักที่มีผลกระทบได้แล้ว จะท้าการหาจุดที่ดีที่สุดของ
ขบวนการ (Process Optimization) โดยการใช้ตัวแบบสมการโพลิโนเมียลล้าดับที่สอง (Second-order polynomial model) ดังใน
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สมการที่ 2 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่ไม่เป็นเส้นตรง ระหว่าง เวลาบ่มแข็ง และอุณหภูมิบ่มแข็ง ต่อค่าความแข็งของ
อะลูมิเนียมผสมทองแดง


Hˆ ijk  o  1ti  2Tj  3 (t.T )ij  4 (ti 2 )  5 (Tj 2 )   ijk

(2)

เมื่อ H คือ ค่าความแข็ง ti คือ เวลาแช่ Tj คืออุณหภูมิบ่มแข็ง  คือ ค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มที่มีการกระจายปกติแบบมาตรฐาน
ด้วยค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นหนึ่ง และ βo, β1, β2, β3, β4, β5 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ซึ่ง
ประมาณค่าด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด (Least square method) ตัวแบบ (Model) นีจะใช้เพื่อสร้างกราฟพืนผิวตอบสนองแบบสอง
มิติและสามมิติและหาผลกระทบร่วมของปัจจัยต่างๆ และค่าระดับปัจจัยต่างๆ ที่ เหมาะสมที่สุดที่ให้ค่าผลตอบ คือ ค่าความแข็งสูงสุด
ตามเป้าหมายที่ต้องการ (Montgomery, Runger, and Hubele, . 2006), (Montgomery, and Runger, 2003)

2. วิธีทดลอง (Material and Method)

ชินงานทดลองผลิตได้จากการหลอมเหลวอะลูมิเนียมที่อุณหภูมิ 800 oC ด้วยเตาหลอมเหนียวน้าไฟฟ้า แล้วเติมลวดสายไฟที่
เป็นทองแดง (Cu) ที่หุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์ ผ่านการอุ่นร้อนที่ 350 oC - 400 oC นาน 30 นาที คนให้ทองแดงละลายเข้ากันดี
กับอะลูมิเนียมหลอมเหลวแล้วจึงเทลงในแม่พิมพ์ที่เป็นท่อเหล็กรอให้แข็งตัวแล้วจึงถอดแบบจะได้อะลูมิเนียมผสมทองแดงเป็นแท่ง
ทรงกระบอก น้ามากลึงให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.น้ามาตัดให้ได้ชินงานทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ความสูง
25 มม. จ้านวน 75 แท่ง น้าชินงานทังหมดไปอบละลายโครงสร้าง (Solution Treatment) ในเตาอบเหนียวน้าไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 530
o
C เวลาแช่ 4 ชม. ท้าการชุบแข็ง (quenching) โดยจุ่มลงในน้าให้ชินงานทังหมดเย็นตัวอย่างรวดเร็ว การเลือกชินงานทดลองและ
เงื่อนไขการทดลอง เพื่อท้าการบ่มแข็งในแต่ละล้าดับการทดลอง ให้ท้าตามตารางที่โปรแกรมมินีแท๊ปสร้างให้ เงื่อนไขการทดลอง คือ
ปัจจัยอุณหภูมิบ่มแข็งใช้ 5 ระดับ 90 oC, 120 oC, 150 oC, 180 oC, 210 oC และ ปัจจัยเวลาบ่มแข็ง ใช้ 5 ระดับ คือ 4, 8, 12, 16,
20 ชั่วโมง.ท้าทดลองซ้า (replicate) 3 ครัง.ดังนันจ้านวนชินงานทดลอง 5x5x3 = 75 ชิน ในแต่ละเงื่อนไขการทดลอง [1] หลังอบ
เสร็จแล้วจึงน้าไปชินงานไปวัดค่าความแข็ง ด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล์ (Rockwell) สเกล B (ใช้หัวบอลเหล็กกล้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5875 มิลลิเมตร ที่แรงกดรวม 100 กิโลกรัม [4] ตามมาตรฐานมอก. 2171 เล่ม 1 2547 และ บันทึกข้อมูลค่า
ความแข็งไว้

3 ผลทดลองและวิจารณ์ผล (Result and Discussion)
ตารางที่ 1 ข้อมูลค่าส่วนตกค้างมาตรฐาน (Standard Residual) ของข้อมูลค่าความแข็ง
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3.1 ตัวแบบสมการโพลิโนเมียลลาดับที่หนึ่ง (The First Order Polynomial Model)
ค่าส่วนตกค้างมาตรฐาน (standard residual) คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าความแข็งสังเกต (Hijk) ที่ได้จากการ
ทดลอง กับค่าความแข็งเฉลี่ยในแต่ละทรีทเมนต์ ( Hˆ ij . ) หารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของส่วนตกค้าง ดังสมการที่ 3
ควรมีค่าอยู่ในช่วง (-2,+2) ถ้าค่าใดตกอยู่นอกช่วงดังกล่าวนี เรียกว่า ค่าผิดปกติ (Outliers) ซึ่งถ้าหากค่าสมบูรณ์ของส่วนตกค้าง


eijk  ( H ijk  Hˆ ij. ) / s

(3)

≥ 4 จะแสดงว่า ข้อมูลทดลองผิดปกติ ต้องท้าการเก็บข้อมูลใหม่ ดังในตารางที่ 1 การวิเคราะห์ส่วนตกค้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทดลองก่อนน้าไปวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจและวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยการพิจารณาค่าส่วน
ตกค้างตามสมมติฐาน 3 ข้อ คือ 1) มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 2) มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independent
Distribution) 3) ค่าความแปรปรวนมีเสถียรภาพ (Variance Stability) ในรูปที่ 2 กราฟ ก ความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้างมี
การกระจายตัวตามแนวเส้นตรง ดังนัน ค่าส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบปกติ รูปที่ 2 กราฟการกระจายตัว ข และ ง สังเกตว่า ส่วน
ตกค้างมีการกระจายตัวเป็นอิสระไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังนัน ค่าส่วนตกค้างมีความเป็นอิสระต่อกัน

รูปที่ 2 กราฟต่างๆ ที่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกค้างมาตรฐานกับค่าความแข็ง
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รูปที่ 3 แผนภาพการกระจายระหว่างส่วนตกค้างมาตรฐาน กับ ก เวลาบ่มแข็ง ข อุณหภูมิบ่มแข็ง
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ในรูปที่ 3 เป็นกราฟการกระจายค่าส่วนตกค้างทีร่ ะดับปัจจัยต่างๆ กราฟ ก ปัจจัยเวลาบ่มแข็ง 5 ระดับ (4, 8, 12, 16 และ 20 ชั่วโมง)
และกราฟ ข ปัจจัยอุณหภูมิบ่มแข็ง 5 ระดับ (90, 120, 150, 180 และ 210 oC) ค่าส่วนตกค้างของระดับปัจจัยต่างๆ บนกราฟทัง
สองกระจายตัวรอบแกนศูนย์ทางด้านบวกและลบสม่้าเสมอเท่าๆ กัน นั่นคือ ค่าเฉลี่ยของค่าส่วนตกค้างเป็นศูนย์ แสดงว่า ความ
แปรปรวนของส่วนตกค้างมีความเสถียร สรุปว่าข้อมูลค่าความแข็งที่ได้จากการทดลองมีความถูกต้องที่จะน้าไปท้าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนได้ เพื่อตรวจสอบความมีนัยส้าคัญ (significant) ของปัจจัยหลักอุณหภูมิ และเวลาบ่มแข็งที่มีผลต่อค่าความแข็ง โดย
ค้านวณจากโปรแกรมมินิแท็ป v.16 ได้ผลลัพธ์ ค่า p-value ของเวลาบ่มแข็ง อุณหภูมิบ่มแข็ง และปัจจัยร่วมระหว่างเวลากับอุณหภูมิ
มีค่าประมาณ 0 น้อยกว่าค่าระดับนัยส้าคัญ  = 0.05 ดังนัน ปัจจัยหลักอุณหภูมิและเวลาบ่มแข็งเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบ
ต่อค่าความแข็งของอะลูมิเนียมผสมทองแดง และในรูปที่ 4 (ก) (ข) กราฟที่พล็อทระหว่างค่าความแข็งกับอุณหภูมิและกับเวลาบ่มแข็ง
ต่างๆ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อมีค่าระดับปัจจัยของทังอุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึนก็ส่งผลให้ค่าความแข็งเปลี่ยนแปลงไปด้วย
แสดงว่า ทังอุณหภูมิบ่มแข็งและเวลาบ่มแข็งมีผลกระทบต่อค่าความแข็งอย่างมีนัยส้าคัญ
Main Effects Plot for Hardness
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3.2 ตัวแบบสมการโพลิโนเมียลลาดับที่สอง (Second order polynomial model)

ตัวแบบถดถอยล้าดับที่สองในสมการที่ 2 ใช้หาความมีนัยส้าคัญทางสถิติของเทอม t2 , T2 และเทอม (t*T) ประมาณตัวแบบ
สมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ สร้างแผนภาพพืนผิวผลตอบสนอง (Response Surface) และแผนภาพโครงร่าง (Contour
Plot) และใช้ท้านายหาเวลาบ่มแข็งและอุณหภูมิบ่มแข็งที่เหมาะสมที่สุดที่ให้ค่าความแข็งสูงสุด ภายในขอบเขตที่ศึกษา จากการ
ค้านวณด้วย Minitab 16 พบว่า ค่า p-value ของเทอมปัจจัยร่วมของเวลา( t 2 ) เท่ากับ 0.198 มากกว่าระดับนัยส้าคัญ Sig. ()=
0.05 และเทอม T 2 และ (T*t) มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า ค่า Sig.ที่ 0.05 ดังนัน t2 ไม่มีนัยส้าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อค่า
ความแข็ง จึงตัดออกจาก และท้าการค้านวณใหม่ ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอย ดังในตารางที่ 2 น้ามาสร้างสมการพยากรณ์
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าผลตอบคือความแข็ง (H) กับตัวแปรอิสระคืออุณหภูมิ(T) และ เวลา (t) ได้ ดัง สมการที่ 4 (Cvijovic,
and Others, 2015)


H = 72.85 - 0.411T + 1.416 t + 0.0017 (T*t) - 0.0048 T2
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยสาหรับค่าความแข็ง
Term
Constant
Temp
Time
Temp*Temp
Temp*Time
S= 4.49479 , R-Sq= 90.58%

Coef
72.8505
- 0.4109
1.4163
0.0017
- 0.0048
R-Sq (adj) = 88.21

SE Coef
8.4198
0.10730
0.33711
0.00034
0.00216

T
8.652
-3.829
4.201
5.036
-2.199

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.031

เมื่อได้สมการพยากรณ์ค่าความแข็งของอะลูมิเนียมผสมทองแดงแล้ว จึงน้ามาสร้างกราฟพืนผิวตอบสนอง ในรูปที่ 5 และ 6 ในรูปที่ 5
แผนภาพพืนผิวตอบสนองแบบ 3 มิติ จะเห็นได้ว่าค่าความแข็งลดลงเมื่ออุณหภูมิบ่มแข็งเพิ่มขึนในช่วงตังแต่ 90 oC ถึง 135 oC และ
เริ่มต้นเพิ่มขึนที่อุณหภูมิสูงกว่า 135 oC ไปจนถึง 210 oC และ ค่าความแข็งเพิ่มขึน เมื่อเวลาแช่เพิ่มขึนจาก 4 ชั่วโมง ไปถึง 20 ชั่วโมง
ในรูปที่ 6 แผนภาพเส้นโครงร่าง (contour plot) แบบ 2 มิติ ที่แสดงภาพฉายของเส้นโค้งค่าความแข็งที่ได้จากแผนภาพพืนผิว
ตอบสนอง 3 มิติ อธิบายว่า พืนที่แถวสีต่างๆ จะมีช่วงค่าความแข็งต่างกันไป ตามเงื่อนไขการทดลอง เช่น ถ้าต้องการทราบว่าที่เวลา
บ่มแข็ง 14 ชั่วโมง อุณหภูมิบ่มแข็ง 180 oC จะพยากรณ์ค่าความแข็งได้ ในช่วง 60-65 HRB เป็นต้น

รูปที่ 5 แผนภาพพื้นผิวตอบสนองแบบสามมิติ (3 D Surface Plot)
แผนภูมิเส้นโครงร่าง ซึ่งมีประโยชน์มากในการเลือกเงื่อนไขเวลาบ่มแข็งและอุณหภูมิบ่มแข็ง ที่จะให้ค่าความแข็งของอะลูมิเนียม
ผสมทองแดงตามทีต่ ้องการ ส้าหรับการหาเวลาและอุณหภูมิบ่มแข็งที่ให้ค่าความแข็งสูงสุด จะพบว่า อยู่ที่อาณาเขตที่ให้ค่าความ
แข็งในช่วง มากกว่า (>) 70 HRB การหาค่าปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ได้ ค่าความแข็งสูงที่สุด ใช้โปรแกรมมินิแท็ปใน
ฟังก์ชัน Response Optimizer ซึ่งจะแสดงค่าความพึงพอใจโดยรวม (Overall Desirability ; D) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้า D มีค่า
เท่ากับ 1 หมายถึง ผลลัพธ์หรือค้าตอบที่หาได้นันมีความถูกต้อง 100% ดังนันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ ค่า D ควรจะมากกว่า
80% จากผลการค้านวณโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปมินิแท็ป ดังในรูปที่ 7 ค่าความแข็งสูงสุด เท่ากับ 71.45 HRB เมื่อก้าหนด อุณหภูมิ
บ่มแข็ง 210 oC และเวลาบ่ม 20 ชั่วโมง ผลลัพธ์ของค้าตอบ (Outcome) ให้ค่าความพึงพอใจ(D)= 0.9853 (98.53%) เมื่อท้าการยืนยัน
ผลแบบจ้าลอง (Confermation Test) โดยท้าการทดลองกระบวนการเพิ่มความแข็งโดยการตกผลึก ที่เงื่อนไขการทดลองที่เวลาบ่มแข็ง
20 ชั่วโมงและ อุณหภูมิบ่มแข็งที่ 210 oC จ้านวนการทดลอง 8 ครัง ได้เปรียบเทียบค่าความแข็งกับผลที่ค้านวณจากฟังชัน Optomizer
ได้ค่าใกล้เคียงกัน ค่าความคลาดเคลื่อน  4.4% (Hassan, Bataineh, and Abed, 2008)
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Contour Plot of Hardness vs Time, Temp
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รูปที่ 6 แผนภาพเส้นโครงร่างผลตอบ(Contour Plot)
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รูปที่ 7 วิเคราะห์หาเวลาและอุณหภูมิบ่มแข็งที่เหมาะสมที่ให้ค่าความแข็งสูงสุดด้วยฟังชั่น Optimizer

4. สรุป (Conclusion)
อิทธิผลของอุณหภูมิและเวลาการบ่มแข็งต่อค่าความแข็งของอะลูมิเนียมผสมทองแดง(Cu) 6 % ในขบวนการเพิ่มค่าความ
แข็งโดยการตกผลึก (Pricipitation Hardening) โดยก้าหนดขอบเขตการทดลองคืออุณหภูมิบ่มแข็งเปลี่ยนแปลงในช่วง 90 – 210 oC
และเวลาบ่มแข็งเปลี่ยนแปลงในช่วง 4 -20 ชั่วโมง ผลวิเคราะห์ตัวแบบสมการถดถอยล้าดับที่ 1 แสดงว่าปัจจัยอุณหภูมิบ่มแข็งและ
เวลาบ่มแข็งมีผลกระทบต่อค่าความแข็งของอลูมิเนียมผสมทองแดง 6 % ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการถดถอยล้าดับที่ 2 ส้าหรับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆไม่ใช่เส้นตรง พบว่า ตัวแบบจ้าลองมีความพอเพียงจะใช้ท้านายค่าความแข็งโดยมีสมการแสดงสัมพันธ์
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กับปัจจัยอุณหภูมิบ่มแข็งและเวลาบ่มแข็งคือ H = 72.85 - 0.411T + 1.416t + 0.0017Tt - 0.0048T2 ตัวแบบจ้าลองนีมีความ
น่าเชื่อถือที่ R2 (R-sq) =90.86% เงื่อนไขการทดลอง (Treatment) ที่เหมาะสมที่สุดคืออุณหภูมิบ่มแข็งที่ 210 o C และเวลาบ่มแข็งที่
20 ชั่วโมง ที่ให้ค่าความแข็งสูงสุด ที่ 71.45 HRB ด้วยความพึงพอใจที่ 0.98533
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นใยอัดซีเมนต์จากเส้นใยปาล์มน้้ามัน โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภท 1 เป็นสารเชื่อมประสาน ใช้เส้นใยปาล์มน้้ามันเป็นวัสดุเสริมแรง ใช้ทรายและหินฝุ่นเป็นมวลรวม ท้าการก้าหนด
ส่วนผสมและขึ้นรูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์โดยวิธีการสั่นเขย่าแบบกึ่งอัตโนมัติ ท้าการทดสอบสมบัติทางกายภาพและ
ทางกล ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 878-2537 เรื่องแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง ผลการทดสอบ พบว่า
การใช้หินฝุ่นบดย่อยแทนทราย ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์และท้าให้ค่า ความหนาแน่น ลดลงจนสามารถผ่านเกณฑ์
มาตรฐานได้ การผสมเส้นใยปาล์มน้้ามันในปริมาณที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ส่วนค่าความหนาแน่น และสภาพการน้า
ความร้อนลดลงเล็กน้อย ซึ่งอัตราส่วนที่เหมาะสมส้าหรับการน้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ คือ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่
1 : หินฝุ่นบดย่อย : เส้นใยปาล์มน้้ามัน : น้้า เท่ากับ 1 : 2 : 0.095 : 0.4 โดยน้้าหนัก โดยผลิตภัณฑ์แผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ที่
ได้มีต้นทุนต่้าและคุณสมบัติทั้งหมดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด
ค้าส้าคัญ: เส้นใยปาล์มน้้ามัน มอก.878-2537 แผ่นใยอัดซีเมนต์ หินฝุ่น

Abstract
This research aims to develop the manufacturing process of cement-bonded oil palm fiberboard by using
Portland cement type 1 as cementitious material. Oil palm fibers were used as reinforcement material, sand and
crushed dust were aggregates. Then specified the admixture formulation and formed fiberboard by semi-automatic
shaking. After physical and mechanical testing according to Standard TIS. 878-2537 about standpoints cement with
high dense, the result showed that crushed limestone instead of sand usage improved the strength of the product
and the density could be reduced to achieve the standard. The admixing with oil palm fibers in higher doses
effected to increase bending strength. The density and thermal conductivity values were decreased slightly. The
appropriate ratio for the commercial usage was Portland cement type 1: grinded limestone: oil palm fiber : water
as 1: 2 : 0.095 : 0.4 by weight that appeared the cement-bonded oil palm fiberboard had low cost and all
properties reached the standard.
Keywords: Oil palm fiber, TIS. 878-2537, Cement-bonded fiberboard, Crushed dust

1. บทน้า
แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ (Cement-bonded fiber board) เป็นผลิตภัณฑ์ไม้อัดซีเมนต์เช่นเดียวกับแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ แต่มี
การใช้เส้นใยทดแทนชิ้นไม้ กระบวนการผลิตเริ่มจากการน้าเส้นใยมาบดย่อยและผสมกับปูนซีเมนต์ ผสมน้้ายาเคมี แล้วอัดด้วยแรงกด
สูง ให้แรงกดค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จากข้อมูลของ บจ.วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม (2553) แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ มีสมบัติ
พิเศษจากการรวมกันของไม้และซีเมนต์คือ เป็นแผ่นไม้อัดที่มีความทนน้้า ทนไฟ ทนปลวกและแมลง สามารถตกแต่งได้ เช่น การตัด
การเจาะ ได้เหมือนกันกับไม้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ การฉาบผิวของผลิตภัณฑ์ไม้อัดซีเมนต์ท้าได้โดยวิธีธรรมดา เช่น การลง
แลกเกอร์ การฉาบผิวด้วยสี หรือน้้ามันต่างๆ การปะหน้าด้วยพีวีซี หรือแผ่นไม้บางวีเนียร์ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือ
ธรรมดาตกแต่งได้ จึงสามารถน้าไปใช้ท้าบังใบ มนขอบท้าลิ้นได้ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2544) แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จึงเป็นที่
ต้องการของชุมชน เพราะสามารถใช้ก่อสร้างเป็นผนังภายนอกอาคารได้ และมีราคาถูกเมื่อเปรียบกับกับการก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป
เศษวัสดุเหลือทิ้งในสวนปาล์มน้้ามันอย่างใบและทางใบปาล์มน้้ามัน ปัจจุบันมีปริมาณมากถึง 4.5 ล้านตันต่อปี และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายเร่งรัดการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน ส้าหรับรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เดิมมี
พื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ ประมาณ 1.5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2541 เป็น 4.1 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2553 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้าน
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ไร่ ในปี พ.ศ.2565 (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2545; ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2554) โดยใบและทางใบปาล์มน้้ามัน
เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากสวนปาล์มน้้ามันที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มมากที่สุด เพราะการแทงปาล์มหรือการ ตัด
ทะลายปาล์ม ต้องตัดทางใบปาล์มก่อน เนื่องจากผลปาล์มจะตั้งอยู่บนทางใบปาล์ม จึงสามารถตัดเอาทะลายปาล์มลงได้ ท้าให้สร้าง
ความรกให้กับสวนปาล์มน้้ามันอย่างมาก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีการเผาท้าลายใบและทางใบปาล์ม เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากส่วนประกอบของใบและทางใบปาล์มน้้ามัน พบว่าประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลส (cellulose fibers) เป็น
วัสดุหลัก เป็นโมเลกุลสายยาวซ้้า ยึดเกาะด้วยพันธะ C-O-C ในหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) จับกับหมู่ธาตุอื่นๆ เรียงตัวเป็นระเบียบ
(crystalline) และระหว่างสายโมเลกุลมีการยึดด้วยพันธะไฮโดรเจน เป็นระยะๆ มีความเหนียว แข็งแรง และน้้าหนักเบา จึงเหมาะ
ต่อการน้ามาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเส้นใยโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ ซึ่งจะเป็นการลด
ปริมาณและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งในสวนปาล์มน้้ามันได้อย่างยั่งยืน

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
2) หินฝุ่นจากโรงโม่หินจังหวัดสระบุรี น้ามาบดย่อยให้มีขนาดเท่ากับทราย
3) เส้นใยปาล์มน้้ามันจากทางปาล์มจากสวนปาล์มน้้ามัน อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี น้ามาบดย่อยผ่าน
ตะแกรงขนาด 1 นิ้ว ควบคุมปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 (รูปที่ 1)
4) สารปรับปรุงเส้นใย ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
5) น้้าประปา หรือน้้าสะอาด
6) เครื่องบดย่อยตัดเส้นใยปาล์มน้้ามัน (รูปที่ 2)
7) เครื่องผสมคอนกรีตแบบกระทะ
8) เครื่องอัดแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์แบบสั่นเขย่า (รูปที่ 3)
9) แท่นพลิกแผ่นใยอัดซีเมนต์
10) ตะแกรง ส้าหรับร่อนวัสดุผสม
11) แบบหล่อขนาด 300 x 300 x 15 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
12) ชุดทดสอบหาค่าความหนาแน่น ความชื้น และการดูดซึมน้้า
13) เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึง
14) เครื่องทดสอบเอนกประสงค์

รูปที่ 1 เส้นใยจากทางปาล์มน้ามันบดย่อยผ่านตะแกรงขนาด 1 นิว
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รูปที่ 2 เครื่องบดย่อยตัดเส้นใยปาล์มน้ามัน

รูปที่ 3 เครื่องอัดแผ่นใยอัดซีเมนต์จากเส้นใยปาล์มน้ามัน
2.2 การก้าหนดอัตราส่วนผสม
การด้าเนินงานพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ ได้ท้าการทดลองเบื้องต้นและขั้นกลางหลายขั้นตอน
ด้วยกัน เริ่มจากการทดสอบคุณสมบัติของหินฝุ่นเทียบกับทราย (ประชุม, 2549) การบดย่อยหินฝุ่นให้มีขนาดเท่ากับทราย การ
ทดสอบผลกระทบของสารเร่งการก่อตัว 3 ชนิด (อลูมิเนียมซัลเฟต (AI2(SO4)3), แคลเซียมคลอไรด์ (CaCI2), และโซเดียมซิลิเกต
(Na2SiO3)) ที่มีต่อมอร์ต้า การปรับปรุงเส้นใยด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) การหาวิธีการตัดย่อยเส้นใยปาล์มจากทางปาล์ม
น้้ามันที่เหมาะสม การทดลองใช้เหล็กตะแกรง 5 ขนาด เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับแผ่นใยอัดซีเมนต์ ซึ่งผลการทดลองพบว่า หิน
ฝุ่นบดย่อยสามารถน้ามาใช้เป็นมวลรวมได้ทั้ งหมด สารเร่งการก่อตัวไม่จ้าเป็นต่อการใช้งานเนื่องจากช่วยให้มอร์ต้าก่อตัวเร็วใน
ขั้นต้นเท่านั้น วิธีการใช้เครื่องจักรในการบดตัดเส้นใยปาล์มช่วยให้เส้นใยปาล์มน้้ามันมีขนาดคละกันดี ใช้วิธีการขึ้นรูปตัวอย่างด้วย
วิธีการสั่นเขย่าแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสริมเหล็ กตะแกรงเนื่องจากแผ่นใยอัดซีเมนต์ จากปาล์มน้้ามันมีความแข็งแรงเพียงพอ
ดังนั้นจึงน้ามาออกแบบส่วนผสมและท้าการขึ้นรูปแผ่นใยอัดซีเมนต์จากปาล์มน้้ามันในขั้นตอนสุดท้ายดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมโดยน้าหนักของแผ่นใยปาล์มน้ามันอัดซีเมนต์
อัตราส่วน
CF.50
CF.55
CF.60
CF.65
CF.70
CF.75
CF.80
CF.85
CF.90
CF.95

ปูนซีเมนต์ (กรัม)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

หินฝุ่นบดย่อย (กรัม)
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

เส้นใยปาล์มน้ามัน (กรัม)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

น้าประปา (กรัม)
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

หมายเหตุ การน้าส่วนผสมทั้งหมดไปขึ้นรูปเป็นแผ่น ให้ท้าการตักส่วนผสมไปชั่งน้้าหนักให้มีขนาดเท่ากัน แผ่นละ 3,450 กรัม
2.3 การขึ้นรูปและการทดสอบสมบัติต่างๆ
ท้าการเตรียมส่วนผสมตามก้าหนดในตารางที่ 1 จากนั้นน้าปูนซีเมนต์ หินฝุ่นบดย่อย และเส้นใยปาล์มน้้ามันใส่ในเครื่อง
ผสมคอนกรีต แล้วเติมน้้าประปา ผสมส่วนผสมให้เข้ากันจนสามารถใช้มือก้าส่วนผสมติดกันได้ แล้วตักส่วนผสมเทลงในแบบหล่อที่
ติดตั้งบนเครื่องอัดแผ่นแบบสั่นเขย่า ท้าการอัดขึ้นรูปได้เป็นตัวอย่างแผ่นใยอัดซีเมนต์จากปาล์มน้้ามัน น้าออกจากแบบไปบ่มในที่
ร่มจนได้อายุที่ต้องการ หลังจากนั้นน้ามาทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกล ตามมาตรฐาน มอก.878-2537 เรื่อง แผ่นชิ้นไม้
อัดซีเมนต์: ความหนาแน่นสูง ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไป, ความหนาแน่น, ความชื้น, ความต้านทานแรงดัด (รูปที่ 4) มอดุลัส
ยืดหยุ่น และสภาพการน้าความร้อน (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2537)

รูปที่ 4 การทดสอบความต้านทานแรงดัดของแผ่นใยปาล์มน้ามันอัดซีเมนต์

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 ลักษณะทั่วไป ความหนาแน่น ความชื้น การพองตัวเมื่อแช่น้า และสภาพการน้าความร้อน
ลักษณะทั่วไป พบว่าทุกอัตราส่วนที่ท้าการทดลอง ขอบและผิวหน้าของแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ทั้งหมดมีความเรียบ
และได้ฉาก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนของความหนาแน่น ความชื้น การพองตัวเมื่อแช่น้า และสภาพการน้าความร้อน ได้ผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความหนาแน่น ความชืน การพองตัวเมื่อแช่น้า และสภาพการน้าความร้อน
อัตราส่วน
CF.50
CF.55
CF.60
CF.65
CF.70
CF.75
CF.80
CF.85
CF.90
CF.95
SB
VIVA

ความหนาแน่น
(กก./ลบ.ม.)
1,892
1,856
1,836
1,801
1,747
1,781
1,703
1,664
1,481
1,298
1,476
1,345

ความชืน
(ร้อยละ)
7.71
8.92
9.49
9.64
9.97
10.47
10.64
10.84
11.99
12.65
14.38
13.99

การพองตัวเมื่อแช่น้า
(ร้อยละ)
0.378
0.547
0.862
1.186
1.662
1.709
1.768
1.818
1.871
1.924
0.131
0.127

ส.ป.ส.การน้าความร้อน
(วัตต์/เมตร-องศาเคลวิน)
0.345
0.339
0.326
0.315
0.309
0.216
0.211
0.191
0.167
0.151
0.156
0.145

จากตารางที่ 2 พบว่าการผสมเส้นใยปาล์มน้้ามันในปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้ความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลงตามล้าดับ
เนื่องจากใยปาล์มน้้ามันมีน้าหนักเบา เมื่อใช้เป็นวัสดุผสมเพิ่มในมอร์ต้าจึงท้าให้มอร์ต้ามีความหนาแน่นลดลง อีกทั้งการบดย่อยหิน
ฝุ่นให้มีขนาดเท่ากับทรายมาใช้ทดแทนมวลรวมทั้งหมดท้าให้สามารถใส่เส้นใยใยปาล์มน้้ามันเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และอัตราส่วน
CF.95 โดยมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1,298 กก./ลบ.ม. ซึ่งเป็นอัตราส่วนเดียวที่มีค่าความหนาแน่นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.
878-2537 ทีก่ ้าหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 1,300 กก./ลบ.ม. ผลการทดสอบความชื้นของแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ที่อายุการบ่ม 28
วัน พบว่าแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ ที่ผสมเส้น ใยปาล์มน้้ามันในปริมาณมากขึ้น ท้าให้มีความชื้นสูงมากขึ้นตามล้าดับ โดยมี
ค่าสูงสุดร้อยละ 12.651 เมื่อผสมปริมาณเส้นใยปาล์มน้้ามันเท่ากับ 95 กรัม ทั้งนี้การที่ผสมเส้นใยปาล์มน้้ามันแล้วท้าให้แผ่นใย
ปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์มีความชื้นเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากเส้นใยปาล์มน้้ามันเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีรูพรุน จึงมีความสามารถในการกัก
เก็บความชื้นได้สูง (Pablo, 1989) แต่การน้าเส้นใยปาล์มน้้ามันไปปรับปรุงสภาพก่อนก็ช่วยลดความชื้นลงได้ และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าความชื้นของแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ทุกอัตราส่วน พบว่ามีค่าความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ อยู่ระหว่างร้อยละ 9 ถึง
15 ผลการทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้าพบว่าแผ่นสมาร์ตบอร์ดและแผ่นวีว่าบอร์ดมี การพองตัวเมื่อแช่น้าน้อยมาก ส่วนแผ่นใย
ปาล์มน้้ ามัน อั ดซีเมนต์จากงานวิจั ยนั้น เมื่อผสมเส้น ใยปาล์มน้้ามั น ในปริมาณเพิ่มขึ้น ท้าให้ การพองตัวเมื่อแช่น้ าเพิ่ม มากขึ้ น
ตามล้าดับ เนื่องจากผิวหน้าของแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ยังมีช่องว่างความพรุนให้น้าซึมเข้าไปภายใน ท้าให้เส้นใยปาล์มน้้ามัน
เกิดความชื้นจึงดันแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ให้พองตัวออก โดยการพองตัวเริ่มมีค่าไม่แตกต่างกันมากที่ปริมาณเส้นใยเท่ากับ
70-95 กรัม เนื่องจากเส้นใยปาล์มน้้ามันที่ผสมลงไปมีการยึดเกาะกันด้วยตัวเองได้ดี ส่วนผลการทดสอบสภาพการน้าความร้อนของ
แผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์อายุ 28 วัน พบว่าการผสมเส้นใยปาล์มน้้ามันในปริมาณเพิ่มขึ้น ท้าให้สภาพการน้าความร้อนลดลง
ตามล้าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากเส้นใยปาล์มน้้ามันมีน้าหนักเบาอีกทั้งเมื่อผสมลงในแผ่นใยอัดซีเมนต์จึงท้าให้แผ่นใยปาล์มน้้ามันอัด
ซีเมนต์มีความหนาแน่นลดลง และส่งผลให้ค่าสภาพการน้าความร้อนลดลงตามไปด้วย โดยการผสมเส้นใยปาล์มน้้ามันในปริมาณ
สูงสุดเท่ากับ 95 กรัม ส่งผลให้แผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์มีสภาพการน้าความร้อนที่ใกล้เคียงกับแผ่นสมาร์ตบอร์ดและแผ่นวีว่า
บอร์ดที่จ้าหน่ายตามท้องตลาดมากที่สุด และเมื่อเทียบกับมาตรฐาน มอก.878-2537 พบว่าอัตราส่วนที่ผสมเส้นใยปาล์มน้้ามัน
เท่ากับ 75, 80, 85, 90 และ 95 กรัม มีค่าไม่เกินกว่าที่มาตรฐานก้าหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 0.25 วัตต์/เมตร-เคลวิน ดังนั้นผลิตภัณฑ์
แผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ที่ได้จากการทดลองจึงมีบางอัตราส่วนสามารถน้าไปใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์
3.2 ความต้านทานแรงดัด และมอดุลัสยืดหยุ่น
ผลการทดสอบความต้านทานแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของแผ่นใยปาล์มน้้ามัน
อัดซีเมนต์ แสดงในรูปที่ 5 และ 6

132

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแรงดัดและระยะเวลาการบ่มของแผ่นใยปาล์มน้ามันอัดซีเมนต์

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างมอดุลัสยืดหยุ่นและระยะเวลาการบ่มของแผ่นใยปาล์มน้ามันอัดซีเมนต์
รูปที่ 5-6 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น ของแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์อัตราส่วนต่างๆ ที่
ระยะเวลาการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน ตามล้าดับ พบว่าความต้านทานแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ
บ่มที่มากขึ้น เนื่องจากการท้าปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์กับน้้า และมวลรวมหินฝุ่นบดย่อยที่เสริมความแข็งแรง แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าการใส่เส้นใยปาล์มน้้ามันในปริมาณที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ความต้านทานแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่นมีค่าสูงขึ้นตามล้าดับ
จนถึงอัตราส่วน CF.70 มีค่ามากที่สุด คือ ที่อายุการบ่ม 28 วัน ได้ความต้านทานแรงดัดเท่ากับ 12.96 เมกะพาสคัล ได้ค่ามอดุลัส
ยืดหยุ่นเท่ากับ 8,291.62 เมกะพาสคัล หลังจากนั้นเมื่อใส่เส้นใยปาล์มน้้ามันเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ท้าให้ความต้านทานแรงดัดและ
มอดุลัสยืดหยุ่นมีค่าลดลงตามล้าดับ (ประชุม, 2550) จนถึงอัตราส่วน CF.95 ก็ไม่สามารถใส่เส้นใยปาล์มน้้ามันเพิ่มได้อีกต่อไป
เนื่องจากเกิดการพองตัวและส่วนผสมไม่เข้ากันจนไม่สามารถอัดขึ้นรูปได้ อีกประการหนึ่งที่ท้าให้สามารถใส่เ ส้นใยปาล์มน้้ามันเพิ่ม
มากขึ้นได้กว่าเดิม คือ การบดย่อยหินฝุ่นให้มีขนาดเท่าทราย แล้วผสมเป็นมวลรวมทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้ว ช่วยให้เส้นใย ปาล์ม
น้้ามันสามารถแทรกตัวในช่องว่างของเนื้อคอนกรีตได้มากขึ้น จึงส่งผลให้แผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์รับก้าลังได้มากขึ้น ในขณะที่
ความหนาแน่นลดลงเพราะปริมาณเส้นใยปาล์มน้้ามันที่ใส่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อน้าไปเปรียบเทียบค่าต้านทานแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น
กับมาตรฐาน มอก.878-2537 ที่ก้าหนดไว้ว่า ค่าต้านทานแรงดัดต้องไม่น้อยกว่า 9 เมกะพาสคัล และค่ามอดุลัสยืดหยุ่นต้องไม่น้อย
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กว่า 3,000 เมกะพาสคัล พบว่าที่อัตราส่วน CF.95 ซึ่งผสมเส้นใยปาล์มน้้ามันมากที่สุด คือ ปูนซีเมนต์ : หินฝุ่นบดย่อย : เส้นใย
ปาล์มน้้ามัน : น้้า เท่ากับ 1,000 : 2,000 : 95 : 400 โดยน้้าหนัก (กรัม) มีค่าความต้านทานแรงดัด เท่ากับ 9.61 เมกะพาสคัล และ
มอดุลัสยืดหยุ่น เท่ากับ 6,511.84 เมกะพาสคัล ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมกับการน้าไปผลิตจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์
3.3 การทดสอบการน้าไปใช้งานจริง และต้นทุนการผลิต
ผลการทดสอบการน้าแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ไปใช้งานจริง พบว่าสามารถท้าการตัด เจาะ ยึดอุปกรณ์ (รูปที่ 7)
และท้าการฉาบได้เหมือนกับแผ่นไม้อัดซีเมนต์ทั่วไป ตลอดจนสามารถทาสีผิวหน้า ตกแต่ง และติดวอลเปเปอร์ได้เป็นปกติ
ส่วนด้านต้นทุนในการผลิตนั้น พบว่ามีต้นทุนต่้ามาก คือ แผ่นละ 6.06 บาท หรือคิดเป็นตารางเมตรละ 67.33 บาท ซึ่ง
หากบริษัทผู้ผลิตและจ้าหน่ายตั้งราคาขายไว้ที่แผ่นละ 12 บาท ก็จะได้ก้าไรถึง 1 เท่าตัว

รูปที่ 7 การทดสอบการใช้งานเจาะยึดผนังจากแผ่นใยปาล์มน้ามันอัดซีเมนต์ในสถานที่จริง

4. สรุปผล
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ที่มี
สมบัติด้านความแข็งแรงสูงและมีความหนาแน่นต่้าเป็นหลัก โดยไม่ต้องมีส่วนผสมมากเกินความจ้าเป็น โดยสมบัติทุกประการของ
แผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ ต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.878-2537 ผลการทดสอบพบว่า หินฝุ่นที่บดย่อยสามารถช่วยท้า
ให้เพิ่มปริมาณการใส่เส้นใยปาล์มน้้ามันได้ และการใส่เส้นใยปาล์มน้้ามันในปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าความหนาแน่น และสภาพ
การน้าความร้อนมีแนวโน้มลดลง ในทางกลับกัน ปริมาณความชื้น, ความต้านทานแรงดัด, มอดูลัสยืดหยุ่น และการพองตัว มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยความต้านทานแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่นจะมีค่าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงอัตราส่วนที่ผสมเส้นใย 70 กรัม หลังจาก
นั้นจะลดลงจนถึงอัตราส่วนที่ผสมเส้นใย 95 กรัม ก็ไม่สามารถขึ้นรูปตัวอย่างแผ่นใยปาล์มน้้ามันอัดซีเมนต์ได้ และอัตราส่วนที่
เหมาะสมส้าหรับการน้าไปใช้งานคือ ปูนซีเมนต์ 1,000 กรัม : หินฝุ่นบดย่อย 2,000 กรัม : เส้นใยปาล์มน้้ามัน 95 กรัม และ
น้้าประปา 400 กรัม โดยมีสมบัติต่าง ๆ ดังนี้คือ ค่าความหนาแน่น 1,298 กก./ลบ.ม. ปริมาณความชื้นในแผ่นร้อยละ 12.65 ความ
ต้านทานแรงดัด 9.61 เมกะพาสคัล มอดูลัสยืดหยุ่น 6,511 เมกะพาสคัล การพองตัวเมื่อแช่น้า 24 ชั่วโมง ร้อยละ 1.92 และสภาพ
การน้าความร้อน (ค่า k) 0.151 วัตต์/เมตร-องศาเคลวิน

5. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยในหัวข้อเรื่อง การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาสารวจและเก็บข้อมูล
ภาคสนามทางสถาปัตยกรรม จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ได้แก่ รูปแบบและองค์ประกอบของอาคารพื้นถิ่นในเชิงสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย
อาคารเรือนค้าขาย กับความเป็นอยู่ของชุมชนและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น โดยมีขอบเขตของโครงการวิจัย รวบรวม
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของย่านชุมชนพนัสนิคม ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมที่มี
คุณค่า โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารจากแหล่งต่างๆ ศึกษารายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่เลือกเป็น
กรณีศึกษา สารวจและรังวัดทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีคุณค่า ด้านรูปแบบอาคาร วัสดุ สภาพอาคาร จานวนชั้น พื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร จัดทาประวัติ บัญชีรูปภาพและแผนที่ของอาคารที่มีคุณค่าย่านชุมชนพนัสนิ คม เพื่อระบุคุณค่าและความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่สาคัญและมีคุณค่าของชุมชน เพื่อจัดทาแผนที่มรดกสถาปัตยกรรม/วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของ
ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกัน โดยศึกษาทบทวนกลุ่มสังคม ชุนชน และกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทารูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่มีคุณค่าของชุมชน
มีขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย การศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การสารวจภาคสนาม การ
สังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพักอาศัยจากภาพถ่ายและแผนที่ นาข้อมูลมาจัด
หมวดหมู่ โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ความเหมือนและความต่าง วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของอาคารที่มีคุณค่าต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น พบว่า “พนัสนิคม” แต่ชาวบ้านจะเรียกว่า “เมืองเก่า” เพราะว่าที่ตั้ง
อาเภอพนัสนิคมนี้เคยเป็นเมืองมาก่อน มีชุมชนที่มาจากเชื้อชาติต่างๆ มาอยู่ร่วมกัน มีทั้งคนไทย คนลาว ซึ่งอพยพมาอยู่ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ยังมีชาวจีน ซึ่งเข้ามาอยู่ในคราวเมื่อมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยน ชนชาติต่างๆ เหล่านี้ได้มาอยู่ รวมกันเป็น
ชุมชนและมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทาบุญกลางบ้านต่อเนื่องกันมาจนยึดถือเป็นประเพณี คือ “ประเพณีงานบุญกลางบ้าน” แต่เพราะมี
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ประเพณีกองข้าวของชาวพนัสนิคม จะกระทากันประมาณหลังสงกรานต์ผ่านไปแล้วของทุกปี
รูปแบบและองค์ ประกอบของอาคารพื้นถิ่ นในเชิ งสถาปัตยกรรมจากการสารวจรู ปแบบการตั้งถิ่ นฐานและลั กษณะทาง
สถาปัตยกรรมของชุมชนพนัสนิคม พบว่ามีอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า จานวน 15 ชุด โดยอาคารส่วนใหญ่อยู่ในแนว
ถนนเมืองเก่า ถนนสระตราง และถนนเกาะแก้ว
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ประเภทอาคารในชุมชน อาคารเรือนแถวไม้ชั้นเดียว ที่ยังคงสภาพเดิมในเรื่องของวัสดุอาคาร
ใช้บานเฟี้ยม และ หลังคาสังกะสี อาคารเรือนแถวไม้สองชั้น เป็นกลุ่มอาคารที่คงลักษณะดั้งเดิม มีการปรับเปลี่ยนวัสดุบ้างบางส่วน
หลังคามุงสังกะสี ทรงปั้นหยา และทรงจั่วอาคารเรือนแถวเดี่ยว รูปแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน ที่ยังคงรูปแบบมีช่องแสง และเพื่อใช้
ระบายอากาศ มีชายคายื่นยาวเพื่อป้องกันแสงแดด ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย อาคารเรือนค้าขาย
กับความเป็นอยู่ของชุมชนและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่วนเรื่ององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ในเรื่องของ ช่องแสง ช่อง
ระบายอากาศ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมเขตร้อน
คุณค่าทางศิลปกรรม (artistic value) ของย่านชุมชน อยู่ที่ความสวยงามของลวดลายฉลุไม้ และการตกแต่งของเรือนแถวไม้ ที่
ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ได้ คุณค่าทางสถาปัตยกรรม (architectural value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมอยู่ที่เรือนแถวไม้จานวนมากที่มี
รูปทรงและโครงสร้างอาคารที่สวยงาม มีลักษณะเฉพาะ เป็นเรือนแถวไม้ที่ยังคงรักษาสภาพและคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรือนแถวไม้
เหล่านี้สามารถนามาปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยสนองความต้องการของผู้ใช้สอยในอนาคตได้
คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (historic value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติความ
เป็นมาและการพัฒนาการของเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงสามารถรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคล
สาคัญของเมืองไว้ได้ คุณค่าทางด้านการศึกษาวิจัย (research value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาใน
อนาคตได้ เช่น การศึกษาด้านประวัติความเป็นมา โบราณคดี และสถาปัตยกรรมของเมือง แหล่งธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
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และวั ฒนธรรมของพื้ นที่ หรื อแหล่ งประวั ติ ศาสตร์ซึ่ งหมายถึ งบริเวณที่ ปัจจุบั นอาจไม่ หลงเหลื อหลั กฐานทางกายภาพ แต่ในทาง
ประวัติศาสตร์นั้นได้เกิดเหตุการณ์สาคัญมาก่อน คุณค่าทางด้านสังคม (social value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับระเบียบประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม และวิถีการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ยังคงรักษาความเป็นย่านชุมชน ที่มี
ความสาคัญต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุ ณค่าให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ เข้าใจถึงวิถีชีวิตในอดีต เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการต่อยอดในการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณคดี และข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนดาเนินการ
อนุรักษ์ย่านชุมชนพนัสนิคมอย่างเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Abstract
The research “Creating an Architectural Form in PhanatNikhom Community, Chonburi” is a field survey
and gather architectural information to study aboutform of architecture. The purposes of this study were: 1) to
study about the local building form and structure in architectural, 2) to explore the relation between residential
and trading buildings and people living and community’s traditional. Scope of the study were to collected history,
evolution and development ofPhanatNikhom Community and to study about form and structure of value
architectures by collecting secondary data which are documents from various sources.
Study about architectural details from selected building, survey and gauge the building form, material,
building condition, floor and utility space then making profile, picture account and a map of the building in this
community.To specify the value and the importance of history of the community in both concrete and abstract
way.And, mapping community’s value architectural heritage/culture to make co-work network by study social,
community and group of people who have benefit in cultural heritage. And to make a process of participating in
creating community’s value architectural building form.
Research methodology is field study which can divided in to 3 part are; 1) field survey 2) observation
and 3) interview. Collecting building physical from pictures and maps, and then categorize the information by
analyzing physical structure; similarity and difference, by the research purposes, including the building identity that
is valuable to local architecture study.
The finding revealed that “PhanatNikhom” was called “Mueang Kao” by local people because the
located of AmphurPhanatNikhom was a town(mueang) in the past. There are many various ethnicity in one
community which are Thai, Laos; that immigrated to Thailand since RAMA 3, Chinese; which moved in Thailand to
trading. These ethnicity live together in one community and have home remedies, and turn to be a community’s
tradition which is called “Ngan Bun Klang Ban traditional” that inherit till present. Since the difference of the
ethnicity, this tradition will do every year after Songkran day.
The form and structure of the local building in architectural, after the survey of settlement pattern and
the architectural form of PhanatNikhom Community, was found out that there are 15 series of valuable
architecture on Mueang Kao Road, Satrang Road and KohKeaw Road.
For the details in architectural of building in the community is found out that single floor wooden
buildingsare still remain in materials. Using Folding doors and galvanized iron roofs. The double floors wooden
buildings were modified some material. Using galvanized ironhip and Gable roof. The single floor wooden building
is tropical architecture form which still have lay light for ventilation. There is also eaves to protect form sunlight.
The relation between architecture form of residential and trading buildingsand people living and local culture. And
for the lay light and vents are tropical architectural form.
For this community’s artistic value are the beauty of wooden fret pattern and the decoration of
wooden house which are still preserves. For the architectural value of the community is amount of wooden
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house with a beautiful form and structure, and have specific character of wooden building that is still preserves
and economic value that these wooden house can be adapted to fit utility of people in the future.
For the historic value, since this community is the area that is related to the history and evolution of
the town, and the community can preserve evidence that related to important incidents or important persons.
Research value of this community is this community can be sources of information in the future; historic
information, archeology information and architectural information.There are also natural resources which related
to area history and culture, or historic resourceswhere don’t have any physical evidences left but were the area of
important incident happened in the past. And for the community’s social value, as the area that related to
traditional, culture, social activities and living. Moreover, this community preserve the important of the community
until present.
The research’s result can be used as the information to protect cultural heritage to make valuable
cultural heritage learning resources for young generation to understand living in the past. And also can be the
basic information to study history, architecture and archeology. Moreover, these information is useful for agency
who has responsibility on protecting and reserving PhanatNikhom Community to use properly in the future.
Keywords: Vernacular Architectural, Phanat Nikhom’s Community, Chonburi Province

1. บทนา
พนัสนิคมเป็นเมืองโบราณซึ่งเคยรุ่งเรืองเมื่อสมัยประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว หรือสมัยที่ขอมยังเรืองอานาจอยู่ในอาณาจักร
สุวรรณภูมิ จากหลักฐานต่างๆ น่าเชื่อถือว่าเมืองที่รุ่งเรืองดังกล่าวชื่อ "เมืองพระรถ""พนัสนิคม" ซึ่งเป็นชื่อของอาเภอที่เรียกใช้ในทาง
ราชการทุกวันนี้ ชาวบ้านมักเรียกไปอีกอย่างหนึ่งว่า "เมืองเก่า" การที่เรียกเช่นนี้ เพราะว่าที่ตั้งอาเภอพนัสนิคมนี้เคยเป็นเมืองมาแต่
ก่อนในอดีต ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากเรื่อยมาซึ่งจะนาประวัติศาสตร์การตั้งเมืองพนัสนิคมดังต่อไปนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเสด็ จขึ้นครองราชย์ ใน พ.ศ. 2367 ได้ทรงจัดการปกครองบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยใน พ.ศ. 2368 จึงได้โปรดยกตาบล บ้าน ขึ้นเป็นเมือง รวม 27 เมือง ในจานวนนี้ ได้ยกหมู่บ้านแดนป่าพระรศ
ขึ้น เป็นเมืองเรียกว่าเมืองพนัสนิคม เมืองเหล่านี้โดยจัดเป็นหัวเมืองชั้นตรี พนัสนิคมตั้งขึ้นเป็นเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2371 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2447 ได้ทรงปรับปรุงการ
ปกครองประเทศใหม่ ทรงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคและจัดระเบียบการปกครองใหม่เป็นมณฑล จังหวัด อาเภอ ตาบล และ
หมู่บ้าน จึงโปรดเกล้าฯให้เมืองพนัสนิคม เมืองบางละมุง และเมืองบางปลาสร้อยรวมกัน และเมืองพนัสนิคมจึงเป็นอาเภอของชลบุรี
เมื่อปี พ.ศ. 2441 ตั้งแต่นั้นมา เมืองพนัสนิคมเป็นเมืองเก่ามีผู้คนจากเชื้อชาติต่างๆ มาอยู่รวมกัน ทั้งคนไทย ซึ่งอพยพมาตั้งแต่ คราว
กรุงศรีอยุธยาแตก ที่วัดโบสถ์ วัดหลวงและบ้านสวนตาล ชุมชนเชื้อสายลาวซึ่งมาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบัน คือ บริเวณ
หมู่บ้านศรีวิชัย สาหรับชุมชนชาวจีนนั้นมาอยู่ในคราวเมื่อมีการค้าขายแลกเปลี่ยน ชุมชนพนัสนิคม มีอาคารเก่าแก่มากมายที่ก่อสร้าง
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน แสดงออกถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อของคนในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างและทรัพยากรที่หาได้ใน
ท้องถิ่นนั้นๆตามยุคสมัยต่างๆ ซึ่งอาจเรียกอาคารเหล่านี้ว่า “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น(Vernacular Architecture)” อันเป็นมรดกสาคัญ
ของชุมชนและเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม อาคารดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ อยู่ในสภาพ
เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา รวมทั้งมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม ที่ไม่เห็นความสาคัญของอาคารเก่าที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวโน้มของการรื้อถอน การทาลาย อาคารไม้เก่า มากขึ้นทุกๆปี สภาพปัญหาในปัจจุบันเกิดภัยคุกคามจาก
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยรื้อทาลายสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าโดยไม่เห็นคุณค่า ทาให้สถาปัตยกรรมที่มีประวัติศาสตร์ และมรดกทาง
วัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชุมชนสูญหายไป โดยยังไม่มีการเก็บข้อมูลหลักฐานทางสถาปัตยกรรม
หากไม่มีการเก็บข้อมูลในเชิงวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมไว้แล้วนั้น มีความสุ่มเสี่ยงต่อการรื้อถอน หรือ มีการทาลาย
อาคารเก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไป โดยปราศจากความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องมรดกทางสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้น
จิตสานึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าต่อรากเหง้าของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะช่วยรักษา
มรดกสาคัญและทรัพยากรในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้ โครงการวิจัยรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษารูปแบบ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานในแง่ของสถาปัตยกรรม ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่มีความสาคัญ และพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
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ชุมชนโบราณอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม ที่ไม่เห็นความสาคัญของอาคารเก่าที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีแนวโน้มของการรื้อถอน การทาลาย อาคารไม้เก่า มากขึ้นทุกๆปี

การจัดทาแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ร่วมกันในการ
บันทึกประวัติศาสตร์
ข้อมูลความเป็นมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ

แผนพัฒนาพื้นที่ แผนการอนุรักษ์
พัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 1 ปัญหาและความสาคัญในการทาวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของอาคารพื้นถิ่นในเชิงสถาปัตยกรรม
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย อาคารเรือนค้าขาย กับ ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย
รวบรวมข้อมูลรูปแบบและองค์ประกอบของอาคารพื้นถิ่นในเชิงสถาปัตยกรรม
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย อาคารเรือนค้าขาย กับ ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

2. วิธีการดาเนินการวิจัย (Ethereal & Method)
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เน้นการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริง ที่ปรากฏจาก
หลักฐาน ที่เป็นรากเหง้าความรู้ทางปัญญาที่เป็นต้นน้า ใช้การสนทนาด้วยการสัมภาษณ์จากผู้รู้ทางด้านอาคาร ประวัติความ
เป็นมาของชุมชน ก่อนจะทาการสนทนา สัมภาษณ์ พูดคุย ถ่ายภาพ ทางคณะผู้วิจัยได้ขออนุญาตด้วยวาจา ในความยินยอมให้
ถ่ายภาพ พูดคุย สัมภาษณ์ ด้วยการอนุญาต พยักหน้า การแสดงออกด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา จึงเริ่มสนทนาพูดคุยกับเจ้าของ
บ้าน ถ่ายภาพ บันทึกภาพ สารวจทางด้านสถาปัตยกรรม การรังวัด ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางด้านอาคารพักอาศัย การประกอบอาชีพ
จานวนผู้อยู่อาศัยในครอบครัว
2.1 ประชากรตัวอย่าง
อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า และมีลักษณะที่โดดเด่น มีความชัดเจน
ในเรื่ององค์ประกอบอาคารและมีคุณค่าในการอนุรักษ์ เพื่อให้ได้รายละเอียดของผังพื้น รูปด้าน รูปตัด วัสดุก่อสร้างและระบบ
โครงสร้าง ข้อมูลประวัติอาคาร ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
1. ผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้านหรือทายาทเจ้าของบ้าน
2. มีความต่อเนื่องของการครอบครอง
3. ลักษณะทางกายภาพของบ้านมีคณ
ุ ลักษณะของเรือนพื้นถิ่น
4. วัสดุกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น
5. มีองค์ประกอบอื่นๆในผังบริเวณทีใ่ ห้เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
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2.2 การกาหนดพื้นที่
ชุมชนพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2.3 การออกแบบการวิจัย (Research Design)
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3
ส่วนหลักได้แก่
- การสารวจภาคสนาม (Field Survey)
- การสังเกตการณ์ (Observation)
- การสัมภาษณ์ (Interview)
การเก็บข้อมูล
- ด้านกายภาพ ได้แก่ การศึกษาลักษณะ และรูปแบบของชุมชน, ที่อยู่อาศัย , ลักษณะทางสถาปัตยกรรม, การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนพนัสนิคม
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ การประกอบอาชีพของคนในชุมชน และการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวโน้มอาชีพเสริมที่
จะเกิดขึ้นจากผลโครงการวิจัย
- ด้านสังคม ได้แก่อิทธิพลทางศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน ที่มีผลต่อที่อยู่อาศัย และชุมชนพนัสนิคม
วิธีการเก็บข้อมูล
- เก็บข้อมูลโดยการสารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพักอาศัยจากภาพถ่ายและแผนที่
- สารวจข้อมูลจากแหล่งท้องถิ่นที่มีการเก็บข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม
- ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ศึกษา เช่น เจ้าของบ้าน และจากการสารวจภาคสนามในชุมชน
- ข้อมูลทุติยภูมิทไี่ ด้จากเอกสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
- เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ลงพื้นถิ่นในการสารวจ รังวัดทางสถาปัตยกรรม เน้นกระบวนการ
ปฏิบัติการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
วิธีการสารวจ
ทีมผู้วิจัย ลงพื้นที่สารวจโดยมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ชี้แจงให้ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รับทราบการดาเนินโครงการ
 แนะนาโครงการและแผนการดาเนินการ
 ผลลัทธ์ที่ได้จากโครงการ
 การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่
 ขั้นตอนการศึกษาขั้นต่อไป
วัตถุประสงค์ในการประชุม
 เพื่อชี้แจงโครงการ
 รับฟังข้อเสนอแนะ
 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ ชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมนาไปพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2. ศึกษาพื้นที่ ขอบเขต ของชุมชนพนัสนิคม
3. เดินสารวจสภาพทางกายภาพของชุมชนพนัสนิคม
4. เลือกอาคาร ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยพิจารณาดูจากอายุอาคารวัสดุประกอบอาคาร
5. ทาการสารวจรังวัดทางสถาปัตยกรรม วัดขนาดอาคาร บันทึกภาพ
6. บันทึกประวัติของอาคารแต่ละหลัง
7. เขียนแบบสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลัง
8. รวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น มีการจัดประชุ มเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน การค้นหาอัตลักษณ์ สถานที่ที่สาคัญของชุมชน ที่มีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวของชุมชน
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่รับทราบ และมีส่วนร่วม ใน
การลงพื้นที่ให้ข้อมูลของชุมชน ประวัติของอาคาร ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตั้งแต่ผู้บริหาร หน่วยงานท้องถิ่น ประธานชุมชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การสารวจข้อมูลชุมชนพนัสนิคม
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
ภูมิปัญญาด้านต่างๆ
คุณค่าของที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมาของชุมชน

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า ข้อมูลอาคาร
 ชื่ออาคารหรือกลุ่มอาคาร ที่ตั้ง
 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง สถานะการครอบครอง
 อายุสมัย
 การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
 ประวัติความเป็นมา
 รูปแบบสถาปัตยกรรม
 และโครงสร้างและวัสดุหลักของอาคาร
ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
1. รูปแบบและองค์ประกอบของอาคารพื้นถิ่นในเชิงสถาปัตยกรรม
2.รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของอาคารพื้นถิ่น
3.ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างทีม่ ีคุณค่าของชุมชน

มิ ติ ด้ า น วั ฒ นธรร ม
ป ร ะ เ พ ณี วิ ถี ชี วิ ต
ความเชื่ อ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น ส ภ า พทา ง
เศรษฐกิ จ และสั งคมที่
ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบและ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง
สถาปั ต ยกรรมและ
ชุมชน

