สารจากผู้ อานวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
การประชุ ม สัม มนาวิช าการ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จดั ขึ้ นเป็ นครั้ งที่ 4
ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นและร่ วมเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ มจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ สมาคมนักวิจยั สวนสัตว์เปิ ดเขาเขี ยว และเมื องพัทยา
ในนามของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้องขอขอบคุ ณ หน่ วยงานต่ า งๆ นัก วิจ ัย ทุ ก ท่ า น
ที่ ใ ห้ เ กี ย รติ แ ละเห็ น ความส าคัญ ของการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการครั้ งนี้ ซึ่ งจะเป็ นเวที เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดผลงานวิจ ัย อัน ทรงคุ ณค่ า และขอขอบพระคุ ณ กรรมการผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่ได้ตรวจพิจารณาเรื่ องที่นาเสนอเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
จึงถือเป็ นปี มหามงคล สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
ผลงานวิ จ ั ย ต่ า งๆ ที่ มี ป ระโยชน์ เ หล่ า นี้ จะได้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ช่ ว ยในการพัฒ นาประเทศและสนอง
พระมหากรุ ณาธิ คุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชงโค แซ่ต้ งั
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
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วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 (ห้ องบรรยาย 1)
Session 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง..................................................................
อรพรรณ อินประไพ
ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ ายขายที่มีต่อการสื่ อสารภายในองค์กร กรณี ศึกษา: พนักงานฝ่ ายขาย Non-Food
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)...........................................................................................................................
จารุ มน เทียนไพบูลย์ศิริ
อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผูน้ าต่อผลงานความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวัง
ที่จะเติบโตในงานของผูต้ ามโดยมีความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูปเป็ นตัวแปรส่งผ่าน.....................................................
สุวชิ ชา สุทธิธรรม
แนวทางในการพัฒนาการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารเรื อข้ามฟาก ศรี ราชา-เกาะสี ชงั เพื่อส่งเสริ มการจัดการพลังงาน......
ชงโค แซ่ต้ งั วีระพล แจ่มสวัสดิ์ วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรื องโรจน์ และ กมลรัตน์ สุริยะสาร
Session 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
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แววทิพย์ หนูทอง
คุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของมัคคุเทศก์ ในความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กรณี ศึกษา : วัดพระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง...................................................................................
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ความเชื่อในบทบาททางเพศของสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยา...................................................................................
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ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ...................................................................................
วิลาวัณย์ แก้วศรี จนั ทร์
Blood and Death: The Proletariat’s Struggle against the Bourgeoisie in John Steinbeck’s The Grapes of Wrath......
คมเดือน โพธิสุวรรณ
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สารบัญ (ต่ อ)
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หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย..................................................................................................
ฉันทนา ปั ญญาอิ่นแก้ว
การศึกษารู ปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา............................................................
สายหยุด อุไรสกุล
คุณภาพน้ าของศูนย์วฒั นธรรมพระนคร เพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ า.............................................................................
หัทญา เนตยารักษ์
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของสถานีพฒั นาและส่งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่า
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การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ...................
สุนนั ทา กลิ่นถาวร และ ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี
ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนด้วยสื่ อการเรี ยนรู ้เชิงวัตถุตามมาตรฐานสกอร์ม.....................................................
ภาณุภณ พสุชยั สกุล
ผลการใช้สื่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการต่อความสามารถทางการเขียนของนักศึกษา.........
นันทวดี วงษ์เสถียร
Session 2 กลุ่มคณิตศาสตร์ / แพทยศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์สาหรับสมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ดอน.................................................................
วรุ ตม์ กิจเจริ ญ
ผลของการวางฟังก์ชนั ฐานในการใช้วธิ ีเมชเลสหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเจอร์แบบไม่เป็ นเชิงเส้น.....................
กนกพร ลิ้มพรวิกลุ และ นุพนั ธ์ เขียวไม้งาม
วิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์และวิธีขยายของไฮเพอร์โบลิกแทนเจนตื สาหรับสมการฟิ ชเชอร์โคลโมโกรอฟ และ
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กิตติยา เจนกิจ
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
กลุ่มแพทยศาสตร์
การวิเคราะห์ดิสคริ มิแนนต์ของเซลล์ปากมดลูกชนิดปกติ ฉายรังสี และมะเร็ งโดยฟูเรี ยร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดส
เปกโทรสโกปี และคีโมเมทริ กส์...................................................................................................................................
อรุ ณชัย ตั้งเจริ ญบารุ งสุข
การจาแนกมะเร็ งเม็ดเลือดขาว โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น..............................................
นริ นทร์ พนาวาส
Session 3 กลุ่มจุลชีววิทยา / กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มจุลชีววิทยา
ความหลากหลายของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่หายากจากเกาะตะรุ เตาจังหวัดสตูล ประเทศไทย.......................................
สุทธินี สังขานุ
ราเอนโดไฟท์จากใบมะละกอและการเป็ นปฏิปักษ์ต่อรา Colletotrichum gloeosporioides..........................................
วรัญญา เพชรมณี
ความหลากหลายทางชีวภาพของราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula และฤทธิ์ตา้ นจุลินทรี ยข์ อง
สารเมทาบอไลต์ที่เชื้อราสร้าง.......................................................................................................................................
วิลาวัลย์ เกื้อผดุงพันธุ์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินศักยภาพน้ าบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี..................................
สุรางค์ พรประสิ ทธิ์ ดารงค์ ศรี พระราม และ ลิลลี่ กาวีตะ๊
การพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรม กรณี ศึกษา การโจรกรรมรถในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม......................
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 (ห้ องบรรยาย 1)
Session 4 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์ )
การศึกษาด้วงเต่าตัวห้ าเพื่อกาจัดศัตรู ขา้ วโพดในแปลงเกษตรกร.................................................................................
กนก อุไรสกุล
ศึกษาการลดความเสี ยหายทางกลของผลชมพูท่ ี่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง...................................................................
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง สูศ้ ึก ศิลป์ จารุ และ ชัยสิ ทธิ์ แก้วจรู ญ
อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพการสี ขา้ วเปลือกปทุมธานี 1.......................................................
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง และ ประสิ ทธิ์ โพธิยี่
อิทธิพลของขนาดของเมล็ดที่มีผลต่อคุณภาพการสี ขา้ วเปลือกปทุมธานี 1...................................................................
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง และประสิ ทธิ์ โพธิยี่
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
Session 5 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์ ) (ต่อ)
ผลของความชื้นเก็บเกี่ยวและวิธีการลดความชื้นต่อคุณภาพการสี ของข้าวเปลือกปทุมธานี 1......................................
ใจทิพย์ วานิชชัง ผดุงศักดิ์ วานิชชัง และ ประสิ ทธิ์ โพธิยี่
อิทธิพลของปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมีที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของถัว่ เหลือง...............................................
ธนาวุธ สเทือนวงษา กิตติมา มันทรานนท์ และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
ผลของปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมีและน้ าหมักชีวภาพต่อผลผลิตถัว่ ฝักยาว...............................................................................
ชัยวัต อินทรณรงค์
ผลของปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมีและน้ าหมักชีวภาพต่อผลผลิตแตงกวา.................................................................................
บุญลือ คงสูงเนิน
Session 6 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์ ) (ต่ อ)
การศึกษาเพื่อดูความเป็ นไปได้ในการใช้อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และคีโมเมทริ กส์เป็ นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ในการระบุแหล่งต้นทางของข้าวหอมมะลิ...................................................................................................................
กมลวรรณ ตั้งเจริ ญบารุ งสุข
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชัว่ รุ่ นในลักษณะทางพืชสวนของแตงไทย 2 สายพันธุ์..........................................................
ปราโมทย์ พรสุริยา
การขยายพันธุ์ เปรี ยบเทียบพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหง้า.........................................................................
กิตติมา มันทรานนท์ และ ศิริมา ธีรสกุลชล
การทดสอบพันธุ์ขา้ วโพดลูกผสมคู่จากพันธุ์การค้า......................................................................................................
พรทิพย์ พรสุริยา
ความต้องการน้ าสาหรับการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของหญ้ามูลาโต้ 2 สาหรับชุดดินโพนพิสยั .................................
อนุสรณ์ กุลวงษ์
การใช้ส่าข้าวโพด (เป็ นส่วนประกอบ) ในสูตรอาหารข้นเลี้ยงโคนม...........................................................................
ธีราภรณ์ ยืนสุข
Session 7 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (ประมง)
ผลของจุลินทรี ย ์ Aurantiochytrium mangrovei ต่อการเติบโตของเพรี ยงทราย............................................................
กาญจนา วรผล
ผลของความหนาแน่นและความกระด้างของน้ าต่ออัตราฟักเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุย...................................................
จรี ภรณ์ มีศรี และ อุธร ฤทธิลึก
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ย ์ จังหวัดสุรินทร์..............................................................
มณฑิชา เหลาคม
การผสมผสานการกรองชีวภาพในระบบบาบัดน้ าเสี ยจากการฟักไข่ปลาดุก เพื่อลดของเสี ยไนโตรเจน และ
ปรับปรุ งคุณภาพน้ า......................................................................................................................................................
อุธร ฤทธิลึก ศรัณยา รักเสรี และ ชนัดดา เกตุมา
จ
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283
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
การจัดการคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบพัฒนาร่ วมกับสาหร่ ายไส้ไก่
(Ulva intestinalis Linnaeus) อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ..................................................................
กัลญาณี ธรรมนารถสกุล รัฐชา ชัยชนะ และ ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิ ช

298

วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 (ห้ องบรรยาย 2)
Session 4 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาและจาลองพฤติกรรมการลงจอดของชุดขาล้อ...............................................................................................
วาสนา จันทวงษ์
การพัฒนาเครื่ องขอดเกล็ดปลาสาหรับชุมชนท้องถิ่น...................................................................................................
พรชัย หอสุวรรณศักดิ์
การศึกษาและจาลองพฤติกรรมการอพยพของมนุษย์ออกจากเครื่ องบิน.......................................................................
ธนพงษ์ บุญเลี้ยง ณัฐพล นิยมไทย และ ณัฐศักดิ์ บุญมี
การออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการผลิตสไตรี น....................................................
เกศสุดา มาช่วย และ มนตรี วงศ์ศรี
Session 5 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่ อ)
ผลกระทบของอาร์เอฟไอดีที่มีต่อหัวบันทึกที่ความถี่ 125 กิโลเฮิร์ต และ 13.56 เมกะเฮิร์ต...........................................
อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์
การออกแบบระบบควบคุมสาหรับอากาศยานเบากว่าอากาศภายในอาคาร..................................................................
เทอดไทย คุปตะวินทุ
บล็อกประสานจากหน้าดินขาว.....................................................................................................................................
ประชุม คาพุฒ
การวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพและความเหมาะสม ในการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิน กรณี ศึกษาโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าของกรมชลประทานในภาคตะวันออก...........................................................................................
สมชาย โพธิสว่าง
Session 6 กลุ่มเศรษฐศาสตร์
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับจัดพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์.......................................................................
ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต ในการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ของวิทยาลัยเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...
กาญจนธัช บัวพา
การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่ม SET-100...............................................................................................................................................................
สายสุนีย อโนมาศ
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ผบู ้ ริ โภค ให้ความสาคัญในการเลือกใช้บริ การสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
บนถนนทางหลวง หมายเลข 41....................................................................................................................................
อรอุษา เพ็งสกุล
การประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จากัด....................................................................
ลักขณา วูวงศ์
พฤติกรรมและปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้
กรณี ศึกษา ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้...............................................................................................................
สิ รินทรา มาลารัตน์
Session 7 กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Food Science)
ผลของอุณหภูมิและเวลาการลวกต่อกิจกรรมเพอร์ออกซิเดสของพริ ก (Capsicum annum L.) ....................................
กมลวรรณ แก้วฉ่ า เดือนฉาย ตันนารัตน์ ก่อวดี ผลเกลี้ยง และ รุ่ งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
วิธีการทางเลือกสาหรับการผลิตพริ กป่ น โดยการอบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิง่ ...........................................................
วินยั บุญมุนสั วทัญํู รอดประพัฒน์ จินดาพร จารัสเลิศลักษณ์ และ กิตติศกั ดิ์ วิธินนั ทกิตต์
การอบแห้งข้าวเปลือกงอก ด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อนยวดยิง่ ..............................................................
สุรพงษ์ โซ่ทอง วทัญํู รอดประพัฒน์ และ กิตติศกั ดิ์ วิธินนั ทกิตต์
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลากะตักทอดปรุ งรสอบแห้งที่เคลือบด้วยน้ าเชื่อมที่มีและไม่มีโทโคฟี นอล
ระหว่างการเก็บ.............................................................................................................................................................
ศรัญญา นิศาภากร

376
381

386

393
396
403

409

ภาคโปสเตอร์
องค์ประกอบทางเคมีของกวาวเครื อแดง (Butea superba Roxb.)..................................................................................
สันติ ศักดารัตน์ และ สุดารัตน์ แทนพลกรัง
การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรี ยนตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในจังหวัดตราด.............................................................................................................................................................
นิวฒั น์ อวยสวัสดิ์
การศึกษาสภาพการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด.........
วรจักร ใจแกล้ว
การศึกษาพฤติกรรมการบริ หารตามระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด.............................................................................................
สมใจ สุภคั พงศ์
แนวทางพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ าตกไทรโยคน้อย อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี.........................................................................................................................................................
มารุ ต ยอดสิ นชัย
ช
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยการเรี ยนแบบผสมผสานของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ....................................................................................................................................................
สุธาวัลย์ สมานหมู่
การสังเคราะห์เส้นลวดนาโนและเส้นใยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์โดย วิธีไฮโดรเทอร์มลั .....................................
วัชริ นกร เมฆลา วนา คาอุดม จตุรพร พันธ์งาม และ ดนัย วิโรจน์อุไรเรื อง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชุดนักเรี ยนของผูป้ กครองในอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐม.
ยุพาพร อังกุรวานิช
การพัฒนาลวดลายผ้าจกด้วยจักรปั กคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์กระเป๋ าถือสตรี ....................................................
ปิ ยะนุช นุ่มเนียม และ นวลแข ปาลิวนิช
เทคนิคการตกแต่งด้วยวิธีการเพ้นท์ผา้ ใยกัญชงเคลือบสารสะท้อนน้ าเพื่อผลิตกระเป๋ าสตรี ......................................
วรดา เดชพรหม และ นวลแข ปาลิวนิช
การสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตนของสมาชิกวุฒิสภาผูพ้ ิการทางสายตา..........................................................................
อานนท์ วันลา
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณี ศึกษา เทศบาลตาบลที่วงั อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช...............................
อรพรรณ จันทร์อินทร์ นลินี จินา รัตติยา สุตระ และ สิ รินนั ท์ ทองพลับ
การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 2 ................................................................................................................................................................
พิสูตร สุวรรณวงศ์
การสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อศึกษาผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริ ญเติบโตของต้นถัว่ เขียวสายพันธุ์กาแพงแสน2.....
นพพร รัตนช่วง
การสร้างชุดกิจกรรมจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเรื่ อง Plants for life โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริ ญวิทย์) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ .....................
วิชชุลดา กรุ งศรี
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันหอมระเหย..................................................................
กาญจนา ภิญโญภาพ
การประเมินโครงการบริ การวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรี วชิ ยั ..............................
จันทิมา ภูมา กรกนก โภคสวัสดิ์ รวงทอง ใจกระจ่าง และ ชนัชชา สุริยวงศ์
รู ปแบบภาวะผูน้ ากับความจงรักภักดีของพนักงานที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของบริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) สาขานครศรี ธรรมราชและสาขาทุ่งสง..........................................................................................................
อรพรรณ จันทร์อินทร์ สุวฒั นา พวงสุวรรณ พชรพร ปานชู นิ ธิพฒั น์ รัตนบุรี และ รัชนี สายวารี
การศึกษาการกระจายความร้อนในโดขนมปั งที่ผา่ นการให้ความร้อนจากไมโครเวฟด้วยวิธีไฟไนทเอลิเมนท์............
วิสรา ทุโต และ กิตติชยั บรรจง

ซ
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ปริ มาณโลหะในหอยสังข์โมฬี Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758) บริ เวณป่ าชายเลน เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร..........................................................................................................................................................
ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง และ สมาน แก้วไวยุทธ
การสร้างแบบประเมินภาคปฏิบตั ิกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6................................
วีรวรรธน์ วิวฒั นพุทธากุล
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนและโครงสร้างนาโนซิงค์ ออกไซด์แบบสามมิติโดยวิธีไฮโดรเทอร์มลั .............................
จตุรพร พันธ์งาม วัชริ นกร เมฆลา วนา คาอุดม และ ดนัย วิโรจน์อุไรเรื อง
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับไฟถนนชนบทโดยใช้วงจรสวิทชิ่งประสิ ทธิภาพสูง...
นพกฤษณ์ ศรศิลป์ ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ และ สมชาย อรุ ณรุ่ งรัศมี
การทดสอบตัวนาไฟฟ้ าต้านแรงดันต่าตามมาตรฐาน IEC 60439.................................................................................
สุรารักษ์ ดวงสุวรรณ และ ณรงค์ มัง่ คัง่
ผลการใช้กากกะทิในอาหารไก่เนื้อ...............................................................................................................................
จรรยา คงฤทธิ์ ณหทัย วิจิตโรทัย และ กานต์ สุขสุแพทย์
การศึกษาผลของอาหารต่อคุณภาพเปลือกไข่เป็ ด กรณี ศึกษา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม....................................
กานต์ สุขสุแพทย์ และ จรรยา คงฤทธิ์
ผลของ Lactobacillus plantarum ที่แยกได้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล
ต่อการผลิตเอทานอล ของ Saccharomyces cerevisiae..................................................................................................
ศิริโฉม ทุ่งเก้า และ ณัฏฐ์ ภู่ไหม
การควบคุมโรคเส้นดาของยางพารา โดยใช้เชื้อราไตรโค-เดอร์มา...............................................................................
อรดี พินิจไพฑูรย์
การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะน้ าแตงโมของตาบลโพธิ์สาวหาญในจังหวัด พระนครศรี อยุธยา....................
สุภาพร พาเจริ ญ
การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปอาหารในเขตภาคตะวันออก................
น้ าฝน ใจดี
การพัฒนาคุณภาพการสอนด้วยการวิจยั ในชั้นเรี ยน.....................................................................................................
น้ าฝน ใจดี
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โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้มี การเผยแพร่ผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ออกสู่สาธารณหรือชุมชน เพื่อให้มีการนาผลงานที่เกิดจากขบวนการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้จริง จึงได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขึ้นเป็นประจาทุกปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้ง 4 วิทยาเขต ซึ่งมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ต่างๆ
ได้พบผู้ ประกอบการโดยตรง รวมถึงเป็นเวทีทางการค้าและแสดงผลงานเพื่อนาไปใช้ห รือพัฒนาต่อ ยอดและ
แสดงผลงานวิจัยสู่ชุมชนในงานดังกล่าว และจากการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึง 3
พบว่ามีผู้นาเสนอผลงานมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยงานในแต่ละครั้ง จึงนับเป็นการเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติอีกเวทีหนึ่ง ที่ทาให้ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ได้จริงและก่อเกิดธุรกิจต่าง ๆ ตามมา รวมทั้ง
เป็นการสร้างนักวิจัยและสร้างเครือข่ายในการทางานร่วมกัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
2. เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานวิจัยให้มีมาตรฐานสู่สากล
3. เป็นการสร้างเครือข่ายในการทาวิจัยร่วมกัน
3. กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา
การดาเนินงาน
จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์
จัดการประชุมวิชาการ ฯ ครั้งที่ 4
สรุปประเมินผล
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4. รูปแบบดาเนินการ
4.1 การบรรยายพิเศษ (keynote lecture)
4.2 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation)
4.3 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation)
4.4 การประกวดการนาเสนอผลงานวิจัย

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ
นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของรัฐและเอกชน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6. สถานที่ดาเนินงาน
โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554
8. งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงบสนับสนุนของเจ้าภาพร่วมจาก
หน่วยงานภายนอก และจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
9. การติดตามประเมินผล
9.1 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน
9.2 สังเกตความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
9.3 จานวนผลงานที่นาเสนอต่อที่ประชุมทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่สาธารณชน
10.2 ผลงานวิจัยมีการพัฒนาให้ดีขึ้น มีมาตรฐานสู่สากล
10.3 สร้างเครือข่ายในการทางานวิจัยร่วมกัน
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เบอร์โทรศัพท์ 038 - 358201 ต่อ
8508 - 8510 โทรสาร 038 - 358142 website: http://ird.rmutto.ac.th

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

กาหนดการนาเสนอผลงานวิจยั
ระหวางวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สมาคมนักวิจัย เทศบาลเมืองพัทยา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2554
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.45 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ
09-45 - 10.20 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดืม่
แยกกลุมสัมมนาตามกลุมสาขา เปน 2 หอง

หองบรรยาย 1
Session 1 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
ประธาน
ผศ.มาลี น้อยไร่ภูมิ
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
10.20 – 10.40 น. ความผูกพันตํอองค์การของบุคลากรสํวนท๎องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง
โดย อรพรรณ อินประไพ
10.40 – 11.00 น. ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายขายที่มีตํอการสื่อสารภายในองค์กร
กรณีศึกษา: พนักงานฝ่ายขาย Non-Food บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
โดย จารุมน เทียนไพบูลย์ศริ ิ
11.00 – 11.20 น. อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห๎าองค์ประกอบของผู๎นาตํอผลงาน ความไว๎วางใจในตัวผู๎นา
และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู๎ตาม โดยมีความเป็นผู๎นาแบบนักปฏิรูปเป็นตัวแปรสํงผําน
โดย สุวิชชา สุทธิธรรม
11.20 – 11.40 น. แนวทางในการพัฒนาการให๎บริการแกํผู๎โดยสารเรือข๎ามฟาก ศรีราชา-เกาะสีชัง
เพื่อสํงเสริมการจัดการพลังงาน
โดย ชงโค แซํตั้ง วีระพล แจํมสวัสดิ์ วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ และ กมลรัตน์ สุริยะสาร
11.40 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
Session 2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ (ต่อ)
ประธาน
ดร. มานิตย์
มณีธรรม
เลขานุการ
ผศ. ศิริวรรณ
คิดประเสริฐ
13.00 - 13.20 น. ความต๎องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โดย แววทิพย์ หนูทอง และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
13.20 – 13.40 น. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่คาดหวังของมัคคุเทศก์ ในความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
โดย ปนธร ธรรมสัตย์ และ อาภร สุนทรชัย
13.40 – 14.00 น. ความเชื่อในบทบาททางเพศของสามีที่กระทารุนแรงตํอภรรยา
โดย ธีระยุทธ ทองสุทธิ์ และ ศิรศิ ักดิ์ โพธิ์แดง
14.00 – 14.20 น. ความผูกพันตํอองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โดย วิลาวัณย์ แก๎วศรีจันทร์
14.20 – 14.40 น. Blood and Death: The Proletariat’s Struggle against the Bourgeoisie in John Steinbeck’s
The Grapes of Wrath
โดย คมเดือน โพธิสุวรรณ
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14.40 – 15.00 น. การศึกษาความพึงพอใจของผู๎เข๎าชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553
โดย วีระพล แจํมสวัสดิ์ ชงโค แซํตั้ง ณัฎฐิดา ทองเอี่ยม เตือนใจ สลับศรี ประกาย ขวัญหลาย
นิราวัลย์ ศรีทอง วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ และกมลรัตน์ สุริยะสาร
15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
Session 3 กลุมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยว
ประธาน
ผศ.ดร. วีระพล แจ่มสวัสดิ์
เลขานุการ
คุณสนธยา
มณีรัตน์
15.15 – 15.35 น. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม เรื่อง การศึกษาคุณภาพน้าเพื่อการอนุรักษ์ลาน้า
กรณีศึกษา : ลาน้าห๎วยกองหิน หมูํ 22 ตาบลห๎วยซ๎อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดย ฉันทนา ปัญญาอิ่นแก๎ว
15.35 – 15.55 น. การศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย สายหยุด อุไรสกุล
15.55 – 16.15 น. คุณภาพน้าของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เพื่อการทํองเที่ยวตลาดน้า
โดย หัทญา เนตยารักษ์
16.15 - 16.35 น. ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่มีตํอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวของสถานีพัฒนาและ
สํงเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาทําเพชร สุราษฎร์ธานี
โดย นันทิดา อัมรักษ์
16.35 – 17.00 น. แจกประกาศนียบัตร
17.00 - 20.00 น. ภาคโปสเตอร และรับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2554
หองบรรยาย 2
Session 1 กลุมศึกษาศาสตร์
10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 11.20 น.
11.20 – 13.00 น.

ประธาน
รศ.ดร. วิกร
ตัณฑวุฑโฒ
เลขานุการ
คุณสนธยา
มณีรัตน์
การสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือขําย เรื่อง เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ
โดย สุนันทา กลิ่นถาวร และ ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี
ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู๎เรียนด๎วยสื่อการเรียนรู๎เชิงวัตถุตามมาตรฐานสกอร์ม
โดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล
ผลการใช๎สื่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน๎นกระบวนการตํอความสามารถทางการเขียนของนักศึกษา
โดย นันทวดี วงษ์เสถียร
รับประทานอาหารกลางวัน

Session 2 กลุมคณิตศาสตร์ / กลุ่มแพทยศาสตร์
กลุมคณิตศาสตร์
ประธาน
อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
13.00 – 13.20 น. วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์สาหรับสมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ดอน
โดย วรุตม์ กิจเจริญ
13.20 – 13.40 น. ผลของการวางฟังก์ชันฐานในการใช๎วิธีเมชเลสหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเจอร์แบบไมํเป็นเชิงเส๎น
โดย กนกพร ลิ้มพรวิกุล และ นุพนั ธ์ เขียวไม๎งาม
13.40 – 14.00 น. วิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์และวิธขี ยายของไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ สาหรับสมการฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ
และสมการเบอเกอร์ฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ
โดย กิตติยา เจนกิจ
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กลุ่มแพทยศาสตร์
ประธาน
ดร.อนุสสรณ์
วิเศษสิงห์
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
14.00 – 14.20 น. การวิเคราะห์ดสิ คริมิแนนต์ของเซลล์ปากมดลูกชนิดปกติ ฉายรังสี และมะเร็งโดยฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
โดย อรุณชัย ตั้งเจริญบารุงสุข
14.20 – 14.40 น. การจาแนกมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยใช๎โครงขํายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น
โดย นรินทร์ พนาวาส
14.40 – 15.15 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
Session 3 กลุ่มจุลชีววิทยา / กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มจุลชีววิทยา
ประธาน
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จันทรอุดม
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
15.15 – 15.35 น. ความหลากหลายของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่หายากจากเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ประเทศไทย
โดย สุทธินี สังขานุ
15.35 – 15.55 น. ราเอนโดไฟท์จากใบมะละกอและการเป็นปฏิปักษ์ตํอรา Colletotrichum gloeosporioides
โดย วรัญญา เพชรมณี
15.55 – 16.15 น. ความหลากหลายทางชีวภาพของราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula และฤทธิ์ต๎านจุลนิ ทรีย์
ของสารเมทาบอไลต์ที่เชื้อราสร๎าง
โดย วิลาวัลย์ เกื้อผดุงพันธุ์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
16.15 – 16.35 น.
16.35 – 16.55 น.
16.55 – 17.10 น.
17.10 – 20.00 น.

ประธาน
อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
การประเมินศักยภาพน้าบาดาลโดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
โดย สุรางค์ พรประสิทธิ์ ดารงค์ ศรีพระราม และ ลิลลี่ กาวีต๏ะ
การพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรม กรณีศึกษา การโจรกรรมรถ ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย นโกสินทร์ สุรยิ ะฉาย
แจกประกาศนียบัตร
ภาคโปสเตอร รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
หองบรรยาย 1
Session 4 กลุมเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์)
ประธาน
ดร.ชัยวัฒน์
มครเพศ
เลขานุการ
คุณสนธยา
มณีรัตน์
09.00 – 09.20 น. การศึกษาด๎วงเตําตัวห้าเพื่อกาจัดศัตรูข๎าวโพดในแปลงเกษตรกร
โดย กนก อุไรสกุล
09.20 – 09.40 น. ศึกษาการลดความเสียหายทางกลของผลชมพูํที่เกิดขึ้นระหวํางการขนสํง
โดย ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง สู๎ศึก ศิลป์จารุ และ ชัยสิทธิ์ แก๎วจรูญ
09.40 – 10.00 น. อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยวที่มีผลตํอคุณภาพการสีข๎าวเปลือกปทุมธานี 1
โดย ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง และ ประสิทธิ์ โพธิยี่

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011
10.00 – 10.20 น. อิทธิพลของขนาดของเมล็ดที่มผี ลตํอคุณภาพการสีขา๎ วเปลือกปทุมธานี 1
โดย ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง และ ประสิทธิ์ โพธิยี่
10.20 – 10.35 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
Session 5 กลุมเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์) (ต่อ)
ประธาน
ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกตุมา
10.35 - 10.55 น. ผลของความชื้นเก็บเกีย่ วและวิธีการลดความชื้นตํอคุณภาพการสีของข๎าวเปลือกปทุมธานี 1
โดย ใจทิพย์ วานิชชัง ผดุงศักดิ์ วานิชชัง และ ประสิทธิ์ โพธิยี่
10.55 – 11.15 น. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง
โดย ธนาวุธ สเทือนวงษา กิตติมา มันทรานนท์ และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
11.15 – 11.35 น. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน้าหมักชีวภาพตํอผลผลิตถั่วฝักยาว
โดย ชัยวัต อินทรณรงค์
11.35 – 11.55 น. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและน้าหมักชีวภาพตํอผลผลิตแตงกวา
โดย บุญลือ คงสูงเนิน
11.55 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
Session 6 กลุมเกษตรศาสตร์ (พืช-สัตว์) (ต่อ)
ประธาน
ดร.ชัยวัฒน์
มครเพศ
เลขานุการ
ผศ.ศิริวรรณ
คิดประเสริฐ
13.00 – 13.20 น. การศึกษาเพื่อดูความเป็นไปได๎ในการใช๎อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์เป็นสิ่งบํงชี้ทางภูมศิ าสตร์
ในการระบุแหลํงต๎นทางของข๎าวหอมมะลิ
โดย กมลวรรณ ตั้งเจริญบารุงสุข
13.20 – 13.40 น. การวิเคราะห์คําเฉลี่ยของชั่วรุํนในลักษณะทางพืชสวนของแตงไทย 2 สายพันธุ์
โดย ปราโมทย์ พรสุริยา
13.40 – 14.00 น. การขยายพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหง๎า
โดย กิตติมา มันทรานนท์ และ ศิรมิ า ธีรสกุลชล
14.00 – 14.20 น. การทดสอบพันธุ์ข๎าวโพดลูกผสมคูจํ ากพันธุ์การค๎า
โดย พรทิพย์ พรสุริยา
14.20 – 14.40 น. ความต๎องการน้าสาหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ๎ามูลาโต๎ 2 สาหรับชุดดินโพนพิสัย
โดย อนุสรณ์ กุลวงษ์
14.40 – 15.00 น. การใช๎สําข๎าวโพด (เป็นสํวนประกอบ) ในสูตรอาหารข๎นเลี้ยงโคนม
โดย ธีราภรณ์ ยืนสุข
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
Session 7 กลุมเกษตรศาสตร์ (ประมง)
ประธาน
ผศ.ดร.ชงโค
แซ่ตั้ง
เลขานุการ
คุณสนธยา
มณีรัตน์
15.15 – 15.35 น. ผลของจุลินทรีย์ Aurantiochytrium mangrovei ตํอการเติบโตของเพรียงทราย
โดย กาญจนา วรผล
15.35 – 15.55 น. ผลของความหนาแนํนและความกระด๎างของน้าตํออัตราฟักเป็นตัวของไขํปลาดุกอุย
โดย จรีภรณ์ มีศรี และ อุธร ฤทธิลึก
15.55 – 16.15 น. ปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข๎าวอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์
โดย มณฑิชา เหลาคม
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16.15 – 16.35 น. การผสมผสานการกรองชีวภาพในระบบบาบัดน้าเสียจากการฟักไขํปลาดุก เพื่อลดของเสียไนโตรเจน และ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
โดย อุธร ฤทธิลึก ศรัณยา รักเสรี และ ชนัดดา เกตุมา
16.35 – 16.55 น. การจัดการคุณภาพน้าในบํอเลีย้ งกุ๎งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบพัฒนารํวมกับ
สาหรํายไส๎ไกํ (Ulva intestinalis Linnaeus) อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โดย กัลญาณี ธรรมนารถสกุล รัฐชา ชัยชนะ และ ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช
16.55 – 17.30 น. แจกประกาศนียบัตร และอภิปรายผลการดาเนินงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร. ตะวันออก ครั้งที่ 4
และแผนการดาเนินงานโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออกครั้งที่ 5
โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร. มานิตย์ มณีธรรม ผศ.ดร. วีระพล แจํมสวัสดิ์ ผศ.ดร. ชงโค แซํตงั้
รศ.ดร. วินัย กล๎าจริง และ รศ.ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน (ณ ห๎องบรรยาย 1)
หองบรรยาย 2
Session 4 กลุมวิศวกรรมศาสตร์
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.40 น.
09.40 – 10.00 น.
10.00 – 10.20 น.
10.20 – 10.35 น.

ประธาน
ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
เลขานุการ
คุณกมลรัตน์ สุริยะสาร
การศึกษาและจาลองพฤติกรรมการลงจอดของชุดขาล๎อ
โดย วาสนา จันทวงษ์
การพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาสาหรับชุมชนท๎องถิ่น
โดย พรชัย หอสุวรรณศักดิ์
การศึกษาและจาลองพฤติกรรมการอพยพของมนุษย์ออกจากเครื่องบิน
โดย ธนพงษ์ บุญเลี้ยง ณัฐพล นิยมไทย และ ณัฐศักดิ์ บุญมี
การออกแบบโครงสร๎างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการผลิตสไตรีน
โดย เกศสุดา มาชํวย และ มนตรี วงศ์ศรี
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

Session 5 กลุมวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
ประธาน
ผศ.คมกฤช กิตติพร
เลขานุการ
คุณกมลรัตน์ สุริยะสาร
10.35 - 10.55 น. ผลกระทบของอาร์เอฟไอดีทมี่ ีตํอหัวบันทึกที่ความถี่ 125 กิโลเฮิรต์ และ 13.56 เมกะเฮิร์ต
โดย อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์
10.55 – 11.15 น. การออกแบบระบบควบคุมสาหรับอากาศยานเบากวําอากาศภายในอาคาร
โดย เทอดไทย คุปตะวินทุ
11.15 – 11.35 น. บล็อกประสานจากหน๎าดินขาว
โดย ประชุม คาพุฒ
11.35 – 11.55 น. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและความเหมาะสม ในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานดิน
กรณีศึกษาโครงการกํอสร๎างอํางเก็บน้าของกรมชลประทานในภาคตะวันออก
โดย สมชาย โพธิสวําง
11.55 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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Session 6 กลุมเศรษฐศาสตร์
13.00 – 13.20 น.
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 – 15.15 น.

ประธาน
ผศ.ผานิตย์ ถิรพลงาม
เลขานุการ
อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับจัดพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์
โดย ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
การวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเอกชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย กาญจนธัช บัวพา
การเปดเผยขอมูลความเสีย่ งในรายงานประจาปของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กลุม SET-100
โดย สายสุนีย อโนมาศ
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการที่ผู๎บริโภคให๎ความสาคัญในการเลือกใช๎บริการสถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41
โดย อรอุษา เพ็งสกุล
การประเมินการให๎บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตภาคใต๎ จากัด
โดย ลักขณา วูวงศ์
พฤติกรรมและปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดที่มผี ลตํอการซื้อสินค๎าจากร๎านสะดวกซื้อของผู๎บริโภคในเขตภาคใต๎
กรณีศึกษา ร๎านเซเวํน อีเลฟเวํนในเขตภาคใต๎
โดย สิรินทรา มาลารัตน์
รับประทานอาหารวํางและเครื่องดื่ม

Session 7 กลุมเกษตรศาสตร์ (Food Science)
ประธาน
ดร.อุลัย ศิริศรี
เลขานุการ
คุณวิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
15.15 – 15.35 น. ผลของอุณหภูมิและเวลาการลวกตํอกิจกรรมเพอร์ออกซิเดสของพริก (Capsicum annum L.)
โดย กมลวรรณ แก๎วฉ่า เดือนฉาย ตันนารัตน์ กํอวดี ผลเกลี้ยง และ รุํงนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
15.35 – 15.55 น. วิธีการทางเลือกสาหรับการผลิตพริกป่น โดยการอบแห๎งด๎วยไอน้าร๎อนยวดยิ่ง
โดย วินัย บุญมุนัส วทัญญู รอดประพัฒน์ จินดาพร จารัสเลิศลักษณ์ และ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
15.55 – 16.15 น. การอบแห๎งข๎าวเปลือกงอก ด๎วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช๎ไอน้าร๎อนยวดยิ่ง
โดย สุรพงษ์ โซํทอง วทัญญู รอดประพัฒน์ และ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
16.15 – 16.35 น. การเปลีย่ นแปลงคุณภาพของปลากะตักทอดปรุงรสอบแห๎งที่เคลือบด๎วยน้าเชื่อมที่มีและไมํมีโทโคฟีนอล
ระหวํางการเก็บ
โดย ศรัญญา นิศาภากร
16.35 – 16.45 น. แจกประกาศนียบัตร
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ความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรส่ วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง
Organizational Commitment of Local Government Personnel in Muang Rayong District
อรพรรณ อินประไพ
Orrapan Inprapai
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์วาสุ กรี จ.พระนครศรี อยุธยา
E-mail: auju22@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง 2) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ บุคลากรส่ วนท้องถิ่ นแบ่งตามสัดส่ วนของหน่ วยงาน จานวน
ทั้งสิ้ น 281 ราย แล้วใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการหาค่าทางสถิ ติเบื้ องต้น ซึ่ งได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยใช้วิธี Factor Analysis ใช้สถิติเชิ งอ้างอิง (Referential Statistics) วิเคราะห์หาค่า T-test ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใช้เทคนิควิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ได้แก่ ปั จจัยด้านด้าน
กฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่อหน่ วยงาน ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน ปั จจัย
สภาพแวดล้อมการทางาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ส่ วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นใน
เขตอาเภอเมืองระยองได้แก่ ปัจจัยด้านความท้าทายในการทางาน ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน และ ปั จจัยด้านปรึ กษาและการแก่งแย่ง
ชิงดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ บุคลากรส่ วนท้องถิ่น

Abstract
The objectives of this study were to understand 1) level of organizational commitment and 2) factors affecting organization
commitment of local personnel in Muang Rayong District. The research instrument was questionnaires which were collected from 281 sampling
population. The data was analyzed by SPSS for Window program. The statistics used for this study are Frequency Distribution, percentage, mean
and Standard Deviation, Factor Analysis (Referential Statistics), T-test, One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis with statistically
significance 0.05.
According to the findings, important factors which affect organizational commitment of local personnel in Muang Rayong District
were the factor concerning the regulations and opportunity to expresss their opinion, the factor regarding problem solving and an importance of
organization, the factor regarding career path, the factor regarding working environment and the factor regarding the relationship with superior.
The factor which does not affect organizational commitment are regarding a challenge of work, the factor regarding a relationship with others
colleagues, and the factor regarding consultation and competition among colleagues.
Keyword: Organizational commitment, Local government personnel.

1. บทนา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อปท.) เป็ นหน่ วยการปกครองระดับท้องถิ่ น มี หลากหลายรู ปแบบตามความแตกต่างของความเจริ ญ
ประชากรหรื อขนาดพื้นที่ มีอานาจอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความเหมาะสม มีสิทธิตามกฎหมายที่จะปกครองตนเอง ทั้งตรากฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และกาหนดงบประมาณเพื่อบริ หารกิจการตามอานาจหน้าที่ มีองค์กรฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายนิ ติบญั ญัติเพื่อปกครองตนเองและประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการปกครองตนเอง (โกวิทย์ พวงงาม, 2544)
บทบาทอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยหลักจะถูกกาหนดโดยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้น เช่ น องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด บทบาทอานาจหน้าที่จะอยูภ่ ายใต้ พรบ.อบจ. (พ.ศ. 2498 ปรับปรุ งแก้ไข พ.ศ. 2540) บทบาทอานาจหน้าที่ของ เทศบาล ก็ควบคุม
โดย พรบ.เทศบาล (พ.ศ. 2496) บทบาทอานาจหน้าที่ของกรุ งเทพมหานคร ก็ถูกกาหนดไว้ภายใต้ พรบ.ระเบียบบริ การราชการกรุ งเทพมหานคร (พ.ศ.
2528) และ องค์การบริ หารส่ วนตาบลก็เช่นเดียวกัน คือ กาหนดไว้ภายใต้ พรบ.อบต. (พ.ศ. 2537) เป็ นต้น
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ด้วยอานาจหน้าที่ แ ละภารกิ จของ อปท. มี บทบาทที่ ส าคัญต่อการขับเคลื่ อนภารกิ จของรั ฐ บาลไปสู่ ป ระชาชน อปท. จึงต้องเป็ น
หน่วยงานที่มีศกั ยภาพอย่างมากในการบริ หารงาน ปั จจุบนั รัฐบาลได้สนับสนุนอัตรากาลังบุคลากรให้แก่ อปท. เพื่อทาหน้าที่ตามภารกิ จ แต่การที่จะ
ทาให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ จึงจาเป็ นที่จะต้องส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ศกั ยภาพของตนเอง ตลอดจนการเสริ มสร้าง
ความจงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์การไว้ให้ได้
การทาให้บุคลากรในองค์การ รู ้ สึกผูกพันต่อองค์การ จะทาให้เขามีความตั้งใจอุทิศสละเวลา และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทางาน
ให้กบั องค์การอย่างเต็มกาลังความสามารถ การที่ทาให้บุคลากรในองค์การมีความรู้ สึกผูกพันต่อองค์การจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะจะส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์การ หากบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ก็ยอ่ มจะมีพฤติกรรมที่ส่งผลให้องค์การบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนด
แต่ในปั จจุบนั สภาพปั ญหาระหว่างปริ มาณงานกับจานวนบุคลากรที่ ไม่สัมพันธ์กนั คือ มี บุคลากรน้อยกว่าปริ มาณงานอันเนื่ องจาก
ภารกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิ หาก อปท. สามารถหาวิธีการในการจูงใจให้กบั บุคลากร สามารถทางานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความรู ้สึกผูกพันกับองค์การได้
อย่างเต็มที่ ย่อมจะเป็ นหนทางที่จะนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายขององค์การในที่สุด แต่ที่ได้กล่าวแล้วว่า อปท. ในพื้นที่อาเภอเมืองระยอง ยังถื อว่าเป็ น
หน่วยงานใหม่ที่ยงั ไม่มีการศึกษาวิจยั ทางด้านการพัฒนาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวาง
ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นข้อมูลในการแสวงหาแนวทางในการปรับปรุ งการบริ หารงาน และเพื่อเสริ มสร้ างความพึงพอใจในการทางาน ตลอดจนการสร้ าง
ความผูกพันต่อองค์การเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้มากขึ้นและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง

1.2 ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาวิจยั จากัดเฉพาะด้านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมือง
ระยอง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง จานวน 16 แห่ ง มีจานวนบุคลากรส่ วนท้องถิ่ น
รวมทั้งสิ้น 954 คน (สานักงานส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดระยอง, 2551) โดยทาการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 281
คน ช่วงเวลาการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ (X1)
- เพศ
- สถานภาพการสมรส - ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

ตัวแปรตาม
- อายุ
ระดับการการศึกษา
Y: ความผูกพันต่ อองค์ การ
- การยอมรับนโยบายและเป้ าหมาย
ในการบริ หารงานขององค์การ
- ความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์
ขององค์การ
- ความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิก
ขององค์การ

ปัจจัยด้ านลักษณะงาน (X2)
- ความมีอิสระในการทางาน
- ความท้าทายในการทางาน
- ความก้าวหน้าในงาน
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมการทางาน (X3)
- สภาพแวดล้อมการทางาน
- ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
- ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา

ขอบเขตการวิจยั : บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั เรื่อง “ความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรส่ วนท้ องถิน่ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดระยอง”
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1.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลความผูกพันต่อองค์การ ได้ดงั นี้
ลลิตา พิมพการัง (2552) ได้ศึกษาปั จจัยที่ผลักดันให้เกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในประเทศไทย และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในประเทศไทย
ที่มีความสัมพันธ์สูง
พรพิมล วสุวตั รศรสกุล (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคล ลักษณะงาน ประสบการณ์ในการทางาน และความ
ผูกพันของพนักงานในกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศ ระดับการศึกษา การปรุ งแต่งงาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในองค์การ ประเภทธุ รกิ จ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ความมีอิสระในการทางาน ทัศนคติของ
เพื่อนร่ วมงาน ความคาดหวังต่อองค์การ ความพึ่งพาได้ขององค์การ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
ภาสกร เนตรทิพย์วลั ย์ (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตารวจ สังกัดโรงพยาบาลตารวจ พบว่า
ข้าราชการตารวจ สังกัดโรงพยาบาลตารวจ มีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
จิราภรณ์ น้อยนคร (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ใน
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปตัวแปรสาคัญที่จะนามาศึกษาในงานวิจยั เรื่ องความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ได้ดงั นี้
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน
2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการทางาน ความท้าทายในการทางาน และ โอกาสความก้าวหน้าในการทางาน
3. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ได้แ ก่ สภาพแวดล้อมการทางาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และความสัม พันธ์ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. ปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ความเต็มใจที่จะทางาน
เพื่อประโยชน์ขององค์การ และความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ

2. วิธีการศึกษา
ในการดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey
Research) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การและมีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมือง
ระยอง

2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (questionnaires) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน คือส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเพื่อสารวจข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ส่ วนที่ 2 ลักษณะงาน ส่ วนที่ 3
สภาพแวดล้อมในการทางาน ส่ วนที่ 4 ระดับความผูกพันต่อองค์การ (เป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า Rating scale แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่เห็นด้วย) ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นที่มีต่อองค์การเป็ นคาถามปลายเปิ ด

2.2 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ทาการรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ แปลงข้อมูลและเข้ารหัส ทาการประมวลผลโ ดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปในการหาค่าสถิติต่างๆ โดยสถิติที่นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
1.1 การวิเ คราะห์ ข ้อมูล ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่ ม ตัวอย่าง สถิ ติที่ใ ช้ในการวิ เคราะห์ คื อ ค่ าความถี่ (Frequency) และร้ อยละ
(Percentage)
1.2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่เสริ มสร้างความผูกพันต่อองค์การ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยเลข
คณิ ต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
-Way Anova)
2.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Independent Samples T-Test
2.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงานและปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดย
ใช้การทดสอบแบบ Multiple Regression Analysis (MRA) โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติในการวิจยั ครั้งนี้ ไว้ที่ระดับ p < 0.05

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยองในด้านระดับความผูกพันต่อ
องค์การและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ประกอบด้วยความมีอิสระในการทางานความท้าทายในการ
ทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน และด้านสภาพแวดล้อมการทางานประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการทางาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึ กษาระดับความผูกพันต่อองค์การและปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ประกอบด้วยการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ความเต็มใจที่จะทางาน
เพื่อประโยชน์ขององค์การ และความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ เป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่ องมือ คือ
แบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาจัดทาขึ้น และนาข้อมูลที่ได้รับ มาวิเคราะห์ และสรุ ปผลที่ ได้จากการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึ กษา ครั้งนี้ คือบุคลากรที่
ปฏิ บตั ิงานอยู่ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมื องระยอง ซึ่ งได้แ ก่ บุคลากรขององค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) หลังจากที่ได้รับแบบสอบถาม
กลับมาแล้วนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จาแนก
ข้อมูลปั จจัยที่นามาศึกษา ส่ วนการวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยในปั จจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมือง
ระยอง ระหว่างกลุ่มของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้ Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิ ง
พหุ (Multiple Regression Analysis) สาหรับปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ น ในเขตอาเภอเมืองระยอง
นอกจากนี้ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นที่ เป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า บุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2
อายุมากกว่า 30 ปี – 40 ปี จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 มีสถานภาพสมรส จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5 ปฏิบตั ิงานมามากกว่า 2-5 ปี จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2
ปั จจัยด้านลักษณะงาน พบว่า ปั จจัยด้านความอิสระในการทางานด้านความท้าทายในการทางาน ด้านความก้าวหน้า ในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ทั้ง 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยที่ปัจจัยที่เสริ มสร้างความผูกพันของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ น ในเขตอาเภอเมืองระยอง ที่
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับที่มากเป็ นอันดับหนึ่ ง คือ ด้านความอิสระในการทางาน รองลงมาคือ ความท้าทายในการทางาน และ
ความก้าวหน้าในการทางาน ตามลาดับ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
อยู่ในระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยเสริ มสร้ างความผูกพันในองค์การของบุคลากรส่ วน
ท้องถิ่น ในเขตอาเภอเมืองระยอง ที่ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็ นอยูใ่ นระดับที่มากเป็ นอันดับหนึ่ ง คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และสภาพแวดล้อมการทางาน ตามลาดับ
ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่น พบว่า บุคลากรส่ วนท้องถิ่นมีระดับความคิดเห็ นต่อความผูกพันในองค์การใน
ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ ในระดับมาก ส่ วนด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และ
ด้านความต้องการที่ จะคงอยู่เ ป็ นสมาชิ ก ขององค์ก าร ในระดับ ปานกลาง โดยปั จจัยความผูกพัน ต่ อองค์ก ารของบุ ค ลากรส่ วนท้องถิ่ น ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับที่ มากเป็ นอันดับหนึ่ ง คือด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ รองลงมาคือ การยอมรั บ
นโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
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3.1 ปัจจัยทีส่ ามารถพยากรณ์ ปัจจัยความผูกพันต่ อองค์ การ ของบุคลากรส่ วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง
จากการศึกษา พบว่า
1. ปั จจัยด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น สรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง 2 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการ
บริ หารงานขององค์การ และด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ แต่ไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่
เป็ นสมาชิกขององค์การ
2. ปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่อหน่ วยงาน สรุ ปได้ว่าปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่อหน่ วยงาน มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงาน
ขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
3. ปั จจัยด้านความท้าทายในการท างานสรุ ป ได้ว่า ปั จจัยด้านความท้าทายในการท างาน ไม่มีผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก ารของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่
จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
4. ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน สรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน มี ผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง 2 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ น
สมาชิกขององค์การ แต่ไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์การด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ
5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน สรุ ปได้ว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมการทางาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
6. ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็ม
ใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
7. ด้านการปรึ กษาและการแก่งแย่งชิ งดีระหว่างเพื่อนร่ วมงานสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านปรึ กษาและการแก่งแย่งชิ งดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการ
บริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
8. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา สรุ ปได้วา่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง คือ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ แต่ไม่มีผลต่อความผูกพันด้านการยอมรับ
นโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้พบว่า ปัจจัยที่มีน้ าหนักในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ น ในเขตอาเภอเมืองระยอง
ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน รองลงมา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน ปัจจัยด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่อหน่วยงาน ตามลาดับ
ปั จจัยที่มีน้ าหนักในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ด้านความเต็มใจที่จะ
ทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ มากที่สุดคือ ปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่อหน่ วยงาน รองลงมา ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ปัจจัยด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีน้ าหนักในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ด้านความต้องการที่จะคง
อยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ มากที่สุดคือ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน รองลงมา ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ปั จจัยด้านกฎระเบียบและ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่อหน่วยงาน ตามลาดับ

3.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลการวิจยั เรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมื องระยอง สามารถอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในปั จจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ด้านการ
ยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ระหว่างกลุ่มของปั จจัยด้าน “ประชากรศาสตร์ ” ทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้น
พบว่า บุคลากรส่วนท้องถิ่น ที่มีอายุ และสถานภาพต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 มี ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในปั จจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ด้าน
ความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ ระหว่างกลุ่มของปั จจัยด้าน “ประชากรศาสตร์ ” ทางสถิ ติอย่างมีนัยสาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า
บุคลากรส่ วนท้องถิ่น ที่มีอายุ และสถานภาพต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 มี ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในปั จจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ด้าน
ความต้องการที่จะคงอยู่เป็ นสมาชิ กขององค์การ ระหว่างกลุ่ มของปั จจัยด้าน “ประชากรศาสตร์ ” ทางสถิ ติอย่างมี นัยส าคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4a1-6a1 ปั จจัยด้านกฎระเบี ยบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็ นสามารถพยากรณ์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า ปั จจัยด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็ นมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมื องระยอง 2 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการ
บริ หารงานขององค์การ และด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ
สมมติฐ านที่ 4 a2-6a2 ปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่ อหน่ วยงานสามารถพยากรณ์ ปั จจัยความผูกพันต่ อองค์ก ารของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมื องระยอง ได้ทางสถิ ติอย่างมี นัยสาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้น พบว่า ปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่ อ
หน่วยงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายใน
การบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
สมมติฐานที่ 4b-6b ปั จจัยด้านความท้าทายในการทางานสามารถพยากรณ์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขต
อาเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิ ติอย่างมีนัยสาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า ปั จจัยด้านความท้าทายในการทางาน ไม่ มีผลต่อความผูกพันในองค์การของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่
จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
สมมติฐานที่ 4c-6c ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงานสามารถพยากรณ์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขต
อาเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง 2 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ น
สมาชิกขององค์การ
สมมติฐานที่ 7a-9a ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางานสามารถพยากรณ์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ น ในเขต
อาเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมการทางาน มีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
สมมติฐานที่ 7b1-9b1 ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานสามารถพยากรณ์ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ
ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
สมมติฐานที่ 7b1-9b2 ปั จจัยด้านการปรึ กษาและการแก่งแย่งชิ งดี ระหว่างเพื่อนร่ วมงานสามารถพยากรณ์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิ ติอย่างมี นยั สาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า ปั จจัยด้านปรึ กษาและการแก่งแย่งชิ งดี ระหว่าง
เพื่อนร่ วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและ
เป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่ จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กของ
องค์การ
สมมติฐานที่ 7c-9c ปั จจัยความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถพยากรณ์ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขต
อาเภอเมืองระยอง ได้ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ โดยผูว้ ิจยั ค้นพบว่า ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีผลต่อความผูกพัน ต่อองค์การของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง คือ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ

4. สรุป
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ในด้านระดับความผูกพัน
ต่อองค์การและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทางาน ความท้าทายใน
การทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน และ ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการทางาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
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ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึ กษาระดับความผูกพันต่อองค์การและปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ประกอบด้วย การยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ความเต็มใจที่จะทางาน
เพื่อประโยชน์ขององค์การ และความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ เป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่ องมือ คือ
แบบสอบถามที่ ผศู ้ ึ กษาจัดทาขึ้ น และนาข้อมูลที่ ได้รับ มาวิเคราะห์และสรุ ปผลที่ ได้จากการศึกษา ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรที่
ปฏิ บตั ิงานอยู่ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมื องระยอง ซึ่ งได้แ ก่ บุคลากรขององค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครั้งนี้ เ ป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วนามาวิเคราะห์ ด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกข้อมูลปั จจัยที่นามาศึกษา ส่ วนการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ในปั จจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมื องระยอง ระหว่า งกลุ่ ม ของปั จ จัยด้า นประชากรศาสตร์ โดยใช้ Independent
Samples t-test และ One-Way ANOVA และใช้การวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis) สาหรั บ ปั จ จัย ที่ ส ามารถ
พยากรณ์ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุ คลากรส่ วนท้องถิ่ น ในเขตอาเภอเมื องระยอง นอกจากนี้ ข ้อมู ลเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูต้ อบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่วนท้องถิ่นที่เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้

4.1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
พบว่า บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 144 คิดเป็ นร้อยละ 51.2 อายุมากกว่า 30 ปี – 40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 46.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 50.5 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 55.5 ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิงานมามากกว่า 2-5 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 51.2

4.2 ปัจจัยเสริมสร้ างความผูกพันของบุคลากรส่ วนท้องถิน่
ปัจจัยด้ านลักษณะงาน พบว่า ปั จจัยด้านความอิสระในการทางานด้านความท้าทายในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ทั้ง 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยที่ปัจจัยที่เสริ มสร้างความผูกพัน ต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอ
เมืองระยอง ที่ผตู้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับที่มากเป็ นอันดับหนึ่ ง คือ ด้านความอิสระในการทางาน รองลงมาคือ ความท้าทายในการ
ทางาน และความก้าวหน้าในการทางาน ตามลาดับ
ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน พบว่ า ปั จ จัย ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน และปั จ จัย ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชา อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยเสริ มสร้างความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับที่มากเป็ นอันดับหนึ่ ง คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และสภาพแวดล้อมการทางาน ตามลาดับ
ปัจจัยความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรส่ วนท้ องถิ่น พบว่า บุคลากรส่ วนท้องถิ่นมีระดับความคิดเห็ นต่อความผูกพันต่อองค์การใน
ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ ในระดับมาก ส่ วนด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และ
ด้านความต้องการที่ จะคงอยู่เ ป็ นสมาชิ ก ขององค์ก าร ในระดับ ปานกลาง โดยปั จจัยความผูกพัน ต่ อองค์ก ารของบุ ค ลากรส่ วนท้องถิ่ น ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับที่ มากเป็ นอันดับหนึ่ ง คือด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ รองลงมาคือ การยอมรั บ
นโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ

4.3 ปัจจัยทีส่ ามารถพยากรณ์ ปัจจัยความผูกพันต่ อองค์ การ ของบุคลากรส่ วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง
พบว่า
1. ปั จจัยด้านด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอเมืองระยอง 2 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ แต่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
2. ปั จจัยด้านการแก้ไขปัญหาและความสาคัญต่อหน่วยงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมือง
ระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ
และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
3. ปั จจัยด้านความท้าทายในการทางาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3
ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความ
ต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกขององค์การ
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4. ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง 2 ด้าน คือ ด้าน
การยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ แต่ไม่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ
5. ปั จจัยสภาพแวดล้อมการทางาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความต้องการที่
จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
6. ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ทั้ง
3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ และด้านความ
ต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกขององค์การ
7. ปั จจัยด้านปรึ กษาและการแก่งแย่งชิ งดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขต
อาเภอเมืองระยอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
8. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองระยอง คือ
ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ แต่ไม่มีผลต่อความผูกพันด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ
และด้านความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้พบว่า ปัจจัยที่มีน้ าหนักในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง
ด้านการยอมรับนโยบายและเป้ าหมายในการบริ หารงานขององค์การ มากที่สุดคือ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน รองลงมา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน ปัจจัยด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปั จจัยด้านการแก้ไขปัญหาและความสาคัญต่อหน่วยงาน ตามลาดับ
ปั จจัยที่มีน้ าหนักในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ด้านความเต็มใจที่จะ
ทางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ มากที่ สุดคื อ ปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่อหน่ วยงาน รองลงมา ปั จจัยด้า นสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ปัจจัยด้านกฎระเบียบและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีน้ าหนักในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส่ วนท้องถิ่ นในเขตอาเภอเมืองระยอง ด้านความต้องการที่จะคง
อยูเ่ ป็ นสมาชิ กขององค์การ มากที่สุดคือ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าในงาน รองลงมา ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ปั จจัยด้านกฎระเบียบและ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และปั จจัยด้านการแก้ไขปั ญหาและความสาคัญต่อหน่วยงาน ตามลาดับ
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อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้ าองค์ ประกอบของผู้นาต่ อผลงาน ความไว้ วางใจในตัวผู้นา และความคาดหวัง
ทีจ่ ะเติบโตในงานของผู้ตาม โดยมีความเป็ นผู้นาแบบนักปฏิรูปของผู้นาเป็ นตัวแปรส่ งผ่ าน
Effects of the Five-factor Model of Personality on Performance, Trust and Career Expectation as
Mediated by Transformational Leadership
สุ วชิ ชา สุ ทธิธรรม
Suwitcha Sutthitham
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail: thesilverbell@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของบุคลิ กภาพแบบห้าองค์ประกอบของผูน้ า ต่อผลงานของผูต้ าม ความไว้วางใจในตัวผูน้ า
ของผูต้ าม และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม โดยมีความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูปของผูน้ า เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ มาตรวัดบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ (ขวัญเรื อน แสงจีน, 2546 และ Costa and McCrae, 1992) มาตรวัดความไว้วางใจในตัวผูน้ า
(Podsakoff and Fetter, 1990) มาตรวัดความคาดหวังที่จะเติบโตในงาน (Scandura and Schriesheim, 1991 and Pemberton, 1998) และมาตรวัดความ
เป็ นผูน้ าหลายองค์ประกอบ (ปัทมา จิตรศรี สวัสดิ์ , 2549 and Bass, 1985) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นผูป้ ระกอบอาชี พธุรกิจเครื อข่าย 473
คน โดยแบ่งเป็ นผูน้ าองค์การ 43 คน และผูต้ ามในองค์การ 430 คน ผลการวิจยั พบว่า การแสดงออก การเปิ ดรับประสบการณ์ ความมีจิตสานึ ก และ
ความเป็ นมิตรของผูน้ ามีอิทธิ พลต่อผลงานของผูต้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05, .01, .001 และ .001 ตามลาดับ การแสดงออก ความมี
จิตสานึ ก ความเป็ นมิตร และการเปิ ดรับประสบการณ์ของผูน้ ามีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจในตัวผูน้ าและความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 ในขณะที่ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ ของผูน้ า ไม่มีอิทธิ พลต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความ
คาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม การแสดงออก ความมีจิตสานึ ก ความเป็ นมิตร และการเปิ ดรับประสบการณ์ของผูน้ ามีอิทธิ พลกับผลงาน ความ
ไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม โดยมีความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูปของผูน้ าเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001
คาสาคัญ: บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ ผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า ความคาดหวังที่จะเติบโตในงาน ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป

Abstract
The purpose of this research was to study the effects of the five-factor model of personality of leader on followers' performance,
trust, and career expectation as mediated by transformational leadership. The instruments used were five-factor model of personality questionnaire
(Saengjeen, 2546 and Costa and McCrae, 1992), trust questionnaire (Podsakoff, MacKenzie, Moorman and Fetter, 1990), career expectation
questionnaire (Scandura and Schriesheim, 1991 and Pemberton, 1998), and multifactor leadership questionnaire (Jitsrisawat, 2549 and Bass, 1985).
The participants (N = 473) were males and females who work as network marketer which were 43 leaders and 430 followers. The results are as
follows. Extraversion, openness to experience, conscientiousness, and agreeableness of leader, each, has an effect on performance significantly
(p < .05, .01, .001, .001 respectively). Extraversion, conscientiousness, agreeableness, and openness to experience, each, has an effect on trust and
career expectation significantly (p< .001). While neuroticism has no effect. Transformational leadership significantly mediates the effects of
extraversion, conscientiousness, agreeableness, and openness to experience on performance, trust, and career expectation (p < .001).
Keywords: Five-factor model of personality, Performance, Trust, Career expectation, Transformational leadership.

1. บทนา
ในแต่ละองค์การย่อมคาดหวังที่จะมีเป้ าหมายเติบโต โดยเติบโตในด้านของผลงาน หากสมาชิ กในองค์การมีผลงานดี ย่อมส่ งผลทาให้
องค์การมีการเจริ ญเติ บโตขึ้น นอกจากนั้นผูต้ ามที่ ทางานอยูใ่ นองค์การเดี ยวกันกับผูน้ าของตนนั้นต้องมี ความไว้วางใจในตัวผูน้ าของตนท่านนั้น
มิฉะนั้นองค์การจะไม่สามารถขับเคลื่ อนไปข้างหน้าได้ดีอย่างที่ควร และเมื่อองค์การต้องการที่จะมีเป้ าหมายเติบโต สมาชิ กในองค์การควรจะรับรู้
และคาดหวังที่จะเติบโตในงานไปพร้อมๆ กับองค์การของตน โดยเมื่อผูน้ ากับผูต้ ามทางาน และมีปฏิ สัมพันธ์กนั นั้น ทั้งบุคลิ กภาพและความเป็ นผูน้ า
ของตัวผูน้ า ย่อมส่งอิทธิ พลต่อผูต้ าม โดยการวิจยั ครั้งนี้ จะศึกษาอิทธิ พลของบุคลิกภาพของผูน้ าต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวัง
ที่จะเติบโตในงาน โดยมีความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูปเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน
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บุคลิกภาพแบบห้ าองค์ ประกอบ (Five-factor model of personality) (Costa and McCrae, 1992)
บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ภาพรวมของภาพลักษณ์ หรื อการแสดงออกของบุคคลที่สามารถมองเห็นได้ในลักษณะเฉพาะด้าน
ต่างๆ โดยผูน้ าจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องบุคลิ กภาพ เพราะผูน้ าที่ มีบุคลิ กภาพที่ ดีจะสามารถสร้ างความน่ าสนใจ ดึ งดูดใจ ไว้วางใจ และ
น่าเชื่อถือให้แก่ผตู้ าม โดยเฉพาะผูน้ าแบบนักปฏิ รูปซึ่ งเป็ นผูน้ าที่สามารถเปลี่ ยนแปลง และนาองค์การให้บรรลุเป้ าหมาย อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพมี
โครงสร้างมาจาก 5 องค์ประกอบหลัก ๆ โดยเรี ยกว่า บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ ซึ่ งประกอบด้วย การแสดงออก (Extraversion; E) ความไม่
มัน่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism; N) ความมีจิตสานึ ก (Conscientiousness; C) ความเป็ นมิตร (Agreeableness; A) และ การเปิ ดรับประสบการณ์
(Openness to experience; O) ซึ่ งการที่มีบุคลิกภาพในแต่ละองค์ประกอบแตกต่างกันนั้น ทาให้บุคคลมีบุคลิกภาพพื้นฐานแตกต่างกัน
ผลงานของผู้ตาม (Performance)
ผลงานของผูต้ ามนั้นสามารถวัดได้หลายแบบ เช่ น ผลการปฏิ บตั ิงาน ผลลัพธ์จากภารกิ จ ยอดจาหน่ าย ร้ อยละของความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายของผู้ตาม มี งานวิ จยั หลายเรื่ อ งที่ พบว่า บุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ า องค์ป ระกอบของผู ้น ามี อิ ท ธิ พลกับ ผลงานของผูต้ าม เช่ น งานวิ จยั ของ
Aronson et al., (2006) และ Peterson et al., (2003) โดยพบว่าการแสดงออก ความมีจิตสานึ ก ความเป็ นมิตร และการเปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พล
ทางบวกต่อผลงานของผูต้ าม โดยเฉพาะในองค์ประกอบของความมีจิตสานึ กมีอิทธิ พลมากที่สุด ในขณะที่ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ มีอิทธิ พลทาง
ลบต่อผลงานของผูต้ าม
ความไว้วางใจในตัวผู้นาของผู้ตาม (Trust)
ความไว้วางใจในตัวผูน้ า คือ การที่ ผตู้ ามเชื่ อถื อ เชื่ อใจและภักดี ต่อผูน้ า (Giffin, 1967) งานวิจยั ของ Hiraishi et al., (2008) พบว่า
บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผูน้ ามีอิทธิ พลกับความไว้วางใจในตัวผูน้ าของผูต้ าม โดยการแสดงออก ความมีจิตสานึ ก ความเป็ นมิตร และการ
เปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พลทางบวกต่อความไว้วางใจในตัวผูน้ าของผูต้ าม โดยเฉพาะในองค์ประกอบของการแสดงออก และความเป็ นมิ ตรมี
อิทธิพลมากที่สุด ในขณะที่ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ มีอิทธิพลทางลบต่อความไว้วางใจในตัวผูน้ าของผูต้ าม
ความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู้ตาม (Career expectation; CE)
ความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม คื อ การที่ ผูต้ ามคาดหวังว่าผลงานจะออกมาดี หรื อได้เ ลื่ อนตาแหน่ ง โดยงานวิจยั ของ
Besser และ Shackelford (2007) พบว่า บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผูน้ ามีอิทธิ พลกับ ความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม โดยการ
แสดงออก ความมีจิตสานึก ความเป็ นมิตร และการเปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พลทางบวกต่อความไว้วางใจในตัวผูน้ าของผูต้ าม ในขณะที่ความไม่
มัน่ คงทางอารมณ์ มีอิทธิ พลทางลบต่อความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม โดยองค์ประกอบของความไม่มนั่ คงทางอารมณ์มีอิทธิ พลมากที่สุด
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงตั้งสมมติฐานว่า
สมมติฐาน 1ก การแสดงออก มีอิทธิ พลทางบวกต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม
สมมติฐาน 1ข ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ มีอิทธิ พลทางลบต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงาน
ของผูต้ าม
สมมติฐาน 1ค ความมีจิตสานึก มีอิทธิพลทางบวกต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม
สมมติฐาน 1ง ความเป็ นมิตร มีอิทธิ พลทางบวกต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม
สมมติฐาน 1จ การเปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พลทางบวกต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงาน
ของผูต้ าม
ความเป็ นผู้นาแบบนักปฏิรูป (Transformational leadership)
Bass et al., (2003) ได้ให้นิยามของ ผูน้ าแบบนักปฏิรูป ว่าเป็ นผูน้ าที่สามารถผลักดันองค์การให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า สามารถกระตุน้ ผู้
ตามให้ปฏิบตั ิภารกิจและพัฒนาตนเองได้เหนื อกว่าที่ผตู ้ ามคาดหวังหรื อตั้งเป้ าไว้ได้ นอกจากนั้นยังเป็ นผูน้ าที่สามารถเปลี่ ยนแปลงองค์การในทางที่ดี
ขึ้น ให้กาลังใจกับผูต้ าม รวมถึงมีสัญญาใจร่ วมกันกับผูต้ าม และผูต้ ามมีความรู ้ สึกที่ดีในการทางานด้วยมากกว่าผูน้ าประเภทอื่น ผูน้ าแบบนักปฏิรูป
ทางานกับผูต้ ามเพื่อที่จะคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน ในขณะที่ก็พฒั นาผูต้ ามไปในตัวด้วย
มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่พบว่า ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูปมีอิทธิ พลทางบวกต่อ ผลงานของผูต้ าม เช่น งานวิจยั ของ Bycio et al., (1995)
และ Bass (1988), Howell et al., (2005), Schaubroeck et al., (2007), Nemanich และ Keller (2007), Podsakoff และ Bommer (1996) และ สวรุ ส
นภวงศ์ ณ อยุธยา (2547) ในประเด็นของความไว้วางใจในตัวผูน้ า มีงานวิจยั หลายเรื่ องที่ พบว่า ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูปมี อิทธิ พลทางบวกต่อ
ความไว้วางใจในตัวผูน้ าของผูต้ าม ได้แก่ งานวิจยั ของ Podsakoff and Bommer (1996) และงานวิจยั ของ Podsakoff, et al., (1990) และนอกจากนั้นใน
งานวิจยั ของ Scandura และ Williams (2004) พบว่า ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูปมีอิทธิ พลทางบวกต่อ ความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคลิกภาพแบบห้ าองค์ ประกอบกับความเป็ นผู้นาแบบนักปฏิรูป
บุค ลิ ก ภาพแบบห้ าองค์ป ระกอบกับความเป็ นผูน้ าแบบนัก ปฏิ รูปนั้น มี ค วามสัม พัน ธ์ก ัน โดยงานวิ จยั ที่ พบว่าบุ ค ลิ ก ภาพแบบห้ า
องค์ประกอบมีอิทธิ พลต่อความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูป เช่ น งานวิจยั ของ Bono and Judge (2004), Judge and Bono (2000), Hofmann and Jones
(2005), Lim and Ployhart (2004) และ Shao and Webber (2006)
ในองค์ประกอบของการแสดงออก Judge และ Bono (2000) กล่าวว่า การแสดงออกนั้นเป็ นบุคลิกภาพที่สาคัญของผูน้ าแบบนักปฏิ รูป
โดยเฉพาะในองค์ประกอบของการนาที่มีบารมี เนื่ องจากผูน้ าที่ มีบารมีน้ นั จะต้องมีความสามารถชักจูง ส่ งอิ ทธิ พลกับผูต้ าม และทาให้ผตู ้ ามมีการ
เคลื่อนไหว ดังนั้นบุคลิ กภาพในมิติของการแสดงออกมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูป โดยงานวิจยั ของ Lim and Ployhart (2004)
พบว่าการแสดงออก มีอิทธิ พลทางบวกกับพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป แต่ในงานวิจยั ของ Shao and Webber (2006) กลับได้ผลตรงกันข้าม
คือ พบว่าการแสดงออกมีอิทธิพลทางลบต่อความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป
ในองค์ประกอบของความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ บุคคลผูซ้ ่ ึ งมีบุคลิ กภาพในองค์ประกอบของความไม่มนั่ คงทางอารมณ์สูง คือ ผูท้ ี่ มี
ความมัน่ ใจ และนับถือในตนเองต่า โดยที่ความมัน่ ใจในตนเองเป็ นลักษณะนิ สัยที่สาคัญของผูน้ าแบบนักปฏิ รูป เพราะผูน้ าแบบนักปฏิรูปเป็ นผูน้ าที่
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะเผชิ ญหน้ากับความเสี่ ยง เป็ นผูน้ าที่สร้างแรงบันดาลใจ และสร้ างความท้าทายให้กบั ผูต้ าม ดังนั้นลักษณะนิ สัยที่สาคัญ
ของผูน้ าแบบนักปฏิรูปคือ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความมัน่ ใจ และเคารพในตนเองสู ง ซึ่ งตรงข้ามกับบุคลิ กภาพในองค์ประกอบของความไม่มนั่ คง Judge and
Bono (2000) ไม่พบอิทธิ พลระหว่างความไม่มนั่ คงทางอารมณ์กบั พฤติกรรมความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูป แต่ Bono and Judge (2004), Lim and
Ployhart (2004), Shao and Webber (2006) กลับพบว่า ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ มีอิทธิ พลทางลบต่อพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป
ในองค์ประกอบของความมีจิตสานึ ก ผูน้ าแบบนักปฏิ รูปเป็ นผูน้ าที่ มีวินยั ในตัวเองสู ง เป็ นคนที่มีความตรงต่อเวลา และเป็ นผูน้ าที่ ผู ้
ตามให้ความไว้วางใจ ซึ่ งลักษณะดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับความมีจิตสานึ ก Shao and Webber (2004) ไม่พบอิทธิ พลระหว่าง ความมีจิตสานึ ก กับ ความ
เป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป แต่ Hofmann and Jones (2005) พบว่า ความมีจิตสานึ กมีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป
ในองค์ประกอบของความเป็ นมิตร ผูน้ าแบบนักปฏิรูปนั้นเป็ นผูน้ าที่ใจกว้างและมีการเอาใจใส่ ในตัวผูต้ ามเป็ นรายบุคคล จึงเป็ นผูน้ าที่
สร้างความเป็ นมิตรกับผูต้ าม และไม่สร้างความขัดแย้งในองค์การ ดังนั้นบุคลิ กภาพในองค์ประกอบของความเป็ นมิตรจึงเกี่ ยวข้องกับความเป็ นผูน้ า
แบบนักปฏิรูป Bono and Judge (2004) พบว่าความเป็ นมิตร มีอิทธิ พลทางบวก กับพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป
ในองค์ประกอบของการเปิ ดรับประสบการณ์ ผูน้ าแบบนักปฏิ รูปเป็ นผูท้ ี่ สร้ างสรรค์ และคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้ น ซึ่ งความคิ ด
สร้างสรรค์น้ นั เกี่ยวข้องกับการเปิ ดรับประสบการณ์ และความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูป โดยเฉพาะในองค์ประกอบของการกระตุน้ ทางปั ญญา โดย
ความคิดสร้างสรรค์น้ นั มีสหสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพในองค์ประกอบของการเปิ ดรับประสบการณ์ และความคิดสร้ างสรรค์น้ นั ก็มีสหสัมพันธ์กบั ความ
เป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูปด้วย Lim และ Ployhart (2004) พบว่าการเปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั เกี่ ยวกับบุคลิ กภาพแบบห้าองค์ประกอบของกลุ่มนักวิจยั 2 กลุ่ม นั้นไม่สอดคล้องกันเนื่ องจาก Bono and
Judge (2004) ได้ศึกษาบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูปในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในขณะที่ Shao and Webber (2006)
ได้ศึกษาในประเทศจีน ซึ่ งทั้งสองประเทศมีสังคมและวัฒนธรรมที่ แตกต่างกัน โดยประเทศจี นนั้นเป็ นประเทศที่ มีการปกครองแบบสังคมนิ ยม
(communist) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริ กามีการปกครองแบบประชาธิ ปไตย จึงทาให้ผลการวิจยั ออกมาไม่สอดคล้องกัน โดยที่ประเทศไทยนั้นมี
การปกครองแบบประชาธิ ปไตยเช่ นเดี ยวกับประเทศสหรัฐอเมริ กา ดังนั้นผลการวิจยั ในประเทศไทยน่ าจะเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันกับประเทศ
สหรัฐอเมริ กามากกว่าประเทศจีน
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงตั้งสมมติฐานว่า
สมมติฐาน 2 บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผูน้ ามีอิทธิ พลกับผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงาน
ของผูต้ าม โดยมีองค์ประกอบของความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูปทั้ง 4 องค์ประกอบเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน

2. วิธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น ผูป้ ระกอบอาชี พธุ รกิ จเครื อข่าย (Network marketing, direct distributor) 473 คน โดยแบ่งเป็ น
ผูน้ าองค์การจานวน 43 คน ซึ่ งมีอายุระหว่าง 23-42 ปี มีค่าเฉลี่ยของอายุคือ 30.51 ปี (SD = 3.78) และผูต้ ามในองค์การ 430 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-45
ปี มีค่าเฉลี่ยของอายุคือ 29.58 ปี (SD = 5.16)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยมาตรวัด 4 มาตรวัด ได้แก่ มาตรวัดบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ (ขวัญเรื อน, 2546)
มาตรวัดความไว้วางใจในตัวผูน้ า มาตรวัดความคาดหวังที่จะเติบโตในงาน และมาตรวัดความเป็ นผูน้ าหลายองค์ประกอบ (ปัทมา, 2549)
ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และทดสอบสมมติฐานต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) และทดสอบการเป็ นตัวแปรส่ งผ่านด้วยวิธีของ Baron and Kenny (1986) โดยมีข้ นั ตอนการทดสอบสมมติฐาน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยของความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระ คือ บุคลิ กภาพแบบห้าองค์ประกอบ กับ ตัว
แปรส่งผ่าน คือ ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูป โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความถดถอย คือ ค่า a
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์ ความถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่ งผ่าน คือ ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูป กับ ตัวแปร
ตาม คือ ผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ของความถดถอย คือ ค่า b
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระ คือ บุคลิ กภาพแบบห้าองค์ประกอบ กับ ตัว
แปรตาม คือ ผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความถดถอย คือ ค่า c
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ บุคลิ กภาพแบบห้าองค์ประกอบ และตัว
แปรส่ งผ่าน คือ ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูป กับ ตัวแปรตาม คือ ผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม
โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ของความถดถอย คือ ค่า c'
ขั้นตอนที่ 5 นาค่า a, b, c, c' ที่ได้ มาวิเคราะห์ตามวิธีของ Baron and Kenny (1986) คือ ถ้า c' = 0 แล้วแสดงว่าเป็ นอิทธิ พลการส่ งผ่าน
แบบสมบูรณ์ (perfect mediation) ในขณะที่ ถ้า c' < c แสดงว่า เป็ นอิทธิ พลการส่ งผ่านแบบบางส่ วน (partial mediation)
ขั้นตอนที่ 6 นาค่า a, b, Sa, Sb มาคานวณวิเคราะห์ดว้ ย Sobel Test เพื่อทดสอบค่านัยสาคัญของอิทธิ พลทางอ้อม โดยการวิเคราะห์
Sobet Test นั้นใช้โปรแกรมคานวณจาก http://people.ku.edu/~preacher/sobel/sobel.htm ซึ่งทาขึ้นโดย Preacher K. J. and Leonardelli G. J. (2010)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1 เกือบทั้งหมด คือ การแสดงออก ความมีจิตสานึ ก ความเป็ นมิตร และการเปิ ดรับประสบการณ์
ของผูน้ า มีอิทธิ พลทางบวกต่อผลงานของผูต้ าม การแสดงออก ความมี จิตสานึ ก ความเป็ นมิ ตร และการเปิ ดรั บประสบการณ์ ของผูน้ า มี อิทธิ พล
ทางบวกต่อความไว้วางใจในตัวผูน้ าของผูต้ าม ในขณะที่ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ของผูน้ าไม่มีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจในตัวผูน้ าของผูต้ าม และ
ความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม ซึ่ งสนับสนุนสมมติฐาน 1ก 1ค 1ง และ 1จ ในขณะที่ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ของผูน้ าไม่มีอิทธิ พลต่อ
ผลงานของผูต้ าม ซึ่ งไม่สนับสนุนสมมติฐาน 1ข ดังแสดงในภาพที่ 1,2 และ 3 ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั คาดว่าเนื่ องมาจากแม้ว่าผูน้ าจะมีบุคลิ กภาพด้านความไม่
มัน่ คงทางอารมณ์สูง แต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาให้ผตู ้ ามเห็น หรื อรับรู ้ ในเวลาทางาน จึงทาให้ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ไม่มีอิทธิ พล อย่างไรก็ตามการ
วิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ จากัดทางสถิติเนื่ องจากเป็ นการเก็บข้อมูลจากหลายระดับแล้วนามาคานวณเป็ นข้อมูลระดับเดียวกัน
การแสดงออก
ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์
ความมีจิตสานึก
ความเป็ นมิตร
การเปิ ดรับประสบการณ์

(r= .35*, β=0.35*)
(r= -.23, β= -0.23)
(r= .82***, β=0.82***)

ผลงาน

(r= .69***, β=0.69***)
(r= .41**, β=0.41**)

* p<.05, หนึ่งหาง, ** p<.01, หนึ่งหาง, ***p<.001, หนึ่งหาง.

ภาพที่ 1 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้ าองค์ ประกอบของผู้นาต่ อผลงานของผู้ตาม
เมื่อทาการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณตามวิธีของ Baron และ Kenny (1986) โดยวิเคราะห์หาค่า a, b, c, c' โดยถ้า c' = 0 แล้วแสดงว่า
เป็ นอิทธิพลการส่ งผ่านแบบสมบูรณ์ ในขณะที่ ถ้า c' < c แสดงว่า เป็ นอิทธิ พลการส่งผ่านแบบบางส่ วน ผลการวิจยั แสดงในตารางที่ 1
เมื่อนาค่า a, b, Sa, Sb มาคานวณวิเคราะห์ดว้ ย Sobel Test เพื่อทดสอบค่านัยสาคัญของอิทธิ พลทางอ้อม โดยการวิเคราะห์ Sobet Test นั้น
ใช้โปรแกรมคานวณจาก http://people.ku.edu/~preacher/sobel/sobel.htm ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิ รูป มีอิทธิ พล
ในฐานะตัวแปรส่งผ่านอย่างมีนยั สาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งการแสดงออก ความมีจิตสานึ ก ความเป็ นมิตร และการเปิ ดรับประสบการณ์ของ
ผูน้ า กับผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม แต่ไม่มีนยั สาคัญในฐานะตัวแปรส่ งผ่านในความสัมพันธ์
ระหว่างความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ของผูน้ า กับผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม
18

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

การแสดงออก
ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์
ความมีจิตสานึก
ความเป็ นมิตร
การเปิ ดรับประสบการณ์

Oral Presentation

(r= .56***, β=0.56***)
(r= -.15, β= -0.15)
(r= .65***, β=0.65***)

ความไว้วางใจ
ในตัวผู้นา

(r= .59***, β=0.59***)
(r= .55***, β=0.55***)
***p<.001, หนึ่งหาง.

ภาพที่ 2 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้ าองค์ ประกอบของผู้นาต่ อความไว้ วางใจในตัวผู้นาของผู้ตาม
การแสดงออก
ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์
ความมีจิตสานึก
ความเป็ นมิตร
การเปิ ดรับประสบการณ์

(r= .56***, β=0.56***)
(r= -.19, β= -0.19)
(r= .71***, β=0.71***)

ความคาดหวัง
ที่จะเติบโตใน
งาน

(r= .65***, β=0.65***)
(r= .54***, β=0.54***)
***p<.001, หนึ่งหาง.

ภาพที่ 3 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้ าองค์ ประกอบของผู้นาต่ อความคาดหวังทีจ่ ะเติบโตในงานของผู้ตาม

4. สรุ ป
ผลการวิจยั พบว่า การแสดงออก การเปิ ดรับประสบการณ์ ความมีจิตสานึ ก และความเป็ นมิตรของผูน้ ามีอิทธิ พลต่อผลงานของผูต้ าม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01, .001 และ .001 ตามลาดับ การแสดงออก ความมีจิตสานึ ก ความเป็ นมิตร และการเปิ ดรับประสบการณ์ของ
ผูน้ ามีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจในตัวผูน้ าและความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผูต้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 ในขณะที่ความไม่
มัน่ คงทางอารมณ์ของผูน้ า ไม่มีอิทธิ พลต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่ จะเติ บโตในงานของผูต้ าม การแสดงออก ความมี
จิตสานึก ความเป็ นมิตร และการเปิ ดรับประสบการณ์ของผูน้ ามีอิทธิ พลกับผลงาน ความไว้วางใจในตัวผูน้ า และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของ
ผูต้ าม โดยมีความเป็ นผูน้ าแบบนักปฏิรูปของผูน้ าเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตารางที่ 1 ค่ าสัมประสิทธิ์และผลการวิเคราะห์ ตามวิธีของ Baron และ Kenny (1986)
ตัวแปรอิสระ
E
N
C
A
O
E
N
C
A
O
E
N
C
A
O

ตัวแปรส่ งผ่าน

ตัวแปรตาม

TL

Performance

TL

Trust

TL

JE

a
0.34
-0.07
0.51
0.67
0.39
0.34
-0.07
0.51
0.67
0.39
0.34
-0.07
0.51
0.67
0.39

b
60618.96
60618.96
60618.96
60618.96
60618.96
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34

c
18332.93
-12577.42
50254.31
65038.92
25410.26
0.56
-0.16
0.77
1.06
0.66
0.48
-0.17
0.7
0.99
0.55

c'
-3749.22
-8248.49
40202.50
39279.00
2297.47
0.02
-0.04
-0.09
0.00
0.05
0.02
-0.07
0.03
0.15
0.03

ab
20610.4464
-4243.3272
30915.6696
40614.7032
23641.3944
0.5406
-0.1113
0.8109
1.0653
0.6201
0.4556
-0.0938
0.6834
0.8978
0.5226

c-c'
22082.15
-4328.93
10051.81
25759.92
23112.79
0.54
-0.12
0.86
1.06
0.61
0.46
-0.1
0.67
0.84
0.52

ขนาดอิทธิพลส่ งผ่าน
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบสมบูรณ์
การส่ งผ่านแบบสมบูรณ์
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบสมบูรณ์
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบสมบูรณ์
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบสมบูรณ์
การส่ งผ่านแบบบางส่ วน
การส่ งผ่านแบบสมบูรณ์

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Sobel Test
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรส่ งผ่าน

E
N
C
A
O
E
N
C
A
O
E
N
C
A
O

ตัวแปรตาม

TL

Performance

TL

Trust

TL

CE

a

b

Sa

Sb

0.34
-0.07
0.51
0.67
0.39
0.34
-0.07
0.51
0.67
0.39
0.34
-0.07
0.51
0.67
0.39

60618.96
60618.96
60618.96
60618.96
60618.96
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34

0.08
0.10
0.08
0.13
0.10
0.08
0.10
0.08
0.13
0.10
0.08
0.10
0.08
0.13
0.10

9592.42
9592.42
9592.42
9592.42
9592.42
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

Sobel Test
3.53***
-0.70
4.49***
3.99***
3.32***
4.16***
-0.70
6.07***
4.99***
3.83***
4.18***
-0.70
6.13***
5.02***
3.84***

SE

p

5844.20
6098.97
6888.45
10168.93
7123.34
0.13
0.16
0.13
0.21
0.16
0.11
0.13
0.11
0.18
0.14

.000
.487
.000
.000
.000
.000
.484
.000
.000
.000
.000
.484
.000
.000
.000

***p<.001, หนึ่งหาง.

5. เอกสารอ้างอิง
ขวัญเรื อน แสงจีน. 2546. ความสั มพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพและความดึงดูดใจทางกายภาพกับสถานภาพทางสั งคม. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา จิตรศรี สวัสดิ์. 2549. การทานายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่ อองค์ การจากภาวะผู้นาแบบนักปฏิรูปโดยมีความชอบพอ
ผู้นาเป็ นตัวแปรส่ งผ่ าน. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สวรุ ส นภวงศ์ ณ อยุธยา. 2547. การทานายผลการปฏิบัติงานของผู้ตามโดยการประเมินความเป็ นผู้นาแบบนักปฏิรูปและความเป็ นผู้นาแบบนัก
แลกเปลีย่ น. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจในการทางานกับรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์ กรของพนักงานฝ่ ายขาย
กรณีศึกษา : บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Communication’s Pattern of Sales
Representatives : A Case Study of Sahapatthanapiboon Public Company Limited
จารุมน เทียนไพบูลย์ ศิริ
Jarumon Tienpaiboonsiri
มหาวิทยาลัยมหิ ดล 236/5 ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 E-mail: lctbr@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึ งการสื่ อสารภายในองค์กรของพนักงานฝ่ ายขาย Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารและลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ
ประชากรที่ศึกษา คือพนักงานฝ่ ายขาย 1 และพนักงานฝ่ ายขาย Key Account Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) จานวน 196 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการสื่ อสารของพนักงานฝ่ ายขายมีลกั ษณะการสื่ อสารจากล่างขึ้นบนและการ
สื่ อสารในแนวนอน พนักงานฝ่ ายขาย Non-food มีความพึงพอใจในผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานในระดับที่มาก พนักงานฝ่ ายขายที่มีความแตกต่าง
ทางลักษณะประชากรศาสตร์มีรูปแบบการสื่ อสารและความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การสื่ อสารภายในองค์กร ความพึงพอใจ รู ปแบบการสื่ อสาร

Abstract
The purpose of this research was to study “Satisfaction of the Sales Representatives concerning the organizational communication:
Sales Representatives Department Non-food of Sahapatthanapiboon Public Company Limited.” The relationship between organizational
communication and satisfaction with the organizational communication. This study was a survey research. Questionnaires were used as a tool to
collect data. The results of this study is pattern of organizational communication in Sale Representative of communications looks upward and
horizontal communication. Sale Representative were satisfied with the managers and colleagues in high satisfication. Sales Representatives with
different demographic characteristics of a form of communication and satisfaction at work were not different.
Keywords: Organizational communication, Satisfaction, Model of organizational communication.

1. บทนา
การสื่ อสารเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ในการดารงชี วิตอยูใ่ นสังคม นอกเหนื อจากปั จจัยสี่ อนั ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค มนุษย์ไม่อาจจะยังชี พได้ดว้ ยตนเองในโลกโดยไม่ติดต่อพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่น แต่การติดต่อพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่นนั้นต้องอาศัยการสื่ อสาร
เพราะการสื่ อสารเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ในการที่จะส่ งความคิด ความรู ้ สึกของตนออกสู่ ผอู ้ ื่น หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า การสื่ อสารเป็ น
กระบวนการที่มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู ้ สึก การกระทาอย่างอิสระระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีปฏิ สัมพันธ์กนั ซึ่ งมีความหลากหลาย
ในรู ปแบบของการสื่ อสาร เช่น การพูด การเขียน การใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ตลอดจนการใช้ท่าทางในการสื่ อความหมาย
การสื่ อสารจะมีส่วนสาคัญกับหน้าที่ทางการบริ หารไม่วา่ จะเป็ นการวางแผนการจัดการองค์กร การนา และการควบคุม หรื อแม้แต่เรื่ อง
ของวัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณองค์กรก็ลว้ นต้องอาศัยการสื่ อสารทั้งสิ้ น
นอกจากนี้ การสื่ อสารยังเป็ นตัวจักรที่สาคัญในการทางาน ข่าวสารจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้ างการติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ คน
ที่ควบคุมการสื่ อสารคือคนที่มีอานาจอยูใ่ นมือ เพราะจะเป็ นคนที่คุมหัวใจของการทางานไว้ท้ งั หมด
การสื่ อสาร (Communication) เป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการทางานซึ่ งเป็ นการสร้ างความเข้าใจจากบุคคลหนึ่ งไปยังอี ก
บุคคลหนึ่ ง หรื อหน่วยงานหนึ่ งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ ง ความสาคัญของการสื่ อสารอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ การสร้ างความเข้าใจอันดี ระหว่าง
บุคลากร และการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรทราบ ดังนั้นการสื่ อสารจึงเป็ นกระบวนการในการส่ งข่าวสารระหว่างบุคคลหรื อหน่ วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถสัง่ งานให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบตั ิงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ผลิต และจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคชั้นนาของประเทศไทย การศึกษาความพึง
พอใจของพนักงานขายที่มีต่อการสื่ อสารภายในองค์กร โดยเป็ นการศึกษาพนักงานฝ่ ายขาย Non-food ของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
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การศึกษามุ่งเน้นไปที่ฝ่ายขาย เพราะฝ่ ายขายเปรี ยบเสมือนหัวใจสาคัญของบริ ษทั ฝ่ ายขายเป็ นผูท้ ี่ได้พบปะ ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง รวมทั้งติดต่อกับ
พนักงาน และหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) เรี ยกได้วา่ บริ ษทั จะอยูร่ อดได้จะต้องมาจากการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ของฝ่ ายขายเป็ นสาคัญอย่างยิ่ง การสื่ อสารจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการติ ดต่ อ รั บรู ้ ขอ้ มูล ข่าวสารในด้านต่างๆ ทั้งการวางแผนงาน การสั่งงาน การ
มอบหมายงาน การประสานงาน ฝ่ ายขายจาเป็ นต้องใช้การติดต่อสื่ อสารทั้งภายนอก นัน่ คือ การติดต่อสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า และภายในองค์กร นัน่
คือ การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานในแผนกเดียวกัน และต่างแผนกเพื่อให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ดังนั้นการสื่ อสารภายใน
องค์กรของพนักงานฝ่ ายขายจึงมีความสาคัญมาก เพราะหากมีการติดต่อสื่ อสารที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ อาจมีผลทาให้เกิ ดความไม่เข้าใจในการ
สื่ อสาร หรื อมีความเข้าใจที่ผิดพลาด มีผลทาให้อาจเกิ ดการปั ญหาทั้งกับตัวพนักงานเอง และลูกค้าได้ รวมทั้งอาจส่ งผลให้เกิ ดความไม่เข้าใจในการ
สื่ อสารกับคนภายนอกองค์กรต่อไปได้ ส่ งผลให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร

1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารภายในของพนักงานฝ่ ายขาย 1 และพนักงานฝ่ ายขาย Key Account Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล
จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ ายขาย 1 และพนักงานฝ่ ายขาย Key
Account Non-food ต่อการทางานในบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั รู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์ของพนักงานฝ่ ายขาย 1 และ
พนักงานฝ่ ายขาย Key Account Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
4. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารกับระดับความพึงพอใจของพนักงานฝ่ ายขาย 1 และพนักงานฝ่ ายขาย Key
Account Non-food ต่อการทางานในบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)

1.2 การสารวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ ายขายที่มีต่อรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรของพนักงานฝ่ ายขาย กรณี ศึกษา: บริ ษทั สหพัฒนพิบูล
จากัด (มหาชน) ผูว้ ิจยั จะนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทางาน
ความหมายของความพึงพอใจในการทางาน
ความหมายของคาว่า “ความพึงพอใจในการทางาน” (Job Satisfaction) คือ สภาพทางจิตใจหรื อความรู้สึก และทัศนคติของบุคลากร
แต่ละคน ที่แสดงให้เห็ นถึ งความตั้งใจที่จะร่ วมมือประสานงานกันของสมาชิ กคนอื่นๆ ขององค์กร และความรู ้ สึกที่มีต่องาน เงินเดื อนค่าตอบแทน
ความมัน่ คงในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถื อ และความเชื่ อมัน่ ที่จะปฏิ บตั ิงาน ที่มีผลต่อสัมพันธภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
บุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ยงั มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้หลายทัศนะ ดังนี้
บุญมัน่ ธนาศุภวัฒน์ (2537: 158) ได้กล่าวสรุ ปไว้ว่า ความพึงพอใจในงาน คือเจตคติ หรื อทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่องาน
หรื อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ทา ซึ่ งเป็ นผลให้บุคคลเกิ ดความรู ้ สึกกระตื อรื อร้ น มีความมุ่งมัน่ ที่ จะทางาน มี ขวัญและกาลังใจในการทางาน สิ่ ง
เหล่านี้จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางาน และจะส่ งผลต่อความสาเร็ จ เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร ดังนั้น ความพึงพอใจในงานจีงมีผลต่อ
การปฏิบตั ิงาน
ทัศนี ย ์ สิ งห์เจริ ญ (2543: 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปฏิกิริยาทางด้านความรู ้ สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งเร้ า หรื อสิ่ งที่มากระตุน้ เป็ น
ระดับความพอใจที่เป็ นจริ งอยูใ่ นขณะนั้น ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงทิศทางว่าเป็ นทัศนคติในทางบวก หรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิ กิริยาใดๆ เลย คือ เฉยๆ
ต่อสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งที่มากระตุน้ นั้น
Good (อ้างถึงใน เสงี่ยม ศุภผล, 2540: 20) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรื อระดับความสนใจต่างๆ และทัศนคติที่
มีต่อสิ่ งนั้นๆ
จากความหมายที่ นกั วิชาการหลายท่านได้กล่ าวไว้ สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึ ง ความรู ้ สึก นึ กคิ ด ทัศนคติ ของ
บุคคลที่มีต่อการทางาน
ความสาคัญของความพึงพอใจในการทางาน
Davids (2002) ได้กล่าวถึ งความสาคัญของความพึงพอใจในงานและขวัญกาลังใจของคนทางานที่มีต่อการทางานและองค์กรไว้ดงั นี้
1) ทาให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการทางาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร 2) สร้ างความซื่ อสัตย์ภกั ดี ให้มีต่อองค์กร 3) เสริ มสร้างวินยั ที่ดี
อันจะทาให้มีการปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับและคาสัง่ 4) ทาให้เป็ นองค์กรที่แข็งแกร่ ง สามรถฟั นฝ่ าอุปสรรคในยามคับขัน 5) ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความ
เข้าใจอันดีต่อองค์กรยิง่ ขึ้น 6) ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความเชื่อมัน่ ต่อองค์กรของตนเอง และ 7) ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความคิดริ เริ่ มในกิจการต่างๆ
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ปัจจัยเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทางาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน และเปลี่ ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์
และช่วงเวลานั้นๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจ ผูบ้ ริ หารควรทราบถึ งพื้นฐานความต้องการของพนักงานในองค์กร เพื่อจะได้หากลวิธีที่จะตอบสนอง
ความต้องการได้ถูกทาง และถูกต้อง หากผูบ้ ริ หารสามารถใช้ศิลปะในการจูงใจในการทางานได้เหมาะสมแล้ว พนักงานจะเกิ ดความพึงพอใจ ทาให้
การทางานเป็ นไปอย่างประสิ ทธิ ภาพ และนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จได้ในที่สุด
Cooper (1958: 31) ปั จจัยของความพึงพอใจในงานของบุคคลตามแนวคิดของ Cooper มีดงั นี้ ทางานที่มีความน่าสนใจ มีอุปกรณ์ที่ดี
ทันสมัยสาหรับการทางาน ได้รับค่าจ้างที่ยตุ ิธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในการทางาน มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีความสะดวกในการเดินทาง
ไป-และกลับ เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชาที่ดี
Davids (2002: 63) กล่ าวถึ ง ความสาคัญของการสื่ อสารภายในองค์กรว่าอาจพิจารณาได้ 3 ลักษณะดังนี้ 1) การสื่ อสารทาให้เกิ ด
ความหมาย เรี ยนรู้ความหมายของสิ่ งต่างๆ จากการสื่ อสาร 2) การสื่ อสารทาให้คาดคะเนความคิดกันได้ โดยการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ที่เกิ ดจาก
รู ปแบบการสื่ อสาร และ 3) การสื่ อสารทาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
2. การบริหารงานของฝ่ ายขาย บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคสาหรับชี วิตประจาวัน โดยมีโรงงานต่างๆ
เป็ นผูผ้ ลิตให้ ซึ่ งสิ นค้าที่บริ ษทั ฯจาหน่ ายกว่า 90% เป็ นสิ นค้าที่ผลิ ตโดยบริ ษทั ที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์ บางบริ ษทั ก็ได้ร่วม Joint Venture
กับต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขในการจาหน่ายว่าสิ นค้า Brand ใดที่บริ ษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย จะต้องให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดี ยวในประเทศ
สาหรับ Margin ของสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ ได้รับจะแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ บริ ษทั ฯ ได้รับเป็ นค่า Distribution จากโรงงานผูผ้ ลิต และบริ ษทั ฯได้รับ
Margin จากโรงงานผูผ้ ลิต โดยค่ากิจกรรมทางการตลาดบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดังนั้น Margin ในส่วนนี้ จะสู งกว่าค่า Distribution
3. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ณัชชา พัฒนะนุกิจ (2545: 81-84) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการสื่ อสารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา :
นิตยสารดิฉนั พบว่าพนักงานภายในองค์กรรับทราบข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนร่ วมงานมากที่สุด โดยพนักงานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการสื่ อสาร
ในระดับเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานมากที่สุด แต่ภาพรวมมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับกลาง

2. วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้การสารวจแบบวัดผลครั้งเดียว (Oneshot Case Study) ซึ่งผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจของพนักงานฝ่ ายขายที่มีต่อการสื่ อสารภายในองค์กร : กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างพนักงาน
ฝ่ ายขาย 1 และพนักงานฝ่ ายขาย Key Account บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมเก็บข้อมูล

2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากร ช่วงเดือนมกราคม 2554
ข้ อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ หนังสื อ งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต

2.2 ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ ายขาย Non-food ทั้งหมด บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) มีจานวนทั้งสิ้ น 196 คน

2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3
ส่วน ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กร แบบสอบถามเกี่ ยวกับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน

2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว ผูศ้ ึกษาจะได้ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถามทุกฉบับด้วย
ตนเอง จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่ได้ทาการเก็บข้อมูลมาแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์และนามาลงรหัสตามคู่มือลงรหัสข้อมูล และ
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ดาเนินการประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science) และนาผลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่ออธิบายความหมายต่อไป

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
โดยการวิจยั ครั้ งนี้ ได้ทาการสารวจพนักงานขาย Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ในระดับต่างๆ จานวน 196 คน
ในช่วงเดือนมกราคม 2554 และได้นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ซึ่ งผลของการวิเคราะห์ จาแนกรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละทดสอบ ได้ผลดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับการสื่ อสารภายในองค์กรของพนักงานฝ่ ายขาย 1 และพนักงานฝ่ ายขาย Key
Account Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
จากกลุ่มประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 196 คน พบว่ามีพนักงานหญิง พบว่ามีพนักงานหญิงคิดเป็ นร้อยละ 39.8 หรื อจานวน 78 คน และ
พนักงานชายคิดเป็ นร้อยละ 60.2 หรื อจานวน 118 คน อายุของประชากรส่ วนใหญ่คือ อายุ 21- 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.4 หรื อจานวน 85 คน รองลงมา
คืออายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.2 หรื อจานวน 65 คน อายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 11.2 หรื อจานวน 22 คน อายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ
10.2 หรื อจานวน 20 คน และอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.0 หรื อจานวน 4 คน
ในจานวนดังกล่าวมีผอู้ ยูใ่ นสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 86.2 หรื อจานวน 169 คน และสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ
13.8 หรื อจานวน 27 คน จากจานวนประชากรทั้งหมดมีผจู ้ บปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62.2 หรื อจานวน 122คน รองลงมาคือมีผจู้ บการศึกษา
ระดับปวส. คิดเป็ นร้อยละ 23.5 หรื อจานวน 46 คน จบปวช.หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 8.2 หรื อจานวน 16 คน จบระดับการศึกษาต่ากว่า ปวช. หรื อ
เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 4.1 หรื อจานวน 8 คน และจบระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 2.0 หรื อจานวน 4 คนตามลาดับ
ในส่ วนของอายุการทางานพบว่าพนักงานมี อายุการทางาน 6-10 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 34.2 หรื อจานวน 67 คน รองลงมาคือ
พนักงานที่มีอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.0 หรื อจานวน 51 คน พนักงานที่มีอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.9 หรื อ
จานวน 41 คน และพนักงานที่มีอายุการทางาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.9 หรื อจานวน 37คน
ส่ วนที่ 2 รูปแบบการสื่ อสารภายในองค์ กร
รู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่างของพนักงานขาย 1 และพนักงานขาย Key Account Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด
(มหาชน) โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.39 เมื่อพิจารณาพบว่าประชากรที่ศึกษามีความเห็ นด้วยในระดับมากกับข้อความที่ว่า
“ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและเป้ าหมายขององค์กรให้ท่านทราบอยูเ่ สมอ” ค่าเฉลี่ ย 3.60 และ “ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
สามารถแจ้งข่าวสารหรื อข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว และทันต่อการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ” ค่าเฉลี่ย 3.76
รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบนของพนักงานฝ่ ายขาย 1 และพนักงานฝ่ ายขาย Key Account Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด
(มหาชน) โดยรวมแล้วพบว่าอยูใ่ นระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 3.66 เมื่ อพิจารณาแล้วพบว่า ประชากรที่ศึกษามีความเห็ นด้วยมากกับข้อความที่ว่า “ท่าน
สามารถพูดคุยกับผูบ้ งั คับบัญชาเรื่ องงานนอกเวลางานได้” ค่าเฉลี่ ย 3.99 “ผูป้ ฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานของท่านสามารถเริ่ มต้นสื่ อสารโดยไม่จาเป็ นต้อง
เริ่ มจากผูบ้ งั คับบัญชาเสมอไป” ค่าเฉลี่ย 3.56 “ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานต่อผูบ้ งั คับบัญชาได้” ค่าเฉลี่ ย 3.55 “หากท่าน
มีปัญหาในการทางาน ท่านสามารถแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบได้ตลอดเวลา” ค่าเฉลี่ย 3.89 “ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้” ค่าเฉลี่ย 3.69 และ “ผูบ้ งั คับบัญชาให้เสรี ภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อบรรลุผลตามเป้ าหมายโดยไม่เข้ามาแทรกแซง” ค่าเฉลี่ย 3.59
รู ปแบบการสื่ อสารในแนวนอนของพนักงานฝ่ ายขาย 1 และพนักงานฝ่ ายขาย Key Account Non-food บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด
(มหาชน) โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.93 เมื่อพิจารณาจะพบว่า ประชากรที่ศึกษามีความเห็ นด้วยในระดับมากกับข้อความที่ว่า “ท่าน
สามารถพูดคุยเรื่ องงานกับเพื่อนร่ วมงานอย่างเป็ นกันเองได้” ค่าเฉลี่ย 4.30 “เมื่อมีปัญหาในเรื่ องงาน ท่านและเพื่อนร่ วมงานจะปรึ กษาและแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน” ค่าเฉลี่ย 4.25 “โดยส่ วนใหญ่แล้ว ท่านมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ ที่อยูต่ ่างสายงานกับ
ท่าน” ค่าเฉลี่ย 3.95 “ท่านและเพื่อนร่ วมงานในสายงานของท่าน สามารถปรึ กษาและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกันได้เสมอ” ค่าเฉลี่ ย 4.20 และ “ ท่าน
สามารถปรึ กษาเรื่ องงานกับเพื่อนที่อยูต่ ่างสายงานกันได้” ค่าเฉลี่ย 3.59
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ ายขายต่ อการปฏิบัติงาน
ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.22 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในผูบ้ งั คับบัญชา และในเพื่อนร่ วมงานในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.60 และ
3.75 ตามลาดับ
ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิโดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.11 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากกับข้อความที่ว่า “ท่านตระหนักดี ว่าประสิ ทธิ ภาพการทางานของท่านเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้องค์กร
ของท่านพัฒนาและเจริ ญก้าวหน้า” มีค่าเฉลี่ย 3.72
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ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในความมัน่ คงในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.07 เมื่อพิจารณาจะพบว่า
ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในแต่ละข้อระดับปานกลางทั้งสิ้ น
ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในความก้าวหน้าในการทางานโดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 2.58 เมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่า ประชากรที่ ศึกษามีความเห็ นด้วยในระดับปานกลางกับข้อความที่ ว่า “ท่ านรู้ สึก พอใจต่อความก้าวหน้าในงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ อยู่” ค่าเฉลี่ ย 2.60
“องค์กรของท่านได้สนับสนุนให้ท่านมีโอกาสฝึ กอบรมและเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆอยูเ่ สมอ” ค่าเฉลี่ย 2.85
ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในผูบ้ งั คับบัญชาโดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.60 เมื่ อพิจารณาแล้วพบว่าประชากรที่
ศึกษามีความเห็นด้วยในระดับมากกับข้อความที่ว่า ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงานของท่านมีปฏิ สัมพันธ์ที่ดีและมีเมตตาต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ค่าเฉลี่ย 3.83 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านได้ให้โอกาสในการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาค่าเฉลี่ ย 3.59 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมักจะยอมรับความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะของท่านในด้านการแก้ไขปั ญหาในการทางาน ค่าเฉลี่ ย 3.60 เมื่ อท่านหรื อเพื่อนร่ วมงานต้องการปรึ กษาหารื อในด้านการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาได้เปิ ดโอกาสเข้าพบและให้คาแนะนาอย่างดี เสมอ ค่าเฉลี่ ย 3.81 และ ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ถือตัว มี ความเป็ นกันเองและเข้าพบได้ง่าย
ค่าเฉลี่ย 3.99
ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในเพื่อนร่ วมงานโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.75 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ประชากรที่
ศึกษามีความเห็นด้วยในระดับมากกับข้อความที่วา่ “เพื่อนร่ วมงานยอมรับความสามารถในการทางานของท่าน” ค่าเฉลี่ย 3.79 “เพื่อนร่ วมงานของท่าน
ให้ความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันเป็ นอย่างดี ” ค่าเฉลี่ ย 4.04 “เพื่อนร่ วมงานของท่านมีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็ นอย่างดี ” ค่าเฉลี่ ย 3.82 “ท่านมี
โอกาสร่ วมงานสังสรรค์กบั เพื่อนร่ วมงานตามเวลาและโอกาสอันควร” ค่าเฉลี่ย 3.87 และ “ท่านปฏิบตั ิงานท่ามกลางเพื่อนร่ วมงานที่มีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน” ค่าเฉลี่ย 4.07 ตามลาดับ

4. สรุ ปผลวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของพนักงานฝ่ ายขายที่มีต่อการสื่ อสารภายในองค์กร กรณี ศึกษา : พนักงานฝ่ ายขาย Non-Food บริ ษทั
สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)” เป็ นการศึ ก ษาถึ งการสื่ อสารภายในองค์ก ร ความพึ งพอใจของพนัก งานที่ มีต่อการสื่ อสารภายในองค์ก ร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจที่มีต่อการสื่ อสารภายในองค์กร เพื่อการส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาองค์กรในทิศทางที่เหมาะสม และมีคุณภาพมาก
ขึ้น ซึ่งสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ประชากรทั้งหมดที่ศึกษา จานวน 196 คน เป็ นประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็ นผูม้ ีอายุระหว่าง 21-25 ปี มากที่สุด ส่ วนใหญ่
มีสถานภาพโสด ประชากรที่ศึกษาเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด และมีอายุการทางานอยูร่ ะหว่าง 6-10 ปี มากที่สุด
รู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรของประชากรที่ ศึกษา พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่ าง (การสื่ อสารจากผูบ้ งั คับบัญชาสู่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา) ของกลุ่มประชากรที่ศึกษาโดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับปานกลาง รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน (การสื่ อสารจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสู่
ผูบ้ งั คับบัญชา) โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก และรู ปแบบการสื่ อสารแนวนอน (การสื่ อสารพนักงานระดับเดียวกัน / การสื่ อสารระห่ างเพื่อนร่ วมงาน)
โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก
ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิ บตั ิงาน ในบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาด้านต่างๆ แล้วพบว่า
- ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
- ด้านความมัน่ คงในการทางาน ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในความมัน่ คงในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
- ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
- ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในผูบ้ งั คับบัญชาอยูใ่ นระดับมาก
- ด้านเพื่อนร่ วมงาน ประชากรที่ศึกษามีความพึงพอใจในเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก
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พ.ศ. 2537 : กรณีศึกษาสานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (คณะพัฒนาการสังคม). กรุ งเทพมหานคร : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
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แนวทางในการพัฒนาการให้ บริการแก่ ผ้ โู ดยสารเรือข้ ามฟาก ศรี ราชา-เกาะสี ชัง เพือ่ ส่ งเสริมการจัดการพลังงาน
Tentative on Service Development for Passengers of Sriracha - Koh Sichang Ferry Boat Service for
Energy Management
ชงโค แซ่ ต้งั วีระพล แจ่ มสวัสดิ์ วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ และกมลรัตน์ สุ ริยะสาร
Chongko Saetang, Virapol Jamsawas, Virawan Ritruangroj and Kamolrat Suriyasarn
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาแนวทางในการพัฒนาการให้ บริ ก ารแก่ ผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟากศรี ราชา - เกาะสี ชัง เพื่อส่ งเสริ ม การจัด การพลังงาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การของเรื อโดยสารข้ามฟากศรี ราชา - เกาะสี ชงั และส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การของผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟากให้ดีข้ ึ น ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายโดยใช้วิธีประเมินผลจาก
แบบสอบถาม จากผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟาก จานวน 1,610 คน
ผลการวิจยั พบว่าผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟากที่ตอบแบบประเมินผลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 54.7% (880 คน) และเป็ นเพศชาย 45.3% (730
คน)โดยมีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี 49.1% (790 คน) มากที่สุด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ น 38.2% (615 คน) อาชี พส่ วนมาก
ทางานบริ ษทั เอกชน 46.3% (745 คน) รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่ วนตัวตาม 20.8% (335 คน) อาชี พนักเรี ยนและนักศึกษาและอาชี พรับราชการ/
พนักงานของรัฐและอื่นๆ ตามลาดับ ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้ระหว่าง 5,000 ถึง 15,000 บาท/เดือน มากที่สุด 45.3% (730 คน) และมีผตู้ อบ
แบบสอบถามน้อยที่สุดคือผูม้ ีรายได้ สู งกว่า 30,000 บาท/เดือน 10.6 % (170 คน)
วัตถุประสงค์และแผนการเดินทาง ผูต้ อบแบบสอบถามเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนมากที่สุด 77.3% (1,245 คน) และนิ ยมเดินทางมา
ในช่วงวันหยุดราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) มากที่สุด 50.6% (815คน) ผูต้ อบแบบสอบถามชอบเดินทางมามากที่สุดในฤดูอื่นๆ 40.4% (650 คน)
ผูต้ อบแบบสอบถามเดินทางมาจากภาคตะวันออกมากที่สุด 39.8% (640 คน) ผูต้ อบแบบสอบถามใช้เวลาในการรอขึ้นเรื อนานมากกว่า 30 นาที มาก
ที่สุด 49.1% (790 คน) มีความต้องการเลือกพักค้างแรมบ้านพักตากอากาศมากที่สุด 60.6 % (975 คน) ต้องการเลือกที่พกั ราคา 501 - 1,000 บาท มาก
ที่สุดและนิยมใช้จกั ยานยนต์/รถสามล้อรับจ้างมากที่สุด 61.2% (1,000 คน)
ความสะดวกในการเดินทางมายังท่าเรื อ อยูใ่ นระดับปานกลางมากที่สุด 44.7% (720 คน) ความพึงพอใจต่อค่าโดยสารเรื อในระดับปาน
กลางมากที่สุด 60.6% (975 คน) ความสะดวกสบายภายในของเรื อมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมากที่สุด 64.3% (1,035 คน) ความพึงพอใจต่อ
การให้บริ การ ของพนักงานเรื อข้ามฟากในระดับปานกลางมากที่สุด 70.2% (1,130 คน) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยของ
เรื อข้ามฟากในระดับปานกลางมากที่สุด 65.8% (1,060 คน) และระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริ การตลอดเส้นทางในระดับปานกลาง
มากที่สุด 75.2% (1,210 คน) รองลงมาในระดับมาก 14.9% (240 คน) ในระดับน้อย 7.8% (125 คน) ในระดับมากที่สุด 1.2% (20 คน) และในระดับ
น้อยที่สุด 0.9% (15 คน) เรี ยงตามลาดับ
ระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟากต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน จากการเดินทางระหว่าง
ศรี ราชา-เกาะสี ชงั มีจานวนผูโ้ ดยสารต่อเที่ยวในระดับมาก มากที่สุด 50.3% (810 คน) สภาพเรื อโดยสารและเครื่ องยนต์ที่ให้บริ การในระดับปานกลาง
มากที่สุด 60.6% (225 คน) จานวนพนักงานประจาเรื อในระดับปานกลางมากที่สุด 51.9% (835 คน) ความสามารถ/ชานาญของพนักงานประจาเรื อใน
ระดับปานกลางมากที่สุด 51.9% (835 คน) ความเหมาะสมของเส้นทางเดินเรื อในระดับปานกลางมากที่สุด 55.9% (900 คน) ความเหมาะสมของการ
ใช้พลังงานขณะเดินเรื อในระดับปานกลางมากที่สุด 61.2% (985 คน) ความเหมาะสมของการใช้พลังงานขณะส่ งผูโ้ ดยสารขึ้นท่าเรื อในระดับปาน
กลางมากที่สุด 57.5% (920 คน) การป้ องกันมลพิษและสิ่ งแวดล้อมในระดับปานกลางมากที่สุด 47.2% (760 คน) ภาพรวมของการจัดการพลังงานอยู่
ในระดับปานกลางมากที่สุด 49.7% (800 คน)
คาสาคัญ : การพัฒนาการให้บริ การ เรื อข้ามฟากศรี ราชา-เกาะสี ชงั ส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน

Abstract
This study tended to provide the tentative guideline for service development for Sriracha – Koh Sichang passenger ferry services in
order to promote the energy management. Also, it aimed to obtain the suggestions and guidelines for improving the services. 1,610 participants in
the ages between 21-30 years old were asked to complete the questionnaires. 54.7% of them were female (880 women) 45.3% were male (730
men). Most of them graduated bachelor degree (38.2% or 615 people) and most of them worked for private companies (46.3% or 745 people) and
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the rest were freelances, students, government officers and others (20.8% or 335 people). The most frequent rank of salaries was 5,000 – 15,000
Baht/month (45.3% or 730 people) and the least frequent rank of salaries was more than 30,000 Baht/month (45.3% or 170 people).
The finding indicated the participants mostly aimed for travel and leisure (77.3% or 1,245 people), they favored commuting during
Saturday and Sunday (50.6% or 815 people) and in the other season (40.4% or 650 people), and most of them were from eastern region (39.8% or
640 people). In addition, 49.1% (790 people) of the participants spent more than 30 minutes for waiting to board. They mostly wanted to stay in
bungalows which cost between 501-1,000 Baht (60.6% or 975 people), and they favored commuting by motorcycle taxi or motor tricycle taxi.
Moreover, 44.7% (720 people) of the passengers had a moderate level of satisfaction on traveling to pier, 60.6% (975 people) had a moderate level
of satisfaction on ticket price, 64.3% (1,035 people) had a moderate level of satisfaction on convenience of the ferries, 70.2% (1,130 people) had a
moderate level of satisfaction on the ferries’ services 65.82% (1,060 people) had a moderate level of satisfaction on the ferries’ safety. The overall
levels of satisfaction of the Sriracha – Koh Sichang passenger ferries ranking respectively as follows: 75.2% (1,210 people) had a moderate level
of satisfaction, 14.9% (240 people) at a high level, 7.8% (125 people) at a low level, 1.2% (20 people) at a very high level and 0.9% (15 people) at
a very low level.
For the tentative guideline for promoting the energy management, the Sriracha – Koh Sichang passenger ferries carried passages per
trip at a high level (50.3% or 810 people), the ferries’ condition and engine safety were at a moderate level (60.6% or 225 people), receptions at a
moderate level (51.9% or 835 people), expertise and skills of ferry officers at a moderate level (51.9% or 835 people), ferry route at a moderate
level (55.9% or 900 people), energy use during on board at a moderate level (61.2% or 985 people), energy use during picking-up and dropping-off
passengers at a moderate level (57.5% or 920 people), and pollution and environment preservation at a moderate level (47.2% or 760 people).
Overall, the energy management was at a moderate level (49.7% or 800 people).
Keywords: Service Development, Sriracha - Koh Sichang Ferry Boat Service, Energy Management.

1. บทนา
โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกได้กาหนดพื้นที่เป้ าหมายในจังหวัดชลบุรีเป็ นเมืองท่องเที่ยวและมีการพัฒนาทางด้านการ
คมนาคมขนส่ ง การศึกษาสาธารณะสุ ข การเงิน การธนาคารและจัดให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ (สถาบันสังคมและสิ่ งแวดล้อม,
2548) รัฐบาลได้กาหนดโยบายสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน โดยใช้ยทุ ธศาสตร์ การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว “ไทยเที่ยว
ไทย” ให้เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญเพื่อกระตุน้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ เนื่ องจากปั จจุบนั นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิ นทางมาประเทศ
ไทยประมาณปี ละ 12 ล้านคน ที่สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 400,000 ล้านบาทต่อปี ได้ลดจานวนลงมากจากเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง ทาให้ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ ดังนั้นภาครัฐจึงสนับสนุนให้ประชาชนภายในประเทศไทยท่องเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ตาม
การบริ หารการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ งประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวอยูอ่ ย่างไม่จากัดที่มีคุณค่ามากมายหลาย ทั้งอุทยานแห่ งชาติ
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนาธรรมที่ มีเอกลักษณ์ แต่ยงั ขาดการบริ หารการพัฒนาการท่องเที่ ยวในพื้นที่ พิเศษอย่างบูรณาการแบบ
เบ็ดเสร็ จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุ รักษ์และฟื้ นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การสรรค์สร้ างบริ การคุณภาพ และผลิ ตภัณฑ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มี
ความเป็ นเลิศระดับโลกในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (ศรัญญา, 2537 และ สรี ยา, 2545 )
ตามแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนนี้ รวมทั้งยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้มีระบบการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ ยวที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ เพิ่มขี ดความสามารถขององค์กรภาครั ฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยว เกาะสี ชงั และพื้นที่เชื่ อมโยง ถื อเป็ นพื้นที่เป้ าหมายตามนโยบายของ
รัฐบาล เนื่ องจากเกาะสี ชังเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ล้อมรอบด้วยทะเล มี โขดหิ น และหน้าผาเป็ นส่ วนใหญ่ ทาให้มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งยังมีเกาะบริ วารอีก 8 เกาะ ที่อยูใ่ นอานาเขตของเกาะสี ชงั มีทรัพยากรใต้น้ าทางทะเลที่สวยงาม ทาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (ชูชาติ, 2538)
จากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณผูโ้ ดยสาร ทาให้เกิดปั ญหาความแออัดของผูโ้ ดยสารและความไม่พร้ อมในการให้บริ การของท่าเรื อ ซึ่ งเกิ ด
ความแออัดในช่วงวันหยุดระยะยาวที่มีเวลาวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ผูโ้ ดยสารที่ตอ้ งการเดิ นทางไปท่องเที่ยวที่เกาะสี ชงั ต้องเสี ยเวลาในการรอเรื อ
โดยสารข้ามฝากเป็ นเวลาหลายๆ ชัว่ โมง ทาให้เกิ ดความเบื่อหน่ าย หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการเตรี ยมการดาเนิ นงานล่วงหน้า
เพื่อที่จะสามารถรองรับ และให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารได้อย่างเพียงพอทันต่อความต้องการ และอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หากท่าเรื อและเรื อโดยสารข้ามฝาก
ไม่สามารถเตรี ยมการ และดาเนิ นงานให้สามารถรองรั บผูโ้ ดยสารที่ เพิ่ มขึ้ นได้ ก็จะส่ งผลเสี ยต่ อความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จของเกาะสี ชัง
โดยเฉพาะส่วนของธุรกิจการท่องเที่ยว ความสามารถในการดาเนิ นงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมกับปริ มาณการเดิ นทางทางเรื อ
โดยสารข้ามฟากไปยังเกาะสี ชงั ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องทาการสารวจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการใช้บริ การว่ามีความพึงพอใจมากน้อย
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เพียงใดต่อการให้บริ การของเรื อโดยสารข้ามฟากที่ให้บริ การประจาเส้นทาง ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การจะมีผลต่อความพึงพอใจหรื อไม่ และ
เพื่อไว้เป็ นแนวทางการวางแผนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาท่าเทียบเรื อ ตลอดจนเรื อโดยสารให้ได้รับความพึงพอใจของผูม้ าใช้
บริ การมากที่สุด

1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การเรื อโดยสารข้ามฝากศรี ราชา - เกาะสี ชงั
2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเรื อโดยสารข้ามฟากในเส้นทางระหว่างฝั่งอาเภอศรี ราชา-เกาะสี ชงั
3. เพื่อหาแนวทางส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน

1.2 ขอบเขตของโครงการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จยั ที่ เ กี่ ยวข้องกับ ความพึ งพอใจ (Satisfaction) แนวทางการพัฒนาการบริ ก ารแก่
ผูใ้ ช้บริ การ
2. ขอบเขตประชากรเพื่อทราบความพึงพอใจและแนวทางการพัฒนาการบริ การของผูร้ ั บบริ การต่อการเดินทางโดยเรื อโดยสารข้าม
ฟากในเส้นทางระหว่างฝั่งอาเภอศรี ราชา - เกาะสี ชงั และ ส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผูร้ ับบริ การ
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และแนวทางการพัฒนาการบริ การ

1.3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั
การวิจยั ที่มุ่งศึกษาความพึงพอใจและแนวทางการให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การเรื อโดยสารข้ามฟากในเส้นทางระหว่างฝั่งอาเภอศรี ราชาเกาะสี ชงั ใน 6 ด้าน คือ
1. สถานที่ต้งั / ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์ / แผนการเดินทาง
3. การบริ การ / อานวยความสะดวก
4. ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบตั ิของเรื อโดยสารข้ามฟาก
5. แนวทางการพัฒนาการให้บริ การ
6. แนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. สถานที่ต้ งั / ระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์ / แผนการเดินทาง
3. การบริ การ / อานวยความสะดวก
4. ความเหมาะสมของระเบียบ
ปฏิบตั ิของเรื อโดยสารข้ามฟาก
5. แนวทางการพัฒนาการให้บริ การ
6. แนวทางการส่ งเสริ มการ
จัดการพลังงาน

ผู้รับบริการ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

1.4 นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในงานวิจยั
ผูใ้ ห้บริ การ หมายถึง ท่าเรื อ และเรื อข้ามฟากระหว่างฝั่งอาเภอศรี ราชา – เกาะสี ชงั
ผูร้ ับบริ การ หมายถึง ผูท้ ี่ใช้บริ การท่าเรื อ และเรื อข้ามฟากระหว่างฝั่งอาเภอศรี ราชา – เกาะสี ชงั
ศรี ราชา หมายถึง อาเภอศรี ราชาในเขตจังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ 616.4 ตารางกิโลเมตร จานวนประชากร 228,717 คน (พ.ศ. 2552) ความ
หนาแน่นประชากร 371.05 คน/ตารางกิโลเมตร มีพ้นื ที่ติดชายทะเลด้านอ่าวไทย โดยฝั่งตรงข้ามเป็ นอาเภอเกาะสี ชงั มีระยะห่ าง 12 ตารางกิโลเมตร
เกาะสี ชงั หมายถึง หมู่เกาะที่อยูบ่ ริ เวณก้นอ่าวไทย มีระยะทางห่างจากชายฝั่งอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ
12 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะสี ชงั และเกาะบริ วารน้อยใหญ่อีก 8 เกาะ
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ความพึงพอใจต่อการรับบริ การ หมายถึง ความรู สึกชอบ ความประทับใจ ความรู้สึกที่ดี หรื อความพอใจของผูใ้ ช้บริ การเรื อโดยสาร
ข้ามฟากในเส้นทางระหว่างฝั่งอาเภอศรี ราชา – เกาะสี ชงั
การพัฒนาการให้บริ การ หมายถึ ง การปรับปรุ งการให้บ ริ การ ให้เป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การพอใจ ประหยัด
ปลอดภัย สะดวกสบายในบริ การที่ได้รับในทางที่ดีข้ ึน
การจัดการพลังงาน หมายถึ ง การจัดการใช้พลังงานอย่างคุ ม้ ค่า ใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน (วลัย
ลักษณ์, 2543)

1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริ การท่าเรื อ และเรื อโดยสารข้ามฟากในเส้นทางระหว่างฝั่งอาเภอศรี ราชา-เกาะสี ชงั
เพื่อใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อๆ ไปให้เป็ นที่ ยอมรั บ พึงพอใจ และต้องการกลับมารั บบริ การอี กครั้ง
หน่ วยงานที่จะนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ได้แ ก่ หน่ ว ยงานของภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ยวข้อง เช่ น เทศบาลอาเภอศรี ราชา
เทศบาลอาเภอเกาะสี ชัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอศรี ราชา และเกาะสี ชัง การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย ฯลฯ

2. วิธีการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง “แนวทางในการพัฒนาการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารเรื อข้ามฟากศรี ราชา-เกาะสี ชงั เพื่อส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน” เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การเรื อโดยสารข้ามฟากให้มีการบริ การเป็ นที่พึงพอใจต่อผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟาก และการส่ งเสริ มการ
ประหยัดพลังงานด้วยแนวทางการจัดการพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาพร้ อมทั้งสร้ างความพึงพอใจในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้มี
มากขึ้น

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟากศรี ราชา - เกาะสี ชงั โดยเก็บตัวอย่างจากผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การเรื อ
โดยสารข้ามฟาก จานวน 1,610 คน

2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ คณะผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ น จากการศึ ก ษาเอกสารและรายงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 5 ขั้นตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านประชากรทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์และแผนการเดินทางของผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟากศรี ราชา - เกาะสี ชงั จานวน 13 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับความพึ งพอใจของผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟาก ศรี ราชา - เกาะสี ชัง โดยวัดความพึงพอใจใน 10 ด้าน เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ งมีคาถามในการวัดความพึงพอใจต่อแนวคิดใน
การพัฒนาการให้บริ การ ดังนี้
(1) ความสะดวกในการเดินทางมายังท่าเรื อ
(2) ความถี่ของเรื อข้ามฟาก
(3) ค่าโดยสารของเรื อข้ามฟาก
(4) ความสะดวกสบายภายในของเรื อข้ามฟาก
(5) การให้บริ การของพนักงานเรื อข้ามฟาก
(6) ความรวดเร็ ว / ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างศรี ราชาและเกาะสี ชงั
(7) ความสุ ภาพและมิตรไมตรี ของพนักงานต่อผูโ้ ดยสาร
(8) ความปลอดภัยในการขึ้น-ลงเรื อ ของท่าเรื อศรี ราชาและเกาะสี ชงั
(9) ความปลอดภัยของเรื อข้ามฟาก
(10) ภาพรวมของการให้บริ การตลอดเส้นทางของเรื อข้ามฟาก
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน โดยวัดระดับความเหมาะสม ใน 10 ด้าน เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วน ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่ งมีคาถามในการวัดระดับความเหมาะสมต่อแนว
ทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน ดังนี้
(1) จานวนผูโ้ ดยสารต่อเที่ยว
(2) สภาพของเรื อโดยสารและเครื่ องยนต์ที่ให้บริ การ
(3) จานวนพนักงานประจาเรื อ
(4) ความสามารถ/ชานาญของพนักงานประจาเรื อ
(5) ความเหมาะสมของเส้นทางเดินเรื อ
(6) ความเหมาะสมของการใช้พลังงานขณะจอดที่ท่าเรื อ
(7) ความเหมาะสมของการใช้พลังงานขณะเดินเรื อ
(8) ความเหมาะสมของการใช้พลังงานขณะส่ งผูโ้ ดยสารขึ้นท่าเรื อ
(9) การป้ องกันมลพิษและสิ่ งแวดล้อม
(10) ภาพรวมของการจัดการพลังงาน

2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างจากผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฟาก โดยให้ผโู ้ ดยสารตอบแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้น หรื อโดยการสัมภาษณ์ หรื ออ่านข้อคาถามที่ต้ งั ไว้ให้ฟังและให้ผโู้ ดยสารตอบคาถาม จากข้อมูลคาถาม

2.4 สถิตทิ ใี่ ช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เวอร์ ชนั่ 11.0 โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มา
เปลี่ยนเป็ นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรมเพื่อดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตามลาดับขั้น

3. ผลการศึกษา
3.1 ลักษณะผู้โดยสารเรือด้ านประชากรทางสังคม
ตารางที่ 1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามสาหรับผู้โดยสารเรือข้ ามฝากศรีราชา ถึง เกาะสีชัง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้
ลักษณะด้ านประชากรทางสั งคม
รวม
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

จานวน
1,610
730
880
195
790
420
145
55
5
85
545
295
615
70
205
745
335
245
80

ชาย
หญิง
12 ถึง 20 ปี
21 ถึง 30 ปี
31 ถึง 40 ปี
41 ถึง 50 ปี
51 ถึง 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่า
รับราชการ/วิสาหกิจ
บริ ษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่น ๆ
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ร้ อยละ
100
45.3
54.7
12.1
49.1
26.1
9
3.4
0.3
5.3
33.9
18.3
38.2
4.3
12.7
46.3
20.8
15.2
5
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ตารางที่ 1 (ต่ อ)
รายได้

ลักษณะด้ านประชากรทางสั งคม
ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
5,000 ถึง 15,000 บาท/เดือน
15,001 ถึง 30,000 บาท/เดือน
สู งกว่า 30,000 บาท/เดือน

จานวน
365
730
345
170

ร้ อยละ
22.7
45.3
21.4
10.6

จากตารางที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝากระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชงั จานวนผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้
จานวน 1,610 คน ส่ ว นใหญ่เ ป็ นเพศหญิง จานวน 880 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 54.7 และเพศชาย จานวน 730 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 45.3 ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ถึ ง 30 ปี มากที่สุด จานวน 790 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.1 รองลงมา อายุ 31 ถึ ง 40 ปี จานวน 420 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 26.1 อายุ 12 ถึ ง 20 ปี จานวน 195 คนคิดเป็ นร้ อยละ 12.1 อายุ 41 ถึ ง 50 ปี จานวน 145 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9 อายุ 51 ถึ ง 60 ปี
จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.4 และช่ วงอายุที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่ สุด คื อช่ วงอายุมากกว่า 60 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
ระดับการศึกษาผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝากระหว่างศรี ราชา เกาะสี ชงั ผูต้ อบแบบสอบถามมีก ารศึก ษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน
615 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.2 รองลงมาคือการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 545 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.9 อนุ ปริ ญญา/ปวส. จานวน 295 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 18.3 ระดับประถมศึกษา จานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 และน้อยที่สุดคือ ระดับปริ ญญาโท จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.3

3.2 วัตถุประสงค์ และแผนการเดินทางมาเกาะสีชังของผู้โดยสารเรือข้ ามฟากศรีราชา - เกาะสีชัง
ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์ และแผนการเดินทางของผู้โดยสารเรือข้ ามฝากศรีราชา - เกาะสีชัง
วัตถุประสงค์ และแผนการเดินทาง
รวม
ท่ านโดยสารเรือข้ ามฟาก ระหว่ างศรีราชา - เกาะสี ชัง บ่ อยเท่ าใด
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
อื่น ๆ
วัตถุประสงค์ ของการเดินทาง
ท่องเทียว/พักผ่อน
มาเยีย่ มญาติหรื อมาเยีย่ มเพื่อน
ติดต่อธุรกิจ / ประกอบอาชีพ
ทัศนศึกษา
อื่น ๆ
ท่ านทราบตารางเดินเรือระหว่ างศรีราชา - เกาะสี ชังหรือไม่
ทราบ
ไม่ทราบ
ท่ านโดยสารเรือข้ ามฝากในช่ วงวันใด
วันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์ )
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
อื่น ๆ
ท่ านมักจะเดินทางในช่ วงฤดูใด
ฤดูร้อน (มี.ค.- มิ.ย.)
ฤดูฝน (ก.ค. - ต.ค.)
ฤดูหนาว (พ.ย.- ก.พ.)
อื่น ๆ
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จานวน
1,610

ร้ อยละ

85
115
345
275
790

5.3
7.1
21.4
17.1
49.1

1245
175
140
5
45

77.3
10.9
8.7
0.3
2.8

865
745

53.7
46.3

145
500
815
150

9
31.1
50.6
9.3

395
140
425
650

24.5
8.7
26.4
40.4
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
วัตถุประสงค์ และแผนการเดินทาง
ท่ านเดินทางมาจากจังหวัดทางภาคใด
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
อื่น ๆ
ท่ านเดินทางมาในลักษณะใด
คนเดียว
มากับกลุ่มเพื่อนหลายคน
มากับครอบครัวหลายคน
อื่น ๆ
ท่ านใช้ พาหนะใดในการเดินทางมาท่ าขึ้นเรือ
รถรอบเมือง
รถยนต์ส่วนตัว
รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
รถสามล้อ / มอเตอร์ไซด์รับจ้าง
อื่น ๆ
ท่านใช้เวลาในการรอขึ้นเรื อเพื่อไปศรี ราชาและเกาะสี ชงั นานเท่าไหร่
ต่ากว่า 30 นาที
มากกว่า 30 นาที
มากกว่า 1 ชัว่ โมง
อื่น ๆ
ท่านใช้เวลาการมาพักที่เกาะสี ชงั นานเท่าไหร่
ไปเช้า-เย็นกลับ ไม่ตอ้ งตอบข้อ 2.13
1 -2 วัน
3-6 วัน
1 สัปดาห์
อื่น ๆ
ท่านต้องการเลือกพัก / ค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทใด
โรงแรม
บ้านพักตากอากาศ
บ้านพักของญาติหรื อเพื่อน
บ้านพักหน่วยงานราชการ
อื่น ๆ
ท่านต้องการเลือกพักค้างแรมในราคาเท่าใด
50 - 200 บาท
201 -500 บาท
501 - 1,000 บาท
มากกว่า 1,000 บาท
ท่านใช้ยานพาหนะใดขณะพักแรมอยูบ่ นเกาะสี ชงั
รถส่ วนตัว
จักยาน/มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
จักยานยนต์/สามล้อรับจ้าง
อื่น ๆ
* หมายเหตุ สามารถตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
** ไม่ตอ้ งตอบเรื่ องท่านต้องการพักค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทใด
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จานวน

ร้อยละ

465
125
65
640
285
30

28.9
7.8
4
39.8
17.7
1.9

270
680
605
55

16.8
42.2
37.6
3.4

200
1145
85
155
25

12.4
71.1
5.3
9.6
1.6

710
790
70
40

44.1
49.1
4.3
2.5

735
735
50
50
40

45.7
45.7
3.1
3.1
2.5

315
975
170
40
110

19.6
60.6
10.6
2.5
6.8

385
500
595
130

23.9
31.1
37
8.1

205
305
1000
100

12.7
18.9
62.1
6.2
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จากตารางที่ 2 วัตถุประสงค์และแผนการเดิ นทางของผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝากศรี ราชา - เกาะสี ชงั นั้น ผูต้ อบแบบสอบถามตอบคาถาม
ความบ่อยครั้งของการเดินทางมาในข้ออื่นๆ มากที่สุด จานวน 790 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.1 รองลงมาคื อเดิ นทางเดือนละ 1 ครั้ง จานวน 345 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.4 เดิ นทางมากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวน 275 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.1 เดินทางสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จานวน 115 คน คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 7.1 และเดิ นทางมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง น้อยที่สุด จานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3
จากการเดินทางมีผทู้ ราบตารางเดินเรื อระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชงั จานวน 865 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.7 และยังมีผทู้ ี่ไม่ทราบข้อมูลอีก
จานวน 745 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3
ผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝากเดิ นทางมาในช่ วงวันหยุดราชการ (วันเสาร์ และวันอาทิตย์) มากที่สุด จานวน 815 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.6
รองลงมาคือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 500 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.1 ในช่ วงวันอื่ นๆ เช่ น อาจเป็ นวันหยุดของตัวเอง หรื อแล้วแต่โอกาส จานวน
150 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.3 และน้อยที่สุดคือวันธรรมดา จานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9
ในช่ วงฤดู ที่มีผูต้ อบแบบสอบถามเดิ นทางมามากที่ สุ ดคื อในช่ วงอื่ น ๆ เช่ น แล้วแต่โอกาส ทุกฤดู แล้วแต่สะดวก จานวน 650 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 40.4 มีผูเ้ ดิ นทางมาเกาะสี ชังรองลงมาคือฤดูหนาว (เดื อนพฤศจิ กายน ถึ ง เดื อนกุมภาพันธ์ ) จานวน 425 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.4
ในช่ วงฤดูร้อน (เดื อนมีนาคม ถึ ง เดื อนมิถุนายน) จานวน 395 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 24.5 และน้อยที่ สุ ด คือในช่ วงฤดู ฝน (เดื อนกรกฎาคม ถึ ง
เดื อนตุลาคม) จานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.7
ผูต้ อบแบบสอบถามเดิ นทางมาจากภาคตะวันออกมากที่สุด จานวน 640 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.8 รองลงมาคื อภาคกลาง จานวน
465 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.9 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 285 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.7 มาจากภาคเหนื อจานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.8
ภาคใต้ จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4 และภาคอื่นๆ มีจานวนน้อยที่สุดจานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.9
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามเดิ นทางมากับ กลุ่ ม เพื่อนหลายคน (3-9 คน) มากที่สุด จานวน 680 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.2 รองลงมาคื อ
เดิ นทางมากับครอบครั วหลายคน (3-4 คน) จานวน 605 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.6 และเดิ นทางมาคนเดี ยวจานวน 270 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.6
และเดิ นทางมาในลักษณะอื่นๆ น้อยที่สุดจานวน 55 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 3.4
ผูต้ อบแบบสอบถามใช้พาหนะในการเดิ นทางมาท่าขึ้ นเรื อโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวมากที่ สุดจานวน 1,145 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.1
รองลงมาคื อใช้รถรอบเมือง จานวน 200 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.4 รถสามล้อ / มอเตอร์ ไซด์รับจ้าง จานวน 155 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.6 ใช้ร ถ
มอเตอร์ ไซค์ส่วนตัวจานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 และใช้พาหนะอื่น ๆ น้อยที่สุด จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.6
ผูต้ อบแบบสอบถามใช้เวลาในการรอขึ้ นเรื อเพื่อไปศรี ราชาและเกาะสี ชังนานมากกว่า 30 นาที มากที่สุด จานวน 790 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 49.1 รองลงมาคื อต่ากว่า 30 นาที จานวน 710 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.1 และมากกว่า 1 ชั่วโมง จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.3 และใช้
เวลารอขึ้นเรื อแบบอื่ นๆ น้อยที่สุดจานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.5 ผูต้ อบแบบสอบถามใช้เวลาการมาพักที่ เกาะสี ช ัง มากที่สุดคื อ ไปเช้า -เย็น
กลับ และใช้เวลามาพักที่เกาะสี ชัง 1 ถึ ง 2 วันเท่ากัน จานวน 735 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.7 รองลงมาคือ ใช้เวลามาพักที่เกาะสี ชัง 3 ถึ ง 5 วัน และ
ใช้เวลามาพักที่ เกาะสี ชัง 1 สัปดาห์ เท่ากัน จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 และมีผูต้ อบแบบสอบถามใช้เวลามาพักที่เกาะสี ชังแบบอื่นๆ น้อย
ที่สุดจานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.5
ผูต้ อบแบบสอบถาม ต้องการเลื อกพักค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทบ้านพักตากอากาศมากที่สุด จานวน 975 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.6
รองลงมาคือต้องการพักค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทโรงแรม จานวน 315 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.6 ต้องการพัก ค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทบ้านพัก
ของญาติหรื อเพื่อน จานวน 170 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.6 ต้องการพัก ค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทอื่น ๆ จานวน 110 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.8 และ
ต้องการพักค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทบ้านพักหน่ วยงานราชการน้อยที่ สุด จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.5
ผูต้ อบแบบสอบถามใช้ยานพาหนะใดขณะพัก แรมอยู่บ นเกาะสี ช ังใช้รถจัก ยานยนต์/สามล้อรับจ้างมากที่สุด จานวน 1,000 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 62.1 รองลงมาคือใช้รถจักยาน/มอเตอร์ ไซค์ส่วนตัว จานวน 305 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.9 ใช้รถส่ วนตัว จานวน 205 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 12.7 และน้อยที่สุดใช้พาหนะแบบอื่น ๆ จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.2 เรี ยงตามลาดับ

3.3 แนวคิดในการพัฒนาการให้ บริการแก่ ผ้โู ดยสารเรือข้ ามฟาก
จากตารางที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการเดินทาง เรื่ องความสะดวกในการเดิ นทางมายังท่าเรื อ มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง มากที่สุด จานวน 720 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.7 และรองลงมามีความพึงพอใจในระดับ มาก จานวน 685 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.5
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.9 และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในระดับน้อย จานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.9
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อความถี่ของเรื อข้ามฝากจากศรี ราชาไปเกาะสี ชงั มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มากที่สุดจานวน 1,030 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.0 ในระดับรองลงมาคือระดับมากจานวน 445 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.6 ในระดับน้อยจานวน 115 คน คิด
เป็ นร้อยละ 7.1 และมีผตู้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือในระดับน้อยที่สุด จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่ อแนวคิดในการพัฒนาการให้ บริการแก่ ผ้โู ดยสารเรือข้ ามฟาก
หัวข้ อ (Item)
ความสะดวกในการเดินทางมายังท่าเรื อ
ความถี่ของเรื อข้ามฟาก
ค่าโดยสารของเรื อข้ามฟาก
ความสะดวกสบายภายในของเรื อข้ามฟาก
การให้บริ การของพนักงานเรื อข้ามฟาก
ความรวดเร็ ว/ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างศรี
ราชาและเกาะสี ชงั
ความสุ ภาพและมิตรไมตรี ของพนักงานต่อผูโ้ ดยสาร
ความปลอดภัยในการขึ้น - ลงเรื อ ของท่าเรื อศรี ราชา
และเกาะสี ชงั
ความปลอดภัยของเรื อข้ามฟาก
ภาพรวมของการให้บริ การตลอดเส้นทางของ
เรื อข้ามฟาก

มากที่สุด
จานวน
ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
จานวน
ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

จานวน

น้ อย
ร้ อยละ

น้ อยที่สุด
จานวน ร้ อยละ

175
30
10
15

10.9
1.9
0.6
0.9

685
445
445
250
180

42.5
27.6
27.6
15.5
11.2

720
1,030
975
1,035
1,130

44.7
64
60.6
64.3
70.2

30
115
140
300
270

1.9
7.1
8.7
18.6
16.8

20
20
15
15

1.2
1.2
0.9
0.9

20

1.2

195

12.1

1,200

74.5

170

10.6

25

1.6

20

1.2

230

14.3

1,195

74.2

160

9.9

5

0.3

30

1.9

180

11.2

1,060

65.8

320

19.9

20

1.2

25

1.6

260

16.1

995

61.8

300

18.6

30

1.9

20

1.2

240

14.9

1,210

75.2

125

7.8

15

0.9

3.4 แนวทางการส่ งเสริมการจัดการพลังงาน
จากตารางที่ 4 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในระดับความเหมาะสมต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน จากการเดินทาง
ระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชงั เรื่ อง จานวนผูโ้ ดยสารต่อเที่ยว ในระดับมาก มากที่สุดจานวน 810 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.3 ในระดับรองลงมาคือระดับ
ปานกลางจานวน 540 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 ระดับมากที่สุด จานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 ระดับน้อย จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.4 และ
น้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุดจานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.9
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน จากการเดิ นทางระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชงั เรื่ องสภาพ
ของเรื อโดยสารและเครื่ องยนต์ที่ให้บริ การมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางมากที่สุดจานวน 975 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.6 ในระดับรองลงมา
คือระดับมากจานวน 355 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 ระดับน้อยจานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 ระดับน้อยที่สุด จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และมี
ผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือระดับมากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงานจากการเดิ นทางระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชงั เรื่ องการ
ป้ องกันมลพิษและสิ่ งแวดล้อม ในระดับปานกลางมากที่สุดจานวน 760 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.2 ในระดับรองลงมาคือระดับมากจานวน 410 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.5 ระดับน้อยจานวน 385 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.9 ระดับน้อยที่สุดจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และน้อยที่สุดในระดับมากที่สุด
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.9
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงานจากการเดิ นทางระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชัง เรื่ อง
ภาพรวมของการจัดการพลังงาน ในระดับปานกลางมากที่สุดจานวน 800 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.7 ในระดับรองลงมาคือระดับมากจานวน 490 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.4 ระดับน้อย จานวน 265 คน คิดเป็ น ร้อยละ 16.5 ระดับน้อยที่สุดจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.2 และน้อยที่สุดในระดับมากที่สุด
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 เรี ยงตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมต่ อแนวทางการส่ งเสริมการจัดการพลังงาน
หัวข้ อ (Item)
จานวนผูโ้ ดยสารต่อเที่ยว
สภาพของเรื อโดยสารและเครื่ องยนต์ที่ให้บริ การ
จานวนพนักงานประจาเรื อ
ความสามารถ/ชานาญของพนักงานประจาเรื อ
ความเหมาะสมของเส้นทางเดินเรื อ
ความเหมาะสมของการใช้พลังงานขณะจอดเรื อ
ที่ท่าเรื อ
ความเหมาะสมของการใช้พลังงานขณะเดินเรื อ
ความเหมาะสมของการใช้พลังงานขณะส่ งผูโ้ ดยสาร
ขึ้นท่าเรื อ
การป้ องกันมลพิษและสิ่ งแวดล้อม
ภาพรวมของการจัดการพลังงาน

มากที่สุด
จานวน
ร้ อยละ

มาก
จานวน

ร้ อยละ

ระดับความเหมาะสม
ปานกลาง
จานวน
ร้ อยละ

น้ อย
จานวน

ร้ อยละ

น้ อยที่สุด
จานวน ร้ อยละ

190
10
5
85
65

11.8
0.6
0.3
5.3
4

810
355
195
630
615

50.3
22
12.1
39.1
38.2

540
975
725
835
835

33.5
60.6
45
51.9
51.9

55
225
590
55
85

3.4
14
36.6
3.4
5.3

15
45
95
5
10

0.9
2.8
5.9
0.3
0.6

25

1.6

520

32.3

900

55.9

155

9.6

10

0.6

20

1.2

485

30.1

985

61.2

110

6.8

10

0.6

15

0.9

470

29.2

920

57.1

195

12.1

10

0.6

15
20

0.9
1.2

410
490

25.5
30.4

760
800

47.2
49.7

385
265

23.9
16.5

40
35

2.5
2.2

3.5 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
ปัจจัยที่ควรปรับปรุ งมากที่สุดเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
- ควรมีที่พกั ให้เลือกมากขึ้น

- ควรมีรถให้เลือกใช้บริ การและผูน้ าเที่ยว (มัคคุเทศก์) มากกว่านี้
- ควรมีร้านอาหารและห้องน้ าตามจุดพักต่าง ๆ มากกว่านี้
- ควรมีที่พกั /ศาลาสาหรับผูโ้ ดยสารขณะรอเรื อข้ามฟาก
- ควรเปลี่ยนเสื้ อชูชีพให้มีมาตรฐานกว่าเดิม (เก่าและไม่สะอาด)
- ควรมีที่รับบริ การฝากรถก่อนจะข้ามฟากเพื่อป้ องกันการสูญหายและความปลอดภัย
- ควรปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยวภายในเกาะ (ขยะเยอะมาก)
- ห้องโดยสารด้านล่างเหม็นน้ ามันมาก ควรปรับปรุ ง
- ควรเปลี่ยนเก้าอี้โดยสารเนื่องจากสภาพเก่ามากอาจเป็ นอันตรายกับผูโ้ ดยสารที่มีน้ าหนักมากๆ ได้
- ค่าบริ การควรจะเป็ น 20 บาท ตามสภาพเรื อ (ปัจจุบนั 40 บาท)
- ปริ มาณผูโ้ ดยสารมากเกินไปทาให้นงั่ แออัด
- ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยวและสถานที่ให้ชดั เจน
- ความสะดวกในการเดินทางมาท่าเรื อเกาะลอย (รถบริ การ รถโดยสาร) จานวนน้อย และราคาแพง
- ความปลอดภัยในการขึ้น – ลงเรื อเพราะพื้นต่างระดับกันในการขึ้นลงเรื อ
- ภาพรวมของการให้บริ การความสะดวกสบายและความรวดเร็ วควรปรับปรุ ง

4. สรุ ปผลการวิจัย
4.1 ลักษณะผู้โดยสารเรือด้ านประชากรทางสังคม
แบบสอบถามสาหรับผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝากระหว่างศรี ราชา ถึ ง เกาะสี ชัง จานวนผูท้ ี่ต อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้ จานวน
1,610 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 54.7 และ เพศชายคิดเป็ นร้ อยละ45.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ถึ ง 30 ปี
มากที่สุดคิ ด เป็ นร้ อยละ 49.1 รองลงมาอายุ 31 ถึ ง 40 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.1 อายุ 12 ถึ ง 20 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.1 อายุ 41 ถึ ง 50 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 9 อายุ 51 ถึ ง 60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 3.4 และช่ วงอายุที่ผูต้ อบแบบสอบถามตอบน้อยที่ สุด อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 0.3
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สาหรับผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝากระหว่างศรี ราชา-เกาะสี ชงั ผูต้ อบแบบสอบถามมีก ารศึก ษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ
38.2 รองลงมาคือการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 33.9 อนุ ปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้ อยละ 18.3 ระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 5.3
และน้อยที่สุดคือระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 4.3
สาหรับผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝากศรี ราชา - เกาะสี ชงั มีอาชีพทางานบริ ษทั เอกชนมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือประกอบธุ รกิ จ
ส่วนตัวคิดเป็ นร้อยละ 20.8 นักเรี ยน/นักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ15.2 รับราชการ/วิสาหกิจคิดเป็ นร้อยละ 12.7 ช่วงอาชี พที่มีผตู้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด
คื ออาชี พอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่ก ล่าวมาข้างต้น คิด เป็ นร้ อยละ 5 รายได้ของผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝาก ศรี ราชา - เกาะสี ชงั มีรายได้ระหว่าง 5,000 ถึ ง
15,000 บาท/เดือน มากที่สุดร้อยละ 45.3 รายได้รองลงมาต่ากว่า 5,000 บาท/เดือนคิดเป็ นร้อยละ 22.7 คือรายได้ 15,001 ถึง 30,000 บาท/เดือน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.4 ช่วงรายได้ที่มีผตู ้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือสู งกว่า 30,000 บาท/เดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 10.6 เรี ยงตามลาดับ

4.2 วัตถุประสงค์ และแผนการเดินทางของผู้โดยสารเรือข้ ามฟากศรีราชา - เกาะสีชัง
วัตถุประสงค์และแผนการเดินทางของผูโ้ ดยสารเรื อข้ามฝากศรี ราชา- เกาะสี ชงั นั้นผูต้ อบแบบสอบถามโดยสารเรื อข้ามฟากระหว่างศรี
ราชา - เกาะสี ชงั เดิ นทางมาช่ วงเวลาอื่ นๆ มากที่สุ ด คิด เป็ นร้ อยละ 49.1 หมายถึ งเดิ น ทางตามความสะดวกสบายของช่ วงเวลาที่ เ หมาะสมของ
ตนเองหรื อหมู่ค ณะ รองลงมาคื อเดิ นทางเดือนละ 1 ครั้งคิ ดเป็ นร้ อยละ 21.4 เดิ นทางมากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 17.1 เดินทาง
สัปดาห์ละ 1 ครั้งคิดเป็ นร้ อยละ 7.1 มีผูเ้ ดิ นทางมามากกว่าเดือนละ 1 ครั้งน้อยที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 5.3
วัตถุประสงค์ข องการเดิ นทางของผูต้ อบแบบสอบถามเดิ น ทางมาเกาะสี ช ังเพื่อท่องเที่ ยว/พัก ผ่อนมากที่สุ ดคิ ดเป็ นร้ อยละ 77.3
รองลงมาคือมาเยี่ยมญาติหรื อมาเยี่ยมเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ10.9 มีวตั ถุ ประสงค์เดิ นทางมาติดต่อธุ รกิ จคิ ดเป็ นร้ อยละ 8.7 วัตถุประสงค์อื่น ๆ คิ ด
เป็ นร้ อยละ 2.8 มีผูเ้ ดิ นทางมาเกาะสี ชังเพื่อทัศนะศึกษาน้อยที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 0.3 จากการเดินทางมีผทู้ ราบตารางเดินทางข้ามฝากศรี ราชา - เกาะ
สี ชงั มีผทู้ ราบตารางเดินเรื อไป เกาะสี ชงั คิดเป็ นร้อยละ 55.7 และยังมีผทู ้ ี่ไม่ทราบข้อมูลอีกคิดเป็ นร้อยละ 46.3
ร้ อยละ 19.6 ต้องการพักค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทบ้านพักของญาติหรื อเพื่อนคิ ดเป็ นร้ อยละ 10.6 ต้องการพัก ค้างแรมเป็ นที่พกั
ประเภทอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 6.8 และต้องการพักค้างแรมเป็ นที่พกั ประเภทบ้านพักหน่ วยงานราชการน้อยที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 2.5
ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการเลื อกพัก แรมในราคา 501 บาท ถึ ง 1,000 บาท มากที่สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 37 รองลงมาคื อ ต้องการ
เลื อกพักแรมในราคา 201 ถึ ง 500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 31.1 ต้องการเลื อกพักแรมในราคา 50 ถึ ง 200 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 23.9 และต้องการเลื อก
พักแรมในราคามากกว่า 1,000 บาท น้อยที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 8.1
ผูต้ อบแบบสอบถามใช้ยานพาหนะใดขณะพักแรมอยู่บนเกาะสี ชังใช้รถจักยานยนต์/สามล้อรับจ้างมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 62.1
รองลงมาคือใช้รถจักยาน/มอเตอร์ ไซค์ส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 18.9 ใช้รถส่ วนตัวคิดเป็ นร้ อยละ 12.7 และน้อยที่สุดใช้พาหนะแบบอื่นๆ คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.2 เรี ยงตามลาดับ

4.3 แนวคิดในการพัฒนาการให้ บริการแก่ ผ้โู ดยสารเรือข้ ามฟาก
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการเดิ นทาง เรื่ องความสะดวกในการเดิ นทางมายังท่าเรื อ มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.7 และรองลงมามีความพึงพอใจในระดับ มากคิดเป็ นร้อยละ 42.5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้ อยละ10.9
และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 1.9
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อความถี่ของเรื อข้ามฝากจากศรี ราชาไปเกาะสี ชงั มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 64.0 ในระดับรองลงมาคือระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 27.6 ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 7.1 และมีผตู้ อบแบบสอบถามน้อย
ที่สุดคือในระดับน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อค่าโดยสารของเรื อข้ามฝากจากศรี ราชาไปเกาะสี ชงั ในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 60.6 ในระดับรองลงมาคือระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 27.6 ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 8.7 ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 1.9 และมีผตู้ อบ
แบบสอบถามน้อยที่สุดคือในระดับน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อความสะดวกสบายภายในของเรื อข้ามฝากจากศรี ราชาไปเกาะสี ชงั ในระดับปานกลาง
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 64.3 ในระดับรองลงมาคือระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 18.6 ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 15.5 ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
0.9 และมีผตู้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.6
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การของพนักงานเรื อข้ามฟากจากศรี ราชาไปเกาะสี ชงั ในระดับปานกลางมาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ70.2 ในระดับรองลงมาคือในระดับระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 16.8 ในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 11.2 และมีผตู้ อบแบบสอบถามน้อย
ที่สุดคือในระดับมากที่สุดและในระดับน้อยที่สุดเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 0.9
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ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อความรวดเร็ ว/ระยะเวลาในการเดินทางระหว่างศรี ราชาและเกาะสี ชงั ในระดับปานกลาง
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 74.5 ในระดับรองลงมาคือระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 12.1 ในระดับน้อย คิดเป็ น ร้อยละ 10.6 ในระดับน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
1.6 และมีผตู้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึง พอใจต่อความสุ ภาพและมิตรไมตรี ของพนักงานต่อผูโ้ ดยสาร ในระดับปานกลางมากที่สุด คิ ด
เป็ นร้อยละ 74.2 ในระดับรองลงมาคือในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 14.3 ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 9.9 ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.2 และมี
ผูต้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือในระดับน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.3
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในการขึ้นลงเรื อของท่าเรื อศรี ราชาและเกาะสี ชงั ในระดับปานกลางมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.8 ในระดับรองลงมาคือในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 19.9 ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 11.2 ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
1.9 และมีผตู้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.2

4.4 แนวทางการส่ งเสริมการจัดการพลังงาน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในระดับความเหมาะสมต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงาน จากการเดิ นทางระหว่างศรี
ราชา - เกาะสี ชงั เรื่ องจานวนผูโ้ ดยสารต่อเที่ยว ในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.3 ในระดับรองลงมาคือระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 33.5
ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 11.8 ในระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 3.4 และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 0.9
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงานจากการเดิ นทางระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชงั เรื่ องสภาพ
ของเรื อโดยสารและเครื่ องยนต์ที่ให้บริ การมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.6 ในระดับรองลงมาคือระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 22 ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 14 ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และมีผตู้ อบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือในระดับมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 0.6
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงานจากการเดิ นทางระหว่างศรี ราชา-เกาะสี ชงั เรื่ องจานวน
พนักงานประจาเรื อในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45 ในระดับรองลงมาคือระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 36.6 ในระดับมากคิดเป็ นร้ อยละ
12.1 ในระดับน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 5.9 และน้อยที่สุดในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 0.3
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงานจากการเดิ นทางระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชัง เรื่ อง
ความสามารถ / ชานาญของพนักงานประจาเรื อ ในระดับปานกลางมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 51.9 ในระดับรองลงมาคือระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 39.1
ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 5.3 ในระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 3.4 และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 0.3
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงานจากการเดิ นทางระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชงั เรื่ องความ
เหมาะสมของเส้นทางเดินเรื อในระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.9 ในระดับรองลงมาคือระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 38.2 ในระดับน้อย คิด
เป็ นร้อยละ 5.3 ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 4 และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 0.6
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการพลังงานจากการเดิ นทางระหว่างศรี ราชา - เกาะสี ชงั เรื่ องความ
เหมาะสมของการใช้พลังงานขณะจอดเรื อที่ท่าเรื อ ในระดับปานกลางมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 55.9 ในระดับรองลงมาคือระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 32.3
ในระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 9.6 ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 1.6 และน้อยที่สุดในระดับน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 0.6

4.5 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
ปัจจัยที่ควรให้มีการปรับปรุ งมากที่สุดเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
- ควรมีรถให้เลือกใช้บริ การและผูน้ าเที่ยว (มัคคุเทศก์) มากกว่านี้

- ควรมีร้านอาหารและห้องน้ าตามจุดพักต่าง ๆ มากกว่านี้
- ควรเปลี่ยนเสื้ อชูชีพให้มีมาตรฐานกว่าเดิม (เก่าและไม่สะอาด)
- ควรมีที่รับบริ การฝากรถก่อนจะข้ามฟากเพื่อป้ องกันการสูญหายและความปลอดภัย
- ควรมีห้องน้ าที่ใกล้กบั ท่าเรื อเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีอยูท่ ี่เดียวผูใ้ ช้บริ การเยอะ / ไม่เพียงพอ
- อยากให้ปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยวภายในเกาะ (ขยะเยอะมาก)
- ห้องโดยสารด้านล่างเหม็นน้ ามันมาก ควรปรับปรุ ง
- ควรเปลี่ยนเก้าอี้โดยสารเนื่องจากสภาพเก่ามากอาจเป็ นอันตรายกับผูโ้ ดยสารที่มีน้ าหนักมาก ๆได้
- ท่าขึ้นเรื อเกาะสี ชงั น่าจะมีไฟฟ้ าให้แสงสว่างมากกว่านี้เวลารอขึ้นเรื อรอบเย็น
- ควรมีการจัดรถรับส่ง จากท่าเรื อถึงถนน และรับผูโ้ ดยสารจากถนน เข้าไปท่าเรื อ
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- ค่าบริ การควรจะเป็ น 20 บาท ตามสภาพเรื อ (ปัจจุบนั 40 บาท)
- หน้าต่างรับลมเรื อควรมีการปรับปรุ ง
- พื้นที่บนเรื อค่อนข้างแคบ แออัด และอุปกรณ์ความปลอดภัยชารุ ดและเก่ามาก
- ปริ มาณผูโ้ ดยสารมากเกินไปทาให้นงั่ แออัด
- ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยวและสถานที่ให้ชดั เจน
- ในขณะเรื อแล่นถ่ายรู ปไม่ได้ เพราะทัศนียภาพไม่ดีควรมีการปรับปรุ งเพื่อให้เกิดความประทับใจกับผูโ้ ดยสารเพื่อให้ผโู้ ดยสารอยาก
กลับมาเที่ยวอีกครั้ง

- ควรมีหลังคาสาหรับที่จอดรถและมีการรักษาการปลอดภัยป้ องกันการสูญหาย
- สถานที่สาหรับจอดรถน้อยมาก
- ควรปรับปรุ งในเรื่ องของเรื อ เกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัย
- ห้องน้ าและลานจอดรถบนท่าเรื อเกาะลอยและเกาะสี ชงั ไม่เพียงพอ
- พนักงานเดินเรื อพูดไม่สุภาพ พูดไม่เพราะ
- เรื่ องการบริ การและการให้บริ การยังไม่ดีพอ
- ความปลอดภัยในการขึ้น-ลงเรื อเพราะพื้นต่างระดับกันในการขึ้นลงเรื อ
- ภาพรวมของการให้บริ การความสะดวกสบายและความรวดเร็ วควรปรับปรุ ง
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนา อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ
ปั จจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านสุ ขภาพ กับความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนา อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยกลุ่ มตัวอย่างใน
งานวิจยั คือชาวนาในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 385 ครัวเรื อน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นแบบสอบถาม ใน
ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ทาการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 15 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นแบบสัมภาษณ์
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติทดสอบที การวิเคราะห์ ความแปรปรวนและค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลจากการวิจยั พบว่าชาวนาอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี มีความต้องการสวัสดิ การสังคมโดยเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีความต้องการสวัสดิการสังคมมากที่สุดในด้านอาชี พและการทางาน รองลงมา คือ ด้านสาธารณสุ ข ด้านความมัน่ คงทางสังคม ด้านบริ การทาง
สังคม และด้านการศึกษา ตามลาดับ การเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนาทั้ง 5 ด้าน จาแนกตามเพศ พบว่าชาวนาที่มีเพศต่างกัน
จะมีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ และจากการเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา จาแนก
ตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จานวนสมาชิ กในครอบครัว และจานวนที่ดินที่ใช้ทานา ผลที่ได้พบว่าชาวนาที่มีอายุ สถานภาพการ
สมรส และจานวนสมาชิ กในครอบครัวต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนชาวนาที่มีระดับการศึกษา
และจานวนที่ดินที่ใช้ทานาต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : สวัสดิการสังคม ชาวนา ความต้องการ

Abstract
This research was aimed on studying the farmer’s need of social welfare by comparing to the social welfare needed level related to
several factors such as economic, social and health. 385 households of farmers who live in Si Prachan District, Suphanburi Province were
participated and responded to the questionnaire. For qualitative study, Key Informants (15 community leaders) were interviewed. The statistical
analysis parameters used in this study were the percentage value, mean value, standard deviation, T-Test and one way analysis of variance (One–
way ANOVA) with 0.05 significance. The results showed that farmers in Si Prachan district needed high level of social welfare. The highest need
was the social welfare in job and career, followed with a public health, social stability, social service and education. It also showed that farmers
with different sex, age, marital status and number of member in household needed statistically insignificant differences in all 5 social welfare. On
the other hands, the farmers with different education background showed significantly different in social welfare needs. The middle school
graduated farmers needed higher level in social stability than those of primary and high school graduates. Additionally, farmers who owned
different amount of lands showed significantly different in social welfare. Farmers without the land needed higher level in health and social
welfare than those who have 21-30 rai and 51-60 rai of land. Moreover, it was found that economic, social and health factors are correlated to the
need of farmer’s social welfare.
Keywords: social welfare, peasants, need.