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

ด้านกายภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม

แผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
แผนงานการสื่อความหมาย

การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
ภาพที่ 1 แนวคิดในการวิจัย
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3. ผลการการศึกษาและอภิปรายผล
คุณค่าและความสาคัญของย่านชุมชนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ใช้แนวทางของ กฎบัตรบูรา (the Burra Charter) ในการพิจารณา โดยคุณค่าและความสาคัญของย่านชุมชน มีดังนี้ คือ
1. คุณค่าทางศิลปกรรม (artistic value) ของย่านชุมชน อยู่ที่ความสวยงามของลวดลายฉลุไม้ และการตกแต่งของเรือนแถว
ไม้ ที่ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ได้
2. คุณค่าทางสถาปัตยกรรม (architectural value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมอยู่ที่เรือนแถวไม้จานวนมากที่มีรูปทรงและ
โครงสร้างอาคารที่สวยงาม มีลักษณะเฉพาะ เป็นเรือนแถวไม้ที่ยังคงรักษาสภาพและคุ ณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรือนแถวไม้เหล่านี้
สามารถนามาปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยสนองความต้องการของผู้ใช้สอยในอนาคตได้
3. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (historic value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติ
ความเป็นมาและการพัฒนาการของเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงสามารถรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือ
บุคคลสาคัญของเมืองไว้ได้
4. คุณค่าทางด้านการศึกษาวิจัย (research value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาใน
อนาคตได้ เช่ น การศึ กษาด้ านประวั ติ ความเป็ นมา โบราณคดี และสถาปั ตยกรรมของเมื อง แหล่ งธรรมชาติ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ หรือแหล่งประวัติศาสตร์ซึ่งหมายถึงบริเวณที่ปัจจุบันอาจไม่หลงเหลือหลักฐานทางกายภาพ แต่
ในทางประวัติศาสตร์นั้นได้เกิดเหตุการณ์สาคัญมาก่อน
5. คุณค่าทางด้านสังคม (social value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบประเพณี
วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม และวิถีการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ยังคงรักษาความเป็นย่านชุมชน ที่มีความสาคัญต่อเนื่องจากอดีตมา
จนถึงปัจจุบัน

ที่มา : ทีมวิจัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายชุมชนพนัสนิคม ถ่ายภาพ โดยอากาศยานไร้คนขับ Drone
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ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 3 แสดงตาแหน่งอาคารที่มีคุณค่า ชุมชนพนัสนิคม หมายเลข 1-15

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 4 แสดงอาคารทีม่ ีคุณค่า หมายเลข 1

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 5 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 2
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ที่มา : ทีมวิจัย

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 7 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 4

ภาพที่ 6 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 3

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 8 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 5

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 9 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 6

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 10 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 7

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 11 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 8
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ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 12 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 9

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 13 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 10

ที่มา : ทีมวิจัย
ภาพที่ 14 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 11

ที่มา : ทีมวิจัย
ภาพที่ 15 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 12

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 16 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 13

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 17 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 14
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ที่มา : ทีมวิจัย
ภาพที่ 18 แสดงอาคารที่มีคุณค่า หมายเลข 15

4. สรุปผล
เนื่องจากเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองโบราณซึ่งเคยรุ่งเรืองเมื่อสมัยประมาณ 1,000 ปีมาแล้ว หรือสมัยที่ขอมยังเรืองอานาจ
อยู่ในอาณาจักรสุวรรณภูมิ จากหลักฐานต่างๆ น่าเชื่อถือว่าเมืองที่รุ่งเรืองดังกล่าวชื่อ "เมืองพระรถ"
“พนัสนิคม” ชาวบ้านมักเรียกไปอีกอย่างหนึ่งว่า “เมืองเก่า” เพราะว่าที่ตั้งอาเภอพนัสนิคมนี้เคยเป็นเมืองมาแต่ก่อนใน
อดีต โดยจัดเป็นหัวเมืองชั้นตรี ตั้งแต่สมัยรัชการที่ 3
ชุมชนที่มาจากเชื้อชาติต่างๆ มาอยู่ร่วมกัน มีทั้งคนไทย คนลาว ซึ่งอพยพมาอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ยังมี
ชาวจีน ซึ่งเข้ามาอยู่ในคราวเมื่อมีการติดต่อ ค้าขายแลกเปลี่ยน ชนชาติต่างๆ เหล่านี้ได้มาอยู่ รวมกันเป็นชุมชนและมีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทาบุญกลางบ้านต่อเนื่องกันมาจนยึดถือเป็นประเพณี คือ “ประเพณีงานบุญกลางบ้าน”
รูปแบบและองค์ประกอบของอาคารพื้นถิ่นในเชิงสถาปัตยกรรมจากการสารวจรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของชุมชนพนัสนิคม พบว่ามีอาคารที่มลี ักษณะสถาปัตยกรรมที่มีคณ
ุ ค่า จานวน 15 ชุด โดยอาคารส่วนใหญ่อยู่ใน
แนวถนนเมืองเก่า ถนนสระตราง และถนนเกาะแก้ว
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
ประเภทอาคารในชุมชน
อาคารเรือนแถวไม้ชั้นเดียว ที่ยังคงสภาพเดิมในเรื่องของวัสดุอาคาร ใช้บานเฟี้ยม และ หลังคาสังกะสี
อาคารเรือนแถวไม้สองชั้น
เป็นกลุ่มอาคารที่คงลักษณะดั้งเดิม มีการปรับเปลี่ยนวัสดุบ้างบางส่วน หลังคามุงสังกะสี ทรงปั้นหยา และทรงจั่ว
อาคารเรือนแถวเดี่ยว
รูปแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน ที่ยังคงรูปแบบมีช่องแสง และเพื่อใช้ระบายอากาศ มีชายคายื่นยาวเพื่อป้องกันแสงแดด
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารพักอาศัย อาคารเรือนค้าขาย กับความเป็นอยูข่ องชุมชนและวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สาเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา
จากบุคคลหลายๆ ท่าน และยังได้รับคาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ปริญญา ชูแก้ว ที่ปรึกษาโครงการวิจัยในการเรื่องการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน ได้ให้แง่คิดในเรื่องมุมมองของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและกระบวนการทางานชุมชนเป็นอย่างมาก
งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางคณะผู้วิจัยได้รับความกรุณา และการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคม เจ้าหน้าที่ของเทศบาลผู้อานวยการกองช่าง ผู้นาชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน รวมทัง้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่เข้าร่วมทาการสารวจภาคสนามในงานวิจัยชิ้นนี้
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นายวิจัย
นายไพโรจน์
นางนันท์ธนาภา
นายประยูร
นางสาวสุชาดา
นายพสิษฐ์
นายสถาพร
นางสาวองค์อร
นายสิทธิศักดิ์
นายอาทร
นางสาวเรือนแก้ว

อัมราลิขิต
วงษ์ดีไทย
เวชเดช
เอนก
ก้านบัว
เชื่อมเจริญพรกุล
เกาะมั่น
วงค์เวียน
จักร์แก้ว
แก้วเจริญรุ่งเรือง
ภักดีคา
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นายกเทศบาลเมืองพนัสนิคม
รองนายกเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กองช่าง
หัวหน้ากองพัฒนาชุมชน
กองพัฒนาชุมชน

นักศึกษาที่เก็บข้อมูลภาคสนาม วิทยาเขตอุเทนถวาย
นางสาวภัทราวรรณ
คูหาสุวรรณปฏิมา
นางสาวเสาวลักษณ์
แสนล้า
นางสาวอนงค์วรรณ
ภู่ระย้า
นางสาวกรรณิการ์
เกิดพันธ์
นางสาววรรณพร
วุฒิเทียร
นายสนธยา
ดาแจ่ม
นายวรภพ
แพทยากูล
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ความต้องการเชิงพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอายุ
กรณีศึกษา การเคหะแห่งชาติ ชุมชนบ่อนไก่
The Spatial Needs of the Residential High-Rise Buildings for the Elderly Case
Study: National Housing Authority Bonkai Community
สิริโสภา ก่อสกุล และ พู่กัน สายด้วง
Sirisopa Korsakul and Pugun Saiduang
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
E-mail : Modecoration22@gmail.com โทร.080-447-0550

บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวตามลาพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ใน พ.ศ. 2545 มีสัดส่วนร้อยละ 3.6 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 7.7 ใน พ.ศ. 2550 แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้สังคมไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ภาวะเช่นนี้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ อนาคตผู้สูงอายุที่อาศัยในเมืองหลวง จะมีการอยู่อาศัยตามอาคารสูง คอนโด และอาจอยู่ตามลาพังมาก
ขึ้น ผู้สูงอายุดูแลกันเองภายชุมนนั้น จึงเป็นประเด็นของงานวิจัยนี้เพื่อที่จะสารวจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พฤติกรรมกิจกรรมการ
ใช้ชีวิต เพื่อนามาปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในบริบทอาคารสูงโดยมีกรณีศึกษาที่เป็นแหล่งชุมชนภายในกรุงเทพมหานคร คือ
ชุมชนแฟลตบ่อนไก่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป
งานวิจัยนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการใช้พื้นที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงและการทากิจกรรมต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุและผู้ ใช้ รถเข็น ได้แก่ เส้นทาง/การเข้าถึง ขนาด/รูปร่างพื้นที่ใช้สอยและการท ากิจกรรม รวมถึ งรู ปแบบการจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์ และเพื่อเสนอแนวทางในการจัดพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ วิธีวิจัยโดย
การสารวจข้อมูลทางกายภาพ (Inventory) ลักษณะผู้ใช้อาคาร (User Attribute) ศึกษาความต้องการในการใช้พื้นที่และการทา
กิจกรรมต่าง (Need)
ผลทางการวิจัย พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในปัจจุบันมี 3ประเด็น คือหนึ่งด้านการจัดการการอานวยความสะดวก
(Facility management) ในการสัญจรภายในตัวอาคาร ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมส่วนลิฟต์ที่ใช้ในปัจจุบันได้ชารุดใช้การไม่ได้ใน
หลายอาคาร ซึ่งลิฟต์โดยสารสาคัญอย่างยิ่งในอาคารสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้Wheelchair และเนื่องจากไม่ได้มีทางลาดในตัว
อาคารซึ่งจะเชื่อมไปยังแต่ละชั้นเพื่อสารองเมื่อลิฟต์ขัดข้อง ด้านที่สองคือด้านการดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในห้องพัก เมื่อผู้สูงอายุ
ที่อาศัยคนเดียวต้องมีระบบฉุกเฉินหรือสัญญาณเตือนเพื่อให้เพื่อนบ้านได้รับรู้และช่วยเหลือกันในช่วงเวลากลางคืน หรือจัดส่วนกลาง
ให้มีการติดต่อยามฉุกเฉินในโครงการ ด้านที่สามเนื้อที่ในการใช้งาน ภายในห้องมีเนื้อที่ 31.50ตารางเมตร(กว้าง4.20เมตรxยาว7.50
เมตร) เพียงพอต่อประโยชน์ใช้สอยที่อาศัย 1-2 คน ส่วนห้องน้าเนื้อที่ 1.50 ตารางเมตร (กว้าง1.10เมตรxยาว1.40เมตร)ซึ่งพบว่า
ห้องน้ามีการใช้โถสุขภัณฑ์แต่ไม่ได้มีการออกแบบติดตั้งราวพยุงตัว และวัสดุปูพื้นที่บางบ้านใช้กระเบื้องเซรามิคผิวมันเสี่ยงต่อการลื่น
ล้ม แต่สิ่งสาคัญสะท้อนสังคมในปัจจุบันคือผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรือกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว ผู้สูงอายุต้องการคือการได้รับการดูแล
จากลูกหลานญาติพี่น้อง ให้เข้ามาเยี่ยมเอาใจใส่ ซึ่งผู้สูงที่อาศัยอาคารนี้เป็นเวลานาน 30ปีขึ้นไป จะทาให้ผู้สูงอายุติดที่ไม่อยาก
โยกย้ายไปที่อื่นนอกเสียจากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ อาคารสูง

Abstract
Elderly living alone in any hpuseholds has been increasingly tended. There were higher proportion from
3.6% in 2002 to 7.7% in 2007. It shows that there has been changed in Thai social to be aging one. This affects
directly to elderly in the near future. Prospect of elderly living in urban city is found that they will live in high
building, condomenium in form of singleness and taking care one another in any community. The research is
originated from this reason aiming to survey livelihood of elderly, their behaviors and activities in order to improve
residence of elderly under concept of living in high building. Selected community in this study as internal bangkok
community is namely Bonkai to find the effective way in improvement for elderly’s need response.
The objective of the research is to study spatial needs of normal elderly and disabled utilizing
wheelchair accomodating in high building and performing any kinds of activity Examples are route/approaching
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size, configuration of utilized and activity areas as well as position of furniture and to propose effective way in
arrangement of living area correspobding to elderly need. Research procedures are data inventory survey, user
attribute, studies of utilized and activity needs.
The results are shown that firstly, currently generated problems of elderly comprise facility
management of walking inside building. This can be performed by improving, repairing malfunction lifts in several
buildings. Lift for any passenger is quite important in high building, especially in elderly utilzing wheelchair and in
case of no ramp connected between buildings for malfunion lift purpose. Secondly, security check within
accomodation will be kept. When elderly only lives, there are emergency system and alarm warning for
neighborhood’recognization and any assistances one another in night time or provision of security guard from
condomenium center. Lastly, utilized area consisting of internal room area of 31.50 sq.m (width of 4.20 m × length
of 7.50 m) suiting for 1-2 persons and restroom area of 1,50 sq.m (width of 1.10 m × 1.40 m) is analyzed. It is
found that there is no handrail installation in area of toilet bowl and matrial type used for laying the toilet floor
risks to slide. For relaxation, listening radio and watching television, one of elderly’s activities during day time,
some elderly lies on the floor resulting in uncomfortable stading up. In current situation, most elderly is
abandoned or single family appeared. Need of elderly is care obtained from descendant and relatives to visit
them. For elderly living in residence spending upnext 30 years, they don’t need to move to anywhere except
defect of assistance by theirselve
Keywords: The elderly, High-rise buildings

1. บทนา
ปัจจุบันการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการ
ดูแลสุขภาพด้วย มีผลให้สถานการณ์ของประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จานวนจะสูงขึ้นทุกปี จานวนประชากรทั้งประเทศไทยมีจานวน
เท่ากับ 62,581,295 คน สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย มีจานวนเท่ากับ 7,493,227 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.97
ซึ่งได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้ว ตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า ตาม
เกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดไว้ ผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนเกือบจะเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรวัยเด็กคือ 47.7 ใน พ.ศ.
2550 นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงจากในปี พ.ศ. 2545 มีสัดส่วนร้อยละ 7.0 ลดลงเหลือ 6.3 ใน
พ.ศ. 2550 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวตามลาพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ใน พ.ศ. 2545 มีสัดส่วนร้อยละ 3.6 เพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 7.7 ใน พ.ศ. 2550 แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้สังคมไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ภาวะเช่นนี้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุ
ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจากการประเมินสภาวะสุขภาพ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี อายุยืนยาวและมีจานวนเพิ่มมากขึ้นด้วย จาเป็นที่
จะต้องมีการวางนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ การคานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้ นอกเหนือจากการให้
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุนี้แล้ว การดูแลให้มีที่พักอาศัยที่ตอบสนองถึงพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้สูงอายุก็เป็นสิ่ง
สาคัญอย่างยิ่งเช่นกัน
และในอนาคตผู้สูงอายุที่อาศัยในเมืองหลวง จะมีการอยู่อาศัยตามอาคารเดี่ยว อพาร์ทเม้น คอนโด และอาจอยู่ตามลาพัง
มากขึ้น ผู้สูงอายุดูแลกันเองภายชุมนนั้น จึงเป็นประเด็นของงานวิจัยนี้เพื่อที่จะสารวจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พฤติกรรมกิจกรรม
การใช้ชีวิต เพื่อนามาปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในบริบทอาคารสูงโดยมีกรณีศึกษาที่เป็นแหล่งชุมชนภายในกรุ งเทพมหานคร
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาความต้องการในการใช้พื้นที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงและการทากิจกรรมต่างๆ ของผูส้ ูงอายุและ
ผู้ใช้รถเข็น ได้แก่ เส้นทาง/การเข้าถึง ขนาด/รูปร่างพื้นที่ใช้สอยและการทากิจกรรม รวมถึงรูปแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์
1.1.2 เพื่อเสนอแนวทางในการจัดพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ

2. วิธีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร เพื่อนามาสรุปกาหนดตัวแปรในการวิจัย และเป็นแนวทางในการศึกษาประเด็นอื่น
ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อชุมชนกลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์ เพื่อทราบถึงปัญหา ความชานาญในการใช้งาน, ลักษณะพฤติกรรม
และกิจกรรมในการใช้งานภายในที่อยู่อาศัย โดยเน้นการสัมภาษณ์ด้านและความต้องการทางกายภาพในการใช้เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว
เฟอร์นิเจอร์ส่วนห้องน้า และเฟอร์นิเจอร์สาหรับห้องนอน ของผู้สูงอายุ เพื่อนามาสรุปวิเคราะห์ศึกษาลักษณะทางกายภาพและ
ข้อจากัดทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุทางการเคลื่อนไหวเก้าอี้ล้อเข็น
ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อผู้สูงอายุและนาทีมลงพื้นที่ห้องพักเก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบขนาด สัดส่วนของผู้สูงอายุ หา
รูปแบบและขนาดสัดส่วน ขนาดพื้นที่ในการใช้สอย
โดยการสร้างสถานการณ์จาลอง ประกอบแบบสังเกตการณ์ โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง วีดิโอ จดบันทึกลักษณะพฤติกรรมการเข้าถึงพื้นที่
การใช้งาน และขีดความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุ โดยการกาหนดกิจกรรมในการทดลอง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้ โดยมีการ
บันทึกภาพนิ่ง โดยมีจดบันทึกลงในแบบสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้สอยพื้นที่
แต่ละส่วนทั้งส่วนรับแขก ส่วนห้องน้า ส่วนห้องนอน และส่วนครัว
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1,2, 3, 4 นามาวิเคราะห์และสรุป
ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอเกณฑ์และแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยแบบอาคารสูง
กำรสำรวจข้อมูลกำยภำพ
(Inventory)
-รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
-ขนาด/รูปแบบ/ประเภทของพื้นที่ทากิจกรรม
-เส้นทางการใช้งาน
-การจัดวางเฟอร์นิเจอร์

ข้อจำกัดในกำรปรับปรุง
(Renovation Constraint)
ศึกษำควำมต้องกำรในกำรใช้พื้นที่และกำรทำกิจกรรม
ต่ำง (Need)
-เส้นทาง, การเข้าถึง
-ขนาด/รูปร่างของพื้นที่ใช้สอย
-การจัดวางเฟอร์นิเจอร์

ลักษณะผู้ใช้อำคำร
(User Attribute)
-เพศ, ระดับการศึกษา
-ขีดจากัดความสามารถทางด้าน
การเคลื่อนไหว
กิจกรรมและเส้นทาง
(Activities & Route)
-ห้องนอน
-เข้าห้องน้า
-ทานอาหาร
-กิจกรรมพักผ่อนส่วนตัว
-กิจกรรมร่วม

เสนอแนวทำงในกำรจัดพื้นที่ในที่อยู่อำศัยแบบอำคำรสูงให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ

แผนผังที่ 1 แสดงกรอบงานวิจัยโครงการ
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
2.2.1 ลักษณะผู้ใช้อาคาร (User Attribute) เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว รายได้ขีดจากัด
ความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหว ขอบเขตเนื้อหากาหนดประเด็นเฉพาะพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวไม่รวมถึงพฤติกรรมด้าน
การมองเห็น และการได้ยิน
2.2.2 กาหนดขนาดหน่วยพักอาศัย โดยจัดเป็นที่อยู่อาศัยแนวสูง ซึ่งแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร เนื้อที่
ดังนี้ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว แนวสูงพื้นที่ 20 ตารางเมตร ต่อ 2 คน คิดเป็นพื้นที่ 10 ตารางเมตรต่อคน ที่อยู่อาศัยถาวร แนวสูงพื้นที่
28 ตารางเมตร จานวนคนสาหรับ 3-4 คน คิดเป็นพื้นที่ 7.0 ตารางเมตรต่อคน ความสูงของเพดาน การระบายอากาศ ประตู ทาง
ติดต่อภายในอาคาร
2.2 การสารวจข้อมูลกายภาพ (Inventory) รูปแบบทางสถาปัตยกรรม,ขนาด/รูปแบบ/ประเภทของพื้นที่ทากิจกรรม
เส้นทางการใช้งาน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ศึกษาความต้องการในการใช้พื้นที่และการทากิจกรรมต่าง (Need) โดยใช้แบบสารวจ
เส้นทาง การเข้าถึง ขนาด/รูปร่างของพื้นที่ใช้สอย การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ กิจกรรมและเส้นทางโดยใช้แบบสารวจ (Activities &
Route) ห้องนอน เข้าห้องน้า ทานอาหาร กิจกรรมพักผ่อนส่วนตัว กิจกรรมร่วม
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.3.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์ในการศึกษาลักษณะแนวความคิดทางด้านที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุ ข้อเท็จจริงของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีประเด็นดังนี้ ความชานาญในการใช้งาน ลักษณะพฤติกรรมและกิจกรรมในการใช้งาน
ภายในที่อยู่อาศัย ความสะดวกและอุปสรรคต่างๆ ในการใช้พื้นที่ภายในที่อยู่อาศัย
2.3.2 แบบสังเกตการณ์ (Observe) ใช้แบบสังเกตการณ์ในการหาข้อเท็จจริง โดยใช้ประกอบกับสถานการณ์
จาลองที่สร้างขึ้น โดยผู้วิจัยทาการสังเกตการณ์และจดบันทึก
2.3.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน กับสถานการณ์จาลองที่สร้าง
ขึ้นโดยประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใช้งาน โดยมีประเด็นดังนี้ ขนาดของพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่างๆ ในการใช้งานลักษณะ
ความสะดวกในการเข้าใช้พื้นที่ อุปสรรคต่างๆ ในการเข้าใช้พื้นที่ ขนาดสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของที่พักอาศัย
รวมถึงพฤติกรรมและกิจกรรมในการใช้พื้นที่
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4.1 ลักษณะผู้ใช้อาคาร (User Attribute) เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว รายได้ขีดจากัด
ความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหว ขอบเขตเนื้อหากาหนดประเด็นเฉพาะพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวไม่รวมถึงพฤติกรรมด้าน
การมองเห็น และการได้ยิน
2.4.2 กาหนดขนาดหน่วยพักอาศัย โดยจัดเป็นที่อยู่อาศัยแนวสูง ซึ่งแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร เนื้อที่ดังนี้
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว แนวสูงพื้นที่ 20 ตารางเมตร ต่อ 2 คน คิดเป็นพื้นที่ 10 ตารางเมตรต่อคน ที่อยู่อาศัยถาวร แนวสูงพื้นที่ 28 ตารางเมตร
จานวนคนสาหรับ 3-4 คน คิดเป็นพื้นที่ 7.0 ตารางเมตรต่อคน ความสูงของเพดาน การระบายอากาศ ประตู ทางติดต่อภายในอาคาร
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลภาคเอกสาร ตัวแปรในการวิจัย ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์ ปัญหา ความชานาญใน
การใช้งาน ลักษณะพฤติกรรมและกิจกรรมในการใช้งานภายในที่อยู่อาศัย ข้อมูลความต้องการทางกายภาพในการใช้เฟอร์นิเจอร์
ชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ส่วนห้องน้า และเฟอร์นิเจอร์สาหรับห้องนอน ของผู้สูงอายุ ข้อจากัดทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุทางการ
เคลื่อนไหวเก้าอี้ล้อเข็น ข้อมูลรูปแบบขนาด สัดส่วนของผู้สูงอายุ หารูปแบบและขนาดสัดส่วน ขนาดพื้นที่ในการใช้สอย จาก
สถานการณ์จาลอง ประกอบแบบสังเกตการณ์ โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง จดบันทึกลักษณะพฤติกรรมการเข้าถึงพื้นที่การใช้งาน
และขีดความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุ โดยการกาหนดกิจกรรมในการทดลอง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้ โดยมีการ
บันทึกภาพนิ่ง สรุปข้อมูลจากแบบสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้สอยพื้นที่แต่
ละส่วนทั้งส่วนรับแขก ส่วนห้องน้า ส่วนห้องนอน และส่วนครัว นาเสนอเกณฑ์และแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่
อยู่อาศัยแบบอาคารสูง

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การสารวจข้อมูลกายภาพ (Inventory) การเคหะชุมชนบ่อนไก่ ซ.ปลูกจิตต์ ถ.พระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่ 1 แสดงผัง GOOGLE MAP ของการเคหะชุมชนบ่อนไก่
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รูปภาพที่ 2 แสดงอาคารสูง 12ชั้น ของการเคหะชุมชนบ่อนไก่
ชุมชนบ่อนไก่เดิมเป็นแหล่งเสื่อมโทรมขนาดใหญ่ซึ่งสานักงานปรับปรุงแหล่งชุมชนเทศบาลนครกรุงเทพ (กรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน) ต้องการปรับปรุงบริเวณดังกล่าว ด้วยการอพยพรื้อย้ายชาวชุมชนแล้วสร้างอาคารแฟลตขึ้นทดแทน ต่อมารัฐบาลได้โอนชุมชน
บ่อนไก่มาให้อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ(กคช.) ใน ปี 2516 โดยเช่าที่ดินกับสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พื้นที่รวม
106 ไร่ 58.44 ตารางวา ปัจจุบันคงเหลือ 68 ไร่ 56.20 ตารางวา (เนื่องจากสานักงานทรัพย์สินขอพื้นที่คืนบริเวณซอยปลูกจิตต์ จานวน
38 ไร่ 2.24 ตารางวา) ในพื้นที่ประกอบด้วย 4 โครงการ 15 อาคาร จานวน 2,578 หน่วย ได้แก่ โครงการบ่อนไก่ รับโอน จัดสร้างเป็น
อาคารสูง 5 ชั้น 4 อาคาร รวม 336 หน่วย (รับโอนมาจากเทศบาลนครกรุงเทพ เมื่อปี 2516 (กรุงเทพมหานครปัจจุบัน) โครงการบ่อนไก่
ระยะ 1 จัดสร้างเป็นอาคารสูง 5 ชั้น 2 อาคาร รวม 120 หน่วย (ก่อสร้างปี 2518) อาคารสูง 12 ชั้น 2 อาคาร รวม 432 หน่วย และ
อาคารสูง 12 ชั้น 2 อาคาร รวม 264 หน่วย (เช่าซื้อเฉพาะตัวอาคาร) โครงการบ่อนไก่ระยะ 2 ส่วน 1 เป็นอาคารสูง 5 ชั้น 1 อาคาร รวม
72 หน่วย (ก่อสร้างปี 2522) และอาคารสูง 12 ชั้น 2 อาคาร รวม 308 หน่วย รวมถึง โครงการบ่อนไก่ ระยะ 3 ส่วนที่ 1 (บ้านพระราม 4)
จัดสร้างเป็นอาคารสูง 14 ชั้น 2 อาคาร รวม 1,046 หน่วย และอาคารจอดรถสูง 5 ชั้น 1 อาคาร จานวน 613 คัน (ก่อสร้างเมื่อปี 2540)
(อ้างอิงจากhttps://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=18872)
ในการลงพื้นที่จากการสารวจ พบว่าการเคหะชุมชนบ่อนไก่ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย 4ชั้น จานวน 4 อาคาร (แฟลต 1-4)
อาคารพักอาศัย 5 ชั้น จานวน 3 อาคาร (ซ.1,ก.1-2) และอาคารพักอาศัย 12 ชั้น จานวน 6 อาคาร (ก.1-2,ค-1,ค-2,ซ.2,ซ.3) และมี
ศูนย์บริการสาธารณสุข สนามกีฬา ชมรมผู้สูงอายุ สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนทั้งประถมและอนุบาล โรงเรียนสารพัดช่าง ศาลาประชาคม
โรงเจ ฯลฯ (ข้อมูลจากสานักงานเคหะชุมชนบ่อนไก่ )
ทางกายภาพชุมชนมีความแออัด การเข้า-ออก มีมอเตอร์ไซด์รับจ้างจากปากทางถนนใหญ่ เข้าตัวอาคาร12ชั้น มีลิฟท์บริการ
อาคารละ2 ตัว บริการประจาชั้นคู่และคี่ แต่พบว่ามีปัญหาลิฟท์ขัดข้องใช้การไม่ได้ในแต่ละอาคารทาให้เหลือลิฟท์ใช้งานอยู่อาคารละ1
ตัว ทาให้ผู้สูงอายุต้องเดินต่อชั้นที่พักอาศัยขึ้นไปอีก 1 ชั้น และมีปัญหาสาหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ใช้Wheelchair ต้องให้ญาติหรือ
เพื่อนบ้านช่วยยกผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจากโถงลิฟท์ไปยังตาแหน่งห้องพักอีกที แต่ไม่มีปัญหาสาหรับผู้สูงอายุอาศัยอยู่ชั้น 1-2 ทาให้การ
ขึ้น-ลงไม่ลาบากมากนัก

รูปภาพที่ 3 แสดงโถงลิฟท์และการขึ้น-ลงของผู้สูงอายุ มีราวจับทั้งสองข้าง
สภาพทางกายภาพภายในห้องพักพบว่ามีกิจกรรมการใช้พื้นที่ในการพักผ่อนคือ การดูทีวี และนอนพักเวลากลางวันและ
มีพื้นที่ในการทาอาหาร และห้องน้า เพียงพอต่อความต้องการ แต่บริเวณที่ตากผ้าคับแคบและเก็บของน้อย จึงทาให้ต้องมีการวาง
ของล้นมาที่หน้าห้อง และยื่นที่ตากผ้าที่ระเบียง
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ตารางที่ 1 การใช้พื้นที่ห้องพักภายในอาคารสูง(อาคาร ก๑)
ประเด็น ห้องที่ 1 แฟลต ก๑ เลขที่ 7/48
ในการ ชั้น 3
วิจัย

ห้องที่ 2 แฟลต ก๑ เลขที่ 7/63
ชั้น 3

ห้องที่ 4 แฟลต ก๑ เลขที่
7/40ชั้น 7

การสารวจข้อมูลกายภาพ(Inventory)

ขนาด/
รูปแบบ
/การจัด
วาง
เฟอร์นิ
เจอร์
เส้นทาง
การ
ใช้งาน

ห้องที่ 3 แฟลต ก๑ เลขที่
ชั้น 4

ขึ้นลิฟต์ชั้น4 เดินลงชั้น3

ขึ้นลิฟต์ชั้น4 เดินลงชั้น3

ตารางที่ 2 ลักษณะผู้ใช้อาคาร(User Attribute)
ลักษณะผู้ใช้อาคาร(User Attribute)
1.เพศ, ระดับ
หญิง ไม่ได้ศึกษา
การศึกษา
2.อายุ
82ปี
3.ขีดจากัด
เดินได้ ระยะใกล้ๆ
ความสามารถ
ทางด้าน
การเคลื่อนไหว
กิจกรรมและเส้นทาง(Activities & Route)
1.ห้องนอน
นอนเตียง
2.เข้าห้องน้า
ห้องน้ามีโถนั่ง

3.ทานอาหาร

โต๊ะทานอาหาร

หญิง ไม่ได้ศึกษา
66ปี
เดินไม่สะดวก

นอนพื้น
ห้องน้ามีโถนั่ง

โต๊ะเอนกประสงค์กางที่พื้น

4.กิจกรรม
นอน, ดูทีวี
พักผ่อนส่วนตัว
5.กิจกรรมร่วม ช่วงเย็นออกมาคุยกันหน้าลิฟท์
6.ข้อจากัดใน
การปรับปรุง
(Renovation
Constraint)
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หญิง ไม่ได้ศึกษา

หญิง ไม่ได้ศึกษา

82ปี
เดินได้ในระยะใกล้ๆ

79ปี
เดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้
เท้า

นอนเตียง
ห้องน้ามีโถนั่ง

นอนเตียง
ห้องน้ามีโถนั่ง

มีโต๊ะทานอาหาร

มีโต๊ะทานอาหาร
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ตารางที่ 3 ผังห้องพักของผู้สูงอายุกรณีศึกษาภายในอาคารสูง(อาคาร ก๑)
การสารวจข้อมูลกายภาพ(Inventory)
ห้องที่ 1 แฟลต ก๑ เลขที่ 7/48 ชั้น 3

ห้องที่ 2 แฟลต ก๑ เลขที่ 7/63 ชั้น 3
สภาพห้องพักมีFucntion
ครบถ้วน แต่ มีความปลอดภัย
เนื่องจากมีเหล็กดัด

ห้องที่ 3 แฟลต ก๑ เลขที่ ชั้น 4

สภาพห้องพักมีFucntion
ครบถ้วนใช้เครื่องเรือน
อเนกประสงค์ แต่วัสดุพื้นมี
ความไม่ปลอดภัยใช้
กระเบื้องเซรามิคผิวมันเสี่ยง
ต่อการลื่นล้ม หากเปียกน้า
จะลื่นล้มได้ มีความ
ปลอดภัยเนื่องจากมีเหล็กดัด

ห้องที่ 4 แฟลต ก๑ เลขที่ 7/40ชั้น 7
สภาพห้องพักมี Fucntion
ครบถ้วนแต่บรรยากาศค่อยข้าง
แออัด เพราะมีวยั รุ่น2-3 คน
อาศัยร่วมด้วย จึงมีเตียงสองชั้น
แต่ไม่มีที่จัดเก็บที่เหมาะสม มี
ความปลอดภัยเนื่องจากมี
เหล็กดัด
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สภาพห้องพักมี
Fucntion ครบถ้วน มีพื้นที่
จัดเก็บ และมีพื้นที่ติด
รูปภาพให้เกิด( SENE OF
PLACE )
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รูปภาพที่ 6 แสดงการลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบสอบถามเป็นมีโครงสร้างจากผู้สูงอายุศูนย์ 16 ลุมพินี
กิจกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินีมีการบริการเกีย่ วกับสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการ
ประดิษฐ์ดอกไม้ กิจกรรมกีฬาโยนห่วง การราไทเก็ก และมีคลีนิคฝังเข็มตามตารางการให้บริการดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

8.00-12.00 น.
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
คลีนิคฝังเข็ม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
คลีนิคฝังเข็ม

13.00-16.00 น.
คลีนิคกายภาพบาบัด
คลีนิคกายภาพบาบัด
-

ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้ใช้อาคารการเคหะแห่งชาติบ่อนไก่ จากข้อมูลแบบสอบถามจากชมรมผู้สูงอายุศูนย์ 16 ลุมพินี สรุปได้ดังนี้ เพศของ
ผู้สูงอายุเป็นหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 70-79 ปี และผู้สูงอายุ 80-89 ปี ส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวความดันโลหิตสูง ข้อเข่า ข้อเท้าเสื่อม
โรคหัวใจ ต้อกระจก และอั้นปัสสาวะไม่ได้ มีอัตราว่างงานและมีงานทา สัดส่วนเท่ากัน ส่วนที่ว่างงานเป็นเพราะมีลูกหลานดูแล ส่วนที่มี
งานทาเพราะต้องเลี้ยงดูตัวเอง ดังนั้นพบว่ าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งต้องช่วยเหลือตนเองและได้รับสวัสดิการทางการรักษาพยาบาลจาก
สาธารณะสุขชุมชน และได้เงินผู้สูงอายุจานวนเดือนละ 700-800 บาท และอาชีพที่ผู้สูงอายุหาเลี้ยงชีพคือ ขายของ เย็บผ้า ผู้สูงอายุ
ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาและปวช. และไม่ได้ศึกษา ไม่พบผู้สูงอายุศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับครอบครัวส่วนใหญ่ อยู่กับลูกและหลาน และสามีภรรยา และมีส่วนหนึ่งอยู่คนเดียว เนื่องจากไม่มีครอบครัว โสด
หรือ สามี หรือภรรยาได้เสียชีวิตไป ส่วนใหญ่มีรายได้ประจา มีอาชีพที่แน่นอน เช่น ขายของ มีแผงขายของ หรือลูกหลานให้ ส่วนมี
รายได้แต่ไม่ประจาเล็กน้อย คือลูกหลานให้บ้างปละปลายและไม่มีรายได้ บางส่วนมีเงินเก็บจากการทางาน ด้านความสามารถพิเศษ
พบว่า ด้านหัตถกรรมมากที่สุด เท่ากับด้านอาหาร และรองลงมาคือ ด้านกีฬาและอื่น ๆ ด้านความสนใจพบว่า สนใจด้านอาหารและ
หัตถกรรม มากที่สุด และรองลงมากคือ ด้านกีฬาและด้านอื่นๆ เช่น สวดมนต์ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุยังเดินได้ดี บางส่วนเดินไม่ค่อยไหว
เนื่องจากมีโรคข้อเข่าเสื่อม กระดูกทับเส้นฯลฯ บางคนต้องใช้ไม้เท้าเวลาเดิน
ด้านตาแหน่งห้องพัก พบว่า ห้องพักอยู่ชั้นล่าง 1-2 และชั้น 3-4 มีความสัมพันธ์กับการเข้าอยู่อาศัยเพราะผู้สูงอายุ มีเวลา
ในการอยู่อาศัยค่อยข้างนาน จึงเลือกพักในชั้นไม่สูงนัก ด้านการเข้าถึงห้องพัก พบว่า ไม่มีปัญหาในการเข้าถึงห้องพัก เพราะมีลิ ฟท์
โดยสาร และมีการรับจ้างไปวางคิวบัตรตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลใกล้ๆ เนื่องจากผู้สูงอายุอยู่ที่นี้มานานจนทาให้ห้องพักใกล้เคียง
เสมือนญาติพี่น้องกัน ด้านการเข้าถึงอาคารสูงพบว่า ผู้สูงอายุไม่มีปัญหาในการเข้าถึงอาคาร ด้านการเข้าถึงอาคารสูงจากถนนหลักถึงตัว
อาคาร พบว่า ผู้สูงอายุสามารถเดินเข้าไปที่พักเองได้ และนั่งรถมอเตอร์ไซด์ และรถทุกประเภท ด้านการใช้พื้นที่ภายในด้านการระบาย
อากาศบนอาคารสูง พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีอาจเพราะความเคยชิน ด้านความรู้สึกปลอดภัย พบว่า ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัยมากถึงปานกลาง
และปลอดภัยน้อยเนื่องจากอยู่คนเดียว ด้านกิจกรรมพักผ่อนส่วนตัว พบว่า นอนพัก ดูทีวี ร้องเพลง ฟังเพลง ทากิจกรรมพูดคุยกับ
เพื่อนในแฟลตและออกกาลังกาย ไทเก็ก ราไทย ปาห่วง ปาเป้า ด้านระยะเวลาที่อาศัย พบว่าส่วนใหญ่อาศัย 20 ปีขึ้นไป ด้านการใช้งาน
พื้นที่นั่งเล่น พบว่า รู้สึกดีเป็นส่วนใหญ่ และไม่ดีเพราะพื้นไม่สม่าเสมอ ไม่ได้จัดสรรพื้นที่ภายใน ด้านการใช้งานพื้นที่ทานอาหาร พบว่า
ใช้งานได้ดีเป็นส่วนใหญ่และใช้งานไม่เหมาะสม เพราะพื้นไม้ไม่สม่าเสมอเดินลาบากกลัวหกล้ม กลัวลื่น และพื้นที่ดูทีวีจะรวมกั บ
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รับประทานอาหาร ด้านการใช้งานพื้นที่ห้องน้า พบว่า ใช้งานได้ดีและมีส่วนที่ต้องปรับปรุง เพราะเก่ามาก ปูนร่อนและสุขภัณฑ์ แบบนั่ง
ยอง ด้านการใช้งานพื้นที่นอน พบว่า ใช้งานได้ดี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งจัดที่นอนเอง

4. สรุปผล
ผลทางการวิจัย สรุปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในปัจจุบันมี 3ประเด็น คือหนึ่งด้านการจัดการการอานวยความสะดวก
(Facility management) ในการสัญจรภายในตัวอาคาร ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมส่วนลิฟท์ที่ใช้ในปัจจุบันได้ชารุดใช้การไม่ได้ในหลาย
อาคาร ซึ่งลิฟท์โดยสารสาคัญอย่างยิ่งในอาคารสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้Wheelchair และเนื่องจากไม่ได้มีทางลาดในตัวอาคารซึ่ง
จะเชื่อมไปยังแต่ละชั้นเพื่อสารองเมื่อลิฟท์ขัดข้อง ด้านที่สองคือด้านการดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในห้องพัก เมื่อผู้สูงอายุที่อาศัยคน
เดียวต้องมีระบบฉุกเฉินหรือสัญญาณเตือนเพื่อให้เพื่อนบ้านได้รับรู้และช่วยเหลือกันในช่วงเวลากลางคืน หรือจัดส่วนกลางให้มีการ
ติดต่อยามฉุกเฉินในโครงการ ด้านที่สามเนื้อที่ในการใช้งาน ภายในห้องมีเนื้อที่ 31.50ตารางเมตร(กว้าง4.20เมตรxยาว7.50เมตร)
เพียงพอต่อประโยชน์ใช้สอยที่อาศัย 1-2 คน ส่วนห้องน้าเนื้อที่ 1.50 ตารางเมตร (กว้าง1.10เมตรxยาว1.40เมตร)ซึ่งพบว่าห้องน้ามีการ
ใช้โถสุขภัณฑ์แต่ไม่ได้มีการออกแบบติดตั้งราวพยุงตัว และวัสดุปูพื้นที่บางบ้านใช้กระเบื้องเซรามิคผิวมันเสี่ยงต่อการลื่นล้ม พบว่า
กิจกรรมช่วงกลางวันของผู้สูงอายุคือพักผ่อน นอนเล่น ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์แต่บางบ้านผู้สูงอายุนอนที่พื้นห้อง ทาให้ลุกนั่งไม่สะดวก
เครื่องเรือนที่สาคัญที่ควรมีอาจเป็นเก้าอี้ที่สามารถเอนนอน หรือตั่งที่สามารถนั่งหรือนอนได้ ส่วนทานอาหารผู้สูงอายุสามารถลงมาทาน
อาหารตามร้านค้า หรือซื้ออาหารสาเร็จรูปทานเองได้ จึงอาจมีส่วนครัวไว้อุ่นอาหารเท่านั้นไม่ต้องการพื้นที่มากนักเนื้อที่ในการใช้งาน3
ตารางเมตร(กว้าง3.00เมตรxยาว3.00เมตร) แต่สิ่งสาคัญที่ผู้สูงอายุต้องการคือการได้รับการดูแลจากลูกหลานญาติพี่น้อง ให้เข้ามาเยี่ยม
เอาใจใส่ ซึ่งผู้สูงที่อาศัยอาคารนี้เป็นเวลานาน 30ปีขึ้นไป จะทาให้ผู้สูงอายุติดที่ไม่อยากโยกย้ายไปที่อื่นนอกเสียจากไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณหัวหน้าสานักงานเคหะชุมชนบ่อนไก่ การเคหะแห่งชาติ ,หัวหน้าชมรมผู้สูงอายุศูนย์ 16 ลุมพินี ผู้สูงอายุ
ทุกท่านในชมรมและเจ้าของห้องพักคุณป้าเซียมเอง แซ่เอง, คุณป้าฐิตารีย์, คุณป้าพจนี อาจณรงค์, คุณป้าเหมือน บัวศรีจันทร์ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การประสานงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สานักงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ที่ช่วยประสานงานให้ได้รับทุนในการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ในปี 2560
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกเป็นการศึกษาเพื่อ
นาผลมาทาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม กิจกรรมบาบัดเด็กของออทิสติก กิจกรรมการทรงตัวเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กออทิสติกเพื่อนาผล
ของการศึกษามาทาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกและนาไปประเมิน
ประสิทธิภาพทางด้านพัฒนาการของเด็กออทิสติกประเมินโดยนักกิจกรรมบาบัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เด็กออทิสติกชาย
และหญิงมีอายุอยู่ในช่วง 3-6 ปี จานวน 10 คน จากศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์นักกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกรรมวิธีการผลิต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และแบบ
ประเมินประสิทธิภาพทางด้านพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในส่วนของ ลาตัว คอ แขน ขา โดยดาเนินการประเมินกับเด็กออทิสติก
ตลอด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วันผลของการวิจัยสามารถแยกออกมาเป็น 2 ส่วนได้แก่ ผลการออกแบบเป็นผลสรุปจากผลจาก
การศึกษาสามารถนามาการออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกจานวน 2 แบบคือ 1.
อุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่โครงสร้างของอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่ผลิตจากเหล็กกลมมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วโดยเลือกใช้สี เหลืองอ่อน โดยภาพรวมมีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 1.40 เซนติเมตรสูง 90 เซนติเมตร
มีบันไดใช้สาหรับฝึกการก้าวเดินที่ผลิตจากไม้อัดขนาด 12 มิลลิเมตรปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นที่ติดกับสะพานที่มีราวจับทั้ง 2 ด้าน
ประกอบไปด้วยแผ่นไม้ที่นามาเรียงยึดติดกันโดยใช้ลวดสลิงเพื่อใช้สาหรับการฝึกการทรงตัว ทรงท่าในขณะของการฝึกเดินและ2.อุปกรณ์
ช่วยฝึกยืนทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่ใช้ฝึกการยืนทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่โครงสร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกยื นตัวทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่ตัวเลือกใช้
เหล็กกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วโดยเลือกใช้สี เหลืองอ่อน โดยภาพรวมมีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตรสูง 90
เซนติเมตร มีราวจับเพื่อช่วยประคองในขณะฝึกยืนทรงตัวและมีแผ่นกระดานทรงตัวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตรปูทับด้วยแผ่น
ยางกันลื่นที่ติดสปริงไว้ด้านล่างของกระดานยืนทรงตัวเพื่อให้เกิดความยึดหยุ่นในขณะการยืนทรงตัว ทรงท่าและในส่วนของผลการ
ประเมินประสิทธิภาพทางด้านการพัฒนาการทางด้านการทรงตัว ทรงท่าประเมินโดยกิจกรรมบาบัดพบว่า เด็กคนที่ 1 ถึง เด็กคนที่ 10
ภาพรวมมีพัฒนาการอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ: อุปกรณ์ทรงตัวทรงท่า การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กออทิสติก

Abstract
The study of Design of Stabilized device to developed big muscles for Autistic children. This study to
take the result to design and create Stabilized equipment. Purpose to study and analyze behavior, activity for
Autism Therapy and activity for stabilization for development of big muscles for Autistic children.To evaluates the
developmental effectiveness for Autistic children were evaluated by Occupational therapists. The samplings were
male and female Autistic children age 3-6 years, 10 persons from the Autistic Center in Nonthaburi. Research
tools include, Interview sheet for Activist of Promotion of Child Development. Specialist in production process,
Specialist in Product design and evaluation sheet the effectiveness of development of big muscles in the part of
body, neck, arms and legs by conducted to Autistic children for 4 weeks, by 4 days a week. The result of reserch
can divide to two part as, the result of design was concluded from study of ability to design Stabilized and
posture device. For develop big muscles for Autistic children.There are 2 types as1. Structure of Equipment to
help stabilize and Posture while moving, It is made of round steel with a diameter of 1 inch, chose to use light
yellow color. Overall have size of 80 cms. widen, 1.40 cms. length and 90 cms. high. There is stairs for walking
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steps train, made of 12 mm. plywood was covered of rubber sheet for protect slip which attached 2 bar of bridge.
They consist of wooden slats line on each other.with sling wire for Stabilize and Posture practice while walking
and 2. Equipment for support Stabilize standing and Posture practice by immovable. Choice to use round steel
with a diameter of 1 inch, chose to use light yellow color. Overall have size of 60 cms. widen, 70 cms. length and
90 cms. high with a bar to hold and support while standing. The is board for Stabilized with a diameter of 40 cms.
was covered of rubber sheet for protect slip hold with spring below board for flexible while stabilize and Posture
standing.The results of effectiveness assessment of the development of stability and Posture by Therapy Activity.
By overall found that the 1st child to the 10th child have were level good in development.
Keywords: Device is stabilized, Development bigmuscles, Autism children

1.บทนา (Introduction)
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้กล่าวถึงความบกพร่องของเด็กออทิสติกว่าเด็กออทิสติกในประเทศไทยมี
อัตราการเพิ่มจานวนมากขึ้น เด็กออทิสติก เป็นเด็กพิเศษประเภทหนึ่งที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคล ภาษา และการสื่อสารความหมายพฤติกรรมอารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งเป็นจากการทางานในหน้าที่ของสมองบางส่วนบกพร่อง
ไปซึ่งจะพบก่อนเด็กมีอายุ 30 เดือนพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กออทิสติกที่แสดงออกมานั้นเป็นความบกพร่องหรือความพิการของ
สมองและการรับรู้ทางระบบประสาทสัมผัสหรือเป็นความผิดปกติที่สมองและระบบประสาท จากการที่เด็กออทิสติกมีรูปร่างของเซลล์
ประสาทที่อาจจะมีความผิดปกติที่เดนไดรท์ ซึ่งเป็นทางเดินของกระแสประสาทที่ไม่มีเยื่อหุ้ม ที่เรียกว่า ไมเยลิน หุ้มในบางส่วนทาให้
การส่งกระแสประสาทขาดไม่ครบถ้วนไม่ถึงเซลล์หรือไม่ถึงอวัยวะเป้าหมาย ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้เด็กออทิสติก มีช่วงเวลาที่ใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลในสมองนานกว่าของคนปกติคือ แปลผลข้อมูลได้ช้ามีการตอบสนองกับบุคคลอื่นช้าการเคลื่อนไหวทางานประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อล่าช้ามีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงการทางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาทั้งในด้านความคิดการประมวลผลเช่น
การคิดอย่างมีจินตนาการในสมองซีกขวาแล้วจะแปลงออกมาให้เป็นภาษาพูดด้วยสมองซีกซ้ายเป็นต้น ตลอดจนการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายที่ต้องเชื่อมโยงกันระหว่างการทางานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาเช่น การทางานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาใน
การเดินถือของการเขียน การเดินที่เชื่องช้า งุ่มง่าม ไม่แคล่วคล่องว่องไว ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ที่ช้าไม่มีความสัมพันธ์กัน
ในการทางานร่วมกันของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและการปฏิบัติตามคาสั่งต่างๆ ได้ช้ากว่าเด็กปกติ
ผดุง อารยะวิญญู (2533) ได้ให้ความหมายของโรคออทิสติก (Autistic Disorder) หรือ ออทิสซึม(Autism) ว่า เป็นความ
ผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อ
ความหมายได้เหมาะสมตามวัย มีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซ้าๆ ไม่ยืดหยุ่น ปัญหาดังกล่าวเป็นตั้งแต่
เล็ก แสดงให้เห็นก่อนอายุ 3 ขวบ เป็นโรคที่รู้จักมาเป็นเวลา 60 ปีแล้ว นักวิชาการพยายามศึกษารายละเอียดต่างๆ ของโรค แต่ยังไม่
สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ ในทางการแพทย์ ภาวะออทิสซึม (Autism) เป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในเด็ก เนื่องจากสมอง
ผิดปกติ เด็กที่เป็นโรคนี้จะอยู่แต่ในโลกของตนเอง และขาดความสนใจที่จะมีสังคมร่วมกับคนอื่น
จากความบกพร่องดังกล่าว เด็กออทิสติกมีปัญหารอบด้านทั้งด้านพฤติกรรมและความคิด ดังนั้นการช่วยเหลือจาเป็นจะต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การออกกาลังกาย การเลียนแบบท่าการออกกาลังกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้มือกับตาประสานกัน การหยิบวัตถุ
ชิ้นเล็กๆ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจาวัน การฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน การฝึกถอดเสื้อผ้า การอาบน้า การแปรงฟัน
การแต่งตัว ทักษะทางสังคม การรู้จักรอคอย การเล่นกับเพื่อน การรู้จักแบ่งปัน บอกชื่อ – สกุลตัวเอง บอกชื่อสมาชิกในครอบครัว ให้
รู้จักทักทาย การไหว้ การขอโทษ ขอบคุณ ทักษะการพูดและภาษาฝึกให้มอง เมื่อพูดกับคนอื่น เลียนแบบการพูดและการใช้ภาษาและ
ทักษะวิชาการ นอกจากทักษะที่จาเป็นในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
กัลยาณี อินต๊ะสิน (2550) ได้กล่าวถึงการทรงตัว (Balance Skill) เป็นการจัดตาแหน่งของร่างกายให้สัมพันธ์กับพื้นที่ว่าง
และแรงดึงดูดของโลก การทรงตัวบนไม้กระดานที่พลิกไปมาได้จะช่วยให้ร่างกายมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันและ
ตอบสนองได้ดีเมื่อเกิดการสูญเสียการทรงตัว ซึ่งการฝึกดังกล่าวทาให้ร่างกายเกิดกลไกของการ Feedback และ Feed forward
ตอบสนองต่อการล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า การฝึกบนกระดานฝึกการทรงตัวจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของระบบประสาทภายในข้อต่อ อันเป็นผลให้การทรงตัวของร่างกายดีขึ้น ทาให้เกิดการพลิกของข้อเท้าซ้าลดลง
และทาให้ความแข็งแรงและความมั่นคงของข้อเท้าเพิ่มมากขึ้น การทรงตัวมีอยู่ 3 รูปแบบคือ การทรงตัวอยู่กับที่ การทรงตัวในขณะ
เคลื่อนที่และการทรงตัวด้วยวัตถุ จากการศึกษาพบว่าเด็กออทิสติกมักมีปัญหาด้านการทรงตัวเพื่อควบคุมการยืนและการเคลื่อนไหว
เพื่อการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อต่างๆ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อลาตัวและลาคอ
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จากความสาคัญดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะทาการศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
สาหรับเด็กออทิสติก ซึ่งแนวทางในการออกแบบคานึงถึงวิธีการบาบัด ฟื้นฟู เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในส่วนของลาตัว แขน ขา
และคอที่สามารถช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการในการทรงตัวในการยืน การเดินได้ดีขึ้น ช่วยในการสร้างสมาธิ ให้กับเด็กออทิสติก
ตลอดจนยังทาให้เด็กออทิสติกมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่รวมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

2.วิธีการศึกษา (Research Methodology)
การศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก เป็นการ
วิจัยพัฒนาและทดลองเพื่อนาผลจากการศึกษามาทาการออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับ
เด็กออทิสติก ในการดาเนินการวิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม เพื่อให้การวิจัยนี้บรรลุถึงเป้าหมายและ
ครอบคลุมทุกส่วนตามวัตถุประสงค์ โดยมีวิธีการศึกษา ตามขั้นตอนดั้งนี้

2.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (Literature review)
2.1.1 การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการฟื้นฟู การบาบัดรักษา พฤติกรรมเด็กออทิสติกที่มีปัญหาในการควบคุมด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มี
ช่วงอายุ 3-6 ปีที่ส่งผลต่อการทรงตัว ทรงท่าของเด็กออทิสติก หลักการทรงตัว ทรงท่าเด็กออทิสติกศึกษาปัญหาการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
ในฝึกการทรงตัว ทรงท่าเพื่อส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรงตัว ทรงท่าเพื่อ
การพัฒนาการ บาบัด ฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กออทิสติก
2.1.2 การสารวจภาคสนาม
ศึกษาลักษณะทางกายภาพและข้อจากัดทางด้านร่างกายของเด็กออทิสติก โดยทาการสัมภาษณ์นักกิจกรรมบาบัดเด็กออทิสติก
เกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกการทรงตัว ทรงท่าบาบัดฟื้นฟูเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กออทิสติก ปัญหาการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่นามาใช้
ในทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้าน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ใช้สอย วัสดุและกรรมวิธีการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อนามาสรุปวิเคราะห์

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาการทางด้านการพัฒนาการทรงตัว ทรงท่าเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในส่วนของการเดินทรงตัวอยู่กับที่และการเดินทรงตัวในขณะเคลื่อนที่โดยได้ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีสุ่มแบบเจาะจง (อุทุมพร จามรมาร,2537:21-25 ) โดยคัดเลือกเด็กออทิสติกชายและหญิงมีอายุอยู่ในช่วง 3-6 ปี จานวน 10 คน
จากศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรีมาทาการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
- ขอความร่วมมือกับศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาการวิจัย
- ทาการทดสอบก่อนทาการทดลอง (Pretest) กับเด็กออทิสติกทีเ่ ป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
- นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพนาไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล
2.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
2.3.1 ขอบเขตการศึกษาข้อมูล
2.3.1.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเด็กออทิสติกที่มีปัญหาในการควบคุมด้านกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ที่มีช่วงอายุ 3-6 ปี ที่ส่งผลต่อการทรงตัว ทรงท่าของเด็กออทิสติกและวิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา
2.3.1.2 ศึกษาปัญหาความต้องการความพึงพอใจจากนักกิจกรรมเด็กออทิสติกเพื่อนามาสรุปแนวทางในการออกแบบ
2.3.1.3 ศึกษาปัญหาการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก
2.3.1.4 ศึกษากิจกรรมบาบัดทรงตัว ทรงท่าเด็กออทิสติกเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
2.3.1.5 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
2.3.1.6 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการฝึกยืนทรง ทรงท่าตัวของเด็กออทิสติกและการออกแบบโดยการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญดังนี้
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมบาบัดเด็กออทิสติก 3 ท่าน
2.3.2 ขอบเขตการออกแบบ
2.3.2.1 ออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกที่ใช้สาหรับฝึกการทรง
ทรงท่าเพื่อการพัฒนาการของกล้ามมัดใหญ่ของเด็กออทิสติกโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบการทรงตัวของร่างกาย ประกอบไปด้วย
- อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่ (หมายเหตุอุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าที่ใช้ในการฝึกเดิน)
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- อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว ทรงท่าตัวอยู่กับที่ (หมายเหตุอุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าที่ใช้ฝึกยืนเพื่อ)
2.3.2.2 ออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในส่วนของ แขน ขา ลาตัว คอ ที่ใช้สาหรับ
เด็กออทิสติกโดยเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศและสามารถนาไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้
1.3.2.3 ออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้สามารถเคลื่อนย้ายและพับเก็บได้
2.3.3 ขอบเขตการทดลอง
2.3.3.1 สร้างหุ่นจาลองอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามมัดเนื้อใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก เพื่อนามาใช้
ทดสอบหาความเหมาะสมของรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายในการใช้งาน
2.3.4 ตัวแปรที่ศึกษา
- ตัวแปรต้นได้แก่ อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามมัดเนื้อใหญ่
- ตัวแปรตามได้แก่ พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในส่วนการทรงตัว ทรงท่าในการยืนตัวอยู่กับที่และการทรง
ตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.4.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview)
2.4.1.1 แบบสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการในการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆดังนี้
1.ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กพิเศษเด็กออทิสติก (นักกิจกรรมบาบัด) โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
วิธีการฝึกทรงตัว ทรงท่าเพื่อพัฒนาส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พฤติกรรมและการพัฒนาการของเด็กออทิสติก
2.ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ โดยการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ใช้สอยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในเชิงพาณิชย์
2.4.2 แบบสังเกตการณ์ (Observe)
- เป็นแบบสังเกตการณ์ในการหาข้อเท็จจริงจากการทดลองใช้หุ่นจาลองทดสอบหาความเหมาะสม
ประกอบกับการสร้างสถานการณ์จาลอง โดยผู้วิจัยทาการสังเกตการณ์และจดบันทึก
2.4.3 แบบประเมินประสิทธิภาพ (Performance evaluation)
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพประเมินโดยนักกิจกรรมบาบัดเด็ก ในการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตลอดจนกรอบแนวความคิด นามาเป็นกรอบในการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ
ทางด้านการพัฒนาโดยมีประเด็นในการประเมินทั้ง 2 ด้านดังนี้
- การพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
- การพัฒนาการในทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
ในการประเมินผู้วิจัยได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพด้านการพัฒนาการทรงตัว ทรงท่า เพื่อการพัฒนา
ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ใช้อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่โดยการฝึกเดินบนอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าและอุปกรณ์การเดินทรงตัว
ทรงท่าอยู่กับที่โดยการฝึกยืนบนอุปกรณ์ โดยคัดเลือกเด็กที่มีอาการออทิสติกที่มีระดับกลุ่มที่อาการปานกลาง จานวน 10 คน จาก
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กาหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อการประเมิน
ประสิทธิภาพตลอด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที ดังตารางที1่

ตารางที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (อรทัย ธุลีจันทร์. 2550)
สัปดาห์
ที่
1

วันที่ทาการทดลอง

กิจกรรม

จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี

การเคลื่อนที่โดยการเดินทรงตัว ทรงท่าบนอุปกรณ์

ทักษะการทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
พัฒนาการการทรงตัว ทรงท่าในการเดิน

การยืนทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่บนอุปกรณ์

พัฒนาการการทรงตัว ทรงท่าในการยืน

การเคลื่อนที่โดยการเดินทรงตัว ทรงท่าบนอุปกรณ์
การยืนทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่บนอุปกรณ์
การเคลื่อนที่โดยการเดินทรงตัว ทรงท่าบนอุปกรณ์
การยืนทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่บนอุปกรณ์
การเคลื่อนที่โดยการเดินทรงตัว ทรงท่าบนอุปกรณ์
การยืนทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่บนอุปกรณ์