1. บทนา
ประเทศไทยมีชาวนามากถึง 3.7 ล้านครัวเรื อน หรื อคิดเป็ น 64 เปอร์ เซ็นต์ ของครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด ซึ่ งอาชี พชาวนาเป็ นอาชี พ
ในภาคเกษตรกรรมที่มีความสาคัญต่อคนไทยอย่างมาก เพราะข้าวเป็ นสิ นค้าทางการเกษตรที่ มีมูลค่าการส่ งออกในอันดับต้น ที่สร้ างรายได้อย่าง
มหาศาลให้กบั ประเทศ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) อีกทั้งเป็ นแหล่งอาหารในการบริ โภคของคนในประเทศ ก่อให้เกิ ดความเจริ ญรุ่ งเรื อง
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และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามชาวนาผูป้ ลูกข้าวกลับต้องเผชิ ญกับปั ญหาหลายเรื่ อง เพราะวิถีการผลิ ตเพื่อขายได้ส่งผลให้การพึ่งตนเอง
ลดลง การเกษตรเชิงพาณิ ชย์ส่งเสริ มการใช้สารเคมีจานวนมากในกระบวนการผลิตซึ่งได้ทาลายความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารตามธรรมชาติ และ
เพิ่มต้นทุนในการทานาของชาวนา แม้ว่าชาวนาเป็ นผูผ้ ลิ ตข้าวแต่กลไกการตลาดกลับเป็ นของพ่อค้าคนกลาง และยังเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมี
การซื้ อขายระหว่างพ่อค้าในประเทศและพ่อค้าต่างประเทศของระบบตลาดโลก (เอี่ยม ทองดี , 2538) แนวคิดการให้ความช่ วยเหลื อและพัฒนาอาชี พ
การทานาให้กบั ชาวนาไทย เพื่อให้มีหลักประกันที่มนั่ คงในชี วิตและการประกอบอาชี พ รวมทั้งให้มีคุณภาพชี วิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี สามารถที่จะดึ งดูด
ให้คนรุ่ นใหม่นาความรู ้กลับมาพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศให้มนั่ คงถาวร และช่วยแก้ไขปั ญหาราคาผลผลิตตกต่าได้ ซึ่ งการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ของภาครัฐในการให้ความช่ วยเหลื อชาวนายังไม่เป็ นรู ปธรรมที่ชัดเจน ส่ วนใหญ่เป็ นเพียงการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็ นการปรับราคา
ผลผลิต หรื อการรับจานาราคาข้าว แต่การช่วยเหลือทางด้านพื้นฐานที่เกี่ ยวกับสวัสดิ การต่างๆ นั้น ชาวนายังไม่ได้รับการบริ การ สาเหตุหลักของการ
ไม่ได้รับสวัสดิการที่ชาวนาควรจะได้ เนื่ องมาจากสวัสดิการเหล่านั้นไม่เอื้อต่อวิถีชีวิตชุ มชน และกลไกการจัดสวัสดิการมีข้ นั ตอนยุง่ ยากซับซ้อน ไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็ นอยูจ่ ริ งของชาวนา
ดังนั้นการศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี จึงเป็ นการศึกษาเฉพาะของกลุ่ม
ชาวนา เพื่อเป็ นแนวทางในการเสนอต่อภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ใช้ประกอบเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจช่ วยเหลือชาวนา
ให้ได้รับสวัสดิการสังคมตามความต้องการ และเพื่อนาไปสู่ การหารู ปแบบในการจัดสวัสดิ การสังคมที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับชาวนาทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคตต่อไป

1.1 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาโดยจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จานวน
สมาชิกในครอบครัว และจานวนที่ดินที่ใช้ทานา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ ปั จจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านสุ ขภาพกับความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ชาวนา อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

1.2 สมมติฐานของการศึกษา
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิ กในครอบครัว และจานวนที่ดินที่ใช้ทานาที่แตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาในด้านต่างๆ แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ รายได้ ความพอเพียงของรายได้ ภาระหนี้ สิน อาชี พเสริ ม ต้นทุนการผลิ ต มี ความสัมพันธ์กบั ความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา
3. ปั จจัยด้านสังคม ได้แก่ แรงงานในครอบครัว การประกอบอาชี พ การเข้าร่ วมกิ จกรรม และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์
กับความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา
4. ปั จจัยด้านสุ ขภาพ ได้แ ก่ ภาวะเจ็บป่ วย สภาพแวดล้อมการทางาน การรั ก ษาพยาบาล และความปลอดภัยจากการทางาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ องความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ทั้งการ
วิจยั เชิ งปริ มาณ และการวิจยั เชิ งคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของครัวเรื อนชาวนา ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
จานวน 385 ครัวเรื อน คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random
Sampling) และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ ตัวแทน
ชาวนา กานัน และผูใ้ หญ่บา้ น เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็ นแบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประมาณ 3 เดือน คือในช่วงเดื อนมกราคม - มีนาคม 2554 จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติ โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และสถิ ติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson
Product - Moment Correlation Coefficient)
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1. ความต้ องการสวัสดิการสั งคมของชาวนา อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้ อมูลความต้ องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความต้ องการสวัสดิการสั งคมของชาวนา
1. ด้านอาชีพและการทางาน
2. ด้านสาธารณสุ ข
3. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
4. ด้านบริ การทางสังคม
5. ด้านการศึกษา
รวม

X

3.81
3.77
3.74
3.48
3.35
3.63

S.D.
1.03
1.00
1.05
1.04
0.96
1.02

ระดับ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ลาดับ
1
2
3
4
5

จากตารางที่1 พบว่าชาวนามีความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.63 โดยมีความต้องการ
สวัสดิการสังคมมากที่สุดในด้านอาชี พและการทางานคืออยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.81 รองลงมาคือด้านสาธารณสุ ข ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.77 ด้านความมัน่ คงทางสังคมในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74 ด้านบริ การทางสังคมในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.48 และด้าน
การศึกษาในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35
2. การเปรียบเทียบความต้ องการสวัสดิการสังคมของชาวนา จาแนกตามเพศ
การเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา โดยจาแนกตามเพศ แสดงผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความต้ องการสวัสดิการสังคมของชาวนา จาแนกตามเพศ
สวัสดิการสั งคม
1. ด้านสาธารณสุ ข
2. ด้านการศึกษา
3. ด้านอาชีพ การทางาน
4. ด้านความมัน่ คงทางสังคม
5.ด้านบริ การทางสังคม
รวม

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

จานวน
207
178
207
178
207
178
207
178
207
178
207
178

X

3.7440
3.7893
3.3301
3.3689
3.7913
3.8315
3.7295
3.7500
3.4622
3.4991
3.6493
3.6831

S.D.
0.63872
0.55949
0.72925
0.75122
0.72682
0.67625
0.67274
0.67164
0.70599
0.66655
0.47449
0.49566

df
383

t

sig

0.743

0.458

383

0.513

0.608

383

0.558

0.577

383

0.299

0.765

383

0.525

0.600

383

0.684

0.494

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบพบว่าการเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสาธารณสุ ข ด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพและการทางาน ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านบริ การทางสังคม จาแนกตามเพศ ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา
ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ นั่นคือ ชาวนาที่มีเพศต่างกันมีความต้องการสวัสดิ การสังคมของ
ชาวนาทั้งโดยภาพรวม และรายด้านทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบความต้ องการสวัสดิการสังคมของชาวนาจาแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และจานวนที่ดนิ ที่ใช้ ทานา
การปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาจาแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และจานวนที่ดินที่ใช้ทานา ผลการเปรี ยบเทียบแสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความต้ องการสวัสดิการสังคมของชาวนาจาแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
จานวนสมาชิกในครอบครัว และจานวนทีด่ นิ ทีใ่ ช้ ทานา
ตัวแปรตาม

ด้ านสาธารณสุ ข
S.D.
X

ตัวแปรต้ น
1. อายุ
3.60
.58
น้อยกว่า 21 ปี
3.56
.55
21-30 ปี
3.83
.62
31-40 ปี
3.79
.58
41-50 ปี
3.77
.67
51-60 ปี
3.87
.56
61-70 ปี
3.76
.60
รวม
2. สถานภาพการสมรส
3.62
.57
โสด
3.80
.59
สมรส
3.58
.82
แยกกันอยู่
3.59
.53
หย่า
3.78
.63
หม้าย
3.76
.60
รวม
3. ระดับการศึกษา
4.25
.12
ไม่ได้ศึกษา
3.75
.58
ประถมศึกษา
3.94
.60
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.59
.71
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.97
.54
ปริ ญญาตรี
3.48
.77
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.76
.60
รวม
4. จานวนสมาชิก
3.43
.32
จานวน 1 คน
3.74
.72
จานวน 2 คน
3.73
.67
จานวน 3 คน
3.77
.60
จานวน 4 คน
3.85
.47
จานวน 5 คน
3.72
.63
จานวน 6 คน
3.75
.68
มากกว่า 6 คน
3.76
.60
รวม
5.จานวนที่ดินที่ใช้ ทานา
4.42
.62
ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง
3.79
.58
จานวน 1-10 ไร่
3.75
.61
จานวน 11-20 ไร่
3.60
.59
จานวน 21-30 ไร่
3.74
.53
จานวน 31-40 ไร่
3.76
.82
จานวน 41-50 ไร่
3.39
.48
จานวน 51-60 ไร่
4.08
.35
จานวน 61-70 ไร่
3.76
.60
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้ านการศึกษา
S.D.
X

ด้ านอาชีพการทางาน
S.D.
X

ด้ านความมั่นคง
S.D.
X

ด้ านบริการทางสั งคม
S.D.
X

F

sig

3.05
3.29
3.34
3.50
3.20
3.35
3.35

.72
.64
.71
.77
.74
.83
.74

3.83
3.74
3.85
3.83
3.79
3.71
3.81

.67
.69
.68
.67
.77
.92
.70

3.83
3.65
3.83
3.67
3.76
3.73
3.74

.56
.58
.57
.71
.80
.86
.67

3.18
3.34
3.52
3.57
3.46
3.39
3.48

.82
.65
.64
.66
.80
.57
.69

1.041

0.393

3.06
3.42
3.02
3.11
3.19
3.35

.62
.73
.71
.37
.91
.74

3.92
3.82
3.56
3.87
3.74
3.81

.60
.70
.78
.40
.86
.70

3.67
3.74
3.56
3.79
3.92
3.74

.69
.65
.59
.51
.98
.67

3.26
3.48
3.56
3.48
3.67
3.48

.81
.66
.63
.67
.90
.69

1.144

0.335

3.83
3.35
3.43
3.19
3.33
3.17
3.35

.24
.71
.90
.70
.79
.76
.74

3.70
3.78
4.00
3.79
4.20
3.60
3.81

.71
.71
.62
.76
.42
.88
.70

4.00
3.70
4.04
3.58
3.95
3.73
3.74

.57
.69
.44
.70
.48
.74
.67

3.83
3.45
3.64
3.28
3.92
3.85
3.48

1.18
.67
.63
.77
.49
.87
.69

3.215*

0.007

3.67
3.22
3.45
3.38
3.29
3.34
3.26
3.35

.78
.82
.74
.77
.74
.69
.60
.74

3.80
3.85
3.85
3.79
3.81
3.88
3.66
3.81

.14
.71
.57
.78
.71
.65
.74
.70

2.86
3.59
3.77
3.75
3.77
3.89
3.56
3.7390

.81
.72
.67
.69
.65
.53
.71
.67

2.97
3.08
3.49
3.60
3.56
3.42
3.41
3.48

.96
.61
.68
.63
.75
.66
.68
.69

1.609

0.143

3.45
3.39
3.24
3.34
3.33
3.40
3.03
4.00
3.35

1.18
.75
.66
.56
.56
.88
.57
.00
.74

4.14
3.83
3.82
3.75
3.56
3.83
3.45
3.60
3.81

.47
.68
.66
.67
.85
1.09
.79
.85
.70

4.01
3.72
3.70
3.85
3.58
3.91
3.43
4.30
3.74

.68
.66
.68
.56
.87
.59
.82
.28
.67

3.63
3.49
3.46
3.30
3.65
3.72
3.17
3.83
3.48

.87
.67
.68
.61
.56
.85
.82
.47
.69

2.104*

0.042

จากตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ด้านอาชี พ
และการทางาน ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านบริ การทางสังคม เมื่อจาแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส และจานวนสมาชิ กในครั วเรื อน พบว่า
มีความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และเมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา และจานวนที่ดินที่ใช้ทานา
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พบว่ามีความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนาแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าชาวนาที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาด้านสาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ด้านอาชี พและการทางาน และด้านบริ การทางสังคมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาด้านความมัน่ คงทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากนั้นดาเนิ นการทดสอบเป็ นรายคู่ที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีของ LSD (least significant different) พบว่าความต้องการสวัสดิการสังคม
ของชาวนาด้านความมัน่ คงทางสังคมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จานวน 2 คู่ คือชาวนาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับชาวนาที่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเที ยบเท่า และชาวนาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเที ยบเท่า กับชาวนาที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า โดยชาวนาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่ามีความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาด้าน
ความมัน่ คงทางสังคมสู งกว่าระดับอื่นๆ
ชาวนาที่มีจานวนที่ดินที่ใช้ทานาแตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาด้านการศึกษา ด้านอาชี พและการทางาน ด้าน
ความมัน่ คงทางสังคม และด้านบริ ก ารทางสังคม แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิ ติ ส่ วนความต้องการสวัส ดิ ก ารสังคมของชาวนาด้าน
สาธารณสุ ขแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ จากนั้นดาเนิ นการทดสอบเป็ นรายคู่ที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีของ LSD (least significant different)
พบว่าความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาด้านสาธารณสุ ขมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ จานวน 2 คู่ คือ ชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็ น
ของตนเอง กับชาวนาที่มีที่ดินจานวน 21-30ไร่ และชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง กับชาวนาที่มีที่ดินจานวน 51-60ไร่ โดยชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็ น
ของตนเองมีความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาด้านสาธารณสุ ขสู งกว่าชาวนาที่มีจานวนที่ดินในช่วงอื่นๆ
4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ความต้ องการสวัสดิการสั งคมของชาวนา
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านสุ ขภาพกับความต้องการสวัสดิการสังคม
ของชาวนา ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้ านสังคมและปัจจัยด้ านสุ ขภาพกับความต้องการ
สวัสดิการสังคมของชาวนา
ตัวแปรอิสระ

ด้ านสาธารณสุ ข

1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
1.1 รายได้
0.121*
1.2 ความพอเพียงของรายได้
0.139
1.3 ภาระหนี้สิน
0.114*
1.4 อาชีพเสริ ม
0.132
1.5 ต้นทุนการผลิต
0.139
2. ปัจจัยด้านสังคม
2.1 แรงงานในครอบครัว
0.046
2.2 การประกอบอาชีพ
0.171
2.3 การเข้าร่ วมกิจกรรม
0.195
2.4 การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
0.108
3. ปัจจัยด้านสุ ขภาพ
3.1 ภาวะสุ ขภาพ
0.210
3.2 สภาพแวดล้อมการทางาน
0.044
3.3 การรักษาพยาบาล
0.224
3.4 ความปลอดภัยจากการทางาน
0.133
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้ านการศึกษา

ความต้ องการสวัสดิการสั งคมของชาวนา
ด้ านอาชีพการทางาน ด้ านความมั่นคงทางสั งคม

ด้ านบริการสั งคม

รวม

0.012
0.091
0.058
0.034
0.006

0.330
0.257
0.252
0.094
0.316

0.302
0.187
0.156
0.161
0.182

0.192
0.126*
0.128*
0.046
0.111*

0.303**
0.233**
0.207**
0.148**
0.226**

0.026
0.048
0.045
0.002

0.192
0.089
0.013
0.061

0.149
0.231
0.095
0.011

0.078
0.145
0.080
0.032

0.153**
0.205**
0.080
0.055

0.172
0.003
0.018
0.125

0.234
0.169
0.218
0.151

0.243
0.135
0.288
0.116

0.144
0.170
0.175
0.052

0.289**
0.141**
0.289**
0.157**

จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านสุ ขภาพ เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดีย วกับความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ ความพอเพียงของรายได้ ภาระหนี้ สิน อาชี พเสริ ม
และต้นทุนการผลิต มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา ในทิศทางเดียวกัน ปั จจัยด้านสังคม ได้แก่ แรงงานในครอบครัว และ
การประกอบอาชี พ มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนา ในทิศทางเดี ยวกัน และปั จจัยด้านสุ ขภาพ ได้แก่ ภาวะสุ ขภาพ การ
รักษาพยาบาล สภาพแวดล้อมการทางาน และความปลอดภัยจากการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนา ในทิศทาง
เดียวกัน
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3.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
สภาพทางสังคมของชาวนา
สภาพทางสังคมของชาวนาไทยมีชีวิตที่ผกู พันกับธรรมชาติ เครื อญาติ เพื่อนบ้าน มีประเพณี วัฒนธรรมและค่านิ ยม ชาวนารู ้จกั คุน้ เคย
กันและกันในชุมชนเป็ นอย่างดี สมาชิ กในครอบครัวมีท้งั ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย โดยส่ วนใหญ่จะมีแรงงานในครอบครัวเพียงไม่กี่คน ที่
เหลื อจะเป็ นเด็กและคนชรา เพราะชาวนาไม่ตอ้ งการให้บุตร หลานประกอบอาชี พการทานาจึงส่ งเสี ยให้บุตร หลาน ได้เรี ยนในระดับที่ สูง ระบบ
เกษตรกรรมเพื่อยังชี พแบบดั้งเดิมถูกเปลี่ยนให้เป็ นระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่ วยในการประกอบอาชี พทางการ
เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต มีการจ้างงานเกิดขึ้นในภาคเกษตรกรรมแทนการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในลักษณะของการแลกเปลี่ยนแรงงาน
สภาพทางเศรษฐกิจของชาวนา
สภาพเศรษฐกิ จของชาวนาส่ วนใหญ่เป็ นสภาพเศรษฐกิ จระดับยากจน โดยความยากจนของชาวนามักจะเกี่ ยวข้องกับรายได้ ราคา
ผลผลิต รายจ่าย และหนี้สิน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสภาพปั ญหาที่เกิดจากชาวนาไม่สามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ ชาวนาส่ วนใหญ่ประสบกับปั ญหาทางการ
เงิน คือการขาดแคลนเงินทุนการทานา การมีรายได้นอ้ ย แต่ค่าใช้จ่ายสู ง และการเป็ นหนี้ สิน มีสาเหตุมาจากการผูกขาดอยูก่ บั ระบบเศรษฐกิ จทุนนิ ยม
เสรี ที่จะต้องมีการลงทุนสู งขึ้น แต่ปรากฏว่าเมื่อนาข้าวไปขายกลับถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ข้าวมีแนวโน้มราคาตกต่า และผันผวนตามภาวะของ
ตลาด ชาวนาจึงต้องมีหนี้สิน ซึ่งเป็ นวงจรปั ญหาทางเศรษฐกิจของชาวนาที่ไม่สิ้นสุ ด
กระบวนการผลิต
ขั้นตอนการทานาตั้งแต่เริ่ มการเตรี ยมเพื่อปลูก จนถึ งขั้นตอนการเก็บเกี่ ยวเป็ นกิ จกรรมที่ ตอ้ งใช้แรงงานอย่างหนัก บางครั้งชาวนา
จาเป็ นต้องจ้างแรงงานและเครื่ องจักรเข้าช่วย นอกจากนี้ ยงั มีการนาสารเคมีมาใช้ในระหว่างขั้นตอนการผลิ ต ซึ่ งในอดีตชาวนามีวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่
ที่ราบเรี ยบ สงบสุ ข การทานาผลิตข้าวเพื่อใช้บริ โภคภายในครัวเรื อน และเก็บไว้ในยามขาดแคลน ผลผลิตที่ได้จึงเพียงพอต่อการดารงชี พ แต่หลังจาก
ที่ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนา และมี เป้ าหมายมุ่งสู่ กระบวนการผลิ ตของระบบทุน ทาให้วิถีการผลิ ตของชาวนาต้องเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ระบบ
เศรษฐกิจการตลาด เป็ นผลให้วตั ถุประสงค์การผลิ ตเพื่อบริ โภค ต้องเปลี่ ยนเป็ นการผลิ ตเพื่อขาย และเพื่อให้ได้ผลผลิ ตปริ มาณที่ มากขึ้น จึงมีความ
จาเป็ นต้องนาปัจจัยการผลิตจากภายนอกมาใช้ในระบบการผลิตของชาวนา จนเกิดความเสี ยหายทั้งกับสภาพแวดล้อม และความเป็ นอยูข่ องชาวนาเอง
ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาเป็ นลักษณะวงจรของปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าซากมายาวนาน
ด้านสวัสดิการสังคม
ชาวนาส่วนมากไม่ทราบเกี่ยวกับการดาเนิ นงานด้านสวัสดิการสังคมสาหรับชาวนาที่ผ่านมาจนถึ งปั จจุบนั
ปั ญหาและอุปสรรคที่
สาคัญของการจัดบริ การสวัสดิการสังคมสาหรับชาวนา คือ สวัสดิการที่มีอยูไ่ ม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของชาวนาได้ สวัสดิการที่ชาวนา
ต้องการแต่รัฐก็ไม่สามารถจัดให้ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม แม้วา่ รัฐจะมีนโยบายต่อการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับชาวนา แต่
รัฐก็มีขอ้ จากัดในการบริ หารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรทางสังคม การขาดแคลนฐานข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับชาวนาจึงส่ งผลให้การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมของชาวนาไม่สามารถดาเนินการได้อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง

3.3 อภิปรายผล
จากการสรุ ปผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ชาวนาในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี มีความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนาอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนามากที่สุดในด้านอาชี พและการทางาน รองลงมาคือด้านสาธารณสุ ข ด้านความมัน่ คงทางสังคม
ด้านบริ การทางสังคม และด้านการศึกษา แสดงให้เห็นว่าชาวนามีความต้องการสวัสดิการสังคมด้านอาชี พและการทางานเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ขั้นตอนการทานาตั้งแต่เริ่ มการเตรี ยมเพื่อปลูก จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้แรงงานอย่างหนัก มีค่าใช้จ่ายที่สูง การผลิตของชาวนา
ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ ระบบเศรษฐกิจการตลาด และมีความจาเป็ นต้องนาปั จจัยการผลิ ตจากภายนอกมาใช้ในระบบการผลิ ตของชาวนา จึงเกิ ดปั ญหา
ขึ้นกับชาวนา ได้แก่ ปัญหาต้นทุนการผลิต ปั ญหาหนี้ สิน ปั ญหาราคาข้าว และปั ญหาที่ดินทากิ น ชาวนาส่ วนใหญ่อยูใ่ นสภาพไร้ ที่ดินเป็ นของตนเอง
หรื อต้องเช่าที่ดินเพื่อปลูกข้าว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของยุติธรรม ศิริภทั ร (2544) ได้ศึกษาเรื่ องปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ สังคม สุ ขภาพ และพฤติกรรม
การแก้ปัญหาของชาวนา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่าชาวนาขายผลผลิ ตในราคาที่ต่ามาก ชาวนาจึงต้องการให้ผลผลิตมีราคาสู ง นอกจาก
ปัญหาราคาตกต่าแล้ว ชาวนาประสบปั ญหามีผลผลิ ตน้อยและมีแมลงศัตรู พืชรบกวน ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ชาวนาเห็ นว่าควรแก้ไขในลาดับต้น ชาวนาจึง
ต้องการสวัสดิการสังคมด้านอาชีพและการทางานเพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และตอบสนองความต้องการของชาวนา ที่จะช่ วยเป็ นแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ ดังที่ทฤษฎีแรงจูงใจของเคลย์ตนั แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer 1972 ) ที่เรี ยกว่า ทฤษฎี อี. อาร์ . จี. (ERG. Theory) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ว่ามนุษย์มีความความต้องการเพื่อดารงชี พ และความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า โดยชาวนาเชื่ อว่า
หากได้รับสวัสดิการสังคมด้านอาชี พและการทางาน ซึ่ งเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ จัดหาปั จจัยการผลิตที่จาเป็ นให้กบั ชาวนา การจัดการด้าน
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หนี้ สินเกษตรกร การปรับปรุ งระบบการผลิ ตและกระบวนการทานา งานเสริ มสร้ างรายได้ หรื ออาชี พเสริ ม และการจัดฝึ กอบรม แนะแนวทางด้าน
อาชีพ จะช่วยให้การประกอบอาชี พของชาวนาดีข้ ึน
2. การเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ด้านอาชี พ การมีงานทา
ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านบริ การทางสังคม จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบว่าชาวนาที่มีเพศต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิ การสังคมของ
ชาวนา แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาที่ต้ งั ไว้ว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศที่แตกต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาต่างกัน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิ จของชาวนาไทยเป็ นสภาพเศรษฐกิ จระดับยากจน โดยความยากจน
ของชาวนามักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายได้ ราคาผลผลิต รายจ่ายและหนี้ สิน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นสภาพปั ญหาที่เกิดจากชาวนาไม่สามารถช่ วยเหลือตนเอง
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นเพศชาย หรื อเพศหญิง ดังนั้นจึงพบว่าชาวนาที่มีเพศต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. การเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ด้านอาชี พ การมีงานทา
ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านบริ การทางสังคม จาแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว และจานวนที่ ดินที่ ใช้ทานา ในภาพรวมพบว่าชาวนาที่ มีอายุ สถานภาพการสมรส และจานวนสมาชิ กในครอบครัวต่างกัน จะมีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ และพบว่าชาวนาที่มีระดับการศึกษา และจานวนที่ดินที่ใช้ทานาต่างกัน จะมีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ นัน่ คือชาวนาที่มีอายุ สถานภาพการสมรส และจานวนสมาชิ กในครัวเรื อน จะมีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน และชาวนาที่ มีระดับการศึ กษา และจานวนที่ดินที่ใช้ทานาต่างกันจะมี
ความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน จะเห็นได้วา่ ชาวนาที่มีอายุ สถานภาพการสมรส และจานวนสมาชิ กในครัวเรื อนมีความต้องการสวัสดิการ
สังคมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส และจานวนสมาชิ กในครัวเรื อนมีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาต่างกัน แต่ชาวนาที่มีระดับการศึกษา และจานวนที่ดินที่ใช้ทานาต่างกัน มีความต้องการสวัสดิ การสังคมแตกต่าง
กัน เนื่องจากการศึกษาช่วยให้ชาวนามีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องของสวัสดิการสังคมมากขึ้น ส่วนจานวนที่ดินที่ใช้ทานานั้นเป็ นต้นทุนการผลิ ตที่สาคัญ
ของชาวนา ดังนั้นชาวนาที่มีตน้ ทุนการผลิตที่แตกต่างกัน จึงมีความต้องการสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกันไป
4. จากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านสังคม และปั จจัยด้านสุ ขภาพ เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกับ
ความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน คือรายได้ และภาระหนี้ สิน กับความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาด้านสาธารณสุ ข มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ความพอเพียงของรายได้ ภาระหนี้ สิน และ
ต้นทุนการผลิต กับความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาด้านบริ การทางสังคม มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นแสดงว่า
ชาวนาที่มีปัญหาเรื่ องรายได้ และ ภาระหนี้ สินมาก ทาให้ชาวนามีความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนาด้านสาธารณสุ ขมากขึ้นตามไปด้วย และ
ชาวนาที่มีความพอเพียงของรายได้ ภาระหนี้ สิน และต้นทุนการผลิ ตมาก ทาให้ชาวนามี ความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนาด้านบริ การทาง
สังคมมากขึ้นตามไปด้วย

4. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุป
1. ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนามี ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่ อวิเคราะห์รายด้านพบว่าชาวนามีความต้องการสวัสดิ การ
สังคมของชาวนาด้านอาชีพและการทางานมากเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความต้องการด้านสาธารณสุ ข ด้านความมัน่ คงทางสังคม ด้านบริ การทาง
สังคม และด้านการศึกษา ตามลาดับ
2. การเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ด้านอาชี พและการทางาน
ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านบริ การทางสังคมจาแนกตามเพศ พบว่าความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาทั้งโดยภาพรวม และรายด้านทั้ง 5
ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ นัน่ คือ ชาวนาที่มีเพศต่างกันมีความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนาทั้งโดยภาพรวม และรายด้านทั้ง
5 ด้านไม่แตกต่างกัน
3. การเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นสาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ด้านอาชี พและการทางาน
ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านบริ การทางสังคม เมื่อจาแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส และจานวนสมาชิ กในครัวเรื อน พบว่ามีความต้องการ
สวัสดิการสังคมของชาวนาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ และเมื่อจาแนกตามระดับการศึ กษา และจานวนที่ดินที่ใช้ทานา พบว่ามีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความต้องการสวัสดิ การสังคมของชาวนา พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกับ
ความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ รายได้ ความพอเพียงของรายได้ ภาระหนี้ สิน อาชี พเสริ ม ต้นทุนการผลิต
แรงงานในครอบครัว การประกอบอาชีพ ภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อมการทางาน การรักษาพยาบาล และความปลอดภัยจากการทางาน
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4.2 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่ได้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการสังคมของชาวนา ดังต่อไปนี้
1.ชาวนามีความต้องการสวัสดิ การสังคมด้านอานอาชี พและการทางานมากเป็ นอันดับหนึ่ ง ดังนั้นรั ฐบาลหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ต่างๆจึงควรจัดรู ปแบบของสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวนา
2.หน่ วยงานภาครัฐ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่ น ภาคเอกชน และองค์ก รต่ างๆ ควรจัดสวัสดิ ก ารให้ ก ับชาวนาอย่างทัว่ ถึ ง
ตามล าดับความต้องการของชาวนา ได้แ ก่ ด้านอาชี พ การมี งานทา ด้านสาธารณสุ ข ด้านความมัน่ คงทางสังคม ด้านบริ ก ารทางสังคม และด้าน
การศึกษา ตามลาดับ
3. สาหรับการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจมีความสัมพันธ์ หรื ออาจส่ งผลกับความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาใน
ด้านต่างๆ เช่ น จานวนที่ดินที่ใช้ทานา ความพึงพอใจ ขวัญและกาลังใจ ภาวะความเครี ยด และสภาพแวดล้อมการทางาน เป็ นต้น เพื่อช่ วยเพิ่มความ
เข้าใจ และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากตัวแปรต่างๆได้อย่างเต็มที่
4. ควรทาการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของชาวนาในกลุ่มอื่นๆ หรื อพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ว่ามี
ความต้องการเหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร
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Abstract
This study aims at studying the loss of the proletariat when struggling against the bourgeoisie in John Steinbeck’s The Grapes of
Wrath which reflects on their blood and death and also investigating the factors which cause the loss. The findings fall into three main factors: the
threat from the bourgeoisie, the stereotype conformed by them, and the natural disasters. Additionally, the study suggests that this classical work
not only deals with the human struggle to maintain dignity in the face of social injustice as known in general but also implies that the proletariat do
never win in the real world of capitalism in particular. Furthermore, the study suggests a possible way to protect mankind against capitalism Philosophy of Sufficiency Economy.
Keywords: proletariat, bourgeoisie, Marxism, Philosophy of Sufficiency Economy.

1. Introduction
Some literature takes a role as the media expressing the violence as well as the loss caused by people’s struggles. During 1920s, there
had been some works of literature created by great writers mentioning the struggles of human beings such as Ernest Hemingway’s The Sun Also
Rises (1926) and A Farewell to Arms (1929), John Dos Passos’s The Three Soldiers (1921) and Manhattan Transfer (1925), F. Scott Fitzgerald’s
This Side of Paradise (1920) and so on. These works pave the way for others. The following decade, John Steinbeck wrote In Dubious Battle
(1936), Of Mice and Men (1937), and The Grapes of Wrath (1939) which share the same theme of human beings’ struggles against difficulties.
Although Steinbeck is famous for this kind, between 1920s – 1960s, Steinbeck’s popular works like Cup of Gold (1929), The Pastures of Heaven
(1932), Tortilla Flat (1935), The Red Pony (1937), Sea of Cortez (1941), East of Eden (1952) to name but a few had been read and enjoyed all over
the world. No wonder that the popularity of his works helps explain the quality. In 1940, he won Pulitzer Prize for The Grapes of Wrath. Later,
in 1962, the spokesman for the Nobel Prize Committee, mentioned The Winter of Our Discontent (1961) along with his pre-war novels as a reason
for awarding him the prize (Fontenrose, 1963).
This study aims at studying The Grapes of Wrath, one of Steinbeck’s best known novels. It is about the struggles of the proletariat
against the bourgeoisie to maintain dignity against injustice. Even though there are many studies investigating it, this study purposely views in
some particular perspectives which are different from other previous studies, for example, the way that Steinbeck combines his main character and
other supporting characters with the loss, the exact results which contrast sharply with Marxist’s theory, and some intriguing points which hide
beneath the story.

1.1 Synopsis
Setting in Oklahoma, Highway 66, and California in the period of the Great Depression (1930s), The Grapes of Wrath tells us about
the Joads, a working class family of the Dust Bowl, Oklahoma, and their migration to California. Tom Joad, the main character, has just been
released from a jail for manslaughter before he returns to his family’s home. On the return trip, he is joined by Casy, an ex-preacher and rustic
socialist. In its state of collapse, the Joads’ home is abandoned by its owners. However, it, instead, is inhabited by unwanted animals. They finally
find the family at Tom’s uncle’s home, where the Joads have already prepared to set out in an old car for California. The reasons for leaving the
land are drought and the force by the bank and the landowner. They also believe that California is the land of plenty. The potentially deadly trip
takes several days. Grandpa dies first, and then Grandma. Noah, a slow-witted brother, leaves the caravan at the Colorado River. In the first day of
their entry into California at Needles, they experience the unfriendly behavior of California policemen as well as its residents. The second day,
camping in a Hooverville near Bakersfield, they see the misery and hunger of the migrant workers while they are kept following by cruel sheriffs
and labor contractors. Connie, Rose of Sharon’s husband, abandons her although she is now pregnant. The advertisements about ample work for all
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are really just a trick performed by the landowners to get cheap labor by attracting too many workers for jobs. All of them face difficulties. Casy is
jailed for striking an officer. The family leaves the Hooverville just before vigilantes come to burn their place. Then, the Joads move to a federal
government camp where they enjoy the friendliness, cleanliness, and self-government and stay there for a month; however, there is no work in that
neighborhood. As a result, they leave the camp. They drive further northwards and find work picking peaches on the Hooper ranch, which provides
miserable lodgings and an overcharging company store. Again, they meet Casy who now is leading the strikers. The Joads join the group. During
the attack of vigilantes, Casy is killed, and Tom in turn kills the murderer and receives a severe blow on his face. With Tom, the Joads escape.
While hiding, Tom works at picking cotton. Unfortunately, his young sister boasts to other children that her big brother has killed two men.
Fearing discovery, Ma Joad sends Tom away. At this time, Tom is planning to continue Casy’s work as a labor organizer. The heavy winter rains
comes, and the camp is flooded, just when Rose of Sharon gives birth to a dead baby. The Joads take refuge in an old barn on higher ground where
they find a starving man to whom Rose of Sharon gives her breast milk. Jobless, the Joads face starvation.
The most interesting point of The Grapes of Wrath is Steinbeck’s successful attempt to describe characterization as the real working
class people who are struggling against the bourgeoisie in the capitalist world. Another interesting feature is the realistic combination of the real
harsh times of ecological disasters in the US during 1930s with the main theme of the story. For the main character, Steinbeck presents him as a
man in a poor family who has recently been paroled from jail, instead of a handsome, well-educated, and smart male character as often found in
mainstream fiction. Steinbeck also presents him as a brave, trusted, courageous, and heroic man who is never afraid in a frightening situation and
also ready to take revenge for his love ones at any time and in any place. Furthermore, the way to set the main male character as the one who is a
murderer seems like Steinbeck intends to prepare his readers for the upcoming violent situations. This complex strategy of using this specific kind
of representation and the discourse to empower the main male character, including supporting characters to transcend the extreme hardships
through pain, blood, and death makes the novel more intriguing. Moreover, in spite of their bravery and coordination, their heavy loss as well as
their increasing despair is represented repeatedly from the beginning through the end. Consequently, the story deserves to analyze more seriously.

1.2 Marxism
The struggles and violence as well as their causes found in The Grapes of Wrath are consistent with Marxism, the theory of Karl
Marx (1818-1883), a Jewish revolutionary, sociologist, economist, and so on. Marxism is the system of political thinking invented by Marx, which
explains changes in history as the result of a struggle between social classes (Longman Dictionary, 2005). According to Marx’s theory, men do not
consciously create the social environment in which they live. They are, instead, products of that environment, which has arisen in spontaneous
fashion and in response to the needs of the commanding class (Harmon, 1964). The conflict between the proletariat and the capitalist class results
from contradictions which have been developed in the economic foundation of the capitalist system under which labor is merely a commodity and
is always paid just a subsistence wage. In this case, the worker cannot avoid making his contribution because his employer owns the instruments of
production while he cannot afford to do so. Even worse, the employer can force him to spend more time on his jobs than it is necessary (Harmon,
1964). The situation which the worker can easily be exploited by his employer leads to class antagonism which finally may be developed into
higher steps of violence—fighting and killing, or even starting a war.
The forces and the relations of production are combined to form the economic foundation of every society. The economic foundation
not only composes of material factors but also a superstructure which consists of the nonmaterial factors like laws, moral codes, religion, art,
governmental forms, including the theories and philosophies designed to support them (Harmon, 1964). Therefore, a change in the economic
conditions can lead to both political and social changes. In Marx’s theory, capitalism and mass production has been made possible by the division
of labor, and he means that this division of labor leads to the development of a class society. At the same time, the separation between classes is
gradually formed in society. Then, the socio-economic living conditions reveal vast differences between the two opposite classes. The first one is
the bourgeoisie, the small elite class, who holds the production, has power, and also takes huge benefit. On the other hand, the second one is the
proletariat, the large working class, who does labor, spends too much time, but earns very little. Finally, the struggle between classes occurs. That
is consistent with Marx’s materialistic conception which mentions, ‚The history of all existing society is the history of class struggles.‛ He also
leads to the point that then there will be only one class—the proletariat, living according to their own ideals (Harmon, 1964). That is to say, after
the struggles, the working class inherits the power.
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Steinbeck shares Marx’s profound socialistic view with his readers throughout the novel. On one hand, it seems Steinbeck uses it as
the mouthpiece of the working class to reveal the brutality of the bourgeoisie and to express the unfair situations and the loss found when the
proletariat struggle. On the other hand, he may warn the proletariat that Marx’s conception is just an ideal theory which never comes true in the
real world of capitalism. Although they lose or sacrifice everything even their life, the proletariat never win the battle!
As a result, to bring The Grapes of Wrath to study in terms of blood and death the proletariat lose while struggling against the
bourgeoisie here is not just to find the extracts to support the terms or just to propose the common things about which the readers have already
known. In fact, this study repeats the proletariat’s loss, investigates its causes, and reveals something hiding beneath the novel. Furthermore, the
study tries to suggest a possible and perfect way to protect people against capitalism in the face of globalization nowadays. The idea is called
Philosophy of Sufficiency Economy which , for years, has been bestowed by His Majesty the King of Thailand and has been practiced successfully
among Thai business people, politicians, merchants, famers, students, and even ordinary people.

1.3 The purpose of the study
1. To analyze the loss of the proletariat when struggling against the bourgeoisie in John Steinbeck’s The Grapes of Wrath which
reflects on blood and death.
2. To investigate the factors which influence that loss.
3. To suggest a possible way to avoid such problems.

1.4 Definitions of terms
1. The proletariat: According to Longman Dictionary of Contemporary English (2005), ‘the proletariat’ means the class of workers
who own no property and work for wages, especially in factories, building things etc. In this study, the proletariat also work in an orchard or an
farmland.
2. The bourgeoisie: Longman Dictionary of Contemporary English (2005) defines that it means the people in a society who are rich,
educated, own land etc, according to Marxism.
3. Marxism: The system of political thinking invented by Karl Marx, which explains changes in history as the result of a struggle
between social classes. (Longman Dictionary, 2005)
4. Philosophy of Sufficiency Economy: The philosophy was bestowed by His Majesty the King of Thailand first in 1974 and has been
used successfully in Thailand since then. It composes of two conditions: knowledge and morality and three characteristics: moderation,
reasonableness, and adequate immunity. (Sufficiency Economy, 2010)

1.5 Review literature
Prapaipan (1986) conducted the research, A Study of Pessimism in John Steinbeck’s Novels. There are four works in it: The Grapes of
Wrath, The Pearl, Of Mice and Men, and East of Eden. The finding is that Steinbeck presents his pessimistic attitude towards the poor’s life in the
first three stories that their lives are full of physical and spiritual pain. He also emphasizes that the physical pain is caused by bad environments,
lack of food and cloths, and illness while the spiritual pain is caused by loss of hope, over-ambition, disappointment, mistrust, and injustice of the
society. Some parts of the research are consistent with this study; however, the strong focus on the loss of the proletariat caused by their struggles
leads to other sharp contrastive results.
Phengsrithong (1971) studies Steinbeck’s novels and reports in Modern Man as Portrays in the Works of John Steinbeck focusing on
the characters. The researcher reports that most of the characters involving the marginal and uneducated people who live in the lower class of the
society. The researcher also notes that Steinbeck attempts to express problems arising from materialism which influence modern people’s mind.
Later, it leads people to value materials more than anything. The lack of sympathy and feeling lonely are the parts of problems as well. Finally,
people not only lose their moral concepts but also work like a machine. The materialism presented in Phengsrithong’s study clearly involves in the
proletariat’s struggles, so some ideas from her findings can be applied to this study.
Devasto (1982) expresses a philosophy about the human nature that ‚The philosophy suggests that humankind is recurrently
searching for a place where it truly can find simple freedom, harmony, and contentment. There is a natural creativity in all persons which needs
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only the proper conditions to spring vigorously to life. Yet humanity never finally finds that place, and the search continues.‛ This sparks the
attempt to propose a possible solution—embracing the Philosophy of Sufficiency Economy—to all mankind through this study.
Helena Carolin (2009) conducts the research, Farm Workers in All of California Unite!, analyzing two works of Steinbeck: Of Mice
and Men and The Grapes of Wrath. She reports that the two novels are full of Marxist features, such as the division and the conflict between the
two classes, the bourgeoisie and the proletariat. In The Grapes of Wrath, the conflict between landowners and migrant farm workers is proposed in
general, but the Joad family is proposed in particular. The research sparks some particular ideas to investigate more in this study. Moreover, they
call for deeper and more careful analysis as well as more time to rethink.

2. Methods
The methodology started with the analysis of the literature, followed by the study of the review literature about the Steinbeck’s
novels, Karl Marx’s theory, and other related issues. After the primary data had been analyzed, the study framework was designed. Then the data
was analyzed for the second time. Finally the results were shown in form of the analytical description.

2.1 Results
The results show that the loss of the proletariat when struggling against the bourgeoisie in The Grapes of Wrath which reflects on
blood and death is found throughout the story. In addition, the loss is influenced by three main factors: the threat from the bourgeoisie, the
stereotype conformed by the bourgeoisie, and the natural ecological disasters.

2.2 Discussion
1. The threat from the bourgeoisie
1.1 The greedy bank owners and landowners in Oklahoma
The threat from the bourgeoisie appears just in the beginning of the story when the bank owners and the landowners force the
farmers to leave their land. Like grapes attaching to its vine, the migrant farmers cluster together in their shared misery and anger or their wrath.
Although many of them survive persecution, hardships and exploitations because of their invincible courage and coordination, some can’t make it.
Steinbeck presents Grampa and Granma who, first, are forced to struggle against themselves for their grief of leaving their native land
where they have lived for almost all of their lives. Along the trip, their second struggle appears to accelerate the grief. They cannot bear the
tiredness, the anger, and most of all, the sorrow, so they lose their lives. Compared to the title, their death seems like the old grapes gradually
dropping from its vine, weakly, sadly, and vulnerably.
Particularly, Grampa never leaves the land before, so it is like he dies when the journey has just started. Casy says, ‚I think he knowed
it. An’ Grampa didn’ die tonight. He died the minute you took ‘im off the place‛ (Steinbeck, 1939). He adds, ‚He was breathin, but he was dead,
He was that place, an’ he knowed it‛ (Steinbeck, 1939). For Granma, although Steinbeck does not express clearly that she feels deeply sad like
Grampa, most readers realize that she dies because of tiredness from the hardships occurring before and along the journey. Of course, the root of
all problems is the threat of the bourgeoisie.
Others scenes from the story also express the brutality of the threat. Steinbeck builds the pictures of the tenants’ houses knocking down
by a tractor, even if the owners have not yet moved out, to message the tormented feeling of fear, panic, and loss. The scene of Tom, Casy, and
Muley fleeing to a cave when the deputy sheriff’s car approaches also causes the readers feel more sympathy. Also, the US Highway 66, the road
that leads from the Oklahoma Dust Bowl to California, is full of moving caravans showing the whole picture of the homeless, jobless, and even
penniless migrants.
1.2 The crop growers in California
Consider the dialogue set in California, ‚Maybe he needs two hundred men, so he talks to five hundred, an’ they tell other folks, an’
when you get to the place, they’s a thousan’ men. This here fella says, I’m payin’ twenty cents an hour.’ An’ maybe half a the men walk off. But
they’s still five hundred that’s so goddamn hungry they’ll work for nothin’ but biscuits‛ (Steinbeck, 1939). Steinbeck expresses the conflict
between the working class and the capitalist class very clearly in the above extract by making a sharp contrast between the hard work and the low
wages as well as the certain amount of work and the too many numbers of workers. The workers are forced to accept these unfair situations in
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order to survive and to earn only a small amount of money to feed themselves, their family members, and most of all, their children. Although the
crop owners depend on the laborer for their productivity, they want to pay as little as possible. This is clearly consistent with one of the distinctive
points in Marx’s theory, The Surplus Value which is about the capitalist who forces the worker to spend more time on his job than it is necessary to
earn his little subsistence, and the excess product, or surplus value is taken by the capitalist (Harmon, 1964). When the proletariat realize this
exploitation, hatred and insanity among them has gradually increased. According to Marx, finally, these working class people want to inherit the
power even though they never need such power at the beginning. That is to say, they are forced by the capitalist system to fight for it.
In displaying this message, Steinbeck (1939) portrays a chaotic and violent scene which Floyd, Tom, and Casy fight with the
contractor and the deputy: ‚Floyd spun and swung with one movement. His fist splashed into the large face, and in the same motion he was away,
dodging down the line of tents. The deputy fell heavily and rolled, reaching for his gun.‛
It is not hard to expect that someone is bleeding or dying because of the chaos of fighting and the gun. In this case, Marx’s socialistic
conception about the need of the proletariat to inherit the power is expressed. In contrast to the theory, the proletariat fail to inherit the power. With
the gun, the supporters of the bourgeoisie win the fight. On the other hand, without weapons, the proletariat lose.
The second example that Steinbeck (1939) expresses the conflict between the opposite classes which is caused by the greed of power
and results in blood and death is in the following part. He also implies the readers that, with weapons, the violence can arise easily, ‚The great
companies did not know that the line between hunger and anger is a thin line. And money that might have gone to wages went for gas, for gun, for
agents, and spies, for blacklists, for drilling. On the highways the people moved like ants and searched for work, for food. And the anger began to
ferment. The violence is ready.
In general, these descriptions increase the strong feelings of fear among the readers. In particular, hunger, anger, weapons, and so on
imply the coming blood and death.
Another example of the exploitation of the workers which is consistent with Marxist theory about the response or the need of the
proletariat to inherit the power is shown in the case of Casy. In this particular case, Casy is taking a leader role in fighting for that power. This
finally brings him to death as in: ‚Casy went on, ‘You don’ know what you’re a-doin’.‛ The heavy man swung with the pick handle. Casy dodged
down into the swing. The heavy club crashed into the side of his head with a dull crunch of bone and Casy fell side-ways out of the light. ‚Jesus,
George. I think you killed him‛ (Steinbeck , 1939). Like others, Casy fails and lose his life. Although he sacrifices his life for the working class, his
class gains nothing in return.
It seems the violence is everlasting. One is dead while the other ones go on fighting. To take their justice and their revenge, Tom
immediately kills the vigilante. Immediately, another vigilante hits him with a club. This later leaves a scar on his face, and causes him to hide
himself. Pain, injury, blood, or whatever are the results caused by the exploitation of the workers. Tom succeeds in killing the vigilante, but he
cannot gain the power anyway. In addition, when he attempts to get rid of this inequality, he gets almost the same result - injury. This leads to one
difficult question: ‚Can the proletariat take their victory?‛ According to the novel, the answer is ‚No.‛
A stillborn child of Rose of Sharon’s, Noah who leaves the caravan, Connie who abandons Rose, and other dead migrants are the
other characters who lose their identity or even their lives because of the threat of the bourgeoisie both in Oklahoma and California. These
repetitions of loss show that Steinbeck knowingly sets them to support the main idea of the story - the brutality of those capitalists and its terrible
effects.
2. The stereotype conformed by the bourgeoisie
The stereotype about the vulnerable migrant farmers conformed by the Californians is shown in very negative ways. From California,
a man arriving with his son asks if the Joads have been called ‚Okies.‛ His question implies that the word ‚Okies‛ not only is found all over the
place but also means something disgusting. Once ‚Okies‛ is a term that refers to people from Oklahoma, but it is intentionally used here to mean
‚dirty son-of-a-bitch.‛ It can be inferred that the Californian landowners not only look down upon the farmers but also hate them. Even worse, this
stereotype is formed before they exactly know what kind of people the farmers are. The man also states that landowners do not welcome the
farmers and hate them so much that they leave their farms inactive to keep the farmers away from them. Consider the example scene, These
goddamn Okies are dirty and ignorant. They’re degenerate, sexual maniacs. ‚Okies are thieves. They’ll steal anything. They’ve got no sense of
property rights‛ (Steinbeck, 1939).
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In fact, the sharp contrast of the natives and the new comers is shown deeply in the text. The Oklahoma migrant farmers head for
California with hope, need the Californians to fulfill their hope, and expect some welcome. On the other hand, the Californian landowners never
give them that hope, and even worse, they hate them and want to throw them out.
Many situations rising that may cause pain, blood, and death are the results of this stereotype. The weapons used for fighting prepared
by Californians imply that the violence is easy to happen. ‚The local people whipped themselves into a mold of cruelty. Then they formed units,
squads, and armed them—armed them with clubs, with gas, with gun‛ (Steinbeck, 1939).
It seems these local people are going to war, or are being attacked by some deadly enemies—the Oklahoma farmers. On the other
hand, the farmers come here to ask for a warm welcome, for sympathy, for friendship, and for jobs. Maybe Grampa and Granma are the luckiest
ones because they die first. Noah is luckier too because he wanders away to stay at the river or to live alone in the nature. That means he can avoid
any possible danger from the Californians. The people left behind, of course, face a nightmare scenario that they cannot imagine.
Even among children, the stereotype also leads to fighting and bleeding. Steinbeck (1939) uses this following part to make his young
character share the same feeling with the adults about the same stereotype: ‚I know. I tol’ ‘im, but he hit the kid right in the nose an’ Jesus, how the
blood run down!‛ ‚Don’ talk like that. It ain’t a nice way to talk.‛ Winfield turned over. ‚That kid says we was Okies,‛ he said in an outraged
voice. ‚He says he wasn’t no Okie’ cause he come from Oregon.‛
Like the adults, this young character fights back with the same actions. Will the Oklahoma children be normally grown-up in
California? It may be another difficult question to answer.
The search of these proletariat can be explained with the quest model developed by A.J. Greimas which allows us to break the search
down in six facets: 1) subject (the proletariat) is searching for 2) object (a job, money, and a place to live in), 3) helper (brave, friendliness,
patience, and diligence), 4) opponent (the bourgeoisie: the bankers, the landowners, the deputy, the police etc), 5) donor (a government camp) and
6) receiver (the proletariat) as shown in fig 1.
Object
(a job, money, and a place to live in)
Donor
(a government camp)

Receiver
(the proletariat)

Helper
(brave, friendliness, patience, and diligence)

Opponent
(the bourgeoisie, the bankers, the landowners, the deputy, the police etc.)
Subject
(the proletariat)

Fig. 1 Quest Model
Although the subject or the proletariat are given a job by some crop owners; nonetheless, the situation is not better. On the other hand,
it gets worse and worse. The subjects still search for the need without any signs of hope. From the beginning through the end of the story, many die
and some leave the caravan, leaving the rest to face starvation. In this case, it seems the subjects never gain any objects. Moreover, the more they
seek their fortune, the more they lose.
3. The natural ecological disasters
To make the situations look real, Steinbeck combines his setting with the natural ecological disaster occurring at that time. The Dust
Bowl, where the Joad family lives, is a large area of the south-central US, including parts of Kansas and Oklahoma where, in the 1930s, strong
winds and lack of rain caused erosion of the soil, so the land became unsuitable for farming. As a result, many farmers became very poor and had
to leave their farms (‚Longman Dictionary,‛ 2005). Apparently, the disaster is shown just in the first scene, ‚Every moving thing lifted the dust
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into the air: a walking man lifted a thin layer as high as his waist, and a wagon lifted the dust as high as the fence tops, and an automobile boiled a
cloud behind it. The dust was long in settling back again‛ (Steinbeck, 1939). Then it is repeated continuously, for example, in the village, ‚Men
and women huddled in their houses, and they tied handkerchiefs over their noses when they went out, and wore goggles to protect their eyes‛.
(Steinbeck, 1939)
Throughout the novel, Steinbeck tries to include the natural disaster into the proletariat’s struggles to make them suffer more terrible
hardships. In the final scene, Steinbeck intriguingly sets the terrible disaster occurring together with the death of Rose of Sharon’s baby while
others are struggling to survive in the heavy storm and rain as in, ‚Ma cried, ‚Hurry up. They’s a big rain. Le’s go through the fence here. It’s
shorter. Come on now! Bear on, Rosasharn.‛ They half dragged the girl across the ditch, helped her through the fence. And then the storm struck
them. Sheets of rain fell on them‛. (Steinbeck, 1939)

3. Conclusion
In conclusion, Steinbeck’s main point is to express the Marxist theory in The Grapes of Wrath alongside the loss of the proletariat
reflected in their blood and death. The real terrible natural disasters are portrayed as wild and powerful together with the unreal to make the
proletariat suffer more severe hardships. These lead them to help, cooperate, and sympathize with each other and cause a revolt against not only the
hardships but also the exploitation. According to Marx, the socialistic revolt is the way to solve economic problems. In fact, Marxism works well if
the economic system is weak, and not many people have been abandoned. In addition, if the majority have nothing, people are willing to share.
However, in the real world, people as a whole are greedy and ready to take advantages of others because they value nothing, but materials and
money. Perhaps, Marxism is only an ideal theory.
On one hand, it seems that Steinbeck believes in Marxism and tries his best to stand by the real proletariat with his work. On the other
hand, he finishes it with something different to the theory—the incredible loss of the proletariat instead of gaining power. Steinbeck may try to
imply that the proletariat do never win in the real world of capitalism. The more they struggle, the more blood and death they lose. Throughout the
novel, the death of characters, the abandoned buildings, farms, land, and even people, including tears of the losers, the tiredness, and the stereotype
are shown repeatedly while the proletariat gain nothing, but pain and death. If Steinbeck ended the story with the mainstream, happy ending, there
seemed to be some hope. On the contrary, with the terrible storm, the stillborn baby, the starving man without food but only breast milk, etc, his
readers and also characters are left feeling totally devastated.

4. Implications
Nowadays, most of workers on farms are replaced by workers in factories. In addition, most of higher educated people prefer working
in the high-tech offices rather than the low-tech ones. It also appears that a wide variety of classes divided by gender, sex, race, taste, education etc
replace the two opposite classes—the proletariat and the bourgeoisie. However, the influence of capitalism as found in The Grape of Wrath has
still impacted individuals up until the present day. That is to say, not the few, not even the many, but all people are threaten by capitalists.
For instance, the surplus value is still taken from workers of all classes although they do not work on farms. In other words, they
unavoidably perform the surplus labor for employers. At this point, the worker works overtime to get his job finished. Even worse, many workers
hold two jobs at the same time to earn enough money to pay for the cost of living as well as the cost of goods and materials. Moreover, the more
they earn money, the more they pay. With clever advertising, people are easily lured into spending their future earnings by countless credit
agreements such as a credit card payment or the so-called dream loans, car for cash, ready cash, smile cash, to name but a few. What will happen
when they cannot earn money enough to pay for such credits? It is not hard to imagine the tension, pain, and suffering they will go through. In
addition, while they are struggling to survive in the capitalist system, time for family and life is stolen.
The loss and death of the proletariat in the story and the struggles of the two opposite classes remind me of the situation arising in
Thailand between April to May of 2010—the confrontation between the Thai government and the Red Shirts who are backed and financed by
Thaksin Shinawatra, a former prime minister. Although the situation is stopped, people feel the problems still hide beneath. That is, the dispute
between the Red Shirt protestors and the government, including its supporters, still remains. Moreover, the Red Shirts seem ready to gather every
time they are called. Of course, the impact of the conflict on Thai people can be long-lasting.
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Worried by the crisis, Philosophy of Sufficiency Economy comes to my mind. This pragmatic philosophy was bestowed by His
Majesty the King of Thailand first in 1974 and has increased in importance over the years. The philosophy consists of two conditions: knowledge
and morality and three main characteristics: moderation, reasonableness, and adequate immunity.
For the two conditions, knowledge consists of accumulating knowledge from various subjects from the past, present, and future, and
morality includes kindness, unity, honesty, and justice. For the three characteristics, first, moderation is composed of sufficiency and
appropriateness. Second, reasonableness evaluates and understands the reasons and their consequences. The last one is adequate immunity which
means the readiness in coping with the coming changes by carefully assessing the situation and considering both short-term and long-term
consequences. (Sufficiency Economy, 2010)
The difficulties in The Grape of Wrath reflect the problems in the real world. In the novel, the society is developed so rapidly that
Oklahoma farmers cannot cope with the difficulties arisen from the changes. In addition, the bourgeoisie are characterized as being greedy and
lacking morality. In Thailand, there are a lot of middle-class people who value materialism and support the particular groups of affluent business
people, who, of course, value high profits, money, and materials. These business people can be compared to the bourgeoisie in the novel. When
their greed and brutality is combined with the rapid and widespread changes of technology in the outside world, the economic foundation under the
modern capitalist system is formed. Then, millions of people are left behind to live in unfairness, poverty, and hunger.
As such, the powerful people in society including business people must bear in mind that they must build a strong economic
foundation gradually with people as the center of the development to help them have self-immunity and protect them from the impact of the
outside world. At this point, Sufficiency Economy is a philosophy that can be applied to an economic system to solve or reduce almost all
problems. In other words, it is designed for practical application over a wide range of problems and situations for sustainability and stability.
Moreover, it can be applied at all levels ranging from people’s lives and society, to business and the nation. Of course, Philosophy of Sufficiency
Economy has been adopted by Thai business people for years. The following are extracted from the interviews of 100 business professionals who
have succeeded in embracing Philosophy of Sufficiency Economy for their business.
Polpat Karnasuta (2010), President of Thai Contractors Association under H.M. the King Patronage, who values both works and
workers says ‚Balance and moderation naturally create immunity for business. Insufficient compensation does not create jobs. On the contrary, not
only will sufficient compensation create jobs and good quality work, it also helps the workers to have a better family life, have better education and
less social problem.‛
Pennapha Dhanasarnsilp (2010), the former president of Marketing Association of Thailand, expresses the term, morality in the
interview. She says ‚In addition, we stress on ethics which must be ingrained in every marketer. Our members must be responsible, honest, and do
not take advantage of customers.‛
About the immunity, Santi Vilassakdanont (2010), Chairman of the federation of Thai Industry expresses ‚Immunity is important in
the industrial sector, whether they are at the global, national or urban level and regardless of the size of the companies. For instance, many
countries make use of the Free Trade Agreements or FTA as self-immunity between member countries so that everyone can stand on their own
feet.‛
Surapee Rojanavongse (2010), the former chairman of businesswomen committee, the Thai Chamber of Commerce mentions
moderation that ‚The threshold of moderation is the level of success one is satisfied with. We should not fall prey to the influence of money or
market. We know when and where to brake.‛
Korbsook Iamsuri (2010), the chief executive officer of Kamolkij Company Limited states that ‚Capital, finance, time and both
physical and mental health intertwined under the principle of sufficiency are the keys to success.‛
In fact, Philosophy of Sufficiency Economy is applicable to all members of society, whether they are individuals or the public as well
as all processes of global development ranging from industrialization, modernization to globalization. It also makes the whole nation strong in
readiness for the impact of the outside world and the global competition.
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บทคัดย่อ
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทราบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสุ ราษฏร์ ธานี
ทั้งภาพรวมและรายกลุ่ ม 2) เพื่ อทราบความแตกต่ างของความผูก พัน ต่ อองค์ก รของบุ ค ลากรโรงพยาบาลสุ ราษฏร์ ธานี ที่มีคุ ณลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ด้วยวิธีการศึกษาเชิงปริ มาณโดยการให้เจ้าหน้าที่กรอกแบบสอบถามปลายปิ ดด้วยตนเอง จานวน 347 ราย โดยแบ่งระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรออกเป็ น 3 ด้านที่สาคัญ ได้แก่ความผูกพันต่อองค์ดา้ นความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายองค์กรด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้องค์กรอย่างเต็มที่และความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะคงสภาพการเป็ นสมาชิกองค์กรต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี และมีการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี อายุงาน 21 ปี ขึ้ นไป มีระดับความ
คิดเห็ นที่แสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสู งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมของ
พนักงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อยูใ่ นระดับมากโดยที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายขององค์กรในระดับ
มาก ความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่อยูใ่ นระดับมากเช่ นเดียวกัน และความผูกพันต่อองค์กรด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงในการคงสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไปมีความผูกพันอยูใ่ นระดับมาก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านความเชื่ อมัน่ และการ
ยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ควรจัดระบบงานให้ สอดคลองกับระเบียบและนโยบายมีแนวทางการปฏิบตั ิการที่ชดั เจนและจัดระบบการ
พิจารณาความดีความชอบให้ชดั เจน ส่ วนความผูกพันด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบตั ิงานในองค์กรควรมีการเสริ มแรงโดยการให้
รางวัลประกาศเกี ยรติคุณยกย่องชมเชย หรื อเพิ่มเงิ นเดื อนพิเศษตามผลงานที่เกิ ดจากความทุ่มเทในการทางาน และสร้ างจิตสานึ กที่ดีใน ด้านการ
ปฏิบตั ิงานและด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดารงความเป็ นสมาชิกขององค์กรควรมีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เพียงพอ
ทั้งนี้หวั หน้างานต้องใช้ภาวะผูน้ าเป็ นสาคัญ
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

Abstract
Objectives: The organization relationship of Suratthani Hospital staff studying has 2 Objectives which were 1) To Know the
relationship that the staff both in overall and specific groups. 2) To Know the different organizational relationship in Suratthani Hospital staff who
has different demographic properties.
Methods: I used quantitative vesearch by letting 347 avthorities to fill out the questionnaives themselves and I categorized the
organizational relationship into 3 sides which are 1) The side of confidence and acceptance the goal of the organization 2) The side of willingness
to do the best in organizational work 3) The side of desire to maintain the membership.
Results: The resuits have shown that most of the staff Who are of the age between 26-35 years old,got the Bachelor degree and
worked for 21 years or more have the opinions expressing high organizational relationship. When I considered each of the 3 sides wentioned,I
found that organization relationship in general of Suratthani Hospital staff is very high.
Conclusion : From this research, I think in the side of confidence and acceptance the organizational goal and core value,there
should be concording the work system with the disciplines and policies having lucid practical ways and criteria of quality measurement.In the side
of willingness to devote one self to organization, I suggest rewarding or increasing salaries for the dedicating ones.In the side of desire to maintain
membership, I recommend providing sutficient apparatus and the leadership, significant thing,of every header.
Keywords: There are organizational relationship, Suratthani Hospital staff and time period of working.
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1. บทนา
ปัจจุบนั พบว่าการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว และพนักงานราชการยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราวและพนักงานราชการบางคนยังไม่มีความรู ้ สึกที่แน่ นแฟ้ นต่อองค์กร ในด้านการยอมรับ
เป้ าหมาย ค่านิ ยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์ขององค์การ ด้านความปรารถนาที่จะรักษาความเป็ นสมาชิ กภาพของ
องค์กรไว้ หรื อจะกล่าวได้วา่ ยังขาดความผูกพันต่อองค์กรอย่างจริ งจัง ดังนั้นการแก้ไขปั ญหาที่แท้จริ ง จึงอยูท่ ี่ว่าจะทาอย่างไร ให้สมาชิ กขององค์การ
มีการอุทิศพลังกาย พลังใจ อย่างเต็มที่ให้องค์การและถือเสมือนว่าตนเองเป็ นเจ้าขององค์กร มีส่วนได้เสี ยกับองค์กรอย่างแท้จริ งหรื อมีความผูกพันต่อ
องค์กรนั้นเอง ปัจจุบนั นี้การปฏิบตั ิงานใดก็ตามถ้าบุคคลใดมีความผูกพันต่อองค์กรมาก บุคคลนั้นย่อมตั้งใจและอุทิศตนเพื่อการปฏิ บตั ิงานนั้นมากซึ่ ง
จะส่ งผลต่อผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานนั้นในทางตรงกันข้ามหากบุคคลใดมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย บุคคลนั้นย่อมไม่ต้ งั ใจและอุทิศตนในการ
ปฏิบตั ิงานที่ตนเองรับผิดชอบ ผลแห่ งความสาเร็ จในงานชิ้นนั้นก็จะน้อยลงด้วยความผูกพันต่อองค์กร ยังเป็ นตัวบ่งชี้ ประสิ ทธิ ภาพของความผูกพัน
และความมัน่ คงของสมาชิกในองค์กร นอกจากนี้ การที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย อาจจะลาออกจากองค์กรหรื อในกรณี ที่เขาเลือกที่จะอยูก่ บั
องค์กรต่อไป เขาจะปฏิบตั ิงานในหน้าที่โดยไม่ต้ งั ใจย่อมนามาซึ่ งผลเสี ยต่อองค์การไม่ว่าจะเป็ นด้านทรัพยากรที่องค์การต้องสู ญเสี ยในรู ปของค่าจ้าง
เงินเดือนและสวัสดิการ ส่ วนด้านบรรยากาศทาให้ขาดอัธยาศัยไมตรี ที่มีต่อกันในการทางานรวมทั้งสู ญเสี ยเป้ าหมายขององค์กรที่วางไว้ เนื่ องจากไม่
สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย ถ้าบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสู งก็จะมีความเต็มใจในการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์ก ร
และไม่คิดจะย้ายหรื อลาออกจากองค์กร แต่ถา้ บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ามีโอกาสจะเกิดผลเสี ยต่อองค์กรในหลายด้านเช่ น ผลผลิตของ
องค์กร อาจลดต่าลง การสูญเสี ย บรรยากาศที่ดีในการทางาน แล้วแนวโน้มการลาออกจากองค์กรจะเกิดขึ้นเป็ นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ขององค์การ
การสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นในสมาชิ กขององค์การ นับว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละสายงาน
ในองค์กรที่นบั ว่าเป็ นกาลังสาคัญขององค์กร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็ นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ จัดเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จึงมีผู้
ต้องการเข้ามารั บบริ การมากขึ้นทุกปี ทางโรงพยาบาลจึงมีแผนในการขยายเตี ยงเพื่อรองรั บความต้องการของผูร้ ับบริ การแต่จากผลการดาเนิ นงาน
พบว่าไม่บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล จากแผนการวิเคราะห์อตั รากาลังของฝ่ ายบุคลากรในปี พ.ศ. 2549 พบว่า
บุคลากรขาดแคลนที่ไม่สามารถทดแทนได้คิดเป็ นพยาบาล 59 ราย ลูกจ้างชัว่ คราว 6 ราย และใน ปี พ.ศ. 2550 คิดเป็ นพยาบาล 63 ราย และลูกจ้าง
ชัว่ คราว 5 ราย และจากอัตราการบรรจุเข้าทางานในปี พ.ศ. 2550 มีจานวน 90 ราย แต่จานวนบุคลากรที่ลาออกในปี พ.ศ. 2551 มีจานวน 6 ราย
ปี พ.ศ. 2552 มีจานวน 8 ราย ปี พ.ศ. 2553 มีจานวน 12 ราย ซึ่ งทาให้ไม่สามารถขยายเตียงให้เป็ นไปตามเป้ าหมายได้ ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะมีรายได้และ
สวัสดิ ก ารที่ ดี แต่ ยงั คงมี เ จ้าหน้าที่ พยาบาลลาออกต่อเนื่ องเป็ นระยะๆ ซึ่ งปั จจัยหนึ่ งที่ เ กี่ ยวข้องกับ การปฏิ บ ตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ข ้าราชการ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราวและพนักงานราชการ คือ ความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สามารถทานายผลความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ ายบริ การพยาบาลในโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี เพื่อจะได้นาผลการวิจยั นี้ ไปใช้วางแผนและพัฒนา ให้บุคลากรฝ่ าย
บริ การพยาบาลมีความผูกพันต่อองค์กรให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นและเกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน อันจะส่ งผลคุณภาพของโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี
โดยรวมและผลการรักษาพยาบาล

1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลสุ ราษฏร์ ธานี ท้ งั ภาพรวมและรายกลุ่ม
2. เพื่อทราบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสุ ราษฏร์ ธานี ที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน

1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร
พอร์ตเตอร์และคณะ (Porter et al.1974) ได้กล่าวถึงความผูท้ ี่มีความผูกพันต่อองค์กรว่ามีลกั ษณะ 3 ประการคือ
1) มีความเชื่ออย่างแรงกล้ายอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การเป็ นทัศนคติทางบวกที่บุคคลมีต่อองค์การคือ มีความเชื่อว่าองค์การนี้
เป็ นองค์กรที่ดีที่สุดที่จะทางานด้วยมีความรู สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรมีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิ กคนอื่นๆ ขององค์กรและมีความรู สึกเป็ น
เจ้าขององค์กร
2) มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อผลประโยชนขององค์กรโดยบุคคลจะอุทิศกาลังกาย กาลังใจเพื่อปฏิบตั ิภารกิจของ
องค์กรอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรรวมทั้งมีความเต็มใจที่จะอุทิศตนเองเพื่อความผาสุ กในการอยูร่ ่ วมกันของคนในองค์กร
3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งการเป็ นสมาชิกขององค์กรคือ บุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความภูมิใจในการ
เป็ นสมาชิกขององค์กรไม่ตอ้ งการที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรื อลาออกจากองค์กรถึงแม้วา่ จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าก็ตาม
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา
บุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ ธานี ที่เป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว พนักงานรัฐซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามที่ได้รับ
มอบหมาย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ศึกษาในครั้ งนี้ คื อ พนักงานในโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี จานวน 347 คน โดยให้พนักงานที่เลื อกชื่ อมาแล้วทุกคนเป็ น
ผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง
ในการเลื อกตัวอย่างครั้งนี้ จะใช้วิธีการเลื อกตัวอย่างความน่ าจะเป็ นที่แต่ละหน่ วยประชากรจะถูกเลื อกขึ้นมาเป็ นตัวอย่าง โดยใช้วิธี
เลือกตัวอย่างอย่างเป็ นระบบ (Systematic Sampling) ซึ่ งในส่ วนของข้าราชการจานวน 1,077 ราย ต้องการตัวอย่าง 170 ราย จะต้องเลือกตัวอย่างทุกๆ
6 ราย เลือก 1 ราย (1,077/170=6.33) ซึ่ งจับฉลากเริ่ มเก็บตัวอย่างจากคนที่หนึ่ งและคนที่เจ็ดถ้าไม่อยูจ่ ะข้ามไปอีก 1คน และนับไปอีก 1 คน จนได้ครบ
จานวนตัวอย่าง 170 คน ในการตอบแบบสอบถามทาการกรอกแบบสอบถามตอบด้วยตัวเอง
ซึ่งในส่วนของลูกจ้างประจาจานวน 264 ราย ต้องการตัวอย่าง 42 ราย จะต้องเลือกตัวอย่างทุกๆ 6 ราย เลือก 1 ราย (264/42=6.28 หรื อ
6 คน) โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างอย่างเป็ นระบบ (Systematic Sampling) จนได้ครบจานวนตัวอย่าง 264 คน จะแจกแบบสอบถามเริ่ มจากคนที่ 2 และต่อ
ด้วยคนที่ 7 ถ้าคนใดไม่อยูก่ ็จะข้ามไปอีก 1 คน ในการตอบแบบสอบถามทาการกรอกแบบสอบถามตอบด้วยตัวเอง
ซึ่ งในส่ วนของลูกจ้างชัว่ คราวจานวน 838 ราย ต้องการตัวอย่าง 132 ราย จะต้องเลือกตัวอย่างทุกๆ 6 ราย เลือก 1 ราย (838/131.81 =
6.28 หรื อ 6 คน) โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างอย่างเป็ นระบบ (Systematic Sampling) เริ่ มจากคนที่ 2 ต่อด้วยคนที่ 8 จนได้ครบจานวนตัวอย่าง 838 คน ถ้า
คนใดไม่อยูก่ ็จะข้ามไปอีก 1 คน ในการตอบแบบสอบถามทาการกรอกแบบสอบถามตอบด้วยตัวเอง
ซึ่งในส่วนของพนักงานของรัฐจานวน 14 ราย ต้องการตัวอย่าง 3 รายจะต้องเลือกตัวอย่างทุกๆ 4 ราย เลือก 1 ราย (345/14=2.20 หรื อ
3 คน) ซึ่งจับฉลากเริ่ มเก็บตัวอย่าง อย่างเป็ นระบบ (Systematic Sampling) จนได้ครบจานวนตัวอย่าง 3 คน จะแจกแบบสอบถามเริ่ มจากคนที่ 2 และ
ต่อด้วยคนที่ 4 ถ้าคนใดไม่อยูก่ ็จะข้ามไปอีก 1 คน ในการตอบแบบสอบถามทาการกรอกแบบสอบถามตอบด้วยตัวเอง

2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษากาหนดให้พนักงาน
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามนี้ ดว้ ยตัวเองจานวน 1 ฉบับ ต่อหนึ่งคนซึ่งในแบบสอบถามจะแบงออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือนและปฏิ บตั ิงานเป็ นเจ้าหน้าที่
ประเภท
ตอนที่ 2 แบบวัดความผูกพันต่อองค์การมี 3 ส่ วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายองค์กรมีคาถามจานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การอย่าง เต็มที่มีคาถามจานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงสถานภาพการเป็ นสมาชิกองค์กรมีคาถามจานวน 10 ข้อ
ระดับคะแนนของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การกาหนดค่าคะแนนเป็ น 5 ระดับ (Likert Scale: 5 scales) คือ
ผูกพันมากที่สุด
5 คะแนน
ผูกพันมาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
ผูกพันน้อย
2 คะแนน
ผูกพันน้อยที่สุด
1 คะแนน
การแปลผลจะกาหนดระดับความผูกพันต่อองค์กรออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
4.21-5.00 คะแนน
ระดับมาก
3.41-4.20 คะแนน
ระดับปานกลาง
2.61-3.40 คะแนน
ระดับนอย
1.81-2.60 คะแนน
ระดับนอยที่สุด
1.00-1.80 คะแนน
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การทดสอบความตรง (Test of Validity)
ในการทดสอบความตรงของแบบสอบถามได้ขอให้อาจารย์สาขาการจัดการที่ผเู ้ กี่ยวข้องในวิทยาลัยตาปี จานวน 5 คนแสดงความเห็นใน
แบบตรวจสอบรายการแต่ละประเด็นคาถามในแบบสอบถามโดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item – objective Congruence, IOC) ด้วยสูตร
ดังนี้
R
IOC = 
เมื่อ IOC
แทน ดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งให้มีค่าอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1
R
แทน คะแนนความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
การให้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญมีเกณฑ์ดงั นี้
ให้คะแนน +1 เมื่อผูเ้ ชี่ ยวชาญแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องตรงตามเนื้ อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั หรื อไม่
ให้คะแนน 0 เมื่อผูเ้ ชี่ ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องตรงตามเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั หรื อไม่
ให้คะแนน -1 เมื่อผูเ้ ชี่ ยวชาญแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องตรงตามเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
การทดสอบความเที่ยง (Test of Reliability)
ใช้วิธีการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี ที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสมั ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alppha Coefficient : CAC) และใช้ขอ้ คาถามที่ได้ค่าความเที่ยง 0.75 ขึ้นไป ซึ่ งได้
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98

2.3 การจัดเก็บข้ อมูล
ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีดงั นี้
1) นาจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อขออนุญาตทาการจัดเก็บข้อมูล
2) วางแผนในการกาหนดวัน เวลาและวิธีการจัดเก็บข้อมูลร่ วมกับฝ่ ายบุคคลเป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมในการทางานเพื่อป้ องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับผูใ้ ห้สอบถาม หรื อผลกระทบกับโรงพยาบาล
3) จัดเก็บข้อมูลตามแผนที่กาหนดขึ้นโดยในการจัดเก็บข้อมูลมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นดังนี้
(1) ผูศ้ ึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการจัดเก็บข้อมูลและประโยชนที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลจะได้รับ
(2) กลุ่มเป้ าหมายตอบแบบสอบถามโดยไม่ตอ้ งระบุชื่อสกุลลงในแบบสอบถาม เพื่อ สร้างความเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่เกิดผลกระทบ
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลและนามาซึ่ งการให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
(3) เก็บแบบสอบถามคืนเมื่อข้อมูลมีการบันทึกคาตอบเรี ยบร้อย

2.4 วิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อ ได้แ บบสอบถามกลับคื น แล้ว ผู้ศึก ษาจะทาการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล ของแบบสอบถาม โดยคัด เลื อ กเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีคาตอบสมบูรณ์เท่านั้น หลังจากนั้นจะทาการลงรหัสคัดลอกข้อมูลและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อการ
วิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพนักงานในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับใดบ้าง

3. ผลการศึกษา
บุคลากรโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี ส่ วนใหญ่เพศหญิง (ร้อยละ 86.2) มีอายุอยูร่ ะหว่าง 26-35 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (ร้อยละ
51.9) มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ 21 ปี (ร้อยละ30.3) มีเงินเดื อนต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 29.4 และปฏิบตั ิหน้าที่ตาแหน่ งข้าราชการ
(ร้อยละ49)
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมเมื่อนาคะแนนความผูกพันทั้ง 3 ด้าน มารวมกัน พบว่าพนักงานโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี มีความ
ผูกพันต่อองค์กรในระดับมากโดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 คะแนนโดยที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมาย
ขององค์กรในระดับมากเท่ากับ 3.64 คะแนน ส่ วนความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่อยูใ่ นระดับมาก
เช่นเดียวกันเท่ากับ 3.789 คะแนนและความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไปมีความ
ผูกพันอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 3.469 คะแนน
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4. อภิปรายผล
จากการการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร รวมทั้งปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่าบุคลากรเพศชายและ
เพศหญิง มีระดับความผูกพันต่อองค์กรและมีระดับความผูกพันในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อาจจะเนื่ องมาจาก ผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาลมีหลักการ
และแนวทางการปฏิบตั ิต่อพนักงานชาย หญิงเหมือนกัน รวมทั้งพนักงานชายและหญิงมีสิทธิ และโอกาสเท่าเทียมกัน มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิงานในด้านต่างๆ ได้เหมือนกัน นอกจากนี้ อานาจหน้าที่และลักษณะในการปฏิ บตั ิ งานไม่ได้สร้ างข้อจากัดในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
โรงพยาบาล ซึ่ งโรงพยาบาลเปิ ดโอกาสให้พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานโรงพยาบาลสุ ราษฎร์
ธานีโดยเฉลี่ยแล้วมีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก เนื่ องมาจากระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอยูใ่ นระดับ 21 ปี ขึ้นไปถึงร้อยละ 30.3
เปอรเซ็นตเมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็ นรายด้านมีประเด็นอภิปรายผลในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านความเชื่ อมัน่ และการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กรพบว่าพนักงานโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี มีความผูกพันอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากความเชื่ อมัน่ ในการวางเป้ าหมายจากผูบ้ ริ หารที่นามาสู่ การปฏิบตั ิการและเห็นผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรู ปธรรม
เหล่านี้ อาจจะอยูใ่ นรู ปของตัวเงินหรื อการให้รางวัลตาแหน่ งหน้าที่ ที่สูงขึ้ นความสะดวกในด้านการทางาน เครื่ องมือเครื่ องใช้หรื อสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่ผบู้ ริ หารกาหนดและเดินหน้าไปยังทิศทางที่วางไว้อย่างถูก ต้องและสามารถทาให้พนักงานรับรู้ ได้
จึงเป็ นการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กร
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามที่จะปฏิบตั ิงานในองค์กรพบว่าพนักงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีความผูกพันอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานทางด้านการบริ การนั้นจะเป็ นงานที่ตอ้ งมีฝีมือเฉพาะด้านและกลยุทธ์เป้ าหมายและแนวทางการดาเนินการชัดเจน
จากคาถามที่ได้สอบถามจะพบว่าท่านมีความสุขเมื่อได้ทางานสาเร็ จเพราะโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีในการทางานเพราะโรงพยาบาลนี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา อุปกรณ์เครื่ องแพทย์มีความทันสมัยปรับเปลี่ยนการผลิตอยูต่ ลอด ทาให้พนักงานจะต้องมีการเรี ยนรู อยูต่ ลอดเวลา
และใช้เวลาในการทางานนานขึ้นและถ้าองค์กรใดที่พนักงานไม่ทุ่มเทแลวจะไม่อยูก่ บั องค์กรนั้นนานๆ แต่กบั พนักงานโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี ไม่
เป็ นเช่นนั้น จึงเป็ นสิ่ งที่เกื้อหนุนให้เกิดความผูกพันในระดับมาก
3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดารงความเป็ นสมาชิ กขององค์กรพบว่าพนักงานโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี มีความผูกพันใน
ระดับมากเช่นกัน แต่ถา้ ดูเฉลี่ยเป็ นรายข้อจะเห็นได้วา่ มีคาถามที่น่าสนใจอยูข่ อ้ หนึ่งคือ “นอกจากเงินเดื อนประจาท่านมีความพอใจต่อสวัสดิ การอื่นที่
ได้รับ ซึ่ งการแปลผลออกมาอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่าเชื่ อใจสาหรับองค์กรในปั จจุบนั จะเห็นได้ว่า พนักงานก็พรอมที่จะอยูต่ ่อไปเพื่อที่
เป็ นอันหนึ่งอันเดียว และปรารถนาให้องค์กรนั้นคงอยู่

5. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติฐานในการวิจยั ไว้ 1 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏผล ดังนี้
การวิเคราะห์ ความแตกต่ างปัจจัยส่ วนบุคคล
1. ด้านอายุกบั ความผูกพันต่อองค์กร พบว่าอายุแตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อความผูกพันทั้งสามด้านที่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2. ด้านการศึกษา พบว่าการศึกษาแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อความผูกพันด้านความเชื่ อถือและการยอมรับเป้ าหมายที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- การศึกษาแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อความผูกพันด้านความเต็มใจที่ไม่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- การศึกษาแตกต่างกันให้ความสาคัญด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นสมาชิ กขององค์กรที่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
3. ประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อความผูกพันทั้งสามด้านที่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. รายได้ต่อเดือน สรุ ปรายได้แตกต่างกันให้ความสาคัญต่อความผูกพันด้านความเชื่ อถื อและการยอมรับเป้ าหมายที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้แตกต่างกันให้ความสาคัญต่อความผูกพันด้านความเต็มใจที่ไม่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้แตกต่างกันให้ความสาคัญด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นสมาชิ กขององค์กรที่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
5. ตาแหน่งงานแตกต่างกัน ให้ความสาคัญต่อความผูกพันทั้งสามด้านที่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบสมมุติฐานด้านความเชื่อถือและการยอมรับในเป้ าหมายขององค์กร พบว่าในภาพรวมบุคลากรโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี ที่
มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกัน (Sig >0.05) แต่เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าบุคลากรที่ มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรที่
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แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ท่านรู ้สึกว่างานที่ท่านทาอยู่ ช่วยให้ท่านมีเกียรติยศ ชื่ อเสี ยงและได้รับการยอมรับจากสังคม (sig < 0.05) โดยบุคลากรเพศชายมี
ความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าเพศหญิง
เมื่อทดสอบสมมุติฐานด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร พบว่าในภาพรวมบุคลากรโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี ความเต็มใจอยู่
ในระดับมาก (=4.15) สาหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระหว่าง 2.86-4.15 ซึ่งสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ ลาดับที่ 1 รู้สึกมีความสุขเมื่อทางานได้สาเร็ จระดับมาก (=4.15) ลาดับที่ 2 งานที่ท่านทาอยูน่ บั เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งที่เกิ ดขึ้นในชี วิตของท่าน
ระดับมาก (=4.10) ลาดับที่ 3 รู ้สึกว่าตนเองมีความจงรักภักดีต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก (=3.99)
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรี ยบเทียบความผูกพันพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลที่ มีความผูกพันแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อ
ความความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลต่างของเจ้าหน้าที่ประเภทของบุคลากรเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ (Schefle) จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่ากลุ่มอายุน้อย
กว่า 26 ให้ความสาคัญต่อความผูกพันด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ดังนี้
กลุ่มอายุนอ้ ยกว่า 26 ให้ความผูกพันด้านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานมากกว่า กลุ่มอายุ 46-55 ปี
ด้านความต้องการที่ จะรักษาความเป็ นสมาชิ กจาแนกอายุรายคู่ พบว่ากลุ่มอายุให้ความสาคัญต่อความผูกพันด้านความต้องการที่จะ
รักษาความเป็ นสมาชิ กแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 4 คู่ ดังนี้
กลุ่มน้อยกว่า 26 ให้ความผูกพันด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นสมาชิ กมากกว่า กลุ่ม 56 ขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าบุคลากรโรงพยาบาล ที่มีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อความต้องการที่จะ
รักษาความเป็ นสมาชิ กไม่แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบความแตกต่างของความผูกพัน ด้านอายุรายคู่ พบว่ากลุ่มอายุให้ความสาคัญต่อความผูกพันด้านความต้องการที่ จะรั กษา
ความเป็ นสมาชิกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไม่มีคู่แตกต่าง
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาว่าการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลอยูร่ ะดับใด
2. ศึกษาว่าปั จจัยใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความมัน่ คงในสถานะภาพและความก้าวหน้า มีผลต่อองค์กรของบุคลากรจาก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
3. ให้มีการศึกษาเรื่ องความผูกพันต่อองค์กรในโรงพยาบาล เพื่อนาผลมาเปรี ยบเทียบการวิจยั

6. เอกสารอ้างอิง
จุติรัตน์ ถาวโรและภาสชนก พิชญเวทย์วงศา. 2551. ปัจจัยทานายที่มีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรฝ่ ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานคริ นทร์ .
Porter, Lyman W., and other. “Organization Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians.” Journal of
Applied Psycholgy 59,5 (1974):111-123.

61

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation
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บทคัดย่ อ
การศึกษาความเชื่อในบทบาททางเพศของสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเชื่ อและความแตกต่าง
ระหว่างสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยากับสามีทวั่ ไป ทาการศึกษาด้วยวิธีสมั ภาษณ์สามีท้ งั สองกลุ่มในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จานวนกลุ่มละ 27 ราย
ด้วยแบบประเมินลักษณะความเชื่ อต่อบทบาททางเพศที่เกี่ ยวข้องกับความรุ นแรงในครอบครั ว จานวน 29 ข้อ ทาการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที
พบว่า กลุ่มสามีที่ประทารุ นแรงต่อภรรยามีความเชื่ อในบทบาททางเพศแตกต่างจากกลุ่มสามีทวั่ ไป ที่ระดับนัยสาคัญ .001 ความเชื่ อในบทบาททาง
เพศของสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยาที่แตกต่างจากสามีทวั่ ไป สามอันดับแรก คือ 1) ภรรยาเป็ นสาเหตุให้สามีตอ้ งกระทารุ นแรง และสามีกระทา
รุ นแรงกับภรรยาได้ ถ้าภรรยาไม่นบั ถือญาติ/บรรพบุรุษของสามี 2) ภรรยาควรได้รับความรุ นแรงถ้าใช้คาพูดที่ไม่ให้เกียรติสามี และ 3) สามีควรได้รับ
การให้อภัย ถ้ากระทารุ นแรงต่อภรรยาที่ไม่ทางานบ้าน
คาสาคัญ: ความเชื่อในบทบาททางเพศ ความรุ นแรง ครอบครัว ภรรยา สามี

Abstract
The objective of this research was to compare the gender belief between violent husbands against wives and non-violent husbands
against wives. A structured interview was utilized with agree or not-agree 29 questions. The purposive sample target can be separated into two
groups which were 1) the violent husbands against wives group at the amount of 27 persons and 2) the non-violent husbands against wives group at
the same amount of 27 persons The results found that the gender belief these two groups were statistically significant different at the level of .001.
The first three different criterion between these two groups were wives are a cause of husbands' violence against them, and husbands may be
violent against their wives if they are not respect husbands' relatives/ancestors, 2) husbands may have violence against their wives if they do not
respect them and 3) husbands' violence against are justified for wives who do not do good jobs on house-works.
Keywords: Family, Gender belief, Husband, Violence, Wife.

1. บทนา
เพศ (Gender) เป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดให้บุคคลได้อานาจในการควบคุมครอบครัวซึ่ งสังคมส่ วนใหญ่ยกย่องและมอบอานาจ
ให้เพศชายเป็ นผูน้ าและผูม้ ีอานาจเต็ม สังคมได้กาหนดให้เพศชายและเพศหญิงมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม การมีอานาจและการใช้อานาจที่เพศ
ชายเคยได้รับได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากเพศหญิงเริ่ มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น สังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั บีบบังคับให้ท้ งั สามีและภรรยา
ต้องช่วยกันทางานนอกบ้านเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ยังผลทาให้บทบาทของสามีและภรรยาเปลี่ยนไป กล่าวคือภรรยามีความเป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและมีโอกาสตัดสิ นใจในเรื่ องครอบครัว มีการเคลื่ อนไหวเรี ยกร้ องความไม่เสมอภาคบนเงื่อนไขของหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
(Human Rights) ยังผลทาให้ดุลย์แห่งอานาจเปลี่ยนไป แต่เนื่ องจากความเคยชินและการเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรม สังคมยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ว่า
ใครทาหน้าที่หรื อมีบทบาทอย่างไร เช่น บทบาทการทางานนอกบ้าน หน้าที่เลี้ยงดูบุตร หน้าที่ทาอาหารและดูแลบ้าน เป็ นต้น ทาให้สามีมกั ถืออานาจ
และอาจมีการใช้อานาจเบ็ดเสร็ จ และส่ งผลต่อสวัสดิ์ ภาพของภรรยาความรุ นแรงของสามีที่กระทาต่อภรรยา คือ การที่สามีใช้กาลังทาให้ภรรยา
บาดเจ็บ การทาลายทรัพย์สินของภรรยา การข่มขู่ว่าจะทาร้ายให้ภรรยาบาดเจ็บ การข่มขู่ว่าจะทาลายทรัพย์สินของภรรยา รวมทั้งการใช้กาลังบังคับ
กักขังหน่วงเหนี่ยวและรุ กรานสิ ทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคล (เบญจพร ปัญญายง, ออนไลน์)
ความเชื่ อของผูช้ ายที่เกี่ ยวข้องกับบทบาททางเพศตามวัฒนธรรมดั้งเดิ มเกี่ ยวข้องกับอานาจการควบคุม ในการรับรู้บทบาททางเพศที่
เพศชายคิดว่าควรกระทาต่อเพศหญิงอาจมีส่วนสัมพันธ์กบั การกระทารุ นแรง (ปรี ชา อุปโยธิ น, 2538 ) การที่ภรรยามีพฤติ กรรมไม่ตรงกับความ
คาดหวังของสามี ซึ่ งถ้าสามีเป็ นคนเจ้าระเบียบจนเกินไป ยึดตนเองเป็ นมาตรฐาน ขาดความเห็นอกเห็นใจ ไม่เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ น ย่อมมีโอกาส
ก่อให้เกิ ด ความขัดแย้งและความรุ นแรง ด้วยสามีเรี ยนรู ้บทบาททางเพศจากความเชื่ อซึ่ งถื อว่าชายเป็ นใหญ่ มีหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวจึงเชื่ อว่าตนมี
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สิ ทธิ ควบคุมภรรยา และเมื่อผนวกกับความตึงเครี ยดภายในครอบครัวจากภาวะเศรษฐกิ จที่บีบรั ดและปั จจัยส่ วนบุคคลของสามี เช่ น บุคลิกภาพ
พื้นฐานดั้งเดิม และ สารเสพติด เป็ นต้น (B.F. Sideleau, 1992) ซึ่งได้ผลในหลายๆ ครั้ง เพราะว่าภรรยายอมด้วยเกิ ดความอาย รัก หรื ออ่อนแอกว่า จึง
ทาให้ให้เกิดพฤติกรรมรุ นแรงซ้ าแล้วซ้ าเล่าในครอบครัว (K.L. Hoffman, D.H. Demo และ J.N. Edwards, 1994)
บรรยากาศทางสังคมและวัฒนธรรมบางลักษณะยังมีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้เกิดความขัดแย้งและกระตุน้ ให้เกิ ดความเชื่ อและปฏิ บตั ิอย่าง
ไม่เหมาะสมอันนาไปสู่ ความรุ นแรงในครอบครัว เช่น ภรรยาควรเชื่ อฟังสามีเสมอ ภรรยาเป็ นสมบัติของสามี ตารวจไม่รับฟ้ องเรื่ องระหว่างสามี
ภรรยา บทบาทของสามีควรเป็ นผูท้ ี่เหนื อกว่าและการกระทารุ นแรงต่อภรรยาไม่ควรเป็ นเหตุผลของการสิ้ นสุ ดความเป็ นสามีภรรยาด้วยการหย่า
เป็ นต้น (C.E. Wall, 1993)
คณะผูว้ ิจยั มีความสนใจในการเปรี ยบเที ยบความเชื่ อในบทบาททางเพศระหว่างสามีที่กระทารุ นแรง ต่อภรรยากับสามี ที่ไม่กระทา
รุ นแรงต่อภรรยา เพื่อเป็ นแนวทางให้สงั คมได้ตระหนักและหาทางแก้ไข เพื่อจะได้เป็ นแนวทางให้ชีวิตครอบครัวอยูอ่ ย่างมีความสุ ขโดยคานึ งถึงสิ ทธิ
มนุษยชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะความเชื่ อในบทบาททางเพศระหว่างสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยากับสามีที่ไม่กระทา
รุ นแรงต่อภรรยา

2. วิธีการศึกษา
2.1 ขอบเขตการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่สามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 27 คน ซึ่งภรรยาขอรับความช่วยเหลือ
จากสถานี ตารวจโดยการติดตามไปสัมภาษณ์สามีที่บา้ น และสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยา จานวน 27 คน เท่ากัน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากครอบครัวที่อยูใ่ นหมู่บา้ นเดียวกันกับครอบครัวที่สามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ความเชื่อในบทบาททางเพศของสามี ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมรุ นแรงที่สามีมีต่อภรรยา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
สามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยามีความเชื่ อในบทบาททางเพศแตกต่างจากสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยา

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษากับกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 54 คน ได้แก่ สามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยา
จานวน 27 คน และสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยา จานวน 27 คน ทาการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่
กันยายน 2553 ถึง มีนาคม 2554
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้ าง ซึ่ งได้จากการศึกษาแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น
2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ อายุ อาชี พ
รายได้ต่อเดือน และ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์ความเชื่ อในบทบาททางเพศของสามีท้ งั สองกลุ่ม จานวน 29 ข้อ ลักษณะการตอบเป็ นแบบเห็นด้วยหรื อ
ไม่เห็นด้วย ถ้าเห็นด้วยได้ 1 คะแนน ถ้าไม่เห็นด้วยได้ 0 คะแนน คะแนนรวมแสดงถึงระดับความเชื่ อในบทบาททางเพศของสามีอนั แสดงถึงความ
ไม่เท่าเทียมกันทางเพศของสามี และภรรยาอันก่อแนวโน้มของความรุ นแรงที่สามีมีต่อภรรยาได้

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1 ผลการศึกษา
คณะผูว้ ิจยั ได้ประมวลข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
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1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปในแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 1 ด้วยค่าความถี่ และ ร้อยละ
2. วิเคราะห์ความเชื่อในบทบาทางเพศของสามีท้ งั สองกลุ่มในแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 2 ด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลาดับของคะแนน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t - test)

ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามลักษณะของกลุ่มสามีทกี่ ระทารุนแรงต่อภรรยา และสามีทไี่ ม่ กระทา
รุนแรงต่ อภรรยา

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 59.26 มีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 41.3 ปี ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยาที่มีอายุเฉลี่ยกับ 43.7 ปี ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 40-60
ปี คิดเป็ นร้อยละ 66.67 กลุ่มสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยาส่วนใหญ่มีอาชีพ ที่แน่นอนมัน่ คง (ร้อยละ 44.40) แต่ยงั เป็ นสัดส่วนที่
น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับกลุ่มสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยา (ร้อยละ 92.60) ทั้งนี้ กลุ่มสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยามีรายได้
เฉลี่ยที่ต่ากว่า (รายได้เฉลี่ย 5,545.10 บาทเทียบกับ รายได้เฉลี่ย 11,338.70 บาท) และมีระดับการศึกษาโดยรวมต่ากว่ากลุ่มสามีที่
ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยา
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ตารางที่ 2 แสดงลาดับของความแตกต่ างของคะแนนความเชื่อในบทบาททางเพศระหว่ างสามี ทีก่ ระทารุนแรงต่ อภรรยากับสามี
ทีไ่ ม่ กระทารุนแรงต่อภรรยา

จากตารางที่ 2 การจัดลาดับของผลต่างในคะแนนความเชื่ อในบทบาททางเพศระหว่างสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยากับสามีที่ไม่กระ
ทุนแรงต่อภรรยา พบว่า ลาดับแรกของความแตกต่างความเชื่ อในบทบาททางเพศระหว่างบุคคลสองกลุ่ม คือ ภรรยาเป็ นสาเหตุให้สามีตอ้ งกระทา
รุ นแรง และ สามีกระทารุ นแรงต่อภรรยาได้ ถ้าภรรยาไม่นบั ถือญาติ/บรรพบุรุษของสามี และพบว่าไม่มีผชู ้ ายในกลุ่มสามีที่ไม่กระทุนแรงต่อภรรยาที่
เห็นด้วยกับการที่สามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยาไม่ควรถูกลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ มีความเชื่ อในบทบาททางเพศ อยู่ 4 ประเด็นที่กลุ่มสามีที่ไม่
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กระทารุ นแรงต่อภรรยาเห็ นด้วยในจานวนที่มากกว่ากลุ่มสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยา ได้แก่ 1) เมื่อมีปัญหาสามีภรรยาควรหันหน้าเข้าปรึ กษากัน
ไม่ควรไปพูดกับคนอื่น (ต่างกัน 1 คะแนน) 2) ผูห้ ญิงไม่ควรเข้าสถานเริ งรมย์ตามลาพัง (ต่างกัน 2 คะแนน) 3) ภรรยามีอาชี พนอกบ้านได้ แต่การดูแล
ครอบครัว ควรมาก่อน (ต่างกัน 2 คะแนน) และ 4) สามีควรมีสิทธิในการควบคุมภรรยาเมื่อจาเป็ น (ต่างกัน 3 คะแนน)

ตารางที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยาและกลุ่มสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยา มีความเชื่ อในบทบาททางเพศที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (t = 3.54, p < .001)

4.2 อภิปรายผล
ผลการวิจยั ความเชื่อในบทบาททางเพศของสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยา พบว่าความเชื่ อบทบาททางเพศของสามีที่กระทารุ นแรงต่อ
ภรรยาที่บ่งบอกถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสู งกว่าสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยา สามีท้งั 2 กลุ่มมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ในขณะที่ อาชี พ รายได้
และระดับการศึกษาแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถนามาอภิปรายผล
1. กลุ่มสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยามีความเห็นในด้านภรรยาเป็ นสาเหตุให้สามีตอ้ งกระทารุ นแรง สามีกระทารุ นแรงต่อภรรยาได้ ถ้า
ภรรยาไม่นบั ถือญาติ/บรรพบุรุษของสามี และ ภรรยาควรได้รับความรุ นแรงถ้าใช้คาพูดที่ไม่ให้เกี ยรติสามี ในระดับที่สูงและแตกต่างจากกลุ่มสามีที่
ไม่ใช่ความรุ นแรงต่อภรรยาค่อนข้างมาก
2. กลุ่มสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยาเชื่ อว่าสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยาไม่ควรถูกลงโทษ ตามกฎหมาย ในขณะที่กลุ่มสามีที่ไม่ใช่
ความรุ นแรงต่อภรรยา ไม่มีความเชื่ อนี้ อยูเ่ ลย
3. กลุ่มสามีท้งั สองกลุ่มมีความเชื่ อในบทบาททางเพศในบางด้านคล้ายคลึ งกัน ซึ่ งชี้ ให้เห็ นถึ งความ ไม่เท่าเทียมกันของสามีและภรรยา
ได้แก่ ภรรยาต้องพึ่งพาการคุม้ ครองจากสามี สามีควรมีสิทธิ ในการควบคุมภรรยาเมื่อ จาเป็ น ภรรยาได้รับศักดิ์ศรี ในสังคมถ้ามีสามีที่ดี และ ภรรยามี
อาชีพนอกบ้านได้ แต่การดูแลครอบครัวควรมาก่อน จึงสรุ ปได้วา่ ความเชื่ อเหล่านี้ เป็ นความเชื่ อโดยทัว่ ไปในสังคมของผูช้ ายไทย ซึ่ งอาจเป็ นเหตุผลที่
ช่วยทาให้สามีตอ้ งดูแลภรรยาเพราะภรรยาต้องพึ่งพาตน แต่ในขณะเดียวกัน อาจนาซึ่งเหตุผลในการที่สามีสามารถกระทารุ นแรงต่อภรรยาได้
4. สามีท้ งั สองกลุ่มเชื่ อว่า เมื่อมีปัญหา สามีภรรยาควรหันหน้าเข้าปรึ กษากัน ไม่ควรไปพูดกับคนอื่น ซึ่ งเป็ นการยืนยันสุ ภาษิตสาหรับ
ครอบครัวที่วา่ "ไฟในอย่านาออก ไฟนอกอย่านาเข้า" ซึ่ งมีผลทาให้ความรุ นแรงในครอบครัวถูกปิ ดเงียบอยูภ่ ายในครอบครัว และบุคคลภายนอกถือ
ว่าเป็ นเรื่ องของครอบครัวอื่นไม่ควรไปยุง่ เกี่ยว จึงเป็ นปั ญหาในการเข้าช่วยเหลื อขององค์กรภายนอก การกระทารุ นแรงในความเป็ นจริ งอาจมากกว่า
ที่ปรากฏเป็ นข่าว เพียงแต่ภรรยาซึ่ งเป็ นผูถ้ ูกกระทาไม่ตอ้ งการให้เป็ นข่าว เพราะอาจหมายถึง การต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความหวาดระแวงในการ
ถูกกล่าวถึ งและตอกย้าจากสังคม (มูลนิ ธิเพื่อนหญิง, 2548) ภรรยาที่ตอ้ งรับการกระทารุ นแรงจากสามี มกั ถูกสังคมมองว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาใน
ครอบครัว ซึ่งตารวจมัก ไกล่เกลี่ยให้สามีภรรยาปรองดองกันมากกว่าที่จะดาเนิ นคดีตามกฎหมาย (วนานันท์ แสงอาทิตย์, 2548) จนกล่าวได้ว่า ความ
รุ นแรงของสามีที่มีต่อภรรยาเป็ นภัยเงียบที่มองไม่เห็น เป็ นการยากแก่การป้ องกัน เป็ นผลให้โอกาสในการกระทารุ นแรงเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็ น
ปัญหาสังคมกึ่งอาชญากรรม (รณชัย คงสกนธ์, 2549)

5. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุป
ผลจากการศึกษาความเชื่อในบทบาททางเพศของสามีที่กระทารุ นแรงต่อภรรยา แสดงว่าลักษณะ ความเชื่ อที่มีความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ยังคงกดขี่และควบคุมภรรยาอยูม่ ากจนพบความแตกต่างระหว่างสามี ที่กระทารุ นแรงต่อภรรยากับสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยาอย่างชัดเจน สามี
ที่กระทารุ นแรงต่อภรรยา ใช้เหตุผลจากความเชื่ อนี้ในการมองภรรยาและปกป้ องตนเองแตกต่างจากสามีที่ไม่กระทารุ นแรงต่อภรรยา ความเข้าใจและ
ตระหนักถึ งผลกระทบ อิทธิ พลของความเชื่ อในบทบาททางเพศของสามี ควรได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนค่านิ ยมทางวัฒนธรรมที่ต่อความเป็ น
หญิง-ชายในการอยูร่ ่ วมกัน
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
โครงสร้างทางสังคมควรยอมรับถึงสิ ทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างชาย/หญิง และยอมรับว่าความเหลื่ อมล้ าทางเพศเป็ นปั ญหาที่ นาไปสู่ การ
กระทารุ นแรงระหว่างสามี-ภรรยา หากสังคมยังยอมรับผูช้ ายเป็ นใหญ่ และมองปั ญหาความรุ นแรงระหว่างสามี-ภรรยาเป็ นสิ่ งธรรมดาในครอบครัว
การแทรกแซงจากภายนอกครอบครัวจะขาดการยอมรับ ชุมชนและบริ บททางสังคมควรมีปัจจัยสนับสนุน (Proactive Factors) ช่ วยเหลือภรรยาที่ถูก
กระทารุ นแรงจากสามี เช่น ความเข้มแข็งของชุมชน การมีเครื อข่ายทางสังคมของชุ มชน สมาชิ ก ของชุมชนมีคุณภาพชี วิตที่ดี และชุมชนมีมาตรฐาน
ทางสังคมที่มีอิทธิ พลต่อครอบครัวที่เป็ นสมาชิ กของชุมชน เป็ นต้น
การเข้าแทรกแซงจากภายนอกควรกาหนดขอบเขตความเกรงใจ การให้เกียรติ การเคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น ทั้งนี้ ภรรยาผูถ้ ูกกระทาความ
รุ นแรงต้องยอมรับการแทรกแซงจากภายนอก ไม่เกรงกลัวและยอมรับในอานาจของสามี ทั้งนี้ องค์กรที่เข้าแทรกแซงควรมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยทาง
ชีวสังคม และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสามีดว้ ย
องค์กรภายนอกสามารถเข้าไปแทรกแซงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถ้า 1) สังคมตระหนักและยอมรับในสิ ทธิ ที่เท่าเทียมในบทบาทสามีและ
ภรรยา 2) มีปัจจัยที่เอื้อต่อการแทรกแซงจากชุมชนและบริ บทที่เกี่ ยวข้อง 3) ภรรยายอมรับการแทรกแซง และ 4) มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะสนับสนุนการ
แทรกแซง
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คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีค่ าดหวังของมัคคุเทศก์ ในความคิดเห็นของนักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติ
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บทคัดย่อ
การวิ จยั ครั้งนี้ มี จุดมุ่ งหมายเพื่อศึก ษาและเปรี ยบเที ยบคุ ณลัก ษณะที่ เ ป็ นจริ งและที่ คาดหวังของมัคคุ เทศก์ ในความคิ ดเห็ นของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง จาแนกตามเพศ อายุ และสัญชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
คือนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ อเมริ กนั แคนาดา และออสเตรเลีย ที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวในวัดพระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง จานวน
400 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่คณะผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็ นจริ ง และที่คาดหวังของมัคคุเทศก์: กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังทั้งโดยรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของมัคคุเทศก์โดยรวม และรายด้านบุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านวิชาชี พมีความแตกต่างกัน นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกันและสัญชาติต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะที่คาดหวังของมัคคุเทศก์โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวัง
ของมัคคุเทศก์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: พระบรมมหาราชวัง มัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม

Abstract
The objectives of this research were to study and to compare the reality and the expected characteristics of tour guides according to
foreign tourists' opinions: A case study of the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace, classifying by sex, age, and nationality. The sample
group comprised of British, American, Canadian, and Australian tourists visiting the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace at the total of
400 people. The method of accidental random sampling was utilized. A set of questionnaires was used to collect data. The SPSS was used to
identify frequencies, means, and standard deviations. A t-test was selected for a hypothesis testing. The results found that: The foreign tourists'
opinions were high in both reality and expectation in the total and each side of the tour guides' characteristics. Their reality and expectation
opinions in total, personal, and social characteristics of the tour guides except a professional characteristics were statistically significant different at
the level of .05. The foreign tourists who had different sex and nationality had no different opinions towards tour guides' expected characteristics.
However, a difference in the foreign tourists' age factor gave different opinions towards tour guides' expected characteristics at the .05 significant
level.
Keywords: The Emerald Buddha Temple, The Grand Palace, Foreign tourist, Tour guides.

1. บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความสนใจในประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ ห้เข้ามาท่องเที่ยว
(ไพบูลย์ คุม้ คา, 2548) ยังผลทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทที่สาคัญต่อเศรษฐกิ จและสังคมของไทยเป็ นอย่างมาก โดยเป็ นอุตสาหกรรมที่
นาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็ นต้นมา (คู่มือมัคคุเทศก์, 2541) ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนา
พุทธ จึงมีการสร้างวัดวาอารามซึ่งเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็ นจานวนมาก
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เป็ นวัดสาคัญ เป็ นที่ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมือง คือ พระพุทธมหามณี รัตนปฏิ มากรหรื อพระแก้ว
มรกต วัดนี้ จึงเป็ นที่รู้จกั กันในอีกชื่ อหนึ่ งว่า วัดพระแก้ว วัดพระศรี รัตนศาสดารามหรื อวัดพระแก้วเป็ นพระอารามหลวงที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษา
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เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส และเป็ นวัดที่อยูใ่ นบริ เวณพระบรมมหาราชวัง โดยตั้งอยูต่ รงมุมด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของ
พระบรมมหาราชวัง ใช้เป็ นสถานที่ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริ ย ์ สร้างแล้วเสร็ จใน พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มา
ตามลาดับในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ 4 ที่ 7 และที่ 9 (คู่มือมัคคุเทศก์, 2541) ประกอบด้วย 1) กลุ่มพระอุโบสถมีพระอุโบสถเป็ นอาคารประธานซึ่ งเป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ล้อมรอบด้วยศาลาราย พระโพธิ์ ธาตุพิมาน หอราชพงศานุสรณ์ หอราชกรมานุสรณ์ หอระฆัง และ หอ
พระคันธารราษฎร์ 2) กลุ่มฐานไพที มีอาคารหลักสามหลัง คือ ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรี รัตนเจดี ย ์ และวัตถุประดับตกแต่งอื่นๆ เช่ น
รู ปปั้นสัตว์หิมพานต์ บุษบกพระราชลัญจกร นครวัดจาลอง พระสุ วรรณเจดีย ์ และ พนมหมาก 3) หอราชพวศานุสรณ์ ตั้งอยูบ่ นกาแพงแก้วด้านหลัง
พระอุโบสถ อยูท่ างทิศใต้ เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปประจารัชกาลพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ภายในหอมีภาพเขียนพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ 4) พระโพธิธาตุพิมาน เป็ นที่ประดิษฐานพระปรางค์ของโบราณ ซึ่ งทรงอัญเชิ ญ มาจากทางเหนื อขณะที่รัชกาลที่ ทรงผนวช พระบรม
สารี ริกธาตุและส่ วนของพระศรี มหาโพธิ์ จากพุทธคยา 5) พระอัษฎามหาเจดีย ์ หรื อ พระปรางค์ 8 องค์ ตั้งเรี ยงกันอยูห่ น้าวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
6) กลุ่มอาคารประกอบอื่นๆ ประกอบด้วย หอพระนาก พระเศวตกุฏาคาร วิหารยอด หอมณเฑียรธรรม ยักษ์ทวารบาล และจิตรกรรมฝาผนัง
พระบรมมหาราชวังได้ใช้เป็ นที่ประทับและศูนย์กลางการปกครองของพระมหากษัตริ ยส์ มัยรัตนโกสิ นทร์ มาตลอด จนถึงกลางรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวและ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ได้เสด็จ
ประทับเพียงครั้งคราว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดลได้เคยเสด็จประทับ ณ พระที่นงั่ บรมพิมาน กระทัง่ เสด็จสวรรคต
หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบนั มิได้มีพระมหากษัตริ ยเ์ สด็จมาประทับในพระบรมมหาราชวังเป็ นการถาวร ในรัชกาลปั จจุบนั พระบรมมหาราชวังใช้เป็ น
สถานที่ประกอบพระราชพิธีสาคัญต่างๆ ตามพระราชประเพณี เป็ นที่รับแขกเมืองและพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งเป็ นที่ต้ งั พระบรมศพและพระศพ
ของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ช้ นั สู ง ส่ วนที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจและสามารถเข้าชมได้ คือ เขตพระราชฐานชั้นกลาง
ในส่วนของพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท หมู่พระมหามณเฑียร หมู่พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท รวมถึงประตู รอบก าแพงพระบรมมหาราชวัง และป้ อม
รอบกาแพงพระบรมมหาราชวัง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมวัดพระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังนิ ยมมาเป็ นกลุ่มโดยมีมคั คุเทศก์เป็ นผูบ้ รรยาย
ประวัติความเป็ นมาและความงดงามของสถานที่แห่ งนี้ "มัคคุเทศก์" หมายถึง "ผูน้ าทาง" ซึ่ งใช้เรี ยกบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่เป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยว ตลอดจนเป็ นผูช้ ้ ี แนะอธิ บายสิ่ งต่างๆ แก่นกั ท่องเที่ยว ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจและความประทับใจจึงเป็ นผลจากการนาพา
ของมัคุเทศก์เป็ นสาคัญ (คู่มือมัคคุเทศก์, 2541) หากมัคคุเทศก์เป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมและรอบรู ้ ในส่วนที่ตนมีบทบาทในการนาเที่ยวมัคคุเทศก์ รวมทั้ง
ให้บริ การที่ประทับใจ ย่อมเป็ นกลไกสาคัญที่จะดึงดูด ให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวในเมืองไทยอีก ทั้งยังกระจายข่าวแนะนาให้เพื่อนฝูง
ญาติพี่นอ้ ง มาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ ง มัคคุเทศก์จึงเป็ นบุคคลที่ใกล้ชิด กับนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็ น
บุคคลที่เปรี ยบเสมือนตัวแทนของชาติในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (คู่มือมัคคุเทศก์, 2541) ถึ งแม้ว่า
ในปั จจุบนั นักท่องเที่ยวต่างชาติมีพฤติกรรมที่ มาเที่ ยวด้วยตนเอง (Bag Packing) เพิ่มขึ้ น แต่การท่องเที่ยวในโบราณสถาน นักท่องเที่ยวยังมี
พฤติกรรม ที่ตอ้ งการผูน้ าเที่ยว
คณะผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษาสภาพความเป็ นจริ งและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเที่ยวชม วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวังที่มีต่อมัคคุเทศก์ ซึ่ งผลการศึกษาน่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อมัคคุเทศก์ในการปรับปรุ งและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยวได้อย่างสู งสุ ด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเทียบคุณลัก ษณะที่ เป็ นจริ งและที่ คาดหวังของมัค คุ เ ทศก์ใ นความคิ ดเห็ น ของนัก ท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ :
กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคุณลักษณะที่คาดหวังต่อมัคคุเทศก์ในความคิดเห็ นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตนศาสดา
รามและพระบรมมหาราชวังตามตัวแปรเพศ อายุ และสัญชาติ

2. วิธีการศึกษา
2.1 ขอบเขตการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกั ท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่ได้เข้าชมวัดพระศรี รัตนศาสดาราม และ
พระบรมมหาราชวังในเดือนมกราคม 2554 ซึ่งมีจานวนมากกว่า 25,000 คน ในที่น้ ี ถือว่าประชากรมีขนาดใหญ่มาก
คณะผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางสาเร็ จรู ปของทาโร ยามาเน่ (ธี ระวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
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กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระแบ่งออกเป็ น เพศ อายุ และ สัญชาติ และ ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อ
คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมทิ ี่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังต่อมัคคุเทศก์ ทั้งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่คาดหวังต่อมัคคุเทศก์แตกต่างกัน
3. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่คาดหวังต่อมัคคุเทศก์แตกต่างกัน
4. นักท่องเที่ยวที่มีสญ
ั ชาติต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่คาดหวังต่อมัคคุเทศก์แตกต่างกัน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษากับกลุ่มเป้ าหมายได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
อเมริ กนั แคนาดา และ ออสเตรเลีย จานวน 400 คน ในเดือนมกราคม 2554 โดยทาการสอบถามตามแบบสอบถามที่ กาหนด ได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์กลับคืนจานวน 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามชนิ ดเลือกตอบ แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ
และ สัญชาติ โดยเพศ จาแนกเป็ น เพศชาย และ เพศหญิง สาหรับอายุ จาแนก เป็ น 4 ระดับ คือ อายุ 16-30 ปี อายุ 31-45 ปี อายุ46-60 ปี และ อายุ
มากกว่า 60 ปี ส่วนสัญชาติ แบ่งเป็ น สัญชาติองั กฤษ อเมริ กนั แคนาเดียน และ ออสเตรเลีย
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อมัคคุ เทศก์ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และ น้อย
ที่สุด (1 คะแนน) และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538) ดังนี้ ค่าเฉลี่ ย 3.67 - 5.00 ระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ ย
2.34 – 3.66 ระดับความคิดเห็นปานกลาง และ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 ระดับ ความคิดเห็นน้อย

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1 ผลการศึกษา
คณะผูว้ ิจยั ได้ประมวลข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปในแบบสอบถามตอนที่ 1 ด้วยค่าความถี่ และ ร้อยละ
2. วิเคราะห์คุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของมัคคุเทศก์ในความคิดเห็ นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตน
ศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ทั้งด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิชาชีพ และโดยรวม ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังต่อคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test)

ตารางที่ 1 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงของมัคคุเทศก์ ในความคิดเห็นของ
นักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวังโดยรวมและรายด้ าน
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะที่เป็ นจริงของมัคคุเทศก์
1. ด้านบุคลิกภาพ
2. ด้านมนุษยสัมพันธ์
3. ด้านวิชาชีพ

4.46
4.47
4.52
4.48

รวม
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S.D.
0.57
0.58
0.56
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จากตารางที่ 1 พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็ นจริ งของมัคคุเทศก์โดยรวมและรายด้านอยูใ่ น
= 4.68

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลีย่ คุณลักษณะทีเ่ ป็ นจริงและทีค่ าดหวัง ของมัคคุเทศก์ ในความคิดเห็นของ
นักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมหาราชวังโดยรวมและรายด้ าน
ระดับความคิดเห็นต่ อคุณลักษณะที่เป็ นจริง
คุณลักษณะของมัคคุเทศก์
1. ด้านบุคลิกภาพ
2. ด้านมนุษยสัมพันธ์
3. ด้านวิชาชีพ
รวม

4.46
4.47
4.52
4.48

S.D.
0.57
0.58
0.56
0.54

ระดับความคิดเห็นต่ อคุณลักษณะที่คาดหวัง
4.35
4.36
4.44
4.38

S.D.
0.57
0.59
0.56
0.55

T

P

2.639
2.539
1.982*
2.491

0.900
0.245
0.036
0.234

จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและคุณลักษณะ ที่คาดหวังของมัคคุเทศก์โดยรวม
ด้านบุคลิกภาพ และด้านมนุษย์สมั พันธ์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านวิชาชี พที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความคิดเห็นของนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติที่มีต่อมัคคุเทศก์ : กรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมหาราชวัง จากคาถามปลายเปิ ด
1. ด้านบุคลิกภาพ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามัคคุเทศก์มีคุณลักษณะด้านบุคลิ กภาพ อยูใ่ นระดับที่ดี โดยมัคคุเทศก์มีความ
เป็ นผูน้ า มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงพร้ อมที่จะนาเที่ยวได้ แต่งกายสะอาดสุ ภาพเรี ยบร้ อย มีความละเอียดรอบคอบ แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความอุตสาหะ ขยัน อดทนและตรงต่อเวลา
2. ด้านมนุษย์สมั พันธ์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามัคคุเทศก์มีอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน สร้างบรรยากาศที่ดีตลอดการเดินทาง
3. ด้านวิชาชี พ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามัคคุเทศก์มีทกั ษะด้านการใช้ภาษา มีความรู ้ เกี่ ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณ ไม่เอาเปรี ยบนักท่องเที่ยวและนาเที่ยวตามแผน ที่กาหนดอย่างครบถ้วน

4.2 อภิปรายผล
ผลการวิจยั คุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของมัคคุเทศก์ในความคิดเห็ นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตน
ศาสดารามและพระบรมหาราชวัง สามารถนามาอภิปรายผลตามสมมติฐาน ดังนี้
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังโดยรวม ด้านบุคลิกภาพ และด้านมนุษย์สัมพันธ์ไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 1 ยกเว้นด้านวิชาชี พ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อคุ ณลักษณะที่เป็ นจริ งโดยรวมของมัคคุเทศก์มากกว่าระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะที่ คาดหวังโดยรวมของมัคคุเทศก์
แสดงว่ามัคคุเทศก์สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เกิ นกว่าที่นกั ท่องเที่ยวคาดหวังไว้โดยเฉพาะด้านวิชาชี พของมัคคุเทศก์ ซึ่ งอา
จะเป็ นเพราะนักท่องเที่ยวมีความมุ่งหวังที่จะมาท่องเที่ ยวและพักผ่อนมากกว่ามุ่งหวังที่จะได้รับความรู ้ อย่างลึ กซึ้ ง อนึ่ ง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยทัว่ ไปที่มาท่องเที่ ยว เชิ งประวัติศาสตร์ มีการศึกษาสู งและสนใจในศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จึงมีความสนใจในคุณลักษณะ ของ
มัคคุเทศก์ดา้ นบุคลิกภาพและด้านมนุษย์สมั พันธ์นอ้ ย แต่สนใจด้านวิชาชี พมาก เมื่อมัคคุเทศก์มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการอธิ บายเกี่ยวกับวัด
พระศรี รัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวังเป็ นอย่างดี อี ก ทั้งองค์ประกอบของสถานที่ ทีมีความสวยงาม ทาให้เกิ ด ความประทับ ใจแก่
นักท่องเที่ยวในคุณลักษณะ ทางวิชาชีพของมัคคุเทศก์
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกันมี ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของมัคคุ เทศก์: กรณี ศึกษา วัดพระศรี รัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ามัคคุเทศก์มีการเตรี ยมตัวและมีการจัดการเกี่ ยวกับโปรแกรม
การท่องเที่ยวมาเป็ นอย่างดี ประกอบกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท้ งั ชายและหญิงมีความต้องการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เหมือนกัน คือ ต้องการ
ชื่ นชมความสวยงามของวัดพระศรี รัตนศาสดารามและองค์พระที่นงั่ ต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง และถ่ายรู ปเพื่อบันทึกความทรงจา เมื่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ ยวมีเพียงเท่านี้ แต่มคั คุ เทศก์สามารถสร้ าง ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากกว่าที่ นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจมาศ กนกฉันท์ (2549) ซึ่งทาการวิจยั เรื่ องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระที่นงั่ วิมานเมฆ
พระราชวังดุสิต พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระที่นงั่ วิมานเมฆ พระราชวังดุสิตไม่แตกต่างกัน เป็ น
เพราะว่า พิพิธภัณฑ์พระที่นงั่ วิมานเมฆเป็ นโบราณสถานที่นกั ท่องเที่ยว มีความคาดหวังในสิ่ งที่ได้รับจากการท่องเที่ยวอยูแ่ ล้ว จึงไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยว
3. นัก ท่ องเที่ ยวที่ มี อายุต่ างกัน มี ค วามคาดหวัง ต่ อคุ ณลัก ษณะของมัค คุ เ ทศก์: กรณี ศึ ก ษา วัดพระศรี รัต นศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 3 ทั้งนี้ เพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละช่ วงอายุ
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มีความสนใจ ความต้องการ การตอบสนองด้านการบริ การ และความรู้เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกัน นักท่องเที่ยว
ในช่วงวัยรุ่ นตอนปลายถึงผูใ้ หญ่ตอนต้น (16-30 ปี ) ต้องการชมสถานที่ต่าง ๆ เพื่อถ่ายรู ป และหาประสบการณ์ในการเดิ นทางและเปรี ยบเทียบกับ
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ศึกษามาล่วงหน้า อีกทั้งอยูใ่ นวัยที่มีพลังในตัวเองสู ง กระฉับกระเฉง ช่ วยเหลือตัวเองได้ จึงมีความคาดหวังต่อ
มัคคุเทศก์ ค่อนข้างน้อย ส่ วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 31-60 ปี ซึ่ งเป็ นช่ วงในวัยทางาน ต้องการใช้จ่ายอย่างคุม้ ค่าและมีประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวมากได้รับบริ การด้านการท่องเที่ยวมาในหลากหลายรู ปแบบ จึงมีความคาดหวังต่อมัคคุเทศก์สูงกว่าช่ วงอายุอื่น ๆ ส่ วนนักท่องเที่ยวที่อายุ
มากกว่า 60 ปี นั้น เป็ นวัยที่เกษียณอายุแล้ว มีกาลังทรัพย์มาก ส่ วนใหญ่เดิ นทางมากับลูกหลานซึ่ งคอยดูแล้วอยูแ่ ล้ว จึงมีความคาดหวังเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะ ของมัคคุเทศก์นอ้ ย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเลิศวลีกรณ์ อรุ ณชัยรัตน์ (2549) ซึ่งทาการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิ จกรรม
นันทนาการของผูใ้ ช้บริ การสวนวชิ รเบญจทัศ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสวนวชิ รเบญจทัศที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ เพราะผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่างกันมีความต้องการในการเลือกกิจกรรมและมีความสนใจแตกต่างกัน
4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสญ
ั ชาติต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของมัคคุเทศก์: กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวังไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 4 ทั้งนี้ เป็ นไปได้ว่าวัฒนธรรมและการดารงชี พของนักท่องเที่ยวทั้ง 4 สัญชาติ
คล้ายคลึงกัน นักท่องเที่ยว ชาวออสเตรเลียมีแนวพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับชาวอังกฤษอันเนื่ องมาจากการอยูภ่ ายใต้อิทธิ พล ของอังกฤษมา
เป็ นระยะเวลานาน สาหรับชาวอมริ กนั และแคนาเดียนเป็ นเชื้ อชาติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู ให้เติบโตขึ้นมาด้วยการช่วยเหลือตนเองในทุก ๆ ด้าน และ
อาจได้ศึกษาประวัติความเป็ นมาของสถานที่ท่องเที่ยวมาเป็ นอย่างดีล่วงหน้าแล้ว จึงไม่ได้คาดหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมัคคุเทศก์ในระดับสู ง
แต่มุ่งหวัง ที่จะได้รับความประทับใจจากความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของไพจิตร จิรเรื่ องกุล (2548) พบว่าโดยทัว่ ไป
มัคคุเทศก์เอาใจใส่ ต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยเป็ นอย่างดี ทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้สึกประทับใจที่ได้รับบริ การในระดับ
ที่สูงเกินกว่าที่คาดไว้

5. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุป
ผลจากการศึกษาคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของมัคคุเทศก์ในความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ: กรณี ศึกษาวัดพระศรี
รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง สรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในวัดพระศรี รัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง จานวน 400
คน เป็ นเพศหญิงจานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 และเป็ นเพศชายจานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอายุ
46-60 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50 รองลงมาคือ อายุ 16-30 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.75 และอายุ 31-45 ปี จานวน 95 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.75 และน้อยที่สุดคืออายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นชาวอังกฤษ มีจานวน 104 คน คิด
เป็ นร้อยละ 26.00 รองลงมาคือชาวออสเตรเลีย จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 และเป็ นชาวอเมริ กนั และแคนาเดียน จานวน 102 คน และ
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 และ ร้อยละ 22.75 ตามลาดับ
สรุปการวิเคราะห์
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะที่เป็ นจริ งของมัคคุเทศก์: กรณี ศึกษา วัดพระศรี รัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง ทั้งโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะที่คาดหวังของมัคคุเทศก์: กรณี ศึกษา วัดพระศรี รัตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง ทั้งโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของมัคคุเทศก์: กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตนศาสดา
รามและพระบรมมหาราชวัง โดยรวมและรายด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านวิชาชี พมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ที่มีเพศต่างกัน หรื อที่ มีสัญชาติ ต่างกันมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะ ที่ คาดหวังของมัคคุ เทศก์:
กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังโดยรวมไม่แตกต่างกัน
5. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังของมัคคุเทศก์: กรณี ศึกษาวัดพระศรี รัตนศาสดา
รามและพระบรมมหาราชวัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
มัคคุเทศก์ควรรักษาระดับมาตรฐานที่เป็ นอยูใ่ ห้คงไว้ตลอดไป โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนพัฒนา คุณภาพมัคคุเทศก์ดว้ ยการอบรม
ให้แ ก่มคั คุ เ ทศก์เ พื่อเพิ่ม พูนความรู ้ ให้ทนั ต่ อกระแสความนิ ยมการท่ องเที่ ยว ซึ่ งการอบรมอาจรวมถึ งการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ โดยสมมติ
สถานการณ์ข้ ึนเพื่อหาหนทางที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ตรงจุดและให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพอใจอย่างสู งสุ ด
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ าชมงานสั ปดาห์ วชิ าการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553
Study on Satisfaction of Attendant to the Academic Week and Tawan-ok
Agricultural Festival Fair 2010
วีระพล แจ่ มสวัสดิ์ ชงโค แซ่ ต้งั ณัฎฐิดา ทองเอีย่ ม เตือนใจ สลับศรี ประกาย ขวัญหลาย
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Vilawan Ritreangroj and Kamonrat Suriyasarn
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บทคัดย่อ
การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าชมนิ ทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งการจัดงานให้ดีข้ ึ น ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยใช้วิธีประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่ วมงาน จานวน 660 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าชมการจัดงานที่ตอบแบบประเมิ นผลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 75.00 เปอร์ เซ็นต์ (495 คน) และเป็ นเพศชาย
25.00 เปอร์เซ็นต์ (165 คน) โดยมีอายุระหว่าง 16 ถึง 20 ปี มากที่สุดโดยมีระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด คิดเป็ น 40.00
เปอร์เซ็นต์ อาชีพหรื อสถานะส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา รองลงมาเป็ นอาชี พ พนักงานของรัฐ พนักงานบริ ษทั เอกชนและรับราชการเรี ยง
ตามลาดับ ผลสารวจความพึงพอใจต่อสถานที่จดั นิ ทรรศการ การต้อนรับและให้ขอ้ มูล ประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่ และประโยชน์โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงานรู ปแบบการจัดแสดงนิ ทรรศการและเนื้ อหาและรายละเอียดของงานจัดแสดงอยูใ่ นระดับมาก
เช่นกัน
จากแบบสอบถามพบว่า มีผรู ้ ู้จกั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยจากสื่ ออินเตอร์ เน็ ต
และสื่ อแผ่นพับโฆษนามากที่สุด 55.00 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ และสื่ อหนังสื อพิมพ์เท่ากัน เรี ยงตามลาดับ ส่ วนความ
สนใจที่จะใช้บริ การจากมหาวิทยาลัยทางด้านงานวิจยั มีมากที่สุด คือ 70.00 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ ด้านบริ การวิชาการ ด้านการศึกษาต่อ และ
ด้านคลีนิกเทคโนโลยีมีนอ้ ยที่สุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจศึกษาต่อในคณะต่างๆ พบว่าคณะในมหาวิทยาลัยที่มีผสู ้ นใจศึกษาต่อมากที่สุด
คือ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มากที่สุด 40 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติและสัตวแพทย์ศาสตร์
เท่ากัน 35 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนคณะคณะศิลปะศาสตร์ 30 เปอร์เซ็นต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 เปอร์เซ็นต์ คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรเท่ากัน 20 เปอร์ เซ็นต์ และคณะที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุดคือ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีการบิน เท่ากันคือ 15 เปอร์เซ็นต์ เรี ยงตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมงาน งานสัปดาห์วิชาการ งานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก 2553

Abstract
The study on satisfaction of attendants to the academic week and tawan-ok agricultural festival fair 2010 was conducted to examine
the satisfaction of visitors to the exhibition, held on 3-12 December 2010 at Rajamangala University of Technology, Bangpra Campus, Chonburi.
The study also retrieved some information and suggestion to improve the next exhibition. The data was collected from 660 attendants through a
set questionnaires.
The results revealed that 75.00% of attendants were females and most of them were 16-20 years old while their academic levels
were high school 40.00%. Mostly were students in high school and lower percentages were government officers, private company officers and
governance officials, respectively. The satisfaction in exhibition area (situation), service and informative, public documents, and benefit from
exhibition were highest level. Appropriate length of time, exhibition format, and detail and content of the exhibition were equal as in the high
level.
The research, found that attendants had known Rajamangala University of Technology Tawan-ok (RMUTTO) from internet media
and public information document which was the highest level (55%) and lower from radio, television, and news paper, was the same level
respectively. For interesting in using facilities providing from RMUTTO, 70.00% of them were interested in using research service, later was
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training service, education service, and the last one was technology clinics service. Faculties which they were interested to study from high to low
percentage were Faculty of Humanities and Social Science 40%, followed by Faculty of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Veterinary
Medicine equal as 35%. Faculty of Art 30%, Faculty of Science and Technology 25%, Faculty of Administration and Information Technology, the
same as Faculty of Agricultural Industrial Technology 20% and the last was Faculty of Social Technology, Faculty of Engineering and
Architecture and Institute of Aviation was the same level as 15%, respectively.
Keywords: Satisfaction of attendant, The academic week, Tawan-ok agricultural festival fair 2011.

1. บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้จดั งานสัปดาห์วิชาการราชมงคลตะวันออก ซึ่ งจัดในช่ วงงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก
เป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเผยแพร่ ผลงานความรู้นวัตกรรมสิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ ๆ สู่ ประชาคมในเขตภาคตะวันออก ซึ่ งแต่ละ
ปี มีผสู้ นใจร่ วมงานจานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการประเมินผลการจัดงานเพื่อรับฟังความคิดเห็ นและความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมงาน
และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมงาน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมงานสัปดาห์วิชาการ และงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการพัฒนาในการจัดงานให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดงานด้วยดี
งานวิจ ัยนี้ วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูเ้ ข้า ร่ ว มงานสัป ดาห์ วิช าการและงานเกษตรแฟร์ ภ าคตะวันออก ปี 2553
2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและหาแนวทางการพัฒนาการปรับปรุ งการจัดงานให้ดียงิ่ ขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ซึ่งมีขอบเขตงานวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาเพื่อศึกษาทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผูเ้ ข้าร่ วมชมงาน
2. ขอบเขตประชากรเพื่อทราบความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมงานต่อการจัดงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่
- ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมชมงาน
- ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมชมงานในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553

1.3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั (Conceptual Framework)
การวิจยั นี้ มุ่งศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมชมนิ ท รรศการ ผลงานวิจยั และสิ่ งประดิ ษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออกปี 2553 ใน 5 ด้านคือ
1. สถานที่จดั งาน
2. ระยะเวลา
3. การอานวยความสะดวก
4. รู ปแบบและความเหมาะสมของกิจกรรมด้านต่างๆ
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมชมงาน
1. สถานที่จดั งาน
2. ระยะเวลา
3. การอานวยความสะดวก
4. รู ปแบบและความเหมาะสมกิจกรรมด้านต่างๆ
5. ประโยชน์ที่ได้รับ

ลักษณะผู้เข้ าร่ วมงาน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

นิยามศัพท์ ที่ใช้ ในการวิจัย
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งหรื อปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องโดยความรู ้สึกพอใจจะเกิ ดขึ้น
เมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง และความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิ ดขึ้นหากความต้องการ
หรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง (ชริ ณี เดชจินดา, 2530)
ผู้เข้ าร่ วมชมงาน หมายถึ ง ประชาชนทัว่ ไปที่เข้าร่ วมงานการนาเสนอสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออกปี 2553
ระหว่างวันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
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ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมงาน หมายถึง ความพอใจ ความประทับใจ และความรู ้ สึกนึ กคิดที่ดีของผูร้ ่ วมงานต่อการจัดนิ ทรรศการ
ผลงานวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในงานการนาเสนอสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี
2553
สั ปดาห์ วิชาการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553 หมายถึ ง เป็ นกิ จกรรมที่สาคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี ได้จดั ให้เป็ นกลยุทธ์ในการขยายผลงานของความสาเร็ จของการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยสู่ สาธารณะชน
พร้อมกับเป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงและทาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภาระหน้าที่งานรับใช้สงั คมและพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯต่อสังคม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก หมายถึ ง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ออก เป็ นมหาวิท ยาลัยด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่ งได้รับการประกาศในราชกิ จจานุเบกษา
และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กาหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล จานวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ
และวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมทั้ง ให้ยกฐานะขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามมาตรา 5(3)

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ได้ข อ้ มูล อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่อ การพัฒ นาการจัด งานเพื่อ ใช้ใ นการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการจัด นิ ท รรศการของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการจัดงานในปี ต่อๆ ไป เพื่อให้เ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์ค วามสอดคล้องต่อความต้องการของชุ มชนและ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยการนาข้อมูลที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถามมาทาการประเมิ น เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง และร่ วมกันระดมสมองเพื่อปรั บปรุ งการ
จัด งานในครั้ ง ต่อ ๆ ไป ให้บ รรลุ ตามวัตถุ ประสงค์แ ละความพึงพอใจของกลุ่ มเป้ าหมาย เพื่อ การสร้ า งงานในอนาคตหรื อ ปี ต่อๆไป และยัง
สะท้อนเห็ นภาพรวมของผลงานของมหาวิทยาลัย ในสายตาของสังคมด้วย (สรี ยา, 2545)

2. วิธีการศึกษา
ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติ อย่างหนึ่ งที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็ นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่ เราทราบว่าบุคคลมี ความ
พึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกที่ ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึ งเป็ นการยากที่ จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดโดย
อ้อมโดยการวัดความรู ้ สึก หรื อความคิด เห็ นของบุค คลเหล่ านั้น แทน และการแสดงความคิ ด เห็ น นั้น จะต้องตรงกับ ความรู ้ สึ ก ที่ แ ท้จ ริ ง จึ งจะ
สามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ (หลุย, 2533)

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เข้าร่ วมชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 660 คน

2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่คณะผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดย
แบ่งแบบสอบถามเป็ น 4 ขั้นตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรสังคม ได้แก่ เพศ อาชี พ อายุ ระดับการศึกษา ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยวัดความพึงพอใจใน 7 ด้าน เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีคาถามในการวัดความพึงพอใจ ดังนี้
(1) สถานที่จดั นิทรรศการ
(2) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน
(3) การต้อนรับและการให้ขอ้ มูลของเจ้าหน้าที่
(4) รู ปแบบของการจัดนิทรรศการ
(5) เนื้อหาและรายละเอียดของงาน
(6) ประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่
(7) ความพึงพอใจโดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อมูลการสนใจใช้บริ การ/สนใจศึกษาต่อและรู้จกั กิจกรรม/งานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการให้กลุ่มประชากรที่เข้าชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี
2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

2.4 สถิตทิ ใี่ ช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เวอร์ ชนั่ 11.0 โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรมได้มา
เปลี่ยนเป็ นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรมเพื่อที่จะดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตามลาดับขั้น

3. ผลการศึกษา
3.1 ลักษณะทางประชากรสังคม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่าง คือ ผูเ้ ข้าชมการนาเสนอนิ ทรรศการ/ผลงานบริ การวิชาการและงานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553 จานวน 660 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใน
งานสัปดาห์ วชิ าการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553 จาแนกตาม เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา
ลักษณะประชากรสั งคม

จานวน
660

ร้ อยละ
100

ชาย
หญิง

165
495

25.00
75.00

นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานของรัฐ
พนักงานบริ ษทั เอกชน

462
33
99
66

70.00
5.00
15.00
10.00

ต่ากว่า 15
ระหว่าง 16 -20
ระหว่าง 21 – 30
ระหว่าง 31 -40
ระหว่าง 41 -50
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี
อื่นๆ

198
264
99
66
33

30.00
40.00
15.00
10.00
5.00

264
231
165

40.00
35.00
25.00

รวม
เพศ

อาชีพ

อายุ

จากตารางที่ 1 ผูเ้ ข้าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตร
แฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553 ที่ ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 75.00 เพศชาย ร้ อยละ 25.00 มีอาชี พสถานะ
นักเรี ยน/นักศึกษามากที่สุด ร้ อยละ 70.00 รองลงมาคือพนักงานของรัฐ ร้ อยละ 15.00 ผูท้ ี่เข้าชมนิ ทรรศการมีอายุระหว่าง 16 ถึ ง 20 ปี มากที่สุด
ร้ อ ยละ 40.00 รองลงมาคื อ อายุต่ากว่า 15 ปี ร้ อ ยละ 30.00 และช่ ว งอายุน ้อยที่สุ ด ผูม้ ี อ ายุระหว่า ง 41 ถึ ง 50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี มากที่สุด ร้ อยละ 40.00 รองลงมาคือ ระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 35.00 และน้อยที่สุดคือ ระดับการศึก ษา
อื่นๆ ร้ อยละ 25.00 เรี ยงตามลาดับ

3.2 ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมนิ ทรรศการและผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานสัปดาห์วิชาการและงาน
เกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553 แสดงผลในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในงานสั ปดาห์
วิชาการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553
หัวข้อ (Item)
ความพึงพอใจต่อสถานที่จดั นิทรรศการ
ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน
ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการให้ขอ้ มูลของเจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของการจัดนิ ทรรศการ
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและรายละเอียดของงาน
ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่
ความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
45.00
35.00
45.00
30.00
40.00
50.00
55.00

297
231
297
198
264
330
363

40.00
45.00
45.00
55.00
45.00
25.00
30.00

264
297
297
363
297
165
198

10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00

66
99
66
66
66
132
66

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
-

33
33
33
33
33
-

5.00

33

จากตารางที่ 2 ผูเ้ ข้าชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตร
แฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553 ที่ ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้ ส่ วนใหญ่มีค วามพึงพอใจต่อสถานที่จดั นิ ทรรศการในระดับมากที่สุด ร้อยละ
45.00 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงานในระดับมาก ร้อยละ 45.00 การต้อนรับและการให้ขอ้ มูลของเจ้าหน้าที่ในระดับมากที่สุดและระดับ
มากเท่ากัน ร้อยละ 45.00 รู ปแบบของการจัดนิ ทรรศการผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ร้ อยละ 55.00 เนื้ อหาและรายละเอียด
ของงานอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 45.00 ประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ร้อยละ 50.00 รวมทั้งความพึงพอใจต่อประโยชน์โดยรวม
ของการจัดแสดงผลงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด ร้อยละ 55.00 ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ตั้งเป้ าหมายความพึงพอใจจากผลการประเมินของผูเ้ ข้า
ชมนิ ทรรศการไว้ที่ ร้ อยละ 80.00 ซึ่ งผลการดาเนิ นงานจริ ง ได้รับความพึงพอใจ ร้ อยละ 86.00 (4.3) มากกว่าที่ ต้ งั เป้ าหมายความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การไว้ แสดงว่าการจัดงานในครั้งนี้ ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ มีการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลทาให้ผเู้ ข้าชมงาน
สัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ปี 2553 มีความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการในระดับมาก ร้อยละ 86.00

3.3 การรู้ จกั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มาร่ วมงานรู ้ จกั มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร้ อยละ 100.00 โดยทราบข้อมูล ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยจาก สื่ ออินเตอร์ เน็ตและสื่ อแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพัน ธ์เท่ ากัน ร้ อยละ 55.00 รองลงมาคื อสื่ อวิทยุ ร้ อยละ 35.00 สื่ อโทรทัศน์
ร้อยละ 30.00 และมีผทู ้ ราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากสื่ อหนังสื อพิมพ์นอ้ ยที่สุด ร้อยละ 25.00 ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การรู้ จกั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระดับการรับรู้
รายการ

รู้ จัก
ร้ อยละ
100
35.00
30.00
25.00
55.00
55.00

การรู้ จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- สื่ อวิทยุ
- สื่ อโทรทัศน์
- สื่ อหนังสื อพิมพ์
- สื่ ออินเตอร์เน็ต
- สื่ อแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์

ไม่ รู้ จัก
จานวน
660
231
198
165
363
363

ร้ อยละ
65.00
70.00
75
45
45.00

จานวน
429
462
495
297
297

3.4 ความสนใจใช้ บริการจากมหาวิทยาลัยด้ านต่ าง ๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจใช้บริ การจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จานวน 660 คิดเป็ นร้อยละ 100.00 มี
ความสนใจใช้บริ การในด้านงานวิจยั มากที่สุด ร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ ด้านบริ การวิชาการและการศึกษาต่อเท่ากัน ร้ อยละ 60.00 และสนใจด้าน
คลินิกเทคโนโลยีนอ้ ยที่สุด ร้อยละ 50.00 เรี ยงตามลาดับ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความสนใจในการใช้ บริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระดับความสนใจใช้ บริการ
รายการ

สนใจ
ร้ อยละ
100
60.00
50.00
60.00
70.00

ความสนใจในการใช้ บริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ด้านบริ การวิชาการ
ด้านคลินิกเทคโนโลยี
ด้านศึกษาต่อ
ด้านงานวิจยั

ไม่ สนใจ
จานวน
660
396
330
396
462

ร้ อยละ
40.00
50.00
40.00
30.00

จานวน
264
330
264
198

3.5 ความสนใจศึกษาต่ อในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู เ้ ข้า ชมการจัด นิ ท รรศการแสดงผลงานในงานสัป ดาห์ วิช าการและงานเกษตรแฟร์ ภ าคตะวัน ออก ปี 2553 ที่ ตอบแบบ
ประเมินส่ วนใหญ่ สนใจจะศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากที่สุด มีจานวน 264 คิดเป็ นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีจานวนเท่ากัน 231 คิดเป็ นร้อยละ 35.00 คณะศิลปศาสตร์ มีจานวน 198 คิดเป็ นร้อยละ 30.00
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี จานวนเท่ากับ 165 คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 คณะบริ หารธุ รกิ จและเทคโนโลยีส ารสนเทศ กับ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร มีจานวนเท่ากัน 132 คิดเป็ นร้อยละ 20.00 น้อยที่สุด คือ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีการบิน มีจานวนเท่ากันคือ 99 คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความสนใจศึกษาต่ อในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สนใจ
Frequency
231
264
165
132
132
99
99
99
231
198

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ไม่ สนใจ
Percent
35
40
25
20
20
15
15
15
35
30

Frequency
429
396
495
528
528
561
561
561
429
462

Percent
65
60
75
80
80
85
85
85
65
70

3.6 การรู้ จกั กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตารางที่ 6 การรู้ จกั กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การรู้ จักกิจกรรม
รายละเอียด

รู้ จัก
ร้ อยละ
100
95.00
55.00
45.00
45.00

การรู้ จักในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ช่วงเดือนธันวาคม
งานรักเหลืองจันทร์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ช่วงเดือนพฤษภาคม
งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ ง

ไม่ รู้ จัก
จานวน
660
627
363
297
297

ร้ อยละ
5.00
45.00
55.00
55.00

จานวน
33
297
363
363

จากตารางที่ 6 พบว่ามีผูร้ ู้จกั กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จานวน 660 คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามรู้จกั กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ช่ วงเดือนธันวาคมมากที่สุด คือ ร้อยละ
95.00 รองลงมา คืองานรักเหลืองจันทร์ ช่วงเดื อนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 55.00 งานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เดือน
พฤษภาคมและงานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ ง เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 เรี ยงตามลาดับ จากข้อเสนอแนะ
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ผูเ้ ข้าชมนิทรรศการที่รู้จกั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทาให้ทราบว่าแม้จะมีผลงานมากมายในทางผลงานวิจยั บริ การวิชาการ และ
ผลงานอื่นๆ ก็ยงั ไม่มากเท่ากับชื่อเสี ยงหรื อรู ้จกั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจากข่าวที่เผยแพร่ ต่อสื่ อ
เพราะฉะนั้นนอกจากการมี ผลงานมากทั้งปริ มาณและคุ ณภาพแล้ว ผูบ้ ริ หารต้องเน้น ให้ ค วามสนใจกับ สื่ อ โดยเฉพาะงานด้า น
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็ นแหล่งเผยแพร่ ผลงานและชื่ อเสี ยงของมหาวิทยาลัย สู่ สงั คมให้เป็ นที่ยอมรับและนิ ยมชมชอบสื บต่อไป

4. สรุ ปผลการวิจัย
4.1 คุณลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
ผูเ้ ข้าชมนิ ทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานสัปดาห์ วิช าการและงานเกษตรแฟร์ ภาค
ตะวันออก ปี 2553 ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้ มีผตู้ อบแบบสอบถามจานวน 660 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 75.00 ผูเ้ ข้า
ชมงานนิทรรศการและผลงานมีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.00 โดยมีอาชี พหรื อสถานะนักเรี ยน/นักศึกษามากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 70.00
จากผูท้ ี่เข้าชมงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 40.00 ซึ่งตรงกับเป้ าหมายของการจัดงาน เพื่อให้นกั เรี ยนเข้ามาชม
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้เขามาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งขึ้นต่อไป

4.2 ความพึง พอใจของผู้ เ ข้ า ชมนิ ท รรศการและผลงานของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานสั ปดาห์
วิชาการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553
ผูเ้ ข้าชมนิ ทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานสัปดาห์ วิช าการและงานเกษตรแฟร์ ภาค
ตะวันออก ปี 2553 ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้ มีความพึงพอใจต่อสถานที่จดั นิ ทรรศการ ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการจัดงาน ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการให้ขอ้ มูลของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของการจัดนิ ทรรศการ ความพึงพอใจต่อเนื้ อหา
และรายละเอียดของงานวิจยั ที่จดั แสดง และ ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากเอกสารเผยแพร่ ทั้งหมดนี้ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ
45.00, 45.00, 45.00, 55.00, 45.00, 45.00 และ 50.00 ตามลาดับ และมีการตั้งเป้ าหมายเชิ งคุณภาพ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ร้อยละ 80.00 ซึ่ งผล
ความพึงพอใจจาก การวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ ร้อยละ 86.00 ซึ่งมีผลความพึงพอใจบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ตามวัตถุประสงค์

4.3 การรู้ จกั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผูเ้ ข้า ชมการจัด นิ ท รรศการฯ ตอบแบบสอบถามที่มาเยี่ยมชมงานสัปดาห์วิชาการและงานเกษตรแฟร์ ภาคตะวันออก ปี 2553 รู้จกั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร้อยละ 100.00 โดยทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยจาก สื่ ออินเตอร์ เน็ตและสื่ อแผ่นพับโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ มากที่ สุดเท่ากัน ร้ อยละ 55.00 รองลงมาคือสื่ อวิทยุ ร้ อยละ 35.00 สื่ อโทรทัศน์ ร้ อยละ 30.00 และมี ผูท้ ราบข้อมู ลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยจากสื่ อหนังสื อพิมพ์น้อยที่สุด ร้อยละ 25.00 แต่ ย งั พบปั ญ หาว่า ผูเ้ ข้า ชมการจัด นิ ท รรศการฯและผู ท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้ม าร่ ว มงานส่ วนใหญ่ยงั
ไม่ทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทั้งทาง สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ ออินเตอร์เน็ต และสื่ อแผ่นพับโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจึงควรเพิ่มและปรับปรุ งขบวนการและวิธีดาเนิ นงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพราะมีผลต่อเนื่องกับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อและภาพพจน์ต่อ
สังคมภายนอกด้วย

4.4 ความสนใจใช้ บริการจากมหาวิทยาลัย
ผูเ้ ข้าชมการจัดนิ ทรรศการและผลงานฯ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความสนใจใช้บริ การจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยมีความสนใจใช้บริ การในด้านงานวิจยั มากที่สุด ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ด้านบริ การวิชาการและด้านการศึกษาต่อเท่ากันคือร้อยละ
60.00 และสนใจด้านคลินิกเทคโนโลยีนอ้ ยที่สุด ร้อยละ 50.00 เรี ยงตามลาดับ

4.5 ความสนใจศึกษาต่ อในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผูเ้ ข้าชมการจัดนิ ทรรศการฯ ที่ตอบแบบประเมินส่ วนใหญ่ พบว่ามีผมู ้ ีความสนใจศึกษาต่อในคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ร้ อยละ 100.00 คณะที่ผูต้ อบแบบสอบถามสนใจจะศึ กษาต่อคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 40.00
รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีจานวนเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 35 คณะศิลปศาสตร์คิดเป็ นร้อยละ
30.00 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 25.00 คณะบริ หารธุ รกิ จและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร เท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 20.00 น้อยที่สุด คือ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยี
การบินเท่ากันคิดเป็ นร้อยละ 15 .00
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4.6 ความสนใจใช้ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผูเ้ ข้า ชมการจัด นิ ท รรศการฯ ที่ตอบแบบประเมินส่ วนใหญ่ รู้จกั กิ จกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จานวน
660 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามรู้จกั กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกงานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออก ช่ วง
เดือนธันวาคมมากที่สุด คือ ร้อยละ 95.00 รองลงมา คือ งานรักเหลืองจันทร์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 55.00 ผูต้ อบแบบสอบถามรู้จกั น้อยที่สุดงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ งและงานประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเท่ากัน
ร้ อยละ 45.00 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากสถานที่ จดั อยู่ไกลจากตัวเมื อง (ตัวอาเภอและจังหวัด ) ท าให้ ไม่ส ะดวกในการเดิ น ทาง และต้องเสี ยค่ าใช้จ่าย
จานวนมาก

5. ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้อสรุ ปแบบประเมิน แบบสอบถามประชาชนทัว่ ไปที่เข้าชมงาน “การนาเสนอนิ ทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล หรื อกลุ่ มเป้ าหมายมีความสนใจจะใช้บริ การจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสนใจในเรื่ องการศึ กษาต่อ
ระดับ มาก รองลงมาคื อ กิ จกรรมที่ ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวัน ออกโดยเฉพาะคลี นิ ก เทคโนโลยี จึ งมี ข ้อเสนอแนะว่า ผูบ้ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยเฉพาะกลุ่ม (CEO) ต้องสร้ างความร่ วมมือสร้ างพลัง โดยให้ทุกส่ วนงานของมหาวิทยาลัยร่ วมมื อ
ประสานงานกัน โดยมองผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็ นที่ต้ งั ร่ วมมือกันสร้ างชื่ อเสี ยงผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและ
สังคม เพิ่มจานวนอาจารย์ นักวิจยั ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพมีการนางานวิจยั นวัตกรรมสิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ที่มีประโยชน์ใช้ได้จริ งแก้ปัญหาของ
สังคมได้ เผยแพร่ ต่อผูส้ นใจเพื่อสร้ างชื่ อเสี ยงของมหาวิทยาลัยสู่ สังคมทั้งในระดับสากล ระดับชาติ และนานาชาติต่อไป ด้านการบริ การวิชาการ
คลินิกเทคโนโลยี และการศึกษาต่อยังมีผสู้ นใจไม่มาก เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ หารและทุกท่านในหน่ วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ต้องช่วยกันเร่ งดาเนิ นการให้ประชาชนรู้ จกั และปรับปรุ งการบริ การงานในด้านดังกล่ าวให้เป็ นที่ น่าสนใจ ให้มากยิ่งขึ้ นกว่านี้ เพื่อกระตุน้ เร้ าให้มี
ผูส้ นใจศึกษาต่อมากยิง่ ขึ้นและเป็ นการเพิ่มจานวนนักศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วย
2. ควรมีการสร้างแรงจูงใจและแรงผลักดันให้มีนักวิจยั เข้าร่ วมงานการนาเสนอผลงานให้มากกว่านี้ เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้นโดยคณะผูบ้ ริ หารควรเร่ งส่ งเสริ มให้บุคลากรในหน่ วยงานมีความรู ้ ด้านการ
ทางานวิจยั บริ การวิชาการและสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เข้าใจถึงประโยชน์และข้อดีของงานที่ผลิตออกมา ว่าสามารถใช้เป็ นวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างจริ งจังและมีการให้ความดีความชอบหรื อมอบรางวัล แก่ผสู ้ ร้ างผลงานที่มีคุณภาพ
ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีถึงดีเยีย่ ม
3.ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต้องค้นหาสร้างจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่ อต่างๆ ให้เป็ นที่รู้จกั เพื่อ
ดึ งดูดให้นักเรี ยนและนักศึ กษา รวมทั้งบุคคลทัว่ ไปสนใจใช้บริ การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยมุงเน้นผลงานทางด้าน
งานวิจยั บริ การวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี และงานด้านอื่นๆ เพื่อที่จะสร้างชื่อเสี ยงของมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดีออกไปรับใช้สงั คมอย่างมีคุณภาพ

6. เอกสารอ้างอิง
ชริ ณี เดชจินดา. 2530. ประโยชน์และบริ การ ใน เอกสารการสอนชุ ดวิชา การบริหารบุคคล พิมพ์ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
กรุ งเทพฯ.
สรี ยา เพ็ชรรื่ น. 2545. ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทยที่มาท่ องเที่ยวเมืองพัทยา. ภาคนิพนธ์ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
นโยบายสาธารณะ โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ กรุ งเทพฯ.
หลุย จาปาเทศ. 2533. จิตวิทยาจูงใจ. บริ ษทั สามัคคีสาสน์จากัด. กรุ งเทพฯ.
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การพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรม เรื่อง การศึกษาคุณภาพนา้ เพือ่ การอนุรักษ์ ลานา้
กรณีศึกษา : ลานา้ ห้ วยกองหิน หมู่ 22 ตาบลห้ วยซ้ อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The Development of Training Program for Study on Water Quality for Conservation.
A Case Study : Huaykonghin River Moo 22 Huayso Sub-district, Chiangkhong District, Chiangrai
ฉันทนา ปัญญาอิน่ แก้ ว
Chanthana Panya-inkeaw
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพน้ าห้วยกองหิ น ทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และชี วภาพโดยวิธีการสารวจสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดิ น เป็ นดัชนี ช้ ี วดั คุณภาพน้ า 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรมให้กบั กลุ่มเกษตรกรเกิ ดความรู ้ ความตระหนัก และเจตคติใน
การศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการอนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น 3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อน และหลังใช้โปรแกรมศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การศึกษาวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็ นการตรวจวัดคุณภาพน้ าในลาน้ าห้วยกองหิ นระยะทางประมาณ 750 เมตร จากการสุ่ ม
ตรวจวัดคุณภาพน้ า 3 จุด บริ เวณต้นน้ า กลางลาน้ า และปลายน้ า ใน 2 ช่ วง คือฤดูแล้ง (25 มกราคม 2553) และฤดูน้ าหลาก (10 พฤษภาคม 2553)
ผลการศึกษาพบว่า ค่าออกซิ เจนละลาย (DO) ช่วงฤดูแล้งพบเฉลี่ย 10.17 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร สู งกว่าฤดูน้ าหลากเล็กน้อยที่เฉลี่ย 9.77 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร
ค่าบีโอดี (BOD) ช่วงฤดูแล้งพบเฉลี่ย 1.21 มิลลิ กรัมต่อลิตร น้อยกว่าช่วงฤดูน้ าหลากที่เฉลี่ ย 1.4 มิลลิ กรัมต่อลิตร ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)
ช่วงฤดูแล้งพบเฉลี่ ย 153.34 มิลิกรัมต่อลิ ตร น้อยกว่าช่วงฤดูน้ าหลากที่เฉลี่ ย 220.34 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร ซึ่ งเมื่อพิจารณาคุณภาพน้ าโดยรวมทั้ง 2 ช่ วง
พบว่า คุณภาพน้ าอยูใ่ นระดับคุณภาพดี คือมีค่า DO สู ง และมีค่า BOD ต่าทั้ง 2 ช่วงฤดูกาล ผลการศึกษาทางชี วภาพโดยวิธีการสารวจสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังหน้าดิน พบอันดับและวงศ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิ นในช่ วงฤดูแล้งและช่ วงฤดูน้ าหลากเท่ากันทั้ง 2 ช่ วงคือพบ 10 อันดับ 19 วงศ์
แต่พบว่าความหนาแน่นของสัตว์ในแต่ละช่ วงมีค่าแตกต่างกัน โดยพบว่าช่ วงฤดูกาลมีผลต่อความหนาแน่ นของจานวนตัวสัตว์ ในช่ วงฤดูแล้งจะพบ
จานวนตัวของสัตว์ท้ งั หมดเฉลี่ย 87 ตัว ซึ่ งมากกว่าช่วงฤดูน้ าหลากที่เฉลี่ ย 71 ตัว เมื่อนาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมาให้ค่าคะแนนด้วยระบบ
BMWP/ASPT เพื่อหาดัช นี บ่งชี้ คุณภาพน้ า พบว่าในช่ วงฤดู แล้ง มี ค่าคะแนนอยู่ระดับ 6.61 6.61 และ 5.8 ตามลาดับ ในช่ วงฤดู น้ าหลาก พบว่า
ค่าคะแนนอยูร่ ะดับ 6.61 6.61 และ 6.94 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ช่วงฤดูค่าคะแนนบ่งชี้ คุณภาพน้ าอยูใ่ นระดับดี
ผลการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมศึกษา จากการใช้โปรแกรมฝึ กอบรมศึกษาคุณภาพน้ าเพื่ออนุ รักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเกษตรกร บ้านเวียงคา หมู่ 22 จานวน 30 คน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วย
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบก่อน และหลังการฝึ กอบรม วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และสถิ ติที (t-test) ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ ยหลังการใช้
โปรแกรมฝึ กอบรมศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการอนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น มีคะแนนสู งกว่าก่อนฝึ กอบรม ดังนั้นโปรแกรมฝึ กอบรมการศึกษาคุณภาพน้ า
เพื่ออนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น ทาให้กลุ่มเกษตรมีความรู้ ความตระหนัก และเจตคติ เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : โปรแกรมฝึ กอบรม เกษตรกรบ้านเวียงคา ความรู้ ความตระหนัก เจตคติ

Abstract
The purposes of this research were 1) to investigate the quality of the water in the Huaykonghin River and benthic invertebrate
survey water quality indicators 2) to develop training programs to various groups of farmers the knowledge, awareness and attitudes on quality 0f
Huaykonghin river conservation 3) to measure learning achievement to study your manual the quality of the water in Huaykonghin river
conservation moo 22 Huayso sub-district, chiangkong disdrict, Chiangrai.
The environmental study aimed to analyse the quality of the water in the Hyaykonghin River which is about 750 meter long. The
study was carried into 2 seasons at 3 locations, upstream, centre and downstream of the river. The environmental study aimed to analyse the quality
of the water in the Hyay Kong Hin River which is about 750 meter long. The study was measured, during the dry season in (25January 2010) and
during the rainy season in (10May 2010) the results showed that in the quality of the water, especially the levels of DO in January were from
different in May. In the dry season (January) the level of DO average were found to be 10.17 mg/l higher than the rainy season (May) average were
found to be 9.77 mg/l the level of BOD in the dry season average were found to be 1.21 mg/l less than the rainy season average were found to be
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1.4 mg/l the levels of TDS in the dry season average were found to be 153.34 mg/l less than the rainy season average were found to be 220.34 mg/l
when study was measured, during the dry season and rainy season the water quality to good environmental factors (i.e., high DO low BOD).
The result showed that the benthic community in data at family level in the dry season and rainy season were found 10 order 19
family but the abundance of benthic in each period were different. In dry season found abundance of benthic as average of 87 benthic which was
more than in rainy season in average of 71 benthic. BMWP/ASPT scores for dry season was 6.61, 6.61 and 5.8 and in the rainy season was 6.61,
6.61 and 5.94, respectively. Considering the result from both seasons found that water quality at Huaykonghin River is good. Regarding
environmental education, the researcher created a training program. for A study of water quality for conservation. A case study: Huaykonghin
River Moo 22 Huayso sub-district, Chiangkhong district, Chiangrai. 30 participants were farmers at Wiangkam village, Moo 22 though learning
achievement from the pre-test and post-test. The data was analyzed by using t-test. The result showed that farmers Knowledge, awareness and
attitude scores after trained were higher than before trained at a significance level of 0.05.
Keywords: Training program, Wiangkam Farmer, Knowledge, Awareness, Attitude.

1. บทนา
ลาน้ าห้วยกองหิ น เป็ นลาห้วยบนพื้นที่ตน้ น้ าที่มีความสาคัญให้หลายชี วิตในชุ มชนบ้านเวียงคา หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชี ยงของ
จังหวัดเชียงราย ได้ใช้ในการอุปโภคบริ โภคได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นี้ ลาน้ าห้วยกองหิ นไหลทอดยาวบนเขาสู งเหนื ออ่างเก็บน้ าชุ มชน
เป็ นพื้นที่ตน้ น้ าที่ยงั มีความสมบูรณ์มีน้ าไหลตลอดทั้งปี บริ เวณต้นน้ า และกลางลาน้ าเป็ นพื้นที่ป่าทึบ ส่ วนบริ เวณปลายน้ าอยูใ่ กล้พ้ืนที่การเกษตร ที่
ชุมชนได้เข้าจับจองทาเป็ นพื้นที่การเกษตร ปลูกพืชไร่ พืชสวน เช่น ข้าวโพด ส้ม ยางพารา และพืชผักสวนครัวต่างๆ มากมาย รวมถึ งเป็ นแหล่งน้ าดิ บ
ผลิตน้ าประปาภูเขาภายในหมู่บา้ น แม้ปัจจุบนั ลาน้ าห้วยกองหิ นจะยังเป็ นลาน้ าที่ยงั ถื อว่ามีความสมบูรณ์อยูม่ าก แต่ก็กาลังถูกคุกคาม และบุกรุ กจาก
ชุมชนในการเข้าไปยึดพื้นที่เพื่อทาการเกษตร มีการเผาไหม้ แผ้วถางป่ าเพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมถึ งการใช้ปุ๋ย และสารเคมีในการเกษตร ซึ่ ง อาจทาให้ลา
น้ าห้วยกองหิ นมีความเสี่ ยงต่อความเสื่ อมโทรม อาจส่งผลกระทบเป็ นแนวกว้างได้หากไม่มีการส่ งเสริ มความรู ้ ความตระหนัก และเจตคติให้กบั ผูใ้ ช้
ประโยชน์จากลาน้ าแห่งนี้ โดยตรง
จากความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้มุ่งพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรมโดยการนาแนวคิดด้านสิ่ งแวดล้อมศึกษามาปรับประยุกต์ใช้ เน้นการ
สร้างกระบวนการศึกษาอย่างมีแบบแผนเกี่ยวกับธรรมชาติ ความเป็ นไปของธรรมชาติและกิ จกรรมสัมผัสธรรมชาติในลาน้ าโดยตรง (ลัดดาวัลย์,
2535 : 4) โดยให้ชุมชนได้เล็งเห็ นความสาคัญและประโยชน์ของลาน้ าผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ด ความตระหนัก และเจตคติที่ดีในการเห็น
คุณค่าของธรรมชาติภายในลาน้ า ไม่ให้ถูกทาลายเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั มุ่งพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรมโดยกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของการพัฒนาโปรแกรม
ฝึ กอบรมในครั้งนี้ เป็ นกลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงคา หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย เนื่ องจากอยูใ่ นเขตดูแลและรับผิดชอบของ
หมู่บา้ นแห่งนี้ เพื่อให้ชุมชนบ้านเวียงคาได้มีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ า ด้วยวิธีการศึกษาคุณภาพน้ าทางชี วภาพโดยใช้สัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังหน้าดินเป็ นดัชนีช้ ีวดั คุณภาพน้ า และสามารถนาผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ประเมินผล และหาข้อสรุ ปในการแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับ
วิถีของชุมชมอย่างเป็ นระบบ นาไปสู่ การจัดการลาน้ าที่ดีและถูกวิธียงั่ ยืนต่อไปในอนาคต
โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพน้ าห้วยกองหิ น ทั้งทางด้านเคมี กายภาพและชี วภาพจากการสารวจสัตว์ไม่มีกระดู ก
สันหลังหน้าดิ นเป็ นดัชนี ช้ ี วดั คุ ณภาพน้ า 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรมให้กลุ่ มเกษตรกร เกิ ดความรู ้ ความตระหนักและเจตคติ ในการศึ กษา
คุณภาพน้ า เพื่อการอนุ รักษ์ลาน้ าอย่างถูกวิธี และ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อน และหลังใช้โปรแกรมฝึ กอบรม เรื่ องการศึ กษา
คุณภาพน้ าเพื่อการอนุรักษ์ลาน้ า ห้วยกองหิ น หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชี ยงราย และได้กาหนดขอบเขตของงานวิจยั ใน (1) ด้าน
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ศึกษาคุณภาพน้ าทางเคมี กายภาพ และชี วภาพ ของลาน้ าห้วยกองหิ น หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
และ (2) ด้านสิ่ งแวดล้อมศึกษา พัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรม การศึกษาคุณภาพน้ าเพื่ออนุ รักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชี ยงของ
จังหวัดเชียงราย ให้กบั กลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงคา จานวน 30 คน

2. วิธีการศึกษาวิจัย
1. ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ดาเนิ นการศึกษาคุณภาพน้ าในลาน้ าห้วยกองหิ น โดยศึกษาปั จจัยทางเคมีและทางกายภาพของน้ าบาง
ประการ และทางชี วภาพโดยวิธีการศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิ นในระดับอันดับและวงศ์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไปที่พบในลาน้า
ห้วยกองหิ นและหาค่าดัชนีความสาคัญในการบ่งชี้ คุณภาพน้ า
2. ด้านสิ่ งแวดล้อมศึกษา พัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรม สาหรับกลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงคา ช่วงอายุ 30-35 ปี จานวน 30 คน ทาการวิเคราะห์
คุณภาพโปรแกรมด้วยการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบกลุ่มเดียววัดผล 2 ครั้ง คือ ก่อน และหลังการฝึ กอบรมโดยใช้สถิติที (t – test)
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2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
1. โปรแกรมฝึ กอบรม ซึ่งผูว้ ิจยั จัดทาขึ้นเพื่อมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพน้ าในลาน้ าห้วยกองหิ น
1.2 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น
1.3 สร้างเจตคติในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในลาน้ าห้วยกองหิ นอย่างถูกวิธี โดยเนื้ อหาของโปรแกรมฝึ กอบรมประกอบด้วย ความสาคัญ
ของลาน้ า ประโยชน์ของลาน้ า สาเหตุความเสื่ อมโทรมและแนวทางในการอนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น
2. แบบทดสอบความรู ้ ความตระหนัก และเจตคติ ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
2.1 ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบปลายปิ ด ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ 15 คะแนน กาหนดให้ 1 คะแนน สาหรับคาตอบที่ตอบถูก และ
0 คะแนน สาหรับคาตอบที่ตอบผิด
2.2 ข้อสอบวัดความตระหนัก 2 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ 10 คะแนน โดยข้อคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด มีท้ งั เชิ งบวกและเชิ งลบ ให้เลื อกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียว จาก 2 ตัวเลือก
2.3 ข้อสอบวัดเจตคติ 2 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ 10 คะแนน โดยข้อคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด มีท้ งั เชิ งบวกและเชิ งลบ ให้เลื อกตอบเพียงตัวเลือก
เดียว จาก 2 ตัวเลือก

2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับพื้นที่ตน้ น้ าห้วยกองหิ น หมู่ 22 ด้วยความเอื้อเฟื้ อ
จากหน่วยงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยซ้อ ผูใ้ หญ่บา้ นเวียงคา และผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ น นาข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับคุณภาพน้ า ในลาน้ าห้วยกองหิ น โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยทางทางเคมี และทางกายภาพของน้ า
ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ค่าของแข็งทั้งหมด(TDS) และศึกษาปั จจัยทางชี วภาพโดยวิธีการสารวจสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังหน้าดิน และให้ค่าคะแนนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่พบในลาน้ าห้วยกองหิ น ด้วยระบบค่าคะแนน BMWP/ASPT (Mustow, 2002
และ มูลนิธิโลกสี เขียว, 2545)
2. ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเครื่ องมือวิจยั จากนั้นนาไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสิ่ งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้ อหาของโปรแกรมและหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลแบบทดสอบที่ได้ก่อน และหลังการฝึ กอบรมจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป

2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปประมวลผล โดยการนาผลที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพน้ าทาง
เคมี กายภาพ และชีวภาพ มาหาค่าเฉลี่ย ( X )
2. ด้านสิ่ งแวดล้อมศึ กษา โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนน จากแบบทดสอบก่อนการใช้โปรแกรมฝึ กอบรมการศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ น (pre-test) และหลังการใช้โปรแกรมฝึ กอบรม (post-test) ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากคะแนนเฉลี่ย
( X ) และทาการหาคุณภาพโปรแกรมฝึ กอบรมด้วยสถิติทดสอบที (t-test)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล การพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรมการศึกษาคุ ณภาพน้ าเพื่อการอนุ รักษ์ลาน้ าห้ วยกองหิ น หมู่ 22 ตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถสรุ ปสาระสาคัญของการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้

3.1 ด้ านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
1. จาการวิเคราะห์ คุณภาพน้ าทางทางเคมี และทางกายภาพบางประการ ในลาน้ าห้วยกองหิ น ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชี ยงของ จังหวัด
เชียงราย ในช่วงฤดูฝนแล้ง วันที่ 25 มกราคม 2553 พบว่า ค่าความเป็ น กรด-ด่าง เฉลี่ ย 8.24 ค่าออกซิ เจนละลาย (DO) เฉลี่ย 10.17 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร
ค่าบีโอดี (BOD) เฉลี่ย 1.21 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร ค่าปริ มาณของแข็งละลาย (TDS) เฉลี่ ย 153.34 ความกว้างเฉลี่ ย 1.33 เมตร ความลึ กเฉลี่ย 0.30 เมตร
อุณหภูมิน้ าเฉลี่ย 8-9 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 12-13 องศาเซลเซี ยส จะเห็นว่าอุณหภูมิน้ า และอุณหภูมิอากาศมีระดับอุณหภูมิที่ต่า ทั้งนี้
เนื่ องจากในช่ วงฤดู ฝนแล้ง อยู่ใ นช่ วงฤดู ห นาวของพื้นที่ ตาบลห้ วยซ้อ อ าเภอเชี ยงของ จังหวัด เชี ยงราย และจากการคุ ณภาพน้ าทางเคมี และ
ทางกายภาพบางประการในลาน้ าห้วยกองหิ น ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย ในช่ วงฤดูน้ าหลาก วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 พบว่า
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ค่าความเป็ น กรด-ด่าง เฉลี่ ย 8.18 ค่าออกซิ เจนละลาย (DO) เฉลี่ ย 9.77 มิลลิ กรั มต่อลิ ตร ค่าบี โอดี (BOD) เฉลี่ ย 1.4 มิลลิ กรั มต่อลิ ตร ค่าปริ มาณ
ของแข็งละลาย (TDS) เฉลี่ย 220.34 ความกว้างเฉลี่ย 1.33 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.43 เมตร อุณหภูมิน้ าเฉลี่ย 16-17 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย
20-21 องศาเซลเซียส
2. การเก็บตัวอย่างจานวนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินจากการสารวจ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 พบจานวนตัวสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังหน้าดินทั้งหมด 260 ตัว 10 อันดับ 19วงศ์ เมื่อนาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินมาให้ค่าคะแนนBMWP/ASPT (Mustow, 2002 และ มูลนิ ธิโลก
สี เขียว, 2545) ค่าคะแนนที่ ได้จากการปรากฏตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิ นในลาน้ าห้วยกองหิ น พบว่า บริ เวณต้นน้ าได้ค่า BMWP 119
คะแนน และค่า ASPT 6.61 บริ เวณกลางลาน้ าได้ค่า BMWP 119 คะแนน และค่า ASPT 6.61 บริ เวณปลายน้ าได้ค่า BMWP 87 คะแนน และค่า ASPT
5.8 ค่าดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ าทั้ง 3 จุด ในช่วงฤดูฝนแล้งอยูใ่ นระดับดี ค่าคะแนน BMWP และ ASPT ที่ได้จากการปรากฏของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
หน้าดินในลาน้ าห้วยกองหิ น ตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 พบจานวนตัวสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้า
ดินทั้งหมด 212 ตัว 10 อันดับ 19 วงศ์ เมื่อนาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิ นมาให้ค่าคะแนนBMWP/ASPTค่าคะแนนที่ได้จากการปรากฏตัวของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลาน้ าห้วยกองหิ น พบว่าบริ เวณต้นน้ าได้ค่า BMWP 119 คะแนน ค่า ASPT 6.61 บริ เวณกลางลาน้ าได้ค่า BMWP
119 คะแนน ค่า ASPT 6.61 บริ เวณปลายน้ าได้ค่า BMWP 95 คะแนน ค่า ASPT 5.94 ค่าคะแนนบ่งชี้ คุณภาพน้ าทั้ง 3 จุดในช่ วงฤดูน้ าหลากอยูใ่ น
ระดับดี

3.2 ด้ านสิ่งแวดล้ อมศึกษา
1. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดความรู้ของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้โปรแกรมฝึ กอบรมการศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการอนุ รักษ์ลาน้ าห้วย
กองหิ น อยูท่ ี่ 4.23 (± 1.14) จัดอยูใ่ นระดับความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพน้ าต่า ส่ วนคะแนนเฉลี่ ยหลังใช้โปรแกรมฝึ กอบรมเฉลี่ย 11.43 (± 1.33)
คะแนน จัดอยูใ่ นระดับมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพน้ าสูง
2. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดความตระหนักของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้ฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการอนุ รักษ์ลาน้ าห้วยกอง
หิ น อยูท่ ี่ 4.33 (± 0.88) จัดอยูใ่ นระดับมีความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ นต่า ส่ วนคะแนนเฉลี่ยหลังใช้โปรแกรมฝึ กอบรมเฉลี่ ย
8.57 (± 0.77) คะแนนจัดอยูใ่ นระดับมีความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ นสู ง
3. คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดเจตคติของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้ฝึกอบรมการศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการอนุ รักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ นอยูท่ ี่
3.77 (± 0.73) จัดอยูใ่ นระดับมีเจตคติการอนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ นต่า ส่ วนคะแนนเฉลี่ ยหลังใช้โปรแกรมฝึ กอบรมเฉลี่ย 8.53 (± 0.78)คะแนน จัดอยู่
ในระดับมีเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ นสู ง
ผลวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดความรู ้ ความตระหนัก และเจตคติ หลังการฝึ กอบรมของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสู งกว่า
ก่อนฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4.สรุ ป
4.1 ด้ านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
1. ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมีและทางกายภาพบางประการ พบว่าฤดูกาลมีผลทาให้คุณภาพน้ าทั้งสองช่ วงแตกต่างกันใน
บางพารามิเตอร์ แต่ผลของคุณภาพน้ าทั้ง 2 ช่วงอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ น้ ามีคุณภาพดี คือมีค่าออกซิเจนละลาย (DO) สูง และ ค่าบีโอดี (BOD) ต่า ดังแสดง
ในตาราง 2 และ 3 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อลงกรณ์ ผาผง (2539) จากการตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีในลาธารลาดับที่ 1 และ 2 ลาธารน้ าตก
ตาดฟ้ า และลาธารน้ าตกตาดหมอก พบว่าผลที่ ได้จากการศึ กษาคุ ณภาพน้ า แม้ว่าจะเป็ นการสารวจที่ ต่างเวลา และสถานที่ กนั แต่ผลที่ ได้มีความ
สอดคล้องกัน คือพบค่าออกซิ เจนละลาย (DO) สู ง และ ค่าบีโอดี (BOD) ต่า ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะลาน้ าที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพน้ าอาจมีคล้ายคลึ งทาง
ภูมิประเทศคื อล าน้ าอยู่บนที่สู ง มี น้ าไหลตลอดทั้งปี อี ก ทั้งชุ ม ชนยังไม่ มีการเข้าไปตั้งที่ อยู่อาศัย กิ จกรรมใดๆ ที่ เ ป็ นมลภาวะการปนเปื้ อนของ
สารอินทรี ยจ์ ึงมีต่า จึงทาให้คุณภาพน้ าจากการวิเคราะห์น้ าทางเคมีและทางกายภาพบางประการ จึงให้ผลคุณภาพน้ าอยูใ่ นระดับดี
2. ผลทางชี วภาพจากการสารวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ช่ วง จาแนกสัตว์ในระดับอับดับและวงศ์
พบว่าฤดูกาลมีผลมากต่อจานวนความหนาแน่ นของสัตว์คือในช่ วงฤดูฝนแล้งจะพบจานวนตัวของสัตว์มากกว่าช่วงฤดูน้ าหลากทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ในช่วงฤดูน้ าหลากกระแสน้ าที่ไหลแรงจะพัดพาสัตว์ไปกับกระแสน้ าด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นฤมล แสงประดับ และคณะ (2541) จาก
การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิ นในแหล่งน้ าจืดกับปั จจัยทางคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในลุ่มน้ าพองพบจานวนชนิ ด
และจานวนตัวของสัตว์ลดลงอย่างมากในช่ วงฤดูฝนเนื่ องจากน้ าหลากพัดพาสัตว์ไปกับกระแสน้ า เมื่อนาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินที่ได้จาก
สารวจมาให้ค่าคะแนนระบบ BMWP/ASPT ให้ผลว่าคุณภาพน้ าทั้ง 2 ช่วงคือช่วงฤดูฝนแล้งและช่วงฤดูน้ าหลาก จัดได้วา่ คุณภาพน้ าลาห้วยกองหิ นอยู่
ในระดับดี ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ กนกวรรณ สุ ขใจ (ม.ป.ป.) การประเมินคุณภาพน้ าโดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินเป็ นดัชนี ชีวภาพ
กรณี ศึกษาลาห้วยคะคาง พบว่าคุ ณภาพน้ าจากสัตว์หน้าดิ นที่พบจัดได้ว่าคุณภาพน้ าลาห้วยคะคางอยู่ในระดับพอใช้ถึงสกปรก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากมี
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ความแตกต่างในเรื่ องพื้นที่ที่ทาการศึกษา ลักษณะที่ต้ งั ของลาน้ าที่อยูต่ ิดกับแหล่งชุมชนซึ่ งอาจทาให้เกิ ดการปนเปื้ อนของสารอินทรี ยส์ ู ง จึงทาให้พบ
ความหลากหลายของอันดับและวงศ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิ นจานวนน้อย สัตว์ที่มีความทนทานต่อการปนเปื้ อนมลภาวะน้อย จะพบได้
ยาก ซึ่ งสัตว์ในวงศ์น้ ี จะให้ค่าคะแนนในระบบBMWPสู งซึ่ งต่างจากการสัตว์ที่มีความทนทานต่อการปนเปื้ อนของมลภาวะมาก สัตว์พวกนี้ จะมีค่า
คะแนนในระบบ BMWP ต่า เมื่อนาผลที่ได้จากคะแนนรวม มาเทียบกับค่าคะแนนระบบ ASPT จึงทาให้คุณภาพน้ าลาห้วยคะคางอยูใ่ นระดับพอใช้ถึง
สกปรก สรุ ปจากการสารวจคุณภาพน้ าลาน้ าห้วยกองหิ นทั้งทางเคมีและทางกายภาพบางประการ และจากการสารวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิ น
ที่เป็ นดัชนีช้ ึ วดั คุณภาพน้ า ทั้งสองวิธีจาการสารวจคุณภาพน้ าล้วนให้ผลสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือคุณภาพน้ าในลาน้ าห้วยกองหิ น หมู่ 22 ตาบล
ห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีคุณภาพน้ าอยูใ่ นระดับดี

4.2 ด้ านสิ่งแวดล้ อมศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ได้จากแบบทดสอบวัดความรู้ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ ยหลังใช้โปรแกรมฝึ กอบรมการศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการ
อนุรักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ นสู งกว่าก่อนการใช้โปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จาลองไชยยา (2545) ที่
ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาโปรแกรมส่ งเสริ มความรู ้ เจตคติและการปฏิ บตั ิต่อการอนุ รักษ์ป่าต้นน้ า กรณี ศึกษากลุ่มฮักป่ าศรี ถอ้ ยซึ่ งพบว่านักเรี ยนมี
ความรู้ในเรื่ องการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าสูงกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ได้จากแบบทดสอบวัดความ
ตระหนักพบว่าคะแนนเฉลี่ ยหลังใช้โปรแกรมฝึ กอบรมการศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการอนุ รักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ นสู งกว่าก่อนการใช้โปรแกรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ (2543) ได้ทาการประเมินค่าความตระหนักของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ ก ษาปี่ ที่ 3 พบว่า นัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ความตระหนัก ในปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอยู่ในระดับ สู ง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ได้จาก
แบบทดสอบวัดเจตคติพบว่าคะแนนเฉลี่ ยหลังใช้โปรแกรมฝึ กอบรมการศึกษาคุณภาพน้ าเพื่อการอนุ รักษ์ลาน้ าห้วยกองหิ นสู งกว่าก่อนใช้โปรแกรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ราไพ แก้ววิเชี ยร (2542) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการฝึ กอบรมเรื่ องการอนุรักษ์
คลองสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขระดับตาบล ผลการวิจยั พบว่าผลหลังจากเข้ารั บการฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมมีความรู้ และเจตคติ ต่อการ
อนุรักษ์คลองเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษารู ปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการของนักท่องเที่ยว
และวิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยว และเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อสารวจความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยว รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวคนไทยร้อยละ 53.52 มี
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง ประวัติ ศาสตร์ แ ละวัฒ นธรรม โดยมาเพื่ อ ชมและศึ ก ษาโบราณสถานและ แหล่ ง ประวัติ ศาสตร์ โดยไม่ พ กั ค้า งคื น
นักท่องเที่ยวร้ อยละ46.48 มีรูปแบบการท่องเที่ ยวเพื่อการพักผ่อนโดยมาเทียวสถานที่ด้านธรรมชาติ มีกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด รับประทานอาหาร
พร้ อมซื้ อของฝากและกลับที่ พกั โดยไม่คา้ งคืน ด้านค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวในพระนครศรี อยุธยา นัก ท่องเที่ ยวสามารถใช้จ่ายได้ ไม่เกิ น
5,000 บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 95.28 มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเข้าชมโบราณสถาน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อย
ละ 4.72 มีรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 37.74 ต้องการพักค้างแรม และร้อยละ 62.26 ไม่
ต้องการพักค้างแรม ด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพระนครศรี อยุธยา อยูร่ ะหว่าง 10,001-20,000บาท แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ พระราชวัง
เก่าและวัดพระศรี สรรเพชญ จุดแข็งของการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แ ก่ การมี แหล่ งโบราณสถานที่ โดดเด่ นและมี คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ จุดอ่อนของการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยานัก ท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่จะท่องเที่ ยวเฉพาะในพื้นที่ เกาะเมื องและพื้นที่ ที่ได้
ประชาสัมพันธ์ แต่พ้นื ที่นอกเกาะเมืองที่มีความสวยงามและเป็ นธรรมชาติพ้ืนบ้านยังขาดการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ ต้องการสิ่ งแวดล้อมที่ยงั คงเป็ นธรรมชาติด้ งั เดิมและต้องการให้ดูแลเรื่ องความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวและการบริ การห้องน้ าที่สะอาด
คาสาคัญ : รู ปแบบการท่องเที่ยว

Abstract
The study on tourism style in Ayutthaya aimed to survey tourists’ needs, and to analyze tourism styles, to analyze the strength and
weakness of tourism in Ayutthaya. The results showed that 53.52 percent of Thai tourists likes a historical and cultural tourism. They like to visit
historical attractions and don’t want to stay overnight in Ayutthaya. 46.48 percent likes the travel for pleasure to visit the natural places and pays
respect about 9 temples. They like to visit restaurants and buy souvenirs and don’t want to stay overnight in Ayutthaya. The expense for Ayutthaya
trip was about 5,000 Baht. 95.28 percent of foreign tourists likes to visit historical attractions and 4.72 percent likes the natural places. 37.74
percent of foreign tourists wants to stay overnight in Ayutthaya but 62.26 percent doesn’t. Foreign tourists’ expense is between 10,001 and 20,000
Baht. The favorite attractions were the Old Grand Palace and Wat Phra Si Sanphet. The strength of tourism in Ayutthaya was that there were
outstanding historical attractions. The weakness was that most tourists only visit in the island city of Ayutthaya and the advertised or promoted
attractions. But some beautiful natural attractions outside the island city haven’t still been promoted. Most tourists need original natural
environment, the good clean of attractions and much more clean public toilets.
Keyword: Tourism Style.

1. บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่ส่งเสริ มรายได้จากเงินตราต่างประเทศ การท่องเที่ยวเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญใน 5 ลาดับแรกของ
หลายประเทศ การท่องเที่ยวสามารถสร้างงานโดยตรงผ่าน ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ไนต์คลับ แท็กซี่ และการขายของที่ระลึก รวมทั้งธุ รกิ จสิ นค้าและ
บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็ นการกระตุน้ การลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน (Stimulation of Infrastructure Investment) การท่องเที่ยว
สามารถชักนาให้เกิดการปรับปรุ งโครงสร้ างพื้นฐานโดยหน่ วยงานของรัฐ เช่ น ปรับปรุ งระบบกาจัดขยะและกาจัดน้ าเสี ยให้ดีข้ ึน ถนน ระบบไฟฟ้ า
โทรศัพท์ และขนส่งสาธารณะ การปรับปรุ งสาธารณูปโภคพื้นฐานเหล่านี้ ช่วยส่ งเสริ มธุรกิจท่องเที่ยวและทาให้คุณภาพชี วิตคนในท้องถิ่นดีข้ ึน
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การท่องเที่ยวเป็ นการส่ งเสริ มเศรษฐกิจของท้องถิ่ น (Contribution to Local Economies) การท่องเที่ยวเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของ
เศรษฐกิจท้องถิ่ น ถ้าท้องถิ่นใดมีทรัพยากรธรรมชาติเป็ นเสมื อนสิ นทรัพย์ทางการท่องเที่ ยวแล้ว รายได้จากการท่องเที่ยว จะเป็ นตัววัดมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จในพื้นที่ ดังเช่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งจังหวัดที่ มีนักท่องเที่ ยว แวะเวียนมาท่องเที่ ยวตลอดทั้งปี ด้วยเป็ นจังหวัดที่ มี
ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานและน่าสนใจ เป็ นหนึ่ งในมรดกโลก โดยมีคาขวัญประจาจังหวัด ดังนี้
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้า เลิศลา้ กานท์ กวี คนดีศรี อยุธยา พระนครศรี อยุธยาจึงนับเป็ นราชธานี ที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์
ของชาติไทย ตลอดระยะเวลา 417 ปี ที่กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี แห่ งราชอาณาจักรไทย กรุ งศรี อยุธยาไม่ได้เป็ นเพียงช่วงแห่ งความเจริ ญสู งสุ ดของชน
ชาติไทยเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการสร้ างสรรค์อารยธรรมของหมู่มวลมนุ ษยชาติ ซ่ ึ งเป็ นที่ ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่วนใหญ่เป็ นโบราณสถานได้แก่ วัดและพระราชวังต่างๆ การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรี อยุธยาสามารถไปได้หลายวิธี
ได้แก่ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางรถประจาทางและทางเรื อ จึงเห็ นได้ว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นจังหวัดที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการส่ งเสริ มและ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน ทั้งนี้ เนื่ องจากการท่องเที่ ยวส่ งผลต่อความเจริ ญรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิ จทั้งของท้องถิ่ นและของประเทศ การศึ กษา
รู ปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั จะเป็ นความต้องการของนักท่องเที่ยว และเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวาง
แผนการให้บริ การด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว และสร้ างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ยอ้ นกลับมา
เทียวที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจความต้องการของนักท่องเที่ยว และวิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยว
2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
การทบทวนวรรณกรรม
1.รู ปแบบการท่ องเที่ยว องค์การท่องเที่ ยวโลก (กานดา, 2539) ได้กาหนดรู ปแบบการท่องเที่ยวไว้ 3 แบบ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบในการท่องเที่ยว คือ
1. รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ
2. รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
3. รู ปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) หมายถึง การท่องเที่ ยวที่ผสมผสานการท่องเที่ยว กับความ
ต้องการอื่นเพิ่มเติม
2. สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (วารัชติ, 2554) สถานที่ ท่องเที่ ยวของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่เป็ น
โบราณสถาน ได้แก่ วัด และพระราชวังต่างๆ ในอดี ตเป็ นราชธานี และเป็ นเมืองท่านานาชาติที่สาคัญ นอกจากคนพื้นเมืองแล้ว ยังมีคนต่างชาติต่าง
ภาษา เข้ามาอาศัยอยูไ่ ม่นอ้ ย อาจพบว่าโบราณสถานบางแห่ งที่ยงั คงเหลื ออยูบ่ า้ ง แต่ศิลปวิทยาการบางอย่างที่คนต่างชาติได้ถ่ายทอดไว้มีอยูม่ าก เช่น
ขนมทองหยิบ ฝอยทองของชาวโปรตุเกส การต่อเรื อกาปั่นของชาวเนเธอร์ แลนด์ และกล้องดูดาวของชาวฝรั่งเศส การสร้ างรู ปแบบสถาปั ตยกรรมซุ ้ม
โค้งแบบโดม กรอบประตู หน้าต่างของวัด ตลอดจนพระราชวัง เป็ นต้น เมื่อครั้งกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี มีความเจริ ญในด้านช่ างหลายแขนง ศิลปะ
สกุลช่างอยุธยา ไม่วา่ จะเป็ นด้าน สถาปัตยกรรม จิตกรรมหรื อประติมากรรม ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นยุคทองของศิลปกรรมไทย โดยดูได้จากเครื่ องทองของมี
ค่า เช่ น เครื่ องใช้เครื่ องประดับของเจ้านาย จากฝี มือช่ างในราชสานัก ที่พบในกรุ วดั มหาธาตุ และวัดราชบูรณะ ในอดี ตมีงานศิลปหัตถกรรมระดับ
ชาวบ้าน ชาวเมืองก็มีมากมาย โดยเฉพาะในเกาะเมื องตลอดจนบริ เวณโดยรอบ มี แหล่ งผลิ ตและจาหน่ าย เครื่ องปั้ นดิ นเผา เครื่ องเหล็ก เครื่ องเงิน
เครื่ องทองเหลือง ตะลุ่มพาน เครื่ องอัฐบริ ขารและเครื่ องไม้ปรุ งเรื อน ศิลปหัตถกรรมกรุ งเก่า ในปั จจุบนั จะมีหม้อดิ นเผาคลองสระบัว มีดอรัญญิก รู ป
หิ นสลัก ตะเพียนทอง ปลาไทยจากใบลาน ตุก๊ ตาชาวบ้าน งอบกรุ งเก่า ปรุ งเรื อนไทย เป็ นต้น

2. วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research Design).
กลุ่มตัวอย่ างเป็ นผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและนักท่องเที่ยวที่มาเทียวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ระหว่าง เดื อนกรกฎาคม – สิ งหาคม 2553 ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่ องจากเกิ ดความไม่สงบทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ได้มา โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (accidental sampling) (ชาญวิทย์, 2548)
เครื่องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูล เป็ นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (in – depth interviewing) ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบ
และกิ จกรรมการท่องเที่ยวในพระนครศรี อยุธยา โดย สร้ างแบบสัมภาษณ์ จากการศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน ให้ผเู้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเนื้ อหาของแบบ
สัมภาษณ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการเก็บข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย รู ปแบบการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พกั และนาข้อแนะนา
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ของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรั บปรุ งแบบสัมภาษณ์ ทดสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา โดยการทดสอบกับกลุ่ มทดสอบที่ไม่ใช่ กลุ่ มทดลอง เพื่อสอบถาม
ประเด็นคาถามตรงตามที่ผวู ้ ิจยั ต้องการหรื อไม่
การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in – depth interviewing) โดยใช้สถิ ติภาคพรรณนาในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (ชาญวิทย์, 2548)

3. ผลการศึกษา ผลการวิจยั ปรากฏ ดังนี้
3.1 ผลการสารวจความต้ องการของนักท่ องเทีย่ ว และรู ปแบบการท่ องเทีย่ ว
1. นักท่ องเที่ยวชาวต่ างประเทศ ที่เก็บข้ อมูลได้ มีจานวน 106 คน แยกเป็ น เพศ เพศหญิงจานวน 74 คน และเพศชาย จานวน 32คน มี
ผลสารวจดังนี้
1.1 อายุ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศร้ อยละ 38.68 อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้ อยละ29.25 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้ อยละ19.81อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 8.49 อายุต่ากว่า 20 ปี อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.77
1.2 ค่าใช้ จ่ายในการท่ องเที่ยว นักท่องเที่ยวร้อยละ 42.45 สามารถจ่ายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 21.70 จ่ายได้ระหว่าง
1,000- 2,000 บาท ร้อยละ 18.87 จ่ายได้ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 13.2 จ่ายได้มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 1.89 จ่ายได้ไม่เกิ น 5,000
บาท ร้อยละ 1.89 จ่ายได้ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท
1.3 ด้ านการเดินทาง นักท่องเที่ยวร้ อยละ 30.19 เดิ นทางกับบริ ษทั ท่องเที่ยวร้อยละ 27.36 เดิ นทางโดยใช้รถไฟ ร้ อยละ 22.64
เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 10.38 เดินทางโดยใช้รถตูเ้ ช่าเหมา ร้อยละ 9.43 เดินทางโดยใช้รถประจาทาง
1.4 การเคยเดินทางมาท่ องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ 64.15 ไม่เคยท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และร้อยละ 35.85 เคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 2-3.ครั้ง
1.5 เหตุผลที่มาท่ องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ 95.28 มาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ชมโบราณสถาน ชม
ความเป็ นมรดกโลก ร้อยละ 4.72 ต้องการการพักผ่อนตามสถานที่เป็ นธรรมชาติในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1.6 การพักค้างคืน นักท่องเที่ยวร้อยละ 62.26 ไม่ตอ้ งการพัก เหตุผล ส่ วนใหญ่ พักที่กรุ งเทพฯ และต้องเดินทางไปที่อื่นเป็ นร้ อยละ
37.74 ต้องการพักค้างคืน โดยเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2 – 4คืน
1.7 ความพึงพอใจด้ านที่พัก (เป็ นคาถามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ พอใจมาก ระดับ5, พอใจ ระดับ4, เฉยๆระดับ 3 ,ไม่ ค่อย
พอใจ ระดับ 2, ไม่ พอใจ ระดับ 1)นักท่องเที่ยวจานวนร้อยละ 70 ของผูท้ ี่ตอ้ งการพักค้างคืนพึงพอใจระดับ 4 และร้อยละ 30 ของผูท้ ี่ตอ้ งการพักค้างคืน
พึงพอใจระดับ 3 ด้านห้องพักได้คุณภาพมีสิ่งมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน นักท่องเที่ยวร้อยละ62.5 ของผูท้ ี่ตอ้ งการพักค้างคืนพึงพอใจ ระดับ 4
และร้อยละ 37.5ของผูท้ ี่ตอ้ งการพักค้างคืนพึงพอใจระดับ 3 เกี่ยวกับราคาที่พกั ที่เหมาะสม นักท่องเที่ยวร้อยละ37.5 ของผูท้ ี่ตอ้ งการพักค้างคืนและร้อย
ละ 62.5 ของผูท้ ี่ตอ้ งการพักค้างคืนพึงพอใจ ระดับ 3 ให้ความสาคัญเกี่ยวกับที่พกั ควรอยูใ่ กล้แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวร้อยละ 42.5ของผูท้ ี่ตอ้ งการ
พักค้างคืนพึงพอใจ ระดับ 4 และร้อยละ57.5 ของผูท้ ี่ตอ้ งการพักค้างคืนพึงพอใจ ระดับ 3 เกี่ยวกับ ที่พกั เป็ นโรงแรม ระดับ 4 ดาว ขึ้นไป ส่ วนที่พกั ที่
เป็ น Guest house และที่พกั ที่เป็ น home stay นักท่องเที่ยวจานวน 40 คน ให้ระดับความคิดเห็น ระดับ 3
1.8 แหล่งท่ องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็ นที่ร้ ูจักและชื่นชอบของนักท่ องเที่ยวต่ างชาติ นักท่องเที่ยวร้อยละ 21.69 ชื่ น
ชอบอุทยานประวัติศาสตร์ (วัดพระศรี สรรเพชญ,พระราชวังหลวง, วัดหลวงพ่อมงคลบพิตร) ร้อยละ 19.82 ชื่นชอบวัดมหาธาตุ ร้อยละ 18.86 ชื่นชอบ
วัดใหญ่ชยั มงคล ร้อยละ 14.16 ชื่ นชอบวัดพระราม ร้อยละ 9.44 ชื่ นชอบวัดราชบูรณะ ร้อยละ 5.66 ชื่ นชอบวัดไชยวัฒนาราม ร้อยละ 4.72 ชื่ นชอบ
ตลาดน้ า ร้อยละ 3.77 ชื่นชอบ วัดมเหยงค์ และร้อยละ 1.88 ชื่นชอบ พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติเจ้าสามพระยาและพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติจนั ทรเกษม
1.9 ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการท่ องเที่ยว นักท่องเที่ยวร้อยละ 16.98 ชื่ นชอบกับกิจกรรมขี่ช้างชมอุทยานประวัติศาสตร์ ร้อยละ
15.09 ชื่ นชอบกับกิ จกรรมศึกษาอารยธรรมจากโบราณสถาน ร้อยละ 14.16 ชื่ นชอบกับกิ จกรรมขี่จกั รยานท่องเที่ยวรอบเกาะเมือง ร้อยละ 13.21
ชื่นชอบกับกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ ร้อยละ 12.26 ชื่ นชอบกับกิจกรรมการซื้ อของที่ระลึ ก ร้อยละ10.38
ชื่นชอบกับกิจกรรม รับประทานอาหาร ร้อยละ 9.43 ชื่นชอบกับกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ร้อยละ 8.49 ชื่ นชอบกับกิจกรรมล่องเรื อรอบเกาะเมือง
1.10 ความพึงพอใจด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก นักท่องเที่ยวร้อยละ16.98 ชื่ นชอบ กับสถานที่จอดรถเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
ร้อยละ 16.04 ชื่ นชอบ กับการจัดสถานที่เพื่อใช้ศึกษาหาความรู ้ บริ เวณแหล่งประวัติศาสตร์ ร้อยละ 15.09 ชื่ นชอบ กับร้ านจาหน่ายอาหารมีจานวน
เพียงพอ ราคาเหมาะสม ร้อยละ 14.15 ชื่นชอบ กับการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์ มีความสะดวก ร้อยละ 14.15 ชื่ นชอบ กับป้ ายสัญลักษณ์การ
ให้ความรู้ ร้อยละ 13.21 ชื่นชอบ กับสาธารณูปโภคพื้นฐานมีคุณภาพใช้การได้ดีร้อยละ10.38 ชื่ นชอบ กับการมีห้องน้ าที่สะอาด เพียงพอ สะดวกต่อ
การใช้งาน
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1.11 สิ่งที่คาดหวังจะได้ รับจาการท่ องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ 33.02 คาดหวังว่าจะได้รับความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปะและโบราณสถาน ร้อยละ 29.25คาดหวังว่าจะได้เห็นความสวยงามบริ เวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ
20.75 คาดหวังว่าจะได้พกั ผ่อนในบรรยากาศที่ดี ร้อยละ 8.49 คาดหวังว่าจะได้ทาบุญไหว้พระ ร้อยละ 3.77 คาดหวังว่าจะได้รับความปลอดภัยของ
สถานที่ ร้อยละ 2.84 คาดหวังว่าจะได้รับประทานอาหารที่อร่ อยมีคุณภาพราคาย่อมเยา ร้อยละ 1.88 คาดหวังว่าจะได้เลื อกซื้ อสิ นค้ามีคุณภาพราคา
ย่อมเยา
1.12 ปัญหาและอุปสรรคต่ อการท่ องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ 33.96 เห็ นด้วยกับ ความไม่ปลอดภัย
ในทรัพย์สินระหว่างการท่องเที่ยว ร้อยละ 28.30 เห็นด้วยกับความไม่สะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 19.82 เห็ นด้วยกับความไม่สะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวร้อยละ 17.92 เห็นด้วยกับ แหล่งท่องเที่ยวเสื่ อมโทรม
1.13 การกลับมาท่ องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ67.92 แสดงความคิดเห็นว่าจะกลับมาท่องเที่ยว ร้อยละ
18.87 แสดงความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจ แล้วแต่โอกาส ร้อยละ 13.21 แสดงความคิดเห็นว่า ไม่กลับมา
2. นักท่ องเที่ยวชาวไทย ที่เก็บข้ อมูลได้ มีจานวน 170 คนแยกเป็ น เพศชาย 120 คน และเพศหญิง 50 คน มีผลการสารวจ ดังนี้
2.1 อายุ นักท่องเที่ยวร้อยละ 64.71 อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 14.71 อายุ 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ11.76 อายุระหว่าง 31-40 ปี อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.82
2.2 ค่าใช้ จ่ายในการท่ องเที่ยวสามารถจ่ ายได้ นักท่องเที่ยวร้อยละ 64.70 สามารถจ่ายได้ไม่เกิ น 5,000 บาท ร้อยละ 35.30 สามารถ
จ่ายได้อยูร่ ะหว่าง 1,000-2,000บาท
2.3 ด้ านการเดินทาง นักท่องเที่ยวร้อยละ 41.18 ใช้รถประจาทาง ร้อยละ 35.29 เดินทางกับบริ ษทั ท่องเที่ยว และร้อยละ 23.53 ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล
2.4 เคยเดินทางมาท่ องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ 52.94 ไม่เคยท่องเที่ยวจังหวัดพระนคร ศรี อยุธยาและ
ร้อยละ 47.06 เคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวนครั้ง โดยเฉลี่ย อยูร่ ะหว่าง 2-3.ครั้ง
2.5 เหตุผลที่มาท่ องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ 53.52 เพื่อชมโบราณสถานและศึกษาประวัติศ าสตร์ ร้อย
ละ 44.72 ชอบตลาดน้ า ร้อยละ 1.76 ต้องการไหว้พระ
2.6 การพักค้างคืน ไม่ ต้องการพักค้างคืน เนื่องจากที่พกั อยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยว และต้ องเดินทางไปที่อนื่
2.7 แหล่งท่ องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็ นที่ชื่นชอบของนักท่ องเที่ยวไทยชาวไทย นักท่องเที่ยวร้อยละ 42.35 ชื่ นชอบ
อุทยานประวัติศาสตร์ (วัดพระศรี สรรเพชญ,พระราชวังหลวง, วัดหลวงพ่อมงคลบพิตร) ร้อยละ32.35 ชื่ นชอบวัดใหญ่ชยั มงคล ร้อยละ 14.12ชื่ นชอบ
วัดราชบูรณะ,วัดมหาธาตุ ร้อยละ 11.18 ชื่นชอบ ตลาดน้ า
2.8 ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการท่ องเที่ยว นักท่องเที่ยวร้อยละ 16.47 ชื่ นชอบกับกิจกรรมศึกษาอารยธรรมจากโบราณสถาน ร้อย
ละ 15.29 ชื่นชอบกับกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ร้อยละ 13.52 ชื่ นชอบกับกิ จกรรมขี่ช้างชมอุทยานประวัติศาสตร์ ร้อยละ 12.94 ชื่ นชอบกับกิ จกรรม
ล่องเรื อรอบเกาะเมือง ร้อยละ 12.35 ชื่นชอบกับกิจกรรม รับประทานอาหาร ร้อยละ 10.58 ชื่ นชอบกับกิจกรรมขี่จกั รยานท่องเที่ยวรอบเกาะเมือง ร้อย
ละ 10.03 ชื่นชอบกับกิจกรรมการซื้ อของที่ระลึก ร้อยละ 8.82 ชื่ นชอบกับกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ
2.9 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก นักท่องเที่ยวเป็ นร้อยละ 21.17 ชื่ นชอบกับการเดิ นทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์ มี
ความสะดวก ร้อยละ15.29 ชื่ นชอบกับสถานที่จอดรถเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย ร้อยละ14.72 ชื่ นชอบกับป้ ายสัญลักษณ์การให้ความรู ้ ร้อยละ
14.12 ชื่นชอบกับการมีห้องน้ าที่สะอาด เพียงพอ สะดวกต่อการใช้งาน ร้อยละ 12.35 ชื่ นชอบกับร้านจาหน่ายอาหารมีจานวนเพียงพอ ราคาเหมาะสม
ร้อยละ 11.76 ชื่ นชอบกับสาธารณู ปโภคพื้นฐานมีคุณภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 10.59 ชื่ นชอบกับการจัดสถานที่เพื่อใช้ศึกษาหาความรู ้ บริ เวณแหล่ง
ประวัติศาสตร์
2.10 สิ่งที่คาดหวังจะได้รับจาการท่ องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ 28.24 คาดหวังว่าจะได้รับความรู ้ ดา้ น
ประวัติศาสตร์ , อารยธรรม ศิลปะและโบราณสถาน ร้อยละ 22.94 คาดหวังว่าจะได้เห็นความสวยงามบริ เวณโดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ21.17
คาดหวังว่าจะได้ทาบุญไหว้พระ ร้อยละ 10.59 คาดหวังว่าจะได้พกั ผ่อนในบรรยากาศที่ดี ร้อยละ 8.24 คาดหวังว่า จะได้รับประทานอาหารที่อร่ อยมี
คุณภาพราคาย่อมเยา ร้อยละ 6.47 คาดหวังว่าจะได้รับความปลอดภัยของสถานที่ร้อยละ 2.35 คาดหวังว่าจะได้เลือกซื้อสิ นค้ามีคุณภาพราคาย่อมเยา
2.11 ปั ญหาและอุปสรรคต่ อการท่ องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักท่องเที่ยวจานวน ร้อยละ33.53 เห็ นด้วยกับความไม่
สะดวกในการเข้าถึ งแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 25.29 เห็นด้วยกับความไม่สะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 24.71 เห็ นด้วยกับแหล่งท่องเที่ยวเสื่ อมโทรม ร้อยละ 16.47 เห็นด้วยกับ ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินระหว่างการท่องเที่ยว
2.12 การกลับมาท่ องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักท่องเที่ยวร้อยละ 88.24 แสดงความคิดเห็ นว่า กลับมาท่องเที่ยว ร้อยละ
11.76 แสดงความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจ แล้วแต่โอกาส
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3.2 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่ อนของการท่องเทีย่ วในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการพบว่า
1. จุดแข็งของการท่ องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ความเป็ นอัจฉริ ยภาพในหลายด้านที่ยงั คงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ จากโบราณสถานและสถาปั ตยกรรม นคร
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยามีอตั ลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านการเป็ นแหล่งที่รวบรวมความเป็ นอัจฉริ ยะภาพทั้งทางด้านการวางผังเมือง การบริ หารและ
การจัดระบบน้ า ด้านสถาปั ตยกรรม และด้านการอยูร่ ่ วมกันของชุ มชน จึ งได้รับการเชิ ดชู คุณค่าไว้ในบัญชี รายชื่ อแหล่ งมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2534
โดยเฉพาะความเป็ นเยี่ยมในการเลื อกสรรทาเลที่ ต้ งั เมืองในตาแหน่ งที่ ชุมนุ มของแม่น้ า มี ร่องรอยการออกแบบผังเมืองอย่างซับซ้อนเหมาะสมกับ
ชุมชนที่อาศัยการสัญจรทางน้ า มีความรุ่ งเรื องของการตั้งถิ่ นฐานแบบไทยๆ ในสมัยโบราณ ลักษณะดังกล่ าวเอื้ออานวยต่อการรักษาพระนคร การ
ป้ องกันการรุ กรานของข้าศึกศัตรู และการจัดระบบสาธารณูปการได้อย่างเหมาะสมกับสังคมเมือง จนสามารถพัฒนาการสู่ ความรุ่ งเรื องในยามสงบสุ ข
จากร่ องรอยดังกล่าวสามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ความเป็ นอัจฉริ ยภาพได้ ประกอบกับการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่น ลักษณะ
ของสิ่ งก่อสร้างหลายอย่างเช่น เจดีย ์ ปรางค์ และปราสาท ในปั จจุบนั ยังคงความงดงามอย่างมีคุณค่าและมีวิวฒั นาการด้านรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรม
มาสู่ ลกั ษณะที่เป็ นแบบไทยแท้ และไม่สามารถสร้ างทดแทนได้ในปั จจุบนั โบราณสถานต่างๆที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นสิ่ งดึ งดูดให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะในส่ วนที่เป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ ที่เป็ นมรดกโลก
1.2 พระนครศรี อยุธยามีแหล่งประวัติศาสตร์ ดา้ นการค้า ศาสนาและการทูตกับชนชาติต่างๆที่ยาวนาน ปั จจุบนั หมู่บา้ นชนชาติต่างๆ ได้
ถูกบูรณะตามสถานที่เดิ มที่ปรากฎในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และได้มีการจัดนิ ทรรศการถาวรที่เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่างๆในสมัยอยุธยา
การเข้ามาของชนชาติต่างๆในสมัยอยุธยา ตามบันทึกของ เดอ ลาลูแบร์ (2548) ทูตฝรั่งเศส สมัยพระนารายณ์ ระบุจากคาบอกเล่าว่ามีคนต่างชาติต่าง
ภาษาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริ ยอ์ ยุธยาถึง 40 ภาษา การมีเสรี ภาพในการประกอบการทามาค้าขาย ซึ่ งแต่ก่อนหน้านี้ เป็ นเครื่ องดึ งดูดชนต่าง
ด้าวชาวต่างแดนนานาชาติเป็ นอันมากไปสู่ กรุ งสยาม แล้วตั้งรกรากอยูโ่ ดยมีเสรี ภาพอันสมบรู ณ์ ในอันที่จะดารงชี วิตอยูไ่ ด้ตามประเพณี นิยมของตน
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนได้อย่างเปิ ดเผย (โอเชี ยนสไมล์ทวั ร์ , 2554) จากบันทึกดังกล่าว เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็ นถึ งประวัติศาสตร์ ของ
ชนชาติต่างๆ ที่สามารถศึกษา ด้านการค้า ศาสนา การทูต การดาเนิ นชี วิตของบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆในสมัยอยุธยาได้ในสถานที่จริ ง
1.3 การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรี อยุธยา สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรื อ
1.4 กิ จกรรมที่ ห ลากหลาย การท่องเที่ ยวภายในอุทยานประวัติศ าสตร์ และนครประวัติ ศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา สามารถชม
โบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ กิจกรรมไหว้พระ กิจกรรมชมพระราชวัง กิจกรรมเทียวพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมเทียวตลาดน้ า กิ จกรรมศึกษาแหล่ง
ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรม กิ จกรรมเที ยวตลาดน้ า รั บประทานอาหาร ซื้ อของฝาก สามารถใช้พาหนะได้หลายประเภท ได้แก่ การขี่ ช้าง การขี่
จักรยาน การใช้รถตุก๊ ตุก๊ หน้ากบ การล่องเรื อ การใช้รถราง
1.5 การเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการอยูร่ ่ วมกันในความหลากหลายวัฒนธรรม อยุธยาเป็ นเมืองที่มีชุมชนคนหลายศาสนาแต่อยูร่ ่ วมกันได้
อย่างมีความสุข
2. จุดอ่ อนของการท่ องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.1 การส่ วนร่ วมของชุมชนในการกาหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวร่ วมกับองค์กรที่เกี่ ยวข้อง ชุ มชนยังไม่เข้าใจการมี ส่วนร่ วมในการ
ดาเนินการท่องที่มาจากทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยูใ่ นชุมชน
2.2 นักท่องเที่ยวที่มาพระนครศรี อยุธยาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่ วนใหญ่ไม่พกั ค้างคืน
2.3 กิ จกรรมการท่องเที่ ยวเพื่อศึ กษาประวัติศ าสตร์ ตามแหล่ งโบราณสถานพระนครศรี อยุธยา ยังไม่มีรายละเอี ยดที่ ส ามารถเป็ น
แหล่งข้อมูลที่นกั ท่องเที่ยวสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองในกรณี ที่ไม่มีไกด์นาเทียว
2.4 การจราจรที่ติดขัดในพื้นที่ ท่องเที่ ยวช่วงเทศกาลต่างๆ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบจราจร ยังไม่สามารถดาเนิ นการให้
นักท่องเที่ยวใช้รถยนต์ได้สะดวก
2.5 กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้จกั รยานสาหรับการท่องเที่ยวภายในเกาะเมืองและพื้นที่โดยรอบ ยังไม่มีถนนสาหรับรถจักรยาน อาจ
ทาให้เกิดอันตรายต่อกิจกรรมการการท่องเที่ยวโดยใช้จกั รยาน
2.6 กิจกรรมท่องเที่ยวทางเรื อ มีนกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจน้อย เนื่ องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและ
แหล่งท่องเที่ยวที่ไปทางเรื อสามารถไปทางรถยนต์ได้
2.7 ขาดการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รอบนอกของจังหวัดตามอาเภอต่างๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.8 ความสะอาดในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ ยังขาดการดูแล ห้องน้ ายังไม่สะอาดและมีไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
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3. จุดที่ควรพัฒนาการท่ องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.1 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการกาหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่ นร่ วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อกาหนด
แผนการดาเนินงานตามความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3.2 สร้างข้อมูลที่มีรายละเอียดสาคัญและเกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน เพื่อสร้ าง
องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติและเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็ นชาติที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
3.3 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูใ่ นพื้นที่นอกเกาะเมืองและตามอาเภอต่างๆที่ที่มีความพร้ อมสาหรับเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และ
แหล่งท่องเที่ยว
3.4 ด้านความปลอดภัย ในชี วิตและทรั พย์สิน ได้แก่ การท่องเที่ ยวโดยใช้จกั รยาน ควรมีถนนสาหรับจักรยาน ความปลอดภัยด้าน
โจรกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีศูนย์แจ้งเหตุร้าย
3.5 การท่องเที่ยวทางเรื อต้องมีรูปแบบที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจร่ วมกับสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีความน่ าสนใจประกอบด้วยโดยเฉพาะคน
นาเทียวต้องมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ของแต่ละสถานที่
3.6 การจัดการดูแลพื้นที่โดยรอบด้านความสะอาด ต้องมีการจัดเก็บขยะในพื้นที่ มีการดูแลห้องน้ าให้สะอาดและเพียงพอ มีทางและ
ห้องน้ าสาหรับคนพิการในแหล่งท่องเที่ยว

4. วิจารณ์และอภิปรายผล
1. นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ท้ งั ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้า มาเที ย วในจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา มี รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ (historical tourism) เพื่อเข้าชมและศึกษาประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยว จึงควรที่จะ
เพิ่มเติ มข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมในแหล่ งท่องเที่ ยวเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ที่สมบรู ณ์ ต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่าของเมืองหลวงเก่า
2. การท่องเที่ ยวในนครประวัติศาสตร์ ควรเป็ นลัก ษณะการท่ องเที่ ยวเชิ งอนุ รัก ษ์ โดยให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับการอนุ รัก ษ์ท้ งั ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวและระหว่างการท่องเที่ยว เป็ นพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสานึ กต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่ น
ทั้งนี้ จะต้องเกิดจากความร่ วมมือในทุกฝ่ ายโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่ วมต่อการจัดการบริ หารการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3. ควรสารวจเส้นทางการท่องเที่ ยวเกี่ ยวกับ ประวัติศาสตร์ ทางน้ าเพิ่ม ขึ้ นเพื่อส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวทางน้ าซึ่ งเป็ นการท่องเที่ ยวที่
น่าสนใจและมีความสวยงามที่แตกต่างจากการท่องเที่ ยวแบบเดิม นอกจากจะได้สัมผัสความเป็ นธรรมชาติแล้วยังสามารถได้เรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์
ความมีวฒั นธรรมและอายธรรมทางน้ าของพระนครศรี อยุธยาได้เพิ่มขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์ แ หล่ งท่องเที่ ยวในแต่ ล ะพื้ นที่ น อกเหนื อจากอุท ยานประวัติศ าสตร์ และนครประวัติศ าสตร์ จะต้องมี ก าร
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ไปสัมผัสวัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าของศูนย์วฒั นธรรมพระนคร ซึ่ งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของ
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร โดยทาการเก็บตัวอย่างน้ าในฤดูน้ าหลากและฤดูแลงงที่บริ เวณคลองและแหล่งน้ าที่จะจัดกิ จกรรมตลาดน้ า ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพน้ าทางดงานกายภาพ เคมี และชี วภาพอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิ น ประเภทที่ 4 โดยมีค่าบีโอดี ปริ มาณโคลิ ฟอร์ มแบคทีเรี ย
และฟี คอลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยมีค่าสู งกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ควรทาการปรับปรุ งคุ ณภาพน้ าใหงมีคุณภาพดี ข้ ึ น ตลอดจนทาการตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพน้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นขงอมูลในการวางแผนการจัดการสิ่ งแวดลงอมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ า
คาสาคัญ: คุณภาพน้ า ศูนย์วฒั นธรรมพระนคร การท่องเที่ยวตลาดน้ า

Abstract
The objective of this research was to study the water qualities of Phranakhon Cultural Center (PCC). PCC was established as
cultural tourist attraction in Bangkhen District, Bangkok. Water samples were collected in rainy season and dry season from 2 stations organize
activities along the canal and a pond in Phranakhon Rajabhat University. The results demonstrated that most of water qualities were within
standard limit which following the classification of surface water of type 4. However, BOD, Total Colifrom Bacteria and Fecal Colifrom Bacteria
were higher than standard level. Therefore, water quality should be improved and continuously monitored so as to be a database supporting for
environmental management from floating market activities.
Keywords: Water quality, Phranakhon Cultural Center, Floating Market Tourism.

1. บทนา
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศทัว่ โลกและประเทศไทยในขณะนี้ ตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จที่ไดงรับ
การยอมรั บกันทัว่ โลก คงหนี ไม่พนง อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ซึ่ งนับวันก็ยิ่งมี การเจริ ญเติ บโตอย่างรวดเร็ ว และเป็ นอุตสาหกรรมที่ สรง างงาน
กระจายรายไดง ทั้งทางตรงและทางองอมใหงกบั ประชาชนในชุ มชนทงองถิ่ น ทงองถิ่ นใดที่ มีทรั พยากรทางธรรมชาติ หรื อดงานวัฒนธรรมก็สามารถนา
จุดเด่นมาพัฒนาใหงเกิดการท่องเที่ยวไดง
ดงวยจุดเด่นของพื้นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ อยู่ติดกับวัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหารในปั จจุบ ัน สามารถพัฒนาเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดง เพราะพื้นที่บริ เวณนี้ มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ที่ทรงคุณค่าควรแก่การจารึ ก ศึกษาเรี ยนรู งทางประวัติศาสตร์ ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทงองถิ่ น โดยเฉพาะวัดพระศรี ม หาธาตุ วรมหาวิ หารนั้น มี สิ่งทรงคุ ณค่ ายิ่งทางพุท ธศาสนา คือ มี พระบรมสารี ริก ธาตุ
ประดิษฐานที่พระเจดียม์ หาธาตุ และตงนพระศรี มหาโพธิ์ จากประเทศอินเดียมาแต่ในอดีตกาล เป็ นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจงาอยูห่ ัวอานันทมหิ ดล
(รัชกาลที่ 8) ทรงหว่านพันธุ์ขาง วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (เกษม, 2551) สาหรับอนุสาวรี ยพ์ ิทกั ษ์รัฐธรรมนู ญนั้น ไดงสรง างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์
สถานของผูเง สี ยชีวิตในสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.2475 (วิชยั , 2539) จากจุดเด่นของพื้นที่สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางดงาน
วัฒนธรรมที่สรงางรายไดงใหงมหาวิทยาลัยและชุมชนทงองถิ่น
ศูนย์วฒั นธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงถูก จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุ รักษ์ ส่ งเสริ มและสนับสนุนประเพณี
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริ มการเรี ยนรู งและเสริ มสรงางประสบการณ์วิชาชี พแก่นกั ศึกษาและชุ มชน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
และเป็ นแหล่ งรายไดงของมหาวิทยาลัย (ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าดงวยศูนย์วฒั นธรรมพระนคร, 2552) โดยครอบคลุ มพื้นที่ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร และชุมชนใกลงเคียงโดยรอบของเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
กิจกรรมดงานการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของศูนย์วฒั นธรรมพระนคร ประกอบไปดงวยการท่องเที่ยวทางดงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ทั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร รวมทั้งการจัดกิจกรรมตลาดน้ า ตลาดนัดเศรษฐกิ จ
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พอเพียง ทั้งนี้ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี ทาเลที่ ต้ งั อยู่ริมคลอง ซึ่ งในอดี ตการเดิ น ทางสัญจรทางแม่น้ าลาคลองเป็ นสิ่ งจาเป็ น และ
กิจกรรมการคงาก็เกิดขึ้นบริ เวณริ มลาคลอง เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม และใหงประชาคมเห็ นความสาคัญของทรัพยากร อีกทั้งใชง
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ หงเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึ งเกิ ดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนโดยรอบ ที่จะนาสิ นคงามาจาหน่ ายในตลาดน้ า จึงมีแนวคิดจัดกิ จกรรม
ตลาดน้ า ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตลาดนัดพืชผักผลไมง อาหารของชุมชน เรื อท่องเที่ยวทางน้ า การแข่งขันเรื อ เป็ นตงน
จากกิจกรรมดังกล่าวก่อใหงเกิดน้ าเสี ยในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไดงยาก การจัดการน้ าเสี ยที่เป็ นระบบจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
การท่องเที่ยวของศูนย์วฒั นธรรมพระนครและทาใหงเกิดแนวทางลดผลกระทบดงานมลพิษทางหนึ่งอีกดงวย ดังนั้นคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า ลาคลองของ
ศูนย์วฒั นธรรมพระนคร จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอง งคานึ งถึง งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าทางกายภาพ เคมีและชี วภาพของแหล่งน้ าใน
ศูนย์วฒั นธรรมพระนคร เพื่อเป็ นขงอมูลในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปรับปรุ งคุณภาพน้ า สาหรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ าของศูนย์
วัฒนธรรมพระนคร

2. วิธีการศึกษา
2.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการศึกษา
อุปกรณ์ที่ใชงในการศึกษา ไดงแก่ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ าประกอบดงวย อุปกรณ์และสารเคมีรักษาสภาพตัวอย่างน้ า เครื่ องมือวัดพีเอช
เครื่ องวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ สารเคมีที่ใชงในการวิเคราะห์คุณภาพน้ า

2.2 การเก็บตัวอย่ างนา้
ทาการเก็บตัวอย่างน้ าตามวิธีการมาตรฐานสาหรั บการวิเคราะห์น้ า (APHA.AWWA.WEF., 1998) โดยเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2553 และเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่ งใชงเป็ นตัวแทนของฤดูน้ าหลาก และฤดูแลงง ตามลาดับ ทาการเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม
(Composite Sampling) บริ เวณกึ่ งกลางของลาน้ า โดยใชงเครื่ องมื อเก็บตัวอย่างน้ าในระดับความลึก 0.3 เมตรจากผิวน้ า นาน้ าไปบรรจุในขวดเก็บ
ตัวอย่างและนาไปแช่ เย็นที่อุณหภูมิต่ากว่า 4 องศาเซลเซี ยส ส่ วนการวิเคราะห์ค่าบี โอดี และโคลิ ฟอร์ มแบคที เรี ย จะตงองนาขวดน้ าตัวอย่างห่ อดงวย
กระดาษอลูมิเนี ยม เพื่อปง องกันไม่ใหงไดงรับแสง และนาไปแช่เย็นเหมือนตัวอย่างอื่นๆ

2.3 จุดเก็บตัวอย่ างนา้
จุดเก็บตัวอย่างน้ าในพื้นที่ศึกษามี 2 จุด ซึ่ งเป็ นบริ เวณพื้นที่ ที่จะจัดกิ จกรรมตลาดน้ าในอนาคต คื อ คลองบริ เวณเรื อนไทย ซึ่ งเชื่ อม
ต่อมาจากคลองถนนมาถึงวัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร และบึงน้ าหนงาอาคาร 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทาการเก็บตัวอย่างในแต่ละจุด
ที่บริ เวณตงนน้ า กลางน้ า และปลายน้ าตรงบริ เวณกึ่งกลางของลาน้ าทุกจุดที่กาหนดจุดละ 1 ลิตร แลงวนามาผสมรวมกันในภาชนะขนาดใหญ่ เพื่อเป็ น
ตัวแทนของคุณภาพน้ า

2.4 ดัชนีคุณภาพนา้
ดัชนีคุณภาพน้ าที่นามาตรวจวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพ ไดงแก่ อุณหภูมิ สี กลิ่ น ความขุ่น คุณสมบัติทางเคมี ไดงแก่ ค่าความเป็ น
กรดด่าง (pH) ค่าออกซิ เจนที่ละลายน้ า (DO) ค่าบีโอดี (BOD) ปริ มาณของแข็ง (Total Solids) ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ค่าสารที่ละลาย
ไดงท้ งั หมด (Total Dissolved Solid)ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไนโตรเจนในรู ปทีเคเอ็น (TKN) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) โลหะหนัก ไดงแก่
ทองแดง (Cu), นิกเกิล (Ni), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), แคดเมียม (Cd), ตะกัว่ (Pb), โครเมียม (Cr), สารหนู (As) และดัชนี คุณภาพน้ าทางชี วภาพ
ไดงแก่ แบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรี ยกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal Coliform Bacteria) การวิเคราะห์ดชั นี
คุณภาพน้ าเป็ นไปตามวิธีมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์ น้ า (APHA.AWWA.WEF., 1998) เมื่ อไดงค่าวิเคราะห์ คุณภาพน้ าตามดัชนี แลงวจึ งทาการ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของดัชนี แต่ละประเภทตามประกาศคณะกรรมสิ่ งแวดลงอมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่ อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาคุณภาพน้ าคลองบริ เวณเรื อนไทยและบึงน้ าหนงาอาคาร 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฤดู น้ าหลาก (เดือนกันยายน
พ.ศ. 2553) และฤดูแลงง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) ลักษณะทางกายภาพของคลองบริ เวณเรื อนไทย พบว่า น้ ามีสีเขียวขุ่น และสี เขียวคล้ าเกื อบดาใน
ฤดูแลงง มีตะกอนและพืชน้ าหนาแน่น น้ านิ่ ง ไม่มีกลิ่ น ในส่ วนของบึงน้ าหนงาอาคาร 20 น้ ามีสีน้ าตาล น้ านิ่ ง ไม่มีกลิ่น และมีสีน้ าตาลอมเขียวในฤดู
แลงง อุณหภูมิของน้ าอยูร่ ะหว่าง 29.5 – 33 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรดด่างอยูร่ ะหว่าง 7.81 – 9.3
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สาหรับค่าออกซิ เจนละลายน้ ามีค่าสูงในฤดูน้ าหลากทั้ง 2 จุดเก็บตัวอย่าง คือ 6.7 และ 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และลดลงในฤดูแลงงคือ 4.9
และ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิ ตร ค่าบีโอดีของคลองบริ เวณเรื อนไทยมีค่า 14.1 และ 10.2 มิลลิ กรั มต่อลิ ตร ในฤดูน้ าหลากและฤดูแลงงตามลาดับ ส่ วนบึง
น้ าหนงาอาคาร 20 บีโอดีมีค่า 3.9 และ 9.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ในฤดูน้ าหลากและฤดูแลงง
เมื่อนาผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าในทุกดัชนี ไปเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดลงอมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) เรื่ องกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน คุณภาพน้ าทั้ง 2 จุดเก็บตัวอย่างถูกจัดอยูใ่ นแหล่งน้ าผิวดิ นประเภทที่ 4 ซึ่ งเป็ นแหล่ง
น้ าที่ไดงรับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็ นประโยชน์ต่อการอุปโภคบริ โภคโดยตงองผ่านการฆ่าเชื้ อโรคตามปกติ และผ่านการปรับปรุ ง
คุณภาพน้ าเป็ นพิเศษก่อน และใชงเพื่อการอุตสาหกรรม
คุณภาพน้ าของคลองบริ เวณเรื อนไทย ดัชนี คุณภาพน้ าส่ วนใหญ่มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน แสดงในตารางที่ 1 ยกเวงนค่า บีโอดี น้ ามัน
และไขมัน ปริ มาณโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย และฟี คอลโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยมี ค่าสู งกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในฤดูน้ าหลาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะสภาพการใชง
ประโยชน์ที่ดินริ มคลองบริ เวณเรื อนไทยอยูต่ ิดกับแหล่งชุ มชนขนาดใหญ่ จึ งมีน้ าทิ้งจากอาคารบงานเรื อน รงานคงา หอพักนักศึกษา อพาร์ ตเมนท์ ถูก
ปล่อยลงสู่คลองโดยตรง ซึ่ งสอดคลงองกับการศึกษาคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าทิ้งชุ มชนจังหวัดอุบลราชธานี ของสานักงานสิ่ งแวดลงอมภาคที่ 12 (2549)
ในฤดูแลงงและฤดูฝน พบว่า คุณภาพน้ าในแม่น้ ามูล มีคุณภาพส่ วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ดี ยกเวงนบางสถานีที่อยูใ่ กลงแหล่งชุมชน ค่าบีโอดีและค่าแบคทีเรี ย
กลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ ม มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เนื่ องจากการไหลบ่าของน้ าเสี ยจากชุ มชนเมืองอุบลราชธานี ลงสู่ แหล่งน้ า
บริ เวณจุดเก็บตัวอย่าง
ในส่ วนของบึงน้ าหนงาอาคาร 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครในฤดูน้ าหลาก พบว่า ดัชนี ที่ตรวจวิเคราะห์ ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ทั้ง 2 ฤดู คลองบริเวณเรือนไทยและบึงหน้ าอาคาร 20
ผลการตรวจวิเคราะห์
ดัชนีที่ตรวจวัด (หน่ วย)
1. อุณหภูมิ (oC)
2. ความขุ่น (NTU)
3. ความเป็ นกรดด่าง
4. ออกซิ เจนละลายน้ า (mg/l)
5. บีโอดี (mg/l)
6. ของแข็งแขวนลอย (mg/l)
7. ของแข็งที่ละลายน้ า (mg/l)
8. ซัลไฟด์ (mg/l)
9. ไนโตรเจนในรู ปทีเคเอ็น (mg/l)
10. น้ ามันและไขมัน (mg/l)
11. ทองแดง (mg/l)
12. นิคเกิล (mg/l)
13. แมงกานีส (mg/l)
14. สังกะสี (mg/l)
15. แคดเมียม (mg/l)
16. ตะกัว่ (mg/l)
17. โครเมียม (mg/l)
18. สารหนู (mg/l)
19. แบคทีเรี ยกลุ่มโคลิฟอร์ม
แบคทีเรี ยทั้งหมด (MPN/100 ml)
20. ฟี คอลโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย
(MPN/100 ml)

ฤดูน้าหลาก
คลองบริเวณเรือนไทย
บึงหน้ าอาคาร 20
33
29.7
37.50
17
9.3
7.81
6.7
4.9
14.1
3.9
40
17.8
637
652
0.27
<0.13
7.84
<0.28
1.6
0.3
0.001
0.071
< 0.001
0.096
0.01
0.037
0.001
0.167
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.010
< 0.001
0.369
< 0.001
0.088
175,000
220
102,000

170

ฤดูแล้ ง
คลองบริเวณเรือนไทย
บึงหน้ าอาคาร 20
31
29.5
26.5
39
8.29
8.47
4.9
3.5
10.2
9.9
25
28.2
978
722
0.93
0.13
12.88
26.32
0.7
1
0.006
0.005
0.022
0.001
0.213
0.414
0.005
0.051
<0.001
0.015
0.001
0.031
0.005
<0.001
0.002
0.002
21,000
46,000
4,300

7,500

มาตรฐาน
ไม่สูงเกินอุณหภูมิธรรมชาติ 3oC
5.0-9.0
≥ 2.0
≤ 4.0
≤ 1.5
≤ 0.1
≤ 0.1
≤ 0.1
≤ 0.1
≤ 0.05
≤ 0.05
≤ 0.01
≤ 5,000
≤ 1,000

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ ายังพบการปนเปื้ อนของโลหะหนัก ทองแดง นิ กเกิล แคดเมียม ตะกัว่ โครเมียม แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน
น้ าผิวดิน ยกเวงนสังกะสี สารหนู มีค่าสู งกว่ามาตรฐานในฤดูน้ าหลาก และพบแมงกานี สเจือปนอยูใ่ นแหล่งน้ าในฤดูแลงงของจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 2 จุด
ดังนั้นการเฝง าระวังและติดตามตรวจสอบและปรับปรุ งคุ ณภาพน้ าอย่างต่อเนื่ อง จึ งมีความจาเป็ นเพื่อใหงคุณภาพน้ าของศูนย์วฒั นธรรมพระนครมี
คุณภาพที่ดีสามารถนาไปใชงประโยชน์ในดงานการท่องเที่ยวทางน้ าและการจัดกิจกรรมตลาดน้ า
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4. สรุ ปผลการศึกษา
คุณภาพน้ าของศูนย์วฒั นธรรมพระนครในฤดูน้ าหลากและฤดูแลงง พบว่า มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าผิวดินประเภทที่ 4 โดยดัชนี
คุณภาพน้ าส่ วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเวงน บี โอดี น้ ามันและไขมัน แบคที เรี ยกลุ่ มโคลิ ฟอร์ มแบคที เรี ยทั้งหมด และฟี คอลโคลิ ฟอร์ ม
แบคทีเรี ย มีค่าสู งกว่ามาตรฐานกาหนด ส่ วนโลหะหนัก พบการปนเปื้ อนของสังกะสี สารหนู และแมงกานี ส มีค่าเกิ นกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ จะตงองทา
การปรับปรุ งคุณภาพน้ า และมีแนวทางการจัดการการใชงประโยชน์ที่ดินบริ เวณริ มคลองและริ มบึงน้ าที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าของ
ศูนย์วฒั นธรรมพระนคร และมีคุณภาพน้ าที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถนาไปใชงประโยชน์ในดงานการท่องเที่ยวทางน้ าและการจัดกิ จกรรม
ตลาดน้ าไดง
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ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทีม่ ีต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วของสถานีพฒ
ั นา
และส่ งเสริมอนุรักษ์ สัตว์ ป่าเขาท่ าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี
Tourists’ Opinion toward Guidelines for Tourism Development: Station of Khao Tha Phet Wildlife
Conservation Development, Surathani
นันทิดา อัมรักษ์
Nantida Ammarak
คณะบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยตาปี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี E-mail: nantida@tapee.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์
สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ ยวแตกต่างกันและนักท่องเที่ยวที่มีเพศ การศึกษา อาชี พที่แตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาโดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่นกั ท่องเที่ยวที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ จาก
สภาพการท่องเที่ยวในปั จจุบนั ของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชรได้เปลี่ ยนแปลงไปในทางทีดีข้ ึน เพื่อให้พฒั นาเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประสานความร่ วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ : นักท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว สถานีพฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร

Abstract
The purpose of this research was to study tourists’ opinion toward guidelines for tourism development: Station of Khao Tha Phet
Wildlife Conservation Development, Surathani. The data was collected from 400 tourists. The findings showed that the tourists with different
personal styles were different travelling behavior. The tourists with different genders, educational levels, and occupations needed the similar
overall tourism development. However, the tourists with different ages and income needed the significant different tourism development. Now, the
tourism development at Station of Khao Tha Phet Wildlife Conservation Development, Surathani was better changed to be the sustainable
development. Both the public and local administration sector cooperate to develop tourism.
Keywords: Tourists, Guidelines for tourism development, Station of Khao Tha Phet Wildlife Conservation Development.

1. บทนา (Introduction)
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ให้ความสาคัญด้านการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอยูจ่ านวนมาก
ดังนั้น การคงคุณค่าของการเป็ นเมืองท่องเที่ยวมีอนาคตที่ดีจาเป็ นต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตอบสนองนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมุ่งถนอม
รักษาสิ่ งแวดล้อม ธรรมชาติ อันสวยงามให้ดารงอยูต่ ่อไป ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ งที่น่าสนใจที่จะพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวคู่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี
คือ สถานีพฒั นาและส่งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ ที่มีเนื้อที่ 2,906 ไร่ มีความน่ าสนใจเนื่ องจากมีความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติอยูม่ าก เพราะมีท้งั ป่ าที่อุดมสมบูรณ์ และมีสตั ว์ป่าอาศัยอยูห่ ลายชนิด เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติของนักท่องเที่ยวและยังสามารถชม
ทิวทัศน์ได้โดยรอบจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี รวมทั้งยังเป็ นสถานที่ประดิ ษฐ์สถานพระธาตุศรี สุราษฎร์ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่สาคัญของจังหวัดที่ชาว สุ ราษฎร์
ธานีให้ความเคารพบูชา สถานที่แห่งนี้ อยูไ่ ม่ไกลจากชุ มชนเมืองมากนัก ทาให้การเดินทางมาท่องเที่ยวมีความสะดวก โดยทางจังหวัดมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาสถานที่แห่ งนี้ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปได้รู้จกั มากยิง่ ขึ้น และให้ทรงคุณค่าของการเป็ นเมืองท่องเที่ยวต่อไป ซึ่ งการทราบ
ถึ งความต้องการของนักท่องเที่ยว และการทราบถึ งสภาพปั จจุบนั ของพื้นที่จะทาให้ทราบถึ งปั ญหาและอุป สรรคในการจัดการสภาพแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดปัญหา และทราบถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่นามาแก้ปัญหาของแหล่ งท่องเที่ ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวให้ดีข้ ึ นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว หากมีการแก้ไข
ปั ญหาได้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดีแล้วก็จะส่ งผลให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจและเดิ นทางมาท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้ น การศึกษาข้อมูล
เหล่านี้ก็เพื่อจะได้ทราบข้อมูลจากนักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา และนาข้อมูลไปให้กบั ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องได้
ดาเนินการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ให้มีความแข็งแกร่ งต่อไป
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1.1 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี
2. เพื่อทราบความต้องการของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี
3. เพื่อทราบนโยบายความคิดเห็นของภาครัฐในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชรสุราษฎร์ ธานี
4. เพื่อทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี
5. เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี

1.2 กรอบแนวความคิด
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทาให้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ คุ ณลัก ษณะส่ วนบุ ค คลของนักท่ องเที่ ยว ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ
ภูมิลาเนา รายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว 6 ด้าน ประกอบด้วย ลักษณะการเดินทาง ยานพาหนะ
ในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเข้าเยีย่ มชมกิจกรรมที่เข้ามาใช้บริ การ จานวนครั้งที่เดิ นทางมาท่องเที่ยว และการกลับมาท่องเที่ยวอีก และปั จจัย
ในการพัฒนาที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสาคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึ งแหล่ง
ธรรมชาติ ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

2. วิธีการศึกษา (Research Methodology)
2.1 ขอบเขตการศึกษา
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย
4 ส่วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเดิ นทางท่องเที่ยว ส่ วนที่ 3 ข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวของสถานี พฒั นา
และส่งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุราษฎร์ ธานี และส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ มาท่องเที่ยวสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี และ
ผูบ้ ริ หารภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 ท่าน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องศึกษามาคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจานวน
ประชากรของ Khazanie Ramakant (1996) ได้จานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 385 ตัวอย่าง ในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั ได้เก็บแบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และจากข้อมูลการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แบบสอบถามนักท่องเที่ยว ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่เป็ นคาถามแบบให้เลือกตอบ (Structured
Question) และข้อคาถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบไม่เจาะจงในประเด็นแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี
มีลกั ษณะให้เลือกตอบ 5 ระดับ โดยกาหนดค่าคะแนนสาหรับคาตอบไว้ ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวมาก
3 หมายถึง มีระดับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย
1 หมายถึง มีระดับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อยที่สุด
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาของนักท่องเที่ยว โดยคานวณค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
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ค่าสูงสุ ด - ค่าต่าสุด
=
5–1
=
0.8
ช่วงคะแนน
5
โดยคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยจะยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง ความต้องการในการพัฒนามากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง ความต้องการในการพัฒนามาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง ความต้องการในการพัฒนาปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง ความต้องการในการพัฒนาน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง ความต้องการในการพัฒนาน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว จานวน 4 ท่าน คือ สัมภาษณ์ หัวหน้าสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี ผูอ้ านวยการการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานสุ ราษฎร์ ธานี ผูอ้ านวยการการท่องเที่ ยวและกี ฬ า จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และหัวหน้าป่ าไม้เขตสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รายละเอียดในเชิ งคุณภาพ โดยการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ มีการกาหนดหนดคาถามในประเด็นหลักไว้บา้ ง คือ ปั ญหาใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

2.4 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูล ที่ ได้จากการสอบถามโดยใช้แ บบสอบถามจากการสอบถามนัก ท่ องเที่ ยวที่ มี ค าถามที่ เป็ นทั้งแบบค าถามให้ เ ลื อกตอบ
(Structured Question) และข้อคาถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) เป็ นข้อมูลเชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทากับข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ โดยการใช้การทดสอบ F– test, t– test และไคสแควร์ ในการทดสอบสมมติฐานและเขียนอธิบายเชิ งพรรณา และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe’
2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง
จานวน 4 ท่าน ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ แ ละความถู ก ต้องของข้อมู ล ไปพร้ อมๆ กับการสัมภาษณ์ เ พื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ ตรงกับวัตถุ ประสงค์
นอกจากนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์ ซักถาม และสนทนากับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้พยายามตั้งคาถามย้อนกลับเพื่อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลช่ วยคิดวิเคราะห์เพื่อให้
เป็ นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี แล้วทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา
(Content Analysis)

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Result and Discussion)
3.1 ผลการวิจยั
รายละเอียดผลการวิจยั ดังนี้
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.00 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 44.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ 39.75 เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 51.50 เป็ นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คิดเป็ นร้อยละ 74.00 รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.00
2. พฤติกรรมในการเดินทางท่ องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 41.25 เดินทางโดยรถยนต์
ส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 75.00 เดิ นทางมาเพื่อพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ 33.75 เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรก คิดเป็ นร้อยละ 32.25
กลับมาท่องเที่ยวอีก คิดเป็ นร้อยละ 70 และเลือกกิจกรรมชมธรรมชาติบริ เวณจุดชมวิว เป็ นลาดับที่ 1
3. ข้ อมูลความต้ องการในการพัฒนาการท่ องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยวมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา คือ การเข้าถึ งแหล่ งธรรมชาติ ความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายด้าน มีผลดังนี้
ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กิ จกรรมนมัสการพระธาตุ ศรี สุราษฎร์ มี
ระดับความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิม ชมธรรมชาติโดยรอบบริ เวณ จุดชมวิว การจัดนิทรรศการป่ าไม้และสัตว์ป่า มีกิจกรรม
ด้านการศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมการดูนก การศึกษาพันธ์ไม้ฯลฯ การเดินชมคอกสัตว์ป่า การจัดงานประเพณี และวัฒนธรรมตาม
เทศกาลต่างๆ
ด้านการเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ลักษณะทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว มีระดับ
ความสาคัญมากที่สุดรองลงมาคือ ป้ ายบอกเส้นทาง และทางสัญจรโดยรอบ
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ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีป้ายเตือนอันตราย จากสัตว์ป่า และ
ตามจุดหรื อพื้นที่ที่อาจเป็ นอันตรายสาหรับนักท่องเที่ยว มีระดับความ สาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ มีระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตามลาดับ
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เส้นทางเดินชมป่ ามีระดับความสาคัญ
มากที่สุดรองลงมาคือ จุดชมวิว สถานที่จอดรถ ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว สิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ และห้องสุขา ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี จากการสัมภาษณ์
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 สภาพการท่องเที่ยวของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร จากอดี ตถึงปั จจุบนั เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
เนื่ องจากได้รับงบประมาณในการพัฒนาจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งหน่ วยงานของภาครั ฐและภาคเอกชน เช่ น การ
ปรับปรุ งเส้นทางการเดิ นทางไปยัง สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่ าเขาท่าเพชร แต่ยงั มี บ างส่ วนที่ ยงั ขาดการบารุ งรั กษาดูแลทาให้สถานที่
บางส่วนเสื่ อมโทรม
4.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่ งมีความเสื่ อมโทรมด้านสิ่ งแวดล้อมมาก แต่สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่า
เขาท่าเพชร มีความเสื่ อมโทรมน้อยกว่าแหล่งท่องเทียวอื่นๆ เนื่ องจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญในการอนุ รักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ในส่วนของระบบการจัดการสวนป่ าที่ดี แต่ในด้านการบารุ งรักษาดูแลสัตว์ป่ายังมีนอ้ ยมาก
4.3 สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร มีความพร้ อมในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน เนื่ องจากหน่วยงานมี
ความพร้อม บุคลากร สิ่ งอานวยความสะดวก รวมทั้งมีการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพเดิ ม ซึ่ งควรปรับปรุ งในด้านการจัดการบารุ งรักษา
ดูแลสัตว์ป่า สามารถพัฒนาเป็ นสวนสัตว์เปิ ดได้
4.4 นโยบายหรื อกิจกรรมการท่องเที่ยวของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
เพราะมีการจัดการด้านการศึกษาเรี ยนรู้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ มีการจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
4.5 หน่ วยงานภาครัฐ ภาคธุ รกิจการท่องเที่ยว ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีการประสานความร่ วมมือกันใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากเป็ นผืนป่ าแห่ งเดียวในจังหวัดที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีการคมนาคมที่สะดวก ทาให้ได้รับงบประมาณใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยแต่ละภาคส่ วนได้เข้ามาช่ วยเหลื อและร่ วมมือกันในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่ งนี้ เช่ น การจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยว
ให้กบั ประชาชนในท้องถิ่นหรื อนักศึกษา ในเรื่ องการเรี ยนรู ้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
4.6 บุคลากรของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีความ
พร้ อมเพรี ยงพอสมควรในการพัฒ นาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน เนื่ องจากในแต่ละภาคส่ วนมี การส่ งบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องทาการอบรม ศึ กษาความรู ้
เพิ่มเติม รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ทาให้มีความพร้ อมเพรี ยงพอสมควรในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
4.7 สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร มีศกั ยภาพเพียงพอในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว โดย
ต้องหมัน่ ดูแลรักษา มีการบริ หารจัดการที่ดี มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนได้
4.8 ระบบโครงสร้ างพื้นฐานของและบริ การของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร มีสาธารณู ปโภค อุปโภค
บริ การ มีการรักษาความสะอาดอยูต่ ลอดและมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การข้อมูลพื้นฐานของเขาท่าเพชร ป่ าไม้ สัตว์ป่า และธรรมชาติวิทยา แต่สิ่งที่ควร
ปรับปรุ ง คือ บริ การรถสาธารณะ
4.9 ประชาชนมีส่วนร่ วมพอสมควรในการพัฒนาท่องเที่ยวของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร เนื่ องจาก มีการ
จัดกิจกรรมที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่ วมน้อยเกินไป รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ขอ้ มูล
4.10 บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนควรสร้างเครื อข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้เขาท่าเพชรให้มากขึ้น และสิ่ งอานวย
ความสะดวกควรมีเพียงพอและมีความเหมาะสม ซึ่ งจะทาให้มีแผนเพื่อขอสนับสนุ นงบประมาณจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาดาเนิ นการแต่
ต้องเป็ นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่ งชาติ ควรสร้างจิตสานึ กที่ดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อป่ าเขาท่าเพชร
4.11 ปั ญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร ได้แก่ ในด้านการดูแล
รักษา เช่น สัตว์ป่า เป็ นต้น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ทวั่ ถึง ควรมีการบริ การรถสาธารณะ และการติดต่อสื่ อสารไม่มีหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อขอข้อมูลได้
4.12 ปั ญหาที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน คือ บุคลากร นักท่องเที่ยว เนื่ องจากควรสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ
สร้างจิตสานึกที่ดีต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบทั้งบุคลากรและผูร้ ับบริ การ
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4.13 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ ยวของสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร ได้แก่ อบรมให้ความรู ้ แก่
บุคลากรผูด้ ูแลรักษาและการใช้พ้ืนที่ ควรปรับปรุ งดูแลรักษาสัตว์ป่า ควรจัดให้อยูใ่ นพื้นที่กว้างเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ควรจัดระบบการเดินทางให้
สะดวกกว่านี้ เช่น บริ การรถสาธารณะ และปรับปรุ งการติดต่อสื่ อสาร ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอข้อมูลได้สะดวก

3.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. นักท่องเที่ยวที่เป็ นเพศชายจะมีพฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์
ธานี ส่วนใหญ่จะเดินทางมาคนเดียว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติบริ เวณจุดชมวิว ซึ่ งมาท่องเที่ยวมากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป และ
ยังมีความต้องการกลับมาเที่ยวที่น้ ี อีก ส่ วนนักท่องเที่ยวที่เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่ งมาท่องเที่ยวเป็ นครั้ง
แรก เพื่อกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ และยังมีความต้องการกลับมาเที่ยวที่นี่ อีก โดยนักท่องเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสาคัญกับ
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ครั้ งนี้ มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ ธานะสะพงษ์ (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกรู ปแบบการท่องเที่ยวของ
ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่าประชากรที่มีความแตกต่างกันในเรื่ อง เพศ เห็ นว่าปั จจัยโดยรวมและเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน
คือด้านบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบการท่องเที่ยวไม่แตกต่าง
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง ให้ความสาคัญด้านกิ จกรรมการท่องเที่ยวในการนมัสการพระธาตุ
ศรี สุราษฎร์ ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิม และชมธรรมชาติโดยรอบบริ เวณจุดชมวิว ด้านการเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสาคัญกับลักษณะทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมา คื อ ทางสัญจรโดยรอบ และป้ ายบอก
เส้นทาง ซึ่งในด้านความสะดวกของถนนเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวให้ความสาคัญสู งที่สุด อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง เดิ นทางมา
โดยรถยนต์ส่วนตัวจึงให้ความสาคัญกับด้านนี้ สูงที่สุด ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิ งให้ความสาคัญกับ
การมีป้ายเตือนอันตรายจากสัตว์ป่า และตามจุดหรื อพื้นที่ที่อาจเป็ นอันตรายสาหรับนักท่องเที่ยว ธรรมชาติ รองลงมาคือ มีระบบเตือนภัย และระบบ
รักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ ยว มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีกล้องวงจรปิ ดสาหรับตรวจสอบบริ เวณจุดลับตา
(เช่น บริ เวณที่จอดรถ ห้องสุ ขา) และเมื่อพิจารณาด้านด้านสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ให้ความสาคัญกับจุดชมวิวมาก
ที่สุด อาจเป็ นเพราะ กลุ่มตัวอย่างเพศชายส่ วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวที่สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์
ธานี เพื่อพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติบริ เวณจุดชมวิว จึงให้ความสาคัญกับจุดชมวิวสู งที่สุด ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ให้ความสาคัญกับเส้นทาง
เดิ นชมป่ ามากที่สุด อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงวัตถุ ประสงค์ใ นการมาท่องเที่ ยวที่ ส ถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รัก ษ์สัตว์ป่ าเขาท่าเพชร
สุราษฎร์ ธานี เพื่อมาท่องเที่ยวกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ จึงอยากให้เส้นทางเดิ นมีความสะดวก และปลอดภัยมีความสาคัญในแนวทางการ
พัฒนาสูงที่สุด
2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี จะมีพฤติกรรมในการเดิ นทางมาท่องเที่ยวที่สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร
สุราษฎร์ ธานี ส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็ นหมู่คณะ โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาทัศนศึกษาเป็ นครั้งแรก ซึ่งกิจกรรมที่ เข้าร่ วม คือ การกราบนมัสการพระ
ธาตุศรี สุราษฎร์ นกั ท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมาคนเดี ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติเป็ นครั้ง
แรก ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วม คือ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ นักท่องเที่ ยวที่ มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมาคนเดี ยว โดย
รถยนต์ส่วนตัว เพื่อพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติเป็ นครั้งแรก ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วมคือ ชมธรรมชาติบริ เวณจุดชมวิว นักท่องเที่ยวที่มีอายุต้ งั แต่ 40 ปี
ขึ้นไป ส่ วนใหญ่จะเดินทางมากับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติเป็ นครั้งแรก ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วม คือ การกราบ
นมัส การพระธาตุศรี สุราษฎร์ โดยนัก ท่องเที่ ยวทุก กลุ่ มอายุมีความต้องการกลับมาเที่ ยวอี ก อาจเป็ นเพราะทุ กกลุ่ มอายุให้ค วามส าคัญการกราบ
นมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ ในระดับมากที่สุด
นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันให้ความสาคัญกับแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่า
เพชร สุราษฎร์ธานี โดยรวม และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และการเข้าถึ งแหล่งธรรมชาติ ให้ความสาคัญแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ ธานะสะพงษ์ (2547: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบการท่องเที่ยวของ
ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่าประชากรที่มีความแตกต่างกันในเรื่ อง อายุ เห็ นว่าปั จจัยโดยรวมและเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน
คือด้านบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
3. นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีพฤติกรรมในการเดิ นทางมาท่องเที่ยวที่สถานี พฒั นาและส่ งเสริ ม
อนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ธานี ส่ วนใหญ่จะเดินทางมากับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาทัศนศึกษาเป็ นครั้งแรก ซึ่ งกิจกรรมที่เข้าร่ วม
คือ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมาคนเดี ยว โดยรถยนต์
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ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติ มากกว่า 5 ครั้ง ซึ่ งกิจกรรมที่เข้าร่ วม คือ ชมธรรมชาติบริ เวณจุดชมวิว นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับ
ปวส./อนุปริ ญญา / เทียบเท่า โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติ มากกว่า 5 ครั้ง ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วม คือ การกราบนมัสการพระ
ธาตุศรี สุราษฎร์ และนักท่องเที่ยวที่มีการศึ กษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมากับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชม
ทิวทัศน์ธรรมชาติ มากกว่า 5 ครั้ง ซึ่ งกิจกรรมที่เข้าร่ วม คือ ชมธรรมชาติบริ เวณจุดชมวิว ที่สาคัญนักท่องเที่ยวมีความต้องการกลับมาเที่ยวอีก โดย
นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่างกัน เห็นว่าความต้องการในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานีโดยรวมและราย
ด้าน คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การเข้าถึ งแหล่งธรรมชาติ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่าง
กัน ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ ธานะสะพงษ์ (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อก
รู ปแบบการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาพบว่า ประชากรที่มีความแตกต่างกันในเรื่ อง ระดับการศึกษา เห็ นว่าปั จจัย
โดยรวมและเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อก
รู ปแบบการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
4. นักท่องเที่ยวที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จะมีพฤติกรรมในการเดิ นทางมาท่องเที่ยวที่สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่า
เพชร สุ ราษฎร์ ธานี ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมากับครอบครั ว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาท่องเที่ยวเป็ นครั้งแรก ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วม คื อ ชมธรรมชาติ
บริ เวณจุดชมวิว นักท่องเที่ยวที่ มีอาชี พรับราชการ / พนง.รั ฐวิสาหกิจ ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมากับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชม
ทิวทัศน์ธรรมชาติ เป็ นครั้งที่ 2 ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วมคือ ชมธรรมชาติ บริ เวณจุดชมวิว นักท่องเที่ยวที่มีอาชี พพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะ
เดินทางมาคนเดี ยว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติเป็ นครั้งแรก ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วมคื อ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุ
ราษฎร์ นักท่องเที่ยวที่มีอาชี พเป็ นเกษตรกร ส่ วนใหญ่จะเดินทางมากับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติเป็ นครั้งที่ 2
ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วมคือ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ นักท่องเที่ ยวที่มีอาชี พอิสระ / รับจ้าง / แม่บา้ น / พ่อบ้าน ส่ วนใหญ่เดิ นทางมากับ
ครอบครัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติ มากกว่า 5 ครั้ง ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วม คือ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ โดยทุกกลุ่มอาชี พมี
ความต้องการที่ จะกลับมาเที่ ยวอี ก อาจเป็ นเพราะ เขาท่ าเพชรเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ อยู่ใ กล้ท าให้ เ ดิ น ทางมาท่ องเที่ ยวได้ส ะดวก จะสังเกตได้
นักท่องเที่ยวที่มีอาชี พอิสระ/รับจ้าง/แม่บา้ น/พ่อบ้าน มีเวลาว่างจึงมาท่องเที่ยว พักผ่อนชมทิ วทัศน์ธรรมชาติ หลายครั้ง โดยนักท่องเที่ ยวที่มีอาชี พ
ต่างกัน เห็นว่าความต้องการในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี โดยรวมและรายด้าน คือ การจัดกิ จกรรม
การท่องเที่ยว การเข้าถึ งแหล่งธรรมชาติ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เปรมจิต ทาบุรี (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดร้ อยเอ็ด พบว่านักท่องเที่ยวโดย
ส่ วนรวมและจาแนกตามเพศ อาชี พ และอายุ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้ อยเอ็ดอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีความ
ต้องการให้ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดเรี ยบร้ อยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัด
ร้อยเอ็ดไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างทัว่ ถึงโดยนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันในเรื่ อง อาชี พ มีความต้องการปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
โดยนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอาชี พเห็ นว่าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์
ธานีดา้ นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ และไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิม ด้านการเข้าถึง
แหล่งธรรมชาติ ที่มีความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ ความสะดวกของถนนเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ที่มีความสาคัญ
ในระดับมากที่สุด คือ มีป้ายเตือนอันตรายจากสัตว์ป่า และตามจุดหรื อพื้นที่ที่อาจเป็ นอันตรายสาหรับนักท่องเที่ยว และส่ วนด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานที่มีความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ เส้นทางเดินมีความสะดวก และปลอดภัย
5. นักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาเป็ นคนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จะมีพฤติกรรมในการเดิ นทางมาท่องเที่ยวที่สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์
สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมากับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติ มากกว่า 5 ครั้ง ซึ่ ง
กิจกรรมที่เข้าร่ วมคือ ชมธรรมชาติบริ เวณจุดชมวิว นักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาเป็ นคนจังหวัดอื่นในภาคใต้ ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมากับครอบครัว โดย
รถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติครั้งแรก ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วม คือ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ และนักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิลาเนาเป็ นคนจากภูมิภาคอื่น ส่ วนใหญ่จะเดินทางมากับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติครั้งแรก ซึ่ งกิ จกรรมที่
เข้าร่ วม คือ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ โดยทุกกลุ่ มภูมิลาเนามี ความต้องการที่ จะกลับมาเที่ ยวอีก จะเห็ นได้ว่า นักท่องเที่ยวที่เป็ นคน
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีการมาท่องเที่ยวสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี มากกว่า 5 ครั้ง เพราะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ไม่ไกลจากตัวเมือง ทาให้คนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เองก็มีความนิ ยมเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบ้านตนเองเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาต่างกัน เห็นว่า
ความต้องการในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ธรรมชาติ และความปลอดภัยในการท่องเที่ ยว แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ ยว ความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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6. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดื อน ต่ากว่า 5,000 บาท จะมีพฤติกรรมในการเดิ นทางมาท่องเที่ยวที่สถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุรักษ์
สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ธานี ส่ วนใหญ่จะเดินทางมาครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติครั้งแรก ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้า
ร่ วม คือ ชมธรรมชาติบริ เวณจุดชมวิว นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,000-9,999 บาท ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมาคนเดียว โดยรถยนต์ส่วนตัว
เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติมากกว่า 5 ครั้ง ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วม คือ การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อ
เดือนสู ง 10,000 บาท ส่ วนใหญ่จะเดิ นทางมาครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติครั้งแรก ซึ่ งกิ จกรรมที่เข้าร่ วม คื อ
การกราบนมัสการพระธาตุศรี สุราษฎร์ โดยทุกกลุ่ มภูมิลาเนามี ความต้องการที่ จะกลับมาเที่ ยวอีก อาจเป็ นเพราะ การเดิ นทางมาท่องเที่ ยวสถานี
พัฒนาและส่งเสริ มอนุรักษ์สตั ว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานีค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไม่สูง และใกล้กบั ตัวเมือง จึงทาให้ส่วนใหญ่ยงั ต้องกลับมาเที่ยว
อีก ซึ่ งนักท่องเที่ยวที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน เห็ นว่าความต้องการในการพัฒนาสถานี พฒั นาและส่ งเสริ มอนุ รักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร สุ ราษฎร์ ธานี
โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการเข้าถึ งแหล่งธรรมชาติ และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ ธานะสะพงษ์ (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อก
รู ปแบบการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ประชากรที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องรายได้ เห็ นว่าปั จจัยโดยรวม
และเป็ นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจ ในการเลือกรู ปแบบ
การท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน

4. สรุ ปผล (Conclusion)
ผูว้ ิจยั ได้ต้งั สมมติฐานในการวิจยั ไว้ 2 สมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานปรากฏผล ดังนี้
1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน จะมี พฤติกรรมในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชี พ ภูมิลาเนา และรายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ พบว่า นักท่องเที่ยวเพศ
ชายและเพศหญิงมีความต้องการในการพัฒนา โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งธรรมชาติ ความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน เห็นว่าความต้องการในการพัฒนา โดยรวมและรายด้านคือ การจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยวและการเข้าถึ ง
แหล่งธรรมชาติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน เห็ นว่าความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสิ่ ง
อานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่างกัน เห็นว่าความต้องการในการพัฒนา โดยรวมและรายด้าน คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว การเข้าถึ ง
แหล่งธรรมชาติ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นักท่องเที่ยวที่มีอาชี พต่างกัน เห็นว่าความต้องการในการพัฒนา โดยรวมและรายด้าน คือ การจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยว การเข้าถึง
แหล่งธรรมชาติ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาต่างกัน เห็นว่าความต้องการในการพัฒนา โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการเข้าถึ งแหล่งธรรมชาติ และ
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกัน เห็นว่าความต้องการในการพัฒนา โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการเข้าถึ งแหล่งธรรมชาติ
และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านการจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยว และสิ่ งอานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ
ตามหลักสู ตวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยทดสอบประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนตามเกณฑ์ 80/80 และหาประสิ ทธิ ผลการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่ายที่สร้ างขึ้น และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ได้เรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่ายที่สร้ างขึ้ นนี้ เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง
เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บทเรี ยน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนัก ศึ ก ษาสาขาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 40 คน และนัก ศึก ษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 34 คน ที่ไม่เคยเรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ ที่ สร้ างขึ้ นนี้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ 83.30/82.66 เมื่ อนาคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและการทดสอบหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ เพื่อหาประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ ได้ค่าเท่ากับ
ร้อยละ 62.42 สรุ ปได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครื อข่ายที่สร้างขึ้นทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ เพิ่มขึ้น สามารถนาไปใช้ใน
การเรี ยนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้
คาสาคัญ : บทเรี ยนคอมพิวเตอร์การสอน การสอนบนระบบเครื อข่าย โปรแกรมแบบเชิงวัตถุ

Abstract
Purposes of this research was to construct computer instruction package on network system entitled writing technique on Object
Oriented Programming (OOP) according to Bachelor of Science curriculum at Rajabhat Mahasarakham University. Also, this research was to test
the efficiency of the instruction package under 80/80 criteria and to find out the learning achievement of students obtained from learning the
created computer instruction package on network system. Instruments used in this research were: 1) computer instruction package on network
system entitled writing technique on Object Oriented Programming (OOP) 2) achievement test and 3) evaluation on satisfaction of learners.
Sampling groups were 40 students in the field of computer science of Rajabhat Mahasarakham University and 34 students in the field of computer
science of Rajabhat Roi-Et University who never studied the subject of writing technique on Object Oriented Programming (OOP).
The research revealed that this created computer instruction package on network system entitled writing technique on Object
Oriented Programming (OOP) had the efficiency of 83.30/82.66. When scores before and after learning computer instruction package were
analyzed, the learning achievement was at the percentage of 62.42. It could be summarized that the created computer instruction package caused
learners to have further learning achievement. Also, this instruction package could be used in the subject of writing technique on Object Oriented
Programming (OOP).
Keywords: Computer instruction package, Teaching on network system, Object oriented program.

1. บทนา
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในสังคมปั จจุบนั จากยุคปฏิ วตั ิอุตสาหกรรมมาสู่ ยคุ สารสนเทศ ทาให้ระบบการศึกษาของไทยต้อง
เผชิญกับโจทย์ที่ทา้ ทายนัน่ คือ ความต้องการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนให้ทนั กับโลก ในปัจจุบนั คอมพิวเตอร์ สามารถจัดสื่ อสารในเรื่ องเนื้ อหาต่างๆ ที่
เป็ นการเรี ยนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นภาพและเสี ยง รวมทั้งลูกเล่นต่างๆ ทาให้ปัจจุบนั สถานศึกษาต่างๆ ได้มีการริ เริ่ มที่จะนาสื่ อการ
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สอนต่างๆ มาแปลงรู ปลงคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้น้ นั ในรู ปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน ช่ วยลดภาระของผูส้ อนและช่ วยเสริ ม
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผเู ้ รี ยน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอน (Computer Instruction Package : CIP) เป็ นบทเรี ยนที่มีการนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เข้ามา เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งถื อเป็ นสื่ อการสอนรายบุคคล โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
การประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ได้ตามความสามารถของตนเองไม่มีเงื่อนไขในเรื่ องของเวลาในการ
เรี ยนรู้ รวมทั้งสามารถประเมินความก้าวหน้าได้ดว้ ยตนเอง
วิชาการเขียนการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ เป็ นรายวิชาในหลักสู ตรของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่ งจะจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้ อหาในวิชาการ
เขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุน้ ีจะเป็ นในเรื่ องของหลักการเชิงวัตถุ หลักการเรี ยนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนโปแกรมภาษาจาวาเชิ งวัตถุ เนื่ องจากเนื้ อหา
รายวิชาค่อนข้างคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ทาให้ผวู ้ ิจยั เกิดแนวความคิดที่จะสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ บนระบบเครื อข่าย เรื่ อง
เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (OOP : Object Oriented Programming) เพื่อให้ผเู้ รี ยนแต่ละคนมีแนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนให้สูงยิง่ ขึ้น

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ประชากรเป้ าหมายที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั ในครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ท ยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด ที่ไม่เคย
เรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยจะใช้นกั ศึกษานักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ไม่เคยเรี ยนวิชา การเขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุ จานวน 40 คน และ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด ที่ไม่เคยเรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ จานวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน

2.2 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ การสอน
การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิ คการเขี ยนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ ผูว้ ิจยั ได้ ดาเนิ นการตาม
แนวทางของการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนในแบบ Interactive Multimedia Computer Instruction Package : IMMCIP ซึ่ งได้แบ่งเป็ น
5 ขั้นตอนหลัก 16 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Analysis)
2.2.1.1 สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) เพื่อรวบรวมหัวเรื่ องและเนื้ อหาที่ควรจะมีในบทเรี ยน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สร้ างแผนภูมริ ะดมสมอง (Brainstorm Chart)
2.2.1.2 สร้างแผนภูมิหวั เรื่ องสัมพันธ์ (Concept Chart) เป็ นการพิจารณาแผนภูมิระดมสมองอีกครั้งอย่างละเอียด เพื่อจัดรวบรวมหัว
เรื่ องที่มี ความสัมพันธ์กนั ไว้ในกลุ่มหรื อรวบรวมไว้ในหัวเรื่ องหลักเดี ยวกัน เพื่อคัดเลือกหัวข้อที่จะนามาสร้างบทเรี ยนและวางขอบเขตของหัวเรื่ อง
หลัก หัวเรื่ องสนับสนุนให้สอดคล้องและเหมาะสมของเนื้ อหาวิชา และนามาพัฒนาเป็ นเนื้ อหาที่สมบูรณ์ที่สุด ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภูมหิ ัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart)
2.2.1.3 สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหา (Content Network Chart) ผูว้ ิจยั ได้สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหา จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเนื้ อหา ในลักษณะของข่ายงานการนาเสนอเป็ นการแสดงให้เห็ นภาพของความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ของการนาเสนอเนื้ อหาส่ วนใดควรนาเสนอ
ก่อนหลัง หรื อพร้อม ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนภูมโิ ครงข่ ายเนือ้ หา (Content Network Chart)
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2.2.2 การออกแบบหน่ วยการเรียน
2.2.2.1 การแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นหน่ วยการเรี ยน เป็ นการแบ่งเนื้ อหาให้มีขนาดเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เนื้ อหาที่ มีปริ มาณเหมาะสม ซึ่ ง
สามารถแบ่งได้ดงั ภาพที่ 4
หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5

หน่วยที่ 6

ภาพที่ 4 การแบ่ งเนือ้ หาออกเป็ นหน่ วยการเรียน
2.2.2.2 การสร้างแผนภูมิหน่ วยการเรี ยนวิชา เมื่อจัดแบ่งหน่ วยการเรี ยนในแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหาเสร็ จแล้ว ให้นาแต่ละหน่ วยมา
จัดลาดับและความสัมพันธ์ในแนวเดี ยวกับแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหา ซึ่ งจะได้แผนภูมิหน่ วยการเรี ยนวิชา (Course Flow Chart) ลักษณะของการสร้าง
แผนภูมิหน่วยการเรี ยนวิชา จะทาให้ทราบลาดับการนาเสนอเนื้อหาตามลาดับของหน่วยการเรี ยนได้อย่างสมบูรณ์ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แผนภูมหิ น่ วยการเรียนวิชา (Course Flow Chart) ของเนือ้ หาบทเรียน
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2.2.2.3 กาหนดและเขียนวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมของเนื้ อหาแต่ละหน่วยการเรี ยนการกาหนดและเขียนวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม
ในแต่ละหน่ วยการเรี ยน จะต้องกาหนดให้ชัดเจนถึ งพฤติ กรรมที่ มุ่งหวังให้เกิ ดขึ้น หลังจากเรี ยนเนื้ อหาแต่ละหน่ วยจบแล้ว ซึ่ งวัตถุ ป ระสงค์เชิ ง
พฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญอย่างยิง่ เพราะเป็ นตัวกาหนดทิศทาง ขอบเขตของพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวของผูเ้ รี ยน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่ างการกาหนดวัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรมของหน่ วยการเรียนที่ 1
โมดูล
1.

หลักการเชิงออบเจ็ค
องค์ประกอบของโปรแกรมเชิงออบเจ็ค
คุณลักษณะเด่นของออบเจ็ค
UML

1.
2.
3.

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
อธิบายถึงองค์ประกอบของโปรแกรมเชิงวัตถุได้
อธิบายถึงคุณลักษณะเด่นของโปรแกรมเชิงวัตถุได้
อธิบายหลักการของ UML ได้

2.2.2.4 การออกแบบแผนภูมิการนาเสนอในแต่ละหน่วยการเรี ยน ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการออกแบบการสอน ในแต่ละหน่ วยการเรี ยน
โดยเราเรี ยกขั้นตอนนี้ ว่า “การออกแบบแผนภูมิการนาเสนอในแต่ละหน่ วยการเรี ยน” (Module Presentation) ดังแสดงตัวอย่างของการออกแบบ
แผนภูมิการนาเสนอในหน่วยที่ 1 ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงแผนภูมหิ ัวข้ อย่ อยในหน่ วยการเรียนที่ 1

2.2.3 การพัฒนาเนือ้ หาของบทเรียน
การพัฒนาเนื้ อหาของบทเรี ยน เริ่ มจากการเขียนเนื้ อหาลงบนกรอบเนื้ อหาการสอน (Script) จากนั้นนากรอบการสอนมาจัดลาดับหัว
เรื่ องตามแผนภูมิโครงข่ายเนื้ อหา จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้ อหา และนากรอบการสอบนั้นไปทาการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน เพื่อทดสอบความเข้าใจในการเรี ยนเนื้ อหาและการสื่ อความหมายของสานวนที่ใช้
เมื่อทาการตรวจสอบเนื้ อหาเสร็ จแล้วทาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบ
เครื อข่าย ซึ่งมีข้นั ตอนในการสร้างคือ ทาการวิเคราะห์น้ าหนักวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมของเนื้ อหาวิชา สร้ างแบบทดสอบตามน้ าหนักคะแนน นา
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปประเมินคุณภาพของแบบทดสอบโดยการนามาวิเคราะห์เพื่อหา ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาและวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม
(IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา และนาแบบทดสอบที่ผา่ นแล้วไปหาดัชนี ค่าความยาก หรื อค่าดัชนี ความง่ายของข้อสอบ (P) ดัชนี ค่าอานาจจาแนก
ของข้อสอบ (D) ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ (R) ซึ่งได้ผลตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่ างผลการวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่ วยการเรียน
1
2
3
4
5
6

ค่ าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ(R)
0.85
0.88
0.95
0.83
0.82
0.80
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2.2.4 การพัฒนาชุ ดบทเรียนคอมพิวเตอร์ การสอน
การพัฒนาเนื้ อหาลงบนคอมพิวเตอร์ เริ่ มจากการเลื อกซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ก ารสอนบนระบบเครื อข่าย
จากนั้นจัดเตรี มสื่ อที่ใช้ประกอบบทเรี ยน และนาข้อมูลที่ได้จดั เตรี มไว้มาทาการพัฒนาลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามกรอบการสอนที่ออกแบบไว้
ลงโปรแกรมจนครบทุกกรอบเนื้อหา ซึ่ งซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอบบนระบบเครื อข่าย ผูว้ ิจยั เลื อกจากความเหมาะสม
และถนัดของผูว้ ิจยั ดังนี้
- โปรแกรมที่ใช้นาเสนอบทเรี ยน ได้แก่ Moodle, Macromedia Flash8
- โปรแกรมที่ใช้ผลิตงานกราฟิ ก ภาพนิ่ง ได้แก่ Adobe Photoshop7
- โปรแกรมที่ใช้ผลิตภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ Macromedia Flash8, Swish 2.0
- โปรแกรมที่ใช้ผลิตงานเสี ยง ได้แก่ SoundForge 6.0

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่ างหน้ าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ การสอน
2.2.5 การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ การสอน
นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่ายที่สร้างขึ้น ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางด้านเทคนิ คการผลิตบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอน
จานวน 3 ท่าน เป็ นผูป้ ระเมินและตรวจสอบคุณภาพมัลติมีเดีย ผลการประเมินของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ดังแสดงในตารางที่ 4 หลังจากนั้นนาบทเรี ยนไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน และประสิ ทธิ ผลของผูเ้ รี ยนต่อไป

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพมัลติมเี ดีย (Multimedia) ของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เสี ยงบรรยาย
การเสนอเนื้อหาหน่วยการเรี ยน
การนาเสนอบทสรุ ปหน่วยการเรี ยน
ภาพแอนิเมชัน่
ตัวอักษร
การเสริ มความเข้าใจ
ด้านภาพนิ่ง
การนาเข้าสู่ เนื้อหาหน่วยการเรี ยน
เสี ยงดนตรี ประกอบ
ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกด้ าน

ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.13
4.00
4.00
3.95
3.88
3.88
3.83
3.75
3.77
3.91

S.D.
0.34
0.58
0.52
0.67
0.36
0.82
0.53
0.64
0.51
0.50

คุณภาพอยู่ในระดับ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียน
จากการนาของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ก ารสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิ ค การเขี ยนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ ไปทดลองใช้ก ับ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม จานวน 40 คน และนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี ที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน34 คน ได้ผลของการทาแบบทดสอบระหว่าง
เรี ยน และหลังเรี ยนดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนระหว่ างกระบวนการของแต่ ละหน่ วยการเรียน
หน่ วยการเรียนที่
คะแนนระหว่ างกระบวนการเรียน
1
438
2
453
3
449
4
456
ประสิ ทธิภาพของบทเรียนระหว่ างกระบวนการเรียน (E1)

ประสิ ทธิภาพ (Eli)
81.26
84.04
83.30
84.60
83.30

ตารางที่ 6 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหลังกระบวนการเรียน
รายการ
คะแนนทดสอบหลังทาการทดลองครบทุกการทดสอบ (E2)

จานวนผู้เรียน
74

คะแนนเต็ม
20

คะแนนรวม
1273

ประสิ ทธิภาพ
82.66

ผลการทดลองเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ ปรากฏว่าค่า
ประสิ ทธิภาพระหว่างกระบวนการเรี ยน (E1) มีค่า 83.30 และค่าประสิ ทธิ ภาพหลังกระบวนการเรี ยน (E2) มีค่าเท่ากับ 82.66 พบว่าประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนคือ 83.30/82.66 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80 /80

3.2 ผลการประเมินประสิทธิผลทางการเรียน
จากการทดลองเรี ยนบทเรี ยน ผลจากการเปรี ยบเที ยบผลต่างที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) กับผลที่ได้จากการทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) ปรากฏผลดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงประสิทธิผลทางการเรียนรู้ ของผู้เรียน
รายการ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน

จานวนผู้เรียน
74
74

คะแนนรวม
312
1273

ประสิ ทธิภาพ
20.56
82.66

ประสิ ทธิผล
62.40

จากการศึกษาพบว่าผลที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ (Epre) 20.56 และทาแบบทดสอบหลังมีประสิ ทธิ ภาพ
(Epost) 82.66 จึงเห็ นได้ว่า Epost มากกว่า Epre เท่ากับ 62.40 ซึ่ งแสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ องเทคนิ คการเขียน
โปรแกรมแบบเชิงวัตถุน้ ี ช่วยให้ผเู ้ รี ยนปี ประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนสู งขึ้น

3.3 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง
ในการทดลองภาคสนามนี้ ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามความคิดเห็ นกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดความคิดเห็ นที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่
สร้างขึ้น หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเสร็ จแล้ว ได้ผลดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างทีเ่ รียนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครือข่ าย







รายการประเมิน
การนาเข้าสู่ บทเรี ยน
รู ปแบบการนาเสนอ
สรุ ปเนื้อหา
การเสริ มความเข้าใจ
ลักษณะทัว่ ไปของบทเรี ยน
การประเมินคุณค่าบทเรี ยน
ค่ าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ค่ าเฉลี่ย
3.69
3.82
3.90
3.73
3.81
3.81
3.79

S.D.
0.71
0.70
0.64
0.72
0.67
0.71
0.69

ระดับความคิดเห็น
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ผลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรี ยนมาวิเคราะห์หาคะแนนค่าเฉลี่ ย ผลปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79
แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุอยูใ่ นระดับดี และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนทุกด้านอยูใ่ นระดับดี โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อด้านสรุ ปเนื้ อหา
( X = 3.90) รองลงมาคือด้านรู ปแบบการนาเสนอ ( X= 3.90)
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4. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการสร้างบนระบบเครื อข่ายเรื่ องเทคนิ คการเขี ยนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ ผลการวิจยั ปรากฏว่าประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนเท่ากับ 83.30 / 82.66 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนนี้ ยงั มี ประสิ ทธิ ภาพก่อนกระบวนการเรี ยน
(Epre) เป็ น 20.26 และประสิ ทธิ ภาพหลังกระบวนการเรี ยน(Epost) เป็ น 82.66 เปรี ยบเทียบแล้วมีความแตกต่างกัน 62.40 ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า
บทเรี ยนที่สร้างขึ้นทาให้ผเู ้ รี ยนนั้นมีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามผลการวิจยั ที่คาดหวังไว้ ผลของการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลของ
การวิจยั ของสมศัก ดิ์ จีวฒ
ั นา (2541) ซึ่ งทาการวิจยั เรื่ อง การสร้ างบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน วิ ชาระบบการสื่ อสารข้อมูล ตามหลักสู ตร
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 91.60 / 87.64 ทาให้ผเู้ รี ยนมีประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น สิ ริลกั ษณ์ สี แดง (2541)
ทาการวิ จ ัยเรื่ อ ง การพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ก ารสอน เรื่ อ ง การถ่ า ยภาพ ผลการวิ จยั พบว่ า บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น มี
ประสิ ทธิภาพ 84.61/83.17 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ทาให้ผเู ้ รี ยนมีประสิ ทธิผลการเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น
จากการวิจยั การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ น้ ี มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู้ตามผลการวิจยั ที่คาดหวังไว้และมีผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนอื่นๆ ทั้งนี้
เนื่องจากมีเหตุผลที่สนับสนุนให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล กล่าวคือ การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การ
สอนบนระบบเครื อข่าย เรื่ อง เทคนิ คการเขียนโปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ มีข้ นั ตอนการสร้างและพัฒนาโดยมีการวางแผนเพื่อการควบคุมคุณภาพทุก
ขั้นตอนการสร้าง ทั้งหมด 5 ขั้นตอน (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และคณะ, 2546)โดยมีผเู ้ ชี่ ยวชาญแนะนาข้อบกพร่ องและการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้จึง
ทาให้ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และมีประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนรู ้สูงขึ้น ดังนั้นบทเรี ยนที่สร้ างขึ้นจึงมี
คุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้จริ ง และเนื่ องจากข้อดี ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนที่ สร้ างขึ้น ได้พฒั นาตามกระบวนการ
เรี ยนการสอนได้แก่ มีการนาเข้าสู่เนื้อหาสาระ การทบทวนความรู ้เดิม การออกแบบวิธีการการสอนที่ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ การให้ผเู ้ รี ยน
ทากิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้และเสริ มความเข้าใจ การสรุ ปสาระสาคัญ การทดสอบและประเมินผลในบทเรี ยน และการออกแบบบทเรี ยน รวมทั้ง
การนาเสนอเนื้อหาแบบเป็ นขั้นเป็ นตอน (Step by Step) การนาเสนอแบบภาพประกอบให้ตรงกับเนื้ อหาและเสี ยงประกอบ จึงเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
มี ปฏิ สัมพันธ์โต้ตอบกับบทเรี ยนได้ตลอดเวลา โดยบทเรี ยนมี ลกั ษณะเป็ นมัลติ มีเดี ย (Multimedia) ที่ นาเสนอข้อมูลทั้งข้อความ (Text) ภาพนิ่ ง
(Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และมีเสี ยง (Audio) อธิ บายประกอบ นอกจากนั้น บทเรี ยนยังมีแบบฝึ กหัดหลายประเภท เตรี ยมไว้ให้ผเู ้ รี ยน
ฝึ กทาเป็ นการทบทวนและการเสริ มการเรี ยนรู ้ และการสรุ ปสาระสาคัญหลังจากเรี ยนเสร็ จเป็ นต้น จึงทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความหลากหลายในการเรี ยน
จากการหาค่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนที่สร้างขึ้น ผลปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การสอนบนระบบเครื อข่ายที่สร้ างขึ้นอยูใ่ นระดับดี และเมื่อพิจารณาถึ งรายละเอียดของ
แบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมที่ง่าย และการออกแบบตาแหน่ งการจัดวางหน้าจอและเมนู ต่างๆ เหมาะสม
ในระดับดี ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้จดั วางตาแหน่ งของปุ่ มหลักต่างๆ ในตาแหน่ งเดี ยวกันและมีขนาดที่เหมาะสมทั้งบทเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้กลุ่ม
ตัวอย่าง สามารถควบคุมการเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งการออกแบบเป็ นไปตามทฤษฎี ความยืดหยุน่ ทางปั ญญา (Cognitive Flexibility Theory) ที่จะทา
การอนุญาตให้ผเู้ รี ยนทุกคนสามารถมีอิสระในการควบคุมการเรี ยนของตนเอง (Learner Control) ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนานั้น ผูว้ ิจยั
ได้นาวิธีการวางแผนการสอนตามกระบวนการสอนของกาเย่ (Gagne’) มาประยุกต์ใช้กบั หลักการนาเสนอผ่านสื่ อ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถนาเสนอสื่ อ
มัลติมีเ ดี ยและการออกแบบปฏิ สัมพันธ์ ทั้งนี้ ในการออกแบบจะต้องเน้นความสาคัญที่ การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนจะต้องให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ นอกจากนั้นขั้นตอนที่สาคัญก็คือการสร้างสื่ อเพื่อใช้ประกอบบทเรี ยนจะต้องสร้ างตามกระบวนการในการพัฒนาสื่ อรวมทั้งการ
นาเสนอเนื้อหาสาระบนหน้าจอ จะต้องเป็ นไปตามหลักการนาเสนอสื่ อผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่มีลาดับการนาเสนออย่างสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ อการเรี ยนรู ้ ของผูส้ อน โดยผูว้ ิจยั ได้ทดลองจัดการเรี ยนการ
สอนในหัวข้อการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคาแบบเปิ ดเผยรหัส ด้วยเนื้อหาจานวน 3 บท 15 เรื่ อง กับนักศึกษาฝึ กงานชั้นปี ที่ 3 จานวน 10 คน เป็ น
เวลา 1 สัปดาห์ เครื่ องมือการวิจยั คือ สื่ อการเรี ยนรู ้ เชิ งวัตถุตามมาตรฐานสกอร์ มที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระบบการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ (LMS)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้จากสื่ อด้วยตัวเองคิดเป็ นร้อยละ 80.84 2) ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้จากสื่ อที่ใช้เวลาเรี ยนระยะ
สั้นได้ดีกว่าสื่ อที่ใช้เวลาเรี ยนระยะยาว
คาสาคัญ: การเรี ยนรู้เชิงวัตถุ พฤติกรรมการเรี ยน สกอร์ม

Abstract
The purposes of this research were to study the behavior of students with learning materials of teachers. The researcher was
teaching on the topic of OpenOffice.org with 3 chapters and 15 contents of the Internship Year 3 of 10 persons for 1 week. The research
instruments were learning object materials with SCORM. The Learning Management System (LMS) was used as a data collection tool.
The Result to study indicated that 1) The students can learn of themself from the learning object materials representing 80.84
percent. 2) The students can learn with a short time learning object better than a long time.
Keywords: Learning Object, Student Behavior, SCORM.

1. บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนมีความสาคัญต่อผูส้ อนเป็ นอย่างมาก ผูส้ อนจึงต้องออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอนที่สามารถติดตามพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยนได้ หากเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนออนไลน์ดว้ ยแล้ว ผูเ้ รี ยนจะมีอิสระในการเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างมาก การออกแบบสื่ อที่จดั แบ่งองค์ความรู้
ออกเป็ นชุดๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนจดจาง่ายและประหยัดเวลา จะสามารถช่ วยดึ งดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนและทาให้ผสู ้ อนสามารถติดตามพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้ง่ายดายขึ้น
การเรี ยนรู้ เชิ งวัตถุจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการสร้ างสื่ อการเรี ยนการสอน เพราะการเรี ยนรู้ เชิ งวัตถุ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ ดิจิตอลที่
ออกแบบเพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยเฉพาะ โดยแต่ละเรื่ อง จะนาเสนอแนวคิดหลักย่อยๆ ผูส้ อนสามารถเลือกใช้
Learning Object ผสมผสานกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย (สสวท., 2549) โดยผูส้ อนนิ ยมออกแบบสื่ อด้วยมาตรฐานที่
เป็ นที่นิยมในปัจจุบนั คือ มาตรฐานสกอร์ม (SCORM) ที่เป็ นการรวมกันของมาตรฐานและข้อกาหนดที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เพื่อให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งสื่ อทั้งหมดสามารถทางานร่ วมกันเข้าถึ งได้ และนามากลับมาใช้ได้อีก (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2551)
นอกจากนี้ มาตรฐานสกอร์มสามารถนาไปใช้งานกับระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ได้หลากหลาย
เมื่อสื่ อของผูส้ อนได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว จะต้องนาเข้าระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ (Learning Manenagement System: LMS) เพื่อให้
ผูส้ อนสามารถติดตามพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนได้ ซึ่ งระบบดังกล่ าว มีความสามารถทั้งการบริ หารจัดการความรู ้ สร้ างเนื้ อหาและกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ตลอดจนการประเมินผล การติดตามพฤติกรรมผูเ้ รี ยน และการรายงานสารสนเทศให้แก่ผเู ้ รี ยน ผูส้ อนและผูบ้ ริ หารระบบ (ถนอมพร, 2549)
การศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อสื่ อการเรี ยนรู ้ เชิ งวัตถุของผูส้ อนที่ สร้ างขึ้ นตามมาตรฐาน สกอร์ มนี้ จึงเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
สาหรั บผูส้ อน ที่ตอ้ งการสร้ างสื่ อให้ ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและสามารถน าไปประยุกต์ใ ช้ท้ งั รู ปแบบออฟไลน์ผสมผสานกับรู ปแบบ
ออนไลน์ได้สืบต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนผ่านสื่ อการเรี ยนรู ้ เชิ งวัตถุของผูส้ อน 2) ศึกษาผลการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนผ่านสื่ อการเรี ยนรู้เชิงวัตถุของผูส้ อน

1.3 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.3.1 พฤติกรรมการเรียนรู้
การเรี ยนรู้ เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนเอง ครู เป็ นเพียงผูท้ ี่จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
การเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมของผูเ้ รี ยน ครู สามารถวัดหรื อสังเกตได้โดยการใช้เ ครื่ องมือไปวัดหรื อตรวจสอบแล้วแปลความออกมาอีก ที ห นึ่ ง
พฤติกรรม จึงหมายถึง การกระทา การแสดงออก อากัปกริ ยา รวมถึงลักษณะสี หน้าท่าทาง ซึ่ งบ่งบอกถึ งความรู ้ สึกภายใน ความชอบหรื อไม่ชอบของ
บุคคล (สุราษฎร์ , 2550) พฤติกรรมการเรี ยนรู้ที่ตอ้ งการจากผูเ้ รี ยนนั้นอาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ 1) ต้องการให้ผูเ้ รี ยน คิดแก้ปัญหาได้ มีความ
เฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้น 2) ต้องการให้ผเู้ รี ยนทางานได้ โดยให้กล้ามเนื้อหรื อประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็ นการมอง การชิ ม การดม การฟั ง หรื อสัมผัสร่ วม
ด้วย 3) ต้องการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีกิจนิ สัยที่ดีในการทางาน มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็ นคนตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นพลเมืองดี ใน
สังคม สาหรับระดับของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับคือ ระดับความสามารถทางสติปัญญา ระดับความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้ อ
และระดับของกิจนิสยั ในการทางาน ในที่น้ ีระดับที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั คือ ระดับความสามารถทางสติปัญญา คือ ความสามารถในการนาความรู้ที่มี
อยูใ่ นสมองไปแก้ปัญหาต่างๆ ให้สาเร็ จลุล่วงลงไป แบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ 1) ขั้นฟื้ นคืนความรู ้ เป็ นการใช้ความรู ้ เก่าที่มีอยู่ หรื อความรู้เดิม โดย
การลอกเลียนไปแก้ปัญหาเหมื อนที่เคยได้มีประสบการณ์มาแล้ว หากแก้ปัญหานั้นได้ถือว่ามี ความสามารถในระดับฟื้ นคืนความรู ้ 2) ขั้นประยุกต์
ความรู้ เป็ นการใช้ความรู้ที่มีอยูใ่ นสมองไปแก้ปัญหาใหม่ ซึ่ งไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่ลกั ษณะการแก้ปัญหาดังกล่าวยังใช้เค้าโครงหรื อวิธีการ
เดิ มหากแก้ปัญหาดังกล่ าวได้แสดงให้เห็ นว่า มีความสามารถทางสติปัญญาระดับประยุกต์ความรู้ 3) ขั้นส่ งถ่ ายความรู ้ เป็ นการใช้ความรู ้ ที่มีอยู่
ผสมผสานกันไปแก้ปัญหาใหม่ในลักษณะใหม่ซ่ ึ งไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หากแก้ปัญหานั้นๆ ได้แสดงว่ามีความสามารถทางสติปัญญาในระดับ
ส่งถ่ายความรู้
1.3.2 การเรียนรู้เชิงวัตถุ
รักศักดิ์ (2551) ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้เชิ งวัตถุไว้วา่ เป็ นหน่วยย่อยหนึ่ งๆ ซึ่ งเป็ นความรู ้พ้ืนฐานบางเรื่ องในวิชาหนึ่ ง อาจมีสาระ
ที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นกับวิชาอื่นๆ แนวคิดของการแลกเปลี่ ยนเนื้ อหาสาระหรื อนาสาระนั้นมาใช้ซ้ า เพื่อให้หน่ วยเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ด้วยการผลิ ต
คอร์สแวร์ ให้เป็ นหน่วยย่อยเล็กๆ
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549) ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้เชิงวัตถุไว้วา่ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้แบบดิจิทลั ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และได้ออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานหลักสู ตร โดยแต่ละเรื่ องจะนาเสนอแนวคิดหลักย่อยๆ ซึ่ ง
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกใช้ Learning Object ผสมผสานกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย มีความยืดหยุน่ ในการใช้งานทั้ง Online และ Off - Line และในรู ปแบบ E - Learning การเรี ยนรู้เชิ งวัตถุ แตกต่างจากสื่ อดิ จิตทัลอื่น คือเน้นกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งครู สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเหมาะสม หรื อใช้สาหรับการเรี ยนรู้
แบบออนไลน์ตามศักยภาพและความสนใจที่ แตกต่างของผู ้ เรี ยนแต่ละคน สามารถจัดเก็บและค้นหาในระบบฐานข้อมูลได้ ทาให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึก
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลอย่างรวดเร็ ว
สุ รสิ ทธิ์ และกุลฑลี (2007) ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ เชิ งวัตถุไว้ว่า คื อการตัดทอนเนื้ อหาของสื่ อให้มีขอบเขตเนื้ อหาที่ส้ ันลง มี
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนที่กระชับ ชัดเจน แต่ก็ยงั ไม่มีทฤษฎีหรื อมาตรฐานใดมาชี้ ชดั ว่า เนื้ อหาที่ส้ นั ลงนั้นควรสั้นเท่าใด และวัตถุประสงค์ที่กระชับ
นั้น ควรมีกี่วตั ถุประสงค์ ทั้งนี้ ท้ งั นั้นจะอาศัยหลักที่เมื่ อผลิ ตขึ้นมาแล้วผูใ้ ช้สามารถนาไปใช้เองได้ หรื อนาไปใช้ซ้ าได้อีก โดยการใช้ซ้ านี้ สามารถ
นาไปประกอบเข้ากับ Learning Object อื่นๆ เป็ นวิชาหรื อหลักสู ตรใหม่ตามความเหมาะสมของการเรี ยนการสอนต่อไป
1.3.3 มาตรฐานสกอร์ ม
จารุ ณี (2550) ได้ให้ความหมายของคาว่าสกอร์ มไว้ว่า มาจาก Shareable Content Object Reference Model (SCORM) หมายความว่า
เป็ นรู ปแบบที่ทาให้เนื้ อหาที่ได้พฒั นาขึ้นมาด้วยมาตรฐานดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนกันได้มากที่สุด องค์ประกอบสาคัญของ SCORM มีอยู่ 2 ส่ วนคือ
1) การกาหนดมาตรฐานในการพัฒนาเนื้ อหาชุ ดการเรี ยน (Learning Packaging Content) 2) การกาหนด API ที่ทาให้การสื่ อสารส่ งสัญญาณระหว่าง
เนื้อหาที่เรี ยนกับระบบเป็ นไปได้ รับส่งค่าคะแนนกันได้
คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (2551) ได้ใ ห้ ความหมายของค าว่า สกอร์ ม ไว้ว่า สกอร์ ม คือ การรวมกันของ
มาตรฐานและข้อกาหนด ที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งสื่ อทั้งหมดสามารถทางานร่ วมกัน เข้าถึง
ได้ และนามากลับมาใช้ได้อีก นอกจากนี้ ยงั อาจหมายถึ ง การบี บ อัด เนื้ อหาเข้าเป็ นแฟ้ มเดี ยว (ZIP) ตามแนวคิ ด การเรี ยนรู ้ แ บบกระจายขั้น สู ง
(ADL = Advanced Distributed Learning)
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1.3.4 การวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
สุ ทธิ ชยั และศริ นยา (2547) ได้ทาการพัฒนาออบเจ็กต์การเรี ยนรู้ บนมาตรฐาน SCORM สาหรับสื่ อการสอนมัลติมีเดี ย โดยศึกษา
ออกแบบ และจัดทาสื่ อการสอน E-Learning วิชาอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีและวิศวกรรมเว็บ โดยเน้นหัวข้อการทางานของโปรโตคอล TCP/IP ซึ่ งจะมี
การพัฒนาบทเรี ยนในลักษณะของ Multimedia บนมาตรฐานของ SCORM เพื่อดึงดูดความสนใจและง่ายต่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน รวมไปถึงการ
ออกแบบบทเรี ยนแบบออบเจ็กต์ที่อยูบ่ นมาตรฐาน SCORM เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเนื้ อหาวิชาร่ วมกันระหว่างระบบ LMS ที่ต่างกันได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อออกแบบสถาปั ตยกรรมการทางานร่ วมกันของระบบจัดการการเรี ยนรู้บนมาตรฐาน SCORM
เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ ยนเนื้ อหาบทเรี ยนระหว่างระบบจัดการการเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกันได้ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาเนื้ อหาบทเรี ยนเชิ งวัตถุ
(Learning Object) ตามมาตรฐาน SCORM เพื่อประโยชน์ในการสื บค้นการแลกเปลี่ ยนเนื้ อหาวิชาและการนาเนื้ อหาวิชามาใช้ใหม่ได้ เป้ าหมายของ
การวิจยั 1) ได้ระบบการเรี ยนรู ้ผา่ นเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีเนื้ อหาเป็ นไปตามหลักของ SCORM 2) สามารถออกแบบขั้นตอนการสร้ างและนาเสนอ
บทเรี ยน E-Learning ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหาบทเรี ยนที่นาเสนอ 3) ได้บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ที่สามารถโต้ตอบกับ
ผูเ้ รี ยนได้ท้ งั ในส่ วนของเนื้ อหา แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สามารถเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนลงในฐานข้อมูล ขอบเขต
ของการวิจยั 1) ศึกษาโมเดลสภาพแวดล้อมการทางานและองค์ประกอบของ SCORM 2) ศึกษาโมเดลการประกอบกันของเนื้อหาบทเรี ยน SCORM 3)
ศึกษาการสร้างบทเรี ยน E-Learning แบบ Multimedia โดยใช้ Flash Script ในการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆของผูเ้ รี ยน 4) ออกแบบ
และพัฒนาขั้นตอนการปรับเนื้อหาบทเรี ยนที่ไม่ได้อยูใ่ นรู ปแบบของ SCORM ให้อยูใ่ นแบบของเนื้ อหาบทเรี ยนเชิ งวัตถุ (Content Object) ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ 1) สามารถนาไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และด้วยมาตรฐาน SCORM ซึ่ งทาให้บทเรี ยนมีความยืดหยุน่
มากยิ่งขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน 2) ประโยชน์ที่ได้จากการประยุกต์สร้ างระบบอี เลิร์นนิ่ ง ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
SCORM จะช่วยทาให้ระบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
สุพจี (2551) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของคณะครู ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ของ
ภาควิชาสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของคณะ
ครู ระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในภาควิชาสามัญ รวมทั้งศึกษาปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผูเ้ รี ยนในช่ วงชั้นที่ 4 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง ต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของคณะครู ในภาควิชาสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ใน 4 ด้าน คือ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้านการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ และสื่ อการสอน ด้านการประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง และด้าน
บทบาทและคุณลักษณะของครู ผสู้ อน ประชากรที่ใช้ คือ นักเรี ยนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองที่ศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2550 เครื่ องมือที่
ใช้ในการรวบ รวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบตั ิพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรี ยน รู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของคณะครู
ภาควิชาสามัญ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scales) ที่มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.991 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการตรวจสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ผลการวิจยั
พบว่า 1) พฤติกรรมการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของคณะครู ในภาควิชาสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง โดยภาพรวม มีระดับ
การปฏิบตั ิพฤติกรรมฯทั้ง 4 ด้านที่ศึกษาอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง” ทุกด้าน เมื่อแยกเป็ นรายกลุ่มสาระฯ ในแต่ละด้านที่ศึกษาจะได้ผล ดังนี้ ด้านที่ 1. มี
การปฏิ บตั ิพฤติกรรมฯ ระดับ “ปานกลาง” ทุกกลุ่ มสาระฯ ด้านที่ 2 ส่ วนใหญ่มีการปฏิ บตั ิ พฤติ กรรมฯ ระดับ “ปานกลาง” ยกเว้น กลุ่ มสาระฯ
คณิ ตศาสตร์ มีระดับ “น้อย” ด้านที่ 3 มีการปฏิบตั ิพฤติกรรมฯ ระดับ “ปานกลาง” ทุกกลุ่มสาระฯ ด้านที่ 4 มีการปฏิบตั ิพฤติกรรม ระดับ “มาก” 4 กลุ่ม
สาระฯ คือ ภาษาไทย สังคมฯ การงานฯ ภาษาต่างประเทศและมีระดับ “ปานกลาง” 4 กลุ่มสาระฯ คือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษาฯ ศิลปะ 2)
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผู ้ เรี ยนเป็ นสาคัญของคณะครู ระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในภาควิชา
สามัญ ทั้งโดยภาพรวมทุกด้านและที่แยกศึกษาในแต่ละด้าน ต่างก็ได้ผล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. วิธีการศึกษา
2.1 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาฝึ กงานชั้นปี ที่ 3 จานวน 10 คน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเป็ นขั้นตอนดังนี้
2.1.1. ทาการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง ไปที่นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 3 ที่ตอ้ งไปฝึ กงานยังบริ ษทั เอกชน เพื่อกาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา
2.1.2. ทาการสอบถามการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคาในชี วิตประจาวัน โดยการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลคา แบบเปิ ดเผยรหัสมาก่อน จานวน 10 คน

2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
2.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ สื่อการเรี ยนรู้เชิงวัตถุตามมาตรฐานสกอร์มที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์
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การสร้ างเครื่องมือวิจัย
การสร้างสื่ อการเรี ยนรู้เชิงวัตถุตามมาตรฐานสกอร์ม เรื่ องโปรแกรมประมวลผลคา แบบเปิ ดเผยรหัส ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสื่ อการเรี ยนรู้เชิงวัตถุตามมาตรฐานสกอร์มและระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์
2. ทาการวิเคราะห์เนื้อหาของโปรแกรมประมวลผลคา แบบเปิ ดเผยรหัส ที่จะสร้างเป็ นสื่ อการเรี ยนรู้เชิงวัตถุ
3. นาโครงสร้างเนื้ อหาจากการวิเคราะห์ไปให้ผเู้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความผิดพลาด เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขโดยแบ่งออกเป็ น 3 บท มี
เนื้อหา 15 เรื่ อง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้ างเนือ้ หาสื่อการเรียนรู้ เชิงวัตถุ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคา แบบเปิ ดเผยรหัส
หน่ วยที่

ชื่อโมดูล

หัวข้ อ

1.

วิธีการใช้งานทัว่ ไป

วิธีการเรี ยกใช้งาน
วิธีการบันทึกเอกสาร
วิธีการเปิ ดไฟล์เอกสาร
วิธีการเพิ่มแถบเครื่ องมือบางส่ วนที่หายไป
วิธีบนั ทึกต้นแบบเอกสาร
วิธีเปิ ดเอกสารใหม่

2.

วิธีการจัดการหน้ากระดาษเอกสาร

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ
วิธีการสร้างเอกสาร 2 คอลัมน์
วิธีการเพิ่มหน้าเอกสารใหม่และหยุดสไตล์ของเอกสารเดิม

3.

วิธีจดั การกับตัวอักษร

วิธีการปรับแต่งฟอนต์เอกสารด้วยสไตล์
วิธีการสร้างตัวอักษร Drop Cap
วิธีการใส่ ตวั อักษรลักษณะพิเศษ
วิธีการใส่ ตวั อักษรแบบตัวยกและตัวห้อย
วิธีการใส่ สมการในเอกสาร
วิธีการใส่ ตวั เลขคานวณในเอกสาร

4. ออกแบบหน้าจอตามโครงสร้างเนื้อหา สร้างขึ้นมาเป็ นสื่ อการเรี ยนรู้เชิงวัตถุตามมาตรฐานสกอร์ม ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หัวข้ อของสื่อการเรียนรู้ เชิงวัตถุเรื่องโปรแกรมประมวลผลคา แบบเปิ ดเผยรหัส
5. ให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณา เพื่อประเมินหาข้อผิดพลาดและความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
6. นาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และปรับปรุ งแก้ไข
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7. นาสื่ อการเรี ยนรู้เชิ งวัตถุไปทดลองกับอาสาสมัครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่เคยอบรมโปรแกรมประมวลผลคา แบบเปิ ดเผยรหัส มา
ก่อน โดยมีรายละเอียดของการทดลองดังนี้ 1) การทดสอบแบบหนึ่ งคน (One to One Testing) จานวน 1 คน2) การทดสอบแบบกลุ่มย่อย (Small
Group Testing) จานวน 3 คน 3) การทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ (Large Group Testing) จานวน 9 คน
8. นาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และปรับปรุ งแก้ไข

ภาพที่ 2 ตัวอย่ างสื่อการเรียนรู้ เชิงวัตถุเรื่องโปรแกรมประมวลผลคา แบบเปิ ดเผยรหัส
2.3 ขั้นตอนการศึกษา
2.3.1 นาสื่ อการเรี ยนรู้เชิงวัตถุ เรื่ อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคาแบบเปิ ดเผยรหัส ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาฝึ กงาน
ชั้นปี ที่ 3 จานวน 10 คน โดยเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเองเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
2.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ (LMS)

3. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
3.1 ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้จากสื่ อด้วยตัวเองคิดเป็ นร้อยละ 80.84
3.2 ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้จากสื่ อที่ใช้เวลาเรี ยนระยะสั้นได้ดีกว่าสื่ อที่ใช้เวลาเรี ยนระยะยาว
หน่ วยที่

รวม

จำนวนคลิก
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

user1
2
5
4
3
7
3
4
4
6
21
5
6
8
3
2
83

user2
2
5
3
3
6
3
2
2
5
20
5
5
8
3
2
74

user3
2
1
2
3
5
2
4
4
6
17
5
4
4
3
2
64

user4
2
5
4
3
7
3
4
4
6
10
5
4
5
3
2
67

user5
2
5
4
3
7
2
3
3
4
10
5
3
6
3
2
62

user6
2
5
4
3
6
2
4
4
5
14
5
3
8
3
2
70

user7
1
5
4
3
7
2
4
3
4
15
5
3
4
3
2
65

user8
2
5
4
3
6
3
4
4
6
21
5
6
8
3
2
82

user9
2
5
4
3
6
2
4
4
6
17
5
3
7
3
2
73

ร อ้ ยละ

user10
1
4
4
3
4
2
3
3
3
13
3
3
4
3
2
55

2
3
4
3
4
3
4
3
3
14
3
3
6
2
2
59

90
86
92.5
100
82.85
80
90
85
80
71.9
92
61.66
75
96.66
100
80.84

ค่ำเฉลีย่ เลขคณิต
1.8
4.3
3.7
3
5.8
2.4
3.6
3.4
4.8
15.1
4.6
3.7
6
2.9
2

ภาพที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน

4. สรุ ปผลการศึกษา
การออกแบบสื่ อการเรี ยนรู้ เชิ งวัตถุ ที่ได้มาตรฐานจะช่ วยให้ผสู ้ อนสามารถติดตามพฤติ กรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ อี กทั้งยังนาไป
ประยุกต์ใช้งานในรู ปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผสมผสานระหว่างการเรี ยนในชั้นเรี ยนและการเรี ยนเพิ่มเติมจากสื่ อที่ผสู ้ อนสร้ างขึ้นนอกเวลาเรี ยน
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แต่การออกแบบนั้น ผูส้ อนจาเป็ นต้องแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นชุ ดสั้นๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้จดจาง่าย ไม่น่าเบื่อ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนต่อเนื่ องและทบทวนได้
ตลอดเวลา
ในปั จจุบนั มีการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ออกมาหลากหลาย หากได้มีนาการเรี ยนรู้เชิ งวัตถุที่ได้มาตรฐานเข้าไปใช้ในการเรี ยนการสอน
แล้ว จะช่วยให้สื่อดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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ผลการใช้ สื่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้ นกระบวนการต่ อความสามารถทางการเขียนของนักศึกษา
Effects of Implementing Process Writing Approach Materials on Students Writing Competency
นันทวดี วงษ์ เสถียร
Nunthawadee Wongasathian
สาขาวิชาภาษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
E-mail: wadee_n@hotmail.com

บทคัดย่อ
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการได้รับการยอมรั บว่าเป็ นวิธีการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาการเขี ยนภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ การศึกษาวิจยั นี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการสอนการเขียนแบบ
เน้นกระบวนการในลักษณะบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่คดั เลื อกมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชาการเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) ตาม
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2550 ในการพัฒนา
ความสามารถทางการเขี ยนระดับประโยคจนถึ งการเขี ยนระดับย่อหน้าของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ผลการทดลองปฏิ บตั ิการในชั้นเรี ยนสามารถสรุ ปได้ว่า สื่ อการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการในลักษณะบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ได้รับคัดเลือกมาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing)
เป็ นสื่ อการสอนที่มีประสิ ทธิภาพในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนระดับประโยคและระดับย่อหน้าของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากสามารถทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดผลการเรี ยนรู้ดา้ นความสามารถทางเขียนสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในระดับร้ อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ผลการทดลอง
ที่ได้น่าจะมีส่วนช่ วยให้ผสู ้ อนที่สอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศสามารถใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกิ จกรรมหรื อสร้าง
สื่ อการสอนตามวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าบทเรี ยนสาเร็ จรู ปในลักษณะอื่นๆ ควบคู่กบั เทคนิ ควิธีการจัดการชั้นเรี ยน
ของผูส้ อนตามแนวทางการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็ นสาคัญ
คาสาคัญ : การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ การทดสอบประสิ ทธิภาพสื่ อการสอน

Abstract
The process oriented approach to teaching writing was the most effective classroom management used to promote different types of
language learners writing ability for many years. Consequently, this experiment carries out to examine the effectiveness of the process writing
approach selected materials implemented to teaching the Introduction to Writing Course, the 2007 Rajamagala University of Technology
Suvarnabumi, Bachelor’s of Arts (English for International Communication) Curriculum, on students’ sentences to paragraphs writing
competency. It draws attention to the value of coursebooks employed in this study can encourage students writing competency significantly higher
than 70 percent level of mastery criterion at p-value < 0.05. The results extremely demonstrate the efficiency of coursebooks acquired from process
oriented instruction. On this basis, it was recommended that EFL teaching materials developed from process writing approach should be designed
in the same usefulness as coursebooks published accompanied by the powerful classroom management implementing process oriented approach in
a language classroom.
Keywords: process oriented approach to teaching writing, material evaluation.

1. บทนา
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของนักจิตวิทยาแนวทฤษฎีเชิ งพฤติกรรม (Behavio-ral Approach) และ
แนวทฤษฎีการรู้คิด (Cognitive Approach) Porter, Huntly และ Bloom และ Bloom เป็ นผูน้ าทฤษฎีปฏิบตั ินิยมมาใช้ในการสอนเขียน (Wallace, 1996)
นักวิชาการกลุ่มนี้ ให้ความสนใจกิ จกรรมที่ช่วยเสริ มการเขียน (reinforcement) เช่ น มีการเตรี ยมตัวก่อนเขียนลงมือเขียน แก้ไขงานเขียนใหม่ และ
ผูส้ อนใช้ตวั สัญลักษณ์บ่งชี้ ขอ้ ผิดพลาดในงานเขียน (Bloom และ Bloom, 1967) โดยเชื่ อว่าผูเ้ รี ยนจะเขียนได้ดี ถ้าได้รับ การฝึ กไปตามลาดับขั้นเป็ น
เวลานานๆ ทฤษฎี น้ ี มีชื่อว่า The Stage-Model Theory ซึ่ งเชื่ อว่ากระบวนการเขียนเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้ ได้ (Trachsel and Parry, 1992) และการเขียนควร
เกิดขึ้นหลังจากพูดได้แล้ว อย่างไรก็ตาม Piaget (1968), Vygotsky (1978) และ Bruner (อ้างถึงใน Flower และ Hayes, 1981) ซึ่ งเชื่ อในแนวทฤษฎีการ
รู้คิด เสนอว่ากระบวนการเขียนเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนวกเวียนไปมา มิได้เป็ นลาดับขั้นหรื อเป็ นเส้นตรง และแต่ละขั้นก็จะแตกสาขาย่อยๆ ไปได้
อีก แต่ละคนมีความสามารถจะรับรู้หรื อคิ ดได้ไม่เท่ากัน ดังนั้น การทางานกลุ่มจะช่วยให้สมาชิ กเรี ยนรู ้ ได้ดีข้ ึนด้วยเหตุผลหลายประการ เช่ น เห็ น
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ตัวอย่างการคิดที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูอ้ ื่น สมาชิ กจะช่ วยกันให้คาแนะนาติชมที่สร้ างสรรค์แก่กนั และการทางานกลุ่มจะช่ วยให้เห็ นคุณค่าของการ
ประเมินตัดสิ น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็ นต้นมา แนวคิดเกี่ ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศเริ่ มแปรเปลี่ ยนไปจากเดิ ม (Traditional
approach) คือเน้นผลงานเขียนหรื อเน้นผลผลิตของผูเ้ ขียน (Product) มาเป็ นแบบใหม่ ซึ่ งเน้นกระบวนการเขียน (Process) วิธีการสอนการเขียนแบบ
ใหม่ หรื อแบบเน้นกระบวนการนั้น เชื่อว่าการเขียนเป็ นทั้งวิธีการสื่ อสารและเป็ นทั้งกระบวนการทางความคิด สติปัญญา ในการคิดค้นแสวงหาข้อมูล
และเรื่ องราวที่จะนามาเขียน รวมทั้งวิเคราะห์จดั รู ปแบบการนาเสนอข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นจึ งมีผหู ้ ันมาศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิ ดงานเขี ยนขึ้ น
และท าให้ แ นวคิ ดในการเขี ยนได้แ ปรเปลี่ ยนไปเน้ นที่ ก ระบวนการเขี ยน กลุ่ ม ที่ มีแ นวคิ ดดัง กล่ า วได้ใ ห้ ค านิ ยามการเขี ยนไว้ว่า การเขี ยนคื อ
กระบวนการทางความคิด เพราะผูเ้ ขียนต้องคิดให้กระจ่างก่อนจึงจะสามารถเลื อกและเรี ยบเรี ยงความคิด นั้นออกมาเขียนได้ (Arapoff, 1972 อ้างใน
พูนรัตน์ แสงหนุ่ม, 2538; Flower และ Hayes, 1981) เห็นว่าการเขียนเป็ นกระบวนการคิด และได้เสนอทฤษฎี เกี่ ยวกับการเขียนไว้ว่า “การเขียนเป็ น
กระบวนการที่ซบั ซ้อนเป็ นอย่างยิง่ และเป็ นการกระทาที่มีจุดมุ่งหมาย และต้องมีการกระทาซ้ าๆ” กระบวนการเขียนที่เขาเสนอได้รับการวิจารณ์ว่าไม่
กระจ่างชัดเจนพอ แต่ก็มีอิทธิพลต่องานวิจยั เกี่ยวกับวิธีการสอนเขียนภาษาแม่ รวมทั้งงานวิจยั รู ปแบบของกระบวนการเขียนของผูท้ ี่ชานาญและผูไ้ ม่
ชานาญ (Bereiter และ Scadamalia, 1987) Hairston (1982) ให้ขอ้ เสนอแนะว่า การเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็ นกระบวนการค้นหาข้อมูลโดยผ่าน
กระบวนการในการค้นหา การเรี ยบเรี ยงข้อมูลจากความคิด โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นจะเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่มีกฎที่ตายตัว และไม่ได้แบ่งขั้นตอน
ที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด และเป็ นกระบวนการที่เกิดสลับไปมาหรื อย้อนกลับได้ (Recursive) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การเขียน การ
ตรวจทานแก้ไขงานเขียน การคาดการล่วงหน้าในสิ่ งที่จะเขียน (Anticipating) และขั้นตอนการทบทวนงานเขียน (Reviewing) นอกจากนี้ Hairston
(1982) ยังได้เสนอแนะว่า วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการควรมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ
1. เน้นการฝึ กใช้กลวิธีในการสร้างและค้นหาข้อมูล โดยผูส้ อนจะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนพยายามสร้างเนื้อหา หรื อช่ วยวางวัตถุประสงค์ใน
การเขียนให้แก่ผเู้ รี ยนตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของผูส้ อน
2. เน้นการตระหนักในปฏิ กิริยาตอบสนองต่อความรู ้ สึกของผูอ้ ่านและวัตถุ ประสงค์ของการเขียนในขณะเขียน เพื่อเป็ นการประเมิน
คุณภาพงานเขียนในแง่ของการสื่ อความชัดเจนและตรงตามจุดประสงค์ของการเขียน
3. เน้นความเข้าใจในกระบวนการทางความคิดที่เกิ ดสลับไปมาระหว่างขั้นตอนการเขียน ขั้นการเขียน ขั้นตรวจทานแก้ไข ซึ่ งจะเกิ ดคาบ
เกี่ยวกันมิได้แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด
4. เน้นการให้ความสาคัญต่อการเขียนว่า เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ความคิ ด กระบวนการทางานของสมอง วิธีเรี ยนรู ้ และการ
พัฒนาความคิดเพื่อใช้ในการสื่ อสาร
ปั จจุบนั เราเชื่ อกันว่ากระบวนการเขียน (Writing Process )ไม่ได้มีเพียงรู ปแบบเดียว การเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Writing
Approach) ก็มีอยูห่ ลายรู ปแบบที่ใช้ได้ผล เช่ น การเขียนที่เน้นกระบวนการที่ เสนอโดย White and Arndt (1991) ซึ่ งปรากฏอยู่ใน แผนภาพที่ 1
แผนภูมิน้ ี แสดงให้เห็นว่า กระบวนการเขียนเป็ นกิจกรรมที่เกิดย้อนกลับไปมาได้ ไม่ใช่เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามลาดับขั้นก่อน-หลังในทิศทางเดียว
กิจกรรมขั้นการคิดหาเนื้อหาที่จะเขียน (Generating ideas) ได้แก่ การระดมสมอง (brainstorming) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรวบรวมความรู้ จากความ
ทรงจาระยะยาวออกมาใช้ได้ สามารถตอบคาถามที่วา่ “ฉันจะเขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ได้บา้ ง” ได้
กิจกรรมขั้นการกาหนดจุดมุ่งหมายในการเขียน (Focusing) เช่ น การเขียนอย่างอิสระ (free writing) เป็ นกิ จกรรมที่ทาเพื่อตอบคาถามที่ว่า
“จุดประสงค์หลักของการเขียนเรื่ องนี้ คืออะไร” (What is my overall purpose in writing this?)

แผนภาพที่ 1 แผนภูมกิ ระบวนการเขียนของ White and Arndt (1991)
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กิจกรรมขั้นการกาหนดลักษณะการเขียน (Structuring) เป็ นการกาหนดโครงร่ างของการเขียน การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา เพื่อตอบคาถามที่ว่า
“ฉันจะนาเสนอความคิดเหล่านี้ ให้เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ่านได้อย่างไร” ซึ่ งในด้านการสอนอาจทาโดยการให้อ่านเรื่ องหลายๆ แบบ และให้ดูตวั อย่าง
งานเขียนต่างๆ
กิจกรรมขั้นการเขียนร่ าง (Drafting) เป็ นการถ่ายทอดความคิดของผูเ้ รี ยนออกมาเป็ นข้อเขียนที่จะทาให้อ่านเข้าใจได้ ดังนั้นจึงต้องมีการ
เขียนร่ างหลายครั้งหลายหน (multiple drafts) และการเขียนร่ างใหม่แต่ละครั้งเกิ ดขึ้นจากการได้รับข้อมูลป้ อนกลับจากผูส้ อนและเพื่อนๆ ในส่ านที่
เป็ นเนื้ อหาและการเรี ยบเรี ยงเนื้อหา (content and organization) ก่อน เมื่อผูเ้ ขียนได้แก้ไขจนพอใจแล้ว ผูส้ อนจึงให้คาแนะนาในเรื่ องการใช้ภาษาโดย
การเขียนติชม คาแนะนา ให้นากลับไปเขียนร่ างสุ ดท้าย (final draft) เพื่อตัดสิ นให้คะแนนต่อไป
กิจกรรมขั้นการทบทวน (Reviewing) คือการนาเรื่ องที่เขียนเสร็ จกลับมาอ่านดูอีกครั้งแล้วตอบคาถามว่า “นี่ ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรื อยัง”
เพื่อให้งานเขียนที่ได้มามีความหมายและได้ผลตรงกับที่ต้ งั ใจจะเขียน ถ้ายังไม่ดีพอก็ตอ้ งเขียนใหม่อีกหลายๆ ครั้ง จนกว่าจะพอใจ
นอกจากนี้ Kelly (1984) ได้เสนอการสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการ เป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก่อนการเขียน (Pre-writing) ให้ผเู้ รี ยนใช้กิจกรรมค้นหา สารวจ ข้อมูล ความคิด และจัดเตรี ยมรวบรวมข้อมูลไว้เขียน ขั้นนี้
ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้สารวจหัวเรื่ องและเนื้ อหาสนับสนุ นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ยงั ให้กาหนดจุดประสงค์ของการเขียนและตัวผูอ้ ่านงานเขียนนั้นอีก
ด้วย กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย การคิด สารวจ และรวบรวมข้อมูล ใช้กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) การถามคาถามแบบ “WH”
ผังความสัมพันธ์ของความหมาย (Mapping) การเขียนรายการ (Listing) การเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็ วโดยไม่หยุด (Nonstop writing) การคิดจากความ
ทรงจาหรื อประสบการณ์ การอภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดกับเพื่อน เป็ นต้น การจัดกลุ่มและเรี ยงลาดับข้อมูลดังกล่าวเพื่อเตรี ยมนาเสนอ และการ
เรี ยนรู้การใช้คาศัพท์ ตัวเชื่อม และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการนาเสนอ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการเขียน (Writing) ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือเขียนงานฉบับร่ าง ผู ้ เรี ยนได้ถ่ายทอดความคิดหรื อข้อมูลที่ตนเตรี ยมไว้ เพื่อสื่ อ
ความหมายกับผูอ้ ่านทางตัวอักษร การเขียนในขั้นนี้ ยังไม่ตอ้ งคานึ งถึงความถูกต้องในการใช้ภาษา แต่คานึ งถึงเนื้อความเป็ นหลัก
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหลังการเขียน (Post-writing) ให้ผเู ้ รี ยนได้ทบทวน ปรับปรุ งแก้ไข ตัดต่อ เพิ่มเติม หรื อย้อนไปสู่ ข้ นั ตอนที่ 1 หรื อ 2 ใหม่
ได้ เพื่อปรับแก้ตามคาเสนอแนะหรื อข้อมูลย้อนกลับจากผูอ้ ่าน เป็ น การปรับทั้งด้านเนื้ อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษา โดยจะปรับกี่ ครั้งก็ได้
จนกว่าจะได้งานเขียนฉบับสุ ดท้าย คือ ฉบับสมบูรณ์กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ ยนกันอ่านงานเขียน เพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับด้าน
เนื้อหา โดยผูส้ อนแจกแบบตรวจสอบเนื้ อหาประกอบการอ่าน การปรับแก้งานเขียนตามข้อมูลย้อนกลับจากผูอ้ ่าน การแลกกันอ่านงานเขียนอีกครั้ง
เพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับด้านการใช้ภาษา โดยผูส้ อนแจกแบบตรวจสอบการใช้ภาษาประกอบการอ่าน และการปรับแก้งานเขียนตามข้อมูลย้อนกลับอีก
ครั้ง แล้วส่งผูส้ อนเพื่อการประเมินผลจะเห็นได้ว่า วิธีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการนี้ ได้เน้นการใช้ความคิดสติ ปั ญญา และความสามารถใน
การใช้ภาษาประกอบกัน และยังช่ วยพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาประกอบกัน และยังช่ วยพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
การเรี ยนการสอนเขียนเป็ นกระบวนการที่ ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องร่ วมมือกันจึงจะได้ผล ดังนั้นจึงทาให้บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
เปลี่ยนแปลงไป (Leki, 1990) ผูส้ อนในสมัยก่อนปลายทศวรรษที่ 60 จะสนใจแต่การดูผลงานเขียนที่ผลิตออกมาว่าถูกต้อง ชัดเจน และเป็ นงานเขียน
ของผูเ้ รี ยนเองหรื อไม่ แต่หลังจากทศวรรษที่ 60 ผูส้ อนจะมุ่งความสนใจไปที่กระบวนการเขียนและการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเขียนหรื อผลิตงานออกมาได้
โดยใช้วิธีปรึ กษาหารื อกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน (student-teacher conferences) ให้เพื่อนช่ วยเพื่อน (peer tutors) ให้ทางานกลุ่มและให้ความสนใจ
กับประสบการณ์และความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ผูเ้ รี ยนจะต้องสนใจตรวจสอบงานเขียนของตนเองและของเพื่อนด้วย โดยไม่ตอ้ งให้ผสู้ อน
ตรวจแก้ไขแต่ฝ่ายเดียว อนึ่ ง ในการแก้ไขงานเขียนนั้น ผูส้ อนมีบทบาทสนับสนุ นให้เจ้าของงานเขียนแก้ไขงานของตนโดยจะให้ขอ้ มูลป้ อนกลับใน
เรื่ องที่สาคัญต่างๆ เช่น เนื้อหา (content) และการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา (organization) เสี ยก่อน โดยจะชะลอการติชมเรื่ องภาษาไว้จนถึ งขั้นสุ ดท้ายของการ
แก้ไขงานเขียนของผูเ้ รี ยน (Johns, 1990) นอกจากนั้น Burke (1990) ยังได้เน้นให้เห็นว่ามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผเู ้ รี ยนจะต้องรับรู ้ ว่าการเขียนนั้นไม่ใช่
กิจกรรมที่ทาแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในขั้นตอนเดี ยว (one-off activity) แต่เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งมีการขัดเกลาประเด็นความคิดของตนในงานเขียนอยูห่ ลาย
ครั้งหลายคราว (redrafting) เพื่อให้เป็ นงานเขียนที่ดีพอและสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการพัฒนาทักษะการเขียนซึ่ งเป็ นทักษะที่ยากที่สุดนั้น
มีแนวคิดหนึ่ งที่ เ ชื่ อว่าการเขี ยนจะเกิ ดขึ้ นได้เ มื่ อฝึ กฝนการพูดมาถึ งระดับหนึ่ งเสี ยก่ อน (Kroll, 1981) และจากการวิจยั แนวชาติพนั ธุ์วรรณนา
(ethnography) ของ Graves (1983, 1984) ผูเ้ รี ยนภาษาจะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในสิ่ งที่ได้พูดคุยกันจนถึ งระดับที่สามารถนาคาพูดเหล่านั้นมาเรี ยบ
เรี ยงให้เป็ นภาษาเขียน และสามารถปรับปรุ งแก้ไขข้อเขียนของตนได้ในระดับหนึ่ ง ตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นเป็ นแนวคิดที่ได้จากงานวิจยั เกี่ ยวกับ
การพัฒนาทักษะภาษาเขียนในกลุ่มของผูเ้ รี ยนภาษาแม่ สาหรับการศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนในกลุ่ มผูเ้ รี ยนภาษาที่สองนั้น Burke (1990) ได้
ยืนยันว่าผูเ้ รี ยนก็จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการพูดให้ถึงระดับที่สื่อสารได้เสี ยก่อนเช่ นกัน เพราะทักษะการพูดจะเอื้อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะ
การเขียนของตนได้ จะเห็นได้วา่ การเขียนแบบเน้นกระบวนการนั้นได้ผนวกเอาแนวคิดทั้งปฏิ บตั ินิยมและแนวปฏิ บตั ิการทางสมองมาใช้ประโยชน์
กล่าวคือ มีการแก้ไขงานเองโดยผูส้ อนจะชี้ ขอ้ ผิดพลาดให้แต่ไม่ได้แก้ให้ มีการทางานเป็ นกลุ่มคือ มีท้ งั การรวบรวมความคิดที่จะนามาเขียน และการ
ช่วยกันตรวจทาน รวมทั้งการเขียนร่ างหลาย ๆ ร่ าง ซึ่ งทั้งหมดนี้ เป็ นกระบวนการที่จะช่วยเสริ มทั้งการคิดและการเขียน
119

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

ผลงานวิจยั ด้านประสิ ทธิ ผลของการเขียนแบบเน้นกระบวนการที่สาคัญมีดงั นี้ (เรี ยบเรี ยงจาก ดวงตา และ กรองแก้ว, 2548; Pritchard และ
Ronald, 2007; McAlister, Nickola และ Christine, 2000) ผลงานวิจยั ที่มีชื่อเสี ยงในด้านการเขียนแบบเน้นกระบวนการ คือ ผลงานการศึกษาของ Janet
Emig (1971) ซึ่ งได้ดาเนิ นการศึกษาด้านกระบวนการเขียนกับผูเ้ รี ยนเกรด 12 ในลักษณะกรณี ศึกษา โดย Emig ได้สัมภาษณ์ผเู้ รี ยนจานวน 8 คน ถึง
วิธีการโดยละเอียดของกระบวนการที่ผเู้ รี ยนดาเนิ นการทั้งหมดในระหว่างการเขียนงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ เธอยังขอให้กลุ่มตัวอย่างเขียน
งานให้เสร็ จสมบูรณ์ ไปพร้อมๆ กับการพูดออกเสี ยงว่ากาลังทาอะไร อย่างไรบ้าง พร้ อมกับบันทึกเสี ยงผูเ้ รี ยนทุกคนไว้ดว้ ย ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ขียน
ใช้วิธีการเขียนที่แตกต่างกันอยู่ 2 วิธี คือ ใช้วิธีรวบรวมความคิดอย่างกว้าง ๆ ในการสื่ อสารข้อมูลก่อนผลิตงานเขียน (extensive) และ การเขียนโดยไม่
มีการรวบรวมความคิดก่อนคือเขียนไปตามความรู ้ สึก (reflexive) ซึ่ งทั้งสองวิธีถือเป็ นลักษณะหนึ่ งของการเขียนแบบกระบวนการ จนกระทัง่ ปลาย
ศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 งานวิจยั ด้านการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตงานเขียน (Writing Products) ของผูเ้ รี ยนอันเป็ นผลมาจากการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ Chelala (1981) เป็ นนักวิจยั คนหนึ่ งในกลุ่มแรกๆ ที่เริ่ มศึกษาการเขียนแบบเน้นกระบวนการโดย
ศึกษาผูเ้ รี ยนชาวสเปน และได้พบว่าในบรรดาพฤติกรรมที่ไม่มีประสิ ทธิ ผลนั้น ได้แก่ การใช้ภาษาแม่ และการใช้ภาษาแม่และภาษาที่สองในขั้นก่อน
เขียน (pre-writing) แนวคิดนี้ ขดั แย้งกับการศึกษาของ Edelsky (1982) ซึ่ งได้ศึกษาในระยะยาวและสรุ ปว่าในการเขียนภาษาที่สองนั้นผูเ้ ขียนได้นา
ความรู้ความเข้าใจทุกอย่างในภาษาแม่มาใช้ และความรู ้ เกี่ ยวกับการเขียนในภาษาแม่ไม่ได้ขดั ขวางการเขียนในภาษาที่สองเช่ นกัน ในเรื่ องบทบาท
ของภาษาแม่ต่อการผลิตงานเขียนนั้น Cumming (1987) ได้ศึกษาผูเ้ รี ยนชาวแคนาดาที่เป็ นผูใ้ หญ่ 6 คน โดยมีเครื่ องมือเก็บข้อมูลเป็ นแถบบันทึกเสี ยง
จากการสังเกตและแบบสอบถาม สรุ ปว่าผูเ้ รี ยนที่มีประสบการณ์จะใช้ภาษาแม่เพื่อคิดเนื้ อหาที่จะนามาเขียนและเพื่อกาหนดลี ลา (style) ของเรื่ องที่
เขียน ในขณะที่ผูเ้ รี ยนที่ไม่มีประสบการณ์จะใช้ภาษาที่สองในการคิดเนื้ อหาเพื่อนามาเขียนแต่เพียงอย่างเดี ยว ต่อมา Friedlander (1997) ได้ศึกษา
บทบาทของภาษาแม่ในการคิดเนื้อหาการเขียนและสรุ ปว่าการใช้ภาษาแม่ทาให้การวางแผนการเขียนดี ข้ ึน และการแปลไม่เป็ นอุปสรรคต่อการผลิ ต
งานเขียนเลย ต่อมา Jones (1985) ได้ศึกษาปั จจัยที่ขดั ขวางการเขียนของผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช่ เจ้าของภาษาที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสู ง 9 คน โดย
ศึกษาจากวีดีทศั น์งานเขียนของผูเ้ รี ยนและจากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าการตรวจสอบแก้ไขงานให้ถูกต้องในขณะที่เขียนไม่ช่วยให้การเขียน
ของกลุ่มนี้ ดีข้ ึน (monitoring does not lead to improved writing) แต่กลับเป็ นข้อจากัดในการเขียนของเขา ผลการศึกษาสนับสนุ นและให้ความสาคัญ
กับการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการเขี ยนกับผูเ้ รี ยนภาษาที่ สองมากขึ้ น ต่อมา Rorschach (1986) ได้ศึกษาผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางภาษาใน
ระดับสู ง 3 คน ที่ไม่ใช่ เจ้าของภาษา โดยศึ กษาจากงานเขี ยนของพวกเขาและจากการสัมภาษณ์ สรุ ปว่าผูเ้ ขี ยนกังวลเรื่ องรู ปแบบมากกว่าเนื้ อหา
(content) เพราะรู้ ว่าผูอ้ ่านคอยจับสังเกตอยู่ ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Jones (1985) ที่ว่าการเฝ้ าตรวจสอบเรื่ องภาษาจะทาให้ไม่มี
พัฒนาการด้านการเขียน จึงควรลดความสาคัญของรู ปแบบของภาษา (form) เพื่อให้ผเู ้ ขียนถ่ายทอดเนื้ อหาที่ตอ้ งการสื่ อความออกมาให้ได้เสี ยก่อน
ในการศึกษาของ Zamel (1983) นั้นได้แบ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่ งเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง 6 คน ออกเป็ นกลุ่มที่มีทกั ษะความชานาญ
(skilled) และกลุ่มที่ ไม่ มีทกั ษะความชานาญ (unskilled) กลุ่ ม แรกจะได้รับ การแก้ไขงานหลายครั้ งและใช้เ วลากับ งานเขี ยนมากกว่ากลุ่ ม หลัง
โดยทัว่ ไปกลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับความคิดก่อนและจะแก้ไขในระดับการเรี ยบเรี ยงความคิดเสี ยก่อนจึงจะมาตรวจแก้ (editing) เป็ นลาดับสุ ดท้าย
ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ Zamel สรุ ปว่าเหมือนกับกระบวนการของผูเ้ รี ยนที่เป็ นเจ้าของภาษาทุกประการ สาหรับนิ สิตกลุ่ม unskilled จะมุ่งเน้นไปที่จุดเล็ก ๆ
น้อย ๆ ของการเรี ยบเรี ยงข้อความ และจะตรวจแก้ไขตั้งแต่ตน้ จนจบ ในขณะที่ Raimes (1985) ได้คน้ พบลักษณะอีกอย่างของผูเ้ รี ยนกลุ่ม unskilled
จากการศึกษาของเธอว่าผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ ไม่ใส่ ใจที่ จะเขียนร่ างใหม่ (revising) หรื อตรวจแก้ (editing) มุ่งแต่จะเขียนเพื่อนาเสนอความคิดเป็ นสาคัญ
การศึกษาของ Diaz (1985, 1986) และ Urzua (1987) Diaz ได้สงั เกตผูเ้ รี ยนอังกฤษเป็ นภาษาที่สองในชั้นเรี ยนที่ใช้การสอนเขียนที่เน้นกระบวนการซึ่ ง
เธอได้จดั ทาขึ้ น รวมทั้งศึกษางานเขี ยนของนักศึ กษากลุ่ มนี้ ด้วย และสรุ ปว่ากลยุทธ์ที่เน้นกระบวนการนี้ เมื่ อนามาใช้กบั ห้ องเรี ยนที่ มี ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง (student-centered context) จะยิง่ ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาไปได้ไกลไม่เฉพาะด้านเขียนแต่พฒั นาด้านอื่น ๆ ด้วย ในทานองเดี ยวกัน Urzua ซึ่ ง
ประเมินการนาแนวการเขียนที่เน้นกระบวนการไปใช้ในบริ บทของผูเ้ รี ยนภาษาที่สอง โดยศึกษาจากข้อความที่บนั ทึกการโต้ตอบของผูเ้ รี ยนใน
ระหว่างเรี ยนไว้ จากเรี ยงความประจาสัปดาห์ และจากบันทึกประจาสัปดาห์ของผูเ้ รี ยน เธอสรุ ปว่า นักเรี ยนเหล่านั้นได้ทกั ษะที่สาคัญ 3 ทักษะในการ
เขียน นัน่ คือได้รู้ความสาคัญของผูอ้ ่าน ลี ลาการเขียน และพลังของภาษา Robibson (1986) ได้ออกแบบการวิจยั เชิ งทดลองกับผูเ้ รี ยนเกรด 5 จานวน
120 คน ในการตรวจสอบผลของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการต่อจานวนและระดับความถี่ ของการแก้ไขปรับปรุ งงานเขียนของนักศึกษาใน
ระยะเวลาหนึ่ งและสองวันของขั้นตอนการแก้ไขปรั บปรุ ง ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษากลุ่มที่ ได้รับการสอนเขี ยนแบบเน้นกระบวนการมี ค่าระดับ
คะแนนของผลผลิตงานเขียนและค่าความถี่ในการแก้ไขปรับปรุ งงานเขียนอยูใ่ นระดับ 2.5 ครั้งต่อ1 ถึง 2 วัน ซึ่ งสู งกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนเขียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional method of composing) ในขณะที่การศึกษาของ Core (1990) ได้ใช้การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนพิการ
เกรด 1-5 จานวน 157 คน ในการพัฒนาการเขียนในภาพรวม ส่ วน Harris (1992) ดาเนิ นการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานเขียนกับทัศนคติ
ในการเขียน ซึ่ งงานวิจยั สองชิ้นหลังนี้แสดงให้เห็นประโยชน์ของการใช้การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อตัวแปรที่ได้รับการศึกษา ในเรื่ อง
เกี่ ยวกับการสารวจความคิดเห็ นของผูส้ อนนั้น Cande (1995) ได้ทาการสารวจว่าผูส้ อนที่สอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองมีความเข้าใจเกี่ ยวกับ
Process Writing Approach เหมือนกันหรื อไม่ พบว่ากระบวนการสอนในแนวนี้ ค่อนข้างซับซ้อน ประกอบไปด้วยขั้นตอนปลี กย่อยอีกหลายขั้น ทั้งนี้
เนื่ องมาจากการตีความ Process Writing Approach ที่แตกต่างกันของแต่ละคน อีกทั้งยังมีความพยายามทาให้ลาดับขั้นตอนในกระบวนการง่ายขึ้น
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(simplification) นอกจากนี้ ลาดับขั้นตอนในกระบวนการเขี ยนของผูเ้ รี ยนที่ มีทกั ษะความชานาญ (skilled) กับผูเ้ รี ยนที่ ไม่มีทกั ษะความชานาญ
(unskilled) ยังแตกต่างกันด้วย ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะให้ผสู ้ อนให้ความช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนที่มีปัญหา โดยศึกษาว่าปั ญหาเหล่านั้นคืออะไร มีสาเหตุมาจาก
อะไร เพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากปั ญหาเหล่ านั้นให้ได้ และได้ศึกษาพบว่าการนางานเขียนกลับมาแก้ไขแล้วเขี ยนใหม่หลาย ๆ ครั้ ง มีความสาคัญมาก
เพราะสามารถจะทาให้ผเู้ ขียนพบได้ว่าสิ่ งที่เขาต้องการจะสื่ อออกมาให้ผอู ้ ่านรับรู ้ น้ นั คืออะไรและจะสื่ อออกมาได้อย่างไร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ในการสารวจความคิดเห็นของผูส้ อนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยที่มีต่อแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ดวงตา และ กรองแก้ว, 2548 ได้
สารวจความคิดเห็ นของอาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการให้แก่นิสิตชั้นปี ที่ 1 ในระหว่างปี พ.ศ.
2545-2546 ผลการวิจยั พบว่าผูส้ อนส่วนใหญ่เชื่ อว่าการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็ นวิธีการสอนที่ได้ผล อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนได้ให้ขอ้ เสนอ
เพื่อให้กระบวนการนี้ ใช้ได้ผลในระยะเวลาการเรี ยนการสอนที่จากัดและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนที่มีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่สูงมาก อีกทั้งเพื่อฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนตรวจแก้ไขงานของตนเองและเพื่อนให้ได้ผลดี ข้ ึน สาหรับกิ จกรรมในกระบวนการเขียนที่ใช้ได้ผลและมี ประโยชน์สูงกว่ากิ จกรรมอื่นสอง
อันดับแรก คือ การระดมสมอง (brainstorming) และการแก้ไขงานเขียน (revision) นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านไวยากรณ์สูงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชดั ในงานเขียนร่ างสุ ดท้าย ในด้านความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ McAlister and Nickola, Christine
(2000) ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผเู้ รี ยนที่ดอ้ ยความสามารถในการเรี ยนรู้ทางภาษาเกรด 4 ถึงเกรด 8 จานวน 7 คน ในด้านทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ พบว่าผูเ้ รี ยนมีทศั นคติในเชิ งบวกต่อวิธีการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กิ จกรรมในกระบวนการเขียนที่ผเู ้ รี ยนกลุ่มนี้
ประสบปัญหามากที่สุด คือ กิจกรรมก่อนการเขียน อีกทั้ง ผูเ้ รี ยนยังให้ความสาคัญกับกิจกรรมการตรวจแก้ขอ้ ผิดพลาดจากงานเขียน (editing) มากกว่า
การแก้ไขงานเขียน (revision)
งานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการนี้ (Process Writing Approach) เป็ นที่สนใจของนักวิชาการ
ทางภาษาจานวนมาก และน่ าจะเป็ นแนวการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เนื่ องจากมี
ความยืด หยุ่นสู งในการออกแบบการวิจยั ให้ เหมาะสมกับสภาพปั ญหาที่ ตอ้ งการศึก ษาวิจยั โดยที่แ นวทางการวิจยั ด้านการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการในปั จจุบนั ควรมุ่งเน้นที่ ข้ นั ตอนสาคัญๆ ของกระบวนการสอน อันได้แก่ ขั้นตอนก่ อนการเขียน (Pre-writing) และขั้นตอนการแก้ไข
ปรับปรุ ง (Revising) (Pritchard and Ronald, 2007) รวมถึงการออกแบบงานวิจยั เชิ งปริ มาณที่มุ่งเน้นความเที่ยงตรง (validity) ด้านต่าง ๆ ของเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั เช่ น construct validity, internal validity, external validity, democratic validity, process and outcome validity (Aderson, Herr and
Nihlen, 1994; Bogdan and Bilken, 1998 and Erlandson, Harris, Skipper and Allen, 1993)
จากผลการทดสอบความสามารถด้านการทักษะเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้ขอ้ สอบมาตรฐานสาหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
หรื อภาษาที่สอง (Cambridge Preliminary English Test 2 : Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for
Speakers of Other Languages) พบว่า มีนกั ศึกษาเพียงร้อยละ 12.96 เท่านั้นที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยที่นกั ศึกษา
จานวน ร้อยละ 100 มีความสามารถด้านทักษะการเขียนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของการทดสอบทางภาษา (mastery criterion) ทั้งในระดับ
การถ่ายโอน (เกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู้ คือ ร้อยละ 80) ระดับความเข้าใจหรื อการสื่ อความหมาย และระดับการตีความ (เกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู้
คือ ร้อยละ 70) (อัจฉรา, 2539) กล่าวคือ นักศึกษาไม่สามารถสร้ างประโยคที่ถูกต้องตามโครงสร้ างการเขียนภาษาอังกฤษและไม่สามารถสร้างงาน
เขียนที่สื่อความหมายตามที่ตอ้ งการได้ เนื่ องจากการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนสื่ อการสอนเขียนในประเทศไทยมักมุ่งเน้นการสอนแบบ
Specific Grammatical and Lexical Patterns และผลผลิ ตของงานมากกว่าการสอนในด้านกระบวนการคิ ดและฝึ กฝนทักษะการเขี ยนแบบเน้น
กระบวนการอันนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ ทกั ษะการเขียนที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ (Holme, 2008; Tribble, 1996 อ้างใน Holme, 2008) ปั จจุบนั สื่ อการเรี ยนการ
สอนด้านการเขียนภาษาอังกฤษที่ผลิตโดยสานักพิมพ์ช้ นั นาด้านการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น Oxford Univ. Pr., Cambridge
Univ. Pr., McGraw Hill, หรื อ Longman ต่างได้นากิ จกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมาใช้ในการผลิตสื่ อการ
สอนเขียนภาษาอังกฤษตั้งแต่การเขียนระดับประโยค ไปจนกระทัง่ ถึ งการเขียนระดับเรี ยงความ และ/หรื อการเขียนทางวิชาการรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
ผูส้ อนเลือกใช้สื่อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน หรื อตรงตามหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทา
ให้ สื่ อ การสอน (EFL Materials) ดัง กล่ า วได้รั บ การยอมรั บ จากผู้ส อนภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที่ ส องและการสอนภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศว่าสามารถแก้ไขปั ญหาด้านการเขียนและพัฒนาความสามารถทางการเขียนให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี (Delpit, 1986; Gray, 1986;
Hamayan, 1989; Holmes, 2008; Jahangard, 2008; .Montague, 1995; Reyes, 1991a; อดิศรา, 2544) กล่าวคือ สามารถนาเทคนิ คของกระบวนการการ
เขียนสู่การสร้างงานเขียนที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการสอนตลอดจนเทคนิ ควิธีการจัดการชั้นเรี ยนของ
ผูส้ อนตามแนวทางการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็ นสาคัญ Diaz (1985, 1986) และ Urzua (1987) ในการตรวจสอบและทบทวนเอกสาร
ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องพบว่ามีนกั การศึ กษาบางท่าน (Bruno, 1983) ได้พยายามนาสื่ อการสอนเขียนแบบดั้งเดิ มมาใช้ทดสอบความสามารถ
ทางการเขียน โดยได้ดาเนิ นการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนจากกลุ่มผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนแบบเน้นกระบวนการกับผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอน
โดยการใช้ตาราและแบบฝึ กหัดตามลักษณะวิธีการสอนแบบดั้งเดิ ม ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมี
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ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการเรี ยบเรี ยงความคิดและรู ปแบบของงานเขียนในภาพรวม มากกว่าผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอน
แบบดั้งเดิม จากการสารวจเบื้องต้นพบว่า บทเรี ยนการเขียนระดับประโยคแบบเน้นกระบวนการที่พิมพ์สาเร็ จโดยสานักพิมพ์ช้ นั นาด้านการสอน
ภาษาอังกฤษจากต่างประเทศในประเทศไทยมีจานวนน้อย ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดที่จะนาสื่ อการสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการมาใช้ใน
การพัฒนาความสามารถในการเขี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการใน
ลักษณะบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่คดั เลือกมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชาการเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) ในการพัฒนาความสามารถ
ทางการเขียนระดับประโยคจนถึงการเขียนระดับย่อหน้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยกาหนดเป็ นสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้ คือ สื่ อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ
ในลักษณะ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป สามารถพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ และค่าเฉลี่ ยคะแนนผลการเรี ยนรู ้
ด้านความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างภายหลังการทดลองสู งกว่าร้อยละ 70

2. วิธีการศึกษา
งานวิจยั นี้ เป็ นการทดลองปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยน (Classroom action research) เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการสอนการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการในลักษณะบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ที่เลื อกมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชา 603-22-35 การเขี ยนเบื้ องต้น
(Introduction to Writing) ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ปี พ.ศ. 2550 ในการพัฒนาความสามารถทางการเขี ย นระดับประโยคจนถึ ง การเขี ย นระดับ ย่อหน้า ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ดาเนิ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ จานวน 43 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
603-22-35 การเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) ตามหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2550 ประจาปี การศึกษา 2551 จากนั้นดาเนิ นการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก
เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ได้จานวน 40 คน ตามแนวทางการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็ จรู ปของ R. V. Krejcie และ D. W. Morgan
(Krejcie and Morgan, 1970)

2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษระดับประโยค และระดับย่อหน้า ใช้เป็ นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา 60322-35 การเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) ได้รับการออกแบบและสร้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ตามคาอธิ บายรายวิชาที่กาหนดไว้
ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2550 โดยดัดแปลง
มาจากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Preliminary English Test 2 : Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations:
English for Speakers of Other Languages แบบทดสอบประกอบด้วย การวัดความสามารถทางการเขียนประโยคและย่อหน้าที่ถูกต้องตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ และกิจกรรมตามขั้นตอนในกระบวนการเขียน ได้แก่ กิจกรรมก่อนเขียนที่กาหนดให้เขียนประโยคและย่อหน้าจากภาพและคาที่กาหนดให้
กิจกรรมการค้นหาข้อผิดพลาดจากประโยคหรื องานเขียนระดับย่อหน้าและแก้ไขให้ถูกต้อง กิจกรรมการเขียนประโยคและย่อหน้าร่ างสุดท้าย เป็ นต้น
แบบทดสอบได้นาไปการทดลองใช้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ จานวน 20 คน ที่มีความสามารถในระดับใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
603-22-35 การเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) ในภาคการศึกษาที่ดาเนิ นการทดลอง นาผลการทดสอบไปวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบทดสอบเป็ นรายข้อและทั้งฉบับ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับอยูใ่ นระดับ .89 แบบทดสอบความสามารถทางการเขี ยนฉบับนี้ ใช้
รวบรวมข้อมูลของผูเ้ รี ยนทั้งก่อนและหลัง (Pre-Posttest) การเรี ยนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
สื่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้ นกระบวนการในลักษณะ บทเรียนสาเร็จรูป สื่ อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่เลือกมาใช้
(Selected Materials) ในงานวิจยั ทดลองปฏิ บตั ิการในชั้นเรี ยนของการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา 603-22-35 การเขียนเบื้องต้น (Introduction to
Writing) มีจานวน 2 ชื่ อเรื่ อง ได้แก่ Spaventa, Lou J., Marilynn L. Spaventa. Writing to Learn : the sentence. Boston : McGraw Hill, 2001 และ
Spaventa, Lou J., Marilynn L. Spaventa. Writing to Learn : from paragraph to essay. Boston : McGraw Hill, 2001 สื่ อการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากสื่ อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL Materials) ซึ่ งได้รับการตีพิมพ์เป็ น
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บทเรี ยนสาเร็ จรู ปจากสานักพิมพ์ช้ นั นาด้านการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เช่ น Oxford Univ. Pr., Cambridge Univ. Pr., McGraw Hill, และ
Longman ที่วางจาหน่ ายภายในประเทศไทย โดยคัดเลื อกเนื้ อหาของสื่ อการสอนให้ตรงกับจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในคาอธิ บายรายวิชา 603-22-35
การเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2550 รวมทั้งประเมินประสิ ทธิภาพของสื่ อการสอนที่คดั เลือกมาใช้โดยอ้างอิงหลักการประเมินบทเรี ยนตีพิมพ์สาเร็ จรู ป ตาม
แนวทางของ Ellis (1985) (Ellis, 1985 อ้างใน Hedge, 2003) ในการประเมินกิจกรรมการเขียนที่มีระดับคุณภาพในเรื่ องความเที่ยงตรงภายใน (internal
validity) ได้แก่ การประเมินกิ จกรรมงานเขียนโดยเทียบกับจุดมุ่งหมายรายวิชา และการประยุกต์ใช้กบั การเขียนในระดับสู งของผูเ้ รี ยน และความ
เที่ยงตรงภายนอก (external validity) ซึ่ งพิจารณาจากแนวคิดพื้นฐานในการสร้ างกิ จกรรมการเขียนแบบเน้นกระบวนการที่อยูภ่ ายในบทเรี ยนอันจะ
ส่งผลให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และประสบผลสาเร็ จในการเขียนระดับประโยคและระดับย่อหน้า กิจกรรมในบทเรี ยนจากสื่ อการสอน Writing to Learn
ทั้งสองระดับ ประกอบด้วย กิจกรรม Prewriting ได้แก่ การจับคู่ภาพกับประโยค การใช้ภาพประกอบเพื่อระดมความคิดในด้านคาศัพท์ หรื อสานวนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการเขียน การตั้งคาถามจากภาพ การสัมภาษณ์หรื อพูดคุยกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนเพื่อรวบรวมข้อมูลหรื อความคิดก่อนลงมื อ
เขียน เป็ นต้น Structure เป็ นกิ จกรรมการฝึ กฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จาเป็ นในการเขียนประโยคและย่อหน้า Writing กิ จกรรมการเขียน
ประโยคหรื อย่อหน้า ร่ างที่ 1 จากข้อมูลที่ได้ในกิจกรรม Prewriting กิจกรรมการตรวจแก้ไขงานเขียน (Editing) โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์บ่งชี้ขอ้ ผิดพลาด
ในงานเขียน (Correction Symbol) จากเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและผูส้ อน (การใช้สัญลักษณ์บ่งชี้ ขอ้ ผิดพลาดในงานเขียนเป็ นกิ จกรรมที่ผสู ้ อนเพิ่มเติมใน
ขั้นตอนการตรวจแก้ไขงานเขียน) และกิจกรรมการปรับปรุ งงานเขียน (Revising) ร่ างสุ ดท้ายจากการตรวจแก้ไขโดยการใช้สญ
ั ลักษณ์บ่งชี้ ขอ้ ผิดพลาด
ในงานเขียน

2.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนิ นการทดสอบความสามารถทางการเขียนของกลุ่ มตัวอย่างจากแบบทดสอบก่อนการทดลองปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชา 603-22-35 การเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนใช้บทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ได้รับการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพจากสื่ อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่ได้รับการคัดเลื อกกับกลุ่มตัวอย่าง เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 ชัว่ โมง ในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรี ยนการสอนดาเนิ นการทดสอบความสามารถทางการเขียนของกลุ่มตัวอย่างจากแบบทดสอบฉบับเดิ มอีก
ครั้งหนึ่ ง นาข้อมูลจากการทดสอบมาเพื่อเปรี ยบเทียบค่าความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุ่ มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 หรื อไม่ รวมทั้งตรวจสอบว่าคะแนนเฉลี่ ยผลการเรี ยนรู้ ดา้ น
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองใช้สื่อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการของกลุ่มตัวอย่างสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ของการทดสอบทางภาษา (Mastery Criterion) ที่กาหนดไว้ในระดับร้ อยละ 70 หรื อไม่ ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมติฐานโดยใช้ค่า
t-test paired samples test

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการทดลองปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนของการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา 603-22-35 การเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) โดยใช้
บทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ได้รับการประเมินประสิ ทธิ ภาพจากสื่ อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่ได้รับการคัดเลื อกกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน
พบว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถทางการเขียนในระดับประโยคและระดับย่อหน้าก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองใช้สื่อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการของกลุ่มตัวอย่างสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ในระดับร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่ าระดับความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการใช้ สื่อการสอนเขียน
แบบเน้ นกระบวนการ
Tests
Pre-test
Post-test

Mean

S.D.

t (Paired Samples Test)

50.93
73.25

12.087
8.101
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15.170
(N = 40; df = 39)

Sig. of t
(2-tailed)
0.000
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ผลการเรียนรู้ ด้านความสามารถทางการเขียนหลังการทดลองใช้ สื่อการสอนเขียนแบบ เน้ นกระบวนการ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐานร้ อยละ 70
Test
Post-test
Test Value = 70

Mean

S.D.
73.25

t (One-Sample Test)
8.101

2.537
(N = 40; df = 39)

Sig. of t
(2-tailed)
0.015

ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการสอนแบบเน้นกระบวนการที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
รายวิชาการเขียนเบื้องต้น (Introduction to Writing) มีส่วนช่ วยในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนระดับประโยคจนถึ งการเขียนระดับย่อหน้า
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ อย่างเห็ น
ได้ชดั เนื่องจากประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ตามวิธีการของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
กับประสิ ทธิ ผลของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นวิธีการที่สามารถแก้ไขปั ญหาด้านการเขียนและ
พัฒนาความสามารถทางการเขียนให้กบั ผูเ้ รี ยนทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อภาษาที่สองได้เป็ นอย่างดี (Delpit, 1986; Gray, 1986;
Hamayan, 1989; Holmes, 2008; Montague, 1995; Reyes, 1991a; และ อดิศรา, 2544) นอกจากนี้ การที่ผเู ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ ยผลของการเรี ยนรู ้ ดา้ น
ความสามารถทางเขียนสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในระดับร้อยละ 70 แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนได้แสดงความสามารถทางการเขียนในระดับความ
เข้าใจและการสื่ อความหมายได้อย่างเสรี (อัจฉรา, 2539) เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าสื่ อการ
สอนแบบเน้นกระบวนการทั้งสองระดับ ได้แก่ Writing to learn : the sentence และ Writing to learn : from paragraph to essay ของสานักพิมพ์
McGraw Hill ที่ได้รับการคัดเลื อกมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชาการเขียนเบื้ องต้น (Introduction to Writing) มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาการเขียนระดับประโยคและระดับย่อหน้าให้กบั นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารสากล คณะศิ ลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ สอดคล้องกับหลักการที่ว่า การยอมรับสื่ อการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน แสดงว่า สื่ อการสอนนั้น ๆ มี คุณภาพ และมี เนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาระดับความสามารถของผูใ้ ช้สื่อได้จริ ง (Jahangard,
2008; Hedge, 2003) ดังนั้นหากผูส้ อนดาเนิ นการออกแบบกิจกรรมหรื อสร้ างสื่ อการสอนตามวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เทียบเท่าบทเรี ยนสาเร็ จรู ป น่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของกลุ่มผูเ้ รี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
เช่นกัน อย่างไรก็ตามการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการสอน (Coursebook) ทั้งก่อนใช้ ระหว่างการใช้ และหลังการใช้มีบทบาทสาคัญเนื่ องจาก
ผูส้ อนจาเป็ นต้องประเมินว่ากิจกรรมหรื อเนื้อหาที่ใช้ในสื่ อการสอนไม่ว่าจะเป็ นบทเรี ยนที่สร้ างขึ้นเองหรื อบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่เลื อกใช้น้ นั เหมาะสม
กับความสามารถหรื อความต้องการของผูเ้ รี ยนหรื อไม่ (Cunningsworth, 1995 อ้างใน ZHANG, 2007) ตลอดจนควรประเมินว่าสื่ อการสอนนั้น ๆ มี
กิจกรรมที่มีคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย เช่ น เสริ มสร้ างให้เกิ ดวิธีการเขี ยนที่ดีข้ ึนหรื อไม่ หรื อจาเป็ นต้องเพิ่มขั้นตอนใดเพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร เน้นแง่มุมใดของกระบวนการเขียนหรื อไม่ (Hedge, 2003)
ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ อการสอนที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชาการเขียนเบื้องต้น (Introduction
to Writing) พบว่าผูเ้ รี ยนร้ อยละ 100 เห็นว่าสื่ อการสอนดังกล่าวช่ วยพัฒนาความสามารถในการเขียนระดับประโยคและระดับย่อหน้าได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เป็ นที่น่าสนใจว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการฝึ กฝนการใช้ไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา (Structure) ที่จาเป็ น
ในการเขียนระดับประโยคและระดับย่อหน้าเป็ นลาดับแรก ตามด้วยกิ จกรรมก่อนการเขียน (Prewriting) กิ จกรรมการเขี ยนประโยคหรื อย่อหน้า
(Writing) ร่ างที่ 1 จากข้อมูลที่ได้ในกิ จกรรม Prewriting กิ จกรรมการตรวจแก้ไขงานเขียน (Editing) โดยการใช้ สัญลักษณ์บ่งชี้ ขอ้ ผิดพลาดในงาน
เขียน (Correction Symbol) จากเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและผูส้ อน และกิจกรรมการปรับปรุ งงานเขียน (Revising) ร่ างสุ ดท้ายจากการตรวจแก้ไขโดยการใช้
Correction Symbol ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rorschach (1985); Zamel (1983); Raimes (1985); และ ดวงตาและกรองแก้ว, 2548 ใน
ประเด็นที่กล่าวว่าผูเ้ รี ยนกลุ่มที่ขาดทักษะความชานาญในการเขียนภาษาอังกฤษหรื อผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อภาษาที่สอง มักให้
ความสาคัญกับรู ปแบบของภาษามากกว่าขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการของการเขียนโดยเฉพาะการเขียนร่ างใหม่ ทั้งนี้ เนื่ องจากผูเ้ รี ยนกลุ่มดังกล่าวมี
ปัญหาในการใช้ไวยากรณ์และโครงสร้ างทางภาษา รวมทั้งการใช้คาศัพท์อย่างเด่นชัด พบได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายข้อจากการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางการใช้ไวยากรณ์และการใช้คาศัพท์ในแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษกับกลุ่มตัวอย่างก่อนทาการทดลอง ซึ่ ง
เป็ นการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาสาคัญในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อภาษาที่สอง (Cande, 1995) ก่อน
ดาเนินการแก้ไขโดยใช้สื่อการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ควบคู่กบั เทคนิ ควิธีการจัดการชั้นเรี ยนของผูส้ อนตามแนวทางการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็ นสาคัญ Diaz (1985, 1986) และ Urzua (1987) โดยการจัดกิ จกรรมการตรวจแก้ไขงานเขียน (Editing) โดยการใช้
สัญลักษณ์บ่งชี้ ขอ้ ผิดพลาดในงานเขียน (Correction Symbol) จากเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและผูส้ อน และกิจกรรมการปรับปรุ งงานเขียน (Revising) ร่ าง
สุดท้ายจากการตรวจแก้ไขโดยการใช้สัญลักษณ์บ่งชี้ ขอ้ ผิดพลาดในงานเขียน Correction Symbol ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ผสู้ อนเพิ่มเติมเข้าไปในบทเรี ยน

124

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

เพื่อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ขั้นตอนการตรวจแก้ไขงานเขี ยน ตามแนวทางการประเมิ นสื่ อการสอนในลักษณะบทเรี ยนสาเร็ จรู ปของ Hedge
(Hedge, 2003) เนื่ องจากสัญลักษณ์บ่งชี้ ขอ้ ผิดพลาดในงานเขียนทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ วิธีการปรับปรุ งแก้ไขงานเขียนได้มากกว่าการแก้ไขงานเขียนให้
ผูเ้ รี ยนโดยตรง

4. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการทดลองปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนสามารถสรุ ปได้ว่า สื่ อการสอนเขี ยนแบบเน้นกระบวนการในลักษณะบทเรี ยนสาเร็ จรู ปที่ ได้รับ
คัดเลือกมาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการเขี ยนเบื้องต้น (Introduction to Writing) ตามหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2550 เป็ นสื่ อการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนา
ความสามารถทางการเขี ย นระดับ ประโยคและระดับ ย่อ หน้ า ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารสากล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เนื่ องจากสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นความสามารถทางเขี ยนสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในระดับร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดลองที่ได้น้ ี ช่วยให้ผสู้ อนที่สอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศสามารถใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
กิ จกรรมหรื อสร้ างสื่ อการสอนตามวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการที่ มีประสิ ทธิ ภาพเที ยบเท่าบทเรี ยนสาเร็ จรู ปในลักษณะอื่นๆ เช่ น บทเรี ยน
ออนไลน์ ควบคู่กบั วิธีการจัดการเรี ยนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการในลักษณะที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
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วิธีไฮเพอร์ โบลิกเซแคนต์ สาหรับสมการบูซิเนและสมการไคลน์ -กอร์ ดอน
The Sech Method for Solving the Boussinesq Equation and the Klein-Gordon Equation
วรุตม์ กิจเจริญ
Warut Kitcharoen
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี E-mail: w_kitcharoen@hotmail.com

บทคัดย่อ
ในงานวิจยั นี้ ผลเฉลยการเคลื่ อนที่ของคลื่ นที่ได้ศึกษาจากสมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ ดอนที่ได้ทาการหาผลเฉลยด้วยวิธีไฮ
เพอร์โบลิกเซแคนต์น้ นั ได้ผลเฉลยใหม่ซ่ ึงประกอบด้วยผลเฉลยจริ งและผลเฉลยแบบคาบ ผลเฉลยเหล่านี้ มีความสาคัญสาหรับปัญหาทางกายภาพบาง
ปัญหาที่เป็ นไปได้ในสภาพจริ ง
คาสาคัญ : วิธีไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์ สมการบูซิเน สมการไคลน์-กอร์ดอน ผลเฉลยแบบคาบ

Abstract
This research, the solution of motion of wave study was the Boussinesq equation and the Klein-Gordon equation, that find a assume
by the sech method. Has new assume, which, include assume is true and assume is periodic. This assume has main for physical problem, as some
problems is true.
Keywords: The sech method, The boussinesq equation, The Klein-Gordon equation, Assume is periodic.

1. บทนา
เนื่ องจากสมการไม่เชิ งเส้นนั้นนับเป็ นสมการที่ ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ในการใช้จาลอง และอธิ บายความซับซ้อนของปรากฏการณ์
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เช่ น กลศาสตร์ ของไหล จลศาสตร์ เคมี และแบบจาลองประชากร เป็ นต้น ดังนั้นการหาคาตอบของ
สมการไม่เชิงเส้นนั้น นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ เพื่อทาให้เราบรรลุถึงเป้ าหมายของการศึกษาในเรื่ องดังกล่าว
สาหรับปรากฏการณ์ขา้ งต้น มักเป็ นปั ญหาที่อยูใ่ นรู ปแบบของสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย ซึ่ งไม่มีรูปแบบในการหาผลเฉลยที่แน่ นอน แต่
ได้มีผู้คิ ด ค้น วิธี ก ารหาค าตอบของปั ญหาเหล่ า นั้น ในช่ ว งไม่ กี่ ปี มานี้ ไ ว้มากมายหลายวิ ธี แ ตกต่ า งกัน ไป เช่ น วิ ธี ก ารแปลงเชิ งเส้ น คู่ (Bilinear
transformation) (Hirota, 1980) วิธีเอ็กซ์โพเนเชี ยลฟังก์ชนั (Exponential function method) (He และ Wu, 2006) วิธีเพอร์ เทอร์ เบชันแบบเอกฐาน
(Homotopy perturbation method) (Ganji and Rafei, 2006) เป็ นต้น สาหรับงานวิจยั นี้ จะศึกษาสมการบูซิเน (The Boussinesq equation) มีรูปแบบเป็ น
(1)
utt  a 2uxx  b  u 2   uxxxx  0
xx

เมื่อ u เป็ นตัวแปรตามเทียบตัวแปรอิสระ x, t และ a, b เป็ นพารามิเตอร์ใดๆ
สมการบูซิเน เป็ นสมการที่อธิ บายเกี่ ยวกับการแพร่ ขยายของคลื่ นยาวในน้ าตื้น และสมการนี้ ยงั อธิ บายเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ในทาง
กายภาพ เช่ น การแพร่ ประสานกันของคลื่ น คลื่ นเสี ยงในก๊าซร้ อนจัดและการสั่นสะเทือนของเส้นลวด และนอกจากนี้ ยงั ได้นาไปใช้ในการอธิ บาย
ปัญหาเกี่ยวกับการไหลผ่านของน้ าใต้ผิวดิน
สมการไคลน์-กอร์ดอน (The Klein-Gordon equation) ที่มีรูปแบบเป็ น
(2)
utt  uxx   u   u 2  0
เมื่อ u เป็ นตัวแปรตามเทียบตัวแปรอิสระ x, t และ  ,  เป็ นพารามิเตอร์ใดๆ
สมการไคลน์-กอร์ดอน เป็ นสมการที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สาคัญทางวิทยาศาสตร์ เช่น ลักษณะทางกายภาพในสถานะของแข็ง และทฤษฎี
เกี่ยวกับสนามรังสี
โดยมีผวู้ ิจยั หลายท่านได้ศึกษาการผลเฉลยของสมการบูซิเน และสมการไคลน์ -กอร์ ดอน เช่ น วิธีไฮเพอร์ โบลิ กแทนเจนต์(the tanh
method) และวิธีไซน์-โคไซน์(the sine-cosine method) สาหรับสมการไคลน์-กอร์ ดอน (Wazwaz, A.M. 2005) วิธีไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์(the tanh
method) สาหรับสมการคลื่นบูซิเน(Wazwaz, A.M. 2006) วิธีขยายไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์(the extended tanh method) วิธีอตั ราฟั งก์ชนั ไฮเพอร์ โบ
ลิกไซน์และไฮเพอร์ โลบิกโคไซน์ (the rational sinh and cosh functions method) และวิธีอตั ราฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชี ยล(the exponential functions
method) สาหรับสมการบูซิเน และสมการไคลน์-กอร์ ดอน (Wazwaz, A.M. 2008) อีกวิธีหนึ่ งที่น่าสนใจและมีประสิ ทธิ ภาพในการหาผลเฉลยของ
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สมการเชิ งอนุพนั ธ์ยอ่ ย คือ วิธีไฮเพอร์ โบลิกเซแคนต์ (the sech method) (Malfliet, 1992) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ถูกอ้างอิงและใช้กนั อย่างแพร่ หลายใน
งานวิจยั ต่างๆ ทัว่ โลก ทั้งยังได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวบรวมให้เป็ นระบบ
ทั้งนี้ ผู้วิจยั มี ค วามสนใจที่ จ ะใช้วิ ธีไฮเพอร์ โบลิ ก เซแคนต์ใ นการหาผลเฉลยของสมการบู ซิเ นและสมการไคลน์ -กอร์ ดอน เพื่ อ
เปรี ยบเทียบกับวิธีที่ผวู ้ ิจยั ต่างๆ ที่ได้กล่าวได้ทาการหาผลเฉลยมาแล้ว

2. วิธีการศึกษา
วิธีไฮเพอร์ โบลิกเซแคนต์
พิจารณารู ปแบบทัว่ ไปของสมการไม่เชิงเส้น

P  u, ut , ux , uxx ,...  0

เมื่อ u เป็ นตัวแปรตามเทียบตัวแปรอิสระ x และ t
หาคาตอบของสมการ (3) โดยกาหนดตัวแปรคลื่นเดี่ยว   x  ct ดังนั้น จะได้
u( x, t )  U ( )
โดยที่คาตอบคลื่น U    นั้นเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว c ด้วยข้อตกลงนี้ จะได้

(3)

(4)

d
d
 c
dt
d

(5)

d
d

dx d 
2
d2
2 d

c
dt 2
d 2
d2
d2

dx 2 d 2
d4
d4

dx 4 d 4

เมื่อแทนสมการ (5) แล้วจะทาให้สมการเชิ งอนุพนั ธ์ยอ่ ยในสมการ (3) เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
(6)

P U ,U ,U ,...  0

เมื่อ U เป็ นตัวแปรตามเทียบตัวแปรอิสระ 
ถ้าทุกพจน์ของผลลัพธ์ของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญนั้นมีอนุ พนั ธ์ของ  แล้วเราจะสามารถปริ พนั ธ์สมการนี้ ได้ และกาหนดให้ค่าคงที่ของการ
ปริ พนั ธ์เป็ นศูนย์ จะทาให้ได้สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญที่จดั รู ปเรี ยบร้อยแล้ว
ในขั้นนี้เราจะกาหนดตัวแปรอิสระใหม่คือ
(7)
Y  sec h( )
ทาให้เราหาอนุพนั ธ์ได้ดงั นี้

d
d
  Y 1  Y 2
d
dY


d2
d
d2 
  2 Y  2Y 3 
 Y 2  Y 4  2 
2
d
dY
dY 


กาหนดให้

(8)
(9)

M

U (  )  S (Y )   ak Y k
k 0

เมื่อ M เป็ นจานวนเต็มบวก ซึ่ งเราจะต้องหาค่า M นี้แทนในสมการ (8) และ (9) เพื่อแทนในสมการ (6) ซึ่งเป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์
สามัญ จะได้สมการที่เป็ นสมการยกกาลังของ Y
พารามิเตอร์ M หาได้จากการนาพจน์ที่เป็ นเชิงเส้นอันดับสูงสุดในสมการของผลลัพธ์เปรี ยบเทียบกับอันดับสู งสุ ดในพจน์ไม่เชิ งเส้น
แล้วทาการหาค่าพารามิเตอร์ M โดยการเทียบสัมประสิ ทธิ์ ของกาลังของ Y ในสมการของผลลัพธ์ ซึ่ งจะทาให้ได้ระบบสมการพีชคณิ ตที่เกี่ยวข้อง
กับ ak (k  0,1,2,..., M ) ,  และ c เมื่อหา M ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นจานวนเต็มบวกได้แล้ว และแทนค่าพารามิเตอร์ M ในสมการ (9) จะทาให้
เราได้คาตอบวิเคราะห์ที่เป็ นอยูใ่ นรู ปแบบปิ ด
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 สมการบูซิเน
พิจารณารู ปแบบทัว่ ไปของสมการบูซิเน

utt  a 2uxx  b  u 2   uxxxx  0

(10)

xx

เปลี่ยนรู ปแบบจากสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเป็ นสมการอนุ พนั ธ์สามัญ จะได้
c 2U  a 2U  bU 2 

(11)

d 2U
0
d 2

แทนค่าสมการ (8) และ (9) ในสมการ (11) จะได้
(12)


dS
d 2S 
c 2 S  a 2 S  bS 2   2 Y  2Y 3 
 Y 2  Y 4  2   0
dY
dY



จากสมการ (12) นาพจน์ที่เป็ นเชิงเส้นที่มีอนุพนั ธ์อนั ดับสู งสุด และพจน์ไม่เชิงเส้นที่มีอนั ดับสู งสุ ด มาเปรี ยบเทียบเลขชี้กาลังเพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ M ได้โดยการกระจายอนุกรม S Y  ในสมการ (9) และเทียบสัมประสิ ทธิ์ ของกาลังของ Y นัน่ คือเทียบเลขชี้ กาลัง Y 4 M 2 ซึ่ง
ปรากฏในพจน์เชิงเส้นที่มีอนั ดับสูงสุดและ Y 2M ซึ่ งปรากฏในพจน์ไม่เชิ งเส้นที่มีอนั ดับสูงสุด จะได้
(13)

4  M  2  2M

แทนค่า

M 2

M 2

ในสมการ (9) จะได้

(14)

S Y   a0  a1Y  a2Y 2

และจะได้ค่าของอนุพนั ธ์ของ S Y  ดังนี้
dS
 a1  2a2Y
dY
d 2S
 2a2
dY 2

(15)

แทนค่าสมการ (14) และ (15) ในสมการ (12) จะได้สมการวิเคราะห์ในรู ปแบบปิ ดและเทียบสัมประสิ ทธิ์ แต่ละเลขชี้กาลังของ Y จะได้
สัมประสิ ทธิ์ของ Y 0 ;
c 2 a0  a 2 a0  ba02
สัมประสิ ทธิ์ของ Y 1

;

c 2 a1  a 2 a1  2ba0 a1   2a1

สัมประสิ ทธิ์ของ Y 2

;

c2 a2  a 2 a2  2ba0 a2  ba12  4 2 a2

(16)

สัมประสิ ทธิ์ของ Y
;
2ba1a2  2 2 a1
สัมประสิ ทธิ์ของ Y 4 ;
ba22  6 2 a2
แก้ระบบสมการ (16) จะทาให้ได้ค่าของพารามิเตอร์ a0 , a1 , a2 และ  ดังนี้
3

a0 

c2  a2
,
b

a0  0 ,

a1  0,

a2 

a1  0 ,

a2 

3  a2  c2 
2b

,

3  c2  a2 
2b

,



c2  a2
2

(17)



a2  c2
2

(18)

จากค่าของพารามิเตอร์ a0 , a1 , a2 และ  ของสมการ (17) จะทาให้ได้ผลเฉลย ดังนี้
ผลเฉลยจริ ง เมื่อ c 2  a 2
u1  x, t  
u 2  x, t  

2
2
 c2  a2

c2  a2 3  a  c  
sec h 2 

x  ct   



b
2b
2




2
2


c2  a2 3  a  c  
c2  a2
sec h 2  

x  ct   



b
2b
2




(19)
(20)

จากสมการ (19) และ (20) เมื่อ c 2  a 2 จะทาให้ได้ผลเฉลยแบบคาบ ดังนี้
u3  x, t  

2
2

c2  a2 3  a  c   2  a2  c2
sec 

x  ct   



b
2b
2
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2
2

c2  a2 3 a  c   2 
a2  c2
sec  
u 4  x, t  

x  ct   



b
2b
2




(22)

จากค่าของพารามิเตอร์ a0 , a1 , a2 และ  ของสมการ (18) จะทาให้ได้ผลเฉลย ดังนี้
ผลเฉลยจริ ง เมื่อ a 2  c 2
u5  x, t  

 a2  c2

3  c2  a2  
sec h 2 
 x  ct  

2b
2


 

u6  x, t  

(23)



3  c2  a2  
a2  c2
sec h 2  
 x  ct  

2b
2


 

(24)

จากสมการ (23) และ (24) เมื่อ a 2  c 2 จะทาให้ได้ผลเฉลยแบบคาบ ดังนี้

3  c2  a2   2  c2  a2
sec 
 x  ct  

2b
2


 
2
2

3c  a   2 
c2  a2
sec  
u8  x, t  
 x  ct  

2b
2


 

(25)

u7  x, t  

(26)

3.2 สมการไคลน์ -กอร์ ดอน
พิจารณารู ปแบบทัว่ ไปของสมการไคลน์-กอร์ ดอน
utt  uxx   u   u 2  0
เปลี่ยนรู ปแบบจากสมการเชิ งอนุพนั ธ์ยอ่ ยเป็ นสมการอนุ พนั ธ์สามัญ จะได้
c2

(27)

d 2U d 2U

 U  U 2  0
d 2 d 2

(28)

แทนค่าสมการ (8) และ (9) ในสมการ (28) จะได้

c

2


dS
d 2S 
 1  2 Y  2Y 3 
 Y 2  Y 4  2    S   S 2  0
dY
dY 


(29)

จากสมการ (29) นาพจน์ที่เป็ นเชิ งเส้นที่มีอนุพนั ธ์อนั ดับสู งสุดและพจน์ไม่เชิ งเส้นที่มีอนั ดับสู งสุ ด มาเปรี ยบเทียบเลขชี้กาลังเพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ M ได้โดยการกระจายอนุกรม S Y  ในสมการ (9) และเทียบสัมประสิ ทธิ์ของกาลังของ Y นัน่ คือเทียบเลขชี้กาลัง

Y 4 M 2 ซึ่งปรากฏในพจน์เชิงเส้นที่มีอนั ดับสูงสุดและ Y 2M ซึ่งปรากฏในพจน์ไม่เชิงเส้นที่มีอนั ดับสูงสุดจะได้
(30)
4  M  2  2M
แทนค่า M  2 ในสมการ (9) จะได้

M 2

(31)

S Y   a0  a1Y  a2Y 2

และจะได้ค่าของอนุ พนั ธ์ของ S Y  ดังนี้
dS
 a1  2a2Y
dY
d 2S
 2a2
dY 2

(32)

แทนค่าสมการ (31) และ (32) ในสมการ (29) จะได้สมการวิเคราะห์ในรู ปแบบปิ ดและเทียบสัมประสิ ทธิ์แต่ละเลขชี้กาลังของ Y จะได้
 a0   a02
สัมประสิ ทธิ์ของ Y 0
;
สัมประสิ ทธิ์ของ Y 1

;

 2c2 a1   2 a1   a1  2 a0 a1

สัมประสิ ทธิ์ของ Y 2

;

4 2c2 a2  4 2 a2   a2  2 a0 a2   a12

สัมประสิ ทธิ์ของ Y 3
สัมประสิ ทธิ์ของ Y 4

;
;

2 2c2 a1  2 2 a1  2 a1a2
6 2c2 a2  6 2 a2   a22
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แก้ระบบสมการ (33) จะทาให้ได้ค่าของพารามิเตอร์ a0 , a1 , a2 และ  ดังนี้

3
a1  0,
a0  ,
a2  
,

2
a0  0 ,

a1  0 ,

a2 

3
,
2



1

2 c2 1

(34)



1

2 1  c2

(35)

จากค่าของพารามิเตอร์ a0 , a1 , a2 และ  ของสมการ (34) จะทาให้ได้ผลเฉลย ดังนี้
ผลเฉลยจริ ง เมื่อ


c2 1

0

u1  x, t  



 3 
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จากสมการ (36) และ (37) เมื่อ
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0

จะทาให้ได้ผลเฉลยแบบคาบ ดังนี้
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u 4  x, t  
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(39)

จากค่าของพารามิเตอร์ a0 , a1 , a2 และ  ของสมการ (35) จะทาให้ได้ผลเฉลย ดังนี้
ผลเฉลยจริ ง เมื่อ 
1  c2
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จากสมการ (40) และ (41) เมื่อ
u7  x, t  

3
2

u8  x, t  

3
2


1  c2

0

(40)
(41)

จะทาให้ได้ผลเฉลยแบบคาบ ดังนี้
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(42)

 2 1


 x  ct  
sec  
2

 2 c 1
 

(43)

4. สรุ ป
จากการหาผลเฉลยของสมการอนุพนั ธ์ยอ่ ยไม่เชิ งเส้นโดยวิธีไฮเพอร์ โบลิกเซแคนต์น้ นั นับว่าเป็ นที่วิธีที่ไม่ซบั ซ้อน ทั้งยังได้ผลเฉลยที่
แน่นอน ต่างจากบางวิธีที่สามารถใช้หาผลเฉลยได้ เริ่ มต้นการเลื อกตัวแปรอิสระใหม่ วิธีกาหนดเพียงแบบเดี ยวเท่านั้น อีกทั้งเมื่อหาผลเฉลยได้แล้ว
สามารถแทนค่าพารามิ เตอร์ ต่างๆ ลงในรู ปแบบของคาตอบได้ชัดเจน ซึ่ งบางวิ ธีอาจะต้องเลื อกตัวแปรอิ สระใหม่หลายกรณี และผลเฉลยของ
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สมการบูซิเนและสมการไคลน์-กอร์ ดอนที่ได้โดยใช้วิธีไฮเพอร์ โบลิกเซแคนต์น้ นั คือ ผลเฉลยจริ งและผลเฉลยแบบคาบ สาหรับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ
ที่เป็ นจานวนจริ ง
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ผลของการวางฟังก์ชันฐานในการใช้ วธิ ีเมชเลสหาผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่ เป็ นเชิงเส้ น
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บทคัดย่อ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและสร้างสมการอินทิกรัลรู ปทัว่ ไปเพื่อหาผลเฉลยโดยประมาณของสมการชเรอดิ งเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้นด้วยวิธีเม
ชเลสบนหลักการของแคลคูลสั แปรผันรู ปแบบอ่อน และทาการคานวณเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบจานวนฟั งก์ชนั ฐานและค่าพารามิเตอร์ ของฟั งก์ชนั ฐาน
สาหรับค่าพารามิเตอร์ กายภาพ  = -50, 100 และ 200 จากผลที่ได้ พบว่าค่าพารามิเตอร์ ของฟั งก์ชนั ฐานที่เหมาะสม สาหรับ 5 และ 25 ฟั งก์ชนั ฐาน
คือ 150 และ 250 ตามลาดับ การคานวณโดยใช้ฟังก์ชนั ฐาน 25 ให้ผลการคานวณที่ดีกว่า แต่จะใช้เวลาในการคานวณมาก ผลการศึกษาชี้ ให้เห็ นว่าการ
ปรับปรุ งการคานวณต้องคานึงถึงการซ้อนทับของฟังก์ชนั ฐาน
คาสาคัญ : สมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิงเส้น วิธีเมชเลส ฟังก์ชนั ฐานเกาส์เซียน

Abstract
The author studied and constructed a general integral form for approximated solution of the nonlinear Schrodinger’s equation by
using meshless method based on weak-formed calculus variational principle. Numerical calculations were performed to compare the number of
basis functions and their parameters for the case of physical parameter  = -50, 100 and 200. From results, the appropriated basis function
parameter for 5 and 25 basis functions are 150 and 250 correspondingly. Calculations using 25 basis functions yielded better result, but required
long calculation time. Our study suggests that the basis functions’ overlaps are to be considered in order to improve the calculation.
Keyword : Nonlinear Schrödinger’s equation, Meshless method, Gaussian basis function.

1. บทนา
สมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น (nonlinear Schrödinger’s equation) ปรากฏในการอธิ บายปั ญหาแบบไม่เป็ นเชิ งเส้นในวิชา
ฟิ สิ กส์ดา้ นต่างๆ อาทิ จลนศาสตร์ ของของไหล (hydrodynamics) ควอนตัม (quantum) ทัศนศาสตร์ แบบไม่เชิ งเส้น (nonlinear optics) และสวน
ศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น (nonlinear acoustics) มีงานวิจยั ต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับการหาผลเฉลยของสมการชเรอดิ งเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น เช่ น ศึกษาการ
ควบแน่นโบซ์-ไอน์สไตน์ (Bose–Einstein condensation) ในกาแพงศักย์ 3 มิติ หาผลเฉลยโดยใช้วิธีการแปรผันที่มีฟังก์ชนั คลื่ นอยูใ่ นรู ปเกาส์เซี ยน
และวิธีการประมาณทอมัส-เฟอมิ (Thomas-Fermi approximation) (Adhikari, 2007) การศึกษาพลังงานต่าสุ ดของฟั งก์ชันแนลชเรอดิงเงอร์ ด้วย
เทคนิ คเกรเดียนต์โซโบเลฟ โดยเลื อกค่าเกรเดี ยนต์โซโบเลฟที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการคานวณด้วยวิธี ผลต่างอันตะและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
(Raza, Sial, Siddiqi and Lookman, 2009) และการแก้สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็ นเชิ งเส้นแบบทัว่ ไปและแบบคู่ ด้วยวิธีไม่ต่อเนื่ องเฉพาะที่ของกา
เลอร์ คิน (local discontinuous Galerkin) (Xu and Shu, 2005) รู ปสมการชเรอดิ งเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้นที่อธิ บายปั ญหาต่าง ๆ มีหลายรู ป (Polyanin
and Zaitsev, 2004) เช่น
i
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ถ้า n  1 คือ สมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น 2 มิติ โดยมีแกนสมมาตร และ n  2 คือ สมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ ง
เส้น 3 มิติ โดยมีศูนย์กลางสมมาตร เมื่อ  คือ ฟังก์ชนั เชิ งซ้อน (complex function) ของตัวแปรจริ ง x และ t , g t  และ ht  คือ ฟังก์ชนั จริ ง
ของตัวแปรจริ ง, f    A  B  C โดย A , B และ C คือ ค่าคงที่
2
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จากการศึกษาและค้นคว้า พบว่าไม่สามารถหาผลเฉลยสมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้นด้วยวิธีการวิเคราะห์ได้ ต้องใช้วิธีการ
ประมาณเชิ งตัวเลข ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาและใช้วิธีเมชเลส (meshless method) เนื่ องจากวิธีเมชเลสยังเป็ นวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่และยังไม่เป็ นที่
แพร่ หลายในการปัญหาแบบไม่เป็ นเชิงเส้นโดยเฉพาะสมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น
วิธีเมชเลสมีหลายวิธี ความแตกต่างของแต่ละวิธีข้ ึนอยูก่ บั ขั้นตอนการกาหนดฟั งก์ชนั ฐาน การสร้ างระบบสมการพีชคณิ ตจากสมการ
เชิงอนุพนั ธ์และเงื่อนไขขอบเขต ตัวอย่างวิธีที่มีการศึกษา เช่น วิธีการประมาณกาลังสองน้อยสุ ดแบบเคลื่ อนที่ (moving least squares approximations)
(Boresi, Chong and Saigal, 2003) วิธีการประมาณพื้นที่เชิ งอนุพนั ธ์ (differential quadrature method) (สมชาติ ฉันทศิริวรรณ, 2546) วิธีเมชเลส
เฉพาะที่ของพีทรอฟกาเลอร์คิน (local meshless Petrov-Galerkin method) (Han, Liu, Rajendran and Atluri, 2006) เป็ นต้น
ขั้นตอนการคานวณหาผลเฉลยด้วยวิ ธี เมชเลส เริ่ มจากการแปลงสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ อยู่ใ นรู ป สมการอิ น ทิ กรั ล ด้วยหลัก การของ
แคลคูลสั แปรผันรู ปแบบอ่อน ตัวอย่างงานวิจยั ที่ใช้หลักการของแคลคูลสั แปรผันรู ปแบบอ่อน เช่น วิธีเมชเลสเฉพาะที่ของพีทรอฟกาเลอร์ คิน (Han,
Liu, Rajendran and Atluri, 2006) วิธีเมชเลสของพีทรอฟกาเลอร์คิน (Zhang, 2007) และวิธีเมชเลสด้วยวิธีกาเลอร์ คิน (Nguyen, Rabczuk, Bordas and
Duflot, 2008) เป็ นต้น ผลเฉลยโดยประมาณอยูใ่ นรู ปพจน์สมั ประสิ ทธิ์ ของฟังก์ชนั ฐานและฟั งก์ชนั ฐาน (basis function) จากนั้นทาการเลื อกฟั งก์ชนั
ฐานที่เหมาะสม แล้วนาผลเฉลยโดยประมาณแทนในสมการอินทิกรัล และทาการแปลงสมการอินทิกรัลให้อยูใ่ นรู ปสมการพีชคณิ ต เพื่อคานวณหา
ผลเฉลยโดยประมาณต่อไป
งานวิจยั นี้ ทาการศึกษาและสร้ างสมการอินทิ กรั ลรู ปทัว่ ไปเพื่อหาผลเฉลยโดยประมาณของสมการชเรอดิ งเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น
ด้วยวิธีเมชเลสจากหลักการของแคลคูลสั แปรผันรู ปแบบอ่อนที่มีเงื่อนไขจากการวางฟั งก์ชนั ฐานได้ ส่ วนการคานวณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วย
ในการคานวณอีกทางหนึ่ง เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และแม่นยาในการคานวณ ผูว้ ิจยั คาดว่างานวิจยั ชิ้นนี้ จะเป็ นประโยชน์พ้นื ฐานในการแก้ปัญหา
ด้านฟิ สิ กส์ ด้านวิศวกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีรูปสมการอยูใ่ นรู ปสมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้นหรื อใกล้เคียงต่อไป

2. วิธีการศึกษา
การแก้สมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็ นเชิงเส้นเพื่อหาผลเฉลยโดยประมาณ ด้วยวิธีเมชเลสจากหลักการของแคลคูลสั แปรผันรู ปแบบ
อ่อนที่มีเงื่อนไขจากการวางฟังก์ชนั ฐาน มีข้ นั ตอนดังนี้

2.1 การแปลงสมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่ เป็ นเชิงเส้ นให้ เป็ นสมการเชิงเส้ นด้ วยวิธีเมชเลส
งานวิจยั นี้เลือกใช้รูปสมการชเรอดิงเงอร์แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น คือ
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คือ สัมประสิ ทธิ์ ที่ข้ ึนกับเวลาของฟั งก์ชนั ฐาน,  j x  คือ ฟั งก์ชนั ฐานที่ข้ ึนกับตาแหน่ ง, N คือ จานวนฟั งก์ชนั ฐาน จากนั้น
นาผลเฉลยโดยประมาณในสมการที่ 6 และสมการที่ 7 แทนในสมการที่ 5 ในสมการที่ 5 พจน์ 1 v  จะมีค่าเท่ากับศูนย์ เนื่ องจากเงื่อนไข
เมื่อ

 j t 

2

x

ขอบเขต จะได้


N

 j



j 1

t

 i v

j 

N


1 v N
 j j   v   j k l  jkl  dx  0

2 x j 1
x
j ,k ,l 1


(8)

สมการที่ 8 คือ สมการอินทิกรัลรู ปทัว่ ไปสาหรับสมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้นของสมการที่ 4 สาหรับงานวิจยั นี้เลือกค่าฟั งก์ชนั
ทดสอบคือ v  i จึงเขียนสมการที่ 8 ได้ใหม่


N

 j

j 1

t

 i  


i

j 

1 i
2 x

 j

N


j 1

j

x

  i

N

  

j ,k ,l 1

j


k
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ขั้นตอนต่อไปจะทาการแปลงสมการที่ 9 ให้เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์ในรู ปเมตริ กซ์ จะได้
A  B  C  

(10)

 0

เมื่อ A เป็ นเมตริ กซ์ Aij , B เป็ นเมตริ กซ์ Bij , C เป็ นเมตริ กซ์ Cij และ  เป็ นเมตริ กซ์  j โดย
(11)
A  i    dx
ij

i



Bij

N

(12)

1
i j dx
2

      



Cij

j

k ,l 1


k

l

i

j


k

l

(13)

dx

และเมื่อนาสมการที่ 10 คูณด้วยส่ วนกลับของ A ทั้งสองข้าง จะได้รูปสมการเชิงอนุพนั ธ์ในรู ปชัดแจ้ง (explicit)
  A B  C  
งานวิจยั นี้ พิจารณาปัญหากรณี 1 มิติ ฟังก์ชนั ฐานที่เลือกใช้คือ ฟังก์ชนั ฐานเกาส์เซี ยน (gaussian basis function)
1

i  x   e  c  xx 

(14)
(15)

2

i

1
e

xi

2

c

ภาพที่ 1 ฟังก์ ชันฐานเกาส์ เซียน
N=5
c

= 75

c

= 150

c

= 250

N

= 25

ภาพที่ 2 ฟังก์ ชันฐาน เมือ่ ค่ าพารามิเตอร์ กายภาพ  = 100 จานวนฟังก์ ชันฐาน 5 และ 25 ฟังก์ ชันฐานและค่ าพารามิเตอร์ ของ
ฟังก์ ชันฐาน c = 75 และ 250
จากนั้นนาสมการที่ 15 แทนในสมการที่ 11, สมการที่ 12, สมการที่ 13 และแทนค่าเงื่อนไขขอบเขตตามลาดับ จะได้



  
i 
  2c
(16)
x  x  2  erf  2c x  x 
A  
e
erf 
1
 c xi  x j
2
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Bij
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2
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 2
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 2

c c 2 x  x 
2 c x x 
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2 c xi  x j  2 e
 xi  x j e 2 c
8
2
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c

 2 ce 2

2
j
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j

2
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 c
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  2c

2
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i
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2

l

j

j

 xk

  x  x   x  x   x  x   
2

2

l

i

2

i

2

k

l




k

l

(18)





  c
xi  x j  xk  xl  4   erf  c xi  x j  xk  xl  
erf 
2
2




 


 


ขั้นตอนต่อไปเป็ นการหาค่าสัมประสิ ทธิ์  จากการกาหนดเงื่อนไขเริ่ มต้นที่ t  0 สามารถเขียนสมการที่ 6 ได้ใหม่
ˆ 0  

 0  x 
N

j

j 1



j

(19)

f x 

กาหนดเงื่อนไขตั้งต้นฟังก์ชนั f x  A sech k ( x  0.5) คือฟังก์ชนั ไฮเพอร์โบลิกเซแคนต์ (Hyperbolic Secant) เมื่อ A0  1 และ k  25
ฟังก์ชนั f x  ที่ใช้สาหรับงานวิจยั นี้ มกั ใช้อธิบายโซลิตอนที่ปรากฏในปัญหาทางฟิ สิ กส์ที่อธิบายด้วยสมการชเรอดิงเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้น จากนั้น
คูณสมการที่ 19 ด้วย  i* x  dx ทั้งสองข้าง จะได้
0

 f x   x dx
*
i



(20)

 0   x   x dx
N

j 1

*
i

j

j

เมื่อ Gi   f x i* x dx และ H ij   i* x   j x dx จึงเขียนสมการที่ 20 ในรู ปเมตริ กซ์ได้ คือ
(21)

G  H  0 

เมื่อ G เป็ นเมตริ กซ์ Gi , H เป็ นเมตริ กซ์ H ij และ  0  เป็ นเมตริ กซ์  j 0 
จากนั้นนาสมการที่ 21 คูณด้วยส่ วนกลับของ H ทั้งสองข้างจะได้
(22)

 0   H G
1

และนาค่าสัมประสิ ทธิ์  ที่เวลาตั้งต้นจากสมการที่ 22 ไปใช้ในการแก้สมการเชิ งอนุพนั ธ์ในสมการที่ 14 ต่อไป
N=5
c

= 75

c

= 150

c

= 250

N

= 25

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลเฉลย (เส้ นทึบ) กับผลเฉลยโดยประมาณ (เส้ นประ) ทีเ่ วลาเริ่มต้น
2.2 การกาหนดค่ าพารามิเตอร์ และการแก้ปัญหาด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีข้นั ตอนดังนี้
2.2.1 การกาหนดค่าพารามิเตอร์ กายภาพ (  ) จานวนฟังก์ชนั ฐาน ( N ) และค่าพารามิเตอร์ ของฟังก์ชนั ฐาน ( c ) ค่าต่างๆ
2.2.2 คานวณหาค่า G ในสมการที่ 21 ด้วยวิธีคานวณเชิ งตัวเลขที่เรี ยกว่า กฎสี่ เหลี่ ยมคางหมู (Trapezoidal rule) ซึ่ งเป็ นวิธีการ
ประมาณค่าอินทิเกรตวิธีหนึ่ง (Gerald and Wheatley, 2004) ส่วนการคานวณค่า H เพื่อหาเงื่อนไขตั้งต้น 
2.2.3 หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ข้ ึนกับเวลาของฟังก์ชนั ฐาน  j t  ในสมการที่ 14 ซึ่ งอยูใ่ นรู ปสมการเชิ งอนุพนั ธ์สามัญอันดับหนึ่ งด้วยวิธี
รุ งเง-คุตตา อันดับ 4 และ 5 เพื่อหาคาตอบของสมการที่ 14 (Gerald and Wheatley, 2004) และสาหรับแต่ละเวลาหา A , B และ C จากสมการที่
16, สมการที่ 17 และสมการที่ 18 ตามลาดับ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ กายภาพ  = -50, 100 และ 200 ที่จานวนฟั งก์ชนั ฐาน 5 และ 25 ฟั งก์ชนั ฐาน และ
ค่าพารามิเตอร์ ของฟังก์ชนั ฐาน c = 75, 150 และ 250 ได้ผลดังภาพที่ 4, 5 และ 6 จากผลการศึกษาพบว่า 5 ฟั งก์ชนั ฐาน ค่าพารามิเตอร์ ของฟังก์ชนั
ฐาน 75, 150 และ 250 เวลาที่ใ ช้ในการค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มน้อยกว่า 25 ฟั งก์ชันฐาน สาหรับ 25 ฟั งก์ชันฐาน
ค่าพารามิเตอร์ ของฟั งก์ชนั ฐาน 75 เวลาที่ใช้ในการคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มนานกว่าค่าพารามิเตอร์ ของฟั งก์ชนั ฐาน 150 และ
135

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

250 สาหรับผลการศึกษาครั้งนี้ ในระหว่างการคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ควบคู่กบั โปรแกรมอื่นด้วย ดังนั้นเวลาที่ใช้เวลา
ในการคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย
N=5

c

= 75

c

= 150

c

= 250

N = 25

ภาพที่ 4 ผลเฉลยโดยประมาณ เมือ่ ค่ าพารามิเตอร์ กายภาพ  = -50 จานวนฟังก์ ชันฐาน 5 และ 25 ฟังก์ ชันฐาน และ
ค่ าพารามิเตอร์ ของฟังก์ ชันฐาน c = 75, 150 และ 250
N=5

c

= 75

c

= 150

c

= 250

N = 25

ภาพที่ 5 ผลเฉลยโดยประมาณ เมือ่ ค่ าพารามิเตอร์ กายภาพ  = 100 จานวนฟังก์ ชันฐาน 5 และ 25 ฟังก์ ชันฐาน และ
ค่ าพารามิเตอร์ ของฟังก์ ชันฐาน c = 75, 150 และ 250
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N=5

c

= 75

c

= 150

c

= 250

N = 25

ภาพที่ 6 แสดงผลเฉลยโดยประมาณ เมือ่ ค่ าพารามิเตอร์ กายภาพ  = 200 จานวนฟังก์ ชันฐาน 5 และ 25 ฟังก์ ชันฐาน และ
ค่ าพารามิเตอร์ ของฟังก์ ชันฐาน c = 75, 150 และ 250

4. สรุ ป
จากผลการศึกษาสาหรับค่าพารามิเตอร์ กายภาพ  = -50, 100 และ 200 ทาการเปรี ยบเทียบจานวนฟังก์ชนั ฐานระหว่าง 5 และ 25
ฟังก์ชนั ฐาน พบว่า 5 ฟังก์ชนั ฐาน เวลาที่ใช้ในการคานวณหาผลเฉลยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอ้ ยกว่า 25 ฟังก์ชนั ฐาน เนื่องจากจานวนวนรอบหา
ผลบวกของการคานวณในพจน์ไม่เป็ นเชิ งเส้นของสมการชเรอดิ งเงอร์ แบบไม่เป็ นเชิ งเส้นในสมการที่ 13 จะใช้เวลาในการคานวณนานตามจานวน
ฟังก์ชนั ฐาน สาหรับ 25 ฟังก์ชนั ฐาน ค่าพารามิเตอร์ ของฟังก์ชนั ฐาน 75 ใช้เวลาในการคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นานกว่าค่าพารามิเตอร์ ของ
ฟังก์ชนั ฐาน 150 และ 250 เนื่ องจากการซ้อนทับกันของฟังก์ชนั ฐาน ดังภาพที่ 3 โดยค่าพารามิเตอร์ ของฟังก์ชนั ฐานมีค่าน้อย ฟั งก์ชนั ฐานจะซ้อนทับ
กันมากกว่าค่าพารามิเตอร์ ของฟังก์ชนั ฐานมีค่ามาก จากผลการศึกษาพบว่า ค่าพารามิเตอร์ ของฟังก์ชนั ฐานที่เหมาะสมสาหรับ 5 ฟั งก์ชนั ฐาน คือ 150
และค่าพารามิเตอร์ ของฟังก์ชนั ฐานที่เหมาะสมสาหรับ 25 ฟั งก์ชนั ฐานคือ 250 สาหรับการศึกษาครั้งนี้ นาเสนอเพียง 5 และ 25 ฟั งก์ชนั ฐาน แม้ผล
จากการศึกษาจะชี้ ว่าจานวนฟังก์ชนั ฐานที่เพิ่มขึ้นน่ าจะให้ผลที่ ดีกว่า แต่เวลาที่ใช้ในการคานวณก็จะเพิ่มขึ้นตามจานวนฟั งก์ชนั ฐานที่ มากขึ้นอย่าง
มาก ดังนั้นในการศึกษาต่อไปอาจเลือกฟังก์ชนั ฐานที่มีการซ้อนทับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มจานวนฟังก์ชนั ฐานให้มากขึ้น
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วิธีไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์ และวิธีขยายของไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์
สาหรับสมการฟิ ชเชอร์ โคลโมโกรอฟ และสมการเบอเกอร์ ฟิชเชอร์ โคลโมโกรอฟ
The Tanh and Extend Tanh Method for the Fisher - Kolmogorov Equation and the Berger
Fisher - Kolmogorov Equation
กิตติยา เจนกิจ
Kittiya Chankich
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: kanplu.bum@gmail.com

บทคัดย่ อ
ในงานวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้วิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์และวิธีขยายของไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์เพื่อสร้างผลเฉลยต่างๆ ของสมการฟิ ชเชอร์
โคลโมโกรอฟ และสมการเบอเกอร์ ฟิชเชอร์โคลโมโกรอฟ ซึ่งได้ผลเฉลยของคลื่นเคลื่อนที่ และผลเฉลยคลื่นกระแทก จากการยืนยันด้วยวิธีทดลอง
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผลเฉลยเหล่านี้ มีความสาคัญสาหรั บปั ญหาไม่เชิ งเส้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสมการจลศาสตร์ ของสารเคมี ระยะการ
เปลี่ยนแปลงลาดับใกล้จุดลิฟซิฟ (Lifshitz point) แบบจาลองสาหรับ Spatiotemporal Chaos in bitable system และสมการความกว้างของคลื่น
คาสาคัญ : Fisher –Kolmogorov equation, Berger Fisher –Kolmogorov equation, The tanh method, The extend tan method.

Abstract
This research, used the tanh and extend tanh method for such assume of the fisher - kolmogorov equation and the berger fisher kolmogorov equation. Has assume of motion wave and assume of shock wave, from confirm which test effective method. This assume has
important for Non-linear problem in science. Express, chemical of kinetics Equations. The transition period of sequence near lifshitz point, model
for Spatiotemporal Chaos in bitable system, and width of waves equation.
Keywords: Fisher –Kolmogorov equation, Berger Fisher –Kolmogorov equation, The tanh method, The extend tan method.

1. บทนา
ปรากฏการณ์ไม่เชิ งเส้นนั้นมีความสาคัญต่องานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของกลศาสตร์ ของไหล
ฟิ สิ กส์ของของแข็ง พลาสมาฟิ สิ กส์ คลื่นพลาสมา และเคมีฟิสิ กส์ ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ มกั จะเป็ นปัญหาของสมการเชิ งอนุพนั ธ์ยอ่ ย ซึ่ งไม่มีรูปแบบ
วิธีหาผลเฉลยที่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของสมการ การหาคาตอบแม่นตรงทาได้หลายวิธีดงั นี้ วิธีการกระจายผกผัน วิธีการแบบเชิ งเส้นคู่ฮิโรตะ
วิธีการกระจายแบบพองแลแบบตัด สาหรับวิธีไฮเพอร์ โบลิ ก แทนเจนต์น้ นั นับได้ว่าเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพในการหาคาตอบคลื่ นเคลื่ อนที่แม่นตรง
ดังที่ใช้ในงานวิจยั ในการหาคาตอบของหลากหลายสมการของนักคณิ ตศาสตร์ หลายคน และมี นกั วิจยั ชื่ อ ฮุ ยบิ นและเคลิ นได้ใช้อนุ กรมกาลังเป็ น
คาตอบในวิธีไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์ และแทนการกระจายนี้ ในสมการเคดี วีอนั ดับสู ง ซึ่ งทาให้ได้สัมประสิ ทธิ์ ของอนุ กรมกาลัง วิธีไฮเพอร์ โบลิ ก
แทนเจนต์น้ ี ได้พฒั นาขึ้นมาหลายปี แล้ว ซึ่ งเป็ นวิธีตรงๆ และเป็ นวิธีทางพีชคณิ ตที่ มีผลอย่างมาก ใช้ในการหาคาตอบแม่นตรงของสมการการแพร่
ไม่เชิ งเส้น เมื่อเร็ วๆ นี้ มีงานวิจยั หลายๆ งานได้มุ่งเน้นในเรื่ องของการน าไปใช้และการขยายตัวของวิธีการนี้ ดังนั้นจึงได้คิดค้นรู ปแบบต่างๆ
ของวิธีไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์ข้ ึนมากมาย
สาหรับงานวิจยั นี้ จะศึกษาสมการฟิ ชเชอร์ -โคลโมโกรอฟ (Fisher –Kolmogorov equation) เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยไม่เชิ งเส้นอันดับ
สอง มีรูปสมการ คือ
(1)
ut  u xx  u  u 3
ปรากฏตัวในสมการจลศาสตร์ ของสารเคมี ค้นพบโดย R.A. fishers และ A.N. Kolmogorov และสมการเบอเกอร์ ฟิชเชอร์ -โคลโม
โกรอฟ (Berger Fisher –Kolmogorov equation) เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยไม่เชิงเส้นอันดับสอง มีรูปสมการ คือ
(2)
ut  uxx  auux  u  u 3
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาโดยรวมสมการเบอเกอร์ กบั สมการฟิ ชเชอร์ -โคลโมโกรอฟซึ่งเกี่ยวกับระยะการเปลี่ยนแปลงลาดับใกล้จุดลิฟซิ ฟ
(Lifshitz point) ของแบบจาลองสาหรับ Spatiotemporal Chaos in bitable system และสมการความกว้างของคลื่น
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2. วิธีการศึกษา
2.1 วิธีไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์ (The tanh method)
1. พิจารณารู ปแบบทัว่ ไปของสมการไม่เชิงเส้น
(3)

P  u, ut , ux , uxx ,...  0

2. หาคาตอบของสมการ (5) โดยกาหนดตัวแปรคลื่น   c( x  t ) ดังนั้นจะได้
u( x, t )  U ( )

(4)

โดยที่คาตอบคลื่น U ( ) นั้นเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว  ด้วยข้อตกลงนี้ เราจะได้

d
 c
,
t
d


d
c
,
x
d

(5)

และอนุพนั ธ์อนั ดับอื่นๆ อีก เมื่อแทนสมการ (5) แล้วจะทาให้แปลงสมการเชิ งอนุพนั ธ์ยอ่ ย สมการ (3) เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
(6)
P U ,U ,U ,...  0
3. ถ้าทุกเทอมของผลลัพธ์ของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญนั้นมีอนุพนั ธ์ของ  แล้วเราจะสามารถอินทิเกรตสมการนี้ ได้ และกาหนดให้
ค่าคงที่ของการอินทิเกรตเป็ นศูนย์ จะทาให้เราได้สมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญที่จดั รู ปเรี ยบร้อยแล้ว
4. ในขั้นนี้ เราจะกาหนดตัวแปรอิสระใหม่คือ
(7)
Y  tanh( )
ซึ่งจะทาให้ได้
d
d
 1  Y 2 
,
d
dY

d2
d
d2 
2 
2

1

Y

2
Y

1

Y
,

d 2
dY
dY 2 










(8)

และสามารถหาอนุพนั ธ์อนั ดับอื่นๆ ได้ในทานองเดียวกัน
5. กาหนดให้
(9)

M

U ( )  S (Y )   akY k
k 0

เมื่อ M เป็ นจานวนเต็มบวก ซึ่ งเราจะต้องหาค่า M นี้ แทนสมการ (10) และ (11) ในสมการ (8) ซึ่งเป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ จะได้
สมการที่เป็ นสมการยกกาลังของ Y
6. พารามิเตอร์ M หาได้จากการนาพจน์ที่เป็ นเชิงเส้นของอันดับสู งสุ ดในสมการของผลลัพธ์มาเท่ากับอันดับสู งสุ ดในพจน์ไม่เชิงเส้น
แล้วทาการหา M โดยการเทียบสัมประสิ ทธิ์ ของกาลังของ Y ในสมการของผลลัพธ์ ซึ่ งจะทาให้ได้ระบบสมการพีชคณิ ตที่เกี่ยวข้องกับ
ak ,(k  0...M ), c, และ  เมื่อหา M ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นจานวนเต็มบวก ได้แล้ว และใช้ M นี้ กบั สมการ (11) จะทาให้เราได้คาตอบ
วิเคราะห์ที่เป็ นอยูใ่ นรู ปแบบปิ ด

2.2 วิธีขยายของไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์ (The Extend tanh method)
เป็ นวิธีที่พฒั นามาจากวิธีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่อนุกรม S(Y) สรุ ปเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. พิจารณารู ปแบบทัว่ ไปของสมการไม่เชิ งเส้น
P  u, ut , ux , uxx ,...  0

(10)

2. หาคาตอบของสมการ (10)โดยกาหนดตัวแปรคลื่น   c( x  t ) ดังนั้นจะได้
u( x, t )  U ( )
โดยที่คาตอบคลื่น U ( ) นั้นเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว  ด้วยข้อตกลงนี้ เราจะได้

d
 c
,
t
d

d
c
,
x
d

(11)

(12)

และอนุพนั ธ์อนั ดับอื่นๆ อีก เมื่อแทนสมการ (12) แล้วจะทาให้แปลงสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย สมการ (10) เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
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(13)

P U ,U ,U ,...  0

3. ถ้าทุกเทอมของผลลัพธ์ของสมการเชิ งอนุพนั ธ์สามัญนั้นมีอนุพนั ธ์ของ  แล้วเราจะสามารถอินทิเกรตสมการนี้ ได้ และกาหนดให้
ค่าคงที่ของการอินทิเกรตเป็ นศูนย์ จะทาให้เราได้สมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญที่จดั รู ปเรี ยบร้อยแล้ว
4. ในขั้นนี้เราจะกาหนดตัวแปรอิสระใหม่คือ
(14)
Y  tanh( )
และสามารถหาอนุพนั ธ์อนั ดับต่าง ๆ
5. กาหนดให้
M

M

k o

k 1

U ( )  S (Y )   a k Y K   b k Y k

(15)

เมื่อ M เป็ นจานวนเต็มบวก
6. หาค่า M

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1วิธีขยายของไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์ (The tanh method)
3.1.1 สมการฟิ ชเชอร์ -โคลโมโกรอฟ(Fisher –Kolmogorov equation)
มีรูปสมการ คือ
(16)
ut  u xx  u  u 3
ใช้สมการ (11) และ (12) ; ให้ u( x, t )  U ( ) เมื่อ   c( x  t ) เปลี่ยนสมการที่ (17) เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ จะได้
c

dU  
d

 c2

d 2U  
d

 U    U 3    0

(17)

กาหนด
(18)

M

U ( )  S (Y )   ak Y k
k 0

เมื่อ Y  tanh( ) จากสมการ (17) และ (18) คานวณค่าพารามิเตอร์ ได้ M  1 แล้วแทนค่าลงในสมการ (17) ทาให้เราได้คาตอบ
วิเคราะห์ในรู ปแบบปิ ด
(19)
 2a1c2  a13 Y 3   a1c  3a0a12 Y 2   2a1c2  a1  3a02a Y 1   a1c  a0  a03 Y 0  0
คานวณ หาค่า a0 , a1 , c, และ  แล้วแทนลงในสมการ (19) จะได้ผลเฉลยแต่ละชุด ดังนี้
 1 
1 1
3  ,
u ( x, t )    tanh 
t 
x
2 2
2
2
2 



 1 
1 1
3  ,
 tanh  
x
t 

2 2
2 
 2 2
 1 
1 1
3 
u ( x, t )   tanh 
t 
x
2 2
2 
2 2 
u ( x, t ) 

(20)

 1 ,
u ( x, t )  tanh 
x
 2 

และจะได้ผลเฉลยของคลื่นกระแทก คือ
 1 
1 1
3  ,
u ( x, t )    coth 
x
t 

2 2
2 
2 2 
 1 
1 1
3  ,
u ( x, t )   coth  
x
t 

2 2
2 
 2 2

u ( x, t ) 

 1 
1 1
3  ,
 coth 
t 
x
2 2
2 
2 2 

(21)

 1 
u ( x, t )  coth 
x
 2 

141

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

3.1.2 สมการเบอเกอร์ ฟิ ชเชอร์ โครโมโกลอฟ (Berger -Fisher –Kolmogorov equation)
มีรูปสมการ คือ
(22)
ut  uxx  auux  u  u 3
เมื่อ a เป็ นค่าคงที่
โดยการใช้วิธีไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์หาผลเฉลย ที่กาหนดตัวแปรคลื่น   c( x  t ) เปลี่ยนสมการที่อยูใ่ นรู ปฟั งก์ชนั
u ( x, t ) เป็ น U ( ) โดยที่คาตอบคลื่น U ( ) นั้นเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว c เปลี่ยนสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย (22) เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์
สามัญ
c

(23)

dU d 2U
dU

 aU
U U 3
d d 2
d

กาหนดให้
M

U ( )  S (Y )   akY k

(24)

k 0

โดยที่ Y  tanh( )
จากสมการ (23 )และ (24) คานวณค่าพารามิเตอร์ ได้

M 1

แล้วแทนค่าลงในสมการ (24) ทาให้เราได้คาตอบวิเคราะห์ในรู ปแบบปิ ด

(a03  c a1   a0 a1  a0 )  (3a0 2 a1  2 2 a1   a12  a1 )Y
(c a1   a0 a1  3a0 a12 )Y 2  (2 2 a1   a12  a13 )Y 3  0

(25)

คานวณ หาค่า a0 , a1 , c, และ  แล้วแทนลงในสมการ (24)จะได้ผลเฉลยแต่ละชุด ดังนี้
1

1 1
1
(a  a 2  8) 2  4  
u1 ( x, t )    tanh  (a 
4a 2  32)  x 
t 

2 2
2
 8
8a  8 a 2  8  

1

1 1
1
(a  a 2  8) 2  4  
u2 ( x, t )    tanh  (a 
4a 2  32)  x 
t 

2 2
2
 8
8a  8 a 2  8  

1

1 1
1
(a  a 2  8) 2  4  
u3 ( x, t )   tanh  (a 
4a 2  32)  x 
t 

2 2
2
 8
8a  8 a 2  8  

1

1 1
1
(a  a 2  8) 2  4  
u4 ( x, t )   tanh  (a 
4a 2  32)  x 
t 

2 2
2
 8
8a  8 a 2  8  

 1

1 1
1
(a  a 2  8) 2  4  
u5 ( x, t )    tanh   (a 
4a 2  32)  x 
t 

2 2
2
 8
8a  8 a 2  8  

 1

1 1
1
(a  a 2  8) 2  4  
u6 ( x, t )    tanh   (a 
4a 2  32)  x 
t 

2 2
8
2
8a  8 a 2  8  



u7 ( x, t ) 
u8 ( x, t ) 

 1

1 1
1
(a  a 2  8) 2  4  
 tanh   (a 
4a 2  32)  x 
t 
2


2 2
2
 8
8
a

8
a

8



 1

1 1
1
(a  a 2  8) 2  4  
 tanh   (a 
4a 2  32)  x 
t 

2 2
8
2
8a  8 a 2  8  



และจะได้ผลเฉลยของคลื่นกระแทก คือ





2



1 1
1
1
a  a 2  8  4 
u1 ( x, t )    coth  (a 
4a 2  32  x 
t


8
2 2
2
8a  8 a 2  8 








2



1 1
1
1
a  a 2  8  4 

2

u 2 ( x, t )    coth (a 
4a  32 x 
t


8
2 2
2
8a  8 a 2  8 




142

(26)

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation





2



1 1
1
1
a  a 2  8  4 

2

u 3 ( x, t )   coth (a 
4a  32 x 
t


8
2 2
2
8a  8 a 2  8 








2



1 1
1
1
a  a 2  8  4 

2

u 4 ( x, t )   coth (a 
4a  32 x 
t


8
2 2
2
8a  8 a 2  8 








2



1 1
1
1
a  a 2  8  4 

2

u 5 ( x, t )    coth  (a 
4a  32 x 
t


 8
2 2
2
8a  8 a 2  8 



2




2
1 1
1
1
a  a  8  4 
u 6 ( x, t )    coth  (a 
4a 2  32  x 
t


2
 8
2 2
2
8
a

8
a

8












2



1 1
1
1
a  a 2  8  4 

2

u 7 ( x, t )   coth  (a 
4a  32 x 
t


 8
2 2
2
8a  8 a 2  8 








2



1 1
1
1
a  a 2  8  4 

2

u8 ( x, t )   coth  (a 
4a  32 x 
t


 8
2 2
2
8a  8 a 2  8 




(27)

3.2 วิธีขยายของไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์ (The tanh method)
3.2.1 สมการฟิ ชเชอร์ -โคลโมโกรอฟ (Fisher –Kolmogorov equation)
มีรูปสมการ คือ
ut  u xx  u  u 3
ใช้สมการ (11) และ (12) เปลี่ยนสมการที่ (17) เป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ จะได้
c

กาหนด

dU  
d

 c2

d 2U  
d

(28)
(29)

 U    U 3    0

M

M

k o

k 1

(30)

U ( )  S (Y )   a k Y K   b k Y k

เมื่อ Y  tanh( ) จากสมการ (29) และ (30) คานวณค่าพารามิเตอร์ ได้ M  1 แล้วแทนค่าลงในสมการ (30) ทาให้เราได้คาตอบ
วิเคราะห์ในรู ปแบบปิ ด

dS
dS
d 2S 
(31)
c 1  Y 2 
 c 2 1  Y 2  2Y
 1  Y 2 
 S  S3  0
dY





dY 2 

dY

คานวณ หาค่า b1 , a0 , a1 , c, และ  แล้วแทนลงในสมการ (30) จะได้ผลเฉลยแต่ละชุด ดังนี้
 1 ,
u ( x, t )  tanh 
x
 2 
u ( x, t ) 

 1 
1 1
3  ,
 tanh 
x
t 

2 2
2 
2 2 

u ( x, t ) 

 1 
1 1
3  ,
 tanh  
x
t 

2 2
2 
 2 2

(32)

 1 
1 1
3 
u ( x, t )    tanh 
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และจะได้ผลเฉลยของคลื่นกระแทก คือ
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3.2.2 สมการเบอเกอร์ ฟิ ชเชอร์ โครโมโกลอฟ (Berger -Fisher –Kolmogorov equation)
มีรูปสมการ คือ
ut  uxx  auux  u  u 3
เมื่อ a เป็ นค่าคงที่
โดยการใช้วิธีขยายของไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์หาผลเฉลย แต่ละชุดได้ ดังนี้
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บทคัดย่อ
ได้ประยุกต์ใช้เทคนิ คฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และคีโมเมทริ กส์ในการจาแนกเซลล์ปากมดลูก เพื่อระบุความ
แตกต่ างของเซลล์ป กติ แ ละเซลล์ม ะเร็ ง (ก่ อนและหลังการบ าบัดด้ว ยการฉายรั งสี ) เซลล์ต ัวอย่า งทั้ง หมดได้จากสถาบัน มะเร็ งแห่ ง ชาติ โดย
ประกอบด้วยเซลล์ปกติ เซลล์มะเร็ งก่อนการบาบัดและเซลล์มะเร็ งหลังการบาบัดจานวน 20 29 และ 29 ตัวอย่างตามลาดับ ตรวจวัดตัวอย่างทั้งหมด
ด้วยเทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในแบบวิธีส่งผ่าน ทาการคานวณโดยเลื อกใช้อินฟราเรดสเปกตรัมในช่ วงที่ เป็ นลายชี้ บ่งทางเคมี 1,300 ถึ ง
900 cm-1 และทาการวิเ คราะห์ สเปกตรั ม โดยวิธี การวิ เ คราะห์ ส่ วนประกอบมุข สาคัญ เพื่ อระบุตาแหน่ งของกลุ่ม เซลล์ตวั อย่างในปริ ภูมิข อง 3
ส่วนประกอบมุขสาคัญแรกพบว่า กลุ่มเซลล์ปกติแตกต่างอย่างชัดเจนจากกลุ่มเซลล์มะเร็ ง ยิ่งไปกว่านั้นได้ทาการคานวณระยะทางมาฮาโนบิสเทียบ
กับศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มพบว่า สามารถจาแนกตัวอย่างเซลล์ปกติ เซลล์มะเร็ งก่อนและเซลล์มะเร็ งหลังการบาบัดได้อย่างถูกต้องถึงร้ อยละ 90 93
และ 52 ตามลาดับ
คาสาคัญ: มะเร็ งปากมดลูก รังสี บาบัด อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี คีโมเมทริ กส์

Abstract
Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and Chemometrics were applied to discriminate the cervical cells according to
normal or cancerous (before and after radiotherapy) cells. All cervical cells were obtained from National Cancer Institute of Thailand, and
composed of 20 samples of normal cells, 29 samples of before-radiated cells, and 29 samples of after-radiated cells. All samples were measured by
infrared spectroscopic technique with transmission mode. The infrared spectra in the chemical fingerprint region (1,300 to 900 cm-1) were selected
for calculation. The spectra were analyzed by principal component analysis (PCA) to locate the clusters of each type of cells in the first three
principal component space. Among the three types of cervical cells, the normal cells were well differentiate from cancerous cells. In addition,
Mahalanobis distance, a similarity index, was calculated for each sample with respect to each cluster center. The percentages of correctly classified
(%CC) were 90%, 93% and 52% for normal, before-radiated and after-radiated cells, respectively.
Keywords: Cervical cancer, Radiotherapy, Infrared Spectroscopy, Chemometrics.

1. บทนา
1.1 เซลล์ กบั การก่ อมะเร็ง
กว่า 300 ปี แล้วที่เราสามารถมองเห็นเซลล์ของสิ่ งมีชีวิตผ่านกล้องจุลทรรศน์ และพบว่า ในร่ างกายมนุ ษย์ประกอบด้วยเซลล์ที่แตกต่าง
กัน มากกว่า 200 ชนิ ด โดยในเซลล์ที่มี โครงสร้ างอย่างง่ายที่ สุ ด ก็ยงั ประกอบด้ว ยโมเลกุ ล ที่ แ ตกต่ างกัน มากกว่า 1,000 ชนิ ด ซึ่ งรวมถึ งน้ าตาล
กรดอะมิโน (Amino Acid) กรดไขมัน (Fatty Acid) โปรตีน และกรดนิ วคลิอิก (Nucleic Acid) โดยเซลล์อาจเกิ ดความผิดปกติ จนเปลี่ ยนแปลง
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กลายเป็ นเซลล์มะเร็ งได้เรี ยกว่า เกิ ดกระบวนการก่อมะเร็ ง (Carcinogenesis) ซึ่ งเป็ นกระบวนการหลายขั้นตอนและซับซ้อนที่เปลี่ยนแปลงจากเซลล์
ปกติ (Normal Cell) ไปเป็ นเซลล์มะเร็ ง (Cancer Cell) (Chalmers and Griffiths, 2002: 3,338) ในปั จจุบนั พบว่า มี สารก่อมะเร็ ง (Carcinogen)
อยูห่ ลายชนิด เช่น แร่ ใยหิ น (Asbestos) สารในกลุ่มไดออกซิ น (Dioxin) สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive) เป็ นต้น

1.2 ปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูก
ปากมดลูก (Cervix or Neck of Uterus) เป็ นเนื้ อเยื่อแบบกล้ามเนื้ อเส้นใย (Fibromuscular Tissue) อยูต่ รงส่ วนล่างสุ ดของมดลูก
ยาวประมาณ 2 ถึง 3 cm และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm ปากมดลูกแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ปากมดลูกส่ วนนอก (Ectocervix) รู เปิ ดด้านนอก (External
Os) และปากมดลูกส่ วนใน (Endocervix)
มะเร็ งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็ นมะเร็ งที่พบมากที่สุดในหญิงไทยอายุ 35 ถึง 60 ปี โดยเกิดจากการติดเชื้ อไวรัสชนิ ด Human
Papilloma Viruses (HPV) (วสันต์ ลีนะสมิต และสมเกี ยรติ ศรี สุพรรณดิ ฐ, 2542:205-233) และมีปัจจัยร่ วมอื่นๆอีก เช่น การมีบุตรครั้งแรกเมื่ออายุ
น้อย การมีบุตรมาก การคุมกาเนิ ดโดยใช้ฮอร์ โมน การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อย และการมีคู่นอนหลายคน เป็ นต้น สถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ
ประมาณการว่า จะมีผปู ้ ่ วยทั้งรายเก่าและใหม่ไม่นอ้ ยกว่า 60,000 คนต่อปี มะเร็ งปากมดลูกเป็ นมะเร็ งที่สามารถป้ องกันได้ โดยต้องเข้ารับการตรวจใน
ภาวะก่อนมะเร็ ง และรักษาให้หายขาดก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็ นมะเร็ งในที่สุด (วสันต์ ลีนะสมิต และสมเกียรติ ศรี สุพรรณดิฐ, 2542:279-307) จาการ
สารวจหญิงไทยอายุระหว่าง 35 ถึง 59 ปี ของสานักงานสถิติแห่ งชาติในปี พ.ศ. 2549 พบว่า ประมาณร้ อยละ 50 ไม่เคยตรวจ หรื อไม่ได้ไปตรวจมาไม่
น้อยกว่า 5 ปี ยิง่ ไปกว่านั้น 20% ของผูท้ ี่เข้ารับการตรวจก็กลับมีผลการตรวจเป็ น “ผลลบลวง (False-negative Result)” (Chalmers and Griffiths, 2002:
3355)
ปัจจุบนั การตรวจติดตามโรคมะเร็ งปากมดลูกทางห้องปฏิบตั ิการที่เป็ นที่ยอมรับ คือ การตรวจทางเซลล์วิทยาหรื อที่เรี ยกว่า แปปสเมียร์
(Pap Smear) หรื อการทดสอบแปป (Pap Test) ซึ่งเป็ นการตรวจทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ (Cell Morphology) ซึ่ งพิจารณาความแตกต่างกันระหว่าง
เซลล์ปกติกบั เซลล์มะเร็ งดังภาพที่ 1 และระบุว่าเป็ นมะเร็ งในระยะใดดังภาพที่ 2 ข้อดี ของวิธีน้ ี คือ เป็ นวิธีการที่คุน้ เคยและเป็ นที่ยอมรับว่าสามารถ
ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในส่ วนที่ แพทย์มองไม่เห็ นด้วยตาเปล่า หรื อมองเห็ นแต่ไม่แน่ ใจ แต่การตรวจวิธีน้ ี ก็มีขอ้ จากัด คื อ มีสภาพไว
(Sensitivity) ต่า และมีความยากในการแปลผล โดยต้องอาศัยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญหรื อนักเซลล์วิทยาที่มีความชานาญในการวินิจฉัย

Pap Smear

- ตรวจประมาณสัปดาห์ที่ 3 หรื อต้นสัปดาห์ที่ 4
ของรอบประจาเดือน
- ไม่มีการตรวจภายในมาก่อน 24 ชัว่ โมง
- ไม่มีการเหน็บยาในช่องคลอดมาก่อน 48 ชัว่ โมง
- ไม่สวนหรื อทาความสะอาดภายในช่องคลอดมา
ก่อน 24 ชัว่ โมง
- ไม่มีเพศสัมพันธ์ในคืนวันก่อนมารับการตรวจ

ภาพที่ 1 การทดสอบแปปสเมียร์
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ภาพที่ 2 จาลองการแบ่ งระยะของมะเร็งปากมดลูก
1.3 เทคนิคฟูเรียร์ ทรานฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
เทคนิ คฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า เอฟทีไออาร์
(FT-IR) เป็ นเทคนิ คที่ให้พลังงานที่เป็ นแสงหรื อคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic Wave) ในช่วงอินฟราเรด (Infrared) หรื อเรี ยกสั้นว่า ไออาร์
(IR) ซึ่ งตรงกับเลขคลื่ น (Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ผ่านเข้าไปในสารตัวอย่างที่ตอ้ งการตรวจวิเคราะห์ โดยเทคนิ คการตรวจวัดนี้
อาศัยหลักการว่า “สารเคมีที่มีโครงสร้างโมเลกุลที่แตกต่างกันหรื อมีหมู่ฟังก์ชนั (Functional Group) ที่แตกต่างกันจะมีสถานะแทรนซิ ชนั ของพลังงาน
การสั่น (Vibrational Energy Transition State) ที่แตกต่างกัน เป็ นผลให้มีอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) ที่แตกต่างกันไปด้วย” (Skoog,
Holler and Nieman, 1998: 381-383; Kellner, Mermet, Otto and Widmer, 1998: 541-543) เนื่ องจากในความเป็ นจริ งพบว่า เซลล์ปกติยอ่ มต้อง
ประกอบด้วยสารเคมีที่มีโครงสร้างในระดับโมเลกุลที่แตกต่างจากเซลล์มะเร็ ง อีกทั้งเมื่อเซลล์ปกติเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์
ไปเป็ นเซลล์มะเร็ งจนตรวจวัดได้ดว้ ยวิธีทดสอบแปป จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลมาก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นจึงสามารถตรวจวัดความ
แตกต่างของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ งได้ดว้ ยเทคนิคเอฟทีไออาร์

1.4 คีโมเมทริกส์
คีโมเมทริ กส์ (Chemometrics) เป็ นการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ ทางเคมีกบั กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการจัดการ
แปลผล และทานายข้อมูล ทางเคมี คี โมเมทริ ก ส์ อาจแบ่ งย่อยได้เ ป็ น 5 กลุ่ ม ด้วยกัน คื อ การออกแบบการทดลอง (Experimental Design)
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) การเทียบมาตรฐานหลายตัวแปร (Multivariate Calibration) การรู้จาแบบทางเคมี (Chemical Pattern
Recognition) และการแยกชัดทางเคมี (Chemical Resolution) (Brereton, 2003: 1-11 and Malinowski, 1991: 1) สาหรับการวิจยั นี้ เป็ นประยุกต์ใช้
การรู้ จาแบบทางเคมี ซึ่ งได้แก่ การวิเคราะห์ ส่วนประกอบมุขส าคัญและระยะมาฮาลาโนบิสทางในการจาแนกความแตกต่างของเซลล์ปกติและ
เซลล์มะเร็ งทั้งก่อนและหลังการทารังสี บาบัด

1.5 การวิเคราะห์ ส่วนประกอบมุขสาคัญ
การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสาคัญ (Principal Component Analysis) หรื อเรี ยกสั้นๆว่า พีซีเอ (PCA) เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ใช้ในการ
หาส่ วนประกอบมุขสาคัญ โดยลดมิ ติของเมทริ กซ์ขอ้ มูล (Data Matrix) ให้อยู่ในรู ปของตัวประกอบที่ มีคุ ณสมบัติออร์ ทอกอนัล (Orthogonal
Property) (Malinowski, 1991: 18-20) ในทางสเปกโทรสโกปี อาจกล่าวได้ว่า “การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข-สาคัญเป็ นการฉาย (Project) สเปกตรัม
ลงบนปริ ภูมิของส่ วนประกอบมุขสาคัญ (Principal Component Space)” คล้ายกับการอธิ บายตาแหน่ งของอนุ ภาคโดยใช้ระบบพิกดั คาร์ ทีเซี ยน
(Cartesian Coordinate System) ซึ่ งการทาการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสาคัญนี้ ทาให้สามารถเห็ นความสัมพันธ์ ความคล้ายคลึ ง และความแตกต่าง
ของแต่ละตัวอย่างได้ (Chen et al, 2008: 121-130)
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1.6 ระยะมาฮาลาโนบิส
ระยะทางมาฮาลาโนบิส (Mahalanobis Distance หรื อ di) เป็ นดัชนี ภาวะคล้าย (Similarity Index) ชนิ ดหนึ่ งที่ใช้ในการวัดระยะทาง
ระหว่างวัตถุ หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่ งได้ว่า เป็ นการวัดความคล้ายคลึ งกันของตัวอย่างโดยคานึ งถึ งความแปรปรวน (Variance) ของกลุ่ มตัวอย่าง
(Brereton, 2003: 227) ซึ่งสามารถคานวณได้สมการ (1)

di =

x  x C x  x 
1

i

j

i

/

j

ในกรณี ที่ใช้ในการจาแนกตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ A และ B สามารถคานวณระยะทางมาฮาลาโนบิสเทียบกับศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มได้เป็ น
diA =  xi  xA  CA1  xi  xA /

d iB =

 xi  xB  CB1  xi  xB 

/

(1)
(2)
(3)

โดยที่ xA และ xB เป็ นเวกเตอร์ (Vector) ของศูนย์กลางของกลุ่มตัวอย่าง A และ B ตามลาดับ ส่ วน C เป็ น เมทริ กส์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่ วมเกี่ยว (Variance-Covariance Matrix) โดยหลักการในการจาแนกว่าเป็ นสมาชิกในกลุ่มใดใช้เกณฑ์ระยะทางมาฮาลาโนบิสเทียบกับกลุ่ม
ใดน้อยที่สุดก็ทานายว่าเป็ นสมาชิกในกลุ่มนั้น

1.7 การสารวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
เทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในการตรวจเซลล์จากปากมดลูกโดย Wong และคณะในปี ค.ศ. 1991 พบว่า
เทคนิ ค นี้ สามารถตรวจพบการเปลี่ ยนแปลงของเซลล์ได้ก่ อนที่ เ ซลล์จ ะเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงรู ป ลัก ษณะ โดยตรวจจากการเปลี่ ยนแปลงของ
หมู่ฟังก์ชนั นัล (Functional Group) ของสารภายในเซลล์ ซึ่งแสดงผลออกมาในรู ปอินฟราเรดสเปกตรัมที่เปลี่ยนแปลงไป (Wong et al, 1991: 10988)
ต่อมาได้มีนกั วิจยั อีกหลายกลุ่มที่ได้ประยุกต์เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในการตรวจวินิจฉัยเกี่ ยวกับมะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งชนิ ดอื่นๆ เช่ น
ในปี ค.ศ. 1998 Cohenford และคณะได้นาเทคนิ คนี้ มาตรวจสอบในแต่ละเซลล์โดยใช้อินฟราเรดไมโครสโกปี (Infrared Microscopy) พบว่า ในเซลล์
ปากมดลูกปกติของผูป้ ่ วยที่เป็ นเนื้ องอก (Neoplasia) มีลกั ษณะโครงสร้ างทางโมเลกุลต่างจากเซลล์ปกติ ในผูป้ ่ วยที่ไม่เป็ นเนื้ องอก ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ขบวนการเกิดมะเร็ งปากมดลูก (Cohenford and Rigas, 1998: 15327) ในปี ค.ศ. 2006 Krishna และคณะได้ใช้เทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และ
รามานสเปกโทรสโกปี (Raman Spectroscopy) ตรวจวัดเซลล์มะเร็ งลิวคีเมีย (Leukemia) และเซลล์มะเร็ งเต้านมทั้งก่อนและหลังได้รับยาต่อต้านมะเร็ ง
แล้วใช้ซอฟต์แ วร์ ชื่อ STATISTICA ในการทาการวิเคราะห์ส่ วนประกอบมุขสาคัญและจาแนกเซลล์พบว่า สามารถจาแนกเซลล์แต่ละชนิ ดได้
(Krishna et al, 2006: 462) และในปี ค.ศ. 2008 Bogomolny และคณะได้ใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ตรวจวัดเซลล์สร้างเส้ นใยในหนูทดลอง
และเนื้ อเยือ่ ปากมดลูกจากผูป้ ่ วยที่เป็ นมะเร็ งในระยะต่างๆจานวน 38 ราย แล้วทาให้เซลล์จากหนูเกิ ดการติดเชื้ อ (Infection) โดยใช้ไวรัสที่ก่อมะเร็ ง
พบว่า สามารถจาแนกเซลล์มะเร็ งได้อย่างถูกต้องถึงร้อยละ 89.5 และ 97.4 ตามลาดับ (Bogomolny et al, 2008: 1038) เป็ นต้น สาหรับในประเทศไทย
ได้เริ่ มมีการศึกษาตรวจวัดเซลล์มะเร็ งโดยใช้เทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2541 ณัฐิยา และภัสสร์ พล ได้ศึกษาตัวอย่างเซลล์
ปากมดลูกของหญิงไทยจานวน 100 ตัวอย่าง พบว่า มีความแตกต่างของอินฟราเรดสเปกตรัมของเนื้ อเยื่อปากมดลูกปกติกบั เนื้ อเยื่อปากมดลูกที่เป็ น
มะเร็ ง ในปี พ.ศ. 2542 จิราวรรณ และศักรพงศ์ ได้ศึกษาเพิ่มเติมในหญิงไทย 1,000 ราย พบว่า การอักเสบของเนื้ อเยื่อ และการใช้ยาคุมกาเนิ ดมีผลต่อ
สเปกตรัมได้ และในปี พ.ศ. 2544 อุษณี ย ์ สุวิมลธีระบุตรได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กบั หมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ของ
กรดนิวคลีอิกในเซลล์ปากมดลูกก่อนและหลังการรักษามะเร็ งปากมดลูกด้วยรังสี รักษา และใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง พบว่า
อินฟราเรดสเปกตรัมของเซลล์มะเร็ งปากมดลูกก่อนและหลังการรักษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นต้น

2. วิธีการทดลอง
งา น วิ จ ั ย นี้ เ ป็ น งา น วิ จั ย เ ชิ งท ด ล อ ง เ พื่ อ ศึ ก ษ า ขั้ น ต อ น ก า รเ ต รี ยม ตั ว อย่ า ง ก า รต ร วจ วั ด ด้ ว ย เ ท ค นิ ค อิ น ฟ รา เ ร ด
สเปกโทรสโกปี และการใช้วิธีคีโมเมทริ กส์ที่เหมาะสมในการจาแนกความแตกต่างของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ ง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นตัวอย่างเซลล์
ปากมดลูกที่มีผลการตรวจยืนยันจากสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยประกอบด้วยเซลล์ปกติ (Normal Cell) เซลล์มะเร็ งก่อนการ
บาบัด (Pre-radiated Cancerous Cell) และเซลล์มะเร็ งหลังการบาบัด (Post-radiated Cancerous Cell) อย่างละ 20, 29 และ 29 ตัวอย่างตามลาดับ เริ่ มทา
การตรวจวัดโดยดูดตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกมาตัวอย่างละ 10 ไมโครลิตร แล้วป้ ายและเกลี่ ยตัวอย่างลงบนเซลล์ตวั อย่างอินฟราเรด (Infrared Sample
Cell) ทาการกาจัดน้ าโดยการกรองสุ ญญากาศ (Vacuum Filtration) แล้วตรวจวัดในแบบวิธีการส่ งผ่าน (Transmission Mode) และบันทึกอินฟราเรด
สเปกตรัมในช่ วงเลขคลื่ น (Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ด้วยเครื่ อง Nicolet Magna 750 FT-IR spectrometer ดังภาพที่ 3 โดยใช้ตวั
ตรวจหา (Detector) เป็ น DTGS และกาหนดการแยกชัด (Resolution) เป็ น 4 cm-1 จานวนการกราด (Number of Scans) เป็ น 64 และอัตราการขยาย
(Gain) เป็ น 1 แล้วทาการจาแนกความแตกต่างความแตกต่างระหว่างเซลล์ปากมดลูกปกติและเซลล์มะเร็ งทั้งก่อนและหลังฉายรังสี โดยใช้การวิเคราะห์
ส่วนประกอบมุขสาคัญและระยะมาฮาลาโนบิส
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ภาพที่ 3 เครื่อง Nicolet Magna 750 Spectrometer (A) และขั้นตอนในการตรวจวัด (B)- (E)

0.8 (A) เซลล์มะเร็ งก่ อนบาบัด
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0.2
0
0.8 (B) เซลล์มะเร็งหลังบาบัด
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0.8 (C) เซลล์ปกติ
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ภาพที่ 4 อินฟราเรดสเปกตรัมของตัวอย่ างเซลล์ มะเร็งก่ อนการบาบัด (A) หลังการบาบัด (B) และเซลล์ ปกติ (C)
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
จากภาพที่ 4 แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมที่ตรวจวัดได้ในแต่ละตัวอย่าง ส่ วนภาพที่ 5 แสดงสเปกตรัมเฉลี่ย (Mean Spectrum) ของตัวอย่าง
ของตัวอย่างเซลล์มะเร็ งปากมดลูกก่อนและหลังทาการบาบัดด้วยรังสี และตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกปกติในช่ วงเลขคลื่ น 1,300 ถึง 900 cm-1 ซึ่ งเป็ นช่ วง
เลขคลื่นที่มีรายงานว่า สามารถจาแนกความแตกต่างกันระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ งได้ จากสเปกตรัมข้างต้นจะเห็ นได้ว่า แม้เป็ นตัวอย่างเซลล์
ชนิ ดเดียวกันก็มีความแตกต่างกัน อันเนื่ องมาจากการแปรผัน (Variation) ในตัวอย่าง จึงทาให้ “ไม่สามารถจาแนกความแตกต่างของสเปกตรัมของ
เซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ งได้ดว้ ยตาเปล่า” จาเป็ นต้องทาการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสาคัญพบว่า เกิดการเกาะ
กลุ่ม (Cluster) ของตัวอย่างเซลล์ปกติ และเซลล์มะเร็ ง โดยอยู่แยกกันอย่างชัด เจนในปริ ภูมิของ 3 ส่ วนประกอบมุขสาคัญ โดยที่ เ ซลล์ปกติอยู่
“ด้านบน” ของปริ ภูมิ ในขณะที่เซลล์มะเร็ งอยู่ “ด้านล่าง” ของปริ ภูมิ ส่ วนกลุ่มของเซลล์มะเร็ งหลังการบาบัดอยูใ่ กล้เคียงกับกลุ่มเซลล์มะเร็ งดังแสดง
ในภาพที่ 6 และเมื่อคานวณระยะทางมาฮาลาโนบิสเทียบกับศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มพบว่า สามารถจาแนกตัวอย่างเซลล์ปกติ เซลล์มะเร็ งก่อนและ
หลังการบาบัดได้อย่างถูกต้องถึงร้อยละ 90, 93 และ 52 ตามลาดับ
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ภาพที่ 5 อินฟราเรดสเปกตรัมเฉลีย่ ของตัวอย่ างเซลล์ มะเร็งก่ อนการบาบัด (
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ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงกลุ่มตัวอย่ างของเซลล์ปกติ (สีเขียว) เซลล์มะเร็งก่ อนการบาบัด (สีแดง) และ
เซลล์ มะเร็งหลังการบาบัด (สีเหลือง)
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4. สรุ ป
เทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี สามารถใช้จาแนกความแตกต่างของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ งปากมดลูกได้ โดยวัดความแตกต่างเชิ ง
สเปกตรัมด้วยวิธีคีโมเมทริ กส์ จากงานวิจยั นี้ พบว่า เทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในแบบวิธีส่งผ่านและการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสาคัญ
ควบคู่กบั ระยะทางมาฮาลาโนบิสสามารถใช้ในตรวจหาและระบุเซลล์มะเร็ งปากมดลูกได้ โดยกลุ่มของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ งก่อนการบาบัดอยู่
แยกกันอย่างชัดเจน ส่ วนเซลล์มะเร็ งหลังการบาบัดอยูใ่ กล้เคียงกับกลุ่มเซลล์มะเร็ งก่อนบาบัด อย่างไรก็ตามควรมีการดาเนิ นการวิจยั เพิ่มเติมโดยเพิ่ม
จานวนตัวอย่างเซลล์ให้มากขึ้น เพื่อยืนยันความถูกต้องของวิธีการ
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การจาแนกมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยใช้ โครงข่ ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น
Classification for Leukemia Using Multi-layer Perceptron Neural Network
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้เสนอวิธีการจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลือดขาว โดยทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการจาแนกประเภทกับอัลกอริ ทึม
โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron Neural Network) อัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) และ
อัลกอริ ทึม เนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) จากการทดลองพบว่าเมื่อลดมิติของข้อมูลด้วยค่าสถิติ ไคแสควร์แล้ว ส่ งเข้าประมวลผลด้วยเครื่ องจัก รการเรี ยนรู้
โดยวัดประสิ ทธิ ภาพจากค่ าความถูก ต้อง (Accuracy) จากจานวนมิ ติของข้อมูลที่ ส่ งผลดี ที่สุดพบว่า อัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้นที่ จานวน 500 มิติ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 98.61% รองลงมาเป็ นอัลกอริ ทึม เนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) ที่จานวน 1,000
มิติ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 97.22% และสุ ดท้ายอัลกอริ ทึม ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) ที่จานวน 1 มิติ ค่าความถูกต้อง (Accuracy)
เท่ากับ 93.06 % ตามลาดับ
คาสาคัญ: การจาแนกมะเร็ งเม็ดเลือดขาว โครงข่ายประสาทเทียม เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น

Abstract
This research presented classification for Leukemia. Test performance classification with Multi-layer Perceptron Neural Network,
Decision Tree, Naive-Bayes algorithms. The experimental results showed that reducing the dimension by Chi Square technique and process with
machine learning algorithms. The performance of accuracy found Multi-layer Perceptron Neural Network yielded a very high classification with
the accuracy equal to 98.61%. Followed by the Naïve-Bayes yielded with the accuracy 97.22% and Decision Tree yielded with the accuracy
93.06% respectively.
Keywords: Classification for Leukemia, Neural Network, Multi-layer Perceptron.

1. บทนา
เม็ดเลือดขาว (Leukemia) จัดเป็ นมะเร็ งที่เกิ ดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด แบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดใหญ่ๆ คือชนิ ดเฉี ยบพลันและ
ชนิดเรื อรังซึ่ งมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉี ยบพลันเป็ นชนิดที่พบมากที่สุด จัดเป็ นโรคมะเร็ งทางโลหิ ตวิทยาที่เกิ ดจากความผิดปกติของเซลล์ตน้ กาเนิ ด
เม็ดเลือดในไขกระดูก ทาให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจานวนของเซลล์ตวั ออนของเม็ดโลหิ ตขาวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เซลล์เหล่านั้นไม่สามารถเจริ ญเป็ นตัวแก้
ได้ตามปกติ เซลล์ตวั ออนของเม็ดโลหิ ตขาวในไขกระดูกจะเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ เซลล์มะเร็ งเหล่านี้ จะแทนที่และยับยังการเจริ ญเติบโตของเซลล์
ซึ่งสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกร็ ดเลือด จนเกิดอาการและอาการแสดงในผูป้ ่ วยในระยะเวลาอันสั้น เช่ น มีอาการซี ดอ่อนเพลีย มีเลือดออก
ผิดปกติ หรื อจุดเลือดออก เนื่ องจากเกร็ ดเลือดต่าติดเชื้ อง่ายมีไข้สูง นอกจากนี้ ยังอาจเกิ ดอาการผิดปกติจากการที่เซลล์มะเร็ งแทรกตัวเข้าไปใน
เนื้อเยือ่ อื่นๆ (ศูนย์มะเร็ งโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ , เว็บไซด์)
ซึ่งหนึ่งวิธีในการวินิจฉัยในการตรวจโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว คือการตรวจระดับยีน การตรวจวิธีน้ ี นอกจากจะมีประโยชน์ในการช่ วย
แยกชนิ ดของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิ ดเฉี ยบพลันแล้ว ยังสามารถพยากรณ์โรคได้ ซึ่ งมีประโยชน์ในการติดตามและการรักษาโรคได้อย่างทันทวงที
ดังนั้นงานด้านการจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลื อดขาวจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการตรวจวินิจฉัยอาการผูป้ ่ วย เพื่อที่จะทาให้การดาเนิ นดูแลการ
รักษาได้ตรงตามอาการของโรคในทางการแพทย์การวินิจฉัยมะเร็ งเม็ดเลื อดขาวแต่ละชนิ ดจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากการตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยาหรื อวิธีการรักษาของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิ ดแตกต่างกัน (ภัทราวุฒิ แสงศิริและเพื่อน, 2553; มะลิกา วัฒนะ, 2549) แต่ปัญหาในการ
จาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลือดขาว ซึ่ งประกอบด้วยมิติของยีนอยูเ่ ป็ นจานวนมากนั้นจะอาศัยความสามารถของมนุ ษย์เพียงอย่างเดียว ทาให้การ
จาแนกมีประสิ ทธิภาพอย่างจากัดจากความสาคัญของปัญหาดังกล่าว งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาวิธีการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกประเภทของ
มะเร็ งเม็ดเลือดขาวให้เป็ นแบบอัตโนมัติ โดยประสิ ทธิภาพที่จาแนกได้จะใกล้เคียงกับการจาแนกมะเร็ งเม็ดเลือดขาวที่ทาโดยมนุษย์ ซึ่ งประโยชน์จาก
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งานวิจยั นี้ จะทาให้ประหยัดแรงงานมนุษย์เป็ นอย่างมาก เพราะทดแทนผูเ้ ชี่ ยวชาญในการจาแนกประเภทมะเร็ งเม็ดเลือดขาว โดยงานวิจยั นี้ ได้เสนอ
วิธีการเรี ยนรู้เพื่อสร้างโมเดลในการจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวด้วย อัลกอริ ทึมโครงขายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอน หลายชั้น (Multilayer Perceptron Neural Network) และทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพกับอัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) และอัลกอริ ทึมเนอีฟเบย์
(Naïve-Bayes)

2. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
2.1 การเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection)
การลดขนาดข้อมูล (Data Reduction) จัดเป็ นกระบวนการหนึ่ งในขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลนั้นคือการทาให้ขอ้ มูลตั้งต้นมีขนาดลดลง
โดยสูญเสี ยลักษณะสาคัญของข้อมูลน้อยที่สุดและสูญเสี ยความถูกต้องของผลลัพธ์น้อยที่สุด เนื่ องจากข้อมูลแต่ละตัวจะมีความสาคัญต่อการจัดกลุ่ม
ข้อมูลไม่เท่ากัน ด้วยเทคนิคการเลือกข้อมูลที่ดีจะทาให้สามารถเลือกข้อมูลที่มีความสาคัญและสามารถใช้เป็ นตัวแทนของข้อมูลส่ วนใหญ่ได้ และใน
ความเป็ นจริ งมักจะเกิดเหตุการณ์ที่เรี ยกกันว่า ปั ญหาของมิติขอ้ มูล (Curse of Dimensionality) ขึ้นเสมอนั้นหมายความว่าจาเป็ นต้องลดขนาดมิติของ
ข้อมูลลง (Dimensionality Reduction) เพื่อให้ตวั จาแนกประเภทสามารถทางานได้ถูกต้องมากขึ้นจากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น การจาแนกประเภทของ
มะเร็ งเม็ดเลื อดขาว ซึ่ งมีจานวนของข้อมูลมากเช่ นกันนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องค้นหากลุ่ มของยีนที่มีคุณลักษณะที่มีอานาจในจาแนกประเภทของ
มะเร็ งเม็ดเลื อดขาวที่มีประสิ ทธิ ภาพออกมา แต่ลกั ษณะของข้อมูลมะเร็ งเม็ดเลื อดขาว ข้อมูลมีจานวนมิ ติมากและมิ ติขอ้ มูลเหล่านั้น ไม่ได้ไปใน
ทิศทางเดียวกันทาให้ขอ้ มูลยีนมะเร็ งเม็ดเลือดขาวเกิ ดการกระจาย (Data sparse) ซึ่ งจะทาให้บางจุดอาจจะไม่มีขอ้ มูลอยูเ่ ลย ซึ่ งสิ่ งนี้ ถูกเรี ยกว่าเป็ น
ปัญหาของมิติขอ้ มูล ดังนั้นการลดมิติขอ้ มูล นอกจากจะช่วยประหยัดทรัพยากรแล้ว ยังเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแยกประเภทข้อมูลของมะเร็ งเม็ดเลื อด
ขาวได้แม่นยาขึ้นอีกด้วย (Xin Jin และเพื่อน, 2006; นริ นทร์ พนาวาส และนิเวศ จิระวิชิตชัย, NCIT10)

2.2 ค่ าสถิตไิ คสแควร์ (Chisquare)
ปัจจุบนั มีหลายเทคนิคสาหรับการค้นหากลุ่มย่อยของยีนที่มีอานาจในการจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลือดขาว มีวิธีการพื้นฐาน โดย
จัดอันดับการแสดงออกของยีน (Ranking Gene Expression) ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการลดคุณลักษณะด้วยวิธี Chisquare ผลที่ได้จากการทดลองคือ
กลุ่มข้อมูลการแสดงออกของยีนในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ มีความเชื่ อว่าระดับการแสดงออกที่สูงของยีนในตัวอย่างทดสอบใดๆ ย่อมแสดงว่ายีน
นั้นมีอิทธิ พลต่อการจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวค่าสถิติไคสแควร์ วัดความเป็ นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปรและกลุ่ม โดยคาสถิติไคสแควร์
ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ จะพิจารณาจากค่าสูงสุดสามารถนิยามได้โดย (Xin Jin และเพื่อน, 2006; นริ นทร์ พนาวาส และนิเวศ จิระวิชิตชัย, NCIT10)

2.3 อัลกอริทมึ การจาแนกประเภท (Classifier Algorithm)
การจาแนกข้อมูลจัดเป็ นการทาเหมืองข้อมูลที่สาคัญเทคนิ คหนึ่ งเป็ นกระบวนการสร้ างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่มที่กาหนดมา
ให้ โดยการสร้างกฎเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจจากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อใช้ทานายแนวโน้มการเกิดขึ้นของข้อมูลที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นการจาแนกข้อมูลประเภท
เรี ยนรู้แบบมีผลเฉลย (Supervised Learning) สามารถแบ่งขั้นตอนวิธีการจาแนกประเภทได้เป็ น 2 ขั้นตอนคือ การเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างกลุ่มต้นแบบและ
จาแนกประเภทของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ โดยการตรวจสอบหาความคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างต้นแบบ
2.3.1 โครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) (พยุง มีสัจ, 2551) มีพ้ืนฐานมาจากการจาลองการทางานของสมอง
มนุษย์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จุดมุ่งหมายของโครงข่ายประสาทเทียมคือต้องการให้คอมพิวเตอร์ มีความชาญฉลาดในการเรี ยนรู้เหมือนที่มนุษย์
มีการเรี ยนรู้ สามารถฝึ กฝนได้และสามารถนาความรู ้ และทักษะ รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ดีกบั ปั ญหา Classification, Regression และ
Clustering เทคนิคนี้ มักถูกเรี ยกว่า“Black Box”เนื่องจากการทางานมีความซับซ้อนมากกว่าเทคนิ คอื่นๆ ค่อนข้างมาก การเรี ยนรู ้ของนิ วรอลเน็ตเวิร์ก
ทาได้โดยการส่ งข้อมูลเข้ามายังสวนที่เรี ยกว่าเพอร์ เซ็ปตรอน (Perceptron) สามารถเทียบได้กบั เซลสมองของมนุษย์ โดยที่เพอร์ เซ็ปตรอนทาการรับ
ข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปของเมทริ กซ์ซ่ ึงเป็ นตัวเลขเข้ามาคานวณ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 โครงข่ ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนผลรวม

โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron (MLP) โครงข่ายประสาทเทียมแบบ MLP เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของโครงข่ายประสาท
เทียมที่มีโครงสร้างเป็ นแบบชั้นใช้สาหรับงานที่มีความซับซ้อนได้ผลเป็ นอย่างดี โดยมี กระบวนการฝึ กฝนเป็ นแบบ Supervise และขั้นตอนการส่ งค่า
ย้อนกลับ (Back Propagation) ใช้ในการเรี ยนรู้ ของโครงข่ายประสาทวิธีหนึ่ งที่นิยมใช้ MLP เพื่อปรับค่าน้ าหนักในเส้นเชื่ อมต่อระหว่างโหนดให้
เหมาะสม โดยการปรับค่านี้ จะขึ้นกับความแตกต่างของค่าเอาต์พุตที่คานวณได้กบั ค่าเอาต์พุตที่ตอ้ งการ ขั้นตอนการส่ งค่าย้อนกลับสาหรับการฝึ กฝน
กระบวนการส่ งค่าย้อนกลับประกอบด้วย 2 ส่ วนย่อยคือ การส่ งผ่านไปข้างหน้า (Forward Pass) การส่ งผ่านย้อนกลับ (Backward Pass) สาหรับการ
ส่ งผ่านไปข้างหน้าข้อมูลจะผ่านเข้าโครงข่ายประสาทเทียมที่ช้ นั ของข้อมูลเข้าและจะส่ งผ่านจากอีกชั้นหนึ่ งไปสู่ อีกชั้นหนึ่ งจนกระทังถึ งชั้นข้อมูล
ออก ส่วนการส่ งผ่านย้อนกลับค่าน้ าหนักการเชื่ อมต่อจะถูกรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎการแก้ขอ้ ผิดพลาด (Error-Correction) คือ
ผลต่างของผลตอบที่แท้จริ ง (Actual Response) กับผลตอบเป้ าหมาย (Target Response) เกิดเป็ นสัญญาณผิดพลาด (Error Signal) ซึ่ ง
สัญญาณผิดพลาดนี้ จะถูกส่งย้อนกลับเข้าสู่ โครงข่ายประสาทเทียมในทิศทางตรงกันข้ามกับการเชื่ อมต่อค่าน้ าหนักการเชื่ อมต่อจะถูกปรับจนกระทัง่
ผลตอบที่แท้จริ งเข้าใกล้ผลตอบเป้ าหมาย ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงข่ ายประสาทเทียม Multilayer Perceptron
2.3.2 ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) (Quinlan, 1993; พรพล ธรรมรงค์รัตน์ และคณะ, 2008) ต้นไม้จะประกอบด้วยโหนดแทน
คุณลักษณะ และโหนดล่ างสุ ดแทนหมวดหมู่ การสร้ างกิ่ งสาขาจะพิจารณาจากค่ าความจริ งของคุ ณลัก ษณะ โดยค่าความจริ งที่ใ ช้จะมาจากการ
คานวณหาค่า Information Gain คุณลักษณะใดที่มีค่า Information Gain มากที่สุดจะถูกเลือกเป็ นโหนดลูก การคานวณค่า Information Gain การสร้าง
ต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5 จะใช้ค่ามาตรฐานอัตราส่ วนเกิน (Gain Ratio) เพื่อเลือกคุณลักษณะที่จะใช้เป็ นรากหรื อโหนด ถ้าให้ชุดข้อมูล M ประกอบด้วย
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ค่าที่เป็ นไปได้คือ {m1, m2, ..., mn} และให้ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดค่า m1 มี ค่าเท่ากับ P(mi) จะได้ว่าค่าเกนสารสนเทศ (Information Gain) ของ M
เขียนแทนด้วย I(M) คานวณได้ดงั สมการ
ถ้าให้ขอ้ มูลสอน คือ T และคุณลักษณะที่เป็ นโหนด คือ x และมีค่าทั้งหมดที่เป็ นไปได้ n ค่าโหนดปั จจุบนั จะแบ่งตัวอย่าง T ออกตาม
กิ่งเป็ น {t1, t2, ..., tn} ตามค่าที่เป็ นไปได้ของ x ดังนั้นจึงสามารถคานวณค่าเกนสารสนเทศหลังจากแบ่งตามคุณลักษณะ x ได้ดงั สมการ

ค่ามาตรฐานเกน (GAIN) ของคุณลักษณะ x ได้ดงั สมการ

จากนั้นคานวณค่าสารสนเทศของการแบ่งแยก (Split Information) ของคุณลักษณะแต่ละตัว ถ้าให้ T คือ ชุ ดของตัวอย่าง เมื่อแบ่งตัว
อย่างนี้ ตามคุณลักษณะ x จะได้ชุดของตัวอย่างย่อยในแต่ละกิ่ ง คือ {t1, t2, ..., tn} จานวน n ชุด ตามค่าที่เป็ นไปได้ในคุณสมบัติ x เมื่อคานวณค่า
สารสนเทศของการแบ่งแยกได้ดงั สมการ

คานวณค่ามาตรฐานอัตราส่ วนเกิน (Gain ratio) ได้จาก Gain Ratio = Gain – Split Information ท้ายสุ ดจึงเลื อกค่า Gain ratio สู งสุ ด
เป็ นคุณลักษณะเริ่ มต้น และเลือกคุณสมบัติถดั ไปตามค่า Gain ratio น้อยลงตามลาดับ
2.3.3 เนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) (D. Lewis, 1998) หลักการของวิธีการนี้ ใช้การคานวณความน่ าจะเป็ นซึ่ งถูกใช้ในการทานายผล เป็ น
เทคนิ คในการแก้ปัญหาแบบการจาแนกประเภทที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้และสามารถอธิ บายได้ดว้ ย มันจะทาการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้ างเงื่อนไขความน่ าจะเป็ นสาหรั บแต่ละความสัมพัน ธ์การเรี ยนรู้ เบย์อย่างง่าย เป็ นวิธีจาแนกประเภทข้อมูลที่ มี
ประสิ ทธิภาพวิธีหนึ่ง อัลกอริ ทึมในการทางานที่ไม่ซบั ซ้อนเหมาะกับกรณี ของเซตตัวอย่างมีจานวนมากและคุณสมบัติ (Attribute) ของตัวอย่างไม่ข้ ึน
ต่อกัน โดยกาหนดให้ความน่าจะเป็ นของข้อมูลเท่ากับ

กลุ่ม vj สาหรับข้อมูลที่มีคุณสมบัติ n ตัว X = { a1, a2, …, an } หรื อ ใช้สัญลักษณ์วา่ P( a1, a2, …, an | vj) โดยที่ Π หมายถึง ผลคูณของค ค่า( ai |
vj) ทั้งหมด i = 1,2,3,…,n และ j = 1,2,3,…,n ดังนั้นเราจะได้วา่ วิธีการจาแนกประเภทแบบเบย์อย่างง่าย ดังสมการ

2.4 การวัดประสิทธิภาพ
วิธี ก ารทดสอบเพื่ อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภ าพแต่ ล ะอัล กอริ ทึ มในการจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ด เลื อ ดขาวนั้น สามารถวัด ที่
ประสิ ทธิภาพของการจาแนกข้อมูล ตามแนวคิดทางด้านการค้นคืนสารสนเทศ ซึ่ งก็คือการวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแมนยา (Precision)
และค่าความระลึก (Recall) และค่า F-Measure ซึ่งคานวณได้จาก
Accuracy = (TP + TN)/( TP + FP + FN + TN)
Precision = TP /( TP + FP)
Recall = TP /( TP + FN)
F-Measure = 2 *Precision*Recall/(Precision+Recall)
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ทาการทดลองการลดมิติของยีนรวมกับอัลกอริ ทึมในการจาแนกประเภทเรี ยนรู้แบบมีผลเฉลย(Supervised Learning) โดย
มุ่งเน้นจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลือดขาว โดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างข้อมูลยีนของโรคมะเร็ งเม็ดเลื อดขาวแบบเฉี ยบพลัน (Acute Leukemia)
จาก Pablo de Olavide University of Seville ซึ่ งข้อมูลชุดนี้ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ALL และ AML ซึ่งมีจานวนมิติของข้อมูล 7,130 มิติ จานวน 72
ตัวอย่างเป็ นกลุ่มตัวอย่างเรี ยนรู้และทาการทดสอบด้วยวิธี 5-fold cross validation

ภาพที่ 3 ขั้นตอนวิธีจาแนกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาว
โดยแบบจาลองที่นาเสนอในงานวิจยั นี้ จะทาการลดขนาดมิติของข้อมูลด้วยค่าสถิติไคแสควร์ Chisquare โดยพิจารณาเรี ยงลาดับจาก
ค่าสู งสุ ด ซึ่ งผลที่ได้จากการลดขนาดของมิ ติดงั กล่ าวจะถูกส่ งเข้าเครื่ องจักรการเรี ยนรู ้ แบบมี ผลเฉลยด้วยอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron Neural Network) อัลกอริ ทึม ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) และอัลกอริ ทึมเนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) มา
เรี ยนรู้เพื่อทาการทดสอบเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพด้านความถูกต้อง ความแม่นยา โดยวัดที่ประสิ ทธิ ผลของการจาแนกตามแนวคิดทางด้านการค้น
คืนสารสนเทศ ซึ่งก็คือการวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยา (Precision) และค่าความระลึก (Recall) และค่า F-Measure

4. ผลการทดลอง
การทดลองค้นหากลุ่มย่อยของยีนที่มีอานาจในการจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลื อดขาว ด้วยการลดคุณลักษณะด้วยวิธี Chisquare
ร่ วมกับอัลกอริ ทึมเครื่ องจักรเรี ยนรู้ (Machine learning) ซึ่ งประกอบด้วยอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer
Perceptron Neural Network) อัลกอริ ทึม ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) และอัลกอริ ทึมเนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้

ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้ วย MLP

ผลทดลองโดยใช้วิธี Chisquare ในการลดคุณลักษณะและทาการเรี ยนรู้ ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP)
พบว่า เมื่อลดมิติขอ้ มูลลงเหลือ 500 มิ ติ ให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) สูงที่สุดเท่ากับ 98.61 % และค่า F-Measure เท่ากับ 98.60% โดยสามารถลดมิติ
ของข้อมูลได้ถึง 92.98%
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ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้ วย DT

ผลทดลองโดยใช้วิธี Chisquare ในการลดคุณลักษณะและทาการเรี ยนรู้ดว้ ยอัลกอริ ทึม ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) พบว่า เมื่อ
ทดสอบการลดมิติ ข้อมูลลงเหลือ 1 มิติ กลับให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) สูงขึ้นเท่ากับ 93.06 % และค่า F-Measure เท่ากับ 93.00 % โดยสามารถลด
มิติของข้อมูลได้ถึง 99.98%

ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้ วย NB

ผลทดลองโดยใช้วิธี Chi-square ในการลดคุณลักษณะและทาการเรี ยนรู้ ด้วยอัลกอริ ทึมเนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) พบว่า เมื่อลดมิ ติ
ข้อมูลลงเหลือ 1,000 มิติ ให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) สู งที่สุดเท่ากับ 97.22% และค่า F-Measure เท่ากับ 97.20 % โดยสามารถลดมิติของข้อมูลได้
ถึง 85.97%
จากผลการทดลองพบว่าทั้ง 3 อัลกอริ ทึม เหมาะสมกับการลดคุณลักษณะด้วยค่า Chisquare ซึ่ งส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการจาแนก
สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้จานวนมิติของข้อมูลลดลง เมื่อทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพด้านความถูกต้อง (Accuracy) ในการจาแนกพบว่า
โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP) ให้ประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลื อดขาวดี กว่า อัลกอริ ทึม ต้นไม้
ตัดสิ นใจ (DT) และเนอีฟเบย์ (NB) และความถูกต้องเริ่ มลดลงเมื่อจานวนมิติของข้อมูลต่ากว่า 500 มิติ แต่ยงั คงความถูกต้องมากกว่าอัลกอริ ทึมอื่น
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ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ

5. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้เสนอวิธีการลดมิติของยีนด้วยค่าสถิ ติไคแสควร์ (Chisquare) และทาการเรี ยนรู้เพื่อสร้างโมเดลในการจาแนกประเภท
ของมะเร็ งเม็ดเลือดขาวด้วยอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron Neural Network) เปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพกับอัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) และอัลกอริ ทึมเนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) เพื่อศึกษาวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจาแนก
ประเภทของมะเร็ งเม็ดเลือดขาว จากการทดลองพบว่าการลดมิติของข้อมูลด้วยวิธีไคแสควร์ แล้วส่ งเข้าเครื่ องจักรการเรี ยนรู ้ และวัดประสิ ทธิ ภาพจาก
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) และจานวนมิติของข้อมูลที่ดีที่สุด พบว่า อัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้นที่จานวน 500 มิติ ค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 98.61% รองลงมาเป็ นอัลกอริ ทึมเนอีฟเบย์ (Naïve-Bayes) ที่จานวน 1,000 มิติ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ
97.22% และสุดท้ายอัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) ที่จานวน 1 มิติ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 93.06 % ตามลาดับ ผลการทดลอง
จากงานวิจยั นี้ พบว่า อัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron Neural Network) มีประสิ ทธิ ภาพในการ
จาแนกประเภทของมะเร็ งเม็ดเลื อดขาวดีที่สุดและสามารถลดมิติของข้อมูลของยีนมะเร็ งเม็ดเลื อดขาวด้วยค่าสถิ ติไคแสควร์ (Chisquare) ลงได้ โดย
ไม่กระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกข้อมูลแต่อย่างใด แต่สามารถลดทรัพยากรของระบบและลดระยะเวลาในการประมวลผลได้เป็ นอย่างมาก
ผลจากการวิจยั นี้ สามารถนาค่าสถิ ติไคแสควร์ ร่ วมกับโครงข่ายประสาทเทียมเพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้นไปจาแนกข้อมูลกับฐานข้อมูลทางการแพทย์
อื่นๆ เพื่อค้นหามิติของข้อมูลที่มีอานาจจาแนกสูง ในการจาแนกประเภทของโรคแบบอัตโนมัติได้
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ความหลากหลายของเชื้อแอคติโนมัยซีททีห่ ายากจากเกาะตะรุ เตา จังหวัดสตูล ประเทศไทย
Diversity of Rare Actinomycetes from Tarutao Island, Satun Province, Thailand
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บทคัดย่อ
เชื้ อแอคติโนมัยซี ทที่หายาก 46 ไอโซเลท แยกได้จากดิ นบริ เวณเกาะตะรุ เตาทาการบาบัดดิ นด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี และ
เพาะเลี้ยงบนอาหาร Humic acid – vitamin agar (HV agar) และ Coal – vitamin agar (CV agar) ที่เติมยาปฏิชีวนะ nalidixic acid ความเข้มข้น
20µg/ml และ cycloheximide ความเข้มข้น 50 µg/ml ทาการตรวจสอบ diaminopimelic isomer (DAP isomer) ของผนังเซลล์ของทุกไอโซเลทพบว่า
เป็ นชนิ ด meso - DAP ทาการทดสอบลักษณะทางกายภาพ 57 การทดสอบ ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางสรี รวิทยาและ
ชี วเคมี นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ ทางสถิ ติเพื่อหาความสัมพันธ์ตามหลักการของ numerical taxonomy แสดงผลเป็ น dendrogram พบว่าที่
ความสัมพันธ์ 80% มีเชื้อเดี่ยว 7 ไอโซเลท กลุ่มเชื้ อที่มีสมาชิ ก 6 - 8 ไอโซเลท จานวน 2 กลุ่ม (14 ไอโซเลท) และกลุ่มเชื้ อที่มีสมาชิ ก 25 ไอโซเลท
จานวน 1 กลุ่ม จากการเทียบเคียงกับเชื้ อในหนังสื อ Bergey’s manual of systematic bacteriology volume 4 (1989) พบว่าเชื้ อที่ได้มีความใกล้เคียงกับ
เชื้อในจีนสั Actinomadura, Actinoplanes, Micromonospora, Nocardia, Pseudonocardia และ Saccharopolyspora
คาสาคัญ : แอคติโนมัยซีทที่หายาก ความหลากหลาย numerical taxonomy

Abstract
Forty-six isolates of rare actinomycetes were isolated from soil samples collected from Tarutao Island. After pretreatment using
physical and chemical methods, soil samples were cultured on Humic acid – vitamin agar (HV agar) and Coal – vitamin agar (CV agar)
supplemented with 20 µg/ml nalidixic acid and 50 µg/ml cycloheximide. Diaminopimelic isomer (DAP) of cell wall were checked and all isolates
contained meso - DAP. The isolated strains were put through 57 phenetic testes, including morphology, physiology and biochemistry. The results
were statistically analysed to clarify the phenetic relationship of the isolates and a dendrogram was constructed as described in numerical
taxonomy. At 80% similarity level, there were 7 single member clusters; 2 minor clusters, 14 isolates formed 6 - 8 isolates per cluster; and a major
clusters consisted of 25 isolates. Identifications have been done followed data available from the Bergey’s manual of systematic bacteriology
volume 4 (1989). The isolates from Tarutao Island were closely related to genus Actinomadura, Actinoplanes, Micromonospora, Nocardia,
Pseudonocardia and Saccharopolyspora.
Keywords: Rare actinomycetes, Diversity, Numerical taxonomy.

1. บทนา
แอคติโนมัยซี ท เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก ที่ สามารถสร้ างเส้นใยและสปอร์ ได้คล้ายกับเชื้ อรา มี ปริ มาณ guanine cytosine (G+C) สู ง
มากกว่า 55% เป็ นกลุ่มที่มีความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยา (William, 1989) เชื้อกลุ่มนี้ แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไปในสิ่ งแวดล้อม ทั้งในดิ น
น้ า และโคลนตม เป็ นต้น (Kim et al., 1998) แอคติโนมัยซี ทที่พบในดิ นส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มของ Streptomyces คือประมาณ 70 - 90% สาหรับกลุ่มแอ
คติ โน-มัยซี ทที่ห ายาก (rare actinomycetes) นั้นมี อยู่ป ระมาณ 5% (Alexander, 1977) แต่ มี อยู่ห ลายชนิ ด ด้วยกัน ได้แ ก่ Acrocarpospora,
Actinokineospora, Actinomadura, Actinoplanes, Actinosynnema, Amycolatopsis, Catenuloplanes, Cryptosporangium, Dactylosporangium,
Kineosporia, Kutzneria, Microbispora, Micromonospora, Microtetraspora, Nocardia, Nonomuraea, Pseudonocardia, Saccharomonospora,
Spirilliplanes, Streptosporangium, Thermobifida, Thermomonospora และ Virgosporangium (Hayakawa, 2008) แอคติโนมัยซี ทเป็ นกลุ่มของ
แบคที เรี ยที่ น่าสนใจเนื่ องจากมี ความสามารถในการสร้ างสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพได้มากมาย เช่ น สารกาจัด วัช พืช และแมลงศัตรู พืช เอนไซม์
cellulase และ xylanase และยังเป็ นแหล่งของยาปฏิชีวนะที่สาคัญ (Oskay et al., 2004) การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความหลากหลายของเชื้ อแอคติโนมัยซีทที่หายากจากเกาะตะรุ เตา จังหวัดสตูล ซึ่ งจัดเป็ นอุทยานแห่ งชาติทางทะเลแห่ งแรกของประเทศไทย นับว่าเป็ นบริ เวณที่น่าสนใจมากบริ เวณ
หนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพเป็ นเกาะที่ยงั คงความเป็ นธรรมชาติสูง ประกอบด้วยป่ าดงดิบที่มีสภาพสมบูรณ์ ป่ าชายเลน หาดทราย หิ น และน้ า จึง
มีโอกาสสูงที่จะได้ขอ้ มูลที่น่าสนใจ รวมทั้งโอกาสพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะผลิตสารชนิดใหม่ที่มีประโยชน์ ดังนั้นจึงใช้ดินจากพื้นที่ดงั กล่าวเพื่อ
แยกและจัดจาแนกจีนสั ของเชื้ อในกลุ่มแอคติโนมัยซีทที่หายาก
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2. วิธีการทดลอง
ทาการเก็บตัวอย่างดิ นจากบริ เวณเกาะตะรุ เตา จานวน 19 ตัวอย่าง นาตัวอย่างดินสู่ ห้องปฏิ บตั ิการและทาให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็ น
เวลา 7 วัน ทาการบาบัดตัวอย่างดินโดยใช้วิธีทางกายภาพและเคมี (ตารางที่ 1) ก่อนการเลี้ ยงเชื้ อบนอาหารแข็ง Humic acid – vitamin agar (HV agar)
และ Coal – vitamin agar (CV agar) ที่เติมยาปฏิชีวนะ nalidixic acid ความเข้มข้น 20 µg/ml และ cycloheximide ความเข้มข้น 50 µg/ml บ่มที่
อุณหภูมิ 28°C เป็ นเวลา 2 เดือน เมื่อเชื้ อเจริ ญจึงทาการเลือกโคโลนี ที่มีลกั ษณะต่าง ๆ กัน เช่น โคโลนี ที่มีขนาดเล็ก โคโลนี ที่มีลกั ษณะของการสร้ าง
สปอร์ที่ต่างกัน และโคโลนีที่มีสีต่าง ๆ กัน เป็ นต้น จากนั้นแยกเชื้ อให้ได้เชื้ อบริ สุทธิ์ โดยใช้อาหาร International Streptomyces Project (ISP) 2 ทา
การเก็บรักษาเชื้ อเพื่อทาการศึกษาระบุชนิ ดของเชื้ อในระดับจีนสั ตามข้อมูลที่มีรายงานในหนังสื อ Bergey’s manual of systematic bacteriology
volume 4 (1989) โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางเคมี คือ diaminopimelic isomer รวมทั้งทาการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ ลักษณะทางสรี รวิทยา ได้แก่ การเจริ ญที่อุณหภูมิและ pH ต่างๆ และลักษณะทางชี วเคมี ได้แก่ ความสามารถในการใช้แหล่งคาร์ บอนและ
ไนโตรเจน และความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรี ยโ์ มเลกุลใหญ่ และทาการจัดกลุ่มเชื้ อโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติตามหลักการ
ของ numerical taxonomy

ตารางที่ 1 วิธีการบาบัดตัวอย่ างดินก่ อนการแยกเชื้อแอคติโนมัยซีททีห่ ายาก
การบาบัดดิน
1. เจือจางด้วย 6% peptone + 0.05% sodium dodecyl sulphate (SDS) บ่มที่
อุณหภูมิ 50°C เป็ นเวลา 10 นาที
2. เจือจางด้วย 5% yeast extract + 0.05% sodium dodecyl sulphate (SDS)
บ่มที่อุณหภูมิ 40°C เป็ นเวลา 20 นาที
3. เจือจางด้วย 1.5% phenol บ่มที่อุณหภูมิ 30°C เป็ นเวลา 30 นาที
4. อบดินที่ อุณหภูมิ 120°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
5. อบดินที่อุณหภูมิ 120°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นเจือจางด้วย 1.5%
phenol บ่มที่อุณหภูมิ 30°C เป็ นเวลา 30 นาที
6. อบดินที่อุณหภูมิ 120°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นเจือจางด้วย 0.01%
benzethonium chloride บ่มที่อุณหภูมิ 30°C เป็ นเวลา 30 นาที

อาหารเลีย้ งเชื้อ
Coal – vitamin agar (CV agar)

อ้ างอิง
You and Park, 1996

Humic acid – vitamin agar
(HV agar)
Humic acid–vitamin agar (HV agar)
Humic acid–vitamin agar (HV agar)
Humic acid–vitamin agar (HV agar)

Hayakawa and Nonomura, 1989

Humic acid–vitamin agar (HV agar)

Hayakawa et al.,1991b

Hayakawa et al., 1991a
Hayakawa et al., 1991a; Tamura et al., 1997
Hayakawa et al.,1991a

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
จากการทดลองสามารถแยกเชื้ อแอคติโนมัยซี ทที่หายากจากตัวอย่างดินทั้งหมด 19 ตัวอย่าง ได้จานวน 46 ไอโซเลท ทุกไอโซเลทมี
diaminopimelic isomer เป็ นชนิด meso - DAP ซึ่ งเป็ นลักษณะทัว่ ไปของเชื้อแอคติโนมัยซี ทที่หายาก เมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์พบว่าเชื้อมีการสร้างสปอร์ ลกั ษณะต่างๆ กัน ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 6 กลุ่ม (ดังภาพที่ 1)

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 1 ลักษณะสปอร์ แบบต่ างๆ ของเชื้อแอคติโนมัยซีททีห่ ายากทีแ่ ยกได้ จากเกาะตะรุเตา บนอาหาร ISP 2 อายุ 14 วัน : ก.
สปอร์ ลกั ษณะเป็ นท่ อนเกิดจากการหักของเส้ นใย (รหัส 1TA37), ข. สปอร์ ลกั ษณะเป็ นสายยาวเกิดจากการแตกหน่ อ (รหัส
2TA113a), ค. สปอร์ ลักษณะเป็ นสายยาวขนาดของสปอร์ ไม่ สมา่ เสมอ (รหัส 3TA8), ง. ลักษณะของอับสปอร์ บนเส้ นใยราบ
(รหัส 2TA118a) จ. สปอร์ มลี กั ษณะเป็ นเม็ดเดีย่ วๆ บนเส้ นใยราบ (รหัส 3TA23) และ ฉ. สปอร์ มลี กั ษณะเป็ นสายสั้นม้ วนอัดกัน
แน่ นเป็ น pseudosporangium (รหัส 4TA26)
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เมื่อทาการเทียบเคียงกับเชื้ อที่มีรายงานอยูใ่ นหนังสื อ Bergey ’s manual of systematic bacteriology volume 4 (1989) โดยอาศัยข้อมูล
จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรี รวิทยาและชี วเคมี พบว่าเชื้ อที่แยกได้ส่วนใหญ่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับเชื้ อในจีนสั Nocardia 28 ไอโซเลท (60.9%)
รองลงมาเป็ นจีนสั Micromonospora 7 ไอโซเลท (15.2%), Pseudonocardia 5 ไอโซเลท (10.9%), Saccharopolyspora 3 ไอโซเลท (6.5%),
Actinoplanes 2 ไอโซเลท (4.3%) และ Actinomadura 1 ไอโซเลท (2.2%) นอกจากนี้ dendrogram ที่ได้จากการจัดกลุ่มเชื้ อโดยการวิเคราะห์ทางสถิ ติ
ตามหลักการของ numerical taxonomy ซึ่งประกอบด้วย 57 การทดสอบ พบว่ามีความน่าเชื่ อถื อสู ง โดยมีค่า cophenetic correlation (r) 0.85447 และ
ที่ 80% similarity พบว่ามีเชื้ อเดี่ยว (single member cluster) จานวน 7 ไอโซเลท กลุ่มย่อย (minor cluster) ที่มีสมาชิ กจานวน 6 - 8 ไอโซเลท จานวน
2 กลุ่ม และกลุ่มใหญ่ (major cluster) 1 กลุ่ม มีสมาชิ ก 25 ไอโซเลท (ดังภาพที่ 2)
1TA10
1TA14
1TA58
1TA59
3TA11
1TA108
2TA75a
2TA76a
4TA20
6TA28
2TA121a
1TA90
1TA93
1TA101
4TA52
2TA43b
2TA154a
6TA26
2TA149a
2TA153a
3TA8
3TA9
2TA72a
2TA138a
1TA64
4TA26
2TA38b
2TA116a
2TA118a
3TA12
3TA13
3TA31
6TA13
3TA17
6TA35
3TA23
3TA43
1TA36
1TA102
1TA37
1TA62
6TA20
2TA113a
2TA73a
1TA60
6TA18

65.9 70.0

80.0

90.0

100.0

Pseudonocardia
Pseudonocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Saccharopolyspora
Saccharopolyspora
Nocardia
Nocardia
Pseudonocardia
Actinomadura
Saccharopolyspora
Nocardia
Actinoplanes
Micromonospora
Micromonospora
Micromonospora
Micromonospora
Micromonospora
Micromonospora
Micromonospora
Actinoplanes
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Nocardia
Pseudonocardia
Nocardia
Pseudonocardia
Nocardia

v

80% similarity
R = 0.85447

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ (Similarity) ของเชื้อแอคติโนมัยซีททีห่ ายากทีแ่ ยกได้ จากเกาะตะรุเตา จานวน 46 ไอโซเลท การจัด
ความสัมพันธ์ อาศัยการทดสอบทางกายภาพ 57 การทดสอบ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ โดยใช้ simple matching coefficient และ
ทาการจัดกลุ่มโดยใช้ unweighted pair group method with arithmetic averages algorithm
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4. สรุ ป
จากการศึกษาความหลากหลายของแอคติโนมัยซี ทที่หายากจากดิน บริ เวณเกาะตะรุ เตา สามารถแยกเชื้ อได้ 46 ไอโซเลท จัดจาแนกได้
เป็ น 6 จีนสั และเมื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและทางกายภาพทั้งหมด 57 การทดสอบมาหาความสัมพันธ์ โดยแสดงในรู ปของ dendrogram พบว่า
เชื้ อส่ วนใหญ่เป็ นแบบ major cluster และมี 7 ไอโซเลทที่มีลกั ษณะแตกต่างออกไปจากเชื้ ออื่นๆ คิดเป็ น 15.22% ของเชื้ อที่แยกได้ท้ งั หมด จาก
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของเชื้ อแอคติโนมัยซี ทที่หายากจากเกาะตะรุ เตา จัดเป็ นข้อมูลที่สาคัญและมีประโยชน์ในการศึกษา
ต่อในอนาคตเพื่อค้นหาเชื้อและสารออกฤทธิ์ทางชี วภาพชนิ ดใหม่ต่อไป
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ราเอนโดไฟท์จากใบมะละกอและการเป็ นปฏิปักษ์ ต่อรา Colletotrichum gloeosporioides
Endophytic Fungi from Papaya Leaves (Carica papaya L.) and their Antagonistic Activity against
Colletotrichum gloeosporioides
วรัญญา เพชรมณี 1 เยาวลักษณ์ ดิสระ1 และ วสันณ์ เพชรรัตน์ 2
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บทคัดย่อ
สุ่มเลือกราเอนโดไฟท์ 125 ไอโซเลท จากทั้งหมด 614 ไอโซเลท ซึ่งแยกได้จากใบมะละกอที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ในพื้นที่จงั หวัดสงขลา
นครศรี ธรรมราช และพัทลุงมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้ อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในมะละกอโดย
การเลี้ยงเชื้ อร่ วม พบว่าราเอนโดไฟท์ 41.6.% (52 ไอโซเลท) ให้ค่าการยับยั้งการเจริ ญมากกว่า 50% และมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 67.66% โดยมีลกั ษณะการ
เป็ นปฏิปักษ์แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ ราเอนโดไฟท์ยบั ยั้งราก่อโรคโดยเจริ ญติดกัน (96 ไอโซเลท) ราเอนโดไฟท์ยบั ยั้งราก่อโรคและเจริ ญทับราก่อโรค
(5 ไอโซเลท) และราก่อโรคเจริ ญทับราเอนโดไฟท์ (24 ไอโซเลท) เมื่อนาน้ าเลี้ ยงราเอนโดไฟท์ที่ 2 และ 3 สัปดาห์ไปศึกษาพบว่าน้ าเลี้ ยงราเอนโด
ไฟท์ที่ 3 สัปดาห์ให้ผลการยับยั้งการเจริ ญของราก่อโรคสู งกว่าที่ 2 สัปดาห์ ซึ่ งน้ าเลี้ ยงราเอนโดไฟท์ท้ งั 2 และ 3 สัปดาห์ ส่ วนใหญ่มีเปอร์ เซ็นต์การ
ยับยั้งการเจริ ญอยูใ่ นช่วง 1-25% ยกเว้นราเอนโดไฟท์ 2 ไอโซเลท คือ Mycelia Sterilia PE068 และ Xylariales sp. PE124 ซึ่งให้ค่าการยับยั้งอยูใ่ นช่ วง
51.44-58.72% และ 61.78-62.61% ตามลาดับ ดังนั้นราเอนโดไฟท์ท้ งั สองไอโซเลทซึ่ งมีความสามารถในการเจริ ญแข่งขันและสร้ างสารยับยั้งจึงมี
ศักยภาพในการนาไปใช้ควบคุมรา C. gloeosporioides ได้
คาสาคัญ: ราเอนโดไฟท์ Colletotrichum gloeosporioides แอนแทรคโนส มะละกอ

Abstract
Six hundred and fourteen isolates of endophytic fungi were obtained from healthy leaves of papaya collected from Songkhla,
Nakornsrithammarat, and Phatthalung provinces. 125 isolates were randomly selected to study their inhibitory effect against Colletotrichum
gloeosporioides the causative fungi of papaya anthracnose by dual culture assays. The results showed that 41.60%. (52 isolates) of these
endophytes exhibited percent inhibition of radial growth more than 50% and reached the maximum of 67.66%. Three antagonistic patterns could
be grouped including: competitive growth and inhibited the pathogen (96 isolates), grew faster than and covered the pathogen (5 isolates), grew
slowly and was covered by the pathogen (24 isolates). The experiment using 2 and 3 weeks old of culture filtrate indicated that 59.20-67.20% of
endophytic fungi presented percentage of inhibition by 1-25% and the 3 weeks old culture filtrate had more effective than the 2 weeks old. Except
for 2 isolates, Mycelia Sterilia PE068 and Xylariales sp. PE124, showed 51.44-58.72% and 61.78-62.61% inhibition, respectively. Therefore, these
two isolates with competitive growth and produced antifungal substance have highly potential to be used as biocontrol agents for C.
gloeosporioides.
Keywords: Endophytic fungi, Colletotrichum gloeosporioides, Anthracnose, Papaya.

1. บทนา
โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) เป็ นโรคหลักที่พบหลังการเก็บเกี่ ยว มีสาเหตุจากเชื้ อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
Sacc. ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลไม้ในเขตร้อนและกึ่งร้อน (Prusky, 1996) รวมทั้งในมะละกอ (Carica papaya L.) ก่อให้เกิดความเสี ยหายในระหว่างการ
เก็บรักษาและการขนส่ ง ทาให้คุณภาพและมูลค่าของสิ นค้าลดลง (Gamagae et al., 2004) รวมทั้งส่ งผลกระทบต่อต้นทุนและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค (Arul, 1994) วิธีการส่วนใหญ่ที่ใช้ในการป้ องกันโรคแอนแทรคโนสในมะละกอ คือ การจุ่มและแช่ในน้ าร้ อนหรื อสารฆ่าเชื้ อรา (Sholberg
and Conway, 2001) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการจุ่มในน้ าร้อนจะมีผลต่อกระบวนการสุ กของมะละกอ (Paull, 1990) และการใช้สารฆ่าเชื้ อราเป็ นระยะ
เวลานานอาจทาให้เชื้ อราดื้อต่อยา (Rahman et al., 2007) ดังนั้นการค้นหาวิธีการอื่นๆ เพื่อควบคุ มโรคจึงมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการ
ตระหนักถึงความเป็ นพิษของสารฆ่าเชื้ อราต่อสุ ขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม (de Capdeville et al., 2007)

164

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

ราเอนโดไฟท์เป็ นเชื้ อราที่อยูใ่ นพืชแต่ไม่ก่อให้เกิดโรค (Wilson, 1995) มีประโยชน์กบั โฮสท์ในด้านต่างๆ เช่ น เพิ่มความสามารถของ
พืชให้ทนต่อความแห้งแล้ง ป้ องกันการถูกทาลายจากแมลงและไส้เดือนฝอย รวมทั้งราก่อโรคพืช (Mejia, 2008) และเป็ นแหล่งของสารออกฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพ (Bacon and Hinton, 1997) นอกจากนี้ ยงั มีรายงานว่าราเอนโดไฟท์สามารถสร้ างสารทุติยภูมิที่มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ควบคุมราก่อโรคพืช
(จิตรา และคณะ, 2550) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้สนใจศึกษาราเอนโดไฟท์ที่มีประสิ ทธิภาพในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อ C. gloeosporioides สาเหตุของโรค
แอนแทรคโนสในมะละกอ เพื่อเป็ นแนวทางที่นาไปสู่การพัฒนาการป้ องกันกาจัดโรคพืชโดยชี ววิธีต่อไป

2. วิธีการทดลอง
2.1 การแยกเชื้อราเอนโดไฟท์ จากใบมะละกอ
เก็บตัวอย่างใบมะละกอในพื้นที่จงั หวัดสงขลา นครศรี ธรรมราชและพัทลุง โดยเลือกใบมะละกอที่ มีลกั ษณะสมบูรณ์ ไม่มีลกั ษณะ
อาการของโรค นาตัวอย่างพืชมาล้างด้วยน้ ายาทาความสะอาดและน้ าประปา ผึ่งให้แห้ง ตัดส่ วนของเส้นกลางใบ เส้นใบ และแผ่นใบ ขนาดประมาณ
1x1 cm2 นาไปกาจัดเชื้อที่ผิวใบโดยแช่ใน 95% ethanol นาน 30 วินาที หลังจากนั้นนาไปแช่ ใน 5% sodium hypochlorite นาน 5 นาที แล้วแช่ ใน 95%
ethanol อีกครั้ง นาน 30 วินาที ล้างด้วยน้ ากลัน่ ปราศจากเชื้ อ นาน 5-7 วินาที นาชิ้ นตัวอย่างไปวางบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) ที่เติมยา
ปฏิชีวนะ (Penicillin G และ Streptomycin) ความเข้มข้น 50 mg/L บ่มที่อุณหภูมิ 25-28 ºC เป็ นเวลา 7 วัน สังเกตผลทุกวัน เมื่อพบว่ามีการเจริ ญของ
เชื้อรางอกออกมาจากชิ้นตัวอย่างพืช ให้ทาการตัดส่ วนปลายเส้นใยของเชื้ อรา นาไปเพาะเลี้ ยงบนอาหาร PDA ที่ไม่เติมยาปฏิ ชีวนะ แล้วแยกเชื้ อราที่
ได้จนบริ สุทธิ์ เก็บไว้ใน PDA slant

2.2 ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. gloeosporioides โดยการเลีย้ งเชื้อร่ วม (dual culture)
คัด เลื อ กราเอนโดไฟท์จ านวน 125 ไอโซเลทที่ มี ล ัก ษณะโคโลนี แ ตกต่ า งกัน น ามาทดสอบการยับ ยั้ง การเจริ ญ ของเชื้ อ C.
gloeosporioides ซึ่ งแยกได้จากรอยโรคแอนแทรคโนสบนผลมะละกอ โดยวางเชื้ อรา C. gloeosporioides และราเอนโดไฟท์ซ่ ึ งมีขนาด 5 mm และ
เจริ ญเต็มที่บนจานอาหาร PDA ขนาด 9 cm ห่ างจากกัน 5 cm และห่ างจากขอบอาหาร 2 cm บ่มที่อุณหภูมิ 25-28 ºC เป็ นเวลา 7 วัน แต่ละชุ ดการ
ทดลองทา 3 ซ้ า โดยวางเชื้อราที่เจริ ญช้ากว่าก่อน เพื่อให้เชื้อรามีขนาดใกล้เคียงกัน สังเกตและบันทึกผลลักษณะการเจริ ญของเชื้อรา โดยวัดขนาดรัศมี
ของเชื้ อ C. gloeosporioides ในจานอาหารเลี้ ยงเชื้ อร่ วมด้านที่ติดกับราเอนโดไฟท์ เทียบกับจานควบคุมที่มีเฉพาะเชื้ อ C. gloeosporioides เพียงชนิ ด
เดียว ประเมินศักยภาพเชื้ อราเอนโดไฟท์ โดยคานวณค่าเปอร์ เซ็นต์ยบั ยั้งการเจริ ญ (Percent inhibition of radial growth; PIRG) (Begum, 2008) จาก
สูตรดังนี้
R1 – R2
X 100
PIRG =
R1
โดย

R1 = รัศมีของเชื้อ C. gloeosporioides ในจานควบคุม
R2 = รัศมีของเชื้อ C. gloeosporioides ในจานอาหารเลี้ยงเชื้ อร่ วม

2.3 ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. gloeosporioides ด้ วยนา้ เลีย้ งราเอนโดไฟท์ โดยวิธี agar dilution
2.3.1 การเลีย้ งราเอนโดไฟท์ ในอาหารเหลว
เลี้ยงราเอนโดไฟท์ในฟลาสก์ที่มีอาหาร potato dextrose broth (PDB) บ่มที่อุณหภูมิ 25-28 ºC เป็ นเวลา 2 และ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้น
นาไป หมุนเหวี่ยงเพื่อตกตะกอนเซลล์ที่ 3,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 4 ºC กรองส่ วนใสที่ได้ดว้ ยกระดาษกรองปราศจากเชื้ อซึ่ งมีรู
ขนาด 0.45 µm เก็บของเหลวที่กรองได้ไว้สาหรับการทดสอบต่อไป

2.3.2 ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. gloeosporioides ด้ วยนา้ เลีย้ งราเอนโดไฟท์ (Begum, 2008)
นาน้ าเลี้ยงเชื้ อราที่ได้ผสมกับ double strength PDA (อาหารทดสอบ) ในอัตราส่ วน 1:1 เทในจานอาหาร ปริ มาตรจานละ 20 ml ทิ้งไว้
จนอาหารแข็งตัว วางเชื้ อรา C. gloeosporioides ลงกลางอาหารที่เตรี ยมขึ้น และวางบน PDA ปกติสาหรับใช้เป็ นจานควบคุม บ่มที่อุณหภูมิ 25-28 ºC
สังเกตและบันทึกผลลักษณะการเจริ ญของเชื้ อรา โดยวัดขนาดรัศมีของเชื้ อ C. gloeos-porioides ในจานอาหารทดสอบเทียบกับจานควบคุมเป็ นเวลา
7 วัน คานวณค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริ ญ (PIRG)
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
แยกราเอนโดไฟท์จากใบมะละกอที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ได้ท้ งั สิ้ น 614 ไอโซเลท จากชิ้นตัวอย่าง 594 ชิ้น เมื่อนามาคานวณอัตราการแยก
ราเอนโดไฟท์ (isolation rate) จากสู ตร อัตราการแยกราเอนโดไฟท์ = จานวนราเอนโดไฟท์ที่แยกได้/จานวนชิ้ นตัวอย่างพืชที่นามาแยก (Jordaan et
al., 2006) มีอตั ราการแยกราเอนโดไฟท์ 1.03 ไอโซเลท/ชิ้ นตัวอย่าง (ตารางที่ 1) ซึ่ งมากกว่าอัตราการแยกราเอนโดไฟท์จากกฤษณา (Aquilaria
sinensis) ที่มีค่า 0.85 ไอโซเลท/ชิ้นตัวอย่าง (Gong and Guo, 2009) ต้น Colophospermum mopane (0.49ไอโซเลท/ชิ้ นตัวอย่าง) (Cowan, 1999) แต่
น้อยกว่าอัตราการแยกราเอนโดไฟท์จากพืชสกุล Garcinia คือ 3.00ไอโซเลท/ชิ้ นตัวอย่าง (ณัฐวุฒิ, 2549) พืชสกุลจันทน์ผา (Dracaena cambodiana)
1.15 ไอโซเลท/ชิ้ นตัวอย่าง (Gong and Guo, 2009) ต้นสน (Pinus monticola) คือ 1.3 ไอโซเลท/ชิ้ นตัวอย่าง (Ganley and Newcombe, 2006) ทั้งนี้
พบว่าอัตราการแยกราเอนโดไฟท์จะมีความแตกต่างกัน โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราการแยกคือ ชนิ ดของพืช จานวนตัวอย่างพืช และอาหารที่ใช้
ในการแยกราเอนโดไฟท์ (Gong and Guo, 2009) จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถแยกราเอนโดไฟท์จากตาแหน่ งเส้นกลางใบได้มากที่สุด (1.34 ไอโซ
เลท/ชิ้ นตัวอย่าง) อาจเป็ นเพราะบริ เวณนี้ ประกอบไปด้วยมัดท่อลาเลี ยงขนาดใหญ่กว่าบริ เวณอื่น ซึ่ งได้แก่ ท่อลาเลี ยงน้ า (xylem) และท่อลาเลี ยง
อาหาร (phloem) รองลงมาคือ เส้นใบ และแผ่นใบ มีอตั ราการแยกราเอนโดไฟท์ 1.12 และ 0.65 ไอโซเลท/ชิ้ นตัวอย่าง ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ซึ่ ง
สอดคล้องกับรายงานของ Bishop (2002) ที่พบราเอนโดไฟท์ Fusarium proliferatum ในเนื้ อเยื่อบริ เวณ epidermal, vascular bundle sheath และ
xylem ของกาบใบต้นข้าวสาลี

ตารางที่ 1 อัตราการแยกราเอนโดไฟท์ จากใบมะละกอ
จานวนราเอนโดไฟท์
จานวนชิ้นตัวอย่าง
อัตราการแยกราเอนโดไฟท์

เส้นกลางใบ

เส้นใบ

แผ่นใบ

รวม

265
198
1.34

221
198
1.12

128
198
0.65

614
594
1.03

คัดเลือกราเอนโดไฟท์ 125 ไอโซเลทที่มีลกั ษณะโคโลนี แตกต่างกัน เพื่อนามาทดสอบการยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อ C. gloeosporioides
โดยวิธีการเลี้ยงเชื้อร่ วม พบว่าราเอนโดไฟท์ส่วนใหญ่ (52%) มีเปอร์ เซ็นต์ยบั ยั้งการเจริ ญ (PIRG) อยูใ่ นช่วง 26-50% (65 ไอโซเลท) มีเพียง 8 ไอโซ
เลท (6.4%) ที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริ ญอยูใ่ นช่วง 1-25% และมีราเอนโดไฟท์ 52 ไอโซเลท (41.60%) ที่ให้ค่าการยับยั้งมากกว่า 50% ดังภาพที่ 1
โดยมีค่าสูงสุดคือ 67.66% (ตารางที่ 2)ใกล้เคียงกับวันพร (2547) ซึ่งพบว่าราเอนโดไฟท์ Trichoderma sp. ที่แยกได้จากลาไยมีเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริ ญของเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุดดาในลาไยด้วยการเลี้ ยงเชื้ อร่ วมสู งสุ ด (67.89%) ไม่ต่างกับเชื้ อรา Beltrania sp. Mycelia Sterilia
19 Colletotrichum sp. N0.2 และ Eurotium sp. ที่มีเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งอยูร่ ะหว่าง 62.11%-57.37%

จำนวนไอโซเลท

80
60
40

65

20

52

8

0
0

1-25

26-50

51-75

>75

PIRG

ภาพที่ 1 จานวนราเอนโดไฟท์ ทใี่ ห้ ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. gloeosporioides ด้ วยการเลีย้ งเชื้อร่ วม (dual culture) บน
จานอาหาร PDA บ่ มทีอ่ ุณหภูมิ 25-28 ºC เป็ นเวลา 7 วัน PIRG = (R1-R2)/R1 X100 เมือ่ R1 คือ รัศมีของเชื้อ C.
gloeosporioides ในจานควบคุม และ R2 = รัศมีของเชื้อ C. gloeosporioides ในจานอาหารเลีย้ งเชื้อร่ วม
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ตารางที่ 2 การยับยั้งการเจริญ (PIRG) ด้ วยวิธี dual culture และ agar dilution (แสดงเฉพาะไอโซเลททีใ่ ห้ ค่าการยับยั้งใน
dual culture มากกว่ า 55%)
รหัส
PE002
PE004
PE007
PE021
PE027
PE028
PE031
PE032
PE033
PE034
PE036
PE039
PE040
PE043
PE044
PE045
PE068
PE073
PE083
PE092
PE099
PE108
PE116
PE117
PE118
PE124
หมายเหตุ 0
+

PIRG
agar dilution ที่ 2 สั ปดาห์
0.00
4.19
1.78
2.13
14.25
15.27
6.01
35.19
0.00
0.00
10.61
18.31
37.08
34.75
6.52
33.44
51.44
20.56
11.58
29.44
6.31
33.17
11.97
14.69
32.97
61.78

ปฏิสัมพันธ์

dual culture
0
59.56
0
60.75
0
66.79
0
61.54
0
64.50
0
64.28
0
63.61
0
61.69
0
62.28
0
59.28
0
57.33
0
57.25
0
61.25
+
66.97
0
62.83
0
59.94
0
61.81
0
63.01
0
63.27
0
56.82
0
59.83
0
65.07
+
67.66
0
57.74
0
55.94
+
55.14
ราเอนโดไฟท์ยบั ยั้งราก่อโรคโดยเจริ ญติดกัน
ราเอนโดไฟท์ยบั ยั้งราก่อโรคและเจริ ญทับราก่อโรค

agar dilution ที่ 3 สั ปดาห์
0.00
3.35
0.00
2.78
12.03
16.06
5.50
45.83
2.03
0.00
24.86
19.19
0.00
37.78
6.89
31.78
58.72
0.00
20.81
14.50
34.33
21.14
1.11
35.36
39.89
62.61

จากการทดสอบโดยวิธีการเลี้ยงเชื้ อร่ วม สามารถสังเกตผลการเป็ นปฏิปักษ์ของราเอนโดไฟท์ท้ งั 125 ไอ-โซเลทและราก่อโรคได้เป็ น 3
แบบ (ดังภาพที่ 2) คือ ราเอนโดไฟท์ยบั ยั้งราก่อโรคโดยเจริ ญติดกัน ซึ่ งพบมากที่สุด (96 ไอโซเลท) ราเอนโดไฟท์ยบั ยั้งราก่อโรคโดยเจริ ญทับราก่อ
โรค 5 ไอโซเลทและก่อโรคเจริ ญทับราเอนโด-ไฟท์ 24 ไอโซเลท เช่นเดียวกับการศึกษาของวันพร (2547) ซึ่งพบปฏิกิริยาระหว่างเชื้ อราสาเหตุและรา
เอนโด-ไฟท์โดยมีลกั ษณะการยับยั้งแบบเจริ ญติดกันมากที่สุดจากการทดสอบด้วยวิธีการเลี้ยงเชื้ อร่ วม

A

C

B

D

ภาพที่ 2 ลักษณะการเป็ นปฏิปักษ์ ระหว่ างราเอนโดไฟท์ (ขวา) กับรา C. gloeosporioides (ซ้ าย) ในการเลีย้ งเชื้อร่ วม 3 แบบ
คือ A: ราเอนโดไฟท์ ยบั ยั้งราก่ อโรคโดยเจริญติดกัน B: ราเอนโดไฟท์ ยบั ยั้งราก่ อโรคโดยเจริญทับราก่ อโรค
C: ราก่ อโรคเจริญทับราเอนโดไฟท์ และ D: ชุดควบคุม
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ณัฐวุฒิ (2549) รายงานว่าในการคัดกรองเชื้ อราที่สร้ างสารต้านจุลินทรี ยน์ ิ ยมนาน้ าเลี้ ยงเชื้ อรามาทดสอบ เนื่ องจากสารออกฤทธิ์ ทาง
ชี วภาพจากเชื้ อราส่ วนใหญ่เป็ นสารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) ที่สร้างออกมาภายนอกเซลล์ และจากการศึกษาของ Strobel และ
คณะ (1996) พบว่า ราเอนโดไฟท์ Pestalotiopsis microspora มีสภาวะที่เหมาะสมในการสร้าง taxol ซึ่ งเป็ นสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพที่สาคัญในช่ วง
อายุ 2-3 สัปดาห์ ดังนั้นจึงมีการศึกษาผลของน้ าเลี้ ยงราเอนโดไฟท์ท้ งั 125 ไอโซเลทที่อายุ 2 และ 3 สัปดาห์ในการยับยั้งรา C. gloeosporioides ด้วย
วิธี agar dilution ซึ่งพบว่าน้ าเลี้ยงราเอนโดไฟท์ที่ 3 สัปดาห์ (49 ไอโซเลท) ให้ผลการยับยั้งการเจริ ญของราก่อโรคสู งกว่าที่ 2 สัปดาห์ (33 ไอโซเลท)
และน้ าเลี้ยงราเอนโดไฟท์ 18 ไอโซเลท ไม่สามารถยับยั้งการเจริ ญของราก่อโรคได้ท้ งั ที่ 2 และ 3 สัปดาห์ (PIRG = 0) โดยน้ าเลี้ยงราเอนโดไฟท์ท้ งั
2 และ 3 สัปดาห์ส่วนใหญ่มีเปอร์ เซ็นต์ยบั ยั้งการเจริ ญอยูใ่ นช่วง 1-25% มีเพียง 2 ไอโซเลทที่มีเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งมากกว่า 50% ดังแสดงในภาพที่ 3
โดยมีค่าสูงสุดคือ 62.61% ทั้งนี้ พบว่าการผลิตสารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิจะขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบในอาหารเลี้ ยงเชื้ อรา อุณหภูมิ และ pH (Lahlali and
Hijri, 2010)
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ภาพที่ 3 ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. gloeosporioides ด้ วยนา้ เลีย้ งเชื้อราเอนโดไฟท์ อายุ 2 และ 3 สัปดาห์
โดย PIRG = (R1-R2)/R1 X100 เมือ่ R1 คือ รัศมีของเชื้อ C. gloeosporioides ในจานควบคุม และ R2 = รัศมีของเชื้อ
C. gloeosporioides ในจานอาหารทดสอบ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าราเอนโดไฟท์ 2 ไอโซเลท คือ PE068 และ PE124 ซึ่ งจัดจาแนกจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้
เป็ นเชื้อรา Mycelia Sterilia PE068 และ Xylariales sp. PE124 ตามลาดับ มีความสามารถในการแข่งขันและสร้ างสารยับยั้งรา C. gloeosporioides โดย
ให้ค่าการยับยั้งจากการทดสอบน้ าเลี้ยงราอายุ 2 และ 3 สัปดาห์อยูใ่ นช่วง 51.44-58.72% และ 61.78-62.61% ตามลาดับ ดังนั้นราเอนโดไฟท์ท้ งั สองไอ
โซเลทจึงมีศกั ยภาพในการนาไปใช้ควบคุมรา C. gloeosporioides ได้

4. สรุ ป
ราเอนโดไฟท์ Mycelia Sterilia PE 068 และ Xylariales sp. PE124 ที่แยกได้จากใบมะละกอ มีความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญของ
เส้นใยรา C. gloeosporioides เมื่อทาการทดสอบในห้องทดลองด้วยการเลี้ ยงเชื้ อร่ วมและศึกษาผลของน้ าเลี้ ยงราเอนโดไฟท์ ทั้งนี้ ประสิ ทธิ ภาพการ
ยับยั้งเนื่องจากราทั้งสองมีความสามารถในการแก่งแย่งแข่งขันและสร้างสารยับยั้ง
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ความหลากหลายทางชี วภาพของราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula และฤทธิ์ต้านจุลนิ ทรีย์
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บทคัดย่อ
จากการเก็บตัวอย่างราแมลงจานวน 30 ตัวอย่างจากเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าโตนงาช้าง และจัดจาแนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
พบว่าเป็ นราแมลงในสกุล Akanthomyces 23 ตัวอย่าง และ Gibellula 7 ตัวอย่าง เชื้ อราแต่ละสกุลจัดแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม โดยสามารถจัดจาแนกใน
ระดับสปี ชียไ์ ด้อย่างละ 1 ชนิด ได้แก่ Akanthomyces cinereus และ Gibellula unica จากนั้นทาการแยกตัวอย่างราแมลงทั้งหมดให้ได้เชื้ อบริ สุทธิ์ ซึ่ งมี
อัตราการแยกเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ทาการเพาะเลี้ยงเชื้ อราที่แยกได้ในอาหารเหลว complex medium และสกัดสารจากส่ วนเส้นใยราและน้ าเลี้ ยงเชื้ อ
รา ได้สารสกัดรวม 90 สาร แล้วนาไปทดสอบฤทธิ์ ต้าน จุลินทรี ยด์ ว้ ยวิธี colorimetric broth microdilution กับจุลินทรี ยก์ ่อโรคคน 10 สายพันธุ์ พบว่า
สารสกัด 19 สาร (21.1 เปอร์ เซ็นต์) จากราแมลง 15 ไอโซเลท (50 เปอร์ เซ็นต์) จาก Akanthomyces 11 ไอโซเลท และ Gibellula 4 ไอโซเลท มีฤทธิ์
ต้านจุลินทรี ยก์ ่อโรคได้อย่างน้อย 1 สายพันธุ์ สารสกัดราแมลงมีฤทธิ์ ในการต้านแบคทีเรี ย Staphylococcus aureus ATCC25923 ได้ดีที่สุด (13.3
เปอร์ เซ็นต์) รองลงมาได้แก่ Cryptococcus neoformans ATCC90112 (5.6 เปอร์ เซ็นต์), C. neoformans ATCC90113 (3.3 เปอร์ เซ็นต์) Candida
albicans ATCC90028 (2.2 เปอร์ เซ็นต์) methicillin-resistant Staphylococcus aureus SK-1 (1.1 เปอร์ เซ็นต์) Pseudomonas aeruginosa ATCC27853
(1.1 เปอร์เซ็นต์) Microsporum gypseum (1.1 เปอร์เซ็นต์) และ Penicillium marneffei (1.1 เปอร์ เซ็นต์) ตามลาดับ โดยสารสกัดทั้งหมดไม่มีฤทธิ์ ต้าน
Escherichia coli ATCC25922 และ C. albicans NCPF3153 ผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่าราแมลงอาจเป็ นแหล่งของสารต้านจุลินทรี ยท์ ี่น่าสนใจ
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพของราแมลง ราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula ฤทธิ์ตา้ นจุลินทรี ย ์

Abstract
Thirty insect fungal specimens from Ton-Nga-Chang Wildlife Sanctuary were collected. All specimens were classified and
identified based on their morphological characteristics to be Akanthomyces spp. (23 specimens) and Gibellula spp. (7 specimens). Both
Akanthomyces and Gibellula can be classified into 4 groups, and one group of each genus was identified to the species level, A. cinereus and
G. unica respectively. All specimens were isolated into pure cultures and overall isolation rate was 100%. Insect fungal isolates were grown in
complex medium and their culture filtrates and mycelia were extracted to obtain 90 crude extracts. Crude extracts of insect fungal isolates were
determined for antimicrobial activity against ten human pathogens using a colorimetric broth microdilution method. Nineteen extracts (21.1%)
from 15 (50%) insect fungal isolates (11 Akanthomyces and 4 Gibellula) exhibited antimicrobial activities against at least one pathogen. Crude
extracts showed the most activity against Staphylococcus aureus ATCC25923 (13.3%) followed by Cryptococcus neoformans ATCC90112
(5.6%), C. neoformans ATCC90113 (3.3%), Candida albicans ATCC90028 (2.2%), methicillin-resistant Staphylococcus aureus SK-1 (1.1%),
Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 (1.1%), Microsporum gypseum (1.1%) และ Penicillium marneffei (1.1%), respectively. Moreover,
Escherichia coli ATCC25922 and C. albicans NCPF3153 were not inhibited by any insect fungal extract. These preliminary data showed that
insect fungi could be a potential source of antimicrobial agents.
Keywords: Diversity of insect fungi, Akanthomyces and Gibellula, Antimicrobial metabolites.
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1. บทนา
จุลินทรี ยด์ ้ือยาเป็ นปั ญหาสาคัญในทางการแพทย์ ที่มีแนวโน้มเป็ นอุปสรรคต่อการรักษาเพิ่มมากขึ้น ทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษา
และอัตราการตายสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นในการค้นหาสารออกฤทธิ์ชนิ ดใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการต้านจุลินทรี ยด์ ้ือยาเหล่านี้
เชื้อราเป็ นกลุ่มของจุลินทรี ยท์ ี่มีขนาดใหญ่ และได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูผ้ ลิ ตสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพทุติยภูมิที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก
เชื้อราที่อาศัยร่ วมกับสิ่ งมีชีวิตอื่นอย่างใกล้ชิดอาจถูกกระตุน้ ให้สร้างสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพที่สาคัญ (Wagenaar et al., 2001) ราแมลงเป็ นตัวอย่าง
หนึ่งของเชื้ อราที่อาศัยแมลงเป็ นเจ้าบ้าน เจริ ญเติบโตในตัวแมลงที่มีชีวิต จึงต้องสร้ างสารต้านจุลินทรี ยเ์ พื่อแข่งขันกับจุลินทรี ยช์ นิ ดอื่นที่มีอยูใ่ นตัว
แมลงเพื่อความอยูร่ อด จนในที่สุดแมลงตาย (Luangsa-ard et al., 2005) ดังนั้นราแมลงจึงจัดเป็ นแหล่งของสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพที่ อาจนาไปสู่ การ
ค้นพบสารต้านจุลินทรี ยช์ นิดใหม่ ที่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ที่สาคัญต่อไปในอนาคต
ในปัจจุบนั มีผทู้ าการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพจากราแมลงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการศึกษาราแมลงในสกุล
Cordyceps ซึ่งจัดเป็ นสมุนไพรจีนที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย แต่ราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula ซึ่ งเป็ นราแมลงที่ก่อโรคในแมงมุม
(Samson and Evans, 1974; Selçuk et al., 2004) ยังมีการศึกษาน้อย มีเพียงการศึกษาของ Wagenaar และคณะ (2002) ที่แยกได้สาร akanthomycin จาก
ราแมลง Akanthomyces gracilis ที่มีฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ย Staphycoccus aureus ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นการศึกษาราแมลงในสกุล Akanthomyces และ
Gibellula ที่พบในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าโตนงาช้าง เพาะแยกเชื้ อ และคัดเลือกราแมลงที่มีศกั ยภาพในการสร้างสารต้านจุลินทรี ยก์ ่อโรคคน

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเก็บรวบรวมตัวอย่ างราแมลง Akanthomyces และ Gibellula
ทาการเก็บตัวอย่างราแมลง Akanthomyces และ Gibellula จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรา
แมลงทั้งสองสกุลนี้ พบเป็ นปรสิ ตของแมงมุมที่มาเกาะอยูใ่ ต้ใบพืช ซึ่ งไม่จาเพาะต่อพืชชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ทาการเก็บตัวอย่างโดยการเก็บใบไม้ที่มีเชื้ อ
ราที่เจริ ญเต็มที่อยูบ่ นตัวแมงมุม โดยสังเกตจากการสร้าง synnema ของเชื้ อรา เก็บตัวอย่างเชื้ อราใส่ กล่องพลาสติกขนาดพอเหมาะ เพื่อนาไปแยกเชื้ อ
ให้บริ สุทธิ์ ที่ห้องปฏิบตั ิการราวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

2.2 การจัดจาแนกราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula
ทาการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้ อรา Akanthomyces และ Gibellula จากตัวอย่างสดด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยศึกษาในส่ วน
synnema ของเชื้อรา ใช้เข็มเขี่ยเชื้อราขนาดเล็กเขี่ยส่ วน synnema ออกมาจากตัวแมงมุม นามาย้อมแบบ wet mount ด้วย lactophenol cotton blue ศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยศึกษาชนิดของเส้นใย การสร้างสปอร์ การสร้ างผนังกั้นเซลล์ การสร้างโครงสร้างพิเศษ เป็ นต้น
จากนั้นจัดจาแนกราแมลงโดยใช้ key จากหนังสื อ Atlas of entomopathogenic fungi from Taiwan (Tzean et al., 1997)

2.3 การแยกเชื้อบริสุทธิ์ (Luangsa-ard et al., 2005)
การแยกเชื้ อรา Akanthomyces และ Gibellula ให้บริ สุทธิ์ ทาได้โดยการแยกเชื้ อจากสปอร์ ที่อยูบ่ ริ เวณ synnema โดยตัดชิ้นวุน้ อาหาร
potato dextrose agar (PDA) ที่ผสมยาปฏิชีวนะ (penicillin และ streptomycin ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิ ตร) ขนาดประมาณ 1 ลูกบาศก์มิลลิ เมตร
ด้วยเข็มเขี่ยเชื้อราที่ปราศจากเชื้อ นาชิ้นวุน้ ไปแตะบริ เวณ synnema ของราแมลงเบาๆ ให้สปอร์ ติดมากับชิ้นวุน้ แล้วนาไปวางบนอาหาร PDA เดิม ทา
5 จุดต่อ 1 เชื้อ บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง สังเกตการงอกของสปอร์ ภายใน 24-48 ชัว่ โมง ภายใต้กล้องสเตอริ โอซูม ทา
การแยกเชื้อราบริ สุทธิ์ โดยวิธี hyphal tip isolation จากนั้นเก็บเชื้ อราบริ สุทธิ์ ใน 15 เปอร์เซ็นต์ glycerol ที่ -80 องศาเซลเซียส

2.4 การเพาะเลีย้ งเชื้อรา Akanthomyces และ Gibellula ในอาหารเหลว
เพาะเลี้ ยงเชื้ อราบริ สุทธิ์ บนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3-4 สัปดาห์ จากนั้นตัดเส้นใยราบริ เวณขอบโคโลนี
ของเชื้ อราให้มีขนาดประมาณ 0.5 ตารางเซนติเมตร จานวน 10-15 ชิ้ น เพาะเลี้ ยงในอาหาร M102 (Chutrakul et al., 2009) ปริ มาตร 200 มิลลิลิตรที่
บรรจุใน ฟลาสก์ขนาด 500 มิลลิลิตร รวม 2 ฟลาสก์ บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ทาการกรองเพื่อแยกส่ วนน้ าเลี้ ยงเชื้ อและ
เส้นใยราออกจากกัน ทาการสกัดสารที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยส่ วนน้ าเลี้ ยงเชื้ อราสกัดด้วย ethyl acetate ได้
สารสกัด BE และเซลล์เชื้อรานาไปสกัดด้วย hexane ได้สารสกัด CH และสกัดด้วย ethyl acetate ได้สารสกัด CE (Phongpaichit et al., 2006)
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2.5 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลนิ ทรีย์ของสารสกัดราแมลงทีค่ วามเข้ มข้ น 200 µg/ml
2.5.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
ทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยของสารสกัดราแมลงที่ความเข้มข้น 200 µg/ml ด้วยวิธี colorimetric broth microdilution (ดัดแปลงจากวิธี
CLSI M7-A4, 2002a) กับเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรค 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC25923, methicillin-resistant S. aureus (MRSA) SK1
ที่แยกได้จากผูป้ ่ วย Escherichia coli ATCC25922 และ Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 โดยเพาะเลี้ ยงเชื้ อทดสอบในอาหารเหลว nutrient
broth (NB) บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3-5 ชัว่ โมง เขย่าที่ความเร็ ว 150 รอบ/นาที และนามาปรับความขุ่นให้เท่ากับ 0.5 McFarland
standard จากนั้นเจือจาง 1:200 ด้วยอาหาร Mueller Hinton broth (MHB)
นาสารสกัดจากเชื้ อราแมลงมาละลายด้วย dimethyl sulphoxide (DMSO) ให้ได้ความเข้มข้น 100 mg/ml สาหรับเก็บเป็ น stock solution
แล้วเจือจางด้วย DMSO ในอัตราส่วน 1:10 จากนั้นเจือจางด้วยอาหาร MHB ให้ได้ความเข้มข้น 400 µg/ml ดูดสารสกัดปริ มาตร 50 ไมโครลิ ตรใส่ ใน
96 well plate สารสกัดละ 3 หลุม แล้วดูดเชื้อแบคทีเรี ย 50 µl ใส่ ลงในหลุมที่มีสารสกัด ทาให้ได้ความเข้มข้นสุ ดท้ายของสารสกัดในแต่ละหลุมเท่ากับ
200 µg/ml นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 ชัว่ โมง ดูดสี resazurin (0.18 เปอร์ เซ็นต์) 30 µl ใส่ ในแต่ละหลุม แล้วนาไปบ่มต่อ 2-3
ชัว่ โมง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ อ่านผลจากการเปลี่ยนสี ของ resazurin (Drummond and Waigh, 2000) ถ้าเป็ นสี ม่วงหรื อสี น้ าเงิน แสดงว่าไม่
มีการเจริ ญเติบโต สารสกัดสามารถยับยั้งเชื้อได้ ถ้าเป็ นสี ชมพู แสดงว่ามีการเจริ ญเติบโต สารสกัดไม่สามารถยับยั้งเชื้ อได้
ชุดควบคุมทดสอบกับ DMSO และยาต้านแบคทีเรี ย vancomycin สาหรับเชื้อ S. aureus และ MRSA และยา gentamicin สาหรับเชื้ อ E.
coli และ P. aeruginosa ที่ความเข้มข้น 10 µg/ml
2.5.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านยีสต์ (ดัดแปลงจาก CLSI M27-A2, 2002b)
ยีสต์ก่อโรคที่นามาทดสอบ ได้แก่ Candida albicans ATCC90028 และ NCPF3153 และ Cryptococcus neoformans ATCC90112 และ
ATCC90113 โดยเพาะเลี้ยงในอาหาร Sabouraud’s dextrose broth (SDB) บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3-5 ชัว่ โมง ใน shaking incubator
เขย่าที่ความเร็ ว 150 รอบ/นาที นามาปรับความขุ่นให้ได้ 2.0 McFarland standard จากนั้นเจือจางด้วย RPMI-1640 ในอัตราส่ วน 1:20
ทาการทดสอบในทานองเดี ยวกันกับการทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ย แต่ใช้อาหาร RPMI-1640 ในการทดสอบ แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง สาหรับเชื้ อ C. albicans และที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง สาหรับเชื้ อ C. neoformans โดยดูดสี
resazurin (0.18 เปอร์เซ็นต์) 30 µl ใส่ในแต่ละหลุมก่อนครบเวลาที่จะอ่านผล 5 ชัว่ โมง อ่านผลการเปลี่ยนสี resazurin ในทานองเดี ยวกัน ชุดควบคุม
ทดสอบกับ DMSO และยา amphotericin B ความเข้มข้น 10 µg/ml
2.5.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านรา (ดัดแปลงจาก CLSI M38-A, 2002c)
เชื้ อราที่ นามาทดสอบ ได้แก่ Microsporum gypseum และ Penicillium marneffei ที่ แ ยกได้จากผูป้ ่ วย โดยเพาะเลี้ ยงบนอาหาร
Sabouraud’s dextrose agar (SDA) บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรื อจนกว่าจะสร้ างสปอร์ จากนั้นเตรี ยม spore
suspension นับจานวนสปอร์ดว้ ย haemacytometer และปรับความเข้มข้นของสปอร์ให้ได้ 8x103 CFU/ml
ทาการทดสอบในทานองเดียวกันกับการทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ย แต่ใช้อาหาร RPMI-1640 และใช้ spore suspension ของเชื้ อราที่
เตรี ยมไว้แล้ว บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน ดูดสี resazurin (0.18 เปอร์เซ็นต์) 30 µl ใส่ ในแต่ละหลุม จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิเดิมต่อจน
ครบ 7 วัน อ่านผลการเปลี่ยนสี resazurin ในทานองเดียวกัน
ชุ ดควบคุ มทดสอบกับ DMSO และยาต้านรา miconazole สาหรับเชื้ อ M. gypseum ความเข้มข้น 32 µg/ml และ amphotericin B
สาหรับเชื้อ P. marneffei ความเข้มข้น 10 µg/ml

3. ผลการทดลอง
3.1 การเก็บรวบรวมตัวอย่ างราแมลง Akanthomyces และ Gibellula และการแยกเชื้อบริสุทธิ์
จากการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างราแมลง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้ตวั อย่างราแมลง ทั้งหมด 30 ตัวอย่าง
ประกอบด้วยราแมลงในสกุล Akanthomyces 23 ตัวอย่าง และ Gibellula 7 ตัวอย่าง ซึ่ งสามารถแยกเชื้ อบริ สุทธิ์ จากตัวอย่างราแมลงที่เก็บรวบรวมมา
ได้ท้งั หมด โดยมีอตั ราการแยกเชื้อคิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์

3.2 การจัดจาแนกราแมลงในสกุล Akanthomyces และ Gibellula
3.2.1 ราแมลงในสกุล Akanthomyces
จากตัวอย่างราแมลงในสกุล Akanthomyces จานวน 23 ตัวอย่าง สามารถจัดกลุ่มโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากตัวอย่างสดได้
ทั้งสิ้ น 4 กลุ่ม และสามารถจัดจาแนกในระดับสปี ชี ยไ์ ด้ 1 กลุ่ม คือ A. cinereus (ภาพที่ 1 A1-4) สาหรับกลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ไม่สามารถจัดจาแนกใน
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ระดับสปี ชียไ์ ด้ โดยให้ชื่อเรี ยกแต่ละกลุ่มเป็ น Akanthomyces sp. 01, 02 และ 03 ตามลาดับ Akanthomyces sp. 01 เป็ นกลุ่มที่มีจานวนสมาชิ กมากที่สุด
รวม 19 ตัวอย่าง รองลงมาคือ A. cinereus 2 ตัวอย่าง และ Akanthomyces sp. 02 และ 03 กลุ่มละ 1 ตัวอย่าง เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
กับ Akanthomyces ชนิ ดต่างๆที่เคยมีรายงานไว้แล้ว พบว่า Akanthomyces sp. 01 มีความใกล้เคียงกับ A. novoguineensis มาก (Tzean et al., 1997) แต่
ต่างกันที่ลกั ษณะและขนาดของสปอร์ โดยสปอร์ ในกลุ่ม Akanthomyces sp. 01 จะมีลกั ษณะรี รูปไข่ และ/หรื อ สปอร์ คล้ายกระสวย มีขนาด <1.251.25x2.5-3.75 ไมโครเมตร (ภาพที่ 1 B4) เมื่อเทียบกับ A. novoguineensis ที่มีสปอร์ทรงกระบอกขนาด 1.4-2.9x6.4-11.1 ไมโครเมตร จะพบว่าสปอร์
ของ Akanthomyces sp. 01 มีขนาดเล็กกว่ามาก นอกจากนี้ จานวน synnema ของ A. novoguineensis มีจานวนตั้งแต่ 10 อันขึ้ นไป ซึ่ งมากกว่า
Akanthomyces sp. 01 ที่มีเพียง 1-4 synnemata อย่างชัดเจน สาหรับ Akanthomyces sp. 02 มีลกั ษณะคล้าย A. arachnophilus (Hiwel-Jones, 1996) แต่
ต่างกันตรงที่เชื้อราในกลุ่ม A. arachnophilus ไม่สร้ างโครงสร้ างสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศเหมือนกับ Akanthomyces sp.02 (ภาพที่ 1 C1-4) และในกลุ่ม
สุดท้าย Akanthomyces sp. 03 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์คล้ายคลึงกับ A. ovalongatus (Tzean et al., 1997) มากทั้งลักษณะของ
เส้นใย phialide หรื อสปอร์ แต่เมื่อสังเกตจากลักษณะเชื้ อราที่สร้ างบนตัวแมงมุม จะพบว่า Akanthomyces sp. 03 มีการสร้าง synnema ที่ต่างกันถึง 2
แบบบนตัวอย่างเดียวกัน คือแบบแรก synnema มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกตั้งตรงยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร และแบบที่สอง synnema มีรูปร่ างคล้าย
กระบองขนาดสั้นยาวประมาณ 1-2 มิลลิ เมตร ทั้งนี้ พบ synnema แบบที่สองจานวนมากกว่าแบบแรกมาก (ภาพที่ 1 D1-2) โดยลักษณะที่กล่าวมานี้
แตกต่างจาก synnema ของ A. ovalongatus ที่มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกตั้งตรงเพียงอย่างเดียว
3.2.2 ราแมลงในสกุล Gibellula
ราแมลงในสกุล Gibellula จานวน 7 ตัวอย่าง สามารถจัดกลุ่มโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากตัวอย่างสดได้ท้ งั หมด 4 กลุ่ม
และสามารถจัดจาแนกในระดับสปี ชี ยไ์ ด้ 1 กลุ่มคือ G. unica (ภาพที่ 2 A1-6) สาหรับกลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ไม่สามารถจัดจาแนกในระดับสปี ชี ยไ์ ด้โดย
ให้ชื่อเรี ยกแต่ละกลุ่มเป็ น Gibellula sp. 01, 02 และ 03 ตามลาดับ สาหรับ Gibellula sp. 01 เป็ นกลุ่มที่มีจานวนสมาชิ กมากที่สุดรวม 4 ตัวอย่าง
รองลงมาคือ G. unica, Gibellula sp. 02 และ 03 กลุ่มละ 1 ตัวอย่าง เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยากับ Gibellula ชนิ ดต่างๆที่เคยมีรายงาน
ไว้แล้ว พบว่า Gibellula sp. 01 มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาใกล้เคียงกับ G. pulchra (Tzean et al., 1997) มาก ทั้งรู ปร่ างของ conidial head แบบ
aspergillate และลักษณะของสปอร์ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบจานวน synnema พบว่า G. pulchra มีการสร้าง synnema จานวนมากตั้งแต่ 10 อันขึ้นไป ซึ่ ง
ต่างจาก Gibellula sp. 01 ที่มีเพียง synnema เดียวเท่านั้น (ภาพที่ 2 B1-2) สาหรับ Gibellula sp. 02 มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
เหมือนกับ Gibellula sp. 01 ทุกประการ ยกเว้นขนาดของแมงมุมเจ้าบ้านที่เชื้ อราอาศัยอยู่ โดยแมงมุมในกลุ่ม Gibellula sp. 02 มีขนาด 1.40x6.25
มิลลิเมตร (ภาพที่ 2 C1-2) ซึ่ งใหญ่กว่าแมงมุมในกลุ่ม Gibellula sp. 01 ที่มีขนาด 0.4-1.15x0.8-1.55 อย่างเห็ นได้ชดั (ภาพที่ 2 B1) และกลุ่มสุ ดท้าย
Gibellula sp. 03 มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาคล้าย G. unica ในกลุ่มที่ 1 แต่ในกลุ่มนี้ ไม่พบโครงสร้ างการสื บพันธุ์แบบ synanamorph ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ (ภาพที่ 2 D1-5)
A1

B1

A2

B2

A3

A4

B3

B3

B4

C1

D1

C2

D2

D3

C3

C4

D4

ภาพที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราแมลงในสกุล Akanthomyces; A1-4: A. cinereus, B1-4: Akanthomyces sp. 01,
C1-4: Akanthomyces sp. 02, D1-4: Akanthomyces sp. 03
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A1

B1

C1

D1

A2

B2

C2

D2

A1

A3

B1

C1

B3

C3

C2

D1

D2

D3

A4
B4

C4

D4

A5
B5

C5

D5

A6

ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราแมลงในสกุล Gibellula; A1-6: G. unica, B1-5: Gibellula sp. 01, C1-5: Gibellula sp.
02, D1-5: Gibellula sp. 03
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3.3 ฤทธิ์ต้านจุลนิ ทรีย์ของสารสกัดราแมลงความเข้ มข้ น 200 µg/ml
จากการทดสอบฤทธิ์ตา้ นจุลินทรี ยข์ องสารสกัดจากราแมลง 90 สาร (Akanthomyces 69 สารและ Gibellula 21 สาร) ที่ความเข้มข้น 200
g/ml พบว่าสารสกัด 19 สาร (21.1 เปอร์ เซ็นต์) มี ฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยก์ ่อโรคอย่างน้อย 1 สายพันธุ์ ประกอบด้วยสารสกัดจากราแมลงในสกุล
Akanthomyces 14 สาร และ Gibellula 5 สาร โดยพบว่าสารสกัดจากราแมลงมีฤทธิ์ ในการต้านแบคที เรี ยแกรมบวก S. aureus มากที่สุด (13.3
เปอร์ เซ็นต์) รองลงมาได้แก่ C. neoformans ATCC90112 (5.6 เปอร์ เซ็นต์), C. neoformans ATCC90113 (3.3 เปอร์ เซ็นต์), C. albicans ATCC90028
(2.2 เปอร์ เซ็นต์), MRSA (1.1 เปอร์ เซ็นต์), P. aeruginosa (1.1 เปอร์ เซ็นต์), M. gypseum (1.1 เปอร์ เซ็นต์) และ P. marneffei (1.1 เปอร์ เซ็นต์)
ตามลาดับ โดยสารสกัดทั้งหมดไม่มีฤทธิ์ ต้าน E. coli ATCC25922 และ C. albicans NCPF3153 (ตารางที่ 1) ผลการทดสอบฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยข์ อง
สารสกัดจาก Akanthomyces พบว่ามี ความคล้ายคลึงกับรายงานของ Wagenaar และคณะ (2001) ที่พบว่าสารสกัด akanthomycin จากเชื้ อรา A.
gracilis มีฤทธิ์ ในการต้าน S. aureus ได้ดีเช่ นเดี ยวกัน และเมื่ อพิจารณาฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยข์ องสารสกัดแต่ละส่ วน พบว่าสารสกัด CE (23.3
เปอร์เซ็นต์) และ CH (23.3 เปอร์ เซ็นต์) มีฤทธิ์ ในการต้านจุลินทรี ยไ์ ด้ดีกว่าสารสกัด BE (16.7 เปอร์ เซ็นต์) แสดงให้เห็ นว่าสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ
ส่ วนใหญ่อยู่ในส่ วนของเส้นใยรา การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการทดสอบฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยใ์ นเบื้องต้นเท่านั้น สาหรับสารสกัดที่มีฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยจ์ ะ
นาไปทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดของสารสกัดที่ยบั ยั้งเชื้ อได้ต่อไป

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ต้านจุลนิ ทรีย์ของสารสกัดราแมลงทดสอบทีค่ วามเข้ มข้ น 200 µg/ml
Genus

Code

Extract

SA

MRSA

PA

EC

CA28

CA53

CN12

CN13

MG

PM

Akanthomyces

EPF019

Akanthomyces

EPF036

Akanthomyces

EPF047

Akanthomyces

EPF056

Akanthomyces
Akanthomyces
Akanthomyces
Akanthomyces
Akanthomyces
Akanthomyces
Akanthomyces
Gibellula
Gibellula

EPF069
EPF071
EPF100
EPF131
EPF152
EPF155
EPF156
EPF061
EPF080

Gibellula

EPF106

Gibellula

EPF137
Active extract
(%)

BE
CE
CH
CE
CH
CE
CH
CE
BE
CE
CH
CE
BE
BE
CH
BE
CE
CH
CH

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12
(13.3)

+
1
(1.1)

+
1
(1.1)

0
(0)

+
+
2
(2.2)

0
(0)

+
+
+
+
+
5
(5.6)

+
+
+
3
(3.3)

+
1
(1.1)

+
1
(1.1)

55

+: สารสกัดมีฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยท์ ี่ความเข้มข้น 200 µg/ml; - : สารสกัดไม่ มีฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยท์ ี่ความเข้มข้น 200 µg/ml; SA: Staphylococcus aureus ATCC25923; MRSA:
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus SK1; EC: Escherichia coli ATCC25922; PA: Pseudomonas aeruginosa ATCC27853; CA28: Candida albicans ATCC90028;
CA53: C. albicans NCPF3153; CN12: Cryptococcus neoformans ATCC90112; CN13: C. neoformans ATCC90113; MG: Microsporum gypseum; PM: Penicillium marneffei;
BE: crude ethyl acetate extract from culture broth; CE: crude ethyl acetate extract from fungal mycelia; CH: crude hexane extract from fungal mycelia

4. สรุ ป
จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างราแมลงจานวน 30 ตัวอย่าง จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้แก่ Akanthomyces 23 ตัวอย่าง และ
Gibellula 7 ตัวอย่าง สามารถจัดจาแนกราแมลงทั้ง 2 สกุลนี้ โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้อย่างละ 4 กลุ่ม โดยจัดจาแนกได้ในระดับสปี ชี ย ์
สกุลละ 1 กลุ่ม ได้แก่ A. cinereus และ G. unica เมื่อนาสารสกัดที่ได้จากราแมลงมาทาการทดสอบฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ยก์ ่อโรค 10 สายพันธุ์พบว่า สาร
สกัดจากราแมลง 19 สารมีฤทธิ์ ต้านจุลินทรี ย ์ โดยสามารถต้านแบคทีเรี ย S. aureus ได้ดีที่สุด ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าราแมลงที่พบในเขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าโตนงาช้างมีความหลากหลาย และสามารถเป็ นแหล่งของสารต้านจุลินทรี ยไ์ ด้ ซึ่งอาจเป็ นประโยชน์ในอนาคต
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5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จยั นี้ ได้รั บทุ น อุดหนุ นการวิ จยั เพื่ อวิ ท ยานิ พนธ์ จากมหาวิทยาลัย สงขลานคริ น ทร์ แ ละทุ น สถาบัน บัณฑิ ตวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีไทย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
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การประเมินศักยภาพนา้ บาดาลโดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพน้ าบาดาลและประเมินศักยภาพน้ าบาดาล ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี ด้วยการวิเคราะห์หาปั จจัยที่มี ความสัมพันธ์กบั ศักยภาพน้ าบาดาลโดยใช้สมการสหสัมพันธ์แบบพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ศักยภาพน้ าบาดาล ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน ความหนาแน่นของทางน้ า ปริ มาณน้ าฝน ความหนาของชั้นหิ นอุม้ น้ า และคุณภาพ
น้ าบาดาล และนาสมการที่ ได้มาสร้ างแผนที่ แสดงศักยภาพน้ าบาดาลโดยใช้โปรแกรม Arc GIS พบว่า พื้นที่ที่มีศกั ยภาพสู ง มีขนาดพื้นที่ 48.3 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ที่มีศกั ยภาพปานกลาง มีขนาดพื้นที่ 103.9 ตารางกิ โลเมตร และพื้นที่ที่มีศกั ยภาพต่า มีขนาดพื้นที่ 28.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ
26.7 57.5 และ 15.8 ตามลาดับ ส่ วนลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของครัวเรื อนในแต่ละระดับศักยภาพน้ าบาดาลมีการกระจายของ
ข้อมูลความแตกต่างกันในแต่ระดับศักยภาพ ประกอบด้วย การประกอบอาชี พหลัก อาชี พรอง รายได้รวมของครัวเรื อน รายจ่ายรวมของครัวเรื อน
ปริ มาณผลผลิตจากการปลูกข้าว และปริ มาณการใช้น้ าของครัวเรื อน และครัวเรื อนส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า แนวทางการจัดการน้ าบาดาลที่มีความ
จาเป็ นและเหมาะสมในการดาเนิ นการในพื้นที่ศึกษา คือ การส่ งเสริ มการใช้น้ าจากแหล่งอื่นร่ วมกับการใช้น้ าบาดาล รองลงมาคือ การรณรงค์การใช้
น้ าแบบประหยัด ส่ วนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสม คือ โทรทัศน์ รองลงมาคือ วิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่ น ครัวเรื อนจะสามารถรับรู้
รับทราบข่าวสารและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลที่ความเหมาะสม
คาสาคัญ : การประเมิน ศักยภาพน้ าบาดาล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Abstract
This research has purposed to study the factors which affected the potential ground water assessment in Muang district, Saraburi
Province by analysing the multiple correlation equation discovers the factors namely; land use, percent of slope, drainage density, rainfall, aquifer
thickness and groundwater quality, are related to the potential ground water. The equation was brought to create the potential ground water map by
using Arc GIS Program, were found that high potential area was 48.3 square kilometers (26.7%), moderate potential area was 103.9 square
kilometers (57.5%) and low potential area was 28.5 square kilometers (15.8%). In difference level of groundwater potential are as have different
dispersion of some economic and social characteristics in each household, which comprise with the principle occupation, paragon, household
income, household expenditure, yield of growing rice, and household water consumption level. Mostly households have opinion that the suitable
ways for managing ground water are; promote to using the other water sources along with ground water and operate water saving campaigns.
Television and local radio are the best channel distribution in public relation which the household can approach on ground water resource
information and management way by appropriately.
Keyword: Assessment, Ground water potential and Geographic Information System.