พัฒนาการการทรงตัว ทรงท่าในการเดิน
พัฒนาการการทรงตัว ทรงท่าในการยืน
พัฒนาการการทรงตัว ทรงท่าในการเดิน
พัฒนาการการทรงตัว ทรงท่าในการยืน
พัฒนาการการทรงตัว ทรงท่าในการเดิน
พัฒนาการการทรงตัว ทรงท่าในการยืน

2

จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี

3

จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี

4

จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี

160

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพด้านการพัฒนาการ ทรงตัว ทรงท่า เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยดาเนินการทดสอบ
(Posttest) 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน (อรทัย ธุลีจันทร์. 2550) มีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้
1 หมายถึง มีพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าปานกลาง
2 หมายถึง มีพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าดีขึ้น
3 หมายถึง มีพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าดีขึ้นมาก

3. ผลการศึกษา (Research)
3.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเด็กออทิสติก พฤติกรรมเด็กออทิสติกที่มีปัญหาในการควบคุมด้านกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ที่มีช่วงอายุ 3-6 ปี กิจกรรมการทรงตัว ทรงท่าเพื่อเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่เด็กออทิสติก ปัญหาการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ
ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทรงตัว ทรงท่าเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่เด็กออทิสติก

3.2 ผลการออกแบบ
เป็นผลจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมบาบัดเด็กออทิสติก เพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
ปัญหาการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบาบัดกล้ามเนื้อใหญ่เด็กออทิสติก และผลจากคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบ และนักกิจกรรมบาบัดเด็กออทิสติก ผลจากการศึกษาสามารถนามาออกแบบร่างอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกดังนี้
- อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
- อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
3.2.1 การออกแบบร่างเพื่อแสดงแนวคิดเบื้องต้น
ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบร่างเพื่อแสดงแนวคิดเบื้องต้นจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากคาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและนักกิจกรรมบาบัดเด็กออทิสติกดังนี้
3.2.1.1 อุ ป กรณ์ ก ารทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่ อ นที่

ภาพที่ 1 แบบร่างเพื่อแสดงแนวคิดเบื้องต้นอุ ป กรณ์ ก ารทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่ อ นที่
แบบร่างเพื่อแสดงแนวคิดเบื้องต้น อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกเป็น
อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่า ในขณะเคลื่อนที่ รูปแบบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในฝึกการเดินทรงตัว มีบันไดที่ติดกับสะพานที่ประกอบไป
ด้วยแผ่นไม้ที่นามายึดติดกันกับลวดสลิงทั้ง 2 ข้างเพื่อใช้ฝึกให้มีการเคลื่อนไหวในขณะการก้าวเดิน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในส่วนของแขน ขา ลาตัว คอ
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3.2.1.2 อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่

ภาพที่ 2 ออกแบบร่างเพื่อแสดงแนวคิดเบื้องต้นอุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
แบบร่างเพื่อแสดงแนวคิดเบื้องต้น อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก โดยเป็น
อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่รูปแบบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกการยืน ทรงตัว ทรงท่าโดยมีแผ่นกระดานฝึกการยืนการทรง
ตัว ทรงท่าและติดสปิงไว้ด้านล่างของกระดานเพื่อให้เกิดความยึดหยุ่นในขณะการยืนทรงตัว ทรงท่าที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในส่วนของแขน ขา ลาตัว
3.2.2 การสร้างต้นแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก
3.2.2.1 อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
การสร้างอุปกรณ์ทรงตัวที่ใช้ในการฝึกการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่โครงสร้างเลือกใช้เหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 นิ้ว มีบันไดที่ผลิตจากไม้อัดขนาด 12 มิลลิเมตรที่ติดกับสะพานที่ประกอบไปด้วยแผ่นไม้ที่นามายึดติดกันกับลวดสลิงทั้ง 2 ข้าง
เพื่อใช้ฝึกให้มีการทรงตัว ทรงท่าในลักษณะการก้าวเดิน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การสร้างต้นแบบอุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
3.2.2.2 อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
การสร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว ทรงท่าเพื่อใช้ฝึกยืนอยู่กับที่โครงสร้างเลือกใช้เหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว มี
แผ่นกระดานทรงตัวโดยติดสปริงไว้ด้านล่างของกระดานเพื่อให้เกิดความยึดหยุ่นในขณะการยืนทรงตัวดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 การสร้างต้นแบบอุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
3.2.3 ต้นแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก
3.2.3.1 อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่

ภาพที่ 5 การต้นแบบอุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
3.2.3.2 อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่

ภาพที่ 6 ต้นแบบอุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
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3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมเพื่อการประเมินประสิทธิ ภาพด้านการพัฒนาการทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนาทักษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยคัดเลือกเด็กที่มีอาการออทิสติกที่มีระดับกลุ่มที่อาการปานกลาง จานวน 10 คน จากศูนย์บริการบุคคลออทิ
สติกจังหวัดนนทบุรี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีมาทาการทดสอบเพื่อการประเมินประสิทธิภาพทางด้านการพัฒนาการใน
การทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่โดยการฝึกการเดินทรงตัว ทรงท่าบนอุปกรณ์และประเมินประสิทธิภาพทางด้านการทรงตัว
ทรงท่าอยู่กับที่ โดยการฝึกการยืนทรงตัว ทรงท่าบนอุปกรณ์ ทาการทดลองตลอด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที
(อรทัย ธุลีจันทร์. 2550) ดังตารางที่ 2และตารางที่ 3
เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพด้านการพัฒนาการทรงตัว ทรงท่า เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ดังนี้
1 หมายถึง มีพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าปานกลาง
2 หมายถึง มีพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าดีขึ้น
3 หมายถึ ง มี พั ฒ นาการในการทรงตั ว ทรงท่ า ดี ขึ้ น มาก

ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
จานวนเด็ก

การดาเนินการทดลอง กิจกรรมการพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
จานวนวันและสัปดาห์ที่ทาการทดลอง
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
อ พ พฤ จ อ พ พฤ จ อ พ พฤ จ อ พ พฤ

ผลการประเมิน

วันที่ทาการ
ทดลอง
คนที่ 1

จ
1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

3

3

3

ผ่าน

คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่10

1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
2

1
2
2
1
1
2
2
1
2

1
1
2
2
1
1
2
1
2

1
2
2
2
1
1
2
2
2

2
2
3
2
1
2
2
2
2

2
2
3
2
2
2
3
3
2

2
2
3
3
2
2
3
2
3

2
3
3
3
2
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาการด้านการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่โดยดาเนินการทดลอง
กับ เด็กที่มีอาการออทิสติกอยู่ในระดับกลุ่มที่มีอาการปานกลาง จานวน 10 คน พบว่าเด็กคนที่ 1 ถึงเด็กคนที่ 10 ผ่านเกณฑ์ใน
การประเมินแสดงให้เห็นว่า เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นตามลาดับ

ตารางที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมการพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
จานวนเด็ก

การดาเนินการทดลอง กิจกรรมการพัฒนาการในการทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
จานวนวันและสัปดาห์ที่ทาการทดลอง
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
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วันที่ทาการ
ทดลอง
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่10
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จ

อ

พ

พฤ

จ

อ

พ

พฤ

จ

อ

พ

พฤ จ

อ

พ

พฤ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

2
1
1
2
2
1
1
2
1
2

2
1
1
2
2
1
1
2
2
2

2
2
2
3
2
1
2
2
2
2

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

2
2
2
3
3
2
2
3
2
3

3
2
3
3
3
2
3
3
3
3

3
2
3
3
3
2
3
3
3
3

3
2
3
3
3
2
3
3
3
3

3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 3 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการพั ฒ นาการ ด้ า นการทรงตั ว ทรงท่ า อยู่ กั บ ที่ โ ดยดาเนิ น การ
ทดลอง กั บ เด็ ก ที่ มี อ าการออทิ ส ติ ก อยู่ ใ นระดั บ กลุ่ ม ที่ อ าการปานกลาง จานวน 10 คน พบว่ า เด็ ก คนที่ 1 ถึ ง เด็ ก คน
ที่ 10 ผ่ า นเกณฑ์ ใ นการประเมิ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เด็ ก มี พั ฒ นาการดี ขึ้ น ตามลาดั บ

4.สรุ ป (Conclusion)
4.1. สรุ ป ผลจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้นาผลจากการศึกษามาทาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทรงตัว
ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก โดยทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝึกการทรงตัว
ทรงท่า เพื่อส่งเสริมทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กออทิสติก ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมทักษะ
พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กออทิสติกโดยนามาบูรณาการร่วมกับ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่คานึงถึงหน้าที่ใช้สอย
ความปลอดภัย ความแข็งแรง ความสะดวกสบาย ความสวยงาม (ยิ่งยง รุ่งฟ้า.2553)ให้สามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กออทิสติกในส่วนของการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่ และการทรงตัว ทรงท่าอยู่กับทีด่ ีขึ้น
4.2 สรุปผลการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก
เป็นผลสรุปจากผลจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ฝึกการทรงตัว ทรงท่า เพื่อส่งเสริมทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กออทิสติก หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กออทิสติก ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถนามาสรุปผลการออกแบบ
อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติกได้ดังนี้
4.2.1 ด้านรูปแบบ
4.2.1.1 อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่
รูปแบบของอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่โครงสร้างของอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัว ทรงท่าในขณะ
เคลื่อนที่ผลิตจากเหล็กกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วโดยเลือกใช้สีเหลืองอ่อน โดยภาพรวมมีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว
1.40 เซนติเมตรสูง 90 เซนติเมตร มีบันไดใช้สาหรับฝึกการก้าวเดินที่ผลิตจากไม้อัดขนาด 12 มิลลิเมตรปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นที่
ติดกับสะพานที่มีราวจับทั้ง 2 ด้านประกอบไปด้วยแผ่นไม้ที่นามาเรียงยึดติดกันโดยใช้ลวดสลิงเพื่อใช้สาหรับการฝึก การทรงตัว
ทรงท่าในขณะของการฝึกเดิน
4.2.1.2 อุปกรณ์การทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่
รูปแบบของอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่ใช้ฝึกการยืนทรงตัว ทรงท่าอยู่กับทีโ่ ครงสร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนตัวทรง
ตัว ทรงท่าอยู่กับที่ตัวเลือกใช้เหล็กกลมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วโดยเลือกใช้สีเหลืองอ่อน โดยภาพรวมมีขนาดกว้าง 60
เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตรสูง 90 เซนติเมตร มีราวจับเพื่อช่วยประคองในขณะฝึกยืนทรงตัวและมีแผ่นกระดานทรงตัวที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตรปูทับด้วยแผ่นยางกันลื่นที่ติดสปริง ไว้ด้านล่างของกระดานยืนทรงตัวเพื่อให้เกิดความยึด หยุ่น
ในขณะการยืนทรงตัว ทรงท่า
4.2.2 ด้านคุณสมบัติ
คุณสมบัติของอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก สามารถช่วยให้มีพัฒนาการของ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในส่วนของ แขน ขา ลาตัว คอ
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4.3 สรุปผลประเมินประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพจากทดสอบจากเด็กออทิสติกจานวน 10 คน โดยทาการประเมินประสิทธิภาพหลังการใช้
อุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิสติก โดยมีประเด็นในการประเมินทางด้านการพัฒนาทั้ง 2
ด้านคือ ด้านการพัฒนาการทรงตัว ทรงท่าอยู่กับที่และด้านการพัฒนาการทรงตัว ทรงท่าในขณะเคลื่อนที่โดยดาเนินการทดสอบ 4
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ30 นาที ซึ่งผลจากการประสิทธิภาพการพัฒนาการทั้ง 2 ด้านพบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นมาก ซึ่ง
จากผลการประเมินประสิทธิภาพทั้ง 2 ด้านมีความสอดคล้องกับ กัลยาณี อินต๊ะสิน (2550) ได้กล่าว ทักษะการเคลื่อนไหวสาหรับ
เด็กออทิสติกเป็นทักษะของการพัฒนาการเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการช้าหรือมีความบกพร่องในการเรียนรู้ทักษะ
โดยทั่วไปทักษะขั้นพื้นฐานที่ใช้กันในชีวิตประจาวันและยังสอดคล้องกับ นิรมัย อ่อนน้อมดี (2538) ได้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวแบบ
อยู่กับที่ (Non Locomotor Movements) หมายถึงการเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยไม่เคลื่อนห่างไปจากจุด
เดิม แต่จะเป็นการใช้ร่างกายทุกส่วนให้ตอบสนองการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนใหญ่ ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และ 2) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ศึกษาชุมชนที่อยู่บริเวณ
อ่าวไทยตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุท รปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวมทั้ง สิ้น 16 ชุม ชน
เก็บข้อมูล โดยการสัมมนาแบบมีส่ว นร่ว ม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม และ
แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การจัดจาแนกและจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และการศึกษาความเป็นเหตุและผล ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของชุมชน โดยเรียนรู้จากสื่อ และจากกิจกรรมเสริม มีผู้จัดการเรียนรู้ เป็นคนในชุมชนและมีกลุ่มผู้เรียน คือ ผู้นา
สมาชิก และนักเรียน ซึ่งร่วมกันกาหนดระยะเวลา สถานที่ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และ 2) ผลการจัดการเรียนรู้จาก
การทดสอบก่อนและหลังเรียน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนรู้เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วม การกัดเซาะชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบน

Abstract
This research is a participatory action research with the two following objectives. 1) To conduct a learning
management to raise awareness and promote stakeholder participation in coastal erosion management. 2) To
evaluate outcomes from the learning management to raise awareness and promote stakeholder participation
in coastal erosion management. The study areas were a total of 16 communities in 5 provinces in the upper
gulf of Thailand including Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samutprakarn, Chachoengsao and Chonburi. The data
was collected by a participatory seminar and evaluation of outcomes from the learning management to raise
awareness and promote stakeholder participation in coastal erosion management. The research instrument
was a participatory seminar record as well as pretest and posttest (before and after learning management). The
qualitative data used data classification, data clustering, comparison, relationship analysis and studying
rationality. The quantitative data used analysis of frequency, mean and standard deviation. The research
findings were as follows: 1) Learning management processes consisted of development of curriculums,
media and the model of learning management according to the needs of the community by learning from
media and extra activities. The people involved with the learning management were people in the
community. And the group of learners were leaders, members and students who mutually shared time
schedules, places and extra activities. 2) The outcomes of the learning management from pretest and posttest
could be found that the scores after the learning management had increased.
Keywords: Learning management, Raising awareness, Participation, Coastal erosion of the upper gulf of Thailand
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1. บทนา
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทาให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของ
ประชาชนในพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งในทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย โดยพบว่าจังหวัด ที่มีพื้นที่ถูกกัดเซาะ
มากกว่าอัตรา 5 เมตรต่อปี (จัดเป็นพื้นที่วิกฤต) ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี และอีกหลายพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะใน
อัตรา 1-5 เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรทางทะเล, 2556) โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนในบริเวณปากแม่น้าบางปะกงจนถึง
ปากแม่น้าท่าจีน เป็นพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวมีความอ่อนไหวและเกิดอย่างรุนแรง อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าปัญหาที่เกิดจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่สามารถชะลอป้องกัน และลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ทุกภาคส่วนของสังคมยังให้ความสาคัญและตื่นตัวในการป้องกันและ
เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้น้อยมากเพราะการไม่รู้ไม่ตระหนักและไม่เชื่อจึงได้รับบทเรียนราคาแพง แม้บางท้องถิ่นจะมีแผนรับมือ
และการเฝ้าระวังภัยอยู่แล้ว แต่เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนจึงทาให้การจัดการลดทอน
ประสิทธิภาพลง
จากการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ใน
ปี พ.ศ. 2554 ในท้องที่อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา พบว่าประสบผลสาเร็จ
อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งได้ขยายการดาเนินงานออกไปยังจังหวัดชลบุรีในโอกาสต่อมา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556; 2557;
2558) ได้ทาการวิจัยโดยสารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนใหญ่แล้วมีเพียงกลุ่มผู้นาของชุมชนบางส่วน
เท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน แต่ประชาชนส่วนใหญ่มิได้ คานึงถึงความสาคัญของการมีส่ วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่ควร และยังพบว่าประชาชนในชุมชนขาดองค์ความรู้และความตระหนักในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อันนาไปสู่การ
ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังควรมีการส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ให้ แก่ ประชาชนเกี่ ยวกั บการป้ องกั นการกั ดเซาะชายฝั่ ง เพื่ อสามารถร่ วมกั นบริ หารจั ดการในพื้ นที่ ชายฝั่ งของชุ มชนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ดังนั้น คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และ 2) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง

2. วิธีการศึกษา
2.1 พื้นที่เป้าหมาย
2.1.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ในเบื้องต้นได้ทาการกาหนดเงื่อนไขที่สาคัญ ได้แก่
1) ชุมชนที่ประสบปัญหากับการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทาการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทยตอนบน
2) ชุมชนที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขการเกิดภัยพิบัติและมีบทเรียนการจัดการที่ดี
3) ชุมชนให้ความสนใจในการร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2.1.2 การคัดเลือกชุมชน ประสานงานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อคัดเลือกชุมชนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดใน
ข้อ 2.1.1 ผลการคัดเลือกชุมชน (ปรากฏดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินโครงการ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

ตาบล
บางแก้ว
พันท้ายนรสิงห์
โคกขาม
บางหญ้าแพรก
บางกระเจ้า
บ้านบ่อ
บางโทรัด
กาหลง
นาโคก
แหลมฟ้าผ่า

หมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านบางบ่อล่าง
หมู่ที่ 8 บ้านชายทะเล
หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 1
หมู่ที่ 6 บ้านนาเกลือมณีรัตน์
หมู่ที่ 1 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
หมู่ที่ 8 บ้านบางขุด
หมู่ที่ 9 บ้านกระซ้าขาว
หมู่ที่ 7 บ้านบางโทรัด
หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเลกาหลง
หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเลโรงกุ้ง
หมู่ที่ 9 บ้านขุนสมุทรจีน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ตาบล
สองคลอง

ชลบุรี

หมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านสองคลอง
หมู่ที่ 9 บ้านหงษ์ทอง
หมู่ที่ 10 บ้านสีล้ง
หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง

คลองตาหรุ
12 ตาบล

5 จังหวัด

16 หมู่บ้าน

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พ.ค. – ต.ค. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ย. – ม.ค.

ภาพที่ 1 แผนที่พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินโครงการ
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
ประชาชนในพื้นที่ที่คัดเลือกจาก 16 ชุมชน (หมู่บ้าน) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม ตาบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ตาบลพันท้ายนรสิงห์ ตาบลโคกขาม ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบลบางกระเจ้า ตาบลบ้านบ่อ ตาบลบางโทรัด ตาบลกาหลง และตาบล
นาโคก จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาบลสองคลอง จังหวัดชลบุรี ตาบลคลองตาหรุ การกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
จากตัวแทนผู้นาชุมชน ประชาชน และนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาใน 16 ชุมชน
ชุมชน (หมูบ่ ้าน)
จังหวัดสมุทรสงคราม
หมู่ที่ 10 ตาบลบางแก้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
หมู่ที่ 8 ตาบลพันท้ายนรสิงห์
หมู่ที่ 8 ตาบลโคกขาม
หมู่ที่ 6 ตาบลบางหญ้าแพรก
หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระเจ้า
หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 7 ตาบลบางโทรัด
หมู่ที่ 7 ตาบลกาหลง
หมู่ที่ 4 ตาบลนาโคก
หมู่ที่ 5 ตาบลนาโคก
จังหวัดสมุทรปราการ
หมู่ที่ 9 ตาบลแหลมฟ้าผ่า

กลุ่มผู้เรียนรู้

จานวน (คน)

ผู้นา ชาวบ้าน นักเรียน

17 คน

ผู้นาและชาวบ้าน
ผู้นา ชาวบ้าน และนักเรียน
ผู้นาและชาวบ้าน
ผู้นาและชาวบ้าน
ผู้นา ชาวบ้านและนักเรียน
ผู้นาและชาวบ้าน
ผู้นา ชาวบ้าน และนักเรียน
ผู้นาและชาวบ้าน
ผู้นา ชาวบ้าน และนักเรียน

11 คน
16 คน
20 คน
15 คน
18 คน
16 คน
20 คน
15 คน
10 คน
11 คน

ผู้นา ชาวบ้าน นักเรียน

15 คน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ชุมชน (หมูบ่ ้าน)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมู่ที่ 6 ตาบลสองคลอง
หมู่ที่ 9 ตาบลสองคลอง
หมู่ที่ 10 ตาบลสองคลอง
จังหวัดชลบุรี
หมู่ที่ 6 ตาบลคลองตาหรุ
รวม

กลุ่มผู้เรียนรู้
ผู้นา ชาวบ้าน นักเรียน

ผู้นาและชาวบ้าน

จานวน (คน)
16 คน
13 คน
10 คน
21 คน
243 คน

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ใช้แบบบันทึกการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมมีประเด็นเกี่ยวกับ 1) ความต้องการความรู้ใน
การจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง 2) สื่อในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และ 3) รูปแบบการเรียนรู้
2.3.2 ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ เครื่องบันทึกภาพและเสียง
2.3.3 ขั้นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและความมามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
จัดการการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย แบบทดสอบประเมินผลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
2.4 วิธีการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการเรียนรู้เพือ่ สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาเภอเมือง (ห้องใหญ่
ชั้น 3) อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสองคลอง
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน 16 ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 การจัดสัมมนาปฐมนิเทศผู้จัดการเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน 16 ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ประกอบด้วย 1) การเตรียมการโดยการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา สถานที่ และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 2) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การศึกษาจากสื่อ การอภิปราย และการทากิจกรรมเสริม
2.4.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการทาแบบประเมินก่อนและหลังการเรียนรู้ นอกจากนี้ในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้มีการติดตามผลการเรียนรู้เป็นระยะ

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การจัดจาแนก จัดกลุ่ม การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการศึกษา ความเป็น
เหตุและผล
2.5.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์ประเมินผล 2 ด้าน คือ คะแนนหลังการเรียนรู้ต้องมากกว่า
คะแนนก่อนการเรียนรู้ และต้องได้คะแนนหลังการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เปรียบเทียบแบบประเมินก่อนและหลังการเรียนรู้
ทดสอบทางสถิติโดย t-test

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการศึกษา
3.1.1 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการ
จัดการการกัดเซาะชายฝั่ง มีรายละเอียดดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตร สื่อประกอบ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) ชื่อหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง
(2) ปรัชญาและแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ในหลักสูตรนี้ได้นาแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเน้นไปที่ “ความประพฤติที่ทาอะไรเพื่อให้เกิดผล” โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือประพฤติปฏิบัติให้ถึงจุด
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“พอประมาณ” (ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป) อันมิใช่สักแต่ให้คิดได้อย่างเที่ยงตรงในเหตุในผลโดยที่ไม่ลงมือปฏิบัติอะไร ซึ่งในที่สุดการ
เรียนรู้จากการลงมือประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็จะนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ของชีวิตผู้เรียนรู้และชุมชนในทางที่เจริญงอกงามขึ้น และตก
ผลึ กเป็ น “ปั ญญา” ที่ สามารถจะน าไปสู่ การแก้ ปั ญหาต่ างๆ ได้ อย่ างถู กต้ องเที่ ยงตรงในเหตุ ในผลยิ่ งๆ ขึ้ น อั นจะกลายเป็ น
“ภูมิคุ้มกัน” ของชีวิตและชุมชนต่อไป
การเข้าใจว่า “ผลที่ดี” คืออะไรเป็นเงื่อนไขด้าน “คุณธรรม” ขณะที่การเข้าใจ ว่าจะต้องกระทา “เหตุ” อะไรเพื่อ
นาไปสู่ “ผลทีด่ ี” นั้นๆ เป็นเงื่อนไขด้าน “ความรู”้ ฉะนั้นหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
อันได้แก่ “ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกัน” กับเงื่อนไขของ “ความรู้และคุณธรรม” ถ้าอธิบายให้เป็น
“กระบวนการเรียนรู”้ (learning process) ดังแนวทางที่อธิบายมาข้างต้น ก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงมากกับ “กระบวนการ
เรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์” (scientific method) ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการ “ตั้งสมมติฐาน” ว่าอะไรเป็น “เหตุ” ที่ก่อให้เกิด “ผล”
จากนั้นก็ “ทดลองพิสูจน์สมมติฐาน” ดังกล่าว สุดท้ายจึง “สรุปผลการทดลอง” ให้ตกผลึกเป็น “ปัญญา” ที่สามารถจะนาไป
ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ได้ต่อไป (ซึ่งก็จะกลายเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ของชีวิตในที่สุด)
(3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน (3.1) เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด วิธีจัดการภัย
พิบัติการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ (3.2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบได้ (3.3) สามารถ
บอกถึงความตั้งใจ และความคาดหวังที่จะประพฤติปฏิบัติและนาแผนการแก้ปัญหาไปปฏิบัติได้ (3.4) เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝั่งได้ และ (3.5) ส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกัน
ขององค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ในการแก้ปัญหาการจัดการภัยพิบัติ
การกัดเซาะชายฝั่ง
(4) โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 4 วิชา คือ (4.1) สถานการณ์ และผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ โลก (4.2) แนวคิด หลักการ วิธีการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง (4.3) การแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ และ
(4.4) การจัดการชุมชน และเครือข่ายแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
(5) การวัดผลและการสาเร็จการเรียนรู้ การสาเร็จการเรียนรู้ ผู้สาเร็จการเรียนรู้ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ (5.1) มีเวลาร่วมเรียนรู้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนวันที่กลุ่มมีการนัดพบของกลุ่ม (5.2) มีการทาโครงงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง และ (5.3) มีการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง
(6) สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ (6.1) สถานที่ การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ กลุ่มผู้เรียนรู้สามารถ
กาหนดสถานที่ และช่วงเวลาในการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วยกลุ่มเอง (6.2) อุปกรณ์การเรียนรู้ กลุ่มและชุมชน
ที่มีการเรียนรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายวีดิทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ ด้วยตนเอง และ
(6.3) สื่อเพื่อใช้ในการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหน่วยงานภาคีได้จัดทาขึ้น
(7) ผลที่คาดว่าจะได้รับของหลักสูตร ได้แก่ (7.1) ส่งเสริมและขยายผลการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง
(7.2) พัฒนาบุคคลเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง (7.3) พัฒนารูปแบบ/การเรียนรู้ ที่
เชื่อมโยงระหว่างแนวคิด หลักการสู่การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงเป็นการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ และ (7.4) ประสานเชื่อมโยงภาคีต่างๆ
ในการผนึกกาลังและเรียนรู้ร่วมกันในการดาเนินงานจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง
1.2) สื่อประกอบด้วย
(1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารหลักสูตรการเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติ กรณีการกัดเซาะชายฝั่ง และเอกสาร
แนวทางการเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติ กรณีการกัดเซาะชายฝั่ง
(2) สื่อวีดิทัศน์ในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 วิชา คือ (2.1) สถานการณ์ และผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง
ระดับท้องถิ่น ประเทศ โลก (2.2) แนวคิด หลักการ วิธีการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง (2.3) การแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่
และ (2.4) การจัดการชุมชน และเครือข่ายแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
1.3) รูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง นี้ใช้ระบบการเรียนการสอน โดย
จัดสาระของหลักสูตรเป็นวิชาที่บูรณาการเนื้อหาและประสบการณ์ต่างๆ ระบบการเรียนรู้ได้แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยมีระยะเวลาในการ
เรียนรู้ด้านเนื้อหาและการปฏิบัติการจริง 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน ดังนี้
(1) ช่วงระยะที่ 1 ระยะการเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นด้านการเรียนรู้เชิงเนื้อหา แนวคิด หลักการและองค์
ความรู้ต่างๆ ที่สามารถเข้าใจในการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นการเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ คัดสรรการพูดคุย ศึกษาดูงาน
การทากิจกรรมหลังจากชมสื่อ การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มในการพูดคุย สรุป วิเคราะห์ เนื้อหาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ (1 เดือน)
สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง รวม 4 วัน 12 ชั่วโมง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนร่วมกัน

171

Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference, 29 June 2018
(2) ช่วงระยะที่ 2 ระยะการเข้าถึงและพัฒนา เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อทา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่งในระยะ 4 สัปดาห์ (1 เดือน)
2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ จากการจัดเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชนในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง สรุปจานวนชุมชนที่เรียนรู้ จานวน 16 ชุมชน ผู้เรียนรู้ทั้งหมด 243 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้เรียนที่เป็นผู้นาและสมาชิกในชุมชน จานวน 10 ชุมชน จานวน 145 คน และ (2) กลุ่มผู้เรียนที่
เป็นผู้นา สมาชิกในชุมชนร่วมกับกลุ่มนักเรียน จานวน 6 ชุมชน จานวน 98 คน ทั้งนี้ได้สรุปผลการติดตามการเรียนรู้ของแต่ละชุมชน
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 กลุ่มผู้เรียนรู้หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง จานวน 16 ชุมชน
ชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
หมู่ที่ 10 บ้านบางบ่อล่าง

กลุ่มผู้เรียนรู้

จานวน (คน)

สถานที่

จานวนครั้งที่เรียนรู้

ผู้นา ชาวบ้าน
นักเรียน

17 คน

โรงเรียนบ้านบางบ่อ

4 ครั้ง

จังหวัดสมุทรสาคร
หมู่ที่ 8 ตาบลพันท้ายนรสิงห์

ผู้นาและชาวบ้าน

10 คน

ที่ทาการผู้ใหญ่บา้ น หมู8่

3 ครั้ง

หมู่ที่ 8 ตาบลโคกขาม

ผู้นา ชาวบ้าน และนักเรียน

16 คน

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ

4 ครั้ง

หมู่ที่ 6 ตาบลบางหญ้าแพรก

ผู้นาและชาวบ้าน

20 คน

2 ครั้ง

หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระเจ้า

ผู้นาและชาวบ้าน

15 คน

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (บาง
หญ้าแพรก)
โรงเรียนชายทะเลบางกระเจ้า

หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านบ่อ

ผู้นา ชาวบ้านและนักเรียน
ผู้นาและชาวบ้าน

15 คน

โรงเรียนวัดบางขุด

4 ครั้ง

หมู่ที่ 7 ตาบลบางโทรัด
หมู่ที่ 7 ตาบลกาหลง
หมู่ที่ 4 ตาบลนาโคก
หมู่ที่ 5 ตาบลนาโคก
จังหวัดสมุทรปราการ
หมู่ที่ 9 ตาบลแหลมฟ้าผ่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมู่ที่ 6 ตาบลสองคลอง
หมู่ที่ 9 ตาบลสองคลอง
หมู่ที่ 10 ตาบลสองคลอง
จังหวัดชลบุรี
หมู่ที่ 6 ตาบลคลองตาหรุ

ผู้นา ชาวบ้าน และนักเรียน
ผู้นาและชาวบ้าน
ผู้นา ชาวบ้าน และนักเรียน

15 คน
15 คน
15 คน
21 คน

บ้านคุณบุญชู อุยยาหาญ หมู่ 9
ที่ทาการกานัน หมู่ 8
ที่ทาการผู้ใหญ่บา้ น หมู่ 7
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม

2 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง

ผู้นา ชาวบ้าน
นักเรียน

15 คน

โรงเรียนขุนสมุทรจีน

4 ครั้ง

ผู้นา ชาวบ้าน
นักเรียน

16 คน
13 คน
10 คน

องค์การบริหารส่วนตาบล
สองคลอง

2 ครั้ง

ผู้นาและชาวบ้าน

21 คน

ที่ทาการผู้ใหญ่ หมู่ 6

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3.1.2 ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนรู้ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง
ประเมินผลการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนรู้จัดทาแบบทดสอบประเมินผลก่อนและหลัง ด้วยตนเอง แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์ประเมินผล 2 ด้าน คือ คะแนนหลังการเรียนรู้ต้องมากกว่าคะแนนก่อนการเรียนรู้ ดาเนินการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทางการเรียนรู้ด้วยค่า t-test ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งจากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนผลการ
ทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนรู้ใน 16 ชุมชน มีค่าเฉลี่ย หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ทุกชุมชน แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อใช้การทดสอบทางสถิติโดย t-test พบว่า คะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) จานวน 7 ชุมชน ได้แก่
ตาบลบางแก้ว ตาบลโคกขาม ตาบลบางกระเจ้า ตาบลบ้านบ่อ หมู่ที่ 8 ตาบลบางโทรัด ตาบลสองคลอง และตาบลคลองตาหรุ ส่วนอีก
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วันที่ 29 มิถุนายน 2561

9 ชุมชน ได้แก่ ตาบลพันท้ายนรสิงห์ บางหญ้าแพรก บ้านบ่อ หมู่ที่ 9 ตาบลกาหลง ตาบลนาโคก และตาบลแหลมฟ้าผ่า คะแนนไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) แต่ประการใด

ตารางที่ 4 คะแนนผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ของแต่ละชุมชน
ชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
หมู่ที่ 10 ตาบลบางแก้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
หมู่ที่ 8 ตาบลพันท้ายนรสิงห์
หมู่ที่ 3 ตาบลโคกขาม
หมู่ที่ 6 ตาบลบางหญ้าแพรก
หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระเจ้า
หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
หมู่ที่ 7 ตาบลบางโทรัด
หมู่ที่ 7 ตาบลกาหลง
หมู่ที่ 4 และ 5 ตาบลนาโคก
จังหวัดสมุทรปราการ
หมู่ที่ 9 ตาบลแหลมฟ้าผ่า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมู่ที่ 6 9 10 ตาบลสองคลอง
จังหวัดชลบุรี
หมู่ที่ 6 ตาบลคลองตาหรุ
หมายเหตุ:

จานวน
(คน)

ก่อนเรียน
คะแนนเฉลี่ย

S.D.

หลังเรียน
คะแนนเฉลี่ย
S.D.

p-value

17

12.88

2.52

15.53

1.70

0.00*

10
16
20
15
15
15
20
15
21

12.70
13.63
13.20
12.93
14.27
13.00
12.55
12.93
13.71

2.58
1.74
3.41
1.43
1.83
0.37
2.58
0.79
1.71

13.80
15.94
14.25
15.27
16.53
13.40
14.70
13.07
13.76

1.13
3.17
1.97
1.58
0.83
0.82
0.47
2.71
1.70

0.14
0.02*
0.29
0.00*
0.00*
0.13
0.00*
0.85
0.93

15

13.00

1.13

13.47

0.99

0.16

39

12.85

2.44

13.85

1.42

0.01*

21

13.62

1.24

15.71

1.38

0.00*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนต่าสุดก่อนเรียนรู้ 12.55 คะแนน หลังเรียนรู้ 13.40 คะแนน
คะแนนสูงสุดก่อนเรียนรู้ 14.27 คะแนน หลังเรียนรู้ 16.53 คะแนน

3.2 อภิปรายผล
การจัดการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง พบว่า การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่
โดยกลุ่มผู้เรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนที่เป็นผู้นาและสมาชิกในชุมชน และกลุ่มผู้เรียนที่เป็นผู้นา สมาชิกในชุมชน
ร่วมกับกลุ่มนักเรียน ผู้เรียนรู้กับผู้จัดการเรียนรู้ มีวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมคิดก่อนดาเนินการจัดการเรียนรู้
ผู้นา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในชุมชน มีการจัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนั้นมีการวางแผนร่วมกัน การร่วมวางแผน
ได้มีการวางแผนการดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้จัดการเรียนรู้ที่เป็นคนในชุมชนทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ และ
กาหนดกิจกรรมในแผนดังกล่าว การร่วมตัดสินใจ มีการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มผู้เรียนรู้ และผู้จัดการเรียนรู้ด้วย การร่วมดาเนินการ
การดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ของหลักสูตร เช่น สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ สถานที่
เป็นต้น ผู้เรียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้ ร่วมกันหาปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เหล่านี้ด้วยตนเอง การร่วมติดตามประเมินผล ในการจัดการ
เรียนรู้ได้กาหนด ให้มีการติดตามประเมินผล โดยผู้จัดการเรียนรู้และคณะนักวิจัยมีการติดตามแบบไม่เป็นทางการ เช่น การสังเกตจาก
พฤติกรรม การถามตอบ การสังเกตจากเอกสารแนวทางการเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติ กรณีการกัดเซาะชายฝั่ง และการประเมินแบบ
เป็นทางการโดยการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนรู้ ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบ พบว่า หลังเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกชุมชน อันเป็นการชี้ให้เห็นว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้มีส่วนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิณสุดา สิริธรังศรี (2555) การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบ มีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน
เพื่อสุขภาวะคนไทย พบว่า การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนโดย มีวิธีการมีส่วนร่วม 8 ประการ ครบถ้วน คือ การ
ร่วมคิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการทางการศึกษา ร่วมวางแผน มีการวางแผนการดาเนินโครงการตามความต้องการ
ของประชาชน ร่วมตัดสินใจ จัดลาดับความสาคัญของโครงการกิจกรรมที่มีความสาคัญใกล้เคียงกัน ร่วมดาเนินการ ตามแผนงาน/
โครงการที่ ได้ รั บอนุ มั ติ แล้ ว โดยได้มี การก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบการแบ่ งงานกั นทาตามโครงการย่อยที่ กาหนดไว้ ร่วมรั บผิ ดชอบ
ดาเนินการตามที่กาหนดตามความรับผิดชอบของแต่ละคน/คณะ ร่วมติดตามและประเมินผล การติดตามโดยคณะทางานของโรงเรียน
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จากภาคประชาชน หรือชุมชน ร่วมแก้ปัญหา คณะทางานโครงการฯ และชุมชนได้ร่วมกันแก้ไข ทาให้ปัญหาและอุปสรรคคลี่คลายลง
และร่วมชื่นชม การประสบผลสาเร็จนาไปสู่การทางานร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลต่อการผนึกกาลังและเกิดความยั่งยืน
นอกจากนี้ยังพบบทเรียนที่สาคัญ คือ
1) โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยความร่วมมือของครู นักเรียน และสมาชิกในชุมชนที่มีผู้บริหารเอา
จริงเอาจัง เปิดใจให้ชุมชนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผล ควรมีการปลูกฝังให้
นักเรียนและเยาวชนให้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด และทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชนเอง
2) ความหลากหลายของผู้นาที่มีพฤติกรรมการบริหารแตกต่างกัน แต่สามารถบริหารงาน ให้ประสบความสาเร็จตามบริบทที่
แตกต่างกัน บางชุมชนมีผู้นาแบบชี้นาเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บางชุมชนมีผู้นาแบบผู้ประสานประโยชน์/อานวยความ
สะดวก และให้โอกาสชุมชนแสดงออก อย่างเต็มที่ แต่นาไปสู่ความสาเร็จของงาน
3) ผู้ นาแบบชี้น าในบางพื้น ที่ได้ รับ ความร่ วมมื อน้ อยกว่า การให้ ชุมชนร่ว มมี บทบาท และขั บเคลื่อ นได้ ดีก ว่า แต่ มี
ความสาเร็จในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเกิดจากความเอาจริงเอาจังของผู้นา
4) การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทา และร่วมกันแก่ไขปัญหาของชุมชนเองด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามต้นแบบหลักสูตร ทาให้ชุมชนกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักริเริ่มการพัฒนา และการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับท้องถิ่นชุมชนของตน
ทั้งนี้ ผู้เรียนรู้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร เช่น ควรมีการสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ให้
มีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง โดยอาจจะใช้เวลาในการอบรมและสัมมนาเพิ่มขึ้น สาหรับการ
ประสานงานระหว่างส่วนกลางและศูนย์เรียนรู้ รวมถึงระหว่างชุมชนด้วยกันเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้วิจัยได้ให้ข้อสังเกตว่า
การติดตามเยี่ยมให้กาลังใจผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีกาลังใจและมีความมั่นใจว่าดาเนินการได้ถูกต้อง และควรมีหน่วยงานหลักหรือ
ทาเนียบผู้เรียนรู้เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้

4. สรุปผล
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นการกระบวนการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การออกแบบหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝั่ง การพัฒนาสื่อ และ
การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีผู้จัดการเรียนรู้ เป็นคนในชุมชน กลุ่ มผู้เรียน ได้แก่ ผู้นา
สมาชิก และนักเรียน มีการกาหนดระยะเวลา สถานที่ และกิจกรรมเสริมตามความต้องการของชุมชน ผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้ โดยการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ทั้ง 16 ชุมชน มีผลคะแนนหลังการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในสังกัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่เกี่ยวข้องใน 16 ชุมชน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ลุล่วงไปได้
ด้วยดี ท้ายที่สุด ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้

6. เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพยากรทางทะเล. 2556. คูม่ ือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง. กรุงเทพฯ: บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จากัด.
พิณสุดา สิริธรังศรี. 2555. รายงานวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม: กรณีศึกษาโครงการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมของ
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โดยวิธีปักไม้ไผ่. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2557. รายงานวิจัยเรื่อง โครงการการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการแก้ไข ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น : กรณีศึกษาการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2558. รายงานวิจัยเรื่อง โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการ
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บทคัดย่อ
การพัฒนาพันธุ์พืชที่สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างๆ กัน จัดเป็นเป้าหมายที่สาคัญอย่างหนึ่งของโปรแกรมการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการแสดงออกของผลผลิตของข้าวโพดข้าว
เหนียว 6 พันธุ์ (พันธุ์สวีทเพอร์เพิล, พันธุ์ข้าวก่า, พันธุ์ข้าวเหนียวหวาน, พันธุ์กระปุก, พันธุ์เลดี้ไวท์ 14 และพันธุ์สาลีอีสาน) โดยปลูก
ทดลองใน 6 สภาพแวดล้อมที่มีการให้ปุ๋ยแตกต่างกัน ในแต่ละสภาพแวดล้อมใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) ทา 3
ซ้า บันทึกข้อมูลลักษณะฝัก และผลผลิตฝักทั้งเปลือก วิเคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละสภาพแวดล้อมและทดสอบความเป็นเอกภาพ
ของความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลอง แล้วนามาวิเคราะห์ผลรวม (combined analysis) ผลการทดลองพบว่ามี
นัยสาคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์กับสภาพแวดล้อม (P < 0.05) โดยที่ผลผลิตของพันธุ์เมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 สภาพแวดล้อม มีความ
แตกต่างกัน (P > 0.01) พันธุ์ข้าวเหนียวหวานให้ผลผลิตมากที่สุด (8.41 ตัน ต่อเฮกตาร์) รองลงมาคือพันธุ์ สวีทเพอร์เพิล (7.27 ตันต่อ
เฮกตาร์) โดยที่พันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตน้อยที่สุดคือพันธุ์ข้าวก่า (6.55 ตันต่อเฮกตาร์) ค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมเมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6
พันธุม์ ีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 (P < 0.01) โดยพบว่าสภาพแวดล้อมที่ 6 (การให้ปุ๋ยคอกอัตรา 2,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี2
สูตร 46-0-0 อัตรา 40 กก./ไร่ และสูตร 15-15-15 100 กก./ไร่) ให้ผลผลิตมากที่สุด (11.91 ตันต่อเฮกตาร์) โดยในสภาพแวดล้อมที่ 1
(ไม่มีการให้ปุ๋ย) และ 2 (ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่) ให้ผลผลิตน้อยที่สุด (2.96 และ 2.69 ตันต่อเฮกตาร์) โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตของทุก
พันธุใ์ นทุกสภาพแวดล้อมเท่ากับ 7.18 ตันต่อเฮกตาร์
คาสาคัญ: ข้าวโพดข้าวเหนียว ผลผลิต สภาพแวดล้อม

Abstract
The development of cultivars, which can be adapted to a wide range of varied environments, is the
significant goal in a crop improvement program. Thus this research aimed to evaluate the effect of
multi-environments on 6 waxy corn cultivars (Sweet Purple, Khokam, Sweet Waxy Corn, Krapuk, Lady White and
Sumlee Isan). They were planted in 6 diverse environments with different fertilizer applications. In each
environment, randomized complete block design (RCBD) with 3 replications was used. Pod characters and
un-husked pod yield (ton per hectare) were collected. After performing analysis of variance and having
homogeneity test for error variances, combined analysis of variance was determined. The results revealed that
there were significant effects of genotype x environment interaction (P < 0.05) in yield. Average yield from 6
environments showed that there was significantly different (P < 0.01) in yield among the genotypes. The Sweet
Waxy cultivar gave the highest yield (8.41 ton/hectare), followed by Sweet Purple (7.27 ton/hectare), whereas
Khokam tended to possess the lowest yield (6.55 ton/hectare). Average yield from 6 genotypes showed that there
was significantly different in yield among the environments (P < 0.01). Environment VI (chemical fertilizers: 46-0-0
and 15-15-15) gave the highest yield of 11.91 ton/hectare, whereas environment 1 and 2 (non-fertilizer and only
46-0-0, respectively) gave the lowest yield (2.96 and 2.69 ton/hectare, respectively). The mean yield from all
genotypes and all environments was 7.18 ton/hectare.
Keywords: Waxy corn, Yield, Environments.
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1. บทนา
ข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays var. ceratina จัดอยู่ในวงศ์ Poaceae พบการ
กล่าวถึงข้าวโพดชนิดนี้ครั้งแรกในจดหมายเหตุของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1908 สืบเนื่องจากมิชชันนารีที่ทางาน
เผยแพร่ศาสนาในเซี่ยงไฮ้ ได้ส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนี้ไปยังสหรัฐอเมริกา (Anonymous, 2012) มีการปลูกโดยนักพันธุศาสตร์
ชื่อ Collins จนเก็บเกี่ยวได้ฝักเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว ต่อมาพบในพม่าปี 1915 และพบในฟิลิปปินส์ปี 1920 และมีการบันทึกอยู่ใน
พงศาวดารจีน ซึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ปี คศ. 347 ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าข้าวโพดชนิดนี้ เป็นพื ชท้องถิ่นของภูมิภาคเอเชีย ในเอนโดสเปิร์มของ
ข้าวโพดข้าวเหนียว ประกอบด้วยโมเลกุลแป้งอไมโลเพ็คติน (amylopectin) เท่านั้น หรือมีสูงถึง 95 – 98 % (Klimek – Kopyra et
al., 2012) ซึ่งไม่มีแป้งชนิด อไมโลส (amylose) มากเหมือนข้าวโพดทั่วไป อไมโลเพ็คติน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแป้งข้าวเหนียว (waxy
starch) ซึ่งเป็นแป้งชนิดเดียวกับแป้งสาคูที่ทาจากมันสาปะหลัง แป้งชนิดนี้ใช้ทาผลิตภัณฑ์อาหาร งานทอผ้า กาว และกระดาษ
ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดฝักสดที่มีบทบาทสาคัญกับเกษตรกรไทย มีการปลูกและจาหน่ายตลอดปี เป็นข้าวโพดฝักสดที่นิยม
บริโภคกันอย่างแพร่หลาย โดยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในปี 2556 จานวน 53,163 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร,
2557) โดยพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นพันธุ์ผสมเปิด แม้ว่าจะมีเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมีจาหน่ายในท้องตลาดอยู่มาก
พอสมควร แต่มีราคาสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดมาก
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการตอบสนองของพันธุ์พืช ดังนั้นในการผลิตพืชในฤดูปลูกต่างกันจึงมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับ
สภาพแวดล้อม (G x E) เสมอ โดยที่พันธุ์ที่มีเสถียรภาพสูงหมายถึงพันธุ์ที่ให้ผลผลิตได้ใกล้เคียงกันในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแตกต่าง
กันมาก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรย่อมต้องการพันธุ์ที่ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่หรือสภาพแวดล้อม (กฤษฎา, 2544) โดยทั่วไปแล้วพันธุ์และ
สายพันธุ์ของพืชซึ่งมีจีโนไทป์แตกต่างกันไป จะให้ผลผลิตได้สูงหรือมีการแสดงออกในลักษณะต่างๆ ในทางบวกได้ดีเมื่อมีการปลูกใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่อาจจะให้ผลผลิตสูงหรือต่าก็ได้หากปลูกในสภาพแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม (genotype-environment interactions, GEI) การแสดงออกของพันธุ์หรือสายพันธุ์เป็นคุณสมบัติที่
สาคัญของจีโนไทป์หรือพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์และการแนะนาพันธุ์สู่เกษตรกรเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่
อาจจะแตกต่างกันไป โดยพันธุ์ควรได้รับการทดสอบในหลายพื้นที่หรือหลายสภาพแวดล้อม หรือในบางครั้งอาจมีการทดสอบในพื้นที่
เดียวแต่จัดการทดลองให้มีหลายสภาพแวดล้อมได้ เช่น การใช้วันปลูกหรือฤดูปลูก ระยะปลูก หรืออัตราปุ๋ยที่แตกต่างกัน (Ottai et
al. (2006) ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกในลักษณะผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวต่อ
สภาพแวดล้อม โดยการจ าลองสภาพแวดล้อมที่ แตกต่ างกันในการศึกษาการตอบสนองของพันธุ์หรือสายพันธุ์พื ช เพื่ อน ามาใช้
ประโยชน์ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป

2. วิธีการทดลอง
พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวก่า, พันธุ์สาลีอีสาน, พันธุ์ข้าวเหนียว
หวาน, พันธุ์กระปุก, พันธุ์เลดี้ไวท์ 14 และพันธุ์สวีทเพอร์เพิล ปลูกทดสอบใน 6 สภาพแวดล้อมจาลอง 6 สภาพแวดล้อม คือ ไม่ใส่ปุ๋ย,
ปุย๋ คอก อัตรา 1,000 กก./ไร่, ปุ๋ยเคมี 1 (สูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก/ไร่ และสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่), ปุ๋ยเคมี 2 (สูตร 46-0-0
อัตรา 40 กก/ไร่ และสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่, ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี 1, ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 กก./ไร่+
ปุ๋ยเคมี 2 ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านการให้ปุ๋ย พื้นที่และช่วงเวลาปลูก (Table 1) การทดลองในแต่ละสภาพแวดล้อมวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จานวน 3 ซ้า แปลงย่อย (หน่วยทดลอง) เตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถดะ ไถแปร ไถพรวน และ
ไถยกร่อง ขนาดแปลงย่อย 1 x 3 ตารางเมตร ปลูก 2 แถวต่อแปลง ปลูกโดยหยอดเมล็ดและถอนแยกให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม ระยะต้น
0.50 เมตร ระยะแถว 0.75 เมตร จานวน 24 ต้นต่อแปลงย่อย ระยะระหว่างแปลงย่อย 0.50 เมตร และระยะระหว่างบล็อก 0.75
เมตร การให้น้า ในระยะ 2 สัปดาห์แรกหลังปลูก ให้น้าโดยรดบนหลุมปลูกเช้าและเย็น หลังจากนั้นให้น้าแบบร่องทุกวันหรือตามความ
เหมาะสม การให้ปุ๋ยตามที่กาหนดไว้ในแต่ละสภาพแวดล้อม โดยถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก) ใส่ตอนเตรียมแปลงปลูก ส่วนปุ๋ยสูตร
15-15-15 แบ่งใส่ 2 ครั้ง คือรองก้นหลุมและเมื่ออายุ 40 วันหลังปลูก และปุ๋ยสูตร 46-0-0 ใส่เมื่ออายุ 21 วันหลังปลูก บันทึกข้อมูล
ของลักษณะฝักและผลผลิต วิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง RCBD และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
Duncan’s new multiple range test ทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวนของทั้ง 6 สภาพแวดล้อม โดยใช้วิธี Bartlett’s
test (ประวิตร, 2548; Little and Hills, 1978) และวิเคราะห์ผลรวม (pooled analysis) ของทั้ง 6 สภาพแวดล้อม (สุรพล, 2537)
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Table 1 Various modified environments (applied fertilizers) of the experiments
conducted for the study
Environments
1
2
3
4
5
6

Fertilizers application
Non fertilizer applied
1,000 kg/rai of cow manure (6,250 kg/ha)
20 kg/rai of 46-0-0 (125 kg/ha) and 50 kg/rai of 15-15-15 (312.5 kg/ha)
40 kg/rai of 46-0-0 (250 kg/ha), 100 kg/rai of 15-15-15 (625 kg/ha)
1,000 kg/rai of cow manure (6,250 kg/ha), 20 kg/rai of 46-0-0 (125 kg/ha)
and 50 kg/rai of 15-15-15 (312.5 kg/ha)
2,000 kg/rai of cow manure (12,500 kg/ha), 40 kg/rai of 46-0-0 (250 kg/ha),
100 kg/rai of 15-15-15 (625 kg/ha)

Period of time
Dec 2016 – Feb 2017
Dec 2016 – Feb 2017
Jan – Mar 2017
Jan – Mar 2017
Feb – Apr 2017
Feb – Apr 2017

3. ผลการทดลอง
ความยาวฝัก (เซนติเมตร) (Table 2) ทั้ง 6 พันธุ์มีความยาวฝักแตกต่างกันเมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมที่ 4 (P < 0.05) ส่วน
ในสภาพแวดล้อมทีเ่ หลือไม่มีความแตกต่างกัน (P > 0.05) โดยไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อม (P > 0.05) ค่าเฉลี่ยของ
พันธุ์เมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 สภาพแวดล้อม มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่พันธุ์กระปุกและพันธุ์สาลีอีสานมีความยาวฝักมากที่สุด
(16.26 และ 16.07 เซนติเมตร ตามลาดับ) พันธุ์สวีทเพอร์เพิลและพันธุ์ข้าวก่ามีความยาวฝักน้อยที่สุด (15.06 และ 15.00 เซนติเมตร
ตามลาดับ) ค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมเมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 พันธุ์มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยพบว่าสภาพแวดล้อมที่ 6 (การให้ปุ๋ย
คอกอัตรา 2,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 40 กก./ไร่ และสูตร 15-15-15 100 กก./ไร่) ให้ความยาวฝักมากที่สุด (18.32
เซนติเมตร) โดยในสภาพแวดล้อมที่ 1 (ไม่มีการให้ปุ๋ย) และ 2 (ปุ๋ยคอกอัตรา 1,000 กก./ไร่) ให้ความยาวฝักน้อยที่สุด (12.58 และ 11.97
เซนติเมตร ตามลาดับ) โดยมีค่าเฉลี่ยความยาวฝักของทุกพันธุใ์ นทุกสภาพแวดล้อมเท่ากับ 15.57 เซนติเมตร
ความกว้างฝัก (เซนติเมตร) (Table 3) ทั้ง 6 พันธุ์มีความกว้างฝักแตกต่างกันเมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมที่ 5 (P < 0.01)
และ 6 (P < 0.05) ส่วนในสภาพแวดล้อมที่เหลือไม่มีความแตกต่างกัน (P > 0.05) โดยไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อม
(P > 0.05) ค่าเฉลี่ยของพันธุ์เมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 สภาพแวดล้อม มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่พันธุ์ข้าวเหนียวหวานมีความกว้าง
ฝักมากที่สุด (4.35 เซนติเมตร) พันธุ์เลดี้ไวท์ 14 มีความกว้างฝักน้อยที่สุด (4.09 เซนติเมตร) ค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมเมื่อเฉลี่ยจากทั้ง
6 พันธุ์มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยพบว่าสภาพแวดล้อมที่ 6 (การให้ปุ๋ยคอกอัตรา 2,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี 2 สูตร 46-0-0 อัตรา
40 กก./ไร่ และสูตร 15-15-15 100 กก./ไร่) ให้ความกว้างฝักมากที่สุด (4.70 เซนติเมตร) และในสภาพแวดล้อมที่ 1 (ไม่มีการให้ปุ๋ย)
และ 2 (ปุ๋ยคอกอัตรา 1,000 กก./ไร่) ให้ความกว้างฝักน้อยที่สุด (3.57 และ 3.50 เซนติเมตร ตามลาดับ) โดยมีค่าเฉลี่ยความกว้างฝักของ
ทุกพันธุใ์ นทุกสภาพแวดล้อมเท่ากับ 4.16 เซนติเมตร

Table 2 Pod length (cm) of waxy corn cultivars under 6 environments
Pod length (cm)
Cultivars
Env.1
Env.2
Env.3
Env.4
Env.5
Sweet Purple
11.69
11.55
16.38
16.30 b
16.62
Kaokam
12.07
11.88
15.85
15.95 b
16.57
Sweet Waxy
12.50
13.00
17.12
16.67 b
17.12
Lady White14
13.47
10.83
16.15
16.72 b
16.73
Krapuk
13.03
12.13
17.40
18.17 a
17.52
Samlee Isan
12.70
12.45
16.58
18.43 a
16.98
F-test
ns
ns
ns
*
ns
CV. (%)
9.37
9.85
3.36
4.45
5.30
Env. Mean**
12.58 C
11.97 C
16.58 B
17.04 B
16.92 B
Note: Genotype x Environment interaction was not significant (P > 0.05)
ns, * and ** = not significant, significant at P<0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT0.05
Means in a row followed by the same capital letter are not significantly different at DMRT0.05
Value in a parenthesis is an experimental mean overall environment.
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Env.6
17.82
17.65
18.15
17.75
19.28
19.25
ns
4.31
18.32 A

Cultivar
Mean
15.06 c
15.00 c
15.76 ab
15.28 bc
16.26 a
16.07 a
**
5.92
(15.57)
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Table 3 Pod width (cm) of waxy corn cultivars under 6 environments
Pod width (cm)
Cultivars
Env.1
Env.2
Env.3
Env.4
Env.5
Sweet Purple
3.74
3.71
4.35
4.36
4.55 b
Kaokam
3.23
3.40
4.24
4.31
4.20 c
Sweet Waxy
3.50
3.63
4.55
4.50
4.82 a
Lady White14
3.64
3.37
4.07
4.36
4.49 b
Krapuk
3.66
3.43
4.32
4.61
4.47 b
Samlee Isan
3.62
3.49
4.30
4.46
4.31 bc
F-test
ns
ns
ns
ns
**
CV. (%)
4.94
5.34
4.92
3.33
2.69
Env. Mean**
3.57 D
3.50 D
4.30 C
4.43 B
4.47 B
Note: Genotype x Environment interaction was not significant (P > 0.05)
ns, * and ** = not significant, significant at P<0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT0.05
Means in a row followed by the same capital letter are not significantly different at DMRT0.05
Value in a parenthesis is an experimental mean overall environment.

Env.6
4.75 b
4.37 c
5.09 a
4.62 bc
4.66 bc
4.73 b
*
3.62
4.70 A

Cultivar
Mean
4.24 ab
3.96 d
4.35 a
4.09 c
4.19 bc
4.15 bc
**
4.12
(4.16)

ผลผลิตฝักทั้งเปลือก (ตัน/เฮกตาร์) (Table 4, Figure 1) ทั้ง 6 พันธุม์ ีผลผลิตแตกต่างกัน เมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมที่ 1, 2
และ 6 ส่วนในสภาพแวดล้อมที่ 3, 4 และ 5 ไม่มีความแตกต่างกัน (P > 0.05) พบว่ามีนัยสาคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับ
สภาพแวดล้อม (P < 0.05) ค่าเฉลี่ยของพันธุ์เมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 สภาพแวดล้อม มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่พันธุ์ข้าวเหนียว
หวานให้ผลผลิตมากที่สุด (8.41 ตันต่อเฮกตาร์ ) รองลงมาคือพันธุ์ สวีทเพอร์เพิล (7.27 ตันต่อเฮกตาร์ ) โดยที่พันธุ์ที่มีแนวโน้มให้
ผลผลิตน้อยที่สุดคือพันธุ์ข้าวก่า (6.55 ตันต่อเฮกตาร์) ค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมเมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 พันธุ์มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 (P < 0.01) โดยพบว่าสภาพแวดล้อมที่ 6 (การให้ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี2 สูตร 46-0-0 อัตรา 40 กก./
ไร่ และสูตร 15-15-15 100 กก./ไร่) ให้ผลผลิตมากที่สุด (11.91 ตันต่อเฮกตาร์) และในสภาพแวดล้อมที่ 1 (ไม่มีการให้ปุ๋ย) และ 2
(ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่) ให้ผลผลิตน้อยที่สุด (2.96 และ 2.69 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลาดับ) โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตของทุกพันธุ์ใน
ทุกสภาพแวดล้อมเท่ากับ 7.18 ตันต่อเฮกตาร์

Table 4 Un-husked pod yield (t/ha) of waxy corn cultivars under 6 environments
Cultivars
Sweet Purple
Kaokam
Sweet Waxy
Lady White14
Krapuk
Samlee Isan
F-test
CV. (%)
Env. Mean**

Env.1
3.83 a
2.09 c
2.82 abc
3.49 ab
3.09 abc
2.43 bc
*
19.02
2.96 D

Un-husked pod yield (t/ha)
Env.2
Env.3
Env.4
3.34 a
7.20
8.44
2.24 b
7.53
8.76
3.38 a
9.23
9.85
2.17 b
5.77
8.63
2.20 b
6.45
10.15
2.82 ab
7.34
9.31
*
ns
ns
19.64
15.42
11.21
2.69 D
7.26 C
9.19 B

Env.5
9.15
8.45
10.46
9.22
8.74
8.55
ns
12.49
9.10 B

Note: Genotype x Environment interaction was significant (P < 0.05)
ns, * and ** = not significant, significant at P<0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT0.05
Means in a row followed by the same capital letter are not significantly different at DMRT 0.05
Value in a parenthesis is an experimental mean overall environment.
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Env.6
11.68 b
10.23 b
14.72 a
11.73 b
12.01 b
11.06 b
**
9.10
11.91 A

Cultivar
Mean
7.27 b
6.55 b
8.41 a
6.83 b
7.10 b
6.92 b
**
13.17
(7.18)
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4. วิจารณ์ผลการทดลอง
พันธุ์พืชมักจะมีตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการปลูกโดยการให้ผลผลิตที่สูงหรือต่าเมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กันไป ดังนั้นนอกจากศักยภาพในการให้ผลผลิตแล้ว การตอบสนองต่อการแสดงออกในลักษณะต่างๆ และการให้ผลผลิตเมื่อปลูกใน
สภาพแวดล้อมที่หลากหลายจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องคานึงถึงเช่นกัน ซึ่งความแตกต่างระหว่างพันธุ์ในการ
ให้ผลผลิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม (GEI) ซึ่งจะพบได้เมื่อพืชพบกับสภาพ
ความเครียดต่างๆ เช่น สภาพแห้งแล้ง (Becker and Leon, 1988)
การจาลองสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในการศึกษาการตอบสนองของพันธุ์พืชทาให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถทดสอบ
พันธุ์ได้ตั้งแต่ในระดับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่สุด (extremely poor or adverse condition) จนถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
(optimal condition) การทดสอบในสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อยจนถึงมากจากการให้ปุ๋ยในระดับต่างๆ (Ottai
et al. (2006) จึงเป็นการจาลองสภาพแวดล้อมดังกล่าวเพื่อการทดสอบการแสดงออกของพันธุ์พืชในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์จากการจาลองสภาพแวดล้อมในการให้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน พบว่าผลผลิตฝักทั้งเปลือก
เมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 สภาพแวดล้อม พันธุ์ข้าวเหนียวหวานให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือกมากที่สุด (8.41 ตันต่อเฮกตาร์) รองลงมาคือพันธุ์ สวีท
เพอร์เพิล (7.27 ตันต่อเฮกตาร์) โดยที่พันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตน้อยที่สุดคือพันธุ์ข้าวก่า (6.55 ตันต่อเฮกตาร์) และเมื่อพิจารณาใน
สภาพแวดล้อมที่ 6 ซึ่งมีการให้ปุ๋ยมากที่สุด จัดได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (rich environment) นั้น พบว่าพันธุ์ข้าว
เหนียวหวานให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือกมากที่สุดเช่นกัน (14.72 ตันต่อเฮกตาร์) และยังฝักขนาดใหญ่ คือมีความยาวฝัก 18.15 เซนติเมตร
และความกว้างฝัก 5.09 เซนติเมตร และยังมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อื่นในสภาพแวดล้อมอื่นๆ (Figure 1) ดังนั้นจึงเป็นพันธุ์
ผสมเปิดที่เหมาะสมในการแนะนาให้เกษตรปลูกได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ต่อไป

Yield (t/ha)
16.00
14.00

ton/hectare

12.00
Sweet Purple

10.00

Kaokam
Sweet Waxy

8.00

Lady White14
6.00

Krapuk
Samlee Isan

4.00
2.00
0.00
Env.1

Env.2

Env.3

Env.4

Env.5

Env.6

Figure 1 Un-husked pod yield (t/ha) of waxy corn cultivars under 6 environments
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5. สรุปผล
ผลผลิตของพันธุ์เมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 สภาพแวดล้อม มีความแตกต่างกัน (P > 0.01) โดยที่พันธุ์ข้าวเหนียวหวานให้ผลผลิต
มากที่สุด (8.41 ตันต่อเฮกตาร์) รองลงมาคือพันธุ์ สวีทเพอร์เพิล (7.27 ตันต่อเฮกตาร์) พันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตน้อยที่สุดคือพันธุ์
ข้าวก่า (6.55 ตันต่อเฮกตาร์) ค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อมเมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 6 พันธุ์มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยพบว่า
สภาพแวดล้อมที่ 6 (การให้ปุ๋ยคอก อัตรา 2,000 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี2 สูตร 46-0-0 อัตรา 40 กก./ไร่ และสูตร 15-15-15 100 กก./ไร่)
ให้ผลผลิตมากที่สุด(11.91 ตันต่อเฮกตาร์) โดยในสภาพแวดล้อมที่ 1 (ไม่มีการให้ปุ๋ย) และ 2 (ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่) ให้ผลผลิต
น้อยที่สุด (2.96 และ 2.69 ตันต่อเฮกตาร์) โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตของทุกพันธุใ์ นทุกสภาพแวดล้อมเท่ากับ 7.18 ตันต่อเฮกตาร์
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บทคัดย่อ
การทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาการให้น้ ามู ลไส้เดือนต่อการผลิตผักชี วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design (CRD) จ้านวน 4 ซ้้าๆ ละ 4 ต้น โดยราดน้้ามูลไส้เดือนเจือจางน้้าที่อัตราส่วน 4 ระดับ ได้แก่ 1:500 1:750
1:1,000 และ 1:2,000 เปรียบเทียบกับ Control (ไม่ให้น้ามูลไส้เดือน) เริ่มให้น้ามูลไส้เดือนกับต้นผักชีที่อายุ 14 วันหลังปลูกและให้ทุก
5 วั น ท้ าการทดลองระหว่ างเดื อนธั นวาคม 2559 ถึ งเดื อนมี นาคม 2560 ณ แปลงทดลองเกษตร และห้ องปฏิ บั ติ การ ภาควิ ชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการทดลองพบว่าน้้ามูลไส้เดือนที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์มี
ปริมาณไนโตรเจน pH และค่าการน้าไฟฟ้ามากที่สุด ขณะที่การให้น้ามูลไส้เดือนที่อัตราส่วนตั้งแต่ 1:500 ช่วยส่งเสริมให้ต้นผักชีมีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงต้น ความยาวราก น้้าหนักต้นสด และมวลชีวภาพ
ค้าส้าคัญ: น้้ามูลไส้เดือน การเจริญเติบโต ผักชี

Abstracts
The objective of this experiment aimed to study the worm tea application on coriander production. The
experiment was arranged in Completely Randomized Design (CRD) with four replications, four plants per
replication, by pouring diluted worm tea with water at four level, included 1:500, 1:750, 1:1,000 and 1:2,000
compared with Control (no worm tea). The application of worm tea to coriander plant started at 14 days after
planting, by each five days. The experiment was conducted during December 2016 to March 2017 at Agricultural
field and laboratory of Department of Agricultural Technology, faculty of Technology, Mahasarakham University.
The results showed that 100% worm tea had the maximal contents of nitrogen, pH and electrical conductivity.
While worm tea application since 1:500 promoted the coriander growth in terms of plant height, root length, fresh
weight and biomass.
Keywords: Worm tea, Growth, Coriander

1. บทน้า (Introduction)
ผักชี (Coriandrum sativum L.) เป็นพืชผักเศรษฐกิจในวงศ์ Apiaceae มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่สามารถน้ามาบริโภคได้
ทุกส่วนของต้นตั้งแต่ ใบ ต้น ราก และเมล็ด ท้าให้ผักชีเป็นพืชผักที่ตลาดมีความต้องการในปริมาณสูงกว่าผักกินใบชนิดอื่น ๆ ผักชีจึง
ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ใช้ได้ทั้งในแง่ของเครื่องปรุงรสประกอบอาหารและมีสรรพคุณทางสมุนไพร (สมพร, 2551) อย่างไรก็ตามผล ผลิต
ผักชีที่วางจ้าหน่ายในท้องตลาดมักประสบปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้ในแปลงปลูก เนื่องจากเกษตรกรมีการน้าสารเคมีมาใช้ใน
แปลงปลูกในปริมาณมาก แต่การกระท้าดังกล่าวส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อการเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสูญเสียความ
อุดมสมบูรณ์ของดินปลูก (Senesi, 1989) ท้าให้ต้นพืชไม่สามารถน้าธาตุอาหารพืชในดินไปใช้ประโยชน์ได้ (Inbar et al., 1985)
ประกอบกับการสูญเสียอินทรียวัตถุในดินน้าไปสู่การเจริญเติบโตของต้นพืชที่ลดลง (Golchin et al., 1995) ท้าให้ในปัจจุบันเกษตรกร
ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรบางส่วนหันกลับมาใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม
อาหารเพื่อฟื้นฟูสภาพดินปลูกและสภาพแวดล้อมให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น โดยการเติมอินทรียวัตถุลงในดิน (Marcotea et al., 2001)
น้้ามูลไส้เดือนเป็นของเหลวสีน้าตาลด้าได้จากกระบวนการย่อยสลายของเศษอินทรีย์วัตถุที่ใช้เป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือนดิน มีราย
งานวิจัยการใช้น้ามูลไส้เดือนผสมกับวัสดุปลูกในการปลูกพืชสวนหลายชนิด เช่น พริก มะเขือเทศ
สตรอเบอรี่ และผักกวางตุ้ง (Saciragic and Dzelilovic, 1986; Tomati et al., 1987) ซึ่งพบว่าการใช้น้ามูลไส้เดือนช่วย
กระตุ้นให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและส่งเสริมปริมาณผลผลิต (อานัฐ, 2550) งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองน้า
น้้ามูลไส้เดือนมาใช้ในการผลิตผักชี เพื่อศึกษาผลของน้้ามูลไส้เดือนต่อการผลิตผักชีในสภาพแปลงปลูก
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2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods)
วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) จ้านวน 4 ซ้้า ซ้้าละ 4 ต้น โดยใช้น้ามูลไส้เดือน
เจือจางด้วยน้้าที่อัตราส่วนแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1:500 1:750 1:1,000 และ 1:2,000 เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (ให้
น้้าเปล่า) โดยการให้น้ามูลไส้เดือนทุก 5 วัน จ้านวน 6 ครั้ง
กรรมวิธีที่ 1 ควบคุม (ให้น้าเปล่า)
กรรมวิธีที่ 2 ราดน้้ามูลไส้เดือนที่เจือจางด้วยน้้าอัตราส่วน 1:500
กรรมวิธีที่ 3 ราดน้้ามูลไส้เดือนที่เจือจางด้วยน้้าอัตราส่วน 1:750
กรรมวิธที ี่ 4 ราดน้้ามูลไส้เดือนที่เจือจางด้วยน้้าอัตราส่วน 1:1,000
กรรมวิธีที่ 5 ราดน้้ามูลไส้เดือนที่เจือจางด้วยน้้าอัตราส่วน 1:2,000
น้ามูลไส้เดือน เลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ AF (African Night Crawler ) ขนาดตัวเต็มวัยจ้านวน 50 ตัวในถังพลาสติกขนาด 30 ลิตรที่เจาะรู
ขนาด 0.5 มิลลิเมตรบริเวณด้านล่างถังจ้านวน 10 รูเพื่อระบายน้้าจากมูลไส้เดือน น้ามูลวัวน้้าหนัก 5 กิโลกรัมที่ผ่านการแช่น้าเป็น
เวลานาน 6 วัน ใส่ลงในถังเลี้ยงให้มีความสูงจากก้นถังหนา 6 นิ้ว อาหารเลี้ยงไส้เดือนจะใช้เปลือกแตงโมที่หั่นให้มีขนาดความกว้าง x
ความยาว 5 เซนติเมตร น้้าหนัก 120 กรัมวางบนผิวหน้าถัง การให้อาหารไส้เดือนจะกระท้า 3 วันต่อครั้ง เก็บรวบรวมน้้ามูลไส้เดือน
เพื่อน้าไปใช้ในงานทดลอง
การปลูกผักชี ท้าการทดลองในสภาพแปลงทดลอง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหยอดเมล็ดผักชี
พันธุ์สายสมร ตราศรแดง ของบริษัท 108 เทคโนฟาร์ม ในถุงพลาสติกขนาด 6x12 นิ้ว จ้านวน 4 เมล็ดต่อถุง ใช้วัสดุปลูกดิน:ปุ๋ยคอก:
แกลบดิบ อัตราส่วน 2:1:1 ที่ผ่านการผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุวัสดุปลูกถุงละ 4 กิโลกรัม ภายหลังเพาะเมล็ด 7 วัน จึงถอนแยกต้นผักชี
ให้เหลือ 1 ต้นต่อถุง
การให้น้ามูลไส้เดือน เริ่มให้น้ามูลไส้เดือนทั้ง 4 ระดับความเข้มข้นภายหลังต้นผักชีงอก 14 วัน โดยวิธีราดลงดินในถุงปลูกต้นผักชี
ปริมาตร 300 มิลลิลิตรต่อถุง การให้น้าจะให้ทุกวันอย่างสม่้าเสมอ ขณะที่การถอนก้าจัดวัชพืชท้าด้วยมือ การเก็บเกี่ยวต้นผักชีท้าเมื่อ
ต้นอายุ 45 วัน

การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลลักษณะน้้ามูลไส้เดือนในด้านปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl method หน่วยเป็น
เปอร์เซ็นต์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้เครื่อง pH Meter OHAUS corporation รุ่น Starter 300 ค่าการน้าไฟฟ้า (Electrical
conductivity, EC) โดยใช้เครื่อง EC Meter Mettler Toledo รุ่น Five Easy Plus FEP30 หน่วยเป็น dS/m ปริมาณอินทรียวัตถุ
(organic matter, OM) โดยวิธีการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.5 N FeSO4 หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ จากดินปลูก น้้ามูลไส้เดือนที่
ความเข้มข้น 100% และน้้ามูลไส้เดือนที่เจือจางน้้าอัตราส่วน 1:100 1:750 1:1000 และ 1:2000 ส่วนผลผลิตผักชีบันทึกที่อายุเก็บ
เกี่ยวขณะต้นอายุ 45 วัน ในด้านความสูงต้น (เซนติเมตร) ความยาวราก (เซนติเมตร) น้้าหนักสดต่อต้น (กรัมต่อต้น) และมวลชีวภาพ
(กรั มต่ อต้น) น้าข้ อมู ลที่รวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่ างทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยโดยใช้ Least Significant
Differended (LSD) โดยใช้โปรแกรม Statistix 9

สถานที่ทดลอง
ท้าการทดลองปลูกในสภาพแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้าบล
ขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล (Results and Discussion)
การให้น้ามูลไส้เดือนเจือจางด้วยน้้าในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ Control (น้้าเปล่า) 1:500 1:750
1:1,000 1:2,000 โดยวิธีการราดลงดินให้กับต้นผักชีทุก 5 วัน เก็บเกี่ยวต้นผักชีขณะอายุ 45 วันหลังปลูก ผลการทดลองพบว่า
1) ปริมาณไนโตรเจนทังหมด (total nitrogen) จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุไนโตรเจนในดินก่อนปลูกและใน
น้้ามูลไส้เดือนที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่าดินก่อนปลูกมีปริมาณไนโตรเจน 0.0280 เปอร์เซ็นต์ ส่วนน้้ามูลไส้เดือนในแต่
ละความเข้มข้นมีปริมาณไนโตรเจนในระดับที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยน้้ามูลไส้เดือนที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์
มีปริมาณไนโตรเจนมากที่สุด (0.0473 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่น้ามูลไส้เดือนที่อัตราส่วน 1:750 1:1,000 และ 1:2,000 มีปริมาณ
ไนโตรเจนต่้าที่สุดอยู่ ระหว่าง 0.0028-0.0031เปอร์เซ็นต์ (Table 1) Hanc and Chadimova (2014) รายงานว่าปริมาณ
ไนโตรเจนในน้้ามูลไส้เดือนเกิดเนื่องมาจากกระบวนการย่อยสลายของไส้เดือน ท้าให้กระตุ้นการเกิดกระบวนการ nitrification
มากขึ้น โดยพบว่าน้้ามูลไส้เดือนมีปริมาณ N–NO3− ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Gutiérrez-Miceli et al. (2007) รายงานว่าน้้ามูล
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ไส้เดือนมีปริมาณ NO3 ถึง 234 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อกิโลกรัม ปริมาณ NO2 2.17 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อกิโลกรัม ขณะที่พบ
ปริมาณ NH4+ 9.14 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบการเพิ่มขึ้นของปริมาณไนโตรเจนในดินภายหลัง
การให้น้ามูลไส้เดือน (Nethra et al., 1999) เนื่องมาจากน้้ามูลไส้เดือนท้าหน้าที่เป็นแหล่งอินทรีย์วัตถุที่ค่อยๆ ปลดปล่อยให้ธาตุ
อาหารพืช (Cantanazaro et al., 1998) การให้น้ามูลไส้เดือนจึงช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในรูปที่ต้นพืชสามารถพร้อมน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์กันระหว่างไส้เดือนดินกับจุลินทรีย์ที่พบในน้้ามูลไส้เดือน (Garg et al., 2012)
2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากการหาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในดินก่อนปลูกและน้้ามูลไส้เดือนที่เจือจาง
น้้าในอัตราต่าง ๆ พบว่าดินก่อนปลูกมี pH ที่ 7.50 ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งจากน้้ามูลไส้เดือนที่ความเข้มข้น
100 เปอร์เซ็นต์ที่มีค่า pH เฉลี่ยมากที่สุดคือ 8.99 (Table 1) ผลการทดลองที่ได้มีความสอดคล้องกับวีณา (2557) พบว่าปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนแสดงคุณสมบัติเป็นเบสมีค่า pH 8.78 ขณะที่ Atiyeh et al. (2000) พบว่าน้้ามูลไส้เดือนที่ได้จากเศษอาหารมี pH
ค่อนไปทางเบส (อยู่ระหว่าง 6.8-8.1) ซึ่งการที่ pH ในน้้ามูลไส้เดือนมีระดับ pH ที่สูง เป็นผลเนื่องมาจากการสลายตัวของกรด
อินทรีย์โดยจุลินทรีย์ที่มีในน้้ามูลไส้เดือน (Suthar and Singh, 2008)
3) ค่าการน้าไฟฟ้า (Electrical conductivity, EC) ผลการทดลองพบว่าในดินก่อนปลูกมีค่าการน้าไฟฟ้า ต่้า
ที่สุดเท่ากับ 0.05 dS/m ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งจากน้้ามูลไส้เดือนที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ที่มีค่า EC
เฉลี่ยมากที่สุดคือ 1.30 dS/m ขณะที่ค่า EC ของน้้ามูลไส้เดือนเจือจางน้้าที่อัตราส่วน 1:500 1:750 1:1,000 และ 1:2,000 มีค่า
EC เฉลี่ยใกล้เคีย งกันอยู่ระหว่า ง 0.42-0.51 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) ผลการทดลองที่ไ ด้พบว่า สอดคล้ องกับ Hanc and
Chadimova (2014) รายงานว่าค่า EC ในกรรมวิธีที่ให้น้ามูลไส้เดือนจะมีระดับที่เพิ่มขึ้น เพราะการปลดปล่อยให้อนุมูลที่มีพันธะ
ในระหว่างการย่อยของไส้เดือน (Garg et al., 2006) รวมถึงการปลดปล่อยแร่ธาตุบางชนิดออกมาในระหว่างการสลายตัวของ
อินทรียวัตถุ (Tognetti et al., 2005) ทั้งนี้ Gutiérrez-Miceli et al. (2007) พบว่าค่า EC ของน้้ามูลไส้เดือนจะขึ้นกับวัตถุดิบที่
น้ามาใช้เลี้ยงไส้เดือน (Atiyeh et al., 2002)
4) ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter, OM) ผลการวิเคราะห์พบว่าในดินก่อนปลูกมีปริมาณอินทรียวัตถุ
0.2355 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับในน้้ามูลไส้เดือน 100 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ 0.2323 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งจากน้้ามูลไส้เดือน: น้้าที่อัตราส่วน 1:500 1:750 1:1,000 และ 1:2,000 ที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณ
อินทรียวัตถุใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 0.0293-0.0412 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) Yang et al. (2015) รายงานว่าน้้ามูลไส้เดือนเกิดจาก
การสลายตัวของอินทรีย์วัตถุโดยผ่านทางปฏิสัมพันธ์กันระหว่างไส้เดือนดินกับจุลินทรีย์ (Hu et al., 2004) โดยผ่านกระบวนการ
ย่อยของไส้เดือนดิน ซึ่งอินทรีย์วัตถุเหล่านี้มีบทบาทช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีฮอร์โมน
พืชที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ท้าให้ระดับของเอนไซม์ต่างๆ ในดินมีมากขึ้น แล้วยังช่วยเพิ่มจ้านวนประชากรของ
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน (Hidalgo, 1999) ท้าให้สามารถใช้เป็นวิธีการจัดการดินปลูกอย่างยั่งยืน

Table 1 Contents of nitrogen (N), pH, EC and organic matter in soil and worm tea at
different ratio
Soil and fermented vermicast at
N contents (%)
pH
different ratio
soil
0.0280b
7.50d
100%
0.0473a
8.99a
1:500
0.0116c
7.85c
1:750
0.0031d
7.82c
1:1,000
0.0031d
7.86c
1:2,000
0.0028d
7.99b
F-test
**
**
LSD
0.00401
0.0971
C.V. (%)
10.26
0.82
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at P** = 0.01.
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EC (dS/m)

OM (%)

0.05c
1.30a
0.51b
0.47b
0.47b
0.42b
**
0.1461
18.21

0.2355a
0.2323a
0.0293b
0.034b
0.0372b
0.0412b
**
0.0121
8.03
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5) ความสูงต้น ที่ระยะเก็บเกี่ยวต้นผักชีขณะอายุ 45 วันหลังปลูก พบว่าการให้น้ามูลไส้เดือน:น้้าที่อัตราส่วน 1:500
1:750 1:1,000 และ 1:2,000 ท้าให้ต้นผักชีมีความสูงต้นมากที่สุดคือ 14.88 12.95 13.66 และ 13.76 เซนติเมตร ตามล้าดับ ซึ่ง
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งจากต้นผักชีที่ไม่ได้รับน้้ามูลไส้เดือนซึ่งมีความสูงต้นเพียง 7.61 เซนติเมตร (Table 2) ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของปรากรมและยุพา (2549) ศึกษาผลของความเข้มข้นของน้้าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และ
วัชพืชต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาว พบว่าการให้น้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น 1:500 ส่งผลต่อการเจริญเติบโตในด้าน
ความสูงต้นดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
6) ความยาวราก ผลการทดลองพบว่าต้นผักชีที่ได้รับน้้ามูลไส้เดือน:น้้าที่อัตราส่วน 1:500 1:750 1:1,000 และ
1:2,000 มีค่าเฉลี่ยความยาวราก 13.98 15.98 13.76 และ 15.08 เซนติเมตร ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญจาก
ต้นผักชีที่ไม่ได้รับน้้ามูลไส้เดือน (Control) ที่มีความยาวรากน้อยที่สุดเพียง 9.71 เซนติเมตร (Table 2) ผลการทดลองที่ได้สอดคล้อง
กับอานัฐ (2550) รายงานว่าจุลินทรีย์ในน้้ามูลไส้เดือนดินช่วยท้าให้โครงสร้างทางกายภาพของของดินดีขึ้นทั้งในด้านการระบายน้้าและ
อากาศ ท้าให้ดินมีความจุความชื้นเพิ่มขึ้น จึงท้าให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตในส่วนรากมากขึ้น ขณะที่ Arancon et al. (2004) พบว่า
จุลินทรีย์ในน้้ามูลไส้เดือนสามารถสร้างฮอร์โมนพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชหลายชนิด เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และ
ไซโตไคนินในปริมาณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช (Frankenberger and Arshad, 1995; Brown, 1995)
7) น้าหนักสดต่อต้น การให้น้ามูลไส้เดือน:น้้าในแต่ละอัตราส่วนพบว่ามีอิทธิผลต่อน้้าหนักสดของต้นผักชี โดยต้นผักชี
ที่ได้รับน้้ามูลไส้เดือน:น้้าที่อัตราส่วน 1:500 1:750 1:1,000 และ 1:2,000 มีน้าหนักสดเท่ากับ 22.22 23.62 21.62 และ 26.01 กรัม
ต่อต้น ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งจากต้นผักชีที่ไม่ได้รับน้้ามูลไส้เดือน (Control) ที่มีน้าหนักสดน้อยที่สุด
เพียง 2.758 กรัมต่อต้น (Table 2) González et al. (2010) รายงานว่าการเติมอินทรียวัตถุลงในดินจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทาง
ฟิสิกส์-เคมี ชีวเคมี และจ้านวนประชากรของจุลินทรีย์ในดินในกลุ่มของแบคทีเรีย รา ยีสต์ แอคติโนมัยซิส และสาหร่ายน้าไปสู่การ
ตอบสนองในทางบวกกับการให้ผลผลิตของพืช ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเป็นปัจจัยส้าคัญที่
ท้าให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชในดิน น้าไปสู่การกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นพืช (Arancon et al., 2006) เนื่องจาก
อินทรียวัตถุที่เติมให้แก่ดินเป็นแหล่งที่ปลดปล่อยให้ธาตุอาหารพืชออกมาอย่างช้าๆ ซึ่งนอกจากจะเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของต้น
พืชที่ปลูกแล้วยังเป็นแหล่งให้พลังงานส้าหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วย (Gomez et al., 2006) ขณะที่ Gutiérrez-Miceli et al. (2007)
ทดลองให้น้ามูลไส้เดือนแก่ต้นมะเขือเทศพันธุ์ Rio Grande ที่ปลูกในแปลง พบว่าการให้น้ามูลไส้เดือนในอัตรา 0 20 30 และ 40 ตัน
ต่อเฮกตาร์ ท้าให้ได้ผลผลิตเท่ากับ 114 138 163 และ 192 ตันต่อเฮกตาร์ ตามล้าดับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นมะเขือเทศที่ได้รับปุ๋ยเคมี
ที่ให้ผลผลิตเพียง 56 ตันต่อเฮกตาร์ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตพืชสันนิษฐานว่าในน้้ามูลไส้เดือนมีธาตุอาหารที่พืชสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้และอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชมากขึ้น (Carlile and Wilson, 1993)
8) มวลชีวภาพ มวลชีวภาพของต้นผักชีที่ได้รับน้้ามูลไส้เดือน:น้้าที่อัตราส่วน 1:500 1:750 1:1,000 และ 1:2,000 มี
ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพที่มากที่สุดและไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.24-1.30 กรัมต่อต้น ขณะที่ต้นผักชีที่ไม่ได้รับน้้ามูล
ไส้ เดือน (Control) มีค่ามวลชีวภาพน้อยที่สุดเพียง 1.04 กรัมต่อต้น (Table 2) ทั้งนี้มีรายงานว่าการให้น้ามูลไส้เดือนแก่ดินปลูก
พบว่าช่วยเพิ่มน้้าหนักแห้งต้นพืช (Edwards, 1995) ผลการทดลองที่ได้นี้พบว่าสอดคล้องกับพงษ์สุดา (2559) ทดลองให้น้าหมัก
ชีวภาพจากไมยราบต่อน้้าที่อัตราส่วน 1:500 พบว่าให้มวลชีวภาพต้นผักชีสูงที่สุด (1.82 กรัมต่อต้น) ขณะที่ Arancon et al. (2006)
รายงานว่าการให้น้ามูลไส้เดือนท้าให้ต้นพืชมีการดูดซึมธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่มากขึ้น (Tomati et al., 1994) ส่งผลกระทบใน
ทางบวกต่อน้้าหนักแห้ง (Edwards, 1995) และปริมาณผลผลิตในพืชหลายชนิด (Edwards and Arancon, 2004) ส่วน Arancon et
al. (2004) ทดลองให้น้ามูลไส้เดือนที่ได้จากเศษอาหารและเศษกระดาษในอัตรา 5 หรือ 10 ตันต่อเฮกตาร์แก่ต้นสตรอเบอรี่พันธุ์
`Chandler' ที่ปลูกในดิน ผลการทดลองพบว่าการให้น้ามูลไส้เดือนสามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอเบอรี่ โดยมี
มวลชีวภาพในส่วนยอดของต้นพืชเพิ่มขึ้น 37 เปอร์เซ็นต์
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

Table 2 Plant height, root length, fresh weight and biomass of coriander after receiving
different ratio of worm tea
Concentration of fermented
Plant height (cm)
Root length (cm)
Fresh weight
vermicast
(g per plant)
Control
7.61b
9.71b
2.76b
1:500
14.88a
13.98a
22.22a
1:750
12.95a
15.98a
23.62a
1:1,000
13.66a
13.76a
21.62a
1:2,000
13.76a
15.08a
26.01a
F-test
*
*
**
LSD
3.1116
3.3233
12.961
C.V. (%)
16.74
16.22
51.57
Letters within columns indicate least significant differences (LSD) at P** = 0.01, P* = 0.05.

Biomass
(g per plant)
1.04b
1.30a
1.26a
1.24a
1.30a
*
0.1518
8.37

4. สรุปผล (Conclusion)
จากการศึกษาการให้น้ามูลไส้เดือนต่อน้้าในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันในการผลิตผักชี สรุปได้ดังนี้
1. น้้ามูลไส้เดือนที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณไนโตรเจน pH และ EC มากขึ้น
2. การให้น้ามูลไส้เดือน:น้า้ ที่อัตราส่วนตั้งแต่ 1:500 ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นผักชีในด้านความสูงต้น ความยาว
ราก น้้าหนักต้นสด และมวลชีวภาพ
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในช้างด้วยการจัดการทางด้านอาหารและการใช้ประโยชน์ ได้จากนา และ
ความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนความเครียดกับฮอร์โมนเพศทังที่เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบในช้างเอเชียเพศผู้ที่ตกมันและไม่ตกมัน ใน
สภาพการเพาะเลียงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์และความแตกต่างของระดับฮอร์โมนคอร์ติโคส
เตอโรนเมตะบอไลท์ และเทสโทสเตอโรนเมตะบอไลท์ ที่สกัดจากมูล ระหว่างช้างที่ตกมันและไม่ ตกมันร่วมกันกับการศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรม ปริมาณฮอร์โมนทังก่อนและระหว่างการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับช้าง โดยทาการศึกษาในกลุ่มประชากร
ช้างเอเชียเพศผู้ที่มีการตกมัน (ในระยะท้ายๆ) และไม่ตกมัน จานวน 1 และ 2 ตัว ตามลาดับของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง
วันที่ 22 มกราคม ถึง 24 มีนาคม 2560 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสเตียรอยด์ฮอร์โมนจากมูลด้วยวิธีการแบบเอนไซม์อิมมูโนเอสเซที่
ใช้แอนติบอดีสองตัว (Double antibody EIA) และศึกษาพฤติกรรมทั่วไปรวมถึงพฤติกรรมซาๆ ที่เป็นสเตอริโอไทป์
(Stereotype) ด้วยวิธีการศึกษาพฤติกรรมแบบเป็นรายตัว (Focal scan) และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธีการแบบ Ttest และ ANOVA ผลจากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนระหว่างช้างที่ตกมัน (อยู่
ในระยะท้ายๆ ของการตกมัน) กับช้างที่ไม่ตกมันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยช้าง “พลายเปี๊ยก” (ตกมัน
ในระยะท้าย) มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนของช้างเพศผู้
ตลอดช่วงเวลาของการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (Mean±SD) 0.69 ± 0.40 นาโนกรัมและ 603.18 ± 353.91 พิโคกรัมต่อกรัมของ
มูลแห้งตามลาดับ ทังนีเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนตลอดระยะเวลา
การศึกษาในช้างเพศผู้ทังหมด ด้วยวิธีการทางสถิติแบบ Correlation Pearson Two-tailed พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก
เมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกทางพฤติกรรมระหว่างช่วงก่อนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับช่วงที่มี การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วย
อาหารและการจัดการกรงเลียงพบการลดลงของพฤติกรรมที่เป็นสเตอริโอไทป์ (Stereotype) ของช้างที่อยู่ในสภาพการเพาะเลียง
(จาก 48.96% เหลือ 27.08% ของพฤติกรรมทังหมดในรอบวัน) นอกจากนีเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับฮอร์โมนคอร์ติโคส
เตอโรนในช่วงก่อนและระหว่างการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งมีแนวโน้มถึง
การไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกของระดับฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนกับการแสดงพฤติกรรมซาๆ ที่เป็นสเตอริโอไทป์ อย่างไรก็ตาม
จากการศึ ก ษานี สามารถแสดงได้ ว่ า การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต สามารถลด การแสดงพฤติ ก รรมซ าๆ ที่ เ ป็ น สเตอริ โ อไทป์
(Stereotype) ของช้างเลียงที่อยู่ในสภาพการเพาะเลียงได้ ซึ่งสามารถนาการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวนีไปประยุกต์ใ ช้ในการ
พัฒนาการจัดการกรงเลียงให้ช้างมีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้
คาสาคัญ: ช้าง คอร์ติโคสเตอโรน เทสโทสเตอโรน สเตอริโอไทป์ พฤติกรรม

Abstract
Study on the effect of enrichment in male elephant during musth period by use diets management and
water utilization. And the relationship of stress hormone and sex hormone level, both positive or negative
correlation in male elephants of the Khao Kheow Open Zoo. In this study aimed to investigate the relationship
and differences of corticosterone metabolites and testosterone metabolites level between mush and non-mush
elephants, with the comparative study of behaviors and hormonal level in before and after enrichments. The
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study was conducted in 3 male of Asian elephants (mush=1 and non-mush=2) of the Khao Kheow Open Zoo,
during 22nd January 2017 to 25th March 2017. Data about enclosure management, nutritional, focal animal behavior
sampling, and fecal hormonal metabolites concentration were recorded by use two antibody EIA techniques.
Statistical analysis was done on T-Test, ANOVA and Correlation Pearson Two-tailed. The results of the study
showed that the average concentration of fecal corticosterone and testosterone between the elephants during
musth (near the end of mush periods) vs. non-musth were none significant differences (P>0.05), however an
average in testosterone concentration during musth to be seem higher than non-mush of these elephants. Overall
concentrations of fecal corticosterone and testosterone in this study averaged (Mean±SD) 0.69 ± 0.40 ng/g and
603.18 ± 353.91 pg/g of dry feces, respectively. From the study of correlation between fecal corticosterone and
testosterone in three males found that, there was positive correlation between corticosterone and testosterone
concentration. From the study about enrichment program found that the promoting of enrichment in this study
can reduce the stereotypic behaviors of Asian elephant by decreased significantly from 48.96 % in frequency on
beginning the enrichments program became to 27.08 % in after enrichment program. The comparison of
corticosterone hormone in elephant showed no significant different (P>0.05) between before and after add
enrichment program, from this showed that there was a tendency for no positive correlation between fecal
corticosterone and stereotype behavior in this study. However, this study demonstrate that promoting of
enrichment can reduce the stereotype behavior in captive of Asian elephants and this study can be applied to
develop cage management to provide welfare to be appropriate in future.
Keywords: Elephants Corticosterone Testosterone Stereotype behaviors

1. บทนา (Introduction)
ช้างเอเชีย (Elephas maximus) เป็นสัตว์บกเลียงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รองจากช้างแอฟริกา ในสมัยก่อน
มนุษย์มักเลียงไว้เพื่อใช้งานในประเภทต่างๆ เช่น ใช้เป็นพาหนะ ลากซุง รวมไปถึงการทาสงคราม และช้างยังเป็นราชพาหนะของ
พระมหากษัตริย์อีกด้วย ช้างเอเชียจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (endangered species) ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของไซเตส (CITES)
ตังแต่ปี ค.ศ. 1973 (Kajaysri et al.,2013) ปัจจุบันจานวนประชากรช้างเอเชียโดยทั่วไปยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยมีสาเหตุมาจาก
การถูกล่าเพื่อเอางา งวง หาง อวัยวะเพศของช้างตัวผู้ การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ การลักลอบล่าเพื่อเอาลูกช้าง และการทาลายป่าไม้เพื่อ
ขยายพืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น สาหรับประชากรที่อยู่ในสถานะเป็นสัตว์เลียงหรือได้รับการดูแลโดยมนุษย์เช่น ช้างที่อยู่ในสภาพการ
เพาะเลียงตามสถานีเพาะเลียง สวนสัต ว์ หรือปางช้างต่ างๆ ก็มีแนวโน้มลดจานวนลงเช่นกัน ปัจจุบั นจึงพบว่าประชากรช้างใน
ธรรมชาติอยู่บนขอบเหวของการมีแนวโน้มที่จะสูญพันธ์ (Thitaram et al., 2008) สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งตระหนักถึงความสาคัญใน
การขยายเพาะพันธุ์ช้างเอเชีย จึงมีการพัฒนากระบวนการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ รวมถึงการผสมเทียมซึ่ง
มักพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้การเพาะขยายพันธุ์ประสบความสาเร็จได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นภาวะความไม่สมบูรณ์พันธุ์ การไม่
สามารถจับคู่ได้ การไม่สามารถเลียงช้างเพศผู้รวมกันในพืนที่เดียวในจานวนมากๆ ได้ นาเชือที่รีดได้เพื่อการผสมเทียมมีคุณภาพที่ไม่
เอือต่อการเก็บรักษา การแบ่งแยกกลุ่มประชากร และภาวะความเครียดจากสภาพแวดล้อมในพืนที่เลียงทาให้การเพาะขยายพันธุ์
เป็นไปได้ยาก สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นส่วนงานหนึ่งที่มีการริเริ่มศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์ช้าง เช่น การศึกษา
วงรอบการสืบพันธุ์ การรีดนาเชือ การใช้เทคโนโลยีช่วยทางการสืบพันธุ์ และการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนต่างๆ ที่รวมถึงฮอร์โมน
ความเครียดโดยอาศัยหลักการที่ว่าเมื่อช้าง (หรือสัตว์ป่า) เมื่อมีความเครียดคงอยู่ในระดับสูงจนเกิดเป็นความเครียดเรือรัง (Chronic
stress) จะส่งผลถึงการทางานของระดับฮอร์โมนเพศ และพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่ไม่เป็นไปตามปกติ ทังนีในส่วนของช้างเพศผู้
อาจจะมีผลต่อคุณภาพนาเชือที่ใช้ในการผสมเทียมและคุณภาพชีวิตที่ไม่เป็นตามหลักสวัสดิภาพได้เป็นต้น โดยเฉพาะในช้างที่อยู่
ในช่วงของการตกมัน (Musth) ที่อาจพบว่าควาญช้างมักต้องแยกเลียงจากช้างตัวอื่นๆ เพื่อลดปัญหาการแย่งอาหาร การต่อสู้ระหว่าง
ช้างเพศผู้ที่อาจเกิดขึนได้ ซึ่งการต้องถูกแยกออกจากช้างเชือกอื่นๆ การเข้าถึงแหล่งอาหาร พร้อมทังการกาจัดบริเวณ เพื่อประโยชน์
ด้านต่างๆ ข้างต้น รวมถึงเพื่อให้การตกมันเป็นไปในช่วงเวลาที่สันลง หรือลดกระทบที่จะมีต่อช้างและบุคคลอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งจากการ
รวบรวมรายงานต่างๆ พบว่าช้างเลียงที่ได้รับอาหารที่น้อยกว่าปกติ การถูกแยกจากสมาชิกตัวอื่นๆและอยู่ในพืนที่จากัดเป็นเวลานาน
มักจะแสดงพฤติกรรมซาๆ ที่เป็น สเตอริไอไทป์ (Stereotype) โดยเป็นผลมาจากข้อจากัดของการจัดการกรงเลียง ซึ่งอาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ความสมบูรณ์พันธุ์ และอื่นๆ การศึกษานีจึงมีแนวคิดในการลดผลกระทบด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ เช่น การเพิ่ม
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ความหลากหลายของชนิดอาหาร การจัดการกรงเลียงที่ทาให้ช้างสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งนา หรือใช้นาในการลด
ผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนได้ โดยทาการศึกษาความแตกต่างของระดับฮอร์โมนความเครียดและฮอร์โมนเพศระหว่างช้างที่ตกมัน
และไม่ตกมันร่วมกันกับการศึกษาพฤติกรรมทังก่อนและระหว่างการส่งเสริมพฤติกรรม
นอกจากนีการศึกษาครังนีจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนความเครียดกลุ่ม Glucocorticoids (GCs) และ
ระดับฮอร์โมนเพศ (sex hormone) ด้วยการตรวจวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสเตียรอยด์ฮอร์โมนในตัวอย่างมูลสัตว์ที่
ถูกเมตาบอไลต์ (Metabolites) และขับถ่ายออกมา ซึ่งจะเรี ยกฮอร์โมนแบบนีโดยรวมว่า “สเตียรอยด์ เมตาบอไลต์ ” (Steroids
metabolites) จากกระบวนการตรวจแบบ Two antibody EIA โดยจัดเป็นการศึกษาแบบไม่ทาการจับบังคับหรือรบกวนตัวสัตว์
(Non-invasive methods) ที่เหมาะสมกับสัตว์ป่าที่อยู่ในสภาพของการเพาะเลียง ทังนีการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวยังไม่เป็นที่
แพร่หลายมากนักในประเทศไทยและภูมิภาคนี โดยในประเทศไทยพบเพียงรายงานการศึกษาของ Camen (2011) ที่ทาการศึกษา
เปรียบเทียบระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและเทสโทสเตอโรนของช้างเพศผู้ตกมันโดยใช้ตัวอย่างเลือดและมูล อย่างไรก็ตามการศึกษา
ดังกล่าวยังไม่ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตร่วมด้วย รวมถึงมีการศึกษาปริมาณฮอร์โมนในกลุ่มกลูโคอคร์ติ
คอยด์ คือคอร์ติซอลในมูลช้าง ซึ่งตามปกติคอร์ติซอลสามารถทาการตรวจวัดได้ดีในซีรั่มเลือด มากกว่าในมูลที่มักพบว่ามีคอร์ติโคสเตอ
โรนเป็นอนุพันธ์หลักในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ และมีการเก็บตัวอย่างพร้อมทังการตรวจวิเคราะห์ที่แตกต่างจากการศึกษานี
ทังนีข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ ที่มีสภาพแวดล้อมและระดับฮอร์โมนเป็นตัวกาหนด รวมถึงการจัดการในคอกกักช้างเชือกอื่นๆ
ด้วย โดยการศึกษานีจะเป็นการศึกษาแรกที่ทาการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนร่วมกับการพัฒนาการจัดการกรงเลียง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเพาะเลียงขยายพันธุ์ในเชิงวิชาการและใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการบริหารจัดการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้
พัฒนาวางแผนในการจัดการกรงเลียงได้อย่างเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ช้างให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเอือต่อการเพิ่มจานวน
ประชากรในสภาพการเพาะขยายพันธุ์ได้ อันเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2. วิธีการศึกษา (Research Methodology)
2.1 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
- ช้างเพศผู้ พลายเปี๊ยก (Piak) อายุ 42 ปี
- ช้างเพศผู้ พลายบิลลี่ (Billy) อายุ 27 ปี
- ช้างเพศผู้ สีดอมงคล (Mongkol) อายุ 29 ปี

ภาพที่ 1. ช้างทีใ่ ช้ในการศึกษา (ก) พลายเปี๊ยก (ข) พลายบิลลี่ (ค) สีดอมงคล ตามลาดับ

2.2 วัสดุ อุปกรณ์สาหรับการศึกษา
1. อาหารสาหรับเลียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาหารของช้างได้แก่ อ้อย สับปะรด ข้าวโพด แครอท กล้วย หญ้า
หวานเย็นผลไม้ และอื่นๆ
2. นาฬิกาจับเวลา
3. สมุดและอุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับจดบันทึก

4. สายยางฉีดนา
2.3 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีสาหรับการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมน
1. Goat anti-Rabbit IgG, Fc protion (at 4 °c)
2. Coating Buffer, 20x (at RT)
3. Tween Blocking Buffer, 10x (at RT)
4. Clear High-Binding, 96 well Microtiter Plate
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5. Assay reagent and Dilution Buffer
6. Anti-HRP, STD Cortcosterone and Anti-HRP, STD Testosterone
7. Wash solution
8. TMB substrate
9. Scintillation Vials, Pipette, repeater pipette and Tips
10. Other (Plate reader, Wash machine and Vortex)

2.4 วิธีการศึกษา (Methods)
2.4.1 การศึกษาปริมาณฮอร์โมน
เก็บตัวอย่างมูลช้าง (Fecal Collection) เก็บตัวอย่างมูลช้างเพศผู้ ก่อนและระหว่างการส่งเสริมโภชนาการ เลือกเก็บแต่
ตัวอย่างมูลที่มีลักษณะสดใหม่ ไม่แห้ง มูลที่ได้จะนาไปตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศและคอร์ติโคสเตอโรนต่อไป (ดัดแปลงจาก Toni,
2005)
เก็บรักษาตัวอย่างหรือทาให้แห้ง (Preservation with Freezing or Drying) ทาการเก็บรักษาตัวอย่างไว้ในกล่องทึบแสง
ที่มีฝาบิดเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างสัมผัสกับความชืนหรือแสง จากนันนาไปเก็บไว้ในตู้แช่อุณหภูมิลบ 20 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บรักษา
สภาพของมูลช้างจากแบคทีเรีย และเป็นการป้องกันไม่ให้สเตียรอยด์มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การสกัดสเตียรอยด์ฮอร์โมนจากมูลสัตว์ (Fecal Extraction) สกัดฮอร์โมนออกจากตัวอย่างมูลแห้งหนัก 0.1กรัม ด้วย
วิธีการสกัดแบบ Boiling method with alcohol.
กระบวนการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน(Hormonal Assays)
1. นาเพลทที่เคลือบผิวเพลท (Coating) ไว้ก่อนแล้วด้วย Goat anti-Rabbit ที่เก็บไว้ในตู้เย็นมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
2. เตรียมสารละลายมาตรฐาน
• เตรียมสารละลายมาตรฐาน ที่ระดับความเข้มข้น 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.6, 7.8 และ 3.9
พิโคกรัม/หลุม (pg/well) สาหรับ Corticosterone และ 600, 300, 150, 75, 37.5, 18.75, 9.37, 4.68, และ 2.34 พิโคกรัม/
หลุม สาหรับ Testosterone* โดย 1 well มีค่าเท่ากับ 50 ไมโครลิตร
• เจือจางสารละลายมาตรฐาน จากสารละลายมาตรฐาน Corticosterone และ Testosterone ที่มีความ
เข้มข้น 20 นาโนกรัม และ 12 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng/ml) ตามลาดับ ที่เก็บไว้ในตู้แช่แข็ง -20 °C โดยการทาเจือจาง แบบ 2
เท่า (2– fold) ด้วยการผสม 200 ไมโครลิตรสารละลายมาตรฐาน กับ A2 เอสเซบัพเฟอร์ (A2 Assay buffer) 200 ไมโครลิตร
ผสมให้เข้ากันดี
3. ตัวอย่างและสารละลายควบคุม (sample/controls)
• เจือจางสารละลายตัวอย่างใน A2 เอสเซบัพเฟอร์ (A2 Assay buffer) หรือสารละลายเจือจาง (dilution
buffer) ตามอัตราส่วนการเจือจางที่เหมาะสม
• เตรียมสารละลายควบคุมความเข้มข้นสูงและต่า (High and Low control; C1 และ C2) ในเอสเซบัพเฟอร์
(A2 Assay buffer)
4. เตรียมสารละลายฮอร์โมนคอนจูเกต ( HRP)
• เตรียมสารละลาย HRP ในอัตราส่วนการเจือจางที่พร้อมใช้ (working dilution) วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
- Corticosterone ที่ความเข้มข้น 1:185,000
- Testosterone ที่ความเข้มข้น 1:100,000
• ดูดสารละลาย HRP ที่เตรียมไว้ (1:185,000) ปริมาตร 16.30 ไมโครลิตร และดูดสารละลาย HRP ที่เตรียม
ไว้ (1:100,000) ปริมาตร 30.30 ไมโครลิตร ลงในเอสเซบัพเฟอร์ (A2 Assay buffer) ที่เตรียมไว้ 3 มิลลิลิตร
5. เตรียมสารละลายแอนติบอดี (Antibody)
• เจือจางแอนติบอดีที่เตรียมและเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง (1:1,000) ในอัตราส่วนที่พร้อมใช้ (working dilution) ที่
ความเข้มข้น 1: 85,000 และ 1:55,000 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
• ดูดสารละลาย Ab เตรียมเป็น 1: 85,000 ปริมาตร34.71 ไมโครลิตร และดูดสารละลาย Ab เตรียม
1:55,000 ปริมาตร 55.56 ไมโครลิตร ลงในเอสเซบัพเฟอร์ (A2 Assay buffer) ที่เตรียมไว้ 3 มิลลิลิตร
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6. การหยดสารต่างๆ ลงในเพลท (Plate loading)
• ใช้ไปเปตแบบ 1 ช่อง (single-channel pipet) หยดสารละลายมาตรฐาน (standards) สารละลายควบคุม
(controls) และตัวอย่างที่ต้องการตรวจ (samples) ลงในหลุมแบบ 2 ซา ตามตาแหน่งในเพลทที่กาหนดไว้ หลุมละ 50
ไมโครลิตร ด้วยความรวดเร็วและแม่นยา
• ใช้ repeater หยดสารละลาย HRP (hormone conjugate) ลงในแต่ละหลุมหลุมละ 25 ไมโครลิตร
• หยดสารละลายแอนติบอดีตัวแรก (primary antibody) ลงไปในแต่ละหลุม (ยกเว้นหลุม NSB; A1 และ B1)
หลุมละ 25ul
• เคาะเพลทเบาๆ ทางด้านข้างๆ ของเพลท เพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายต่างๆ ได้เข้าไปรวมตัวอยู่ในหลุมทังหมด
• ปิดเพลทด้วยแผ่นปิด (plate sealer) และเขียนระบุช่วงเวลา จากนันนาเพลทไปวางบนเครื่องเขย่าเพลท ตัง
เวลาเขย่า 2 ชั่วโมง ที่ระดับอุณหภูมิห้อง ซึ่งหากไม่เขย่าจะทาให้การทาปฏิกิริยาเกิดขึนต่าเพียง 45 เปอร์เซ็นต์
7. ล้างเพลท (Plate washing)
• เมื่อครบกาหนดการเขย่า นาเพลทไปเทหรือดูดสารละลายทิงแล้วล้างด้วยสารละลายบัพเฟอร์ล้างเพลท 5
รอบ ตบเพลทลงบนกระดาษซับให้สะอาด
8. หยดสารละลายซับสเตรท (TMB) และการหยุดปฏิกิริยา (Stop)
•เติมสารละลาย Moss TMB 100 ไมโครลิตรลงไปในแต่ละหลุม (ใช้ repeater pipet) ปิดเพลทด้วยแผ่นปิด
วางพักไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือทดสอบเบืองต้นเมื่อออกสีฟ้าด้วยการนาไปอ่านเป็นค่า raw data ให้หลุม NSB
มีค่าประมาณ 0.07 แล้วนาไปดาเนินการในขันตอนต่อไป
•หยุดปฏิกิริยาด้วยการหยดสารละลายกรด Stop ลงในทุกหลุมหลุมละ 50 ไมโครลิตร (ใช้ repeater pipet)
เปลี่ยนสีจากฟ้าเป็นเหลือง
9. อ่านเพลท (Plate reading)
•อ่านเพลท (อ่านค่าความเข้มสี) ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ด้วยเครื่องอ่านเพลทโดยทันที
10. คานวณค่าความเข้มข้นของปริมาณฮอร์โมนที่อ่านได้จากค่าความเข้มสีต่างๆ
• ค่า Optical density (ค่า OD) ของหลุม 0 ควรอ่านค่าได้ใกล้เคียง 1 (อยู่ในช่วง 0.7 ถึง 1)
2.4.2 การศึกษาพฤติกรรมช้าง
ศึกษาพฤติกรรมช้าง ด้วยวิธีการแบบ Focal scan sampling ตังแต่ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. ก่อนและระหว่างการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ช่วงละจานวน 3 ซา
2.4.3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้าง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้างด้วยการจัดการทางด้านโภชนาการ โดยเพิ่มปริมาณอาหารจาก 2 % ของนาหนักตัวไปเป็นสูง
กว่า 5% ของนาหนักตัวในแต่ละวัน และเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหาร ติดต่อกันนาน 1 เดือน รวมถึงการจัดการกรงเลียง
เช่นการใช้ประโยชน์ได้จากนา การอาบนาให้ในช่วงอากาศร้อนเป็นต้น
2.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ด้วยวิธีการแบบ One-Way ANOVA และ T-test และหาความสัมพันธ์ทางสถิติ
(Correlation) ด้วยวิธีการแบบ Pearson Two-tailed

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion)
3.1 ผลการศึกษาปริมาณฮอร์โมนในช้างเอเชีย เพศผู้
จากการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนเมตะบอไลต์ (Corticosterone metabolite) และฮอร์โมน
เทสโทสเตอโรนเมตะบอไลต์ (Testosterone metabolite) ในมูลช้างเอเชียเพศผู้จานวน 3 เชือกคือ ช้าง “พลายเปี๊ยก” “พลายบิลลี่”
และ “สีดอมงคล” ในจานวนนีเป็นช้างตกมัน จานวน 1 เชือก คือ “พลายเปี๊ยก” อีกจานวน 2 เชือกยังไม่มีพฤติกรรมตกมัน (ในช่วงที่
ทาการศึกษา) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนหรือฮอร์โมนความเครียด และฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนเพศในช้างทังสองกลุ่ม รวมถึงก่อนและหลังการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในช้างตกมันของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
โดยวิธีการศึกษาแบบไม่จับบังคับหรือรบกวนตัวสัตว์ด้วยการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนและ
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในตัวอย่างมูล (feces) ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560 โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนในช้างทัง 3 เชือก เปรียบเทียบระหว่างในช่วงก่อนการส่งเสริมพฤติกรรมในช้างที่มีการตกมัน (พลาย
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เปี๊ยก) กับช่วงที่มีการส่งเสริมพฤติกรรม พบว่าก่อนการส่งเสริมพฤติกรรมช้างมีฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนต่ากว่าช่วงที่มีการส่งเสริม
พฤติกรรมเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยของฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรน (Mean±SD) เท่ากับ 0.6283 และ 0.8297 นาโนกรัมต่อกรัมของมูล
แห้ง (ng/g of dry feces) ตามลาดับ โดยช่วงก่อนและระหว่างการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีระดับฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P>0.05) แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบค่าปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนก่อนและระหว่างการ
ส่งเสริมพฤติกรรมในช้างที่มีการตกมัน
Paired Sample Test
Mean
Pair 1 Before - After

-.20138

Paired Differances
Std.
Std. Error
95% Confidance Interval
Devition
Mean
of the Differance
Lower
Upper
.70366
.15734
-.53071
.12794

t

df

Sig. (2-tailed)

-1.280

19

.216

ทังนีเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรน ระหว่างช้างเพศผู้ที่ตกมันและไม่
ตกมันตลอดระยะเวลาของการศึกษา ตังแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
(P>0.05) โดยช้าง “พลายเปี๊ยก” ที่มีอาการตกมันมีระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเฉลี่ยทังหมด ((Mean±SD) เท่ากับ
656.12±391.10 นาโนกรัมต่อกรัมของมูลแห้ง (ng/g of dry feces) ซึ่งสูงที่สุด รองลงมาคือช้าง “สีดอมงคล” ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
625.70±359.43 นาโนกรัมต่อกรัมของมูลแห้ง) ส่วนช้าง “พลายบิลลี่” มีระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเฉลี่ยทังหมด
น้อยที่สุดเท่ากับ 527.72±299.21 นาโนกรัมต่อกรัมของมูลแห้ง ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยของระดับความเข้มข้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนใน
ช้างทัง 3 เชือกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีค่าเท่ากับ (Mean±SD) 603.18±353.91 นาโนกรัมต่อกรัมของมูลแห้ง มีค่าที่ตรวจวัดได้อยู่
ระหว่าง 65.56-2,000.90 นาโนกรัมต่อกรัมของมูลแห้ง (ng/g of dry feces) (n = 150) แสดงดังภาพที่ 2-3 และตารางที่ 2-3
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Corticosterone metabolites (ng/g)

ระดับฮอร์โมนคอร์ต ิโคสเตอโรน ในช้างเพศผู้จานวน 3 เชือก
ก่อนและระหว่ างการส่ง เสริมคุ ณภาพชีวิต

พลายเปี๊ย ก

พลายบิล ลี่

มงคล

ภาพที่ 2 แสดงแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนคอร์ตโิ คสเตอโรน (Stress hormone: Corticosterone)
ในช้างเพศผู้จานวน 3 เชือก ก่อนและระหว่างจากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตารางที่ 2 แสดงระดับฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรน (Corticosterone) เฉลี่ยจากตัวอย่างมูลของช้างเพศผู้ 3
เชือก ทั้งก่อนและระหว่างส่งเสริมคุณภาพชีวิตในช้างตกมัน
ชื่อสัตว์
(Name of individuals)

ค่าเฉลี่ยปริมาณคอร์ติโคสเตอโรน(ng/g of dry feces)
จานวน (N)

Mean±SD

ช้างพลายเปี๊ยก

50

0.71±0.42a

ช้างพลายบิลลี่

50

0.74±0.34a

มงคล

50

0.62±0.42a

รวม/เฉลี่ย
150
0.69±0.40
แสดงความเหมือนหรือความแตกต่างทางสถิติ ด้วยวิธกี ารแบบ LSD และ Duncan’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

a
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ภาพที่ 3 แสดงแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Sex hormone : Testosterone) ในช้างเพศ
ผู้จานวน 3 เชือก (ตกมันและไม่ตกมัน)

ตารางที่ 3 แสดงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) เฉลี่ย ในตัวอย่างมูลของช้างเพศผู้ 3 เชือก ทั้ง
ก่อนและระหว่างส่งเสริมคุณภาพชีวิตในช้างตกมัน
ค่าเฉลี่ยปริมาณเทสโทสเตอโรน(pg/g of dry feces)

ชื่อสัตว์
(Name of individuals)

จานวน (N)

Mean±SD

ช้างพลายเปี๊ยก

50

656.12±391.10 a

ช้างพลายบิลลี่

50

527.72±299.21 a

ช้างมงคล

50

625.70±359.43 a

รวม/เฉลี่ย
150
603.18±353.91
a
แสดงความเหมือนหรือความแตกต่างทางสถิติ ด้วยวิธกี ารแบบ LSD และ Duncan’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

สาหรับค่าระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนในช้างเพศผู้ทัง 3 เชือกคือ ช้าง “พลายเปี๊ยก”“พลายบิลลี่” และ
“มงคล”เฉลี่ยเท่ากับ 0.71±0.42 , 0.74±0.34 และ 0.62±0.42 นาโนกรัมต่อกรัมของมูลแห้ง (ng/g of dry feces) ตามลาดับซึ่ง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างระดับฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนของช้างที่ตกมัน (พลายเปี๊ยก) กับช้างที่ไม่
ตกมัน (พลายบิลลี่ และมงคล) ค่าเฉลี่ยโดยรวมของคอร์ติโคสเตอโรน (Mean±SD) ในช้างเพศผู้ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในช่วงที่มี
การศึกษาเท่ากับ 0.69 ± 0.40 (n=150) นาโนกรัมต่อกรัมของมูลแห้ง (ng/g of dry feces) มีค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ระหว่าง 0.14–2.70
นาโนกรัมต่อกรัมของมูลแห้ง (ng/g of dry feces)
ทังนีเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรนตลอดระยะเวลาการศึกษาใน
ช้างเพศผู้ ด้วยวิธีการทางสถิติแบบ Correlation Pearson Two-tailed พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.00 (แสดงดังตารางที่ 4) สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ Brown และคณะ (2007) และรายงานการศึกษาของ Carmen
(2011) นอกจากนีจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนความเครียดกับระดับของอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลากลางวัน
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ค่า sig (2-tailed) มากกว่า 0.05
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรน กับฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรน ในช้างพลายเปี๊ยก
Correlations
Corticosterone

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Testosterone
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Corticosterone