1. บทนา
ปัจจุบนั ความต้องการใช้น้ ามีจานวนมาก ซึ่ งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาการขาดแคลนน้ าใน
หลายพื้นที่ ในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า ผูใ้ ช้น้ าจึงหันมาพึ่งแหล่งน้ าบาดาลซึ่งเป็ นแหล่งน้ าต้นทุนที่สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้น้ าเพื่อการผลิ ตในทุกภาคส่ วน แต่อย่างไรก็ตามการใช้น้ าบาดาลจาเป็ นต้องพิจารณาถึ งศักยภาพน้ าบาดาล ซึ่ งหมายถึงปริ มาณการให้น้ า
บาดาลที่ถูกกักเก็บและสามารถที่จะสูบขึ้นมาใช้ได้จากบ่อเจาะบาดาลในพื้นที่ต่างๆ และมีคุณลักษณะทางเคมีของน้ าบาดาลที่เหมาะสม จากการตรวจ
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินศักยภาพน้ าบาดาลที่ผ่านมาแล้วของ Krishnamurthy (1999), Sikdar (2004) และพรอุษา (2547) สามารถ
สรุ ปปัจจัยที่มีอิทธิ ผลต่อศักยภาพน้ าบาดาล ได้แก่
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1) ปริ มาณน้ าฝนรายปี คือ ส่ วนที่จะไหลซึ มลงไปเพิ่มเติมการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาล ซึ่ งสามารถคานวณปริ มาณน้ าฝน ที่ไหลซึ มลงสู่
แหล่งน้ าบาดาลโดยเปรี ยบเทียบกับน้ าไหลผ่านในภาพรวม ปริ มาณน้ าฝนที่ไหลซึ มลงสู่ ใต้ดินไปเป็ นน้ าบาดาลในภาคเหนื อและภาคกลาง อยูใ่ น
เกณฑ์เฉลี่ย 12 เปอร์เซ็นต์ ของปริ มาณฝนตกเฉลี่ยต่อปี สาหรับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ (สมชัย, 2544)
2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่ งผลถึงอัตราการซึมน้ าลงไปเติมน้ าในชั้นน้ าบาดาล และบอกถึ งกิจกรรมหรื อมีสิ่งกี ดขวางการไหลซึ มของ
น้ าลงสู่ใต้ดินอีกทางหนึ่ งด้วย เช่น สมรรถนะการซึมผ่านของน้ าในป่ าดิบ ป่ าเบญจพรรณ สวนชา และไร่ เก่ามีความแตกต่างกันโดยพื้นที่ป่าไม้มีอตั รา
การซึ มน้ าสู งกว่าพื้นที่ เ กษตรเนื่ องจากพื้ นที่ ป่ามีไม้ช้ นั ล่ างและเศษซากพืช ทับ ถมกัน ส่ วนพื้น ที่เ กษตรสภาพดิ น มีค วามแน่ นกว่าในพื้นที่ ป่าไม้
เนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตร (เกษม, 2519)
3) ความหนาแน่ นของทางน้ า บ่งชี้ ถึงความสามารถของการละบายน้ าซึ่ งจะส่ งผลถึ งโอกาสในการไหลซึ มของน้ า โดยพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของทางน้ าต่า น้ ามีโอกาสที่จะไหลซึ มลงสู่ ช้ นั น้ าใต้ดินได้มากกว่าบริ เวณที่มีความหนาแน่นสูง
4) ลักษณะทางธรณี วิทยาและปฐพีวิทยา เป็ นตัวบ่งบอกคุ ณสมบัติทางชลศาสตร์ ของชั้นหิ นอุม้ น้ า ขนาดตะกอน ขนาดของรู พรุ น
ตลอดจนค่าการยอมให้น้ าซึ มผ่านที่มีผลต่อการกักเก็บน้ าบาดาลไว้ได้ท้ งั สิ้ น ปริ มาณการกักเก็บน้ าใต้ดินจะผันแปรไปตามความพรุ น
5) ความหนาแน่นของโครงสร้างเชิ งเส้นทางธรณี วิทยา น้ าบาดาลมักจะถูกพบในบริ เวณรอยแตกหรื อรอยแยกในชั้นหิ น โดยบริ เวณที่
มีโครงสร้างทางธรณี วิทยาที่เอื้ออานวยต่อการกักเก็บน้ าจึงมีโอกาสที่จะพบน้ าบาดาลไหลมากักเก็บมากกว่าบริ เวณที่ไม่ปรากฏลักษณะโครงสร้ างเชิ ง
เส้นทางธรณี วิทยา
6) เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน มีความสัมพันธ์กบั อัตราการซึ มน้ าและปริ มาณน้ าไหลบ่าหน้าดิ น โดยบริ เวณที่มีความลาดชันต่าหรื อเป็ น
พื้นราบมีโอกาสที่น้ าจะสามารถไหลซึมลงสู่ ช้ นั ดินด้านล่างได้มากกว่าบริ เวณที่เป็ นภูเขาและที่สูงซึ่ งน้ าฝนจะกระจายตัวในรู ปของน้ าไหลบ่าหน้าดิน
และไหลลงสู่แหล่งน้ า
7) คุณภาพน้ าบาดาล เป็ นปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาควบคู่กบั ปริ มาณการให้น้ าโดยใช้ปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าซึ่ งเป็ นค่ารวมของ
ปริ มาณเกลือแร่ ท้งั หมดที่มีอยูใ่ นน้ าและเป็ นตัวบ่งชี้ คุณภาพน้ าบาดาลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ (กองน้ าบาดาล, 2531)
และอีกสิ่ งหนึ่ งที่ สาคัญคือการจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล เพื่อให้สามารถใช้น้ าบาดาลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
และสามารถใช้น้ าบาดาลต่อไปได้ในระยะยาว โดยไม่เกิดผลเสี ยหายต่อแหล่งน้ าบาดาลตามธรรมชาติ และไม่เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (วจี และ
สมคิด, 2535) ซึ่งวินยั (2540) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล แบบชุ มชนมีส่วนร่ วมในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่
พบว่า รู ปแบบการจัดการทรัพยากรแบบชุ มชนมีส่วนร่ วมด้วยการชักนาจากหน่ วยงานของรัฐ มีความเหมาะสมและมี ความเป็ นไปได้ในระดับมาก
การนารู ปแบบดังกล่าวมาใช้จะส่ งผลให้ชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมอันประกอบด้วยการมีความคิดริ เริ่ มในการจัดการและรักษาผลประโยชน์ของชุมชนใน
ระดับมาก ซึ่งแนวทางในการชักนาชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรน้ าบาดาล ด้วยการประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ใน
ระดับมาก เรื่ องที่ควรจัดทาสื่ อในลาดับแรก คือ ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ าบาดาล ประเภทของสื่ อที่ควรใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ คือ การ
จัดประชุมชี้ แจงโดยตรง วิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่น โทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์ ตามลาดับ
จากการลงทุนในการบริ ห ารจัดการระบบ ตั้งแต่ส ารวจจนกระทัง่ น าน้ ามาใช้ป ระโยชน์ จึ งจาเป็ นต้องก าหนดพื้นที่ ที่ มีศกั ยภาพ
เหมาะสมสาหรับเจาะบ่อบาดาลได้อย่างถูกต้อง คุม้ ค่าการลงทุน ในอดี ตการสารวจเพื่อกาหนดพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบกับประสบการณ์ในการตัดสิ นใจเพื่อเสนอแนะความเป็ นไปได้ของพื้นที่สาหรับเจาะบ่อบาดาล ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความแม่นยาของ
การสารวจกาหนดการขุดเจาะแหล่งน้ าบาดาลจึงจาเป็ นต้องใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลปั จจัยเชิ งพื้นที่ที่มีผลต่อ
ศักยภาพน้ าบาดาล และนามาประเมินหาศักยภาพน้ าบาดาลของพื้นที่ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับประกอบการตัดสิ นใจการสารวจการขุดเจาะแหล่งน้ า
บาดาลได้คุม้ ค่ากับการลงทุนในการเลือกแหล่งน้ าบาดาลมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งศึกษาสภาวะเศรษฐกิ จและสังคมกับการจัดการน้ าบาดาลเพื่อให้
สามารถใช้น้ าบาดาลต่อไปได้ในระยะยาว

2. วิธีการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและสร้างฐานข้อมูล
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิบริ เวณอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ข้อมูลแผนที่ในรู ปแบบดิจิตอลไฟล์
ได้แก่ แผนที่ ล ักษณะทางธรณี และปฐพีวิทยา แผนที่ ช้ ันหิ นอุ ้มน้ า แผนที่ โครงสร้ างเชิ งเส้น ทางธรณี วิทยา แผนที่ แหล่ งน้ าผิวดิ น แผนที่ ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดิน และแผนที่เส้นความสูง 2) ข้อมูลรายงานและข้อมูลสถิติ ได้แก่ ข้อมูลปริ มาณน้ าฝน ปริ มาณการให้น้ าบาดาลและค่าปริ มาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้
1.2 สร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในลักษณะโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (raster structure) ขนาดของกริ ดเท่ากับ 25
เมตร โดยการนาเข้าข้อมูลของแต่ละปัจจัยด้วยโปรแกรม Arc GIS ข้อมูลที่สร้าง แบ่งเป็ น 2 ส่วน ที่เชื่อมโยงกัน คือ ฐานข้อมูลเชิ งพื้นที่(spatial database)
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และฐานข้อมูลเชิ งลักษณะ (attribute database) ซึ่ งฐานข้อมูลนั้นจะมี ตาแหน่งอ้างอิ งทางภูมิศาสตร์ ที่แน่นอน ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้พิกดั อ้างอิ งแบบ
Universal Transverse Mercator ตามแผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร
2. สารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามสารวจความถูกต้องของข้อมูลทุติยภูมิ และฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ที่สร้ างขึ้นบริ เวณพื้นที่
ศึกษา โดยการเปรี ยบเทียบกับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้วิธีการสังเกตด้วยการเลื อกพื้นที่ตวั อย่าง และคุณภาพน้ าบาดาล และเครื่ องมือวัด
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมด เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โดยใช้เ กณฑ์ข้ นั ต่าจานวน ร้อยละ 25
3. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพน้ าบาดาล
3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อศักยภาพน้ าบาดาล จากสมการสหสัมพันธ์แบบพหุ คูณ โดยถื อว่าปั จจัยทุกตัวมี
ความสัมพันธ์ต่อศักยภาพน้ าบาดาลแบบเส้นตรง
3.2 ประเมินศักยภาพน้ าบาดาล ด้วยการซ้อนทับข้อมูลใช้คาสัง่ Map Calculator ของโปรแกรม Arc GIS สร้างแผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาล
จากสมการความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น แผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาลจะแบ่งระดับของศักยภาพตามวิธีการของวิชิต (2543) ซึ่ งแบ่งระดับของศักยภาพไว้ 3
ระดับ คือ ศักยภาพพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสูง ปานกลาง และต่า ซึ่งแบ่งตามหลักการอิงกลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ย () ของชุ ดข้อมูลเป็ นหลักแล้วนาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูล (S.D.) มากาหนดความกว้างของแต่ละช่วง คือ พื้นที่ที่มีศกั ยภาพสู ง มีค่ามากกว่า  + S.D. พื้นที่ที่มีศกั ยภาพปานกลาง มีค่าอยู่
ระหว่าง - S.D. และ + S.D. และพื้นที่ที่มีศกั ยภาพต่า มีค่าน้อยกว่า - S.D. ดังนั้นความกว้างของช่ วงชั้นศักยภาพน้ าบาดาลจึงไม่ตายตัวเมื่อนาไป
ประยุกต์ใช้บริ เวณอื่น
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาลด้วยการสุ่ มเลือกบ่อบาดาลในพื้นที่ศึกษาจานวนร้ อยละ 25 นามาเปรี ยบเทียบ
ระหว่างข้อมูลในเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพของน้ าจากบ่อบาดาลในพื้นที่ อาเภอเมื องสระบุรีกบั ศักยภาพของพื้นที่ ที่จาแนกไว้ในแผนที่ ศกั ยภาพน้ า
บาดาลที่ได้จากการศึกษา
4. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยการสัมภาษณ์ประชากรในพื้นที่
4.1 เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า ง จานวนร้ อ ยละ 25 จากวิธี ก ารของศิ ว ชั (2548) จากจานวนครัวเรื อน 3 หมู่บา้ น ที่มีศกั ยภาพน้ าบาดาลสู ง
กลางและต่า ที่ได้จากแผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาล โดยคัดเลื อกตามโควตา (quota sampling) เพื่อศึกษาการจัดการน้ าบาดาล สภาวะเศรษฐกิจและสังคม
โดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ (1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ (2) ข้อมูลการใช้ที่ดินและการจัดการน้ าบาดาล และ (3) ข้อมูล
รายรับและรายจ่าย

3. ผลการทดลอง
อาเภอเมืองสระบุรี มี ขนาดพื้นที่ 180.70 ตารางกิ โลเมตร มี จานวนหมู่บา้ นที่ใช้น้ าบาดาลเป็ นปะปาของหมู่บา้ น 26 หมู่บา้ น จาก
จานวนหมู่บา้ นทั้งหมดจานวน 72 หมู่บา้ น มีจานวนบ่อน้ าบาดาลที่พฒั นาโดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จานวน 133 บ่อ จากจานวน 311 ของทั้ง
จังหวัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24.4-29.5 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุ ด เฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ย 18.7 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณ
น้ าฝนรายปี ต่าสุ ด 940 มิลลิ เมตรต่อปี มีปริ มาณน้ าฝนรายปี สู งสุ ด 1,340 มิลลิ เมตร (ภาพที่ 1) ลักษณะภูมิประเทศเป็ นเขาลูกโดด (Monad rock)
กระจัดกระจายตามบริ เวณที่ราบ สภาพพื้นที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์ เซ็นต์ มีเนื้ อที่ประมาณ 138.42 ตารางกิโลเมตร ความลาดชัน 2-5 เปอร์ เซ็นต์ มี
เนื้อที่ประมาณ 20.52 ตารางกิโลเมตร ความลาดชัน 5-12 เปอร์ เซ็นต์ มีเนื้ อที่ประมาณ 9.30 ตารางกิโลเมตร ความลาดชัน 12-35 เปอร์ เซ็นต์ มีเนื้ อที่
ประมาณ 8.14 ตารางกิโลเมตร ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์ เซ็นต์ มีเนื้ อที่ประมาณ 20.52 ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 76.6, 11.4, 5.1, 4.5
และ 2.4 ตามลาดับ (ภาพที่ 2) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ เกษตรกรรม มี เนื้ อที่ประมาณ 141.27 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้ อที่ประมาณ 23.92 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชุมชน มีเนื้ อที่ประมาณ 9.85 ตารางกิโลเมตร และแหล่งน้ าผิวดิน มีเนื้ อที่ประมาณ
5.66 ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 78.2, 13.3, 5.4 และ 3.1 ตามลาดับ (ภาพที่ 3) แหล่งน้ าผิวดิ นในพื้นที่อาเภอเมืองสระบุรี ประกอบด้วย แม่
น้ าป่ าสักไหลผ่านทางตอนเหนือของพื้นที่ ห้วยลี่ ห้วยตะเข้คลองเขื่อนช้างไหล และอ่างเก็บน้ าปากเพรี ยวซึ่ งเก็บกักน้ าเพื่อใช้ในฤดูแล้ง (ภาพที่ 4)
จากการกาหนดขอบเขตของพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยโดยใช้เส้นชั้นความสู งนามาจาลองสร้ างข้อมูลระดับความสู งของแต่ละจุดทัว่ ทั้งพื้นที่ในระบบตัวเลข
(digital elevation model: DEM) สามารถกาหนดพื้นที่ลุ่มน้ าย่อยได้จานวน 4 ลุ่มน้ าย่อย เพื่อวิเคราะห์หาความหนาแน่ นของทางน้ า พบว่า ความ
หนาแน่นของทางน้ าในอาเภอเมืองสระบุรี มีค่าสู งที่สุด คือ 0.79 และค่าต่าที่สุดคือ 0.13 หมายความว่า ในพื้นที่ศึกษามีความสามารถในการละบายน้ า
ต่า ส่ วนลักษณะทางธรณี และปฐพีวิทยา พบว่า โครงสร้ างของดิ นบริ เวณนี้ ประกอบด้วยอนุ ภาค Clay เป็ นองค์ประกอบหลัก มีขนาดพื้นที่ประมาณ
100.61 ตารางกิโลเมตร และ อนุภาค Silt เป็ นองค์ประกอบหลัก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 80.09 ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 55.68 และ 44.32 ซึ่ง
กาหนดค่าความพรุ นของชั้นดิ นที่มีองค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นอนุภาค Clay จะมีความพรุ น ประมาณ ร้อยละ 42 ชั้นดิ นที่มีองค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ น
อนุภาค Silt จะมีความพรุ น ประมาณ ร้อยละ 46 (ภาพที่ 5) ชั้นหิ นในพื้นที่ศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็ นหิ นกรวด (Gravel) พบในบริ เวณที่ราบและเนิ นเตี้ยๆ
ระหว่างภูเขาหรื อหุ บเขา เป็ นบริ เวณที่มีการสะสมตัวของตะกอนไม่แข็งตัว สะสมตัวอยูใ่ นที่ราบหรื อที่ราบลุ่ม มีความพรุ น ประมาณ ร้ อยละ 28 มี
ขนาดพื้นที่ประมาณ 125.92 ตารางกิ โลเมตร ส่ วนในบริ เวณที่เป็ นภูเขาและที่ลาดเชิ งเขา จะพบหิ นประเภทหิ นทัฟฟ์ (Tuff) มีความพรุ นประมาณ
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ร้อยละ 41 พื้นที่ที่พบมีขนาดพื้นที่ประมาณ 54.78 ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 69.68 และ 30.32 ตามลาดับ (ภาพที่ 6) จากการสะสมตัวของ
ตะกอนในชั้นดิ นและชั้นหิ นที่ จะเป็ นชั้นหิ นอุม้ น้ าในพื้นที่ สามารถจาแนกชั้นหิ นอุม้ น้ าได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อชั้นหิ นอุม้ น้ าที่ เป็ นหิ นร่ วน
(Unconsolidated aquifers) แบ่งย่อยออกเป็ น 2 ชนิด คือ (1) ชั้นหิ นอุม้ น้ าตะกอนน้ าพา (Alluvial deposits) หรื อ ตะกอนที่ราบลุ่มน้ าหลาก ประกอบไป
ด้วยชั้นตะกอนของ กรวด ทราย และดินเหนี ยว ซึ่ งเกิดจากการพัดพาของแม่น้ าป่ าสัก รวมทั้งตะกอนทางน้ าต่างๆที่เกิ ดเป็ นบริ เวณแคบ ๆ ตามลาน้ า มี
ลักษณะเป็ นรู พรุ น (Tufa Travertine ) ความหนาของชั้นหิ นอุม้ น้ าประมาณ 100 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17.79 ตารางกิ โลเมตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ
9.85 ที่ ชั้นหิ นอุม้ น้ าตะกอนน้ าพา เป็ นแหล่งกักเก็บน้ าบาดาลที่ดีที่สุด (2) ชั้นหิ นอุม้ น้ าตะกอนตะพักน้ า (Terrace deposits) ประกอบไปด้วยชั้นของ
กรวด ทราย ทรายแป้ ง เกิ ดจากการผุพงั ของหิ นแข็งและหิ นร่ วนในพื้นที่ และพัดพาโดยน้ ามาสะสมตัวในบริ เวณที่ราบเชิ งเขา จากการผุพงั ของหิ น
แข็งจากภูเขาสู งลงสู่ หุบเขาหรื อพื้นที่ลาดเอี ยงเชิ งเขา อย่างรวดเร็ วทาให้ไม่มีการคัดขนาดของตะกอน จึงมีสภาพการตกตะกอนแบบคลุกเคล้ากัน
ระหว่างดินเหนี ยวและเศษหิ นเหลี่ยม มีความพรุ นน้อย ความหนาของชั้นหิ นอุม้ น้ าประมาณ 50 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 58.87 หรื อคิดเป็ นร้อยละ
32.58 ส่ วนชั้นหิ นอุ้มน้ าที่ เ ป็ นหิ นแข็ง (consolidated aquifers) เป็ นชั้น น้ าบาดาลในหิ น อัค นี ในพื้น ที่ พบ 1 ชนิ ด คือ ชั้น หิ นอุ ้มน้ าหิ น ภูเขาไฟ
ประกอบด้วยหิ นภูเขาไฟประเภท หิ นทัฟฟ์ เถ้าภูเขาไฟ และหิ นกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หิ นกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ (Volcanic Brescia) ลักษณะของหิ นที่
พบโดยทัว่ ไปเป็ นหิ นเนื้อแน่นและแข็ง มีศกั ยภาพในการให้น้ าบาดาลต่า น้ าบาดาลจะถูกกักเก็บอยูภ่ ายใน รอยแตก รอยแยก หรื อ รอยเลื่อน ภายใน
ชั้นหิ นที่เกิดภายหลัง (Secondary porosity) ส่ วนใหญ่มีไม่มากนัก และบางส่ วนจะถูกกักเก็บอยูภ่ ายในเนื้ อหิ นผุ มักพบอยูใ่ นระดับตื้น ๆ คุณสมบัติ
ของหิ นเหล่านี้ เมื่อผุพงั มักจะสลายตัวเป็ นดินเหนี ยวปนทราย ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพชั้นน้ าในหิ นภูเขาไฟไม่เหมาะสมในการกักเก็บน้ าบาดาลพบ ความ
หนาของชั้นหิ นอุม้ น้ านี้ ประมาณ 20 เมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 104.04ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.57 ตามลาดับ (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 1 เส้ นปริมาณนา้ ฝนเท่ า

ภาพที่ 2 เปอร์ เซ็นต์ ความลาดชัน

ภาพที่ 3 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ที่ดนิ

ภาพที่ 4 แหล่งนา้ ผิวดิน
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ภาพที่ 5 ลักษณะทางปฐพีวทิ ยา

ภาพที่ 6 ลักษณะทางธรณีวทิ ยา

ภาพที่ 7 ประเภทชั้นหินอุ้มนา้

ภาพที่ 8 โครงสร้ างเชิงเส้ นทางธรณีวทิ ยา

โครงสร้ างเชิ งเส้นในพื้นที่ ศึกษา คือ โครงทางธรณี วิทยาประกอบไปด้วย แนวรอยแตก รอยแยก แนวรอยเลื่อน จากข้อมูลที่รวบรวมได้
พบว่าโครงสร้างทางธรณี วิทยาในพื้นที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นแนวรอยแตกและรอยแยก ซึ่ งพบเพียง 3 จุด อยูท่ างตอนล่างของพื้นที่ศึกษา บริ เวณตาบล
ปากข้าวสาร ตาบลหนองยาว และตาบลหนองปลาไหล ระยะทางรวม 5.97 กิ โลเมตร (ภาพที่ 8) น้ าบาดาลที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในชั้นดิ นชั้นหิ น น้ าจะ
ละลายแร่ ธาตุต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่วนประกอบของชั้นดินชั้นหิ นเข้าไว้ในตัวของมัน ซึ่ งน้ าบาดาลจะมีคุณภาพเป็ นอย่างไรขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบทางเคมี
ของชั้นดิ นและชั้นหิ นที่น้ าเหล่านั้นไหลซึ มผ่านและกักเก็บอยู่ โดยปกติจะใช้ค่าของปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า (Total Dissolved Solids:
TDS) ซึ่งเป็ นตัวกาหนดคุณภาพน้ าบาดาล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งระดับคุณภาพน้ าบาดาลออกเป็ น 3 ระดับด้วยกัน คือ (1) คุณภาพน้ าบาดาลจัดว่า
อยูใ่ นระดับดี มีค่า TDS น้อยกว่า 750 มิลลิกรัมต่อลิตร (2) คุณภาพน้ าบาดาลจัดว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่า TDS อยูร่ ะหว่าง 750 – 1,500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และ (3) คุณภาพน้ าบาดาลจัดว่าอยูใ่ นระดับไม่ดีหรื อว่ากร่ อยและเค็ม มีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ
136.5, 16.4 และ 27.8 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 75.6, 9.0 และ 15.4 (ภาพที่ 9)
จากการรวบรวบข้อมูลปั จจัยปั จจัยที่มีอิทธิ ผลต่อศักยภาพน้ าบาดาล จานวน 7 ปั จจัย สามารถสร้ างฐานข้อมูลเชิ งพื้นที่ (spatial database)
(ภาพที่ 1-ภาพที่ 9) และ ฐานข้อมูลเชิงลักษณะ (attribute database) ซึ่ งแสดงเขตข้อมูล (field) คือ ค่าเฉพาะของข้อมูลจากปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพน้ า
บาดาลที่ใช้ในการวิเคราะห์ จานวนทั้งสิ้ น 9 ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ค่าคระดับของปั จจัยลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ค่าความพรุ นของหน่ วยดิ น
และหน่วยหิ น เปอร์ เซ็นต์ความลาดชัน ความหนาแน่ นของทางน้ าผิวดิ น ความหนาแน่ นของโครงสร้ างเชิ งเส้นทางธรณี วิทยา ปริ มาณน้ าฝน ความ
หนาของชั้นหิ นอุม้ น้ า และคุณภาพน้ าบาดาล (ปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า : Total dissolve solid) (ตารางที่ 1)

181

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

ตารางที่ 1 ผลของการสร้ างฐานข้ อมูลเชิงลักษณะ (attribute database) ของปัจจัยทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดัดแปลงมาจาก Sikdar,2004

ประเภทของข้อมูล

ค่าเฉพาะของข้อมูล

- แหล่งน้ าผิวดิน

5

- พื้นที่ป่าไม้

4

- พื้นที่เกษตรกรรม

3

- ที่อยูอ่ าศัย

2

2. ปริ มาณน้ าฝน(มิลลิเมตร)

- ปริ มาณน้ าฝน

3. ลักษณะทางธรณี วทิ ยา
(เปอร์เซ็นต์ความพรุ น)

- อนุภาคดินเหนียว

42

- อนุภาคทรายแป้ ง

58

4. ลักษณะทางปฐพีวทิ ยา
(เปอร์เซ็นต์ความพรุ น)

- หิ นทัฟฟ์

41

- หิ นกรวดมน

28

5. ความลาดชัน

- เปอร์เซ็นความลาดชัน

6. ความหนาแน่ นของทางน้ า
(สัดส่ วนระหว่างความยาวของทางน้ ากับขนาดพื้นที่ลุ่มน้ าย่อย)

- ลุ่มน้ าย่อยที่ 1

0.13

- ลุ่มน้ าย่อยที่ 2

0.28

- ลุ่มน้ าย่อยที่ 3

0.79

- ลุ่มน้ าย่อยที่ 4

0.52

- ลุ่มน้ าย่อยที่ 1

0.000087

- ลุ่มน้ าย่อยที่ 2

0.0001

- ลุ่มน้ าย่อยที่ 3

0

- ลุ่มน้ าย่อยที่ 4

0.00009

7.ความหนาแน่ นของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณีวทิ ยา
(สัดส่ วนระหว่างความยาวของโครงสร้างเชิงเส้นทางธรณี วทิ ยากับ
ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ าย่อย)

8. ความหนาของชั้นหิ นอุม้ น้ า(เมตร)

9. คุณภาพน้ าบาดาล (มิลลิกรัม/ลิตร)

940 - 1,340

0.0017 - 47

- ชั้นหิ นอุม้ น้ าตะกอนตะพักน้ า

100

- ชั้นหิ นอุม้ น้ าตะกอนน้ าพา

50

- ชั้นหิ นอุม้ น้ าหิ นภูเขาไฟ

20

- ระหว่าง 0 ถึง 750

30

- ระหว่าง 750 ถึง 1,500

20

- มากกว่า 1,500

10

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อศักยภาพน้ าบาดาล ด้วยสมการสหสัมพันธ์แบบพหุ คูณ ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95
เปอร์ เซ็นต์ โดยกาหนดให้ตวั แปรตาม คื อ ปริ มาณน้ าบาดาล และตัวแปรต้น คือ ปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพน้ าบาดาลที่ได้กาหนดขึ้นจากลักษณะของ
แต่ละปัจจัยประกอบด้วย ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะทางธรณี วิทยา และปฐพีวิทยา เปอร์ เซ็นต์ความลาดชัน ความหนาแน่ นของทางน้ า
ผิวดิ น ความหนาแน่ นของโครงสร้ างเชิ งเส้นทางธรณี วิทยา ปริ มาณน้ าฝน ความหนาของชั้นหิ นอุม้ น้ า และคุ ณภาพน้ าบาดาล (ปริ มาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ า : Total dissolve solid) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ศักยภาพน้ าบาดาล คือ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของ
ทางน้ า ความลาดชันของพื้นที่ ปริ มาณน้ าฝน ความหนาของชั้นหิ นอุม้ น้ า และคุณภาพน้ าบาดาล โดยมีสมการความสัมพันธ์ ดังนี้
ศักยภาพน้ าบาดาล = 1.201 ความหนาแน่นของทางน้ า + 0.0316 ความหนาชั้นหิ นอุม้ น้ า + 1.036 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1.558 คุณภาพน้ าบาดาล + 0.00208 ปริ มาณน้ าฝน - 0.0126 เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน + 23.486 (R2 = 0.618)
จากสมการความสัมพันธ์ดงั กล่าว นามาสร้างแผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาลของพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดสระบุรี จาแนกช่ วงชั้นศักยภาพน้ า
บาดาลได้จากค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.6 และค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 33.1 สามารถกาหนดช่วงศักยภาพได้เป็ น 3 ช่ วง คือ ศักยภาพต่า (น้อยกว่า
25.5) ศักยภาพปานกลาง (ระหว่าง 25.5 – 40.7) และ ศักยภาพมาก (มากกว่า 40.7) จากการกาหนดช่วงชั้นดังกล่าว แผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาลในเขต
อาเภอเมืองสระบุรี ที่สร้างขึ้นจากการศึกษา พบว่า พื้นที่ที่มีศกั ยภาพน้ าบาดาลอยูใ่ นระดับต่า มีขนาดพื้นที่ประมาณ 28.5 ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 15.8 พื้นที่ที่มีศกั ยภาพน้ าบาดาลอยูใ่ นระดับปานกลาง มีขนาดพื้นที่ ประมาณ 103.9 ตารางกิโลเมตร หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 57.5 และพื้นที่ที่มี
ศักยภาพน้ าบาดาลอยูใ่ นระดับสู ง ประมาณ 48.3 ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26.7 (ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 9 ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนา้

ภาพที่ 10 ระดับศักยภาพนา้ บาดาล

จากการตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาล โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าปริ มาณการให้น้ าบาดาลและค่าคุณภาพ
น้ าบาดาล จากบ่อบาดาล จานวน 34 บ่อ จากจานวนบ่อบาดาลทั้งหมด 133 บ่อในเขตอาเภอเมื องสระบุรี กับระดับศักยภาพของพื้นที่ในการให้น้ า
บาดาลที่จาแนกตามแผนที่แสดงศักยภาพน้ าบาดาลที่สร้ างขึ้น พบว่า มีบ่อบาดาล จานวน 26 บ่อ มีปริ มาณการให้น้ าบาดาลและค่าปริ มาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้อยูใ่ กล้เคียงระดับศักยภาพน้ าบาดาลที่จาแนกตามแผนที่ที่สร้ างขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 76.5 หรื อสามารถสรุ ปได้ว่าแผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาลที่
สร้างขึ้นจากการศึกษา มีค่าความถูกต้องร้อยละ 76.5
จากแผนที่ศกั ยภาพน้ าบาดาลสามารถกาหนดพื้นที่ศึกษาย่อย 3 หมู่บา้ น ได้แก่ ศักยภาพน้ าบาดาลสู ง ศักยภาพน้ าบาดาลปานกลาง และ
ศักยภาพน้ าบาดาลต่า โดยเลือกพื้นที่ตวั แทนที่ได้รับอิทธิ พลต่อปั จจัยอื่นๆ น้อยที่สุด พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย บ้านโนนคล้อ ตาบลกุดนกเปล้า, บ้าน
หนองปลาไหล ตาบลหนองปลาไหล และ บ้านหัวถนน ตาบล โคกสว่าง ตามลาดับ สามารถกาหนดกลุ่มประชากรโดยใช้เกณฑ์ข้ นั ต่ าร้ อยละ 25 ของ
จานวนครัวเรื อน 3 หมู่บา้ น มีท้ งั หมด 376 ครัวเรื อน คิดเป็ น 94 ครัวเรื อน และคัดเลือกตามโควตา (quota sampling) โดยให้มีกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ
หมู่บา้ นเป็ น 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็ น 32 ครัวเรื อนต่อหมู่บา้ น โดยลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จ ประกอบด้วย จานวนสมาชิ กใน
ครัวเรื อน ระดับการศึกษาสู งสุ ดของครัวเรื อน การประกอบอาชี พ รายได้รวมของครัวเรื อน รายจ่ายรวมของครัวเรื อน หนี้ สินของครัวเรื อน ขนาด
พื้นที่เกษตรกรรม ปริ มาณผลผลิตในการเกษตร ราคาผลผลิต (ข้าว) และการใช้น้ าบาดาลของครัวเรื อน และสอบถามแนวทางการจัดการน้ าบาดาลใน
พื้นที่ศึกษาย่อยโดยศึกษาแนวทางการจัดการน้ าบาดาลที่ มีความจาเป็ นและเหมาะสมในการดาเนิ นการ และการดาเนิ นการตามแนวทางการจัดการน้ า
บาดาล โดยการเปรี ยบเทียบการกระจายของข้อมูลของครัวเรื อนที่มีศกั ยภาพน้ าบาดาลสู ง กลาง และต่า (Chi-square) และกาหนดระดับนัยสาคัญที่มี
โอกาสผิดพลาด คือ 0.05 พบว่า ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรื อนแตกต่างกัน ได้แก่ การประกอบอาชี พหลัก อาชี พรอง รายได้รวมของ
ครัวเรื อน รายจ่ายรวมของครัวเรื อน ปริ มาณผลผลิตจากการปลูกข้าว และปริ มาณการใช้น้ าของครัวเรื อน และจากการศึกษาแนวทางการจัดการน้ า
บาดาลในพื้นที่ศึกษา พบว่าแนวทางการจัดการน้ าบาดาลที่มีความจาเป็ นและเหมาะสมในการดาเนิ นการในพื้นที่ศึกษา คือ การส่ งเสริ มการใช้น้ าจาก
แหล่งอื่นร่ วมกับการใช้น้ าบาดาล รองลงมาคือ โครงการการรณรงค์การใช้น้ าแบบประหยัด และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสม คือ
โทรทัศน์ รองลงมาคือ วิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่น ครัวจะสามารถรับรู ้รับทราบข่าวสารและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลที่ความเหมาะสม
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพน้ าบาดาลในพื้นที่อาเภอเมืองสระบุรีดงั กล่าว กาหนดตัวแปรหรื อปั จจัยเพื่อนาไปสู่ แผน
ที่ศกั ยภาพน้ าบาดาล โดยปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อศักยภาพน้ าบาดาลจากการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 ปั จจัย คือ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เปอร์เซ็นต์ความลาดชันของพื้นที่ ความหนาแน่นของทางน้ าผิวดิน ปริ มาณน้ าฝน ความหนาของชั้นหิ นอุม้ น้ า และคุณภาพน้ าบาดาล (ค่า TDS) ซึ่ งจาก
ผลการศึกษาของพรอุษา (2547) พบว่าการสร้างแบบจาลองศักยภาพน้ าบาดาล ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองจานวน 5 ปั จจัย ประกอบด้วย ความ
ลาดชัน โครงสร้างเชิ งเส้น ความหนาแน่ นของทางน้ า ชนิ ดของชั้นดิ น-หิ น และความหนาของชั้นหิ น และคาจากัดความของคาว่า น้ าบาดาลนั้น
หมายถึง น้ าที่ถูกกักเก็บไว้ในดินและหิ นใต้ดิน โดยแทรกอยูใ่ นช่องว่างของชั้นดินและรอยแตกหรื อโพรงของชั้นหิ นต่าง ๆ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ จาก
สมการความสัมพันธ์พบว่าลักษณะของโครงสร้ างเชิ งเส้นทางธรณี วิทยาและชนิ ดของชั้นดิ น-หิ น ไม่มีความสัมพันธ์กบั ศักยภาพน้ าบาดาลของพื้นที่
ศึกษา เนื่องจากในพื้นศึกษาปรากฏลักษณะของโครงสร้างเชิ งเส้นทางธรณี วิทยาเพียง 3 แห่ ง ซึ่ งในอาเภอเมืองสระบุรีมีบ่อบาดาลกระจายอยูท่ วั่ พื้นที่
ดังนั้นเมื่อนาค่าความหนาแน่นของโครงสร้างทางธรณี วิทยามาศึกษาความสัมพันธ์จึงไม่มีผลต่อศักยภาพน้ าบาดาล ส่ วนชนิ ดของชั้นดิ น-หิ น จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สมการความสัมพันธ์แบบพหุคูณ ปัจจัยดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ต่อศักยภาพน้ าบาดาล เนื่ องจากปั จจัยด้านปฐพีวิทยา
ในพื้นที่ดงั กล่าวมีผลการจาแนกกลุ่มชุ ดดินไว้เพียง 2 กลุ่มชุ ดดิ น ส่ วนข้อมูลด้านธรณี วิทยาผลการจาแนกกลุ่มของหิ นมีจานวน 2 กลุ่ม และสมการ
ความสัมพันธ์ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นสมการเส้นตรง จึงทาให้เมื่อนาค่าของแต่ละปั จจัยเข้าไปวิเคราะห์ในสมการเส้นตรง แล้วไม่เกิ ดความสัมพันธ์แบบ
เส้นตรง
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4. สรุ ปผลการทดลอง
การศึ กษานี้ เป็ นการประเมินศักยภาพน้ าบาดาล ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ด้วยการวิเคราะห์หาปั จจัยที่มี ความสัมพันธ์กบั
ศักยภาพน้ าบาดาลโดยใช้สมการสหสัมพันธ์แบบพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ศักยภาพน้ าบาดาล ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปอร์ เซ็นต์
ความลาดชัน ความหนาแน่นของทางน้ า ปริ มาณน้ าฝน ความหนาของชั้นหิ นอุม้ น้ า และคุณภาพน้ าบาดาล และนาสมการที่ได้มาสร้างแผนที่แสดงศักยภาพ
น้ าบาดาลโดยใช้โปรแกรม Arc GIS พบว่า พื้นที่ที่มีศกั ยภาพสู ง มีขนาดพื้นที่ 48.3 ตารางกิ โลเมตร พื้นที่ที่มีศกั ยภาพปานกลาง มีขนาดพื้นที่ 103.9 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นที่ที่มีศกั ยภาพต่า มีขนาดพื้นที่ 28.5 ตารางกิ โลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 26.7, 57.5 และ 15.8 ตามลาดับ และลักษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของครัวเรื อนในพื้นที่ที่มีระดับศักยภาพน้ าบาดาลสู ง ศักยภาพน้ าบาดาลปานกลาง และศักยภาพน้ าบาดาลต่า พื้นที่ละ 1 หมู่บา้ น พบว่าในแต่
ละหมู่บา้ น มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรื อนแตกต่างกัน ได้แก่ การประกอบอาชี พหลัก อาชี พรอง รายได้รวมของครัวเรื อน รายจ่ายรวม
ของครัวเรื อน ปริ มาณผลผลิตจากการปลูกข้าว และปริ มาณการใช้น้ าของครัวเรื อน และจากลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้
แต่ละครัวเรื อนมีการมีช่องทางการรับรู้ข่าวสารและการมีจิตสานึ กในการจัดการน้ าบาดลเพื่อการอนุ รักษ์ที่แตกต่างกัน โดยพบว่าแนวทางการจัดการน้ า
บาดาลที่มีความจาเป็ นและเหมาะสมในการดาเนิ นการในพื้นที่ศึกษา คือ การส่ งเสริ มการใช้น้ าจากแหล่งอื่นร่ วมกับการใช้น้ าบาดาล รองลงมาคือ โครงการ
การรณรงค์การใช้น้ าแบบประหยัด และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสม คือ โทรทัศน์ รองลงมาคือ วิทยุกระจายเสี ยงท้องถิ่ น ครัวจะ
สามารถรับรู้รับทราบข่าวสารและแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าบาดาลที่ความเหมาะสม
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การพัฒนาระบบแผนทีอ่ าชญากรรม กรณีศึกษา การโจรกรรมรถในพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Development of Crime Map System Case Study for Car Theft in the District Area,
Nakhon Pathom Province
นโกสินทร์ สุ ริยะฉาย
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สาขาวิชา นิติวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail: theftmap@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) มาใช้ร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลอาชญากรรมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างของ คดี โจรกรรมรถของกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7 เฉพาะในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบแผนที่อาชญากรรม จากภาษา PHP (PHP Hypertext
Preprocessor) HTML (Hypertext Markup Language) JavaScript และ SQL (Standard relational database Query Language) โดยใช้งานร่ วมกับระบบ
แผนที่ของ Google Maps API ระบบที่พฒั นาขึ้นนี้สามารถเข้าไปทดลองใช้ได้ที่ http://www.deb62.com/toon/ โดยที่ผพู ้ ฒั นาได้เช่ า Web Hosting ของ
บริ ษทั Chaiyo Hosting ในการเก็บระบบทั้งในส่วนของ Web Server และ Database Server
ผลของการพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรมทาให้ได้ขอ้ มูลดังนี้ 1) แผนที่แสดงความหนาแน่นของการเกิดการโจรกรรมรถในเขต
ตาบลพระปฐมเจดีย ์ มีมากที่สุดถึง 26 คดี 2) ประเภทรถที่ถูกโจรกรรมมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ มากที่สุดถึง 69 คดี 3) บริ ษทั ผูผ้ ลิต (ยี่ห้อ) รถที่ถูก
โจรกรรมมากที่สุดคือ ฮอนด้า (Honda) จานวน 47 คดี 4) ช่ วงเวลาที่เกิ ดการโจรกรรมรถมากที่สุดคือเวลา 20.00 น. ถึง 21.00 น. มีจานวน 10 คดี
ข้อจากัดของการพัฒนาระบบครั้งนี้ คือการเข้าถึงระบบจะต้องทาการเชื่ อมต่อกับระบบอินเตอร์ เน็ตตลอดเวลา ดังนั้นการใช้งานระบบได้เร็ วหรื อช้าก็
จะขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต
คาสาคัญ : แผนที่อาชญากรรม ระบบภูมิสารสนเทศ การพัฒนาระบบ การโจรกรรมรถ แบบแผนการโจรกรรมรถ

Abstract
This research has the objective to develop a GIS (Geographic Information System: GIS) used in conjunction with crime data
collection by using samples of Car theft case for the Headquarter of Police Region 7, in the district area, Nakhon Pathom province during January
1, 2007 to July 2, 2007. The researcher has developed the crime mapping system from language PHP (PHP Hypertext Preprocessor), HTML
(Hypertext Markup Language), JavaScript and SQL (Standard relational database Query Language) by sharing with the system of the Google
Maps API, this developed system able to be used at trial, http://www.deb62.com/toon/ whereas the developer leased Web Hosting of Chaiyo
Hosting company to keep the system both in the Web Server and Database Server.
The system development result be able to work that 1) a map showing the density of the car theft occurring in area of Tambon Phra
Pathom Chedi, the most to 26 cases 2) types of the most cars theft was Motorcycle up to 69 cases 3) manufacturer (brand) the car theft most was
Honda in the total of 47 cases 4) the time 20:00 pm. to 21:00 pm, occurred the most cars theft up to 10 cases. But in this development, there is
significant restriction on accession to the system must be connected to the Internet all the time, using the system faster or slower will depend on the
speed of the internet signal.
Keywords: Crime map, Geographic Information System, Development system, Car theft, Patterns of car theft.

1. บทนา
ปัจจุบนั ปั ญหาการเกิดอาชญากรรม เกิดขึ้นทุกวัน และมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น ด้วยปั ญหาการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร คนว่างงาน
และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่ งการเกิดอาชญากรรม ส่ งผลให้ประชากรในพื้นที่เกิ ดความเดื อดร้ อน เสี ยหาย ต่อทรัพย์สิน และตัวบุคคล เขต
พื้นที่กองบัญชาการตารวจภูธร ภาค 7 ที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความสงบ เรี ยบร้อย จึงต้องมีความสามารถในการติดตาม สื บสวน สวบสวน โดย
การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และเวลา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีป้องกันการเกิดอาชญากรรม และลดจานวนเหตุการณ์อาชญากรรม
ที่เกิดขึ้น
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ข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7 ในปัจจุบนั จะถูกเก็บ ในรู ปแบบของเอกสารหรื อใน
รู ปแบบตารางคานวณ ไม่ได้ใช้ระบบฐานข้อมูล ที่ออกแบบให้ใช้งานเฉพาะทาง ซึ่ งการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ อาจทาให้ผทู ้ ี่คน้ หาข้อมูลและผูท้ ี่นา
ข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์หารายละเอียดต่างๆ ทาได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ตอ้ งอาศัยข้อมูลหลายอย่างร่ วมกัน เช่ น การ
ขยายตัวของอาชญากรรมหรื อบริ เวณที่เป็ นเขตพื้นที่อนั ตรายเป็ นต้น
ปั จจุบนั เทคโนโลยีที่เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิ ดระบบสนับสนุ นเกี่ ยวกับสาขาอาชี พต่างๆ ขึ้นมา
มากมาย ซึ่ งเราสามารถนาความสามารถของระบบที่ มีอยู่น้ ี มาช่ วยในการปฏิ บตั ิ งานทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ได้เช่ น ระบบฐานข้อมูล การสื บค้น
ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และภาพเคลื่อนไหว
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการศึกษา การนาฐานข้อมูลอาชญากรรมของกองบัญชาการตารวจภูธร ภาค 7 ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม มาทาการวิเคราะห์จดั รู ปแบบเพื่อให้ใช้ร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) เนื่ องจากเป็ นเมืองใหญ่มีความ
เสี่ ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
การพัฒนาระบบนี้ จะมีการศึกษา วิเคราะห์ จาลองเขตพื้นที่การก่ออาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบของตารวจภูธรภาค 7 และนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อหารู ปแบบต่างๆ ของการเกิดอาชญากรรม เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการป้ องกัน และเป็ นรากฐานของ
การใช้ระบบในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในด้านอื่นต่อไป

2. วิธีการวิจัย
1. นาข้อมูลอาชญากรรมที่ได้จากกองบัญชาการตารวจภูธร 7 มาทาการคัดเลือกข้อมูลให้ได้เฉพาะ อาชญากรรมประเภทโจรกรรมรถ
ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

0

Google maps API

ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้ อมูลโดยรวม
2. การวิเคราะห์เชิ งโครงสร้าง ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็ นเครื่ องมือในการสร้างตัวแบบที่แสดงการไหล
ของข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ระบบเริ่ มทางานเมื่อได้รับข้อมูลจากผูใ้ ช้ระบบ ระบบก็จะทาการประมวลผลในการส่ งค่า
พิกดั ไปยัง Google Maps API เพื่อขอข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อนาไปประมวลผลส่ งการแสดงข้อมูลที่เชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลคดี กบั ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ และกราฟการวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบบแบ่งการทางานออกเป็ น 4 กิจกรรมด้วยกันคือ
2.1 เพิ่มข้อมูล เมื่อมีคดี ใหม่เกิดขึ้นมาผูใ้ ช้จะทาการเพิ่มข้อมูลคดี เข้าไปในฐานข้อมูลของระบบ เช่ น เลขคดี วันและเวลาที่แจ้ง
วันและเวลาที่เกิดเหตุ พิกดั ตาแหน่งที่เกิดเหตุ และข้อมูลรถที่หาย เป็ นต้น
2.2 แก้ไขหรื อลบข้อมูลคดี เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการแก้ไขหรื อลบข้อมูลคดี ให้ผใู ้ ช้ส่งเลขคดีที่ตอ้ งการแก้ไขหรื อลบให้กบั ระบบ ระบบก็
จะทาการแก้ไขหรื อลบคดีน้ นั ออกจากฐานข้อมูล
2.3 สื บค้นข้อมูล เมื่อผูใ้ ช้ส่งเลขคดีที่ตอ้ งการค้นหาข้อมูลคดีในระบบ ระบบก็จะแสดงข้อมูลของคดีน้ นั ให้กบั ผูใ้ ช้
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2.4 วิเคราะห์และแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ โดยผูใ้ ช้ส่งเงื่อนไขในการวิเคราะห์ให้กบั ระบบ ระบบจะแสดงผลออกมาในรู ปแบบ
กราฟแท่ง กราฟวงกลม และแผนที่ เป็ นต้น
4
/
3

Google maps API

1
D1 Thifmap_crime

/
2

/
/

/

ภาพที่ 2 แผนภาพกิจกรรมในระบบ
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างฐานข้อมูล โดยนาข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ และความสัมพันธ์ในแต่ละหมวดหมู่ได้ดงั นี้ 1) User
Login ใช้ในการเก็บข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ 2) AUTOMOBILE ใช้เก็บข้อมูลรถที่ถูกโจรกรรม 3) POINT ใช้ในการเก็บตาแหน่งของการเกิดอาชญากรรม 4)
OFFICE ใช้ในการเก็บข้อมูลสถานีตารวจ 5) CRIMEDATE ใช้ในการเก็บข้อมูลวันที่และเวลาของคดี 6) LOGSTATE ใช้ในการเก็บข้อมูลการเข้าใช้
ระบบของผูใ้ ช้ระบบ
LISENCENUM
ID

full_name

user_name

LISENCE

COLOR

LISENCECITY

User_pwd

CLASS

LISENCEDATE
user_email

User_
activatied

User Login
(Agent)

joined

MOTERID

DETAIL

AUTOMOBILE

BODYID

LAT

country

BRAND

CARTYPE
MTID

CRIMEID

LON

CRIMEID

HOMEID

Activation_
code

MOO

OFFICEID
POINT

OFFICE

OFFICENAME

ROAD
TUMBOL
STATEID

AUMPHUR

USER
STATEDATE

OFFICEID
PROVINCE

CRIMEID

LOGSTATE

TIMEEND

CRIMEDATE

CAPTIME

DATEEND

STATETIME
DETAIL

TIMEACTION

CRIMEID

ภาพที่ 3 แผนภาพความสัมพันธ์ ของข้ อมูล
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หน้าหลัก
แสดงข้อมูลและ

ส่วนของผูด้ ูแลระบบ

เพิ่มข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

ลบข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูล
ตรวจสอบ
ผูใ้ ช้ระบบ
แสดงข้อมูลด้วย
แผนที่

แสดงข้อมูลด้วย
กราฟ

ออกจากระบบ

ภาพที่ 4 แผนภาพส่ วนประกอบของ Web Application
4. พัฒนาระบบด้วยภาษา HTML, PHP, Java Script และ SQL ออกมาในรู ปแบบของ Web Application ซึ่ งเชื่ อมต่อกับ Google Maps
API ในการพัฒนานี้ เป็ นการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อนาเสนอข้อมูลอาชญากรรมเชิ งพื้นที่ โดยใช้ข้ นั ตอนวิธี (Algorithm) ในการแสดงตาแหน่ งที่เกิ ด
เหตุ ความหนาแน่ นของอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ และแผนภูมมิแสดงการเปรี ยบเทียบ โดยนาเสนอผ่านแผนที่ Google map ในระบบเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต มีส่วนประกอบดังภาพ
5. แนวคิดภาพรวมการพัฒนาระบบการแสดงผลบนแผนที่ในการพัฒนาระบบจะเน้นการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่เกิ ดเหตุ ประเภท
รถ บริ ษทั ผูผ้ ลิต และช่วงเวลาเวลา ซึ่ งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดแสดงในรู ปแบบของแผนที่ Google map โดยการพัฒนาผ่านเครื่ องมือที่ Google เปิ ดให้
บุคคลภายนอกนาไปพัฒนาต่อโดยใช้ Google maps API ซึ่ งสามารถนามาพัฒนาในการสร้างสัญลักษณ์ บนแผนที่ของ Google maps API โดย
แบ่งแยกสัญลักษณ์เป็ น
5.1 แบบจุด (Point symbol) คือตาแหน่งที่เกิดเหตุ การกาหนดสัญญาลักษณ์ สัญญาลักษณ์ที่ใช้แทนตาแหน่ งของที่เกิ ดเหตุจะแบ่ง
ตาม ประเภทของรถยนต์ บริ ษทั ผูผ้ ลิต และกาหนดรู ปแบบออกเป็ นสัญญาลักษณ์
5.2 แบบที่เป็ นพื้นที่ (Area symbol) คือพื้นที่บริ เวณที่เกิ ดเหตุในเขตตาบลแบ่งตามความหนาแน่นของบริ เวณที่เกิ ดเหตุในแต่ละ
พื้นที่ การเสดงความหนาแน่นของเกิดอาชญากรรม โดยการแบ่งชั้นข้อมูล และการกาหนดสัญลักษณ์ เพื่อนาไปใช้แสดงสัญลักษณ์ และรายละเอียด
ข้อมูล ลงไปบนแผนที่ของ Google map ที่ใช้นาเสนอในระบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ไปตามข้อมูล ในฐานข้อมูลได้ โดยข้อมูลที่นามา
ศึกษาเป็ นข้อมูลอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการโจรกรรมรถ การแบ่งชั้นข้อมูล ระบบจะใช้สูตร L = (Xn – X1)/N โดยที่ L คือ ความกว้างของอันตรภาค
ชั้น Xn คือ ค่าสูงสุด X1 คือ ค่าต่าสุ ด N คือ จานวนชั้น จากสู ตรเราจะได้ช่วงชั้นของข้อมูลดั้งนี้ X1, X1-L, X1-2L, X1-3L, …, Xn-L และ Xn เพื่อ
จะนามาแยกสี ตามความหนาแน่นของข้อมูลในแต่ละพื้นที่
6. ทดสอบสอบการทางานของระบบ ทั้งส่วนของ Web Application และส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3. ผลการศึกษา
งานวิจยั เป็ นการพัฒนา Web application ที่ติดตั้งอยูท่ ี่ผใู ้ ห้บริ การเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) ของบริ ษทั Chaiyo hosting co ltd. ที่
http://deb62.com/toon/ โดยทดลองใช้ผ่านเว็บบราว์เซอร์ (Web Bowser) ของ Apple Safari 4, Mozilla Firefox 3 และ Internet Explorer 6 ที่ติดตั้งบน
คอมพิวเตอร์ ต้งั โต๊ะ (Desktop PC) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ (Laptop) ในการวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อเก็บข้อมูลคดี และตาแหน่ งที่เกิ ด
อาชญากรรมประเภทการโจรกรรมรถ และสามารถวิเคราะห์ออกมาในรู ปแบบกราฟและในเชิ งพื้นที่ จากการทดลองใช้ระบบ ระบบจะแสดงดังภาพที่
6–9
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ภาพที่ 5 หน้ า Web Application แสดงตาแหน่ งทีม่ กี ารโจรกรรมรถและรายละเอียด

ภาพที่ 6 ความหนาแน่ นของการเกิดการโจรกรรมรถส่ วนใหญ่ จะอยู่บริเวณตาบลพระปฐมเจดีย์

ภาพที่ 7 ประเภทของรถทีถ่ ูกโจรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ คอื รถจักรยานยนต์
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ภาพที่ 8 บริษัทผู้ผลิต (ยีห่ ้ อ) รถทีถ่ ูกโจรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ คอื ฮอนด้ า (Honda) ดังภาพ

ภาพที่ 9 ช่ วงเวลาทีเ่ กิดการโจรกรรมรถมากทีส่ ุ ดอยู่ในช่ วงเวลา 22.22 น. ถึง 20.59 น.

4. สรุ ปผล
ในงานวิจยั นี้ ได้พฒั นาระบบต้นแบบที่เรี ยกว่า ระบบแผนที่ อาชญากรรม ทางานในรู ปแบบของ Web application ซึ่ งผูว้ ิจยั ต้องการ
นาเสนอข้อมูลอาชญากรรมประเภทโจรกรรมรถ กับข้อมูลเชิ งภูมิศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้นาระบบ Up load เก็บไว้ที่ Web Hosting ของบริ ษทั Chaiyo
Hosting ผูว้ ิจยั ได้เช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการวิจยั ในส่ วนของ http://www.deb62.com/toon/ ซึ่ งสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทาให้
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานที่ เกิ ดเหตุก็สามารถบันทึ กข้อมูลคดี ได้โดยผ่าน IPhone, Smart Phone หรื อ Laptop ได้ทนั ที
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Balqies Sadoun และ Omar Al-Bayari (2007) ที่ทาการวิจยั ในเรื่ อง“Location based services using geographical information
systems.” และในงานวิจยั ของ Balqies Sadoun และ Omar Al-Bayari ยังกล่าวถึ งระบบการหาตาแหน่ งบนพื้นโลกที่สามารถใช้แทนระบบ GPS เช่ น
Time-of-Arrival (TOA) เป็ นวิธีที่พิจารณาตาแหน่ งของโทรศัพท์เคลื่ อนที่ โดยใช้การตัดกันของวงกลม ซึ่ งเป็ นวงกลมที่ มีรัศมี เท่ากับระยะทางที่
โทรศัพท์เคลื่ อนที่อยูห่ ่ างจากสถานี ฐาน มีความคลาดเคลื่ อนประมาณ 40 – 125 เมตร และการวัดมุมการมาถึงของสัญญาณ (Angle Of Arrival) เป
นการใชสถานีฐานหลายสถานีวดั มุมการมาถึงของสัญญาณที่ไดรับจากโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใชสายอากาศแถวลาดับ (Array.Antenna) มีความคลาด
เคลื่อนมากกว่า 200 เมตรโดยอาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนมากกว่าระบบ GPS แต่สามารถใช้ทดแทนได้
จากสมติฐานของ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล (2544) ที่วา่ “จานวนรถที่หายเทียบได้กบั ปริ มาณน้ าที่รั่วอกกจากระบบปกติ” งานวิจยั
ชิ้นนี้เปรี ยบเสมือนตัวตรวจเช็ค เพื่อใช้ในการ กาหนดแผนในการป้ องกันและปราบปรามได้ เพื่อดาเนิ นการป้ องกันและปราบปรามให้มีประสิ ทธิ ภาพ
อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสื บสวนก่อนเกิ ดเหตุ จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง ในพื้นที่ที่เกิ ดการโจรกรรมอย่างหนาแน่น
และทาการศึกษาแนวทางในการป้ องกันของ Lili Yang, Bryan F. Jones และ Shuang-Hua Yang (2007) ที่ทาการวิจยั ในเรื่ อง “A fuzzy multiobjective programming for optimization of fire station locations through genetic algorithms.” ใช้ในการหาจุดในการเฝ้ าระวังที่เกิ ดเหตุเพลิ งไหม้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทาการศึกษางานวิจยั นี้ เพื่อนาไปสร้างเป็ นระบบเฝ้ าระวังและป้ องกันการเกิดเหตุอาชญากรรม หรื อการโจรกรรมรถได้
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5. เอกสารอ้างอิง
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จาหน่ าย. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์เพิ่มธรรม.
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์. 2551. รู ปแบบและวิธีการโจรกรรมรถ [online]. เข้าถึงจาก
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การศึกษาด้ วงเต่ าตัวหา้ เพือ่ กาจัดศัตรู ข้าวโพดในแปลงเกษตรกร
A Study of Coccinellid Beetles for Control of Corn Pests in Farmers Farming
กนก อุไรสกุล
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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บทคัดย่ อ
การศึกษาด้วงเต่าตัวห้ าเพื่อกาจัดศัตรู ขา้ วโพดในแปลงเกษตรกร โดยการปล่อยด้วงเต่าตัวห้ าในพื้นที่ทดลอง ได้แก่ โรงเลี้ ยงแมลงที่มี
สภาพแวดล้อมเป็ นแปลงปลูกข้าวโพด ของสาขาวิชาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ และแปลงปลูกพืชของเกษตรกรที่
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และที่อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เริ่ มการศึกษาตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ 2553 ถึง มกราคม 2554
ผลการวิจยั พบว่า จากการปล่อยด้วงเต่าตัวห้ า 3 ชนิ ดได้แก่ดว้ งเต่าสี ส้ม (Micraspis discolor) ด้วงเต่าลายหยัก (Menochilus sexmaculatus (Fabricius))
และด้วงเต่าลายสมอ (Coccinella transversalis ) เมื่อสารวจโดยทาแผนภูมิการกระจายตัวของด้วงเต่าตัวห้ า 3 ชนิ ดในแปลงเพาะปลูกข้าวโพดจานวน
16 แปลงย่อย ของสาขาวิชาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิพบว่า มีอตั ราส่ วน 36:1:1.6 ตามลาดับ สาหรับที่อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ และอาเภอนครหลวงเลี้ ยงได้ระยะแรกต่อมาด้วงเต่ าตัวห้ าที่ เ ลี้ ยงตายหมด เนื่ องจากบริ เ วณโดยรอบมี ก ารใช้ส ารเคมี ฆ่าแมลง จากการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิ ตและความเสี ยหายเนื่ องจากการทาลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพดโดยการชัง่ น้ าหนักฝักข้าวโพด พบว่าได้น้ าหนักฝักรวม
159.8 กิ โลกรั ม แยกเป็ นจานวนฝักดี 1,879 ฝัก น้ าหนักฝั ก ดี 137.32 กิ โลกรั ม จานวนฝั กเสี ย 526 ฝั ก น้ าหนักฝั กเสี ย 22.48 กิ โลกรั ม เมื่ อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนด้วงเต่าตัวห้ าและจานวนฝักข้าวโพดที่ถูกหนอนเจาะฝักทาลายได้ค่าสหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ -0.18784 และค่า regression
เท่ากับ 0.51206 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า ด้วงเต่าตัวห้ ากับการทาลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพด มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
หมายถึง จานวนเต่าทองตัวห้ ามีมากการทาลายของหนอนเจาะข้าวโพดลดลง
คาสาคัญ: ด้วงเต่าสี ส้ม ด้วงเต่าลายลายหยัก ด้วงเต่าลายสมอ ข้าวโพด

Abstract
Coccinellid beetles were studied to eliminate corn pests on farm by realeasing them in the experimental areas which were the
cornfield of Plant Science Department at Rajamangala University of Technology, Suvarnabhumi, farmers’ crops field at Wisetchichan district in
Angthong Province, and farmers’ crops field at Nakornluang district in Phranakornsiayutthay Province. This research began in February 2010 until
January 2011. After releasing three species of beetles such as Micrapis discolor, Menochilus sexmaculatus, and Coccinella transversalis, in all
experimental areas, the result from exploring the distribution of insects in 16 small cornfields revealed that the three types of beetles could survive
at ratio 36: 1: 1.6 respectively at the cornfield of Plant Science Department only. At the first period of the experimentation, the beetles could be
reared on farm at Wisetchaichan and Nakornluang. Next the beetles were all dead due to the chemical insecticides used on neighbors’ farm. When
inspecting the quality of yield and the damage caused by corn-ear worms, it was found out that the total weight of fresh corns was 159.8 kg .by
classified as 1,879 good pods which weighed 137.32 kg ., and 526 bad pods which weighed 22.48 kg. When calculating the correlation between
the numbers of beetles and the damage pods, it showed that it was equal to -0.18784 and the regression was equal to 0.51206 at 95% of confident
level. This indicated that the relationship between the beetles and the destruction of corn-ear worms was the opposite direction. This meant that
the more Coccinellid beetles increased, the more the destruction decreased.
Keywords: Micraspis discolor, Menochilus sexmaculatus, Coccinella transversalis, corn.

1. บทนา
การผลิ ตข้าวโพดฝักสดของเกษตรกรมี แนวโน้มในการใช้สารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรู พืชเพิ่มมากขึ้น (ศักดา, 2554) แม้ว่าจะมี สาร
ธรรมชาติเช่นสมุนไพรไล่แมลง สารกลุ่มเชื้อโรคเช่นเชื้อแบซิ ลลัสทรู ริงเจนซี ส สารไคโตซาน เป็ นต้น เหตุผลเนื่ องมาจากการใช้สารเคมีดว้ ยความเคย
ชินติดต่อกันมานานหลายปี ในการผลิตข้าวโพดทาให้แมลงที่มีประโยชน์ ตัวห้ า ตัวเบียนถูกฆ่าตายไปแทบหมดสิ้ น และเกษตรกรต้องใช้สารเคมีมาก
ขึ้นกว่าเดิมในฤดูกาลผลิตข้าวโพดถัดไป เพราะแมลงศัตรู พืชเกิดการดื้อยา วิธีการใดวิธีการหนึ่ งปั จจุบนั นี้ ไม่สามารถควบคุมศัตรู พืชได้อย่างสมบูรณ์
จะต้องอาศัยการจัดการศัตรู พืช (pests management) เข้ามาจัดการตามกาหนดเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะสามารถลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรลง
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ได้หนทางที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจนเกษตรกรสามารถจัดการเองได้คือการปล่อยแมลงห้ าและแมลงเบียนเข้าไปควบคุมศัตรู พืชในแปลงปลูกข้าวโพดของ
เกษตรกรอันจะเป็ นการลดการใช้สารเคมีไม่ให้ทาอันตรายต่อแมลงที่ปล่อยลงไปช่ วยป้ องกันกาจัดแมลงศัตรู พืชและทาให้เกษตรกรสามารถผลิ ต
ข้าวโพดในระบบปฏิบตั ิการปลูกพืชที่ดีได้ในที่สุดที่ใช้ได้ผลคือ (GoodAgriculturalPractice: GAP) (โรงเรี ยนเกษตรกรเพื่อการจัดการศัตรู พืชด้วยวิ ธี
ผสมผสาน, 2554) จากการศึกษาและรวบรวมด้วงเต่าในวงศ์ Coccinellidae อันดับ Coleoptera ในประเทศไทย พบด้วงเต่าเป็ นจานวน 133 ชนิ ด โดย
เป็ นด้วงเต่าตัวห้ า 112 ชนิด และด้วงเต่าศัตรู พืช 21 ชนิด ซึ่ งถือว่าประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ เป็ นด้วงเต่าที่มีประโยชน์ (สมหมาย, 2545) โดยด้วงเต่าลาย
Menochilus sexmaculatus เป็ นด้วงเต่าที่พบได้ทวั่ ไปในบริ เวณแปลงปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ถัว่ ฝักยาว ถัว่ ฝักยาวไร้ คา้ ง ถัว่ พุ่ม ฝ้ าย อ้อย (นุชรี ย,์ 2538;
พิมลพร, 2545) และเป็ นตัวห้ าที่มีบทบาทสาคัญในการควบคุมและทาลายเพลี้ ยอ่อน (พิมลพร, 2545) โดยแนะนาให้ปล่อยด้วงเต่าตัวห้ า เพื่อควบคุม
เพลี้ยอ่อน ไข่หนอนศัตรู พืช และตัวอ่อนแมลงศัตรู ส้ม และพืชตระกูลถัว่ ในอัตรา 100 ตัวต่อไร่ ช่ วงเวลาเช้าหรื อเย็น (สานักพัฒนาคุณภาพสิ นค้า
เกษตร, 2548) ความสามารถควบคุมศัตรู พืชได้อย่างถาวร เนื่ องจากศัตรู ธรรมชาติสามารถดารงชี วิต ได้ดีในสภาพไร่ นา สามารถควบคุมศัตรู พืชได้
อย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดศัตรู พืชไม่สามารถสร้ างความเสี ยหายให้แก่พืชและหมดความสาคัญไป (ศานิ ต, 2550) การนาไปใช้ประโยชน์ กรณี สารวจ
พบศัตรู พืช มีปริ มาณน้อย (1-2 ตัวต่อจุดสารวจ) ปล่อยด้วงเต่า อัตรา 100 ตัว/ไร่ ในพืชไร่ พืชผักและไม้ดอกส่ วนในไม้ผลให้ปล่อย 100ตัว/ต้น (ตัวห้ า
มิตรแท้ของเกษตรกร, 2554) วัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงด้วงเต่าตัวห้ าให้ได้ปริ มาณมากในสภาพเรื อนปลูกพืชทดลอง

2. วิธีการศึกษา
1. เตรี ยมห้องปฏิบตั ิการเพื่อเลี้ยงแมลง เตรี ยมกรงเลี้ยงแมลง
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ นในห้องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์ในภาคสนาม
3. ปลูกพืชให้เป็ นแหล่งที่พกั อาศัยของแมลง แหล่งอาหารตามธรรมชาติท้ งั เกสรและน้ าหวานจากดอกไม้ พืชนานาชนิ ด ทั้งพืชยืนต้นและ
พืชฤดูเดียว แปลง 4 ห้องปฏิบตั ิการพืชสมุนไพรและโรงเลี้ยงแมลง
4. นาแมลงตัวห้ าพวกด้วงเต่าชนิ ดต่าง ๆ มาเลี้ยงและขยายพันธุ์ตามศักยภาพของแมลงแต่ละชนิ ดมี 3 ชนิ ด ได้แก่
ด้วงเต่าสี ส้ม (Micraspis discolor) ด้วงเต่าลายหยัก (Menochilus sexmaculatus (Fabricius)) และด้วงเต่าลายสมอ (Coccinella transversalis) เลี้ ยงใน
โรงเลี้ ยงแมลงด้วยอาหารธรรมชาติได้แก่ เพลี้ ยอ่อน เพลี้ ยไฟ แมลงขนาดเล็กชนิ ดต่างๆ ที่ เกิ ดและขยายพันธุ์เองในโรงเลี้ ยงแมลง ด้วงเต่าตัวห้ าที่
กล่าวถึงมีขอ้ มูลทางชี ววิทยาดังนี้
ด้วงเต่าสี ส้ม ชื่ อวิทยาศาสตร์ Micraspis discolor จัดเป็ นตัวห้ า คือ สัตว์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่กินสัตว์อื่นหรื อเหยื่อที่มีขนาดเล็กกว่าและ
อ่อนแอกว่าเป็ นอาหาร ตัวห้ าจะกินเหยือ่ ได้หลายชนิ ด และสามารถกินทุกระยะการเจริ ญเติบโตของเหยือ่ คือ ไข่ ตัวอ่อนหรื อตัวหนอน ดักแด้ และตัว
เต็มวัย เป็ นแมลงที่มีประโยชน์ต่อพืช เพราะช่ วยทาลายแมลงบางชนิ ดที่คอยมาทาลายพรรณพืช โดยเฉพาะต้นอ้อยที่อยูใ่ นไร่ ลักษณะลาตัวยาว 4
มิลลิเมตร กลมๆ ตัวสี เหลืองส้มมองเห็นชัดเจน และไม่มีลวดลายบนลาตัว ลักษณะ ของด้วงชนิ ดนี้ อยูท่ ี่การทาลาย โดยจะกัดกิ นเหยื่อที่เคลื่ อนไหวช้า
เพราะฉะนั้นเหยือ่ ตัวไหนที่เกาะบริ เวณต้นอ้อยและเชื่ องช้าจะโดนด้วงเต่าสี ส้มจับกิ นเป็ นอาหารเสมอ ในระยะที่มนั เป็ นตัวอ่อนจะกิ นเพลี้ ยอ่อนได้
ประมาณ 60-70 ตัวต่อวัน ตลอดชี วิตทาลายเพลี้ยอ่อนได้มากถึง 1,547 ตัว (หนังสื อพิมพ์ข่าวสด, 2554)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การเลี้ยงด้วงเต่าตัวห้ าให้ได้ปริ มาณมากในสภาพเรื อนปลูกพืชทดลอง ได้สร้างโรงเลี้ ยงแมลงขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร สู ง 2.5
เมตร ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2553 ภายในโรงเลี้ ยงแมลงแบ่งพื้นที่เป็ น 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ยกพื้นเป็ นโต๊ะขนาด กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร สู ง 50
เซนติเมตร มี 2 โต๊ะ โต๊ะที่ 1 ตั้งกระถาง 42 ใบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร 25 เซนติเมตร และ 38 เซนติเมตร โต๊ะที่ 2 ตั้งกระถางขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 เซนติเมตรจานวน 8 ใบ ส่ วนที่ 2 ยกพื้นเป็ นโต๊ะขนาด กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร สู ง 50 เซนติเมตร มี 2 โต๊ะ โต๊ะที่ 1 ตั้ง
กระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตรจานวน 17 ใบ โต๊ะที่ 2 ตั้งกระถาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จานวน 15 ใบส่ วนที่ 3 ตั้ง
กระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 เซนติเมตร จานวน 12 ใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร จานวน 10 ใบ ส่ วนที่ 4 ตั้งกระถางบนพื้นปูดว้ ยหิ น
เม็ด ตั้งกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 เซนติเมตร จานวน 24 ใบการนาเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดมาปลูกในโรงเลี้ ยงแมลงจานวน 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์น้ า
วัง พันธุ์ popcorn พันธุ์ขา้ วโพดขาวข้าวเหนี ยว (white corn) พันธุ์ขา้ วโพดหวาน (sweet corn) พันธุ์เทียนเหลื องสายน้ าผึ้ง พันธุ์น้ าวัง (yellow waxy
corn) ข้าวโพดพันธุ์น้ าน่ าน (mix waxy corn) บิกไวท์เบอร์ 854 เพื่อให้เป็ นแหล่งอาหารจากละอองเกสรของข้าวโพด เสริ มด้วยต้นถัว่ เขียวเพื่อล่อ
เพลี้ยอ่อนทาให้ดว้ งตัวห้ าที่นามาปล่อยมีอาหารกินตลอดเวลา การปล่อยแมลงในโรงเลี้ยงแมลงและกิจกรรมสนับสนุน การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ ากระทา
เมื่อได้เตรี ยมพืชชนิ ดต่าง ๆ อยูใ่ นระยะกาลังออกดอก รวมทั้งเกสรของดอกข้าวโพด
ทีมวิจยั ทาถุงเก็บรวบรวมด้วงเต่าตัวห้ านามาปล่อยในโรงเลี้ ยงแมลง ทาการจับด้วงตัวห้ าจากต้นหญ้าข้าวนกโดยนับจาแนกชนิ ดแล้ว
นามาปล่อยในโรงเลี้ยงแมลงทีมทางานมี 9 คน รอบโรงเลี้ยงแมลงเตรี ยมต้นถัว่ เขียวสลับกับพืชในธรรมชาติเป็ นที่พกั พืชที่ข้ ึนตามธรรมชาติในโรง
เลี้ยงแมลงมี 36 ชนิ ดดังนี้
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1. หญ้านกสี ชมพู (Echinochloa colana (L.) Link.)
2. ข้าวโพด (Zea mays Linn.)
3. ถัว่ เขียว (Vigna radiata (L.) R. Wilczek)
4. ลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schum & Thonn)
5. ผักบุง้ (Ipomoea aquatic Var. aquatic)
6. ผักเบี้ย (พบด้วงเต่าลายสมอ) Portulaca quadrifida L.)
7. ต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa Linn.)
8. บานไม่รู้โรยป่ า (Gomphrena celosioides Mart.)
9. ผักโขม (Amaranthus viridis L.)
10. หญ้าละออง (Vernonia cinerea Less)
11. ตาแย (Acalypha indica Linn.)
12. ถัว่ ผี (Phaseolus lathyroides L.f.)
13. หญ้าคา (Imperata cylindrica Beauv.)
14. ตีนตุก๊ แก (Tridax procumbens L.)
15. ตาลึง (Coccinia grandis (L.) J. Voigt)
16. โคกกระสุน (Tribulus cistoides Linn.)
17. หญ้าปราบ (Cyanotis axillaris Roem.& Schult.)
18. เส้ง (Melochia corchorifolia Linn.)

19. หญ้าขน (Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf)
20. หญ้าชันอากาศ (Panicum repens)
21. กกสามเหลี่ยม (Scirpus grossus L.f)
22. หญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.)
23. หญ้ารังนก (Chloris barbata (L.) Sw.)
24. หญ้าตีนนก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.)
25. หญ้าตีนกา (Eleusine indica (L.) Gaertn.)
26. หญ้าดอกขาว (Leptochloa chinensis (L.) Nees.)
27. หญ้าแดง (Ischaemum rugosum Salisb.)
28. หญ้าคอมมิวนิสต์ (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv)
29. ผักเป็ ด (Alternanthera sessilis R.Br)
30. หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.)
31. น้ านมราชสี ห์ (Euphorbia hirta)
32. หญ้างวงช้าง (Heliotropium indicum L.)
33. หญ้าใบคม (Cyperus compactus Retz)
34. หนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea (L.) Vahl.)
35. จามจุรี (ก้ามปู) ( Albizia saman F.Muell.)
36. ก้างปลาแดง (Secuorinega lencopyrus Muell Arg.)

ปล่อยด้วงตัวห้ าด้านทิ ศตะวันตกของโรงเลี้ ยงแมลง ต้นหญ้าข้าวนกสี ชมพูเป็ นแหล่ งพืชธรรมชาติ ที่ส ามารถพบด้วงตัวห้ า มี การ
ตรวจสอบการรอดชีวิตของตัวอ่อนด้วงเต่าตัวห้ าที่ใช้เพลี้ ยอ่อนน้ าเต้าเป็ นพืชอาหารที่มาจากเกษตรกรอาเภอนครหลวงด้วย นอกจากนี้ ยงั พบตัวอ่อน
ของด้วงเต่าตัวห้ าบนใบสลิดที่อยูใ่ กล้กบั โรงเลี้ยงแมลงด้วย การศึกษาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าตัวห้ าที่ หมู่ 2 บ้านคลองคต ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง 14110 พบว่า ไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากการใช้สารเคมีในนาข้าวใกล้กบั สถานที่เลี้ ยงด้วยตัวห้ า แต่พบพฤติกรรมของด้วงตัวห้ าว่าดอก
ผักบุง้ เป็ นแหล่งหลบซ่อนและกินน้ าหวาน เกสรได้ ยาฆ่าหญ้าชนิ ดพาราควอตทาให้เกสรตัวผูข้ องข้าวโพดแห้งตายก่อนกาหนด
แผนภูมิสารวจการกระจายตัวของด้วงเต่าตัวห้ า 3 ชนิด ในแปลงเพาะปลูกข้าวโพด แปลง 4 ของสาขาพืชศาสตร์ แปลงย่อยขนาด 4 ม. x
6 ม. ระยะแปลง 1.2 ม. ระยะแถว 0.8 ม. โดยสารวจจากแปลงที่ 1 ไปสิ้ นสุ ดแปลงที่ 16 ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง ดังแผนภูมิที่ 1
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1

แผนภูมทิ ี่ 1 สารวจการกระจายตัวของด้ วงเต่ าตัวหา้ 3 ชนิด ในแปลงเพาะปลูกข้ าวโพด แปลง 4 ของสาขาพืชศาสตร์

194

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

ตารางที่ 1 ข้ อมูลการสารวจชนิดของด้ วงเต่ าตัวหา้ ทีพ่ บในช่ วงการเจริญเติบโตของข้ าวโพด
วันที่

เวลา

ความชื้นสั มพัทธ์

8.30-10.30
8.40-10.30
8.05-10.30

อุณหภูมิ
(ซ.)
31-33
27
29

3 มี.ค.53
10 มี.ค.53
17 มี.ค.53
24 มี.ค.53
25 มี.ค.53
รวม
ด้ วงตัวหา้

73%RH.
44%RH. ลมแรง
64%RH.

อายุ
ข้ าวโพด
4 สัปดาห์
5
6

ด้ วงเต่ า
สี ส้ม
7
7

ด้ วงเต่ า
ลายหยัก
13
17

ด้ วงเต่ า
ลายสมอ
1
-

8.20-10.30
8.30-10.30

31
32

74%RH. ลมแรง
80

7
เก็บเกี่ยว

5
2
21

9
3
42

1

หมายเหตุ
ไม่พบด้วงเต่าตัวห้ า
ต้นข้าวโพดเข้าระยะออกเกสรตัวผู ้
เกสรตัวผูบ้ านหมดแล้ว/หนอนเจาะฝัก5ตัว /
หนอนเจาะลาต้น15ตัว
หนอนเจาะฝัก15ตัว / หนอนเจาะลาต้น59ตัว
21:42:1
สี ส้ม:ลายหยัก:ลายสมอ

หมายเหตุ ด้วงเต่าสี ส้มมายังเกสรตัวผู ้ ด้วงเต่าลายหยักไปที่ฝักมักเห็นเป็ นคู่ (อยูท่ ี่แปลง 10, 11, 13, 16) ผึ้งมิ้มมาอยูท่ ี่ผกั เบี้ยผีเสื้ อหนอนเจาะลาต้นมาดูดน้ าหวานดอกผักเบี้ย หนอน
เจาะลาต้นและหนอนเจาะฝักอยูท่ ี่แปลง 3, 5, 6, 8, 12 แมลงหางหนีบอยูท่ ี่แปลง 4, 7, 8, 14

ตารางที่ 2 การจับด้ วงเต่ าตัวหา้ นับแล้ วปล่ อยในโรงเลีย้ งแมลง
วันที่
14 ก.ค. 53
15 ก.ค. 53
19 ก.ค. 53
20 ก.ค. 53
22 ก.ค. 53
29 ก.ค. 53
รวม

ด้ วงเต่ าสี ส้ม
90
270
51
77
97
211
796

ด้ วงเต่ าลายหยัก
1
5
1
3
3
9
22

ด้ วงเต่ าลายสมอ
3
7
1
11
11
2
35

สี ส้ม:ลายหยัก:ลายสมอ

36:1:1.6

ตารางที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตข้ าวโพด
แปลงที่
น้าหนักฝักรวม
น้าหนักฝักใหญ่
1
11.24
5.74
2
13.38
8.7
3
10.36
4.50
4
9.94
7.36
5
11.46
7.82
6
11.34
6.12
7
10.94
6.7
8
10.78
5.88
9
9.36
5.26
10
8.02
4.26
11
8.2
3.50
12
10.22
6.2
13
9.44
5.76
14
8.76
3.20
15
7.84
3.32
16
8.52
4.38
รวม
159.8
88.7
ค่ าเฉลี่ย
9.9875
10.43529
SD
1.48
1.57
เวลา 10.30 น. 33 องศาเซลเซี ยส 63% RH.

น้าหนักฝักเล็ก
2.88
3.02
3.0
1.78
3.06
3.74
2.64
3.4
3.22
2.58
3.40
3.02
2.78
4.06
3.48
2.56
48.62
5.72
0.51

จานวนฝักดีใหญ่
63
83
52
78
92
71
78
59
64
55
48
67
72
42
44
58
1026
120.7059
13.88

จานวนฝักดีเล็ก
45
50
50
28
50
61
44
54
59
50
69
53
53
73
63
51
853
100.3529
10.20

น้าหนักฝักเสี ย
2.62
1.66
2.86
.8
.58
1.48
1.6
1.500
.88
1.18
1.3
1.0
.9
1.5
1.04
1.58
22.48
2.644706
0.59

จานวนฝักเสี ย
52
41
62
14
20
36
26
30
21
31
40
24
21
43
28
37
526
61.88235
12.31

การปล่ อยแมลงตัวหา้ ที่เลีย้ งในโรงเลีย้ งแมลง
เริ่ มตั้งแต่ 25 มีนาคม 2553 ศึกษาการอยูร่ ่ วมกันของพืชชนิ ดต่างๆ มากกว่า 35 ชนิ ดเพื่อใช้เป็ นแหล่งอาหารให้ดว้ งเต่าตัวห้ าชนิ ดด้วง
เต่าลายหยัก ด้วงเต่าสี ส้ม และด้วงเต่าลายสมอ พบว่าด้วงเต่าลายหยักและด้วงเต่าสี ส้มสามารถขยายพันธุ์ผลิ ตตัวอ่อนได้ แต่มีปริ มาณไม่มากพอที่จะ
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นาไปปล่อยในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรได้เนื่ องจากปั ญหาการใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงของเกษตรกร ในการเจริ ญเติบโตเพิ่มจานวนด้วงตัว
ห้ าในธรรมชาติน้ นั มีหญ้านกสี ชมพูเป็ นแหล่งที่ดว้ งเต่าตัวห้ ามารวมกันเนื่ องจากเป็ นพืชที่มีน้ าหวานและเกสร จากการสารวจชนิ ดและปริ มาณด้วงเต่า
ตัวห้ าตั้งแต่ 3 - 25 มีนาคม 2553 เป็ นข้อมูลของจานวนด้วงตัวห้ าในแปลงข้าวโพด นับด้วงตัวห้ าได้ 21:42:1 (สี ส้ม:ลายหยัก:ลายสมอ) และเมื่อ
เปรี ยบเทียบข้อมูลของด้วงตัวห้ าที่จบั ได้และปล่อยในโรงเลี้ยงแมลงระหว่าง 14 - 29 ก.ค. 53 รวบรวมแมลงทั้งสิ้ นเท่ากับ 853 ตัวคิดเป็ นอัตราส่ วนด้วง
เต่าสี ส้ม:ด้วงเต่าลายหยัก:ด้วงเต่าลายสมอเท่ากับ 36:1:1.6 จะพบว่าด้วงเต่าสี ส้มชอบอยูก่ บั หญ้านกสี ชมพู ส่ วนด้วงเต่าลายหยักชอบอยูท่ ี่ตน้ ข้าวโพด
ต้นถัว่ เขียว ต้นต้อยติ่งมากกว่าอยูท่ ี่ตน้ หญ้านกสี ชมพู
ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และประมาณน้ าฝนระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม 2553 จากกรมอุตุนิยมวิทยา (2553)

ตารางที่ 4 ข้ อมูลอุณหภูมสิ ู งสุ ด ตา่ สุ ด ปริมาณนา้ ฝน ของเดือนมีนาคม ถึง ธันวาคม 2553
เดือน ปี 2553 / อุตุนิยมวิทยา
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

อุณหภูมเิ ฉลีย่ (ซ.) ตา่ สุ ด / สู งสุ ด
24.26/36.51
26.40/38.60
26.5 /38.5
24.56/35.92
23.97/34.01
23.48/33.06
23.43/33.40
23.14/31.63
20.76/30.28
19.97/32.77

ปริมาณนา้ ฝน (รวม)

หมายเหตุ

0mm.
0mm.
0mm.
138.2mm.
289.8mm.
223.9mm.
222.2mm.
193.5mm.
36.3mm.
0mm.
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา ภาคกลาง http://www.tmd.go.th/province.php?id=41:2553

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ ระหว่ างปริมาณด้ วงเต่ าตัวหา้ กับความเสียหายเนื่องจากการทาลายของหนอนเจาะฝักข้ าวโพด
ลาดับแปลง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ค่ าวิเคราะห์ (correlation)
Regression analysis

ปริมาณด้ วงเต่ าตัวหา้ (ตัว)
การทาลายของหนอนเจาะฝักข้ าวโพด(ฝัก)
2
2.62
1
1.66
6
2.86
4
.8
11
.58
7
1.48
2
1.6
1
1.50
1
.88
4
1.18
8
1.3
2
1.0
5
.9
4
1.5
4
1.04
5
1.58
R=-0.18784มีความสั มพันธ์ กันในระดับต่า
มีความหมายว่ าปริมาณของด้ วงตัวหา้ เพิม่ และลดผกผันกับการทาลายของหนอนเจาะฝักข้ าวโพด
F=0.51206*ที9่ 5%
มีความหมายว่ าปริมาณของด้ วงตัวหา้ มีผลต่ อความเสี ยหายเนื่องจากการทาลายของหนอนเจาะฝักข้ าวโพดอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น95%
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4. สรุ ป
การศึกษาด้วงเต่าตัวห้ าได้ทาการศึกษา 3 ที่ คือที่บา้ นหลุมแก้ว อาเภอวิเศษไชยชาญ ที่อาเภอนครหลวงและแปลงทดสอบของสาขาวิชา
พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ พบว่าที่ บา้ นหลุมแก้วและที่นครหลวงไม่สามารถเก็บข้อมูล
การศึกษาได้ เนื่ องจาก ปั ญหาการใช้สารเคมีรอบสถานที่เลี้ยงด้วงตัวห้ า สาหรับที่แปลงทดสอบของสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ได้เก็บข้อมูลการเปลี่ ยนแปลงชนิ ดและจานวนด้วงตัวห้ า 3 ชนิ ด หนอนเจาะลาต้นข้าวโพด และหนอน
เจาะฝักข้าวโพดจากแปลงย่อยขนาด4x6 เมตร จานวน 16 แปลงย่อย ทาการจับด้วงเต่าตัวห้ านับแล้วปล่อยในโรงเลี้ ยงแมลง ทาการตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิตข้าวโพด เริ่ มตั้งแต่ขา้ วโพดอายุได้3 สัปดาห์ไปสิ้นสุ ดที่การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตข้าวโพด พบว่าด้วงตัวห้ าที่พบมากที่สุดคือชนิ ดด้วงเต่าสี
ส้ม มี ค วามสั มพัน ธ์ ข องค่ าสหสั ม พันธ์ ระหว่ างจานวนด้วงตัว ห้ าและการท าลายของหนอนเจาะฝั ก ข้า วโพด (ฝั ก ) ในทางตรงกับ ข้าม และค่ า
Regression ของปริ มาณของด้วงตัวห้ ามีผลต่อความเสี ยหายเนื่ องจากการทาลายของหนอนเจาะฝั กข้าวโพดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95%
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บทคัดย่อ
การศึกษาการลดความเสี ยหายทางกลของผลชมพู่ที่เกิ ดขึ้นระหว่างการขนส่ ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และปั ญหาใน
การเก็บเกี่ยวและขนส่ งชมพู่ วัดแรงกระทาที่ทาให้เกิดความเสี ยหายระหว่างการขนส่ ง พัฒนาวัสดุป้องกันความเสี ยหายของผลชมพู่ระหว่างการขนส่ ง
และตรวจวัดความเสี ยหายของผลชมพูร่ ะหว่างการขนส่ ง ทาการทดลองโดยใช้ชมพูพ่ นั ธุ์ทบั ทิมจันทน์ เก็บเกี่ ยวจากสวนของเกษตรกรในอาเภอวังน้ า
เย็น จังหวัดสระแก้ว และทาการพัฒนาวัสดุห่อหุ ้มและเก็บข้อมูล ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จากผลการทดสอบพบว่า ชมพู่ที่เก็บมาจะถูกคัดเป็ น 3 เกรด คือ A,
AA และ AAA ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ย 1.107, 129.10 และ 149.70 กรัมตามลาดับ และมีค่าความแข็งของผลชมพู่ท้ งั สามเกรดไม่แตกต่างกัน โดยด้านท้าย
ผลจะมีความแข็งมากที่สุดเฉลี่ย 7.79 นิวตัน รองลงมาคือ ข้างผลด้านล่างเฉลี่ย 7.57 นิวตัน ด้านหัวเฉลี่ย 6.68 นิวตัน ข้างผลตรงกลางเฉลี่ย 6.37 นิ วตัน
และข้างผลด้านบนจะมีค่าต่าสุ ดเฉลี่ ย 5.03 นิ วตัน วัสดุ ห่อหุ ้มป้ องกันการกระแทกทาจากถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ย่อยสามารถป้ องกันความ
เสี ยหายทางด้านข้างผลชมพูไ่ ด้ดีกว่าโฟมตาข่าย นอกจากนั้นยังเป็ นสิ่ งที่ได้จากวัสดุใช้แล้วและย่อยสลายตัวได้ง่ายในสภาพธรรมชาติ จึงสามารถลด
ปัญหาสิ่ งแวดล้อม และปั ญหาต้นทุนการผลิ ตและการขนส่ งได้ดว้ ย ส่ วนหัวและท้ายของผลที่หุ้มด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยได้รับความ
เสี ยหายสูงกว่าที่หุ้มด้วยถุงโฟมตาข่ายที่หุ้มหัวและท้ายผลได้มิดชิ ดแต่ถุงกระดาษหุ ้มไม่ถึงจึงเสี ยดสี กบั ข้างกล่องได้รับความเสี ยหาย แม้ว่าถุงโฟมตา
ข่ายจะสามารถป้ องกันความเสี ยหายต่อผลชมพู่ได้ดีและเป็ นที่ นิ ยมใช้ข องเกษตรกรแต่ เนื่ องจากเป็ นวัส ดุ ที่ ย่อยสลายได้ยากจึ งอาจมี ปั ญหากับ
สิ่ งแวดล้อมได้
จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ วัสดุห่อหุ้มป้ องกันการกระแทกทาจากถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยสามารถป้ องกันความเสี ยหายของ
ผลชมพูไ่ ด้ดีและสามารถลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และปั ญหาต้นทุนการผลิตและการขนส่ งได้ดว้ ย โดยควรใช้ถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 5 กรัม
เป็ นภาชนะห่อหุ ้มผลชมพูก่ ็เพียงพอ
คาสาคัญ: ชมพู่ การขนส่ ง

Abstract
The objectives of this study were to investigate the basic data on harvesting and transportation problems, to measure mechanical
force against fruits damaged during transporting, to develop a cushioning material for Rose Apple transportation and to measure mechanical
damaged reduction of Rose Apple during transportation. Taptim-Chan variety was used. The study was conducted at Department of Agricultural
Mechanization, Faculty of Agricultural and Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra Campus, Sriracha, Chonburi.
The results showed that the Rose Apple could be separated in 3 grade as A, AA and AAA with the average weights of 107.47, 129.10 and 149.70
grams, respectively.Whereas, the mechanical force was not significantly difference and the highest hardness was 7.79 newton at the bottom part
while, the secondly was 7.57 newton at the lower part, thirdly was 6.68 newton at the topper part, fourthly was 6.37 newton at the middle part and
the lowest one was 5.03 newton at the upper part. The coarse milled news paper cushioning material developed was better reduced damage of Rose
Apple than foam net. Furthermore, it’s could be decreased environmental problems and transportation cost by recycle used and easy degradation
material. However, the foam net showed better damage reduction at the topper and lower part of the fruits because of it’s size was fully cover than
that of the coarse milled news paper cushioning material developed. Even though foam net was popular used as fruit cushioning material and good
damaged prevention but it’s poorly degradable and would be present environment problem.
From the study, it can be concluded that the coarse milled news paper cushioning material could be reduced damage of Rose Apple and
decreased environment problem. The suitable one should be 5 grams package.
Keywords: Rose Apple, Transportation.
198

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

1. บทนา
การขนส่งผักและผลไม้เป็ นขั้นตอนหนึ่ งของการปฏิ บตั ิภายหลังการเก็บเกี่ ยวที่มีความสาคัญมากเพราะถ้าหากการขนส่ งทาได้ไม่ดีจะ
ทาให้ผลผลิตเกิดการเสี ยหายขึ้น ผลไม้หลายชนิ ดได้รับความเสี ยหายระหว่างการขนส่ งและรอการจาหน่ าย ประมาณ 30-40 เปอร์ เซ็นต์ ได้มีความ
พยายามที่จะลดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยการนาบรรจุภณั ฑ์หลายรู ปแบบมาใช้ในการขนส่ งเพื่อป้ องกันการกระแทกของผลไม้ ได้แก่ กระดาษ ฟาง
โฟมตาข่าย เป็ นต้น โดยเฉพาะโฟมตาข่ายได้รับความนิ ยมนามาใช้มากขึ้น แต่เนื่ องจากโฟมตาข่ายเป็ นผลิ ตภัณฑ์พลาสติกซึ่ งย่อยสลายได้ยาก จึงอาจ
มีผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมในอนาคตได้ ชมพู่เ ป็ นไม้ผลเขตร้ อนซึ่ งมี ถิ่นกาเนิ ดในประเทศอิ นเดี ย แหล่งปลู กที่ สาคัญ คื อจังหวัด นครปฐม ราชบุ รี
เพชรบุรี และสมุทรสาคร โดยมี พ้ืนที่ปลูกประมาณ 64,000 ไร่ มีผลผลิ ตรวมทั้งประเทศประมาณ 65,000 ตัน ชมพู่เป็ นผลไม้ที่เป็ นที่ชื่นชอบของ
ผูบ้ ริ โภคทั้งภายในและต่างประเทศ และมีการเพาะปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกมีการปลู กเป็ น
การค้ากันอย่างแพร่ ห ลายเนื่ องจากชมพู่มีรสชาติ อร่ อย มี ห ลายพัน ธุ์ ใ ห้ เลื อกบริ โภค และสามารถขายได้ราคาดี ชมพู่พนั ธุ์ ที่นิ ยมปลู ก ในภาค
ตะวันออกคือ พันธุ์ทบั ทิมจันท์ แต่เนื่ องจากชมพูเ่ ป็ นผลไม้ที่มีเนื้ อฉ่ าน้ าและมีผิวเปลือกบางจึงเกิดความเสี ยหายระหว่างการขนส่ งได้ง่ายทาให้ผลผลิ ต
ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากผิวเปลือกมีรอยช้ า ความเสี ยหายของผลไม้ที่ปรากฏให้เห็ นจะแสดงออกในรู ปของการบอบช้ า (Bollen et al.,
1999) ความเสี ยหายของผลไม้มกั เกิ ดขึ้นระหว่างการลาเลี ยงผลผลิ ตซึ่ งจะทาให้ผลไม้เกิ ดรอยช้ าทั้งที่มองเห็ นได้ดว้ ยตาเปล่า และเกิ ดการช้ าภายใน
การหลีกเลี่ยงรอยช้ าที่เกิดกับผลไม้ตอ้ งทาการออกแบบและทาการลาเลี ยงอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตามการหลี กเลี่ ยงการช้ าของผลไม้ทาได้ยาก
(Sargent et al, 1987; Brown et al, 1989; Schulte et al, 1990) โดยทัว่ ไปหลักการลดรอยช้ าของผลไม้ทาได้โดยการลดจานวนและความรุ นแรงของ
การกระแทกโดย การห่ อหุ้มผลไม้ ลดความสู งของการตก หลีกเลี่ยงการตกหล่น และการลดความชื้ นผลไม้เพื่อเพิ่มความต้านทานการกระแทก ความ
รุ นแรงของการกระแทกขึ้นกับพลังงานที่กระแทกผลไม้ซ่ ึ งขึ้นกับ น้ าหนักของผลไม้ ความสู งของการตก และแรงโน้มถ่วง วัสดุห่อหุ ้มจะลดความ
เสี ยหายที่จะเกิดกับผลไม้ได้โดย การดูดซับพลังงานกระแทกเอาไว้ และ กระจายแรงกระแทกที่จะกระทากับผลไม้ (Hyde, 1997) โดยทัว่ ไปผลไม้ที่จดั
จาหน่ายในท้องตลาดและตามร้ านค้า จะห่ อหุ ้มด้วยวัสดุ กนั กระแทก เช่ น โฟมตาข่ายหรื อถุ งพลาสติก โดยโฟมตาข่ายได้รับความนิ ยมนามาใช้เป็ น
วัสดุห่อหุ้มทางการค้า(Chonhenchob and Singh, 2004) แต่เป็ นวัสดุที่ยากต่อการย่อยสะลาย และก่อให้เกิดขยะซึ่ งเป็ นมลพิษทางดิน นอกจากนั้นได้มี
การใช้กระดาษลูกฟูกป้ องกันผลไม้สดจาดการกระแทกและการกด (Peleg, 1985) และเป็ นที่ทราบกันดีว่าทรายซึ่ งเป็ นวัสดุที่ยอ่ ยสะลายจากก้อนหิ น
มาเป็ นทรายเม็ดเล็ก ๆ สามารถหยุดแรงกระแทกของลู กกระสุ น ปื นและลดความรุ นแรงของการระเบิ ดได้ดี การนากระดาษใช้แล้วทั้งกระดาษ
หนังสื อพิมพ์และกระดาษสานักงานซึ่ งโดยทัว่ ไปหลังการใช้งานแล้วก็มกั จะเป็ นขยะที่ตอ้ งการการกาจัด มาย่อยให้มีขนาดเล็กลงและนามาใช้เป็ น
วัสดุห่อหุ้มเพื่อป้ องกันการกระแทกของผลชมพู่ นอกจากจะทาให้สามารถลดความเสี ยหายของผลชมพู่จากการบอบช้ าและเกิ ดการสู ญเสี ยน้อยลง
ขณะขนส่ งผลผลิตไปยังตลาดแล้ว ยังสามารถนาของเสี ยจากการใช้งานแล้วกลับมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์อีกครั้ง ขณะเดี ยวกันกระดาษยังเป็ นวัสดุที่
ย่อยสะลายได้ง่ายจึงไม่มีผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อมและยังอาจสามารถลดต้นทุนในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ดว้ ย และหากสามารถทราบค่าแรงกระทา
ที่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อผลชมพู่ก็จะสามารถหาวิธีการป้ องกันความเสี ยหายทางกลที่เกิ ดขึ้นกับผลชมพู่ได้ และถ้าสามารถส่ งออกไปจาหน่ ายใน
ต่างประเทศโดยไม่เกิดการสูญเสี ยระหว่างการขนส่ งก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรได้มากขึ้น
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และปั ญหาในการเก็บเกี่ยวและขนส่ งชมพู่ (2) วัดแรงกระทาที่ทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายระหว่างการขนส่ ง (3) พัฒนาวัสดุ ป้องกันความเสี ยหายของผลชมพู่ระหว่างการขนส่ ง (4) ตรวจวัดความเสี ยหายของผลชมพู่ระหว่างการ
ขนส่ง

2. วิธีการทดลอง
การวิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เก็บเกี่ยวผลชมพูจ่ ากแปลงของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว นามาคัดเกรดโดยให้เกษตรกรเป็ นคนคัดแยกเป็ น 3 เกรด คือ A, AA และ
AAA วัดขนาดของผลชมพูแ่ ต่ละขนาดจานวน 4 จุดคือ ด้านสู ง กว้างด้านบน กว้างตรงกลาง และกว้างด้านล่าง
2. ชัง่ น้ าหนักของผลชมพูโ่ ดยใช้เครื่ องชัง่ ละเอียด (Mettler Toledo รุ่ นTD 3002-S)
3. หาน้ าหนักจาเพาะของผลชมพูโ่ ดยการแทนที่น้ า (Mohsenin, 1996)
4. วัดความแน่ นเนื้ อด้วยเครื่ อง Universal Testing Machine (Lloyd EZ20) การวัดความแน่ นเนื้ อใช้หัวกดปลายกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร อัตราภาระ 25 มิลลิเมตรต่อนาที (ASAE Standard, 1998) จนกระทัง่ ผิวถูกกดทะลุถึงเนื้ อ โดยวัด 5 จุด คือ ด้านหัวผล ข้างผล
ด้านบน ข้างผลตรงกลาง ข้างผลด้านล่าง และด้านท้ายผล
5. ห่อผลชมพูแ่ ต่ละเกรดโดยใช้โฟมตาข่าย ถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยแล้วทั้งสามชนิ ด แล้วจัดวางในกล่องกระดาษลูกฟูกโดยวาง
นอนเป็ นชั้นๆ ระหว่างชั้นคัน่ ด้วยแผ่นพลาสติกฟองอากาศ และถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยแล้ว
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6. จัดวางกล่องบรรจุผลชมพูท่ ้ งั ด้านหน้าและด้านหลังของกระบะบรรทุกของรถบรรทุก 4 ล้อ โดยวางเป็ น 3 ชั้นของวัสดุห่อหุ ้มทั้ง 4 ชนิ ด
(โฟมตาข่าย ถุงกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 5, 7.5 และ 10 กรัม
7. ขนส่ งกล่องบรรจุผลชมพูจ่ ากสวนของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วผ่านถนนลูกรัง และถนนลาดยางมะตอยถึ งจังหวัดชลบุรี ระยะทาง
ทั้งสิ้น 300 กิโลเมตร
8. เก็บผลชมพูไ่ ว้ในกล่องที่อุณหภูมิห้องประมาณ 12 ชัว่ โมง แล้วเปิ ดกล่องตรวจสอบความเสี ยหายของผลชมพู่
9. วิเคราะห์ความเสี ยหายของผลชมพูท่ ี่เกิดขึ้นเปรี ยบเทียบระหว่างวัสดุห่อหุ ้มทั้ง 4 ชนิด
10. สรุ ปผลและจัดทารายงานผลการวิจยั

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
เกษตรกรจะเก็บเกี่ ยวผลชมพู่โดยตัดเก็บพร้ อมกับ ถุ งที่ ห่ อผลชมพู่ ขณะเก็บ เกี่ ยวเกษตรกรจะใส่ ถุงมื อผ้าแล้ววางถุงผลชมพู่ล งในลัง
พลาสติกจนเต็ม จัดวางบนรถเข็นล้อยางลาเลียงจากในสวนมายังโรงเรื อนบรรจุ เกษตรกรจะแบ่งผลผลิตออกเป็ นหลายคุณภาพตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยสามารถจาแนกได้เป็ น ชมพูเ่ พื่อการส่ งออก ชมพูส่ ่ งตลาดไทย และชมพูส่ ่ งตลาดท้องถิ่น ชมพูท่ ี่เก็บมาจะถูกคัดเป็ น 3 เกรด คือ A, AA และ
AAA ชมพูท่ ี่จะส่งออกจะได้รับการติดต่อจากลูกค้าในต่างประเทศ เช่น มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และจีน โดยลูกค้าจะกาหนดให้เกษตรกรบรรจุตามวิธีการ
ของลูกค้าเพื่อลดความเสี ยหายของผลชมพู่ระหว่างการขนส่ ง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะห่ อผลชมพู่ดว้ ยโฟมตาข่ายจัดวางในถุงพลาสติกที่วางรองด้วยกระดาษ
หนังสื อพิมพ์ดา้ นในถุงและจัดวางถุงพลาสติกในกล่องโฟม เมื่อบรรจุผลชมพูจ่ นเต็มตามน้ าหนักแล้วจะใช้เครื่ องดูดฝุ่ นดูดอากาศออกจากถุงพลาสติก
จนหมดแล้วมัดปากถุ งให้แน่น ก่ อนขนส่ งลาเลี ยงจะวางน้ าแข็งทับข้างบนถุงพลาสติกอีกครั้งแล้วลาเลี ยงใส่ รถบรรทุกขนาดกลางไปถ่ายใส่ ตูค้ อน
เทรนเนอร์เพื่อการขนส่ งไปยังต่างประเทศต่อไป ส่ วนชมพูท่ ี่ส่งตลาดไทยจะมีลูกค้ามาสัง่ เก็บและนาลังพลาสติกมาให้ หลังคัดเกรดจะห่ อด้วยโฟมตา
ข่ายบรรจุลงในลังพลาสติกที่วางรองด้วยกระดาษหนังสื อพิมพ์จดั วางใส่ รถบรรทุกขนาดเล็กเป็ นชั้นๆประมาณ 5 ชั้น ขนส่ งไปยังตลาดในกรุ งเทพฯ
และต่างจังหวัด ส่ วนชมพู่ที่ส่งตลาดในท้องถิ่ นลูกค้าจะมาสั่งพร้ อมนาลังพลาสติ กมาด้วยและร่ วมคัดเลื อกบรรจุใส่ ลงั พลาสติ กรองด้วยกระดาษ
หนังสื อพิมพ์โดยไม่มีวสั ดุห่อหุ้มหรื อห่ อด้วยถุงพลาสติกเดิมจากการเก็บเกี่ยวแล้วจัดวางใส่ รถบรรทุกขนาดเล็กขนส่ งไปจาหน่ ายหรื อส่ งต่อให้แม่คา้
ขายปลีกในท้องถิ่นต่อไป

ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างกายภาพของผลชมพู่พนั ธุ์ทบั ทิมจันทน์ เพือ่ จาหน่ ายคัดแยกโดยเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่จงั หวัดสระแก้ ว
เกรดชมพู่

น้าหนัก(g)

A
AA
AAA

107.47+8.46
129.10+7.57
149.70+7.94

ความสู ง
8.13+0.26
8.74+0.40
8.77+0.24

ขนาดของผลชมพู่(เซนติเมตร)
กว้ างบน
กว้ างกลาง
3.82+0.20
4.33+0.14
3.84+0.28
4.37+0.16
4.15+0.27
4.64+0.26

กว้ างล่ าง
5.84+0.22
5.98+0.32
6.60+0.55

น้าหนักจาเพาะ(g/ml)
1.16+0.06
1.10+0.04
1.04+0.03

จากตารางที่ 1 ผลชมพูท่ บั ทิมจันทน์เพื่อจาหน่ายคัดแยกโดยเกษตรกรผูป้ ลูกชมพูจ่ งั หวัดสระแก้วจะแบ่งออกเป็ นสามเกรดคือ A, AA และ
AAA ชมพู่เกรด A จะมีน้ าหนักผลเฉลี่ ย 107.47+8.46 กรัม ผลจะมีความสู งเฉลี่ย 8.13+0.26 เซนติ เมตร มี ความกว้างด้านบน กลาง และล่างเฉลี่ ย
3.82+0.20, 4.33+0.14 และ 5.84+0.22 เซนติเมตร ตามลาดับ และมีน้ าหนักจาเพาะเฉลี่ ย 1.16+0.06 กรัมต่อมิลลิ ลิตร เกรด AA จะมีขนาดโตขึ้นโดยมี
น้ าหนักผลเฉลี่ย 129.10+7.57 กรัม ผลจะมีความสูงเฉลี่ย 8.74+0.40 เซนติเมตร มีความกว้างด้านบน กลาง และล่างเฉลี่ ย 3.84+0.28, 4.37+0.16 และ
5.98+0.32 เซนติเมตร ตามลาดับ และมี น้ าหนักจาเพาะเฉลี่ ย 1.10+0.04 กรัมต่อมิ ลลิ ลิตร และเกรด AAA จะมี ขนาดโตที่ สุดโดยมีน้ าหนักผลเฉลี่ ย
149.70+7.94 กรัม ผลจะมีความสู งเฉลี่ ย 8.77+0.24 เซนติ เมตร มี ความกว้างด้านบน กลาง และล่ างเฉลี่ ย 4.15+0.27 , 4.64+0.26 และ 6.60+0.55
เซนติเมตร ตามลาดับ และมีน้ าหนักจาเพาะเฉลี่ ย 1.04+0.03 กรัมต่อมิลลิ ลิตร ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าเกษตรกรสามารถคัดเกรดชมพู่ได้ค่อนข้างแม่นยา โดย
ระหว่างการคัดก็จะสามารถตรวจสอบความเสี ยหายของผลชมพูไ่ ด้ดว้ ย

ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างกลของผลชมพู่พนั ธุ์ทบั ทิมจันทน์ ขนาดต่ างๆ
เกรด
A
A
A
A
A
AA

จุดที่ตรวจวัด
ด้านหัว
ข้างผลด้านบน
ข้างผลตรงกลาง
ข้างผลด้านล่าง
ด้านท้าย
ด้านหัว

ความแข็ง(นิวตัน)
7.01+1.32ab
4.84+1.01d
6.32+1.11bc
8.22+1.42a
7.40+1.77ab
6.08+1.94bcd
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งาน(จูล)
0.024+0.014bcdef
0.016+0.006def
0.036+0.013ab
0.012+0.012f
0.034+0.010abc
0.015+0.011ef
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
เกรด
AA
AA
AA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

จุดที่ตรวจวัด
ข้างผลด้านบน
ข้างผลตรงกลาง
ข้างผลด้านล่าง
ด้านท้าย
ด้านหัว
ข้างผลด้านบน
ข้างผลตรงกลาง
ข้างผลด้านล่าง
ด้านท้าย

ความแข็ง(นิวตัน)
4.82+1.34d
6.27+0.54bc
7.21+1.22ab
8.01+1.63a
6.96+2.23ab
5.42+1.37cd
6.53+0.86bc
7.30+1.35ab
7.96+1.06a

งาน(จูล)
0.018+0.010def
0.028+0.011abcd
0.018+0.020def
0.037+0.005a
0.015+0.011ef
0.023+0.012cdef
0.026+0.016abcde
0.017+0.017f
0.037+0.012a

จากตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกลของผลชมพู่พนั ธุ์ทบั ทิ มจันทน์ขนาดต่างๆ พบว่าผลชมพู่เกรด A จุดที่มีความแข็งสู งสุ ดคือจุดข้างผล
ด้านล่าง ด้านท้ายผลและด้านหัวผลซึ่ งไม่แตกต่างกันมากนัก รองลงมาคือ ข้างผลตรงกลาง ส่ วนข้างผลด้านบนมีค่าต่าสุ ด ขณะที่ชมพู่เกรด AA จุดที่มี
ความแข็งสูงสุ ดคือจุดด้านท้ายผล รองลงมาคือข้างผลด้านล่าง ข้างผลตรงกลาง และด้านหัวซึ่ งไม่แตกต่างกันมากนัก ส่ วนข้างผลด้านบนมีค่าต่าสุ ด
ตามลาดับ ส่วนชมพูเ่ กรด AAA จุดที่มีความแข็งสู งสุ ดคือจุดด้านท้ายผล รองลงมาคือข้างผลด้านล่าง ด้านหัวผล และข้างผลตรงกลาง ซึ่ งไม่แตกต่าง
กันมากนัก ส่วนข้างผลด้านบนมีค่าต่าสุ ด จากผลการทดลองจะเห็นว่าค่าความแข็งของผลชมพูท่ ้ งั สามเกรดจะมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยด้านท้ายผลจะมี
ความแข็งมากที่สุด และข้างผลด้านบนจะมีค่าต่าสุ ด ส่ วนงานที่เกิดจากการแทงทะลุผิวของผลชมพูพ่ บว่าผลชมพู่เกรด A จุดที่เกิ ดงานสู งสุ ดคือจุดข้าง
ผลตรงกลาง ด้านท้ายผลซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก รองลงมาคือด้านหัว ข้างผลด้านบน ส่ วนข้างผลด้านล่างมีค่าต่าสุ ด ขณะที่ชมพู่เกรด AA จุดที่เกิ ด
งานสูงสุดคือจุดด้านท้ายผล และข้างผลตรงกลาง ซึ่ งไม่แตกต่างกันมากนักรองลงมาคือ ข้างผลด้านบน และ ข้างผลด้านล่าง ซึ่ งไม่แตกต่างกันมากนัก
เช่นกัน ส่ วนด้านหัวมีค่าต่าสุ ด ส่ วนชมพู่เกรด AAA จุดที่เกิ ดงานสู งสุ ดคือจุดด้านท้ายผล รองลงมาคือ ข้างผลตรงกลาง และข้างผลด้านบน ซึ่ งไม่
แตกต่างกันมากนัก ข้างผลด้านล่าง ส่ วนด้านหัวมีค่าต่าสุ ด

ตาราง 3 แสดงความเสียหายของผลชมพู่ทวี่ างไว้ ด้านหน้ าของกระบะรถบรรทุก
วัสดุ

ขนาด

foam

A
AA
AAA
A
AA
AAA
A
AA
AAA
A
AA
AAA

P10

P7.5

P5

ข้ างผลด้ านบน
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
41
8.33
143
16.28
64
21.43
70
8.77
32
7.14
124
14.58
58
24.59
55
21.43
122
10.20
25
16.36
0
0.00
32
1.96

ข้ างผลตรงกลาง
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
77
13.89
43
6.98
30
4.76
0
0.00
0
0.00
63
6.25
58
8.20
36
17.86
28
14.29
35
7.27
63
1.75
0
0.00

ข้ างผลด้ านล่ าง
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
18
13.89
0
0.00
79
7.14
99
5.26
49
10.71
73
12.50
34
18.03
39
21.43
195
2.04
22
3.64
0
0.00
184
1.96

ด้ านหัว
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
33
25.00
38
11.63
77
14.29
86
54.39
53
46.43
147
22.92
37
63.93
52
67.86
109
30.61
65
40.00
84
42.11
135
21.57

ด้ านท้ าย
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
78
30.56
81
16.28
74
4.76
68
49.12
79
42.86
68
37.50
50
44.26
38
48.21
41
18.37
71
49.09
46
28.07
26
33.33

จากตารางที่ 3 ผลการตรวจพื้นที่เสี ยหายเฉลี่ยและจานวนลูกเสี ยหายของผลชมพูท่ ี่วางไว้ดา้ นหน้าของกระบะรถบรรทุก ที่ดา้ นบนของผล
จะเห็ นว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมี พ้ื นที่ เสี ยหายเฉลี่ ยน้อยกว่าและมีจานวนลู กเสี ยหายน้อยกว่าชมพู่ขนาดใหญ่เมื่ อห่ อด้วยถุ งโฟมตาข่ายและถุ งบรรจุ
กระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 10 กรัม แต่ที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 7.5 และ 5 กรัม ชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่เสี ยหายเฉลี่ ยน้อยกว่าแต่มี
จานวนลูกเสี ยหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และจะเห็ นว่าผลชมพู่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 10 และ 7.5 กรัมได้รับความเสี ยหาย
ใกล้เคียงกับห่อด้วยถุงโฟมตาข่าย แต่ที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 5 กรัมกลับได้รับความเสี ยหายน้อยที่สุดแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก
เนื่องจากถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยที่ออกแบบความกว้างของถุงเท่ากับความยาวของผลเพื่อป้ องกันผลด้านข้าง จึงไม่สามารถป้ องกันส่ วนบน
ของผลได้ดีพอเพราะถุงคลุมไม่ถึง ขณะที่ตรงกลางของผล พบว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่เสี ยหายเฉลี่ ยมากกว่าและมีจานวนลูกเสี ยหายมากกว่าชมพู่
ขนาดใหญ่เมื่อห่อด้วยถุงโฟมตาข่ายและถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 7.5 และ 5 กรัม ส่ วนที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 10 กรัม
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ชมพู่ข นาดเล็ก จะมี พ้ืนที่ เ สี ยหายเฉลี่ ยน้อยกว่าและมี จานวนลู ก เสี ยหายน้อยกว่าชมพู่ข นาดใหญ่ และจะเห็ นว่าผลชมพู่ห่อด้วยถุ งบรรจุกระดาษ
หนังสื อพิมพ์ย่อย 10, 7.5 และ 5 กรัมได้รับความเสี ยหายน้อยกว่าที่ห่อด้วยถุงโฟมตาข่าย โดยที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ย่อย 10 กรัม
ได้รับความเสี ยหายน้อยที่สุด แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก ส่ วนที่ดา้ นล่างของผล พบว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่เสี ยหายเฉลี่ ยน้อยกว่าแต่มีจานวนลูก
เสี ยหายมากกว่าชมพู่ข นาดใหญ่แ ละจะเห็ นว่าผลชมพู่ห่ อด้วยถุ งบรรจุกระดาษหนังสื อพิม พ์ย่อย 5 กรัม สามารถป้ องกัน ความเสี ยหายได้ดีที่สุ ด
รองลงมาคือถุงโฟมตาข่าย ถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 10 กรัม และ 7.5 กรัม ตามลาดับ แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก และเมื่อตรวจพื้นที่เสี ยหาย
เฉลี่ ยและจานวนลูกเสี ยหายที่ด้านหัว พบว่าชมพู่ขนาดเล็ กจะมี พ้ืนที่ เ สี ยหายเฉลี่ ยน้อยกว่าแต่มีจานวนลู ก เสี ยหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และ
จะเห็นว่าผลชมพู่ห่อด้วยโฟมตาข่ายสามารถป้ องกันความเสี ยหายได้ดีกว่าที่ ห่อด้วยถุ งบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ย่อยเนื่ องจากถุงบรรจุกระดาษ
หนังสื อพิมพ์ยอ่ ยที่ออกแบบความกว้างของถุงเท่ากับความยาวของผล เพื่อป้ องกันผลด้านข้างจึงไม่สามารถป้ องกันส่ วนหัวของผลได้เพราะถุงคลุม
ไม่ถึงได้ดีพอ ส่ วนที่ด้านท้ายของผล พบว่าว่าชมพู่ขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่ เสี ยหายเฉลี่ ยน้อยกว่าแต่มีจานวนลู กเสี ยหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และ
จะเห็นว่าผลชมพูห่ ่ อด้วยโฟมตาข่ายสามารถป้ องกันความเสี ยหายที่ส่วนหัวและท้ายได้ดีกว่าที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย เนื่ องจากถุง
บรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยที่ออกแบบความกว้างของถุงเท่ากับความยาวของผล เพื่อป้ องกันผลด้านข้างจึงไม่สามารถป้ องกันส่ วนหัวและท้าย
ของผลได้เพราะถุงคลุมไม่ถึง จึงควรออกแบบถุงให้คลุมได้รอบผลหรื อในการบรรจุลงกล่องควรมีแผ่นถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยกั้นระหว่าง
ผลด้วย

ตาราง 4 แสดงความเสียหายของผลชมพู่ทวี่ างไว้ ด้านหลังของกระบะรถบรรทุก
วัสดุ

ขนาด

foam

A
AA
AAA
A
AA
AAA
A
AA
AAA
A
AA
AAA

P10

P7.5

P5

ข้ างผลด้ านบน
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
66
5.26
31
2.27
99
16.28
70
19.05
70
17.31
64
10.42
39
11.11
77
15.69
30
27.08
22
14.29
36
23.21
62
10.50

ข้ างผลตรงกลาง
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
0
0.00
12
2.27
71
6.98
0
0.00
47
3.85
120
4.17
41
12.70
23
5.88
30
6.25
24
6.35
42
7.14
0
0.00

ข้ างผลด้ านล่ าง
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
49
2.63
34
6.82
135
4.65
91
3.17
30
3.85
33
4.17
68
15.87
17
13.73
39
25.00
26
11.11
102
7.14
29
9.80

พืน้ ที่
(มม.2)
40
28
74
91
65
79
70
62
47
39
79
41

ด้ านหัว
จานวน
ผล(%)
36.84
20.45
4.65
46.03
36.54
22.92
49.21
60.78
35.42
49.21
51.79
29.41

ด้ านท้ าย
พืน้ ที่
จานวน
(มม.2)
ผล(%)
174
23.68
232
11.36
47
13.95
58
58.73
110
40.38
61
29.17
56
53.97
50
60.78
37
35.42
61
57.14
79
42.86
36
47.60

จากตารางที่ 4 ผลการตรวจพื้นที่เสี ยหายเฉลี่ยและจานวนลูกเสี ยหายของผลชมพูท่ ี่วางไว้ดา้ นหลังของกระบะรถบรรทุกที่ดา้ นบนของผล
จะเห็นว่าชมพูข่ นาดเล็กจะมีพ้นื ที่เสี ยหายเฉลี่ยน้อยกว่าและมีจานวนลูกเสี ยหายน้อยกว่าชมพูข่ นาดใหญ่ เมื่อห่ อด้วยถุงโฟมตาข่ายได้รับความเสี ยหาย
น้อยกว่าที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 10, 7.5 และ 5 กรัม เนื่ องจากถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยไม่สามารถป้ องกันส่ วนบนของ
ผลได้ดีพอเพราะถุงอาจคลุมไม่ถึง ขณะที่ ตรงกลางของผล พบว่าชมพู่ขนาดเล็กมี แนวโน้มจะมีพ้ืนที่เสี ยหายเฉลี่ ยน้อยกว่าและมีจานวนลูกเสี ยหาย
น้อยกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ เมื่อห่ อด้วยถุงโฟมตาข่ายและถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 10 กรัม น้อยกว่าที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์
ย่อย 7.5 และ 5 กรัม แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก ส่ วนที่ดา้ นล่างของผล พบว่าชมพู่ขนาดเล็กมีแนวโน้มจะมีพ้ืนที่เสี ยหายเฉลี่ ยน้อยกว่าและมีจานวน
ลูกเสี ยหายน้อยกว่าชมพู่ขนาดใหญ่และจะเห็นว่าผลชมพู่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 10 กรัม สามารถป้ องกันความเสี ยหายได้ดีที่สุด
รองลงมาคือถุงโฟมตาข่าย ถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 5 กรัม และ 7.5 กรัม ตามลาดับ แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก และเมื่อตรวจพื้นที่เสี ยหาย
เฉลี่ยและจานวนลูกเสี ยหายที่ดา้ นหัวพบว่าชมพู่ขนาดเล็กมีแนวโน้มจะมีพ้ืนที่เสี ยหายและจานวนลูกเสี ยหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และจะเห็ นว่า
ผลชมพูห่ ่อด้วยโฟมตาข่ายสามารถป้ องกันความเสี ยหายได้ดีกว่าที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย แต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก ส่ วนพื้นที่
เสี ยหายเฉลี่ยที่ดา้ นท้ายของผลพบว่าชมพูข่ นาดเล็กมีแนวโน้มจะมีพ้นื ที่เสี ยหายเฉลี่ยและจานวนลูกเสี ยหายมากกว่าชมพู่ขนาดใหญ่ และจะเห็ นว่าผล
ชมพูห่ ่อด้วยโฟมตาข่ายสามารถป้ องกันความเสี ยหายได้ดีกว่าที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย แต่ก็แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่ องจากถุง
บรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยไม่สามารถป้ องกันส่ วนหัวของผลได้เพราะถุงคลุมไม่ถึงได้ดีพอ
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเปอร์ เซ็นต์ ลูกเสียหายของผลชมพู่ทวี่ างไว้ด้านหน้ าและด้ านหลังของกระบะรถบรรทุก
วัสดุ

ขนาด

foam

A
AA
AAA
A
AA
AAA
A
AA
AAA
A
AA
AAA

P10

P7.5

P5

เปอร์ เซ็ นต์ ลูกเสี ยหายวางไว้ ด้านหน้ ากระบะรถบรรทุก
หัว
ท้ าย
บน
กลาง
ล่ าง
25.00
30.56
8.33
13.89
13.89
11.63
16.28
16.28
6.98
0.00
14.29
4.76
21.43
4.76
7.14
54.39
49.12
8.77
0.00
5.26
46.43
42.86
7.14
0.00
10.71
22.92
37.50
14.58
6.25
12.50
63.93
44.26
24.59
8.20
18.03
67.86
48.21
21.43
17.86
21.43
30.61
18.37
10.20
14.29
2.04
40.00
49.09
16.36
7.27
3.64
42.11
28.07
0.00
1.75
0.00
21.57
33.33
1.96
0.00
1.96

เปอร์ เซ็ นต์ ลูกเสี ยหายวางไว้ ด้านหลังกระบะรถบรรทุก
หัว
ท้ าย
บน
กลาง
36.84
23.68
5.26
0.00
20.45
11.36
2.27
2.27
4.65
13.95
16.28
6.98
46.03
58.73
19.05
0.00
36.54
40.38
17.31
3.85
22.92
29.17
10.42
4.17
49.21
53.97
11.11
12.70
60.78
60.78
15.69
5.88
35.42
35.42
27.08
6.25
49.21
57.14
14.29
6.35
51.79
42.86
23.21
7.14
29.41
47.60
10.50
0.00

ล่ าง
2.63
6.82
4.65
3.17
3.85
4.17
15.87
13.73
25.00
11.11
7.14
9.80

จากตารางที่ 5 จานวนลูกที่ได้รับความเสี ยหายของผลชมพูด่ า้ นหัวและท้ายที่ห่อด้วยถุงโฟมตาข่ายจะเกิดความเสี ยหายน้อยที่สุด ส่ วนที่ห่อ
ด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยมีจานวนลูกเสี ยหายไม่แตกต่างกัน ขณะที่ความเสี ยหายด้านข้างผลทั้งด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง มีจานวน
ลูกเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นไม่แตกต่างกันมากนักและมี ค่าแปรปรวนขึ้นๆ ลงๆ แต่มีแนวโน้มที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยจะมีจานวนลูก
เสี ยหายน้อยกว่าและเมื่อเปรี ยบเทียบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นตามส่ วนต่างๆ พบว่า ด้านหัวของผลชมพูจ่ ะได้รับความเสี ยหายมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ท้าย ส่ วนด้านข้างได้รับความเสี ยหายน้อยกว่าและเมื่ อพิจารณาด้านข้างจะเห็ นว่า ด้านบนจะมี จานวนลู กเสี ยหายมาก กว่าด้านล่ างและตรงกลาง
ตามลาดับ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวควบคุมซึ่ งห่ อด้วยโฟม ของท้องตลาดจะมีความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นไม่แตกต่างกันมากนักและเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ขณะที่จานวนลูกที่ได้รับความเสี ยหายของผลชมพู่ดา้ นหัวและท้ายที่ห่อด้วยถุงโฟมตาข่ายจะเกิ ดความเสี ยหายน้อยที่สุด ส่ วนที่ห่อด้วยถุง
บรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยมี จานวนลูกเสี ยหายไม่แตกต่างกัน ขณะที่ความเสี ยหายด้านข้างผลทั้งด้านบน ตรงกลาง และด้านล่ าง มีจานวนลู ก
เสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันมากนักและมีค่าแปรปรวนขึ้นๆลงๆ แต่มีแนวโน้มที่ห่อด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยจะมีจานวนลูกเสี ยหาย
น้อยกว่าและเมื่อเปรี ยบเทียบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นตามส่ วนต่างๆพบว่า ด้านท้ายของผลชมพูจ่ ะได้รับความเสี ยหายมากที่สุด รองลงมาคือด้านหัวส่ วน
ด้านข้างได้รับความเสี ยหายน้อยกว่าและเมื่อพิจารณาด้านข้างจะเห็นว่า ด้านบนจะมีจานวนลูกเสี ยหายมาก กว่าด้านล่างและตรงกลาง ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาภาชนะบรรจุผลชมพู่ที่วางไว้ด้านหน้าและด้านหลังของกระบะรถบรรทุกพบว่า มี จานวนลู กเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้นไม่แตกต่างกันเพราะเป็ น
รถบรรทุกขนาดเล็ก และเมื่อพิจารณาวัสดุกนั กระแทกที่พฒั นาขึ้น โดยใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยเป็ นชิ้นเล็กๆแล้วบรรจุใส่ถุงกระดาษบางและอ่อน
จะเห็นว่า ไม่วา่ จะบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 5, 7.5 หรื อ 10 กรัม ในถุงกระดาษจะสามารถป้ องกันความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับผลชมพู่ไม่แตกต่าง
กัน จึงพอสรุ ปได้วา่ ควรใช้ถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 5 กรัมเป็ นภาชนะห่ อหุ้มผลชมพู่ก็เพียงพอ แต่เนื่ องจากข้อจากัดของกระดาษที่ใช้ทาถุง
บรรจุในท้องตลาดมีขนาดความกว้างจากัดจึงยังไม่สามารถสร้างถุงที่คลุมไปถึงด้านหัวและท้ายของผลได้จึงทาให้ส่วนหัวและท้ายของผลที่หุ้มด้ายถุง
บรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยได้รับความเสี ยหายสู งกว่าที่หุ้มด้วยถุงโฟมตาข่ายซึ่ งเป็ นถุงยาวหุ้มหัวและท้ายผลได้มิดชิ ด ความเสี ยหายด้านหัวและ
ท้ายที่เกิดกับผลที่หุ้มด้วยถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยจะเกิ ดจากการถูกบั ข้างกล่องหรื อผลที่อยูช่ ิ ดกันเนื่ องจากถุงกระดาษหุ ้มไม่ถึง การแก้ไข
ความเสี ยหายส่วนนี้ อาจทาได้โดยการวางถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยคัน่ ระหว่างผล หรื อข้างกล่องเพื่อลดการเสี ยดสี กนั ของผล และหัว ท้ายผล
กับข้างกล่อง ส่ วนด้านข้างของผลชมพูท่ ี่หุ้มด้ายถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยมีแนวโน้มจะเกิดความเสี ยหายกับผลชมพูน่ อ้ ยกว่าที่หุ้มด้วยถุงโฟม
ตาข่ายแสดงว่าสามารถนามาใช้เป็ นวัสดุห่อหุ้มผลชมพูเ่ พื่อการขนส่งได้ ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทางด้านข้างส่ วนใหญ่จะเกิ ดแผลเป็ นจุดเล็กๆหลายจุด
น่าจะเกิดจากการบรรจุในกล่องไม่แน่ นระหว่างการขนส่ งจึงเกิ ดการขยับไปมาในกล่ องทาให้เกิ ดการกระแทกกันเองเกิ ดความเสี ยหายเป็ นแผลจุด
เล็กๆแต่ไม่รุนแรง และถ้าต้องลดปั ญหาการกระแทกกันเองจากการขยับตัวของผลในกล่องสามารถทาได้โดยการวางผลที่หุ้มวัสดุกนั กระแทกลงใน
ถุงพลาสติ กตามจานวนผลที่ตอ้ งการต่อกล่ องแล้วดู ดอากาศออกจากถุ งพลาสติ กและมัดถุ งให้แน่ นแล้ววางถุ งในกล่ อง ผลชมพู่ในกล่ องก็จะไม่
สามารถขยับตัวได้และอาจสามารถลดความเสี ยหายจากการกระแทกได้อีกทางหนึ่ ง ค่าความเสี ยหายที่ค่อนข้างแปรปรวนไม่คงที่น่าจะเกิ ดจากจานวน
ของผลชมพูใ่ นแต่ละกล่องที่มีจานวนไม่เท่ากันเนื่ องจากต้องบรรจุจนเต็มกล่องพอดีแต่เนื่ องจากขนาดของผลไม่เท่ากันและความหนาของวัสดุห่อหุ้ม
ไม่เท่ากันจึงทาให้จานวนผลชมพูใ่ นแต่ละกล่องไม่เท่ากันจึงอาจเป็ นตัวแปรที่ทาให้เกิดความแปรปรวนของความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
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4. สรุ ป
4.1 สรุปผลการวิจยั
1. ค่าความแข็งของผลชมพูท่ ้งั สามเกรดจะมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยด้านท้ายผลจะมีความแข็งมากที่สุด รองลงมาคือ ข้างผลด้านล่าง ด้านหัว
ข้างผลตรงกลาง และข้างผลด้านบนจะมีค่าต่าสุด
2. ส่วนหัวและท้ายของผลที่หุ้มด้ายถุงบรรจุกระดาษ หนังสื อพิมพ์ยอ่ ยได้รับความเสี ยหายสู งกว่าที่หุ้มด้วยถุงโฟมตาข่ายซึ่ งเป็ นถุงยาวหุ้ม
หัวและท้ายผลได้มิดชิด แต่ถุงกระดาษห่อไม่ถึงจึงเกิดการเสี ยดสี กบั ข้างกล่องได้รับความเสี ยหายได้
3. ถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยทุกขนาดสามารถหุ้มและป้ องกันด้านข้างของผลชมพู่ไม่ให้ได้รับความเสี ยหายได้ดีกว่าใช้ถุงโฟมตา
ข่าย โดยถุงที่หนาจะมีแนวโน้มป้ องกันได้ดีกว่าถุงบางซึ่ งมีกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยอยูน่ ้อยกว่าแต่จะเปลื องวัสดุมากกว่า ควรใช้ถุงบรรจุกระดาษ
หนังสื อพิมพ์ยอ่ ย 5 กรัมเป็ นภาชนะห่อหุ ้มผลชมพูก่ ็เพียงพอ
4. ถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ย่อยสามารถป้ องกันความเสี ยหายทางด้านข้างได้ดีกว่าโฟมตาข่ายและเป็ นสิ่ งที่ได้จากวัสดุ ใช้แล้วคื อ
กระดาษหนังสื อพิมพ์ใช้แล้ว นอกจากนั้นยังสามารถย่อยสลายตัวได้ง่ายในสภาพธรรมชาติ จึงน่ าจะสามารถลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และปั ญหาต้นทุน
การผลิตและการขนส่งได้ดว้ ย

4.2 ข้ อเสนอแนะ
1. การแก้ไขความเสี ยหายด้านหัวและท้ายของผลชมพู่อาจทาได้โดยการวาง ถุงบรรจุกระดาษหนังสื อพิมพ์ยอ่ ยคัน่ ระหว่างผลหรื อข้างกล่อง
เพื่อลดการเสี ยดสี กนั ของผลกันเองและหัวท้ายผลกับข้าง กล่อง
2. การป้ องกันปัญหาการกระแทกกันเองจากการขยับตัวของผลในกล่องสามารถทาได้โดยการวางผลที่หุ้มวัสดุกนั กระแทกลงในถุงพลาสติก
ตามจานวนผลที่ตอ้ งการต่อกล่องแล้วดูดอากาศออกจากถุงพลาสติกแล้วมัดถุงให้แน่ นแล้ววางถุงในกล่องผลชมพู่ในกล่องก็จะไม่สามารถขยับตัวได้
ละอาจสามารถลดความเสี ยหายจากการกระแทกได้อีกทางหนึ่ง
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อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกีย่ วทีม่ ีผลต่ อคุณภาพการสี ข้าวเปลือกปทุมธานี 1
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของความชื้ นขณะเก็บเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการโรงสี ขา้ ว ทาการทดลองในแปลงปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท และห้องปฏิ บตั ิการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ ยว สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ข้าวปทุมธานี 1 เป็ นข้าวนาปรังที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิ ตสู ง นิ ยมปลูกมากในเขตภาคกลางโดยเฉพาะในเขต
จังหวัดชัยนาท ซึ่ งเกษตรกรนิ ยมใช้เครื่ องเกี่ ยวนวดในการเก็บเกี่ยวข้าวโดยมีแนวโน้มที่ จะเก็บเกี่ยวเร็ วขึ้น เนื่ องจากการใช้รถเกี่ ยวนวดในขณะที่
ข้าวเปลือกมีความชื้ นสู ง ต้นข้าวตั้งตรงไม่ลม้ ทางานได้ง่ายและเร็ ว ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวขณะมีความชื้ นสู งกว่า 25 เปอร์ เซ็นต์ จะมีขา้ วลีบ
ปนมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เก็บเกี่ยวที่ความชื้ นต่าปริ มาณข้าวลี บจะลดลง ถ้าเก็บเกี่ ยวที่ความชื้ นระหว่าง 30-34 เปอร์ เซ็นต์ จะได้รับข้าวต้น
50-52 เปอร์ เ ซ็ นต์ ถ้าเก็ บเกี่ ยวที่ ค วามชื้ นระหว่าง 25-26 เปอร์ เ ซ็ นต์ จะได้รับข้าวต้น 58-60 เปอร์ เซ็ น ต์ ถ้าเก็ บ เกี่ ยวที่ ความชื้ น ระหว่าง 19-21
เปอร์เซ็นต์จะได้รับข้าวต้น 45-47 เปอร์ เซ็นต์ และถ้าเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนที่ความชื้ นระหว่าง 18-20 เปอร์ เซ็นต์ จะได้รับข้าวต้น 50-53 เปอร์ เซ็นต์
คุณภาพการหุ งต้มและค่าความข้นหนื ดของน้ าแป้ งไม่แตกต่างกันเนื่ องจากต่างเป็ นข้าวใหม่เหมื อนกันและผ่านการลดความชื้ นโดยการตากในร่ ม
เหมือนกัน
จากผลการวิจยั พอสรุ ปได้วา่ ถ้าเก็บเกี่ยวข้าวที่ระดับความชื้ นที่เหมาะสมระหว่าง 25-26 เปอร์ เซ็นต์ จะได้รับข้าวต้นมากที่สุด การเก็บ
เกี่ยวด้วยแรงงานคนจะได้รับปริ มาณต้นข้าวมากกว่าการใช้เครื่ องเก็บเกี่ ยว จึงได้นาผลการวิจยั ไปถ่ ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรและผูป้ ระกอบการ
โรงสี ขา้ วนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
คาสาคัญ: ข้าวปทุมธานี 1 คุณภาพการสี

Abstract
The objectives of this study were to investigate Influence of harvesting moisture content on milling quality of Patumtani 1 rice
varieties and to transfer this new technology to the farmer and rice mills enterprise. The performance was evaluated by using Patumtani1 rice
variety. The experiment was conducted at the farmer paddy field in Chinat Province and the Department of Agricultural Engineering and
Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resource, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi. Patumtani 1
Rice Varieties was the high yield variety and widely growing in the central plain of Thailand especially in Chinat Province. Generally, harvested
by using locally made rice combine Harvester and trend to harvest earlier at high moisture content while, rice stalk still standing which, easier to
harvest. Harvesting Patumtani rice at over 25 percent moisture content contained empty grains more than 30 percent while, harvested at lower
moisture content decreases number of empty grains. The results showed that harvesting paddy grain at various moisture content during 30-34, 2526 and 19-21 percent moisture content by rice combine harvesters and 18-20 percent moisture content by hand gave 50-52, 58-60, 45-47 and 50-53
percent head rice yields, respectively. While, cooking qualities and viscosities of rice starch showed non significantly different.
From the study, it can be concluded that harvesting at optimum moisture content during 25-26 percent moisture content gave highest
head rice yield. Harvesting by hand received higher head rice yield than using rice combine harvesters. Then, transfer this new technology to the
farmer and rice mills enterprise.
Key word: patumtani 1 rice, milling quality.

1. บทนา
การปลูกข้าวด้วยวิธีการหว่านเป็ นที่นิยมของเกษตรกรมากขึ้น เนื่ องจากมีปัญหาแรงงานขาดแคลนทาให้การงอกและการเจริ ญเติบโต
ไม่สม่าเสมอ นอกจากนั้นยังมีการปลูกซ่อมทาให้เมล็ดข้าวสุ กแก่ไม่พร้ อมกัน เมื่อทาการเก็บเกี่ ยวโดยเครื่ องเกี่ ยวนวดพร้ อมกันทั้งแปลงทาให้เมล็ด
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ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้มีคุณภาพต่า ขนาดและรู ปร่ างไม่สม่าเสมอ มีเมล็ดอ่อน เมล็ดที่ยงั ไม่สุกเต็มที่ปนอยูใ่ นปริ มาณที่สูง นอกจากนั้นยังเก็บเกี่ ยวที่
ความชื้ นสู งทาให้เมล็ ดได้รับความเสี ยหาย แตกร้ าวภายในมากขึ้น ส่ งผลให้คุ ณภาพการสี ลดลง หลังการเก็บ เกี่ ยวถ้าลดความชื้ นไม่ทนั หรื อลด
ความชื้นด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมก็จะทาให้เมล็ดข้าวเกิดความเสี ยหาย เกิดการเปลี่ยนสี มีปัญหาข้าวเหลือง ต้นข้าวน้อย การเหลืองของเมล็ดข้าวมีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการสี และคุณภาพทางเคมีของข้าวโดยทาให้เมล็ดข้าวมีโปรตีนมากขึ้น มีปริ มาณแป้ งลดลง อุณหภูมิการสุ กของแป้ งเพิ่มขึ้น และลด
ปริ มาณอมิโลส (Wang et al., 2002) การเหลืองของข้าวปกติจะเกิดขึ้นเมื่อข้าวเปลือกได้รับอุณหภูมิสูงเป็ นเวลานาน (Dillahunty et al., 2001; Phillips
et al., 1988; Sahay and Gangopadhyay, 1985) ขณะที่เมล็ดข้าวเกิ ดการเหลื องจะไม่สามารถมองเห็ นจนกระทัง่ ทาการสี เปลื อกออกและขัดขาวแล้ว
(Phillips et al., 1989) นอกจากอุณหภูมิที่สูงจะมีผลต่อการเหลืองของข้าวแล้ว ปั จจัยอื่นๆ เช่ นความชื้ นและวิธีการเก็บเกี่ ยว ปริ มาณน้ าอิสระในเมล็ด
กิจกรรมของจุลินทรี ย ์ ความร้อนจากการหายใจและการงอกและระดับของคาร์ บอนไดออกไซด์น่าจะมีผลด้วย นอกจากนั้นเมล็ดในกองเดี ยวกันยังมี
ระดับการเหลืองแตกต่างกัน บางเมล็ดเหลืองอ่อนๆ บางเมล็ดเหลืองเข้ม ซึ่ งน่าจะเกิดจากเมล็ดมีขนาดรู ปร่ างและการสุ กแก่ของเมล็ดไม่สม่าเสมอ ทา
ให้คุณภาพข้าวสารที่ได้แย่ลงไปอีก จึงน่าที่จะได้ทาการศึกษาปัจจัยของช่วงเวลาและความชื้ นในการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพการสี ของข้าว
การเก็บเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะทาการเก็บเกี่ ยวด้วยการจ้างเครื่ องเกี่ ยวนวดข้าว เมื่อข้าวเปลื อกมีความชื้ นสู งมาก
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งต้นข้าวยังตั้งตรงง่ายต่อการเกี่ยวตัดต้นแต่ขา้ วยังสุ กแก่ไม่เต็มที่และไม่สม่าเสมอ เมื่อตัดต้นแล้วก็จะนวดต่อเนื่ องเลยขณะที่
เมล็ดข้าวยังมีความแข็งแกร่ งไม่พอจึงอาจทาให้เมล็ดเกิดการแตกร้ าวภายในสู งขณะเก็บเกี่ ยว เมื่อเก็บเกี่ ยวมาแล้วจะ ต้องรี บทาการลดความชื้ นทันที
เนื่ องจากเมล็ดมีความชื้ นสู ง โรงสี ส่วนหนึ่ งจะตากข้าวเปลื อกบนลานคอนกรี ตที่อุณหภูมิแสงแดดไม่คงที่ทาให้ขา้ วเปลื อกเกิ ดการแตกร้ าวสู ง แต่
โรงสี ส่วนใหญ่จะเร่ งลดความชื้ นด้วยเครื่ องอบโดยใช้อุณหภูมิสูงเพื่อให้สามารถอบข้าวได้ทนั เวลาจึงทาให้เมล็ดเกิ ดการแตกร้ าวเพิ่มขึ้นอีกขณะทา
การลดความชื้ น และอาจทาให้ขา้ วเปลี่ยนเป็ นสี เหลื องและเมล็ดสู ญเสี ยความงอกไป โรงสี ส่วนหนึ่ งจะลดความชื้ นให้เหลื อความชื้ นสุ ดท้ายไว้สูง
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ แล้วนาไปเก็บรักษาซึ่ งจะทาให้ขา้ วเปลื อกที่เก็บรักษามีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิ นปกติและทาให้เมล็ดข้าวเปลี่ ยนสี ระหว่างการเก็บ
รักษาเกิดความเสี ยหายต่อคุณภาพของผลผลิต เมื่อนาข้าวเปลือกมาสี แปรรู ปก็จะได้รับข้าวสารที่มีสีเหลืองไม่ขาวใส และมีปริ มาณต้นข้าวที่ได้รับต่า
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาอิทธิ พลของความชื้ นขณะเก็บเกี่ ยวข้าวปทุมธานี 1 ต่อคุณภาพการสี (2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการโรงสี ขา้ ว

2. วิธีการทดลอง
การวิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. สารวจแปลงปลูกข้าวปทุมธานี 1 ของเกษตรกร ในจังหวัดชัยนาท ที่พร้อมจะเข้าร่ วมการวิจยั เนื่ องจากจะต้องเก็บเกี่ ยวข้าวในช่ วงเวลาที่
กาหนด ได้เกษตรกรที่พร้อมจะเข้าร่ วม 1 ราย คือ นาย เฉลียว น้อยแสง จากตาบลแพรกศรี ราชา จังหวัดชัยนาท ข้าวเปลื อกที่ใช้ในการวิจยั ทั้งหมดจะ
มาจากแปลงของเกษตรกรรายนี้ เท่านั้น เพื่อลดตัวแปร
2. กาหนดวันเก็บเกี่ยวโดยการกาหนดความชื้ นของข้าวเปลื อกที่ตอ้ งการทดลอง เป็ น 4 ระดับ ดังนี้ ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 ข้าวเปลือกมี
ความชื้นประมาณ 30, 25, 20 และ 15 เปอร์เซ็นต์
3. ตรวจวัดความชื้ นข้าวเปลือกในแปลงปลูกจนได้ความชื้นที่ตอ้ งการ
4. เก็บเกี่ ยวข้าวเปลื อกปทุมธานี 1 โดยใช้เครื่ องเกี่ ยวนวด เมื่อเก็บเกี่ ยวแล้วจะนาข้าวเปลื อกไปที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี ทันที
5. ลดความชื้ นข้าวเปลื อกปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวมา ด้วยการนาเข้าเครื่ องทดสอบการอบแบบ 12 ลิ้นชัก โดยไม่เปิ ดตัวให้ความร้ อน เปิ ด
เพียงพัดลมเท่านั้น เป่ าลมจนข้าวเปลือกแห้งได้ความชื้นประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเป็ นตัวแปรที่ศึกษาเท่านั้น ทาวิธีเดี ยวกันนี้
กับข้าวที่เก็บเกี่ยวทั้ง 4 ครั้ง
6. เมื่อข้าวเปลือกแห้งได้ความชื้นที่ตอ้ งการ จึงตรวจสอบคุณภาพการสี โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
6.1 วัดความชื้ นข้าวเปลือก
6.2 ชัง่ ข้าวเปลือก 500 กรัม แล้วนาไปผ่านเข้าเครื่ องทาความสะอาดแบบลมเป่ า เพื่อแยกข้าวลีบ ออกจากข้าวเต็มเมล็ด ชัง่ น้ าหนักทั้ง
สองส่ วนที่แยกได้
6.3 ชัง่ น้ าหนักข้าวเต็มเมล็ดที่ได้จานวน 300 กรัม แล้วนาเข้าเครื่ องทดสอบการกะเทาะแบบลูกยาง โดยผ่านการกะเทาะ 3 รอบ ชัง่
น้ าหนักข้าวกล้อง และแกลบที่ได้
6.4 ชัง่ น้ าหนักข้าวกล้องที่ได้ จานวน 200 กรัม แล้วนาเข้าเครื่ องทดสอบการขัดขาว เพื่อให้ปริ มาณข้าวกล้องในห้องขัดคงที่ทุกตัวอย่าง
โดยใช้เวลาในการขัดขาว 1 นาที ชัง่ น้ าหนักข้าวขาวและราที่ได้
6.5 นาข้าวขาว ทั้งหมดเข้าเครื่ องคัดแยก เพื่อแยกข้าวหักออก ใช้เวลาในการคัด 1 นาที ชัง่ น้ าหนักข้าวต้นและข้าวหักที่ได้

206

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

6.6 นาข้าวต้นที่แยกได้เข้าเครื่ องวัดการขัดสี Milling meter เพื่อวัดค่าความขาว (Whiteness) ความใส (Transparency) และเปอร์เซ็นต์การ
ขัด (Milling degree)
6.7 นาข้าวต้นที่ได้เข้าเครื่ องวัดสี (Hunter Color Flex) วัดสี ในหน่วย Lab โดย L แสดงค่าความสว่าง L=100 หมายถึง สว่างมากและ L=0
หมายถึง มืด ส่วน a แสดงค่าสี แดง โดย a เป็ น + แสดงค่าสี แดง ถ้า a เป็ น – แสดงค่าสี เขียว และ b แสดงค่าสี เหลือง โดย b เป็ น + แสดงค่าสี เหลือง ถ้า
b เป็ น – แสดงค่าสี น้ าเงิน
7. ทาการทดลองเหมือนกันกับข้าวที่เก็บเกี่ยวทั้ง 4 ครั้ง และทาการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ า

3. ผลการทดลอง
การเก็บเกี่ ยวข้าวปทุมธานี 1 จากแปลงนาของเกษตรกรตาบลแพรกศรี ราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่ งเป็ นข้าวที่ปลูกโดยทานา
ชีวภาพและดูแลอย่างเหมาะสม ได้เริ่ มเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 โดยใช้เครื่ องเกี่ ยวนวดข้าวในท้องถิ่ นเมื่อข้าวมีอายุ 101 วันหลังปลูกโดยข้าวยังมีความชื้ นสู ง
มากเฉลี่ย 32.50 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากนั้น 6 วันจึงทาการเก็บเกี่ ยวข้าวครั้งที่ 2 ด้วยเครื่ องเกี่ ยวนวดข้าวในท้องถิ่ นเมื่อข้าวมีอายุ 107 วันหลังปลูกโดย
ข้าวยังมีความชื้ นสู งเฉลี่ย 25.30 เปอร์ เซ็นต์ ตามด้วยการเก็บเกี่ ยวครั้งที่ 3 ด้วยเครื่ องเกี่ ยวนวดข้าวในท้องถิ่ นเมื่อข้าวมีอายุ 115 วันหลังปลูกซึ่ งเป็ น
ช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรนิ ยมทาการเก็บเกี่ ยวกันโดยทัว่ ไปโดยข้าวมีความชื้ นเฉลี่ ย 19.66 เปอร์ เซ็นต์ จากนั้นวางแผนที่จะปล่อยให้ขา้ วมีความชื้ น
ลดลงอีกจึงจะทาการเก็บเกี่ยวแต่เนื่ องจากช่ วงดังกล่าวมีฝนตกบ่อยมากซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของข้าวได้ เกษตรกรจึงขอทาการเก็บเกี่ ยว
ข้าวครั้งที่ 4 โดยใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยวแทนการใช้เครื่ องเกี่ ยวนวดเมื่อข้าวมีอายุ 118 วัน หลังปลูกได้ขา้ วที่มีความชื้ นเฉลี่ ย 19.95 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งจะ
เห็นว่าในปั จจุบนั เครื่ องเกี่ยวนวดส่ วนใหญ่เป็ นรถรับจ้างจะนิ ยมเก็บเกี่ ยวข้าวที่มีความชื้ นสู งเพราะต้นข้าวยังตั้งตรง ไม่ลม้ และลาต้นยังสดจึงง่ายต่อ
การเก็บเกี่ ยว นอกจากนั้นยังสามารถเก็บเกี่ ยวรวงข้าวได้ส้ นั เพราะลาต้นข้าวยังตั้งตรง เพื่อลดภาระของลู กนวดและสามารถเพิ่มความ เร็ วในการ
เคลื่อนที่ก็จะสามารถเพิ่มอัตราการทางานให้มากขึ้นได้ แต่การนวดเมล็ดออกจากรวงจะทาได้ยากเนื่ องจากขั้วเมล็ดยังเหนี ยวเพราะมีความชื้ นสู งและ
เมล็ดยังสุกแก่ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจทาให้เมล็ดได้รับความเสี ยหายแตกร้ าวมากเนื่ องจากเมล็ดยังไม่แข็งพอจึงถูกตีให้แตกร้ าวด้วยลูกนวด แต่ถา้ เก็บเกี่ ยวที่
ความชื้นต่าเมล็ดข้าวจะสุ กแก่เต็มที่อย่างสม่าเสมอแต่ลาต้นจะแห้งและล้มเอียง ทาให้เครื่ องเกี่ ยวนวดทางานได้ยากและเคลื่ อนที่ได้ช้าจึงมีอตั ราการ
ทางานได้ต่า แต่การนวดเมล็ดออกจากรวงทาได้ง่ายจึงอาจทาให้เมล็ดเกิดการร่ วงหล่นเสี ยหายในแปลงมากขึ้น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 อายุ เปอร์ เซ็นต์ ความชื้น ข้ าวลีบและข้ าวเต็มของข้ าวเปลือกปทุมธานี 1 ทีเ่ ก็บเกีย่ ว
ครั้งที่เก็บเกี่ยว
1
2
3
4

อายุข้าวตั้งแต่ ปลูก(วัน)
101
107
115
118

%ความชื้น
32.50
25.30
19.66
19.95

%ข้ าวลีบ
36.89
25.73
17.78
19.68

%ข้ าวเต็ม
63.11
74.27
82.22
80.32

จากตารางที่ 1 ข้าวที่เก็บเกี่ยวที่ความชื้นสูงเฉลี่ย 32.50 เปอร์ เซ็นต์ เมล็ดยังสุ กแก่ไม่เต็มที่ มีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ เมล็ดลี บและสิ่ งเจือปนปน
อยูใ่ นปริ มาณสู งถึง 36.89 เปอร์ เซ็นต์ และมีเมล็ดที่สุกแก่สมบูรณ์เต็มที่ 63.11 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่ ขา้ วที่เก็บเกี่ยวที่ความชื้ นเฉลี่ ย 25.30 เปอร์ เซ็นต์
เมล็ดจะสุ ก แก่มากขึ้ น มี เ มล็ดที่ไม่ สมบู รณ์ เมล็ ดลี บและสิ่ งเจื อปนปนลดลงเหลื อ 25.73 เปอร์ เ ซ็ นต์ และมี เ มล็ดที่ สุก แก่ ส มบูรณ์ เต็มที่ 74.27
เปอร์ เซ็นต์ และเมื่ อเก็บเกี่ ยวข้าวที่ ความชื้ นต่าเฉลี่ ย 19.66 เปอร์ เซ็นต์ เมล็ดจะสุ กแก่ เต็มที่ มี เมล็ดที่ ไม่สมบูรณ์ เมล็ดลี บและสิ่ งเจือปนปนอยู่ใน
ปริ มาณต่าเพียง 17.78 เปอร์ เซ็นต์ และมีเมล็ดที่สุกแก่สมบูรณ์เต็มที่ 82.22 เปอร์ เซ็นต์ เช่นเดียวกับการเก็บเกี่ยวครั้งสุ ดท้ายซึ่ งเมล็ดน่าจะสุ กแก่มากขึ้น
แต่ยงั มีความชื้ นเท่าเดิมที่ 19.95 เปอร์ เซ็นต์ มีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบและสิ่ งเจือปนปนอยูใ่ นปริ มาณต่าเพียง 19.68 เปอร์ เซ็นต์ และมีเมล็ดที่สุกแก่
สมบูรณ์เต็มที่ 80.32 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นว่าการเก็บเกี่ยวข้าวเร็ วเมื่อข้าวมีอายุนอ้ ยเมล็ดข้าวจะมีความชื้ นสู ง เมล็ดข้าวยังสุ กแก่ไม่เต็มที่จึงมีเมล็ดไม่
สมบูรณ์ เมล็ดลี บปนอยู่ในปริ มาณสู ง แต่การเก็บเกี่ ยวข้าวล่ าช้าเมื่ อข้าวมี อายุมากเมล็ดข้าวจะมี ความชื้ นต่ า เมล็ดข้าวจะสุ กแก่ เต็มที่ มีเมล็ดที่ ไม่
สมบูรณ์และเมล็ดลีบปนอยูน่ อ้ ยลง จึงมีเมล็ดที่สุกแก่สมบูรณ์มากขึ้น ส่ วนการเก็บเกี่ ยวครั้งสุ ดท้ายที่มีเมล็ดที่สมบูรณ์ลดลงขณะที่มีเมล็ดไม่สมบูรณ์
และเมล็ดลีบเพิ่มขึ้น น่าจะเกิดจากเมล็ดมีการร่ วงหล่นเสี ยหายในพื้นที่มากขึ้นเนื่ องจากมีความชื้ นต่าและมีฝนตกบ่อยครั้ง

ตารางที่ 2 คุณภาพการสีของข้ าวเปลือกปทุมธานี 1 ทีค่ วามชื้นเก็บเกีย่ วต่ างๆ
ครั้งที่เก็บเกี่ยว

%ความชื้น

1
2
3
4

32.50
25.30
19.66
19.95

ข้ าวกล้ อง
77.19
76.60
76.42
76.02

แกลบ
22.81
23.40
23.58
23.98
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คุณภาพการสี (%)
ข้ าวขาว
รา
66.83
10.36
67.73
8.86
66.82
9.61
66.60
9.42

ข้ าวต้ น
51.25
60.94
45.20
52.88

ข้ าวหัก
15.58
6.79
21.62
13.72
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จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพการสี ของข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่ระดับความชื้ นต่างๆ หลังจากทาความสะอาดและคัดแยกแล้ว พบว่า
ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวเมื่อมีความชื้นสูงถึง 32.50 เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณข้าวกล้องที่ได้รับ 77.19 เปอร์เซ็นต์ มีแกลบ 22.81 เปอร์เซ็นต์ ได้รับข้าวขาวรวม
66.83 เปอร์เซ็นต์ มีรา 10.36 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อนาไปคัดขนาดได้รับข้าวเต็มเมล็ด 52.25 เปอร์ เซ็นต์ มีขา้ วหัก 15.58 เปอร์ เซ็นต์ แต่เมื่อเก็บเกี่ ยวข้าวที่
ความชื้ นเฉลี่ย 25.30 เปอร์ เซ็นต์ จะมีปริ มาณข้าวกล้องที่ได้รับ 76.60 เปอร์ เซ็นต์ มีแกลบ 23.40 เปอร์ เซ็นต์ ได้รับข้าวขาวรวมเพิ่มขึ้ นเป็ น 67.73
เปอร์ เซ็นต์ มีราลดลงเหลือ 8.86 เปอร์ เซ็นต์ เมื่ อนาไปคัดขนาดได้รับข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มมากขึ้ นเป็ น 60.94 เปอร์ เซ็นต์ มีขา้ วหัก 6.79 เปอร์ เซ็นต์
ขณะที่เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวที่ความชื้นต่าเฉลี่ย 19.66 เปอร์เซ็นต์ จะมีปริ มาณข้าวกล้องที่ได้รับ 76.42 เปอร์ เซ็นต์ มีแกลบ 23.58 เปอร์ เซ็นต์ ได้รับข้าวขาว
รวม 66.82 เปอร์ เซ็นต์ มีรา 9.61 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อนาไปคัดขนาดได้รับข้าวเต็มเมล็ดลดลงเหลือ 45.20 เปอร์ เซ็นต์ มีขา้ วหัก 21.62 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งจะ
เห็นว่าเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวที่ความชื้ นสู งเมล็ดอาจได้รับความเสี ยหายจากการนวดทาให้เกิ ดการแตกร้ าวภายในเมื่อนามาสี จึงได้รับปริ มาณข้าวขาวรวม
น้อยมีรามากเมล็ดเกิดการแตกหักมากได้ขา้ วเต็มเมล็ดน้อยลง แต่เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวที่ความชื้ น 25.30 เปอร์ เซ็นต์ และสี จะได้รับปริ มาณข้าวขาวรวม
เพิ่มขึ้นมีราน้อย ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดสู งสุ ดมีขา้ วหักน้อย แต่เมื่อเก็บเกี่ ยวข้าวที่ความชื้ นต่าเมล็ดข้าวมีความชื้ นต่าเมล็ดกรอบแห้งเกิ นไป และ
อาจเกิดการแตกร้าวระหว่างการเก็บเกี่ยวเมื่อนามาสี จึงได้รับปริ มาณข้าวขาวรวมน้อยมีรามากเมล็ดเกิ ดการแตกหักมากได้ขา้ วเต็มเมล็ดน้อย ส่ วนข้าว
ที่เก็บเกี่ยวครั้งสุ ดท้ายที่ เก็บเกี่ ยวด้วยคนมีอายุมากที่สุดและมีความชื้ น 19.95 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อนามาสี จะได้รับปริ มาณข้าวกล้อง 76.02 เปอร์ เซ็นต์ มี
แกลบ 23.98 เปอร์ เ ซ็นต์ ได้รับข้าวขาวรวม 66.60 เปอร์ เ ซ็ นต์ มีรา 9.42 เปอร์ เ ซ็นต์ เมื่ อนาไปคัดขนาดได้รับข้าวเต็มเมล็ดลดลงเหลื อ 52.88
เปอร์เซ็นต์ มีขา้ วหัก 13.72 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเก็บเกี่ ยวครั้งที่ 3 ซึ่ งเก็บเกี่ ยวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวดที่ความชื้ นใกล้เคียงกันการเก็บเกี่ ยว
ด้วยแรงงานคนจะเกิดการแตกร้าวน้อย การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนจึงได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดมากกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวด
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ภาพที่ 1 ผลของเวลาเก็บเกีย่ วต่อคุณภาพการสีของข้ าวปทุมธานี 1
จากภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพการสี ของข้าวปทุมธานี 1 พบว่าข้าวที่เก็บเกี่ยวช้าก็จะมีความชื้ นลดลงเรื่ อยๆ
คือ 32.50, 25.30, 19.66 และ 19.95 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ แต่เนื่ องจากมีฝนตกขณะเก็บเกี่ ยวในช่ วงท้ายจึงทาให้ความชื้ นของข้าวที่เก็บเกี่ ยวไม่ลดลง
เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวจะได้ขา้ วที่มีปริ มาณข้าวกล้องที่ได้รับมีค่าใกล้ เคียงกันแต่มีแนวโน้มลดลงเรื่ อยๆ คือ 77.19, 76.60, 76.42 และ 76.02 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ จึงทาให้แกลบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เช่นกัน แต่มีค่าใกล้เคียงกันคือ 22.81, 23.40, 23.58 และ 23.98 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เพราะข้าวที่
ใช้ผา่ นการทาความสะอาดอย่างดีมีความบริ สุทธิ์ สูงแทบไม่มีสิ่งเจือปนใดๆ ปนอยูใ่ นข้าวเลย เมื่อนาไปทาการขัดขาว ได้รับข้าวขาวรวมใกล้เคียงกัน
คือ 66.83, 67.73, 66.82 และ 66.60 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ มีรา 10.36, 8.86, 9.61 และ 9.42 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ แต่จะเห็นว่าข้าวที่เก็บเกี่ ยวที่
ความชื้ น 25.30 เปอร์ เซ็นต์ จะได้รับปริ มาณข้าวขาวรวมสู งที่สุดและมีปริ มาณราที่ได้รับต่าสุ ดเนื่ องจากข้าวอยูใ่ นช่ วงที่มีการสุ กแก่ที่เหมาะสม เมื่อ
นาไปคัดขนาดได้รับข้าวเต็มเมล็ดแตกต่างกันคือ 52.25, 60.94, 45.20 และ 52.88 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และมีขา้ วหัก 15.58, 6.79, 21.62 และ 13.72
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่าข้าวที่มีความชื้น 25.30 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดสู งสุ ดและมีปริ มาณข้าวหักต่าสุ ดเนื่ องจากเมล็ดมี
ความสมบูรณ์และไม่ได้รับความเสี ยหายจากการเก็บเกี่ยวล่าช้า และวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสม

ตารางที่ 3 ค่ าความขาว ความใส และค่ าอัตราการขัดของข้ าวเปลือกปทุมธานี 1
ครั้งที่เก็บเกี่ยว
1
2
3
4

%ความชื้น
32.50
25.30
19.66
19.95

ความขาว
39.06
45.28
45.77
43.00
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ความใส
3.18
3.05
3.13
3.17

อัตราการขัด
93.78
120.78
123.56
110.11
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จากตารางที่ 3 ผลการวัดค่าความขาวของข้าวปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ ยวที่ ระยะเวลาต่างๆพบว่า ข้าวที่ เก็บเกี่ ยวในช่ วงความชื้ นเฉลี่ ย 32.50
เปอร์ เซ็นต์ดว้ ยเครื่ องเกี่ ยวนวด ค่าความขาว 39.06 เปอร์ เซ็นต์ ค่าความใส 3.18 เปอร์ เซ็นต์ และอัตราการขัดขาว 93.78 เปอร์ เซ็นต์ แต่เมื่อเก็บเกี่ ยว
ในช่วงความชื้ นเฉลี่ย 25.30 เปอร์เซ็นต์ ค่าความขาว 45.28 เปอร์ เซ็นต์ ค่าความใส 3.05 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการขัดขาว 120.78 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เมื่อ
เก็บเกี่ยวในช่วงความชื้นเฉลี่ย 19.66 เปอร์เซ็นต์ ค่าความขาว 45.77 เปอร์ เซ็นต์ ค่าความใส 3.13 เปอร์ เซ็นต์ และอัตราการขัดขาว 123.56 เปอร์ เซ็นต์
และเมื่อเก็บเกี่ยวในช่วงความชื้ นเฉลี่ย 19.95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยแรงงานคน ค่าความขาว 43.00 เปอร์ เซ็นต์ ค่าความใส 3.17 เปอร์ เซ็นต์ และอัตราการขัด
ขาว 110.11 เปอร์ เซ็ นต์ จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่าเมื่ อเก็บเกี่ ยวที่ ความชื้ นลดลง ค่าคุ ณภาพด้านสี มีการเปลี่ ยนแปลงโดยมี ค่าความขาวเพิ่มขึ้ น
เนื่ องจากมีอตั ราการขัดขาวเพิ่มขึ้นแสดงว่าข้าวขัดออกง่ายขึ้น ข้าวเปลื อกที่เก็บเกี่ ยวมีความชื้ นสู งจะมีค่าความขาวต่าเกิ นไปเนื่ องจากมีอตั ราการขัด
ขาวค่อนข้างต่า แต่ยงิ่ มีอตั ราการขัดสูงมากเท่าไหร่ ก็จะเกิดการสู ญเสี ยแป้ งข้าวไปอยูก่ บั รามากขึ้น ดังนั้นจึงควรเก็บเกี่ ยวข้าวที่ความชื้ นสู งปานกลางที่
ความ ชื้น 25.30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งขัดง่ายและมีความขาวที่เหมาะสม

ตารางที่ 4 ค่ าสีในหน่ วย Hunter ของข้ าวสารปทุมธานี 1 ทีเ่ ก็บเกีย่ วเวลาต่ างกัน
ครั้งที่เก็บเกี่ยว
1
2
3
4

L
73.39
71.46
73.92
73.15

a
0.30
0.63
0.27
0.34

b
13.28
13.67
12.31
12.76

WI CIE
-32.84
-41.02
-24.46
-29.67

457 Brightness
40.86
37.98
42.70
41.20

YI E313
33.79
36.03
31.07
32.60

จากตารางที่ 4 ผลการวัดค่าคุณภาพด้านสี ของข้าวปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวที่ระยะเวลาต่างๆพบว่า ข้าวที่เก็บเกี่ยวในช่วงความชื้นเฉลี่ย 32.50
เปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่ องเกี่ยวนวด ค่าความสว่างมีค่า 73.39 เปอร์เซ็นต์ ค่าสี แดง 0.30 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสี เหลือง 13.28 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเก็บเกี่ยวในช่วง
ความชื้นเฉลี่ย 25.30 เปอร์เซ็นต์ ค่าความสว่างมีค่าลดลง 71.46 เปอร์เซ็นต์ ค่าสี แดงมีค่าเพิ่มขึ้น 0.63 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสี เหลือง 13.67 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่
เมื่อเก็บเกี่ยวในช่วงความชื้นเฉลี่ย 19.66 เปอร์เซ็นต์ ค่าความสว่างมีค่า 73.92 เปอร์เซ็นต์ ค่าสี แดง 0.27 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสี เหลือง 12.31 เปอร์เซ็นต์ และ
เมื่อเก็บเกี่ยวในช่วงความชื้นเฉลี่ย 19.95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยแรงงานคน ค่าความสว่างมีค่า 73.15 เปอร์เซ็นต์ ค่าสี แดง 0.34 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสี เหลือง 12.76
เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่าไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวที่ความชื้ นเท่าไหร่ ค่าคุณภาพด้านสี มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแทบไม่แตกต่างกัน
จากผลการทดลองพอสรุ ปได้วา่ ข้าวปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวที่ความชื้ นสู งเกินจะมีเมล็ดที่ยงั ไม่สมบูรณ์ และเมล็ดลี บปนอยูม่ าก ทาให้ได้รับ
เนื้อข้าวจากการสี นอ้ ยลง การเก็บเกี่ยวข้าวที่ความชื้นประมาณ 25.30 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับปริ มาณข้าวต้นมากที่สุด และเมื่อเก็บเกี่ ยวที่ความชื้ นลดลง
จะมีเมล็ดข้าวหักเพิ่มขึ้ นเนื่ องจากเมล็ดข้าวได้รับความเสี ยหายจากธรรมชาติ ส่ วนคุ ณภาพด้านสี พบว่า ความขาวของข้าวปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ ยว
ระยะเวลาต่างกันมีค่าความขาวไม่แตกต่างกันมากนัก ส่ วนข้าวที่มีความชื้นสู งมีค่าความขาวต่าอาจเกิดจากมีเปอร์ เซ็นต์การขัดขาวน้อยกว่า

4. สรุ ป
4.1 สรุปผลการวิจยั
1. การเก็บเกี่ยวข้าวเร็ วเมื่อข้าวมีอายุนอ้ ยเมล็ดข้าวจะมีความชื้ นสู ง เมล็ดข้าวยังสุ กแก่ไม่เต็มที่จึงมีเมล็ดไม่สมบูรณ์ เมล็ดลี บปนอยูใ่ น
ปริ มาณสู ง แต่การเก็บเกี่ยวข้าวล่าช้าเมื่ อข้าวมีอายุมากเมล็ดข้าวจะมีความชื้ นต่ า เมล็ดข้าวจะสุ กแก่เต็มที่ มีเมล็ดที่ ไม่สมบูรณ์และเมล็ดลีบปนอยู่
น้อยลง จึงมีเมล็ดที่สุกแก่สมบูรณ์มากขึ้น ส่ วนการเก็บเกี่ ยวครั้งสุ ดท้ายที่มีเมล็ดที่สมบูรณ์ลดลงขณะที่มีเมล็ดไม่สมบูรณ์และเมล็ดลี บเพิ่มขึ้นน่ าจะ
เกิดจากเมล็ดมีการร่ วงหล่นเสี ยหาย ในพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากมีความชื้ นต่าและมีฝนตกบ่อยครั้ง
2. การเก็บเกี่ ยวข้าวที่ความชื้ นสู งเมล็ดอาจได้รับความเสี ยหายจากการนวดทาให้เกิ ดการแตกร้ าวภายในเมื่อนา มาสี จึงได้รับปริ มาณ
ข้าวขาวรวมน้อยมีรามากเมล็ดเกิดการแตกหักมากได้ขา้ วเต็มเมล็ดน้อยลง แต่เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวที่ความชื้ น 25.30 เปอร์ เซ็นต์และสี จะได้รับปริ มาณข้าว
ขาวรวมเพิ่มขึ้นมีราน้อย ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดสู งสุ ดมี ขา้ วหักน้อย แต่เมื่ อเก็บเกี่ ยวข้าวที่ ความชื้ นต่ าเมล็ดข้าวมี ความชื้ นต่ าเมล็ดกรอบแห้ง
เกินไป และอาจเกิดการแตกร้าวระหว่างการเก็บเกี่ ยวเมื่อนามาสี จึงได้รับปริ มาณข้าวขาวรวมน้อยมีรามากเมล็ดเกิ ดการแตกหักมากได้ขา้ วเต็มเมล็ด
น้อย ส่ วนข้าวที่เก็บเกี่ ยวครั้งสุ ดท้ายที่เก็บเกี่ ยวด้วยคนมีอายุมากที่สุดและมี ความชื้ น 19.95 เปอร์ เซ็นต์เมื่อนามาสี จะได้รับปริ มาณข้าวกล้อง 76.02
เปอร์ เซ็นต์ มีแกลบ 23.98 เปอร์ เซ็นต์ ได้รับข้าวขาวรวม 66.60 เปอร์ เซ็นต์ มีรา 9.42 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อนาไปคัดขนาดได้รับข้าวเต็มเมล็ดลดลงเหลื อ
52.88 เปอร์เซ็นต์ มีขา้ วหัก 13.72 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 ซึ่ งเก็บเกี่ ยวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวดที่ความชื้ นใกล้เคียงกันการเก็บ
เกี่ยวด้วยแรงงานคนจะเกิดการแตกร้าวน้อย การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนจึงได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดมากกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวด
3. การเก็บเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 ที่มีความชื้น 25.30 เปอร์เซ็นต์จะได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดสูงสุดและมีปริ มาณข้าวหักต่าสุ ด เนื่ องจาก
เมล็ดมีความสมบูรณ์และไม่ได้รับความเสี ยหายจากการเก็บเกี่ยวล่าช้า และวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสม ข้าวปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ ยวที่ความชื้ นสู งเกิ น
จะมีเมล็ดที่ยงั ไม่สมบูรณ์ และเมล็ดลีบปนอยู่มาก ทาให้ได้รับเนื้ อข้าวจากการสี น้อยลง การเก็บเกี่ ยวข้าวที่ความชื้ นประมาณ 25.30 เปอร์ เซ็นต์ จะ
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ได้รับปริ มาณข้าวต้นมากที่สุด และเมื่อเก็บเกี่ ยวที่ความชื้ นลดลงจะมีเมล็ดข้าวหักเพิ่มขึ้นเนื่ องจากเมล็ดข้าวได้รับความเสี ยหายจากธรรมชาติ ส่ วน
คุณภาพด้านสี พบว่า เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 ที่ความชื้ นลดลงค่าคุณภาพด้านสี มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าความขาวเพิ่มขึ้นเนื่ องจากมีอตั ราการขัด
ขาวเพิ่มขึ้นแสดงว่าข้าวขัดออกง่ายขึ้น
4. การฝึ กอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มีท้ งั การอบรม สาธิ ต และแสดงนิ ทรรศการโดยมีเกษตรกรและผูส้ นใจเข้าร่ วมการอบรมจานวน
78 คน ณ ศูนย์เครื่ องจักรกลเกษตร จังหวัดชัยนาทโดยมีผู้ ประกอบการและผูส้ นใจเข้าร่ วมการอบรมจานวน 11 คน
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อิทธิพลของขนาดของเมล็ดทีม่ ีผลต่ อคุณภาพการสี ข้าวเปลือกปทุมธานี 1
The Influence of Paddy Grain Size on Milling Quality of Patumtani 1 Rice Varieties
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษาอิทธิ พลของขนาดเมล็ดขณะเก็บเกี่ ยวข้าวปทุมธานี 1 ต่อคุณภาพการสี ทาการทดลอง ณ
ห้องปฏิบตั ิ การเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ ยว สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั อิทธิ พลของขนาดรู ปร่ างของเมล็ดต่อคุณภาพการสี ของข้าวปทุมธานี 1
พบว่า ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 มีขนาดความยาว กว้าง และหนาเฉลี่ย 10.23, 2.64 และ 1.99 มิลลิเมตร เมื่อมีการคัดขนาดออกเป็ นเมล็ดผอม เมล็ดขนาด
ปานกลาง และเมล็ดหนา เปรี ยบเทียบคุ ณภาพการสี กบั ข้าวเปลื อกที่ ไม่ได้คดั ขนาดจะทาให้ได้ปริ มาณข้าวกล้องและปริ มาณข้าวขาวแตกต่างกัน
เล็กน้อย ข้าวเปลือกเมล็ดขนาดปานกลางจะมีคุณภาพการสี ดีที่สุด ได้ปริ มาณต้นข้าวมาก ข้าวหักน้อย รองลงมาเป็ นข้าวเมล็ดหนา ข้าวที่ไม่ได้คดั แยก
และข้าวเมล็ดผอมตามลาดับ การคัดขนาดเมล็ดก่อนการสี จะมีผลทาให้ขา้ ว เปลือกมีคุณภาพการสี ดีข้ ึนกว่าการไม่คดั ขนาด ทาให้ได้รับต้นข้าวเพิ่มขึ้น
2-3 เปอร์ เซ็นต์ เนื่ องจากมีขนาดสม่าเสมอ การเพิ่มคุณภาพการสี ของข้าวไม่เพียงแต่ทาความสะอาดข้าวเปลื อกก่อนสี แต่ควรจะมีการคัดแยกขนาด
เมล็ดก่อนสี ดว้ ย เพื่อเพิ่มคุณภาพการสี และลดการสู ญเสี ย
จากผลการทดสอบพอสรุ ปได้ว่า เมล็ดข้าวเปลื อกที่ ได้รับการทาความสะอาดและคัดขนาดเป็ นอย่างดี มี ขนาดสม่ าเสมอ จะได้รับ
ปริ มาณต้นข้าวมากขึ้น
คาสาคัญ: ข้าวปทุมธานี 1 คุณภาพการสี

Abstract
The objectives of this study were to investigate Influence of paddy grain size on milling quality of Patumtani 1 rice varieties. The
performance was evaluated by using Patumtani1 rice variety. The experiment was conducted at the Department of Agricultural Engineering and
Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resource, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi. The results
showed that Patumtani 1 rice variety were 10.23, 2.64 and 1.99 millimeters in length, width and thickness. After size grading the paddy were
divided into thin grain, medium grain and thick grain and comparing their milling qualities with un-graded grain received a little different in brown
rice and milled rice yield. The medium grain paddy gave the best milling quality with highest head rice yield and received lowest broken grain
while, a thin grain gave the least. Grading paddy before milling demonstrated higher milling qualities 2-3 percents than un-graded paddy grains.
Increasing milling quality of paddy grain not only cleaning but also grading their size to increase milling quality and reduce grain loss. From the
study, it can be concluded that the welled cleaning and separating paddy with uniform grain size gave higher head rice yield.
Keywords: Patumtani 1 rice, Milling quality.