Testosterone

1

.428**
.002
50
1

50
.428**
.002
50

50

3.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมช้างเอเชีย
จากการศึกษาการแสดงออกทางพฤติกรรมของช้างเอเชียในแต่ละช่วงวัน เพื่อเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนและการแสดงออกทาง
พฤติกรรม พบว่าก่อนส่งเสริมพฤติกรรมในช้างเอเชียเพศผู้ที่ตกมัน (พลายเปี้ยก) มีค่าเฉลี่ยความถี่แสดงพฤติกรรมการกิน-ขับถ่าย
17.59% พฤติกรรมการพักผ่อน 10.21% พฤติกรรมการทาความสะอาดตัวเองและการทาให้สบายตัว 32.41% พฤติกรรมการเคลื่อนที่
13.00% พฤติกรรมการก้าวร้าว 1.79% และพฤติกรรมซาๆ ที่เป็นสเตอริโอไทป์ (Stereotype) 48.96 %
สาหรั บในช่ วงที่ มี การส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ตนั น พบค่าเฉลี่ ยความถี่ การแสดงพฤติ กรรมตลอดทั งช่ วงวันที่ เป็ นการแสดง
พฤติกรรมซาๆ แบบสเตอริโอไทป์ (Stereotype) 27.08 % พฤติกรรมการพักผ่อน14.73 % พฤติกรรมการเคลื่อนที่ 15.77 % พฤติกรรม
การทาความสะอาดตัวเองและการทาให้สบายตัว 28.43 % พฤติกรรมการกิน-ขับถ่าย 21.43 % และพฤติกรรมการก้าวร้าว 2.03 %
ตามลาดับ (ตามภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 แผนภูมิค่าเฉลี่ยความถี่พฤติกรรมต่างๆ ระหว่างช่วงก่อน และระหว่างการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. สรุปผล (Conclusion)
จากการศึกษาปริมาณฮอร์โมนควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมของช้างเอเชียเพศผู้ คือช้าง “พลายเปี้ยก” “พลายบิลลี่”
และช้าง “สีดอมงคล” ทัง 3 เชือก ก่อนและระหว่างที่มีการส่งเสริมคุณภาพชี วิตในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พบว่าก่อนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตช้างมีพฤติกรรมซาๆ ที่เป็นสเตอริโอไทป์ (Stereotype) มากถึง 48.96 % แต่จากการตรวจปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอ
โรน(Corticosterone) ในมูลของช้าง “พลายเปี้ยก” พบว่ามีค่าเฉลี่ยปริมาณฮอร์โมน Corticosterone เท่ากับ 0.73±0.33 ng/g
(ในช่วงเวลาเดียวกันนีพบว่า “พลายบิลลี่ ” และ “สีดอมงคล” มีค่าปริมาณฮอร์โมนเท่ากับ 0.63±0.28 และ 0.56±0.3 ng/g
ตามลาดับ ทังนีหลังจากการส่งเสริมพฤติกรรมพบค่าความถี่ของพฤติกรรมที่เป็นสเตอริโอไทป์ (Stereotype) ลดลงมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย
27.08 % และจากผลตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน Corticosterone พบค่าเฉลี่ยปริมาณฮอร์โมนอยู่ที่ 0.76±0.49 ng/g ซึ่งค่า
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ปริมาณฮอร์โมน Corticosterone ก่อนและระหว่างการส่งเสริมพฤติกรรมแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนใน
ช้างพลายบิลลี่ และมงคล อยู่ที่ 0.75±0.36 ng/g และ 0.66±0.78 ng/gตามลาดับ)
ปกติในช้างเลียงเพศผู้ที่มีการตกมันนัน มักถูกแยกออกจากช้างเชือกอื่นๆ และไม่มีการใช้งานหรือใช้ในการจับคู่ขยายพันธุ์
เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากสาเหตุต่างๆ ได้ บางส่วนถูกควบคุมอาหารพร้อมทังการกาจัดบริเวณด้วยการล่าม เพื่อให้การตกมัน
เป็นไปในช่วงเวลาสันๆ (Carmen, 2011) ทังนีในช้าง “พลายเปี๊ยก” ข้อมูลจากผู้ดูแลคาดว่ามีการตกมันต่อเนื่องมานานหลายเดือน
อย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นช่วงท้ายๆ ของการตกมันแล้ว ซึ่งด้วยการควบคุมอาหารที่น้อยกว่าปกติมากและอยู่ในพืนที่จากัดมาเป็น
เวลานาน จึงพบว่าพลายเปี๊ยกแสดงพฤติกรรมซาๆ ที่เป็น สเตอริไอไทป์ (Stereotype) ในสัดส่วนที่มากทังความถี่และระยะเวลา
การศึกษานีจึงมีการใช้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดการกรงเลียงโดยใช้อาหารและเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้จากนา ถึงแม้ตามปกติ
ในช้างตกมันมักเป็นช่วงที่เข้าใจว่าช้างจะมีความต้องการอาหารน้อย แต่จริงๆ แล้วอาจมีสาเหตุมาจากการต้องใช้เวลามากในการแสดง
พฤติกรรมทางเพศ เช่น การตามหาเพศเมียเพื่อการผสมพันธุ์รวมถึงการแข่งขัน ต่อสู้กับเพศผู้อื่นๆ ทาให้มีเวลาในการหาอาหารลดลง
จนเป็นสาเหตุของการมีนาหนักตัวที่ลดลง (Rasmussen and Perrin 1999; Yon et al., 2007) อย่างไรก็ตามพบว่าโดยทั่วไปแล้ว
ช้างเอเชียสามารถกินอาหารได้ถึงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของนาหนักตัวต่อวัน การได้รับอาหารที่น้อยกว่าปกติมากๆ สามารถส่งผล
ต่อตัวสัตว์และพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้ จากการเก็บข้อมูลเบืองต้นในการศึกษานีพบว่าช้างที่ตกมัน (พลายเปี๊ยก) ได้รับอาหารเพียง
2 % ของนาหนักตัว ตลอดช่วงเวลานานหลายเดือน ซึ่งมีแนวโน้มที่ไม่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้วยอาหารและการจัดการกรงเลียงบางส่วนทาให้ปริมาณการได้รับอาหารเพิ่มมากขึนเป็นกว่า 5% ของนาหนักตัว เป็นผลให้พบว่ามี
พฤติกรรมการกินอาหารในช่วงที่มีการส่งเสริมพฤติ กรรมสูงกว่ าก่อนการส่งเสริมพฤติกรรม ขณะเดียวกันสามารถลดการแสดง
พฤติกรรมซาๆที่เป็น สเตอริโอไทป์ (stereotype) ได้
ในการศึกษาปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนและเทสโทสเตอโรน จากมูลช้างนันสามารถทาการตรวจวัดได้โดยอาศัย
หลักการที่สเตียรอยด์ฮอร์โมนในมูลหรือและปัสสาวะ จะถูกขับออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะหลังจากเวลาผ่านไป 2-6 ชั่วโมง
และประมาณ 1.5 วันในอุจจาระ (Ganswindt et al., 2003) ในรายของพลายเปี๊ยก ที่มีการตกมัน (ตามรายงานของผู้ดูแล) มีระดับ
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงกว่าเพศผู้ตัวอื่นๆ นัน อาจแนวโน้มที่เช่นรายงานการศึกษาของ Jainudeen และคณะ (1972) และรายงาน
ของ Ganswindt และคณะ (2002) ที่ทาการศึกษาในช้างแอฟริกา โดยรายงานเกี่ยวกับการเกิดอาการตกมันของช้างซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เพิ่มระดับขึนของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกาย และระดับฮอร์โมนดังกล่าวสามารถสูงกว่าระดับที่ไม่มีการตกมันถึง 5-20 เท่าและ
สามารถพบได้มากในปัสสาวะและอุจจาระ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการตกมันสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระยะ (Rajaram, 2006) คือ
ระยะก่อนการตกมัน (pre musth) ตกมันระยะเริ่มต้น (early-musth) ระยะกลางของการตกมัน (mid-musth) ระยะหลังการตกมัน
(post-musth) และระยะที่ไม่มี การตกมั น (non-musth) ที่แต่ละระยะอาจมี การหลั่ งฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรนในระดั บที่ เหมือน
(Carmen, 2011) หรือแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวสัตว์ จานวนและสถานภาพที่มีอยู่ในฝูง อายุ และอื่นๆ
(Poole et al., 2007) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในช้างแต่ละเชือกอาจมีความแตกต่างกัน ตามสภาพของสัตว์ด้วย
ในการศึกษานีพบว่าระดับฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนของช้างที่ตกมัน (พลายเปี๊ยก) ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) กับ
ช้างเชือกอื่นๆ สอดคล้องกันกับรายงานการศึกษาของ Ganswindt และคณะ (2003) ที่ไม่พบความเกี่ยวพันธ์ระหว่างการตกมันกับการ
หลั่งฮอร์โมนในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoids) ที่ประกอบด้วยคอร์ติซอลกับคอร์ติโคสเตอโรน เช่นเดียวกันกับรายงานของ
Ganswindt และคณะ (2003) ที่รายงานเกี่ยวกับการลดระดับลงของฮอร์โมนในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ ของช้างแอฟริกาที่ตกมันขณะ
อยู่ในสภาพการเพาะเลียง แต่พบว่าแตกต่างกับรายงานของ Ganswindt และคณะ (2010) ที่อ้างถึงการศึกษาของ Wingate และ
Lasleyg (2002) ที่พบการเพิ่มระดับขึนของฮอร์โมนคอร์ติซอลในกระแสเลือด ระหว่างช่วงที่มีการตกมันทังช้างเอเชียและช้างแอฟริกา
อย่างไรก็ตามสาเหตุที่มีการเพิ่มขึนของฮอร์โมนความเครียดระหว่างช่วงที่มีการตกมันในช้างที่อาศัยอยู่ธรรมชาติอาจเกิดจากกลไกของ
ต่อมอะดรีนอล (Place et al., 1999) ปฏิกิริยาย้อนกลับให้มีการหลั่งฮอร์โมนในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ (Viau and Meaney.,2004)
หรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทัง อุณหภูมิปริมาณฝนตก ปริมาณอาหารที่หาได้เป็นต้น (Papageorge et al., 2001)
นอกจากนีเมื่อทาการศึกษาการแสดงพฤติกรรมของช้าง (ที่ถูกระบุว่าตกมัน) ในรอบวัน ตังแต่เวลา 09.00น. ถึง 16.00 น.
ด้วยวิธีการแบบศึกษาเป็นรายตัว (Focal scan sampling) เทียบกับค่าปริมาณฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรน ในช่วงก่อนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พบการแสดงพฤติ กรรมซาๆ ที่เป็น สเตอริไอไทป์ (stereotype) ในสัดส่ วนที่มากทังความถี่และเวลาเมื่อเทียบกั บ
พฤติกรรมอื่นๆ แต่พบว่ามีระดับฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนอยู่ในระดับต่า และเมื่อมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพบว่าการแสดงพฤติกรรม
สเตอริไอไทป์ (stereotype) ลดลง แต่มีระดับของฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนเพิ่มขึนเล็กน้อย (ไม่มีนัยสาคัญ (P>0.05)) สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาของ Wilson, Bloomsmith และ Maple (2004) ที่รายงานถึงช้างแอฟริกาในสภาพการเพาะเลียงที่มีพฤติกรรมสเต
อริโอไทป์ (มีการเคลื่อนไหวร่างกายเช่น การแกว่งศีรษะและช่วงไหล่ ไปทางด้านข้างกลับไปกลับมา และการยกหัวและงวงขึนลงไป
ด้านหน้าด้านหลัง โดยไม่ได้ขยับเท้า) มากๆ จะมีค่าของฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรนในกระแสเลือดน้อยกว่า ซึ่งจากการศึกษานีสามารถ
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กล่าวได้ว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ช้างที่อยู่ในสภาพการเพาะเลียงด้วยการจัดการกรงเลียงบางประการทังอาหารและอื่นๆ สามารถ
ลดการแสดงพฤติ กรรมซ าๆ ที่ มั กพบในช้ างที่ ต้ องอยู่ ในบริ เวณพื นที่ จ ากั ด มี การจ ากั ดปริ มาณอาหาร และ ไม่ สามารถเข้ าถึ ง
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ โดยสามารถนาหลักการเดียวกันนีไปใช้พัฒนาให้ช้างมีคุณภาพที่ดีมาก
ขึนได้ต่อไป
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ตรวจติดตามปริมาณฮอร์โมนที่แสดงถึงการตั้งท้องภายหลังการผสมเทียม ดาเนินการศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
(พฤษภาคม 2561) ทาการวิเคราะห์ค่าปริมาณฮอร์โมนด้วยวิธีการแบบใช้แอนติบอดีสองตัว (double antibody EIA) และแอนติบอดี
เดียว (single antibody EIA) จากตัวอย่างซีรั่มที่เก็บจากหลอดเลือดบริเวณใบหูของช้างเพศเมียจานวน 6 เชือก (อายุระหว่าง 20-45
ปี) และเก็บน้าเชื้อจากเพศผู้จานวน 3 เชือก (อายุ 20-45 ปี) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน (progesterone)
พบว่าช้างเพศเมียมีความยาวนานของวงรอบการสืบพันธุ์ 14-17 สัปดาห์ (n=43 วงรอบ) ค่าปริมาณฮอร์โมนมีค่าอยู่ในช่วง 0.05 ถึง
3.4 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng/ml) มีระยะหลังการตกไข่หรือลูเตียสเฟส (luteal phase) นานประมาณ 8 ถึง 11 สัปดาห์ ซึ่งจะมีระดับ
ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนคงอยู่ในระดับสูง (0.6 - 3.4 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) มีระยะที่ไม่ใช่ลูเตียลเฟส (nonluteal phase) มีค่า
ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอยู่ในระดับต่า (ค่าระหว่าง 0.05-0.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) นาน 4 ถึง 6 สัปดาห์ และเมื่อพบระดับ
ฮอร์โมนเริ่มเข้าสู่ระดับต่าจะมีการตรวจวัดฮอร์โมนการตกไข่เพื่อกาหนดช่วงเวลาทาการผสมเทียม โดยการตรวจหาลูทิไนซิ่งฮอร์โมน
(luteinizing hormone; LH) ทั้งที่เป็น “anovulatory surge” (anLH) และ “ Ovulatory surge” (ovLH) ที่เป็นช่วงของการตกไข่ มี
ระยะห่างกัน 18-21 วัน มีค่าระหว่าง 0.2 ถึง 9.0 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปตามรายงานก่อนหน้านี้ หลังจากการ
ทดลองผสมเทียมในช่วงที่มีการตกไข่ (วันที่ -1, 0 และ +1 ของการตกไข่) ด้วยน้าเชื้อสดและแช่แข็งจานวน 7 ครั้งในเพศเมียจานวน 4
เชือก (เมษายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559) พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่แสดงถึงการตั้งท้องในช้างเพศเมีย
1 เชือกที่ทาการผสมเทียมในช่วงเดือนธันวาคม 2559 โดยหลังการผสมเทียมพบการเพิ่มระดับขึ้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีแบบ
แผนคล้ายกับระยะลูเตียลมีระดับฮอร์โมนเพิ่มสูงถึง 0.84 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ก่อนลดระดับลงที่ระดับ 0.56 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
ภายในระยะเวลา 7 สัปดาห์ และเพิ่มระดับขึ้นสูงเหนือระดับค่าเฉลี่ยของระยะลูเตียลภายใน 10 สัปดาห์ และคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง
ซึ่งระดับฮอร์โมนสูงได้ถึง 6.31 ng/ml ในช่วงสัปดาห์ที่ 26 ของการตั้งท้อง นอกจากนี้ยังพบการมีน้าไหลที่ขมับ (temporal gland
drainage) คล้ายการตกมันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในช่วงสั้นๆ ตลอดระยะของการตั้งท้อง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถพบการลดระดับ
ลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนขณะที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดมีการเพิ่มระดับสูงขึ้น โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2561 มีอายุครรภ์นานประมาณ 74 สัปดาห์ ผลการตั้งท้องยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
คาสาคัญ: วงรอบการสืบพันธุ์ ผสมเทียมช้าง ลูทิไนซิ่งฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน คอร์ติซอล

Abstract
Study of the reproductive cycle and artificial insemination (AI) of Asian elephants at Khao Kheow Open
Zoo has been initiated in order to increase the captive population by using newer controlled reproductive
techniques and develop the potential of Thai researchers. From March 2014 to May 2018, blood samples (from an
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ear vein) were collected from four females and semen was collected from three males. The samples from females
were collected once a week to trace the progesterone profile using double-antibody EIA. The results showed that
the females had reproductive cyclicality and the length of the estrous cycle ranged from 14 to 17 weeks (n = 43).
Progesterone varied from 0.05 to 3.4 ng/ml. During the nonluteal phase, with progesterone hormone continuing at
low levels (0.05-0.5 ng/ml) for a further 4 to 6 weeks. The next luteal phase is about 8 to 11 weeks when
progesterone hormone concentrations are high (0.6 - 3.4 ng/ml). When progesterone levels in blood serum began
to decline to a low level, serum samples were collected daily to monitor luteinizing hormone (LH). The first LH
surge, called the “anovulatory surge” (anLH) and the second surge referred to as the “ovulation surge” (ovLH). The
first LH surge is necessary to stimulate the ovulation which is 18-21 days before the second LH surge. Knowing this
sequence permits precise scheduling of Artificial Insemination. When LH hormone levels ranged from 0.2 to 9.0
ng/ml, 7 artificial inseminations were attempted with fresh semen in 4 females from April 2015 to December 2016.
Subsequent testing showed the hormone levels of one female had trends to pregnant. After artificial insemination,
found that progesterone increased to luteal phase concentrations at 0.84 ng/ml, before declining to low level at
0.56 ng/ml within 7 weeks and then progesterone concentrations increased again in higher than luteal phase levels
by 10 weeks of the gestation periods and maintaining at high concentrations level. The progesterone
concentrations peak to 6.31 ng/ml at 26 weeks. The study also found that the female’s pregnant had behaviors of
temporal gland drainage (or maybe musth) in during gestation periods and then progesterone to declined in this
periods while corticosterone were increased at high level. The study need to be continues monitoring.
Keywords: Reproductive cycle, Elephant insemination, Luteinizing Hormone (LH), progesterone, cortisol

1. บทนา (Introduction)
จากข้อมูลของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2015) ระบุว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า 41 ชนิด และสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม 26 ชนิด กาลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หนึ่งในจานวนนี้คือ ช้างเอเชีย นอกจากนี้ช้างเอเชียยังเป็นชนิดพันธุ์ที่มี
รายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลขหนึ่งของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (CITES) อีกด้วย ในอดีตจนถึงปัจจุบันยังเกิดปัญหา
การลักลอบดักจับลูกช้างมาเป็นช้างเลี้ยงเพื่อประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวและทางเศรษฐกิจด้วยการนาออกมาหากินตามที่ต่างๆ
บ่อยครั้งทาให้เกิดปัญหาการได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ จนล้มตายไปเป็นจานวนมาก
ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์และกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2512-2542 ช้างเลี้ยงในประเทศไทยได้ลด
จานวนลงจากจานวนหนึ่งหมื่นกว่าเชือก เหลือเพียงประมาณ 2,500 เชือก (สิทธิเดช, 2542) ส่วนประชากรช้างเอเชียทีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติทุกสายพันธุ์รวมกันมีประชากรเหลือราวๆ 50,250 ตัว (Hermes et al., 2007) ฝูงประชากรที่เป็นช้างเลี้ยงหรืออยู่ในสภาพ
การเพาะเลี้ยง ถือเป็นทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการลดจานวนลงของช้างในป่าธรรมชาติ แต่ด้วยภาวะของความไม่สมบูรณ์พันธุ์
และการขยายพันธุ์ยากของกลุ่มที่อยู่ในสภาพของการเพาะเลี้ยง ก็นาไปสู่การสูญเสียประชากรจานวนมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา
(Wiese, 2000; Hutchins and Keele, 2006) ช้างเพศเมียที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยงมักประสบปัญหาเรื่องของวงรอบการสืบพันธุ์ (มี
วงรอบการเป็นสัดที่ไม่แน่นอน) และมีความผิดปกติของระบบท่อทางเดินสืบพันธุ์ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังปัญหาทางการสืบพันธุ์เหล่านี้ยัง
เป็นปัญหาที่ทาความเข้าใจได้ยากแต่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการทางานของต่อมไร้ท่อ รวมถึงภาวะทางโภชนาการและปัญหาด้าน
ความเครียดภายใต้การจัดการกรงเลี้ยง (Brown et al., 2004; Kimberley, 2009) ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าอัตราการเกิดของช้างเลี้ยงน้อย
กว่าอัตราการตาย ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปช้างจึงมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ (นิกร และคณะ 2544; Thongtip et al., 2004; Thitarm et al.,
2008) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยทางการสืบพันธุ์ด้วยการผสมเทียมจึงถูกนามาใช้ กับกลุ่มประชากรในกรงเลี้ยงซึ่งในอดีตมี
จุดเริ่มต้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1998 มีการประสบความสาเร็จในการผสมเทียมด้วยการใช้เทคนิคการตรวจติดตามค่าปริมาณฮอร์โมน วงรอบ
การสืบพันธุ์และช่วงของการตกไข่ รวมถึงการทาความเข้าใจในระบบสืบพันธุ์ (Brown et al., 2004) เมื่อกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
ประเทศไทยเคยประสบความสาเร็จในการผสมเทียมช้าง 1 ครั้ง โดยอาจารย์นิกร ทองทิพย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสน
ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลาปาง อย่างไรก็ตามกระบวนการผสมเทียมไม่สามารถเป็นไปได้เลยหากขาดซึ่งน้าเชื้อคุณภาพดี และ
ความสมบูรณ์พันธุ์ของเพศเมีย นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามการตั้งท้องและการดูแลการคลอดอีกด้วย (Kimberley, 2009)
การตรวจวัดระดับฮอร์โมนจากเลือดสามารถอธิบายถึงความเป็นไปของกระบวนการทางานของระบบต่อมไร้ท่อและ
สถานภาพการสืบพันธุ์ (adenocortical activity and reproductive status) และพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ได้ แต่วิธีนี้ต้องใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลหรือเก็บเลือดของช้างในระยะเวลานาน มาทาการตรวจวิเคราะห์สถานภาพการสืบพันธุ์หรือจัดลาดับช่วง
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การสืบพันธุ์และช่ วงเวลาการตกไข่ที่จาเป็นยิ่งต่ อการนามาใช้บริหารจัดการกรงเลี้ยงและต่อยอดสู่กระบวนผสมเทียมที่เป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยทางการสืบพันธุ์แบบหนึ่งที่สามารถยกระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมและแก้ไขพฤติ กรรมการ
ขยายพันธุ์ยาก และข้อจากัดของจานวนประชากรในกรงเลี้ยงได้ เพื่อการขยายพันธุ์ช้างเอเชียให้คงคุณลักษณะของช้างที่มีข้อจากัดไม่
สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการตามธรรมชาติให้คงอยู่ได้ต่อไป ส่งเสริมความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างเอเชียที่อยู่ในสภาพการ
เพาะเลี้ยงได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลที่ได้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของช้างและแก้ไขปัญหาการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่าใน
สภาพการเพาะเลี้ยงได้ต่อไป
1.1. วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อประเมินรอบการสืบพันธุ์ของช้างไทยในองค์การสวนสัตว์ที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการจัดการตัวสัตว์
และประเมินความสมบูรณ์พันธุ์ประชากร
1.1.2 เพื่อหาช่วงเวลาการตกไข่หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการใช้เทคโนโลยีช่วยทางการสืบพันธุ์
1.1.3 เพื่อการเพาะขยายพันธุ์เพิ่มจานวนลูกช้างเอเชียด้วยการผสมเทียม

2. วิธีการศึกษา (Materials and Methods)
2.1 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
2.1.1 ช้างเอเชียเพศผู้ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จานวน 3 เชือก อายุระหว่าง 25-45 ปี ทั้งที่เป็นช้างงาและช้างสีดอ
2.1.2 ช้างเอเชียเพศเมียในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จานวน 3 เชือก อายุระหว่าง 23-45 ปี
2.1.3 ช้างเอเชียเพศเมียในสวนสัตว์อื่นๆ ขององค์การสวนสัตว์ จานวน 3 เชือก อายุระหว่าง 20-40 ปี

ภาพ (ก)

ภาพ (ข)

ภาพ (ค)

ภาพที่ 1 ช้างเพศผู้ทใี่ ช้ในการศึกษา (ก) พลายเปี๊ยก (ข) พลายบิลลี่ (ค) มงคล

ภาพ (ก)

ภาพ (ข)

ภาพ (ค)

ภาพที่ 2 ช้างเพศเมีย (บางส่วน) ทีใ่ ช้ในการศึกษา (ก) พังกรอบทอง (ข) พังจันทร์เพ็ญ (ค) พังจิ๋ม
2.2 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีสาหรับการศึกษา
2.2.1 Goat anti-Rabbit IgG and Goat anti-Mouse IgG (at 4 °c)
2.2.2 Coating Buffer, 20x (at RT)
2.2.3 Tween Blocking Buffer, 10x (at RT)
2.2.4 Antibody, HRP and Standard Cortcosterone
2.2.5 Antibody, HRP and Standard Progesterone
2.2.6 Antibody, Biotin and Standard Luteinizing
2.2.7 Wash solution
2.2.8 TMB substrate
2.2.9 Dilution Buffer & Assay buffer
2.2.10 Pipette, repeater pipette, pipette tips and other (Plate reader, Wash machine and Vortex)
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2.3 วิธีการศึกษา (Methods)
2.3.1 การเก็บซีรั่มช้างเพื่อการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนวงรอบการสืบพันธุ์และการตกไข่
ใช้กลุ่มประชากรช้างไทยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และกลุ่มประชากรอื่นจากสวนสัตว์ต่างๆ ในองค์การสวนสัตว์ ที่
สามารถเก็บข้อมูลได้ ในช่วงอายุ 15-45 ปี เก็บตัวอย่างเลือดโดยเจาะเลือดผ่านเล่นเลือดบริเวณใบหู (ear vein) ครั้งละประมาณ
1.0 – 2.0 มิลลิลิตร ทุกๆ สัปดาห์ ตั้งทิ้งไว้ให้เลือดแข็งตัว ณ อุณหภูมิห้อง 1-2 ชั่วโมง ทาการปั่นแยกและเก็บซีรั่มในหลอดเก็บ
(Aliquot) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ติดฉลากระบุตัวสัตว์และช่วงวันเวลาเพื่อการจาแนกเก็บไว้ที่ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส
หรือต่ากว่า จนกว่าจะมีการตรวจวิเคราะห์ นาซีรั่มส่งตรวจวัดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (และหรือฮอร์โมนเพศอื่นๆ) ที่สามารถ
นามาใช้ในการแสดงถึงวงรอบการสืบพันธุ์ได้ ทุกสัปดาห์ด้วยวิธีการแบบ Enzyme immunoassay (EIA) แบบ Double
antibody EIA หรือ Single antibody EIA
ทาการตรวจหาวงรอบการเป็นสัดและวันตกไข่ในช้างเพศเมียตามวิธีของ Brown และคณะ(2000; 2004) และ Arborr
Assay Inc.. (เอกสารไม่ถูกเผยแพร่) โดยเมื่อระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนในกระแสเลือดมีแนวโน้ม ลดลงจนถึง
ระดับค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (baseline) ประมาณ 0.08-0.1 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ตามการอ้างถึงการศึกษาของ Brown et al., 1999)
ติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างน้อย 5 วัน จากนั้นทาการเก็บเลือดทุกวัน ปั่นแยกซีรั่มตามขั้นตอนข้างต้น นาส่งซีรั่มตรวจหาระดับ
ของลูทิไนซิ่งฮอร์โมน (LH) ด้วยวิธีการแบบ enzyme immunoassay หาช่วงคลื่นของลูทิไนซิ่ง (LH peak) ทั้งสองช่วง ทั้งที่เป็น
anLH (LH 1) และ ovLH (LH 2) ช่วงที่ใช้พิจารณาตัดสินระยะที่เกิด anLHและ ovLH .ให้พิจารณาคานวณเปรียบเทียบจากค่าที่
ตรวจวัดได้ก่อนการพบช่วงคลื่นที่มีการเพิ่มของระดับฮอร์โมน LH 10 วันและต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดคลื่นนั้นแล้วไปอีก 5 วัน ของ
แต่ละช่วงคลื่น เมื่อพบ LH peak ที่ 1 ทาการกาหนดช่วงเวลาเพื่อทาการผสมเทียมให้ตรงกับช่วงที่จะเกิด LH peak ที่ 2 ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีการตกไข่ ยืนยันผลการตกไข่ ด้วยการตรวจโปรเจสเตอโรนและลูทิไนซิ่งฮอร์โมน หลังพบการตกไข่ จึงทาการกลับมาเก็บ
เลือดสัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องทุกสัปดาห์ กรณีไม่พบให้ใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนเป็นตัวพิจารณาต่อไป
2.3.2 การเก็บน้าเชื้อจากช้างเอเชียเพศผู้
เก็บน้าเชื้อจากช้างเอเชียเพศผู้ อายุระหว่าง 15-40 ปี ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีการกระตุ้นการหลั่งน้าเชื้อช้าง
ด้วยวิธีการใช้มือนวดกระตุ้นที่บริเวณ ampulla gland และ seminal vesicle แบบ manual stimulation ทุกๆ 3-4 เดือน
2.3.3 การผสมเทียมช้าง
ทาการผสมเทียมช้างด้วยน้าเชื้อสด หรือน้าเชื้อแช่แข็งและเย็น ในช้างเมื่อพบช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผสมเทียมด้วย
วิธีการใช้กล้องส่องตรวจภายในนาทางท่อผสมเทียม (endoscopic AI) ในแต่ละครั้งทาการผสมเทียมติดต่อกัน 3 วัน คือช่วง 1 วัน
ก่อนการตกไข่ ช่วงวันที่ตกไข่ และ 1 วันหลังการตกไข่ ตามลาดับ
2.3.4 การตรวจการตั้งท้อง
ใช้การตรวจฮอร์โมนการตั้งท้องคือโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดติดต่อกันทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย
18 สัปดาห์ หรือติดตามอย่างต่อเนื่องจะช่วยในการประเมินหรือยืนยันสถานภาพการสืบพันธุ์นั้นๆ ได้

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion)
3.1 การศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์และช่วงเวลาการตกไข่ของช้างเอเชีย
จากการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone; P4) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอร์โมนที่
แสดงถึงวงรอบการสืบพันธุ์และการตรวจวัดลูทิไนซิ่งฮอร์โมน (Luteinizing hormone) ที่แสดงถึงช่วงเวลาการตกไข่ในซีรั่มช้างเพศเมียที่
มีช่วงอายุระหว่าง 20-45 ปี จานวนทั้งสิ้น 6 เชือก โดยแบ่งเป็นช้างเพศเมีย 3 เชือก จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อีก 3 เชือกจากสวนสัตว์
ดุสิต สวนสัตว์สงขลาและสวนสัตว์เชียงใหม่ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพบว่าช้างเพศเมียทั้ง 6 เชือกแสดงถึงการเกิด
วงรอบการสืบพันธุ์ โดยมีแบบแผนการเกิดวงรอบการสืบพันธ์คือ พบการเพิ่มระดับขึ้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและค่อยๆ ลดลงก่อน
เพิ่มระดับขึ้นอีกครั้งต่อเนื่องกันซ้าๆ แบบเป็นช่วงคลื่น ถึงแม้แบบแผนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฮอร์โมนที่แสดงถึงวงรอบและความ
ยาวนานของวงรอบการสืบพันธุ์โดยเฉลี่ยตลอดทั้งช่วงปีมีทั้งความคล้ายคลึงและแตกต่างกันไปในช้างแต่ละเชือกก็ตาม (ภาพที่ 3-4)
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ภาพที่ 3 แสดงแบบแผนการเปลีย่ นแปลงปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่แสดงวงรอบการสืบพันธุข์ องช้างเอเชียเพศเมีย จานวน
3 เชือก ตลอดระยะเวลา 91 สัปดาห์

ภาพที่ 4. แสดงแบบแผนการเปลีย่ นแปลงปริมาณฮอร์โมนเพศทั้งโปรเจสเตอโรน (-----) และลูทิไนซิง่ ฮอร์โมน (- - -) ที่แสดง
วงรอบการสืบพันธุ์ และช่วงเวลาการตกไข่ ของช้างเอเชียเพศเมีย จานวน 1 เชือก “พังจันทร์เพ็ญ” (ตลอดระยะเวลา 4 ปี)
เมื่อพิจารณาคานวณเป็นจานวนวันหรือสัปดาห์จากการพบการเพิ่มขึ้นครั้งแรกของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไปจนถึงการ
เพิ่มขึ้นของฮอร์โมนอีกช่วงหนึ่งที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2561) พบว่า ช้างเอเชียเพศ
เมียมีความยาวนานของวงรอบการสืบพันธุ์อยู่ในช่วง 14-17 สัปดาห์ (n=43 วงรอบ) แสดงดังภาพที่ 4-5 ซึ่งในหนึ่งวงรอบสามารถ
จาแนกออกเป็นระยะลูเตียลหรือระยะหลังการตกไข่ (luteal phase) ที่ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนคงอยู่ในระดับสูง (0.6 - 3.4
นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) และระยะที่ไม่ใช่ลูเตียลเฟส (nonluteal phase) ที่ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลงมาอยู่ในระดับต่า
(น้อยกว่า 0.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) ซึ่งในขณะที่อยู่ในระยะที่ไม่ใช่ลูเตียลเฟสนั้นจะมีการเพิ่มความถี่ในการเจาะเลือดช้างเพื่อแยก
เอาซีรั่มมาทาการตรวจวิเคราะห์หาช่วงเวลาการตกไข่ โดยสามารถทาการตรวจพบลูทิไนซิ่งฮอร์โมน (LH) ที่จะมีการเพิ่มระดับขึ้น
สูงเพียง 1-2 วัน และลดระดับสู่ค่าพื้นฐาน (0.2-0.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร) จานวน 2 ช่วงคลื่น (surge) ของในแต่ละวงรอบ แต่ละ
ช่วงคลื่นที่ขึ้นสูงแบ่งออกได้เป็นการเพิ่มระดับขึ้นครั้งที่หนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “anovulatory surge” (anLH; LH1) ตามรายงาน
ของ Kapustin และคณะ (1996) คือพบการเพิ่มระดับขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ระยะการตกไข่ จากนั้นจะลดระดับลงสู่ค่า
ต่าที่เป็นพื้นฐานในช่วงระยะหนึ่งและเพิ่มระดับขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง ภายใน 3 สัปดาห์ต่อมา โดยเรียกว่าเป็น “ Ovulatory
surge” (ovLH: LH2) ที่พบการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอร์โมนที่ถูกกาหนดให้เป็นช่วงของการตกไข่ ตามรายงานของ Kapustin และ
คณะ (1996) (ดังภาพที่ 4-6) ระดับของลูทิไนซิ่งฮอร์โมนมีค่าการตรวจวัดได้อยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 9.0 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่
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5-6) ทั้งนี้ระยะหลังการตกไข่หรือ ลูเตียสเฟส (luteal phase) จะนานประมาณ 8-11 สัปดาห์ ส่วนระยะที่ไม่ใช่ลูเตียลเฟส
(nonluteal phase) จะนาน 4-6 สัปดาห์ (ภาพที่ 5-6)

ภาพที่ 5-6. แสดงลักษณะของวงรอบการสืบพันธุ์จานวน 1 วงรอบของช้างเอเชียเพศเมีย จากการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรน (-----) และลูทไิ นซิง่ ฮอร์โมน (- - -) ที่มีความยาวนานของวงรอบประมาณ 16-17 สัปดาห์
ทั้งนี้ช่วงระยะความห่างของการเกิด “anLH” และ “ovLH” อาจมีความแตกต่างกันในช้างแต่ละเชือกหรือแต่ละวงรอบที่
ทาการศึกษาโดยมีช่วงอยู่ระหว่าง 18-21 วัน สอดคล้องกันกับรายงานของ Kapustin และคณะ(1996) ที่ระบุ 19-22 วัน และ 18-23
วัน ตามรายงานของ Brown และคณะ (1999) นอกจากนี้ในรายงานของ Brown และคณะ (1999) ที่ทาการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3
ปี ในช้างเพศเมีย 9 เชือก ได้วงรอบที่สมบูรณ์ 10 วงรอบพบวงรอบการสืบพันธุ์ (Estrous cycle) ของช้างนานประมาณ 16 สัปดาห์ มี
ระยะที่เป็นลูเตียลเฟส (luteal phase) นานประมาณ 11 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของการพบ “anLH” หลังจากที่พบการลดระดับลงของ
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ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้าสู่ระยะที่เป็น “nonluteal” คือ 19.9±1.2 วัน (ช่วงระหว่าง 16-23 วัน) และจะพบ ovLH หลังจากนั้น
ภายใน 20.8±0.9 วัน (ช่วงระหว่าง 18-23 วัน)
จากการศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์ของช้างเอเชีย จานวน 6 เชือกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์อื่นๆ ในองค์การสวน
สัตว์ พบช้างเพศเมียที่มีแนวโน้มของการหลั่งลูทิไนซิ่งฮอร์โมนแบบไม่มีช่วงคลื่นที่ชัดเจนในบางช่วงเวลา เช่น ในช้าง “พังกรอบทอง” มี
วงรอบการสืบพันธุแ์ บบปกติในช่วง 1.5 ปีแรกของการศึกษา จากนั้นพบการเปลี่ยนแปลงของการมีลูทิไนซิ่งฮอร์โมน (LH) ที่คงระดับสูง
ต่อเนื่องไม่สามารถจาแนกช่วงคลื่นที่ขัดเจนได้ (ภาพที 7) ซึ่งโดยตามปกติในช้างที่มีความเหมาะสมในการทาผสมเทียมการเปลี่ยนแปลง
แบบเป็นวงรอบในแต่ละรอบนั้นจะมีการเพิ่มขึ้นและลงแบบฉับพลันของฮอร์โมนลูทิไนซิ่ง จานวน 2 ครั้ง หรือ 2 ช่วงคลื่น (surge) ต่อ
1 วงรอบ โดยช่วงที่พบการเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งจะสามารถตรวจพบลูทิไนซิ่งฮอร์โมนที่ระดับความเข้มข้นสูงได้เพียง 1-2 วัน แต่ในกรณี
ของช้างพังกรอบทอง (อายุ 43 ปี) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งและคงความเข้มข้นสูงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน หรือ
เกิดการเพิ่มระดับขึ้น (LH peak) มากกว่า 2 ครั้งต่อ 1 วงรอบ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมีอายุค่อนข้างมากหรือมีความผิดปกติบาง
ประการในระบบสืบพันธ์ โดยอาจสามารถพบได้ในช้างที่มีอายุมากประมาณ 40-50 ปี ที่มักจะมีคอร์ปัสลูเทียมหลายอันในรังไข่และอาจ
มีความเกี่ยวข้องกันกับการพบการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอร์โมนที่ไม่เป็นไปตามปกติดังกล่าว ทั้งนี้กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของการพบการ
เพิ่มระดับของลูทิไนซิ่งฮอร์โมนจะพบการคงระดับฮอร์โมนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยพื้นฐานเพียง 1 วัน เมื่อมีการพบการคงระดับสูงติดต่อกัน 2
วัน จะมีอันใดอันหนึ่งอยู่ต่ากว่าระดับสูงสุด ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ระยะเวลาการปรากฏของของฮอร์โมนลูทิไนซิ่ง (LH) จะ
น้อยกว่า 30 ชั่วโมง เช่นกระต่าย 4 ชั่วโมง (Brown et al., 1999 อ้างถึง Dufy, Franchimont and Faure., 1973) สัตว์ตระกูลแมว 8
ชั่วโมง (Brown et al., 1999 อ้างถึง Tsutsui and Stabenfeldt., 1993) วัว 12 ชั่วโมง (Brown et al., 1999 อ้างถึง Stabenfeldt.,
1993) แต่มีไม่กี่ชนิดที่สามารถพบการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนลูทิไนซิ่งได้หลายวัน เช่นม้าและสุนัข (Brown et al., 1999 อ้างถึงรายงาน
การศึกษาของ Cole , 1977 และ Concannon, 1993 ตามลาดับ) สาหรับช้างแอฟริกา สามารถพบการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนลูทิไนซิ่ง
(LH )ได้นาน 28 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามในรายงานการศึกษานี้สามารถพบการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนลูทิไนซิ่งในช้างเอเชียเพศเมียของ
องค์การสวนสัตว์ ได้นาน 1-2 วัน โดยจากรายงานของ Brown และคณะ (2004) ได้ให้ข้อมูลถึงตามปกติแล้วการเกิด “ovLH” กว่า
19.2 เปอร์เซ็นต์ จะพบในช่วงเวลา 1-4 วัน ก่อนพบการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เทียบกับกว่า 80.8 เปอร์เซ็นต์ จะเกิดขึ้น
หลังจากมีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้ว สาหรับการศึกษานี้ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพบแนวโน้มที่สอดคล้องกันกับ
รายงานก่อนหน้านี้ของ Brown และคณะ (2004) นอกจากนี้เป็นที่ชัดเจนว่าการพบ “LH ที่สอง” คือช่วงที่มีการตกไข่ เช่นเดียวกันกับ
รายงานของ Kapustin และคณะ(1996) ที่ระบุว่าทั้งในช้างเอเชียและช้างแอฟริกันทั้งสองสายพันธุ์นี้มีการเพิ่มระดับของลูทิไนซิ่ง
ฮอร์โมนทั้ง 2 ครั้งหรือ 2 ลูกคลื่น มีปริมาณและคุณภาพที่แยกความแตกต่างกันไม่ออกแต่มีเพียงผลของคลื่นที่ 2 เท่านั้นที่มีผลในการ
เพิ่มระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในตัวอย่างซีรั่มเลือดที่แสดงถึงการตกไข่

ภาพที่ 7. แสดงแบบแผนการเปลีย่ นแปลงปริมาณฮอร์โมนเพศทั้งโปรเจสเตอโรน (-----) และลูทิไนซิง่ ฮอร์โมน (- - -) ที่แสดง
วงรอบการสืบพันธุ์ และช่วงเวลาการตกไข่ ของช้างเอเชียเพศเมีย จานวน 1 เชือก “พังกรอบทอง” (ตลอดระยะเวลา 4 ปี)
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สาหรับพฤติกรรมของการเกิด “anLH” นั้นยังคงไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก จากรายงานเกือบทั้งหมดที่มีบ่งชี้ว่าการผสม
พันธุ์ด้วยวิธีการตามธรรมชาติที่เกิดในกรงเลี้ยงเริ่มต้นขึ้นในช่วงระยะท้ายๆ ของระยะที่ฟอลลิคูลาร์ (follicular phase) หรือ ช่วง
เริ่มต้นของระยะลูเตียล (Olsen et al., 1994; Brown & Lehnhardt., 1997; Carden et al., 1998) อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจเป็น
สัญญาณให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่า “ระยะเป็นสัดเทียม” หรือ “false estrus” ที่รวมถึงการทาให้เกิดความสนใจจาก
เพศผู้เป็นเวลานาน 3 สัปดาห์ ก่อนที่จะถึง “ระยะเป็นสัดจริง หรือ true estrus”ทั้งในกลุ่มที่อยู่ในกรงเลี้ยงและในธรรมชาติ
(Brown et al., 2004) ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดให้เพศผู้และเพศเมียอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ได้ด้วยเพื่อให้มีการผสมพันธุ์
ตามธรรมชาติ
อย่างไรก็ตามการเพิ่มระดับของลูทิไนซิ่งฮอร์โมน (LH) ทั้งสองเหตุการณ์นี้ยังไม่มีการอธิบายถึงการที่ทาไมจึงเกิดขึ้นได้
โดย Brown และคณะ (1999) ได้ศึกษาการหลั่งของลูทิไนซิ่งฮอร์โมนร่วมกับการศึกษาฮอร์โมนเอฟเอสเอช (FSH) เอสตร้าไดออล
(Estradiol) และโปรแลกติน (Prolactin) ควบคู่ไปพร้อมกับการศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์ของช้าง ซึ่งแม้ผลการศึกษาจะไม่สามารถ
อธิบายกลไกดังกล่าวได้อย่างชัดเจน แต่จากการศึกษาดังกล่าวได้ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสาหรับการกาหนดช่วง
ระยะเวลาการเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียมโดยอาศัยการตรวจพบระดับที่เพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอร์โมนที่เป็นคลื่นแรก และ
สามารถทาการผสมได้หลังจากนั้นราว 3 สัปดาห์ (Brown et al., 2004)
3.2 การศึกษาทดลองการผสมเทียมในช้างเอเชีย
ทาการทดลองผสมเทียมในช้างเพศเมีย จานวนทั้งสิ้น 4 เชือก ได้แก่ช้าง “จันท์เพ็ญ” “กรอบทอง” “จิ๋มสงขลา” และ
“จิ๋มเขาเขียว” รวมจานวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559 โดยในส่วนของช้าง “จิ๋มเขาเขียวพบการ
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนแบบเป็นวงรอบ สามารถกาหนดช่วงวันที่จะทาการผสมเทียมได้ในช่วงวันที่ 26-29 ธันวาคม 2559
จากการตรวจพบการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอร์โมน ที่เป็น “anLH” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ใช้น้าเชื้อของช้าง “มงคล” ในช่วงวัน
แรกของการผสมเทียม (วันที่ 26 ธันวาคม 2559) และของช้างพลาย “บิลลี่” ในช่วงวันที่ 2-3 ของการผสมเทียม (วันที่ 27-28
ธันวาคม 2559) คุณภาพน้าเชื้อโดยรวมมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของตัวเสปิร์มมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ รวมทาการผสมเทียมได้
ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ยืนยันการตกใช่ด้วยการตรวจพบการเพิ่มขึ้นของลูทิไนซิ่งฮอร์โมน ที่เป็น “ovLH” ในวันที่ 28
ธันวาคม 2559 รวมความห่างของการเกิด “anLH” และ “ovLH” เท่ากับ 21 วัน เช่นกับรายงานของ Kapustin และคณะ(1996)
ที่ระบุ 19-22 วัน และ 18-23 วัน ตามรายงานของ Brown และคณะ (1999) จึงยกเลิกการผสมเทียม ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
(ภาพที่ 8.)

ภาพที่ 8. แสดงการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (-----) และลูทไิ นซิ่งฮอร์โมน (- - -) เพื่อหาวงรอบการสืบพันธุ์และการ
กาหนดช่วงเวลาการผสมเทียมให้ตรงกันกับช่วงที่มีการตกไข่
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วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 9. แสดงแบบแผนการเปลีย่ นแปลงของโปรเจสเตอโรนในช้างเพศเมียที่ทาการผสมเทียมและมีการตั้งท้อง
ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561)
จากการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนภายหลังการผสมเทียมพบการค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้นและคงระดับอยู่ระหว่าง
0.5 – 0.84 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตลอดช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นลดระดับลงที่ 0.56 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรในสัปดาห์ที่ 7
ก่อนจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 และเพิ่มระดับขึ้นสูงเหนือระดับค่าเฉลี่ยของระยะลูเตียลภายใน 10 สัปดาห์ และคงอยู่ใน
ระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงตลอดช่วงเดือนมีนาคม 2560 (สัปดาห์ที่ 14 ) ซึ่งมีระดับความเข้มข้นสูงถึง 2.8 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแบบเป็นวงรอบ โดยระดับฮอร์โมนสูงได้ถึง 6.31 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng/ml) ในช่วงสัปดาห์ที่ 26 ของการตั้งท้อง
(ภาพที่ 9.) จากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนดังกล่าวสามารถแสดงแบบแผนเบื้องต้นได้เช่นเดียวกันกับ รายงานการศึกษาของ
Brown และคณะ (2004) ที่ประสบความสาเร็จในผสมเทียมช้างเอเชีย ณ สถาบัน SCBI สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้
พบเหตุการณ์การมีน้าไหลที่ขมับ (temporal gland drainage) คล้ายการตกมัน และเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในช่วงสั้นๆ ตั้งแต่ 2-11 วัน
ตลอดระยะของการตั้งท้อง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถตรวจพบการลดระดับลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่รักษาระดับการตั้งท้อง
ขณะที่ผลจากการตรวจวัดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียด พบว่ามีระดับความเข้มข้นสูง 3.2 – 11 7 นาโนกรัมต่อมิ
ลลิตร ในช่วงที่มีพฤติกรรมดังกล่าว (เทียบกับระดับปกติพื้นฐานที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0.2-2 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรซีรั่ม) ทั้งนี้จากการ
หาความสัมพันธ์ทางสถิติ (Correlation) เบื้องต้นในช่วงที่มีการตั้งท้องและพบพฤติกรรมการมีน้าไหลจากขมับด้วยวิธีกรแบบ Pearson
Two-tailed พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและคอร์ติซอล (ค่า r=-0.505, P-value = 0.032) จาก
การศึกษารายงานที่เกี่ยวข้องถึงการพบพฤติกรรมที่มีของเหลวไหลออกตามขมับที่เป็นต่อม “temporal gland” พบว่าอาจเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาราวๆ บวกลบ 2 วัน ในช่วงที่มีการพบการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนลูทิไนซิ่ง (LH) ซึ่งกลไกการเกิดของเหลวออกมาตามต่อมเหล่านี้มี
ความเกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดและอาการตื่นเต้น ตามที่พบได้ในช้างเพศผู้ที่ตกมัน แต่มักไม่ค่อยพบในช้างเพศเมียโดยเฉพาะใน
ช้างเอเชียจึงมักไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก (Brown et al., 1999) อย่างไรก็ตามมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการติดตามถึงผลกระทบ
ดั ง กล่ า วเนื่ อ งจากข้ อ มู ล ที่ ท าการวิ เ คราะห์ ยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอ นอกจากนี้ ฮ อร์ โ มนคอร์ ติ ซ อลที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม กลู โ คคอร์ ติ ค อยด์
(Glucocorticoids) อาจสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อการสืบพันธุ์ได้ตามรายงานการศึกษาของ Kimura และคณะ (2005) และ
Metrione & Harder (2011) รวมถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและภาวะความเครียดสามารถส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของสัตว์มี
กระดูกสันหลังได้ (Wingfield and Saposky, 2003)
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4. สรุปผล (Conclusion)
จากการศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์ของช้างเอเชียเพศเมียของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์อื่นๆ สังกัดองค์การสวนสัตว์
จานวน 6 เชือก ช่วงอายุระหว่าง 20-45 ปี ด้วยการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (P4) และลูทิไนซิ่งฮอร์โมน (LH) ใน
ตัวอย่างซีรั่ม ระหว่างเดือนมีนาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2561 พบว่า ช้างเอเชียเพศเมียทุกเชือกมีวงรอบการสืบพันธุ์ที่แสดงถึงมีการ
ทางานของรังไข่ มีความยาวนานของวงรอบการสืบพันธุ์นาน 14-17 สัปดาห์ (n=43 วงรอบ) ค่าปริมาณของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่
ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0.05 ถึง 3.4 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng/ml) ค่าปริมาณของลูทิไนซิ่งอยู่ในช่วง 0.2 ถึง 9.0 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
สามารถกาหนดช่วงของการตกไข่ได้ด้วยการหาช่วงคลื่นการเปลี่ยนแปลงของลูทิไนซิ่งฮอร์โมนที่เพิ่มระดับสูงขึ้นเป็นเวลา 1-2 วัน ทั้งที่
เป็น “anLH” และ “ovLH” ซึ่งเกิดขึ้นห่างกัน 18-21 วัน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตามค่าปริมาณฮอร์โมนที่แสดงถึงวงรอบการ
สืบพันธุ์และช่วงของการตกไข่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีช่วยทางการสืบพันธุ์ด้วยการผสมเทียมในช้างเพศเมีย จานวน 4
เชือก ทาการผสมเทียมระหว่างช่วงเดือนเมษายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559 รวมจานวน ทั้งสิ้น 7 ครั้ง พบการตั้งท้องในช้างเอเชียเพศ
เมียจานวน 1 เชือก โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีอายุครรภ์ประมาณ 74 สัปดาห์ ผลการตั้งท้องยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
ขอขอบคุณ Dr.Janine L. Brown จากสถาบันสมิธโซเนียน (SCBI) สหรัฐอเมริกาที่ให้คาแนะนาปรึกษาตลอดการศึกษา
ขอขอบคุณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ. ลาปาง และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สนับสนุนการดาเนินงานผสมเทียมและเอื้อเฟื้ออุปกรณ์
กล้องเอนโดสโคปที่ใช้ในการผสมเทียม ขอขอบคุณโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ที่สนับสนุนการริเริ่มโครงการ และขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน ในการช่วยดาเนินการผสมเทียม

6. เอกสารอ้างอิง (References)
นิกร ทองทิพย์, ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช, ทวีโภค อังควาณิช, สิทธิเดช มหาสาวังกุล, ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์,
มังกร ดายัง, พรชัย สัญฐิติเสรี, อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์. 2544. การศึกษาเบื้องต้นถึงลักษณะน้าเชื้อของช้างเลี้ยงใน
ประเทศไทย, น. 312-315. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสัตว
แพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สิทธิเดช, 2542. เอกสารเผยแพร่ “สถานการณ์ของช้างในประเทศไทย” ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลาปาง
Brown JL., Schmitt D.L., Bellem A., Graham L.H. and Lehnhardt J. 1999. Hormone Secretion in the Asian Elephant
(Elephas maximus): Characterization of Ovulatory and Anovulatory Luteinizing Hormone Surges. Biology
of Reproduction 61, 1294–1299.
Brown, J. L, Goritz, F., Pratt-Hawkes, N., Hermes, R., Galloway, M., Graham, L. H, Gray, C., Walker, S. L, Gomez, A.,
Moreland, S., Murray, S., Schmitt, D. L, Howard, J., Lehnhardt, J., Beck, B., Bellem, A., Montali, R. and
Hildebrandt, T. B. 2004. Successful artificial insemination of an Asian elephant at the National Zoological
Park. Zoo Biology. 23 [1]. 45-63.
Carden M, Schmitt D, Tomasi T, Bradford J, Moll D, Brown J. 1998. Utility of serum progesterone and prolactin
analysis for assessing reproductive status in the Asian elephant (Elephas maximus). Anim Reprod Sci;
53:133–142.
Cole HH, Cupps PT. Reproduction In Domestic Animals, Volume 3. New York: Academic Press; 1977.
Concannon PW. Biology of gonadotrophin secretion in adult and prepubertal female dogs. J Reprod Fertil Suppl
1993; 47:3–27.
Dufy - Barbe L, Franchimont P, Faure JMA. 1973. Time-courses of LH and FSH release after mating in the female
rabbit. Endocrinology; 92:1318–1321.
Hermes, R, Goritz, F, Streich, WJ and Hildebrandt,TB. 2007. Assisted Reproduction in Female Rhinoceros and
Elephants – Current Status and Future Perspective. Reproduction in Domestic Animals, 42, 33-44.
Hutchins, M and Keele, M. 2006. Elephant Importation From Range Countries: Ethical and Practical Considerations
for Accredited Zoos. Zoo Biology, 25, 219-223.
206

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

Kapustin N, Critser JK, Olson D, Malven PV. 1996. Nonluteal estrous cycles of 3-week duration are initiated by
anovulatory luteinizing hormone peaks in African elephants. Biol Reprod; 55:1147–1154.
Kimberrley N. 2009. Captive Elephant Infertility: Consequences for Conservation. The University Nottingham ;
School of Biosciences.
Kimura, K., Spate, L. D., Green, M. P. and Roberts, R. M. 2005. Effects of D-glucose concentration, D-fructose, and
inhibitors of enzymes of the pentose phosphate pathway on the development and sex ratio of bovine
blastocysts. Molecular Reproduction and Development, 72(2), 201-207.
Metrione, L. C. and Harder, J. D. 2011. Fecal corticosterone concentrations and reproductive success in captive
female southern white rhinoceros. General and Comparative Endocrinology, 171(3), 283-292.
Olsen JH, Chen CL, Boules MM, Morris LS, Coville BR. 1994. Determination of reproductive cyclicity and pregnancy
in Asian elephants (Elephas maximus) by rapid radioimmunoassay of serum progesterone. J Zoo Wildl
Med; 25:349–354.
Thitaram, C., J. L. Brown, et al. 2008. Seasonal effects on the endocrine pattern of semi-captive female Asian
elephants (Elephas maximus): timing of the anovulatory luteinizing hormone surge determines the
length of the estrous cycle. Theriogenology. 69 (2): 237-44.
Thongtip N, Saikhun J, Damyang M, Mahasawangkul S, Suthunmapinata P, Yindee M, Kongsila A, Angkawanish T,
Jansittiwate S, Wongkalasin W, Wajjwalkul W, Kitiyanant Y, Pavasuthipaisit K, Pinyopummin A. 2004.
Evaluation of post-thaw Asian elephant (Elephas maximus) spermatozoa using flow cytometry: the
effects of extender and cryoprotectant. Theriogenology. 62 (3-4): 748-60.
Unknow. 2015. The IUCN Red List of Threatned Species.; www. Iucnredlist.org. Available on: 5 September 2015.
Wingfield, J.C. and Sapolsky, R.W. 2003. Reproduction and Resistant to stress: When and how. Journal of
Neuroendocrinnology vol 15, 711-724.
Wiese, RJ. 2000. Asian Elephants Are Not SelfSustaining In North America. Zoo Biology, 19, 299-309

207

Proceeding of 11th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

29 June 2018

การเพาะขยายพันธุ์ลิงลมพันธุ์เหนือในสภาพการเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
The Captive Breeding of Bangal Slow Loris (Nycticebus Bengalensis)
in the Khao Kheow Open Zoo
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ลิงลมพันธุ์เหนือในสภาพการเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา พบว่าลูกลิงลมที่เกิดในสภาพการเพาะเลี้ยงมีอัตราการรอดชีวิตภายหลังการเกิดต่า เนื่องจากการขาดข้อมูลทางด้านการจัดการ
กรงเลี้ยงและข้อมูลทางด้านพฤติกรรมของสัตว์ชนิดนี้ ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเพาะขยายพันธุ์
ลิงลมพันธุ์เหนือ การส่งเสริมพฤติกรรมตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกลิงลมในสภาพการ
เพาะเลี้ยง โดยศึกษาในพ่อแม่พันธุ์ลิงลมพันธุ์เหนือทั้งหมด 3 คู่ ในกรงเพาะขยายพันธุ์ขนาด 2 x 3 x 2 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง
ตามลาดับ) ใช้วิธี เก็บข้อมูลพฤติกรรมแบบเป็นรายตัว (Focal scan sampling) ตั้งแต่ 17.00 - 23.00 น. ร่วมกับการเก็บข้อมูล
การจัดการทางด้านกรงเลี้ยง และการจัดการลูกลิงลมภายหลังการเกิด โดยจากการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม - กันยายน (ปี
2557-2559) พบว่าอัตราการรอดชีวิตของลูกลิงลมเป็น 16.67% (1 จาก 6 ตัว) สาเหตุที่ลูกลิงลมมีอัตราการรอดชีวิตต่า มาจาก
ปัญหาทางด้านการจัดการกรงเลี้ยงได้แก่ การทาร้ายลูกเกิดใหม่จากตัวเต็มวัย (ทั้งจากในและนอกครอบครัว) คิดเป็น 40 % ( 2
จาก 5 ตัว) การตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 20 % และ พฤติกรรมการขาดความสามารถในการเลี้ยงดูแลลูกของแม่ลิงลม 40% (2
จาก 5 ตัว) โดยพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักคือพฤติกรรมการเลียขนลูกมากเกินไป โดยพบความถี่การเลียขนลูกเฉลี่ย 4 ครั้งต่อ
ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการแสดงพฤติกรรมเลียขนลูกนานเฉลี่ยถึง 60 % ของพฤติกรรมทั้งหมด (เทียบกับแม่พันธุ์ลิงลมที่มี
พฤติกรรมการเลี้ยงดูแลลูกที่รอดชีวิต จะมีความถี่การเลียขนลูกเฉลี่ย 1 ครั้งต่อชั่วโมงใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 2.5 % ต่อพฤติกรรม
ทั้งหมด) ทั้งนี้พบว่าการแยกเพศผู้ออกจากแม่และลูกลิงลมตั้งแต่ระยะแรก รวมถึงการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมสามารถเพิ่ม อัตราการ
รอดชีวิตของลูกลิงลม ในระหว่างช่วงเดือนมกราคม 2559 - เมษายน 2560 เป็น 100 % (n=5 ตัว) และพบว่าแม่ลิงลม 2 ตัว มี
พฤติกรรมการเลียขนลูกมากเกินไป จึงนาไปฝากเลี้ยงกับแม่ลิงลม 2 ตัว ที่มีลูกอายุใกล้เคียงกัน (แม่บุญธรรม) ซึ่งพฤติกรรมนี้ไม่มี
ปรากฏในรายงานอืน่ มาก่อน นอกจากนี้ยังพบว่าลิงลมพันธุ์เหนือสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี มีระยะการตั้งท้อง (ตั้งแต่เริ่มพบ
พฤติกรรมการผสมพันธุ์) นานประมาณ 6-7 เดือน จากการศึกษาอัตราการเจริญทางร่างกายตั้งแต่อายุ 14 - 91 วัน พบว่า
น้าหนักตัวเฉลี่ยของลูกลิงลมเมื่อมีอายุได้ 35, 63 และ 90 วันคือ 115, 212 และ 260 กรัม ตามลาดับ ส่วนที่จะมีการขยายตัวหรือ
เจริญมากที่สุดตามช่วงอายุคือความยาวลาตัวตั้งแต่ช่วงหัวถึงก้น (จาก 18.5 เซนติเมตร เมื่อมีอายุ 35 วัน เป็น 28.5 เซนติเมตรเมื่อ
มีอายุครบ 91 วัน) ส่วนที่พบว่ามีการเจริญหรือเพิ่มขนาดขึ้ นน้อยที่สุดคือส่วนของใบหู (จาก 1.5 เซนติเมตร เมื่อมีอายุ 35 วัน
เป็น 1.9 เซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 91 วัน) จากการศึกษาด้านโภชนาการพบว่าลิงลมพันธุ์เหนือได้รับปริมาณอาหาร(กล้วย,
มะละกอ, แอปเปิ้ล, ฝรั่ง, ยางไม้, หนอน, ไข่ และถั่วต้ม) คิดเป็น 106 กรัมต่อวันต่อตัว โดยในช่วงที่พบพฤติกรรมการตั้งท้องมีการ
เสริมแคลเซียมและวิตามินรวมให้ด้วย
คาสาคัญ: ลิงลม พฤติกรรม การเจริญเติบโต