1. บทนา
การปลูกข้าวด้วยวิธีการหว่านเป็ นที่นิยมของเกษตรกรมากขึ้น เนื่ องจากมีปัญหาแรงงานขาดแคลนทาให้การงอกและการเจริ ญเติบโต
ไม่สม่าเสมอ นอกจากนั้นยังมีการปลูกซ่อมทาให้เมล็ดข้าวสุ กแก่ไม่พร้ อมกัน เมื่อทาการเก็บเกี่ ยวโดยเครื่ องเกี่ ยวนวดพร้ อมกันทั้งแปลงทาให้เมล็ด
ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้มีคุณภาพต่า ขนาดและรู ปร่ างไม่สม่าเสมอ มีเมล็ดอ่อน เมล็ดที่ยงั ไม่สุกเต็มที่ปนอยูใ่ นปริ มาณที่สูง นอกจากนั้นยังเก็บเกี่ ยวที่
ความชื้ นสู งทาให้เมล็ ดได้รับความเสี ยหาย แตกร้ าวภายในมากขึ้ น ส่ งผลให้คุ ณภาพการสี ลดลงหลังการเก็บเกี่ ยวถ้าลดความชื้ นไม่ ทนั หรื อลด
ความชื้ นด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมก็จะทาให้เมล็ดข้าวเกิ ดความเสี ยหาย เกิดการเปลี่ยนสี มีปัญหาข้าวเหลื อง ต้นข้าวน้อย นอกจากนั้นเมล็ดในกอง
เดียวกันยังมีระดับการเหลืองแตกต่างกัน บางเมล็ดเหลืองอ่อน ๆ บางเมล็ดเหลืองเข้ม ซึ่ งน่ าจะเกิ ดจากเมล็ดมีขนาดรู ปร่ างและการสุ กแก่ของเมล็ดไม่
สม่าเสมอ ทาให้คุณภาพข้าวสารที่ได้แย่ลงไปอีก จึงน่ าที่จะได้ทาการศึกษาปั จจัยของการคัดขนาดเมล็ดที่มีผลต่อคุณภาพการสี และการเปลี่ ยนแปลง
ทางเคมีของข้าวโดยเฉพาะการเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองของเมล็ดข้าว
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดเมล็ดขณะเก็บเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 ต่อคุณภาพการสี
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2. วิธีการทดลอง
การวิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นาข้าวเปลือกแห้งจากการเก็บเกี่ยวมาทาความสะอาดแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่ วนที่หนึ่ งไม่ตอ้ งคัดขนาด ส่ วนที่สองนาเข้าเครื่ องคัดความ
หนา 2 ครั้ง โดยใช้ตะแกรง 2 ขนาด คือ ขนาด 2.3 และ 2.0 มิลลิเมตร จะได้ขา้ วที่ผา่ นการคัด เป็ น3ขนาด คือ ข้าวผอม ปานกลาง และข้าวหนา
2. วัดขนาดด้านกว้าง ด้านหนา และด้านยาว ของข้าวทั้ง 4 ตัวอย่าง โดยวัดตัวอย่างละ 100 เมล็ด
3. ตรวจสอบคุณภาพการสี ของข้าวเปลือกทั้ง 4 ตัวอย่าง
3.1 วัดความชื้ นข้าวเปลือก
3.2 ชัง่ ข้าวเปลือก 500 กรัม แล้วนาไปผ่านเข้าเครื่ องทาความสะอาดแบบลมเป่ า เพื่อแยกข้าวลีบ ออกจากข้าวเต็มเมล็ด ชัง่ น้ าหนักทั้ง
สองส่ วนที่แยกได้
3.3 ชัง่ น้ าหนักข้าวเต็มเมล็ดที่ได้จานวน 300 กรัม แล้วนาเข้าเครื่ องทดสอบการกะเทาะแบบลูกยาง โดยผ่านการกะเทาะ 3 รอบ ชัง่
น้ าหนักข้าวกล้อง และแกลบที่ได้
3.4 ชัง่ น้ าหนักข้าวกล้องที่ได้ จานวน 200 กรัม แล้วนาเข้าเครื่ องทดสอบการขัดขาว เพื่อให้ปริ มาณข้าวกล้องในห้องขัดคงที่ทุกตัวอย่าง
โดยใช้เวลาในการขัดขาว 1 นาที ชัง่ น้ าหนักข้าวขาวและราที่ได้
3.5 นาข้าวขาวทั้งหมดเข้าเครื่ องคัดแยก เพื่อแยกข้าวหักออก ใช้เวลาในการคัด 1 นาที ชัง่ น้ าหนักข้าวต้นและข้าวหักที่ได้
3.6 นาข้าวต้นที่แยกได้เข้าเครื่ องวัดการขัดสี Milling meter เพื่อวัดค่าความขาว (Whiteness) ความใส (Transparency) และเปอร์เซ็นต์การ
ขัด (Milling degree)
4. ทาการทดลองแบบเดียวกันนี้กบั ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวทั้ง 4 ครั้ง

3. ผลการทดลอง
ผลการวิจยั สามารถแบ่ งเป็ นข้ อ ๆ ดังนี้
1. ขนาดเฉลีย่ ของข้ าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่เก็บเกีย่ วที่ระยะเวลาต่ าง ๆ
ข้าวเปลือกที่ไม่ผา่ นการคัดขนาดจะมีขนาดและรู ปร่ างไม่สม่าเสมอ ซึ่งจะส่ งผลให้อตั ราการกะเทาะเปลือกข้าวลดลงและอาจทาให้เกิ ด
การสู ญเสี ยสู ง แต่เมื่อทาการคัดแยกขนาดความหนาของเมล็ดข้าวแล้วจะได้ขา้ วเปลื อกสามขนาดที่มีขนาดและรู ปร่ างสม่ าเสมอทั้งข้าวเปลื อกผอม
ข้าวเปลือกหนาปานกลาง และข้าวเปลือกหนา ซึ่ งจะส่ งผลให้อตั ราการกะเทาะเปลือกข้าวสู งขึ้นและเกิดการสูญเสี ยลดลงได้ (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ขนาดเฉลีย่ ของข้ าวเปลือกปทุมธานี 1 ทีเ่ ก็บเกีย่ วทีร่ ะยะเวลาต่ าง ๆ
ครั้งที่เก็บเกี่ยว
1
2
3
4

ข้ าวเปลือกไม่ ได้ คัดแยก(UC)(มม.)
หนา
กว้ าง
ยาว
1.97
2.62
10.69
1.98
2.67
10.76
2.01
2.61
10.59
2.05
2.87
10.65

ข้ าวเปลือกผอม (TC)(มม.)
หนา
กว้ าง
ยาว
1.93
2.63
10.56
1.96
2.65
10.72
1.97
2.61
10.57
1.96
2.61
10.64

ข้ าวเปลือกปานกลาง(MC)(มม.)
หนา
กว้ าง
ยาว
2.03
2.62
10.88
2.07
2.64
10.92
2.04
2.61
10.78
2.06
2.65
10.78

ข้ าวเปลือกหนา(BC)(มม.)
หนา
กว้ าง
ยาว
2.03
2.63
10.83
2.04
2.67
10.76
2.05
2.61
10.64
2.05
2.66
10.73

2. ผลของการคัดขนาดข้ าวเปลือก ต่ อคุณภาพการสี ปทุมธานี 1
ในการเก็บเกี่ยวครั้ งที่ 1 ที่อายุ 101 วัน หลังปลูก ความชื้ นสู งเฉลี่ ย 32.50 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า ข้าวเปลื อกที่ยงั ไม่ผ่านการคัดขนาดเมื่ อ
นามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบค่อนข้างสู ง เนื่องจากมีเมล็ดข้าวลีบ และเมล็ดอ่อนปนอยูม่ าก จึงส่ งผลให้มีปริ มาณข้าวขาวรวมที่ได้รับน้อยลง
เพราะเมล็ดข้าวอ่อนจะแตกหักได้ง่ายจึ งถูกขัดออกเป็ นรามากขึ้ น และมี ขา้ วหักเพิ่มขึ้นจะได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดน้อย เมื่อนาข้าวเปลือกไปคัด
ขนาดได้เป็ นเมล็ดข้าวเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดข้าวผอมเมื่อนามากะเทาะเปลื อกจะมีปริ มาณ
แกลบค่อนข้างสูงมาก เนื่ องจากข้าวเปลือกผอมส่วนใหญ่จะเป็ นข้าวลีบและมีเมล็ดอ่อนปนอยูม่ าก จึงส่ งผลให้มีปริ มาณข้าวขาวรวมที่ได้รับน้อยลงได้
เพราะเมล็ดข้าวอ่อนจะแตกหักได้ง่ายจึงถูกขัดออกเป็ นรามากขึ้น และมีขา้ วหักเพิ่มขึ้นจะได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดน้อยมาก ขณะที่เมล็ดข้าวเปลือก
หนาปานกลางเมื่อนามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบที่ได้รับลดลงเนื่ องจากข้าวเปลือกที่ผา่ นการคัดขนาดมีเมล็ดข้าวลี บและเมล็ดอ่อนปนน้อยลง
จึงส่งผลให้มีปริ มาณข้าวขาวรวมที่ได้รับเพิ่มขึ้น เมล็ดข้าวมีการแตกหักลดลง เนื่ องจากเมล็ดมีความสมบูรณ์และมีขนาดใกล้เคียงสม่าเสมอกันจึงทา
ให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้น และเมื่อนาเมล็ดข้าวเปลื อกหนามากะเทาะเปลื อกจะมีปริ มาณแกลบที่ได้รับจะมากกว่าของข้าวหนาปานกลาง
เล็กน้อยเนื่องจากข้าวเปลือกหนาที่ผา่ นการคัดขนาดจะมีการสู ญเสี ยราหยาบและปนไปกับแกลบ ทาให้ปริ มาณข้าวกล้องที่ได้รับลดลง จึงส่ งผลให้มี
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ปริ มาณข้าวขาวรวมที่ได้รับลดลงจากข้าวหนาปานกลางเล็กน้อย และได้รับข้าวเต็มเมล็ดลดลงเล็กน้อย เพราะมีขา้ วหักเพิ่มขึ้นเนื่ อง จากเมล็ดมีขนาด
ไม่ค่อยสม่าเสมอกัน
ในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 ที่อายุ 107 วันหลังปลูก ความชื้ นสู งเฉลี่ ย 25.30 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า ข้าวเปลื อกที่ยงั ไม่ผ่านการคัดขนาดเมื่ อ
นามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบค่อนข้างสู ง เนื่ องจากข้าวเปลือกที่ยงั ไม่ผา่ นการคัดขนาดมีเมล็ดข้าวลี บและเมล็ดอ่อนปนอยูม่ าก จึงส่ งผลให้มี
ปริ มาณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมที่ ได้รับน้อยลงเพราะเมล็ดข้าวอ่อน จะแตกหักได้ง่ายจึ งถูกขัดออกเป็ นรามากขึ้ นและมี ขา้ วหักเพิ่มขึ้ นส่ งผลให้
ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดน้อย เมื่อนาข้าว เปลือกไปคัดขนาดได้เป็ นเมล็ดข้าวเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา
พบว่าเมล็ดข้าวผอมเมื่อนามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบค่อนข้างสู งมาก เนื่ องจากข้าวเปลือกผอมส่วนใหญ่จะเป็ นข้าวลีบและมีเมล็ดอ่อนปนอยู่
มาก จึงส่ งผลให้มีปริ มาณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมที่ได้รับน้อยลงเพราะเมล็ดข้าวอ่อนจะแตกหักได้ง่าย จึงถูกขัดออกเป็ นรามากขึ้นและมีขา้ วหัก
เพิม่ ขึ้นส่งผลให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดน้อยมาก ขณะที่เมล็ดข้าวเปลื อกหนาปานกลางเมื่อนามากะเทาะเปลื อกจะมีปริ มาณแกลบที่ได้รับลดลง
เนื่องจากข้าวเปลือกที่ผา่ นการคัดขนาดมีเมล็ดข้าวลี บและเมล็ดอ่อนปนน้อยลง จึงส่ งผลให้มีปริ มาณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมที่ได้รับเพิ่มขึ้น เมล็ด
ข้าวมีการแตกหักลดลงเนื่องจากเมล็ดมีความสมบูรณ์และมีขนาดใกล้เคียงสม่าเสมอกันจึงทาให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้น และเมื่อนาเมล็ด
ข้าวเปลือกหนามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบที่ได้รับมากกว่าของข้าวหนาปานกลางเล็กน้อย เนื่ องจากข้าว เปลื อกหนาที่ผ่านการคัดขนาดจะมี
การสูญเสี ยราหยาบและปนไปกับแกลบ ทาให้ปริ มาณข้าวกล้องที่ได้รับลดลง จึงส่ งผลให้มีปริ มาณข้าวขาวรวมที่ได้รับลดลงจากข้าวหนาปานกลาง
เล็กน้อยและได้รับข้าวเต็มเมล็ดลดลงเล็กน้อยเช่นกันเพราะมีขา้ วหักเพิ่มขึ้น เนื่ องจากเมล็ดมีขนาดไม่ค่อยสม่าเสมอกัน
ในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 ที่อายุ 115 วันหลังปลูก ความชื้ นสู งเฉลี่ ย 19.66 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า ข้าวเปลื อกที่ยงั ไม่ผ่านการคัดขนาดเมื่ อ
นามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบสู งกว่าปกติเล็กน้อย เนื่ องจากข้าวเปลื อกที่ยงั ไม่ผ่านการคัดขนาด ยังมีเมล็ดข้าวลี บ และเมล็ดอ่อนปนอยูด่ ว้ ย
จึงส่งผลให้มีปริ มาณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมที่ได้รับน้อยลงเล็กน้อย ปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดที่ได้รับค่อนข้างต่า เนื่ องจากมีเมล็ดแตกหักสู งมากซึ่ งอาจ
เกิดจากเมล็ดมีความชื้นขณะเก็บเกี่ยวต่าเกินไปจึงทาให้เมล็ดมีการแตกร้ าวเสี ยหายเมื่อนามาสี จึงเกิ ดการแตกหักสู ง เมื่อนาข้าวเปลือกไปคัดขนาดได้
เป็ นเมล็ดข้าว เปลื อกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดข้าวผอมเมื่อนามากะเทาะเปลื อกจะมี ปริ มาณแกลบ
ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากข้าวเปลื อกผอมส่ วนใหญ่จะเป็ นข้าวลี บและมี เมล็ดอ่อนปนอยู่ด้วย จึ งส่ งผลให้มีปริ มาณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมที่ได้รับ
น้อยลงเพราะเมล็ดข้าวอ่อนจะแตกหักได้ง่ายจึงมีขา้ วหักเกิ ดขึ้นมาก ส่ งผลให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดน้อยมาก ขณะที่เมล็ดข้าวเปลื อกหนาปาน
กลางเมื่อนามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบที่ได้รับลดลง เนื่ องจากข้าวเปลือกที่ผา่ นการคัดขนาดมีเมล็ดข้าวลี บและเมล็ดอ่อนปนน้อยลงจึงส่ งผล
ให้มีปริ มาณข้าวกล้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ได้รับข้าวขาวรวมน้อยลง เนื่ องจากราถูกขัดออกไปมากขึ้น เมล็ดข้าวมีการแตกหักลดลงเนื่ องจากเมล็ดมี
ความสมบูรณ์และมีขนาดใกล้เคียงสม่าเสมอกัน จึงทาให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้น และเมื่อนาเมล็ดข้าวเปลื อก หนามากะเทาะเปลือกจะมี
ปริ มาณแกลบและปริ มาณข้าวขาวรวมที่ได้รับมากกว่าของข้าวหนาปานกลางเล็กน้อย และได้รับข้าวเต็มเมล็ดมากกว่าเล็กน้อยเช่ นกัน การเก็บเกี่ ยว
ข้าวที่ความชื้ นต่าจะทาให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดค่อนข้างต่า การคัดขนาดเมล็ดไม่มีผลต่อคุณภาพข้าวที่ได้รับเนื่ องจากได้รับผลการสี ไม่แตกต่าง
กันมากนักยกเว้นข้าวเมล็ดผอมซึ่ งมีขา้ วเต็มเมล็ดน้อยที่สุด ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บเกี่ยวข้าวที่ความชื้ นต่าจนเกินไป
ในการเก็บ เกี่ ยวครั้ งที่ 4 ที่ อายุ 118 วันหลัง ปลู ก ความชื้ น สู งเฉลี่ ย 19.95 เปอร์ เ ซ็ นต์ โดยใช้แ รงงานคนในการเก็ บ เกี่ ยว พบว่ า
ข้าวเปลือกที่ยงั ไม่ผา่ นการคัดขนาดเมื่อนามากะเทาะเปลื อกจะมีปริ มาณแกลบสู งกว่าปกติเล็กน้อย เนื่ องจากข้าวเปลื อกที่ยงั ไม่ผ่านการคัดขนาดยังมี
เมล็ดข้าวลี บและเมล็ดอ่อนปนอยู่ด้วย จึ งส่ งผลให้ มีปริ ม าณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมที่ ได้รับน้อยลงเล็ก น้อยและปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดที่ได้รับ
ค่อนข้างต่าเนื่องจากมีเมล็ดแตกหักสู งมาก ซึ่ งอาจเกิดจากเมล็ดมีความชื้ นขณะเก็บเกี่ ยวต่าเกิ นไปจึง ทาให้เมล็ดมีการแตกร้าวเสี ยหายเมื่อนามาสี จึง
เกิดการแตกหักสูง เมื่อนาข้าว เปลือกไปคัดขนาดได้เป็ นเมล็ดข้าวเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดข้าว
ผอมเมื่อนามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบค่อนข้างสู ง เนื่องจากข้าวเปลือกผอมส่ วนใหญ่จะเป็ นข้าวลี บและมีเมล็ดอ่อนปนอยูด่ ว้ ย จึงส่ งผลให้มี
ปริ มาณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมที่ได้รับน้อยลง เพราะเมล็ดข้าวอ่อนจะแตกหักได้ง่ายจึงมีขา้ วหักเกิ ดขึ้นมากส่ งผลให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ด
น้อยมาก ขณะที่เมล็ดข้าวเปลือกหนาปานกลางเมื่อนามากะเทาะเปลือกจะมีปริ มาณแกลบที่ได้รับลดลง เนื่ องจากข้าวเปลือกที่ผา่ นการคัดขนาดมีเมล็ด
ข้าวลีบและเมล็ดอ่อนปนน้อยลง จึงส่ งผลให้มีปริ มาณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมเพิ่มขึ้น เมล็ดข้าวมีการแตกหักลดลงเนื่ องจากเมล็ดมีความสมบูรณ์
และมีขนาดใกล้เคียงสม่าเสมอกัน จึงทาให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้น และเมื่อนาเมล็ดข้าวเปลื อกหนามากะเทาะเปลื อกจะมีปริ มาณแกลบที่
ได้รับจะมากกว่าของข้าวหนาปานกลางเล็กน้อย ปริ มาณข้าวกล้องและข้าวขาวรวมที่ได้รับมากกว่าข้าวหนาปานกลางเล็กน้อยเมล็ดเกิ ดการแตกหัก
มากกว่า จึงได้รับข้าวเต็มเมล็ดน้อยลง จากผลการทดลองพอสรุ ปได้ว่าการเก็บเกี่ ยวข้าวที่ความชื้ นต่า จะทาให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดค่อนข้างต่า
การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนจะมีความประณี ตและความระมัดระวังในการเก็บเกี่ยวมากกว่าการใช้เครื่ องเกี่ยวนวด จึงทาให้ได้รับข้าวเต็มเมล็ดมากกว่า
การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่ อง การคัดขนาดเมล็ดจะทาให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลของการคัดขนาดข้ าวเปลือกต่ อคุณภาพการสีของข้ าวปทุมธานี 1 ในการเก็บเกีย่ วครั้งที่ 1 ทีอ่ ายุ 101 วัน
หลังปลูก ความชื้นสู งเฉลีย่ 32.50 เปอร์ เซ็นต์
ครั้งที่เก็บเกี่ยว
HV1

HV2

HV3

HV4

ประเภท
เมล็ดไม่คดั
เมล็ดผอม
เมล็ดปานกลาง
เมล็ดหนา
เมล็ดไม่คดั
เมล็ดผอม
เมล็ดปานกลาง
เมล็ดหนา
เมล็ดไม่คดั
เมล็ดผอม
เมล็ดปานกลาง
เมล็ดหนา
เมล็ดไม่คดั
เมล็ดผอม
เมล็ดปานกลาง
เมล็ดหนา

ข้ าวกล้ อง
72.74
61.51
75.17
74.80
75.31
74.76
76.01
75.43
76.25
75.75
76.28
76.27
75.84
72.75
74.80
74.52

แกลบ
27.26
38.49
24.83
25.20
24.36
24.98
23.76
24.32
23.57
24.04
23.47
23.55
24.16
27.25
25.20
25.48

คุณภาพการสี (%)
ข้ าวขาว
รา
61.37
11.38
44.45
17.05
65.06
10.11
64.51
10.29
67.37
7.07
66.01
7.86
67.95
7.11
66.86
7.50
66.14
8.73
65.19
9.59
65.66
9.55
65.74
9.19
65.62
10.22
60.70
12.05
63.89
10.91
63.80
10.72

ข้ าวต้ น
44.76
18.06
51.45
49.26
59.96
56.92
62.34
59.69
26.43
24.22
26.35
26.77
43.25
41.60
45.85
42.70

ข้ าวหัก
16.61
26.39
13.61
15.24
7.26
8.86
5.52
7.02
39.47
40.76
39.11
38.76
22.37
19.10
18.04
21.10

3. เปรียบเทียบผลการสีข้าวปทุมธานี 1 ที่คดั ขนาดแล้วเฉพาะเมล็ดหนาปานกลาง ที่ความชื้นขณะเก็บเกีย่ วต่ างๆ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการสีของข้ าวปทุมธานี 1 เมล็ดหนาปานกลาง ทีค่ วามชื้นขณะเก็บเกีย่ วต่ างๆ
ความชื้นขณะเก็บเกี่ยว (%)

ข้ าวกล้ อง
32.50*
75.17
25.30*
76.01
19.66*
76.28
19.95**
74.80
หมายเหตุ * เก็บเกี่ยวโดยเครื่ องเกี่ยวนวด

แกลบ
24.83
23.76
23.47
25.20
** เก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน

คุณภาพการสี (%)
ข้ าวขาว
65.06
67.95
65.66
63.89

รา
10.11
7.11
9.55
10.91

ข้ าวต้ น
51.45
62.34
26.35
45.85

ข้ าวหัก
13.61
5.52
39.11
18.04

จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่ อนาข้าวเปลื อกที่ มีค วามชื้ น 32.50 เปอร์ เ ซ็ นต์ม ากะเทาะเปลื อกจะได้รับ ปริ มาณข้าวกล้องเฉลี่ ย 75.17
เปอร์ เ ซ็ นต์ ปริ มาณแกลบ 24.83 เปอร์ เซ็ นต์ เมื่ อนาไปขัดขาวจะได้รับปริ มาณข้าวขาวรวมเฉลี่ ย 65.06 เปอร์ เ ซ็นต์ ปริ มาณราข้าวเฉลี่ ย 10.11
เปอร์ เซ็นต์ และเมื่อนาไปคัดแยกจะได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดเฉลี่ย 51.45 เปอร์ เซ็นต์ และปริ มาณข้าวหักเฉลี่ย 13.61 เปอร์ เซ็นต์ และเมื่อนา
ข้าวเปลือกที่มีความชื้ น 25.30 เปอร์ เซ็นต์มากะเทาะเปลือกจะได้รับปริ มาณข้าวกล้องเฉลี่ย 76.01 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณแกลบ 23.76 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อ
นาไปขัดขาวจะได้รับปริ มาณข้าวขาวรวมเฉลี่ย 67.95 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณราข้าวเฉลี่ย 7.11 เปอร์ เซ็นต์ และเมื่อนาไปคัดแยกจะได้รับปริ มาณข้าวเต็ม
เมล็ดเฉลี่ย 62.34 เปอร์เซ็นต์ และปริ มาณข้าวหักเฉลี่ย 5.52 เปอร์ เซ็นต์ แต่เมื่อนาข้าวเปลือกที่มีความชื้ น 19.66 เปอร์ เซ็นต์มากะเทาะเปลือกจะได้รับ
ปริ มาณข้าวกล้องเฉลี่ย 76.28 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณแกลบ 23.47 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อนาไปขัดขาวจะได้รับปริ มาณข้าวขาวรวมเฉลี่ ย 65.66 เปอร์ เซ็นต์
ปริ มาณราข้าวเฉลี่ย 9.55 เปอร์ เซ็นต์ และเมื่อนาไปคัดแยกจะได้รับปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดเฉลี่ย 26.35 เปอร์ เซ็นต์ และปริ มาณข้าวหักเฉลี่ย 39.11
เปอร์เซ็นต์ การเก็บเกี่ ยวข้าวด้วยเครื่ องเกี่ยวนวดที่ความชื้ นลดลงจาก 32.50, 25.30 และ 19.66 เปอร์ เซ็นต์ หลังกะเทาะเปลือกจะได้รับปริ มาณข้าว
กล้องเพิ่มขึ้นคือ 75.17, 76.01 และ 76.28 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ได้รับแกลบลดลงเรื่ อย ๆ คือ 24.83, 23.76 และ 23.47 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เนื่องจาก
ข้าวมีเมล็ดที่ สมบูรณ์ และสุ ก แก่เ พิ่มขึ้ น หลังการขัดขาวจะได้รับปริ มาณข้าวขาวรวมสู งสุ ดที่ ค วามชื้ น 25.30 เปอร์ เซ็นต์ คือ 67.95 เปอร์ เ ซ็นต์
รองลงมาที่ความชื้ น 19.66 เปอร์เซ็นต์ คือ 65.66 เปอร์ เซ็นต์ เพราะยังมีเมล็ดลีบและเมล็ดอ่อนปนอยู่ และที่ความชื้ น 32.50 เปอร์ เซ็นต์ ได้รับข้าวขาว
รวมต่าสุดคือ 65.06 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีเมล็ดแตกร้าวมากขึ้น จึงขัดได้ราเพิ่มมากขึ้นคือ 7.11, 9.55 และ 10.11 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และเมื่อนาไปคัด
แยกจะได้ปริ มาณข้าวเต็มเมล็ดสู งสุ ดที่ความชื้น 25.30 เปอร์ เซ็นต์ คือ 62.34 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ 51.45 เปอร์ เซ็นต์ ที่ความชื้ น 32.50 เปอร์ เซ็นต์
และที่ความชื้น 19.66 เปอร์เซ็นต์ ได้รับข้าวเต็มเมล็ดต่าสุ ดคือ 26.35 เปอร์ เซ็นต์ จึงมีเมล็ดแตกหักเพิ่มมากขึ้นคือ 5.52, 13.61 และ 39.11 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ ขณะที่เมื่อเปรี ยบเทียบการเก็บเกี่ ยวด้วยแรงงานคนและเครื่ องเกี่ ยวนวดที่ความชื้ นใกล้เคียงกันคือ 19.95 และ 19.66 เปอร์ เซ็นต์ การเก็บ
เกี่ยวด้วยแรงงานคนจะได้รับปริ มาณต้นข้าวมากกว่าคือ 45.85 และ 26.35 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่ าความขาว ความใส และค่ าอัตราการขัดของข้ าวทั้ง 4 ประเภททีเ่ ก็บเกีย่ วต่างกัน
ครั้งที่เก็บเกี่ยว
HV1

HV2

HV3

HV4

ประเภท
UC
TC
MC
BC
UC
TC
MC
BC
UC
TC
MC
BC
UC
TC
MC
BC

ความขาว
48.63
49.98
48.17
49.11
46.53
42.42
41.23
41.89
47.66
46.64
48.04
47.32
45.34
44.60
43.99
45.13

ความใส
3.31
2.75
3.36
3.40
2.87
2.68
3.12
3.06
2.95
2.79
3.11
2.98
3.28
3.38
3.04
3.35

อัตราการขัด
137.78
140.00
136.00
140.44
125.44
105.56
103.00
104.56
130.78
125.11
133.44
129.44
122.67
120.22
115.00
122.33

จากตารางที่ 4 แสดงผลของการคัดขนาดข้าวเปลื อกปทุมธานี 1 ที่ อายุ 101 วันหลังปลูก ความชื้ นสู งเฉลี่ ย 32.50 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า
ข้าวเปลื อกที่ ยงั ไม่ผ่านการคัดขนาดเมื่ อนามาสี จะมี ค วามขาวสู งมากเพราะมี อตั ราการขัดสู งเกิ นไป เมื่ อนาข้าวเปลื อกไปคัด ขนาดได้เ ป็ นเมล็ ด
ข้าวเปลื อกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดข้าวผอมมีความขาวสู งมากเพราะมีอตั ราการขัดสู งมาก แต่มีค่า
ความใสต่าเนื่ องจากมีขา้ วเมล็ดอ่อนซึ่งมีสีขาวขุ่นและแตก หักง่าย ส่วนข้าวเมล็ดหนาปานกลางมีความขาวสู งมากและมีค่าความใสสู งแต่มีอตั ราการ
ขัดต่าลง เนื่องจากมีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์และมีขนาดสม่าเสมอมากขึ้น ขณะที่ขา้ วเมล็ดหนามีความขาวสู งมากและมีค่าความใสสู งและมีอตั ราการขัด
สูงมากเนื่องจากเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ และมีขนาดความหนามากแต่ไม่ค่อยสม่าเสมอเลยเกิ ดการแตกหักได้ง่ายจึงมีอตั ราการขัดขาวสู งมาก ซึ่ งจะส่ งผล
ให้เกิดการสูญเสี ยแป้ งข้าวไปอยูก่ บั รามากขึ้น
ในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 ที่อายุ 107 วันหลังปลูก ความชื้ นสู งเฉลี่ ย 25.30 เปอร์ เซ็ นต์ พบว่า ข้าวเปลื อกที่ ยงั ไม่ผ่านการคัดขนาดเมื่ อ
นามาสี จะได้รับข้าวมีความขาวสู งมากเพราะมีอตั ราการขัดสู งเกินไป แต่จะมีค่าความใสต่า เมื่อนาข้าวเปลื อกไปคัดขนาดได้เป็ นเมล็ดข้าวเปลือกสาม
ขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดข้าวผอมมีความขาวสู งและมีค่าความใสสู ง แต่มีอตั ราการขัดต่าลง เนื่ องจากมีเมล็ด
ข้าวที่สมบูรณ์และมีขนาดสม่าเสมอมากขึ้น ขณะที่ ขา้ วเมล็ดหนามีความขาวสู งและมีค่าความใสสู งและมีอตั ราการขัดต่าลง เนื่ องจากเมล็ดข้าวที่
สมบูรณ์และมีขนาดความหนามากอาจเกิ ดการแตกหักได้ง่าย การที่ มีอตั ราการขัดขาวค่อนข้างต่าจะส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยแป้ งข้าวไปอยู่กบั รา
น้อยลง
ในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 ที่อายุ 115 วันหลังปลูก ความชื้ นต่าเฉลี่ย 19.66 เปอร์ เซ็นต์ พบว่าข้าวเปลือกที่ยงั ไม่ผ่านการคัดขนาดเมื่อนามา
สี จะได้รับข้าวมีความขาวสู งมากเพราะมีอตั ราการขัดสู งเกิ นไปแต่มีค่าความใสไม่สูงนัก เมื่ อนาข้าวเปลื อกไปคัดขนาดได้เป็ นเมล็ดข้าวเปลื อกสาม
ขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดข้าวผอมมีความขาวสู งมากเพราะมีอตั ราการขัดสู งมาก แต่มีค่าความใสต่าเนื่ องจาก
มีขา้ วเมล็ดอ่อนซึ่ งมีสีขาวขุ่นและแตก หักง่าย ส่ วนข้าวเมล็ดหนาปานกลางมีความขาวสูงมาก มีค่าความใสสู ง และมีอตั ราการขัดสู ง เนื่ องจากมีเมล็ด
ข้าวที่สมบูรณ์และมีขนาดสม่าเสมอมากขึ้น ขณะที่ ขา้ วเมล็ดหนามีความขาวสู งมากและมีอตั ราการขัดสู ง แต่มีค่าความใสต่า เนื่ องจากเมล็ดข้าวที่
สมบูรณ์และมีขนาดความหนามากแต่ไม่ค่อยสม่าเสมอเลยเกิดการแตกหักได้ง่ายจึงมีอตั ราการขัดขาวสู ง ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยแป้ งข้าวไปอยู่
กับรามากขึ้น
ในการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 4 ที่อายุ 118 วันหลังปลูก ความชื้ นต่าเฉลี่ ย 19.95 เปอร์ เซ็นต์ เก็บเกี่ ยวด้วยแรงงานคน พบว่าข้าวเปลื อกที่ยงั ไม่
ผ่านการคัดขนาดเมื่อนามาสี จะได้รับข้าวมีความขาวสู งเพราะมีอตั ราการขัดสู งและมีค่าความใสสู งเพราะข้าวมีเมล็ดสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อนาข้าวเปลือก
ไปคัดขนาดได้เป็ นเมล็ดข้าวเปลือกสามขนาดคือ เมล็ดผอม เมล็ดหนาปานกลาง และเมล็ดหนา พบว่าเมล็ดข้าวผอมมีความขาวสู งเพราะมีอตั ราการขัด
สู ง และมีค่าความใสสู งเนื่ องจากมีขา้ วเมล็ดสมบูรณ์มากขึ้น ส่ วนข้าวเมล็ดหนาปานกลางมีความขาวสู งและมีค่าความใสสู งแต่มีอตั ราการขัดต่าลง
เนื่องจาก มีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์และมีขนาดสม่าเสมอมากขึ้น ขณะที่ขา้ วเมล็ดหนามีความขาวสูงมีค่าความใสสู ง และมีอตั ราการขัดสู ง เนื่ องจากเมล็ด
ข้าวที่สมบูรณ์และมีขนาดความหนามากแต่ไม่ค่อยสม่าเสมอเลยเกิดการแตกหักได้ง่ายจึงมีอตั ราการขัดขาวสู ง ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการสู ญเสี ยแป้ งข้าว
ไปอยูก่ บั รามากขึ้น
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4. สรุ ป
4.1 สรุปผลการวิจยั
1.ข้าวเปลือกที่ไม่ผ่านการคัดขนาดจะมีขนาดและรู ปร่ างไม่สม่าเสมอซึ่ งจะส่ งผลให้อตั ราการกะเทาะเปลื อกข้าวลดลงและอาจทาให้เกิ ด
การสู ญเสี ยสู ง แต่เมื่อทาการคัดแยกขนาดความหนาของเมล็ดข้าวแล้วจะได้ขา้ วเปลื อกสามขนาดที่มีขนาดและรู ปร่ างสม่ าเสมอทั้งข้าวเปลื อกผอม
ข้าวเปลือกหนาปานกลาง และข้าวเปลือกหนา ซึ่งจะส่ งผลให้อตั ราการกะเทาะเปลือกข้าวสู งขึ้นและเกิดการสู ญเสี ยลดลงได้
2. เมล็ดขนาดความหนาปานกลางที่คดั ได้จะไม่มีเมล็ดลี บและเมล็ดอ่อนปนอยูด่ ว้ ย เมล็ดส่ วนใหญ่มีความสมบูรณ์ สุกแก่เต็มที่จึงทาให้
ได้รับปริ มาณข้าวกล้อง ข้าวขาวรวม และข้าวต้นมากที่สุด รองลงมาคือข้าวเมล็ดหนา ซึ่ งแม้วา่ เมล็ดจะมีความสมบูรณ์ไม่มีเมล็ดลี บและเมล็ดอ่อนปน
อยูด่ ว้ ยแต่มีขนาดความหนาไม่ค่อยสม่าเสมอจึงมีผลการสี ลดลง แต่ก็ยงั ดี กว่าเมล็ดที่ไม่ได้คดั ขนาดซึ่ งได้รับผลการสี น้อยกว่าและข้าวเมล็ดผอมซึ่ ง
ส่วนใหญ่จะเป็ นเมล็ดข้าวลีบและเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ซ่ ึงได้รับผลการสี ต่าที่สุด
3. เมล็ดข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวที่ความชื้ น 25.30 เปอร์เซ็นต์ และมีการคัดขนาดความหนาปานกลางเมื่อนามากะเทาะเปลือกจะมี
ปริ มาณแกลบที่ได้รับลดลง เนื่ องจากข้าวเปลื อกที่ผ่านการคัดขนาดมีเมล็ดข้าวลี บและเมล็ดอ่อนปนน้อยลง จึงส่ งผลให้มีปริ มาณข้าวกล้องและข้าว
ขาวรวมที่ได้รับเพิ่มขึ้น เมล็ดข้าวมีการแตกหักลดลงเนื่ องจากเมล็ดมีความสมบูรณ์และมีขนาดใกล้เคียงสม่าเสมอกัน จึงทาให้ได้รับปริ มาณข้าวเต็ม
เมล็ดเพิ่มขึ้น
4. การเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ด้วยแรงงานคนที่ความชื้นใกล้เคียงกันจะได้รับปริ มาณต้นข้าวมากกว่าการเก็บ
5. ข้าวที่เก็บเกี่ยวที่ความชื้นสู งจะมีค่าความขาวสู งมากเนื่ องจากเมล็ดยังไม่สมบูรณ์เต็มที่โดยเฉพาะเมล็ดผอมที่มีเมล็ดอ่อนที่มีสีขาวขุ่นปน
อยูม่ ากจึงมีความใสต่า แต่เมล็ดขนาดปานกลางจะมีค่าความขาวและความใสสูงเนื่องจากมีเมล็ดสมบูรณ์มากกว่าจึงมีอตั ราการขัดขาวต่า แต่เมื่อเมล็ดมี
ความชื้นปานกลางเมล็ดจะมีความขาวน้อยลงแต่ก็จะมีอตั ราการขัดลดลงมีการสู ญเสี ยแป้ งน้อยลง และเมื่อเมล็ดมีความชื้ นต่าเมล็ดมีความสมบูรณ์มาก
ขึ้นก็จะทาให้เมล็ดผอมมีความขาวและความใสสู งขึ้น

4.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการคัดข้าวเปลื อกก่อนการสี และทาการสี แยกจากกันไม่ควรสี รวมกัน เพราะนอกจากจะได้รับผลการสี ขา้ วดี กว่าแล้วยังจะ
สามารถลดต้นทุนการสี ลงได้อีกด้วย เพราะไม่ตอ้ งแปรรู ปเมล็ดที่ไม่ดีจึงมีเมล็ดแตกหักน้อยและใช้เวลาในการแปรรู ปลดลง ส่ วนเมล็ดที่ไม่ดีท้ งั เมล็ด
ลีบและเมล็ดไม่สมบูรณ์ก็ยงั สามารถนาไปบดเป็ นอาหารข้นเลี้ยงสัตว์ได้อีก
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ผลของความชื้นเก็บเกี่ยวและวิธีการลดความชื้นต่ อคุณภาพการสี ของข้ าวเปลือกปทุมธานี 1
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอิทธิ พลของความชื้ นขณะเก็บเกี่ยวและวิธีการลดความชื้นต่อคุณภาพการสี ของข้าวปทุมธานี 1
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการโรงสี ขา้ ว โดยเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงปลูกข้าวของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทที่ความชื้น 3 ระดับ
คือ ความชื้ นสูงกว่า 30 เปอร์ เซ็นต์ ความชื้ น 25-30 เปอร์ เซ็นต์ และความชื้ นต่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และทาการทดลองที่ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ ยว สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ข้าวปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวที่ความชื้ นระหว่าง 25-30 เปอร์เซ็นต์ และผ่านการลดความชื้ นโดยการผึ่ง
ลมเย็นจะมีคุณภาพการสี ดีที่สุด ได้รับปริ มาณข้าวต้น 60.9 เปอร์ เซ็นต์ วิธีการลดความชื้ นข้าวเปลือกตั้งแต่ความชื้ นเก็บเกี่ยวจนแห้งโดยใช้ลมร้ อน
อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ทาให้คุณภาพการสี ของข้าวลดลง ข้าวแตกหักมาก ยกเว้นข้าวเปลื อกที่มีความชื้ นต่ากว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ สามารถลด
ความชื้นจนแห้งได้โดยใช้ลมร้ อนอุณหภูมิไม่เกิ น 40 จะทาให้ขา้ วเปลือกมีคุณภาพการสี ลดลงเล็กน้อย ส่ วนวิธีการลดความชื้ นด้วยลมร้ อนอุณหภูมิ
80, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 40 นาที แล้วพักข้าวเปลือกไว้เป็ นเวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที พบว่า การพักข้าวเปลือกนาน 120 นาที
หลังผ่านลมร้อน 40 นาที มีแนวโน้มให้คุณภาพการสี ดีข้ ึนได้ปริ มาณข้าวต้นเพิ่มขึ้นทุกระดับความชื้ นเก็บเกี่ยว
จากผลการวิจยั พอสรุ ปได้ว่า ถ้าเก็บเกี่ ยวข้าวที่ ระดับความชื้ นที่ เหมาะสมระหว่าง 25-30 เปอร์ เซ็นต์ จะได้รับข้าวต้นมากที่สุด และ
วิธีการลดความชื้นด้วยลมร้อนนาน 40 นาที สลับกับการพักนาน 120 นาที กับข้าวเปลือกทุกระดับความชื้ นเก็บเกี่ ยว จะได้รับปริ มาณข้าวต้นมากกว่า
วิธีการลดความชื้นจนแห้งแบบไม่พกั ยกเว้นเมื่อข้าวเปลือกมีความชื้ นต่ากว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ สามารถลดความชื้ นจนแห้งได้โดยใช้อุณหภูมิลมร้ อนไม่
เกิน 40 องศาเซลเซียส จะทาให้คุณภาพการสี ลดลงเล็กน้อยเท่านั้น จึงได้นาผลการวิจยั ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรและผูป้ ระกอบการโรงสี ขา้ ว
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
คาสาคัญ: ข้าว การลดความชื้ น คุณภาพการสี

Abstract
The objectives of this study were to investigate the effect of harvesting moisture content and drying method on milling quality of
Patumtani 1 rice varieties and to transfer this new technology to the farmer and rice mills enterprise. The paddy rice were harvested at three
difference moisture content, more than 30%, 25-30% and lower than 20% at the farmer paddy field in Chinat Province. The experiment was
conducted at the Department of Agricultural Engineering and Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resource, Rajamangala University
of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chonburi. The results showed that the harvesting moisture content of paddy rice at 25-30% performed the best
milling quality with 60.9% head rice yields. Drying the paddy rice at the initial moisture content until dried with heated air over 40°C trend to
reduce the milling quality of rice. But when the harvesting moisture content of paddy was less than 20% and the heated air was lower than 40°C
was not affect the milling quality. The others drying methods were to dry paddy at various harvesting moisture content with heated air at 80, 70,
60 and 50°C for 40 minutes after that temper the paddy for 30, 60, 90 and 120 minutes. The results showed that tempering the paddy for 120
minutes after drying with heated air for 40 minutes trended to increase the milling quality of of Patumtani 1 rice.
From the study, it can be concluded that paddy rice with harvesting moisture content between 25-30% induced the highest head rice
yield. Drying paddy rice with heated air for 40 minutes and tempering for 120 minutes trended to increase the milling quality of rice at various
moisture content. Drying paddy rice without tempering could perform only when the moisture content of paddy was less than 20% and the heated
air was lower than 40°C. Then, transfer this new technology to the farmer and rice mills enterprise.
Keywords: rice, drying, milling quality.
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1. บทนา
ปัจจุบนั การเก็บเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 ส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องเกี่ยวนวดข้าวเมื่อข้าวเปลื อกมีความชื้ นสู งมากกว่า 30 เปอร์ เซ็นต์ เนื่ องจากต้น
ข้าวยังตั้งตรงง่ายต่อการเกี่ ยวตัดต้น แต่ในช่ วงเวลานี้ ขา้ วยังสุ กแก่ไม่เต็มที่และไม่สม่าเสมอ เมื่อตัดต้นแล้วก็จะนวดต่อเนื่ องเลยขณะที่เมล็ดข้าวยังมี
ความแข็งแกร่ งไม่พอจึงอาจทาให้เมล็ดเกิดการแตกร้าวภายในได้ ในขณะที่ Norman Teter (1987) แนะนาว่าความชื้ นที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ ยวข้าว
อยูท่ ี่ประมาณ 24-21 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ได้ปริ มาณข้าวขาว และข้าวต้นสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Chau และ Kunze (1982) เมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วจะต้องรี บ
ทาการลดความชื้นทันทีเนื่องจากเมล็ดมีความชื้นสู ง มีแนวโน้มที่จะเสี ยหายเนื่ องจากการหายใจของเมล็ดและจากเชื้ อรา ทาให้เมล็ดสู ญเสี ยความงอก
เปลี่ยนสี มีกลิ่นอับ และคุณภาพการสี ลดลง (Brooker et al., 1992) โรงสี ส่วนหนึ่ งจะตากข้าวเปลือกบนลานคอนกรี ตที่อุณหภูมิแสงแดดไม่คงที่ทาให้
ข้าวเปลือกเกิดการแตกร้าวสูง แต่โรงสี ส่วนใหญ่จะเร่ งลดความชื้ นด้วยเครื่ องอบโดยใช้อุณหภูมิสูงเพื่อให้สามารถอบข้าวได้ทนั เวลาจึงทาให้เมล็ดเกิ ด
การแตกร้าวเพิ่มขึ้นอีกขณะทาการลดความชื้น และอาจทาให้ขา้ วเปลี่ยนเป็ นสี เหลื องและเมล็ดสู ญเสี ยความงอกไป โรงสี ส่วนหนึ่ งจะลดความชื้ นให้
เหลือความชื้นสุดท้ายไว้สูงประมาณ 15 เปอร์ เซ็นต์ แล้วนาไปเก็บรักษาซึ่งจะทาให้ขา้ วเปลือกที่เก็บรักษามีอุณหภูมิสูงขึ้นเกินปกติและทาให้เมล็ดข้าว
เปลี่ยนสี ระหว่างการเก็บรักษาเกิ ดความเสี ยหายต่อคุณภาพของผลผลิต เมื่อนาข้าวเปลื อกมาสี แปรรู ปก็จะได้รับข้าวสารที่มีสีเหลื องไม่ขาวใส และมี
ปริ มาณต้นข้าวที่ได้รับต่า
หลังการเก็บเกี่ยวถ้าลดความชื้ นไม่ทนั หรื อลดความชื้ นด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมก็จะทาให้เมล็ดข้าวเกิดความเสี ยหาย เกิดการเปลี่ยนสี
มีปัญหาข้าวเหลือง ต้นข้าวน้อย การเหลืองของเมล็ดข้าวมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการสี และคุณภาพทางเคมีของข้าวโดยทาให้เมล็ดข้าวมีโปรตีนมากขึ้น
มีปริ มาณแป้ งลดลง อุณหภูมิการสุ กของแป้ งเพิ่มขึ้น และลดปริ มาณอมิโลส (Wang et al., 2002) การเหลื องของข้าวปกติจะเกิ ดขึ้นเมื่อข้าวเปลื อก
ได้รับอุณหภูมิสูงเป็ นเวลานาน (Dillahunty et al., 2001; Phillips et al., 1988; Sahay and Gangopadhyay, 1985) ขณะที่เมล็ดข้าวเกิ ดการเหลืองจะไม่
สามารถมองเห็นจนกระทัง่ ทาการสี เปลือกออกและขัดขาวแล้ว (Phillips et al., 1989) นอกจากอุณหภูมิที่สูงจะมีผลต่อการเหลื องของข้าวแล้ว ปั จจัย
อื่นๆ เช่ น ความชื้ นและวิธีก ารเก็บเกี่ ยว ปริ มาณน้ าอิ สระในเมล็ ด กิ จกรรมของจุลิ นทรี ย ์ ความร้ อนจากการหายใจและการงอก และระดับ ของ
คาร์บอนไดออกไซด์น่าจะมีผลด้วย นอกจากนั้นเมล็ดในกองเดียวกันยังมีระดับการเหลืองแตกต่างกัน บางเมล็ดเหลืองอ่อนๆ บางเมล็ดเหลื องเข้ม ซึ่ ง
น่าจะเกิ ดจากเมล็ดมีขนาดรู ปร่ าง และการสุ กแก่ของเมล็ดไม่สม่าเสมอ ทาให้คุณภาพข้าวสารที่ ได้แย่ลงไปอี ก จึงน่ าที่จะได้ทาการศึกษาปั จจัยของ
ช่วงเวลาและความชื้ นในการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพการสี ของข้าว
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของความชื้นเก็บเกี่ยวและวิธีการลดความชื้ นต่อคุณภาพการสี ของข้าวปทุมธานี 1
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการโรงสี ขา้ ว

2. วิธีการทดลอง
การวิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกปทุมธานี 1 โดยใช้เครื่ องเกี่ยวนวดในแปลงของเกษตรกร ในจังหวัดชัยนาท เมื่อเก็บเกี่ ยวแล้วจะนาข้าวเปลือกไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี ทันที โดยการเก็บเกี่ยวทาที่ 101 107 และ 118 วันหลังวันปลูก เพื่อให้ได้ระดับ
ความชื้นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ มากกว่า 30 25-30 และ ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มาตรฐานเปี ยก
2. ลดความชื้ นข้าวเปลื อกปทุมธานี 1 ที่ เก็บเกี่ ยวมาส่ วนหนึ่ งตากในร่ มจนแห้ง เพื่อเป็ นตัวควบคุม ส่ วนข้าวเปลื อกที่ เหลื อนาไปลด
ความชื้น 2 วิธี คือ
2.1 การลดความชื้ นด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 80 70 60 50 และ 40 องศาเซลเซี ยส แบบไม่มีการพัก อบตั้งแต่ความชื้ นเริ่ มต้นจนข้าวเปลือก
แห้งได้ความชื้นประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเครื่ องทดสอบการอบแบบ 12 ลิ้นชัก โดยใช้ขา้ วเปลือก ลิ้นชักละประมาณ 1 กิ โลกรัม ระหว่างการลด
ความชื้ นสุ่ มตัวอย่างวัดความชื้ นข้าวเปลื อกทุก 30 นาที ด้วยเครื่ องวัดความชื้ นเมล็ดพืช ยี่ห้อ Kett ที่ผ่านการปรับเทียบกับวิธี Oven method และ
ระหว่างการลดความชื้นได้ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิของข้าวเปลือกตลอดเวลาด้วยเครื่ อง Data logger (Dalta-T devices Burwell-Cambridge, UK)
2.2 การลดความชื้นด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 80 70 60 และ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 40 นาที แล้วพักข้าวเปลื อกที่ผ่านการลดความชื้ นไว้
เป็ นเวลา 30 60 90 และ 120 นาที ก่อนที่จะลดความชื้ นข้าวเปลือกจนแห้งได้ความชื้ นประมาณ 14 เปอร์ เซ็นต์ โดยการเป่ าลมเย็น ทาการทดลอง 2 ซ้ า
ระหว่างการลดความชื้นได้ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิของข้าวเปลือกตลอดเวลาด้วยเครื่ อง Data logger (Dalta-T devices Burwell-Cambridge, UK)
3. เมื่อข้าวเปลือกแห้งได้ความชื้นที่ตอ้ งการ จึงตรวจสอบคุณภาพการสี โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 วัดความชื้ นข้าวเปลือก
3.2 ชัง่ ข้าวเปลือก 500 กรัม แล้วนาไปผ่านเข้าเครื่ องทาความสะอาดแบบลมเป่ า เพื่อแยกข้าวลี บ ออกจากข้าวเต็มเมล็ด ชัง่ น้ าหนักทั้ง
สองส่ วนที่แยกได้

218

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

3.3 ชั่งน้ าหนักข้าวเต็มเมล็ดที่ได้จานวน 300 กรัม แล้วนาเข้าเครื่ องทดสอบการกะเทาะแบบลู กยาง โดยผ่านการกะเทาะ 3 รอบ ชั่ง
น้ าหนักข้าวกล้อง และแกลบที่ได้
3.4 ชัง่ น้ าหนักข้าวกล้องที่ได้ จานวน 200 กรัม แล้วนาเข้าเครื่ องทดสอบการขัดขาว เพื่อให้ปริ มาณข้าวกล้องในห้องขัดคงที่ทุกตัวอย่าง
โดยใช้เวลาในการขัดขาว 1 นาที ชัง่ น้ าหนักข้าวขาวและราที่ได้
3.5 นาข้าวขาว ทั้งหมดเข้าเครื่ องคัดแยก เพื่อแยกข้าวหักออก ใช้เวลาในการคัด 1 นาที ชัง่ น้ าหนักข้าวต้นและข้าวหักที่ได้
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพการสี ของข้าวที่ได้

3. ผลการทดลอง
3.1 การอบลดความชื้นข้ าวเปลือกแบบไม่ พกั
ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ ยวในเวลาต่างๆกันทาให้มีความชื้ นเริ่ มต้นต่างกัน เมื่อนามาอบลดความชื้ นให้เหลื อความชื้ นสุ ดท้าย
ประมาณ 14 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้วิธีการอบแบบไม่พกั คืออบต่อเนื่ องตั้งแต่ความชื้ นสู งจนกระทัง่ แห้ง ด้วยอุณหภูมิ 80, 70, 60, 50 และ 40 องศา
เซลเซี ยส พบว่า อุณหภูมิลมร้ อนมีผลต่อเวลาในการลดความชื้ น โดยที่อุณหภูมิสูงจะใช้เวลาน้อย แต่ถา้ อุณหภูมิต่าจะใช้เวลานาน ส่ วนที่ความชื้ น
เริ่ มต้นสูงก็ใช้เวลานานกว่าที่ความชื้ นเริ่ มต้นต่ากว่า ลักษณะการลดความชื้ นแสดงให้เห็นในภาพที่ 1 จะเห็นว่า ขณะที่ขา้ วเปลือกมีความชื้ นเริ่ มต้นสู ง
ลักษณะการลดความชื้นช่วงแรกให้ผลไม่แตกต่างกันเมื่อใช้อุณหภูมิการลดความชื้ นต่างกัน แต่การลดความชื้ นเมื่อข้าวเปลื อกมีความชื้ นต่าลงเมื่อใช้
อุณหภูมิสูงมีผลให้การลดความชื้ นใช้เวลาน้อยกว่าการใช้อุณหภูมิต่า ภาพ 1 (a) แต่เมื่อข้าวเปลือกมีความชื้ นเริ่ มต้นลดลงการใช้อุณหภูมิสูงมีผลให้
ลักษณะการลดความชื้ นแตกต่างกันมากกว่า ภาพ 1 (b) และ (c)
เมื่อตรวจสอบคุณภาพการสี ของข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่ลดความชื้ นแบบไม่พกั ที่ อุณหภูมิ 80, 70, 60, 50 และ 40 องศาเซลเซี ยส
เปรี ยบเทียบกับข้าวเปลือกที่ลดความชื้นโดยการตากในที่ร่ม พบว่า ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่ความชื้ นเริ่ มต้น 30, 25-30 และ ประมาณ 20 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อตากให้แห้งในร่ ม มีปริ มาณต้นข้าว 51.25, 60.94 และ 45.22 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ แสดงว่าข้าวปทุมธานี 1 ที่ความชื้ นเก็บเกี่ ยว 25-30 เปอร์ เซ็นต์
จะมีความสมบูรณ์มากที่สุด และเมื่อผ่านการลดความชื้ นอย่างดี การสี แปรรู ปจะได้เปอร์ เซ็นต์ตน้ ข้าวมากที่สุด และการลดความชื้ นแบบไม่พกั โดย
การอบตั้งแต่ขา้ วเปลือกมีความชื้นสู งจนกระทัง่ แห้งโดยใช้อุณหภูมิสูงจะทาให้ขา้ วมีการแตกหักมากขึ้น จะเห็ นว่าข้าวเปลื อกปทุมธานี 1 ที่ความชื้ น
เริ่ มต้นมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อลดความชื้ นด้วยอุณหภูมิ 80, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซี ยส ได้ปริ มาณต้นข้าวเพียง 7.85, 17.33, 24.24 และ 31.44
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับในขณะที่ พ้ืนข้าวจริ งๆ มีตน้ ข้าวถึง 51.25 เปอร์ เซ็นต์ แสดงว่า การลดความชื้ นข้าวเปลื อกแบบไม่พกั มีแนวโน้มทาให้ขา้ ว
แตกหักมาก แม้จะใช้อุณหภูมิเพียง 50 องศาเซลเซียส ก็ตามทั้งนี้ เนื่ องจากการลดความชื้ นอย่างรวดเร็ วทาให้เกิ ดความเครี ยดภายในเมล็ดส่ งผลให้เกิ ด
รอยร้าวและเกิดการแตกหักสอดคล้องกับการทดลองของ Kunze, 1979. ในการทดลองอบลดความชื้ นข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 และ 3
ที่ความชื้นประมาณ 25.3 และ 19.3 เปอร์เซ็นต์ จึงลดอุณหภูมิลมร้อนที่ใช้เป็ น 70, 60, 50 และ 40 องศาเซลเซี ยส พบว่า การลดความชื้ นด้วยอุณหภูมิ
สูงตั้งแต่ขา้ วเปลือกชื้ นจนแห้งมีผลทาให้ขา้ วแตกหักมากแต่ถา้ ลดอุณหภูมิลงมีแนวโน้มที่จะทาให้ขา้ วมีการแตกหักลดลง การลดความชื้ นด้วยลมร้อน
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส ถึ งแม้จะใช้เวลานาน แต่ก็ทาให้ขา้ วมีการแตกหักลดลง มีปริ มาณต้นข้าวเพิ่มขึ้น แต่ต่างจากพื้นข้าวน้อยลง โดยเฉพาะ
ข้าวเปลือกที่มีความชื้นเริ่ มต้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อลดความชื้ นจนแห้งด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แบบไม่พกั เมื่อตรวจสอบคุณภาพการสี
จะได้ปริ มาณต้นข้าวถึง 43.17 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างจากปริ มาณต้นข้าวของพื้นข้าวเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น (ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 1 ลักษณะการลดความชืน้ ของข้ าวเปลือกปทุมธานี 1 ทีค่ วามชื้นเริ่มต้ น (a) มากกว่ า 30 เปอร์ เซ็นต์
(b) 25เปอร์ เซ็นต์ (c) 20 เปอร์ เซ็นต์ อบต่อเนื่องด้ วยอุณหภูมติ ่ างๆ จนแห้ ง
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ตารางที่ 1 ปริมาณต้ นข้ าวของข้ าวเปลือกปทุมธานี 1 จากการลดความชื้นแบบไม่ พกั
ความชื้นเริ่มต้ น
25.3
ความชื้นสุ ดท้ าย
13.8
60.94
22.32
28.31
34.83
52.68

32.5
อุณหภูมิลมร้อน
Shade dry
80
70
60
50
40

13.2
51.25
7.85
17.33
24.24
31.44
-

19.66
13.4
45.20
24.44
24.20
39.24
43.17

3.2 การอบลดความชื้นข้ าวเปลือกแบบอบและพัก
เมื่อทดลองอบลดความชื้ นข้าวเปลื อกปทุมธานี 1 ที่มีความชื้ นเริ่ มต้นต่างกัน โดยใช้ลมร้อนอุณหภูมิ 80, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 40 นาที พบว่า ขณะที่ขา้ วเปลือกมีความชื้นเริ่ มต้นมากกว่า20 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิที่ใช้ลดความชื้ นไม่มีผลต่อการลดความชื้ นของข้าวเปลื อก
แต่ถ้าข้าวเปลือกมีความชื้ นต่ากว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ การใช้อุณหภูมิสูงมีผลให้การลดความชื้ นทาได้เร็ วว่าการใช้อุณหภูมิต่า ภาพที่ 2 (a) ในขณะที่
อุณหภูมิของข้าวเปลือกจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ใช้ในการลดความชื้ น แต่ตรงกันข้าวกับความชื้ นเริ่ มต้นของข้าวเปลื อก โดยข้าวเปลื อกที่มี
ความชื้นต่า จะมีอุณหภูมิสูงกว่าข้าวเปลือกที่มีความชื้ นสู ง ภาพที่ 2 (b)
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ภาพที่ 2 ความชื้น (a) และอุณหภูมิ (b) ของข้ าวเปลือกทีอ่ บลดความชื้นด้ วยอุณหภูมติ ่ าง 80, 70, 60 และ
50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 40 นาที
นอกจากนี้ การพักข้าวเปลือกไว้เป็ นเวลา 30 60 90 และ 120 นาที หลังการลดความชื้ นโดยการผ่านลมร้ อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส
นาน 40 นาที พบว่า การพักข้าวเปลือกไว้นานมีแนวโน้มที่จะทาให้ได้เปอร์ เซ็นต์ตน้ ข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวเปลือกที่มีความชื้นเริ่ มต้น 32.5 เปอร์ เซ็นต์ มี
เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว 51.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพักไว้ 30 60 90 และ 120 นาที จะได้เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว 48.0 483 48.0 และ 49.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในขณะ
ที่ขา้ วเปลือกที่มีความชื้นเริ่ มต้น 25.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปริ มาณต้นข้าว 60.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพักข้าวเปลือกไว้ 30 60 90 และ 120 นาที จะได้ปริ มาณต้น
ข้าว 55.9 55.4 55.4 และ 58.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วนข้าวเปลือกที่มีความชื้ นเริ่ มต้น 19.8 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมีปริ มาณต้นข้าว 45.2 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อพัก
ไว้ 30 60 90 และ 120 นาที จะได้เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว 46.3 46.2 45.9 และ 46.7 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลของความชืน้ เริ่มต้นและเวลาพักของข้ าวเปลือกทีล่ ดความชื้นแบบนาน 40 นาที ด้ วยลมร้ อนอุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส
เวลาพัก (นาที)
30
60
90
120

ความชื้นเริ่ มต้น
ตัวควบคุม

32.5
51.3
48.0
48.3
48.0
49.2
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19.8
45.2
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46.2
45.9
46.7
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จะเห็นว่า การพักข้าวเปลือกไว้ 120 นาที มีแนวโน้มจะได้เปอร์ เซ็นต์ขา้ วต้น เพิ่มขึ้นมากที่สุด และเมื่อใช้เวลาในการลดความชื้ นนาน
40 นาที เท่าเดิมแต่ลดอุณหภูมิลมร้อนลงเป็ น 70 60 และ 50 องศาเซลเซี ยส การพักข้าวเปลือกไว้นาน 120 นาที ก็มีผลให้ปริ มาณต้นข้าวเพิ่มขึ้นได้
เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 3 - 5

ตารางที่ 3 ผลของความชืน้ เริ่มต้นและเวลาพักของข้ าวเปลือกทีล่ ดความชื้นแบบนาน 40 นาที ด้ วยลมร้ อนอุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียส
เวลาพัก (นาที)
30
60
90
120

ความชื้นเริ่ มต้น
ตัวควบคุม

32.5
51.3
48.5
47.3
47.2
48.7

เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว
25.3
60.9
58.5
57.8
58.5
57.8

19.8
45.2
37.1
30.6
32.8
42.3

ตารางที่ 4 ผลของความชืน้ เริ่มต้นและเวลาพักของข้ าวเปลือกทีล่ ดความชื้นแบบนาน 40 นาที ด้ วยลมร้ อนอุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส
เวลาพัก (นาที)
30
60
90
120

ความชื้นเริ่ มต้น
ตัวควบคุม

32.5
51.3
49.8
48.9
49.4
48.0

เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว
25.3
60.9
58.0
58.2
58.2
59.8

19.8
45.2
39.6
34.0
34.8
44.4

ตารางที่ 5 ผลของความชืน้ เริ่มต้นและเวลาพักของข้ าวเปลือกทีล่ ดความชื้นแบบนาน 40 นาที ด้ วยลมร้ อนอุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส
เวลาพัก (นาที)
30
60
90
120

ความชื้นเริ่ มต้น
ตัวควบคุม

เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว
25.3
60.9
57.8
58.5
58.0
60.1

32.5
51.3
50.1
48.7
49.8
49.6

19.8
45.2
46.3
46.2
45.8
46.6

4. สรุ ป
4.1 สรุปผลการวิจยั
1. ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวเมื่อมีความชื้นประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ และผ่านการลดความชื้นอย่างประณี ตโดยการตากลมใน
ที่ร่ม จะมีคุณภาพการสี ดีที่สุด ได้ปริ มาณต้นข้าวมากที่สุดถึง 60.9 เปอร์เซ็นต์
2. การลดความชื้ นข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตั้งแต่ความชื้ นเก็บเกี่ยวจนกระทัง่ แห้งด้วยลมร้อนทาให้คุณภาพการสี ของข้าวลดลงข้าวมีการ
แตกหัก มาก แต่ถ้าใช้อุณหภูมิ ล มร้ อน ประมาณ 40 องศาเซลเซี ยส ในขณะที่ ข ้าวเปลื อกมี ค วามชื้ นต่ ากว่า 20 เปอร์ เ ซ็นต์ โดยควบคุ มอุณหภูมิ
ข้าวเปลือกให้ต่ากว่า 40 องศาเซลเซียส จะทาให้คุณภาพการสี ของข้าวลดลงน้อยที่สุด
3. การลดความชื้ นข้าวเปลื อกปทุมธานี 1 ตั้งแต่ความชื้ นเก็บเกี่ ยว เป็ นเวลา 40 นาทีโดยใช้ลมร้อนอุณหภูมิ 80, 70, 60 และ 50 องศา
เซลเซียส หลังจากนั้นพักข้าวเปลือกไว้ก่อนที่จะลดความชื้ นต่อไปจนแห้งด้วยวิธีการอบสลับกับการพัก โดยการพักข้าวเปลือกไว้ประมาณ 120 นาทีก็
มีผลให้ปริ มาณต้นข้าวเพิ่มขึ้นทุกระดับความชื้น
4. การฝึ กอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มีท้ งั การอบรม สาธิ ต และแสดงนิ ทรรศการโดยมีเกษตรกรและผูส้ นใจเข้าร่ วมการอบรมจานวน
78 คน ณ ศูนย์เครื่ องจักรกลเกษตรจังหวัดชัยนาทโดยมีผปู ้ ระกอบการและผูส้ นใจเข้าร่ วมการอบรมจานวน 11 คน
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4.2 ข้ อเสนอแนะ
1. การลดความชื้นจะต้องเริ่ มต้นทันทีหลังการเก็บเกี่ยว
2. ควรมีการศึกษากับข้าวพันธุ์อื่นที่ได้รับความนิ ยมปลูกของเกษตรกร
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บทคัดย่อ
ผลของปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยน้ าชี วภาพ และการใชปปุ๋ยรว วมกันตวอการเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ตของถัว่ เหลื อง ภายใตปการควบคุม
ศัตรู พืชแบบธรรมชาติ ดาเนินการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ระหววางวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
2553 วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCBD จานวน 4 ซ้ า มีถวั่ เหลืองพันธุ์เชี ยงใหมว 1 และเชี ยงใหมว 60 เป็ น main plot และการใสว ปุ๋ยแบบตวางๆ
เป็ น sub plot มีดงั นี้คือ 1) ปุ๋ ยเคมีสูตร12-24-12 (C) อัตรา 30 กิโลกรัมตวอไรว แบวงใสว 3 ครั้ง ใสวพรปอมปลูก 14 วันและ 25 วันหลังงอก 2) ปุ๋ ยมูลวัว (M)
อัตรา 300 กิโลกรัมตวอไรว ใสวพรปอมปลูก 3) ปุ๋ ยน้ าชี วภาพไคโตซาน (K) อัตราสววน 1 ตวอ 500 ฉี ดพวนทุก 10 วันหลังงอก 4) C+M, 5) C+K, 6) C +M +K
โดยกวอนปลูกใสวปูนขาวอัตรา 280 กิโลกรัมตวอไรว และปุ๋ ยหิ นฟอสฟอไรท์อตั รา 100 กิ โลกรัมตวอไรว คลุกเมล็ดถัว่ เหลื องดปวยเชื้ อราไตรโคเดอร์ มาและ
เชื้อไรโซเบียมเพื่อปป องกันโรคโคนเนวาและสว งเสริ มการสรปางปมที่รากตามลาดับ สว วนการปป องกันแมลงใชป BT (Bacillus thuringiensis Berliner.) และ
น้ าสปมควันไมป ฉี ดพวนปุ๋ ยแคลเซียมและโบรอน อัตรา 10 มิลลิลิตรตวอน้ า 20 ลิตร ทุก 10 วัน ในระยะเริ่ มออกดอกจนถึ งเก็บเกี่ ยว จากผลการทดลอง
พบววาผลผลิตฝักสดและฝักแหปงของถัว่ เหลืองทั้ง 2 พันธุ์ไมวมีความแตกตวางกันทางสถิติ และการใสว ปุ๋ยแบบตวางๆไมวทาใหปผลผลิ ตฝักสดและเมล็ดแหปง
มีความแตกตวางกันทางสถิติ พันธุ์เชี ยงใหมว 1 ใหปน้ าหนัก 100 เมล็ดสดและเมล็ดแหปงมากกววาพันธุ์เชียงใหมว 60 อยวางมีนยั สาคัญทางสถิติ แตวจานวนฝัก
ตวอตปนของพันธุ์ชียงใหมว 60 สู งกววาพันธุ์เชียงใหมว 1 ถัว่ เหลืองทั้ง 2 พันธุ์ มีแนวโนปมตอบสนองตวอการใชปปุ๋ยมูลวัวรว วมปุ๋ ยเคมี (C+M) สาหรับควาดัชนี
การเก็บเกี่ยว (HI) มีความแตกตวางอยวางมีนยั สาคัญทางสถิ ติ โดยพบววาถัว่ เหลื องพันธุ์เชี ยงใหมว 60 มีควา 0.60 ซึ่ งสู งกววาพันธุ์เชี ยงใหมว 1 ซึ่ งมีควา 0.36
อยวางไรก็ตามถัว่ เหลืองพันธุ์เชียงใหมว 1 ใหปฝักที่มีขนาดใหญวและเมล็ดโตเหมาะที่จะผลิตเป็ นถัว่ เหลื องฝักสดและมีแนวโนปมผลผลิตเมล็ด สู งกววาพันธุ์
เชียงใหมว 60 และการใชปปยมู
ุ๋ ลวัวรว วมกับปุ๋ ยเคมีมีแนวโนปมใหปผลผลิตควอนขปางสูงในถัว่ เหลืองทั้ง 2 พันธุ์
คาสาคัญ : ถัว่ เหลือง ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมี ผลผลิต

Abstract
The experiment was conducted at Rajamangala University of Technology, Tawan-ok, Bangphra Campus, Chonburi province,
Thailand during May, 27 to September, 30 2010. Split plot design in RCBD was laid out with 4 replications, the two soybean varieties were
Chiang Mai 1 (CM 1) and Chiang Mai 60 (CM 60) as main plot and the types of fertilizer application were sub plot including; 1) Chemical
fertilizer (C) 12-24-12 at 30 kg/rai was applied as side dressing 3 times; at planting, 14 and 25 days after emergence 2) Cow manure (M) at 300
kg /rai was applied at planting 3) Bio-extracted Chitosan (K) at the rate of 1:500 was sprayed every 10 days after emergence 4) C + M, 5) C + K,
6) C + M + K . Lime at the rate of 280 kg/rai and rock phosphorite at 100 kg/rai were applied and incorporated into the soil before planting.
Trichoderma and Rhizobium were inoculated with seeds at sowing in order to preventing root diseases and promote root nodules of soybean,
respectively. Trichoderma, BT (Bacillus thuringiensis Berliner.) and distilled wood vinegar were used as biological pest control. Calcium and
Boron fertilizer was sprayed at the rate of 10 millimeters per 20 liters at 10 days interval beginning at flowering, and until harvesting stages in
order to increasing pod and seed development. The results showed that vegetative (V) and reproductive growth (R) were not significant differences
in all types of fertilizer application, however, vegetative and reproductive growths in CM 60 were faster than CM 1 in all stages of development.
Highly significantly differences of seed numbers per pod and 100 fresh seed weight were obtained in CM 1, but the number of pods per plant was
higher in CM 60 than in CM 1. Harvest index (HI) of CM 60 was 0.60 significantly different from that of CM 1, which valued 0.36. CM 1 and
CM 60 seemed to response to cow manure as broadcasting together with chemical fertilizer (C+M). Growing two soybean varieties with different
types of fertilizer application under biological pest management found that CM 1 had larger seed pods and seed sizes, therefore it was appropriate
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for vegetable soybean and grain yield productions. For the types of fertilizer application, cow manure plus chemical fertilizer (C+M) was
recommended.
Keyword: Soybean, Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer, Yield.

1. บทนา
ถัว่ เหลื องเป็ นพืชที่ปลูกทัว่ ภูมิภาคของประเทศไทยแตวพบปลูกมากในเขตภาคเหนื อทั้งตอนบนและตอนลวางไดปแกว เชี ยงใหมว ลาปาง
แพรว สุโขทัย และพิษณุโลก เป็ นตปน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีปลูกในบางจังหวัด เชว น ขอนแกวน ชัยภูมิ เลย สว วนภาคตะวันออกมีปลูกที่จงั หวัด
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกปว และจันทบุรี (สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2553) การบริ โภคถัว่ เหลื องในประเทศบริ โภคฝักสดหรื อถัว่ แระ และ
เมล็ดแหปงนาเมล็ดไปทาเป็ นผลิตภัณฑ์ตวางๆ เชวน น้ ามันพืช น้ าเตปาหู ป เตปาหู ปตวางๆ เป็ นตปน (กรมวิชาการเกษตร, 2553) เมล็ดถัว่ เหลืองมีสารอาหารสาคัญ
ที่มีประโยชน์ตวอรว างกาย ไดปแกว โปรตีน แรว ธาตุที่รวางกายตปองการเชว น เหล็ก แคลเซี ยมและฟอสฟอรัส สว วนวิตามินตวางๆ เชว น วิตามิน เอ บีซี เลซิ ทิน
และไนอะซิน ซึ่งชววยปป องกันการขาดแคลเซี ยมในกระดูกและบารุ งระบบประสาทในสมอง เมล็ดมีเสปนใยอาหารสู ง และยังมีสาร Isflavones ซึ่ งเป็ น
สารที่มีคุณสมบัติคลปายกับฮอร์ โมนเอสโตรเจนที่ไดปจากพืช เรี ยกววา Phyto-Estrogens ซึ่ งชว วยลดความเสี่ ยงตวอการเป็ นโรคหัวใจ มะเร็ งเตปานม มะเร็ ง
ตวอมลูกหมาก และลดอาการวัยทองเป็ นตปน (นิรนาม, 2553)
จากการทดลองของจิราวัฒน์ (2550) พบววาการใสว ปุ๋ยอินทรี ย ์ 2.5 ตันตวอไรว รววมกับการใสว ปุ๋ยเคมี N-P2O5-K2O อัตรา 37.0-14.0-18.0
กิโลกรัมตวอไรว ทาใหปผลผลิตเพิ่มขึ้น สววนการใสวปุ๋ยเคมีรววมกันในอัตราที่สูงกววานี้ ไมวทาใหปผลผลิ ตแตกตวางกันทางสถิ ติ สาหรับการใสว ปุ๋ยเคมีในอัตรา
ที่สูงเกิ นไปทาใหปอตั ราการตรึ งไนโตรเจนของถัว่ เหลื องลดลง และในการศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อผลิ ตถัว่ เหลื องฝั กสดปลอดสารพิษของรติกร
(2551) พบววาการใชปปุ๋ยคอกและปุ๋ ยหมักอัตรา 2 ตันตวอไรว ใหปผลผลิตแตกตวางกันทางสถิติ โดยการใชปปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันตวอไรว มีผลตวอการเจริ ญเติบโต
และการใหปผลผลิตของถัว่ เหลืองฝักสดใหปเฉลี่ยทั้ง 2 ปี สูงสุดคือ 1,205.11 กก.ตวอไรว ในขณะที่แปลงควบคุมใหปผลผลิตถัว่ เหลืองฝักสดต่าสุดคือ 799.78
กิโลกรัมตวอไรว และจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบววาการใชปปุ๋ยคอกอัตรา 2 ตันตวอไรว ไดปผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดคือ 4,010.66
บาทตวอไรว ในการทดลองครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตฝักสดและผลผลิตเมล็ด การใชป อินทรี ยวัตถุปรับปรุ งดินใหปดินมี
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพดีข้ ึนและมีธาตุอาหารพืชครบถปวน ลดการใชปปุ๋ยเคมี และตปนทุนการผลิ ต รวมทั้งผลผลิตที่ ไดปมีความปลอดภัยตวอทั้ง
เกษตรกรและผูบป ริ โภค ภายใตปการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี

2. วิธีการทดลอง
ทาการทดลองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรีระหววางวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30
กันยายน 2553 วางแผนการทดลองแบบ split plot ใน RCBD จานวน 4 ซ้ า มีถวั่ เหลืองพันธุ์เชี ยงใหมว 1 และเชี ยงใหมว 60 เป็ น main plot และการใสว
ปุ๋ ยแบบตวางๆเป็ น sub plot ดังนี้ คือ 1) ปุ๋ ยเคมีสูตร12-24-12 (C) อัตรา 30 กิ โลกรัมตวอไรว แบวงใสว 3 ครั้ง ใสว พรปอมปลูก 14 วันและ 25 วันหลังงอก 2)
ปุ๋ ยมูลวัว (M) อัตรา 300 กิ โลกรัมตวอไรว ใสว พรปอมปลูก 3) ปุ๋ ยน้ าชี วภาพไคโตซาน (K) อัตราสว วน 1 ตวอ 500 ฉี ดพวนทุก 10 วันหลังงอก 4) C+M, 5)
C+K, 6) C +M +K โดยกวอนปลูกใสว ปูนขาวอัตรา 280 กิโลกรัมตวอไรว และปุ๋ ยหิ นฟอสฟอไรท์อตั รา 100 กิ โลกรัมตวอไรว คลุกเมล็ดดปวยเชื้ อราไตรโค
เดอร์ มาและเชื้ อไรโซเบียม ปป องกันโรครากโคนเนว าและสว งเสริ มการสรป างปมที่ รากตามลาดับ เมื่อมีแมลงเขปาทาลายฉี ดพวนสาร BT (Bacillus
thuringiensis Berliner) และน้ าสปมควันไมป ฉี ดพวนปุ๋ ยแคลเซียมและโบรอนอัตราสววน 10 มิลลิลิตรตวอน้ า 20 ลิตรทุก 10 วัน ในระยะเริ่ มออกดอกจนถึง
เก็บเกี่ยว

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
3.1 ผลผลิตฝักสด
จากการทดลองเก็บเกี่ ยวฝักสดเมื่อมีอายุ 80 และ 85 วัน หลังงอกในพันธุ์เชี ยงใหมว 1 และเชี ยงใหมว 60 ตามลาดับพบววาถัว่ เหลื อง 2
พันธุ์มีจานวนฝักตวอตปน น้ าหนัก 100 เมล็ดสด และจานวนเมล็ดตวอฝัก แตกตวางกันอยวางมีนยั สาคัญทางสถิ ติ พันธุ์เชี ยงใหมว 1 มีจานวนเมล็ดตวอฝัก
และน้ าหนัก 100 เมล็ดสดสู งกววาพันธุ์เชียงใหมว 60 อยวางมีนยั สาคัญทางสถิติ แตวพนั ธุ์เชี ยงใหมว 60 ใหปจานวนฝักตวอตปนมากกววาพันธุ์เชี ยงใหมว 1 อยวางมี
นัยสาคัญทางสถิติ สว วนการใสว ปุ๋ยรู ปแบบตวางๆ เชวน ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยมูลวัว และปุ๋ ยน้ าชี วภาพไคโตซานไมวทาใหปจานวนฝักตวอตปนและผลผลิตแตกตวางกัน
อยวางมีนัยสาคัญทางสถิ ติ แตวทาใหปน้ าหนัก 100 เมล็ดสด มีความแตกตวางกันทางสถิ ติโดยที่การใชปปุ๋ยทั้ง 3 ชนิ ดรว วมกันทาใหปมีเมล็ดสดมีน้ าหนัก
สูงสุดในพันธุ์เชียงใหมว 1 คือ 49.00 กรัมแตวไมวมีความแตกตวางทางสถิติกบั การใสว ปุ๋ยแบบ C+M และ C+K สาหรับการฉี ดปุ๋ ยน้ าชี วภาพไคโตซานเพียง
อยวางเดียวทาใหปน้ าหนัก 100 เมล็ดสดต่าที่สุดคือ 43.00 กรัมในพันธุ์เชี ยงใหมว 1 สาหรับน้ าหนัก 100 เมล็ดในพันธุ์เชี ยงใหมว 60 พบววามีน้ าหนักนปอย
ที่สุดเฉลี่ยเทวากับ 27.50 กรัม และการใสว ปุ๋ยแบบตวางๆ ไมวทาใหปน้ าหนักเมล็ด 100 เมล็ดมีความแตกตวางกันอยวามีนยั สาคัญทางสถิติ จากการทดลองครั้ง
นี้พบววาพันธุ์เชียงใหมว 60 มีแนวโนปมใหปผลผลิตฝักสดเฉลี่ยมีแนวโนปมสู งกววาพันธุ์เชี ยงใหมว 1 คือ 832.00 และ 768.00 กิ โลกรัมตวอไรว ตามลาดับ และ
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เมื่อพิจารณาการใสว ปุ๋ยแบบตวางๆ แลปว พบววาพันธุ์เชี ยงใหมว 60 มีแนวโนปมตอบสนองตวอการใสว ปุ๋ยเคมีรววมกับปุ๋ ยมูลวัว C+M ซึ่ งใหปผลผลิตฝักสด
1,008.00 กิโลกรัมไรว แตวพนั ธุ์เชียงใหมว 60 มีขอป ดปอยคือใหปเมล็ดมีขนาดเล็กกววาพันธุ์เชียงใหมว 1 และตอบสนองตวอปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยน้ าชี วภาพไคโตซาน
มากกววา (Table.1)
รติกร (2551) ศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อผลิ ตถัว่ เหลื องฝั กสดปลอดสารพิษพบววาการใชปปุ๋ยคอกและปุ๋ ยหมักอัตรา 2 ตันตวอไรว ใหป
ผลผลิตแตกตวางกันทางสถิติ การใชปปุ๋ยหมักหรื อปุ๋ ยคอกอัตรา 2 ตันตวอไรว มีผลตวอการเจริ ญเติบโตและการใหปผลผลิ ตของถัว่ เหลื องฝักสดใหปผลผลิ ต
เฉลี่ยทั้ง 2 ปี สูงสุดคือ 1,205.11 กิโลกรัมตวอไรว ในขณะที่แปลงควบคุมใหปผลผลิตถัว่ เหลืองฝักสดต่าสุด

3.2 ผลผลิตเมล็ด
พันธุ์เชี ยงใหมว 1 และเชี ยงใหมว 60 เก็บเกี่ ยวผลผลิตเมล็ดเมื่อมีอายุ 105 และ 96 วันหลังงอกตามลาดับ ผลของการใสว ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ละ
ปุ๋ ยเคมี และการใสวรววมกันแบบตวางๆ ไมวทาใหปจานวนฝักตวอตปน จานวนเมล็ดตวอฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ดแหปง และผลผลิ ตแตกตวางกันอยวางมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ แตวมีความแตกตวางกันอยวางมีนยั สาคัญทางสถิติในแตวลกั ษณะดังกลวาวในระหววางพันธุ์เชี ยงใหมว 1 และเชี ยงใหมว 60 โดยที่พนั ธุ์เชี ยงใหมว 1 มี
น้ าหนัก 100 เมล็ดแหปง จานวนเมล็ดตวอฝักเทวากับ 24.10 กรัม และ 2.80 เมล็ดตามลาดับซึ่ งสู งกววาพันธุ์เชี ยงใหมว 60 อยวางมีนยั สาคัญทางสถิ ติ แตว
พันธุ์เชี ยงใหมว 60 ใหปจานวนฝักตวอตปน 26.46 ฝัก ในขณะที่พนั ธุ์เชี ยงใหมว 1 ใหปจานวนที่ 18.06 ฝักตวอตปน สาหรับผลผลิตเมล็ดมีแนวโนปมววาพันธุ์
เชี ยงใหมว 1 ใหปผลผลิตสู งกววาพันธุ์เชี ยงใหมว 60 ที่ 397.60 กิ โลกรัมตวอไรว ในขณะที่พนั ธุ์เชี ยงใหมว 60 ใหปผลผลิต 377.07 กิโลกรัมตวอไรว และเมื่อ
พิจารณาการใสว ปุ๋ยแบบตวางๆ แลปวพบววา ถัว่ เหลืองทั้ง 2 พันธุ์มีแนวโนปมตอบสนองตวอการใสว ปยเคมี
ุ๋ และปุ๋ ยมูลวัวซึ่งใหปผลผลิตสู งสุ ดในพันธุ์เชี ยงใหมว
1 ที่ 444.10 กิโลกรัมตวอไรว และพันธุ์เชียงใหมว 60 ที่ 465.60 กิโลกรัมตวอไรว สาหรับควาดัชนี การเก็บเกี่ยวพบววาพันธุ์เชี ยงใหมว 60 มีควาดัชนี การเก็บเกี่ ยว
ที่ 0.60 ซึ่ งสู งกววาพันธุ์เชี ยงใหมว 1 ที่มีควา 0.36 อยวางมี นยั สาคัญทางสถิติ (Table.2) แตวมีขอป สังเกตววาการทดลองครั้งนี้ มีการใสว ปุ๋ยมูลวัวในอัตราที่
ควอนขปางต่าคือ 300 กิโลกรัมตวอไรว ดังนั้นในการทดลองตวอไปจึ งควรเพิ่มอัตราปุ๋ ยมูลวัวใหปสูงขึ้น โดยการทดลองนี้ สอดคลปองกับ จิราวัฒน์ (2550)
พบววาการใสว ปุ๋ยอินทรี ยต์ ้ งั แตว 2.5 ตันตวอไรว รว วมกับการใสว ปุ๋ยเคมี (N-P2O5-K2O) อัตรา 37.0-14.0-18.0 กิโลกรัมตวอไรว ทาใหปผลผลิตเพิ่มขึ้น สว วนการใสว
ปุ๋ ยชนิ ด ตวางๆ รว วมกันในอัตราที่สู งกววานี้ ไมวท าใหปผลผลิ ตแตกตวางกัน ทางสถิ ติ เนื่ องจากการใสว ปุ๋ยเคมีใ นอัตราที่ สู งเกิ น ไปท าใหป อตั ราการตรึ ง
ไนโตรเจนลดลง

Table 1 Types of fertilizer application affected on vegetable soybean yield in CM 1 and CM 60
100 seeds fresh
Yield (kg/rai)
weight(g.)1/
Chiang Mai 1
35.20
2.78
47.25ab
912.00
ab
39.98
2.70
47.25
672.00
30.28
2.93
43.00c
672.00
b
31.38
2.68
46.75
816.00
ab
28.30
2.55
47.00
912.00
32.75
2.40
49.00a
624.00
b
a
a
mean
32.98
2.67
46.71
768.00ns
Chiang Mai 60
C
43.85
2.28
26.75d
720.00
d
M
48.28
2.48
27.25
912.00
d
K
39.10
2.43
27.00
720.00
C+M
56.33
2.28
28.50d
1,008.00
C+K
44.05
2.33
27.25d
816.00
d
C+M+K
50.98
2.28
28.25
816.00
a2/
b
b
mean
47.10
2.34
27.50
832.00ns
CV.(%)a
63.51
18.07
2.65
40.79
CV.(%)b
26.36
8.02
3.81
23.79
1/ Means followed by the same letters in a column are not significantly different at 95% according to DMRT
2/ Means followed by the same letters between 2 varieties are not significantly different at 95% according to DMRT
Variety 2/

Types of fertilizer
application
C
M
K
C+M
C+K
C+M+K

Pods per plant

Seeds per pod
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Income Baths/rai
20,064
14,784
14,784
17,952
20,064
13728
16,896
15,840
20,064
15,840
22,176
17,592
17,592
18,304
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Table 2 Types of fertilizer application affected on grain yield in CM 1 and CM 60 varieties
100 seeds dry
Yield/ plants(g) Yield (kg/rai)
weight(g.)
Chiangmai1
20.65
2.75
23.63
231.25
443.90
18.88
2.83
23.75
223.75
429.50
16.25
2.80
23.88
186.25
357.70
19.20
2.80
23.88
231.25
444.10
16.63
2.78
24.63
180.00
345.60
16.68
2.83
24.88
190.00
364.80
mean
18.05 b
2.80 a
24.10 a
207.08 ns
397.60 ns
Chiangmai 60
C
26.80
2.25
15.25
186.25
357.70
M
27.83
2.20
15.50
215.00
412.80
K
22.08
2.10
15.13
155.75
299.14
C+M
32.90
2.23
15.25
242.50
465.60
C+K
24.50
2.13
15.13
186.25
357.60
C+M+K
24.65
2.05
15.13
192.50
369.60
mean
26.46 a1/
2.16 b
15.23 b
196.04 ns
377.07 ns
CV.(%)a
27.85
9.09
3.61
45.49
45.49
CV.(%)b
26.77
5.75
3.17
23.79
23.79
1/ Means followed by the same letters in between 2 varieties are not significantly different at 95% according to DMRT
Variety 1/

Types of
ferilizer
C
M
K
C+M
C+K
C+M+K

Pods per plant

Seeds per pod

Harvest Index
0.48
0.35
0.35
0.36
0.33
0.28
0.36 b
0.62
0.84
0.53
0.58
0.62
0.41
0.60 a
66.75
59.38

4. สรุ ป
1. การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมีที่มีผลตวอการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของถัว่ เหลือง 2 พันธุ์ พบววาการใสว ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ละ
ปุ๋ ยเคมี และการใสวรววมกันแบบตวางๆ ไมวทาใหปจานวนฝักตวอตปน จานวนเมล็ดตวอฝัก ผลผลิตฝักสดและผลผลิตเมล็ดมีความแตกตวางกันอยวางมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ แตวพบววาการใสว ปุ๋ยเคมี รววมกับปุ๋ ยมูลวัว และการใสว ปุ๋ยเคมีรววมกับปุ๋ ยน้ าชี วภาพไคโตซานมีแนวโนปมใหปผลผลิ ตฝั กสดของถัว่ เหลื องเพิ่ม
สูงขึ้น โดยถัว่ เหลืองพันธุ์เชี ยงใหมว 1 มีผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 912.00 กิโลกรัมตวอไรว ราคาประมาณกิโลกรัมละ 22 บาท ทาใหปมีรายไดป 20,064 บาทตวอไรว
และถัว่ เหลืองพันธุ์เชี ยงใหมว 60 มีผลผลิตฝักสดที่ 1008.00 กิโลกรัมตวอไรว และมีรายไดป 22,176 บาทตวอไรว ตามลาดับ
2. การควบคุมศัตรู พืชดปวยชี ววิธีต้ งั แตวปลูกจนกระทัง่ เก็บเกี่ ยว พบววาการควบคุมศัตรู พืชใหปผลไดปดี พอสมควร ทาใหปถวั่ เหลื องพันธุ์
เชียงใหมว 1 และพันธุ์เชี ยงใหมว 60 สามารถเจริ ญเติบโตและใหปผลผลิตไดป
3. พันธุ์เชี ยงใหมว 1 มีแนวโนปมใหปผลผลิ ตเมล็ดเฉลี่ยตวอไรว สูงกววาพันธุ์เชี ยงใหมว 60 คือ 397.60 และ 377.07 กิ โลกรัมตวอไรว ตามลาดับ
การใสว ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยมูลวัวรว วมกัน มีแนวโนปมทาใหปผลผลิตฝักสดและผลผลิตเมล็ดสูงขึ้นในถัว่ เหลืองทั้ง 2พันธุ์
4. ถัว่ เหลืองพันธุ์เชียงใหมว 1 มีความเหมาะสมสาหรับการปลูกเป็ นถัว่ เหลื องรับประทานฝักสดเนื่ องจากมีลกั ษณะเมล็ดโตและฝักที่มี
ขนาดใหญว
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ผลของปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยเคมีและนา้ หมักชี วภาพต่ อผลผลิตถั่วฝักยาว
Effect of Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer and Bio-Extracts on Yard Long Bean Yield
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บทคัดย่อ
การศึ กษาผลของปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมี และน้ าหมักชี วภาพต่อผลผลิ ตถัว่ ฝักยาว ทาการทดลองในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ทาการทดลอง 2 ฤดูปลูก คือ ต้นฤดูฝน (ระหว่างเดื อนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน)
และปลายฤดูฝน (ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) ปี 2553 วางแผนการทดลองแบบ 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete
Block Design จานวน 4 ซ้ า โดยมีปัจจัย A เป็ นชนิ ดน้ าหมักชีวภาพ 2 สู ตร คือ น้ าหมักชีวภาพสู ตรไข่ไก่ และสู ตรผักใบเขียว (อัตรา 20 ซี ซีต่อน้ า 20
ลิตร) ปัจจัย B เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ (ปุ๋ ยหมัก) ในอัตรา 1,280 และ 2,560 กิ โลกรัมต่อไร่ และปั จจัย C เป็ นปุ๋ ยเคมี คือ ไม่ให้ปุ๋ยเคมีและให้ปุ๋ยเคมีสูตร 1515-15 และสูตร 46-0-0 ในอัตรา 32 และ 8 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ โดยมีการให้ปยเคมี
ุ๋ สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 ในอัตรา 64 และ 16 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลาดับ เป็ นทรี ทเม็นท์ควบคุม
ผลการทดลองพบว่า การผลิตถัว่ ฝักยาวฝักสดต้นฤดูฝนให้ผลผลิตและจานวนฝักรวมต่อพื้นที่มีความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ 0.01 โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดี ยว (อัตราปกติ ) ให้ผลผลิตฝักสด และจานวนฝักมากกว่าการผลิ ตถัว่ ฝั กยาวโดยใช้ปุ๋ยเคมี (อัตราครึ่ งหนึ่ ง)
ร่ วมกับปุ๋ ยหมักและน้ าหมักชี วภาพ (ผลผลิตฝักสด 13.82 และ 10.30 กก./5 ม2 จานวนฝัก 711 และ 531 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ) ส่ วนปั จจัยการทดลอง
อื่นๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การผลิ ตถัว่ ฝักยาวฝักสดปลายฤดูฝน พบว่าผลผลิ ตและจานวนฝั กรวมต่อพื้นที่ มีความแตกต่างทางสถิ ติ
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดยการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชี วภาพและปุ๋ ยเคมี ให้ผลผลิตฝักสดและจานวนฝักต่อพื้นที่มากกว่าการผลิ ตถัว่ ฝักยาว
โดยใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชีวภาพ (ผลผลิตฝักสด 19.28 และ 15.85 กก./5 ม2 จานวนฝัก 840 และ 719 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ) ส่ วนปั จจัยการทดลอง
อื่นๆ พบว่าทั้งผลผลิตและจานวนฝักต่อพื้นที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนลักษณะทางพืชสวนอื่นๆ ได้แก่ความยาวฝัก น้ าหนักต่อฝัก เส้นผ่าน
ศูนย์กลางฝัก และจานวนเมล็ดต่อฝัก ให้ผลไม่แตกต่างกันระหว่างปั จจัยและระดับของปั จจัยการทดลองดังกล่าว
คาสาคัญ : ถัว่ ฝักยาว น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมี

Abstract
The study on the effect of organic fertilizer, chemical fertilizer and bio-extracts on yard long bean yield was conducted at
Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chonburi province, in early rainy season (April – June, 2010) and late rainy season (July –
September, 2010). The experiment design used for both seasons was 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design with 4
replications. The treatments included control (applied with chemical fertilizers, 15-15-15 and 46-0-0 at 64 and 16 kg/rai, respectively), factor A:
bio-extracts (egg formula and vegetable formula), factor B: organic fertilizer (compost) at the rate of 1,280 and 2,560 kg/rai, and factor C:
chemical fertilizers (not applied and applied with 15-15-15 and 46-0-0 at 32 and 8 kg/rai, respectively).
The results revealed that in the early rainy season yard long bean gave significant differences (P < 0.01) in fresh pod yield and
number of pods per plot (5 m2). Control (chemical fertilizers only, normal rate) gave more yield and pods per plot than chemical fertilizers (half
rate) + compost + bio-extracts (yield: 13.82 and 10.30 kg/plot, number of pods: 711 and 531 pods/plot, respectively), whereas, the other factors
were not significantly different. In the late rainy season, there were also significantly different (P < 0.01) in fresh pod yield and number of pods per
plot (5 m2), but in another factor. Applying compost + bio-extracts + chemical fertilizers gave more yield and pods per plot than applying compost
+ bio-extracts without chemical fertilizers (yield: 19.28 and 15.85 kg/plot, number of pods: 840 and 719 pods/plot, respectively), where, the other
factors were not significantly different. Other horticultural characters such as pod length, pod weight, pod diameter and seeds per pod were not
significantly different among the experimental factors and the levels within factor.
Keyword : Yard Long Bean, bio-extracts, organic fertilizer, chemical fertilizer.
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1. บทนา
ถัว่ ฝักยาว Vigna sesquipedalis. Koern. เป็ นผักตระกูลถัว่ มีถิ่นกาเนิ ดในประเทศจีน และอินเดีย เป็ นพืชผักชนิ ดหนึ่ งที่นิยมบริ โภคทั้ง
ภายในและนอกประเทศ โดยฝักสดที่อ่อนใช้รับประทานเป็ นผักสด สามารถนามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง และยังใช้เป็ นวัตถุ ดิบทางด้าน
อุตสาหกรรมบรรจุกระป๋ องและแช่แข็งด้วย ถัว่ ฝักยาวนอกจากจะเป็ นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารสู งแล้ว การปลูกถัว่ ฝักยาวยังช่ วยปรับปรุ งดิ นให้ดี
ขึ้นด้วย ถัว่ ฝักยาวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤศจิกายนปลูกได้ผลดีที่สุด ถัว่ ฝักยาว
มีลาต้นเป็ นเถาเลื้อย และต้องปลูกโดยการทาค้างจึงจะทาให้ผลผลิ ตสู งสุ ด การวางแผนการผลิ ตที่ดีทาให้เกษตรกรที่ปลูกถัว่ ฝักยาวไม่มีปัญหาด้าน
ราคาผลผลิต แต่เกษตรกรจะต้องผลิ ตให้ผลผลิ ตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2551) จากข้อมูลการปลูกผักใน
จังหวัดชลบุรี ปี 2552/2553 พบว่ามีพ้ืนที่ปลูกถัว่ ฝักยาว 1,012 ไร่ ผลผลิ ตรวม 1,512 ตัน (สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี , 2553) และมี พ้ืนที่ปลู ก
ถัว่ ฝักยาวรวมทั้งประเทศ 61,242.64 ไร่ (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2552)
เมื่อมีการใช้พ้นื ที่ปลูกพืชติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง การระบาดของโรคแมลงศัตรู พืชเพิ่มมาก
ขึ้น ผลผลิตลดลง เกษตรกรจึงจาเป็ นต้องหันไปพึ่งพาสารเคมี และปุ๋ ยเคมีทาให้ตน้ ทุนในการผลิตเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นในปั จจุบนั การใช้น้ าหมักชี วภาพจึง
เป็ นทางเลือกหนึ่งที่มีบทบาทต่อการผลิตผักของเกษตรกร เนื่ องจากน้ าหมักชี วภาพเป็ นสารที่ได้จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมี ใช้เป็ น
สารเร่ งการเจริ ญเติ บ โตของพื ช ป้ องกัน ก าจัดโรคและแมลงที่ ผลิ ตได้ง่าย ไม่ ส ลับ ซับ ซ้อน มี ค วามปลอดภัยต่ อผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อ ม
(สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย, 2547) สามารถนามาใช้ผลิ ตผักสดเพื่อการบริ โภคหลายชนิ ด เช่ น กะหล่ าปลี บล็อกโคลี่
ผักกาดหอม ผักกาดขาว ผักกาดหัว แครอท พริ ก มะเขือ (ชมรมเกษตรธรรมชาติแห่งประเทศไทย, 2544) แตงกวา คะน้า ถัว่ ฝักยาว (จานุลกั ษณ์ และ
คณะ, 2546) ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถวั่ ฝักยาว (ร่ วมจิตร, 2546) และใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์และฝักสดถัว่ ฝักยาว (ร่ วมจิตร, 2551) เพื่อลดการใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี
และลดต้นทุนในการผลิตลง พร้อมนี้ยงั ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ปลอดภัยแก่เกษตรกรผูผ้ ลิ ต และปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม แต่เนื่ องจากการ
ใช้น้ าหมักชีวภาพของเกษตรกรมัก เป็ นการใช้ตามการบอกเล่าไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ นอน ทาให้เป็ นการเพิ่มต้นทุนการผลิ ตโดยไม่จาเป็ น ดังนั้นงาน
ทดลองนี้จึงเป็ นการศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้น้ าหมักชี วภาพสู ตรไข่ไก่ และสู ตรผักใบเขียว ร่ วมกับการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยเคมี ที่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตและผลผลิ ตฝั กสดถัว่ ฝั ก ยาว และอาจใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดชนิ ดที่ เหมาะสม แนะนาแก่ เกษตรกรผูป้ ลู กถัว่ ฝั กยาว เพื่อให้ มี
หลักเกณฑ์ในการใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพและอาจลดต้นทุนการผลิตต่อไป

2. วิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์ ประกอบด้วย น้ าหมักชี วภาพสู ตรไข่ไก่ และน้ าหมักชี วภาพสู ตรผักใบเขียว ปุ๋ ยอินทรี ย ์ (ปุ๋ ยหมัก) ปุ๋ ยเคมี สู ตร 15-15-15
และสู ตร 46-0-0 ถัว่ ฝักยาวพันธุ์ลาน้ าชี อุปกรณ์ในการจัดทาแปลง อุปกรณ์ ตวงน้ าหมักชี วภาพ อุปกรณ์ ฉีดพ่นน้ าหมักชี วภาพ อุปกรณ์ ชงั่ น้ าหนัก
อุปกรณ์วดั ความยาวต้นและความยาวฝัก

2.2 วิธีการ
ดาเนิ นการทดลองในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดื อน
เมษายนถึ งเดื อนกันยายน พ.ศ. 2553 ก่ อนการทดลองมี การเก็บ ตัวอย่างดิ นในแปลงทดลองเพื่ อวิเคราะห์ ค วามเป็ นกรดเป็ นด่ างของดิ น ปริ มาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ โปแตสเซียมที่ละลายน้ าได้ และปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน
วางแผนการทดลองแบบ 1+(2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design จานวน 4 ซ้ า โดยมีปัจจัย A เป็ นชนิ ดน้ า
หมักชีวภาพ 2 สูตร คือ น้ าหมักชีวภาพสูตรไข่ไก่ และน้ าหมักชี วภาพสู ตรผักใบเขียว อัตรา 20 ซี ซีต่อน้ า 20 ลิตร ปั จจัย B เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ (ปุ๋ ยหมัก)
ในอัตรา 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ ปั จจัย C เป็ นปุ๋ ยเคมี คื อไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และสู ตร 46-0-0 ในอัตรา 32 และ 8
กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีทรี ทเม็นท์ควบคุมคือการใช้ปยเคมี
ุ๋
สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 อัตรา 64 และ 16 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ดาเนินการทดลอง
ระหว่างเดือนเมษายน - เดื อนกันยายน พ.ศ. 2553 กับถัว่ ฝักยาวพันธุ์ลาน้ าชี การให้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ ห้โดยคลุกรองก้นหลุมก่อนปลูก การให้ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 แบ่งใส่ 2 ครั้งเท่าๆ กันโดยใส่ รองก้นหลุม และหลังปลูก 3 สัปดาห์ การให้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ให้หลังปลูก 2 สัปดาห์ และฉี ดพ่นน้ าหมัก
ชีวภาพทุก 7 วัน ตามอัตราการทดลอง
การบันทึกข้อมูลด้านการเจริ ญเติบโต ได้แก่จานวนกิ่ งแขนงต่อต้น จานวนข้อต่อต้น ความยาวต้นหลังการเก็บเกี่ ยว และอายุการเก็บ
เกี่ยว การบันทึกข้อมูลผลผลิต ได้แก่ความยาวฝัก น้ าหนักฝัก เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก จานวนเมล็ดต่อฝัก จานวนฝักต่อแปลง และ ผลผลิตฝักต่อแปลง การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง 1+ (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Functional analysis of variance และ Duncan’s new Multiple Range Test
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ผลการทดลองพบว่า การผลิ ตถัว่ ฝักยาวฝักสดโดยใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดี ยว ทั้งต้นและปลายฤดูฝน ให้ความยาวฝัก น้ าหนักต่อฝั ก
เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก และจานวนเมล็ดต่อฝัก ไม่แตกต่างทางสถิ ติกบั การผลิ ตถัว่ ฝักยาวฝักสดโดยใช้ปุ๋ยหมัก ร่ วมกับน้ าหมักชี วภาพ และปุ๋ ยเคมี ใน
ทุกปัจจัยการทดลอง (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2)

Table 1. Pod length and pod weight of yard long bean applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and
bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors
Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Eggs Bio-Extract
- Vegetables Bio-Extract
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
- Bio-Extract + Organic Fertilizer+Fertilizer
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
F-test
C.V. (%)
ns = not significant

Pod length (cm)
C1
C2
53.27
54.43
53.37
53.96

Average
53.85
53.67

C1
30.13
29.85

Pod weight (g)
C2
32.28
31.95

Average
31.21
30.90

53.62
53.12
53.18
53.56
53.52
53.22

53.90
54.03
54.03
53.90
53.49
54.44

53.76
53.58
53.61
53.73
53.48
53.83

29.18
30.52
30.43
29.27
29.88
29.82

31.96
31.94
31.83
32.06
31.25
32.64

30.57
31.23
31.13
30.67
30.57
31.23

ns
2.94

ns
4.83

-

ns
7.45

ns
13.20

-

Table 2. Pod diameter and seeds per pod of yard long bean applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and
bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors
Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Eggs Bio-Extract
- Vegetables Bio-Extract
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
- Bio-Extract + Organic Fertilizer+ Fertilizer
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
F-test
C.V. (%)
ns = not significant

C1
1.05
1.04

Pod diameter (cm)
C2
Average
1.03
1.04
1.02
1.03

C1
17.28
16.84

Seeds per pod (seed)
C2
Average
18.20
17.74
18.40
17.62

1.03
1.05
1.05
1.03
1.03
1.05

1.03
1.01
1.02
1.02
1.02
1.02

1.03
1.03
1.04
1.03
1.03
1.04

16.92
16.76
16.79
16.89
16.97
16.71

18.42
18.39
18.55
18.26
18.09
18.72

17.67
17.58
17.67
17.58
17.53
17.72

ns
3.97

ns
5.53

-

ns
3.61

ns
5.21

-

การผลิตถัว่ ฝักยาวในต้นฤดูฝน พบว่าจานวนกิ่งแขนงต่อต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใช้ปยหมั
ุ๋ กอัตรา 2,560 กิ โลกรัมต่อไร่
ให้จานวนแขนงต่อต้นมากกว่าการใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 1,280 กิ โลกรัมต่อไร่ (1.89 และ 1.70 แขนงต่อต้นตามลาดับ) พบว่าจานวนข้อต่อต้นมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ ยเคมี มีจานวนข้อต่อต้นมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว (22.48 และ 21.55 ข้อต่อ
ต้นตามลาดับ) และพบว่าการใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ มีจานวนข้อต่อต้นแตกต่างทางสถิติกบั การใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 1,280 กิโลกรัมต่อไร่
(23.59 และ 21.36 ข้อต่อต้นตามลาดับ) การผลิตถัว่ ฝักยาวฝักสดปลายฤดูฝน พบว่าจานวนกิ่งแขนงต่อต้นมีความแตกต่างกันทางสถิ ติ โดยการใช้ปุ๋ย
หมักอัตรา 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ มีจานวนแขนงต่อต้นมากกว่าการใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 1,280 กิโลกรัมต่อไร่ (1.82 และ 1.64 แขนงต่อต้นตามลาดับ) และ
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พบว่าการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชี วภาพและปุ๋ ยเคมี มีจานวนแขนงต่อต้นแตกต่างทางสถิ ติกบั การใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ (1.80 และ 1.65
แขนงต่อต้น ตามลาดับ) ส่ วนจานวนข้อต่อต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกปั จจัยการทดลอง ดังตารางที่ 3

Table 3 Number of lateral branches per plant and number of nods per plant of yard long bean applied with
organic fertilizer, chemical fertilizer and bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors
Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Eggs Bio-Extract
- Vegetables Bio-Extract
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
- Bio-Extract + Organic Fertilizer+ Fertilizer
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
F-test
C.V. (%)

No. of lateral branches per plant
C1
C2
Average
1.60
1.58
1.59
1.80
1.73
177

Number of nodes per plant (node)
C1
C2
Average
21.55b
19.60
20.58
22.48a
19.33
20.91

1.80
1.80
1.70 b
1.89 a
1.85
1.75

21.89
23.06
21.36 b
23.59 a
21.90
23.05

1.74
1.72
1.64 b
1.82 a
1.80 a
1.65 b

177
1.76
1.67
1.86
1.83
1.70

19.59
19.06
19.15
19.50
19.63
19.03

*
*
*
ns
10.19
11.91
10.72
8.11
ns and * = not significant and significantly different at 0.05, respectively
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.05 according to functional analysis of variance.

20.74
21.06
20.26
21.55
20.77
21.04
-

การผลิตถัว่ ฝักยาวฝั กสดต้นฤดู ฝน พบว่าช่ วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
เดี ยว มีช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตมากกว่าการผลิ ตถัว่ ฝักยาวโดยใช้ ปุ๋ ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชี วภาพและปุ๋ ยเคมี ในทุกอัตราการทดลอง
(40.50 และ 36.69 วัน ตามลาดับ) ส่ วนปั จจัยการทดลองอื่นๆ ช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ ยวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ และความยาวต้นหลังการ
เก็บเกี่ยวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกปั จจัยการทดลอง การผลิตถัว่ ฝักยาวฝักสดปลายฤดูฝน พบว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต และความ
ยาวต้นหลังการเก็บเกี่ยวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกปั จจัยการทดลอง ดังตารางที่ 4

Table 4 Harvesting period and plant length of yard long bean applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and
bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors
Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Eggs Bio-Extract
- Vegetables Bio-Extract
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Fertilizer
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
F-test
C.V. (%)

Harvesting period (day)
C1
C2
Average
40.50 a
32.50
36.50
36.69 b
32.59
34.64

C1
5.19
4.73

Plant length (m)
C2
4.46
4.56

Average
4.83
4.65

36.75
36.63
36.69
36.69
37.00
36.38

4.59
4.87
4.80
4.65
4.64
4.81

4.53
4.60
4.74
4.39
4.70
4.42

4.56
4.74
4.77
4.52
4.67
4.62

32.88
32.31
32.88
32.31
32.38
32.81

34.82
34.47
34.79
34.50
34.69
34.60

*
ns
ns
ns
5.04
3.50
15.05
14.27
ns and * = not significant and significantly different at 0.05, respectively
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.05 according to functional analysis of variance.
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การผลิตถัว่ ฝักยาวฝักสดต้นฤดูฝน พบว่าผลผลิตและจานวนฝักรวมต่อพื้นที่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดย
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวให้ผลผลิตฝักสด และจานวนฝักมากกว่าการผลิตถัว่ ฝักยาวโดยใช้ ปุ๋ ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชี วภาพและปุ๋ ยเคมีในทุกอัตราการ
ทดลอง (ผลผลิตฝักสด 13.82 และ 10.30 กก./5 ม2, จานวนฝัก 711 และ 531 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ) ส่ วนปั จจัยการทดลองอื่นๆ พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ คือ น้ าหมักชี วภาพสู ตรไข่ไก่และน้ าหมักชี วภาพสู ตรผักให้ผลผลิ ตฝักสด 10.85 และ 9.76 กก./5 ม2 ตามลาดับ และให้จานวนฝัก 563
และ 500 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ ปุ๋ ยหมักอัตรา 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสด 10.26 และ 10.34 กก./5 ม2 ตามลาดับ และให้จานวนฝัก
528 และ 534 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ น้ าหมักชี วภาพร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี และน้ าหมักชี วภาพร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ ให้ผลผลิ ตฝักสด 10.37 และ
10.24 กก./5 ม2 ตามลาดับ และให้จานวนฝัก 538 และ 525 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ)
การผลิ ตถัว่ ฝักยาวฝักสดปลายฤดูฝน พบว่าผลผลิ ตและจานวนฝักรวมต่อพื้นที่มีความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
โดยการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชี วภาพและปุ๋ ยเคมี ให้ผลผลิ ตฝักสดและจานวนฝักต่อพื้นที่มากกว่าการผลิ ตถัว่ ฝั กยาวโดยใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับน้ า
หมักชีวภาพ (ผลผลิตฝักสด 19.28 และ 15.85 กก./5 ม2 จานวนฝัก 840 และ 719 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ) ส่วนปัจจัยการทดลองอื่นๆ พบว่าทั้งผลผลิตและ
จานวนฝักต่อพื้นที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ คือ ปุ๋ ยเคมีอย่างเดี ยว และปุ๋ ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชี วภาพและปุ๋ ยเคมีในทุกอัตราการทดลองให้ผล
ผลิตฝักสด 18.36 และ 17.56 กก./5 ม2 ตามลาดับ และให้จานวนฝัก 820 และ 780 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ น้ าหมักชี วภาพสู ตรไข่ไก่และน้ าหมักชี วภาพ
สู ตรผักให้ผลผลิตฝักสด 16.76 และ 18.37 กก./5 ม2 ตามลาดับ และให้จานวนฝัก 743 และ 816 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ ปุ๋ ยหมักอัตรา 1,280 และ 2,560
กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสด 18.05 และ 17.08 กก./5 ม2 ตามลาดับ และให้จานวนฝัก 788 และ 719 ฝัก/5 ม2 ตามลาดับ ดังตารางที่ 5

Table 5 Number of pods per plot (5 m2) and yield per plot (5 m2) of yard long bean applied with organic fertilizer,
chemical fertilizer and bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors
Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Eggs Bio-Extract
- Vegetables Bio-Extract
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
- Bio-Extract + Organic Fertilizer+Fertilizer
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
F-test
C.V. (%)

per plot (5 m2) (pod)
C2
Average
820
765
780
655

Yield per plot (5 m2) (Kg)
C1
C2
Average
13.82 a
18.36
16.09
10.30 b
17.56
13.93

563
500
528
534
538
525

743
816
788
771
840 a
719 b

653
658
658
653
689
622

10.85
9.76
10.26
10.34
10.37
10.24

16.76
18.37
18.05
17.08
19.28 a
15.85 b

13.81
14.07
14.16
13.71
14.83
13.05

**
19.71

**
12.98

-

**
20.64

**
14.46

-

Number of pods
C1
711 a
531 b

** = significantly different at 0.01
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.05 according to functional analysis of variance.

4. วิจารณ์ และสรุ ป
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การผลิ ต ถั่วฝั ก ยาวฝั ก สดต้น และปลายฤดู ฝนโดยให้ ปุ๋ ยเคมี ให้ ผ ลผลิ ต ฝั ก สดที่ มีค วามยาวฝั ก น้ าหนัก ฝั ก
เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก และจานวนเมล็ดต่อฝัก ไม่แตกต่างทางสถิติกบั การผลิตถัว่ ฝักยาวโดยใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับน้ าหมักชี วภาพและปุ๋ ยเคมี ซึ่ งสอดคล้อง
กับการทดลองของพิณทิพย์และคณะ (2548) ที่พบว่าความยาวฝัก น้ าหนักฝัก และความหวานของถัว่ ฝักยาวที่ได้รับปุ๋ ยชนิ ดต่างๆ ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ
การผลิตฝักสดถัว่ ฝักยาวต้นและปลายฤดูฝน โดยใช้น้ าหมักชี วภาพสู ตรไข่ไก่ ให้ผลผลิ ตไม่แตกต่างทางสถิ ติกบั การผลิ ตโดยใช้น้ า
หมักชี วภาพสู ตรผัก คือ 13.81 และ 14.07 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 5 ตารางเมตร การผลิ ตฝักสดถัว่ ฝักยาว โดยใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 1,280 กิ โลกรัมต่อไร่ ให้
ผลผลิ ตไม่แ ตกต่างทางสถิ ติก ับการผลิ ตโดยใช้ปุ๋ ยหมัก อัตรา 2,560 กิ โลกรั มต่ อไร่ คื อ 14.16 และ 13.71 กิ โลกรั มต่ อพื้ น ที่ 5 ตารางเมตร ซึ่ ง
สอดคล้องกับการทดลองของร่ วมจิตร (2551) ที่พบว่าการผลิตถัว่ ฝักยาวโดยใช้น้ าหมักชี วภาพ ยิปซัม่ และน้ าหมักชี วภาพร่ วมกับยิปซัม่ ให้ความยาว
ฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ และสมศักดิ์ (2546) ที่พบว่าการผลิตถัว่ ฝักยาวโดยใช้ปุ๋ยน้ าชี วภาพจากเศษผักที่ความเข้มข้นต่างๆ ให้ผลผลิ ตและคุณภาพ
ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ การผลิตถัว่ ฝักยาวฝักสดต้นดูฝนโดยให้ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตฝักสดที่มี จานวนฝั กต่อพื้นที่ และจานวนผลผลิตต่อพื้นที่
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แตกต่างทางสถิติกบั การผลิตถัว่ ฝักยาวโดยใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับน้ าหมักชี วภาพและปุ๋ ยเคมี อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01 คือ จานวนฝัก 711 และ 531 และ
น้ าหนักฝัก 13.82 และ 10.30 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 5 ตารางเมตร ตามลาดับ ส่วนการผลิตฝักสดถัว่ ฝักยาวโดยให้และไม่ให้ปุ๋ยเคมีปลายฤดูฝน ให้ผลผลิต
ที่แตกต่างทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01 คือ จานวนฝัก 840 และ 719 ฝัก และน้ าหนักฝัก 19.28 และ 15.87 กิ โลกรัมต่อพื้นที่ 5 ตารางเมตร
ตามลาดับ สอดคล้องกับการทดลองของ เบญจา (2550) ที่พบว่าการใส่ ปุ๋ยและไม่ใส่ ปุ๋ยให้ผลผลิ ตแตกต่างกันทางสถิ ติ และ Abayomi et al. (2008) ที่
พบว่าองค์ประกอบผลผลิ ตและผลผลิตเมล็ดถัว่ พุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อมีการใช้ปุ๋ยเคมี N – P2O5 – K2O ในอัตรา 30 – 15 – 15 กิ โลกรัมต่อ
เฮกแตร์ ข้ ึนไป และ Susila et al. (2007) ที่พบว่าถัว่ ฝักยาวให้ผลผลิ ตต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติเมื่อให้ปุ๋ยที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสอัตรา 0 และ 180
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แต่ให้ผลผลิตต่อต้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาผลของปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมี แ ละน้ าหมัก ชี วภาพ ต่ อผลผลิ ตแตงกวาบริ โภคผลสด ทาการทดลองในแปลงทดลองของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ทาการทดลอง 2 ฤดูปลูก คือ ต้นฤดูฝน (เดื อนเมษายน ถึ งเดื อน
มิถุนายน) และปลายฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงเดื อนกันยายน) 2553 โดยวางแผนการทดลองแบบ 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized
Complete Block Design จานวน 4 ซ้ า โดยมีปัจจัย A เป็ น ชนิ ดน้ าหมักชี วภาพ 2 สู ตร คือ น้ าหมักชี วภาพสู ตรผลไม้ และน้ าหมักชี วภาพสู ตรปลา
(อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร) ปัจจัย B เป็ น ปุ๋ ยอินทรี ย ์ (ปุ๋ ยหมัก) ในอัตรา 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ และปั จจัย C เป็ น ปุ๋ ยเคมี (สูตร 15-15-15)
ในอัตรา 0 และ 32 กิโลกรัมต่อไร่ และใช้ปยเคมี
ุ๋ สูตร 15-15-15 อัตรา 64 กิโลกรัมต่อไร่ เป็ นทรี ทเมนท์ควบคุม
ผลการศึ ก ษาพบว่า การผลิ ตแตงกวาบริ โภคผลสดในต้นฤดูฝน จานวนผลและผลผลิ ต ต่ อพื้ น ที่ มี ค วามแตกต่างทางสถิ ติอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.01 โดยการใช้น้ าหมักชี วภาพ ร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยเคมี (อัตราครึ่ งหนึ่ ง) ให้จานวนผลและน้ าหนักผลผลิ ตมากกว่าการใช้
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว (538 และ 427 ผล /5 ม2, ผลผลิต 42.24 และ 39.91 กก./5 ม2 ตามลาดับ) การใช้น้ าหมักชี วภาพจากปลาหมักให้จานวนผลมากกว่าการ
ใช้น้ าหมักชีวภาพจากพืช (570 และ 507 ผล /5 ม2 ตามลาดับ) การใช้ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 2,560 กก./ไร่ ให้ผลผลิ ตมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ อัตรา 1,260
กก./ไร่ (44.70 และ 39.78 กก./5 ม2 ตามลาดับ) ส่ วนปั จจัยการทดลองอื่นๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดใน
ปลายฤดูฝนพบว่า จานวนผลต่อพื้นที่และน้ าหนักสดของต้นมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรี ยอ์ ตั รา 2,560 กก./ไร่ ให้จานวนผลต่อพื้นที่และน้ าหนักสดของต้นมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 1,260 กก./ไร่ (จานวนผล 352 และ 312 ผล /5
ม2 น้ าหนักสดของต้น 0.57 และ 0.44 กก./ต้น ตามลาดับ) ส่ วนปั จจัยการทดลองอื่นๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ และลักษณะทางพืชสวน
อื่นๆ ในทั้ง 2 ฤดูปลูก ได้แก่ ความยาวผล น้ าหนักต่อผล เส้นผ่าศูนย์กลางผล ความหวาน (Total soluble solid, TSS) จานวนกิ่ งแขนง และความยาว
ปล้อง ไม่มีความแตกต่างกันในทุกปัจจัยและระดับปัจจัยการทดลอง
คาสาคัญ : น้ าหมักชี วภาพ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมี แตงกวา

Abstract
The study on the effect of organic fertilizer, chemical fertilizer and bio-extracts on cucumber yield was conducted at Rajamangala
University of Technology Tawan-ok, Chonburi province, in early rainy season (April – June, 2010) and late rainy season (July – September, 2010).
The experiment design used for both seasons was 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design with 4 replications. The
treatments included control (applied with chemical fertilizers, 15-15-15 at 64 kg/rai, respectively), factor A: bio-extracts (fruit formula and fish
formula), factor B: organic fertilizer (compost) at the rate of 1,280 and 2,560 kg/rai, and factor C: chemical fertilizers (not applied and applied with
15-15-15 at 32 kg/rai, respectively). The results revealed that in the early rainy season cucumber gave significant differences (P < 0.01) in fresh
fruit yield and number of fruits per plot (5 m2). Chemical fertilizers (half rate) + compost + bio-extracts gave more yield and fruit per plot than
Control (chemical fertilizers only, normal rate) (yield: 42.24 and 39.91 kg/plot, number of fruits: 538 and 427 fruifs /plot, respectively). Applying
bio-extracts of fish formula gave more number of fruits per plot than that of fruit formula (570 and 507 fruits per plot, respectively). Compost
applied in the rate of 2,560 kg/rai gave more yield than that of 1,260 kg/rai (44.70 and 39.78 kg/m2, respectively), whereas, the other factors were
not significantly different. In the late rainy season, there were significant differences in number of fruits per plot (5 m2) (P < 0.05) and plant fresh
weight (P < 0.01). Applying compost at the rate of 2,560 kg/rai gave more plant fresh weight and number of fruits per plot than that of 1,280
kg/rai (plant fresh weight: 0.57 and 0.44 kg/plant, number of fruits: 352 and 312 fruits/plot, respectively), where, the other factors were not
significantly different. Other horticultural characters such as fruit length, fruit weight, fruit diameter and total soluble solid were not significantly
different among the experimental factors and the levels within factor.
Keyword : Bio-extract, Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer and Cucumber.
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1. บทนา
แตงกวา (Cucumis Sativus L.) เป็ นพืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) มีถิ่นกาเนิ ดในประเทศอินเดี ย เป็ นพืชตระกูลเดี ยวกันกับแตงโม
ฟักทอง บวบ มะระ น้ าเต้า อายุต้งั แต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้เวลา 30-45 วัน ผลผลิตสามารถนาไปปรุ งอาหารได้หลายชนิ ด เช่ น แกงจืด ผัด จิ้มน้ าพริ ก
หรื อแปรรู ปเป็ นแตงกวาดอง (เฉลิมเกียรติ, 2549) สถานการณ์การผลิตในปี 2552 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกแตงกวา จานวน 51,349 ไร่ (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2552) โดยจังหวัดชลบุรีมีพ้นื ที่ปลูกแตงกวา จานวน 1,008 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,137 กิโลกรัมต่อไร่ อาเภอที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ พนัสนิ คม
บ่อทอง บ้านบึง และ ศรี ราชา (สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, 2553) ปั ญหาในการผลิ ตแตงกวาของจังหวัดชลบุรีที่พบในปั จจุบนั ได้แก่ ผลผลิ ตต่อ
ไร่ ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ต่า เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี เป็ นจานวนมากทาให้ผลผลิ ตที่ได้ไม่ปลอดภัยจากสารพิษ
ดังนั้นการส่งเสริ มการผลิตแตงกวา นอกจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีแล้ว การใช้น้ าหมักชี วภาพ ปุ๋ ยอินทรี ยห์ รื อปุ๋ ยหมักเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผปู้ ลูก
แตงกวา สามารถลดต้นทุนการผลิ ต และลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรู พืช ที่ ก่อให้เกิ ดอันตรายแก่ ผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โภค และ
สิ่ งแวดล้อม Zhu (2005 อ้างโดย Mahmoud et, al., 2009) พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่มากเกิ นไป ทาให้เกิ ดการสะสมสารตะกัว่ และไนเตรท
ตกค้างในผลผลิต ซึ่ งเป็ นสารก่อมะเร็ งที่อนั ตราย และทาให้คุณภาพของดินไม่เหมาะสม Gangolli (1994 อ้างโดย Mahmoud et, al., 2009) พบว่า ผัก
เป็ นแหล่งที่สาคัญที่นาสารไนเตรทเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่า 85% ต่อวัน
ปุ๋ ยหมักคือ (กรมพัฒนาที่ดิน, มปป.) ปุ๋ ยธรรมชาติชนิ ดหนึ่ งซึ่ งได้จากเศษพืชต่างๆ เศษขยะมูลฝอยหลายชนิ ด อาจมีซากสัตว์และมูล
สัตว์รวมอยูด่ ว้ ย เมื่อนามาผสมรวมกันโดยอาศัยกรรมวิธีการหมักอย่างง่าย และใช้เวลาในระยะหนึ่ง เศษพืชเศษขยะเหล่านี้ จะเปลี่ยนไปจากรู ปเดิ มอัน
เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของจุลินทรี ย ์ หลังจากนั้นก็สามารถนาเอาปุ๋ ยหมักที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดิ น ซึ่ งธงชัย (2546) กล่าว
ว่า มาตรฐานปุ๋ ยหมัก ต้องมีสัดส่ วนของคาร์ บอนต่อไนโตรเจน ไม่น้อยกว่า 20: 1 มีไนโตรเจน ทั้งหมด 1% ฟอสฟอรัส 1 % และโปตัสเซี ยม 0.5%
หรื อสู งกว่า ความชื้ นและสารที่ระเหยไม่ได้ เกิ น 35% โดยน้ าหนัก อินทรี ยว์ ตั ถุ 30-60% pH 6 -7.5 โดยกรมวิชาการเกษตร (2548) กล่าวว่าน้ าหมัก
ชีวภาพหรื อน้ าสกัดชี วภาพ เป็ นวิธีการสกัดน้ าเลี้ ยงจากเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ซึ่ งประกอบด้วยสารประกอบอินทรี ยโ์ ดยใช้น้ าตาลหรื อกากน้ าตาล
(Molasses) ใส่ ลงไปจะได้น้ าเลี้ ยงที่สกัดออกมาเป็ นสี น้ าตาล โดยกระบวนการพลาสโมไลซี ส (plasmolysis) ของเหลวหรื อน้ าหมักที่ได้น้ ี จะมีท้ งั
จุลินทรี ยธ์ รรมชาติที่เกิ ดขึ้นหลากหลายชนิ ด รวมทั้งมีสารประกอบที่สกัดได้จากเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ชนิ ดต่างๆ ได้แก่สารพวก คาร์ โบไฮเดรต
โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมน เอนไซม์และอื่ นๆ ส่ วนพงษ์ พฤกษา (2548) กล่าวว่า น้ าหมักชี วภาพประกอบด้วยสารต่างๆ และจุลินทรี ยเ์ ป็ นจานวน
มาก ซึ่ งสามารถแบ่งออกตามประเภทของวัตถุดิบที่นามาผลิตได้เป็ น 2 ประเภท คือน้ าหมักชี วภาพที่ผลิ ตจากพืช และน้ าหมักชี วภาพที่ผลิ ตจากสัตว์
และ ออมทรัพย์ และคณะ (2547) กล่าวว่า น้ าหมักชี วภาพที่ผลิตโดยใช้ปลาเป็ นวัสดุหลักมีปริ มาณธาตุอาหารหลักครบทุกตัวอย่าง และมีปริ มาณโดย
เฉลี่ยสูงกว่าน้ าหนักชี วภาพที่ผลิตจากวัสดุหลักชนิ ดอื่น ไนโตรเจน (%) น้ าหมักจากพืช 0.10-1.80 และน้ าหมักจากสัตว์ 0.06-1.82 ฟอสฟอรัส (%)
น้ าหมักจากพืช 0.01-3.74 และน้ าหมักจากสัตว์ 0.01-3.41 โพแทสเซี ยม (%) น้ าหมักจากพืช 0.38-1.72 น้ าหมักจากสัตว์ 0.02- 4.93 ดังนั้นการ
ทดลองนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมี และ น้ าหมักชี วภาพ ในอัตราที่เหมาะสมซึ่ งมีผลต่อผลผลิตแตงกวาบริ โภคผลสด
ความปลอดภัย และอาจรวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิต สาหรับนาไปใช้ส่งเสริ มเกษตรกรผูผ้ ลิตแตงกวา และการปรับใช้กบั พืชชนิดอื่นๆ

2. วิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์ทดลอง ประกอบด้วย น้ าหมักชีวภาพสู ตรผลไม้ และน้ าหมักชีวภาพสู ตรปลาหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ (ปุ๋ ยหมัก) ปุ๋ ยเคมี สู ตร 15-15-15
และสูตร 46-0-0 แตงกวาพันธุ์มาลัย 759 อุปกรณ์ในการจัดทาแปลง พลาสติกคลุมแปลง อุปกรณ์ตวงน้ าหมักชี วภาพ อุปกรณ์ฉีดพ่นน้ าหมักชี วภาพ
อุปกรณ์ชงั่ น้ าหนัก อุปกรณ์วดั ความยาวต้นและขนาดใบ อุปกรณ์วดั ความหวาน

2.2 วิธีการ
1. ดาเนินการทดลองในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดื อน
เมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ก่อนการทดลองมีการเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลอง ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และน้ าหมักชี วภาพ ส่ งไปตรวจวิเคราะห์หา
คุณสมบัติดา้ นเคมี และปริ มาณธาตุอาหารหลักที่สถานีพฒั นาที่ดินเขตที่ 2 อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. การวางแผนการทดลองแบบ 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design จานวน 4 ซ้ า โดยมีปัจจัย A
เป็ นน้ าหมักชีวภาพ 2 สูตร คือ น้ าหมักชี วภาพสูตรผลไม้ และน้ าหมักชี วภาพสู ตรปลา อัตรา 20 ซี ซีต่อน้ า 20 ลิตร ปั จจัย B เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นอัตรา
1,280 และ 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจัย C เป็ นปุ๋ ยเคมี (สู ตร 15-15-15) ในอัตรา 0 และ 32 กิ โลกรัมต่อไร่ โดยใช้ปุ๋ยเคมี (สู ตร 15-15-15) อัตรา 64
กิโลกรัมต่อไร่ เป็ นทรี ทเมนท์ควบคุม
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3. การจัดทาแปลงเตรี ยมแปลงไถพรวนดินกาจัดวัชพืช จัดทาแปลงย่อยขนาด 1 x 5 เมตร จานวน 36 แปลง ใช้พลาสติกสี ดาคลุม
แปลงเพื่อป้ องกันวัชพืช ยกร่ องแปลงปลูกแบบแถวคู่ ระยะระหว่างต้นและระหว่างแถว 20 x 80 เซนติเมตร จานวน 20 ต้นต่อแปลง ใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ย ์
ใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก และใส่ ปยเคมี
ุ๋ ปยเคมี
ุ๋
(สูตร 15-15-15) จานวน 2 ครั้งโดยใส่รองก้นหลุม และหลังจากปลูกแตงกวา 2 สัปดาห์
4. พืชทดสอบใช้แตงกวาบริ โภคผลสด พันธุ์ลูกผสมมาลัย 759 ก่อนปลูกเพาะเมล็ดแตงกวาในกระบะเพาะชา หรื อ ถุงพลาสติก คลุก
ยากันเชื้อรา รดน้ าเช้าเย็นพอแตงกวา ออกใบจริ งได้ 3-4 ใบ (ประมาณ 6 วัน ) ทาการย้ายกล้าลงปลูกในแปลงก่อนย้ายกล้าให้รดน้ าที่แปลงปลูกและ
กล้าแตงกวาให้ชุ่ม โดยย้ายปลูกในช่วงเวลาเย็น ทาร่ มพรางแสงให้แตงกวา รดน้ าโดยใช้สปริ งเกอร์ วันละ 4 ครั้ง เป็ นเวลา 3 วัน พอต้นแตงกวาตั้ง
ตัวได้ ลดการให้น้ าเป็ นวันละ 2 ครั้ง (เช้า – เย็น) ปลูกซ่อมและถอนแยกให้มีตน้ แตงกวาหลุมละ 1 ต้น ให้แล้วเสร็ จภายใน 2 สัปดาห์ และ ปั กค้างให้
ต้นแตงกวายึดเกาะ การปฏิบตั ิดูแลรักษาตามคาแนะนาทางวิชาการ และฉี ดพ่นน้ าหมักชีวภาพทุก 7 วัน ตามอัตราการทดลอง
5. การจดบันทึกข้อมูลผลผลิตและคุณภาพผลผลิ ต ได้แก่ จานวนผลต่อแปลง น้ าหนักต่อผล น้ าหนักผลผลิ ตต่อแปลง ความยาวผล
เส้นผ่าศูนย์กลางผล และ ความหวาน โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างจากทุกแปลงๆ ละ 10 ผล และการจัดเก็บข้อมูล จานวนกิ่ งแขนง ความยาวของปล้องที่ 7
ความสู งของต้น และน้ าหนักสดของลาต้น ใบ กิ่งแขนง ราก ภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างจากทุกแปลงๆ ละ 10 ต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลอง 1 + (2 x 2 x 2) Factorial in Randomized Complete Block Design และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Functional analysis of variance และ Duncan’s new Multiple Range Test

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดลองพบว่า การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดในต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน โดยใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว อัตรา 64กิ โลกรัมต่อไร่ ใน
พื้นที่ 5 ตารางเมตร ให้ผลผลิตผลสดที่มี ความยาวผล น้ าหนักต่อผล เส้นผ่าศูนย์กลางผล ความหวาน (Total soluble solid, TSS) จานวนกิ่ งแขนง และ
ความยาวปล้อง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ ร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี ในทุกปั จจัยและ
อัตราการทดลอง (ตารางที่ 1, 2 และ 3)
การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดต้นฤดูฝน พบว่า ความยาวลาต้น และน้ าหนักสด ภายหลังการเก็บเกี่ ยว ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ
ทุกปัจจัยและอัตราการทดลอง (ตารางที่ 4) แต่พบว่าจานวนผลและน้ าหนักผลผลิตรวมต่อพื้นที่ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
โดยการใช้น้ าหมักชี วภาพร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมีให้จานวนผลและน้ าหนักผลผลิตแตงกวาโดยรวมมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดี ยว ในทุกอัตรา
การทดลอง (538 และ 427 ผล/5 ม2 ผลผลิต 42.24 และ 39.91 กก./5 ม2 ตามลาดับ) การใช้น้ าหมักชี วภาพจากปลาหมักให้จานวนผลต่อแปลงมากกว่า
การใช้น้ าหมักชี วภาพจากพืช อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 (570 และ 507 ผล /5 ม2 ตามลาดับ) การใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ อัตรา 2,560 กก./ไร่ ให้น้ าหนัก
ผลผลิตแตงกวามากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ อัตรา 1,260 กก./ไร่ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 (44.70 และ 39.78 กก./5 ม2 ตามลาดับ) สาหรับปั จจัยการ
ทดลองอื่นๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยที่ การใช้น้ าหมักชี วภาพจากปลาหมักมีแนวโน้มให้ผลผลิตต่อแปลงมากกว่าการใช้น้ าหมัก
ชี วภาพจากพืช (44.05 และ 40.42 กก./5 ม2 ตามลาดับ) การใช้ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 2,560 กก./ไร่ มีแนวโน้มให้จานวนผลมากกว่าการใช้ที่อตั รา 1,260
กก./ไร่ (556 และ 521 ผล/5 ม2 ตามลาดับ) การใช้น้ าหมักชีวภาพร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้มให้จานวนผลและผลผลิตมากกว่าการใช้น้ า
หมักชีวภาพ ร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ (557 และ520 ผล /5 ม2 ผลผลิต 43.55 และ 40.92 กก./5 ม2 ตามลาดับ) (ตารางที่ 5)
การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดในปลายฤดูฝน พบว่าน้ าหนักสดของต้นมีความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดย
การใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ยอ์ ตั รา 2,560 กก./ไร่ ให้น้ าหนักสดมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ อัตรา 1,280 กก./ไร่ (0.57 และ 0.44 กก./ต้น ตามลาดับ) ส่วนปั จจัยการ
ทดลองอื่นๆ น้ าหนักสด และความยาวลาต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติทุกปั จจัยการทดลอง (ตารางที่ 4) แต่พบว่าจานวนผลต่อพื้นที่มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ยอ์ ตั รา 2,560 กก./ไร่ ให้จานวนผลมากกว่าที่อตั รา 1,260 กก./ไร่ อย่างมีนยั สาคัญที่
2
ระดับ 0.05 (352 และ 312 ผล/5 ม ตามลาดับ) สาหรับปัจจัยการทดลองอื่นๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใช้น้ าหมักชี วภาพร่ วมกับ
ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้มให้จานวนผลมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว (332 และ 326 ผล/5 ม2) การใช้น้ าหมักชี วภาพจากผลไม้มีแนวโน้มให้
จานวนผลและผลผลิตมากกว่าการใช้น้ าหมักชี วภาพจากปลาหมัก (343 และ 332 ผล/5 ม2 ผลผลิต 33.70 และ 32.15 กก./5 ม2 ตามลาดับ) การใช้น้ า
หมักชีวภาพร่ วมกับ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้มให้จานวนผล และน้ าหนักผลผลิ ต สู งกว่าการใช้น้ าหมักชี วภาพ ร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ (347 และ
317 ผล/5 ม2, ผลผลิต 33.30 และ 32.55 กก./5 ม2 ตามลาดับ) (ตารางที่ 5)
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Table 1. Fruit length and fruit weight of cucumber applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and bio-extracts
in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors
Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Fruit Bio-Extract
- Fish Bio-Extract
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical
F-test
C.V. (%)
ns = not significant

Fruit length (cm)
C1
C2
12.23
13.14
12.47
12.95

Average
12.68
12.71

12.61
12.33
12.29
12.66
12.30
12.64
ns
7.07

12.86
12.56
12.62
12.79
12.66
12.76
-

13.11
12.79
12.96
12.93
13.02
12.88
ns
3.39

C1
94.13
104.55

Fruit weight (g)
C2
107.40
106.67

Average
100.76
105.61

108.03
101.08
104.88
104.23
104.79
104.31
ns
11.67

109.41
103.92
107.12
106.21
107.99
105.35
ns
10.52

108.72
102.50
106.00
105.22
106.39
104.83
-

Table 2 Fruit diameter and total soluble solid (TSS) of cucumber applied with organic fertilizer, chemical fertilizer
and bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors
Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Fruit Bio-Extract
- Fish Bio-Extract
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical
F-test
C.V. (%)
ns = not significant

C1
3.66
3.82
3.68
3.96
3.83
3.81
3.80
3.85
ns
9.50

Fruit diameter (cm)
C2
Average
3.80
3.73
3.76
3.79
3.82
3.70
3.82
3.70
3.71
3.81
ns
9.76

3.75
3.83
3.82
3.75
3.75
3.83
-

Total soluble solid (TSS, Brix)
C1
C2
Average
4.88
5.36
5.12
4.80
5.36
5.08
4.78
4.82
4.71
4.89
4.83
4.77
ns
5.94

5.30
5.42
5.41
5.31
5.36
5.37
ns
4.49

5.04
5.12
5.06
5.10
5.09
5.07
-

Table 3 Number of lateral branches per plant and Internode length of cucumber applied with organic fertilizer,
chemical fertilizer and bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors
Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Fruit Bio-Extract
- Fish Bio-Extract
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)

No. of lateral branches per plant
C1
C2
Average
6.25
6.00
6.13
6.22
6.03
6.13

Internodes length (cm)
C1
C2
Average
6.50
7.58
7.04
6.63
7.64
7.14

5.88
6.56
6.13
6.31

6.62
6.64
6.63
6.63

6.25
5.81
5.63
6.44
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6.06
6.19
5.88
6.38

7.65
7.63
7.52
7.76

7.14
7.14
7.08
7.20

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical
F-test
C.V. (%)
ns = not significant

6.06
6.38
ns
14.15

Oral Presentation
5.81
6.25
ns
24.27

5.94
6.32
-

6.65
6.62
ns
6.10

7.42
7.86
ns
9.97

7.04
7.24
-

Table 4 Plant length and plant fresh weight of cucumber applied with organic fertilizer, chemical fertilizer and
bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors

Plant length (m)
C2
2.17
2.30

Plant fresh weight (Kg/plant)
C1
C2
Average
0.56
0.50
0.53
0.60
0.50
0.55

C1
Average
Control (Chemical fertilizer)
2.33
2.25
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
2.22
2.26
Factors
- Fruit Bio-Extract
2.17
2.36
2.27
0.58
- Fish Bio-Extract
2.27
2.24
2.26
0.62
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
2.17
2.19
2.18
0.59
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
2.27
2.41
2.34
0.62
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
2.15
2.23
2.19
0.58
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical
2.29
2.37
2.33
0.62
F-test
ns
ns
ns
C.V. (%)
13.59
15.00
24.98
ns and ** = not significant and significantly different at 0.01, respectively
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.01 according to functional analysis of variance.

0.53
0.47
0.44 b
0.57 a
0.50
0.51
**
17.40

0.56
0.55
0.52
0.59
0.54
0.57
-

Table 5 Number of fruits per plot (5 m2) and yield per plot (5 m2) of cucumber applied with organic fertilizer,
chemical fertilizer and bio-extracts in early (C1) and late (C2) rainy season
Experimental factors

Number of Fruits per plot (5 m2) (Fruit)
C1
C2
Average
326
376.50
427 b
332
435.00
538 a

Yield per plot (5 m2) (Kg)
C1
C2
Average
33.56
33.73
33.91 b
32.92
37.58
42.24 a

Control (Chemical fertilizer)
All factors (Chemical fertilizer +Organic)
Factors
- Fruit Bio-Extract
343
425.00
40.42
507 b
- Fish Bio-Extract
332
451.00
44.05
570 a
- Organic Fertilizer (1,280 Kg/rai)
521
416.50
312 b
39.78 b
- Organic Fertilizer (2,560 Kg/rai)
556
454.00
352 a
44.70 a
- Bio-Extract + Organic Fertilizer
520
317
418.50
40.92
- Bio-Extract + Organic Fertilizer + Chemical
557
347
452.00
43.55
F-test
**
*
**
C.V. (%)
12.09
14.36
12.14
** = significantly different at 0.01 * = significantly different at 0.05 ns = not significant
Means in a column followed by different letters are significantly different at 0.05 according to functional analysis of variance
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33.70
32.15
32.05
33.79
32.55
33.30
ns
15.18

37.06
38.10
35.91
39.24
36.73
38.42
-
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4. วิจารณ์ และสรุ ปผล
1. การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดในฤดูการผลิตต้นและปลายฤดูฝน โดยใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว อัตรา 64 กิ โลกรัมต่อไร่ พื้นที่ 5 ตาราง
เมตร ให้ลกั ษณะความยาวผล น้ าหนักต่อผล เส้นผ่าศูนย์กลางผล ค่าความหวาน (Total soluble solid, TSS) จานวนกิ่ งแขนง และความยาวปล้อง ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ กับใช้น้ าหมักชี วภาพ ร่ วมกับปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยเคมี ทุกปัจจัยและอัตราการทดลอง
2. การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดต้นฤดูฝน ความยาวลาต้น และน้ าหนักสดของต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกปั จจัยและอัตรา
การทดลอง แต่การผลิตแตงกวาปลายฤดูฝน น้ าหนักสดของต้น มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ 0.01 โดยการใช้ปุ๋ยหมัก อัตรา
2,560 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ าหนักสดของต้น มากกว่าการใช้ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,280 กิโลกรัมต่อไร่ (0.57 และ 0.44 กก./ต้น ตามลาดับ)
3. การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดต้นฤดูฝน จานวนผลและผลผลิต ต่อพื้นที่ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดย
การใช้น้ าหมักชีวภาพ ร่ วมกับปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยเคมี ให้จานวนผลและน้ าหนักผลผลิต มากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ในทุกอัตราการทดลอง (538 และ
427 ผล /5 ม2 ผลผลิต 42.24 และ 39.91 กก./5 ม2 ตามลาดับ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Mahmoud et, al., (2009) ที่พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับ
ปุ๋ ยเคมี ผลผลิตแตงกวาสู งกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ หรื อปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว การใช้น้ าหมักชี วภาพจากปลาหมักให้จานวนผลมากกว่าการใช้น้ าหมักชี วภาพ
จากพืช อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 (570 และ 507 ผล/5 ม2 ตามลาดับ) ซึ่งสอดคล้องกับบุญเหลือและคณะ (2551) พบว่าการใช้น้ าหมักชี วภาพสู ตร
ปลาหมัก และสู ตรผลไม้ ในการผลิตงาในสภาพนาอินทรี ย ์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 80.1 และ 55.0 กก./ไร่ ตามลาดับ การใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 2,560 กก/ไร่ ให้
ผลผลิตมากกว่าการใช้ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,260 กก/ไร่ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 โดยให้ผลผลิต 44.70 และ 39.78 กก./5 ม2 ตามลาดับ
4. การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดปลายฤดูฝน จานวนผลมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยการใช้ปุ๋ยอิ นทรี ย ์
อัตรา 2,560 กก./ไร่ ให้จานวนผลมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ อัตรา 1,260 กก./ไร่ (352 และ312 ผล/5 ม2 ตามลาดับ)
โดยสรุ ป การผลิตแตงกวาบริ โภคผลสด การใช้ปยเคมี
ุ๋
+ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ + น้ าหมักชีวภาพ สามารถให้ผลผลิ ต และจานวนผลมากกว่าการ
ใช้ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว สาหรับความยาวผล น้ าหนักต่อผล เส้นผ่าศูนย์กลางผล ความหวาน จานวนกิ่งแขนงและ ความยาวของปล้อง ไม่มีความแตกต่าง
กัน การใช้น้ าหมักชีวภาพสู ตรปลา ให้จานวนผลมากกว่าน้ าหมักชี วภาพสู ตรผลไม้ และการใช้ปุ๋ยหมักอัตราที่สูงขึ้นครึ่ งหนึ่ งมีผลต่อผลผลิ ตแตงกวา
ในอัตราที่เพิ่มขึ้น จึงเป็ นวิธีการหนึ่ งที่เหมาะสมในการส่งเสริ มเกษตรกรในการผลิตแตงกวาบริ โภคผลสดเพราะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง ร้อยละ
50 ผลผลิตมีความปลอดภัย และไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
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บทคัดย่อ
ได้ประยุกต์ใช้ฟเู รี ยร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และคีโมเมทริ กส์ในการจาแนกข้าวหอมมะลิ จากแหล่งพื้นที่เพาะปลูก 4
แหล่ง คือ ศูนย์วิจยั ข้าวนครราชสี มา ปทุมธานี สุ รินทร์ และอุบลราชธานี ตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ที่ใช้เป็ นชุ ดเรี ยนรู ้ ประกอบตัวอย่างจากนครราชสี มา
ปทุมธานี สุ รินทร์ และอุบลราชธานี จานวน 59, 63, 66 และ 64 ตัวอย่างตามลาดับ ตรวจวัดตัวอย่างข้าวโดยวิธีดิฟฟิ วรี เฟลกชันอินฟราเรดฟูเรี ยร์
ทรานสฟอร์ มสเปกโทรสโกปี เลื อกใช้ช่วงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่เป็ นลายชี้ บ่ง (1,250 ถึง 750 cm-1) แล้วทาการวิเคราะห์สเปกตรัมโดยวิธีการ
วิเ คราะห์ ส่ว นประกอบมุข สาคัญพบว่า ตัวอย่างของข้าวหอมมะลิ จากอุ บ ลราชธานี มีค วามแตกต่ างจากที่ อื่น มากที่ สุ ด ในขณะที่ ตวั อย่างจาก
นครราชสี มา ปทุมธานี และสุ รินทร์ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ได้ใช้วิธีแนวเทียบกลุ่มของแบบจาลองอิสระเปลี่ ยนได้ในการจาแนกสเปกตรัมพบว่า อัตรา
การจาแนกประเภทที่ถูกต้องของข้าวหอมมะลิจากนครราชสี มา ปทุมธานี สุ ริ นทร์ และอุบลราชธานี เป็ นร้อยละ 85, 94, 89 และ 88 ตามลาดับ ยิ่งไป
กว่านั้นได้ทดสอบความสมเหตุสมผลของวิธีการโดยใช้ชุดทดสอบอิสระที่ประกอบด้วยตัวอย่างข้าวอีก 67 ตัวอย่างพบว่า สามารถระบุได้อย่างถูกต้อง
ถึงร้อยละ 90 ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าและรวดเร็ วทาให้วิธีการอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และคีโมเมทริ กส์เป็ นวิธีการที่มีศกั ยภาพในการระบุแหล่งต้นทาง
ของข้าวหอมมะลิได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ: ข้าวหอมมะลิ แหล่งต้นทางทางภูมิศาสตร์ อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี คีโมเมทริ กส์
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Abstract
Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and Chemometrics were applied to discriminate the Hom Mali rice according to
the cultivation area. All samples of Hom Mali rice were harvested by four rice research centers: Nakhon Ratchasima, Patumthani, Surin and Ubon
Ratchathani. Learning set of Hom Mali rice was composed of 59, 63, 66 and 64 samples from Nakhon Ratchasima, Patumthani, Surin, and Ubon
Ratchathani, respectively. All samples were examined by diffuse reflection infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFTS). The infrared
spectra in the fingerprint region (1,250 to 750 cm-1) were analyzed by principal component analysis (PCA) to locate the clusters of Hom Mali rice
of each area in the first three principal component space. Among the four geographical origins, the samples of Hom Mali rice from Ubon
Ratchathani were the most different, whereas the samples from Nakhon Ratchasima, Patumthani and Surin were more similar. Soft independent
modeling of class analogy (SIMCA) was used to build the class models to discriminate the spectra. The percentages of correctly classification were
85%, 94%, 89% and 88% for Nakhon Ratchasima, Patumthani, Surin and Ubon Ratchathani, respectively. In addition, the method was tested with
the independent validation set of 67 rice samples. The results showed that 90% of the samples were identified correctly. Through low cost and
short time of analysis of the combination of infrared spectroscopy and Chemometrics showed significant potential for accurate geographical
traceability of Hom Mali rice.
Keywords: Hom Mali rice, Geographical origin, Infrared Spectroscopy, Chemometrics.