Abstract
The study of captive breeding of Bengal Slow Loris (Nycticebus bengalensis) in Khao Kheow Open Zoo's
breeding condition over the past several years found that slow loris baby in the breeding condition has lower
survival rates because of the lack of cage management and behavioral data of this species. This study purpose is to
study the breeding behavior of Bengal slow loris. Promoting behaviors according to animal welfare standards,
including increasing the survival rate of slow loris baby in breeding condition. The study was conducted using 3
pairs of slow loris that were in breeding cage 2*3*2 meters (width*length*height), respectively. The observation of
behavior is one by one (Focal scan sampling), along with the collection of cage management data and the
handling of slow loris after birth. During fiscal year, 2557-2560 the study found that it is possible to increase the
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rate of slow loris baby survival rate from 16.67% (1out of 6) during the years 2557-2559 to 100% (n=5) in the year
2560. The reason for the low survival rate of slow loris during the first years of observation (2557-2559) was the
cage management problems, namely injuring of new born babies by adults (Both within and outside of the family)
accounted for 40% (2 out of 5) of mortality; 20% was from unidentified deaths, and 40% of death was from
mothers slow loris lacking the ability to take care of their children (2 out of 5). One of the most common behaviors
and behavior could be the main cause was licking the baby’s fur too much. The average of licking time of
unsuccessfully mothers was 60% of all behaviors (compared to the slow loris behavior that lead to surviving
offspring which had the average licking rate of one time per hour or 25% of all behavior). The study showed that
the separation of males from mother and baby in the first stage, coupled with close observation of the mother’s
behavior can increase the survival rate of slow loris baby It was found that the mother of slow loris can raise slow
loris baby from another mother together with their own babies (mother adoption/ surrogate), which is the first
reported case of such behavior in slow loris. The study found that Bengal slow loris can breed throughout the
year. Pregnancy period (from the beginning of mating behavior) was about 6-7 months. The study of body growth
rate, the average weight of the young slow loris at ages 35, 63 and 90 days were 115, 212 and 260 grams,
respectively, The part that enlarged or grew the most by age was the body length from the head to the bottom
(from 18.5 cm. at 35 days to 28.5 cm. at 91 days). The part that had minimal growth or increase in size was the ear
(from 1.5 cm. at the age of 45 days to 1.9 cm. at 91 days). From a nutritional study, it was found that Bengal slow
loris received 106 grams of feed per day. During pregnancy, calcium and vitamin supplements are included.
Keywords: Bengal slow loris, Behavior, Growth

1. บทนา (Introduction)
ลิงลม หรือ นางอาย Slow loris สามารถพบได้ในประเทศไทย 2 ชนิด คือ ลิงลมพันธุ์เหนือ Bengal Slow loris
(Nycticebus bengalensis) และ ลิงลมพันธุ์ใต้ Greater Slow loris (Nycticebus coucang) (Nekaris, 2006) จากรายงานของ
Swapna (2008) ลิงลมพันธุ์เหนือ Nycticebus bengalensis ลดจานวนอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย ซึ่ง
สาเหตุสาคัญมาจากถิ่นอาศัยถูกบุกรุกทาลายและเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ถนน ไฟป่า ความเชื่อในการทายารักษาโรคและนิยม
นามาเป็นสัตว์เลี้ยง ในการประชุม CITES ครั้งที่ 14 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มีการเปลี่ยนให้สัตว์ใน Genus Nycticebus ซึ่งเคยอยู่
ใน Appendix II ให้มาอยู่ใน Appendix I โดยมีสาระสาคัญที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงคือในหลายประเทศของทวีปเอเชียมี
การค้าสัตว์ป่าเพื่อนามาทายาสูงพอๆ กับการนามาเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้นั้นกาลังได้รับความทุกข์ทรมานจากพื้นที่อาศัยถูก
ทาลาย นอกจากนั้นลิงลมยังเป็นสัตว์ที่มีอัตราการขยายพันธุ์ต่า (CITES, 2007) กระแสการนาลิงลมมาเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านยังได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกลิงลมเป็นสัตว์ที่มีความน่ารัก เชื่องช้า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของ
องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า การศึกษาวิจัย การให้
ความรู้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสัตว์ป่า ฝ่ายอนุรักษ์
วิจัย และสุขภาพสัตว์ ได้รับบริจาคสัตว์ในกลุ่มของลิงลมจากประชาชนจานวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 60 ตัว
และจากกระแสการนาลิงลมมาเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมลิงลมเพื่อการจัดการ
ในด้านการเพาะขยายพันธุ์ลิงลมในสภาพกรงเลี้ยงให้เหมาะสม จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในการอนุรักษ์สัตว์ในกลุ่มของลิงลม ซึ่งปัจจุบันมี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ น้อยมาก นอกจากนั้นยังเป็นองค์ความรู้ที่สามารถใช้ต่อยอดเพื่อการจัดการสัตว์ในกลุ่มลิงลมสายพันธุ์
อื่นๆ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อสามารถนาไปใช้กับสัตว์ของกลางเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมี
สวัสดิภาพที่ดีและพร้อมในการปล่อยคืนป่าต่อไป

2. วิธีการศึกษา (Research Methodology)
2.1 พื้นที่สาหรับเลี้ยงลิงลม
กรงเพาะขยายพันธุล์ ิงลมมีขนาด 200 x 300 x 200 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ภายในกรงจะมีกิ่งไม้สาหรับปีน
ป่าย มีบ้านหรือกล่องนอน มีถาดน้า ถาดอาหาร และป้ายชื่อติดหน้ากรง กรงเพาะขยายพันธุ์เป็นกรงที่ใช้สาหรับเลี้ยงลิงลมที่มี
คุณสมบัติการเป็นพ่อแม่พันธุ์ เพื่อการเพาะขยายพันธุ์ โดยพ่อแม่พันธ์ลิงลมที่ดีจะต้องมีลักษณะภายนอกที่ดูมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ร่างกายไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป อายุต้องไม่แก่หรือเด็กเกินไปเพราะลิงลม โดยส่วนใหญ่จะมีความสมบูรณ์พันธุ์เมื่ออายุ
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ครบประมาณ 2 ปี และที่สาคัญ ถ้าเคยมีประวัติที่เคยให้ลูกมาก่อนก็สามารถเลือกให้เป็นคู่พ่อแม่พันธุ์ได้ ปัจจุบันกรงเลี้ยงสาหรับ
เพาะขยายพันธุล์ ิงลมมีจานวน 3 กรง

ภาพที่ 1 ลักษณะกรงเพาะขยายพันธุ์

2.2 อุปกรณ์สาหรับการเก็บข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องชั่งน้าหนักทศนิยม 2 ตาแหน่ง
สายวัดขนาด
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
กล้องถ่ายภาพ 1 เครื่อง
ลูกลิงลม 4 ตัว

2.3 วิธีการสาหรับการเก็บข้อมูลลิงลม
1. สังเกตพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของแม่ลิงลม
2. นาลูกลิงลมมาชั่งน้าหนัก วัดขนาดความยาวของลาตัว (วัดตั้งแต่ปลายจมูกถึงหาง) วัดขนาดรอบอก ขนาดของใบหู
ความยาวขาหน้า (วัดจากต้นขาหน้าถึงปลายเท้า) และ ความยาวขาหลัง (วัดจากหัวเข่าถึงปลายเท้า) แล้วบันทึก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (วัดขนาดร่างกายของลิงลมทุกๆ 7 วัน)
3. เก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโต
4. นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผล

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion)
3.1 การศึกษาพฤติกรรมของลิงลมที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
จากการศึกษาพฤติกรรมการเพาะขยายพันธุ์ของลิงลมที่อยู่ในสภาพกรงเลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ระหว่างช่วงเวลา
17.00 - 23.00 น. พบว่าในช่วงแรกการศึกษาพฤติกรรมของลิงลมที่ได้บริจาคจากประชาชนทั้งหมดสามารถกระทาได้ยากเนื่องจาก
ลิงลมมีความตื่นตัวต่าในช่วงเวลากลางวัน และตื่นตัวมาก (active) ในช่วงเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่มีการปรับสภาพฟื้นฟู
พฤติกรรม ทาให้บ่อยครั้งไม่สามารถจดบันทึกพฤติกรรมบางอย่างที่ชัดเจนได้โดยเฉพาะพฤติกรรมการผสมพันธุ์ ในสภาพเพาะเลี้ยง
อย่างไรก็ตามจากการติดตามพฤติกรรมเบื้องต้นพบว่าลิงลมเพศเมียสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีและมีวงรอบการเป็นสัดนานนับ
เดือน จากการศึกษาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของลิงลมพ่อแม่พันธุ์ครั้งแรกในสภาพเพาะเลี้ยง (จากเพศผู้และเพศเมีย ชื่อ
“ดิน”และ“น้า” ตามลาดับ เป็นคู่ที่ 1) ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2558 และได้คลอดลูกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งใช้ระยะเวลา
ในการตั้งท้องนานประมาณ 7 เดือน (โดยนับจากช่วงที่มีการผสมพันธุ์) และต่อมาพบว่าเมื่อพ่อพันธุ์จากคู่ที่ 1 เสียชีวิต เพศเมียที่เหลือ
สามารถทาการจับคูใ่ หม่ได้ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยหลังจากที่มีการเทียบคู่พ่อแม่พันธุ์ลิงลมคู่ที่ 2 สาเร็จ (เพศผู้และเพศเมีย ชื่อ“มา
รวย”กับ“น้า”) ได้สังเกตพบพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของลิงลมคู่ดังกล่าวในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 และได้คลอดลูกเมื่อวันที่ 22
มกราคม 2560 ใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องประมาณ 6 เดือน เมื่อพิจารณาระยะการตั้งท้องของลิงลมคู่อื่นๆ ระหว่างช่วงปี 2557-2559
พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 6-7 เดือน (n=6) จากพ่อแม่พันธุ์ จานวน 3 คู่ ซึ่งพบว่าระยะการตั้งท้องสอดคล้องกับรายงานของ Snyder and
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

Jurke (2003) ที่กล่าวว่าลิงลมมีระยะการตั้งท้องนานประมาณ 6-7 เดือน นอกจากนี้จากการติดตามศึกษาพฤติกรรมในช่วงก่อนการ
คลอดลูกของลิลมในสภาพเพาะเลี้ยงพบว่า ช่วงในระยะใกล้คลอด อวัยวะสืบพันธุ์ของลิงลมเพศเมียจะเริ่มขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
บริเวณเต้านมขยายใหญ่ชัดเจน และมีพฤติกรรมการเลียเต้านมตัวเองบ่อยครั้ง (แสดงดังภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ลักษณะอวัยวะสืบพันธุแ์ ละเต้านมของลิงลมที่ตั้งท้อง
จากการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของลิงลมภายหลังการคลอดระหว่างช่วงปี 2557-2559 พบว่า ลูกลิงลมจะสามารถถูก
เลี้ยงดูแลโดยเพศเมียและเพศผู้ได้ แต่ลูกลิงลมจะถูกเลี้ยงโดยเพศเมียมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการเลี้ยงลูกลิงลม
โดยปล่อยให้อยู่กับทั้งพ่อและแม่ในสภาพกรงเพาะเลี้ยงเดียวกันเป็นสาเหตุที่ทาให้ลูกลิงลมเสียชีวิตจากการถูกทาร้ายโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ที่ ชัดเจน คิ ดเป็ นสั ดส่ วน 40 เปอร์ เซ็ นต์ ของอั ตราการเสี ยชี วิ ตของลู กลิ งลมทั้ งหมดที่ เกิ ดระหว่ างช่ วง ปี 2557 -2559
เช่นเดียวกันกับการพบว่า แม่ลิงลมขาดทักษะในการเลี้ยงดูแลลูกร่วมเช่นการทอดทิ้งและการมีพฤติกรรมการเลียขนลูกมากเกินไปจน
เป็นเหตุให้ลูกลิงลมเสียชีวิต คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3) ซึ่งจากอัตราการเกิดในสภาพเพาะเลี้ยงระหว่างช่วงปี 2557-2559
พบว่ามีอัตราการขยายพันธุ์ได้ เฉลี่ยปีละประมาณ 2 ตัว โดยมีลูกลิงลมเกิดใหม่จานวนทั้งสิ้นรวม 6 ตัว (จากคู่พ่อแม่พันธุ์ 3 คู่) ใน
ระยะเวลา 3 ปี มีอัตราการรอดชีวิต เพียง 16.67 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการเสียชีวิตภายหลังการคลอดแล้ว 20 วัน สูงถึง 83.33
เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 3 สาเหตุการตายของลูกลิงลม
จากข้อมูลข้างต้นสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการตายของลูกลิงลมระหว่างช่วง ปี 2557-2559 ได้ดังนี้
ลูกลิงลมบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกตัวเต็มวัยทาร้าย 40%
- แม่ลิงลมขาดความสามารถในการเลี้ยงลูกคิดเป็น 40% และ
ไม่ทราบถึงสาเหตุการตายอีก 20%
ทั้งนี้พบว่าในช่วงระยะเวลาการศึกษา ระหว่างช่วงปี 2557-2559 พบอัตราการเกิดต่าของลิงลม และมีอัตราการ
รอดชีวิตของลูกลิงลมน้อยมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการขาดข้อมูลที่ สาคัญหลายประการทั้งการจัดการกรงเลี้ยง การฟื้นฟู
พฤติกรรมลิงลมที่ได้รับบริจาค รวมถึงข้อมูลการอนุบาลลูกลิงลม
จากฐานข้อมูลข้างต้น ตลอดจนข้อมูลการเลี้ยงอนุบาลและการจัดการกรงเลี้ยง ตลอดช่วงปี 2557-2559 สามารถ
นามาปรับใช้เพื่อหาแนวทางป้องกัน การฟื้นฟูพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาลูกลิงลมเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวได้ โดยพบว่า
เฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2560 อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น 150 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับข้อมูลเฉลี่ยในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากการที่
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สามารถจับคู่ท่อแม่พันธุ์ลิงลมได้เพิ่มเติม และพ่อแม่พันธุ์ลิงลมสามารถให้กาเนิดลูกลิงลมทั้งหมด 5 ตัว และมีอัตราการรอดชีวิต
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ หลักสาคัญประการหนึ่งที่มุ่งเน้นนอกจากการจัดการกรงเลี้ยง เพื่อป้องกันการถูกทาร้ายจากตัวเต็มวัย ด้วย
การแยกเพศผู้และเพศเมียออกจากกันชั่วคราวในระยะที่มีการเลี้ยงลูก โดยให้แม่ลิงลมเลี้ยงลูกตามลาพัง นอกจากนี้จากกรณีของ
แม่ลิงลมที่ขาดทักษะการเลี้ยงหรือพบความถี่ในการเลียขนลูกมากเกินไป (ข้อมูลพฤติกรรมการเลี้ยงแสดงดังตารางที่ 1.) พบว่า
การแยกลูกลิงลมให้แม่ลิงลมตัวอื่นที่มีช่วงการคลอดใกล้เคียงกันเลี้ยงดูแลแทนได้ในชั่วเวลาหนึ่งสลับกับการให้แม่เดิมเลี้ยง ซึ่งใน
การศึกษานี้ถือเป็นรายงานแรกที่พบพฤติกรรมดังกล่าว โดยแม่ลิงลมที่มีความสามารถในการเป็นแม่บุญธรรม 1 ตัว สามารถเลี้ยง
ลูกตัวเองและลูกของตัวอื่นที่มีอายุได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ขึ้นไป ได้พร้อมกัน รวมจานวน 2 ตัว (แสดงดังภาพที่ 3) ซึ่งแม่ลิงลมที่
กลายมาเป็นแม่บุญธรรมนี้นั้น สามารถแสดงพฤติกรรมการเลี้ยงดูแลลูก อาทิ การให้นม การทาความสะอาดร่างกายลูก การกอด
และพฤติกรรมอื่นๆ ได้อย่างไม่มีความแตกต่างกับลูกของตนเอง นอกจากนี้ลูกลิงลมที่กลายเป็นลูกเลี้ยงของแม่บุญธรรมนั้นสามารถ
เจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกันในกลุ่มของลูกเลี้ยง ซึ่งจะเจริญได้ช้ากว่าลูกที่แท้จริงของแม่บุญธรรมเพียงเล็กน้อย มีระยะการหย่านม
ระหว่าง 6-8 เดือน

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของการแสดงพฤติกรรมการเลียขนลูกที่มากกว่าปกติ
ช่วงเวลา

รหัสแทนชื่อสัตว์

พฤติกรรม

22.00-22.10

M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3

P
L
P
W
L
P
S
L
P
L
L
P

22.15-22.25

22.30-22.40

22.45-22.55

หมายเหตุ***
M1 = ลิงลมชื่อ “น้า”
M2 = ลิงลมชื่อ “กุยช่าย”
M3 = ลิงลมชื่อ “ขนมปัง”

ระยะเวลาที่ใช้ทากิจกรรม
นาที
วินาที
6
360
10
600
8
480
2
120
6
360
10
600
5
300
3
180
8
480
1
60
5
300
8
480

Area no.
D
C
C
D
C
C
D
C
C
D
C
C

L = พฤติกรรมการเลียลูก (licking)
P = พฤติกรรมการปล่อยลูก (park)
S = พฤติกรรมการนั่งอยู่กับที่ (sit)
W = พฤติกรรมการเคลื่อนที่ (walk)

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการตายของลูกลิงลมในระยะแรกได้เป็นข้อๆ ดังนี้
1. กรณีกรงเลี้ยงลิงลม เนื่องจากลิงลมมีพฤติกรรมการปีนป่ายด้วยการใช้เท้าและมือ อาจมีบางส่วนของร่างกายโผล่ออก
นอกกรงและอาจเป็นเหตุให้ลิงลมกรงข้างๆ ดึงลูกลิงลมไปกัดทาร้าย หรือถูกทาร้ายจากสัตว์อื่นนอกกรงได้ แนวทางแก้ไขคือนาตา
ข่ายที่มีความถี่ของตาข่ายที่มากพอกรุกรง
2. ลิงลมตัวเต็มวัย อาจสามารถกัดหรือทาร้ายลูกลิงลมได้ แนวทางแก้ไขคือ แยกลิงลมเพศผู้ออกเลี้ยงต่ างหากเมื่อพบว่า
ลิงลมเพศเมียคลอดลูก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วลิงลมเพศผู้จะมีนิสัยที่ก้าวร้าวมากกว่า
3. แม่ลิงลมมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดทักษะในการเลี้ยงลูก มักแสดงพฤติกรรม เช่น การเลียขนลูกมากเกินไป การ
ปล่อยลูกลิงลมที่ยังมีอายุน้อยไว้ไกลตัว หรือ ไม่ให้ลูกกินนม หรือแม่ลิงลมที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่เหมาะที่จะปล่อยลูก
ลิงลมไว้ได้ มีแนวทางแก้ไขคือ แยกลูกลิงลมออกมาเลี้ยงอนุบาลหรือกรณีที่ลูกลิงลมอายุใกล้เคียงกันกับลูกลิงลมตัวอื่นๆ ก็สามารถ
นาไปฝากแม่ลิงลมตัวอื่น (แม่บุญธรรม) เลี้ยงได้ แต่จาเป็นต้องมีการสังเกตดูพฤติกรรมของแม่ลิงลมตัวอื่นว่ามีพฤติกรรมที่เป็นมิตร
กับลูกลิงลมที่จะฝากเลี้ยงหรือไม่
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ภาพที่ 4 แม่ลิงลมที่เลี้ยงลูก 2 ตัว (ลูกบุญธรรม)
3.2 การศึกษาการเจริญของลิงลมที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
สาหรับลูกลิงลมที่เกิดในระหว่างช่วงปี 2560 จานวน 5 ตัว สามารถนามาทาการวัดอัตราการเจริญเติบโตได้ โดยมีการแยก
ออกแม่จริง และหรือแม่บุญธรรม เป็นการชั่วคราวเพื่อทาการชั่งน้าหนัก และวัดขนาดร่างกาย (ภาพที่ 5) ก่อนนาปล่อยคืนแม่ต่อไป
(ข้อมูลการเจริญสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 6 และตารางที่ 2) ทั้งนี้การแยกลูกลิงลมเพื่อประโยชน์ในการวัดการเจริญนั้นสามารถเริ่ม
ดาเนินการได้ดีที่สุดเมื่อลูกลิงลมมีอายุประมาณ 1 เดือน เนื่องจากก่อนหน้านั้นลูกลิงลมจะมีขนาดเล็กมาก และแม่ลิงลมจะเก็บลูกไว้
กับตัวเกือบตลอดเวลา โดยเริ่มมีพฤติกรรมการปล่อยลูกให้ปีนป่ายอยู่ภายในกรงหลังจากมีอายุเข้าสัปดาห์ที่ 4
ลูกลิงลมจะมีฟันขึ้นเกือบเต็มปากเมื่อมีอายุได้ประมาณ 1 เดือน น้าหนักตัวเมื่อลูกลิงลมมีอายุได้ 2 สัปดาห์ คือ ประมาณ
90 กรัม เมื่อมีอายุได้ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ น้าหนักเพิ่มขึ้นเป็น 100 กรัม 110 กรัม 115 กรัม และ 162 กรัม
ตามลาดับ นอกจากนี้ เมื่อมีอายุได้ประมาณ 9 สัปดาห์ จะมีน้าหนักเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 212.00±39.60 กรัม และมีอายุได้ 3
เดือน ลูกลิงลมจะมีน้าหนักเฉลี่ย (Mean±SD) เท่ากับ 260.00±44.70 กรัม (มีช่วงระหว่าง 223-330 กรัม, n=4 ตัว) ซึ่งจากการวัด
ขนาดร่างกายของลูกลิงลม พบว่าส่วนที่มีสัดส่วนการเจริญดีที่สุดคือ ความยาวลาตัวตั้งแต่หัวถึงก้นที่จะเพิ่มตามช่วงอายุ โดยส่วนของ
ใบหูจะมีสัดส่วนการเจริญน้อยที่สุด ทั้งนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอถึงระยะช่วงวัยที่ร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโต

ภาพที่ 5 การวัดขนาดร่างกายและการชั่งน้าหนักลูกลิงลม
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ภาพที่ 6 แสดงปริมาณน้าหนักตัวของลูกลิงลมในแต่ละช่วงอายุ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดของร่างกายลูกลิงลมในแต่ละช่วงวัย
ช่วงอายุ
อายุ 35 วัน
อายุ 42 วัน
อายุ 49 วัน
อายุ 56 วัน
อายุ 63 วัน
อายุ 70 วัน
อายุ 77 วัน
อายุ 84 วัน
อายุ 91 วัน

หัว-หาง
18.5
19.5
20.4
22.8
23.5
24.1
26.4
27.6
28.5

ขาหน้า
9.1
9.8
11.5
12.3
12.8
12.9
12.9
12.9
13.1

ขนาดของร่างกายของลูกลิงลม
ขาหลัง
รอบอก
8.3
12.6
8.8
13.1
9.9
13.6
10.5
13.8
11.1
14.8
11.5
14.8
11.5
15.6
11.9
16.1
12.1
16.5

ใบหู
1.5
1.6
1.6
1.6
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9

จากตารางที่ 2 สามารถแบ่งอัตราการเจริญเติบโตของลิงลมออกเป็น 3 ช่วงคือ ในช่วงแรกที่ลูกลิงลมอายุ 1 เดือนหรืออายุ
ได้ 35 วัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยขนาดความยาวของร่างกายเท่ากับ 18.5 เซนติเมตรต่อตัว (วัดจากปลายจมูกถึงหาง) มีความยาวค่าเฉลี่ยของ
ขาหน้าเท่ากับ 9.1 เซนติเมตรต่อตัว (วัดจากขาหน้าถึงปลายนิ้ว) มีความยาวค่าเฉลี่ยของขาหลังเท่ากับ 8.3 เซนติเมตรต่อตัว (วัดจาก
หัวเข่าถึงปลายนิ้ว) มีค่าเฉลี่ยความยาวรอบอกเท่ากับ 12.6 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ยความยาวของใบหูเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร ในช่วงที่
สองลูกลิงลมอายุได้ 2 เดือนหรืออายุได้ 63 วัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยขนาดความยาวของร่างกายเท่ากับ 23.5 เซนติเมตรต่อตัว มีความยาว
ค่าเฉลี่ยของขาหน้าเท่ากับ 12.8 เซนติเมตรต่อตัว มีความยาวค่าเฉลี่ยของขาหลังเท่ากับ 11.1 เซนติเมตรต่อตัว มีค่าเฉลี่ยความยาวรอ
บอกเท่ากับ 14.8 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ยความยาวของใบหูเท่ากับ 1.8 เซนติเมตร และในช่วงที่สามลูกลิงลมอายุได้ 3 เดือนหรืออายุ
ได้ 91 วัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยขนาดความยาวของร่างกายเท่ากับ 28.5 เซนติเมตรต่อตัว มีความยาวค่าเฉลี่ยของขาหน้าเท่ากับ 13.1
เซนติเมตรต่อตัว มีความยาวค่าเฉลี่ยของขาหลังเท่ากับ 12.1 เซนติเมตรต่อตัว มีค่าเฉลี่ยความยาวรอบอกเท่ากับ 16.5 เซนติเมตร และ
มีค่าเฉลี่ยความยาวของใบหูเท่ากับ 1.9 เซนติเมตร

3.3 การศึกษาการจัดการทางด้านโภชนาการอาหารในสภาพการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
จากตารางโภชนาการอาหารของลิงลม (ตารางที่ 3) สามารถแสดงได้ว่าลิงลมที่โตเต็มวัยโดยเฉพาะเพศเมีย ได้รับปริมาณ
อาหารเฉลี่ย 106.73 กรัม/ตัว/วัน คิดเป็นค่าพลังงานเฉลี่ย (Gross energy) 90.36 Kcal ต่อวัน และได้รับคุณค่าทางโภชนาการคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้ง (Dry matter) ต่อวัน ดังนี้ ปริมาณไขมัน (Fat) 6.66% ปริมาณโปรตีน (Protein) 19.41 % ปริมาณเถ้า (Ash)
3.3% ปริมาณกากใย (Fiber) 4.31 % ปริมาณแคลเซียม (Calcium) 0.31% ปริมาณฟอสฟอรัส (Phosphorus) 0.22% และปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 61% ซึ่งข้อมูลโภชนาการดังกล่าวจัดว่าอยู่เกณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงลูก ทั้งนี้ในช่วงที่แม่ลิงลม
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เลี้ยงลูกควรมีการเสริมอาหารประเภทหนอน แมลงต่างๆ ยางไม้ และปีกไก่สับผสมแคลเซียมและวิตามินรวม พร้อมกับผลไม้และอาหาร
อื่นๆ (อาทิ กล้วย มะละกอ แอปเปิล ฝรั่ง ถั่วต้ม และไข่) สาหรับให้ลิงลมที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยงด้วย

ตารางที่ 3 ตารางโภชนาการอาหารของลิงลม
นางอายเพศเมีย

Quantity
Intake (g)

ปริมาณการกินรวม
เปอร์เซ็นต์น้าหนักสด

106.73
100

เปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้ง

-

G.E.
Kcal

Moisture
(g)

E.E
(g)

CP
(g)

Ash
(g)

CF
(g)

Ca
(g)

P
(g)

Carbohydrate
(g)

90.367
84.67

84.71
79.37

1.47
1.37

4.27
4

0.73
0.68

0.95
0.89

0.05
0.04

0.05
0.04

13.44
12.59

6.66

19.41

3.3

4.31

0.31

0.22

61

4. สรุปผล (Conclusion)
จากการศึกษาพบว่าลิงลมพันธุ์เหนือที่อยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พบว่าลิงลมที่ได้รับบริจาค
สามารถทาการขยายพันธุ์ในสภาพการเพาะเลี้ยงได้ภายหลังการฟื้นฟูพฤติกรรมและการจัดการกรงเลี้ยง โดยสามารถเพิ่มอัตราการ
เกิดและอัตราการรอดชีวิตของลูกลิงลม (จาก 16.67 % เป็น 100 %) ได้จากข้อมูลทางด้านการจัดการกรงเลี้ยงและข้อมูลทางด้าน
พฤติกรรมของลิงลม ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมพบว่าลิงลมเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวในเวลากลางคืนสามารถทาการผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี
ออกลูกเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ตัว มีระยะการตั้งท้องนานประมาณ 6-7 เดือน โดยเพศเมียจะทาหน้าที่เลี้ยงดูแลลูก นอกจากนี้ยัง
พบว่าแม่ลิงลมสามารถเลี้ยงลูกลิงลมจากแม่ตัวอื่นร่วมกับลูกของตัวเองได้ด้วย (แม่บุญธรรม) ซึ่งถือเป็นรายงานแรกที่มี การพบ
พฤติกรรมดังกล่าว และอาจสามารถนามาประยุกต์ใช้ในกรณีลูกลิงลมกาพร้าหรือแม่จริงขาดทักษะในการเลี้ยงดูแลลูกได้ โดยสรุป
แล้วการศึกษาพฤติกรรมของลิงลมเพื่อการจัดการที่เหมาะสมในด้านการเพาะขยายพันธุ์หรือฟื้นฟูพฤติกรรมในครั้งนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางในด้านการจัดการสภาพการเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับการเพาะขยายพันธุ์ลิงลมได้
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บทคัดย่อ
การพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศึกษาชุมชนดั้งเดิม ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพบุรี เป็น
การศึกษาสารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามทางสถาปัตยกรรม จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ได้แก่ ศึกษา สารวจ และระบุอาคาร สิ่งปลูกสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมทาง
สังคมและทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่าย่านท่าขุนนาง จัดระบบแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรม การบริหารจัดการด้าน
การอนุรักษ์หรือการฟื้นฟูอาคารที่มีคุณค่าในย่านท่าขุนนาง มีขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย การศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3
ส่วนหลัก ได้แก่ การสารวจภาคสนาม การสังเกตการณ์ และ การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดยการสารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพัก
อาศัยจากภาพถ่ายและแผนที่ รวมทั้งเอกลักษณ์ของอาคารที่มีคุณค่าต่อการศึกษาสถาปัตยกรรม พบว่า ถนนท่าขุนนาง ห้องแถวไม้
อายุร้อยกว่าปีนั้นไร้การปรุงแต่ง ทรุดโทรมบ้างตามการทิ้งร้างและก็ปรับร่วมให้เหมาะกับกิจการค้าขายที่ตกทอดมาหลายรุ่นอายุ
ชุมชนตั้งอยู่ บริเวณหลังวังนารายณ์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นจุดสาคัญแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เป็นทางขึ้นสู่พระราชวัง บรรดาขุนนางหรือราชทูตจากแดนไกลต่างต้องใช้ท่าน้า เพื่อเดินเท้าขึ้นสู่ที่สูง บันได 51 ขั้นตรงหัว
ตลาดเข้าสู่พระราชวัง อาคารในชุมชน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตึกแถวก่ออิฐฉาบปูน ห้องแถวไม้ และบ้านพักอาศัยหลังชุมชนและ
ริมน้าผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตในอดีต เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการต่อยอดในการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณคดี และข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนดาเนินการ
อนุรักษ์ชุมชนอย่างเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ : ฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟู ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนท่าขุนนาง

Abstract
The Development of Architectural Database to conserve and restore: Case study Ta Khun-Nang
Community, Lop Buri Convinct is a field survey and gather architectural information to study about form of
architecture. The aims of this study were 1) to study, explore and identify valuable buildings, architectural element
and social and economic activities in Ta Khun-Nang Community, 2)toorganize the architectural heritage and culture
heritage and 3) to management in conserving and restoring buildings in this community. To do the field study,
there are three step to do which are to do field survey, to observer and to interview.All of the information was
collected by physical building survey from map and photos and also the identityof the building that is valuable
for architecture study.
The finding revealed that Ta Khun-Nang Street have hundred year wooden stallswhich are still
incoherent. Some of them were abandoned but some were adapted to the erathat appropriatefor devolved to
many generations commerce. The community is located behind King Narai's Palace where used to be a very
important spot in Ayutthaya era, in the reign of King Narai the Great. Ta Khun-Nang is the way that noblemen and
envoyfrom far-away land use for entering to the town by using a 51-steps stair from the beginning of the market
to the palace. The building in this community is masonry brickwork tenement house, wooden-house and resident
house, behind the community and at the riverside.
The result can be used as an evidence for a heritage protection, to make a heritage learning place for a
young generation making an understanding in history life. And to use as a basis information for furthering the study
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of history, architecture and archeology. These information will be useful for associated agency to make a proper
community conservation planning.
Keywords: Database of Architectural, Conservation and Restoration, Aboriginal communities, Tha Khun Nang Communities

1. บทนา
ถนนท่าขุนนาง ห้องแถวไม้อายุร้อยกว่าปีนั้นไร้การปรุงแต่ง ทรุดโทรมบ้างตามการทิ้งร้างและก็ปรับร่วมให้เหมาะกับ
กิจการค้าขายที่ตกทอดมาหลายรุ่นอายุย่านเงียบๆ หลังวังนารายณ์แห่งนี้เคยเป็นจุดสาคัญแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ท่าน้าคึกคักด้วยเป็นทางขึ้นสู่พระราชวัง บรรดาขุนนางหรือราชทูตจากแดนไกลต่างต้องใช้ท่าน้าเหงาๆ ที่เห็นใน
วันนี้ เพื่อเดินเท้าขึ้นสู่ที่สูง บันได 51 ขั้นอันเก่าคร่าตรงหัวตลาดเข้าสู่พระราชวัง ยิ่งมองยิ่งมากด้วยเรื่องราว วันคืนผ่านพ้นมาไม่รู้
เท่าไหร่ ท่าน้าและถนนเล็กๆ เปลี่ยนแปลงกลายเป็นชุมชน อย่างน้อยมันก็เป็นร้อยๆ ปี ตามความซบเซาและเฟื่องฟูขึ้นลงของเมือง
ลพบุรี ถนนท่าขุนนาง เริ่มต้นตั้งแต่หัววัดเชิงท่า ลากยาวมาจนสุดที่ทางลงท่าน้า ห้องแถวไม้ในยามเช้าไม่เพียงเปิดบานเฟี้ยมรับความ
เป็นไปจากด้านนอก แต่ยังมากด้วยบรรยากาศของบ้านและผู้อยู่ในนั้น รอยยิ้มของผู้เฒ่าระคนอยู่กับเสียงหัวเราะของลูกหลาน
หมู่ห้องแถวที่เรียงรายเก่าแก่แม้จะดูเงียบงันในบางที แต่ก็ไม่เคอะเขินกับยามเช้าที่แสนคึกคัก ผักและผลไม้นานาชนิดของ
ตลาดท่าขุนนางในยามเช้าดึงดูดให้ผู้คนออกมาใช้ พื้นที่ใกล้ท่าน้าตรงนี้เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน ตลอดจนถักทอสิ่งที่เรียกว่าความ
ผูกพัน"มันเป็นอย่างนี้มารุ่นต่อรุ่นครับ ลพบุรีมีตลาดเยอะ เอาแค่ถนนสายเดียวก็สามสี่ตลาดแล้ว" พี่ ร้านจรุงจิตต์โอสถ ตรงข้ามวัดเสา
ธงทอง ออกความคิดเห็น หลังจากเราเข้าไปชื่นชมสถาปัตยกรรมเปอร์เซียที่ตกทอดอยู่ในซุ้มประตูของวิหารและตึกคชสาร รวมทั้งตึกปิ
จู ผมก็ออกมาเห็นว่าร้านขายยาแผนโบราณตรงข้ามวัดนี้ ลูกชายของเจ้าของได้ต่อยอดมันมาได้ยั่งยืนเพียงใดชุมชนท่าขุนนาง มีอาคาร
เก่าแก่มากมายที่ก่อสร้างจากภูมิปัญญาชาวบ้าน แสดงออกถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อของคนในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง
และทรั พ ยากรที่ ห าได้ ใ นท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆตามยุ ค สมั ย ต่ างๆ ซึ่ งอาจเรี ย กอาคารเหล่ านี้ ว่ า “สถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น (Vernacular
Architecture)” อันเป็นมรดกสาคัญของชุมชนและเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม อาคารดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา รวมทั้งมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม ที่ไม่เห็น
ความสาคัญของอาคารเก่าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวโน้มของการรื้อถอน การทาลาย อาคารไม้เก่า มากขึ้นทุกๆปี
หากไม่มีการเก็บข้อมูลในเชิงวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมไว้แล้วนั้น มีความสุ่มเสี่ยงต่อการรื้อถอน หรือ มีการทาลาย
อาคารเก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไป โดยปราศจากความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องมรดกทางสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้น
จิตสานึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าต่อรากเหง้าของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อั นจะนามาซึ่งการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะช่วยรักษา
มรดกสาคัญและทรัพยากรในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้ โครงการวิจั ยการพั ฒนาฐานข้ อมู ลสถาปัตยกรรมเพื่ อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศึกษา ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพบุรี เป็นการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นการเก็บข้อมูล
เป็นหลักฐานในแง่ของสถาปัตยกรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่มีความสาคัญ และพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม วิถชี ีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
ชุมชนโบราณอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม ที่ไม่
เห็นความสาคัญของอาคารเก่าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวโน้มของการรื้อถอน การทาลาย อาคารไม้เก่า มากขึ้นทุกๆปี

การจัดทาแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกัน
ในการบันทึกประวัติศาสตร์ ข้อมูลความ
เป็นมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ

แผนพัฒนาพื้นที่ แผนการอนุรกั ษ์
พัฒนาการท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน
ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงปัญหาและความสาคัญในการทาวิจัย
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1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษา สารวจ และระบุอาคาร สิ่งปลูกสร้าง องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจที่มี
คุณค่าย่านท่าขุนนาง
2. เพื่อจัดระบบแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรม และบันทึกให้เป็นเอกสารท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้อ้างอิงร่วมกันทั้งในเรื่องการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์หรือการฟื้นฟูอาคารทีม่ ีคุณค่าในย่านท่าขุนนาง
3. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์
4. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาและอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าย่านท่าขุนนาง
1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. รวบรวมประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ พัฒนาการของย่านตลาดท่าขุนนาง ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารจากแหล่งต่างๆ
2. ศึกษารายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่เลือกเป็นกรณีศึกษา สารวจและรังวัดทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีคุณค่า
ด้านรูปแบบอาคาร วัสดุ สภาพอาคาร จานวนชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
3. จัดทาประวัติ บัญชีรูปภาพและแผนที่ของอาคารที่มีคุณค่าย่านชุมชนตลาดท่าขุนนาง
4. จัดทาแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรม/วัฒนธรรมของชุมชนตลาดท่าขุนนาง
5. จัดทาแนวทางการปรับปรุง/ฟื้นฟูอาคาร กรอบการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางสถาปัตยกรรม

2. วิธีการดาเนินการวิจัย (Ethereal & Method)
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เน้นการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริง ที่ปรากฏจาก
หลักฐาน ที่เป็นรากเหง้าความรู้ทางปัญญาที่เป็นต้นน้า ใช้การสนทนาด้วยการสัมภาษณ์จากผู้รู้ทางด้านอาคาร ประวัติความเป็นมา
ของชุมชน ก่อนจะทาการสนทนา สัมภาษณ์ พูดคุย ถ่ายภาพ ทางคณะผู้วิจัยได้ขออนุญาตด้วยวาจา ในความยินยอมให้ถ่ายภาพ
พูดคุย สัมภาษณ์ ด้วยการอนุญาต พยักหน้า การแสดงออกด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสา จึงเริ่มสนทนาพูดคุยกับเจ้าของบ้าน ถ่ายภาพ
บันทึกภาพ สารวจทางด้านสถาปัตยกรรม การรังวัด ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางด้านอาคารพักอาศัย การประกอบอาชีพ จานวนผู้อยู่อาศัยใน
ครอบครัว
2.1 กลุ่มเป้าหมาย
อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าและมีลักษณะที่โดดเด่น มีความชัดเจนใน
เรื่ององค์ประกอบอาคารและมีคุณค่าในการอนุรกั ษ์ เพื่อให้ได้รายละเอียดของผังพื้น รูปด้าน รูปตัด วัสดุก่อสร้างและระบบโครงสร้าง
ข้อมูลประวัติอาคาร ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
1. ผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้านหรือทายาทเจ้าของบ้าน
2. มีความต่อเนื่องของการครอบครอง
3. ลักษณะทางกายภาพของบ้านมีคณ
ุ ลักษณะของเรือนพื้นถิ่น
4. วัสดุกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น
5. มีองค์ประกอบอื่นๆในผังบริเวณทีใ่ ห้เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2.2 การกาหนดพื้นที่ ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพบุรี
2.3 การออกแบบการวิจัย (Research Design)
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 3
ส่วนหลักได้แก่
- การสารวจภาคสนาม (Field Survey)
- การสังเกตการณ์ (Observation)
- การสัมภาษณ์ (Interview)
การเก็บข้อมูล
- ด้านกายภาพ ได้แก่ การศึกษาลักษณะ และรูปแบบของชุมชน, ที่อยู่อาศัย , ลักษณะทางสถาปัตยกรรม, การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนท่าขุนนาง
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ การประกอบอาชีพของคนในชุมชน และการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวโน้มอาชีพเสริมที่
จะเกิดขึ้นจากผลโครงการวิจัย
- ด้านสังคม ได้แก่อิทธิพลทางศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน ที่มีผลต่อที่อยู่อาศัย และชุมชนพนัสนิคม
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วิธีการเก็บข้อมูล
- เก็บข้อมูลโดยการสารวจสภาพทางกายภาพของอาคารพักอาศัยจากภาพถ่ายและแผนที่
- สารวจข้อมูลจากแหล่งท้องถิ่นที่มีการเก็บข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม
- ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ศึกษา เช่น เจ้าของบ้าน และจากการสารวจภาคสนามในชุมชน
- ข้อมูลทุติยภูมิทไี่ ด้จากเอกสารและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
- เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ลงพื้นถิ่นในการสารวจ รังวัดทางสถาปัตยกรรม เน้นกระบวนการ
ปฏิบัติการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
วิธีการสารวจ
ทีมผู้วิจัย ลงพื้นที่สารวจโดยมีวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ชี้แจงให้ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รับทราบการดาเนินโครงการ
 แนะนาโครงการและแผนการดาเนินการ
 ผลลัทธ์ที่ได้จากโครงการ
 การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่
 ขั้นตอนการศึกษาขั้นต่อไป
2. ศึกษาพื้นที่ ขอบเขต ของชุมชนท่าขุนนาง
3. เดินสารวจสภาพทางกายภาพของชุมชนท่าขุนนาง
4. เลือกอาคาร ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยพิจารณาดูจากอายุอาคารวัสดุประกอบอาคาร
5. ทาการสารวจรังวัดทางสถาปัตยกรรม วัดขนาดอาคาร บันทึกภาพ
6. บันทึกประวัติของอาคารแต่ละหลัง
7. เขียนแบบสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลัง
8. รวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสารวจข้อมูลชุมท่าขุนนาง มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
ภูมิปญ
ั ญาด้านต่างๆ คุณค่าของที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมาของชุมชน

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า ข้อมูลอาคาร
- ชื่ออาคารหรือกลุ่มอาคาร ที่ตั้ง
- เจ้าของหรือผู้ครอบครอง สถานการณ์ครอบครอง
- อายุสมัย
- การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
- ประวัติความเป็นมา
- รูปแบบสถาปัตยกรรม
- และโครงสร้างและวัสดุหลักของอาคาร
ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
1. รูปแบบและองค์ประกอบของอาคารพืน้ ถิ่นในเชิงสถาปัตยกรรม
2. รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของอาคารพื้นถิน่
3. ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าของชุมชน

มิติด้าน วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ส่งผลต่อรูปแบบและรายละเอียด
ทางสถาปัตยกรรมและชุมชน

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
แผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แผนงานการสื่อ
ความหมาย

การเผยแพร่องค์ความรู้สชู่ ุมชน

ภาพที่ 2 แสดงแนวคิดในการวิจัย
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ด้านกายภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
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3. ผลการการศึกษาและอภิปรายผล
คุณค่าและความสาคัญของย่านชุมชนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ใช้
แนวทางของ กฎบัตรบูรา (the Burra Charter) ในการพิจารณา โดยคุณค่าและความสาคัญของย่านชุมชน มีดังนี้ คือ
1. คุณค่าทางศิลปกรรม (artistic value) ของย่านชุมชน อยู่ที่ความสวยงามของลวดลายฉลุไม้ และการตกแต่งของเรือนแถวไม้
ที่ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ได้
2. คุณค่าทางสถาปัตยกรรม (architectural value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมอยู่ที่เรือนแถวไม้จานวนมากที่มีรูปทรงและ
โครงสร้างอาคารที่สวยงาม มีลักษณะเฉพาะ เป็นเรือนแถวไม้ที่ยังคงรักษาสภาพและคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรือนแถวไม้เหล่านี้สามารถ
นามาปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยสนองความต้องการของผู้ใช้สอยในอนาคตได้
3. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ (historic value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติความ
เป็นมาและการพัฒนาการของเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงสามารถรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคล
สาคัญของเมืองไว้ได้
4. คุณค่าทางด้านการศึกษาวิจัย (research value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาในอนาคต
ได้ เช่น การศึกษาด้านประวัติความเป็นมา โบราณคดี และสถาปัตยกรรมของเมือง แหล่งธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของพื้นที่ หรือแหล่งประวัติศาสตร์ซึ่งหมายถึงบริเวณที่ปัจจุบันอาจไม่หลงเหลือหลักฐานทางกายภาพ แต่ในทางประวัติศาสตร์
นั้นได้เกิดเหตุการณ์สาคัญมาก่อน
5. คุณค่าทางด้านสังคม (social value) ของย่านชุมชนดั้งเดิมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบประเพณี
วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม และวิถีการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ยังคงรักษาความเป็นย่านชุมชน ที่มีความสาคัญต่อเนื่องจากอดีตมา
จนถึงปัจจุบัน

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 3 ที่ตั้งบริเวณชุมชนท่าขุนนาง

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 4 แสดงอาคารในชุมชนท่าขุนนางลักษณะสถาปัตยกรรมในยุคโมเดิร์น
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ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 5 แสดงอาคารในชุมชนท่าขุนนางลักษณะสถาปัตยกรรมในยุคโมเดิร์น

4. สรุปผล
บริเวณชุมชนท่าขุนนาง พื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สาคัญหลายแห่งมีพัฒนาการในการใช้พื้นที่หลายยุค
สมัย โดยสามารถแบ่งพื้นที่ออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ กลุ่มโบราณสถานด้านทิศตะวันออกของถนนพระราม และบริเวณพื้นที่ริมแม่น้า
ลพบุรีด้านทิศตะวันตกของถนนพระราม
พื้นที่กลุ่มโบราณสถานครอบคลุม โบราณสถานสาคัญ 4 แห่งคือ พระราชวังนารายณ์ วัดเสาธงทอง วัดปืน และบ้านวิชา
เยนท์ มีถนนคั่นกลางเป็นช่วงๆ พื้นที่บริเวณริมแม่น้าลพบุรีเป็นพื้นที่ย่านการค้าเก่าต่อเนื่องมาจากพื้นที่ตลาดท่าขุนนางบริเวณนี้มีท่าขุน
นางซึ่งมีบันไดเชื่อมต่อกับด้านหลังของพระราชวังเรียกว่าบันได 51 ขั้น ซึ่งในอดีตเป็นที่ขึ้นลงเรือของขุนนางก่อนเข้าวังเพื่อเข้าเฝ้า
ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ถูกล้อมรอบด้วยอาคารเรือนแถวค้าขาย ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยและบ้านเช่า
องค์ประกอบทางกายภาพที่สาคัญของชุมชนท่าขุนนางนั้น ประกอบด้วย 3 สิ่ง คือ ท่าน้าท่าขุนนาง ถนนท่าขุนนาง และ
อาคาร มีรายละเอียดและประวัติศาสตร์ ดังนี้ ท่า ในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีการขนส่งสินค้า และเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด ปัจจุบันท่าน้านี้คงเหลือไว้เพียงลานและซุ้มประตูบนถนน แต่ไร้ซึ่งกิจกรรมเช่นในอดีต ถนนพระราม เป็นถนนเลียบกาแพง
เมืองในอดีต ยาวตั้งแต่ถนนประตูชัยทางทิศใต้ขึ้นไปจรดตลาดท่าโพธิ์ เป็นถนนที่ตัดผ่านกลางชุมชนท่าขุนนาง และตลาดท่าขุนนาง มี
จุดหมายตาระหว่างสองชุมชนคือ ศาลลูกศร ถนนพระรามแห่งนี้เคยเป็นถนนสายการค้าที่สาคัญของเมืองเก่าลพบุรี ซึ่งทาให้เกิดคุณค่า
ด้านอื่ นๆ อี ก อาคาร อาคารในชุ มชนท่ าขุนนางแบ่ งออกเป็น ตึ กแถวก่ออิฐฉาบปู น ห้องแถวไม้ และบ้านพักอาศัยหลังชุมชนและ
ริมน้า ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และยังแสดงให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ของตลาด อาคารให้ในพื้นที่ถนนท่าขุนนางนั้น เป็นอาคาร
แถวสูง 2 ชั้นมีลักษณะองค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความกลมกลืนในพื้นที่ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความหลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของพื้นที่
บันได 51 ขั้น สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ในอดีตน่าจะเป็นบริเวณที่พวกขุนนางใช้ลงจากเรือ แล้วใช้บันไดนี้เข้าวัง
นารายณ์เพื่อเข้าเฝ้า ลักษณะการสร้างเป็นแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ปัจจุบันยังคงใช้ขึ้นลงสู่ถนนด้านนอกและเข้าถนนท่าขุนนาง
เรือนไม้เก่า อยู่ตรงหัวมุมตลาดท่าขุนนาง มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ผนังทาด้วยไม้ วัสดุมุงเป็นสังกะสี ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและค้าขาย
จนกระทั่งปัจจุบัน

ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 6 แสดงรูปแบบอาคารพักอาศัยบริเวณชุมชนท่าขุนนาง
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ที่มา : ทีมวิจัย

ภาพที่ 7 แสดงบันได 51 ขั้น ทางขึ้นสู่พระราชวัง
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บทคัดย่อ
การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจะต้องจัดสร้างระบบชลประทานในระดับไร่นาและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ คู
ส่งนา คูระบายนา ถนนหรือทางลาเลียง อาคารชลประทานประกอบต่างๆ ตลอดจนการจัดรูปแปลงหรือโยกย้ายแปลงที่ดิน หรือปรับ
ระดับพืนที่ในแปลงที่ดินสม่าเสมอ เพื่อทาให้พืนที่ที่มีการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นพืนที่ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการทา
เกษตรกรรมอย่างสูงสุด งานวิจัยนีทาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ พืนที่ทาการวิจัยอยู่
ในเขตโครงการส่งนาและบารุงรักษาดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในงานวิจัยนีได้นาความรู้ในด้านวิศวกรรม
ทรัพยากรนา วิศวกรรมชลศาสตร์ และวิศวกรรมโยธา เข้ามาดาเนินการวิเคราะห์และออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า การจัดรูปที่ดินนัน
สามารถทาได้ในหลายๆรูปแบบ โดยขึนอยู่กับการตอบสนองความต้องการใช้งานเป็นหลัก รวมไปลักษณะเชิงกายภาพด้านอุทกวิทยา
ของพืนที่ ไม่ว่าจะเป็น อัตราการไหล สัมประสิทธิ์ความขรุขระ ความลาดชัน ที่เป็นปัจจัยหลักในการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ค้าส้าคัญ: พืนที่เกษตรกรรม การจัดรูปที่ดิน ระบบระบายนา

Abstract
Agricultural land readjustment has to build irrigation systems in farms and facilities such as water
drainage, ditches, road and transport, irrigation building, format conversion or land conversion including leveling
land area for adjust the area presents as suitable agricultural land and potential efficiency agriculture. This research
study was about the agricultural land readjustment and the scope of the research was agricultural area for
Agricultural Land Readjustment Project in Don Chedi, Suphan Buri. This research used to apply the knowledge in
the field of water resources engineering, hydraulic engineering and civil engineering for analysis and design
agricultural land. The results showed that the land readjustment can be made in many model depending on your
needs which is primarily used, physical characteristics, hydrology characteristics, flow rate, roughness coefficient
and slope were the main factors in reforming agricultural land.
Keywords: agricultural land, land readjustment, drainage system

1. บทน้า
ปัจจุบันนาเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการดารงชีวิตประจาวัน หากพืนที่ใดขาดแคลนนาก็ทาให้เกิดปัญหาความแห้งแล้งใน
พืนที่ หรือพืนที่ใดมีนามากเกินไปก็จะทาให้เกิดปัญหานาท่วมขังในพืนที่ ดังเช่นในทุกวันนีที่กาลังประสบปัญหาอุทกภัยในพืนที่
หลายจังหวัดในช่วงฤดูฝน สาหรับพืนที่อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพืนที่หนึ่งที่ประสบปัญหานาท่วมขังและเป็นปัญหา
ที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนทรัพ ย์สินของหน่วยงานราชการ การที่นาท่วมขังพืนผิว
จราจร ทางเดินเท้าก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจเป็นสาเหตุทาให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งบางพืนที่ที่ได้เกิดนาท่วม
ขังนีเป็นพืนที่ที่มีศักยภาพในการทานา และการเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันนี ประชากรในพืนที่ นีไม่สามารถใช้พืนที่
ดังกล่าวสาหรับการทานา หรือการเกษตรกรรมใดๆ ได้
จากการประเมินสาเหตุของนาท่วมในพืนที่ลุ่มนาของอาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประชาชนในบางพืนที่มี
การถมดินเพื่อทาคันกันนา สาหรับป้องกันนาท่วมในฤดูนาหลาก ทาให้สูญเสียระบบการระบายนา แทนที่นาจะไหลและระบายลงสู่
ลาคลองได้เร็วขึน แต่กลับถูกกันด้วยคันดิน จึงทาให้ระบายออกได้ช้าลงจึงเกิดเป็นนาท่วมขังเป็นระยะเวลาที่นานกว่าเดิม จากการ
พิจารณาสภาพอากาศในพืนที่มีลักษณะร้อนชืน กล่าวคือ ได้รับอิทธิพลจากลมใต้พัดผ่านตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
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พฤษภาคม และในเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมนัน จะเป็นฤดูฝนที่ได้รับจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และด้วยลักษณะภูมิ
ประเทศ เป็นพืนที่ราบติดกับคลองมะขามเฒ่า ทาให้เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นเกษตรกร
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบทางระบายนา
การออกแบบทางระบายนามีปัจจัยสาคัญประกอบการพิจาณา ดังนี
 การป้องกันการสึกกร่อน การออกแบบทางระบายนาแบบท่อปิดต้องป้องกันการสึกกร่อนภายในท่อเพื่อป้องกัน
ท่อชารุดเสียหายเร็วกว่ากาหนด อันจะส่งผลให้ต้องมี การขุดวางท่อใหม่แทนท่อเก่า ที่ชารุด ซึ่งจะเป็นการ
ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าการวางท่อให้ได้มาตรฐานตังแต่เริ่มต้น
 ความลึกของทางระบายนา ในกรณีมีการขุดเปิดหน้าดินเพื่อวางทางระบายนา ซึ่งมีความลึกมากกว่า 2 - 3
เมตร อาจทาให้อาคารข้างเคียงเกิดการทรุดตัวและแตกร้าว เนื่องจากการไหลตัวของดินนันได้ กรณีนี สามารถ
แก้ไขโดยการขุดเจาะระบบอุโมงค์เพื่อไม่ต้องขุดเปิดหน้าดิน ความลึกในส่วนต้นทางของท่อจะต้องมีระดับลึก
พอที่ดันนาที่ระบายออกจากอาคารบ้านเรือนของประชาชนให้ไหลไปตามท่อหรือทางระบายนาได้
 ความลาดของทางระบายนา ทางระบายนาที่มีความลาดชันมาก จะทาให้ทางระบายนามีความลึกมากขึนตาม
ไปด้วย กรณีนีสามารถแก้ไขโดยการกาหนดให้มีบ่อสูบเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการยกระดับนาให้สูงขึน แล้วปล่อย
ให้ไหลไปตามทางระบายนาแทนการขุดให้ลึกได้
 ชนิดของท่อระบายนา ท่อระบายนามีจานวนหลายชนิด เช่น ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อเหล็กท่อ PVC ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ทังในเรื่องคุณสมบัติ ความคงทนและราคา ดังนันควรศึกษาและเลือกใช้ท่อให้เ หมาะสมกับ
โครงสร้างของทางระบายนาและสามารถรับนาหนักได้ทังนาหนักถาวรและนาหนักจร ซึ่งรวมถึงแรงกระแทก
หรือการทรุดตัวที่อาจเกิดขึนได้
 รอยต่อหรื อรอยเชื่อม การออกแบบทางระบายนาต้องศึกษาวิธีการป้องกันและลดอัตรานาไหลรั่วเข้าทาง
ระบายนาผ่านทางรอยต่อหรือรอยเชื่อม
การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม คือ การพัฒนาที่ดินเพาะปลูกในพืนที่เกษตรกรรมระดับไร่นาที่เกษตรกรมีกรรมสิทธ์
ในที่ดินนันอยู่แล้วให้มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน สามารถทาการเพาะปลูกได้ตลอดปี โดยเน้นเรื่องนาเป็น
ประการสาคัญเพื่อให้พืนที่เกษตรได้รับน้าทุกแปลง และมีทางลาเลียงหรือถนนเข้ าถึง มีการปรับระดับหรือมีการจัดรูปแปลงใหม่
หรือโยกย้ายแปลงที่ดิน ทังนีก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงนับว่าเป็นการพัฒนาพืนที่เกษตรกรรมที่ต่อเนื่องจากการพัฒนาจากกรมชลประทาน
หลักที่ได้จัดสร้างคลองส่งนาสายใหญ่และสายซอยไว้ ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีพื นที่ติดต่อกับคลองเท่านัน แต่
สาหรับผู้ที่ไม่ได้มีพืนที่ติดกับระบบชลประทานหลัก ซึ่งเป็นพืนที่ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
การจัดรูปที่ดินในงานระดับพัฒนาไร่นา ซึ่งมีความละเอียดและประณีตของงานสูงเพื่อให้การพัฒนาแปลงเพาะปลูกได้
จากการจัดรูปเป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะแปลงเพาะปลูก สภาพนา ค่าลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับ
จึงแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 การพัฒนาสมบูรณ์แบบ (Intensive Model) เป็นการพัฒนาโดยมีการจัดรูปแปลงใหม่ เนื่องจากรูปร่าง
แปลงไม่เหมาะสมและไม่เป็นระเบียบ จึงจัดให้มีคูส่งนาหรือคูระบาย ถนนหรือทางลาเลียง ที่มีลักษณะเป็นแนวตรงหรือผ่านทุก
แปลง ตลอดจนมีการปรับระดับพืนดินในแปลงพืนที่ด้วย
ประเภทที่ 2 ประเภทพัฒนาบางส่วนประเภทพัฒ นาบางส่วน (Extensive Model) เป็นการพัฒนาโดยไม่มีการจัดรูป
แปลงใหม่ เนื่องจากรูปแปลงเดิมมีขนาดที่เหมาะสมและเป็นระเบียบอยู่แล้ว เพียงแต่จัดให้มีคูส่งนา คูระบายนา ถนนหรือทาง
ลาเลียงวางไปตามแนวของเขตของแปลงที่ดินเดิม ไม่มีการปรับระดับพืนดินภายในแปลง
พงศธร โสภาพันธุ์ และ วรวิมล จอกชาวใต้ ได้ศึกษางานวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับ การประเมินงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในเขตโครงการชลประทานแม่ก ลองใหญ่ โดยศึ ก ษางานจัด รู ปที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ซึ่ งเป็ น ส่ว นหนึ่งของงานพั ฒ นาระบบ
ชลประทานในไร่นา และได้ศึกษาสภาพการใช้งานของ คู ส่งนา คูระบายนา และทางลาเลียงในระดับไร่นา หาประสิทธิภาพ
ชลประทานในระดับแปลงนา รวมถึงสอบถามความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้นา และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึนในพืนที่
โครงการ ศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน รายได้ ผลผลิตต่อพืนที่เพาะปลูก และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จากการประเมินภาพรวมงาน
จัดรู ปที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรมในเขตโครงการชลประทานแม่ กลองใหญ่ พบว่ าพื นที่ โครงการส่ วนใหญ่เ ป็น งานจั ดรู ปที่ ดิน เพื่ อ
เกษตรกรรมแบบกึ่งสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ มีการสร้างคูส่งนา คูระบายนา และทางลาเลียงในไร่นาลัดเลาะไปตามแนวเขตแปลง
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กรรมสิทธิ์ โดยไม่มีการจัดรูปแปลงใหม่ และไม่มีการปรับระดับดิน ส่วนการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแบบสมบูรณ์แบบมีพืนที่
แปลงตัวอย่าง 2 พืนที่ อยู่ในเขตโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ เนื่องจากสภาพพืนที่ชลประทานในลุ่มนาแม่กลองมีลักษณะ
เป็นลูกคลื่น สภาพพืนที่ไม่เหมาะในการปรับระดับดิ นเพราะมีต้นทุนสูงมาก และปัญหาที่เกิดขึนในโครงการส่วนใหญ่ คือ ความ
รับผิดชอบในการบารุงรักษา และซ่อมแซมคูนา ความไม่เท่าเทียมกันในการรับนา และการส่งเสริมทางการเกษตรไม่เต็มที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและออกแบบระบบระบายนาสาหรับพืนที่เกษตรกรรม และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานาท่วมที่
เหมาะสมกับพืนที่ศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ผู้ที่สนใจสามารถออกแบบรางระบายนาให้เหมาะสมกับสภาพพืนที่ของตนเองได้ ผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านรางระบายนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่สนใจสามารถช่วยแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
ปัญหานาท่วมขังและการระบายนาได้