1. บทนา
1.1 ข้ าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ (Hom Mali Rice) เป็ นข้าวพันธุ์ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของไทย เนื่ องจากมี กลิ่ นหอมเฉพาะตัวและรสสัมผัสที่อ่อนนุ่ ม
ละมุนลิ้น ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุวา่ ข้าวหอมมะลิให้หมายถึงข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk
Mali 105) และข้าวพันธุ์ กข 15 (RD 15) ที่ปลูกในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่า “ข้าวหอมมะลิ ที่ปลูกในแต่ละจังหวัดก็ยงั มีคุณภาพและ
ความหอมที่แตกต่างกัน” อันเนื่องมาจากสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินที่ปลูก ภูมิอากาศของแหล่งที่ปลูก และอาจเนื่ องมาจากการกลายระดับ
ยีน (Gene Mutation) เป็ นต้น เพื่อเป็ นการรับประกันและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการเอารัดเอาเปรี ยบและฉ้อโกงในการปลอมปนในข้าวหอมมะลิ และ/
หรื อกลฉ้อฉลในการระบุฉลากที่มาหรื อแหล่งเพาะปลูก จึงควรต้องมีวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้าวหอมมะลิ ที่ถูกต้องและ
รวดเร็ ว โดยในการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และคีโมเมทริ กส์ในการตรวจวิเคราะห์ขา้ วหอมมะลิ อย่าง
รวดเร็ ว และใช้ในการจาแนกข้าวหอมมะลิตามต้นกาเนิ ดทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

1.2 เทคนิคฟูเรียร์ ทรานฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
เทคนิ คฟูเรี ยร์ ทรานสฟอร์ มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า เอฟทีไออาร์
(FT-IR) เป็ นเทคนิ คที่ให้พลังงานที่เป็ นแสงหรื อคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic Wave) ในช่วงอินฟราเรด (Infrared) หรื อเรี ยกสั้นว่า ไออาร์
(IR) ซึ่ งตรงกับเลขคลื่น (Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ผ่านเข้าไปในสารตัวอย่างที่ตอ้ งการตรวจวิเคราะห์ โดยเทคนิ คการตรวจวัดนี้
อาศัยหลักการว่า “สารเคมีที่มีโครงสร้ างโมเลกุลที่แตกต่างกันหรื อมีหมู่ฟังก์ชัน (Functional Group) ที่แตกต่างกันจะมีสถานะแทรนซิ ชันของ
พลังงานการสั่น (Vibrational Energy Transition State) ที่แตกต่างกัน เป็ นผลให้มีอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) ที่แตกต่างกันไปด้วย”
(Skoog, Holler, and Nieman, 1998: 381-383; Kellner, Mermet, Otto, and Widmer, 1998: 541-543) เนื่ องจากในความเป็ นจริ งพบว่า ข้าวหอมมะลิ
จากแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพที่ แตกต่ างกัน ซึ่ งเป็ นผลจากการที่ มีช นิ ด ขององค์ประกอบและสัดส่ วนขององค์ป ระกอบทางเคมี ที่ แตกต่ างกัน หรื อมี
ธรรมชาติเชิงโมเลกุล (Molecular Nature) ที่แตกต่างกัน จากความแตกต่างดังกล่าวจึงย่อมสามารถตรวจวัดได้ดว้ ยเทคนิ คเอฟทีไออาร์

1.3 เทคนิคดริฟต์ ส
เทคนิ ค ดิ ฟฟิ วรี เ ฟลกชันอิ นฟราเรดฟูเ รี ยร์ ทรานสฟอร์ มสเปกโทรสโกปี (Diffuse Reflection Infrared Fourier Transform
Spectroscopy) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า เทคนิ คดริ ฟต์ส (DRIFTS) เป็ นวิธีการตรวจวัดแบบหนึ่งในเอฟทีไออาร์ ที่ตรวจวัดและวิเคราะห์แสงอินฟราเรดที่เกิด
จากการกระเจิงแสง (Scattering) โดยในเทคนิคดริ ฟต์ส เมื่อแสงอินฟราเรดตกกระทบสารตัวอย่างจะเกิดการการสะท้อนขึ้น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็ น
การสะท้อนโดยตรงที่ผิวของสารตัวอย่างเรี ยกว่า การสะท้อนแสงตรง (Specular Reflection) และแบบที่ 2 เป็ นแบบที่แสงอินฟราเรดมีการสะท้อนเข้า
ไปภายในสารตัวอย่างก่อน แล้วจึงเกิดการสะท้อนกลับออกมาอีกทีเรี ยกว่า การสะท้อนแสงแพร่ (Diffuse Reflection) (Pelikan, Ceppan, and Liska,
1994: 178-183; Chalmers, and Griffiths, 2002: 2542-2544) ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การกระเจิงแสงในเทคนิคดริฟต์ ส
1.4 คีโมเมทริกส์
คีโมเมทริ กส์ (Chemometrics) เป็ นการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ ทางเคมีกบั กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการจัดการ
แปลผล และทานายข้อมูลทางเคมี คีโมเมทริ กส์ อาจแบ่งย่อยได้เป็ น 5 กลุ่ มด้วยกัน คื อ การออกแบบการทดลอง (Experimental Design) การ
ประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) การเทียบมาตรฐานหลายตัวแปร (Multivariate Calibration) การรู้จาแบบทางเคมี (Chemical Pattern
Recognition) และการแยกชัดทางเคมี (Chemical Resolution) (Brereton, 2003: 1-11; Malinowski, 1991: 1) สาหรับการวิจยั นี้ เป็ นประยุกต์ใช้การรู ้ จา
แบบทางเคมี ซึ่ งได้แก่ การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสาคัญและแนวเทียบกลุ่มของแบบจาลองอิสระเปลี่ ยนได้ในการจาแนกความแตกต่างของข้าว
หอมมะลิจากแต่ละแหล่งผลิตที่แตกต่างกัน

1.5 วิธีซิมคา
แนวเทียบกลุ่มของแบบจาลองอิสระเปลี่ ยนได้ (Soft Independent Modeling of Class Analogy) หรื อวิธีซิมคา (SIMCA) โดยสร้าง
แบบจาลองของแต่ละกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เซตอิสระ (Independent Set) ที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสาคัญ (Principal Component Analysis)
ที่ต่างกัน โดยแต่ละเซตก็ครอบคลุมการแปรผัน (Variance) ในกลุ่มตัวอย่างนั้นดังภาพที่ 2 แล้วจาแนกตัวอย่างโดยเปรี ยบเทียบความแปรปรวนตกค้าง
(Residual Variance) ของแต่ละตัวอย่างเทียบกับความแปรปรวนตกค้างรวมของแต่ละกลุ่ม (Total Residual Variance of Class) (Kellner, Mermet,
Otto and Widmer, 1998: 791-792; Brereton, 2003: 243-248)

ภาพที่ 2 แนวคิดของวิธีแนวเทียบกลุ่มของแบบจาลองอิสระเปลีย่ นได้
1.6 การสารวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ได้ถูกนามาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารประกอบอินทรี ย ์ และใช้ศึกษาเกี่ ยวกับโครงสร้างโมเลกุล
(Molecular Structure) ของสารชี วโมเลกุลอันได้แก่ โปรตี น (Protein) ไขมัน (Fat) และคาร์ โบไฮเดรต (Carbohydrate) อย่างกว้างขวาง รวมถึ ง
ตัวอย่างอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงอื่นๆด้วย เช่ น ช็อกโกแลต (Chocolate) ไวน์ (Wine) น้ าผึ้ง (Honey) กาแฟ (Coffee) น้ าส้ม (Orange Juice) เนื้ อปู
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(Crab Meat) เป็ นต้น สาหรับตัวอย่างที่เป็ นข้าวส่ วนใหญ่เป็ นการประยุกต์ใช้เทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในการตรวจวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพของข้าว เช่น Ellepola และคณะได้ใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในการศึกษาโครงรู ปของโกลบูลิน (Globulin Conformation) ในข้าว
(Ellepola, Choi, and Ma, 2005: 12-20) Sato และคณะได้ใช้เทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในตรวจวัดสภาพกรดไขมัน (Fat Acidity) ในราข้าวที่
เก็บไว้ในช่วงเวลาต่างๆ กัน (Sato et al, 2005: 381-385) Shao และคณะได้ใช้เทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และคีโมเมทริ กส์ในการจาแนกข้าว
ฉายรังสี (Radiated Rice) ในปริ มาณที่แตกต่างกัน (Shao, He and Wu, 2008: 3960-3965) เป็ นต้น

2. วิธีการทดลอง
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลองเพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรี ยมตัวอย่างการตรวจวัดด้วยเทคนิ คอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และการใช้วิธี
คีโมเมทริ กส์ที่เหมาะสมในการระบุแหล่งต้นทางของข้าวหอมมะลิ โดยกลุ่มตัวอย่างข้าวหอมมะลิเป็ นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในรู ปของข้าวขาวที่
ปลูกในพื้นที่ของจากศูนย์วิจยั ข้าวนครราชสี มา ศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจยั ข้าวสุ รินทร์ และศูนย์วิจยั ข้าวอุบลราชธานี แบ่งตัวอย่างข้าวเป็ น 2 ชุด
คือ ชุดที่ 1 เป็ นชุดเรี ยนรู้ (Learning Set) ประกอบด้วยตัวอย่างข้าวจากนครราชสี มา ปทุมธานี สุ รินทร์ และอุบลราชธานี อย่างละ 59, 63, 66 และ 64
ตัวอย่าง และชุดที่ 2 ชุดทดสอบความสมเหตุสมผล (Validation Set) อีก 67 ตัวอย่าง ทาการบดตัวอย่างข้าวทั้งหมดให้เป็ นผงละเอียดด้วยเครื่ องปั่ น
(Blender) แล้วบรรจุตวั อย่างลงในถ้วยตัวอย่างดริ ฟต์ส (DRIFTS Sample Cup) ดังภาพที่ 3 แล้วบันทึกอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum)
ในช่วงเลขคลื่ น (Wavenumber) ประมาณ 4,000 ถึง 400 cm-1 ด้วยเครื่ อง Nicolet Magna 6700 FT-IR spectrometer ดังภาพที่ 4 โดยใช้ตวั ตรวจหา
(Detector) เป็ น MCT และกาหนดการแยกชัด (Resolution) เป็ น 4 cm-1 เลือกสเปกตรัมในช่วง 1,250 ถึง 750 cm-1 และแปลงผันเป็ นสเปกตรัมอนุพนั ธ์
อันดับที่หนึ่ ง (1st-Derivative Spectrum) โดยวิธีซาวิสกี-โกเลย์อนั ดับที่สี่ (4th-order Savitsky-Golay Method) แล้วจาแนกสเปกตรัมของข้าวหอมมะลิ
จากแต่ละแหล่งเพาะปลู กโดยใช้การวิเคราะห์ ส่วนประกอบมุขสาคัญ (Principal Component Analysis หรื อ PCA) และวิธีแนวเที ยบกลุ่ มของ
แบบจาลองอิสระเปลี่ยนได้ (Soft Independent Modeling of Class Analogies) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า ซิ มคา (SIMCA)

ภาพที่ 3 เครื่องประกอบดริฟต์ สและถ้ วยตัวอย่ างดริฟต์ ส

ภาพที่ 4 เครื่อง Nicolet Magna 6700 Spectrometer

242

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
จากภาพที่ 5 แสดงสเปกตรัมเฉลี่ยและสเปกตรัมอนุ พนั ธ์อนั ดับที่หนึ่ งของข้า วหอมมะลิ ตามแหล่งกาเนิ ดทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
เนื่องมาจากการแปรผัน (Variation) และภาวะวิวิธพันธุ์ (Heterogeneity) ในตัวอย่างข้าว จึงทาให้ “ไม่สามารถจาแนกความแตกต่างของสเปกตรัมของ
ข้าวหอมมะลิจากแต่ละแหล่งเพาะปลูกได้ดว้ ยตาเปล่า” จาเป็ นต้องทาการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยคีโมเมทริ กส์ โดยทาการวิเคราะห์ส่วนประกอบ
มุขสาคัญพบว่า ศูนย์กลางของกลุ่ม (Cluster Center) ของข้าวหอมมะลิ จากพื้นที่เพาะปลูกทั้ง 4 แหล่งดังภาพที่ 6 โดยที่ตวั อย่างข้าวหอมมะลิ จาก
อุบลราชธานี แตกต่างจากแหล่ งอื่ นมาก ในขณะที่ ตวั อย่างข้าวหอมมะลิ จากนครราชสี มา ปทุมธานี และสุ รินทร์ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และเมื่ อใช้
ตัวอย่างข้าวในชุดเรี ยนรู้เพื่อสร้างโมเดล (Model) ในการจาแนกข้าวด้วยวิธีซิมคาพบว่า สามารถจาแนกข้าวจากนครราชสี มา ปทุมธานี สุ รินทร์ และ
อุบลราชธานี ได้อย่างถูกต้องถึงร้อยละ 85, 94, 89 และ 88 ตามลาดับ โดยมีความแปรปรวนตกค้าง (Residual Variance) เป็ น 1.145x10-12, 1.124x10-12,
9.868x10-13 และ 1.278x10-12 ตามลาดับ ยิ่งกว่านั้นได้ทาการวิเคราะห์ตวั อย่างข้าวในชุ ดทดสอบความสมเหตุสมผลพบว่า สามารถจาแนกได้อย่าง
ถูกต้องถึงร้อยละ 90 ด้วยค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ที่ต่าและใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่ส้ นั ทาให้วิธีการอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และคีโมเมทริ กส์เป็ น
วิธีการที่มีศกั ยภาพในการระบุแหล่งต้นทางของข้าวหอมมะลิได้อย่างถูกต้อง
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ภาพที่ 5 อินฟราเรดสเปกตรัมเฉลีย่ (เส้ นทึบ) และสเปกตรัมอนุพนั ธ์ อนั ดับทีห่ นึ่ง (เส้ นประ) ของข้ าวหอมมะลิจากนครราชสีมา
(A) ปทุมธานี (B) สุ รินทร์ (C) และอุบลราชธานี (D)
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ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงศู นย์ กลางของกลุ่มของตัวอย่ างข้ าวหอมมะลิจากนครราชสีมา (สีเขียว) ปทุมธานี (สีม่วง)
สุ รินทร์ (สีม่วง) และอุบลราชธานี (สีนา้ เงิน)

4. สรุ ป
เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี สามารถจาแนกความแตกต่างของข้าวหอมมะลิจากศูนย์วิจยั ข้าวนครราชสี มา ศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี
ศูนย์วิจยั ข้าวสุ รินทร์ และศูนย์วิจยั ข้าวอุบลราชธานี ได้ และวัดความแตกต่างเชิ งสเปกตรัมด้วยวิธีคีโมเมท-ริ กส์ จากงานวิจยั นี้ พบว่าเทคนิ คดริ ฟต์ส
และวิธีซิมคาสามารถใช้เป็ นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในการระบุแหล่งต้นทางของข้าวหอมมะลิ ได้ โดยมีอตั ราร้ อยละการจาแนกประเภทที่ถูกต้องเกื อบ
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามควรมีการดาเนิ นการวิจยั เพิ่มเติมโดยเพิ่มจานวนตัวอย่างข้าว เพิ่มเขตพื้นที่และจังหวัดอื่นๆ ที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ และควร
ตรวจวัดข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวในปี ถัดๆ ไปด้วย
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อนุเคราะห์และอานวยความสะดวกในการใช้เครื่ องอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์
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การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ของชั่ วรุ่ นในลักษณะทางพืชสวนของแตงไทย 2 สายพันธุ์
Generation Mean Analysis of Horticultural Traits in Two Oriental Pickling Melon Lines
ปราโมทย์ พรสุ ริยา1 พรทิพย์ พรสุ ริยา1 และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่ อน2
Pramote Pornsuriya1, Pornthip Pornsuriya1 and Patiyut Kwanon2
1

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 2 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ. ชลบุรี

บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิ พลของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของแตงไทย (Cucumis melo L. var. conomon Makino) โดยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยของชัว่ รุ่ น (P1, P2, F1, F2, BC1 and BC2) จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ ‘R-(S5)’ กับสายพันธุ์ ‘L-(S5)’ โดยปลูกทดลองในแปลงปลูกที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระหว่าง เดื อนกุมภาพันธ์ – เดื อนเมษายน 2553 ผลการทดลองพบว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างชัว่ รุ่ น (generations) ในทุกลักษณะที่ศึกษา แสดงว่ามีความแปรปรวนทางพันธุ กรรมระหว่างสายพันธุ์พ่อแม่ โดยที่ปฏิ กิริยาของยีนแสดงผล
ในรู ปแบบต่างๆ ผันแปรไปในแต่ละลักษณะ ปฏิ กิริยาร่ วมระหว่างยีนต่างตาแหน่ ง (non-allelic gene interaction) มีส่วนเกี่ ยวข้องในการถ่ายทอด
ลักษณะของทุกลักษณะยกเว้นความหนาของเนื้อผล ผลของยีนแบบบวกมีความสาคัญในการควบคุมลักษณะความยาวต้น ความกว้างผล ความยาวผล
ความหนาเนื้อผล total soluble solid ของเนื้อผล และอายุออกดอกเพศเมีย ส่ วนปฏิ กิริยาของยีนแบบข่มแสดงผลในการควบคุมลักษณะจานวนข้อต่อ
ต้น ความยาวผล total soluble solid ของเนื้ อผล น้ าหนักผล และอายุออกดอกเพศผูแ้ ละดอกเพศเมีย พบว่ามีการกระจายตัวที่เกิ นขอบเขตของพ่อแม่
(transgressive segregation) ในหลายลักษณะ แสดงถึงการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์พ่อแม่คู่น้ ี อาจทาให้เกิ ดการรวมตัวกันใหม่ของยีนที่มีประโยชน์
สาหรับการคัดเลือกต่อไป
คาสาคัญ: แตงไทย การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชัว่ รุ่ น

Abstract
A generation mean analysis was conducted to investigate the influence of gene actions on horticultural traits in two oriental pickling
melon lines (Cucumis melo L. var. conomon Makino). The six basic generations (P1, P2, F1, F2, BC1 and BC2) from a cross between ‘R-(S5)’ line
(P1) and ‘L-(S5)’ line (P2) had been evaluated in the field at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chonburi province during February
- April, 2010. Significant differences among generations for all studied traits indicated the presence of genetic variability between the parents. The
results showed that type of gene action varied with the traits. Non-allelic gene interaction was involved in the inheritance of all traits except for
fruit flesh thickness. Additive gene effects were important in controlling plant length, fruit width, fruit length, fruit flesh thickness, total soluble
solid (°Bx) of fruit, and days to female anthesis, whereas dominance was present in governing number of nodes per plant, fruit length, total soluble
solid (°Bx) of fruit, fruit weight, and male and female antheses. Transgressive segregation found in certain traits indicated that the crossing of these
two parent lines may result in useful recombination for the future selection.
Keywords: oriental pickling melon, generation mean analysis.

1. บทนา
แตงไทย (Cucumis melo L. var. conomon Makino) จัดได้ว่าเป็ นพืชพื้นเมืองของไทยที่เกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวันของคนไทยมาช้า
นาน ถึ งแม้ว่าพืชในชนิ ดเมล่อน (melon: Cucumis melo) จะมีหลักฐานบ่งชี้ ว่ามีถิ่นกาเนิ ดที่ทวีปอัฟริ กา เนื่ องจากมีพนั ธุ์ป่า (wild species) ของพวก
Cucumis อยูเ่ ป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม มีการสันนิ ษฐานว่าอินเดี ยเป็ นศูนย์กลางของการนาพวกเมล่อนมาเป็ นพืชปลูก เนื่ องจากมีการเพาะปลูก
พวกเมล่อนในอินเดี ยมาแล้วหลายศตวรรษ และมีหลายชนิ ดที่เป็ นพันธุ์ป่าที่รับประทานไม่ได้เจริ ญอยูใ่ นอินเดี ย และยังมี รายงานว่าศูนย์กลางของ
ความหลากหลายของพืชชนิ ดนี้ อยู่ในแถบตะวันตกเฉี ยงใต้และตอนกลางของทวีปเอเชี ย ได้แก่ ในตุรกี ซี เรี ย อิ หร่ าน และอัฟกานิ สถาน เป็ นต้น
(Esquinas-Alcazar and Gulick, 1983) แตงไทยซึ่ งเป็ นเมล่อนในกลุ่ม oriental pickling melon (Conomon group: var. conomon) มีผลอ่อนเนื้ อสี ขาว
กรอบและบริ โภคคล้ายกับแตงกวา ส่ วนผลสุ กมี ขนาดตั้งแต่เล็กถึ งใหญ่ รู ปร่ างตั้งแต่ผลกลมจนถึ งผลยาว มีกลิ่ นหอมและมีรสหวานเล็กน้อย ใช้
รับประทานร่ วมกับกับน้ าแข็งและน้ าหวาน (Herklots, 1972; Robinson and Decker-Walters, 1997) แตงไทยมีการปลูกกันอย่างแพร่ หลายในแถบ
ตะวันออกไกลเพื่อใช้บริ โภคแทนแตงกวา (Nerson, et al., 1988) ในประเทศไทยมีการปลูกเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนและเพื่อจาหน่ายในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในแถบภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แตงไทยมีการเจริ ญเติบโตเร็ ว ทนทานต่ออากาศร้ อนและสภาพที่ฝนตกชุ ก (Tindall, 1983)
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ต้นแข็งแรง แตกกิ่งแขนงข้างมาก จากการที่เป็ นพืชผสมข้าม จึงพบความหลากหลายทางพันธุ กรรมอย่างมากในแตงไทย โดยเฉพาะในแตงไทยพันธุ์
พื้นเมืองมีการกระจายของรู ปร่ างและสี ผลเป็ นอย่างมาก (ปราโมทย์ และพรทิพย์, 2550; Pornsuriya, 2004) จรัญและคณะ (2546) ได้เปรี ยบเทียบ
แตงไทยพันธุ์พ้ืนเมือง 9 สายพันธุ์ และพันธุ์การค้า 1 พันธุ์ โดยการปลู กแบบปั กค้าง พบว่าสายพันธุ์พ้ืนเมืองหลายสายพันธุ์ให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์
การค้า และพบว่ามี พนั ธุ์พ้ืนเมืองที่ให้ความหวานมากที่สุดคือ 3.50 องศาบริ กซ์ ซึ่ งสู งกว่าพันธุ์การค้า จากการศึ กษาผลทางพันธุ กรรมในลักษณะ
รู ปร่ างผลของแตงไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยของชัว่ ของแตงไทย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ผลกลม และสายพันธุ์ผลทรงกระบอก พบว่าใน
ลักษณะความยาวผลและดัชนี รูปร่ างผล (ความยาวผล/ความกว้างผล) มีเฉพาะผลของปฏิ กิริยาของยีนแบบผลบวกเท่านั้นที่มีนยั สาคัญ ในขณะที่ใน
ลักษณะความกว้างผลมีนยั สาคัญของผลของปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างยีนต่างตาแหน่งทั้ง 3 แบบ (แบบผลบวก x แบบผลบวก, แบบผลบวก x แบบข่ม
และ แบบข่ม x แบบข่ม) และจากการประมาณจานวนยีนที่ควบคุมลักษณะความยาวผล ความกว้างผล และดัชนี รูปร่ างผลได้เท่ากับ 0.84 0.29 และ
1.33 ยีน ตามลาดับ (Pornsuriya and Pornsuriya, 2009) จากการที่การศึกษาทางด้านพันธุกรรมตลอดจนการปรับปรุ งพันธุ์ใ นแตงไทยยังมีไม่มากนัก
ดังนั้นการศึกษาทางด้านพันธุกรรมในลักษณะทางปริ มาณของแตงไทยในครั้งนี้ นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านความรู ้ ทางด้านพันธุ กรรมแล้ว ยังเป็ น
การปรับปรุ งและคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีของแตงไทย ซึ่ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าของพืชพื้นเมืองของไทย การทดลองนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พล
ของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนของแตงไทย 2 สายพันธุ์

2. วิธีการทดลอง
ทาการผสมข้ามระหว่างแตงไทยสายพันธุ์พ่อแม่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่สายพันธุ์ผลกลม (สายพันธุ์ R; P1) และสายพันธุ์ผลยาว (สายพันธุ์
L; P2) ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์เป็ นลูกผสมตัวเองชัว่ รุ่ นที่ 5 (S5) ได้ลูกผสมชัว่ รุ่ นที่ 1 (F1) แล้วปลูกลูกผสมชัว่ รุ่ นที่ 1 ร่ วมกับสายพันธุ์พ่อแม่ เพื่อทาการผสม
ตัวเองในลูกผสมชัว่ รุ่ นที่ 1 ได้ลูกผสมชัว่ รุ่ นที่ 2 (F2) และผสมกลับไปยังสายพันธุ์แม่และสายพันธุ์พ่อ ได้ลูกผสมกลับ BC1 และ BC2 ตามลาดับ นา
เมล็ดพันธุ์ของประชากรทั้ง 6 ชัว่ รุ่ นมาปลูกในแปลงทดลอง จานวน 2 บล็อก บล็อกละ 14 แปลงย่อย ขนาดแปลงย่อย 1 x 6 ตารางเมตร ปลูกแปลง
ย่อยละ 12 ต้น ใช้พลาสติกคลุมแปลง ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ปลูกแบบแถวเดี่ยวโดยปล่อยให้เถาเลื้ อยไปบนแปลงปลูก โดยในแต่ละ
บล็อกปลูกสายพันธุ์แม่ สายพันธุ์พ่อ อย่างละ 1 แปลงย่อย ลูกผสมชัว่ รุ่ นที่ 1 จานวน 2 แปลงย่อย ลูกผสมกลับ BC1 และ BC2 อย่างละ 2 แปลงย่อย
และลูกผสมชัว่ รุ่ นที่ 2 จานวน 6 แปลงย่อย การปฏิบตั ิดูแลรักษาตามมาตรฐานการปลูกโดยทัว่ ไป (standard practice) บันทึกข้อมูลรายต้นในลักษณะ
ความยาวต้น จานวนข้อต่อต้น อายุดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมียดอกแรกบาน น้ าหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเนื้ อ และความหวาน (Total
Soluble solid; TSS) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสุ่มตลอดโดยใช้จานวนซ้ าไม่เท่ากันในแต่ละประชากร การวิเคราะห์ผลทางพันธุกรรมโดยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชัว่ รุ่ น (generation mean analysis) 2 วิธีการ คือ (1) วิธีการของ Hayman (1958) และ Jinks and Jones (1958) ซึ่ งอธิ บายไว้โดย
Singh and Chaudhary (1979) และ (2) วิธีการของ Mather and Jinks (1982) (omitting model) โดยการวิเคราะห์ดว้ ย matrix algebra โดยที่ m คือ
ค่าเฉลี่ยของประชากร d คือ อิทธิ พลของยีนแบบบวก (additive gene effect) h คือ อิทธิ พลของยีนแบบข่ม (dominance gene effect) i คือ ปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหว่างยีนแบบผลบวกกับแบบผลบวก (additive x additive gene effect) j คือ ปฏิ กิริยาสัมพันธ์ระหว่างยีนแบบผลบวกกับแบบข่ม (additive
x dominance gene effect) และ l คือ ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างยีนแบบข่มกับแบบข่ม (dominance x dominance gene effect) โดยได้ทดสอบโมเดลใน
การวิเคราะห์ผลทางพันธุกรรมก่อนว่าเป็ นแบบ additive-dominance model หรื อ non-allelic interaction model โดยวิธี scaling test (Mather and Jinks,
1982) ทาการทดลองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2553

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 อิทธิพลของยีนทีค่ วบคุมลักษณะ
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชัว่ รุ่ นของประชากรในชัว่ รุ่ นต่างๆ ของคู่ผสมแตงไทย 2 สายพันธุ์ ด้วยวิธีการที่ 1 (Table 1) และวิธีการที่ 2
(Table 2) ให้ผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึงอิทธิ พลของยีนที่ควบคุ มลักษณะต่างๆ ในรู ปแบบที่ไม่แตกต่างกัน แต่ค่าอิ ทธิ พลของยีนที่ ได้อาจมี ความ
แตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้เนื่องจากในการวิเคราะห์ในวิธีการที่ 2 ตามวิธีการของ Mather and Jinks (1982) นั้น หากอิทธิ พลของยีนในรู ปแบบใดที่ไม่พบ
นัยสาคัญก็จะตัดออกไป แล้วทาการวิเคราะห์ใหม่เฉพาะพารามิเตอร์ ของอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญเท่านั้น (omitting model) โดยใช้วิธี least square ซึ่ งถ้ามี
จานวนพารามิเตอร์ ที่จะประเมินน้อยตัวลง ความแม่นยาในการประเมินจะมีแนวโน้มสู งขึ้น (พีระศักดิ์, 2525) จากการวิเคราะห์ของทั้ง 2 วิธีการ ได้ผล
ดังต่อไปนี้
ความยาวต้น พบว่ายีนแบบผลบวกมีอิทธิ พลต่อการแสดงออกของลักษณะความยาวต้น ดังนั้นจึงสามารถพัฒนาลักษณะความยาวต้น
ให้มียนี ในแบบ homozygous ด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะนี้ ยงั มีปฏิ กิริยาของยีนต่างตาแหน่ ง (nonallelic gene interaction) คืออิทธิพลของยีนแบบผลบวก x ยีนแบบข่ม และยีนแบบข่ม x ยีนแบบข่ม อยูส่ ู งเช่นกัน โดยเฉพาะในส่ วนของยีนแบบข่ม x
ยีนแบบข่ม ซึ่งมีค่ามากกว่าผลของยีนแบบอื่นๆ ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ลูกผสมด้วยเช่นกัน
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จานวนข้อต่อต้น พบว่ายีนแบบข่มมีบทบาทสาคัญต่อการแสดงออกของลักษณะนี้ และยังมีผลจากอิทธิ พลของยีนแบบผลบวก x ยีน
แบบข่ม และยีนแบบข่ม x ยีนแบบข่ม ร่ วมอยูด่ ว้ ย ดังนั้นในการปรับปรุ งลักษณะนี้ จึงควรมุ่งใช้ประโยชน์จากสภาพของยีนที่เป็ น heterozygous โดย
การพัฒนาที่มุ่งสู่พนั ธุ์ลูกผสม
อายุดอกตัวผูด้ อกแรกบาน พบว่าการแสดงออกของลักษณะนี้ เป็ นผลมาจากอิทธิ พลของยีนแบบข่มและปฏิ กิริยาของยีนต่างตาแหน่ ง
ทุกรู ปแบบคือ แบบผลบวก x แบบผลบวก แบบผลบวก x แบบข่ม และแบบข่ม x แบบข่ม โดยที่ยีนแบบข่ม x แบบข่ม มีผลมากกว่ารู ปแบบอื่นๆ
ดังนั้นในการพัฒนาลักษณะนี้ จึงควรมุ่งใช้ประโยชน์จากพันธุ์ลูกผสม
อายุดอกตัวเมียดอกแรกบาน พบว่าอิทธิ พลของยีนแบบผลบวกและแบบข่มมี บทบาทในการแสดงออกของลักษณะดังกล่ าว และ
อิทธิพลของยีนแบบผลบวก x ยีนแบบข่ม และยีนแบบข่ม x ยีนแบบข่ม มีความสาคัญในลักษณะนี้ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาลักษณะนี้ ควรมุ่งสู่
พันธุ์ลูกผสม เนื่องจากอิทธิพลของยีนแบบข่ม และแบบข่ม x แบบข่ม มีค่าสูงกว่ารู ปแบบอื่นๆ
น้ าหนักผล มีอิทธิ พลของยีนที่ไม่เป็ นแบบบวก (non-additive gene effect) ทุกรู ปแบบมีบทบาทสาคัญต่อการแสดงออกของลักษณะ
ได้แก่ยีนแบบข่ม แบบผลบวก x แบบผลบวก แบบผลบวก x แบบข่ม และแบบข่ม x แบบข่ม ดังนั้นในการพัฒนาลักษณะน้ าหนักผลจึงควรมุ่งใช้
ประโยชน์จาก heterozygote ด้วยการพัฒนาพันธุ์ลูกผสม

Table 1 Estimates of the genetic components from generation mean analysis obtained for horticultural traits of two
oriental pickling melon lines (Hayman, 1958; Jinks and Jones, 1958).
Genetic components Z
m
[d]
[h]
[i]
[j]
NS
NS
Plant length (cm)
105.96**
11.56*
-20.51
11.60
15.83*
Y
(2.18)
(4.54)
(14.80)
(12.59)
(6.90)
NS
NS
No. of nodes per plant
21.75**
0.75
-6.48**
-2.17
-1.81*
(0.29)
(0.50)
(1.69)
(1.53)
(0.75)
st
X
NS
Days to 1 male anthesis
20.87**
-0.29
6.90**
7.36**
0.71**
(0.12)
(0.17)
(0.62)
(0.57)
(0.23)
st
X
NS
Days to 1 female anthesis
25.19**
1.90**
3.10*
2.38
2.63**
(0.23)
(0.44)
(1.42)
(1.28)
(0.65)
NS
Fruit weight (Kg)
0.72**
0.06
-0.54**
-0.48**
-0.22**
(0.03)
(0.05)
(0.18)
(0.17)
(0.07)
NS
NS
Fruit width (cm)
9.48**
1.63**
-1.22
-0.49
-1.00*
(0.17)
(0.35)
(1.03)
(0.97)
(0.40)
Fruit length (cm)
14.73**
-3.21**
-6.66**
-5.67**
-0.58NS
(0.37)
(0.65)
(2.09)
(1.98)
(0.80)
NS
Fruit flesh thickness (cm)
2.70**
0.38**
-1.16
(0.28)
(0.05)
(0.74)
Total soluble solid (°Brix)
5.46**
-0.85**
-2.93**
-2.71**
-0.37NS
(0.09)
(0.22)
(0.63)
(0.57)
(0.27)
Z
m = mean, [d] = additive, [h] = dominance, [i] = additive x additive epistatic component,
[j] = additive x dominance epistatic component, [l] = dominance x dominance epistatic component.
Y
The values in parentheses represent the standard errors of the components.
X
Days after transplanting (transplant age = 10 days).
Traits

[l]
101.90**
(25.50)
16.63**
(2.72)
-11.11**
(0.96)
-8.13**
(2.34)
0.99**
(0.29)
0.36NS
(1.68)
16.94**
(3.30)
5.65**
(1.07)

ความกว้างผล พบว่าอิทธิ พลของยีนแบบผลบวก และแบบผลบวก x แบบข่ม มีผลต่อการแสดงออกของลักษณะความกว้างผล ดังนั้น
ในการพัฒนาลักษณะนี้ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากยีนแบบคู่แฝด (homozygous) โดยการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปได้ และสามารถ
ใช้วิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุ งประชากรในลักษณะนี้ ได้ไม่ยากนัก
ความยาวผล มีอิทธิพลของยีนทั้งแบบผลบวก แบบข่ม และปฏิกิริยาของยีนต่างตาแหน่งในรู ปแบบ ผลบวก x ผลบวก และ แบบข่ม x
แบบข่ม มีผลต่อการแสดงออกของลักษณะโดยที่ผลของยีนแบบข่ม x แบบข่ม มีค่าสูงกว่ายีนรู ปแบบอื่นๆ การพัฒนาลักษณะความยาวผลจึงควรมุ่งสู่
พันธุ์ลูกผสมเพื่อการใช้ประโยชน์จาก heterozygote
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ความหนาเนื้ อผล พบว่ามี เพียงอิท ธิ พลของยีนแบบผลบวกเพี ยงแบบเดี ยวที่ มีผลต่อการแสดงออกของลัก ษณะ ดังนั้นจึ งไม่อาจ
คาดหวังในการใช้ประโยชน์จาก heterozygote ในลักษณะนี้ ได้

Table 2 Estimates of the genetic components from generation mean analysis (omitting model) obtained
for horticultural traits of two oriental pickling melon lines (Mather and Jinks, 1982).
Genetic components Z
m
[d]
[h]
[i]
Plant length (cm)
104.03**
11.56*
Y
(1.67)
(4.54)
No. of nodes per plant
21.39**
-4.31**
(0.19)
(0.72)
st
X
Days to 1 male anthesis
20.87**
6.90**
7.36**
(0.12)
(0.62)
(0.57)
st
X
NS
Days to 1 female anthesis
25.58**
1.90**
0.73
(0.17)
(0.44)
(0.61)
Fruit weight (Kg)
0.72**
-0.54**
-0.48**
(0.03)
(0.18)
(0.17)
Fruit width (cm)
9.42**
1.63**
(0.10)
(0.35)
Fruit length (cm)
14.73**
-2.74**
-6.66**
-5.67**
(0.37)
(0.39)
(2.09)
(1.98)
NS
Fruit flesh thickness (cm)
2.29**
0.34**
-0.03
(0.05)
(0.05)
(0.09)
Total soluble solid (°Brix)
5.46**
-0.55**
-2.93**
-2.71**
(0.09)
(0.14)
(0.63)
(0.57)
Z
m = mean, [d] = additive, [h] = dominance, [i] = additive x additive epistatic component,
[j] = additive x dominance epistatic component, [l] = dominance x dominance epistatic component.
Y
The values in parentheses represent the standard errors of the components.
X
Days after transplanting (transplant age = 10 days).
Traits

[j]
15.83*
(6.90)
-2.56*
(0.37)
1.00**
(0.16)
2.63**
(0.65)
-0.28**
(0.04)
-1.00*
(0.40)
-

[l]
138.77**
(17.24)
13.74**
(1.63)
-11.11**
(0.96)
-4.96**
(1.40)
0.99**
(0.29)
16.94**
(3.30)
5.65**
(1.07)

ความหวานของเนื้ อผล โดยการวัดจาก total soluble solid พบว่าอิ ทธิ พลของยีนทั้งแบบผลบวก แบบข่ม และปฏิ กิริยาของยีนต่าง
ตาแหน่งในรู ปแบบ ผลบวก x ผลบวก และ แบบข่ม x แบบข่ม มีผลต่อการแสดงออกของลักษณะ โดยที่ผลของยีนแบบข่มมีค่าสู งกว่ายีนแบบผลบวก
ดังนั้นในการพัฒนาลักษณะนี้ จึงควรมุ่งไปสู่ การผลิตพันธุ์ลูกผสมเพื่อการใช้ประโยชน์จากความดีเด่นของลูกผสมได้

3.2 ความดีเด่ นของลูกผสม
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของลักษณะของลูกผสมในชัว่ รุ่ นที่ 1 (F1) กับค่าเฉลี่ ยของพ่อแม่ (mid parent) พบว่ามีเพียงลักษณะความ
ยาวต้น และจานวนข้อต่อต้นเท่านั้นที่มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ ในขณะที่ลกั ษณะอื่นๆ ให้ค่าไม่แตกต่างจากค่ากึ่งกลางของพ่อแม่ (Table
3) ดังนั้นจึงไม่อาจใช้ประโยชน์จากลูกผสมจาก 2 สายพันธุ์น้ ี ได้โดยตรง ทั้งนี้ สันนิ ษฐานได้ว่ายีนในลักษณะดังกล่าวของทั้ง 2 สายพันธุ์อาจอยูใ่ น
สภาพอัลลีลเดียวกันในยีนตาแหน่งเดียวกัน จึงไม่มีการแสดงความดีเด่นของลูกผสมออกมา อย่างไรก็ตาม จากการที่ค่าเฉลี่ ยของประชากรในชัว่ รุ่ นที่
2 มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ ทาให้คาดได้วา่ มีการกระจายตัวที่เกินขอบเขตของพ่อแม่ (transgressive segregation) ของประชากรในชัว่ รุ่ น
ที่ 2 ดังนั้นจึงมีโอกาสในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีจากคู่ผสมนี้ ได้

3.3 อิทธิพลของสายพันธุ์แม่
พบว่าอิทธิพลของสายพันธุ์แม่มีผลในลักษณะความยาวต้น จานวนข้อต่อต้น อายุดอกตัวผูด้ อกแรกบาน น้ าหนักผล และความกว้างผล
เนื่ องจากพบความแตกต่างของลักษณะดังกล่าวระหว่างลูกผสมตรง (direct cross) กับลูกผสมสลับ (reciprocal cross) (Table 4) ดังนั้นจึ งควรนา
ลักษณะดังกล่าวมาพิจารณาในการเลือกใช้สายพันธุ์แม่ที่เหมาะสมในการผลิตลูกผสม
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Table 3 Means for horticultural traits of oriental pickling melon generations obtained from two lines.
Traits
P1
P2
Mid-parents
F1
Plant length (cm)
147.08
155.63
151.35
119.25**
No. of nodes per plant
29.54
24.42
26.98
22.67**
st
Z
Days to 1 male anthesis
21.00
23.00
22.00
21.54
Days to 1st female anthesisZ
23.25
24.71
23.98
24.71
Fruit weight (Kg)
1.04
0.49
0.76
0.70
Fruit width (cm)
12.31
7.06
9.69
8.96
Fruit length (cm)
14.00
19.25
16.63
15.64
Fruit flesh thickness (cm)
2.69
1.94
2.31
2.28
Total soluble solid (°Brix)
5.15
6.10
5.63
5.41
* and ** = Different from mid-parents at P < 0.05 and 0.01, respectively, according to a single df comparison.
Z
Days after transplanting (transplant age = 10 days).

F2
104.03**
21.75**
20.87**
25.19*
0.72
9.48
14.73**
2.31
5.46

Table 4 Means for horticultural traits of F1 direct and reciprocal crosses from two oriental pickling melon lines.
Traits
F1 direct cross
F1 reciprocal cross
Plant length (cm)
99.17
139.33
No. of nodes per plant
20.71
24.63
st
Z
Days to 1 male anthesis
20.79
22.29
Days to 1st female anthesisZ
24.92
24.50
Fruit weight (Kg)
0.83
0.56
Fruit width (cm)
9.60
8.31
Fruit length (cm)
15.98
15.29
Fruit flesh thickness (cm)
2.38
2.17
Total soluble solid (°Brix)
5.40
5.42
ns, * and ** = Not different, different at P < 0.05 and 0.01, respectively, according to a single df comparison.

Test of difference
**
**
**
ns
**
*
ns
ns
ns

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชัว่ รุ่ นในแตงไทย 2 สายพันธุ์ดงั กล่าวนี้ พบว่าอิทธิ พลของยีนแบบข่ม และยีนแบบข่ม x ยีนแบบข่ม มีผล
ต่อการแสดงออกของลักษณะในเกื อบทุกลักษณะที่ศึกษา ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาลักษณะส่ วนใหญ่จึงควรมุ่งเน้นไปยังการผลิ ตพันธุ์ลูกผสม
ถึงแม้วา่ อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงจากลูกผสมของ 2 สายพันธุ์น้ ี แต่ก็มีโอกาสที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีจากคู่ผสมนี้ ต่อไปได้ดว้ ยการ
ผสมตัวเองและคัดเลือก โดยในแตงไทยไม่พบการเสื่ อมถอยของลักษณะในสายพันธุ์ที่ผสมตัวเอง 5 ชัว่ รุ่ น (ปราโมทย์ และพรทิพย์, 2551) จากนั้นจึง
นาสายพันธุ์มาทาการทดสอบหาสมรรถนะในการผสมทัว่ ไปและจาเพาะ (GCA และ SCA) กับสายพันธุ์อื่นๆ จากต่างแหล่งพันธุ กรรมกัน ก็จะทาให้
สามารถใช้ประโยชน์จากลูกผสมที่เหมาะสมต่อไปได้

4. สรุ ป
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชัว่ รุ่ น (P1, P2, F1, F2, BC1 and BC2) จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ผลกลม (สายพันธุ์ R; P1) และสาย
พันธุ์ผลยาว (สายพันธุ์ L; P2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของยีนที่ควบคุมลักษณะทางพืชสวนบางลักษณะ พบว่ามีปฏิ กิริยาของยีนแสดงผลในรู ปแบบต่างๆ
ผันแปรไปในแต่ละลักษณะ โดยที่ปฏิกิริยาร่ วมระหว่างยีนต่างตาแหน่ง (non-allelic gene interaction) มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดลักษณะของทุก
ลักษณะยกเว้นความหนาของเนื้ อผล ผลของยีนแบบบวกมีความสาคัญในการควบคุมลักษณะความยาวต้น ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเนื้ อ
ผล total soluble solid ของเนื้อผล และอายุออกดอกเพศเมีย ส่ วนปฏิ กิริยาของยีนแบบข่มแสดงผลในการควบคุมลักษณะจานวนข้อต่อต้น ความยาว
ผล total soluble solid ของเนื้ อผล น้ าหนักผล และอายุออกดอกเพศผูแ้ ละดอกเพศเมีย พบความดี เด่นของลูกผสม (heterosis) ของ 2 สายพันธุ์น้ ี ใน
ลักษณะความยาวต้นและจานวนข้อต่อต้น พบว่ามีการกระจายตัวที่เกินขอบเขตของพ่อแม่ (transgressive segregation) ของประชากรในชัว่ รุ่ นที่ 2 ใน
หลายลักษณะ แสดงถึงการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์พอ่ แม่คู่น้ ี อาจให้ทาให้เกิดการรวมตัวกันใหม่ของยีนที่มีประโยชน์สาหรับการคัดเลือกต่อไป
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บทคัดย่อ
การทดลองนี้ ได้ทดลองเกี่ยวกับพันธุ์บวั หลวงที่ผลิตเหง้า (ไรโซม) จานวน 4 พันธุ์ซ่ ึ งเป็ นพันธุ์จากต่างประเทศ 3 พันธุ์คือหู เป่ ย (HU)
เนทีพอเมริ กนั โลตัส (NAL) และ ฮาวายเบอร์ 1 (HA) ส่ วนพันธุ์ไทยอีก 1 พันธุ์คือสามร้อยยอด (SY) ทาการทดลองที่คณะเกษตรศาสตร์ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ในปี ที่1 เป็ นการสังเกตการเจริ ญเติบโต
และเพิม่ จานวนเหง้าเพื่อนาไปใช้ในการทดลองปี ต่อไปโดยพบว่าพันธุ์หูเป่ ย (HU) อเมริ กนั โลตัส (NAL) และ ฮาวายเบอร์ 1 (HU) สร้างเหง้าเมื่อมีอายุ
5 เดือน ส่วนพันธุส์ ามร้อยยอด (SY) สร้างเหง้าเมื่ออายุ 10 เดือน การทดลองที่ 2 เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของบัวหลวงทั้ง 4 พันธุ์ โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ CRD มี 4 ซ้ า เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 13 เดือน พบว่าพันธุ์หูเป่ ยให้ผลผลิตเหง้ามากที่สุดคือ 2.95 กก/ต้น ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติกบั พันธุ์ เนทีฟอเมริ กนั โลตัส ซึ่ งให้ผลผลิต 1.82 กก./ต้น น้ าหนักเหง้าพันธุ์ หู เป่ ยหนักมากที่สุดคือ 47.46 กรัม/เหง้า แต่มีลกั ษณะอ้วนสั้น
ส่วนพันธุฮ์ าวายเบอร์1 และสามร้อยยอดให้น้ าหนักเหง้าต่าที่สุดคือ 0.95 และ 0.45 กก./ต้นตามลาดับ พันธุ์สามร้อยยอดให้ผลผลิตเหง้าต่าที่สุดและ
เหง้ามีลกั ษณะผอมยาว ในการทดลองที่3 จึงใช้พนั ธุ์หูเป่ ยซึ่งให้ผลผลิตสู งที่สุดมาปลูกในระยะปลูกต่างๆ กัน 3 ระยะ วางแผนการทดลองแบบ RCBD
มี 3 ซ้ า พบว่าการปลูกในระยะ 2x2 ม.ให้น้ าหนักเหง้าสู งที่สุด 1,626.67 กก./ไร่ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติกบั การปลูกที่ระยะ
1.5x1.5 และ 1x1ม.ซึ่งให้ผลผลิตเหง้า 1,481.48 และ 1,374.82 กก./ไร่ ตามลาดับเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 5 เดือน พันธุ์หูเป่ ยเป็ นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเหง้าสูงสุด
และมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นจึงเหมาะสมที่จะนาไปศึกษาทดลองและส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกบัวเหง้าเป็ นการค้าในประเทศไทยต่อไป
คาสาคัญ: บัวเหง้า Nelumbo nucifera Gaertn., เปรี ยบเทียบพันธุ์เหง้าในประเทศไทย

Abstract
The study was conducted to compare four lotus cultivars for rhizome production in Thailand. The cultivars including three from
abroad namely Hubei (HU), Native American Lotus (NAL) and Hawaii #1 (HA), and one from Thailand namely Samroiyod (SY), were grown at
Department of Plant Science, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chonburi, Thailand during 2008 to 2010. In the first year,
general observation and mass rhizome production was conducted which found that HU, NAL and HU could develop rhizomes at 5 months after
planting but not in SY. The second experiment, the four cultivars were laid out in CRD with 4 replications to compare their rhizome yields. At 13
months after planting, HU gave the highest rhizome yield of 2.95 kg/plant, but it was not significantly different from NAL which yielded 1.82
kg/plant. HA and SY produced rhizome yield of 0.95 and 0.45 kg/plant, respectively. HU gave the largest rhizome with the weight of 47.46
g/rhizome, however, its rhizome was rather short and stout, SY gave the lowest yield and its rhizome was rather thin and long. In the third
experiment, the highest yield was recorded in HU of 1,626.67 kg/rai planting at 2x2 m, but not significant different from 1.5x1.5m and 1x1m
which gave rhizome yields 1,481.48 and 1,374.82 kg/rai respectively at 5 months after planting. HU gave the highest yield and short growing
season within 5 months would be suggested for rhizome production cultivar and then introduced to farmers in Thailand.
Keywords: Rhizome lotus, Nelumbo nucifera Gaertn., cultivar comparison in Thailand.

1. บทนา
บัวหลวงเป็ นพืชที่อยูใ่ นวงศ์ Nelumbonaceae ซึ่งมีอยูเ่ พียงสกุลเดียวคือสกุล Nelumbo เท่านั้น ลาต้นมีท้ งั เหง้าใต้ดิน หรื อเป็ นไหลเหนื อ
ดินใต้น้ า ใบเดี่ยวแตกจากข้อของลาต้นใต้ดิน มีลกั ษณะใบกลม (สมาคมพืชสวนแห่ งประเทศไทย, 2550) บัวหลวงเป็ นพืชที่มีมานานประมาณ 135
ล้านปี กระจายอยูใ่ นทวีปใหญ่ๆ ทัว่ โลกคือ ทวีปเอเชี ย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริ กาเหนื อและใต้ ส่ วนบัวสายพบเมื่อประมาณ 4,000 ปี ในลุ่มแม่น้ า
ไนล์ พบบัวสายดอกสี ขาวฝังอยูใ่ นสุ สานของกษัตริ ยร์ ามาเลสและตุตนั คาเมน บัวยังเป็ นดอกไม้ประจาชาติและดอกไม้ศกั ดิ์ สิทธิ์ (The Sacred Lotus
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of Egypt) ของประเทศอียิปต์ (สุ ชาดาและคณะ, 2550) อรทัย (2010) ได้กล่าวว่าถิ่ นกาเนิ ดบัวหลวงพบในประเทศจีนในซากใบที่เป็ นฟอสซิ ลเก่าแก่
ที่สุดมีอายุ 145 ล้านปี พบที่จงั หวัดซินเจียง (Xinjiang) ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลผลิตเหง้าบัวมากที่สุดใน
โลกในปี พ.ศ. 2552 ผลิตได้ 7,497,000 ตันปลูกมากใน 5 จังหวัดได้แก่ Jiangsu, Henan, Sichuan, Hubei และ Guangxi สถาบันวิจยั พืชผักคือ Wuhan
Vegetable Research Institute ซึ่งปรับปรุ งพันธุ์พืชผักและบัวมากมายหลายพันธุ์และทาผลิตภัณฑ์เหง้าบัวชนิดต่างๆ เช่น แช่ในน้ าเกลือ ต้ม แช่ แข็ง น้ า
เหง้าบัว แป้ ง น้ าส้มและตากแห้งเป็ นต้น (Weidong et al,2010) ในประเทศไทยมี พ้ืนที่ ปลู กบัวหลวงประมาณ 5,000 ไร่ กระจายอยูท่ วั่ ทุกภาคของ
ประเทศ เช่น นนทบุรี นครปฐม สุ พรรณบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น พิจิตร พะเยา นครสวรรค์ พิษณุโลก และพัทลุง เป็ นต้น พันธุ์บวั หลวงที่ปลูกเพื่อ
ใช้เมล็ดและเหง้าคือพันธุ์ปทุม มีดอกขนาดใหญ่ ดอกตูมเป็ นรู ปไข่ปลายเรี ยว สี ชมพู และพันธุ์บุณฑริ ก มีดอกขนาดใหญ่เป็ นรู ปไข่ ปลายเรี ยว สี ขาว
ปลายกลีบสี ชมพูเรื่ อๆ (สมาคมพืชสวนแห่ งประเทศไทย, 2550) ทุกส่ วนของบัวมีสรรพคุณทางยามีสารประกอบสาคัญคือสาร Alkaloids Flavonoids
สารฝาด สารชัน สารอาหาร เส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ ธาตุ และ สาร Asparagines และ Nelumbine ใช้ผสมในยาแผนโบราณ มีสรรพคุณบารุ งหัวใจ ลด
ความดันโลหิ ต ลดน้ าตาลในเลือด นอนไม่หลับ และกระตุน้ ทางเพศเป็ นต้น (Urairat, 2007) ในประเทศไทยมีการผลิตรากบัว ไม่แพร่ หลาย เนื่ องจาก
ไม่มีพนั ธุ์บวั เหง้าโดยตรง เกษตรกรใช้บวั หลวงตัดดอกและเมล็ดผลิตเหง้าซึ่ งจะใช้เวลามากกว่า 1 ปี จึงจะเก็บเกี่ ยวเหง้าได้ จึงควรมีการศึกษาหาพันธุ์
บัวเหง้าที่สามารถเจริ ญเติบโตและปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทยเพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรปลูกต่อไป วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ
หาพันธุ์บวั ที่ให้ผลผลิตเหง้าสูง เพิ่มผลผลิตโดยใช้วิธีทางเขตกรรมและนาผลการศึกษาไปส่ งเสริ มให้เกษตรกรต่อไป

2. วิธีการการทดลอง
ใช้บวั หลวง 3 พันธุ์จากต่างประเทศคือ พันธุ์หูเป่ ย (HU) เนทีพอเมริ กนั โลตัส (NAL) และ ฮาวายเบอร์ 1 (HA) ส่ วนพันธุ์ไทยอีก 1
พันธุ์คือสามร้อยยอด (SY) ทาการทดลองที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ใน
ระหว่างปี พ.ศ.2551-2553 ในปี แรกขยายพันธุ์บวั หลวงให้มีเหง้าพอเพียงที่จะใช้ในงานวิจยั โดยปลูกในคอกผ้าใบขนาด 3x3 เมตร ปลูกพันธุ์ละ 2 ต้น
ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตเมื่อมีอายุ 5 เดือนและ10 เดือน ในปี ที่ 2 ศึกษาการเจริ ญเติบโตของบัวแต่ละพันธุ์โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 4 ซ้ า ปลูกในปล้องบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เมตร ปลูกในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2552 สิ้ นสุ ดการ
ทดลองเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีระยะเวลาดาเนินการทดลอง 13 เดือน ในปี ที่ 3 ใช้บวั ที่ให้ผลผลิตสู งมาทดลองระยะปลูกที่เหมาะสม คือ
1x1, 1.5x1.5 และ 2x2 เมตร โดยปลูกในบ่อซี เมนต์ขนาด 3x3x0.6 เมตรและ 4x4x0.6 เมตร วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block
Design มี 3 ซ้ า ทาการปลูกเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 30 กิ โลกรัมต่อไร่ ใส่ ทุกเดื อน ทาการเก็บเกี่ ยวเมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2553 มีอายุประมาณ 5 เดือน บันทึกข้อมูลดังนี้ (1) เส้นผ่าศูนย์กลางใบ (2) ความยาวใบ (3) จานวนเหง้าต่อต้น (4) น้ าหนักเหง้าต่อต้น
(5) เส้นรอบวงเหง้า (6) ความยาวเหง้า (7) น้ าหนักไหลต่อต้น (8) ผลผลิตเหง้าต่อไร่

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
การทดลองในปี แรกพบว่าพันธุ์เนทีฟอเมริ กนั โลตัสมีจานวนใบมากที่สุด ในระยะแรกของการเจริ ญเติบโตประมาณ 6 เดือน ส่ วนพันธุ์
ต่างประเทศอื่นๆ เช่น พันธุ์หูเป่ ย และฮาวายเบอร์ 1 มีจานวนใบน้อยมาก เนื่ องจากมีการพักตัวมีการสร้างเหง้า ส่ วนพันธุ์ไทยมีจานวนใบค่อยๆ เพิ่ม
มากขึ้นและใบขนาดใหญ่ข้ ึนตลอดระยะเวลา 10 เดือน ผลผลิตเหง้าเมื่อมี อายุ 5 เดือน พบว่าพันธุ์ไทยไม่มีการสร้ างเหง้ามีเฉพาะไหล ส่ วนพันธุ์
ต่างประเทศทั้งหมดมีเหง้า พันธุ์ฮาวายเบอร์ 1ให้ผลผลิตต่อต้นสู งที่สุดคือ 200 กรัมต่อต้น แต่เหง้าสั้นมากมีความยาวเพียง 2.0 เซนติเมตร พันธุ์เนทีพอเมริ กนั โลตัสให้น้ าหนักเหง้าต่อต้นรองลงมาคือ 150.0 กรัม เหง้ามีความยาวมากที่สุดคือ 7.2 เซนติเมตร ส่ วนพันธุ์หูเป่ ยให้ น้ าหนักเหง้าน้อยที่สุดคือ
100.0 กรัมต่อต้น และมีความยาว 3.6 เซนติเมตร (Table1) การเก็บเกี่ ยวเมื่ออายุ 10 เดือน พบว่าพันธุ์สามร้ อยยอดให้จานวนเหง้าต่อต้นมากที่สุด คือ
43 เหง้า ยาว 9.3 เซนติเมตร และมีน้ าหนัก 1,400.0 กรัม รองลงมาคือพันธุ์เนทีฟอเมริ กนั โลตัสมีจานวนเหง้าต่อต้น 39 เหง้า ยาว 8.1 เซนติเมตรและมี
น้ าหนัก 1,300.00 กรัม ส่ วนพันธุ์หูเป่ ยมีน้ าหนักเหง้าน้อยที่สุด 900.0 กรัมต่อต้น ยาว 3.7 เซนติเมตรและมีจานวน 47 เหง้า ส่วนพันธุ์ฮาวายเบอร์ 1 สู ญ
หายไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ในปี นี้ การเจริ ญเติบโตมีนอ้ ยมากทั้งทางลาต้น ใบและเหง้าของบัวหลวงทุกพันธุ์ที่ทาการทดลองอาจเนื่ องมาจากดิ นปลูก
มีความเป็ นกรดเป็ นด่างไม่เหมาะสม (Table2) ในปี ที่ 2 เปรี ยบเทียบผลผลิตในพันธุ์ต่างๆ และเก็บผลผลิตเมื่อมีอายุ 13 เดือนพบว่าพันธุ์เนทีฟอเมริ กนั
โลตัสมีความยาวใบมากกว่าพันธุ์อื่นๆ แต่พนั ธุ์สามร้อยยอดมีจานวนใบมากที่สุดตลอดการเจริ ญเติบโต เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมีอายุ 13 เดือนพบว่าพันธุ์
หู เป่ ยให้ผลผลิตเหง้า 2.95 กิโลกรัมต่อต้น สู งที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ มีจานวนเหง้า 61.5 เหง้า น้ าหนักเหง้า 47.46 กรัมและเส้นรอบวง 9.13
เซนติเมตร แต่มีความยาวไรโซม 5.75 เซนติเมตรน้อยกว่าพันธุ์สามร้ อยยอดและพันธุ์เนทีฟอเมริ กนั โลตัส 9.39 และ 9.15 เซนติเมตรตามลาดับ ส่ วน
พันธุ์ฮาวายเบอร์ 1 และสามร้อยยอดให้ผลผลิตต่าที่สุดคือ 0.95 และ 0.45 กิ โลกรัมต่อต้นตามลาดับ (Table3) จึงได้นาพันธุ์หูเป่ ยที่ให้ผลผลิตสู งที่สุด
และมีน้ าหนักเหง้าสู งสุ ดมาศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในปี ที่ 3 ใบมีเส้นผ่าศูนย์กลางใบและความยาวใบสู งที่สุดเมื่อมีอายุ3เดือนหลังจากนั้นขนาด
ของใบจะลดลงมาก จนกระทัง่ ก่อนการเก็บเกี่ยวเหลือใบน้อยมากเนื่ องจากเป็ นระยะพักตัวมีการสะสมอาหารในเหง้า เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 5 เดือนพบว่า
การปลูกที่ใช้ระยะ 2x2 เมตรให้ผลผลิตเหง้าต่อพื้นที่ปลูกสู งที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติคือ 16.27 กิ โลกรัมต่อพื้นที่ 16 ตารางเมตรและมีจานวน
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เหง้าสูงที่สุดเช่นกันคือ 387.67 เหง้า และยังมีแนวโน้มให้น้ าหนักและความยาวเหง้ามากที่สุด ส่ วนการปลูกที่ระยะปลูก 1.5x1.5 เมตรและ 1x1 เมตร
ให้ผลผลิตรองลงมาคือ 8.33 และ 7.73 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 9 ตารางเมตรตามลาดับ ส่ วนจานวน ความยาวและน้ าหนักไรโซมไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติในระยะปลูกดังกล่าว ไหลของบัวหลวงพันธุ์หูเป่ ยไม่สามารถรับประทานได้เนื่ องจากมีลกั ษณะแข็งและเหนี ยวซึ่ งมีความแตกต่างจากไหลของ
บัวพันธุ์ไทยอื่นๆ ที่รับประทานได้ เมื่อเปรี ยบเทียบผลผลิตเหง้าต่อไร่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่มีแนวโน้มว่าการปลูกในระยะปลูก 2x2
เมตรให้ผลผลิตเหง้าสูงที่สุดคือ 1,626.67 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือระยะปลูก 1.5x1.5 และ 1x1 เมตรให้ผลผลิต 1,481.48 และ 1,374.82 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตามลาดับ (Table4 และ Figure 1-6)

Table 1 Leaf growth and rhizome characteristics of 4 lotus cultivars harvesting at 5 months
Cultivar
HU
NAL
HA
SY

Leaf numbers
3 mon. (June) 4 mon. (July)
12
5
39
66
12
7
10
19

5 mon.(Aug)
0
110
5
52

Leaf diameters(cm)
3mon.(June) 4 mon.(July) 5 mon. (Aug)
9.8
10.3
0
19.9
14.2
17.3
5.1
4.7
3.3
9.1
9.6
12.5

Rhizome characteristics
Length (cm)
Weight (gm)
3.6
100
7.2
150
2.0
200
0
0

Num.
4
6
24
0

Table 2 Leaf growth and rhizome characteristics of 4 lotus cultivars harvesting at 10 months
Culti
var.
HU
NAL
HA
SY

6
month
Sept
9
160
4
113

7
month
Oct
6
111
132

Leaf numbers
8
9
month
month
Nov
Dec
16
16
5
10
145
133

10
month
Jan
3
78
120

6
month
Sept
14.9
20.5
9.0
20.0

Leaf diameter (cm)
7
8
9
month
month
month
Oct
Nov
Dec
7.6
8.9
4.9
19.6
9.2
7.8
21.8
18.2
15.8

10
month
Jan
4.2
12.4
14.6

Rhizome Characteristics
Num. Length
Weight
(cm)
(gm)
47
39
43

3.7
8.1
9.3

900
1300
1400

Table 3 Rhizome characteristics of 4 lotus cultivars harvesting at 13 months
rhizome characters 1/
number
Length(cm)
circumference(cm)
weight(gm)
HU
61.50 a
5.75 b
9.13 a
47.46 a
NAL
69.50 a
9.15 a
7.03 b
26.73 ab
HA
40.25 ab
4.88 b
7.12 b
22.51 b
SY
22.00 c
9.39 a
5.40 c
19.66 b
F-test
*
**
**
**
CV(%)
42.44
22.76
6.49
27.48
1/ Means followed by the same letter in a column are not significantly different at 95% according to DMRT(P=0.05)

cultivar

yield(kg)
2.95 a
1.82 ab
0.95 bc
0.45 c
**
52.22

Table 4 Rhizome and stolon characteristics of Hubei cultivar growing in 3 different plant spacing at 5 months
Rhizome and Stolon Characteristics 1/
Spacing
Rhizome
Stolon
Rhizome
Rhizome
Rhizome
Stolon
Rhizome
(m)
number/
number/
length
Circum.
wt.
wt.
wt./pond
pond
pond
(cm)
(cm)
(gm)
(gm)
(kg)
1x1
209.67b
123.00
6.99 a
12.48
35.20
13.63b
7.73b
1.5x1.5
211.67 b
136.00
7.16 a
13.13
37.82
19.77b
8.33b
2x2
387.67 a
138.67
7.53 a
12.85
42.23
28.69a
16.27a
Means
269.67
132.56
7.23
12.82
38.42
20.70
10.78
F-test
**
ns
ns
ns
ns
*
**
CV(%)
14.68
15.47
7.17
5.66
13.58
18.80
11.35
1/ Means followed by the same letter in a column are not significantly different at 95% according to DMRT(P=0.05)
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Stolon
wt./pond
(kg)
2.23b
3.17ab
4.47a
3.29
*
20.17

Rhizome
Yield/rai
(kg)
1,374.82
1,481.48
1,626.67
1,494.32
ns
11.45
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Rhizome and Stolon Numbers
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Figure 1 Rhizome and stolon numbers of Hubei cultivar planting in 3 different spacing at 5 months
Rhizome lemgth and Circumference (cm)
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Figure 2 Leaf length and circumference of Hubei cultivar planting in 3 different spacing at 5 months
Rhizome and Stolon Weight (gm)
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Figure 3 Rhizome and stolon weight of Hubei cultivar planting in 3 different spacing at 5 months
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Rhizome weight/area and rhizome weight (yield) / rai (kg)
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Figure 4 Rhizome yield per pond and per rai of Hubei cultivar planting in 3 different spacing at 5 months

Figure 5 Rhizome of Hubei cultivar planting at 2x2 meters in the first replication at 5 months

Figure. 6 Rhizome and stolon of Hubei cultivar planting at 2x2 meters in the first replication at 5 months
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4. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บัวหลวงพันธุ์หูเป่ ยสามารถปลูกและเจริ ญเติบโตปรับตัวได้ดีในประเทศไทยและให้ผลผลิตสูงถึง 1,626.67 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใช้ระยะ
ปลูก 2x2 เมตรและให้ผลผลิตเร็ วเมื่อมีอายุเพียง 5 เดือนเท่านั้นซึ่ งแตกต่างจากบัวหลวงพันธุ์ไทยจะผลิ ตเหง้าเมื่อมีอายุ 1 ปี ขึ้นไป แต่มีขอ้ เสี ยคือเหง้า
สั้นไม่สวยงาม สาหรั บพันธุ์เนที ฟอเมริ กนั โลตัสเป็ นพันธุ์ที่น่าสนใจพันธุ์หนึ่ งคือเหง้ายาวกว่าพันธุ์หูเป่ ยจึงควรนามาศึ กษาต่อไป ในประเทศจี น
ศึกษาวิจยั บัวในทุกๆ ด้าน ที่สถาบัน Wuhan Vegetable Research Institute มีบวั เหง้าที่มีเหง้าขนาดใหญ่มากจึงน่ าจะทาความร่ วมมือกับสถาบันนี้ และ
นาพันธุ์ที่ดีเข้ามาศึกษาในประเทศไทยต่อไป
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การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมคู่จากพันธุ์การค้ า
Varietal Trial on Double Cross Hybrid of Commercial Super Sweet Corn
พรทิพย์ พรสุ ริยา1 ปราโมทย์ พรสุ ริยา1 และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่ อน2
Pornthip Pornsuriya1, Pramote Pornsuriya1 and Patiyut Kwanon2
1

คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่ อ
การทดสอบพันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมคู่ซ่ ึ งได้มาจากการผสมแบบพบกันหมด โดยไม่มีการผสมสลับของข้าวโพดหวานพันธุ์การค้า
6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ท็อปสวีท 801, ไฮบริ กซ์ 3, ออโรร่ า, ชู การ์ 75, อินทรี ย ์ 2 และพันธุ์สองสี 59 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์
(RCBD) ทา 3 ซ้ า จานวน 16 ทรี ตเมนต์ ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมคู่ 15 คู่ผสม และมีพนั ธุ์การค้าคือพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเที ยบ 1 พันธุ์
ทาการทดลองที่แปลงทดลองพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม - เดือนสิ งหาคม 2553 ผลการทดลองพบว่าความสู งต้น ความสูงฝักแรก เส้นผ่าศูนย์กลางต้น และผลผลิตต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างลูกผสมคู่และไม่แตกต่างจากพันธุ์เปรี ยบเทียบ ในขณะที่ลกั ษณะอื่นๆ มีความแตกต่างกัน โดยที่น้ าหนักฝักปอกเปลื อก มีความแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยที่พนั ธุ์ไฮบริ กซ์ 3 มีน้ าหนักฝักปอกเปลือกมากเป็ นอันดับ 1 คือ 309 กรัม โดยไม่แตกต่างจากพันธุ์ลูกผสมคู่ในอันดับที่ 2 ถึง
10 ซึ่งมีน้ าหนักฝักอยูใ่ นช่วง 268 – 300 กรัม ความหวาน จากการวัดโดยใช้ค่า total soluble solid พบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดย
ที่ลูกผสมคู่ “ออโรร่ า x สองสี 59” มีความหวานมากที่สุดคือ 17.08 องศา บริ กซ์ ซึ่ งสู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ พันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักปอก
เปลือกมากที่สุดคือลูกผสมคู่ ‚ทอปสวีท 801 x อินทรี ย ์ 2” (2,044 กิโลกรัมต่อไร่ ) รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ไฮบริ กซ์ 3 และ “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” (2,040
และ 2,034 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ)
คาสาคัญ: ข้าวโพดหวาน ลูกผสมคู่

Abstract
Varietal trial on double cross hybrids of commercial super sweet corn was conducted in the vegetable experimental field, Faculty of
Agriculture and Natural Resources, at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chonburi province during May - August, 2010, using
Randomized Complete Block Design (RCBD) with 16 treatments and 3 replications. The treatments were 15 double cross hybrids from 6
commercial hybrids cultivars, namely Topsweet 801, Hybrix 3, Aurora, Sugar 75, Insee 2 and Songsee 59, including 1 commercial hybrids cultivar
(Hybrix 3) as a control. The results were found that plant height, first ear height, stem diameter and yield per rai were not significantly different
among double crosses, and not different from control cultivar, whereas other characters were significantly different among all treatments. Ear
weight without husk was different among treatments at P < 0.01, the control cultivar (Hybrix 3) gave the first rank (309 g), but not different from
the second to tenth ranks of double cross hybrids (268 – 300 g). Sweetness, according to total soluble solid, was different at P < 0.01, where the
double cross ‘Aurora x Songsee 59’ gave the highest value, and higher than the control cultivar. In consider to yield per rai, treatments namely
‘Topsweet 801 x Insee 2’, Hybrix 3 (control) and ‘Hybrix 3 x aurora’ tended to give the highest values (2,044, 1,040 and 2,034 kg per rai,
respectively).
Keywords: super sweet corn, double cross hybrid.
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1. บทนา
ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็ นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ ง ทารายได้ให้ประเทศคิดเป็ นมูลค่าปี ละหลายพันล้านบาท ใน
ประเทศไทยข้าวโพดหวานเริ่ มมีบทบาทและความสาคัญมากยิง่ ขึ้น นอกจากการปลูกเพื่อจาหน่ ายฝักสดแล้วยังสามารถปลูกเป็ นพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
จาหน่ายโรงงานแปรรู ปและส่ งจาหน่ ายไปยังต่างประเทศทารายได้เข้าสู่ ประเทศเป็ นจานวนมาก ข้าวโพดหวานสามารถปลูกได้ดีในทัว่ ทุกภาคของ
ประเทศไทย ในเขตภาคตะวันออกแม้วา่ จะไม่ใช่เป็ นแหล่งผลิตใหญ่ของข้าวโพดหวาน แต่ก็ยงั มีเกษตรกรจานวนมากที่มีการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อ
การจาหน่ายในชุมชน ทั้งในรู ปของการจาหน่ายฝักสด ข้าวโพดต้ม และข้าวโพดปิ้ ง ทารายได้ให้กบั เกษตรกรและชุมชนได้
ข้าวโพดหวานมีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Zea mays L.var.saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey เป็ นข้าวโพดที่น้ าตาลในเมล็ดเปลี่ ยนไปเป็ น
แป้ งไม่สมบูรณ์เมล็ดจึงมีความหวานมากว่าข้าวโพดชนิ ดอื่นๆ เมล็ดเมื่อแก่จะเหี่ ยวย่น ลักษณะของข้าวโพดหวานถูกควบคุมด้วยยีนด้อยหลายกลุ่ ม
เช่น กลุ่ม sugary (su) อยูบ่ นโครโมโซมคู่ที่ 4 shrunken 2 (sh2) อยูบ่ นโคโมโซมคู่ที่ 3 และยีน brittle (bt) อยูบ่ นโครโมโซมคู่ที่ 5 ข้าวโพดหวานจัดอยู่
ใน subspecies saccharata (ชูศกั ดิ์ , 2542) ข้าวโพดหวานเป็ นข้าวโพดที่ปลูกรับประทานสด โดยเฉพาะเมล็ดเมื่ออ่อนอยูจ่ ะมีลกั ษณะใสโปร่ งแสง
(จริ ยา, 2543) ในการปลูกข้าวโพดหวานในปั จจุบนั นิ ยมปลูกพันธุ์ลูกผสมกันและส่ วนใหญ่จะเป็ นพันธุ์ลูกผสมเดี่ ยว โดยที่พนั ธุ์ลูกผสมทางการค้า
โดยทัว่ ไปจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ ลูกผสมเดี่ยว (single cross) ลูกผสมสามทาง (Three-way cross) และลูกผสมคู่ (Double cross) โดยที่เมื่อก่อนใน
ข้าวโพดมีการผลิตลูกผสมคู่เป็ นการค้ากันอย่างกว้างขวาง เพราะเมล็ดพันธุ์มีราคาถูก ผลิ ตได้ง่าย เนื่ องจากมีลูกผสมเดี่ ยวเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ จึงมีความ
แข็งแรง ผลิตละอองเกสรได้มาก ผลผลิตเมล็ดสู งและมีขนาดเมล็ดสม่าเสมอ นอกจากนั้นแล้ว ลูกผสมคู่ยงั สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ
ได้ดีกว่าลูกผสมเดี่ยว เนื่ องจากประกอบด้วยจีโนไทป์ ต่างๆ (ไพศาล, 2525) จากการที่ลูกผสมคู่ได้มาจากการผสมกันระหว่างลูกผสมเดี่ ยว 2 คู่ผสม ใน
จานวนสายพันธุ์ที่เท่ากัน เมื่อนามาผลิตลูกผสมคู่จะได้จานวนลูกผสมคู่ที่มากกว่าลูกผสมเดี่ยวมาก ดังนั้นจึงมีวิธีการในการทานายผลผลิ ตของลูกผสม
คู่จากผลผลิตของลูกผสมเดี่ยว อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ลูกผสมที่ดีจากการทานายแล้ว ก็ควรมีการทดสอบในแปลงปลูกก่อนเสมอ ก่อนที่จะนาไปเป็ น
พันธุ์การค้า (Roy, 2000) โดยที่ Roy (2000) กล่าวว่าลักษณะที่สาคัญของลูกผสมคือ มีศกั ยภาพในการให้ผลผลิ ตสู ง ภายใต้สภาพการปลูกที่เหมาะสม
มีความเสถียรของลักษณะภายใต้สภาพเครี ยด และมีการปรับปรุ งร่ วมกันของลักษณะที่มีความสัมพันธ์กนั ในทางลบ ฉลอง และ สมพงษ์ (2546) ได้
เปรี ยบเทียบพันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมเดี่ยว 12 พันธุ์ โดยเป็ นพันธุ์ที่สร้ างขึ้นใหม่ 7 พันธุ์ และพันธุ์การค้า 5 พันธุ์ พบว่าพันธุ์ที่สร้ างขึ้นใหม่ AS24
ให้ผลผลิ ตฝักปอกเปลื อกสู งที่สุด เท่ากับ 2,012 กิ โลกรัมต่อไร่ โดยไม่แตกต่างจากพันธุ์ซูการ์ 75 แต่สูงกว่าพันธุ์ไฮบริ กซ์ 10 ร้ อยละ 14 อย่างมี
นัยสาคัญ (P<0.05)
อย่างไรก็ตาม จากการที่เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรปลู กกันในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นเป็ นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่ งมีราคาที่สูงมาก ดังนั้นการ
พัฒนาและการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมคู่จากพันธุ์การค้า เพื่อส่ งเสริ มและแจกจ่ายให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ ก็จะเป็ นการลดต้นทุนให้กบั
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดหวานที่มีรายได้ต่ าในชุ มชนจังหวัดชลบุรีและในเขตภาคตะวันออกได้ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถใช้ลูกผสมคู่ที่ดีเป็ น
ประชากรเบื้องต้นสาหรับการคัดเลือกสายพันธุ์สาหรับการผลิ ตลูกผสมขึ้นมาใหม่ได้ ดังนั้นการทดลองครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรี ยบเทียบ
พันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมคู่ 15 พันธุ์ จากการผสมแบบพบกันหมดของพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว 6 พันธุ์

2. วิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อกสมบู รณ์ (RCBD) จานวน 16 ทรี ตเมนต์ ได้แก่ ข ้าวโพดหวานลูก ผสมคู่ 15 พันธุ์ และพันธุ์
เปรี ยบเทียบ 1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 ทา 3 ซ้ า เตรี ยมแปลงปลูกโดยใช้รถแทรกเตอร์ ไถ พรวนและยกร่ องเป็ นแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ระยะ
ระหว่างแปลง 0.5 เมตร แต่งแปลงย่อยให้มีขนาดยาว 4 เมตร แบ่งเป็ นบล็อก บล็อกละ 16 แปลงย่อย และระยะระหว่างบล็อก 1 เมตร จานวนทั้งหมด
48 แปลงย่อย การปลูก ปลูกโดยหยอดเมล็ด 3 - 4 เมล็ดต่อหลุม ระยะระหว่างหลุม 0.25 เมตร จานวน 16 หลุมต่อแถว แปลงย่อยละ 2 แถว ระยะแถว
0.75 เมตร โดยใส่ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 รองก้นหลุม และโรยคาร์ โบฟูรานบนหลุ มปลู กเพื่อป้ องกันมด แล้วรดน้ าให้ชุ่มหลังปลู ก การถอนแยก
หลังจากหยอดเมล็ด 14 วัน ให้เหลือหลุมละ 1 ต้น การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ รองก้นหลุม และใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0
เมื่ออายุ 21 และ 45 วันหลังปลูก อัตราครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อไร่ และทาการพูนโคนต้นพร้อมการใส่ ปุ๋ย การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช ทาการคลุกสารเคมี
ป้ องกัน เชื้ อโรคราน้ าค้างให้ กบั เมล็ ดทุก พันธุ์ ก่ อนปลู ก บัน ทึ กข้อมูล ลักษณะต้น ฝั ก และผลผลิ ตต่ อแปลงย่อย วิ เคราะห์ ขอ้ มู ล วิ เคราะห์ ความ
แปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range
test (DMRT) ทาการทดลองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิ งหาคม 2553
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์
ข้าวโพดหวานลูกผสมคู่จานวน 15 พันธุ์ ได้จากการผสมแบบพบกันหมดโดยไม่มีการผสมสลับของพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว 6 พันธุ์ขา้ งต้น
นามาปลูกทดสอบโดยมีพนั ธุ์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ได้ผลการทดลองในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
อายุสลัดเกสรตัวผู้ร้อยละ 50 มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยที่ลูกผสมคู่ “อินทรี ย ์ 2 x สองสี ” มีอายุสลัดเกสรตัวผูเ้ ร็ ว
ที่สุดคือ 34.3 วัน และ “ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” มีอายุสลัดเกสรตัวผูช้ ้าที่สุดคือ 39.0 วัน โดยแตกต่างจากพันธุ์ลูกผสมเดี่ ยวไฮบริ กซ์ 3 ซึ่ งเป็ นพันธุ์
เปรี ยบเทียบที่มีอายุสลัดเกสรตัวผู้ 35.7 วัน (ตารางที่ 1)
อายุออกไหมร้ อยละ 50 พบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยที่ลูกผสมคู่ “อินทรี ย ์ 2 x สองสี ” มีอายุออกไหมเร็ วที่สุด
คือ 37.3 วัน แต่ไม่แตกต่างจากพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 (38.7 วัน) ในขณะที่ ลูกผสมคู่ “ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” มีอายุออกไหมช้าที่สุดคือ 41.7 วัน และ
แตกต่างจากพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 (ตารางที่ 1)
ความสู งต้ น ไม่มีความแตกต่างกัน โดยพันธุ์ลูกผสมคู่ “ชูการ์ 75 x สองสี ” มีแนวโน้มให้ความสู งต้นมากที่สุดคือ 204.3 เซนติเมตร
และ “ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” มีแนวโน้มให้ความสู งต้นน้อยที่สุดคือ 168.9 เซนติเมตร ในขณะที่พนั ธุ์เปรี ยบเทียบมีความสู ง ต้น 192 เซนติเมตร
(ตารางที่ 1)
ความสู งฝักแรก ไม่มีความแตกต่างกัน โดยพันธุ์ลูกผสมคู่ “ทอปสวีท x อินทรี ย ์ 2” มีแนวโน้มให้ความสู งฝักแรกมากที่สุดคือ 119.2
เซนติเมตร และลูกผสมคู่ “ทอปสวีท x ชูการ์ 75 และ“อินทรี ย ์ 2 x สองสี ” มีแนวโน้มให้ความสู งฝักแรกน้อยที่สุดคื อ 92.7 เซนติเมตร ในขณะที่พนั ธุ์
เปรี ยบเทียบมีความสูงฝักแรก 114.0 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)

Table 1 Days to anthesis, days to silking, plant height, ear height and stem diameter of 15 double-cross hybrids of
super sweet corn and a control cultivar (Hybrix 3)
Days to
Days to
Plant
anthesis
silking
height (cm)
1x2
39.0 a
41.7 a
168.9
1x3
36.3 b
39.3 b
187.0
1x4
35.0 bcd
38.0 bcd
196.7
1x5
35.7 bc
38.3 bcd
194.0
1x6
35.7 bc
38.7 bcd
203.2
2x3
35.0 bcd
39.0 bc
193.3
2x4
35.7 bc
38.3 bcd
188.0
2x5
36.3 b
38.7 bcd
176.8
2x6
34.7 cd
37.7 bc
197.2
3x4
35.3 bcd
37.7 cd
189.4
3x5
36.3 b
39.0 bc
192.2
3x6
36.0 b
39.3 b
192.5
4x5
36.0 b
39.0 bc
197.4
4x6
36.0 b
38.3 bcd
204.3
5x6
34.3 d
37.3 d
204.3
Control
35.7 bc
38.7 bcd
192.0
F-test
**
**
ns
CV. (%)
1.89
1.95
6.82
* and ** = significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT 0.05
Crosses

Note

1 = Topsweet 801
2 = Hybrix 3
3 = Aurora

4 = Sugar 75
5 = Insee 2
6 = Songsee 59

Ear
height (cm)
98.0
99.3
92.7
119.2
110.5
99.8
100.9
107.7
106.2
105.9
111.3
98.1
104.2
112.8
92.7
114.0
ns
9.62

Stem
diameter (cm)
1.98
2.32
2.30
2.23
2.22
2.40
2.25
2.17
2.25
2.28
2.32
2.25
2.35
2.08
2.25
2.07
ns
6.81

Control = Hybrix 3

เส้ นผ่ านศู นย์ กลางลาต้ น ไม่มีความแตกต่างกัน โดยพันธุ์ลูกผสมคู่ “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” มีแนวโน้มให้เส้นผ่านศูนย์กลางต้นมาก
ที่สุดคือ 2.40 เซนติเมตร และลูกผสมคู่ “ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” มีแนวโน้มให้เส้นผ่านศูนย์กลางต้นน้อยที่สุดคือ 1.98 เซนติเมตร ในขณะที่พนั ธุ์
เปรี ยบเทียบมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้น 2.07 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
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ความกว้ างฝัก มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 (พันธุ์เปรี ยบเทียบ) มีความกว้างฝักมากที่สุดคือ 5.20
เซนติเมตร รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” และ “ไฮบริ กซ์ 3 x สองสี ” (4.95 และ 4.90 เซนติเมตร ตามลาดับ) โดยที่พนั ธุ์ “ออโรร่ า x
อินทรี ย ์ 2” มีความกว้างฝักน้อยสุดคือ 4.55 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
ความยาวฝัก มี ค วามแตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยพันธุ์ที่มีค วามยาวฝัก มากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ พัน ธุ์ “ชู การ์ 75 x
อินทรี ย ์ 2” “ทอปสวีท x ชูการ์ 75” และ “ทอปสวีท x อินทรี ย ์ 2” โดยมีความยาวฝัก 21.07, 20.77 และ 20.50 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนพันธุ์ที่มีความ
ยาวฝักน้อยที่สุดคือพันธุ์ “ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” (18.27 เซนติเมตร) โดยที่พนั ธุ์ไฮบริ กซ์ซ่ ึ งเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบมีความยาวฝัก 20.00 เซนติเมตร
ซึ่งไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มีความยาวฝักมากที่สุด (ตารางที่ 2)
ความยาวปลายฝักที่ไม่ ติดเมล็ด มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยพันธุ์ที่มีความยาวปลายฝักน้อยที่สุดและมากที่สุดคือ
0.33 และ 1.50 เซนติเมตร ได้แก่พนั ธุ์ “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” และ “ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” ตามลาดับ โดยที่พนั ธุ์เปรี ยบเทียบมีความยาวปลายฝัก
0.43 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างจากพันธุ์มีค่าต่าสุ ด แต่แตกต่างจากพันธุ์ที่มีค่าสู งสุ ด (ตารางที่ 2)
จานวนแถวต่ อฝัก พันธุ์ที่ศึกษาส่ วนใหญ่มีจานวนแถวต่อฝักอยูท่ ี่ 14 – 16 แถว โดยมี 4 พันธุ์ที่มีจานวนแถวต่อฝัก 16 – 18 แถว ได้แก่
พันธุ์ “ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” “ทอปสวีท x ชูการ์ 75” “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” และพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 (ตารางที่ 2)
จานวนเมล็ดต่ อแถว มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 พันธุ์ที่มีจานวนเมล็ดต่อแถวมากที่สุดคือ “ชูการ์ 75 x อินทรี ย ์ 2” (44.6
เมล็ด) รองลงมาคือพันธุ์ “ออโรร่ า x ชูการ์ 75” (43.6 เมล็ด) ซึ่ งไม่แตกต่างกัน ส่ วนพันธุ์ที่มีจานวนเมล็ดต่อแถวน้อยที่สุดคือพันธุ์ “ทอปสวีท x ไฮบ
ริ กซ์ 3” (34.3 เมล็ด) ซึ่ งแตกต่างจากพันธุ์อื่นๆ ทั้งหมด (ตารางที่ 2)
จานวนเมล็ดต่ อฝัก มี ความแตกต่างกันที่ ระดับนัยสาคัญ 0.01 พันธุ์ที่มีจานวนเมล็ดต่อฝักมากที่สุดคื อ พันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 (742 เมล็ด)
รองลงมาคือพันธุ์ “ทอปสวีท x ชูการ์ 75” และ “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” (701 และ 691 เมล็ด ตามลาดับ) ซึ่งไม่แตกต่างกัน ส่ วนพันธุ์ที่มีจานวนเมล็ด
ต่อฝักน้อยที่สุดคือพันธุ์ “ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” (567 เมล็ด) (ตารางที่ 2)

Table 2 Ear width, ear length, ear tip length, rows per ear, seeds per row and seeds per ear of 15 double-cross hybrids
of super sweet corn and a control cultivar (Hybrix 3)
Ear width
Ear length
Ear tip
Rows
(cm)
(cm)
length (cm)
per ear
1x2
4.70 bcd
18.27 e
1.50 a
16-18
1x3
4.83 bc
20.17 abc
0.83 abc
14-16
1x4
4.75 bcd
20.77 ab
0.87 abc
16-18
1x5
4.58 cd
20.50 abc
0.60 bc
14-16
1x6
4.82 bc
19.63 bc
0.90 abc
14-16
2x3
4.95 b
19.90 bc
0.33 c
16-18
2x4
4.82 bc
19.50 cd
1.00 abc
14-16
2x5
4.83 bc
19.67 bc
1.07 abc
14-16
2x6
4.90 b
19.47 cd
0.33 c
14-16
3x4
4.60 cd
19.90 bc
0.93 abc
14-16
3x5
4.55 d
20.07 abc
1.25 ab
14-16
3x6
4.80 bcd
18.43 de
0.90 abc
14-16
4x5
4.80 bcd
21.07 a
0.90 abc
14-16
4x6
4.72 bcd
18.40 de
0.85 abc
14-16
5x6
4.62 cd
19.50 cd
0.53 bc
14-16
Control
5.20 a
20.00 abc
0.43 c
16-18
F-test
**
**
*
CV. (%)
2.75
3.08
44.86
* and ** = significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT 0.05
Crosses

Note

1 = Topsweet 801
2 = Hybrix 3
3 = Aurora

4 = Sugar 75
5 = Insee 2
6 = Songsee 59

Control = Hybrix 3
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Seeds
per row
34.3 f
39.6 de
43.1 abc
40.6 bcde
40.8 bcde
42.5 abcd
38.5 e
39.6 de
40.1 cde
43.6 ab
42.2 abcd
40.4 bcde
44.6 a
39.3 de
41.4 bcde
40.9 bcde
**
4.16

Seeds
per ear
567 f
585 ef
701 ab
606 def
623 def
691 abc
606 def
633 cde
633 cde
654 bcd
607 def
607 def
660 bcd
610 def
635 cde
742 a
**
4.91
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ความหวาน จากการวัดโดยใช้ค่า total soluble solid พบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยที่พนั ธุ์ “ออโรร่ า x สองสี ” มี
ความหวานมากที่สุดคือ 17.08 องศาบริ กซ์ โดยแตกต่างจากลาดับที่สองได้แก่พนั ธุ์ “ชูการ์ 75 x สองสี ” ซึ่ งมีความหวาน 16.75 องศาบริ กซ์ และยังมี
อีก 3 พันธุ์ ที่มีความหวานตั้งแต่ 16.09-16.39 องศาบริ กซ์ ซึ่ งทั้ง 5 พันธุ์น้ ี มีความหวานสู งกว่าพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 ซึ่ งเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบที่มีความหวาน
15.54 องศาบริ กซ์ ส่ วนพันธุ์ที่มีความหวานน้อยที่สุดและแตกต่างจากพันธุ์เปรี ยบเที ยบได้แก่พนั ธุ์ “ทอปสวีท x ชูการ์ 75” ซึ่ งมีความหวาน 14.38
องศาบริ กซ์ (ตารางที่ 3)
น้าหนักฝักทั้งเปลือก มี ความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยที่พนั ธุ์ไฮบริ กซ์ 3 มีน้ าหนักฝั กทั้งเปลื อกมากเป็ นอันดับ 1 คือ
450 กรัม โดยไม่แตกต่างจากพันธุ์ลูกผสมคู่ในอันดับที่ 2 ถึง 14 ซึ่งมีน้ าหนักฝักอยูใ่ นช่วง 371 – 429 กรัม (ตารางที่ 3)
น้าหนักฝักปอกเปลือก มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยที่พนั ธุ์ไฮบริ กซ์ 3 มีน้ าหนักปอกเปลื อกมากเป็ นอันดับ 1 คือ
309 กรัม โดยไม่แตกต่างจากพันธุ์ลูกผสมคู่ในอันดับที่ 2 ถึง 10 ซึ่งมีน้ าหนักฝักอยูใ่ นช่วง 268 – 300 กรัม (ตารางที่ 3)
ผลผลิตฝักทั้งเปลือก ไม่มีความแตกต่างกัน โดยพันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิ ตฝั กทั้งเปลื อกมากที่สุดคือพันธุ์ ”ทอปสวีท x อินทรี ย ์ 2”
(3,158 กิโลกรัมต่อไร่ ) รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” และ “ชูการ์ 75 x อินทรี ย ์ 2 (3,154 และ 2,985 กิ โลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ) ส่ วน
พันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือกน้อยที่สุดคือพันธุ์ ‚ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” เท่ากับ 2,104 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)
ผลผลิตฝักปอกเปลือก ไม่มีความแตกต่างกัน โดยพันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักปอกเปลือกมากที่สุดคือพันธุ์ ”ทอปสวีท x อินทรี ย ์ 2”
(2,044 กิโลกรัมต่อไร่ ) รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ ไฮบริ กซ์ 3 และ “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” (2,040 และ 2,034 กิ โลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ) ส่ วนพันธุ์ที่มี
แนวโน้มให้ผลผลิตฝักปอกเปลือกน้อยที่สุดคือพันธุ์ ”ทอปสวีท x ไฮบริ กซ์ 3” เท่ากับ 1,458 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)

Table 3 Total soluble solid, ear weight with husk, ear weight without husk, ear yield with husk and ear yield without
husk of 15 double-cross hybrids of super sweet corn and a control cultivar (Hybrix 3)
Total soluble solid
Ear weight with husk Ear weight without husk
(g)
(g)
(Brix)
1x2
16.29 c
318 c
222 e
1x3
14.67 hi
409 ab
268 abcd
1x4
14.38 i
429 a
286 abc
1x5
16.08 c
371 abc
252 cde
1x6
16.29 c
395 ab
276 abcd
2x3
15.17 fg
408 ab
300 ab
2x4
15.42 def
407 ab
277 abcd
2x5
14.83 gh
374 abc
263 bcd
2x6
15.75 d
414 ab
283 abc
3x4
16.33 c
374 abc
250 cde
3x5
14.67 hi
379 abc
256 cde
3x6
17.08 a
398 ab
270 abcd
4x5
16.75 b
428 a
291 abc
4x6
14.88 gh
338 bc
240 de
5x6
15.25 ef
404 ab
275 abcd
Control
15.54 de
450 a
309 a
F-test
**
*
**
CV. (%)
1.24
10.27
7.83
* and ** = significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT 0.05
Crosses

Note

1 = Topsweet 801
2 = Hybrix 3
3 = Aurora

4 = Sugar 75
5 = Insee 2
6 = Songsee 59

Control = Hybrix 3
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Ear yield with husk (kg/rai)
2,104
2,838
2,838
3,158
2,474
3,154
2,907
2,705
2,976
2,494
2,650
2,738
2,985
2,406
2,894
2,911
ns
12.67

Ear yield without husk
(kg/rai)
1,458
1,856
1,852
2,044
1,846
2,034
1,863
1,785
1,918
1,671
1,745
1,745
1,906
1,640
1,825
2,040
ns
11.13
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จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าลู กผสมคู่หลายคู่ผสมที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านขนาดฝัก ความหวาน และผลผลิ ต ซึ่ งควรจะนามา
พิจารณาในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ มีคุณภาพที่ ดีใกล้เคี ยงกับพันธุ์การค้า เพื่อส่ งเสริ มให้กบั เกษตรกร ก็จะเป็ นการลดต้นทุนให้กบั เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดหวานในชุ มชนจังหวัดชลบุรีและในเขตภาคตะวันออกโดยไม่ได้มีการจาหน่ าย เพื่อเป็ นการช่ วยเหลื อเกษตรกรที่ มีรายได้ต่ าหรื อที่
ประสบอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ก็ควรจะมีการทดสอบในหลายฤดูปลูกหรื อหลายพื้นที่ เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวเข้ากับหลายๆ สภาพแวดล้อมต่อไป

4. สรุ ป
จากการทดสอบพันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมคู่ซ่ ึ งได้มาจากการผสมแบบพบกันหมดโดยไม่มีการผสมสลับของข้าวโพดหวานพันธุ์
การค้า 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทอ็ ปสวีท 801 ไฮบริ กซ์ 3 ออโรร่ า ชูการ์ 75 อินทรี ย ์ 2 และพันธุ์สองสี 59 ผลการทดลองพบว่าความสู งต้น ความสู งฝักแรก
เส้นผ่าศูนย์กลางต้น และผลผลิตต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างลูกผสมคู่และไม่แตกต่างจากพันธุ์เปรี ยบเทียบ ในขณะที่ลกั ษณะอื่นๆ มีความ
แตกต่างกัน โดยที่น้ าหนักฝักปอกเปลือก มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยที่พนั ธุ์ไฮบริ กซ์ 3 มีน้ าหนักฝักปอกเปลื อกมากเป็ นอันดับ 1
คือ 309 กรัม โดยไม่แตกต่างจากพันธุ์ลูกผสมคู่ในอันดับที่ 2 ถึง 10 ซึ่ งมีน้ าหนักฝักอยูใ่ นช่วง 268 – 300 กรัม ความหวาน จากการวัดโดยใช้ค่า total
soluble solid พบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยที่ลูกผสมคู่ “ออโรร่ า x สองสี 59” มีความหวานมากที่สุดคือ 17.08 องศาบริ กซ์ ซึ่ ง
สู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ พันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิ ตฝักปอกเปลื อกมากที่ สุดคื อลู กผสมคู่ ‚ทอปสวีท 801 x อินทรี ย ์ 2” (2,044 กิ โลกรั มต่อไร่ )
รองลงมาได้แก่พนั ธุ์ไฮบริ กซ์ 3 และ “ไฮบริ กซ์ 3 x ออโรร่ า” (2,040 และ 2,034 กิ โลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ) จากผลการทดลองจะเห็ นได้ว่าลูกผสมคู่
หลายคู่ผสมที่มีความโดดเด่น ซึ่ งควรจะนามาพิจารณาในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ มีคุณภาพใกล้เคี ยงกับพันธุ์การค้า แต่มีราคาที่ ต่ ากว่า เพื่ อ
ส่ งเสริ มและจาหน่ายให้กบั เกษตรกรในราคาถูก ก็จะเป็ นการลดต้นทุนให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดหวานในชุ มชนจังหวัดชลบุรีและในเขตภาค
ตะวันออกต่อไป
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บทคัดย่อ
ศึกษาความต้องการน้ าที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของหญ้ามูลาโต้ 2 [Brachiaria hybrid (CIAT 36087 )] สาหรับชุดดิน
โพนพิสัย (Phon Phisai Soil Series : Pp) ทดลองในกระถาง ที่เรื อนทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดสกลนคร
ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 - พฤษภาคม 2552 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD จานวน 3 ซ้ า ปั จจัยหลักคือ ระดับความชื้ นที่ตอ้ งให้น้ า 4
ระดับ คือ ที่ความชื้นร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความชื้ นความจุสนาม ปัจจัยรอง คือ ระดับความสูงของการตัด 2 ระดับ คือ 5 และ 10 เซนติเมตร
เหนือผิวดิน จากการทดลองพบว่า ที่ความชื้ นร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความชื้ นความจุสนาม ภายใต้ความสู งของการตัด 5 และ 10 เซนติเมตร
เหนือผิวดิน หญ้ามูลาโต้2 มีความต้องการใช้น้ าเฉลี่ยตลอดการทดลอง เท่ากับ 112.43, 80.43 และ 41.04 ลิตรต่อกระถาง ผลผลิตน้ าหนักแห้งโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 13.07, 14.01, 15.17 และ 16.43 กรัมต่อกระถางตามลาดับ ค่าเฉลี่ย CP อยูร่ ะหว่าง 10.0 – 11.3 เปอร์ เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย NDF อยูร่ ะหว่าง 60.3-62.1
เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ย ADF อยูร่ ะหว่าง 32.0-33.6 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : มูลาโต้ 2 ความชื้นความจุสนาม ชุดดินโพนพิสยั

Abstract
Water requirement for growth and yield of Mulato II [Brachiaria hybrid (CIAT 36087)] for Phon Phisai Soil Series (Pp) was studied
and conducted in a glass house at Kasetsart University Chalreamphrakiat Sakon-nakhon Province Campus during March 2008 to May 2009. The
experimental design was factorial in CRD. There were 3 replications. Four levels of soil moisture contents viz. 25%, 50%, 75% and 100% FC and
2 levels of height of cutting viz. 5 and 10 cm. above soil surface were imposed. The plant were cut at 45 day interval (5 cuttings). The results of
the experiment showed that the water requirement of Mulato II at moisture content 25%, 50%, 75% and 100% FC for plants cutting viz. 5 and 10
cm. above soil surface were 112.43, 80.43 and 41.04 lithe/pot respectively. The mean of dry matter yields of Mulato II were 13.07, 14.01, 15.17
and 16.43 grams/ pot respectively, For the mean of contents for crude protein during 10.0-11.3%, the mean of contents for NDF during 60.3-62.1%
and the mean of contents for ADF during 32.0-33.6% .
Keywords: Mulato II, Field Capacity, Phon Phisai Soil Series.

1. บทนา
การปลูกสร้างแปลงหญ้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จาหน่ายในปั จจุบนั ถือได้วา่ มีความสาคัญอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ผลิ ตเมล็ดพันธุ์
เพื่อจาหน่าย ที่ตอ้ งการผลผลิตเมล็ดที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดรับซื้ อเมล็ดพันธุ์ที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ
หญ้ามูลาโต้ 2 ถือได้วา่ มีความเหมาะสมที่จะนามาปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
เนื่องจากให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สูงและทนแล้งได้ดีกว่ามูลาโต้1 (Miles และคณะ, 2004) การทราบข้อมูลปริ มาณการใช้น้ าที่เหมาะสม
(Suitable Water Requirement) ของหญ้ามูลาโต้ 2 จะช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดสรรน้ าในการผลิ ตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยลด
ต้นทุนการผลิตได้เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากน้ ามีบทบาทและมีความสาคัญยิ่งต่อการมีชีวิต การเจริ ญเติบโตและต่อการสร้ างผลผลิ ตของพืช เช่ น เป็ น
ตัวกลางของปฏิ กิ ริ ยาเคมี เ ป็ นตัวกลางในการเคลื่ อนย้ายสารอาหารและเป็ นวัตถุ ดิบส าหรั บ การสังเคราะห์ แ สงในต้น พื ช ทั่วๆ ไปจะมี น้ าเป็ น
ส่วนประกอบอยูร่ ะหว่างร้อยละ 70 - 90 ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ชนิ ด อายุ และส่ วนของพืช (บุญฤทธิ์ , 2548) โดยเฉพาะในการปลูกภายใต้สภาพชุดดินโพน
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พิสยั ที่มีลกั ษณะเป็ นดินตื้นชั้นลูกรังหนาแน่นมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริ มาตร การระบายน้ าของดินดี น้ าซึ มผ่านลงไปในดินได้ปานกลาง ดินบนหนา
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร เนื้ อดินเป็ นดินร่ วนเหนียวปนลูกรัง มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างอยูใ่ นช่วง 6.0-6.5 (อนิรุทธิ์ และคณะ, 2547)
การวิจยั ในครั้งนี้ จะช่วยให้ทราบความต้องการน้ าที่แท้จริ งที่มีต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของหญ้ามูลาโต้ 2 และเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับงานวิจยั เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

2. วิธีการทดลอง
ทดลองภายในเรื อนทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดื อน มีนาคม 2551 ถึง
พฤษภาคม 2552 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD โดยการทดลองปลูกในกระถาง ปั จจัยหลัก คือ ระดับร้ อยละของความชื้ นที่ตอ้ งให้น้ า 4
อัตรา คือ 25, 50, 75 และ 100 ของค่าความชื้ นความจุสนาม (Field Capacity) ซึ่ งเท่ากับ 25.2 (กรมชลประทาน, 2551) ปั จจัยรองคือความสู งของการ
ตัดหญ้า 2 ระดับ คือ 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน ทาการทดลองจานวน 3 ซ้ า ตัดหญ้าจานวน 5 ครั้ง
การเตรี ยมดินในกระถาง ทาการตากดินที่สุ่ มเก็บมาจากพื้นที่ยอ่ ยดินให้ละเอียด กาจัดวัชพืชออกให้หมด เติมดินใส่ กระถางในอัตรา 16
กิโลกรัมต่อกระถาง ใช้ระยะห่ างระหว่างกระถาง 50 x 50 เซนติ เมตร รดน้ าก่ อนทาการปลู ก การปลูกหญ้าด้วยเมล็ดในกระถางเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2551 ใส่ ปุ๋ยคอกอัตรา 2 ตันต่อไร่ และปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการตัดหญ้าใส่ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิ โลกรัมต่อ
ไร่ โดยวิธีการหยอดในกระถาง
ปริ มาณน้ าที่ตอ้ งให้ในแต่ละครั้ ง คานวณจากการสุ่ มเก็บตัวอย่างดินในแปลง ดาเนิ นการในเดือน มีนาคม 2551 นาไปชัง่ หาน้ าหนัก
เปี ยกและน้ าหนักแห้งและอ่านค่าความดันเป็ นเซนติบาร์ โดยใช้เครื่ อง Tensiometer
การเก็บข้อมูล ทาการตัดสภาพหญ้าหลังปลูกที่อายุ 60 วัน และเริ่ มเก็บข้อมูล วัดความสู งของพืชก่อนการตัดแต่ละครั้ง โดยการรวบกอ
หญ้าให้ติดกับไม้เมตรแล้ววัดระยะจากโคนต้นถึ งปลายใบที่สูงที่สุด นับจานวนแขนงหญ้าในกระถาง โดยนับจานวนต้นอ่อนที่โผล่พน้ ดิน และต้น
อ่อนที่เจริ ญเติบโตจากตาของลาต้นที่อยูเ่ หนือดิน
ผลผลิตน้ าหนักแห้ง ทาการวัดความสู งของหญ้าก่อนตัดทุกครั้ง โดยตัดหญ้าครั้งแรกภายหลังปลูกได้ 60 วันและตัดครั้งต่อไปทุก 45
วัน โดยตัดที่ระดับความสู ง 5 และ 10 เซนติเมตร เหนื อผิวดิน นาเอาตัวอย่างของลาต้นและรากที่ได้ไปชัง่ น้ าหนักสดโดยใช้เครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบ
ละเอียดทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง แล้วนาไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ชัง่ หาน้ าหนักแห้ง เพื่อใช้ประกอบการคานวณหา
ผลผลิ ตน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งต่อพื้นที่ และส่ งตัวอย่างเพื่อ วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของหญ้า ได้แก่ Crude Protein (CP), Neutral
Detergent Fiber (NDF) และAcid Detergent
Fiber (ADF) วิเคราะห์ผลการทดลองโดย Analysis of variance ของแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป IRRISTAT

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลปริมาณนา้ ทีใ่ ช้ ตลอดการทดลองของ หญ้ ามูลาโต้ 2 ทีร่ ะดับความสู งของการตัด 5 และ 10 เซนติเมตร
เหนือผิวดิน โดยวิธีจดั การ 4 วิธี
ระดับความชื้น (%)
25
50
75
100

ระดับความสู งของการตัด (cm)
5
10
5
10
5
10
5
10
หมายเหตุ : ไม่ มีการวิเคราะห์ ผลทางสถิติ

ปริมาณน้าที่ใช้ ของหญ้ ามูลาโต้ 2 (ลิตรต่ อกระถาง)
108.34
116.52
81.06
79.80
40.31
41.78
-
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-
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3.1 ปริมาณการใช้ นา้ ของหญ้ า
จากตารางที่ 1 หญ้ามูลาโต้ 2 มีความต้องการใช้น้ าตลอดการทดลอง ที่ระดับความชื้ น ร้อยละ 25, 50 และ 75 ของความชื้ น ความจุสนาม
ภายใต้ระดับการตัดที่ 5 เซนติเมตร เหนือผิวดินเท่ากับ 108.34, 81.06 และ 40.31 ลิตรต่อกระถางตามลาดับ และที่ระดับการตัด 10 เซนติเมตร เหนือผิว
ดินเท่ากับ 116.52, 79.80 และ 41.78 ลิตรต่อกระถางตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ ยของปริ มาณที่ใช้เท่ากับ 112.43, 80.43 และ 41.04 ลิ ตรต่อกระถาง
ตามลาดับ ซึ่งในส่วนนี้ ไม่มีการวิเคราะห์ผลทางสถิติ เกี ยรติศกั ดิ์ และคณะ (2546) พบว่าหญ้ารู ซี่ กิ นนี สีม่วง กัมบ้าและเนเปี ยร์ แคระ มีปริ มาณน้ าที่
พืชใช้ตลอดการทดลอง (มิ.ย.2542-มิ.ย.2543) เท่ากับ 1,259.3, 1,296.3 , 1,224.0 และ 1,207.0 มิลลิเมตรตามลาดับ ส่ วน Closs (1958) ได้รายงานว่า
ภายใต้สภาพความเข้มแสง อุณหภูมิ และปริ มาณน้ าในดิ นคงที่ ถ้าอากาศมีความชื้ นสัมพัทธ์สูงขึ้ นพืชจะมี การคายน้ าลดลง แต่ถ้าความชื้ นสัมพัทธ์
ลดลง การคายน้ าจะเพิ่มขึ้น

3.2 การเจริญเติบโตของหญ้ า
3.2.1 ความสู งของหญ้ า
ความสู งโดยเฉลี่ยตลอดการทดลองของหญ้ามูลาโต้ 2 ที่ระดับความชื้ นร้ อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความชื้ นความจุสนาม เท่ากับ
72.89, 71.63, 69.33 และ 76.93 เซนติเมตร ตามลาดับ ที่ระดับความสูงของการตัด 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน ดังตารางที่ 2 ซึ่ งจะพบว่าความสู ง
ของหญ้ามูลาโต้ 2 มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 0.05 ในการปลูกภายใต้สภาพชุ ดดิ นโพนพิสัย ทั้งนี้ เนื่ องจากสภาพอากาศ
ในช่วงของการทดลองเป็ นช่วงที่หญ้าโดยทัว่ ไปออกดอกเพื่อเตรี ยมให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ การเจริ ญเติบโตจึงแสดงออกทางส่วนสู งน้อยกว่าช่ วงฤดูการ
เพาะปลูกปกติ ประกอบกับสภาพดินที่เป็ นดินลูกรังการระเหยของน้ าในกระถางมีสูงทาให้หญ้ามีการใช้ความชื้ นในกระถางมากตามไปด้วย
3.2.2 จานวนหน่ อต่ อกอ
จานวนหน่ อต่อกอโดยเฉลี่ยของหญ้ามูลาโต้ 2 ที่ระดับความชื้ นร้ อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความชื้ นความจุสนาม ภายใต้ระดับ
ความสูงของการตัด 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน เท่ากับ 14.66, 17.23, 20.40 และ 25.01 หน่อต่อกอตามลาดับ ดังตารางที่ 2 ทั้งนี้ เนื่ องจากในช่ วง
ของการทดลองเป็ นช่วงที่หญ้าโดยทัว่ ไปออกดอกและเตรี ยมให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ หญ้าจึงมีการสะสมสารอาหารไปไว้ที่ส่วนประกอบของการให้ผล
ผลิตทางเมล็ดพันธุ์เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ ง Humphreys (1976) กล่าวว่า จานวนแขนงต่อพื้นที่เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของผลผลิ ตซึ่ งจะผันแปรไปตาม
สภาพแวดล้อมและการจัดการ และการอยูร่ อดของแขนงใหม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความชื้ น และธาตุอาหารที่ได้รับรวมไปถึ งการแข่งขันในการใช้อาหาร
ระหว่างแขนงใหม่และแขนงเก่าอีกด้วย สอดคล้องกับรายงานของสายัณห์ (2547) ที่ กล่าวว่า ภายหลังจากการตัด การแตกหน่ อของหญ้า มี
ความสาคัญอย่างมากต่อผลผลิ ตและการเจริ ญเติบโตขึ้นมาอีกครั้งของหญ้าอาหารสัตว์ การแตกหน่ อเป็ นการทดแทนหน่ อที่ตายไป ทาให้ยงั คงมี
ต้นหญ้าที่จะผลิตหน่อให้เพิ่มขึ้นมาใหม่ ทาให้หญ้าแผ่ขยายได้เต็มที่ ซึ่งเป็ นการช่วยให้ผลผลิตของหญ้าต่อหน่วยพื้นที่ยงั คงสู งอยูต่ ่อไปได้

3.3 ผลผลิตนา้ หนักแห้ ง
ผลผลิตน้ าหนักแห้งเฉลี่ยของหญ้ามูลาโต้ 2 ตลอดการทดลอง ที่ระดับความชื้ นร้ อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความชื้ นความจุสนาม
ภายใต้ระดับความสู งของการตัด 5 และ 10 เซนติเมตรเหนื อผิวดิ น เท่ากับ 13.07, 14.01, 15.17 และ 16.43 กรัมต่อกระถาง ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ส่วนการทดลองของ กานดาและคณะ (2550) ที่พบว่า หญ้ามูลาโต้ 2 ให้ผลผลิตในช่วงแล้งเท่ากับ 581 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพชุ ดดิ นปากช่อง ซึ่ งจะ
พบว่าผลผลิตน้ าหนักแห้งของหญ้าอยูใ่ นปริ มาณต่า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศในช่ วงของการทดลองเป็ นช่วงที่หญ้ากาลังออกดอกเพื่อให้เมล็ดพันธุ์
หญ้าจึงมีการเจริ ญเติบโตทางลาต้นและใบน้อยกว่าช่ วงฤดู การเพาะปลู กปกติ (ฤดูฝน) ประกอบกับสภาพดิ นที่ เป็ นดิ นลูกรั งการระเหยของน้ าใน
กระถางจึงมีสูงทาให้หญ้ามีการใช้อาหารสะสมไปในส่ วนที่ช่วยในการเจริ ญเติบโตให้มากที่สุด เช่น ราก ที่ตอ้ งแสวงหาความชื้ นในดินให้ได้มากที่สุด
เพื่อมาเลี้ยงลาต้น
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ตารางที่ 2 แสดงข้ อมูลการเจริญเติบโต และผลผลิตตลอดการทดลองของหญ้ ามูลาโต้ 2 ทีร่ ะดับความสู งของการตัด 5 และ 10
เซนติเมตรเหนือผิวดิน โดยวิธีจดั การ 4 วิธี
ระดับความชื้น (%)

ระดับความสู ง
ของการตัด (cm)
5
10
5
10
5
10
5
10

ความสู ง (cm)

ค่ าเฉลี่ย

จานวนหน่ อ (หน่ อต่ อกระถาง)

ค่ าเฉลี่ย

น้าหนักแห้ ง(g/pot)

65.53ab
13.68c
12.7c
72.89
14.66
80.26ab
15.64bc
13.4bc
62.46ab
15.84bc
13.5bc
50
71.63
17.23
80.80ab
18.62abc
14.4abc
57.40b
19.70abc
14.7abc
75
69.33
20.40
81.26ab
21.10abc
15.5abc
71.33ab
23.92ab
16.1ab
100
76.93
25.01
82.53a
26.10a
16.6a
CV (%)
25.1
35.8
15.9
หมายเหตุ: ตัวเลขที่มีอักษรต่ างชนิ ดกันกากับอยู่ในแนวตัง้ เดียวกันแสดงว่ ามีความแตกต่ างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 %
25

ค่ าเฉลี่ย
13.07
14.01
15.17
16.43

3.4 ส่ วนประกอบทางเคมีของหญ้ า
ตลอดการทดลอง ค่าเฉลี่ยของโปรตีนหยาบ (CP) ของหญ้ามูลาโต้ 2 ที่ระดับความชื้ นร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของความชื้ นความจุ
สนาม ภายใต้ระดับความสูงของการตัด 5 และ 10 เซนติเมตรเหนื อผิวดิน เท่ากับ 10.8, 10.5, 10.0 และ 11.3เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ค่าเฉลี่ย ADF เท่ากับ
30.3, 31.0, 30.8 และ 30.8 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และค่าเฉลี่ย NDF เท่ากับ 62.10, 60.30, 60.40 และ 62.15 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ดังตารางที่ 3 ซึ่ ง
กานดาและคณะทาการทดลองที่อาเภอปากช่อง พบว่า หญ้ามูลาโต้ 2 มีเปอร์ เซ็นต์โปรตีน 10.8 ค่า ADF 33.9 เปอร์ เซ็นต์ และ ค่า NDF เท่ากับ 62.1
เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 3 แสดงข้ อมูลขององค์ ประกอบทางเคมีตลอดการทดลองของหญ้ ามูลาโต้ 2 ทีร่ ะดับความสู งของการตัด 5 และ 10
เซนติเมตรเหนือผิวดิน โดยวิธีจดั การ 4 วิธี
ระดับความชื้น
(%)
25
50
75
100

ระดับความสู ง
ของการตัด (cm)
5
10
5
10
5
10
5
10

CP
(%)
10.2
11.4
9.8
10.2
9.7
10.4
11.2
11.5

NDF
(%)
61.1
63.1
63.2
61.4
61.1
59.7
61.7
62.6

ค่ าเฉลี่ย
10.8b
10.5c
10.0c
11.3a

ค่ าเฉลี่ย
62.10a
60.3a
60.4b
62.15a

ADF
(%)
33.1
33.7
34.2
33.1
32.6
31.4
33.4
31.2

CV (%)
1.8
1.4
หมายเหตุ : ตัวเลขที่มีอักษรต่ างชนิ ดกันกากับอยู่ในแนวตัง้ เดียวกันแสดงว่ ามีความแตกต่ างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่ อมั่น 95 %

ค่ าเฉลี่ย
33.4a
33.6a
32.0b
32.3b
1.7

4. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุปผล
หญ้ามูลาโต้ 2 มีความต้องการน้ าเพื่อใช้ในการเจริ ญเติบโตตลอดการทดลองภายใต้ ความชื้ นที่ร้อยละ 25 50 และ 75 ของค่าความชื้ น
ความจุสนามเท่ากับ 112.43, 80.43 และ 41.04 ลิตรต่อกระถาง ผลผลิ ตน้ าหนักแห้งเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 13.07-16.43 กรัมต่อกระถาง ส่ วนประกอบทาง
เคมี ค่าเฉลี่ยของโปรตีนหยาบอยูร่ ะหว่าง 10.0-11.3 ค่าเฉลี่ย ADF อยูร่ ะหว่าง 30.3-31.0 และค่าเฉลี่ ย NDF อยูร่ ะหว่าง 60.4-62.1 ภายใต้ความสู งของ
การตัด 5 และ 10 เซนติเมตรเหนือผิวดิน

4.2 ข้ อเสนอแนะ
การเก็บข้อมูลมีระยะเวลานานเกินไป ทาให้ช่วงท้ายของการศึกษาอยูใ่ นช่ วงต้นฤดูฝนสภาพอากาศมีความชื้ นสู งจากปริ มาณน้ าฝนที่ตก
ผลการทดลองที่ได้จึงไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นการศึกษาควรจะกระทาในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ งจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจน และใช้เป็ นฐานข้อมูลให้
สาหรับนักวิจยั และเกษตรกรต่อไป
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การใช้ ส่าข้ าวโพด (เป็ นส่ วนประกอบ) ในสู ตรอาหารข้ นเลีย้ งโคนม
Used of Corn Distillers Dried Grains with Solubles (CDDGS) as an Ingredient in Dairy Cattle Diets
ธีราภรณ์ ยืนสุ ข และ วิศิษฐิพร สุ ขสมบัติ
Teeraporn Yuensook and Wisitiporn Suksombat
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสี มา E-mail: namtoey_baitoey@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากส่ าข้าวโพดเพื่อนามาใช้เป็ นแหล่งวัตถุดิบในอาหารข้น และลดต้นทุนใน
การผลิตอาหารโคนม ร่ วมกับการศึกษาผลตอบสนองด้านผลผลิตของโคนม โดยจัดแผนการทดลองแบบ Stratified Random Balanced Group โดยใช้
โคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรี เชี่ ยน (สายเลือด HF > 87.5%) จานวน 24 ตัว จัดกลุ่มโคตามผลผลิ ตน้ านม วันที่ให้นม จานวนท้อง และน้ าหนักตัว
จากนั้นสุ่มโคเข้ากลุ่มการทดลอง กลุ่มการทดลองละ 8 ตัว โคทุกตัวจะถูกเลี้ยงโดยขังในคอกเดี่ยวและเป็ นอิสระต่อกันตลอดเวลา กลุ่ม control ได้รับ
ส่าข้าวโพด 0 % เป็ นส่วนประกอบในสู ตรอาหารข้น กลุ่มการทดลองที่ 1 ได้รับส่าข้าวโพด 10 % เป็ นส่ วนประกอบในสู ตรอาหารข้น กลุ่มการทดลอง
ที่ 2 ได้รับส่าข้าวโพด 20 % เป็ นส่ วนประกอบในสู ตรอาหารข้น โดยที่ท้ งั 3 กลุ่มการทดลองได้รับข้าวโพดหมักเป็ นแหล่งอาหารหยาบ การทดลองจะ
ใช้เวลาทั้งหมด 37 วัน แบ่งการทดลองออกเป็ น 6 ช่วงๆ ละ 5 วันและเวลาในการปรับตัวสัตว์ก่อนการทดลอง 7 วัน ผลการทดลองพบว่าปริ มาณ
น้ านม องค์ประกอบในน้ านมทั้ง 3 กลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P>0.05) ดังนั้นการใช้ส่าข้าวโพดเป็ นส่ วนประกอบ
ในสูตรอาหารในระดับไม่เกิน 20% เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการลดต้นทุนค่าอาหารข้นสาหรับโคนม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของโคนม
คาสาคัญ : Distiller’s dried grains with solubles ผลผลิตน้ านม องค์ประกอบน้ านม

Abstract
The present research showed the utilization of corn distiller’s dried grains with solubles (CDDGS) as raw material in concentrate
and for reducing cost of dairy diets together with the study of the response of dairy cow’s production. The experiment was a Stratified Random
Balanced Group using 24 crossbred Holstein Friesian (>87.5% HF) dairy cows. All cows were stratified balanced for milk yield, days in milk
(DIM), parity and body weight. They were then randomly assigned into three treatment groups with 8 cows in each group. All cows were
individually housed in tie stall and separately fed concentrate, corn silage and free access to clean water. The experiment lasted for 37 days with 7
days for adjustment period, followed by 6 five days measurement periods. The treatments were; control, 10% CDDGS in concentrate and 20%
CDDGS in concentrate. The results revealed that there were no statistically significantly differences in milk yield and milk composition. It can be
concluded in the present experiment that CDDGS can be used as raw material in the concentrate for dairy cows up to 20% without any effect on
production.
Keywords: Distiller’s dried grains with soluble, milk yield, milk composition.

1. บทนา
ในสภาวะปั จจุบนั นี้ เราพบว่าปัญหาข้าวของ หรื อแม้แต่อาหารมีราคาสู งขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ ามันเองก็มีการปรับราคาที่สูงขึ้น และผลที่
ตามมาคือการที่วตั ถุดิบอาหารสัตว์มีราคาที่เพิ่มขึ้นด้วย ในปั จจุบนั วัตถุดิบอาหารสัตว์หลายชนิ ด อาทิ มันสาปะหลัง ข้าวโพด กากน้ าตาล ถูกนาไป
ผลิตเป็ นเอทานอลเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงชนิ ดอื่นๆ อย่างไรก็ตามจากการผลิตเอทานอลก็ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ร่วมออกมาคือ ส่ าข้าวโพด
ส่าข้าวโพด (Corn Distillers Dried Grains with Solubles ; CDDGS) เป็ นผลิตผลจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวโพด เมื่อ
ผ่านกระบวนการผลิ ตขั้นตอนต่างๆ แล้วจะพบว่าส่ าข้าวโพดมีองค์ประกอบทางโภชนะของโปรตี นค่อนข้างสู งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับวัตถุ ดิบก่ อน
กระบวนการหมัก ในขณะที่ ส่ าข้าวโพด มีปริ มาณ NDF สู ง แต่จะมี lignin อยูน่ ้อย ฉะนั้น NDF จาก ส่ าข้าวโพด จะสามารถย่อยได้ง่ายในสัตว์เคี้ยว
เอื้อง ซึ่งส่าข้าวโพดนี้ สามารถใช้ได้ท้ งั เป็ นอาหารหยาบและอาหารข้นในโคนม นอกจากนี้ ส่ าข้าวโพดยังสามารถใช้เป็ นแหล่งพลังงานเพื่อการผลิ ต
น้ านมและเพื่อการเจริ ญเติบโตได้ โดยไม่ก่อให้เกิ ดการลดลงของ pH ในกระเพาะหมักเนื่ องจากการหมักย่อยอย่างรวดเร็ วของ starchy compounds
(Ham, Klopfenstein, Larson, Shain, and Huffman, 1994) นอกจากนี้ ส่าข้าวโพดยังเป็ นแหล่งโปรตีนที่ดีสาหรับโคนม องค์ประกอบของโปรตีนโดย
ปกติจะมากกว่า 30% และส่ าข้าวโพดยังเป็ นแหล่งของ ruminally undegradable protein (RUP) หรื อ by-pass protein ที่ดีสาหรับโค คือ มีระดับ RUP
ถึง 55% ของ Crude protein (CP) โคนมที่ได้รับ RUP มาก มักให้ผลผลิ ตน้ านมและองค์ประกอบของน้ านมที่สูง Pam และเพื่อน (2006) รายงานการ
เสริ ม RUP ในรู ปของ CDDGS สามารถเพิ่มผลผลิตน้ านมและองค์ประกอบของน้ านมได้มากกว่าการเสริ ม RUP จากกากถัว่ เหลื อง นอกจากนี้
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CDDGS ยังมีไขมันสู งกว่า DDGS ที่ผลิตจากธัญพืชอื่นๆ จึงทาให้มีพลังงาน NEL มากกว่า DDGS จากธัญพืชอื่น แต่ในปั จจุบนั การศึกษาเกี่ ยวกับการ
ใช้ส่าข้าวโพดเป็ นอาหารโคนมในประเทศไทยยังมี น้อยมาก ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ จึงเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งการใช้ประโยชน์จากส่ าข้าวโพดเพื่อ
นามาใช้เป็ นแหล่งวัตถุดิบในอาหารข้น และต้นทุนในการผลิตอาหารโคนมร่ วมกับการศึกษาผลตอบสนองด้านผลผลิ ตของโคนมที่ได้รับส่ าข้าวโพด
เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารข้นสาหรับเลี้ยงโคนม
CDDGS คือ
ปกติแล้วการผลิตเอทานอลจากโรงงานอุตสาหกรรมส่ วนมากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ ตเอทานอล เช่ น ข้าวโพด ข้าวบาร์ ข้าวสาลี และที่
นิ ยมนามาผลิตมากที่สุด คือ ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวโพดที่ได้ คือ corn distillers dried grains (CDDG) และ
corn distillers dried grains with solubles (CDDGS)
Corn
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ภาพที่ 1 กระบวนการการผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้ าวโพด (Knott and Shurson 2004)
จากภาพที่ 1 แสดงกระบวนการผลิตเอทานอลจากเมล็ดข้าวโพด เริ่ มจากการนาเมล็ดข้าวโพดมาทาความสะอาด หลังจากนั้นทาการ
บด เติม α – amylase enzyme ทาให้เป็ นของเหลว (liquefaction) ทาให้สุก เติม yeast และ glucoamylase enzyme นาไปผ่านกระบวนการหมัก หลังจาก
หมักตามระยะเวลาที่กาหนด นาไปกลัน่ จะได้ผลิ ตภัณฑ์ ethanol เศษเหลื อจากการกลัน่ เรี ยก whole stillage นาไปผ่านกระบวนการปั่ นเหวี่ยงแยก
ส่วนที่เป็ นชั้นบาง ๆ เรี ยก thin stillage ออกไปผ่านกระบวนการระเหยน้ า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ condensed distillers solubles ส่ วนที่เหลือจากการบวน
การปั่ นเหวี่ยงจะเป็ นกากหยาบๆ (coarse solids) เป็ นผลิตภัณฑ์ wet distillers grains สามารถนาไปใช้เป็ นอาหารสัตว์ได้ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ได้มี
การผลิตผลิ ตภัณฑ์ใหม่ข้ ึน โดยการนาส่ วน condensed distillers solubles กลับมาผสมกับผลิ ตภัณฑ์ wet distillers grains แล้วผ่าน rotary dryer ได้
ผลิตภัณฑ์ที่เรี ยกว่า distillers dried grains with solubles (DDGS) ซึ่งโดยส่ วนใหญ่แล้วเมล็ดธัญพืชที่นามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิ ตเอทานอลจะเป็ น
เมล็ดข้าวโพด ฉะนั้นผลิตร่ วมที่ได้จากอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล คือ corn distillers dried grains with solubles (CDDGS)
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ตารางที่ 1 แสดงองค์ ประกอบทางเคมีของ DDGS เมือ่ เปรียบเทียบกับวัตถุดบิ ชนิดต่ างๆ
Chemical composition
Dry matter (%)
Crude protein (% DM)
RUP (% CP)
Fat (% DM)
ADF (% DM)
NDF (% DM)
Lignin (% DM)
Starch (% DM)
Calcium (% DM)
Phosphorus (% DM)
Sulfur (% DM)

Dry corn luten feed
89
25
30
3
12
37
1.6
15
0.13
1.1
0.50

Dry corn distillers grains
88
31
50
13
17
34
5
5
0.09
0.91
0.63

Corn silage
34
8
35
3
26
44
3.5
31
0.27
0.24
0.10

Ground corn
Soybean meal
88
90
9
50
43
43
4
4
3
8
10
13
1
1
69
1.7
0.04
0.43
0.30
0.74
0.10
0.39
ที่มา: Kononoff and Janicek (2007)

ตารางที่ 1 จะแสดงองค์ประกอบทางเคมีของส่ าข้าวโพดกับวัตถุ ดิบอาหารชนิ ดต่างๆ พบว่า ส่ าข้าวโพดจะมี โปรตีนต่ ากว่ากากถัว่
เหลือง แต่มากกว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ ในขณะที่มี RUP และไขมันมากกว่าวัตถุดิบทุกชนิ ดอื่นๆ
ดังนั้นส่ าข้าวโพดที่เหลื อจากการผลิ ตเอทานอลก็น่าจะนามาใช้ประโยชน์ โดยการนามาเป็ นอาหารสัตว์หรื อเป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ต
อาหารสัตว์ (Schingoethe, 2007) เพราะมีราคาต่ากว่ากากถัว่ เหลื อง ดังนั้นการนาส่ าข้าวโพดมาทดแทนกากถัว่ เหลื องในบางส่ วนในสู ตรอาหารก็จะ
สามารถช่วยลดต้นทุนราคาอาหารของเกษตรกรได้ ดังนั้นผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล จึงเป็ นวัตถุดิบที่จะนามาใช้ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
มีราคาสูง

2. วิธีการศึกษา
2.1 การศึกษาระดับของการใช้ ส่าข้ าวโพดเป็ นแหล่ งวัตถุดบิ โปรตีนในอาหารข้ นต่ อการให้ ผลผลิตของโคนม
2.1.1 การจัดการสัตว์ทดลองและการให้ อาหาร
การจัดการสัตว์ทดลอง
โคนมที่ใช้ในการทดลองเป็ นโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรี เชี ยน (Crossbreed Holstein Friesian) ที่มีระดับเลื อดมากกว่า 87.5%
จานวน 24 ตัว จานวนวันการให้น้ านมเฉลี่ ย 112+ 60 วัน (mean + SD) ปริ มาณน้ านมเฉลี่ ย 13  2.9 กิ โลกรัม/วัน อายุเริ่ มต้นในการทดลองเฉลี่ ย
55+16 เดื อน น้ าหนักเฉลี่ ย 410+66 กิโลกรั ม ทาการจัด treatment แบบ stratified random balanced group ในแผนการทดลองแบบ Completely
randomized design (CRD) จากนั้นแบ่งโคออกเป็ นกลุ่มการทดลองละ 8 ตัว โคทุกตัวจะถูกเลี้ ยงโดยขังในคอกเดี่ยวและเป็ นอิสระต่อกันตลอดเวลา
การทดลองจะใช้เวลาทั้งหมด 37 วัน แบ่งการทดลองออกเป็ น 6 ช่ วงๆ ละ 5 วันและเวลาในการปรับตัวสัตว์ก่อนการทดลอง 7 วัน จัดให้โคแต่ละตัว
กินอาหารตามกลุ่มทดลองอย่างเป็ นอิสระต่อกันดังนี้
กลุ่ม control
ได้รับส่ าข้าวโพด 0 % เป็ นส่วนประกอบในสู ตรอาหารข้น
กลุ่มการทดลองที่ 1 ได้รับส่ าข้าวโพด 10 % เป็ นส่วนประกอบในสู ตรอาหารข้น
กลุ่มการทดลองที่ 2 ได้รับส่ าข้าวโพด 20 % เป็ นส่วนประกอบในสู ตรอาหารข้น
การทดลองนี้ ได้ทาการผสมอาหารข้นทั้งสิ้ น 3 สูตรด้วยเครื่ องผสมอาหาร โดยที่โคทุกตัวจะได้รับอาหาร 8 กิ โลกรัมต่อวันวันละ 3 ครั้ง
ในเวลา 08.00 น. 12.00 น. และ 16.00 น. อาหารหยาบ (Roughage) ที่ใช้ในการทดลองคือ ข้าวโพดหมักวันละ 30 กิ โลกรัมต่อตัวต่อวัน และมีน้ าดื่ ม
สะอาดใส่อ่างให้โคกินตลอดเวลา และโคนมในแต่ละกลุ่มจะได้รับอาหารข้นตามสู ตรอาหารดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ลักษณะทีใ่ ช้ ในการจัดกลุ่มโคก่ อนการทดลอง
Parameter
Milk yield, Kg/d
Age, month
DIM1, day
Weight, Kg

control

Tr1

Tr2

12.97+ 2.77
51  17.74
111.13 + 64.55

12.96 + 3.05
57  16.70
119 + 54.56

13.08 + 2.93
69  18
105.88 + 61.84

401.25 + 77.23

406.88 +59.73

422.50  61.77

หมายเหตุ: DIM1 = day in milk
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ตารางที่ 3 แสดงชนิด และปริมาณของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ในการทดลอง
วัตถุดิบ/100 กิโลกรัม (น้าหนักสด)
ส่ าข้าวโพด
กากมัน
ราข้าว
บายพาสไขมัน
กากปาล์มเนื้อใน
กากถัว่ เหลือง
กากน้ าตาล
ยูเรี ย
แร่ ธาตุ
พรี มิกซ์

สู ตรที1่ (0% CDDGS)
0
235
100
2
338
200
70
25
25
5

สู ตรที่ 2 (10% CDDGS)
100
235
100
2
288
150
70
25
25
5

สู ตรที่ 3 (20% CDDGS)
200
235
100
2
238
100
70
25
25
5

2.1.2 วิธีการเก็บข้ อมูล
ทาการจัดกลุ่มโคสาวที่อยูใ่ นช่วงแรกของการให้นมจานวน 24 ตัว ออกเป็ น 3 กลุ่มทดลอง นาโคเข้าทดลองโดยได้รับส่ าข้าวโพด 0%,
10% และ 20% เป็ นส่ วนประกอบในสู ตรอาหารข้น ตามลาดับ ระหว่างทดลองมีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของนา้ นม
ทาการจดบันทึกผลผลิตน้ านมของโคนมทุกตัว ทุกวันตลอดระยะเวลาในการทดลอง และสุ่ มเก็บตัวอย่างน้ านมดิ บทุกช่ วงการทดลอง
โดยสุ่ มเก็บช่ วงละ 2 วันติ ดต่อกัน โดยจะแบ่ งเป็ นนมช่ วงเย็น และช่ วงเช้าในเวลา 15.00 และ 05.00 นาฬิ ก า ตามล าดับ เพื่อจะนาไปวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของน้ านมได้แก่ ไขมันนม โปรตีนนม แล็คโตส ของแข็งพร่ องในไขมัน (Solid not fat) และของแข็งรวมในนม (Total solid)
โดยเครื่ อง Milkoscan S50

3. ผลการทดลอง
3.1 ปริมาณนา้ นมและปริมาณองค์ ประกอบทางเคมีของนา้ นม
ผลผลิ ตน้ านมและองค์ประกอบทางเคมี ของน้ านม แสดงดังตารางที่ 4 พบว่าโคนมกลุ่ มควบคุม กลุ่ มการทดลองที่ 1 และกลุ่ มการ
ทดลองที่ 2 ที่ได้รับการเสริ มส่ าข้าวโพด 0% 10% และ20% เป็ นส่ วนประกอบในสู ตรอาหารข้น พบว่าโคนมมีผลผลิตน้ านมเท่ากับ 13.83 14.45 และ
14.68 กิโลกรัมต่อวัน ตามลาดับ ปริ มาณน้ านมปรับไขมัน 3.5% เท่ากับ 14.29, 13.96 และ 14.72 ตามลาดับ ปริ มาณไขมันนมเท่ากับ 524 515 และ 526
กรัมต่อวัน ตามลาดับ ปริ มาณโปรตีนนมเท่ากับ 369 361 และ 398 กรัมต่อวัน ตามลาดับ ปริ มาณแล็คโตสเท่ากับ 525, 520 และ 567 กรัมต่อวัน
ตามลาดับ ปริ มาณของแข็งพร่ องไขมัน 1,051 1,022 และ 1,135 กรัมต่อวัน ตามลาดับ ปริ มาณของแข็งรวมในนม 1,658 1,538 และ 1,658 กรัมต่อวัน
ตามลาดับ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
เปอร์ เซ็นต์ขององค์ประกอบน้ านมแสดงไว้ในตารางที่ 5 โดยพบว่า ไขมันนมมีค่าเท่ากับ 3.92, 3.92 และ 3.59% ตามลาดับ โปรตีนนมมี
ค่าเท่ากับ 2.75, 2.75 และ 2.76% ตามลาดับ แล็คโตสมีค่าเท่ากับ 3.92, 3.92 และ 3.92%ตามลาดับ ของแข็งพร่ องในไขมัน (solid not fat) มีค่าเท่ากับ
7.85, 7.85 และ 7.86% ตามลาดับ ของแข็งในน้ านม (total solid) มีค่าเท่ากับ 11.77, 11.77 และ 11.45% ตามลาดับ ซึ่ งพบว่าเปอร์ เซ็นต์องค์ประกอบ
ทางเคมีของน้ านมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)

ตารางที่ 4 ผลของการใช้ ส่าข้ าวโพดเป็ นส่ วนประกอบในสู ตรอาหารต่ อปริมาณผลผลิตน้านมและองค์ ประกอบทางเคมีของน้านม
ปริมาณน้านม
ปริ มาณน้ านม
ปริ มาณน้ านมปรับไขมัน 3.5%
องค์ ประกอบของน้านม
ปริ มาณไขมันนม
โปรตีนนม
ปริ มาณแล็คโตส
ปริ มาณของแข็งพร่ องไขมัน
ปริ มาณของแข็งรวมในนม

Control
13.83
14.29
524
369
525
1,051
1,658

Tr1
(kg/day)
14.45
13.96
(g/day)
515
361
520
1,022
1,538

Tr2

SEM

P-value

14.68
14.72

0.26
0.3

526
398
567
1,135
1,658

15.36
11.45
11.18
22.38
34.5

หมายเหตุ: SEM = standard error of the mean, Tr1 = ส่ าข้ าวโพด 10 %, Tr2 = ส่ าข้ าวโพด 20 %,
Contrast = เปรี ยบเทียบความแตกต่ างตามความสั มพันธ์ แบบ Orthogonal contrast; L = linear; Q = quadratic
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Contrast

0.9987
0.5653

L
0.712
0.565

Q
0.430
0.384

0.9464
0.1153
0.1773
0.1064
0.2709

0.946
0.115
0.117
0.106
0.271

0.746
0.161
0.271
0.135
0.233
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ตารางที่ 5 ผลของการใช้ ส่าข้ าวโพดเป็ นส่ วนประกอบในสู ตรอาหารต่ อองค์ ประกอบของนา้ นมในโคนม
เปอร์ เซ็ นต์

Control

Tr1
Tr2
SEM
P-value
………….. (%) …………
ไขมันนม
3.92
3.92
3.59
0.13
0.0298
โปรตีนนม
2.75
2.75
2.76
0.1
0.9904
แล๊คโตส
3.92
3.92
3.92
0.04
1
ของแข็งพร่ องไขมัน
7.85
7.85
7.86
0.14
0.9954
ของแข็งรวมในนม
11.77
11.77
11.45
0.26
0.139
หมายเหตุ: SEM = standard error of the mean, Tr1 = ส่ าข้าวโพด 10 %, Tr2 = ส่ าข้าวโพด 20 %,
Contrast = เปรี ยบเทียบความแตกต่างตามความสัมพันธ์แบบ Orthogonal contrast; L = linear; Q = quadratic

Contrast
L
0.209
0.535
0.126
0.876
0.141

Q
0.206
0.275
0.044
0.624
0.121

4. สรุ ป
การศึกษาผลของการใช้ส่าข้าวโพดเป็ นส่วนประในสู ตรอาหารในการเลี้ ยงโคนมต่อการให้ผลผลิ ต องค์ประกอบทางเคมีในน้ านมของ
โคนมระยะแรกของการให้น้ านม (early lactation)โดยใช้โคนมลูกผสมพันธุ์โฮสไตน์ฟรี เชี ยน (Crossbreed Holstein Friesian) พบว่าการใช้ส่า
ข้าวโพดในระดับ 0, 10 และ 20% ในสู ตรอาหารไม่มีผลต่อไม่มีผลต่อผลผลิ ตน้ านม องค์ประกอบทางเคมี ของน้ านม (โปรตีน ไขมัน แล็คโตส
ของแข็งรวมในน้ านม และของแข็งพร่ องไขมัน) อีกด้วย
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ผลของจุลนิ ทรีย์ Aurantiochytrium mangrovei ต่ อการเติบโตของเพรียงทราย
Effects of Aurantiochytrium mangrovei on Polychaete (Perinereis nuntia) Growth
กาญจนา วรผล1 ปิ ยะบุตร วานิชพงษ์ พนั ธุ์2 และ พิศิษฐ์ พลธนะ3
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของจุลินทรี ย ์ A. mangrovei ต่อการเติบโตของตัวอ่อนเพรี ยงทรายระยะเนคโตคีต 3 วัน ที่เลี้ ยงในกระบะพลาสติกขนาด
พื้นที่ 1,444 ตร.ม. โดยการผสมจุลินทรี ยใ์ นรู ปผงแห้งกับอาหารกุง้ กุลาดาสาเร็ จรู ป อัตราส่ วน 0% (กลุ่มควบคุม), 5.0%, 10.0% และ 15.0% ของ
น้ าหนักอาหารที่ให้ พบว่า เพรี ยงทราย ที่ได้รับจุลินทรี ยอ์ ตั ราส่ วน 10.0% มีอตั รารอดตาย 59.39% และ 52.69% ที่ระยะเวลาเลี้ ยง 60 วันและ 90 วัน
ตามลาดับ ซึ่ งสู งกว่าเพรี ยงทรายที่ได้รับจุลินทรี ยอ์ ตั ราส่ วน 15.0%, 5.0% และ 0% ในขณะที่อตั ราการเติบโต ของเพรี ยงทรายที่ได้รับจุลินทรี ย ์
อัตราส่ วน 10.0% มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.2029 และ 0.2217 กรัมต่อวัน ที่ระยะเวลาเลี้ ยง 60 วันและ 90 วัน ตามลาดับ ซึ่ งแตกต่างจากทุกชุดการทดลอง
ดังนั้นการใช้จุลินทรี ย ์ A. mangrovei ในอัตราส่วน 10.0% ของน้ าหนักอาหารที่ให้ สามารถเพิ่มอัตรารอดตาย และอัตราการเติบโต ของเพรี ยงทรายได้
เหมาะสมกว่าอัตราส่วนอื่นๆ
คาสาคัญ : เพรี ยงทราย Perinereis nuntia จุลินทรี ย ์ Aurantiochytrium mangrovei การเติบโต

Abstract
Effects of A. mangrovei on growth rate and survival rate of polychaete (Perinereis nuntia) was studied in 1,444 m2 size of plastic
box. Polychaete were fed with black tiger shrimp powdered feed supplement A. mangrovei at 0% (control), 5.0%, 10.0% and 15.0% of feed.
Results showed the highest survival rate was 59.39% and 52.69% in the 10% A. mangrovei group at 60th and 90th of cultivation date, respectively.
Polychaete fed 10.0% A. mangrovei had the highest growth rate of 0.2029 and 0.2217 gram per day at 60th and 90th of cultivation date,
respectively. Results from this study indicate that A. mangrovei at 10.0% of feed could be used for increasing growth rate and survival rate of
polychaete.
Keywords : Polychaete (Perinereis nuntia), Aurantiochytrium mangrovei, Growth.

1. บทนา
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เจริ ญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ส่ งผลให้ความต้องการ ใช้อาหารจากธรรมชาติ มากขึ้น
ตามไปด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล ซึ่ งนิ ยมใช้เพรี ยงทรายเป็ นอาหารสาหรับพ่อแม่พนั ธุ์กุง้ เพราะมีสารอาหารที่ช่วยพัฒนาการ
เจริ ญของรังไข่ และการสร้ างเซลล์สืบพันธุ์ ทาให้เพรี ยงทรายถูกจับธรรมชาติมาก จนอาจส่ งผลต่อสภาพแวดล้อม เนื่ องจากเพรี ยงทรายมีบทบาท
สาคัญ ในการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิ เวศชายหาดและป่ าชายเลน นอกจากนี้ การนาเพรี ยงทรายที่จบั จากธรรมชาติมาใช้เป็ นอาหารของพ่อแม่พนั ธุ์
กุง้ ทะเล อาจนาแบคทีเรี ย พยาธิ หรื อเชื้ อไวรั สที่ก่อให้เกิ ดโรคระบาดสู่ การเพาะเลี้ ยงได้ (สุ รพล และ พอจา, 2548) ดังนั้นจึ งมีความจาเป็ นในการ
พัฒนาการผลิตเพรี ยงทรา เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ โดยปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญในการเพาะเลี้ ยง คือ การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ครบถ้วน ซึ่ ง
การเสริ มคุณค่าของอาหารที่ ใช้เลี้ ยงพ่อแม่พนั ธุ์กุง้ ให้มีการพัฒนาระบบสื บพันธุ์ที่สามารถผลิ ตลูกกุง้ ที่มีคุณภาพที่ ดีได้ โดยการให้กรดไขมันที่ ไม่
อิ่มตัวสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรดไขมันไม่อิ่มตัวสู งในกลุ่มโอเมก้า 3 (n-3) ซึ่งประกอบด้วย กรดโดโคสะเฮกซี โนอิก (DHA, C22:6 n-3) และกรดอีโค
ซาเพนทีโนอิก (EPA, 20:5, n-3) จะมีความสาคัญต่อการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ ต่อการเป็ นสารตั้งต้นของฮอร์ โมนหลายชนิ ด ตลอดจนระบบ
ภูมิคุม้ กัน เพรี ยงทรายที่ได้รับอาหารสาเร็ จรู ปที่มีการเสริ มไขมันจากน้ ามันปลา 9 % และเสริ มวิตามินอี 0.1 % มีการเจริ ญเติบโต และอัตรารอดดีที่สุด
แต่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่ วนการสะสมไขมันสู งสุ ด 13.13% และที่เสริ มวิตามินอีมีการสะสมวิตามินอีสูงสุด 55.44 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม โดยมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ไม่เสริ มไขมันและวิตามินอีอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง (P<0.01) ทั้งนี้ ไม่มีผลต่อองค์ประกอบกรดไขมันใน
เพรี ยงทราย องค์ประกอบกรดไขมันของเพรี ยงทรายที่เลี้ ยงด้วยอาหารทั้ง 4 สู ตร มีค่าใกล้เคียงกัน มีปริ มาณ total n-3 อยูร่ ะหว่าง 3.02-4.76%, n-3
HUFA อยู่ ระหว่าง 2.87-4.54% และ total n-6 อยูร่ ะหว่าง 8.24-10.83% (สุพิศ, 2550)
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จุลินทรี ยท์ ะเล A. mangrovei พบมากบริ เวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า และป่ าชายเลน มีบทบาทสาคัญในระบบนิ เวศเป็ นผูย้ อ่ ยสลายและ
เป็ นปรสิ ตของพืชหลายชนิด มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างกรดไขมันไม่อิ่มตัวสู ง (HUFA) สะสมในเซลล์สูงซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
กลุ่มโอเมก้า 3 พวก DHA เป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญของสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กรวมทั้งตัวอ่อนของสัตว์ที่มีและไม่มีกระดูกสันหลัง (Santangelo et al.,
2000) ในธรรมชาติ A. mangrovei มีปริ มาณไขมันสะสมในเซลล์สูงถึง 30% โดยมีปริ มาณของ DHAสู งถึง 30-40% ของกรดไขมันทั้งหมด (Bowles
et al., 1999) และจากการคัดแยก A. mangrovei จากใบไม้ป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีพบว่ามี พบว่ามีปริ มาณ DHA อยูใ่ นช่วง 0.98243.19 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง (0.55-49.47 เปอร์เซ็นต์) และมีกรดไขมัน EPA และ arachidonic (ARA) ในปริ มาณต่าคือ 0.18-0.47 มิลลิกรัมต่อ
กรัมน้ าหนักแห้ง (0.08-5.65 เปอร์ เซ็นของกรดไขมันทั้งหมด) และ 0.20-9.88 มิลลิ กรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง (0.10-14.23 เปอร์ เซ็นของกรดไขมัน
ทั้งหมด) ตามลาดับ (กนกสิ ณี, 2550) นอกจากนี้ การผลิต DHA จากจุลินทรี ยช์ นิ ดนี้ สามารถทาได้ตลอดปี ไม่ข้ ึนกับฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศ ทา
ให้มีความเหมาะสมอย่างยิง่ ในการพัฒนาเพื่อนามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิ ตอาหารกุง้ การใช้จุลินทรี ย ์ A. mangrovei เป็ นอาหารของเพรี ยงทราย
P. nuntia ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลต่อการเติบโต อัตรารอด ของตัวอ่อนเพรี ยงทราย เพื่อให้ทราบอัตราส่ วนที่เหมาะสมของจุลินทรี ย ์ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง เป็ นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าให้กบั เพรี ยงทราย ซึ่ งจะเป็ นแนวทางในการ
ผลิตเพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติได้เป็ นผลสาเร็ จต่อไป

2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุอุปกรณ์
1. การวางแผนการทดลอง
แบ่งการทดลองออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เลี้ ยงระยะเวลา 60 วัน และ 90 วัน แต่ละกลุ่ม แบ่งการทดลองออกเป็ น 4 ชุดการทดลอง
(treatment) แต่ละชุดมี 3 ซ้ า (replication) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 คือ กลุ่มของอาหารควบคุม (control) เป็ นอาหารกุง้ กุลาดาสาเร็ จรู ป
ชุดการทดลองที่ 2 คือ กลุ่มของอาหารสาเร็ จรู ปผสมกับจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่ วน 5.0% ของอาหารที่ให้
ชุดการทดลองที่ 3 คือ กลุ่มของอาหารสาเร็ จรู ปผสมกับจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่ วน 10.0% ของอาหารที่ให้
ชุดการทดลองที่ 4 คือ กลุ่มของอาหารสาเร็ จรู ปผสมกับจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่ วน 15% ของอาหารที่ให้
2. การเตรียมสัตว์ทดลอง ใช้ตวั อ่อนเพรี ยงทรายระยะเนคโตคีต 3 วัน จานวน 4,000 ตัว ปล่อยในกระบะพลาสติกขนาด 0.38x0.38x0.12
เมตร โดยมีทรายธรรมชาติรองพื้นกระบะประมาณ 5 ลิตร เติมน้ าทะเลความเค็ม 30 พีพีที ประมาณ 8 ลิตร ติดตั้งเครื่ องให้อากาศอย่างเพียงพอ
3. การเตรียมและการให้ อาหาร
ลินทรี ย ์ A. mangrovei ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Glucose : Yeast Extract แล้วทาแห้งด้วยเครื่ อง
Freez Dryer ซึ่งอยูใ่ นรู ปผงแห้งผสมกับอาหารกุง้ กุลาดาที่ใช้ ในอัตราส่ วนที่กาหนดผสมให้เข้ากันด้วยเครื่ องปั่ น โดยให้อาหารวันละ 1 ครั้ง ช่ วงเวลา
ประมาณ 9.00 นาฬิกา ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 90 วัน
4. การจัดการระหว่างเลีย้ ง
ในระหว่างทาการทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ า แต่มีการเติมน้ าจืดเพื่อควบคุมความเค็มไม่ให้เกิ น 33 พีพีที และเก็บตัวอย่างน้ าจาก
กระบะทดลอง มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการทุก 15 วัน เพื่อควบคุมคุณภาพน้ า ให้เหมาะสมกับการเลี้ ยงเพรี ยงทราย โดยวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (พี
เอช) และวัดอุณหภูมิ ของน้ าโดยใช้ pH meter วัดปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ า วัดความเค็มโดย reflactometer ส่ วนค่าแอมโมเนี ยรวม (total
ammonia nitrogen: TAN) ไนไตรท์ (nitrite - nitrogen) และความเป็ นด่างรวม (total alkalinity) วิเคราะห์ตามวิธีของ APHA et al. (1992) ปริ มาณการ
ให้อาหารปรับลดตามคุณภาพน้ า
5. การศึกษาการเติบโต
เมื่อครบ 30 วัน นับจานวนเพรี ยงทรายทั้งหมดในแต่ละกระบะทดลอง ชัง่ น้ าหนักรวมโดยใช้เครื่ องชัง่ ดิ จิตอล นาข้อมูลมาคานวณ
อัตราการรอดตาย และคานวณอัตราการเติบโต ดังนี้
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)
=
จานวนเพรี ยงทรายที่เหลือเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง x 100
จานวนเพรี ยงทรายเมื่อเริ่ มต้นเลี้ยง
อัตราการเติบโต (กรัมต่อวัน)
=
นน.เพรี ยงทรายเฉลี่ยสุดท้าย – นน.เพรี ยงทรายเฉลี่ยเริ่ มต้น
ระยะเวลาเลี้ยง
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิ ติโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance; ANOVA) และ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองด้วยวิธี Duncan's new multiple range test ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
จากการศึกษาการใช้ A. mangrovei ผสมกับอาหารกุง้ กุลาดาสาเร็ จรู ปในอัตราส่ วนที่แตกต่างกัน พบว่าอัตรารอดตายของเพรี ยงทราย
(แสดงไว้ในตารางที่ 1) ที่ระยะเวลาเลี้ ยง 60 วัน กลุ่มที่ได้รับอาหารผสมจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่ วน 10.0% มีอตั รารอดตายสู งที่สุด คือ 59.39% รองลงมา
คือกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่วน 15.0% และ 5.0% เท่ากับ 56.45% และ 54.51% ซึ่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างทางสถิ ติ (p>0.05)
และมีอตั ราการรอดตายสู งกว่ากลุ่มควบคุ มเท่ากับ 54.05% ส่ วนที่ระยะเวลาเลี้ ยง 90 วัน อัตรารอดตายของกลุ่มที่ ได้รับอาหารผสมจุลินทรี ยใ์ น
อัตราส่วน 10.0% มีอตั รารอดตายสู งที่สุด คือ 52.69% รองลงมาคือกลุ่มที่ได้รับ อาหารผสมจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่ วน 15.0% และ 5.0% เท่ากับ 50.90%
และ 48.60% ซึ่งทั้งสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีอตั ราการรอดตายสู งกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 46.04%

ตารางที่ 1 อัตรารอดของเพรียงทรายทีไ่ ด้ รับอาหารผสม A. mangroveiในอัตราส่ วนต่ างๆ
Survival rates (%)

Treatment

th

60 cultivation date

90th cultivation date

Black tiger shrimp powdered feed no supplement (control)

54.05

46.04

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei 5.0%

54.51

48.60

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei 10.0%

59.39

52.69

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei 15.0%

56.45

50.90

ส่วนผลอัตราการเติบโตของเพรี ยงทรายที่ให้จุลินทรี ยผ์ สมกับอาหารกุง้ กุลาดาสาเร็ จรู ป (แสดงไว้ในตารางที่ 2) พบว่าอัตราการเติบโต
ของเพรี ยงทรายสอดคล้องกันทั้งสองระยะเวลาที่เลี้ ยง โดยที่ระยะเวลาเลี้ ยง 60 วัน กลุ่มที่ได้รับอาหารผสมจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่ วน 10.0% มีอตั ราการ
เติบโตสูงที่สุด คือ 0.2029 กรัมต่อวัน รองลงมาคือกลุ่มที่ได้รับ อาหารผสมจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่ วน 15.0% และ 5.0% เท่ากับ 0.1910 และ 0.1775 กรัม
ต่อวัน ซึ่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีอตั ราการเติบโตสู งกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.1668 กรัมต่อวัน ส่ วนที่ระยะเวลาเลี้ ยง
90 วัน อัตราการเติบโตของกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมจุลินทรี ย ์ ในอัตราส่ วน 10.0% มีอตั ราการเติบโตสูงที่สุด คือ 0.2217 กรัมต่อวัน รองลงมาคือกลุ่มที่
ได้รับอาหารผสมจุลินทรี ยใ์ นอัตราส่ วน 15.0% และ 5.0% เท่ากับ 0.2199 และ 0.2105 ซึ่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีอตั รา
การรอดตายสูงกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.2022 กรัมต่อวัน

ตารางที่ 2 อัตราการเติบโตของเพรียงทรายทีไ่ ด้ รับอาหารผสม A. mangrovei ในอัตราส่ วนต่ างๆ
Growth rates (%)

Treatment

th

60 cultivation date

90th cultivation date

Black tiger shrimp powdered feed no supplement (control)

0.1668

0.2022

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei 5.0%

0.1775

0.2105

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei 10.0%

0.2029

0.2217

Black tiger shrimp powdered feed + A. mangrovei 15.0%

0.1910

0.2199

คุณสมบัติของน้ าตลอดระยะเวลาในการศึกษา พบว่าที่ระยะเวลาเลี้ ยง 60 วัน อุณหภูมิของน้ าในรอบวัน อยูใ่ นช่ วง 21.8-26.0oC ความ
เค็มอยูใ่ นระดับ 30-33 พีพีที ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 8.16-8.68 ความเป็ นด่าง (Alkalinity) มีค่า 90-120 มิลลิกรัมต่อลิ ตร แอมโมเนี ยรวม
0.0009-0.0020 มิลลิ กรัมต่อลิตร ไนไตรท์ 0.002-0.095 มิลลิกรัมต่อลิ ตร และค่าออกซิ เจนที่ละลายน้ า (DO) มีค่า 6.0-8.0 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร ส่ วนที่
ระยะเวลาเลี้ยง 90 วัน อุณหภูมิของน้ าในรอบวันอยูใ่ นช่วง 21.6-26.3oC ความเค็มอยูใ่ นระดับ 30-33 พีพีที ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 8.208.71 ความเป็ นด่าง (Alkalinity) มีค่า 90-120 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม 0.0009-0.0020 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์ 0.010-0.095 มิลลิกรัมต่อลิตร
และค่าออกซิเจน ที่ละลายน้ า (DO) มีค่า 6.0-8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ผลของการใช้จุลินทรี ย ์ A. mangrovei ผสมกับอาหารกุง้ กุลาดาสาเร็ จรู ป เพื่อใช้เป็ นอาหารเสริ มสาหรับเพรี ยงทราย ซึ่ งมีปริ มาณกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวที่จาเป็ นสู ง โดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่มโอเมก้า 3 คือ decosahexaenoic acid (DHA; 22:6n3 ) (กนกสิ ณี, 2550) ส่ งผลให้
อัตราการเติบโต และอัตรารอดตายของ เพรี ยงทรายดีข้ ึน สอดคล้องกับผลการทดลองที่มีการเสริ มไขมัน และวิตามินอี ในสู ตรอาหารเลี้ ยงเพรี ยงทราย
ซึ่งส่งผลให้การเจริ ญเติบโต และอัตรารอดตายของเพรี ยงทรายดีที่สุด และมีปริ มาณการสะสมไขมันสู งที่สุด 13.13% การสะสมวิตามินอีสูงสุ ด 55.44
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (สุพิศ, 2550) และจากการทดลองนาเพรี ยงทรายไปทดลองเลี้ยงแม่กงุ้ กุลาดาเปรี ยบเทียบกับการเลี้ยงด้วยหมึก พบว่าแม่กงุ้ กุลาดา
ที่เลี้ยงด้วยเพรี ยงทราย มีการฟอร์ มไข่ และวางไข่จานวนมากกว่าแม่กุง้ กุลาดาที่เลี้ ยงด้วยปลาหมึก (ถนอม และคณะ, 2544) จากผลการทดลองต่างๆ
สังเกตได้วา่ ปัจจัยด้านอาหารมีบทบาทต่อความสมบูรณ์พนั ธุ์ของพ่อแม่พนั ธุ์กงุ้ ซึ่งมีความต้องการไขมันจากอาหารของพ่อแม่พนั ธุ์ในระดับที่สูง และ
สอดคล้องกับการศึกษาผลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสู ง  -3HUFA ต่ออัตราการเจริ ญเติ บโตและอัตรารอดของกุง้ กุลาดา ผลปรากฏว่า กุ้งที่ได้รับ
HUFA 10 ซีซี ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม จะมีผลผลิตรวม อัตราการเจริ ญเติบโต และอัตรารอดสู งกว่ากลุ่มควบคุม (ทาริ กา, 2543)

4. สรุ ป
การใช้จุลินทรี ย ์ A. mangrovei เสริ มอาหารในการเลี้ยงเพรี ยงทรายมีผลทาให้อตั รารอดตายและอัตราการเติบโต
ของเพรี ยงทรายสูงขึ้น ดังนั้นในการเลี้ยงเพรี ยงทรายระยะตัวอ่อนเนคโตคีตควรใช้จุลินทรี ย ์ A. mangrovei ในอัตราส่ วน 10.0%
ของอาหารที่ให้ เพื่อเพิ่มอัตรารอดตายและอัตราการเติบโตของเพรี ยงทรายให้ดีที่สุดตลอดระยะการเลี้ยง
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ผลของความหนาแน่ นและความกระด้ างของนา้ ต่ ออัตราฟักเป็ นตัวของไข่ ปลาดุกอุย
Effect of Density and Water Hardness on Hatching Rate of Gunther’s Walking Catfish
(Clarias macrocephalus)
จรีภรณ์ มีศรี และ อุธร ฤทธิลกึ
Jareeporn Meesri and Utorn Rittiruk
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของความหนาแน่นและความกระด้างของน้ าต่ออัตราฟั กเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุยในกรวยฟั กไข่ระบบน้ าหมุนเวียน วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 3 บล็อก ได้แก่ ระดับความกระด้าง 80 120 และ 160 มก./ล. 4 กลุ่มทดลอง ได้แก่ ความหนาแน่นของไข่
2,500 5,000 7,500 และ 10,000 ฟองต่อลิตร 4 กลุ่มทดลองของทุกบล็อกทดลองมี 3 ซ้ า ผลการทดลองพบว่า อัตราการฟักเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุยใน
ระดับความความหนาแน่น 2,500 5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.99 61.74 53.16 และ 57.13 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเป็ นตัว
ของไข่ปลาดุกอุยในระดับความกระด้าง 80 120 และ 160 มก./ล. มีค่าเท่ากับ 45.43, 84.12 และ 58.22 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (P < .01) และอัตราการ
ฟักเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุยขึ้นกับความหนาแน่นที่ระดับความกระด้างเท่ากับ 120 และ 160 มก./ล. (P < .01) ระดับความกระด้าง 120 มก./ล. ความ
หนาแน่นของไข่ 2,500 และ 5,000 ฟองต่อลิตรให้อตั ราการฟักเป็ นตัวสู งสุ ด และระดับความกระด้าง 160 มก./ล. ความหนาแน่นของไข่ 2,500 และ
5,000 ฟองต่อลิตรให้อตั ราการฟักเป็ นตัวสู งสุ ด
คาสาคัญ : ความหนาแน่นและความกระด้างของน้ า ไข่ปลาดุกอุย

Abstract
The study on effects of egg density and hardness on hatching rate of Gunther’s walking catfish (Clarias macrocephalus), the RCBD
experiment design was arranged with 3 blocks, at the hardness level of 80 120 and 160 mg/L. The four treatments were egg density, at the rate of
2,500 5,000 7,500 and 10,000 egg/L, with 3 replications each.
The results revealed that average hatching rate of fertilized egg at the density level of 2,500 5,000 7,500 and 10,000 egg/L. was
76.99 61.74 53.16 and 57.13%, respectively, while hatching rate of fertilized egg at the hardness level of 80 120 and 160 mg/L. was 45.43 84.12
and 58.22 %, respectively (P<.01).
In conclusion, hatching rate of C. macrocephalus depends on the hardness level of 120 and 160 mg/L. (P<.01). Additionally, at the
hardness level of 120 and 160 mg/L., egg density of 2,500 and 5,000 egg/L. had highest hatching rate.
Keyword: Density and water Hardness, catfish.

1. บทนา
ความส าเร็ จของการเพาะฟั ก ไข่ป ลาที่ จะได้รับ ลู ก ปลาจานวนมากและมี อตั ราการรอดตายสู ง ผูเ้ พาะเลี้ ยงมัก ให้ ค วามส าคัญกับ
เทคโนโลยีการเพาะฟั กไข่ปลา ซึ่ งสามารถฟั กไข่ปลาได้หนาแน่ นจากการมี ระบบการหมุนเวียนหรื อการถ่ ายเทน้ าที่ ดี แต่การเพาะฟั กปลาด้วย
เทคโนโลยีการเพาะฟักไข่แบบเดียวกันในต่างพื้นที่กนั มักพบว่าให้ผลการเพาะฟั กที่แตกต่างกันอยูเ่ สมอ ซึ่ งผลที่แตกต่างกันนั้นจะมาจากคุณภาพ
ของน้ าเพาะฟักไข่ปลามีความแตกต่างกัน
พารามิเตอร์ คุณภาพน้ าที่มีผลต่ออัตราการฟักไข่และการรอดตายของลูกปลาวัยอ่อนมีอยูห่ ลายชนิ ด พารามิเตอร์ คุณภาพน้ าหลายชนิ ด
แม้มีผลต่อการอยูร่ อดของคัพภะอย่างมากหากปริ มาณมากหรื อน้อยเกินไป ได้แก่ ออกซิ เจน แอมโมเนี ย ไนไตรท์ คาร์ บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ
แต่ปัจจัยเหล่านี้สามารถควบคุมไม่ให้เข้าสู่ ระดับวิกฤติได้ดว้ ยการจัดการระบบฟักไข่ที่ดี แต่พารามิเตอร์คุณภาพน้ าอีกหลายชนิ ดก็ไม่สามารถควบคุม
ด้วยการจัดการระบบการฟักไข่ จาเป็ นต้องปรับปรุ งคุณภาพน้ าให้พารามิเตอร์ เหล่านั้นมีความเหมาะสมก่อนการนาไปใช้ พารามิเตอร์ คุณภาพน้ านั้น
ได้แ ก่ ความเป็ นกรดเป็ นด่ าง สภาพด่ างและความกระด้าง พารามิ เ ตอร์ คุ ณภาพน้ าทั้งสามชนิ ด ดังกล่ าว ความกระด้างนับเป็ นพารามิ เ ตอร์ ที่ มี
ความสาคัญ จากบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของไข่ปลาทุกขั้นตอน ทั้งขั้นการพองตัว ขั้นก่อกาเนิ ด และขั้นคัพภะ น้ าที่มีค่าความเป็ นกรด
เป็ นด่าง สภาพด่าง ไม่ใช่จะมีความกระด้างเหมาะสมเสมอไป ความกระด้างอาจจะมีค่ามากเกินไปหรื อน้อยเกินไปสาหรับการพัฒนาการของไข่ปลา
ความกระด้างของน้ า หมายถึง ปริ มาณของแคทอิออนที่มีประจุสองบวกในสภาพสารละลาย ในแหล่งน้ าจืดทัว่ ไปความกระด้างของน้ า
2+
มาจาก Ca และ Mg2+ เป็ นส่ วนใหญ่ โดยปกติน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาจะต้องมีความกระด้างไม่น้อยกว่า 20 mg l -1 CaCO3 (Boyd, 1998 ; Zweig และคณะ,
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1999) Ca2+ มีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่าง ได้แก่ การสร้างกระดูก การแข็งตัวของเลือด และเกี่ ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ
ภายในเซลล์ (Flik และคณะ, 1995) จากการศึกษาอัตราการรอดตายของปลากระดูกแข็งหลายชนิดที่สมั ผัสน้ าที่มีสภาพกรดและสภาพด่างหลายระดับ
พบว่า ปลาที่สมั ผัสกับน้ ากระด้างมีอตั รารอดตายสูงกว่าปลาที่สมั ผัสกับน้ าอ่อน (Freda และ Mc Donal, 1988 ; Laitinen และ Karttunen, 1994) ไข่ปลา
ทุกชนิดประสบความสาเร็ จในการฟักไข่ในน้ าที่มีความกระด้างแตกต่างกัน ปลาเกล็ดเงิน (Hypophthalmicthys molitrix) มีอตั ราฟั กไข่และอัตรารอด
ตายสูงในน้ าที่มีความกระด้างของน้ าระหว่าง 300-500 mg l -1 CaCO3 (Gonzal และคณ, 1987) แต่สาหรับไข่ปลา striped bass (Morone saxatilis) น้ าที่
มีความกระด้างสูงทาให้ขนาดของไข่หลังการพองตัวเล็กลงและอัตราการฟักเป็ นตัวลดต่าลงด้วย (Spade และ Bristow, 1999)
ความกระด้างของน้ ามีผลโดยตรงต่อการพองตัวของไข่ปลาหลังการปฏิ สนธิ ซึ่ งมีความสาคัญต่อพัฒนาการของไข่ปลากระดูกแข็ง
การพองตัวของไข่ คือ กระบวนการที่ไข่รับน้ าจากภายนอกเข้าสู่ perivitelline space ซึ่ งเป็ นช่ องว่างระหว่าง chorion และ vitelline membrane ล้อม
อยูร่ อบคัพภะ น้ าภายใน perivitelline space นอกจากทาหน้าที่ปกป้ องตัวอ่อนยังมีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่แลกเปลี่ ยนแร่ ธาตุและก๊าซกับตัว
อ่อน (Eddy, 1974) น้ าจากภายนอกไหลเข้าไปใน perivitelline space เพราะแรงดันออสโมติกของของเหลวภายใน perivitelline space มีค่าสู งกว่า
แรงดันออสโมติกของน้ าล้อมรอบไข่ ไข่ปลามีกลไกการเพิ่มแรงดันออสโมติก ด้วยการปลดปล่อยสาร cortical ซึ่ งสร้างจาก vitelline membrane เข้า
ไปใน perivitelline space ถ้าน้ าภายนอกไข่ปลามีความกระด้างสูงทาให้ความแตกต่างของแรงดันออสโมติกระหว่างน้ าภายนอกและแรงดันออสโมติ
กของของเหลวภายใน perivitelline space น้อยลง ทาให้การพองตัวของไข่นอ้ ยลง ประสิ ทธิ ภาพการลอยตัวของไข่มีความสัมพันธ์กบั การพองตัวของ
ไข่โดยตรง ดังนั้นไข่ปลาที่พองตัวน้อยกว่าปกติมกั มีอตั ราการรอดตายลดลง (Rudy และ Potts, 1969 ; Alderdice, 1988) นอกจากนี้ คุณสมบัติของ
แคลเซี่ยมอิออนที่ไวต่อปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารอินทรี ยท์ ี่มีข้ วั แคลเซี่ ยม-อิออนจึงมีบทบาทสาคัญในการควบคุมการแลกเปลี่ ยนแร่ ธาตุระหว่าง
เอ็มบริ โอกับสภาพแวด ล้อมภายนอก ลดปั ญหา osmoregulatory stress และเพิ่มความสาเร็ จในการพัฒนาการของเอ็มบริ โอ ดังนั้นระดับความ
กระด้างของน้ าที่ไข่ปลาสัมผัสในระยะแรกของการปฏิสนธิ และระยะพัฒนาการของเอ็มบริ โอจึงมีความสาคัญอย่างมากต่ออัตราการฟั กเป็ นตัวและ
การรอดตายของตัวอ่อน
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ศึกษาอัตราการฟั กเป็ นตัวของไข่ปลาดุ กอุยและการเปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพน้ าฟั กไข่ในกรวยฟั กไข่ระบบน้ า
หมุนเวียนที่มีความหนาแน่นของไข่และความกระด้างของน้ าแตกต่างกัน

2. วิธีการศึกษา
2.1 การทดลองดาเนิ นการในระบบกรวยฟักไข่ 3 ชุ ด แต่ละชุ ดประกอบด้วย กรวยฟักไข่ดดั แปลงจากขวดน้ าอัดลม ที่เปิ ดก้นขวด ปิ ด
ปากขวด และหงายก้นขวดขึ้น ให้กน้ ขวดเป็ นปากกรวยฟักไข่ และปากขวดที่ปิดจุกสนิ ทเป็ นก้นกรวยฟั กไข่ กรวยฟั กไข่ดงั กล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8
เซนติเมตร ความสู งจากปากของก้นกรวยถึงท่อระบายน้ าออกของกรวย 27 เซนติเมตร ขนาดความจุ 1 ลิตร ระบายน้ าเข้าทางก้นกรวยด้วยท่อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 นิ้ว อัตราการไหล 0.5-0.75 ลิตร/นาที โดยปล่อยน้ าไหลเข้าทางก้นกรวยและล้นออกทางท่อที่ปากกรวยทาให้ผลักดันให้ไข่ปลา
เคลื่อนที่ข้ ึนๆ ลงๆ ภายในกรวยฟักไข่ตลอดเวลา
2.2 การศึกษาอัตราการฟั กเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุยในกรวยฟักไข่ที่มีความหนาแน่ นของไข่และที่มีความกระด้างของน้ าต่างกันใช้
แผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกแบบทาซ้ า ความกระด้างของน้ าเป็ นตัวแปรบล็อกมี 3 ระดับ คือ ความกระด้างของน้ าเฉลี่ย 80 120 และ 160 mg l -1
CaCO3 แต่ละระดับความกระด้างมี 4 ทรี ตเมนท์ ได้แก่ ความหนาแน่ นของไข่ปลาดุกอุย 2,500 5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร ทุกระดับความ
หนาแน่นในแต่ละบล็อกมี 3 ซ้ า เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทุกทรี ตเมนท์ ด้วยวิธี Duncan ,s New Multiple Range Test
2.3 ระบบฟักไข่แต่ละระบบประกอบด้วยกรวยฟักไข่ 12 ใบ มีระบบกรองน้ าที่ผ่านการฟั กไข่นากลับมาหมุนเวียนใช้ ประกอบด้วยตู้
กระจกขนาด 30x123x62 เซนติเมตร ภายในตูก้ ระจกประกอบด้วยแผ่นกระจกที่ก้ นั แบ่งตูก้ ระจกออกเป็ นช่อง จานวน 4 ช่ อง เพื่อใช้ใส่ วสั ดุกรองน้ าที่
ใช้สาหรับระบบกรองน้ า ได้แก่ ไบโอบอล (Bioball) หิ นปะการัง หิ นภูเขาไฟ หิ นเกล็ด ถ่านกัมมันต์ และแผ่นใยแก้ว โดยใช้อวนมุง้ เขียวเย็บเป็ นถุง
เพื่อใส่หินปะการัง หิ นเกล็ด หิ นภูเขาไฟ และถ่านกัมมันต์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน นาวัสดุสาหรับกรองน้ าแต่ละชนิ ดใส่ ในช่ องกระจกที่ก้ นั ไว้
คือ ไบโอบอล หิ นปะการัง หิ นเกล็ด และหิ นภูเขาไฟร่ วมกับถ่านกัมมันต์ ตามลาดับ และใช้แผ่นใยแก้ววางที่ช้ นั บนปิ ดช่องกระจกที่ใส่ ไบโอบอล น้ า
ฟักไข่ที่ผ่านการระบายเข้าสู่ ห้องพักน้ าและเติมอากาศ น้ าที่ปรับคุณภาพในห้องพักน้ าสู บด้วยปั๊ มใต้น้ าขนาด 6.25 ลิ ตรต่อนาที ระบายลงถังพักน้ าที่
ติดตั้งในระดับความสูงเหนื อกรวยฟักไข่ 0.5 เมตร เพื่อปรับแรงดันก่อนปล่อยให้ไหลเข้าสู่ ระบบกรวยฟักไข่ดว้ ยแรงโน้มถ่วง
2.4 การเตรี ยมไข่ปลาเพือ่ การฟักใช้วิธีการผสมเทียม ไข่ที่ปฏิสนธินามาล้างด้วยสารละลายด่างทับทิมความเข้มข้น 5 มก./ ล. เพื่อให้ไข่
แยกออกจากกัน พร้อมกันนั้นไข่ที่ลา้ งด้วยสารละลายด่างทับทิมอยูใ่ นสภาพปลอดเชื้ อ สุ่มไข่ปลาที่ปฏิสนธิ และทาความสะอาดแล้วลงในแต่ละหน่ วย
ทดลองด้วยวิธีสุ่มจับฉลาก นับจานวนไข่ลงในหน่วยทดลองด้วยวิธีวดั ปริ มาตร
2.5 อัตราการฟักเป็ นตัวของไข่วดั จากจานวนลูกปลาแรกฟั กหารจานวนไข่ที่ปฏิ สนธิ คูณ 100 หรื อเท่ากับอัตราการฟั กเป็ นตัวจากไข่
ทั้งหมดหารอัตราการปฏิ สนธิ ของไข่ คู ณ 100 โดยอัตราการปฏิสนธิ ของไข่สุ่มวัดหลังการฟักไข่ 6 ชั่วโมง วัดจากจานวนไข่ปลาดี หารจานวนไข่
ทั้งหมดจากการสุ่ม คูณ 100 อัตราการฟักเป็ นตัววัดจากจานวนลูกปลาแรกฟักหารจานวนไข่ท้ งั หมด คูณ 100
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2.6 การศึกษาการเปลี่ ยนแปลงคุณภาพน้ าในระบบการฟั กไข่ปลาดุกอุยที่ใช้น้ ามีความกระด้างแตกต่างกัน ใช้วิธีเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ย
ของพารามิเตอร์ คุณภาพน้ าที่เวลา 0 6 12 18 และ 24 ชัว่ โมง พารามิเตอร์ ที่เปรี ยบเทียบประกอบด้วย อุณหภูมิน้ า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ความ
เข้มข้นของออกซิเจน สภาพด่าง ความกระด้างและแอมโมเนี ยรวมของน้ าในระบบฟั กไข่เก็บจากห้องพักน้ า วิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้วิธีการที่แสดงไว้
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วิธีการใช้ วเิ คราะห์ พารามิเตอร์ คุณภาพนา้
พารามิเตอร์
อุณหภูมิ
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง
ออกซิ เจนละลาย
สภาพความเป็ นด่าง
ความกระด้าง
แอมโมเนี ยทั้งหมด

วิธีการวิเคราะห์
เทอร์โมมิเตอร์
เครื่ องมือวัด pH Toledo รุ่ น MP 120
วิธีเอไซด์แบบปรับปรุ ง
วิธีอินดิเคเตอร์
วิธีอินดิเคเตอร์
วิธีฟีนอล

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
3.1 อัตราการปฏิสนธิของไข่ปลาของทุกทรี ตเมนท์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ดังตารางที่ 2) จานวนไข่ที่ปฏิสนธิ แต่ละทรี ตเมนท์
ที่ไม่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่า อัตราการฟักเป็ นตัวของไข่ของการทดลองครั้งนี้ ไม่ข้ ึนกับอัตราการปฏิสนธิ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการฟักไข่ ปลาดุกอุยในกรวยฟักไข่ ระบบปิ ดทีม่ คี วามหนาแน่ นของไข่ และความกระด้ างของนา้
แตกต่ างกัน
ความกระด้ าง
( มก. / ล. )

ความหนาแน่ นเฉลี่ย
อัตราการปฏิสนธิ
อัตราฟักจากไข่ ท้งั หมด
( ฟอง/ลิตร )
(%)
(%)
2,500
94.37+1.20a
51.01+11.41
5,000
94.50+1.75a
36.39+9.87
a
80
7,500
94.27+1.33
36.94+2.24
10,000
94.57+3.35a
46.55+5.00
a
2,500
96.17+1.69
91.29+0.68
5,000
95.83+2.41a
89.65+6.71
a
120
7,500
95.00+2.62
74.35+2.52
10,000
96.17+1.81a
68.87+2.73
a
2,500
96.80+1.45
79.04+1.57
5,000
96.30+1.75a
52.03+3.04
a
160
7,500
96.40+2.21
44.67+3.07
10,000
95.77+1.96a
48.39+1.26
หมายเหตุ : อักษรอังกฤษเหนือตัวเลขที่เหมือนกันแสดงค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( P < .01 )

อัตราฟักของไข่ ที่ปฏิสนธิ
(%)
54.35+11.21
38.66+10.97
39.48+3.34
49.23+6.22
94.96+2.31
92.57+6.03
77.33+4.09
71.63+3.20
81.66+1.85
54.00+2.32
46.66+2.80
51.89+3.39

3.2 การเปรี ยบเทียบอัตราการฟักเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุย ที่ระดับความหนาแน่น 2,500 5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิ ตร ในน้ าฟั ก
ไข่ที่มีความกระด้าง 80 120 และ 160 มก./ล. (ดังตารางที่ 3) พบว่า
3.2.1 ความกระด้างมีผลต่ออัตราการฟักเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุย (P < .01) โดยอัตราการฟักเป็ นตัวเท่ากับ 84.12 58.22 และ 45.43
เปอร์เซ็นต์ ในน้ าที่มีความกระด้าง 120 160 และ 80 มก./ล. ตามลาดับ
3.2.2 อิทธิพลร่ วมของความหนาแน่นของไข่ในกรวยฟักมีผลต่ออัตราการฟั กเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุย (P < .01) อัตราการฟักเป็ น
ตัวของไข่ปลาดุกอุยที่ความหนาแน่น 2,500 5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิ ตร มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 76.99 61.74 53.16 และ 57.13 เปอร์ เซ็นต์ โดยที่
ระดับความกระด้าง 80 มก./ล. อัตราการฟักเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุยทุกระดับความหนาแน่ นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ แต่ที่ระดับความกระด้าง
120 มก./ล. ความหนาแน่น 2,500 ฟอง/ลิตร ให้อตั ราการฟักเป็ นตัวสู งสุ ด คือ 94.96 เปอร์ เซ็นต์ ความหนาแน่ น 5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร
ให้อตั ราการฟักเป็ นตัว 92.57 77.33 และ 71.63 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และที่ระดับความกระด้าง 160 มก./ล. ความหนาแน่น 2,500 ฟอง/ลิตร ให้อตั รา
การฟั กเป็ นตัวสู งสุ ด คือ 81.66 เปอร์ เซ็นต์ ความหนาแน่ น 5,000 10,000 และ 7,500 ฟอง/ลิ ตร ให้อตั ราการฟั กเป็ นตัว 54.00 50.55 และ 46.66
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 อัตราการฟักเป็ นตัวของปลาดุกอุยในกรวยฟักไข่ ระบบปิ ดทีม่ คี วามหนาแน่ นของไข่ และความกระด้ างของนา้
แตกต่ างกัน
ความกระด้ าง
( มก. / ล. )

80

120

160

ความหนาแน่ น
( ฟอง/ลิตร)
2,500
5,000
7,500
10,000
เฉลี่ย
2,500
5,000
7,500
10,000
เฉลี่ย
2,500
5,000
7,500
10,000
เฉลี่ย

หน่ วยทดลอง
2
42.27
26.04
36.35
54.27
39.73
97.60
91.15
73.64
72.86
83.81
83.56
55.10
47.89
50.71
59.31

1
56.35
45.93
39.10
51.14
48.13
93.36
87.37
81.72
74.03
84.12
81.55
51.34
43.45
52.82
57.29

3
64.43
44.00
43.00
42.27
48.42
93.91
99.18
76.62
68.00
84.43
79.87
55.56
48.63
48.13
58.05

เฉลี่ย
54.35a
38.65a
39.48a
49.22a
45.43
94.96a
92.57a
73.33b
71.63b
84.12
81.66a
54.00b
46.66b
50.55b
58.22

หมายเหตุ : อักษรอังกฤษเหนือตัวเลขที่เหมือนกันแสดงค่าไม่แตกต่างกัน อักษรที่ต่างกันแสดงค่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < .01)

3.3 การเปรี ยบเทียบคุณภาพน้ าในระบบฟั กไข่ที่ใช้น้ ามีความกระด้างแตกต่างกัน พบว่า พารามิเตอร์ คุณภาพน้ าในระบบการฟั กไข่ที่
ใช้น้ ามีความกระด้าง 80 และ 160 มก./ล. มีความแปรปรวนสู งกว่าระบบการฟักไข่ที่ใช้น้ ามีความกระด้าง 120 มก./ล. ความแปรปรวนของพารามิเตอร์
คุณภาพน้ าต่างๆ นั้นมีผลจากการเน่าเสี ยของไข่ปลาที่ตายและปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆ ในน้ า จากปริ มาณไข่ที่ฟักอยูใ่ นทุกระดับความกระด้างที่มีจานวน
เท่ากัน คือ 75,000 ฟอง ระดับความกระด้าง 80 มก./ล. สู ญเสี ยไข่จากการตายในช่ วงของการฟั กไข่ (จากจานวนไข่ ท้ งั หมดที่ ฟัก ) เฉลี่ ย 57.28
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ นจานวนไข่ที่ตายและเน่าเสี ย 42,960 ฟอง ระดับความกระด้าง 120 มก./ล. สู ญเสี ยไข่จากการตายในช่ วงของการฟักไข่ เฉลี่ ย 18.96
เปอร์ เซ็นต์ คิดเป็ นจานวนไข่ที่ตายและเน่ าเสี ย 14,220 ฟอง และระดับความกระด้าง 160 มก./ล. สู ญเสี ยไข่จากการตายในช่วงของการฟั กไข่ เฉลี่ ย
43.97 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็ นจานวนไข่ที่ตายและเน่าเสี ย 32,977 ฟอง เนื่องระบบฟั กไข่มีศกั ยภาพการบาบัดของเสี ยที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปริ มาณไข่ที่
เน่าเสี ยแตกต่างกันทาให้ปริ มาณสารธาตุต่างๆ ที่เปลี่ ยนแปลงจากของเสี ยหมุนเวียนอยู่ในระบบฟั กไข่ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ความกระด้างของน้ าที่
แตกต่างกันทาให้องค์ประกอบทางเคมีของน้ าแตกต่างกัน โดยเฉพาะสมดุ ลของสภาพด่ างและความกระด้างที่ ทาหน้าที่ เป็ นบัฟเฟอร์ ต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงความเป็ นกรดเป็ นด่าง สภาพด่างและความกระด้างที่แสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 1 พบว่า ระดับความกระด้าง 120 มก./ล. สามารถ
รักษาสมดุลของสภาพด่างและความกระด้างได้ดีกว่าระดับความกระด้าง 80 และ 160 มก./ล. อย่างไรก็ตามความกระด้างของน้ ามีความแปรปรวน
จากการเพิ่มความกระด้างของน้ าก่อนทดลองซึ่ งมีความกระด้างเฉลี่ย 44 มก./ล. สภาพด่าง 50 มก./ล. และความเป็ นกรดเป็ นด่าง 8.05 ให้ได้ระดับที่
กาหนดด้วยยิบซัม่ แทนการใช้แคลเซี่ยมคาร์ บอเนตเพื่อควบคุมไม่ให้ความเป็ นกรดเป็ นด่างของน้ าสู งเกิ นไป แต่การใช้สารดังกล่าวกลับพบว่า ความ
เป็ นกรดเป็ นด่างและสภาพด่างไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางเดี ยวกับความกระด้าง และพารามิเตอร์ ดงั กล่าวกลายเป็ นปั จจัยแทรกซ้อนที่มีผลกระทบต่อ
อัตราการฟักไข่
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ตารางที่ 4 ค่ าเฉลีย่ พารามิเตอร์ คณ
ุ ภาพนา้ ในระบบฟักไข่ ปลาดุกอุยทีใ่ ช้ นา้ ฟักไข่ มคี วามกระด้ างแตกต่ างกัน 3 ระดับ
ความกระด้ าง
( มก./ล.)
80
120
160
80
120
160
80
120
160
80
120
160
80
120
160
80
120
160

พารามิเตอร์
o

อุณหภูมิ ( ซ )
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง
(หน่วย)
ออกซิ เจน
(มก./ล.)
สภาพด่าง
(มก./ล.)
ความกระด้าง
(มก./ล.)
แอมโมเนี ยทั้งหมด
(มก./ล.)