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
งานวิจัยครังนีทาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการออกแบบระบบระบายนาและการจัดรูปที่ดินให้เหมาะสมแก่สภาพแวดล้อม
และความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีรายละเอียดการวิจัยดังนี
3.1 ศึกษารายละเอียดของพืนที่เกษตรกรรม พร้อมเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ และสถิติทางด้านอุทกวิทยา โดยมีสารวจพืนที่และ
รวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของพืนที่ในเขตอาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.2 การศึกษารูปแบบการจัดรูปที่ดินของพืนที่
3.3 ขันตอนการออกแบบ
3.3.1 ศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ลพื นที่และความต้ องการน าของประชาชน เช่ น ขนาดพืนที่ระบายน า จ านวน
ประชากรใช้นาลักษณะใช้สอยเป็นแบบพืนที่รอบๆ ลักษณะพืนที่ผิว ปริมาณน้าฝน เป็นต้น
3.3.2 การออกแบบระบบระบายนา และกาหนดข้อมูลเบืองต้นในการออกแบบ เช่ น รอบปีการเกิดที่ออกแบบ
เวลานาไหลนองบนพืนที่ เป็นต้น
3.3.3 คานวณค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) ตามลักษณะพืนที่ผิวหรือการใช้สอยพืนที่
3.3.4 คานวณความเข้มของฝน ออกแบบจากการอ่านค่าในตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้ม - ระยะเวลาฝน
ตก – ความถี่ปริมาณนาฝนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
3.3.5 คานวณอัตราการไหลนองสูงสุด (Q)
3.4 สรุปการศึกษาแนวทางเลือกรูปแบบการจัดรูปทีด่ ินพืนที่เกษตรกรรม
ศึกษารายละเอียดของพืนที่เกษตรกรรม
พร้อมเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ
และสถิติทางด้านอุทกวิทยา

การศึกษารูปแบบการจัดรูปที่ดินของพืนที่

สรุปการศึกษาแนวทางเลือก
รูปแบบการจัดรูปที่ดินพืนที่เกษตรกรรม

การออกแบบการจัดรูปที่ดินของพืนที่เกษตรกรรม

ภาพที่ 2.1 ขันตอนในการด้าเนินการวิจัย
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ข้อมูลพืนที่
 พืนที่ระบายนา
โซน 1 มีพืนที่
123,200
โซน 2 มีพืนที่
185,600
โซน 3 มีพืนที่
40,000
โซน 4 มีพืนที่
121,600
โซน 5 มีพืนที่
51,200
 เจ้าของที่ดิน
โซน 1 มีจานวน
36
โซน 2 มีจานวน
50
โซน 3 มีจานวน
16
โซน 4 มีจานวน
78
โซน 5 มีจานวน
36
 ลักษณะใช้สอยเป็นแบบพืนที่เกษตรกรรม

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
คน
คน
คน
คน
คน

ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงอาณาเขตอ้าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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ด้าเนินการวิเคราะห์และจัดรูปที่ดิน
พืนที่เกษตรกรรม
(ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์และอุทก
วิทยาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ)

ภาพที่ 3.2 แผนผังแสดงพืนที่จัดรูป
การออกแบบหน้าตัดในการจัดรูปที่ดิน

ภาพที่ 3.3 แผนผังการจัดรูปที่ดินโซน 1

ภาพที่ 3.4 แผนผังการจัดรูปที่ดินโซน 2
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ภาพที่ 3.5 แผนผังการจัดรูปที่ดินโซน 3

ภาพที่ 3.6 แผนผังการจัดรูปที่ดินโซน 4

ภาพที่ 3.7 แผนผังการจัดรูปที่ดินโซน 5
228

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 3.8 หน้าตัดที่ดีที่สุดทางชลศาสตร์รูปสามเหลี่ยม เมื่อ Q = 12.5 m3/s

ภาพที่ 3.9 หน้าตัดที่ดีที่สุดทางชลศาสตร์รูปสี่เหลี่ยมคางหมู เมื่อ Q = 25 m3/s
การอภิปรายผล
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถออกแบบได้หลายแนวทางเลือก โดยขึนอยู่กับการตอบสนองความต้องการใช้
งานเป็นหลัก รวมไปลักษณะเชิงกายภาพด้านอุทกวิทยาของพืนที่ ไม่ว่าจะเป็น อัตราการไหล สัมประสิทธิ์ความขรุขระ ความลาด
ชัน ที่เป็นปัจจัยหลักในการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการออกแบบยังต้องคานึงถึงพืนที่ใช้สอยในแต่ละส่วน เพื่อให้การส่ง
นานันไปได้ทั่วถึงในทุกพืนที่โดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน

4. สรุปผล
จากการวิจัยเรื่องการออกแบบระบบระบายน้าสาหรับโครงการจัดรูปที่ดิน ในเขตพืนที่บารุงรักษาดอนเจดีย์ อาเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปผลวิจัย ดังนี
พืนที่ระบายนา
โซน 1 มีพืนที่
123,200
ตารางเมตร
โซน 2 มีพืนที่
185,600
ตารางเมตร
โซน 3 มีพืนที่
40,000
ตารางเมตร
โซน 4 มีพืนที่
121,600
ตารางเมตร
โซน 5 มีพืนที่
51,200
ตารางเมตร
และหน้าตัดที่ดีที่สุดในการออกแบบสาหรับเขตพืนที่บารุงรักษาดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี คือ หน้า
ตัดรูปสามเหลี่ยม และหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เนื่องจากมีแรงดันดินค่อนข้างน้อย ทาให้เปอร์เซ็นต์การพังทลายของดินมีโอกาส
น้อย และเนื่องจากมีอัตราการไหลที่เร็ว ส่งผลให้ตะกอนที่ค้างท้องคลองนันน้อยกว่าหน้าตัดรูปแบบ

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชินนี ได้รับการสนับสนุนในการนาเสนอจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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พงศธร โสภาพันธุ์ และ วรวิมล จอกชาวใต้. 2544. การประเมินงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตโครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, นครปฐม.พระราชบัญญัติการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาคุณภาพกาไรในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 11 บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน ประจาปี 2560
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ วิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน วิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ ของ Sloan et al.
(1999) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คุณภาพกาไรของวิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน มีจานวนกิจการที่มีคุณภาพกาไร
มากกว่าวิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ แต่อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจในการลงทุน ควรใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันในการ
ตัดสินใจ หรือดูรายละเอียดในงบการเงินของแต่ละบริษัทด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
คาสาคัญ: คุณภาพกาไร อุตสาหกรรมทรัพยากร

Abstract
The research objective is to study the earnings quality of the companies listed on Stock Exchange of
Thailand. It focuses on only the firms in SET50 INDEX and in the sector of natural resource industry. The sample
include 11 listed companies on the SET50 INDEX (natural resource industry). The financial statements of 2016 are
collected for this analysis. Research methods employed in this study include the Working Capital Accrual model
and the Total Net Operation Accruals model proposed by Sloan et al. (1999). The result of the study shows that
the quality of earnings by the Working Capital Accrual model is more pronounced than that measured by the Total
Net Operation Accruals model. However, both methods should be used for more precise decision about
investment or details in the financial statement information of each company should be studied with care.
Keywords: Earning Quality Natural Resource Industry

1. บทนา
งบการเงินเป็นข้อมูลที่นาเสนอเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งผู้ใช้งบการเงิน
จะใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการคาดคะเนเกี่ยวกับจังหวะเวลาและความแน่นอน
ในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดของกิจการในอนาคต (คณาจารย์คณะบัญชี, 2557) จึงกล่าวได้ว่า งบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลทาง
การเงินที่สาคัญ ดังนั้น หากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขาดความถูกต้อง และความ
ครบถ้ว น บางบริษั ทที่ ทางสานัก งานคณะกรรมการกากับหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ให้ ทาการแก้ ไขงบรวมถึงให้ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เกี่ยวข้องกับงบการเงิน สาหรับผู้ลงทุนในบริษัทเหล่านั้นก็คงขาดความมั่นใจ ในข้อมูลของบริษัท อาจมี
ผลกระทบต่อการลงทุนไม่มากก็น้อย เพราะผู้ลงทุนจานวนมากศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอยู่หรือกาลังที่จะ
ลงทุน ส่วนใหญ่พิจารณาแต่ผลกาไรหรือขาดทุนเท่านั้ น โดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดอื่นๆ ที่มีความสาคัญและเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการลงทุนที่อยู่ในงบการเงิน ที่สาคัญผลประกอบการจากกาไรขาดทุนที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาในการลงทุนนั้นยังเป็นตัว
เลขที่ได้มาจากเกณฑ์คงค้าง ซึ่งต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณมูลค่ าและปันส่วนค่าใช้จ่าย รวมถึงมาตรฐานการ
บัญชีอนุญาตให้บริษัทสามารถนาวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกันมาใช้ได้ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงทุนจะ
มีความมั่นใจอย่างไรได้ว่ากาไรขาดทุนที่เกิดขึ้นสามารถทามาใช้ตัดสินใจในการลงทุนได้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ ข้อมูลการบัญชีที่สามารถ
ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนให้มีความเชื่อถือได้มากขึ้น ผู้ลงทุนจึงให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพกาไร
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ข้อมูลทางบัญชีที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสาคัญส่วนใหญ่ คือ กาไรขาดทุนที่ปรากฏอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เพราะก าไรขาดทุน เป็ น จานวนที่ แสดงให้ เห็ นถึ งผลการด าเนิน งานของบริษั ท จานวนที่ แสดงในก าไรสุ ทธิ ที่สู งจะสะท้ อนถึ ง
ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และยังมีผลโดยตรงต่อผู้ลงทุนอีกด้วย จะเห็นได้ว่างบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเป็นข้อมูลทางบัญชีที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิ จเป็นอย่างมาก เมื่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดง
จานวนกาไรสุทธิมาก จะทราบได้อย่างไรว่ากาไรสุทธินี้สามารถนามาตัดสินใจต่อการลงทุน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลการบัญชีที่มีความ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น จึงควรให้ความสนใจเรื่องคุณภาพกาไรให้มากขึ้น
คุณภาพกาไรมีนิยามแตกต่างกันไป ผู้วิเคราะห์บางคนก็มองคุณภาพกาไรในแง่ของความเบี่ยงเบนของผู้บริหารไปจาก
หลั ก ความระมั ด ระวั งในการจั ด ท าตั ว เลขก าไร บางคนก็ ม องคุ ณ ภาพก าไรในแง่ ข องบทบาทของหลั ก การบั ญ ชี ที่ มี ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในตัวเลขกาไรของบริษัท บางคนก็มองคุณภาพกาไรในแง่ของการแปรเปลี่ยนกลับมาเป็ นเงินสดที่จะสามารถนาไป
จัดสรรได้มากน้อยเพียงใด (Distributable Cash) ซึ่งก็คือมุมมองของผู้ลงทุนที่สนใจในศักยภาพของกิจการในการจ่ายเงินปันผลทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
นอกจากนี้คุณภาพกาไรอาจนามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อื่นได้อีก เช่น บางคนใช้คุณภาพกาไรเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย์ บางคนก็ใช้คุณภาพกาไรเป็นเครื่องมือเพื่อค้นหาสัญญาณเตือนภัยของตัวเลขทางบัญชีที่กิจการ
จัดทาขึ้น สัญญาณเตือนภัยดังกล่าวอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าลักษณะโครงสร้างของกิจการอาจกาลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรื อเป็นตัว
บ่งชี้ว่าตัวเลขต่างๆที่ปรากฏในงบการเงินอาจทาให้ผู้ใช้งบการเงินหลงผิดได้ สัญญาณดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใช้งบ
การเงินใช้ความระมัดระวังในการวิเคราะห์งบการเงินมากขึ้น (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543)
ในการวัดคุณภาพกาไร นักลงทุนไม่ควรพิจารณาแต่เฉพาะตัวเลขในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ควรให้ความสาคัญกับ
โครงสร้างทางการเงิน ฐานะสภาพคล่องทางการเงิน ความพร้อมของแหล่งเงินลงทุน ตลอดจนโครงสร้างค่าใช้จ่ายดาเนินงานของ
กิจการด้วย การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและการวิเคราะห์แนวโน้มอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการประเมินคุณภาพ
กาไรจากการดาเนินงานของแต่ละกิจการ
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50
INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มที่มีมูลค่าในตลาดและมูลค่าในการซื้อขายที่มีสภาพคล่อง
สูงอย่างสม่าเสมอเพื่อพิจารณาแนวโน้มคุณภาพกาไรว่าน่าเชื่อถือจริงหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน

คาถามการวิจัย
คุณภาพกาไรในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร) โดยนาผลวิจัยที่ออกมาเปรียบเทียบจะแตกต่างกันหรือไม่ จากวิธี
1. รายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Accruals : WCA)
2. รายการ คงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ (Total Net Operation Accrual : NOA)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพกาไรในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร) โดยใช้วิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Accruals : WCA)
2. เพื่อศึกษาคุณภาพกาไรในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร) โดยใช้วิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ (Total Net Operation Accrual : NOA)
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกาไรของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50
INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) โดยใช้วิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน และวิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาเรื่องคุณภาพกาไรของของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50
INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
1. ผลจากการศึกษาจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ทราบถึงคุณภาพกาไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร) และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผลจากการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวัดคุณภาพกาไรได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น
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ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพกาไรในครั้งนี้ใช้ข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี
โดยใช้งบการเงินประจาปี 2560 ในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับการ
วิเคราะห์คุณภาพกาไรได้ใช้เทคนิครายการคงค้างของ Sloan et al. (1999)

ความหมายของคุณภาพกาไร
มีผู้ ใ ห้ ความหมายของค าว่ าคุ ณ ภาพก าไรแตกต่า งกั น ไป บางคนมองในแง่ ข องเสถี ย รภาพ บางคนมองในแง่ ข อง
ความสัมพันธ์ระหว่างกาไรกับผลตอบแทนของตลาด (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2549) แนวคิดคุณภาพกาไรจึงไม่ใช่แนวคิดที่เพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อเร็วๆนี้ อันที่จริงแล้วแนวคิดนี้ มีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อค้นหาว่าหลักทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าสูงหรือต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ซึ่งเป็นแนวความคิดที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาในราวๆ ปี ค.ศ. 1930 ซึ่ง
แนวความคิดนี้แฝงไว้ด้วยปรัชญาที่ว่าตลาดทุนจะเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพและราคาของหลักทรัพย์ของกิจการจะเคลื่อนเข้าสู่
มูลค่าที่แท้จริงไปอย่างช้าๆในที่สุด
Richardson (2003) (อ้างถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2549) ได้ให้ความหมายของคุณภาพกาไรว่า คุณภาพกาไร คือ
กาไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน โดยกาไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยายนานนั้นถือว่าเป็นกาไรที่มีคุณภาพสูง
วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2547) ได้ให้คานิยามของคุณภาพกาไรว่า คุณภาพกาไรวัดจากความมีเสรีภาพโดยรวมของกาไรที่
เกิ ด ขึ้น ซึ่งสะท้ อ นให้ เ ห็น ในแง่ ข องก าไรที่เ กิ ด ขึ้น อย่า งต่อ เนื่ องเป็น เวลายาวนาน หรื อ คุณ ภาพก าไรเป็น การวั ด ทิศ ทางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกาไรกับผลตอบแทนของตลาด (Market Returns) คือ คุณภาพกาไรจะมากขึ้น ถ้าทิศทางของความสัมพันธ์
ระหว่ากาไรกับผลตอบแทนของตลาดไปในทางเดียวกันมากขึ้น
The Financial Accounting Standards Board (FASB) (อ้างถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2549) ได้ให้คานิยามว่า
กาไรที่แท้จริง หรือกาไรที่มีคุณภาพควรเป็นกาไรที่เกิดจากการดาเนินงานตามปกติสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดและเป็นกาไร
ที่ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจา รวมทั้งกิจกรรมที่มีนัยสาคัญที่ก่อให้เกิดกาไรได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
จากนิยามเกี่ยวกับคุณภาพกาไรที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้ วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2549) จึงให้ข้อสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพกาไรไว้ ดังนี้
1. คุณภาพกาไรในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเบี่ยงเบนไปจากหลักความระมัดระวัง ในการจัดทาตัวเลขกาไรของ
ผู้บริหาร
2. คุณภาพกาไรในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของหลักการบัญชีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขกาไรของบริษัท
3. คุณภาพกาไรในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขกาไรกลับมาเป็นเงินสดที่จะสามารถนาไปจัดสรรใน
การจ่ายเงินปันผลได้มากน้อยเพียงใด
4. คุณภาพกาไรในแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความมีเสถียรภาพโดยรวมของกาไรที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในแง่ของ
คุณภาพกาไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
สาหรับในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความหมายของคุณภาพกาไร หมายถึง กาไรที่แท้จริงที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินงานของกิจการได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นกาไรที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้เพียงพอต่อการดาเนินงาน

ลักษณะของคุณภาพกาไร
(วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2549) จากความหมายของคุณภาพกาไรที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ายังไม่มี
ความหมายใดความหมายหนึ่งของคุณภาพกาไรที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปหรือ ไม่มีแม้แต่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลาพังที่จะ
เป็นตัวกาหนดว่ากาไรนั้นมีคุณภาพสูงต่าเพียงใด ผู้วิเคราะห์แต่ละคนจะเข้าใจหรือให้ความหมายของคาว่าคุณภาพกาไรแตกต่าง
กันไป ตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ ตลอดจนกาหนดคุณลักษณะของกาไรที่มีคุณภาพด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันไปสุดแท้แต่
วัตถุประสงค์ของผู้วิเคราะห์แต่ละคน โดย White et al. (1998 อ้างถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2549) ให้ความเห็นว่าสิ่งที่บ่งชี้ว่า
กาไรของบริษัทเป็นกาไรที่มีคุณภาพจะขึ้นอยู่กับระดับของความระมัดระวังที่อยู่เบื้องหลังการจัดทาตัวเลขกาไรของบริษัท ซึ่งได้แก่
1. วิธีการรับรู้รายได้ที่ยึดหลักความระวัดระวัง
2. การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้วิธีเข้าหลังออกก่อน (ในช่วงที่สินค้ามีราคาสูงขึ้น)
3. การตั้งสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจานวนมากพอสมควรเมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่มีอยู่ และผลขาดทุนจากหนี้
สูญในอดีต
4. การใช้อัตราเร่งในการตัดค่าเสื่อมราคาและอายุใช้งานสินทรัพย์ที่สั้นกว่าความเป็นจริง
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5. การตัดจาหน่ายค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด
6. การตั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น ๆ เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ให้น้อยที่สุด
7. การตั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีให้น้อยที่สุด
8. การตัดค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดาเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
9. การรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเมื่องานเสร็จ
10. การใช้สมมติฐานที่ยึดหลักความระมัดระวังในการจัดทาตัวเลขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการสวัสดิการสาหรับ
พนักงาน
11. การตั้งสารองเผื่อผลขาดทุนอันเกิดจากคดีข้อพิพาทต่าง ๆ และผลขาดทุนอื่น ๆ อันอาจเกิดขึ้นไว้อย่างเพียงพอ
12. การใช้เทคนิคในการทารายการจัดหาเงินนอกงบดุลให้น้อยที่สุด
13. การปราศจากกาไรที่ไม่เกิดขึ้นอีก เช่น กาไรจากการขายสินทรัพย์ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไรจากการไถ่ คืน
หุ้นกู้ก่อนกาหนด เป็นต้น
14. การปราศจากรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินสด เช่น ส่วนลดรับจากผู้ขาย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
15. การเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอ
สิ่งบ่งชี้ข้างต้นนี้ล้วนแต่ส่งผลให้คุณภาพกาไรของกิจการแสดงจานวนที่ต่ากว่าความเป็นจริง เนื่องจากผลของการชะลอ
การรับรู้รายได้และการรับรู้ค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้กาไรมีคุณภาพในสายตาของผู้ใช้งบการเงิน ผู้ลงทุนมองว่า
กิจการที่มีคุณภาพกาไรสูงย่อยมีความเสี่ยงน้อยกว่ากิจการที่มีคุณภาพกาไรต่า เนื่องจากการที่กิจการเหล่านี้จัดทาตัวเลขกาไรโดย
ใช้นโยบายบัญชีที่ยึดหลักความระวัดระวัง กิจการที่มีคุณภาพกาไรสูงจึงมักจะมีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสูงกว่ากิจการที่มีคุณภาพ
กาไรต่า กล่าวคือยิ่งอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสูงขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเป็นการสะท้อนว่ากิจการมีความเสี่ยงต่าในสายตาของผู้ลงทุน
The American Institute of Certified Public Accountants: AICPA (อ้างถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท์ , 2549) ให้
คานิยามคุณภาพกาไร คือระดับของการยึดหลักความระมัดระวังของบริษัทในการรายงานกาไร สิ่งบ่งชี้ว่าคุณภาพกาไรสูงมีดังนี้
1. วิธีการรับรู้รายได้ที่ยึดหลักความระมัดระวัง
2. การตัดจาหน่ายค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว
3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและพอเพียง
4. ข้อจากัดการใช้เทคนิครายการนอกงบดุล
5. สมมติฐานการยึดหลักความระมัดระวังสาหรับภาระผูกพันในผลประโยชน์หลังการออกจากงาน
6. รายการที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีก (การปรับโครงสร้าง การด้อยค่าของสินทรัพย์ การดาเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง รายการ
พิเศษ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงประมาณการ)
7. ผลกระทบจากทางเลือกนโยบายบัญชี

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพกาไรในกลุ่ม SET50 INDEX ซึ่งจะรวบรวมและศึกษาตามขั้นตอนในการ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้

แหล่งข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงานประจาปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพกาไรในประเทศและ
ต่างประเทศ

ประชากร
ประชากรที่ทาการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร) จานวน 11 บริษัท โดยใช้ข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี 2560 ดังแสดงไว้
ในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 รายชื่อหลักทรัพย์ที่นามาใช้ในการคานวณดัชนีในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร)
ชื่อย่อ
BANPU
BPP
EA
EGCO
GLOW
GPSC
IRPC
PTT
PTTEP
SPRC
TOP

ชื่อหลักทรัพย์
BANPU PCL
BANPU POWER PCL
NERGY ABSOLUTE PCL
ELECTRICITY GENERATING PCL
GLOW ENERGY PCL
GLOBAL POWER SYNERGY PCL
IRPC PCL
PTT PCL
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL
STAR PETROLEUM REFINING PCL
THAI OIL PCL
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2560)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจาปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) จานวน 11 บริษัท โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลรายงานประจาปีของกลุ่มประชากร ในระบบฐานข้อมูล I - SIMS
(Integrated SET Information Management System) ซึ่งเป็นระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งทาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่ต้องการศึกษาถึงข้อมูลของบริษัทจด
ทะเบียนที่จะลงทุน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์คุณภาพกาไร และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยใช้เทคนิควิธี
รายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน วิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ ของ Sloan et al.,1999 และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งวิธีที่ใช้ศึกษาคุณภาพกาไรมีวิธีการคานวณดังต่อไปนี้
1. วิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน
จานวนเงินคงค้าง = การเพิ่มขึน้ ในบัญชีลูกหนี้ สินค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
+ การลดลงในบัญชีเจ้าหนี้ ค้างจ่าย และหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
+ การลดลงในภาษีค้างจ่าย
อัตราส่วนคงค้าง =

จานวนเงินคงค้าง
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย

2. วิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ
จานวนเงินคงค้าง = กาไรก่อนหักรายการพิเศษ – กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
อัตราส่วนคงค้าง
=
จานวนเงินคงค้าง
สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในเชิงสถิติพรรณนา โดยกาหนดแนวทางการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจาปี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50
INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) จานวน 11 บริษัท โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประจาปี พ.ศ. 2560
2. คานวณหาอัตราส่วนคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน และวิธีคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิรวม ซึ่งจะได้ค่าของตัวเลขที่
เป็นจานวนเงินคงค้าง และอัตราส่วนคงค้างของแต่ละปีและแต่ละบริษัท เพื่อทาให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างบริษัท
3. และคานวณอัตราส่วนคงค้างเฉลี่ยสาหรับระยะเวลา 1 ปี
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ตารางที่ 2 สรุปผลจานวนและร้อยละของคุณภาพกาไรในแต่ละปี
วิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน
ประจาปี

คุณภาพกาไรต่ากว่าค่าเฉลีย่

2560

วิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ

คุณภาพกาไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย

คุณภาพกาไรต่ากว่าค่าเฉลีย่

คุณภาพกาไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

3

27.27

9

72.73

6

54.55

5

45.25

จากตารางที่ 2 : ค่าเฉลีย่ = อัตราค่าเฉลี่ยคุณภาพกาไรในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร)
จากการศึกษาคุณภาพกาไรวิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน ประจาปี 2560 มีจานวน 11 บริษัทที่มีคุณภาพกาไรสูง
กว่าอัตราส่วนค่าเฉลี่ยคุณภาพกาไรอุตสาหกรรม 9 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.73 ส่วนที่เหลือ 3 บริษัท มีคุณภาพกาไรต่ากว่า
อัตราส่วนค่าเฉลี่ยคุณภาพกาไรอุตสาหกรรมหรือคิดเป็นร้อยละ 27.27
จากการศึกษาคุณภาพกาไรวิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ ประจาปี 2560 มีจานวน 5 บริษัทที่มีคุณภาพกาไร
สูงกว่าอัตราส่วนค่าเฉลี่ยคุณภาพกาไรอุตสาหกรรมหรือคิดเป็นร้อยละ 45.25 ส่วนที่เหลือ 6 บริษัทมีคุณภาพกาไรต่ากว่าอัตราส่วน
ค่าเฉลี่ยคุณภาพกาไรอุตสาหกรรมหรือคิดเป็นร้อยละ 54.55

4. สรุปผล
ผลการศึกษาคุณภาพกาไรทั้ง 2 วิธี คือ วิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียน และวิธีรายการคงค้างจากการ
ดาเนินงานสุทธิพบว่า 2 วิธีในภาพรวมแล้วให้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้ใช้งบการเงิน หรือผู้สนใจในการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร ควรต้องใช้ทั้ง 2 วิธีมาวิเคราะห์คุณภาพกาไรร่วมกัน
คุณภาพกาไรตามวิธีรายการคงค้างจากเงินทุนหมุนเวียนพบว่าบริษัทที่มีคุณภาพกาไรตามวิธีรายการคงค้างจากเงินทุน
หมุนเวียนสูงกว่าอัตราส่วนค่าเฉลี่ยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) ประจาปี 2560 มีจานวนร้อยละ 72.73
คุณภาพกาไรวิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิพบว่าบริษัทที่มีคุณภาพกาไรวิธีรายการคงค้างจากการดาเนินงาน
สุทธิสูงกว่าอัตราส่วนค่าเฉลี่ยในกลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) ประจาปี 2560 มีจานวนร้อยละ 45.25

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิน้ นี้ ได้รับการสนับสนุนในการนาเสนอจากมหาวิทยากรุงเทพ
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ฤทธิ์ต้านเชื้อ Candida ของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนา
Anticandidal Activity of the Ethanolic Extract from the Rhizome
of Costus speciosus
กาญจนา หริ่มเพ็ง1 เบญจวรรณ กาลังฟู1 และคารณ เลียดประถม2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านจุลิ นทรีย์ของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาในการยับยั้งการ
เจริญของ Candida spp. ชนิดต่างๆ ทั้งเชื้อสายพันธุ์มาตรฐาน Candida albicans ATCC 90028 และเชื้อที่แยกได้จากสิ่งส่ง
ตรวจของผู้ป่วยจานวน 5 ชนิด ได้แก่ Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis
และ Candida tropicalis การตรวจกรองฤทธิ์ต้านเชื้อเบื้องต้นด้วยวิธี disc diffusion พบว่าสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้อง
หมายนาที่ขนาดบรรจุ 0.5 มิลลิกรัมต่อดิสก์ สามารถแสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อมาตรฐาน C. albicans ATCC 90028 และเชื้อที่แยก
จากผู้ป่วยได้เพียง 3 ชนิด คือ C. albicans, C. glabrata, และ C. krusei โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง อยู่
ในช่วง 13.33 ± 1.53 ถึง 18.67 ± 1.53 มิลลิเมตร เมื่อทาการตรวจหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ยับยั้ง (MIC) และฆ่า
(MFC) เชื้อด้วยวิธี broth macrodilution พบว่าค่า MIC ที่ใช้ในการยับยั้งเชื้อดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 62.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
นอกจาก นี้ยังพบว่าอัตราส่วนของ MFC/MIC มีค่า  4 แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ของสารสกัดในการต้านเชื้อทดสอบเป็นแบบฤทธิ์ฆ่า
เชื้อ อย่างไรก็ตามสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาที่ความเข้มข้นสูงสุด 2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรยังไม่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ C. parapsilosis และ C. tropicalis ได้
คาสาคัญ: เอื้องหมายนา ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ Candida

Abstract
The present research aimed to determine an antimicrobial activity of the ethanolic extract from the
rhizomes of Costus speciosus (Koen) smith against Candida spp. including one standard strain (Candida
albicans ATCC 90028) and five clinical strains namely Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei,
Candida parapsilosis and Candida tropicalis. The anticandidal activity of the extract was screened via disc
diffusion method and found that the disc impregnated with the extract of 0.5 mg/disc demonstrated the
inhibitory effect against C. albicans ATCC 90028 and the three clinical strains of C. albicans, C. glabrata and
C. krusei with the inhibition zone diameter in range of 13.33 ± 1.53 to 18.67 ± 1.53 mm. In addition, the
minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum fungicidal concentration (MFC) of the extract
against the tested microorganisms was further determined through broth macrodilution method. As a result,
the extract reveals an equal inhibitory activity against C. albicans ATCC 90028 and those three clinical
species with the MIC value of 62.5 g/mL. Besides, the MFC/MIC ratio of the extract was not over 4. This
data indicated the fungicidal effect of the extract against those susceptible organisms. Unfortunately, the
extract at the highest tested concentration up to 2000 g/mL could not exhibit any inhibitory activity against
the tested strains of C. parapsilosis and C. tropicalis.
Keywords: Costus speciosus, Antimicrobial activity, Candida

1. บทนา
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมีรายงานอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อรา Candida (Candidiasis) เพิ่มมากขึ้นในเกือบทุก
ประเทศทั่วโลกทั้งนี้เนื่องจากมีจานวนของประชากรในกลุ่มที่มีสภาวะภูมิต้านทานต่าเพิ่มมากขึ้น เช่น ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมี ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (Sardi et al., 2013) โดยมี
รายงานว่าการติดเชื้อราในโรงพยาบาล (nosocomial fungal Infection) ที่พบมากที่สุดเกิดจากการติดเชื้อ Candida ซึ่ง
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โดยทั่วไป Candida เป็นเชื้อปกติ (normal flora) ที่พบในระบบทางเดินอาหาร บริเวณเยื่อเมือก และผิวหนังของมนุษย์ ซึ่งปกติ
จะไม่ก่อโรคแต่ถ้ามีการเพิ่มจานวนมากเกินไปก็อาจทาให้เกิดการติดเชื้อและทาให้มีอาการผิดปกติต่างๆ เกิดขึ้นกับร่างกายซึ่งจะมี
ลักษณะทางคลินิกที่แตกต่างกันไปขึ้นกับตาแหน่งของร่างกายที่มีการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อในช่องปากและลาคอ (thrush หรือ
oropharyngeal candidiasis) จะมีลักษณะเป็นฝ้าขาวบริเวณลิ้น กระพุ้งแก้ม เพดาน และลาคอ เจ็บคอและกลืนลาบาก มักพบ
ในเด็กทารกอายุต่ากว่าหนึ่งเดือน ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง หรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่าอื่นๆ ส่วนการติดเชื้อในช่องคลอด
(vaginal candidiasis หรือ candidal vaginitis) ผู้ป่วยจะมีอาการตกขาว ปัสสาวะแสบและคันในช่องคลอด มักพบได้บ่อยในสตรี
ตั้งครรภ์ ผู้ที่ได้รับฮอร์โมนคุมกาเนิดหรือยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่า นอกจากนี้ Candida species ยัง
สามารถทาให้เกิดการติดเชื้อแบบลุกลาม (invasive candidiasis) เข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะภายในต่างๆ ซึ่งมักพบได้บ่อยใน
ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ (Centers for Disease Control and Prevention, 2017) เชื้อใน
สกุล Candida มีมากกว่า 30 สปีชีส์ โดยสปีชีส์ที่พบว่าเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุดคือ Candida albicans (ร้อยละ
50-60) รองลงมาคือ Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis และ Candida krusei ตามลาดับ
(Eliopoulos, Perea and Patterson, 2002) โดยในกลุ่มประเทศยุโรปมีรายงานว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของ candidaemia
มากกว่าร้อยละ 50 คือ C. albicans รองลงมาคือ C. glabrata (ร้อยละ 14) C. parapsilosis (ร้อยละ 14) C. tropicalis (ร้อย
ละ 7) และ C. krusei (ร้อยละ 2) ตามลาดับ (Tortorano et al., 2006) อย่างไรก็ตามในช่วงปี ค.ศ. 2004-2008 เริ่มมี
อุบัติการณ์การติดเชื้อในกลุ่มของ non-albicans Candida ในผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยการติดเชื้อเป็นแบบลุกลาม (invasive
candidiasis) และมักดื้อยาต้านเชื้อราที่ใช้รักษา (Pfaller et al., 2014; Leeyaphan et al., 2016) ในประเทศไทยมีรายงาน
การศึกษาระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อรา Candida ในกระแสเลือด (Candidemia) ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ย้อนหลังในช่วงปี ค.ศ. 2004 – 2009 ซึ่งมีผู้ป่วยจานวน 138 ราย ผลการเพาะแยกเชื้อพบว่าเชื้อสาเหตุคือ Candida albicans
และ non-albicans Candida คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ 69.6 ตามลาดับ (Chaiwarith et al., 2011) การเปลี่ยนแปลงทาง
ระบาดวิ ท ยานี้ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ่ ม ประเทศลาติ น อเมริ ก าด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น เช่ น ในประเทศบราซิ ล พบว่ า เชื้ อ สาเหตุ ห ลั ก ของ
Candidaemia คือ C. albicans (ร้อยละ 40.9) รองลงมาคือ C. tropicalis (ร้อยละ 20.9) C. parapsilosis (ร้อยละ 20.5) และ
C. glabrata (ร้อยละ 4.9) ส่วนในประเทศชิลีพบว่า C. parapsilosis เป็นสาเหตุของโรคที่พบได้บ่อยที่สุด รองลงมาคือ C.
tropicalis และ C. glabrata (Colombo et al., 2006; Nucci et al., 2010)
สาหรับยาต้านเชื้อราที่จะใช้ในการรักษา candidiasis มีอยู่ค่อนข้างจากัดและยาที่แพทย์ใช้บ่อยคือยาในกลุ่ม azole
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fluconazole เนื่องจากราคาไม่แพง ความเป็นพิษต่า และยาสามารถออกฤทธ์ได้เมื่อบริหารยาด้วยวิธีการ
รับประทาน (Pfaller et al., 2010; Whaley et al., 2016) อย่างไรก็ตามการใช้ยาต้านเชื้อรามากขึ้นและ/หรือใช้อย่างไม่
เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาการดื้อยาของเชื้อตามมา โดยในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เริ่มมีรายงานการดื้อยาในกลุ่ม
azole ของ C. albicans ที่แยกได้จากช่องปากของผู้ป่วยติดเชื้อ Human immunodeficiency virus (HIV) ในอัตรา 1 ใน 3
หรือ ร้อยละ 33.33 ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากการใช้ยาในระดับต่าเพื่อป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อราในผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นเวลานาน
ทาให้เชื้อพัฒนากลไกการดื้อยาขึ้นมา (developed resistance) โดยเกิดกลายพันธุ์ในยีน ERG11 ที่ควบคุมการสร้างเอ็นไซม์
Erg11p (lanosterol 14-demethylase) ซึ่งเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยา Fluconazole และมีบทบาทสาคัญในวิถีการ
สังเคราะห์ ergosterol ส่งผลให้ยา Fluconazole ไม่สามารถยับยั้งการสังเคราะห์ ergosterol ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้ม
เซลล์ได้สาเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่าธรรมชาติของเชื้อ non-albicans Candida บางชนิดมักจะดื้อยา (intrinsic resistance)
(Law, et al., 1994; White, et al., 1998; Holmberg & Stevens, 1999; White, et al., 2002; Whaley et al., 2016) จาก
รายงานการศึกษาด้านระบาดวิทยาของเชื้อที่ดื้อยา fluconazole พบว่า C. krusei มีอัตราการดื้อยาสูงที่สุด (ร้อยละ 96.6,
n=1075) รองลงมาคือ C. glabrata (ร้อยละ 7.8, n=7538) C. albicans (ร้อยละ 3.5, n=5265) C. parapsilosis (ร้อยละ
3.4, n=6023) และ C. tropicalis (ร้อยละ 2.3, n=3748) ตามลาดับ (Clinical Laboratory Standards Institute, 2012;
Espinel-Ingroff et al., 2014) ปัญหาดังกล่าวเป็นแรงผลักให้เกิดการค้นคว้าหาสารต้านเชื้อราจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้เป็น
ทางเลื อ กใหม่ ใ นการรั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ ดั งกล่ า วโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งพื ช สมุ น ไพรที่ มี ร ายงานการใช้ รั ก ษาโรคหรื อ อาการที่ มี
ความสัมพันธ์กับโรคติดเชื้อราต่างๆ
เอื้องหมายนา (Spiral Flag) เป็นพืชในวงศ์ Costaceae อันดับ Zingiberales มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Costus
speciosus (Koen) Smith มีชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ เอื้องช้าง (นครราชสีมา) เอื้อง (อุบลราชธานี) เอื้องดิน เอื้องใหญ่ (ใต้) เอื้องต้น
(ยะลา) เอื้องเพ็ดม้า และบันไดสวรรค์ เอื้องหมายนาเป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้หลากหลาย เหง้าและราก
ของเอื้องหมายนาเป็นสมุนไพรมีรสขมเมา ในตารายาไทยใช้เหง้าขับปัสสาวะ แก้บวมน้า แก้ตกขาว แก้โรคติดเชื้อในทางเดิน
ปัสสาวะ แก้แผลหนอง อักเสบ บวม ใช้รากขับพยาธิ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง (ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2553) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเอื้องหมายนาเป็นสมุนไพรที่น่าจะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อในสกุล
Candida ได้เนื่องจากมีสรรพคุณรักษาอาการของโรคที่สัมพันธ์กับอาการที่เกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มนี้ เช่น อาการตกขาว เป็น
ต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์ของสารสกัดจากเหง้าเอื้องหมายนาในการต้านเชื้อ C. albicans และ nonalbicans Candida ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการนาสมุนไพรเอื้องหมายนาไป
พัฒนาเป็นสารต้านเชื้อดังกล่าวและประยุกต์ในงานทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

2. วิธีการทดลอง
2.1 จุลินทรีย์ทดสอบและการเก็บรักษา
เชื้อ Candida spp. ที่ใช้ในการทดสอบได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย C. albicans ATCC 90028 ซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์มาตรฐาน และ Candida spp. ที่แยกได้จาก
ปัสสาวะของผู้ป่วยจานวน 5 สปีชีส์ ได้แก่ C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis และ C. tropicalis
เพาะเลี้ยงเชื้อทดสอบบน Sabouraud Dextrose Agar (SDA) (DifcoTM,USA) นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง เลือกโคโลนีเดี่ยวจานวน 5-7 โคโลนีเพาะลงบนอาหาร SDA slant บ่มที่อุณหภูมิ 35± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4C เพื่อเป็นหัวเชื้อสาหรับการทดสอบ

2.2 พืชตัวอย่างและการสกัดสารจากพืช
ตัวอย่างเหง้าเอื้องหมายนา (Costus speciosus (Koen) Smith Rhizomes) ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการ
พัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตาบลตกพรม อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทาการจัดจาแนกชนิดตามหลัก
อนุกรมวิธานของพืชโดยอาจารย์ ดร. เบญจวรรณ ชิวปรีชา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นามาล้างทาความสะอาด ปอกเปลือกผิวนอกออกและหั่นเป็นแว่นบางๆ นาไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 50 -55C ปั่นให้
เป็นผงละเอียดก่อนบันทึกน้าหนักและบรรจุลงในโหลแก้วเติมตัวทาละลายเอทานอลร้อยละ 95 ในอัตราส่วน 1:15 (w/v) แช่ทิ้ง
ไว้นาน 7 วัน (ทาการสกัดซ้า 2 ครั้ง) นาสารละลายที่สกัดได้มากรองด้วยกรวยบุชเนอร์ผ่านกระดาษกรอง Whatman No.1ระเหย
เอาตัวทาละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) และนาไปทาให้แห้งด้วยเครื่องทาแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง (freeze dryer) เก็บสารสกัดเอทานอลเหง้าเอื้องหมายนาที่ได้ไว้ในโถดูดความชื้นจนกระทั่งน้าหนักคงที่ บันทึกน้าหนัก
และเก็บสารสกัดดังกล่าวไว้ให้พ้นแสงที่อุณหภูมิ 4C คานวณปริมาณผลผลิตของสารสกัดที่ได้คิดเป็นร้อยละของน้าหนักพืช
ตัวอย่าง (% yield) ดังสมการต่อไปนี้
% Yield =

น้าหนักของผลผลิตสารสกัดทีไ่ ด้จากพืช (กรัม) X 100
น้าหนักของเหง้าเอื้องหมายนาแห้ง (กรัม)

2.3 การตรวจกรองฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากพืชในการยับยั้ง Candida spp.
การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นในการยับยั้ง Candida spp. ของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนา ใช้ วิธี Disc
diffusion ตามมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M44-A2 (CLSI, 2009) โดยใช้ไม้พันสาลี
ปลอดเชื้อจุ่มลงในแขวนลอยกล้าเชื้อ (1.0 x 106 – 5.0 x 106 CFUต่อมิลลิลิตร) และนามาป้ายลงบนอาหาร Mueller Hinton
Agar ที่เติมน้าตาลกลูโคสร้อยละ2 และสารละลาย methylene blue 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร (MH-GMB agar) ให้ทั่วผิวหน้า
อาหารโดยทาเป็นแนว 3 ระนาบ ตั้งทิ้งไว้สักครู่แต่ไม่ควรเกิน 15 นาที หลังจากนั้นนาแผ่นดิสก์ (antibiotic assay disc
ปราศจากเชื้ อ ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 6 มิ ล ลิ เ มตร) ที่ บ รรจุ ส ารสกั ด เหง้ า เอื้ อ งหมายนา (เตรี ย มโดยใช้ 100%
Dimethylsulfoxide หรือ DMSO เป็นตัวทาละลาย) ขนาดบรรจุ 0.5 และ 0.25 มิลลิกรัมต่อดิสก์ มาวางลงบนผิวหน้าของอาหาร
เลี้ยงเชื้อ นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อ่านผลโดยการวัดขนาดความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลาง
บริเวณยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ (Inhibition zone) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ทาการทดลองซ้า 3 ครั้งโดยใช้ดิสก์บรรจุ 100%
DMSO ปริมาตร 20 ไมโครลิตรต่อดิสก์ เป็นชุดควบคุมผลลบ ใช้ดิสก์ยาปฏิชีวนะ Fluconazole (25 ไมโครกรัมต่อดิสก์) และ C.
albicans ATCC 90028 เป็นชุดควบคุมคุณภาพของระบบทดสอบซึ่งให้ผลอยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกาหนด (ขนาดของ
Inhibition zone ของ Fluconazole ต่อเชื้อ C. albicans ATCC 90028 ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 28 ถึง 39 มิลลิเมตร)
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2.4 การหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ยับยั้งและฆ่า Candida spp.
การตรวจหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ยับยั้ง (minimum inhibition concentration, MIC) และความ
เข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ฆ่าเชื้อราทดสอบ (minimum fungicidal concentration, MFC) ด้วยวิธี broth macrodilution ตาม
มาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M27-A3 (CLSI, 2008) ทาโดยเตรียมแขวนลอยกล้าเชื้อใน
อาหาร RPMI -1640 broth (pH 7) ที่มีส่วนผสมของ 3-[N-morpholin] propanensulfonic acid (MOPS) (34.53 กรัมต่อลิตร)
และ glucose (18 กรัมต่อลิตร) เพื่อให้ได้ความหนาแน่นของกล้าเชื้อทดสอบอยู่ระหว่าง 0.5 ×103 ถึง 2.5×103 CFUต่อมิลลิลิตร
เจือจางสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาด้วย 100% DMSO เติมสารสกัดที่ความเข้มข้นต่างๆ ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลง
ในหลอดทดสอบแต่ละหลอด เติมแขวนลอยกล้าเชื้อทดสอบปริมาตร 990 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน (ความเข้มข้นสุดท้ายของสาร
สกัดในหลอดทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 3.9 – 2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
48 ชั่วโมง บันทึกค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ต่าที่สุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อได้เป็นค่า MIC สาหรับชุดควบคุมผลลบจะใช้
100% DMSO ปริมาตร 10 ไมโครลิตร แทนสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนา และทาการตรวจสอบค่า MIC ของยา Fluconazole ใน
การยับยั้ง C. albicans ATCC 90028 ทุกครั้งที่ทาการทดลอง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของระบบทดสอบ (เกณฑ์มาตรฐานของ
MIC ในการยับยั้ง C. albicans ATCC 90028 ของยา Fluconazole ต้องมีค่าอยู่ในช่วง 0.25 - 1.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ทา
การตรวจสอบการมีชีวิตของเชื้อในหลอดทดสอบที่ไม่พบการเจริญโดยการปิเปตน้าเลี้ยงเชื้อจากหลอดทดสอบนั้นมาปริมาตร 20
ไมโครลิตร เพาะลงบนผิวหน้าอาหาร SDA โดยใช้เทคนิค drop plate เพื่อหาค่า MIC โดย MFC คือค่าความเข้มข้นของสารสกัด
ที่ไม่พบการเจริญของเชื้อบนผิวหน้าอาหาร (ทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง)

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจกรองฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดด้วยวิธี disc diffusion โดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากการทดลองซ้า 3 ครั้ง วิเคราะห์ความแตกต่างของค่า MIC และ MFC โดยคานวณค่า
MFC/MIC เพื่อระบุรูปแบบการออกฤทธิ์ของสารสกัด สาหรับความไวต่อยาปฏิชีวนะ Fluconazole วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานของ CLSI M27-A3 และ M44-A2

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
การสกัดสารจากเหง้าเอื้องหมายนาด้วยตัวทาละลายเอทานอลร้อยละ 95 โดยใช้เหง้าเอื้องหมายนาที่บดเป็นผงแห้ง
ปริมาณ 140.93 กรัม ได้สารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนามีลักษณะเป็น ผงมีสีน้าตาลอมเหลือง ปริมาณผลผลิตที่ได้ มี
น้าหนักเท่ากับ 5.93 กรัม คิดเป็นร้อยละ 4.21 ของน้าหนักแห้งของพืชตัวอย่าง (ตารางที่ 1) สารสกัดที่ได้มีลักษณะคล้ายกับสาร
สกัดเอทานอลเหง้าเอื้องหมายนาที่รายงานโดย ศจีรา คุปพิทยานันท์และภคนิจ คุปพิทยานันท์ (2554) แต่ผลผลิตที่ได้มีปริมาณต่า
กว่าประมาณ 1.7 เท่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการที่ใช้ในการสกัดแตกต่างกันโดยในรายงานดังกล่าวสกัดสารด้วยเครื่อง Soxhlet
extractor ซึ่งเป็นการสกัดสารแบบต่อเนื่องโดยมีการให้ความร้อนกับตัวทาละลายจนระเหยขึ้นไปและกลั่นตัวลงมาสกัดสารที่อยู่
ในช่องใส่ตัวอย่าง (sample thimble) ในขณะที่งานวิจัยนี้ทาการสกัดสารด้วยวิธีการหมักแช่ในตัวทาละลาย (Maceration) ซึ่ง
เป็นวิธีที่ไม่ใช้ความร้อน ตัวทาละลายจะค่อยๆ ทาให้เซลล์พืชแตกและปล่อยสารพฤษเคมีที่ละลายได้ในตัวทาละลายออกมา
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผลผลิตสารสกัดจากเหง้าเอื้องหมายนาที่สกัดด้วยวิธีการหมักแช่ในตัวทาละลายที่แตกต่างกันจะมีปริมาณ
ที่แตกต่างกันโดยพบว่าการสกัดสารด้วยตัวทาละลายเมทานอลจะให้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด (ร้อยละ 7.47) รองลงมาคือตัวทา
ละลายไดคลอโรมีเทน (ร้อยละ 2.74) และตัวทาละลายเฮกเซน (0.48) (กันย์ชลา แก้วอุพัย, 2556) ชี้ให้เห็นว่าสารพฤษเคมีใน
เหง้าเอื้องหมายนาส่วนใหญ่เป็นสารที่มีขั้วจึงละลายออกมาได้มากเมื่อใช้เมทานอลซึ่งเป็นตัวทาละลายที่มีขั้ว (Polarity index =
5.1) ในขณะทีง่ านวิจัยนี้ใช้เอทานอลซึ่งเป็นตัวทาละลายที่มีขั้วต่ากว่าเมทานอล (Polarity index = 4.3) จึงทาให้ปริมาณผลผลิต
ของสารสกัดที่ได้ไม่สูงมากนัก นอกจากวิธีการสกัดและตัวทาละลายแล้วยังมีรายงานว่าอุณหภูมิและความเร็วในการกวนขณะหมัก
แช่สารสกัดยังเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตของสารสกัดได้ แต่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับตัวอย่างพืชที่ใช้ด้วย
(Azwanida, 2015)
ตารางที่ 1 ผลผลิตสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนา คิดเป็นร้อยละของน้าหนักแห้งของพืชตัวอย่าง (% yield)
ชนิดของตัวอย่าง
พืชสมุนไพร
เหง้าเอื้องหมายนา

ชนิดของ
ตัวทาละลาย
เอทานอล
ร้อยละ 95

น้าหนักแห้งของ
พืชตัวอย่าง (กรัม)

น้าหนักของ
ผลผลิตสารสกัด (กรัม)

% yield

140.93

5.93

4.21
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การตรวจกรองฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาในการยับยั้งการเจริญของ C. albicans
ATCC 90028 ซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์มาตรฐาน และ Candida spp. สายพันธุ์ที่แยกได้จากปัสสาวะของผู้ป่วยจานวน 5 สปีชีส์
ได้แก่
C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis และ C. tropicalis ด้วยวิธี Disc Diffusion โดยใช้ดิสก์
ทดสอบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 6 มิลลิเมตร มียาปฏิชีวนะ Fluconazole (25 ไมโครกรัมต่อดิสก์) และ 100% DMSO
(20 ไมโครลิตรต่อดิสก์) เป็นตัวควบคุมเชิงบวกและตัวควบคุมเชิงลบ ตามลาดับ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาและยา Fluconazole
ในการยับยั้ง C. albicans ATCC 90028 และ Candida spp. ที่แยกจากปัสสาวะผู้ป่วย ด้วยวิธี Disc Diffusion
ก

ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง (มิลลิเมตร)
ข
ค
สารสกัดจากเหง้าเอื้องหมายนา
Fluconazole
DMSO
เชื้อทดสอบ
(มิลลิกรัมต่อดิสก์)
(25 ไมโครกรัมต่อดิสก์ )
(20 ไมโครลิตรต่อดิสก์)
0.25
0.5
ง
C. albicans ATCC 90028
12.67 ± 0.58
13.33 ± 1.53
NZ
33.33 ± 1.15
ZG
C. albicans
32.67 ± 0.58
14.33 ± 2.08
15.33 ± 0.58
NZ
C. glabrata
25.00 ± 1.00
16.33 ± 0.58
18.67 ± 1.53
NZ
C. krusei
21.67 ± 2.89
10.67 ± 1.53
17.33 ± 1.53
NZ
C. parapsilosis
30.67 ± 1.15
NZ
NZ
NZ
C. tropicalis
17.67 ± 1.15
NZ
NZ
NZ
ก, ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คานวณจากผลการทดลอง 3 ครั้ง; ข, ชุดควบคุมเชิงบวก; ค, ชุดควบคุมเชิงลบ;
ง, ผลการทดสอบของชุดควบคุมคุณภาพ; ZG, ภายในบริเวณยับยั้งพบโคโลนีของเชื้อบางส่วนเจริญ; NZ, ไม่แสดงบริเวณยับยั้ง
ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ C. albicans ATCC 90028 ด้วยยาปฏิชีวนะ Fluconazole พบว่าขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งเชื้อของยามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ CLSI (28-39 มิลลิเมตร) แสดงให้เห็นว่าระบบทดสอบใน
งานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาความไวต่อยา Fluconazole ของ C. albicans สายพันธุ์ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของ
ผู้ป่วย พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งเชื้อของยามีค่าเท่ากับ 32.67 ± 0.58 มิลลิเมตร แต่เมื่อพิจารณาภายในบริเวณ
ยับยั้งพบว่ามีโคโลนีของเชื้อบางส่วนสามารถเจริญได้ (ภาพที่ 1 ข) แสดงให้เห็นว่าประชากรบางส่วนของ C. albicans สายพันธุ์ที่
แยกได้จากผู้ป่วยที่นามาทดสอบนี้เริ่มมีพัฒนาการดื้อยาเกิดขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยเคยใช้ยา Fluconazole เพื่อรักษาการติด
เชื้อมาก่อนแต่เนื่องจากการออกฤทธิ์ของยา Fluconazole เป็นแบบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ เรียกว่า Fungitatic effect (National
Committee for Clinical Laboratory Standards, 1997) ดังนั้นเมื่อหยุดใช้ยาทาให้เชื้อเจริญเพิ่มจานวน มีพัฒนาการดื้อยา
และสามารถก่อให้เกิดอาการของโรคกลับมาซ้าใหม่ได้ ผลการทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนา
ในการยับยั้งเชื้อ C. albicans ATCC 90028 ซึ่งเป็นเชื้อที่ไวต่อยา Fluconazole และ C. albicans ที่แยกได้จากผู้ป่วยซึ่งเป็น
เชื้อที่เริ่มดื้อยา Fluconazole พบว่าดิสก์สารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาที่ขนาดบรรจุ 0.5 มิลลิกรัมต่อดิสก์ มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อได้ทั้งสองสายพันธุ์โดยมีขนาดบริเวณยั บยั้งเท่ากับ 13.33 ± 1.53 และ 15.33 ± 0.58 มิลลิเมตร ตามลาดับ ผลการ
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อในกลุ่ม non-albicans Candida ของยาปฏิชีวนะ Fluconazole พบว่า C. parapsilosis จะมีความไวต่อ
ยา Fluconazole มากที่สุด รองลงมาคือ C. glabrata, C. krusei และ C. tropicalis โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง
เท่ากับ 30.67 ± 1.15, 25.00 ± 1.00, 21.67 ± 2.89 และ 17.67 ± 1.15 มิลลิเมตร ตามลาดับ อย่างไรก็ตามเมื่อนาเชื้อเหล่านี้
มาท าการทดสอบกั บ สารสกั ด เหง้ า เอื้ อ งหมายนา (0.5 ไมโครกรั ม ต่ อ ดิ ส ก์ ) กลั บ พบว่ า สารสกั ด ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง
C. parapsilosis และ C. tropicalis แต่แสดงฤทธิ์ยับยั้ง C. glabrata และ C. krusei ได้ดีที่สุด โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
บริเวณยับยั้งเท่ากับ 18.67 ± 1.53 และ 17.33 ± 1.53 มิลลิเมตร ตามลาดับ เมื่อทดสอบฤทธิ์ของ DMSO ซึ่งใช้เป็นตัวทา
ละลายในการเตรียมสารสกัดพบว่าไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อทดสอบทุกชนิด (ภาพที่ 1) แสดงให้เห็นว่าบริเวณยับยั้งการเจริญของเชื้อ
ทดสอบที่พบในการทดลองนีไ้ ม่ใช่ผลบวกปลอมแต่เป็นผลจากฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาจริง
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ภาพที่ 1 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาในการยับยั้งการเจริญของ
C. albicans ATCC 90028 (ก) และ Candida spp. ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยได้แก่ C. albicans (ข),
C. glabrata (ค), C. krusei (ง), C. parapsilosis (จ) และ C. tropicalis (ฉ) ด้วยวิธี Disc Diffusion:
Cs 0.25, ดิสก์ขนาด 6 มิลลิเมตร บรรจุสารสกัดเอทานอลเหง้าเอื้องหมายนา 0.25 มิลลิกรัม;
Cs 0.5, ดิสก์ขนาด 6 มิลลิเมตร บรรจุสารสกัดเอทานอลเหง้าเอื้องหมายนา 0.5 มิลลิกรัม;
DMSO, ดิสก์ขนาด 6 มิลลิเมตร บรรจุ 100% DMSO 20 ไมโครลิตร; Flu, Fluconazole 25 ไมโครกรัมต่อดิสก์
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ถึงแม้ว่าในงานวิจัยนี้ดิสก์สารสกัด 0.5 มิลลิกรัมต่อดิสก์ จะไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C. parapsilosis และ C. tropicalis
แต่มีรายงานว่าการใช้ ดิสก์บรรจุสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาที่มากขึ้น (0.8 มิลลิกรัมต่อดิสก์) สามารถแสดงฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อ C. albicans MTCC 1637, C. glabrata MTCC 3019, C. parasilopsis MTCC 1744 และ C. tropicalis สายพันธุ์
ที่แยกได้จากผู้ป่วยได้โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริ เวณยับยั้งเท่ากับ 23 ± 1, 17.33± 1.1, 23.6± 0.5, และ 15.6 ± 1.5
มิลลิเมตร ตามลาดับ (Mundepi et al., 2013) ข้อมูลเหล่านี้ช่วยยืนยันศักยภาพในการเป็นสารต้านจุลินทรีย์ทางเลือกของสาร
สกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาในการต้านเชื้อ Candida spp. อย่างไรก็ตามการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อของสารสกัดด้วยวิธี
disc diffusion เป็นการทดสอบแบบกึ่งคุณภาพ (semi-quantitative) ยังไม่สามารถบอกค่าความเข้มข้นที่แท้จริงของสารสกัดที่
ใช้ในการยับยั้งเชื้อได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวิธี broth macrodilution เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่าสุด
ของสารสกัดที่ยับยั้งเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ฆ่าเชื้อ (MFC) ได้ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่า MIC และ MFC ของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาและยา fluconazole ต่อเชื้อ C. albicans และ
non-albicans Candida ด้วยวิธี broth macrodilution
Fluconazole
สารสกัดจากเหง้าเอื้องหมายนา
ก
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)ก
เชื้อทดสอบ
MIC
MFC
MIC
MFC
ข
C. albicans ATCC 90028
1
>128
62.5
62.5
ข
C. albicans
64
>128
62.5
62.5
C. glabrata
64
64
62.5
62.5
ข
C. krusei
64
>128
62.5
62.5
ข
C. parapsilosis
2
64
>2000
>2000ข
C. tropicalis
64
128
>2000ข
>2000ข
ก, ค่าที่แสดงมาจากการทดลองซ้า 3 ครั้ง; ข, ตรวจไม่พบค่า MFC ที่ระดับความเข้มข้น  ความเข้มข้นสูงสุดที่ใช้ในการทดสอบ
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าค่า MIC ของยาปฏิชีวนะ Fluconazole ที่ใช้ยับยั้งเชื้อมาตรฐาน C. albicans ATCC 90028
และ C. albicans สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยมีค่าเท่ากับ 1 และ 64 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าเชื้อ
ทดสอบทั้งสองสายพันธุ์นี้มีความไวต่อยา Fluconazole แตกต่างกัน โดย C. albicans ATCC 90028 อยู่ในเกณฑ์ที่ไวต่อยา
Fluconazole (susceptible, MIC  8 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ในขณะที่ C. albicans ที่แยกได้จากผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่ดื้อยา
ดังกล่าว (resistant, MIC  64 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (Pfaller et al., 2006) อย่างไรก็ตามเมื่อทาการทดสอบฤทธิ์ของสาร
สกัดเหง้าเอื้องหมายนาในการต้านเชื้อ ทดสอบกลับพบว่าค่า MIC ของสารสกัดที่ใช้ในการยับยั้งเชื้อทั้งสองสายพันธุ์มีค่าเท่ากัน
นอกจากนี้ยังพบว่าค่า MIC และ MFC ของสารสกัดที่ใช้ต้านเชื้อทดสอบมีค่าเท่ากัน แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ของสารสกัดเหง้าเอื้อง
หมายนาในการต้านเชื้อ C. albicans เป็นแบบฆ่าเชื้อ (Fungicidal effect, MFC/MIC  4) (Hazen, 1998) สาหรับการทดสอบ
ในกลุ่มของ non-albicans Candida พบว่าสารสกัดเอทานอลเหง้าเอื้องหมายนามีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อ
C. glabrata และ C. krusei ซึ่งมีคุณสมบัติดื้อยา Fluconazole ได้ดีเช่นเดียวกัน โดยมีค่า MIC และ MFC ของสารสกัดเท่ากับ
62.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ไม่สามารถยับยั้ง C. tropicalis (ดื้อยา Fluconazole) และ C. parapsilosis (ไวต่อยา
Fluconazole) ได้เมื่อทดสอบด้วยสารสกัดที่ความเข้มข้นสูงสุด 2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งและฆ่า Candida spp. ของสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาไม่สัมพันธ์กับคุณสมบัติดื้อยา Fluconazole ของเชื้อดังกล่าว และ
ถึงแม้ว่า ในงานวิ จัย นี้จะพบว่ าสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาไม่ แสดงฤทธิ์ยั บยั้งเชื้อ C. tropicalis และ C.
parapsilosis สายพันธุ์ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย แต่ก็มีรายงานวิจัยอื่นที่พบว่า สารสกัดเอทานอลเหง้าเอื้องหมายนา
สามารถยับยั้งการเจริญของ C. albicans MTCC 1637, C. glabrata MTCC 3019, C. parasilopsis MTCC 1744 และ C.
tropicalis สายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วย โดยมีค่า MIC เท่ากับ 16.64 ± 1.8, 7.25 ± 0.0, 8.95 ± 1.47 และ 6.2 ± 0.9
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ (Mundepi et al., 2013) แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ของเชื้อทดสอบที่แตกต่างกันอาจจะมีความ
ไวต่อสารสกัดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนาน่าจะมีศักยภาพใน
การนาไปพัฒนาเป็นสารต้านเชื้อ Candida spp. ทั้งชนิด C. albicans และ non-albicans Candida ได้
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4. สรุปผล
สารสกัดเอทานอลจากเหง้าเอื้องหมายนามีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อมาตรฐาน C. albicans ATCC 90028
ซึ่งมีคุณสมบัติไวต่อยาปฏิชีวนะ Fluconazole และ Candida spp. ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยอีก 3 ชนิดคือ
C. albicans, C. glabrata และ C. krusei ซึ่งมีคุณสมบัติดื้อยา fluconazole โดยค่า MIC ของสารสกัดที่ใช้ยับยั้งและฆ่าเชื้อ
ดังกล่าวมีค่าเท่ากันคือ 62.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ของสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาในการต้านเชื้อทดสอบ
เหล่านี้เป็นแบบ Fungicidal effect อย่างไรก็ตามสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาไม่สามารถยับยั้ง C. tropicalis ซึ่งเป็นเชื้อดื้อยา
Fluconazole และ C. parapsilosis ซึ่งเป็นเชื้อที่ไวต่อยา Fluconazole เมื่อทดสอบด้วยสารสกัดที่ความเข้มข้นสูงสุด 2000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ข้อมูลเหล่านี้แสดงเห็นว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่า Candida spp. ของสารสกัดเหง้าเอื้องหมาย
นาไม่สัมพันธ์กับคุณสมบัติดื้อยา Fluconazole ของเชื้อทดสอบ แต่อาจจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะตัวของเชื้อแต่ละชนิดและ/
หรือสายพันธุ์ ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรของเชื้อนั้นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะพิจารณา
นาสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคติดเชื้อ Candidiasis ต่อไป
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บทคัดย่อ
Aspergillus sp. SSPB3124 เป็นราที่แยกได้จากนาเกลือทีส่ ามารถเจริญได้บนอาหาร potato dextrose agar
(PDA) ที่มีความเค็ม 0-150 ppt และเป็นราที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งราก่อโรคแอนแทรกโนสในพืช; C. capsici DOAC 1511
สารสกัดจากอาหารเหลวเลี้ยงรา potato dextrose broth ที่เตรียมจากน้้าทะเลความเค็ม 30 ppt (PDB/SW30ppt) สามารถ
ยับยั้ง C. capsici โดยมีร้อยละของประสิทธิภาพการยับยั้ง (%IE) เท่ากับ 80 นอกจากนี้สารสกัดยังสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรม
บวกได้ดีและยับยั้งยีสต์ Candida albicans ได้ระดับหนึ่ง การหา MIC ต่อรา C. capsici โดยวิธี micro agar dilution พบค่า
MIC ของสารสกัด เท่ากับ 512 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ขณะทีก่ ารหาค่า MIC ต่อแบคทีเรียแกรมบวก; Bacillus cereus TISTR
008 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 พบค่า MIC 64 และ 128 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ นอกจากนี้การ
คัดกรองเบื้องต้นยังพบว่าสารสกัดมีคุณสมบัติในการเป็นสารลดแรงตึงผิวและสารต้านอนุมลู อิสระ
คาสาคัญ : ราก่อโรคแอนแทรกโนส ต้านจุลินทรีย์ ลดแรงตึงผิว ต้านอนุมูลอิสระ

Abstract
Aspergillus sp. SSPB3124 isolated from solar saltern capable to grow on potato dextrose agar (PDA)
media where salinity 0-150 ppt and inhibited anthracnose causing fungi in plant; C. capsici DOAC 1511.
Extracts from potato dextrose broth prepared with 30 ppt seawater (PDB/SW30ppt) could inhibit C. capsici with
percentage of efficiency (%IE) equal to 80. In addition, the extract well inhibited bacteria and inhibited yeast
to a certain extent. The MIC of (PDB/SW30ppt) extract against C. capsici by micro agar dilution test was 512
µg/mL while MIC against Gram-positive bacteria; B. cereus TISTR 008 and S. aureus ATCC 25923 was 64 and
128 µg/mL, respectively. Moreover, the biosurfactant and antioxidant properties of the extract were also
detected.
Keywords : anthracnose causing fungi, antimicrobial, antioxidant, biosurfactant

1. บทนา
การศึกษารานาเกลือเริ่มครั้งแรกในปี 2000 (Gunde-Cimerman et al., 2000 ) ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบรานา
เกลือและศักยภาพของรานาเกลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะรากลุ่ม Halophile ซึ่งเป็นราทีส่ ามารถปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่มีความ
เค็ม โดยการรักษาสมดุลแรงดันออสโมติกภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ ด้วยการเก็บสะสมและหรือการสังเคราะห์ Compatible
organic solute (Han & Prade, 2002; Gunde-Cimerman & Zalar 2014; Oren, 1999) แล้วส่งออกนอกเซลล์ (Extrolites)
(Frisvad, 2005) ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ มีผู้วิจัยรายงานรานาเกลือทนเค็มหรือชอบเค็มหลายชนิดสามารถสร้างสารที่มีสมบัติ
หลากหลาย เช่น สารต้านจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ สารลดแรงตึงผิว และสารต้านอนุมูลอิสระ (Ali et al., 2014; Oren, 2002;
Margesin & Schinner, 2001; Sepcic et al., 2011) ดังนั้นการศึกษาคุณสมบัติในการสร้างผลิตภัณฑ์ของราชอบเกลือที่แยกได้
จากนาเกลือจึงมีความน่าสนใจอย่างมาก ส้าหรับใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัญหาหลักๆ ที่มนุษย์ก้าลังเผชิญมีทั้ง ทางการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางการเกษตรจากโรคพืช
นับเป็นปัญหาส้าคัญอย่างหนึ่งที่ท้าให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพืชทีเ่ กิดจากรา (Horbach
et al., 2011) ราสาเหตุโรค มีมากกว่า 8,000 ชนิด (Adams, 1997) โรคแอนแทรกโนสในพริกที่เกิดจาก C. capsici เป็นตัวอย่าง
หนึ่งที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ก็เป็นอีกปัญหาที่ส้าคัญทั่วโลก (Davies &
Davies, 2010) ท้าให้มีความต้องการสารต้านจุลินทรีย์หรือยาชนิดใหม่ เพิ่มมากขึ้น พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข (2555) รายงานว่า
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ในช่วง พ.ศ. 2543-2554 ประเทศไทยใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาผู้ป่วยคิดเป็นมูลค่ามากกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพจากความเสื่อม ที่เนื่องมาจากอนุมูลอิสระ ทั้งที่เกิดขึ้นจากความเครียดในการใช้ชีวิต การขาดการ
ออกก้าลังกาย และมลพิษในสิ่งแวดล้อม ก็นับเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน มนุษย์ให้ความส้าคัญกับปัญหานี้ โดยการใช้ยาหรือ
สารที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อชะลอหรือลดความเสื่อม (Percival, 1996; Devasagayam et al., 2003) และยังให้ความสนใจ
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพซึ่งเป็นสารที่สามารถน้ามาพัฒนาเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ เซลล์มะเร็ง รวมถึงไวรัส รวมถึงใช้ในการบ้าบัดของ
เสียที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (Rodrigues et al., 2006)
การที่มีรายงานว่าราจากนาเกลือหลายชนิดสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ที่มีสมบัติหลากหลาย ทั้งสารต้านจุลินทรีย์ สาร
ลดแรงตึงผิว และสารต้านอนุมูลอิสระ ประกอบกับในปัจจุบันยังมีการศึกษาราจากนาเกลือ ประเทศไทยในแง่ของการผลิตสาร
ส้าหรับน้ามาใช้ประโยชน์น้อยมาก ท้าให้คณะผู้วิจัย สนใจศึกษาความเป็นไปได้ในการน้ารานาเกลือที่แยกได้ของไทย มาใช้
ประโยชน์ข้างต้น

2. วิธีการทดลอง
2.1 สายพันธุ์ราที่ศึกษา
Aspergillus sp. SSPB3124 แยกจากดินนาเกลือในแปลงนาแผ่ ที่ความลึก 5-10 เซนติเมตร อ้าเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี (13๐14’1”N 99๐58’02”E) เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ราดังกล่าวเก็บเป็น stock culture ที่ห้องปฏิบัติการ
ราวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.2 สายพันธุ์จุลินทรีย์ทดสอบ
จุลินทรีย์ทดสอบประกอบด้วยราสาเหตุโรคพืชแอนแทรกโนส C. capsici DOAC 1511 จัดซื้อจากส้านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช ยีสต์ก่อโรค 2 สายพันธุ์ C. albicans ATCC 10231 และ C. albicans ATCC 90028 รวมถึงแบคทีเรียสายพันธุ์มาตรฐาน
4 สายพันธุ์ ได้แก่ E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923 และ S. Typhimilium ATCC
13311 จัดซื้อจากกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ส่วนแบคทีเรี ย B. cereus TISTR 121 จั ดซื้อจากสถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2.3 ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืช
คัดกรองรานาเกลือที่สามารถยับยั้งราสาเหตุโรคพืช ด้วยวิธี dual culture ทีด่ ัดแปลงจาก Whipps, (1987) โดยน้า
ชิ้นวุ้นของราทั้งสองชนิดมาเลี้ยงร่วมกันบนอาหาร PDA/dw และ น้้าทะเล (PDA/SW30ppt) ให้ขอบชิ้นวุ้นห่างกัน 2.5 เซนติเมตร บ่มที่
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส สังเกตผลปฏิสัมพันธ์แบบ antibiosis วัดรัศมีโคโลนีของราสาเหตุโรคพืชที่ถูกยับยั้งการเจริญและรัศมี
โคโลนีราชุดควบคุม ค้านวณประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญ (Percentage inhibition efficiency; %IE) จากสูตร
Percentage inhibition efficiency = [(R1-R2)/R1] x100
โดย R1 = รัศมีของราสาเหตุโรคพืชในชุดควบคุม
R2 = รัศมีของราสาเหตุโรคพืชในชุดทดสอบ

2.4 การสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากรานาเกลือ
ตัดขอบโคโลนีราที่เลี้ยงบนอาหาร (PDB/SW30ppt) จ้านวน 3 ชิ้น ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บ่ม
ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน (3 ซ้้า) จากนั้นน้ามากรองด้วยกระดาษกรอง (Whatman No. 1) ส่วนของอาหารเหลว
จะน้ามารวมกันและสกัดด้วย ethyl acetate 2 ครั้ง ส่วนสกัดที่ได้จากการสกัดทั้งสองครั้งจะน้ามารวมกัน ระเหยแห้งส่วนสกัดด้วย
เครื่อง rotary vacuum evaporator จนตัวท้าละลายระเหยจนหมด ละลายส่วนสกัดหยาบด้วย 50% dimethyl sulfoxide
(50% DMSO) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร เก็บรักษาส่วนสกัดหยาบที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

2.5 การยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดโดยวิธี Disc diffusion
2.5.1 ราสาเหตุโรคพืช
เลี้ยงราสาเหตุโรคพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นวางดิสก์ชุบสารสกัดปริมาตร 20 ไมโครลิตร ที่
แห้งแล้ว ลงบนผิวหน้าอาหารห่างจากขอบโคโลนีรา 1 เซนติเมตร บ่มราที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน (3 ซ้้า)
ค้านวณประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญราสาเหตุโรคพืช (%IE) จากสูตร %IE = [(R1-R2)/R1] x100 โดย R1 =
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ระยะทางที่ราโรคพืชเจริ ญจากขอบโคโลนีเข้าหาดิสก์ควบคุม R2=ระยะทางที่ราโรคพืชเจริญจากขอบโคโลนีเข้าหาดิสก์สาร
ทดสอบ โดยชุดควบคุมเชิงลบใช้แผ่นดิสก์ 50% DMSO
2.5.2 แบคทีเรียและยีสต์
การเตรียมแบคทีเรียส้าหรับ การทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง ใช้วิธี Disc diffusion ตามวิธีของ NCCLS (2012) ส่วนการ
ทดสอบการยับยังยีสต์ ใช้วิธี Disc diffusion ตามวิธีของ NCCLS (2004) เพาะเชื้อทดสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยป้ายเป็น 3
ระนาบลงผิวหน้าอาหารอาหาร MHA ส้าหรับแบคทีเรีย และ Muller Hinton agar ที่เติม Glucose ร้อยละ 2 และ Methylene
blue dye 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (MHA-GMB) ส้าหรับยีสต์ น้าดิสก์ชุบสารสกัดวางลง บนผิวหน้าอาหาร น้าไปบ่มทันที ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แบคทีเรียบ่มเป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง ยีสต์บ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง อ่านผลโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
โซนใสเป็นมิลลิเมตร โดยตัวคุมผลเชิงบวกส้าหรับแบคทีเรียใช้ดิสก์ยามาตรฐาน ampicillin 10 ไมโครกรัมต่อดิสก์ และ
gentamycin 10 ไมโครกรัมต่อดิสก์ ส้าหรับยีสต์ใช้ดิสก์ ยามาตรฐาน fluconazole 25 ไมโครกรัมต่อดิสก์ ตัวควบคุมผลเชิงลบ
ใช้ 50% DMSO
2.5.3 การศึกษาความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้ง (Minimum inhibitory concentration; MIC)
และทาลาย (Minimal lethal concentration, MLC) ราสาเหตุโรคพืช
การหาค่า MIC ของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญของรา ใช้วิธี micro agar dilution ดัดแปลงวิธีจาก NCCLS
(2008) ทดสอบสกัดโดยใช้ cork borer ขนาด 0.3 มิลลิเมตร เจาะวุ้นราสาเหตุโรคพืชวางบนอาหาร PDA ในจานเพาะเชื้อแบบ
24 หลุม ปริมาตรหลุมละ 1 มิลลิลิตร อาหารในแต่ละหลุมมีสารสกัดความเข้มข้นสารตั้งแต่ 2,048-256 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
บ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน โดยชุดควบคุมเชิงลบ คือ PDA ที่เติม DMSO
2.5.4 การศึกษาความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้ง (Minimum inhibitory concentration; MIC) และ
ทาลาย (Minimal lethal concentration, MLC แบคทีเรียและยีสต์
การหาค่า MIC ของสารสกัด ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียท้าโดยวิธี broth micro dilution ตามวิธีของ NCCLS
(2006) และการหาค่า MIC ของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญของยีสต์โดยวิธี broth micro dilution ตามวิธีของ NCCLS
(2008) ทดสอบสารสกัดที่ความเข้มข้นของสารตั้งแต่ 1,024-4 ไมโครกรัมกรัมต่อมิลลิลิตร โดยตัวควบคุมส้าหรับแบคทีเรียใช้ยา
มาตรฐาน ampicillin และ gentamycin และยีสต์ใช้ยามาตรฐาน fluconazole และตัวควบคุมผลเชิงลบใช้ DMSO
การหาค่า MLC ของแบคทีเรียและยีสต์ ใช้ปิเปตดูดอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อในหลุมทดสอบ MIC ที่ไม่มีเชื้อเจริญ ปริมาตร
10 ไมโครลิตร มาหยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ส้าหรับแบคทีเรีย บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง
MHA-GMB ส้าหรับยีสต์ บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบก้าหนด อ่านผลโดยตรวจดูการเจริญของ
เชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
2.5.5 การทดสอบคุณสมบัตกิ ารลดแรงตึงผิว
ท้าการทดสอบคุณสมบัติของสารสกัดในการลดแรงตึงผิวจากอาหารที่ผ่านหารเลี้ยงรานาเกลือ 3 วิธี เพื่อเปรียบเทียบผล
ทดสอบ Parafilm M test ตามวิธีของ Sari et al. (2014) โดยสังเกตลักษณะของหยดเทียบกับ 50% DMSO สารสกัดที่
สามารถลดแรงตึงผิวได้จะมีลักษณะหยดแบนกว่า 50% DMSO การอ่านผลจะท้าทันทีหลังหยดสาร
ทดสอบ Drop collapsing test ตามวิธีของ Kiran et al. (2009) สารสกัดที่สามารถลดแรงตึงผิวได้จะมีลักษณะหยด
แบนกว่า 50% DMSO
วิธี Oil displacement test ทดสอบการกระจายน้้ามันของสารสกัดดังวิธีที่ดัดแปลงจาก Kiran et al. (2009) เทน้้ากลั่น
ที่สะอาด และปราศจากเชื้อ ปริมาตร 40 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร หยดน้้ามันมะกอก น้้ามัน
ปาล์ม และน้้ามันหมูที่ผ่านการใช้แล้วปริมาตร 15 ไมโครลิตร ลงบนผิวหน้าของน้้า จากนั้นหยดสารสกัดปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงบน
ผิวหน้าของน้้ามัน อ่านผลโดยสารสกัดที่สามารถลดแรงตึงผิวจะท้าให้น้ามันเกิดการกระจายตัว
การทดสอบความสามารถในการเป็นสารลดแรงตึงผิวทุกการทดสอบ ก้าหนดให้ Tween 80 และ SDS เป็นตัวควบคุมผล
เชิงบวก และ 50% DMSO เป็นตัวควบคุมผลเชิงลบ
2.5.6 การทดสอบคุณสมบัตกิ ารต้านอนุมูลอิสระ
ทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี Dot blot DPPH rapid staining ที่ดัดแปลงจาก Arora &
Chandra (2010) ใช้ capillary tube ขนาดเล็กดูดสารสกัดที่เจือจางลง 50 เท่า ไปจุดลงบนแผ่น TLC ขนาด 1x1 เซนติเมตร
วางพักไว้ให้แห้ง เป็นเวลา 3 นาที จากนั้นสเปรย์สารละลาย 0.4 mM DPPH ลงบนแผ่น TLC ซับสีส่วนเกินออกด้วยกระดาษซับ
และวางทิ้งไว้ให้แห้ง อ่านผลทันทีถ้าสารสกัดสามารถต้านอนุมูลอิสระ แถบขององค์ประกอบของสารบนแผ่น TLC จะมีสีขาวถึงสี
เหลือง ก้าหนดให้ ตัวควบคุมผลเชิงบวก คือ ascorbic acid และ 1%DMSO ที่เป็นตัวควบคุมผลเชิงลบ
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 การศึกษาประสิทธิภาพของ C. capsici ในการยับยั้งจุลินทรีย์ โดยวิธี Dual culture และ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากอาหารเหลวที่เพาะเลี้ยง C. capsici โดยวิธี Disc diffusion
เมื่อเลี้ยงรา Aspergillus sp. SSPB3124 ร่วมกับรา C. capsici DOAC 1511 พบว่า Aspergillus sp. SSPB3124 ยับยั้ง
ราได้ ทั้งบนอาหาร PDA/DW และ (PDB/SW30ppt) แต่การยับยั้งของสารสกัดจากอาหารเหลว PDB/SW30ppt ดีกว่าน้้าจืด มี %IE
เท่ากับ 80 (ตารางที่ 1) ประสิทธิภาพของสารสกัดจากอาหารน้้าจืด แสดงในภาพที่ 1
ราและสารสกัด Aspergillus sp. SSPB3124 ให้ผลการยับยั้งเส้นใย C. capsici ดีกว่ารา Zygosporium masonii ที่
มี %IE เท่ากับ 8.7% และสารสกัดหยาบ (Non-volatile compounds) ที่ความเข้มข้น 50% ยับยั้ง ด้วย %IE เท่ากับ 56% (Ajith &
Lakshmidevi, 2012)
สารสกัด Aspergillus sp. SSPB3124 จากอาหาร PDB/SW สามารถยับยั้ง B. cereus TISTR 121, S. aureus ATCC
25923 ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนใสมากกว่า 15 มิลลิเมตร และสามารถยับยั้งยีสต์ทั้ง 2 สายพันธุ์ (ตารางที่ 1) แต่ยับยั้ง S.
Typhimilium ATCC 13311 ได้เพียงเล็กน้อย ในขณะที่ สารสกัด PDB/DW ยับยั้งได้เฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกและยีสต์ C.
albicans ATCC 10231 การที่รา Aspergillus sp. SSPB3124 สามารถสร้างสารที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ ให้ผล
เช่นเดียวกับรา (Ali et al., 2014; Sepcic, Zalar, & Gunde-Cimerman, 2011) แบคทีเรีย (Li & Yu, 2015) และแอคติโนมัยซิส
(Ballav, Kerkar, Thomas, & Augustine, 2014) ทนเกลือและหรือชอบเกลือหลายชนิดที่แยกได้จากแหล่งที่มีความเค็มสูง

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากอาหารเหลวเลี้ยงรานาเกลือ Aspergillus sp.
SSPB3124 เมื่อทดสอบโดยวิธี Disc diffusion
%IE
Inhibition zone (mm.)
ราสาเหตุโรคพืช
แบคทีเรีย
ยีสต์
CC
BC
SA
ST
CA1
CA9
PDB/DW
46.67+5.77
18.33+0.58 20.00+0.00
12.33+0.58
PDB/SW30ppt
80.00+0.00
19.33+0.58 15.00+0.00 8.00+0.00
13.00+0.00 13.00+0.00
หมายเหตุ - หมายถึง ไม่ยับยั้ง: NT หมายถึง not test: CC = C. capsici DOAC 1511: BC = B. cereus TISTR 121: SA = S. aureus ATCC 25923:
ST = S. Typhimilium ATCC 13311: CA1= C. albicans ATCC 10231: CA9 = C. albicans ATCC 90028
สารสกัด Aspergillus
SSPB3124

A

B

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากอาหารเหลวเลี้ยงรา Aspergillus SSPB3124 ในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืช
C. capsici DOAC 1511 เมื่อทดสอบโดยวิธี Disc diffusion; ดิสก์ขวา : สารสกัด SSPB3124 PDB/DW
และดิสก์ซ้าย : ผลเชิงลบ 50%DMSO

3.2 การศึกษาความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้ง (MIC) และทาลาย (MLC) จุลินทรีย์
สารสกัด (PDB/SW30ppt) เลี้ยงรา Aspergillus sp. SSPB3124 มีประสิทธิภาพดีกว่า PDB/DW ในการยับยั้งและหรือ
ท้าลายราเหตุโรคพืช และแบคทีเรียแกรมบวก ด้วยค่า MIC และ MLC ในช่วง 512- >2,048 และ 64-256 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามล้าดับ สารสกัดสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบและยีสต์ ได้ไม่ดีนัก ด้วยค่า MIC และ MLC มากกว่า 1,024 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร (ตารางที่ 2)
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ค่า MIC ของสารสกัดจากอาหาร PDB/DW และ PDB/SW เลี้ยงรา Aspergillus sp. SSPB3124 ในการยับยั้ง C. capsici
ต่้ากว่าสาร 7-hydroxycoumarin (umbelliferone) ที่มีค่า MIC 2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (Bai et al., 2012)
ประสิทธิภาพของสารสกัด Aspergillus sp. SSPB3124 ในการยับยั้งและท้าลายแบคทีเรีย S. aureus มีค่า MIC ต่้ากว่าสาร
บริสุทธิ์ dihydroxymethyl pyranone (ค่า MIC 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) จากรา A. candidus ที่แยกได้จากดินประเทศอียิปต์
(Elaasser et al., 2011) ในขณะที่สารสกัด Aspergillus sp. SSPB3124 ให้ค่า MIC ยับยั้ง B. cereus, S. aureus, S. Typhi, E. coli
และ C. albicans สูงกว่าสารสกัดหยาบจากราเอนโดไฟท์หลายชนิด ที่แยกได้จากสมุนไพร ประเทศอินเดีย (Bhagobaty & Joshi;
2012) ส้าหรับการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบและยีสต์ สารสกัดให้ผลค่อนข้างต่้า
ตารางที่ 2 MIC และ MLC (μg/mL) ของจุลินทรีย์ของสารสกัดในกาจากรานาเกลือ Aspergillus sp. SSPB3124
สารสกัด
Aspergillus sp.
SSPB3124
PDB/DW
PDB/SW30ppt

ราสาเหตุโรคพืช
CC
MIC
1,024
512

BC
MIC
128
64

MLC
512
128

แบคทีเรีย
SA
MIC
MLC
512 1,024
128
256

EC, PA, ST
MIC
MLC
>1,024 >1,024
>1,024 >1,024

ยีสต์
CA1, CA9
MIC
MLC
>2,048 >2,048
>2,048 >2,048

หมายเหตุ CC = C. capsici DOAC 1511: BC = B. cereus TISTR 121: SA = S. aureus ATCC 25923: EC = E. coli ATCC 25922: PA = P. aeruginosa
ATCC 27853: ST =S. Typhimilium ATCC 13311: CA1= C. albicans ATCC 10231: CA9 = C. albicans ATCC 90028

3.3 การทดสอบคุณสมบัติการลดแรงตึงผิว
การทดสอบเบื้องต้นด้วยวิธี Parafilm M test พบว่าสารสกัด PDB/DW และ PDB/SW มีคุณสมบัติในการเป็น
สารลดแรงตึงผิว แต่เมื่อทดสอบด้วยวิธี Drop collapsing test พบว่าให้ผลลบ เมื่อทดสอบด้วยวิธี Oil displacement test สาร
สกัดท้าให้น้ามันมะกอกเกิดการกระจายตัว แต่ไม่สามารถท้าให้น้ามันปาล์มและน้้ามันหมูการกระจายตัวได้ (ตารางที่ 3) แต่จาก
รายงานอื่นๆ ราทีส่ ามารถผลิตสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิว ได้แก่ รา Cunninghamella echinulata ที่แยกได้จากดิน
(Silva et al., 2014) ราทะเล A. ustus MSF3 (Kiran et al., 2009) และ Ustilago maydis (Hewald, et al., 2005)
ตารางที่ 3 คุณสมบัติของสารสกัดในการเป็นสารลดแรงตึงผิวและสารต้านอนุมลู อิสระ
Biosurfactant test
Antioxidant test
Drop collapsing test
Oil displacement test
Dot blot
Parafilm M
DPPH
น้ามัน น้ามัน น้ามัน น้ามัน น้ามัน น้ามัน
test
assay
ปาล์ม มะกอก
หมู
ปาล์ม มะกอก
หมู
PDB/DW
+
+
3+
PDB/SW30ppt
+
+
2+
Tween 80
+
+
+
+
+
+
+
NT
SDS
+
+
+
+
+
+
+
NT
50%DMSO
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
2+
Ascorbic acid 0.025 µg/mL
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
3+
Ascorbic acid 0.025 µg/mL
1%DMSO
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
หมายเหตุ Biosurfactant test; + หมายถึง มีคุณสมบัติ, - หมายถึง ไม่มีคุณสมบัติ
Antioxidant test; 2+ หมายถึงให้ผลเทียบเท่า ascorbic acid 0.025 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร: 3+ หมายถึงให้ผลเทียบเท่า ascorbic acid
25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร, - หมายถึง ไม่มีคุณสมบัติ
NT = Not test:
สารสกัด
Aspergillus sp.
SSPB3124

3.4 การทดสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ
ราสามารถสร้างสารที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สารสกัด PDB/DW และ PDB/SW
มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระไม่แตกต่างกัน พบว่าสารสกัดจะมีสีขาว-เหลือง ภายหลังการสเปรย์สารละลาย 0.4 mM DPPH
ลงบนแผ่น TLC เช่นเดียวกับ ascorbic acid ที่ความเข้มข้น 0.025 และ 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การพบว่าราในการศึกษา
สร้างสารต้านอนุมูลอิสระพบเช่นเดียวกับราหลายชนิดที่แยกได้จากนาเกลือ (Ali et al., 2014) ราจากสิ่งแวดล้อมทางทะเล
(Abdel-Monem et al., 2013) ราเอนโดไฟท์ (Bhagobaty & Joshi; 2012) และ Aspergillus PR78 และ PR66 ที่แยกได้จาก
ดิน (Arora & Chandra, 2009)
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4. สรุปผล
Aspergillus sp. สายพันธุ์ SSPB3124 ที่แยกได้จากนาเกลือ มีคุณสมบัติที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ยับยั้งราสาเหตุโรคพืชแอนแทรกโนส C. capsici DOAC 1511 และแบคทีเรียแกรมบวก B. cereus
TISTR 121, S. aureus ATCC 25923 นอกจากนี้รายังมีประสิทธิภาพในการเป็นสารลดแรงตึงผิว และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจ
น้าไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนา
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Effects of Salinity on Oxygen Consumption Rates of Rice-field Crab,
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บทคัดย่อ
ทาการศึกษาผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนา Sayamia sexpunctatum (Lanchester,1906) ที่
มีขนาดนาหนักเฉลี่ย 40.39±6.23 กรัม พบว่า อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาสูงสุดที่ระดับความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วนหรือในนา
จืด และต่าสุดที่ระดับความเค็ม 40 ส่วนในพันส่วน อย่างไรก็ตาม การทดสอบทางสถิติของสมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภค
ออกซิเจนของปูนาโดยใช้สถิติแบบ Analysis of covariance (ANCOVA) พบว่า อัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็ม 40 ส่วน
ในพันส่วน มีความแตกต่างกับระดับความเค็มอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่อัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็ม 0,
10, 20 และ 30 ส่วนในพันส่วนนัน ไม่มีความแตกต่างกัน สาหรับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่มีนาหนัก 40 กรัม มีค่าเท่ากับ
129.11 ± 16.19, 115.01 ± 80.78, 107.21 ± 30.12, 110.88 ± 13.64 และ 86.87 ± 11.51 µmol/h ที่ความเค็ม 0, 10, 20, 30
และ 40 ส่วนในพันส่วน ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) พบว่า ที่ระดับความ
เค็ม 0 และ 40 ppt มีอัตราการบริโภคออกซิเจนแตกต่างจากความเค็มอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราการบริโภค
ออกซิเจนที่ระดับความเค็ม 10, 20 และ 30 ppt ไม่มีความแตกต่างกัน การศึกษาครังนีแสดงให้เห็นว่า ความเค็มของนามีผลต่ออัตรา
การบริโภคออกซิเจนของปูนา สาหรับความเค็มที่เหมาะสมสาหรับการเลียงปูนา อาจเป็นช่วงความเค็มที่เป็นนากร่อยจนถึงความเค็ม
ของนาทะเลปกติ
คาสาคัญ: ปูนา ความเค็ม การบริโภคออกซิเจน

Abstract
Effect of salinity on oxygen consumption rates of rice field crabs Sayamia sexpunctatum (Lanchester,
1906) with average weight of 40.39±6.23 g was studied. It has been found that the maximum rate of oxygen
consumption of rice field crabs was at salinity 0 ppt or in fresh water and the minimum rate was at salinity 40 ppt.
However, analysis of covariance (ANCOVA) test on regression equation of rates of oxygen consumption showed
that there was a significant difference (p<0.05) in oxygen consumption rates between 40 ppt and other salinities.
But there was no difference in oxygen consumption rates among the salinities 0, 10, 20 และ 30 ppt. For crab with
40 grams weight, oxygen consumption rates of were 129.11±16.19, 115.01±80.78, 107.21±30.12, 110.88±13.64 and
86.87±11.51 µmol/h at salinities 0, 10, 20, 30 and 40 ppt respectively. However, analysis of variance (ANOVA)
showed that oxygen consumption rates at salinity 0 and 40 ppt were significant difference (p<0.05) from the rates
at 10, 20 และ 30 ppt. There was no difference in oxygen consumption rates at salinities 10, 20 และ 30 ppt. This
study revealed that salinity of water affected oxygen consumption rates of rice field crab. The suitable salinity for
cultivation of this rice field crabs should be from brackish water to normal saline waters.
Keywords: rice-field crab, salinity, oxygen consumption

1. บทนา
ปูนาเป็นปูนาจืดชนิดหนึ่ง พบว่ามีการกระจายอยู่ใน 41 จังหวัดของประเทศไทย (อนันต์ ทอนฮามแก้วและคณะ, 2549) ปูนา
อาศัยอยู่ตามท้องนาหรือตามชายฝั่งคลอง มีบทบาทสาคัญ โดยเป็นอาหารโปรตีนพืนบ้านที่มีราคาถูก ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพืนที่
ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวของประเทศไทย นอกจากนี ปู นายังเป็นสัตว์นาจืดที่ความสาคัญและมีบทบาทต่อการประมงพืนบ้านหรือการ
ประมงขนาดเล็กในครอบครัว เกษตรกรสามารถจับปูนาจากธรรมชาติเพื่อนามาขายสร้างรายได้หรือเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้
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ในอดีตสามารถจับหรือรวบรวมปูนาได้จากแหล่งนาธรรมชาติคราวละจานวนมาก แต่ปัจจุบันปูนาที่จับหรือรวบรวมได้จากแหล่งนา
ธรรมชาติมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทังสภาพดิน นา ต้นไม้ และการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าแมลง
กาจัดศัตรูพืช และการใส่ปยุ๋ เคมีเพื่อการเกษตร เช่น การใส่ปุ๋ยในนาข้าวหรือในพืนที่ที่ทาการเกษตร การทิงนาเสียจากอาคารบ้านเรือน
ลงสู่แหล่งนา และการเลียงกุ้งทะเลในพืนที่นาจืดหรือในนาข้าวทาให้ดินหรือนาที่อยู่ในเขตพืนที่ที่มีการเพาะเลียงมีความเค็มสู งขึน
เนื่องจากมีการปล่อยนาเค็มออกจากบ่อเลียงกุ้ง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การอยู่รอดของปูนา
สัตว์นาแต่ละชนิดมีช่วงความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกัน เนื่องจากความเค็มของนามีผลต่อการดารงชีวิต
ของสัตว์นา โดยมีผลต่อระบบการควบคุ มปริมาณนาภายในร่ างกาย ซึ่งเกิ ดจากความแตกต่างของแรงดันออสโมติ ค (นosmotic
pressure) ระหว่างภายในตัวสัตว์นาและภายนอก (Boyd, 1990) สัตว์นาเค็มและสัตว์นาจืดจะมีการปรับตัวต่อความเค็มของนา
แตกต่างกัน โดยสัตว์นาเค็มจะสูญเสียนาออกจากร่างกายได้ง่าย แต่สามารถปรับตัวให้อยู่ได้โดยการกินนาทะเลและกาจัดเกลือส่วนเกิน
ออกไป (โชคชัย เหลืองธุวปราณีต, 2548) สาหรับสัตว์นาจืดจะมีแรงดันออสโมติคภายในตัวสูงกว่านาที่อยู่ภายนอกดังนันนาภายนอก
จึงสามารถแทรกซึมเข้าสู่ ร่างกายได้ง่าย สัตว์นาจื ดจึงพยายามขจัดนาที่เป็นส่วนเกินออกไป สัตว์นาทั่วๆ ไปสามารถปรับตัวให้
เหมาะสมกับความเค็มที่เปลี่ยนแปลงไปได้ แต่ทังนีต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ โดยปกติสัตว์นาจืดจะมีเลือดที่มีความเข้มข้นสูงกว่า
นาภายนอกประมาณ 6 เท่าของแรงดันออสโมติคหรือเท่ากับความเข้มข้นประมาณ 7 ส่วนในพันส่วนของเกลือแกง ดังนันสัตว์นาจืด
ทั่วไปสามารถอยู่ในนาที่มีความเค็มประมาณ 7 ส่วนในพันส่วนได้และบางชนิดจะอาศัยอยู่ในนาเค็มที่มีความเค็มสูงกว่านีได้แต่ต้องให้
เปลี่ยนแปลงทีละน้อย (ไมตรี ดวงสวัสดิ์และจารุวรรณ สมศิริ, 2528) การเปลี่ยนแปลงความเค็มนันถ้ามากเกินกว่าที่สัตว์นาชนิดนันๆ
สามารถปรับตัวได้ก็จะทาให้สัตว์นาตาย ถ้าการเปลี่ยนแปลงความเค็มอยู่ในระดับที่สัตว์นาทนได้สัตว์นาก็จะมีชีวิตอยู่ได้แต่มีการ
เจริญเติบโตลดลง (ยนต์ มุสิกและวรรณา รัตนโกสีย์กิจ, 2542) สัตว์นาทุกชนิดที่อาศัยอยู่ต้องมีการปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ดารงชีวิต
อยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทาให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงปูนาอาจมีจานวนลดลงเนื่องจากสภาพของ
นาที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถศึกษาการปรับตัวของสัตว์นาได้จากการวัดอัตราการใช้พลังงานของสัตว์หรือการวัดอัตราการบริโภค
ออกซิเจน (oxygen consumption) ของสิ่งมีชีวิตนันๆ
ในการศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลันต่ออัตราการบริโภคออกซิเจน
ของปูนา เพื่อดูความสามารถของปูนาในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่ระดับความเค็มที่ต่างกัน ซึ่งคาดว่าการศึกษาครังนีจะมีส่วนช่วย
ในการเพิ่มพูนความรู้และใช้เป็นข้อมูลพืนฐานทางชีววิทยา สรีรวิทยา เพื่อเป็นประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรปูนาเหล่านีให้
คงอยู่ และอาจช่วยพัฒนาระบบการเพาะเลียงปูนาในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเพาะเลียงปูนาเป็นอาชี พเสริมของเกษตรกรใน
ประเทศไทย

2. วิธีการทดลอง
สัตว์ทดลองและสถานที่ทาการทดลอง
สัตว์ที่ใช้ในการทดลองคือ ปูนา Sayamia sexpunctatum ที่มีขนาดความกว้างของกระดองเฉลี่ย 4.81 ± 0.28 เซนติเมตร
และมีนาหนักเฉลี่ย 40.39 ± 6.23 กรัม จากจังหวัดปราจีนบุรี สถานที่ทาการทดลองคือ โรงเพาะเลียงของภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การปรับสภาพของปูนาก่อนการทดลอง
นาปูนาเพศผู้ที่เก็บรวบรวมได้จากจังหวัดปราจีนบุรี จานวนทังสิน 40 ตัว (สาหรับการทดลอง 5 ความเค็ม ๆ ละ 8 ตัว) มา
เลียงปรับสภาพ (acclimation) ในนาจืด โดยใช้ถังไฟเบอร์กลาสทีม่ ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ความสูง 0.8 เมตร รองพืนถังด้วย
ดินเหนียวที่นามาจากท้องนาบริเวณที่ปูอาศัยอยู่ เลียงปูนาในถังดังกล่าวในนาจืด ที่อุณหภูมิห้อง และแสงสว่างตามธรรมชาติ เลียงปรับ
สภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนนามาทดลองเพื่อศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็มต่างๆ ต่อไป
การเตรียมน้าที่ใช้ในการทดลองวัดอัตราการบริโภคออกซิเจน
เตรียมนาที่จะใช้ในการทดลอง 5 ระดับคือ 0, 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน ระดับความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วน เป็น
กลุ่มควบคุมโดยเป็นนาจืดที่เตรียมไว้สาหรับใช้ในการปรับสภาพปูนา สาหรับระดับความเค็ม 10, 20, 30 ส่วนในพันส่วน เตรียมได้จาก
การนานาทะเลที่อยู่ในบ่อเก็บนาภาควิชาวาริชศาสตร์มาปรับความเค็มและทาการเจือจางโดยใช้นาจืดเติมลงไป ส่วนความเค็ม 40 ส่วน
ในพันส่วน ได้จากการใส่เกลือแกงเพิ่มลงไป จากนันนานาทุกระดับความเค็มดังกล่าว ไปพาสเจอร์ไรท์ด้วยหม้อนึ่งความดันที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที เพื่อฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหล่านีจะมีการ
ใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกับปูนา ซึ่งจะส่งผลให้ค่าทีว่ ัดได้มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
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การศึกษาการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่ระดับความเค็มแตกต่างกัน
นาปูนาเพศผู้ที่ทาการปรับสภาพแล้วมาทาการวัดอัตราการบริโภคออกซิเจน โดยใช้ชุดเครื่องวัดปริมาณออกซิเจน (oxygen
meter) ที่มีส่วนประกอบที่สาคัญ คือห้องหายใจ (respiration chamber) เป็นห้องว่างที่ใช้ใส่สัตว์ทดลองซึ่งมีปริมาตร 750 มิลลิลิตร
และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจน (oxygen meter) ซึ่งสามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในนาได้ในรูปของความดันย่อยของ
ออกซิเจน (Partial pressure of oxygen, Po2) ซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอทหรือทอร์ (mmHg or torr) ทาการวัดอัตราการบริโภค
ออกซิเจนของปูนาที่ระดับความเค็ม 5 ระดับคือ 0, 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยที่ความเค็ม
หนึ่งๆ จะใช้สัตว์ทดลองจานวน 8 ตัว โดยบันทึกค่า Po2 เริ่มต้นและเมื่อสินสุดการทดลองในเวลาที่กาหนดไว้ ทาการชั่งนาหนัก วัด
ความกว้างของกระดอง และคานวณหาอัตราการบริโภคออกซิเจนในนา (Mo2) ดังนี
อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) = ∆Po2 × a × v × 60/t µmol/h
อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยนาหนักต่อหน่วยเวลา (Mo2/W) = ∆Po2 × a × v × 60/t µmol/g/h
W
เมื่อ
Po2 = ผลต่างของค่า Po2 ที่ได้จากการวัดค่า Po2 เริ่มต้นและค่า Po2 สุดท้าย
a
= สัมประสิทธิ์การละลายของออกซิเจนในนาที่อุณหภูมิและความเค็มที่ใช้ในการทดลอง (µmol/L/mmHg)
v
= ปริมาตรของนาในห้องหายใจ (Volume of respiration chamber) (liters)
t
= เวลาที่ใช้ในการทดลอง (minutes)
W
= นาหนักของปูนาที่ใช้ในการทดลอง (g)
นาค่าที่คานวณได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) กับนาหนักของปู
นาบนกราฟ logarithm จะได้กราฟความสัมพันธ์ออกมาในรูปของสมการเส้นตรง ดังนี
logMo2 = blogW + a
จากนันเปลี่ยนสมการเส้นตรงในรูปของ logarithm ให้อยู่ในรูปของสมการความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการบริโภค
ออกซิเจนกับนาหนัก ดังนี
Mo2 = aW b
จากสมการข้างต้นสามารถนามาเปรียบเทียบอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาในแต่ละระดับความเค็ม โดยนาข้อมูล
อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) ที่วัดในระดับความเค็มต่างๆ มาทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลอง โดยใช้
การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Analysis of covariance (ANCOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละความเค็ม โดยใช้
Duncan’s multiple range test ในการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปูนาที่ใช้ในการทดลองนันมีนาหนักเฉลี่ยประมาณ 40 กรัม และเพื่อให้การเปรียบเทียบมีความ
ถูกต้องมากขึน จึงคานวณอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูนาที่นาหนัก 40 กรัม โดยใช้สูตร

เมื่อ Mo2(40 g)
Mo2(w)
W
b

Mo2(40 g) = Mo2(w) × (40)b
Wb
= อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูนาที่นาหนัก 40 กรัม
= อัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูนาที่นาหนัก W กรัม
= นาหนักของปูนาที่ใช้ทดลอง (g)
= ค่าความชันของกราฟที่ได้จากสมการเส้นตรง

นาข้อมูลอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลาของปูนาที่มีนาหนัก 40 กรัม ที่ระดับความเค็มต่างๆ มาทาการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของแต่ละความเค็ม โดยใช้ Duncan’s multiple range test ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่ระดับความเค็มต่างๆ
จากการศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่ระดับความเค็มต่างๆ คือ 0, 10, 20, 30และ 40 ส่วนในพันส่วน ที่
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยนาหนักเฉลี่ยของปูนาที่ใช้ในการทดลองมีค่าเท่ากับ 40.39 ± 6.23 กรัม พบว่าอัตราการบริโภค
ออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยนาหนัก (Mo2/W) มีค่าสูงสุดที่ระดับความเค็ม 0 ส่วนในพัน
ส่วน และมีค่าลดลงเมื่อนามีความเค็มเพิ่มขึน โดยมีค่าใกล้เคียงกันที่ระดับความเค็ม 10, 20 และ 30 ส่วนในพันส่วน และที่ระดับความ
เค็ม 40 ส่วนในพันส่วน มีอัตราการบริโภคออกซิเจนต่าสุด ดังแสดงในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยของอัตราการบริโภคออกซิเจน
ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นตัวเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างนาหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็มต่างๆ ได้ ทังนี
เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างนาหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาจะอยู่ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น ดังนันอัตราการบริโภค
ออกซิเจน (Mo2) ที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่ได้จากการทดลองจึงถูกนามาสร้างกราฟ ดังแสดงในภาพที่ 1 และได้สมการถดถอยเชิงเส้น
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้าหนัก ความกว้างของกระดอง อัตราการบริโภค
ออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) และอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยน้าหนัก (Mo2/W)
ที่ระดับความเค็มต่างๆ
ความเค็ม (ppt)

นาหนักเฉลี่ย (g)

ความกว้างกระดองเฉลี่ย (cm)

Mo2
(µmol/h)

Mo2/w (µmol/g/h)

n

0

37.394±4.6279

4.7013±0.3334

125.14±17.131

3.3725±0.4864

8

10

41.531±6.411

4.775±0.2955

117.26±31.433

2.8442±0.6526

8

20

38.354±6.7254

4.7363±0.2702

105.32±14.139

2.7884±0.4419

8

30

40.396±6.8336

4.8338±0.204

111.06±16.831

2.7868±0.4245

8

40

44.288±6.5456

4.9913±0.3254

92.04±13.91

2.0963±0.3083

8

Oxygen consumtion(umol/h)

180
160
140
120
100

0 ppt

80

10 ppt

60

20 ppt

40

30 ppt

20

40 ppt

0
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Body weight(g)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2) กับน้าหนักของปูนา
ที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
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จากข้อมูลในตารางที่ 2 และกราฟในภาพที่ 1 พบว่า อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนา ที่ระดับความเค็มสูงมีค่าน้อยกว่า
ที่ระดับความเค็มต่า โดยมีอัตราการบริโภคออกซิเจนสูงสุดในนาที่มีความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วนหรือในนาจืด การที่ปูนามีอัตราการ
บริโภคออกซิเจนที่สูงในนาจื ดนันอาจเกิดจากพลังงานบางส่วนของปูนาถูกใช้ไปในขบวนการควบคุ มสมดุลนาและเกลือแร่ ทังนี
เนื่องจาก โดยทั่วไปสัตว์นาจืดรวมถึงปูนาซึ่งเป็นปูนาจืดนันมีค่าค่าออสโมลาริตีของเลือด เท่ากับ 300 มิลลิ-ออสโมล ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กับความเค็มของนาที่ระดับ 9 ส่วนในพันส่วน (ความเค็ม 35 ส่วนในพันส่วน มีค่าออสโมลาริตีประมาณ 1,000 มิลลิ-ออสโมล)
(Withers, 1992) เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ปูนาต้องใช้พลังงานในการดารงชีวิตมากขึน โดยสอดคล้องกับการศึกษาผลของความเค็มที่
มีต่อการเจริญเติบโตและการบริโภคออกซิเจนของปลาหางนกยูงที่พบว่า อัตราการบริโภคออกซิเจนของปลาหางนกยูง มีแนวโน้มลดลง
เมื่อความเค็มสูงขึน และปลาหางนกยูงที่ความเค็ม 9 ส่วนในพันส่วน มีการเจริญเติบโตโดยนาหนักและอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าที่
ความเค็ม 0 และ 3 ส่วนในพันส่วน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (นงนุช ตังเกริกโอฬารและ นารีรัตน์ พุมานนท์, 2549) โดยทั่วไปอัตรา
การหายใจของสัตว์นาจะมีความสัมพันธ์กับเมตาบอลิซึม คือ สัตว์ที่มีอัตราการหายใจมากแสดงว่า ต้องใช้พลังงานในการดารงชีวิต
มาก นั่นคือ อัตราของเมตาบอลิซึมก็จะสูงขึนมากกว่าปกตินั่นเอง
3.2 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาในรูปของสมการถดถอยเชิงเส้น
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนาหนักกับอัตราการบริโภคออกซิเจนอยู่ในรูปของสมการถดถอยเชิงเส้น
และจากการสร้างกราฟความสัมพันธ์ดังกล่าวของปูนาได้สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็ม
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างทางสถิติของสมการทีไ่ ด้ในแต่ละระดับความเค็ม โดยใช้สถิติแบบ
Analysis of covariance (ANCOVA) พบว่าที่ระดับความเค็ม 40 ส่วนในพันส่วน สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภค
ออกซิเจนของปูนามีความแตกต่างกับระดับความเค็มอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และที่ระดับความเค็ม 20, 30, 10,
และ 0 ส่วนในพันส่วน สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาไม่มีความแตกต่างกัน

ตารางที่ 3 สมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนต่อหน่วยเวลา (Mo2 = aWb) ของปูนา
ที่ระดับความเค็มต่างๆ
ระดับความเค็ม(ppt)

Mo2 = aWb

R2

0

a

24.246W0.4385

0.1433

10

a

16.701W0.5155

0.0864

20

a

21.158W0.4242

0.2662

30

a

19.157W0.4585

0.2954

40

b

0.2737

9.502W0.5951

หมายเหตุ อักษรยกกาลังที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
อักษรยกกาลังที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ตารางที่ 3 แสดงสมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่มีนาหนัก 1 กรัมเท่ากัน พบว่า อัตราการ
บิโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็มต่างๆ มีแนวโน้มแตกต่างกัน โดยมีค่าสูงสุดที่ระดับความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วน และมีค่าต่าสุดที่ระดับ
ความเค็ม 40 ส่วนในพันส่วน อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติของสมการที่ได้ในแต่ละระดับความเค็ม พบว่า อัตรา
การบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็ม 0, 10, 20 และ 30 ส่วนในพันส่วนไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับอัตราการบริโภคออกซิเจนที่
ระดับความเค็ม 40 ส่วนในพันส่วนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ramamurthu (1967) ที่พบว่า
ปูนา Paratelphusa hydrodromous มีความสามารถทนอยู่ได้อย่างดีในนาทะเลปกติ โดยมีอัตราการบริโภคออกซิจนต่าสุดในนาที่มี
ระดับความเค็ม 50% ของนาทะเลปกติ และมีอัตราการบริโภคออกซิเจสูงสุดในนาจืดและนาทะเลปกติ ซึ่งความแตกต่างนี เป็นผลมา
จาก รูปแบบของการตอบสนองของการใช้พลังงานกับความเค็ม ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณคลอไรด์ไอออนที่แตกต่างกัน
ระหว่างเลือดกับนาที่ปูนาอาศัยอยู่ และสะท้อนออกมาในรูปของการใช้ออกซิเจนที่ลดลงหรือเพิ่มขึน นั่นเอง
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3.3 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่มนี ้าหนักเฉลี่ย 40 กรัม ที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
จากการคานวณอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่นาหนัก 40 กรัม ซึ่งเป็นนาหนักเฉลี่ยของปูนาที่ใช้ในการศึกษาครังนี
พบว่าอัตราการบริโภคออกซิเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 129.11±16.19, 115.01±80.78, 107.21±30.12, 110.88±13.64 และ
86.87±11.51 µmol/h ที่ระดับความเค็ม 0, 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน ตามลาดับ ดังแสดงในกราฟภาพที่ 2 เมื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบ Analysis of variance (ANOVA) พบว่า ที่ระดับความเค็ม 0 และ 40 ส่วนในพันส่วน มีอัตราการบริโภค
ออกซิเจนแตกต่างจากความเค็มอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ระดับความเค็ม 10, 20 และ
30 ส่วนในพันส่วน ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 4)

oxygen consumption (40g)(umol/h)
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ระดั บ ความเค็ ม(ppt)

ภาพที่ 2 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่มนี ้าหนัก 40 กรัม ที่ระดับความเค็มต่างๆ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 4 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาที่มีน้าหนัก 40 กรัม ที่ระดับความเค็มต่างๆ
ระดับความเค็ม (ppt)

Mo2(40 g) (µmol/h)

0

a

10

b

20

b

30

b

40

c

129.11±16.198
115.01±80.775
107.21±30.123
110.88±13.640
86.87±11.506

หมายเหตุ อักษรยกกาลังที่แตกต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
อักษรยกกาลังที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของอัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาหนัก 40 กรัม สอดคล้องกับ
อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาหนัก 1 กรัม ของสมการถดถอยเชิงเส้นของอัตราการบริโภคออกซิเจนที่แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงผลของความเค็มนาที่มีต่ออัตราการใช้พลังงานของสัตว์นา ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของการใช้ออกซิเจนที่แตกต่างกัน
การศึกษาอัตราการบริโภคออกซิเจนในปูนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลัน ถือว่าเป็นข้อมูลพืนฐานทางการศึกษา
สรีรวิทยาของปูนา เนื่องจากความเค็มมีผลต่อหน้าที่และโครงสร้างการทางานของสิ่งมีชีวิตโดยตรง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ
สารภายในร่างกายทังหมด และส่งผลให้มีอัตราการบริโภคออกซิเจนสูงขึน (Schlieper, 1929; Schwabe, 1933; Theede, 1969;
Taylor, 1977) ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากการที่สัตว์ต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึน เพื่อใช้ในขบวนการควบคุมสมดุลของเหลวและอิออ
นภายในร่างกายเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมดุลและเหมาะสมต่อสัตว์นามากที่สุด (Schlieper, 1929) อย่างไรก็ตามเหตุผลดังกล่าวได้ถูก
แย้งโดย Krogh (1939), Wilkgren (1953) และ Potts (1954) ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นว่า พลังงานที่สัตว์ใช้ในขบวนการควบคุมสมดุลของ
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ร่างกายนันมีมากเมื่อเทียบกับพลังงานทังหมดของร่างกายแต่พลังงานที่เพิ่ม ขึนอาจเนื่องมาจาก พลังงานที่สัตว์ใช้ในกิจกรรมการ
เคลื่อนที่เพื่อหนีจากสภาพแวดล้ อมที่ ไม่เหมาะสม อย่ างไรก็ตาม จากผลการศึ กษาที่พบในปู นาครังนี ที่พบว่า อัตราการบริโภค
ออกซิเจนเพิ่มขึนที่ระดับความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วน อาจเนื่องจากการใช้พลังงานเพิ่มมากขึน เพื่ อใช้ในขบวนการควบคุมสมดุล
ของเหลวและอิออนภายในร่างกายเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมดุล ทังนีเนื่องจากนาในแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติของปูนานัน ไม่ใช่นาจืดที่
มีความเค็ม 0 ส่วนในพันส่วนดังที่ใช้ในการทดลอง แต่เป็นนากร่อยที่มีไอออนของแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่ ส่วนอั ตราการบริโภค
ออกซิเจนที่ลดลงที่ระดับความเค็ม 40 ส่วนในพันส่วน อาจจะเป็นไปได้ว่า ปูนามีการปรับตัวโดยการลดการใช้พลังงานลงโดยหยุดการ
เคลื่อนไหวเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
Bishop et al. (1980) กล่าวว่า ความสามารถในการปรับตัวของสัตว์นาให้เข้ากับสภาพความเค็มที่เปลี่ยนไปสามารถแบ่ง
ได้ 2 แบบคือ ออสโมคอนฟอร์เมอร์ และ ออสโมเรกูเลเตอร์ พวกที่เป็น ออสโมคอนฟอร์เมอร์นัน ส่วนใหญ่พบในกลุ่มสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
ทะเลเปิด ซึ่งความเข้มข้นของนาในร่างกายเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ไม่สามารถควบคุมสมดุลของนาในร่างกายให้คงที่ได้ ส่วนพวก
ออสโมเรกูเลเตอร์ ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มสัตว์ที่อาศัยในนากร่อย หรือเขตนาขึน-นาลง ซึ่งพวกนีมีความสามารถในการรักษาระดับความ
เข้มข้นของนาและเกลือแร่ในร่างกายให้คงที่ในระดับหนึ่ง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนได้ ซึ่งจากการทดลองในครังนี
พบว่า ปูนาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเค็มของนาที่เปลี่ยนแปลงและมีอัตราการบริโภคออกซิเจนที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
ความเค็ม 10, 20 และ 30 ส่วนในพันส่วน แสดงว่า ปูนาเป็นสัตว์นาจืดที่มีการปรับตัวได้ดีในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็ม และ
อาจจัดอยู่ในสัตว์นากลุ่มออสโมเรกูเลเตอร์

4. สรุปผล
1. ความเค็มของนามีผลต่ออัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนา โดยปูนามีอัตราการบริโภคออกซิเจนสูงในนาจืดที่ใช้
ทดลอง และมีอัตราการบริโภคออกซิเจนต่าสุดในนาที่มีระดับความเค็ม 40 ส่วนในพันส่วน ส่วนที่ระดับความเค็ม 10, 20 และ 30
ส่วนในพันส่วน อัตราการบริโภคออกซิเจนของปูนาไม่แตกต่างกัน
2. ความเค็มที่เหมาะสมสาหรับการเลียงปูนา อาจเป็นช่วงความเค็มที่เป็นนากร่อยจนถึงความเค็มของนาทะเลปกติ
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(เรื่อง)
Oral
Poster

หน่วยงานที่เข้าร่วม
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
3) มหาวิทยาลัยบูรพา
4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวมจานวนบทความวิจัย (เรื่อง)
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บทความ
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