ชั่วโมง
0
28.5
28.2
29.1
8.02
8.25
8.18
8.2
7.8
7.6
74
154
62
90
116
140
.0576
.0601
.1642

6
29.8
29.4
29.5
7.17
8.53
8.01
7.4
7.6
7.2
54
152
72
68
110
134
.0486
.0041
.1912

12
29.8
29.2
29.0
7.90
8.52
7.95
8.8
7.6
6.2
62
156
84
62
106
188
.0704
.0267
.2773

18
28.3
28.4
28.5
7.78
8.33
7.70
5.8
7.6
5.4
90
176
82
64
126
188
.3210
.3197
.9262

24
28.0
28.6
28.9
7.79
8.34
7.99
6.0
7.2
7.0
72
146
74
100
104
174
.8029
.4148
.8620

9.00

29.0

8.00

28.0

7.00
6.00

27.0
0

6

12

18

0

24

6

12

18

24

18

24

18

24

เวลา (ชั่ วโมง)

เวลา (ชั่ วโมง)

ออกซิเจน

สภาพด่ าง
200

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

สภาพด่ าง (มก./ล.)

ออกซิเจน (มก./ล.)

28.88+0.86
28.76+0.52
29.00+0.36
7.73+0.33
8.39+0.12
7.97+0.17
7.24+1.32
7.56+0.22
6.68+0.88
70.40+13.59
156.80+11.37
74.80+8.79
76.80+17.12
112.40+8.88
164.80+26.10
.2600+0.32
.1634+0.19
.4842+0.38

สั มประสิ ทธิ์
ความแปรปรวน ( % )
2.98
1.81
1.24
4.27
1.43
2.13
18.23
2.91
13.17
19.30
7.25
11.75
22.29
7.90
15.83
123.07
116.28
78.47

ความเป็ นกรดเป็ นด่ าง

30.0

pH (Unit)

อุ ณหภูมิ

อุณหภูมิ (oซ)

0

6

12

18

150
100
50
0

0

24

6

12

เวลา (ชั่ วโมง)

เวลา (ชั่ วโมง)

ความกระด้ าง

แอมโมเนียทั้งหมด
แอมโมเนียทั้งหมด (มก./ล.)

ความกระด้ าง (มก./ล.)

เฉลี่ย

200
150
100
50

1.0000
0.8000
0.6000
0.4000
0.2000
0.0000

0

0

0

6

12
เวลา (ชั่ วโมง)

18

80 mg/l
120 mg/l
160 mg/l

24

6

12
เวลา (ชั่ วโมง)

ภาพที่ 1 การเปลีย่ นแปลงพารามิเตอร์ คุณภาพนา้ ในระบบฟักไข่ ปลาดุกอุยทีใ่ ช้ นา้ ฟักไข่ มคี วามกระด้ างแตกต่ างกัน 3 ระดับ
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4. สรุ ปผลการทดลอง
1. อัตราการฟักเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุยเฉลี่ยเท่ากับ 84.12 58.22 และ 45.43 เปอร์ เซ็นต์ ในน้ าที่มีความกระด้าง 120 160 และ 80 มก./
ล. ตามลาดับ
2. อัตราการฟักเป็ นตัวของไข่ปลาดุกอุยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.99 61.74 53.16 และ 57.13 เปอร์เซ็นต์ ในระดับความหนาแน่ น 2,500
5,000 7,500 และ 10,000 ฟอง/ลิตร
3. คุณภาพน้ าระบบฟักไข่ที่ใช้ความกระด้าง 120 มก./ล. ตลอดระยะเวลาฟั กไข่มีความแปรปรวนน้อยสุ ด และระบบฟั กไข่ที่ใช้ความ
กระด้าง 80 มก./ล. มีความแปรปรวนสูงสุด โดยความแปรปรวนของคุณภาพน้ าเป็ นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการฟักเป็ นตัวของไข่ปลา
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสาเร็จในการเลีย้ งปลาในนาข้ าวอินทรีย์จังหวัดสุ รินทร์
Factors Affecting the Success of Fish Culture in Organic Rice Fields of Surin Province
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็ นและปั ญหาอุปสรรคของเกษตรกรผูร้ ่ วมกิ จกรรมการเลี้ยงปลาใน
นาข้าวอินทรี ย ์ จังหวัดสุ รินทร์ ปี 2549 จานวน 200 ราย เก็บข้อมูล วิธีการสารวจ และการสังเกตการณ์โดยตรง การผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีขนาดเนื้ อที่ถือครองน้อยกว่า 20 ไร่ เป็ นที่ดินของตนเอง มีรายได้จากการเกษตรเฉลี่ย ครอบครัวละ 44,531.97 บาทต่อปี สาหรับเกษตรกรเข้าร่ วม
โครงการในปี แรกที่ เข้าร่ วมโครงการประสบผลสาเร็ จ เพราะมี ปลาไว้บริ โภคในครั วเรื อน สาหรั บ เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการแล้วไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ เพราะเห็นว่าพันธุ์ปลาที่ปล่อยมีขนาดเล็ก มีปลาธรรมชาติอยูแ่ ล้วไม่จาเป็ นต้องใส่ ใจเลี้ ยง ส่ วนผูเ้ ลี้ ยงในปี ที่สองประสบผลสาเร็ จ เพราะมี
ปลาไว้บริ โภคในครัวเรื อน สาหรับเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการแล้วไม่ประสบผลสาเร็ จเพราะเห็นว่าปลาที่ปล่อยมีขนาดเล็กและไม่ได้ดูแล และในปี
ที่สามเกษตรที่ประสบผลสาเร็ จ มีเหตุผลเช่นปี ก่อนๆ ถือว่าโครงการของกรมประมงประสบความสาเร็ จเพราะมีเกษตรกรบางส่ วนเลี้ ยงปลาในนาข้าวต่อ
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมฯ เกษตรกรเห็นประโยชน์จากการเลี้ ยงปลาที่ทางสานักงานประมงได้ส่งเสริ ม ถึ งแม้จะเป็ นส่ วนน้อยแต่ก็พอที่จะส่ งเสริ มให้
เป็ นการเริ่ มต้นเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
คาสาคัญ : การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ย ์

Abstract
The objective of this research to studied economic conditions, societies, opinions, and difficulties of 200 farmers who participated
in the activity of fish culturing in organic rice fields in Surin province in 2006. Tools used to collect data were survey and indirect observation. The
result revealed that most of the farmers example owned the land; less than 20 rai (3.2 ha) and had average income about 44,531.97 baht a year.
During 3 year, In other words, in the first year they were successful because they could have fish to consume in the households. For the
unsuccessful farmers who participated in the project, the fish they cultured were too small in size in their opinion and they had already had natural
fish, so there was no need to pay more attention to the cultured fish. In the second year, were successful since they had their own fish to consume
in the household as well, while the unsuccessful farmers faced the same problem as in the first year. Later in the third year, they were successful
with the same reasons as in the first and the second year. The implementation of fish culturing in organic rice fields was successful some of them
continued to culture fish in organic rice fields after the activity ended and they could get real benefits of fish culturing promoted by the Fishery
Office. Although it was only a small part, it could be supported to be the beginning of self – sufficiently of the farmers.
Keywords: Fish Culture in Organic Rice Fields.

1. บทนา
สานักงานประมงจังหวัดสุ รินทร์ ได้มีกิจกรรมส่ งเสริ มการเลี้ ยงปลาในนาข้าวอิ นทรี ย ์ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่ งเป็ น
แนวทางหนึ่ งที่จะสามารถช่ วยให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริ โภคในครัวเรื อน เป็ นทางเลื อกสาหรับเกษตรกรที่ทานาเป็ นอาชี พหลัก ให้มีความ
หลากหลายในกิ จกรรมมากขึ้นไม่พ่ ึงพาแต่เพียงการผลิตข้าวเพียงอย่างเดี ยว จึงคัดเลื อกเกษตรกรที่สามารถที่จะเลี้ยงปลาในนาข้าวมาร่ วมโครงการ
ต่อเนื่ อง 3 ปี โดยเริ่ มในปี พ.ศ. 2549 มีเกษตรกรเข้าร่ วมกิจกรรมปี แรกจานวน 200 ราย ได้จดั การฝึ กอบรมหลักสู ตร “การเลี้ ยงปลาในนาข้าว
อินทรี ย”์ ให้แก่เกษตรกรและมอบปั จจัยการผลิตให้ คือ พันธุ์ปลาสลิดจานวนรายละ 2,000 ตัว และ รารายละ 60 กิ โลกรัม ในปี ที่สองและปี ที่สาม
มอบปลาสลิ ดจานวนรายละ 800 ตัวต่อปี จากผลการติ ดตามการดาเนิ นกิ จกรรมฯ โดยในปี พ.ศ. 2552 สรุ ปได้ว่า เกษตรกรที่ ได้รับการส่ งเสริ มก็
สามารถเลี้ ยงปลาในนาข้าวได้ และมีปลาบริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนปลาสลิดที่ทางสานักงานประมงจังหวัดได้มอบพร้อมปั จจัยการผลิตมีน้อยมาก
ส่วนใหญ่เป็ นปลาตามธรรมชาติชนิ ดอื่นและเกษตรกรไม่สามารถพึ่งพาตนเองในการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ ทาให้การดาเนิ นกิ จกรรม
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ฯ นี้ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จ จึงต้องการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลหลักและปั ญหา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโครงการของกรมประมงให้
ตรงตามความต้องการของเกษตรกร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทราบสภาพเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรและความคิดเห็ นของเกษตรกรผูร้ ่ วมกิ จกรรม
เลี้ยงปลาฯ จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อทราบปั ญหาในการเลี้ยงปลาภายใต้โครงการฯ ของกรมประมง
เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
ชานาญ พงศ์ศรี (2530) ได้ทาการทดสอบการเลี้ยงในนาข้าวพื้นที่โครงการชลประทานน้ าอูน จังหวัดสกลนคร พบว่า การเลี้ ยงในนา
ข้าวพื้นที่โครงการชลประทานน้ าอูนสามารถทาได้ทุกพื้นที่ แต่ไม่สามารถดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนได้เพราะขาดความเอาใจใส่ อย่างจริ งจังของ
เกษตรกร และยังพบว่าพันธุ์ขา้ วที่เหมาะสมแก่การปลูกร่ วมกับการเลี้ ยงปลา เช่ น ข้าวพันธุ์ กข 16 ส่ วนชนิ ดปลาที่ให้ผลผลิ ตสู งสุ ดคือปลานิ ล และ
ปลาไน ดังนั้น การเลี้ ยงปลาในนาข้าว คือความหวังของเกษตรกรผูย้ ากไร้ ขาดแคลนทุนในการประกอบอาชี พและยึดกับวิถีการทามาหากิ นโดย
วิธีด้ งั เดิมตามแบบบรรพบุรุษแต่มีความมุมานะ ขยันขันแข็งในปี เดียวกัน
นวรัตน์ จิตรภิรมย์ศรี (2530) ได้ทาการศึกษาการเลี้ ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดสุ รินทร์ พบว่าเป็ นการเลี้ ยงแบบดั้งเดิ ม คือ เลี้ ยงแบบ
ปล่อย ไม่เอาใจใส่ ดูแล ให้อาหารเสริ ม และอีกลักษณะ คือ เลี้ยงแบบเอาใจใส่ มีการให้อาหารเสริ มและใส่ ปุ๋ยมูลสัตว์ เพื่อให้เกิ ดอาหารธรรมชาติแก่
ปลาแต่ล ักษณะพบน้อยมาก ส่ วนปั ญหาที่ พบนั้น เป็ นปั ญหาทางธรรมชาติ ได้แก่ ปั ญหาฝนแล้ง ปั ญหาสภาพน้ า-ดิ น เกษตรกรขาดความรู้ และ
ประสบการณ์ เช่น เลือกพันธุ์ปลามาเลี้ยงไม่เหมาะสมหรื อพันธุ์ปลามีขนาดเล็กเกินไป การใช้ยาปราบศัตรู พืชเกษตรกรยังขาดความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยา
ที่ไม่เป็ นอันตรายกับปลาที่เลี้ยง ความต้องการของเกษตรกรส่ วนใหญ่ตอ้ งการพันธุ์ปลา ความรู้ทางวิชาการควรจะมีหน่วยงานสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ง่าย และต้องการเงินทุนที่จะช่วยสนับสนุนทางด้านการเลี้ ยงปลา สภาพพื้นที่การเลี้ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดสุ รินทร์ มีความเป็ นไปได้ถึงแม้จะมี
ปัญหาอุปสรรค แต่ผลผลิตข้าวเพิม่ ขึ้นทุกแปลง
นวลศรี ทยาพัชร (2531) ศึกษาถึงผลกระทบของสารมีพิษต่อการเลี้ ยงปลาในนาข้าว พบว่า วัตถุมีพิษที่ใช้ในนาข้าวมีมากมายหลาย
ชนิดแต่ที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในสภาพนาซึ่ งมีการเลี้ยงปลาร่ วมด้วยจะต้องเป็ นชนิ ดที่มีผลกระทบต่อปลาน้อย เนื่ องจากอายุของปลาตั้งแต่เริ่ มเลี้ ยง
จนถึงระยะจับขายมีระยะใกล้เคียงกับอายุตน้ ข้าว คือ ประมาณ 100 วัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้วตั ถุมีพิษชนิ ดฉี ดพ่นภายหลังการปล่อยปลา แต่ถา้ จาเป็ น
ควรเลือกใช้ชนิดที่มีค่า LD50 สู ง และการฉี ดต้องใช้อตั ราต่าและฉี ดพ่นบริ เวณส่ วนปลายของกอข้าวอย่าให้ละอองยาลงน้ าในนามาก
นิ รันดร์ ทองพันธ์ (2531) ศึกษาการเลี้ ยงปลาในนาข้าวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า สภาพทางกายภาพ ดิ นโดยทัว่ ไปเป็ นดิ น
ทรายมีความอุดสมบูรณ์ของดินต่า สภาพการเก็บกักน้ าไม่ได้นานในระยะแรกต่อมาเมื่อมีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยต์ ิดต่อกันเป็ นเวลานานก็จะทาให้สภาพการ
เก็บกักน้ าได้นานขึ้น การที่มีปลาเข้ามาเจริ ญเติบโตในนาข้าวนั้นมีมาเป็ นเวลานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ปลาธรรมชาติ จากการเก็บกัก
ตามธรรมชาติโดยที่เกษตรกรทาคันนาเพื่อเก็บกักน้ าไว้ได้สูงก็เป็ นผลให้เพิ่มการเจริ ญเติบโตของปลาไปพร้ อมๆ กัน ส่ วนการเลี้ ยงปลานั้น ได้นิยม
เลี้ยงกันมาเมื่อไม่นานมานี้ เองซึ่งรู ปแบบการเลี้ยงก็ได้ปรับปรุ งเองตามสภาพของผูเ้ ลี้ยงที่เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดในขณะนั้น
อาพล พงศ์สุวรรณ และ อารี สิ ทธิ รังค์ (2532) ได้ทดลองเลี้ยงปลาในนาพร้ อมกับการปลูกข้าวนั้นจะได้ท้ งั ผลผลิ ตจากปลาที่เลี้ ยงและ
ผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ้น ผลผลิตของปลาจะได้รับประมาณ 10-100 กิโลกรัม/ไร่ ส่ วนแปลงนาที่เลี้ยงปลาโดยไม่ได้ปลูกข้าวจะได้ผลผลิตของปลาสู งถึง
100-150 กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนั้นอาจมีปลาชนิ ดอื่นๆ เช่ น ปลาช่ อน ปลาดุก ปลาหมอ ในอัตราประมาณ 5-10 กิ โลกรัม/ไร่ เป็ นผลพลอยได้ร่วมไป
ด้วย ส่ วนผลผลิตข้าวนั้น นาข้าวที่ไม่ได้เลี้ยงปลาจะได้ผลผลิตประมาณ 30-35 ถัง/ไร่ ถ้ามีการเลี้ ยงปลาร่ วมด้วยจะเพิ่มผลผลิตขึ้นเป็ น 35-50 ถัง/ไร่ ก็
ได้
Little et al. (1995) ได้รายงานผลการศึกษาชนิดของปลาในนาข้าวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่นิยมเลี้ยงปลา
แขยง ปลาตะเพียนและปลานิล ซึ่งเป็ นปลาที่มีอยูต่ ามธรรมชาติในภูมิภาคนี้
เชาว์ ศรี วิชยั (2548) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการและความพร้ อมของเกษตรกรจังหวัดสุ รินทร์ ในการเข้าสู่ มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดอิ นทรี ยข์ องประเทศไทย พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีความต้องการพันธุ์สัตว์น้ า รองลงมาต้องการเจ้าหน้าที่ หรื อพี่เลี้ ยงส าหรั บให้คาแนะนา
เกษตรกรส่ วนใหญ่มี ความพร้ อมในการเข้าสู่ มาตรฐานการเลี้ ยงสัตว์น้ าจื ดอิ น ทรี ยใ์ นระดับต่ าเนื่ องจาก การปฏิ บตั ิ ข องเกษตรกรหลายข้อยังไม่
สอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับที่กาหนดไว้

2. วิธีการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่ วมกิ จกรรมการเลี้ ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ พ.ศ. 2549 เฉพาะในจังหวัด
สุรินทร์จานวน 200 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในช่วงเดือน ตุลาคม 2552
แนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้มีคาถามว่า การเลี้ ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่ วมกิ จกรรมฯ ไม่ประสบความสาเร็ จเพราะเหตุใด จึง
ต้องศึก ษาลักษณะของประชากรทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม ความคิ ดเห็ นและปั ญหาอุปสรรคของเกษตรกรผูร้ ่ วมกิ จกรรมฯ เพื่อหาปั จจัยที่ มีผลต่ อ
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ความสาเร็ จในการเลี้ ยงปลาในนาข้าว การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั ผสมผสานวิธี ทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ใช้การสารวจ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณโดยการจัดทาแบบสัมภาษณ์ นั้นใช้ท้ งั คาถามปลายปิ ดและคาถามปลายเปิ ด โดยเก็บข้อมูลในคราว
เดียวกันโดยแบ่งเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการเลี้ ยงปลา เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของ
การเลี้ ยงปลา ตอนที่ 3 กิจกรรมการเลี้ ยงปลาในนาข้าวอินทรี ย ์ ข้อมูลเกี่ ยวกับเกษตรกรที่ดาเนิ นกิ จกรรมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ย ์ ตอนที่ 4
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจกรรมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยแ์ ละความคิดเห็นของเกษตรเกี่ยวกับกิจกรรมการเลี้ยงปลา
ในนาข้าวอินทรี ย ์
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสังเกตการณ์โดยตรง เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ ยงปลาในนาข้าว วิธีการเพาะปลูกข้าว การใช้ที่ดิน แหล่ง
น้ า เพื่ อการเกษตร ระบบสาธารณู ป โภค สภาพภู มิ ป ระเทศและสิ ่ ง แวดล้อ ม เพื่อ เพิ่ ม เติ มจากข้อ มู ล หลัก ที่ ไ ด้จากการสั ม ภาษณ์ แ ละการท า
แบบสอบถาม ทั้งในด้านของการประกอบอาชี พ และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา (descriptive statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของเกษตรกร โดยอาศัยหลักทางสถิ ติ
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย (mean) ค่าต่าสุ ด (minimum) ค่าสู งสุ ด (maximum) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; SD) เป็ นต้น เพื่อสรุ ปข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ปั ญหาและอุปสรรคของกิจกรรมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยโ์ ดยวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เกษตรกรมาอธิ บายปั ญหาและอุปสรรคของกิ จกรรมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ย ์ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการเลี้ ยงปลาในนาข้าว
อินทรี ยใ์ ช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้วิธีการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) และสถิติเชิงพรรณนา

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
3.1 พืน้ ฐานด้ านเศรษฐกิจและสั งคม
สถานภาพในครอบครัวของเกษตรกรตัวอย่าง ระดับการศึกษาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สมาชิกในครัวเรื อนของ อาชี พหลัก
ของหัวหน้าครัวเรื อน ประกอบอาชี พทานาเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ก็ประกอบอาชี พอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่ นการเลี้ ยงสัตว์และการรับจ้าง ประสบการณ์ใน
การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะไก่พ้นื เมืองที่เลี้ ยงเกื อบทุกครัวเรื อน เป็ นการเลี้ ยงแบบพื้นบ้าน อาหารโปรตีนที่ครอบครัวชอบรับประทาน (เรี ยงตามลาดับ
ความชอบ) เกษตรกรส่ วนใหญ่ ชอบรั บประทานปลา รองลงมาเนื้ อหมู ไก่ เนื้ อวัว และอาหารโปรตีนอื่น พบว่าอาหารโปรตี น ที่ เ กษตรกรชอบ
รับประทานมีเหตุผลในการเลือกอาหารที่หาทานได้ง่ายในท้องถิ่ น เป้ าหมายในการทาการเกษตร ส่ วนใหญ่เพื่อบริ โภคในครัวเรื อนและขายเพื่อนา
เงินมาเป็ นค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนและใช้หนี้ สินด้วย จะเห็ นได้เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กกลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
เนื่องจากเกษตรกรกูเ้ งินมาใช้เพื่อทาการเกษตร
ขนาดพื้นที่ทานามีพ้นื ที่ทานาเฉลี่ย 19.18ไร่ และมีพ้นื ที่เลี้ยงปลาในนาข้าวเป็ นพื้นที่แปลงนาเดี ยวกับเนื้ อที่ทานา การกักเก็บน้ าเพื่อใช้
ในการเกษตรของครัวเรื อน ส่ วนใหญ่มีการกักเก็บน้ า ด้วยสระน้ า /บ่อน้ าเพียงอย่างเดี ยว เป็ นลักษณะบ่อหัวไร่ ปลายนาสามารถเก็บกักน้ าได้นาน 6
เดือน มีน้ าเพียงพอสาหรับในช่วงระยะการทานาและเลี้ยงปลาในนาข้าว จะมีบางส่ วนที่เก็บกักน้ าได้นอ้ ยกว่า 4 เดือน และสาหรับเกษตรกรที่ไม่มีการ
กักเก็บน้ าเนื่ องจากมีพ้นื ที่อยูใ่ นเขตชลประทาน หรื อใกล้แหล่งน้ า เป็ นพื้นที่ลุ่มเสี่ ยงต่อน้ าท่วม (ตาบลคอโค อาเภอเมืองสุ รินทร์ ) จึงไม่มีการเก็บกัก
น้ าโดยในพื้นที่นาข้าวมีบ่อล่อขนาดเล็กอยู่ เพียงเพื่อให้สตั ว์น้ าอาศัยอยูใ่ นช่วงที่มีการสู บน้ าออกจากนาเพื่อเกี่ ยวข้าวเท่านั้นแล้วจึงจับปลาในครั้งเดี ยว
เกษตรกรที่มีการเก็บกักน้ าไว้ใช้เนื่ องจากกลัวว่าน้ าจะไม่เพียงพอในการปลูกข้าว
ช่วงการทานาและวิธีการปลูก เกษตรส่ วนใหญ่เริ่ มทานาในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน การที่เกษตรกรจะทานาดาหรื อนา
หว่านขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณน้ าฝนในแต่ละปี ถ้ามีฝนตกปกติก็จะเลือกทานาหว่าน แต่ถา้ ปริ มาณฝนน้อยก็ทานาดาเนื่ องจากใช้ปริ มาณน้ าน้อยกว่านาหว่าน
เกษตรกรส่ วนใหญ่ปลูกข้าวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 15 ผลผลิ ตต่อไร่ ในพื้นที่ชลประทานมากกว่า 400 กิ โลกรัม/ไร่ แต่เกษตรกรส่ วนใหญ่ที่อยู่
นอกเขตชลประทานผลผลิตข้าวที่ได้เฉลี่ย 351.50 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่ งทางสานักงานเกษตรจังหวัดสุ รินทร์ (2551) ระบุว่าจังหวัดสุ รินทร์ มีผลผลิตข้าว
เฉลี่ย 435 กก./ไร่ เมื่อเปรี ยบเทียบจะเห็ นได้ว่าผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่ร่วมกิ จกรรมการเลี้ ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยต์ ่ากว่าผลผลิ ตข้าวของจังหวัด
สุรินทร์

3.2 พืน้ ฐานด้ านการเลีย้ งปลา
ชนิดปลาที่เกษตรกรชอบรับประทาน คือ ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน เนื่ องจากเป็ นปลาที่หามาบริ โภคได้ง่ายทั้งจากตลาดและปลา
ตามธรรมชาติและเกษตรกรนิ ยมนามาทาอาหารและแปรรู ป สาหรับแหล่งหาปลาที่นิยมบริ โภคในครัวเรื อน เกษตรนิ ยมเลี้ ยงไว้บริ โภคกิ นเอง ในบ่อ
พลาสติ ก มี บ างส่ ว นที่ ได้จากการหาจับ ตามธรรมชาติ (ในช่ วงฤดู ฝน) และซื้ อหาจากตลาด โดยมี จุด ประสงค์ห ลัก เพื่อ บริ โภคในครั ว เรื อ น
ประสบการณ์ ในการเลี้ ยงปลา ส่ วนใหญ่ผูเ้ ลี้ ยงปลามี ประสบการณ์ ในการเลี้ ยง 5 ปี ขึ้ นไป ปลาที่ นิยมเลี้ ยงมากที่ สุดคือ ปลานิ ล ปลาดุ กและปลา
ตะเพียน สาหรับลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงในบ่อดิ นเนื่ องจากง่ายต่อการจัดการดูแลและเกษตรกรส่ วนใหญ่มีบ่อดิน (ตามหัวไร่ ปลายนา) ที่ใช้
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เพื่อกักเก็บน้ า ส่วนใหญ่ผเู ้ ลี้ยงปลาในนาข้าวมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว เมื่อจับผลผลิตได้มาก็พอใจเพราะมีปลาบริ โภคถึ งจะได้ปลาไม่
มากแต่ก็พอบริ โภคในครัวเรื อน ค่าอาหารปลา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 486.79 บาทต่อปี เกษตรกรส่ วนใหญ่เคยผ่านการศึกษาดูงานและอบรมเกี่ ยวกับการ
เลี้ยงปลาในรู ปแบบต่างๆ ทั้งที่ทางสานักงานประมงและหน่วยงานต่างๆ

3.3 กิจกรรมการเลีย้ งปลาในนาข้ าวอินทรีย์
เหตุผลในการเข้าร่ วมโครงการเลี้ ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยข์ องเกษตรกร ส่ วนใหญ่อยากได้พนั ธุ์ปลาและอาหาร เพราะได้รับแจกให้
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของผู้เลีย้ งปลาในนาข้ าวอินทรีย์จาแนกตามเหตุผลทีเ่ ริ่มเลีย้ งของตัวอย่าง 200 คน
เหตุผลของการเริ่มเลีย้ งปลาในนาข้ าว

จานวนครัวเรือน

ร้ อยละ

มีความสนใจอยากเลี้ยงเอง

43

11.38

เพื่อนบ้านแนะนาให้เลี้ยง

72

19.04

ได้รับการส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

111

29.36

การแจกพันธุ์ปลาและอาหารปลา
หมายเหตุ : เลือกตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

152

40.22

การเลีย้ งปลาในนาข้ าวปี ที่ 1
การเตรี ยมพื้นที่นาสาหรับเลี้ ยงปลาในนา เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการเตรี ยมพื้นที่นาเกี่ยวกับการลี้ ยงปลาในนาข้าว โดยการปรับสภาพพื้นที่
บ่อล่อและกาจัดศัตรู ปลาโดยการหว่านปูนขาว ปั จจัยการผลิ ตที่ได้รับ ในปี แรกนั้น ได้รับพันธุ์ปลาสลิ ดจานวน 2,000 ตัว/ราย ได้รับอาหาร (ราละเอียด)
จานวน 60 กิโลกรัม/ราย สภาพพันธุ์ปลาที่เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการได้รับมีความแข็งแรง ก่อนปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงมีลูกปลาตายบ้าง ปล่อยลูกปลาลงเลี้ ยง
หลังจากการปักดาและหว่านข้าวเสร็ จ 21- 30 วัน เมื่อต้นข้าวแข็งแรง การให้อาหารปลา ได้ให้อาหาร (ราละเอียด) อาหารธรรมชาติ (ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก) และ
อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป ส่ วนแหล่งที่มาของอาหารนอกเหนื อจากทางสานักงานประมงจังหวัดสุ รินทร์ มอบ ได้จากการซื้ อจากตลาด ในช่ วงการเลี้ ยงปลา
2 เดื อนแรก น้ าในนาข้าวลดลง ส่ วนระยะการเจริ ญเติ บโตของต้นข้าวอยู่ในระยะการแตกกอ และในช่ วงการเลี้ ยงปลา 3 เดื อน สังเกตว่ามีปลา
ธรรมชาติมาก ระยะการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวอยูใ่ นระยะการตั้งท้อง (ออกรวง) น้ าในแปลงนาลดจนปลาอยูไ่ ม่ได้ในช่ วงเดื อนธันวาคม รู ปแบบ
การจับปลาในนาข้าวโดยการสู บน้ า จานวนผลผลิตปลา ส่ วนใหญ่ที่ได้เป็ นปลาธรรมชาติ เช่ นปลาช่ อน ปลาหมอผลผลิตเฉลี่ย 62.55 กิ โลกรัม /ราย
การเลี้ยงปลาในนาข้าวปี แรกเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมีปลาไว้บริ โภคในครัวเรื อน 197 ราย จานวน 4,076 กิ โลกรัม แจกเพื่อนบ้าน/ญาติ 68 ราย
จานวน 1,407 กิโลกรัม และจาหน่าย 46 ราย จานวน 952 กิโลกรัม
การเลีย้ งปลาในนาข้ าวปี ที่ 2
เหตุผลที่เกษตรกรดาเนินการต่อ เพราะมีการแจกพันธุ์ปลาให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและมีพ้ืนที่เลี้ ยงเดิ มอยูแ่ ล้ว มีการปล่อยลูก
ปลาลงเลี้ยงในแปลงนาเดิม การเตรี ยมพื้นที่นาสาหรับเลี้ยงปลาในนา ไม่มีการกาจัดศัตรู ปลา ปั จจัยการผลิตที่ได้รับ ในปี ที่สองนั้น ได้รับพันธุ์ปลาสลิ ด
จานวน 800 ตัว/ราย ลักษณะสภาพพันธุ์ปลาที่เกษตรกรได้รับ ก่ อนปล่อยลู กปลาลงเลี้ ยงมีลูกปลาตายบางส่ วน ปล่ อยลูกปลาลงเลี้ยงหลังจากการปั กดาและ
หว่านข้าวเสร็ จ 21- 30 วัน เมื่อต้นข้าวแข็งแรง การให้อาหารปลา เกษตรกรมีการให้อาหารธรรมชาติ (ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก) ในช่วงการเลี้ยงปลา 2 เดือนแรก
ระยะการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวอยูใ่ นระยะการแตกกอ มีปลาธรรมชาติมาก และในช่ วงการเลี้ ยงปลาในนาข้าวเดือนที่ 3 ระยะการเจริ ญเติบโตของ
ต้นข้าวอยูใ่ นระยะการตั้งท้อง (ออกรวง) น้ าในแปลงนาลดจนปลาอยูไ่ ม่ได้ในช่วงเดื อนมกราคม จานวนผลผลิ ตจากการเลี้ยงปลาในนาข้าวของ
เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการผลผลิตส่ วนใหญ่เป็ นปลาธรรมชาติ เช่นปลาหมอ ปลาช่อน เฉลี่ย 52.55 กิ โลกรัม/ราย เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมีปลา
ไว้บริ โภคในครัวเรื อน 186 ราย จานวน 4,195 กิโลกรั ม แจกเพื่อนบ้าน/ญาติ 56 ราย จานวน 1,192 กิ โลกรัม และจาหน่ าย 27 ราย จานวน 767
กิโลกรัม (ราคาที่จาหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 25-55 บาท แล้วแต่ขนาดของปลาและชนิดปลา)
การเลีย้ งปลาในนาข้ าวปี ที่ 3
เหตุผลที่เกษตรกรดาเนิ นการต่อ เพราะมีการแจกพันธุ์ปลาให้ เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการปล่อยลูกปลาลงเลี้ ยงในแปลงนาเดิม การ
เตรี ยมพื้นที่นาสาหรับเลี้ยงปลาในนา โดยการใส่ปุ๋ยและการปรับสภาพพื้นที่บ่อ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ ในปี ที่สามนั้น ได้รับพันธุ์ปลาสลิดจานวน 800 ตัว/
ราย และได้รับการพันธุ์ปลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมในช่วงเดือนกันยายน ลักษณะสภาพพันธุ์ปลาที่เกษตรกรได้รับ ก่อนปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงมีลูกปลาตายบ้าง
ปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงหลังจากการปั กดาและหว่านข้าวเสร็ จ 21- 30 วัน เมื่อต้นข้าวแข็งแรง น้ าในแปลงนาลดจนปลาอยูไ่ ม่ได้ในช่วงเดื อนมกราคม จานวน
ผลผลิตจากการเลี้ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการผลผลิ ตส่ วนใหญ่เป็ นปลาธรรมชาติ เฉลี่ย 68.50 กิ โลกรัม/ราย เกษตรที่เข้าร่ วม
โครงการมีปลาไว้บริ โภคในครัวเรื อน 191 ราย จานวน 4,368 กิ โลกรัม แจกเพื่อนบ้าน/ญาติ 51 ราย จานวน 1,372 กิ โลกรัม และจาหน่าย 22 ราย
จานวน 915 กิโลกรัม (ราคาที่จาหน่ายประมาณกิโลกรัมละ 30 – 55 บาท แล้วแต่ขนาดของปลาและชนิดปลา) หลังจากเสร็ จสิ้ นการสนับสนุนกิ จกรรมฯ
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(3 ปี ) เกษตรกรต้องการเลี้ ยงปลาในนาข้าวต่อ เพราะต้องการมีปลาไว้บริ โภคในครัวเรื อน ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรื อน และมีบ่อเก่าไว้เลี้ ยงอยู่
แล้ว ส่วนเกษตรกรที่ไม่เลี้ยงต่อ เพราะ ไม่มีพนั ธุ์ปลา ประสบภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม, ภัยแล้ง) ขาดความรู ้และประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว

3.4 ปัญหาอุปสรรค
เกษตรกรให้ความใส่ ใจกับการปลูกข้าวส่ วนการเลี้ ยงปลานั้นเป็ นผลพลอยได้ซ่ ึ ง การเลี้ ยงปลาในนาข้าวนั้น เลี้ยงแบบปล่อย ไม่เอาใจใส่
ดูแล ขาดประสบการณ์การเลี้ยงปลาในนาข้าว อีกทั้งการเลี้ ยงปลาในนาข้าว ไม่มีรูปแบบที่แน่ นอน ผูเ้ ลี้ ยงปลาจึงขาดข้อมูลความรู้ ทางวิชาการ การ
ส่งเสริ มและถ่ายทอดหลักการเลี้ยงปลาในนาข้าวให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วยความรู้ดา้ นกายภาพ ด้านชี วภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ปั ญหาที่พบอีกอย่างนั้นเป็ นปั ญหาทางธรรมชาติ ได้แก่ ปั ญหาฝนแล้ง ปั ญหาสภาพน้ า – ดิ น ส่ วนจุดมุ่งหมายหลักคือ จะต้องได้ผล
ผลิตข้าวเป็ นหลัก ผลผลิ ตปลาส่ วนเสริ มเพื่อเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนที่สาคัญภายในครัวเรื อนของเกษตรกร ถ้าหากได้ผลผลิ ตปลามากพอเหลื อจาก
บริ โภคก็ขายเป็ นรายได้ของครัวเรื อนต่อไป ส่ วนใหญ่เรื่ องน้ าที่บางช่วงมีเพียงพอแค่ปลูกข้าว แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการเลี้ ยงปลาทาให้ปลาโตช้า
ไม่ได้ผลิ ตเท่าที่ควร ในบางปี ประสบปั ญหาน้ าท่วมขังปลาหลุ ดไปตามน้ า นอกจากนี้ สภาพพื้นที่ ปลูกข้าวส่ วนใหญ่ของเกษตรกรเป็ นการทานาพึ่งพา
น้ าฝนซึ่งเป็ นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ในกรณี ที่ฝนแล้งหรื อถ้าฝนทิ้งช่วงย่อมพบปั ญหาเดี ยวกันจากการขาดน้ า ซึ่ งส่ งผลให้การเลี้ยงปลาในนาข้าวผลผลิ ตต่าและ
ไม่ได้ปลาสลิดที่ปล่อยลงเลี้ยงส่ วนใหญ่จะได้ปลาธรรมชาติ เช่ นปลาช่ อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลากระดี่ เป็ นต้น แสดงให้เห็ นว่าอิทธิ พลจากธรรมชาติ
เป็ นข้อจากัดลาดับแรกๆ ของการประกอบอาชี พการเลี้ ยงสัตว์น้ าเสมอเหมือนกับที่หลายพื้นที่ประสบปั ญหาในการดาเนิ นกิ จกรรม หรื อโครงการ
ส่งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่างๆ ที่จะส่ งผลทาให้การส่ งเสริ มไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร

3.5 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความสาเร็จในการเลีย้ งปลาในนาข้ าวอินทรีย์จงั หวัดสุ รินทร์
ปั จจัยที่ 1 ประสบการณ์การเลี้ ยงปลาในนาข้าวอินทรี ย ์ เมื่อพิจารณาประสบการณ์ในการเลี้ ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกรที่มีผลต่อ
ความสาเร็ จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ พบว่า เกษตรกรที่ไม่ดาเนิ นการเลี้ ยงปลาในนาข้าวต่อหลังเสร็ จสิ้ นกิ จกรรมฯ ส่ วนใหญ่
เป็ นเกษตรกรที่ ไม่ มี ป ระสบการณ์ ฯ ส าหรั บเกษตรกรที่ ด าเนิ น การเลี้ ยงปลาในนาข้าวต่ อหลังเสร็ จสิ้ น กิ จกรรมฯ ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเกษตรกรที่ มี
ประสบการณ์ฯ 1-5 ปี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว มีผลกับความสาเร็ จทั้งนี้ เนื่ องจากเกษตรกรขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว ถึ งแม้
จะเลี้ยงมาถึง 3 ปี และยังเห็นว่าการเลี้ยงปลาในนาข้าวเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก ต้องเอาใจใส่ ดูแลและเกษตรกรยังคงมีวิธีการทานาแบบเดิ มไม่มีการพัฒนาทา
เกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน สอดคล้องกับปั ทมาภรณ์ ติดทะ (2549) ที่พบว่าประสบการณ์ในการทาการเกษตรต้องมีการ
พัฒนาต่อยอดประสบการณ์ในการทาเกษตรเพื่อเพิ่มความมัน่ คงในอาชี พเกษตร
ปั จจัยที่ 2 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา จากการวัดความรู้ พ้ืนฐานของเกษตรกรในเรื่ องการเลี้ ยงปลา พบว่าส่ วนใหญ่จะ
ตอบถูกมากกว่า 10 ข้อขึ้นไป การวัดความรู้เบื้องต้นด้านการเลี้ยงปลา ซึ่งมีคาตอบ 2 ลักษณะ คือ ใช่ และ ไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอบถูก ให้คะแนน = 1 คะแนน
ตอบผิด ให้คะแนน = 0 คะแนน
จากนั้นนาคะแนนที่ได้มาจัดระดับความรู ้ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ความรู้มาก ความรู้ปานกลางและความรู้น้อย โดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณา ดังนี้
เกณฑ์ การแบ่ งกลุ่ม

ระดับความรู้

ต่ากว่า 12 คะแนน

ความรู้นอ้ ย

12 – 13 คะแนน

ความรู้ปานกลาง

มากกว่า 13 คะแนน

ความรู้มาก

จากการจัดกลุ่มระดับความรู้ พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาในนาข้าวมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเนื่ องจากส่ วนใหญ่
ได้คะแนน ระหว่าง 11-12 คะแนน อยูใ่ นระดับที่มีความรู้อยูใ่ นระดับน้อย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา มีผลกับความสาเร็ จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ ทั้งนี้ เนื่ องจากเกษตรกรที่
ขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลาให้ถูกต้อง ยังคงดาเนิ นการเลี้ยงปลาแบบเดิมๆไม่มีการพัฒนา สอดคล้องกับ พงศ์พนั ธ์ สุ นทรวิภาค (2554) ที่
พบว่าระดับความรู ้ดา้ นการเลี้ยงปลาจะมีความรู ้มากหรื อน้อยหากขาดความเข้าใจในการเลี้ยงปลาก็มีผลต่อความสาเร็ จของโครงการประมงโรงเรี ยน
ได้เช่นเดียวกัน
ปั จจัยที่ 3 ภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม ภัยแล้ง) พบว่าเกษตรกรที่ไม่ดาเนิ นการเลี้ ยงปลาในนาข้าวต่อหลังเสร็ จสิ้ นกิ จกรรมฯ ส่ วนใหญ่
ประสบภัยธรรมชาติ สาหรับเกษตรกรที่ดาเนิ นการเลี้ยงปลาในนาข้าวต่อหลังเสร็ จสิ้ นกิจกรรมฯ เป็ นเกษตรกรที่ไม่ประสบภัยธรรมชาติ
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ภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม ฝนแล้ง) มีความผลกับความสาเร็ จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ เห็นได้วา่ เกษตรกรที่ประสบ
ภัยธรรมชาติ เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นส่ งผลให้เกษตรกรเกิ ดความท้อใจ ไม่มีกาลังใจในการเลี้ยงปลาในนาข้าวเพราะแม้แต่การปลูกข้าวที่
เป็ นกิ จกรรมหลักก็ไม่ประสบความสาเร็ จ นอกจากนี้ สภาพพื้นที่ปลู กข้าวส่ วนใหญ่เป็ นการทานาพึ่งพาน้ าฝนซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ควบคุ มไม่ได้ ในกรณี ที่ฝน
แล้งหรื อถ้าฝนทิ้งช่ วงย่อมพบปั ญหาการขาดน้ า ขาดความรู ้ เรื่ องการบริ หารจัดการน้ าเป็ นผลกระทบโดยตรงต่อการเลี้ยงปลาในนาข้าว แต่เกษตรกรก็ยงั เลี้ ยง
ปลาในนาข้าวได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ อัปสรสวรรค์ อาวัชนาการ (2531) ศึกษาการส่ งเสริ มการเลี้ยงปลาในนาข้าวในเขตอาศัยน้ าฝน การทา
นานั้น เกษตรกรจะต้องเก็บขังน้ าไว้ในนาให้ได้มากและนานที่สุดเท่าที่จะทาได้ เกษตรกรจึงได้ใช้ประโยชน์จากน้ าที่มีอยูใ่ นนาในช่ วงเวลาอันจากัด
แต่พบว่าศักยภาพของการเลี้ยงปลาในนาข้าวในเขตอาศัยน้ าฝน เป็ นไปได้ดี ผลตอบแทนจากการทาการเกษตรแบบผสมผสานเน้นหนักการเลี้ยงปลา
ในนาข้าวของเกษตรกรในเขตอาศัยน้ าฝนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกรไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
การปฏิบตั ิบางอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่ น ชนิ ดพันธุ์ปลา อัตราการปล่ อยปลาไปเลี้ ยงในนาข้าว การดู แลรักษาปลาในนาข้าว แม้แต่การ
เตรี ยมพื้นที่สาหรับการเลี้ยงปลาก็กระทาแบบง่ายๆ ส่ วนใหญ่จะดัดแปลงพื้นนาด้วยแรงงานในครัวเรื อน การเลี้ยงจึงได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศในแต่ละปี สาหรับรายได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ก็จะมีการปฏิบตั ิที่ถูกต้องและได้รับผลผลิตปลามากกว่าอย่างเห็ นได้ชดั
ต้นทุนที่เกษตรกรใช้เลี้ยงปลาไม่สูงมากนัก

ตารางที่ 2 ปัจจัยทีม่ แี ละไม่ มผี ลต่ อความสาเร็จในการเลีย้ งปลาในนาข้ าวอินทรีย์
ปัจจัย

2

ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม ฝนแล้ง)

98.987
16.907
4.412

ความสาเร็จในการเลีย้ งปลานาข้ าวอินทรีย์
df
Sig.
3
2
1

0.000*
0.000*
0.036*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.6 ข้ อเสนอแนะ
การนาข้อมูลที่ ได้จากการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ มาใช้ประโยชน์ ในการบริ หารจัดการในขั้นตอนต่ างๆ ในการดาเนิ นกิ จกรรมโครงการ
ส่งเสริ มการเลี้ยงปลาในนาข้าวที่เป็ นรู ปธรรม มีดงั นี้
1. การบริ หารโครงการ ด้านการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในนาข้าว วิธีการเลี้ยงปลาในบ่อในแปลง
นาข้าวของเกษตรกรที่ มีความสัมพันธ์กบั ผลผลิ ตปลา รายได้ขายปลา และต้นทุนการผลิ ตปลา ที่ได้จากการศึกษาครั้ งนี้ มาปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น เน้นการอบรมความรู ้ให้เกษตรกรมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริ งในหลักวิชาการการบริ หารจัดการบ่อ และการบริ หารจัดการ
วิธีการเลี้ยงปลาในบ่อในแปลงนาข้าว และนอกจากในส่ วนการอบรมดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้นาความรู ้ที่ได้รับดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ปฏิ บตั ิใน
พื้นที่การเลี้ยงปลาในนาข้าว การบริ หารโครงการของภาครัฐก็มีส่วนบริ หารจัดการได้ นัน่ คือ การวางแผนการติดตามแนะนาส่ งเสริ มที่ต่อเนื่ อง เมื่อ
การส่ งเสริ มกิ จกรรมการเลี้ ยงปลาในนาข้าวครบรุ่ น ครบปี งบประมาณในการส่ งเสริ มแล้ว ควรมี ก ารเข้าไปติ ด ตามส่ งเสริ มที่ ต่อเนื่ อง เพื่อช่ วย
เกษตรกรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะเป็ นการสานต่อให้กิจกรรมฯได้ดาเนิ นต่อไป และเป็ นกาลังใจที่ดีให้กบั เกษตรกรที่มีความตั้งใจจริ งในการเลี้ ยง
ปลาในนาข้าว รวมถึงเป็ นส่ วนหนึ่ งในการส่ งเสริ มกิจกรรมฯ นี้ ให้เป็ นอาชี พที่ยงั่ ยืนได้
2. ด้านการบริ หารจัดการ การส่ งเสริ มกิ จกรรมส่ งเสริ มการเลี้ ยงปลาในนาข้าวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพิ่มโอกาสแห่ ง
ความสาเร็ จให้มากขึ้นนั้น ควรมีการวางแผนในการคัดเลื อกพื้นที่ที่มีสภาพปั ญหาเรื่ องน้ าน้อยที่สุดเนื่ องจากข้อมูลที่ได้จากการศึ กษาครั้งนี้ น้ าเป็ น
ปัญหาอุปสรรคที่เป็ นต้นเหตุสาคัญ ดังนั้นจึงควรเลือกพื้นที่นาข้าวที่ไม่มีปัญหาน้ า
3. ด้านการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการนั้นมิใช่จะขึ้นกับกับการเลือกพื้นที่แต่จะต้องขึ้นกับการคัดเลือกเกษตรกรด้วย

4. สรุ ป
เกษตรกรที่เข้าร่ วมกิจกรรมการเลี้ ยงปลาในนาข้าวอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ ปี 2549 มีความใส่ ใจเรื่ องการเลี้ ยงปลาในนาข้าวเพราะการเลี้ยง
ปลาในนาข้าวเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการเกษตรแบบผสมผสานที่มีความเกื้อกูลกันได้ดี นับว่าเป็ นทางเลื อกสาหรับเกษตรกรที่ทานาเป็ นอาชี พหลักมี
ความหลากหลายในกิจกรรมมากขึ้ นไม่พ่ ึงพาแต่เพียงการผลิ ตข้าวเพียงอย่างเดี ยว เกษตรกรมีปลาบริ โภคแต่ยงั มีปริ มาณผลผลิ ตน้อยเพียงพอแค่บริ โภค
การดาเนิ นการเลี้ ยงปลาในนาข้าวประสบกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ เนื่ องจาก มีเกษตรกรบางส่ วนเลี้ ยงปลาในนาข้าวต่อหลังจากจบกิ จกรรม
เนื่องจากเกษตรกรเห็นประโยชน์จากการเลี้ยงปลาที่ทางสานักงานประมงได้ส่งเสริ ม ถึ งแม้จะเป็ นส่ วนน้อยแต่เป็ นจุดเริ่ มต้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
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การผสมผสานการกรองชี วภาพในระบบบาบัดนา้ เสี ยจากการฟักไข่ ปลาดุก เพือ่ ลดของเสี ยไนโตรเจน และ
ปรับปรุ งคุณภาพนา้
The Integrated Bio Filter in Wastewater Treatment of Catfish Breeding System for Nitrogen
Removal and Renovation
อุธร ฤทธิลกึ ศรัณยา รักเสรี และ ชนัดดา เกตุมา
Utorn Ritiruk, Saranya Rakseree and Chanadda Ketma
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการผสมผสานการกรองชี วภาพในระบบบาบัดน้ าเสี ยจากการฟั กไข่ปลาดุกเพื่อลดของเสี ยไนโตรเจน และปรับปรุ งคุณภาพน้ า
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการบาบัดน้ าเสี ยจากการฟักไข่ปลาดุก อัตราการฟักไข่ปลาดุกอุย และการเปลี่ ยนแปลงปริ มาณของแบคทีเรี ยที่ใช้กาจัดของเสี ย
ไนโตรเจนของระบบบาบัดชี วภาพแบบโปรยกรองและระบบบาบัดชี วภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดู ดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า จาก
การศึกษาพบว่า ระบบบาบัดชีวภาพแบบโปรยกรองมีประสิ ทธิภาพในการลดปริ มาณแอมโมเนี ย ไนไตรท์ และไนเตรทในน้ าฟั กไข่ปลา คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
เท่ากับ 44.78 12.27 และ 7.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และระบบบาบัดกรองชี วภาพที่ผสมผสานระหว่างระบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า มีประสิ ทธิภาพในการลดปริ มาณแอมโมเนี ย ไนไตรท์ และไนเตรท เมื่อคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์เท่ากับ 38.16, 9.53 และ -26.20 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
อัตราการฟักไข่ปลาดุกอุยที่ใช้ระบบบาบัดน้ าแบบการกรองชี วภาพระบบโปรยกรองและที่บาบัดน้ าด้วยระบบชี วภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการ
ดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า มีอตั ราการฟั กเป็ นตัวเฉลี่ย 76.6 และ 79.6 เปอร์ เซ็นต์ของไข่ที่ปฏิสนธิ ตามลาดับ การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยไนตริ ฟิ เคชั่นในระบบบาบัดชี วภาพแบบโปรยกรองและระบบบาบัดชี วภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดู ดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ าสัมพันธ์ก ับ
ปริ มาณไนไตรท์ของน้ าเสี ยจากการฟักไข่ปลา
คำสำคัญ : Biofilter, Nitrification.

Abstract
This research studied about the combination of biological filter in the wastewater treatment system from the catfish hatching to
reduce waste Nitrogen and water quality improvement. The objectives were studying the result of wastewater treatment from catfish hatching, the
ratio of Broadhead catfish and the alternation of the bacteria amount used for elimination waste Nitrogen in Biological Trickling Filter, Biological
Combination Trickling Filter and adsorption of Spirogyra. The result found that the Trickling Filter was efficient reducing total amount of
Ammonia, Nitrite and Nitrate 44.78, 12.27 and 7.16 respectively. The wastewater treatment from catfish hatching from Biological filter
combination between Trickling Filter and adsorption of Spirogyra have the efficient reducing total amount of Ammonia, Nitrite and Nitrate 38.16,
9.53 and -26.20 percentage respectively. The Broadhead catfish hatching ratio used Biological Trickling Filter and water treatment with Biological
Combination Trickling Filter and adsorption of Spirogyra have hatching average rate 76.6 and 79.6 percentage of fertilized eggs respectively. The
Bacteria Nitrification growth in Biological Trickling Filter and Biological Combination Trickling Filter and adsorption of Spirogyra related with
waste Nitrite amount from fish hatching.
Keywords: Bio filter, Nitrification.

1. บทนา
ปั จจุบนั การเลี้ ยงปลาดุกได้รับการส่ งเสริ มให้ดาเนิ นการกว้างขวางในกลุ่ มเกษตรกรรายย่อยในชนบทหลายๆ แห่ งของประเทศ ใช้
รู ปแบบกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกผสมผสานกับกิจกรรมการเกษตรอื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากความสนใจต่อการเลี้ยงปลาดุกที่เพิม่ มาก
ขึ้นและการเลี้ยงปลาดุกขยายตัวอย่างมาก ทาให้ความต้องการพันธุ์ปลาดุกเพิ่มมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว แต่ขณะเดียวกันการผลิ ตพันธุ์ปลาปริ มาณคงที่
จึงไม่เพียงพอกับความต้องการของผูเ้ ลี้ ยง และบ่อยครั้งที่ผเู ้ ลี้ ยงปลาต้องรอคอยพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยเลี้ ยงนานจนเลยเวลาที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงไป
นอกจากนี้ ยงั พบว่ามี การตายของลูกปลาหลังการปล่อยลงเลี้ ยง ทั้งจากสาเหตุของการลาเลี ยงระยะไกลซึ่ งทาให้ลูกปลาบอบช้ า หรื อจากสาเหตุ
คุณภาพของน้ าในบ่อเลี้ยงปลาที่แตกต่างไปจากคุณภาพของน้ าในแหล่งผลิตลูกปลา โดยเฉพาะความกระด้างและสภาพความเป็ นด่างของน้ า และการ
แพร่ กระจายของโรคปลาจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่ติดมากับลูกปลา ปั ญหาเหล่านี้ ก่อความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จที่ มกั ถูกมองข้าม การควบคุ มเพื่อลด
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ความเสี ยหายดังกล่าวจาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้มีการเพาะพันธุ์ปลาในพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งเลี้ยงปลา เพื่อให้ได้ลูกปลาที่ปรับตัวเข้ากับสภาพการเลี้ ยง
ได้ง่ายและเป็ นการควบคุมการแพร่ กระจายของโรคปลา
การเพาะพันธุ์ปลาดุกมีความจาเป็ นมากที่จะต้องใช้น้ าที่ใสสะอาดและมีคุณภาพดี และในหลายพื้นที่ มีขอ้ จากัดในเรื่ องนี้ ทาให้แต่ละ
ครั้งของการเพาะฟักไข่จะต้องเตรี ยมน้ าให้มีคุณภาพเหมาะสมมีปริ มาณมาก การที่จะทาให้การเพาะพันธุ์ปลาดุกสามารถดาเนิ นการได้ทุกๆ แห่ ง โดย
ข้ามข้อจากัดในเรื่ องปริ มาณน้ า ต้องพัฒนาระบบเพาะฟักไข่ปลาให้มีขนาดเล็ก ใช้ปริ มาณน้ าน้อย แต่ฟักไข่ได้จานวนมาก และสามารถคงอัตราการ
ฟั กเป็ นตัวของไข่ปลาใกล้เคียงกับระบบการฟั กไข่ปลาดุ กที่ ใช้อยู่เดิ ม แนวทางการพัฒนาระบบเพาะฟั กไข่ ปลาดุ กที่ มีคุณสมบัติดงั กล่ าวนี้ ต้อง
เลือกใช้ระบบฟักไข่ในขวดแมคโดนัลด์แบบใช้น้ าหมุนเวียน และความสาเร็ จของการฟั กไข่ดว้ ยระบบดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดน้ า
เสี ยที่ออกจากระบบฟักไข่ปลาที่ตอ้ งต้องสามารถกาจัดของเสี ยไนโตรเจน โดยเฉพาะแอมโมเนี ยและไนไตรท์ให้อยูใ่ นระดับความเข้มข้นที่ปลอดภัย
ต่อคัพภะและลูกปลาแรกฟัก
ปัญหาสาคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าระบบใช้น้ าหมุนเวียนก็คือ ของเสี ยจากกระบวนการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ระดับความเข้มข้นสู ง
เกินระดับปลอดภัยต่อสัตว์น้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสี ยที่มีไนโตรเจนเป็ นส่ วนประกอบทั้งอยูใ่ นรู ปสารอินทรี ยแ์ ละสารอนิ นทรี ย ์ ซึ่ งแอมโมเนี ยมี
ความเป็ นพิษต่อสัตว์น้ ามากที่สุด โดยเฉพาะแอมโมเนี ยในรู ปที่ไม่แตกตัวเป็ นอันตรายต่อสัตว์น้ าตั้งแต่ระดับความเข้มข้น 0.06 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร มีผล
ทาลายเนื้ อเยือ่ สัตว์น้ าเมื่อสัมผัสต่อเนื่ อง (Plum, et al., 1976) และระดับความเข้มข้นเกิ นกว่า 0.12 มิลลิ กรั มต่อลิ ตร เหงือกถูกทาลายและสัตว์น้ า
เจริ ญเติ บ โตลดลง (Robinette, 1976) ส่ ว นปริ มาณไนไตรท์ ก่ อ พิ ษ ต่ อ ปลาโดยท าปฏิ กิ ริ ยากับ ฮี โ มโกลบิ น ในเลื อ ดผลิ ต เมทธี โ มโกลบิ น
(methemoglobin) ทาให้เลื อดมีสีน้ าตาล เกิ ดอาการสู ญเสี ยความสามารถลาเลียงออกซิ เจนและขาดออกซิ เจนในที่สุด สภาวะน้ าขาดออกซิ เจนยังไป
ยับยั้งกระบวนการไนตริ ฟิเคชัน่ ไนไตรท์ไม่สามารถเปลี่ยนไปอยูใ่ นรู ปไนเตรทและสะสมเพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของไนไตรท์ที่เป็ นพิษต่อปลาน้ าเย็น
ตั้งแต่ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิ ตร แต่ปลาน้ าอุ่นทนต่อระดับความเข้มข้นของไนไตรท์ได้สูงกว่า (Wedemeyer and Yasutake, 1978; Perrone และ Meade,
1977) ไนเตรทมี ความเป็ นพิษต่อสัตว์น้ าน้อยมาก แต่ความเข้มข้นของไนเตรทที่มากเกิ นไปก็ทาให้กระบวนการไนตริ ฟิเคชัน่ เกิ ดได้ช้าลง ซึ่ งเป็ น
สาเหตุหนึ่งในการเพิ่มขึ้นของแอมโมเนี ยและไนไตรท์ กระบวนการทางชี วภาพของการบาบัดของเสี ยไนโตรเจนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่สาคัญ
ได้แก่ กระบวนการต่างๆ ในวัฏจักรไนโตรเจน และกระบวนการดูดซับของแอลจี่และพืชน้ า กระบวนการในวัฏจักรไนโตรเจนได้แก่ ปฏิ กิริยาไนตริ
ฟิ เคชั่น (Nitrification) เป็ นปฏิ กิ ริยาการเปลี่ ยนแอมโมเนี ยให้เ ป็ นไนเตรทอาศัยการทางานของแบคที เรี ยกลุ่ มไนตริ ฟายอิ ง เช่ น Nitrosomonas,
Nitrosospira, Nitrobacter และ Nitrococcus ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คื อ กระบวนการเปลี่ ยนแปลงแอมโมเนี ยให้ เ ป็ นไนไตรท์ หรื อ
Nitrosification และเปลี่ยนแปลงไนไตรท์ให้เป็ นไนเตรท หรื อ Nitrite oxidation (Paul and Clark, 1996) กระบวนการดี ไนตริ ฟิเคชัน่ (Denitrification)
เป็ นปฏิ กิ ริยารี ดอกซ์ที่เกิ ดจากแบคทีเ รี ยกลุ่ ม ดี ไนตริ ฟายอิ ง เป็ นกลุ่ ม แบคที เรี ยที่ใ ช้ไนเตรทหายใจแทนออกซิ เจนได้แ ก่ Alcaligenes, Bacillus,
Flavobacterium และ Pseudomonas เป็ นต้น สภาวะที่เหมาะสมสาหรับปฏิ กิริยาต้องมีความเข้มข้นของไนเตรทสู งกว่า 50 มิลลิ กรั มต่อลิ ตร และ
ปริ มาณออกซิ เจนน้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปฏิ กิริยาดังกล่ าวจะเปลี่ยนไนเตรทให้เป็ นสารประกอบได้หลายชนิ ดได้แก่ ไนไตรท์ ไนตริ กออก
ไซด์ ไนตรัสออกไซด์ หากน้ ามีออกซิ เจนน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทจะถูกเปลี่ยนเป็ นก๊าซไนโตรเจน (Nootong, 2006)
การบาบัดน้ าเสี ยในระบบเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าที่ ใช้น้ าหมุนเวียนโดยแบคทีเรี ยนิ ยมใช้ คือ แบบแบคที เรี ยยึดเกาะกับตัวกลาง (AttachedGrowth System) มีประสิ ทธิภาพย่อยสลายแอมโมเนี ยระหว่าง 0.19-0.79 กรัมแอมโมเนี ยต่อตารางเมตรต่อวัน (Miller, et al., 1985; Crab, et al., 2007)
ถ้าหากใช้ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบโปรยกรอง (Trickling Filter) ให้ประสิ ทธิ ภาพย่อยสลายแอมโมเนี ยระหว่าง 0.24-0.64 กรัมแอมโมเนี ยต่อ
ตารางเมตรต่อวัน (Crab, et al., 2007; Eding, et al., 2006) และตัวกรองชี วภาพแบบไมโครบีด (Microbead Filter) ให้ประสิ ทธิ ภาพย่อยสลาย
แอมโมเนียระหว่าง 0.3-0.6 กรัมแอมโมเนี ยต่อตารางเมตรต่อวัน (Sustry, et al., 1999)
ประสิ ทธิ ภาพของระบบบาบัดไนโตรเจนแบบแบคที เรี ยยึดเกาะกับตัวกลางขึ้ นกับรู ปแบบของ biofilm reactor และขนาดพื้นที่
ผิวสัมผัส biofilm reactor แบบ submerged filters ให้ประสิ ทธิภาพการบาบัดสูงสุด (Gomez, et al., 2003) การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยและอัตราไน
ตริ ฟิเคชัน่ ของ biofilm ขึ้นกับหลายปั จจัย ได้แก่ ความเข้มข้นของแอมโมเนีย ปริ มาณสารอินทรี ยท์ ี่เข้าสู่ ระบบ ปริ มาณออกซิ เจน ค่าความเป็ นกรดเป็ น
ด่าง อุณหภูมิและความเค็ม โดยอุณหภูมิและความเข้มข้นของแอมโมเนี ย มีอิทธิ พลต่อกระบวนการไนตริ ฟิเคชัน่ มากที่สุด จึงเป็ นเงื่อนไขสาคัญของ
การเลือกชนิดของ biofilter และลักษณะของการหมุนเวียนน้ า (Zhu and Chen, 1999)
ในการบาบัดน้ าเสี ย กระบวนการดูดซับของพืชน้ า (Biosorption) เป็ นการบาบัดอีกแบบหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมทั้งการบาบัดน้ าเสี ยจาก
อุตสาหกรรม ชุมชน และจากการเกษตร เป็ นวิธีการบาบัดน้ าเสี ยที่มีตน้ ทุนต่า พืชน้ าหลายชนิ ดมีประสิ ทธิ ภาพสู งในการดูดซับแร่ ธาตุ พืชน้ าที่ใช้กนั
แพร่ หลายและมีรายงานวิจยั รับรอง คือ สาหร่ ายสไปโรไจร่ า (Spirogyra)
สาหร่ ายดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพการดูดซับสารอะโรเมติค (Shenai, 1995) โลหะหนัก (Shenai, 1995; Aksu, et al., 1997; Aksu and Acikel, 2000)
และจากรายงานของ Lei and Ma (2009) สาหร่ ายสไปโรไจร่ าระดับความหนาแน่ น 3.05 กรัมต่อลิตร มีประสิ ทธิ ภาพดูดซับฟอสฟอรั สทั้งหมด
แอมโมเนียทั้งหมด ไนโตรเจนทั้งหมด และเปอร์แมงกาเนต ร้อยละ 96.84, 88.60, 85.49 และ 24.56 ตามลาดับ ผลการบาบัดน้ าเสี ยของสาหร่ ายสไป
โรไจร่ าทาให้คา่ ความเป็ นกรดเป็ นด่างเพิ่มขึ้น ขณะที่ความเข้มข้นของแคลเซี ยม แมกนี เซี ยม และค่าการนาไฟฟ้ าลดลง
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ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับผลการบาบัดน้ าเสี ยจากการฟั กไข่ปลาดุกที่ใช้การระบบบาบัดน้ าหมุนเวียน อัตรา
การฟักของไข่ปลาดุกอุยและการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยไนตริ ฟิเคชัน่ ในระบบบาบัดชี วภาพแบบโปรยกรองและระบบบาบัดชี วภาพผสมผสาน
แบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ส่งเสริ มแก่เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อไป

2. วิธีการทดลอง
2.1 ระบบการบาบัดนา้
1.ชุดระบบฟักไข่ปลาดุกบาบัดน้ าด้วยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง (น้ าหมุนเวียนระบบ 800 ลิตร) ประกอบด้วย
1.1 ขวดแมคโดนัลด์ขนาดความจุ 12 ลิตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20.32 เซนติเมตร ก้นขวดรู ปโค้ง ความลึก 13 เซนติเมตร ความสู งจากปาก
ส่วนโค้งถึงท่อระบายน้ าออกของขวด 26 เซนติเมตร ระบายน้ าเข้าทางก้นขวดด้วยท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 นิ้ ว อัตราการไหล 2-3 ลิ ตรต่อนาที
น้ าที่ไหลจากก้นขวดและออกทางท่อที่ปากขวดจะผลักดันให้ไข่ปลาเคลื่อนที่ข้ ึน-ลงภายในขวดฟักไข่
1.2 ตูก้ รองสารแขวนลอยขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 72 เซนติเมตร สู ง 35 เซนติเมตร จานวน 2 ตู้ แต่ละตูม้ ีช้ นั กรวดหยาบ
กรวดละเอียด ปะการังและถ่าน หนาชั้นละ 6 เซนติเมตร ตูก้ รองทาหน้าที่กรองตะกอนจากน้ าทิ้งที่ระบายจากขวดฟั กไข่ก่อนระบายน้ าไปบาบัดใน
ระบบกรองชีวภาพ
1.3 ระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองแบบ submerged biofilter ใช้กรวดแม่น้ าขนาด 3-4 เซนติเมตร เป็ นตัวกลางที่เกาะของ biofilm
แบคทีเรี ยไนตริ ฟายเออร์ ที่ผา่ นการเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 30 วัน ก่อนการใช้งาน นาตัวกลางที่มี biofilm วางในบ่อคอนกรี ตขนาดพื้นที่ 1.2 x 1.8 เมตร มี
ชั้นตัวกลางหนา 15 เซนติเมตรจากพื้นบ่อ เติมอากาศให้แบคทีเรี ยใช้ระบบกระจายฟอง รักษาปริ มาณออกซิ เจนในน้ าที่บาบัดให้มีความเข้มข้นสู งเกิ น
4 มิลลิกรัมต่อลิตร ระบายน้ าเสี ยจากระบบฟักไข่เข้าสู่ ระบบบาบัดทางหัวบ่อในระดับพื้นก้นบ่อ ปล่อยให้น้ าเอ่อล้นออกจากระบบกรองเข้าสู่ ช่องพัก
น้ าที่ให้ฟองอากาศเข้มข้น ช่องพักน้ ามีขนาดพื้นที่ 1.2 x 1.2 เมตร น้ าในส่ วนนี้ ถูกนาเข้าสู่ระบบฟักไข่เพื่อหมุนเวียนใช้น้ าอย่างต่อเนื่ อง
2. ชุดระบบฟักไข่ปลาดุกบาบัดน้ าด้วยระบบกรองชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองร่ วมกับการดูดซับของสาหร่ ายสไปโร-ไจร่ า (น้ าหมุนเวียน
ระบบ 800 ลิตร) ประกอบด้วย
2.1 ระบบบาบัดส่ วนที่ 1 ใช้ระบบโปรยกรองแบบเดียวกับข้อ 1 ทั้งหมด
2.2 เชื่ อมต่อด้วยระบบบาบัดส่ วนที่ 2 คือ ระบบดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ าอยูใ่ นช่องน้ าขนาด 0.6 x 1.2 เมตร ส่ วนพื้นมีท่อเปิ ด
ออกเป็ นช่องพักน้ าขนาด 0.6 x 1.2 เมตร มีช้ นั กรองกรวดหยาบและกรวดละเอียดหนาชั้นละ 12 เซนติเมตรและเหนื อชั้นกรองใส่สาหร่ ายสไปโรไจร่ า
เต็มช่อง
2.3 น้ าจากระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรองล้นลงสู่ ระบบดู ดซับ ของสาหร่ ายสไปโรไจร่ า และไหลไปสู่ ช่ องพักน้ าที่ เติ มอากาศ
เข้มข้น น้ าในส่ วนนี้ จะถูกนาเข้าสู่ระบบฟักไข่
การเตรี ยมไข่ปลาใช้วิธีการผสมเทียม ไข่ที่ปฏิ สนธิ นามาล้างด้วยน้ ายาคาร์ บาไมด์ ที่มีส่วนผสมของเกลือแกง 40 กรัม และยูเรี ย 30 กรัมต่อน้ า
สะอาด 10 ลิตร ไข่ที่ลา้ งด้วยน้ ายาคาร์บาไมด์จะแยกออกจากกัน จากนั้นนาไปฟักในขวดแมคโดนัลด์

2.2 การวัดจานวนแบคทีเรียไนตริไฟเออร์
1. เก็บตัวอย่างแบคทีเรี ยจาก biofilm บนผิวตัวกลางในบ่อบาบัดทุก 6 ชัว่ โมง รวม 6 ครั้ง เริ่ มจากชัว่ โมงเริ่ มต้น คือ 0, 6, 12, 18, 24 และ
30 ชัว่ โมง มีน้ าหนักตัวกลางประมาณ 30 กรัม เก็บตัวอย่างด้วยสาสี พนั ก้านที่ผา่ นการฆ่าเชื้ อ และนากลับห้องปฏิบตั ิการเพื่อทาการแยกเชื้ อ
2. นาตัวอย่างที่เก็บด้วยสาลีพนั ก้านทาการแยกเลี้ยงแบคทีเรี ยกลุ่ม Nitrifying bacteria นา biofilm ที่ติดบนสาลี ละลายลงในน้ ากลัน่ ที่ฆ่า
เชื้อแล้ว 20 มิลลิลิตร
3. ดูดสารละลายที่มีความเข้มข้น 10-1 ไปเจือจางในน้ าให้ได้ความเข้มข้น 10- 2, 10- 3 และ 10- 4 ตามลาดับใช้ปิเปตดูดสารละลายตัวอย่าง
1 มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้ อที่เตรี ยมอาหารเหลวปริ มาตร 5 มิลลิลิตร และนาเข้าเครื่ อง vortex ปั่ น 120 ครั้งต่อ 30 วินาที เพื่อนามาแยก
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรี ยกลุ่ม Nitrifying bacteria ในอาหารเลี้ยงเชื้อสู ตรเฉพาะที่เตรี ยมโดยดัดแปลงตาม Roey et al. (2009)
4. บ่มเชื้ อที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 - 3 วัน ไม่มีการให้แสง จากนั้นใช้ออโต้ ปิ เปตดูดสารละลายจากหลอดบ่มเชื้ อปริ มาณ
2 ไมโครลิตร ใส่ลงในอาหาร Nutrient agar ที่เตรี ยมไว้ในจานเพาะเชื้ อ และใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมเกลี่ ยกระจายเชื้ อด้วยวิธี spread plate (ทุกขั้นตอน
ทาในตูป้ ลอดเชื้อ) บ่มที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ไม่มีการให้แสง สังเกตลักษณะของโคโลนี ที่เด่นชัด บันทึกลักษณะการเจริ ญ
วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง บันทึกภาพ และนาไปศึกษาลักษณะรู ปร่ างของแบคทีเรี ยอย่างละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความหนาแน่นของแบคทีเรี ยกับปริ มาณแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั
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2.3 การศึกษาผลการบาบัดนา้ เสียจากการฟักไข่ และเปรียบเทียบอัตราการฟักไข่ ของระบบบาบัดนา้ 2 ระบบ
แผนการทดลองใช้วิธีจบั คู่ทดสอบนัยสาคัญความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Dependent Samples) ระหว่างคุณภาพน้ าทิ้ง
จากระบบฟักไข่ และคุณภาพน้ าที่บาบัดผ่านระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรอง และการบาบัดด้วยระบบโปรยกรองผสมผสานและการดูดซับโดยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า ที่เวลา 0, 6, 12, 18, 24 และ 30 ชัว่ โมง พารามิเตอร์ ที่เปรี ยบเทียบประกอบด้วยปริ มาณแอมโมเนี ยรวม ไนไตรท์ ไนเตรทและออกซิ เจน ตัวอย่าง
น้ าเก็บจากน้ าที่ลน้ จากตูก้ รอง ปริ มาณออกซิ เจนของน้ าทิ้งจากระบบฟั กไข่เก็บจากน้ าล้นจากขวดฟั กไข่และตัวอย่างน้ าที่ผ่านการบาบัดเก็บจากน้ าที่ลน้ ออก
จากระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง
อัตราการฟักไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนัลด์แบบน้ าหมุนเวียนที่ใช้การบาบัดด้วยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรองและระบบ
ชี วภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า เปรี ยบเที ยบอัตราการฟั กเป็ นตัวของไข่ปลาที่ปฏิ สนธิ ด้วยการคิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
การศึกษาผลการบาบัดน้ าเสี ยจากการฟักไข่ปลาดุกที่ใช้การบาบัดด้วยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรองและการบาบัดด้วยระบบกรอง
ชีวภาพผสมผสานระหว่างระบบโปรย กรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า จากการศึกษาพบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพน้ าของน้ าเสี ย
จากการฟักไข่ปลาดุกอุยกับคุณภาพน้ าที่ผา่ นการบาบัดโดยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรองระหว่างช่ วงเวลา 0-30 ชัว่ โมง พบว่า ความเข้มข้นของ
แอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท์และไนเตรท ของน้ าเสี ยจากระบบฟักไข่ปลาดุกอุยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.00, 320.67 และ 936.00 ไมโครกรัมต่อลิตร และ
ปริ มาณออกซิเจนของน้ าเสี ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.25 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลาดับ ขณะที่ความเข้มข้นของแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรทของ
น้ าที่ผ่านการบาบัดด้วยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรองมีค่าเฉลี่ย 17.67, 281.33 และ 869.00ไมโครกรัมต่อลิ ตร และปริ มาณออกซิ เจนของน้ าที่
ผ่านการบาบัดด้วยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.25 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ (ภาพที่ 1 และ 2)
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ภาพที่ 1 ความเข้ มข้ นของแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท (ไมโครกรัมต่ อลิตร) ระหว่ างนา้ เสี ยจากระบบฟักไข่ ปลาดุกและนา้ ทีผ่ ่ าน
การบาบัดด้ วยระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรองระหว่ างชั่วโมงที่ 0 - 30

ภาพที่ 2 ปริมาณออกซิเจน (มิลลิกรัมต่ อลิตร) ของนา้ เสียจากระบบฟักไข่ ปลาดุกอุย และของนา้ ทีผ่ ่านการบาบัดด้ วย
ระบบกรองชีวภาพแบบโปรยกรอง ระหว่ างชั่วโมงที่ 0 - 30
จากการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของน้ าทั้ง 4 พารามิเตอร์ ดงั กล่าวทางสถิ ติ พบว่า ค่าความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรท์ และไนเตรท
ของน้ าเสี ยจากการฟั กไข่ปลาดุกอุยและของน้ าที่ ผ่านการบาบัดโดยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรองไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ (P < .05) ขณะที่
ปริ มาณออกซิเจนของน้ าเสี ยจากการฟักไข่ปลาดุกอุยและของน้ าที่ผ่านการบาบัดโดยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรองมีความแตกต่างกันทางสถิ ติ
(P < .05)
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ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพน้ าของน้ าเสี ยจากการฟั กไข่ปลาดุ กอุยกับคุ ณภาพน้ าที่ ผ่านการบาบัดด้วยระบบกรองชี วภาพผสมผสาน
ระหว่างระบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า ระหว่างช่วงเวลา 0-30 ชัว่ โมง พบว่า ความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรท์ และไน
เตรทของน้ าเสี ยจากระบบฟักไข่ปลาดุกอุยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.00, 150.33 และ 270.33ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลาดับ และปริ มาณออกซิ เจนของน้ าเสี ย
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 5.18 มิลลิ กรัมต่อลิตร ขณะที่ความเข้มข้นของแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท ของน้ าที่ผ่านการบาบัดด้วยระบบกรอง
ชีวภาพแบบโปรยกรองมีค่าเฉลี่ย 27.83, 136.00 และ 366.33 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลาดับ และปริ มาณออกซิ เจนของน้ าที่ผ่านการบาบัดด้วยระบบ
กรองชีวภาพแบบโปรยกรองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5.88 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพที่ 3 และ 4)
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบความเข้ มข้ นของแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท (ไมโครกรัมต่อลิตร) ระหว่างนา้ เสียจากระบบฟัก
ไข่ ปลาดุกและนา้ ทีบ่ าบัดระบบผสมผสานกรองชีวภาพแบบโปรยกรองและการดูดซับโดยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบความเข้ มข้ นของออกซิเจน (มิลลิกรัมต่ อลิตร) ระหว่ างนา้ เสียจากระบบฟักไข่ ปลาดุก และนา้ ทีบ่ าบัด
ระบบผสมผสานกรองชีวภาพแบบโปรยกรองและการดูดซับโดยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า
การเปรี ยบเทียบคุณภาพทั้ง 4 พารามิเตอร์ ดงั กล่าวทางสถิ ติ พบว่า ค่าความเข้มข้นของแอมโมเนี ย ไนไตรท์ และไนเตรท ของน้ าเสี ยจากการ
ฟักไข่ปลาดุกอุยและของน้ าที่ผ่านการบาบัดโดยระบบการบาบัดด้วยระบบกรองชี วภาพผสมผสานระหว่างระบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายส
ไปโรไจร่ าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P < .05) ขณะที่ปริ มาณออกซิ เจนของน้ าเสี ยจากการฟั กไข่ปลาดุกอุยและของน้ าที่ผ่านการบาบัดโดยระบบกรองชี วภาพ
แบบโปรยกรองมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < .05)
ผลการเปรี ยบเทียบระบบบาบัดน้ าเสี ยจากการฟั กไข่ปลาดุกที่ใช้การบาบัดด้วยระบบบาบัดชี วภาพแบบโปรยกรองและการบาบัดด้วย
ระบบกรองชี วภาพผสมผสานระหว่างระบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า พบว่า การฟั กไข่ปลาดุกที่ ใช้การบาบัดด้วยระบบ
บาบัดชีวภาพแบบโปรยกรอง ทาให้คุณภาพน้ าที่บาบัดมีปริ มาณแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท เฉลี่ยลดลงจาก 32.00, 320.67 และ 936.00
ไมโครกรัมต่อลิตร เหลือปริ มาณ 17.67, 281.33 และ 869.00 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลาดับ เมื่อคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ปริ มาณแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์
และไนเตรท 44.78, 12.27 และ 7.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ขณะที่การฟักไข่ปลาดุกที่ใช้การบาบัดด้วยระบบบาบัดกรองชี วภาพที่ผสมผสานระหว่าง
ระบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า ทาให้คุณภาพน้ าที่บาบัดมีปริ มาณแอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท เฉลี่ ยลดลงจาก
45.00, 150.33 และ 270.33 ไมโครกรัมต่อลิ ตร เหลื อปริ มาณ 27.83, 136.00 และ 366.33 ไมโครกรัมต่อลิ ตรตามลาดับ หรื ออัตราการลดลงของ
แอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท เท่ากับ 38.16, 9.53 และ -26.20 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
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การศึกษาอัตราการฟักไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนัลแบบน้ าหมุนเวียนที่ ใช้การบาบัดด้วยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรอง
และระบบชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า ระบบละ 6 ซ้ า (ขวด) พบว่า อัตราการฟั กไข่ปลาดุกอุยที่บาบัด
น้ าด้วยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรอง มีอตั ราการฟักเป็ นตัวเฉลี่ย 76.6 เปอร์ เซ็นต์ของไข่ปลาดุกอุยที่ปฏิ สนธิ และอัตราการฟั กไข่ปลาดุกอุยที่
บาบัดน้ าด้วยระบบชีวภาพผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า มีอตั ราการฟั กเป็ นตัวเฉลี่ย 79.6 เปอร์ เซ็นต์ของไข่ปลา
ดุกอุยที่ปฏิสนธิ (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 อัตราการฟักไข่ ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนัลแบบนา้ หมุนเวียนที่ใช้ ระบบบาบัดแบบโปรยกรอง (แบบที่ 1) และ
ระบบบาบัดผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้ วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า (แบบที่ 2)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สันระหว่ างความหนาแน่ นของแบคทีเรียไนตริไฟอิงกับแอมโมเนียทั้งหมด
ไนไตรท์ และไนเตรท ของนา้ เสียจากระบบฟักไข่ ปลาดุกทีใ่ ช้ ระบบบาบัดแบบโปรยกรอง (แบบที่ 1) และระบบบาบัด
ผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้ วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า (แบบที่ 2)
ระบบบาบัด

แบบที่ 1

แบบที่ 2

ชั่วโมง
สหสั มพันธ์
0
6
12
18
24
30
แบคทีเรี ย
3
11
17
18
27
55
-.008
แอมโมเนีย
21
51
72
10
24
36
แบคทีเรี ย
3
11
17
18
27
55
.880
ไนไตรท์
15
162
207
309
604
627
แบคทีเรี ย
3
11
17
18
27
55
.543
ไนเตรท
20
151
449
1,900
2,294
802
แบคทีเรี ย
4
8
15
15
25
47
.455
แอมโมเนีย
8
14
27
96
69
56
แบคทีเรี ย
4
8
15
15
25
47
.956
ไนไตรท์
0
31
16
124
287
444
แบคทีเรี ย
4
8
15
15
25
47
ไนเตรท
.788
6
180
329
297
396
414
-4
หมายเหตุ แบคที เรี ยมีความเข้ มข้ น 10 นับจานวนโคโลนี ใช้ วิธีการคานวณหน่ วยเป็ น CFU (colony forming unit) ต่ อมิลลิลิตร

คู่ความสั มพันธ์

นัยสาคัญ
.988
.021
.534
.364
.003
.063

การศึกษาการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยไนตริ ฟิเคชัน่ ในระบบบาบัดชี วภาพแบบโปรยกรองและระบบบาบัดชี วภาพผสมผสานแบบ
โปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า ตลอดระยะเวลาฟักไข่ปลาดุก 30 ชัว่ โมง พบว่า ความหนาแน่นของแบคทีเรี ยมีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณไนไตรท์ของระบบบาบัดแบบโปรยกรอง และระบบบ าบัดผสมผสานแบบโปรยกรองและการดู ดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ าที่ ระดับ
นัยสาคัญ .021 และ .003 ตามลาดับ แต่ความหนาแน่นของแบคทีเรี ยไม่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณแอมโมเนี ยทั้งหมด และไนเตรท (ตารางที่ 1)

4. สรุ ปผลการทดลอง
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1. การบาบัดน้ าเสี ยจากการฟักไข่ปลาดุกด้วยระบบบาบัดชี วภาพแบบโปรยกรอง สามารถลดปริ มาณแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเต
รท จากปริ มาณ 32.00, 320.67 และ 936.00 ไมโครกรั มต่อลิตร เหลือปริ มาณ 17.67, 281.33 และ 869.00ไมโครกรัมต่อลิ ตร หรื ออัตราการลดลงคิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 44.78, 12.27 และ 7.16 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และการบาบัดน้ าเสี ยจากฟั กไข่ปลาดุกด้วยระบบบาบัดกรองชี วภาพที่ผสมผสานระหว่าง
ระบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ าลดปริ มาณแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท จากปริ มาณ 45.00, 150.33 และ 270.33
ไมโครกรัมต่อลิตร เหลือปริ มาณ 27.83, 136.00 และ 366.33 ไมโครกรัมต่อลิตร หรื ออัตราการลดลงเท่ากับ 38.16, 9.53 และ -26.20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
2. การฟักไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนัลด์แบบน้ าหมุนเวียนที่ใช้การบาบัดด้วยระบบกรองชี วภาพแบบโปรยกรอง มีอตั ราการ
ฟักเป็ นตัวเฉลี่ย 76.6 เปอร์ เซ็นต์ของไข่ปลาดุกอุยที่ปฏิสนธิ และอัตราการฟั กไข่ปลาดุกอุยในระบบขวดแมคโดนัลด์ ที่บาบัดน้ าด้วยระบบชี วภาพ
ผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า มีอตั ราการฟักเป็ นตัวเฉลี่ย 79.6 เปอร์เซ็นต์ของไข่ปลาดุกอุยที่ปฏิสนธิ
3. ความหนาแน่นของแบคทีเรี ยไนตริ ไฟอิงในระบบโปรยกรองและระบบผสมผสานโปรยกรองและดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ ามี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกบั ปริ มาณไนไตรท์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณแอมโมเนี ยและไนเตรททางสถิติ
ดังนั้น จากผลการทดลองการกาจัดแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์และไนเตรท จากน้ าเสี ยฟั กไข่ปลาดุกอุยของทั้งระบบ การบาบัดน้ าเสี ยแบบ
โปรยกรองและแบบผสมผสานโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ ามี อตั ราที่ต่ามากเมื่ อเปรี ยบเทียบกับผลของการศึกษาวิจยั ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้
อาจเกิดจากของเสี ยจากระบบฟักไข่ปลาดุกอุยที่เกิ ดขึ้นมีท้ งั ที่อยูใ่ นรู ปสารอินทรี ยไ์ นโตรเจนแขวนลอยที่ยงั ไม่ยอ่ ยสลายและสารอนิ นทรี ยไ์ นโตรเจนที่อยูใ่ น
รู ปสารละลาย ดังนั้นหากสารอิ นทรี ยไ์ นโตรเจนทั้งหมดสลายตัวจะท าให้ ปริ มาณของแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท ในน้ าเสี ยมี ค่าสู งกว่าที่
วิเคราะห์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการบาบัดน้ าของระบบบาบัดทั้ง 2 แบบ ทาให้น้ าในระบบฟั กไข่ไม่อยูใ่ นสภาวะเสื่ อมโทรมถึงระดับที่เป็ นพิษต่อคัพภะ
และลูกปลาวัยอ่อน
เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการกาจัดแอมโมเนี ยทั้งหมด ไนไตรท์และไนเตรท ของน้ าเสี ยจากการฟั กไข่ปลาดุ กอุยของระบบการ
บาบัดน้ าเสี ยแบบโปรยกรองและผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจร่ า พบว่า ระบบบาบัดผสมผสานและดูดซับด้วย
สาหร่ ายสไปโรไจร่ ามีประสิ ทธิ ภาพดีกว่า เนื่ องจากผลการดูดซับของสาหร่ ายสไปโรไจร่ า ส่ วนไข่ปลาที่ได้รับการปฏิ สนธิ ในระบบฟักไข่ที่ใช้การ
บาบัดน้ าแบบผสมผสานแบบโปรยกรองและการดูดซับด้วยสาหร่ าย-สไปโรไจร่ ามีเปอร์ เซ็นต์ต่ากว่าไข่ปลาที่ได้รับการปฏิ สนธิ ในระบบฟั กไข่ที่ใช้
การบาบัดน้ าแบบโปรยกรอง ซึ่ งเป็ นดัชนี บ่งชี้ ปริ มาณของเสี ยไนโตรเจนของน้ าที่ฟักไข่ปลาที่ใช้ระบบบาบัดแบบผสมผสานแบบโปรยกรองและการ
ดูดซับด้วยสาหร่ ายสไปโรไจมีปริ มาณมากกว่า แต่ระบบบาบัดดังกล่าวสามารถบาบัดน้ าเสี ยให้กลับคืนคุณภาพที่ดีกว่า

5. เอกสารอ้างอิง
Aksu , Z., Acikel ,U. and Kutsal ,T. 1997. Application of multicomponent adsorption isotherm to simultaneous biosorption of iron ( III )
and chromium (VI ) on C. vulgaris. J.Chem. Technol. Biotechnil. 70 (1997) : 368-378.
Aksu , Z. and Acikel , U. 2000. Modelling of single staged bioseperation process for simultaneous removal of iron (III) and chromium (VI)
by using Chlorella vulgaris. Biochemical Eng. 4 (2000) : 229-238.
Crab., R., Avnimelech, Y., Defoirdt, T., Bossier, P., and Verstraete, W. 2007. Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable
production . Aquaculture , 270 (1-4) : 1-14.
Eding, E.H., Kamstra, A., Verreth, J.A.J., Huisman, E.A. and Klapwijk, A. 2006. Design and operation of nitrifying trickling filters in
recirculating aquaculture: a review, Aquacult. Eng. , 34 : 234-260.
Gomez, M.A. , Galvez, J.M. , Hontoria, E. and Lopez, J.G. 2003. Influence of ethanol concentration on biofilm bacteria composition from a
denitrifying submerged filter used for contaminated groundwater. J. Biosc. and Eng. 95 (3): 245-251.
Lei, G.Y. and Ma , J. 2009. Phosphorus removal and mechanisms for advanced treatment sewage by Spirogyra. [online].
http://www.nlm.nih.gov/pubmed/19545007 : 2553.
Miller, G.E. and Libey, G.S. 1985. Evaluation of three biological filters suitable for aquaculture applications, J. Wor.Mari. Soc., 16, 158-168.
Nootong, K. 2006. Performance and kinetic evaluations of a novel bioreactor system in the low - oxygen/low-fluid shear reaction
environments, Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA USA.
Paul, E.A. and Clark, F.E., 1996. Soil microbiology and biochemical. San Diego : Academic Press.
Perrone, S.J. and Meady, T.L., 1977. Protective effect of chloride on nitrite toxicity to coho salmon (Oncorhynchus kisutch). J. Fish. Res.
Bd. Canada, 34 : 486 – 492.

296

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

Plumb, J.A., Grizzle, J.M. and De Figueriredo, J., 1976. Necrosis and bacterial infection in channel catfish (Ictalurus punctatus) following
hypoxia. J. Wild l. Diseases, 12 : 247 – 253.
Robinette, H.R., 1976. Effect of selected sublethal levels of ammonia on the growth of channel catfish (Ictalurus punctatus). Prog. Fishcult.,
38: 26-29.
Sandu, S.I., Boardman, G.D., Watten, B.J. and Brazil, B.L. 2002. Factors influencing the nitrification efficiency of fluidized bed filter with
plastic bead medium, Aquacult. Eng., 26 : 41-59.
Roey, A., Lior, A., Zeev, R. and Ali, N. 2009. Nitrogen Transformations and Diversity of Ammonia-Oxidizing Bacteria in a Desert
Ephemeral Stream Receiving Untreated Wastewater. Micro. Eco., 59: 46-58.
Sastry, B.N., Delos Reyes Jr., A. A., Rusch, K. A. and Malone, R. F. 1999. Nitrification performance of a bubblewashed bead filter for a
combined solids removal and biological filtration in a recirculating aquaculture system. Aquacult. Eng., 19 : 105-117.
Shenai, V.A. 1995. Toxicity of dyes and intermediates. Chemical Weekly XL : 35-149.
Wedemeger, G.A. and Yasutake, W.T., 1978. Prevention and treatment of nitrite toxicity In Juvenile steelhead trout (Salmo gairdneri). J.
Fish. Res. Bd. Canada, 35: 822 – 827.
Zhu, S. and Chen, S. 1999. An experimental study on nitrtfication biofilm performances using a series reactor system. Aquacult. Eng., 20:
245-259.

297

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

การจัดการคุณภาพนา้ ในบ่ อเลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบพัฒนาร่ วมกับสาหร่ ายไส้ ไก่
(Ulva intestinalis Linnaeus) อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์คุณภาพน้ า พบว่า ปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และค่าบีโอดีของบ่อในบ่อทดลองที่ใส่ สาหร่ ายไส้ไก่มีค่าเฉลี่ ยต่ากว่า
บ่อควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% เมื่อวิเคราะห์ คุณภาพดิ น พบว่า ในบ่อควบคุมและบ่อทดลองไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า ผลผลิตกุง้ ที่ได้จากบ่อทดลองมีปริ มาณสู งกว่าบ่อควบคุม และการ
สัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ขาวในพื้นที่พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่มีความสนใจในการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมร่ วมกับสาหร่ ายไส้ไก่
คาสาคัญ: คุณภาพน้ า สาหร่ ายไส้ไก่

Abstract
Water quality and sediment were investigated every ten days as well as a comparative study of shrimp production between control and
treatment ponds. Results reflected that concentrations of total nitrogen, phosphorus and BOD in treatment ponds with gut weed were relatively
significantly lower than control ponds at 95% confident interval. Sediment quality was no significantly difference between control ponds and
treatment ponds at 95% Shrimp harvesting, showed that shrimp production in treatment ponds was higher than in control ponds. Result from
interviewing shrimp farmers, most of them interested in intensive culture Pacific white shrimp on together with gut weed.
Keywords: Water Quality, Gut Weed.

1. บทนา
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงกุ้งมากกว่าร้ อยละ 90 เลี้ ยงแบบพัฒนา (intensive farming) ซึ่ ง ชลอ (2547) ให้ความเห็ นว่าจะต้องใช้ความรู้ ทางวิชาการ
เทคโนโลยีและการจัดการที่ทนั สมัย โดยการเลี้ยงกุง้ แบบพัฒนาจะให้ผลผลิตต่อไร่ สูง แต่ตอ้ งใช้เงินทุนมากถ้าเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงกุง้ มีการจัดการและดูแลไม่
ดีพอ รวมทั้งน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งมี คุณภาพไม่เหมาะสม จะทาให้กุ้งมี อตั รารอดตายต่ า เกิ ดโรคระบาดหรื อกุ้งโตช้า จึงมีการใช้สารเคมีและสารปฏิ ชีวนะ
จานวนมาก ส่งผลให้พบสารตกค้างในกุง้ น้ า และดิ นตะกอน จึงทาให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ประสบภาวะขาดทุน มีหนี้ สิ้น ดังนั้นการจัดการคุณภาพน้ า
และดินตะกอนที่ดีจึงเป็ นปัจจัยสาคัญให้ประสบความสาเร็ จในการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม แบบหนาแน่ น การเลี้ยงกุง้ ขาว แวนนาไม แบบพัฒนามีการ
ปล่อยกุง้ ด้วยอัตราสูง ปริ มาณอาหารที่ใช้เลี้ยงกุง้ ก็จะมากขึ้นตามปริ มาณกุง้ ที่เหลื อรอดในบ่อ ธาตุอาหารที่ละลายในน้ ามาจากอาหารที่เหลือและเน่ า
สลาย สิ่ งขับถ่ายของกุง้ และเศษอาหารที่ตกค้างในบ่อเลี้ยงจะถูกย่อยสลายโดยขบวนการทางแบคทีเรี ยเป็ น กรดอะมิโน กรดยูริค แอมโมเนี ยและไน
ไตรท์ เมื่ออยูใ่ นสภาวะที่ไม่มีออกชิเจน เช่นในตะกอนดินบริ เวณก้นบ่อ เศษอาหาร และสิ่ งขับถ่ายจะถูกย่อยสลายเกิดแก๊สไข่เน่า (H2S) และก๊าซมีเทน
(CH4) ทาให้คุณสมบัติของน้ าบางอย่างเปลี่ยนไปทั้งด้านเคมี กายภาพ ชี วภาพ (เปี่ ยมศักดิ์ , 2538) Enander and Hsselstrom (1994) ได้ทดลองบาบัดน้ า
ทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมโดยใช้ระบบชี วภาพ ประกอบด้วยหอยสองฝา และสาหร่ ายทะเล พบว่าในระบบบาบัดแบบชี วภาพสามารถบาบัดน้ าทิ้ง
จากบ่อเลี้ยงกุง้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพน้ าและดิ นตะกอน ระหว่างการเลี้ ยงกุง้ ขาวแวนนาไม แบบพัฒนากับการเลี้ ยง
กุง้ ขาวแบบพัฒนาร่ วมกับสาหร่ ายไส้ไก่ (2) เพื่อศึกษาความสนใจของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม ระหว่างการเลี้ยงแบบพัฒนากับการเลี้ ยงแบบ
พัฒนาร่ วมกับสาหร่ ายไส้ไก่
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การตรวจเอกสาร
ระบบการเลี้ ยงแบบผสมผสาน (polyculture) หรื อระบบการเลี้ ยงสัตว์น้ าแบบรวมกัน เป็ นลักษณะการเลี้ ยงสัตว์น้ ารวมกันสองชนิ ด
หรื อมากกว่าสองขึ้นไป ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันและสามารถเลี้ยงรวมกันในบ่อเดียวกันได้ (New and Valenti, 2000) สาหร่ ายไส้ไก่พบได้ทวั่ ไป
สามารถเจริ ญเติบ โตได้ใ นพื้ นที่ น้ ากร่ อยจนถึ งแหล่ งน้ าเค็ม ปากแม่ น้ า แอ่ งน้ าหรื อบนก้อนหิ น ตามแนวน้ าขึ้ น น้ าลง ตามความยาวชายฝั่ งทะเล
(Stewart, 1991)โดยเฉพาะตามชายฝั่งที่มีปริ มาณธาตุอาหารสู งจะมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีปริ มาณมาก (Villares and Carballeira, 2003)
มักขึ้นบนก้อนหิ น เปลื อกหอยพบบ่อยในแหล่งน้ ากร่ อยหรื อบ่อเลี้ ยงปลา สาหร่ ายไส้ไก่มีความทนทานต่อการเปลี่ ยนแปลงความเค็มได้ดีมาก บาง
ชนิดขึ้นอยูใ่ ต้ทอ้ งเรื อโดยสารที่แล่นไปมาระหว่างน้ าจืดและน้ าเค็ม ซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงความเค็มตลอดเวลา (กาญจนภาชน์, 2527) การศึกษาของ
เบญจมาศ และคณะ (2544) โดยทาการศึกษาการเลี้ ยงกุง้ กุลาดาร่ วมกับสาหร่ ายสไปรู ลินา (Spirulina sp.) ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ ายสไปรู ลินา
สามารถควบคุมคุณภาพน้ าได้ โดยที่ปริ มาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท ไนโตเจน ในบ่อที่เลี้ ยงกุง้ ร่ วมกับสาหร่ ายสไปรู ลินาจะมีค่าต่ากว่าการ
เลี้ยงกุง้ เพียงอย่างเดี ยว เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญเติบโตของการเลี้ ยงกุง้ กุลาดาร่ วมกับสาหร่ ายสไปรู ลินากับการเลี้ ยงกุง้ กุลาดาเพียงอย่างเดี ยว
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่อตั ราการรอดตายของการเลี้ยงกุง้ ร่ วมกับสาหร่ ายสไปรู ลินามีค่าสู งกว่าการเลี้ยงกุง้ เพียงอย่างเดียว

2.วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมบ่ อ
การเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม ในพื้นที่อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งเป็ นบ่อเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม โดยสู บน้ าเข้าบ่อจาก
คลองธรรมชาติ จานวน 6 บ่อ บ่อละ 4 ไร่ ลักษณะบ่อเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า ปล่อยลูกกุง้ ระยะโพสลาร์ วา 12 (พี 12) ในอัตราความหนาแน่ น 50,000
ตัวต่อไร่ แบ่งเป็ นบ่อทดลองที่เลี้ยงร่ วมกับสาหร่ ายไส้ไก่ จานวน 3 บ่อ และบ่อควบคุมที่ไม่มีสาหร่ ายไส้ไก่ จานวน 3 บ่อ
ในการเตรี ยมบ่อหลังจากจับกุง้ เสร็ จแล้วในรอบที่ผา่ นมา จะตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเกลี่ ยเลนกลางบ่อออก
รอบๆ เพื่อให้เลนแห้งได้เร็ วขึ้น จึงกวาดเลนทั้งหมดออกไป ก่อนที่จะสู บน้ าเข้าบ่อจากคลองธรรมชาติผ่านถุงกรองเข้าบ่อเลี้ยง ให้ได้ระดับความลึก
70-80 เซนติเมตร ผ่านถุงกรองสามชั้น โดยชั้นในสุ ดเป็ นมุง้ สี ฟ้ายาว 2 เมตร เพื่อกันขยะ (กรองเศษไม้ หรื อ สิ่ งไม่พึงประสงค์ชิ้นใหญ่) ชั้นสองเป็ น
ผ้ากรองช่องตา 130 ไมโครเมตร ขนาดใหญ่กว่าชั้นแรก และชั้นนอกสุ ดเป็ นมุง้ เขียว ซึ่ งยึดติดกับถุงกรองละเอียด การกรองจะช่วยลดปริ มาณปลาและ
กุง้ จากธรรมชาติ รวมถึงไข่ของสัตว์น้ าไม่ให้เข้าไปในบ่อเลี้ยง
นาสาหร่ ายไส้ไก่จากบ่อเพาะสาหร่ ายในเขตอาเภอสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ใส่ ในบ่อเลี้ ยงกุ้งบริ เวณขอบบ่อ ในอัตรา
ประมาณ 4 กิโลกรัม/ไร่ แล้วจึงเติมน้ าเข้าบ่อจนถึงระดับความลึกของบ่อ เพาะสาหร่ ายนานประมาณ 2 เดือน สาหร่ ายจึงจะเจริ ญเติบโตปกคลุมพื้นที่
ผิวน้ าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จึงพร้อมที่จะปล่อยลูกกุง้ ในบ่อควบคุมที่ไม่มีสาหร่ ายไส้ไก่ หลังจากปล่อยลูกกุง้ วันแรกจะเริ่ มให้อาหารในอัตราลูกกุง้
100,000 ตัว/อาหาร 2,500 กรัม/วัน เดินสาดรอบบ่อวันละ 2 มื้อ หลังจากปล่อยกุง้ 10 วัน จะนาอาหารมาใส่ ยอเล็กน้อยเพื่อสังเกตการเจริ ญเติบโต และ
ให้กงุ้ เริ่ มปรับเข้ามาหาอาหารในยอ จากนั้นเมื่อกุง้ มีอายุ 21-25 วัน จะเริ่ มปรับอาหารโดยใช้ยอ อัตราการใส่ อาหารในยอคือ 1 กรัม/อาหาร 1 กิ โลกรัม
เช่น ถ้าให้อาหาร 10 กิโลกรัม ก็แบ่งใส่ยอละ 10 กรัม
เมื่อกุง้ มีอายุ 10-15 วัน จะเริ่ มเติมน้ า วันละ 5-10 เซนติเมตร จนได้ระดับความลึก 150 เซนติเมตร และจะเริ่ มเปลี่ ยนถ่ายน้ า เมื่อกุง้ มี
อายุ 70 วัน โดยจะพิจารณาจากคุณภาพน้ า การเปลี่ ยนถ่ายน้ าแต่ละครั้งจะสู บน้ าในบ่อเลี้ ยงออกประมาณ 15-30 เซนติเมตร แล้วสู บน้ าใหม่ในคลอง
เดิมเข้าไปในบ่อเลี้ยงจนได้ระดับเท่าเดิม
สาหรับเครื่ องให้อากาศใช้เครื่ องรถยนต์อีดี 33 (ED33) 100 แรงม้า ในแต่ละบ่อ ประกอบด้วย 8 แขนยาว มีจานวนใบพัด 100 ใบ โดย
1 เครื่ องยนต์ สามารถให้อากาศสาหรับบ่อเลี้ยงกุง้ 2 บ่อ ในเวลากลางวันจะเปิ ดเครื่ องให้อากาศ ความเร็ ว 60-65รอบ/นาที ส่ วนกลางจะเพิ่มความเร็ ว
เป็ น 80 รอบ/นาที การจัดการการเปิ ดเครื่ องให้อากาศนั้น ในช่ วงเดื อนแรกจะไม่เปิ ดเครื่ องให้อากาศแต่จะเริ่ มเปิ ดเครื่ องให้อากาศหลังจากกุง้ มีอายุ
ประมาณ 1 เดือน โดยในเวลากลางวันจะเปิ ดเครื่ องก่อนให้อาหาร 2 ชัว่ โมง จากนั้นจะปิ ดเครื่ อง ในขณะที่เวลากลางคืน (24.00-06.00 น.) จะเปิ ด
เครื่ องให้อากาศตลอดเวลา

2.2 วัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์สาหรับการศึกษาคุณภาพน้ าและดินตะกอน ระหว่างการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม แบบพัฒนากับการเลี้ ยงกุง้ ขาวแบบพัฒนา
ร่ วมกับสาหร่ ายไส้ไก่ เตรี ยมอุปกรณ์ดงั นี้ (1) อุปกรณ์สาหรับเก็บตัวอย่างน้ าและดิ น (2) อุปกรณ์และเครื่ องมื อวิเคราะห์ คุณภาพน้ าและดิ นทั้ง
ภาคสนามและห้องปฏิบตั ิการ (3) โปรแกรมทางสถิติ (4) แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ขาว
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2.3 การศึกษาคุณสมบัตขิ องนา้ ในบ่ อควบคุมทีไ่ ม่ มสี าหร่ ายไส้ ไก่ กบั บ่ อทดลองทีม่ สี าหร่ ายไส้ ไก่
คุณสมบัติของน้ าในบ่อควบคุมและบ่อทดลอง ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมที่ทาการศึกษา คือ ออกซิ เจนละลายน้ า พีเอช
อุณหภูมิ ความเป็ นด่าง ความกระด้าง ความเค็ม ค่าการนาไฟฟ้ า แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสฟอรัสรวม ความโปร่ งแสง

2.4 การศึกษาคุณสมบัตขิ องดินในบ่ อควบคุมทีไ่ ม่ มสี าหร่ ายไส้ ไก่ กบั บ่ อทดลองทีม่ สี าหร่ ายไส้ ไก่
คุณสมบัติของน้ าในบ่อควบคุมและบ่อทดลอง ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมที่ทาการศึกษา คือ น้ าในดินตะกอน พีเอช ค่า
การนาไฟฟ้ า ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน โพแทสเซียม

2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่จดบันทึ กไปวิเคราะห์และศึกษาทางสถิ ติ โดยเปรี ยบเทียบผลของการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมแบบพัฒนาที่มีสาหร่ ายไส้ไก่
กับบ่อควบคุ มที่ไม่มีสาหร่ ายไส้ไก่ มี ผลต่อคุ ณภาพน้ า คุ ณภาพดิ น ด้วยการวิเคราะห์ ทางสถิ ติ เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระหว่างชุ ด
ทดลอง โดยใช้ T-test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (P<0.05)

2.6 การประเมินผลผลิตกุ้งและการเปรียบต้ นทุนและผลกาไรจากการเลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไม
ผลตอบแทนทั้งหมด
กาไรสุ ทธิ

=
=

ปริ มาณผลผลิตกุง้ × ราคากุง้ ที่ขายได้
ผลตอบแทนทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด

2.7 ความเป็ นไปได้ ในความสนใจของเกษตรกรผู้เลีย้ งกุ้งขาวแวนนาไม ระหว่ างการเลีย้ งแบบพัฒนากับการเลีย้ งแบบพัฒนา
ร่ วมกับสาหร่ ายไส้ ไก่
สัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงกุ้งขาว โดยใช้แ บบสัมภาษณ์ ๆ กลุ่ มผูป้ ระกอบอาชี พการเพาะเลี้ ยงกุ้งขาวแวนนาไม 25 ราย โดย (ยุทธ
ไกยวรรณ์, 2544) มีประเด็นที่สอบถามเกี่ยวกับผลของการเลี้ยงกุง้ ขาว ได้แก่ วิธีการจัดการคุณภาพน้ า ดินตะกอน ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน

3. ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 การศึกษาคุณสมบัตขิ องดินในบ่ อควบคุมทีไ่ ม่ มสี าหร่ ายไส้ ไก่ กบั บ่ อทดลองทีม่ สี าหร่ ายไส้ ไก่
คุณสมบัติของดิน
ไนโตรเจนรวม (เปอร์เซ็นต์)
ฟอสฟอรัส (พีพีเอ็ม)
โพแทสเซี ยม (พีพีเอ็ม)
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
อินทรี ยว์ ตั ถุในดิน (เปอร์เซ็นต์)
น้ าในดินตะกอน (เปอร์เซ็นต์)
ค่าการนาไฟฟ้ า (มิลลิซิเมนส์ต่อเซนติเมตร)

ค่ าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บ่ อควบคุม
0.35±0.04 a
0.53±1.75 a
8.51±1.34 a
8.37±0.34 a
13.78±2.75 a
43.31±8.64 a
276.22±21.09 a

บ่ อทดลอง
0.29±0.05 a
0.67±2.18 a
8.80±1.99 a
8.40±0.28 a
11.37±2.31 a
41.30±3.93 a
266.10±27.98 a

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนที่กากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องนา้ ในบ่ อควบคุมและบ่ อทดลองทีม่ สี าหร่ ายไส้ ไก่
คุณสมบัติของน้า
ออกชิเจนละลายน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร)
พีเอช
อุณหภูมิ (องศาเซลเซี ยส)
ค่าการนาไฟฟ้ า (มิลลิซิเมนส์ต่อเซนติเมตร)
ความเค็ม (พีพีที)
ความโปร่ งแสง (เปอร์เซ็นต์)
ความเป็ นด่างรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร)
แอมโมเนี ยรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ค่ าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บ่ อควบคุม
5.83±1.31 a
7.42±0.19 a
28.26±0.37 a
18.78±3.29 a
10.52±2.52 a
62.55±32.52 a
168.19±11.16 a
2,472.01±625.27 a
4.79±1.54 a
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บ่ อทดลอง
8.00±0.53 a
7.30±0.16 a
28.40±0.29 a
22.28±2.09 a
13.72±2.00 a
41.74±30.18 a
149.64±14.07 a
2,945.93±400.60 a
3.02±1.76 b
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
คุณสมบัติของน้า
ไนโตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ไนโตรท (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ฟอสฟอรัสรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ค่ าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บ่ อควบคุม
0.26±0.32 a
0.02±0.018 a
0.06±0.010 a
14.93±6.93 a

บ่ อทดลอง
0.015±0.008 b
0.010±0.008 a
0.029±0.018 a
7.78±0.89 b

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนที่กากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 3 ต้ นทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้ งกุ้งขาวในบ่ อควบคุมและบ่ อทดลองทีม่ สี าหร่ ายไส้ ไก่ เกษตรกรในเขตพืน้ ที่
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ปี การผลิต 2553
รายการ
ผลผลิตกุง้ ขาว(กิโลกรัม/ไร่ /รุ่ น)
ขนาดกุง้ (ตัว/กิโลกรัม)
ราคาที่เกษตรกรได้รับ (บาท/กิโลกรัม)
รายได้ (บาท/ไร่ )
ต้ นทุน (บาท/ไร่ /รุ่ น)
ต้นทุนเงินสด
- ต้นทุนผันแปร
- ต้นทุนคงที่
ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด
- ต้นทุนผันแปร
- ต้นทุนคงที่
รวม
ผลตอบแทน(บาท/ไร่ /รุ่ น)
กาไรเหนือต้นทุนเงินสด
กาไร

บ่ อทดลอง
1,070.00
45.00
120.00
128,400.00

บ่ อควบคุม
1,136.00
45.00
120.00
136,320.00

58,808.99
58,808.99
0.00
8,339.67
4,675.61
3,664.06
67,148.66

67,746.24
67,746.24
0.00
8,339.67
4,675.61
3,664.06
76,085.91

69,591.01
61,251.34

68,573.76
60,234.09

4.สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
คุณสมบัติของน้ าที่สาคัญตลอดระยะเวลาการเลี้ยงของบ่อควบคุมและบ่อทดลอง อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อการเลี้ ยงกุง้ ขาวแวนนาไม
ยกเว้นปริ มาณแอมโมเนีย บีโอดี และไนไตรท์ โดยในบ่อควบคุมจะมีปริ มาณแอมโมเนี ย บีโอดี และไนไตรท์ สู งขึ้น เนื่ องมาจากเกิดการสะสมของ
ของเสี ยในบ่อ ซึ่ งเกิดจากอาหารที่ให้ระหว่างการเลี้ ยง ในขณะที่บ่อทดลองปริ มาณแอมโมเนี ย บีโอดี และไนไตรท์มีแนวโน้มลดลงแสดงให้เห็ นว่า
สาหร่ ายไส้ไก่มีส่วนช่วยลดปริ มาณแอมโมเนี ยและไนไตรท์ในบ่อได้
คุณสมบัติของดิ นที่สาคัญตลอดระยะเวลาการเลี้ ยงของบ่อควบคุ มและบ่อทดลอง จากการศึกษา คุณภาพดิ นส่ วนใหญ่ไม่มีความ
แตกต่างกัน ปริ มาณน้ าในดินตะกอน และปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยปริ มาณน้ าในดิ นตะกอน และปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในดิ นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการเลี้ ยงกุง้ ที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากการตกตะกอนสะสมของสารอินทรี ยท์ ี่ได้จากการเติมอาหาร
ของเสี ยจากสิ่ งมีชีวิตภายในบ่อเลี้ ยงกุง้ ส่ วนปริ มาณโพแทสเซี ยม ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาของการเลี้ ยงกุ้งที่เพิ่มขึ้ น
เนื่องจากสาหร่ ายไส้ไก่สามารถดึงปริ มาณโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ในดินมาใช้ในการเจริ ญเติบโตและการสังเคราะห์แสง
ต้นทุนและกาไรของบ่อทดลอง และบ่อควบคุม ปล่ อยลู กกุง้ ในอัตราความหนาแน่ น 50,000 ตัวต่อไร่ ใช้เวลาเลี้ ยงนาน 140 วัน บ่อ
ควบคุม มีปริ มาณผลผลิ ตทั้งหมด 3,410 กิโลกรัม คิดเป็ น 1,136 กิ โลกรัมต่อไร่ ส่ วนบ่อทดลอง มีปริ มาณผลผลิ ตทั้งหมด 3,211 กิ โลกรัม คิดเป็ น
1,070 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ ยตลอดการเลี้ ยงของบ่อควบคุม คิดเป็ น 76,085.91 บาทต่อไร่ บ่อทดลอง 67,148.66 บาทต่อไร่ คิดเป็ นกาไร
เฉลี่ยของการเลี้ยงทั้งบ่อควบคุมและบ่อทดลองเท่ากับไร่ ละ 60,234.09 และ 61,251.34 บาท ตามลาดับ
การศึกษาความสนใจของ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงกุ้ง ในการใช้สาหร่ ายไส้ไก่ ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงกุ้งทั้งหมดที่
สัมภาษณ์จานวน 25 ครัวเรื อน มีสนใจการใช้สาหร่ ายไส้ไก่ร่วมกับกุง้ ขาวแวนนาไม เพราะช่วยลดต้นทุนของอาหารกุง้ และให้ความสนใจสาหร่ ายไส้
ไก่อาจจะเป็ นตัวช่วยบาบัดคุณภาพน้ าและเห็นด้วยกับคุณภาพน้ าที่เปลี่ยนไปก่อนปล่อยลงสู่ แม่น้ าโดยที่ไม่ตอ้ งนาน้ ามาบาบัดหรื อเพิ่มพื้นที่มาสร้ าง
เป็ นบ่อบาบัดน้ าทิ้ง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรระมัดระวังการสะสมของเสี ยซึ่ งเกิดจากสาหร่ ายไส้ไก่บางส่ วนที่ตายและจมลงสู่ กน้ บ่อ ซึ่ ง จะส่ งผลต่อคุณภาพน้ าในบ่อ โดย
เมื่อสังเกตเห็นการตายของสาหร่ ายไส้ไก่ ควรจะตักสาหร่ ายไส้ไก่ออกจากบ่อ
2. การศึกษาต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเพาะเลี้ ยงสาหร่ ายไส้ไก่ ถ้าหลัง 50 วัน นาสาหร่ ายไส้ไก่มาเลี้ยงเพิ่มจะ
สามารถช่วยลด ปริ มาณแอมโมเนีย ปริ มาณไนไตรท์และค่าบีโอดี ตลอดระยะการเลี้ยงกุง้ จะช่วยชี้ ให้เห็นว่าสาหร่ ายไส้ไก่สามารถช่วยจัดการคุณภาพ
น้ าในบ่อเลี้ยงกุง้ ได้ชดั เจนขึ้น
3. ควรเพิ่มจานวนกุง้ ให้มีความหนาแน่นต่อพื้นที่มากขึ้น เพื่อทดสอบถึ งขีดความสามารถของสาหร่ ายไส้ไก่ ที่ช่วยจัดการคุณภาพน้ า
ได้ ตลอดระยะเวลาของการเลี้ยงกุง้
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การศึกษาและจาลองพฤติกรรมการลงจอดของชุ ดขาล้ อ
Study and Simulation of Aircraft Landing Gear Behavior in Landing Condition
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึ งพฤติกรรมของชุ ดขาล้อแบบขาสามล้อ (Tricycle landing gear) และแบบลากหาง (Tail dragger
landing gear) ของอากาศยานเบา เมื่อต้องลงจอดด้วยสภาพการลงจอดแบบเปิ ดมุมปะทะสูงสุ ดภายใต้เงื่อนไขการลงจอดอ้างอิงจาก FAR 23 (Federal
Aviation Regulations) Appendix C – Basic landing conditions อีกทั้งเพื่อวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบถึ งพื้นที่วิกฤตของชุ ดขาล้อทั้งสองแบบที่จะเกิ ด
ความเสี ยหายมากที่สุดที่จะส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงกับโครงสร้างของชุดขาล้อด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดว้ ยซอฟแวร์
ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าชุ ดขาล้อหลักของอากาศยานทั้งสอบแบบจะสามารถรับแรงกระทาจากการลงจอดได้ใกล้เคียงกัน แต่ลอ้
หางซึ่ งเป็ นล้อช่ วยของชุดขาล้อแบบลางหางที่ติดตั้งอยูท่ ี่ส่วนท้ายของอากาศยาน เกิ ดความเสี ยหายขึ้นที่บริ เวณโคนขาล้อ จากความเสี ยหายของล้อ
หางนี้ส่งผลให้ชุดขาล้อแบบลากหางเกิดความวิกฤตมากกว่าชุดขาล้อแบบขาสามล้อเมื่ออากาศยานลงจอดแบบเปิ ดมุมปะทะสู งสุ ด
คาสาคัญ : ชุดขาล้อ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Abstract
This research has objective for: Study to landing gear behavior kind tricycle landing gear and tail dragger landing gear of light
aircraft. When landing with condition landing open up the fight, under the conditions of landings from FAR 23 (Federal Aviation Regulations)
Appendix C – Basic landing conditions. As for comparative analysis to the crisis area of both landing gears, be, cause the most damage to the
structure of landing gear with finite alement analysis software.
The study results indicate that: landing gears main of both aircraft, can shock of landing as similarly, but, tail is help of tail dragger
landing gears, installed on the bottom of aircraft. Damage at area thigh, form tail damage result tail dragger landing gears crisis more tricycle
landing gear.
Keywords: Landing gear, Finite Element Analysis.

1. บทนา
ชุดขาล้อเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของโครงสร้ างอากาศยาน ทาหน้าที่ช่วยรับแรงกระแทกเมื่ออากาศยานทาการลงจอด ช่ วยให้อากาศ
ยานบินขึ้นได้และช่วยรองรับอากาศยานในขณะที่อยูบ่ นพื้นดิน
ชุดขาล้อเป็ นโครงสร้างที่มีความวิกฤต โดยเฉพาะเมื่ออากาศยานทาการลงจอด เนื่ องจากในขณะที่ลงจอดแรงกระแทกทั้งหมดที่เกิ ดขึ้น
จะกระทากับชุดขาล้อ ส่ งผ่านไปยังส่ วนประกอบต่างๆของชุดขาล้อ หากอากาศยานทาการบินลงจอดแบบกระแทกอย่างรุ นแรงแล้ว แรงที่กระทากับ
ส่วนประกอบต่างๆ ของชุดขาล้ออาจส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายขึ้นกับชุดขาล้อได้

1.1 ลักษณะชุดขาล้ อของอากาศยานเบา
ชุดขาล้อ (Landing gears) คือ ส่ วนล้อของอากาศยานที่จะใช้สาหรับอานวยการขับเคลื่ อนอากาศยานทั้งบนพื้นทางขับและทางวิ่งขึ้น
ลง ดังภาพที่ 1 ที่แสดงส่ วนประกอบของชุดขาล้อหลักที่ใช้กบั อากาศยานเบา ได้แก่ ลูกล้อ และขาล้อแบบขาแข็งซึ่งไม่สามารถพับเก็บได้
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ภาพที่ 1 โครงสร้ างส่ วนประกอบหลักของชุดขาล้ อแบบขาแข็ง (Roskam, 1985)

ภาพที่ 2 รู ปแบบของชุดขาล้ อ (Raymer ,1999)
จากภาพที่ 2 แสดงถึงแบบของชุดขาล้อที่ใช้ในงานวิจยั ภาพซ้ายคือชุดขาล้อแบบขาสามล้อ (Tricycle landing gear) มีลอ้ หลักสองล้อติด
ตั้งอยูด่ า้ นหลังจุด C.G ของอากาศยาน และมีลอ้ หน้าติดตั้งอยูท่ ี่ส่วนหน้าของอากาศยาน ภาพขวาคือชุดขาล้อแบบลากหาง (Tail dragger) มีลอ้ หลัก
สองล้อติดตั้งอยูด่ า้ นหน้าจุด C.G ของอากาศยาน และมีลอ้ หางติดตั้งอยูท่ ี่ส่วนท้ายของอากาศยาน
อากาศยานต้นแบบที่ใช้ เพื่อจาลองเอารู ปแบบของชุดขาล้อมาใช้ในงานวิจยั ได้แก่ อากาศยานรุ่ น Cessna 150 (ซ้าย) และ Cessna 170
(ขวา) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 อากาศยานต้นแบบทีใ่ ช้ ในงานวิจยั (เข้ าถึงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_150)
และ (http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_170)
1.2 ทฤษฎี
1.2.1 เงือ่ นไขในการลงจอดพืน้ ฐานของอากาศยานเบา
เงื่อนไขในการลงจอดพื้นฐานของอากาศยานเบาอ้างอิงตาม FAR 23 Appendix C – Basic landing conditions มีท้ งั หมด 5 เงื่อนไข แบ่งเป็ น
การลงจอดของชุดขาล้อแบบสามขาล้อ 3 เงื่อนไข และชุดขาล้อแบบลากหาง 2 เงื่อนไข ดังภาพที่ 4 ซึ่ งงานวิจยั นี้ ให้ความสนใจในการวิเคราะห์ถึง
เงื่อนไขการลงจอดแบบเปิ ดมุมปะทะสู งสุ ด ซึ่ งก็คือกรณี ลงจอดในลักษณะหางสัมผัสพื้น (Tail down landing) ของชุดขาล้อทั้งสองแบบ
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ภาพที่ 4 แสดงเงือ่ นไขการลงจอดพืน้ ฐานตาม FAR 23 Appendix C – Basic landing conditions (Pazmany,1986)
ตารางที่ 1 แสดงสู ตรการหาภารกรรมทีก่ ระทากับชุดขาล้ อทั้งสองแบบ
กรณีลงจอดในลักษณะที่หางสั มผัสกับพืน้
Vr
Dr
Vf
Df

ชุดขาล้ อแบบขาสามล้ อ
ล้ อหลัก
ล้ อหน้ า
(n - L)W
0
0
0

ชุดขาล้ อแบบลากหาง
ล้ อหลัก
(n - L)Wb/d
0

ล้ อหาง

(n - L)Wa/d
0

เมื่อ
Vr = แรงกระทาในแนวดิ่งที่กระทากับล้อหลัก
Dr = แรงต้านที่กระทากับล้อหลัก
Vf = แรงกระทาในแนวดิ่งที่กระทากับล้อหน้าหรื อล้อหาง
Df = แรงต้านที่กระทากับล้อหน้าหรื อล้อหาง
L = สัมประสิ ทธิ์แรงยกปี ก (Ratio of the assumed wing lift to the airplane weight) มีค่าไม่เกิน 0.667
n = load factor, FAR 23.473 (d), (f) and (g)
K = สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทาน เท่ากับ 0.25
W = น้ าหนัก
1.2.2 ระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ด้วยซอฟแวร์
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดว้ ยซอฟแวร์ แบ่งกระบวนการในการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. กระบวนการขั้นต้น (Pre-processing) เป็ นการสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ตของปั ญหา แล้วแบ่งรู ปทรงนั้นออกเป็ นเอลิ เมนต์ยอ่ ยๆ เอลิ
เมนต์เหล่านี้ จะเชื่ อมต่อกันที่จุดต่อใดๆ (node) บนผิวของรู ปทรงเรขาคณิ ตนั้นๆ จึงจะก่อให้เกิ ดรู ปแบบไฟไนต์เอลิ เมนต์ (finite element model) ที่
ใกล้เคียงของจริ งมากที่สุด
2. กระบวนการวิเคราะห์ (Analysis) หลังจากได้สร้างข้อมูลของรู ปแบบไฟไนต์เอลิเมนต์ เงื่อนไข ขอบเขต และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็ น
แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ ในกระบวนการนี้ จะเป็ นการปล่อยให้ซอฟแวร์ คานวณผลให้ หากปั ญหานั้นมีขนาดใหญ่อาจ
ใช้เวลานานในการคานวณ แต่หากปัญหานั้นมีขนาดไม่ใหญ่นกั เวลาที่ใช้ในการคานวณจะค่อนข้างสั้น
3. กระบวนการขั้นท้าย (Post – processing) หลังจากกระบวนการวิเคราะห์เสร็ จสิ้ นแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นค่าการเสี ยรู ป
ตามจุดต่อต่างๆ รวมทั้งค่าที่สาคัญอื่นๆ ในแต่ละเอลิเมนต์จะถูกคานวณออกมาเป็ นจานวนมากในรู ปแบบของตัวเลข การพลอตตัวเลขเหล่านี้ ออกเป็ น
ระดับสี จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ผใู้ ช้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว (ปราโมทย์, 2552)

1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบพฤติ กรรมการเปลี่ ยนแปลงของพื้นที่วิกฤตที่จะสร้ างความเสี ยหายกับชุ ดขาล้อแบบขาสามล้อ
และแบบลากหางของอากาศยานเบา เมื่อต้องลงจอดด้วยสภาพการลงจอดแบบเปิ ดมุมปะทะสูงสุด
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2. วิธีการศึกษา
2.1 สร้ างแบบจาลอง
ในขั้นตอนการดาเนิ นงาน จะเริ่ มต้นจากการสร้างแบบจาลองของชุ ดขาล้อทั้งสองแบบ โดยชุ ดขาล้อแบบขาสามล้อ ประกอบไปด้วย
ขาล้อหน้า 1 ขาล้อ และขาล้อหลัก 2 ขาล้อ ซึ่ งขาล้อหน้านี้จะมีความสมมาตรกันระหว่างขาล้อซ้ายและขวา ดังนั้น การสร้ างแบบจาลองของชุ ดขาล้อ
หลักจึงสร้างแบบจาลองเพียงข้างเดียวเนื่องจากความสมมาตร ดังภาพที่ 5 และ 6
ส่วนชุดขาล้อแบบลากหาง ประกอบไปด้วย ขาล้อหลัก 2 ขาล้อ และขาล้อหาง 1 ขาล้อ การสร้างแบบจาลองของขาล้อหลักจะจาลอง
เพียงข้างเดียวเนื่องจากความสมมาตรเช่นเดียวกับชุดขาล้อแบบขาสามล้อ ดังภาพที่ 7 และ 8

ภาพที่ 5 แบบจาลองขาล้ อหลักของชุดขาล้อแบบขาสามล้ อ

ภาพที่ 6 แบบจาลองขาล้ อหน้ าของชุดขาล้อแบบขาสามล้ อ

ภาพที่ 7 แบบจาลองขาล้ อหลักของชุดขาล้อแบบลากหาง

ภาพที่ 8 แบบจาลองขาล้ อหางของชุดขาล้ อแบบลากหาง
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ภาพที่ 9 ภารกรรมทีก่ ระทากับล้ อหลักของชุดขาล้ อแบบสามขาล้ อ และตาแหน่ งของจุดยึด
2.2 ภารกรรมทีก่ ระทากับโครงสร้ างชุดขาล้ อ
2.2.1 ภารกรรมที่กระทากับชุ ดขาล้ อแบบขาสามล้ อ
ภาระกรรมที่กระทากับขาล้อหลักของชุ ดขาล้อนี้ เป็ นแรงกระทาที่เกิดขึ้นในแนวดิ่ งกับลูกล้อ มีค่าเท่ากับ 8,488.55 นิ วตัน ซึ่ งได้มาจาก
การคานวณในสมการ 1 และ 2 และแรงกระทาเนื่ องจากน้ าหนักของอากาศยานที่ กระทาบริ เวณจุดยึดระหว่างตัวอากาศยานกับขาล้อหลักมีค่าเป็ น
90% ของน้ าหนักอากาศยาน ซึ่ งเท่ากับ 3,814.13 นิวตัน ดังแสดงในภาพที่ 9 (Raymer, 1999)
เนื่องจากในการลงจอดด้วยเงื่อนไขนี้ ของชุ ดขาล้อแบบขาสามล้อ จะมีเพียงขาล้อหลักเท่านั้นที่รับภารกรรม สาหรับล้อหน้าจะไม่ได้รับ
ภารกรรมที่กระทา
2.2.2 ภารกรรมที่กระทากับชุ ดขาล้ อแบบลากหาง
ภาระกรรมที่กระทากับขาล้อหลักของชุดขาล้อนี้ น้ นั เป็ นแรงกระทาที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งกับลูกล้อ มีค่าเท่ากับ 7,653.32 นิ วตัน ซึ่ งได้มาจาก
การคานวณในสมการ 5 และ 6 และแรงกระทาเนื่ องจากน้ าหนักของอากาศยานที่ กระทาบริ เวณจุดยึดระหว่างตัวอากาศยานกับขาล้อหลักมีค่าเป็ น
89% เท่ากับ 3,771.75 นิวตัน ดังแสดงในภาพที่ 10
สาหรับภารกรรมที่กระทากับล้อหาง ได้จากการคานวณจากสมการ 7 และ 8 ซึ่ งมีแรงกระทาที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งกับลูกล้อ 1,676.53 นิ วตัน
และแรงกระทาเนื่ องจากน้ าหนักของอากาศยานกระทาบริ เวณจุดยึดระหว่างตัวอากาศยานกับขาล้อ มีค่าเท่ากับ 11% ของน้ าหนักอากาศยาน ซึ่ งเท่ากับ
932.34 นิวตัน ดังแสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 10 ภารกรรมทีก่ ระทากับล้อหลักของชุดขาล้ อแบบลากหาง และตาแหน่ งของจุดยึด

ภาพที่ 11 ภารกรรมทีก่ ระทากับล้อหางของชุดขาล้อแบบลากหาง และตาแหน่ งของจุดยึด
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2.3 การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
หลังจากที่ทาแบบจาลองและกาหนดเงื่อนไขในการวิเคราะห์แล้ว ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิ เมนต์ดว้ ยซอฟแวร์ เพื่อ
วิเคราะห์หาผลลัพธ์

3. ผลการทดลอง
3.1 ชุดขาล้ อแบบขาสามล้ อ
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ความเค้นที่เกิดขึ้นจะกระจายจากช่ วงล่างของขาล้อขึ้นไปยังส่ วนโคนขาที่ยึดติดกับตัวอากาศยานโดยพื้นที่ที่มี
ความเค้นสูงสุดเกิดขึ้นนั้นคือบริ เวณด้านล่างของโคนขาล้อ ซึ่ งเกิดความเค้นสู งสุ ดเพียงพื้นที่เล็กๆเท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 12
ส่วนชุดขาล้อหน้า ที่ไม่ได้รับภารกรรมจากการลงจอดด้วยเงื่อนไขนี้ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ภาพที่ 12 แสดงถึงความเค้ นทีเ่ กิดขึน้ กับขาล้อหลักของชุดขาล้อแบบขาสามล้ อ
3.2 ชุดขาล้ อแบบลากหาง
ผลการวิเคราะห์ถึงความเค้นที่เกิดขึ้นของขาล้อหลักจะมีความคล้ายคลึ งกับชุ ดขาล้อแบบขาสามล้อ นัน่ คือ ความเค้นกระจายจากช่ วงล่าง
ของขาล้อขึ้นไปยังส่ วนโคนขาที่ยึดติดกับตัวอากาศยาน โดยพื้นที่ที่มีความเค้นสู งสุ ดเกิ ดขึ้นนั้นคือบริ เวณด้านล่างของโคนขาล้อ ซึ่ งเกิ ดความเค้น
สูงสุดเพียงพื้นที่เล็กๆ เท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 13
จากภาพที่ 14 แสดงถึงความเค้นที่เกิดขึ้นกับล้อหาง พบว่า มีความเค้นสู งสุ ดเกิดขึ้นเป็ นบริ เวณกว้างทั้งด้านล่างและด้านบนของขาล้อ และ
ค่าความเค้นสู งสุ ดที่เกิดขึ้นนี้ มีค่ามากกว่าค่าความแข็งแรงของวัสดุของชุดขาล้อ

ภาพที่ 13 แสดงถึงความเค้ นทีเ่ กิดขึน้ กับขาล้อหลักของชุดขาล้อแบบลากหาง
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ภาพที่ 14 แสดงถึงความเค้ นทีเ่ กิดขึน้ กับล้ อหางของชุดขาล้อแบบลากหาง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความเค้ นสู งสุ ดทีเ่ กิดขึน้ กับชุดขาล้ อทั้งสองแบบ
ชุดขาล้ อ

ความเค้นสู งสุ ดที่เกิดขึ้น
บริ เวณที่เกิดความเค้นสู งสุ ด

ชุดขาล้ อแบบขาสามล้ อ
ล้ อหลัก
641.4
ด้านล่างของโคนขาล้อ

ล้ อหน้ า
-

ชุดขาล้ อแบบลากหาง
ล้ อหลัก
666.2
ด้านล่างของโคนขาล้อ

ล้ อหาง
1004.4
ทั้งขาล้อ

จากตารางที่ 2 แสดงถึงค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นและบริ เวณที่มีความเค้นสู งสุ ดเกิ ดขึ้นของชุ ดขาล้อทั้งสองแบบ จะเห็ นได้ว่าขาล้อหลัก
ของชุดขาล้อทั้งสองแบบนั้นมีค่าความเค้นสู งสุ ดใกล้เคียงกันและเกิดที่บริ เวณเดียวกัน แต่ขาล้อหางของชุดขาล้อแบบลากหางนั้นมีค่าความเค้นสู งสุ ด
มากกว่าค่าความแข็งแรงของวัสดุและเกิดความเค้นสู งสุ ดเป็ นบริ เวณกว้างทั้งขาล้อ

4. สรุ ป
การวิเคราะห์การลงจอดแบบเปิ ดมุมปะทะสู งสุ ดของชุดขาล้อทั้งสอบแบบ พบว่า ชุดขาล้อแบบขาสามล้อมีความสามารถในการลงจอดได้
ดีกว่าชุดขาล้อแบบลากหางแม้จะทาการลงจอดโดยใช้เพียงขาล้อหลักทั้งสองล้อเท่านั้น
สาหรับชุดขาล้อแบบลากหาง สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการลงจอดนั้นเกิ ดจากล้อหางซึ่ งเป็ นล้อช่ วยเล็กๆ ทาหน้าที่ช่วยบังคับทิศทางของ
อากาศยานขณะขับเคลื่อนบนพื้นทางขับ ได้รับภารกรรมขณะทาการลงจอดมากเกินไป ส่ งผลให้ลอ้ หางเกิดความเสี ยหาย
ถึงแม้วา่ ในการลงจอดแบบเปิ ดมุมปะทะสู งสุ ดนั้น ชุ ดขาล้อแบบขาสามล้อมีความสามารถในการลงจอดได้ดีกว่าชุ ดขาล้อแบบลากหางก็
ตาม แต่ก็ไม่ควรลงจอดด้วยการเปิ ดมุมปะทะแบบสู งสุ ด เนื่ องจากการลงจอดแบบนี้จะทาให้ส่วนหางของอากาศยานกระแทกกับพื้นทางขับ ซึ่ งส่ งผล
เสี ยหายกับอากาศยานได้เช่นเดียวกัน
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การพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาสาหรับชุ มชนท้ องถิ่น
A Development of Fish De-Scales Machine for Local Communities
พรชัย หอสุ วรรณศักดิ์
Pornchai Suwannasak
สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
E-mail : horsuwan_a@hotmail.com

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ องขอดเกล็ดปลาที่สามารถขอดเกล็ดปลาได้เพื่อลดแรงงานคน ซึ่ งลักษณะของ
ปลาที่นามาขอดเกล็ด จะเป็ นปลาตะเพียนที่มีขนาดความกว้าง 3.5x7.5 นิ้ว ชุดโรเลอร์ ที่นามาขอดประกอบไปด้วย 3 ชุ ดสาหรับการขอดในแต่ละด้าน
โดยมีใบมีดที่มีลกั ษณะเป็ นฟั นยัก ที่ทาจากสแตนเลสมีความหนา 0.1 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1.8 เซนติเมตรเป็ นอุปกรณ์ในการขูด
เกล็ดปลา โรเลอร์แต่ละตัวจะมีใบมีดอยูท่ ้ งั หมด 30 ใบ โรเลอร์ ชุดแรกจะทาหน้าที่ป้อนตัวปลาเข้าสู่ โรเลอร์ สาหรับขอดเกล็ด ในขณะที่โรเลอร์ ตวั ที่
สามทาหน้าชะลอการเคลื่ อนที่ของปลาเพื่อเพิ่มเวลาในการขอดเกล็ดปลา โดยความเร็ วของโรเลอร์ จะอยูท่ ี่ 0.92 เมตร/วินาที ใช้ขนาดมอเตอร์ 1/2
แรงม้า การทดสอบเครื่ องขอดเกล็ดปลาได้ 43.1% มีความสามารถในการทางานที่ 400 ตัว/hr
คาสาคัญ : เครื่ องขอดเกล็ดปลา

Abstract
The objective of this study was to design and the fabrication of the Fish de-scaling machine by reducing the labor work. The size of
carp used for this machine is 3.5x7.5 inches. The roller set of this machine was composed by three set of rollers (feeding roller, de-scaling roller
and breaking roller) for each side of de-scaling and the 1x1.8 x0.1 cm of stainless steel razor blade for de-scaling. There were 20 of razor blades
located on de-scaling roller. The fish was feed to the de-scaling roller by feeding roller while the breaking roller was aimed to break the moving of
fish due to the de-scaling roller for increasing the de-scaling time. The peripheral speed of the de-scaling roller was 0.92 m/s by using the 1/2hp
motor. This efficiency of the de-scaling machine was 43.1% and the capacity of de-scaling fish was 400 per hr.
Keyword: Fish de-scales machine.

1. บทนา
ปลาเป็ นอาหารที่คนนิ ยมบริ โภคกันทัว่ โลกและทุกชนชั้น เนื่ องจากเนื้ อปลามีโปรตีนสู ง มีไขต่า ย่อยง่าย รสชาติอร่ อย ไม่มีสารพิษ
ตกค้าง หาง่าย ราคาไม่สูงมากนักสามารถเลี้ยงไว้รับประเองในครัวเรื อนได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทยมีการขยายตัวมากขึ้น
เรื่ อยๆ จนกลายเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ จากการศึกษาข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุตสาหกรรมการแปรรู ปปลารายย่อย พบว่าปั ญหา
ของผูป้ ระกอบการรายย่อยนั้น ต้องการเครื่ องจักรที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิ ตได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคและช่ วยลดเวลาในการ
ทางานของผูบ้ ริ โภค ปลาเป็ นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนิ ยมเลี้ ยงและบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย ทาให้ความต้องการในการบริ โภคปลาเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อยๆและปลายังสามารถเป็ นสิ นค้าที่ส่งออกไปสู่ ต่างประเทศในลักษณะการแร่ เนื้ อ แช่แข็งได้ แต่สิ่งหนึ่ งที่ยงุ่ ยากและเป็ นปั ญหาในการแปรรู ปก็คือ
การขอดเกล็ดปลา จากการสอบถามผูป้ ระกอบการรายย่อยพบว่า ในการขอดเกล็ดปลาในจานวนที่มากๆทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาแต่หากต้องการเพิ่มผลผลิ ต
ผูป้ ระกอบการก็ตอ้ งจ้างคนงานเพิ่มทาให้สิ้นเปลืองแรงงานคน

1.1 จุดมุ่งหมายในการวิจยั
1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ของปลาที่จะนามาทดสอบใช้กบั เครื่ อง
2) เพื่อทาการออกแบบและสร้างเครื่ องจักรเพื่อใช้ในการขอดเกล็ดปลาให้ได้ตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมรายย่อย

3) เพื่อหาความสามารถและประสิ ทธิภาพของเครื่ องขอดเกล็ดปลา
1.2 ความสาคัญและประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
1) สามารถประหยัดต้นทุนค่าจ้างแรงงานและประหยัดเวลา
2) ได้อาหารแปรภาพที่มีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
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3) เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
4) สร้างความมัน่ คงของเศรษฐกิจ

1.3 กรอบแนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้ ในการวิจยั
กรอบแนวคิดด้านการแปรรู ปให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่ทาจากปลา โดยลดเวลาและแรงงานที่ใ ช้ใ นการขอดเกล็ดปลาสามารถควบคุ ม
คุณภาพด้านความสะอาดและปลอดภัยลดปริ มาณการเน่ าเสี ยของปลาโดยมีแนวความคิดในการพัฒนาปรั บปรุ งให้เหมาะสมกับ การใช้งานมาก
ขึ้น โดยใช้ระบบส่ งกาลังด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าไปหมุนลู กกลิ้ งเพื่อป้ อนตัวปลาเข้าสู่ ใบมี ดขอดเกล็ดปลา

2. วิธีดาเนินการวิจัย
1) สารวจศึกษาและหาข้อมูลโดยสอบถามจากผูแ้ ปรรู ปปลาน้ าจืดเป็ นสิ นค้าเพื่อจาหน่าย
2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3) นาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางการออกแบบเครื่ องเรื อนเครื่ องขอดเกล็ดปลาสาหรับชุมชนท้องถิ่ นและทาเครื่ องต้นแบบเพื่อใช้ใน
การทดลอง

2.1 ศึกษาขนาดของปลาและวิธีการขอดเกล็ดปลา
สาหรับบ้านลาชีตาบลโนนสะอาดซึ่งใช้เป็ นพื้นที่ศึกษา มีแม่น้ าชี ไหลผ่านสามารถทาการประมงจับสัตว์น้ าได้ดี ปลาที่จบั ได้จะนามา
ขายให้กบั โรงงานขนาดเล็กที่ทาเป็ นอุตสาหกรรมภายในครอบครั วซึ่ งหมู่บา้ นลาชี มีโรงงานขนาดเล็กเป็ นจานวนมากและมีอาชี พทาปลาร้ ามาเป็ น
เวลานาน โดยนาปลาที่ซ้ื อมาจากชาวประมงในลาน้ าชี มาคัดขนาดและชนิ ดของปลาเพื่อให้ได้ขนาดและชนิ ดใกล้เคียงกัน ปลาขนาดเล็กที่นามาทา
ปลาร้าไม่ตอ้ งขอดเกล็ดแต่ตอ้ งเอาขี้และไส้ปลาออก ส่ วนปลาขนาดใหญ่ตอ้ งนามาทาการขอดเกล็ดส่ วนใหญ่ปลาขนาดกลางที่นิยมนามาทาปลาร้ า
คือ ปลาตะเพียนและปลาที่อยูใ่ นท้องถิ่น ซึ่ งมีขนาดประมาณ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว การขอดเกล็ดปลาจะใช้วิธีการแบบเดิ มที่ใช้อยูท่ วั่ ไปคือ ใช้มีดใน
การขอดเกล็ดปลาซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานในการขอดเกล็ดปลามาก

2.2 วิธีการขอดเกล็ดปลาโดยใช้ แรงคน
การขอดเกล็ดปลาด้วยแรงงานคน โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้มีด ตะปู หรื อ ฝาจีบ (ฝาน้ าอัดลมแบบขวดแก้ว) ที่มีลกั ษณะมีคม แต่ที่เห็ นโดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นฝาเบียร์ หรื อมีดโดยจะนาฝาเบียร์ มาตอกเพื่อยึดติดกับไม้หรื ออาจจะเป็ นโลหะอื่นๆในลักษณะทรงกลมหรื อทรงสี่ เหลี่ ยมขนาดพอดี
มือและจะขอดย้อนเกล็ดปลาซึ่ งเราจะถือว่าเป็ นอุปกรณ์ขอดเกล็ดอีกชนิ ดหนึ่ งแต่จะใช้แรงงานคน ตัวอย่างอุปกรณ์ขอดเกล็ดปลา

ภาพที่ 1 การขอดเกล็ดปลาด้ วยช้ อน

ภาพที่ 2 การขอดเกล็ดปลาด้ วยมีด

2.3 วิธีและขั้นตอนการแปรรู ปปลา
ปลาร้า เป็ นผลิ ตภัณฑ์หมักดองพื้นบ้านที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคกลาง ปลาร้ าที่ผลิ ตกันใน
ปั จจุบนั จะผลิตทั้งปลาน้ าจืด เช่น ปลากระดี่ ปลาสร้ อย ปลาช่ อน ปลานิ ล ปลาตะเพียน ปลาดุ ก และปลาแขยงการผลิ ตปลาร้ ามีข้ นั ตอนการผลิ ต
ใกล้เคียงกัน แต่จะแตกต่างกันเฉพาะชนิ ดของปลา อัตราส่ วนของปลาต่อเกลื อ ระยะเวลาการหมักปลากับเกลื อก่ อนนามาผสมข้าวคัว่ และราที่ มี
อัตราส่วนที่แตกต่างกันการทาปลาร้ามี 3 ขั้นตอนดังนี้
1) ล้างปลาให้สะอาดถ้าเป็ นปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ตอ้ งขอดเกล็ดก่อน หากมีขนาดเล็กเช่น ปลาซิ วไม่ตอ้ งขอดเกล็ดปลาที่นามาทาปลาร้า
ต้องแยกขนาดปลาเล็ก ปลาใหญ่ ไม่ทาปะปนกัน
2) เอาไส้และขี้ปลาออกจากตัวปลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปลาขนาดใหญ่ ถ้าขนาดเล็กต้องใช้เวลามากจึงไม่นิยมเอาออก ล้างปลาให้สะอาดใส่
ตะแกรงผึ่งให้สะเด็ดน้ าแล้วใส่เกลือ ข้าวคัว่ หรื อลาให้ได้สดั ส่ วน
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3) นาบรรจุใส่ ภาชนะ เช่ น ไหหรื อตุ่มที่ ลา้ งสะอาดแห้งแล้ว ใส่ ปลาให้ระดับต่ากว่าระดับขอบปากไหเล็กน้อย ปิ ดปากไหด้วยผ้าหรื อ
พลาสติก ถ้าเป็ นไหซองชาวบ้านนิยมใช้ผา้ ห่อขี้เถ้าให้เป็ นก้อนโตกว่าปากไหแล้วนามาปิ ดทับ

ภาพที่ 3 ปลาทีเ่ ตรียมนาไปหมัก

ภาพที่ 4 ปลาร้ าทีผ่ ่านการหมักแล้ว

2.4 แนวทางการออกแบบและสร้ างเครื่องขอดเกล็ดปลา
1) วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่ องสามารถหาซื้ อได้ง่ายตามท้องตลาดทัว่ ไป
2) มีหลักการทางานง่ายๆไม่ซบั ซ้อน
3) ใช้ตน้ ทุนในการสร้างเครื่ องไม่สูงมาก
4) มีความแข็งแรง คงทน
5) สะดวกในการทาความสะอาด
6) การซ่อมแซมบารุ งรักษาไม่ซบั ซ้อน
7) มีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน

2.5 การออกแบบและสร้ างอุปกรณ์
โครงสร้ างของเครื่องต้ นแบบที่ 1
จากการออกแบบลักษณะโครงสร้างเครื่ องในเชิ งการทดลองเพื่อการสร้างเครื่ องที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับการใช้งานโดยได้มีการ
สร้างเครื่ องต้นแบบขึ้นมาก่อนเพื่อนาไปใช้ทดลองหา Roller ที่มีลกั ษณะใบมีดที่แตกต่างกัน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องที่ใช้ Roller ที่ติดใบมีด
ลักษณะแตกต่างกัน
ชุดเครื่ อง-ขนาดของเครื่ อง 16 x 18 in สู ง 23 inทาด้วยเหล็กฉากที่มีความหนา 1mm. ยึดโครงด้วยการเชื่ อมเครื่ องที่ใช้ทดลองการขอด
เกล็ดปลาด้วยใบมีดแบบต่างๆ

ภาพที่ 5 Rollerทีท่ าจาก Stainless Steel

ภาพที่ 6 Roller ทีท่ าจากสกรู

3. วิธีการทดลอง ผลการทดลอง และวิเคราะห์ ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดลองจากการใช้ ใบมีดขอดแบบต่ างๆ
ตารางที่ 1 การทดลองการขอดเกล็ดปลาทีค่ วามเร็วรอบเดียวกันแต่ ใช้ ชนิด Roller ต่ างกัน
ลาดับ
1.
2.

ชนิดของ Roller
Roller ที่ทาจากสกรู
Rollerที่ทาจาก Stainless Steel

ความเร็วรอบในการหมุน (รอบ/วินาที)
300
300
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บริเวณทีเ่ กล็ดปลาถูกขอดไป
บริเวณทีเ่ กล็ดปลาถูกขอดไป

ภาพที่ 7 การขอดเกล็ดด้ วยRoller ทีท่ าจาก Stainless steel
บริเวณทีเ่ กล็ดปลาถูกขอดไป

บริเวณทีเ่ กล็ดปลาถูกขอดไป

ภาพที่ 8 การขอดเกล็ดด้ วยRoller ทีท่ าจาก สกรู

ภาพที่ 9 เครื่องต้ นแบบที่ 1 วางใบมีดขอดเกล็ดในแนวตั้ง
โครงสร้ างของเครื่องต้ นแบบที่ 1
การออกแบบและปรับปรุ งเครื่องต้ นแบบที่1 เป็ น ชุ ดเครื่องที่วางใบมีดในแนวตั้ง
โครงสร้ างรับนา้ หนัก ขนาด 23x46 x23 cm. วัสดุ STAINLESS STEEL กล่องขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1 mm ทาการเชื่อมขึ้นโครงให้มีลกั ษณะ
ดังรู ป เพื่อใช้สาหรับรองรับน้ าหนักของ มอเตอร์ขบั ชุดขอดเกล็ด และชุดส่งกาลัง
ผลการทดลองจากการใช้ เครื่องต้ นแบบที่ 2 (การขอดในแนวตั้ง)
จากการทดลองผลเนื่ องจากการออกแบบที่ ใช้ระบบโซ่ ในการขับเคลื่ อนทาให้เกิ ดปั ญหา เนื่ องจากโซ่ มีแรงตึงมากกว่ายางที่นามาดึ งให้ตวั เพื่อ
หวังว่าจะให้เกิดการดึงเพื่อการสไลด์ตามตัวปลา แต่เนื่ องด้วยระบบขับเคลื่ อนเป็ นระบบโซ่ จึงทาให้แรงดึ งยางมีไม่มากพอที่จะเอาชนะแรงโซ่ ได้ทา
ให้ระบบไม่เป็ นไปตามที่ต้งั ไว้ แต่ถา้ หากปล่อยโซ่ให้หย่อนเกินไปจะทาให้โซ่ไม่หมุนและหลุดออกจากร่ องสเตอร์ ดงั ภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 ระบบกลไกของเครื่องถูกดึงด้ วยยาง
ขั้นตอนการแก้ปัญหา
นาเครื่ องไปทาการแก้ไขระบบจากการใช้ยางดึงมาแทนการใช้สปริ ง และมีการติดตั้งตัวตรึ งโซ่เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของโซ่ และการช่ วย
ให้ Roller สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระดังรู ปและปรับการขอดเกล็ดปลาเป็ นการขอดในแนวนอนเพื่อป้ องกันไม่ให้โซ่ หย่อนและสามารถป้ อนตัว
ปลาได้ง่ายขึ้น
การออกแบบและปรับปรุงเครื่องต้ นแบบที่2 มาเป็ น ชุ ดเครื่องที่วางใบมีดในแนวนอน

ภาพที่ 11 เครื่องต้นแบบที่ 2

ภาพที่ 12 สายพานส่ งกาลัง

ภาพที่ 13 ใบมีดและลูกกลิง่ ขอดเกล็ดปลา

ภาพที่ 14 สายพานและโซ่ ขับใบมีดขอดเกล็ดปลา
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ผลการทดลองจากการใช้ เครื่องต้ นแบบที่ 2 (การขอดในแนวนอน)

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ภาพที่ 15 ปลาทีถ่ ูกขอดโดยใช้ Roller ทีท่ าจากStainless steel ทีค่ วามเร็วรอบต่ างกัน
กราฟที่ 1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างประสิทธิภาพการขอดเกล็ดและเวลาที่ใช้ ในการขอดเกล็ด กับความเร็วรอบ

ตารางที่ 2 การทดลองการขอดเกล็ดปลาทีค่ วามเร็วรอบต่ างกันจากการใช้ Roller ทีท่ าจากแผ่น Stainless Steel
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ความเร็วรอบ (rpm)
260.9
270.3
293.6
320
350

ความถี่ (Hz)
15
16
17
18
19

เวลาที่ใช้ ในการขอดเกล็ด (ตัว/วินาที)
6
7.35
6.75
11.89
3.56

เปอร์ เซ็ นต์ ในการขอดเกล็ด
23.03
43.1
24.85
14.65
11.31

4 .สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการวิจยั
การออกแบบและสร้ างเครื่ องขอดเกล็ดปลาที่ เป็ นการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของ Roller ที่สามารถขอดเกล็ดไปลาได้มากที่สุด ซึ่ ง
สามารถขอดเกล็ดปลาได้เท่ากับ 38.75% เป็ น Rollerที่ทาจาก Stainless steel เป็ นการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของ Roller ที่สามารถขอดเกล็ดปลาได้
มากที Roller ที่ทาจาก Stainless Steel ซึ่งขอดได้ 38.75%
การออกแบบและสร้างเครื่ องขอดเกล็ดปลาที่ 1 และ 2 เป็ นเครื่ องของเกล็ดปลาที่พฒั นามาจากเครื่ องต้นแบบ ทดลองชุดใบมีดขอดเกล็ด
ซึ่งออกแบบเพื่อใช้กบั ปลาที่มีขนาด 3x8 นิ้ว และได้เปอร์เซ็นต์การขอด 43.1% ความเร็ วรอบเท่ากับ 270 rpmโดยการปรับ Inverter ไปที่ 16 Hz.
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4.2 วิจารณ์ การทดลอง และข้ อเสนอแนะ
เครื่องต้ นแบบที่ที่ทดลองชุดมีดขอดเกล็ดแบบต่ างๆ
1. สปริ งที่ใช้ในการให้ตวั กับเครื่ องแข็งเกินไป ทาให้การขอดเป็ นไปได้ยากควรเลือกใช้สปริ งที่ไม่แข็งจนเกินไป
2. Roller ที่ใช้ในการขอดเกล็ดปลาออกแบบให้ฟันที่เป็ นตัวยึดปลาเป็ นฟั นตรงไม่โค้งตามตัวปลา ทาให้ขอดเกล็ดปลาได้ในส่ วนของ
บริ เวณที่กว้างที่สุดของตัวปลาเท่านั้นควรออกแบบให้มีความโค้งรับกับตัวปลา
3. การออกระบบการขับเคลื่อนใช้สายพานในการขับเคลื่อน ทาให้เกิดการ Slip
เครื่องต้ นแบบที่ 1
1. การออกแบบการทางานของเครื่ องโดยการออกแบบให้ระบบเกิดการ Slide ได้ตามความกว้างของตัว โดยการใช้ยางดึ งเพื่อรั้งให้ Roller
แต่ยางไม่สามารถเอาชนะแรงของระบบโซ่ดา้ นได้ ทาให้ Roller เกิดการ Slide ตามตัวปลาต้องใช้สปริ งในการดึงรั้งเพื่อทาให้เกิดความแข็งแรงและไม่
เกิดการลื่นไหล
2. การออกแบบระบบการขับเคลื่อนเป็ นระบบที่ติดตั้งได้ยาก เนื่ องจากระบบที่ออกแบบนั้นเป็ นการติดตั้งโซ่ ในแนวนอน ซึ่ งทาให้โซ่ ไม่
ลงล็อค หรื อตกร่ องไป ทาให้ระบบการขับเคลื่อนเกิดการขัดกันควรออกแบบให้ชุดใบมีดขอดเกล็ดทาการขอดเกล็ดปลาในแนวนอน
3. การที่ใช้โซ่ในการขับเคลื่อนเพื่อต้องการอยากให้ระบบเกิดการ Slide ขึ้นลงได้ทาให้จาเป็ นจะต้องมีตวั ตึงโซ่เพื่อช่ วยในการตึงโซ่ไม่ให้
เกิดการหย่อนของโซ่
4. การใส่ตวั ตึงโซ่ทาให้ระบบไม่ขบั เคลื่อนเนื่องจากออกแบบตัวตึงโซ่ในแนวนอน ทาให้โซ่ไม่ลงล็อค ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ทาให้ตอ้ งแก้ปล่อย
(โดยปกติแล้วถ้าออกแบบระบบในแนวตั้งจะทาได้ง่ายต่อการติดตั้งระบบโซ่มากกว่า)
เครื่องต้ นแบบที่ 2
1. ขนาดของลูกกลิ้งที่ใช้ติดตั้งใบมีดขอดเกล็ดมีขนาดเล็กทาให้ไม่สามารถขอดเกล็ดปลาที่มีขนาดใหญ่ได้
ควรเพิ่มขนาดของลูกกลิ้งให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับปลาที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึ นและสามารถปรับความห่ างของลู กกลิ้ งกับแผ่นสเตนเลสรั บตัวปลาเพื่อให้
สามารถสอดตัวปลาที่มีขนาดใหญ่เข้าสู่ ใบมีดได้ง่ายขึ้น
2.ไม่มีแผ่นสาหรับวางตัวปลาก่อนป้ อนเข้าเครื่ องทาให้สอดปลาเข้าเครื่ องทาได้ยากควรออกแบบให้มีส่วนยื่นเพื่อใช้สาหรับวางตัวปลา
ก่อนป้ อนเข้าสู่ใบมีดขอดเกล็ด
3. เมือปลาผ่านการขอดเกล็ดแล้วควรมีขอบหรื อแนวกั้นเพื่อนาพาปลาลงสู่ ภาชนะรองรับด้านล่าง
4. ใบมีดขอดเกล็ดที่ติดตั้งกับลูกกลิ้งมีความหนาไม่เพียงพอเมื่อใช้ไปนานๆอาจทาให้ใบมีพบั งอหรื อบิดเบี้ยวได้ควรเพิ่มขนาดความหนา
ของใบมีให้มากขึ้นเพื่อทาให้มีความแข็งแรงทนทานคงรู ปอยูไ่ ด้ไม่บิดเบี้ยว
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เครื่ องบินเพื่อความปลอดภัยต่อชี วิตและเป็ นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิจริ ง อีกทั้งเป็ นการประหยัดเวลาในการทดสอบ จึงจาเป็ นต้องใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนร่ วมในการศึกษานี้ สาหรับในงานวิจยั นี้ ใช้โปรแกรมไพโรซิ มส์ (Pyrosim) และพาทท์ไฟน์เดอร์ (Path-finder)
ในการสารวจพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ งจากการกาหนดเงื่อนไขแบบสุ่ มเพื่อสารวจพฤติกรรมของมนุ ษย์น้ นั พบว่า ทั้งสองโปรแกรมสามารถจาลอง
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ และสามารถแบ่งพิจารณาและวิเคราะห์ได้เป็ นสองลักษณะคือ ปริ มาณการกระจายตัวเพื่อหาทางออกในแต่ละประตู และเวลา
ที่ใช้ในการอพยพจนแล้วเสร็ จ โดยทั้งสองโปรแกรมนั้น มีความแตกต่างกันในบางส่ วนแต่ โดยภาพรวมแล้วพบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางเดี ยวกัน
ซึ่ งสาเหตุที่แตกต่างกันนั้นมาจากพื้นฐานของแต่ละโปรแกรมโดยไพโรซิ มส์มีพ้ืนฐานจากการไหลของของไหลและเปรี ยบผูโ้ ดยสารเป็ นเหมือน
อนุภาค ในขณะเดี ยวกันพาทท์ไฟน์เดอร์ มีพ้ืนฐานมากจากการใช้จุดต่อจุดเพื่อสร้ างเป็ นเส้นจากที่ที่ผโู ้ ดยสารอยูถ่ ึ งประตูทางออกโดยการคานึ งถึ ง
เส้นทางที่ใกล้ที่สุด
คาสาคัญ : การอพยพจากเครื่ องบิน โปรแกรม Pyrosim โปรแกรม Path-finder.

Abstract
The Simulation in the plane, this simulation was abnormal, and require evacuate passengers in aircraft. For the security of life and
reduce costs in actual practice. It also results in saves time in testing, must to use a computer program, take involved in the study. For this research,
human behavior in survey used pyrosim program and Path-finder program. Which, random survey of the conditions of human behavior were
found, two programs can simulation of human, and can be considered and analyzed, become two features, was, amount of distribution for find
a solution in each door, and the time it takes to migrate to the end. By both of the program, there were in some parts differences. Overall was,
tends in the same direction, which causes it different form basis of program each, was pyrosim program has based on the flow of fluid and
passengers with a particle, and, path-finder program has based on the using point to point as line form at passengers were to exit door, by taking
the nearest route.
Keywords: Evacuation in Aircraft, Pyrosim program, Path-finder program.

1. บทนา
ความปลอดภัยคื อสิ่ งที่ จาเป็ นอย่างยิ่งในการดู แลรั ก ษาชี วิตของมนุ ษย์เ มื่ อเกิ ดเหตุก ารณ์อนั ไม่ เป็ นปกติ จะต้องมีก ารนาผูค้ นหรื อ
ประชากรในพื้นที่ความเสี่ ยงภัยออกสู่ ที่ปลอดภัยให้เร็ วที่สุดในอุตสาหกรรมการบินก็เช่ นกัน การนาผูโ้ ดยสารออกจากเครื่ องบิน ต้องทาด้วยความ
รวดเร็ วและปลอดภัย ซึ่ งโดยปกติแ ล้วเมื่ อผูโ้ ดยสารทราบถึ งเหตุก ารณ์ ที่ ไม่ ปกติ ผูค้ นเหล่ านั้น จะเกิ ด อาการหวาดกลัว ขาดสติ แ ละไม่ สามารถ
ช่วยเหลือหรื อตัดสิ นใจในการเอาชี วิตรอดได้ จนกระทัง่ เกิ ดความโกลาหลวุ่นวาย ทาให้สถานการณ์เลวร้ ายขึ้นไปอีก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ
ผูโ้ ดยสารเอง การที่ตอ้ งอพยพออกจากเครื่ องบินโดยเร็ วนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจากผูโ้ ดยสารทุกคนไม่ควรที่จะเสี ยเวลาเพราะนัน่ จะเป็ นสาเหตุ
ของการเสี ยชีวิตได้
การจาลองสถานการณ์ภายในเครื่ องบินจะเป็ นการจาลองสถานการณ์จริ งเมื่อเกิ ดเหตุการณ์อนั ไม่ปกติและต้องมีการอพยพผูโ้ ดยสาร
ออกจากเครื่ องบิน โดยการจาลองสถานการณ์น้ นั จะเป็ นการใช้โปรแกรมจาลองในการคิดคานวณมากกว่าการที่จะทาการจาลองสถานการณ์จริ งโดย
ใช้คน และเพื่อเป็ นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิจริ งและเป็ นการประหยัดเวลาซึ่ งถ้าทาการทดลองด้วยเหตุการณ์จริ งจะใช้เวลามากอีกทั้งยัง
กาหนดสถานการณ์ได้ไม่ดี ดังนั้นโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการจาลองสถานการณ์และพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารจะช่ วยให้ประหยัดเวลาและ
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ต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เ ป็ นอย่างดี ทั้งยังสามารถเชื่ อถื อได้อีก ด้วย โปรแกรมในการจาลองแบบต่างๆ ที่มีค วามสามารถในการใช้สูตรคานวณทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล ค้นหาคาตอบ หรื อจาลองสถานการณ์ให้เห็นภาพของข้อมูล เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาของสถานการณ์ต่างๆ รวมถึ ง
การทาให้เจ้าหน้าที่และผูโ้ ดยสารสามารถรับมือกับสถานการณ์อนั ไม่ปกติน้ นั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันท่วงที โดยมุ่งเน้นแบบการจาลองไปที่
พฤติกรรมของผูโ้ ดยสารขณะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้โปรแกรมสร้ างรู ปแบบในการจาลอง เช่ น โครงสร้ างทางกายภาพของลักษณะ
อากาศยาน ผูโ้ ดยสารภายในเครื่ องบิน เป็ นต้น สาหรั บงานวิจยั นี้ จะมุ่งเน้นการจาลองการอพยพผูโ้ ดยสารออกจากอากาศยานโดยใช้ตน้ แบบจาก
เครื่ องบินแอร์บสั เอ 340-600 (A340-600) โดยใช้โปรแกรมไพโรซิ มส์ (Pyrosim) และโปรแกรมพาทท์ไฟน์เดอร์ (Path-finder) ในการจาลองรู ปแบบ
โครงสร้างของเครื่ องบิน ตาแหน่งที่ต้งั ของที่นงั่ ทางเดิน และการจาลองพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารภายในเครื่ องบินเมื่อเกิ ดภาวะสถานการณ์อนั ไม่เป็ น
ปกติเพื่อวิเคราะห์และศึกษาถึงพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารในการอพยพออกจากเครื่ องบินด้วยความปลอดภัยของตัวผูโ้ ดยสารเอง
สาเหตุหลักที่จาเป็ นเพื่อศึกษาและจาลองสถานการณ์ เหตุการณ์อนั ไม่เป็ นปกติน้ นั เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมการอพยพของผูโ้ ดยสาร
ออกจากเครื่ องบินดังภาพที่ 1 แสดงการจาลองการอพยพผูโ้ ดยสารภายในเครื่ องบินโดยใช้โปรแกรม Exodus เพื่อนาไปสู่ การอบรมพนักงานภายใน
เครื่ องบิ น ที่ มีค วามรั บ ผิดชอบต่อหน้าที่ ดูแ ลผูโ้ ดยสารให้มีค วามพร้ อมในการเผชิ ญหน้ากับ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ลวร้ ายเพื่ อที่ จะควบคุ มหรื อจัดการกับ
สถานการณ์ภายในเครื่ องบินและผูโ้ ดยสารให้อยูใ่ นความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย (Gales, E.R. et al., n.d.) เพื่อที่จะปฏิ บตั ิตามขั้นตอนต่อไป ซึ่ งเมื่อเกิ ด
สถานการณ์ไม่ดีข้ ึนไม่วา่ จะเป็ นสถานที่ใดก็ตามผูค้ นที่อยู่

ภาพที่ 1 แสดงการจาลองการอพยพผู้โดยสารภายในเครื่องบินโดยใช้ โปรแกรม Exodus (Gales, E.R. et al.,n.d.)
ในสถานที่น้ นั ๆ จะมีการวิ่งหนี เพื่อที่จะเอาชี วิตรอดและเพื่อความปลอดภัย ทาให้เกิ ดความไม่เป็ นระเบียบ มีความโกลาหลวุ่นวายซึ่ ง
เป็ นสาเหตุในความล่ าช้าในการเอาชี วิตรอด ดังนั้นเพื่อความมี ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการการอพยพประชากรออกจากที่เกิ ดเหตุต่างๆ อาทิเช่ น ไฟ
ไหม้ในอาคารหรื อที่อยูอ่ าศัยแม้กระทัง่ บนอากาศยาน เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องมีผนู ้ าทางในการหาทางออกจากพื้นที่เสี่ ยงภัยได้อย่างเหมาะสมเพื่อจะได้
เกิดความเป็ นระเบียบ รวดเร็ วและสามารถหาทางออกจากพื้นที่และสถานการณ์เสี่ ยงภัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งอาจสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มๆ ในการอพยพ
เพื่อสร้างความคล่องตัว โดยแต่ละกลุ่มต้องมีผนู ้ าทางทางที่รู้เส้นทางในการอพยพหลบหนี ได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นการดาเนิ นการลักษณะนี้ ก็จะทาให้การ
อพยพเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและสามารถรักษาชี วิตของผูป้ ระสบเหตุได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแต่ถา้ มีผนู ้ ามากเกิ นไปก็จะทาให้ระยะเวลาที่ใช้ใน
การอพยพเป็ นไปด้วยความล่าช้าได้เช่นกันดังภาพที่ 2 เป็ นผลการทดลองในการทดสอบจานวนผูน้ าทางกับเวลาที่ใช้ในการอพยพ ฉะนั้นการเลื อก
จานวนผูช้ ่วยนาทางหลบหนี ควรเลื อกให้มีจานวนที่พอดี กบั กลุ่มโดยพิจารณาจากสถานที่ และจานวนทางออกเป็ นหลัก (Qingge JI & Can GAO,
2007) นอกเหนื อจากการที่พ่ ึงพาผูน้ าทางแล้วการรั กษาความปลอดภัยในการรักษาชี วิตของผูป้ ระสบภัยจากสถานการณ์อนั ไม่ปกติ แล้ว ผูม้ ี หน้าที่
รับผิดชอบหรื อเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่ องความปลอดภัยในอาคาร สถานที่หรื อแหล่งที่ทาให้ผคู ้ นมาชุ มนุ มอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จาเป็ นต้องมีป้ายบอกทางแสง
สว่างจากไฟนาทาง นอกจากนั้นยังรวมถึงสัญญาณ
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ภาพที่ 2 การทดลองในการทดสอบจานวนผู้นาทางกับเวลาทีใ่ ช้ ในการอพยพ (Qingge JI & Can GAO, 2007)
เตือนภัยในการแสดงให้เห็นถึงเส้นทางและการแจ้งเตือนถึงบุคคลที่อยูใ่ นสถานที่ที่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อชี วิตได้เพื่อการอพยพหนี จาก
สถานการณ์เหล่านั้น เมื่ อเป็ นอากาศยาน สัญญาณเตื อนภัยจากกัป ตันเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากการประกาศจากผูบ้ งั คับเครื่ องบิ นจะทาให้
ผูโ้ ดยสารและพนักงานดูแลภายในเครื่ องบิ นเกิ ดการเตรี ยมพร้ อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นได้อย่างทันท่วงที (Louis C Boer and Rolf
Skjong, 2001) ไฟนาทางบนพื้นก็เป็ นสิ่ งสาคัญเช่ นกันดังแสดงในภาพที่ 3 แสดงไฟนาทางบริ เวณทางเดิ น เมื่ อเครื่ องบิ นหรื ออากาศยานเกิ ดการ
ขัดข้องในระบบไฟฟ้ าทาให้ไฟฟ้ าดับหรื อขัดข้อง แต่ไฟบนพื้นจาเป็ นต้องคงอยู่เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการนาทางเพื่ออพยพประชากรออกจาก
เครื่ องบิน ดังนั้นจึงควรต่อไฟบนพื้นไฟฟ้ าสารองด้วยเพื่อป้ องกันไฟฟ้ าบนเครื่ องบิ นได้รับความเสี ยหายหรื อใช้ไฟเรื องแสงบริ เวณทางเดิ นก็ได้
เช่นกัน และเพื่อการวิเคราะห์แบบจาลองในการการอพยพผูค้ นออกจากพื้นที่อนั ตรายไปยังพื้นที่ปลอดภัยนั้นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับการจาลองนั้น (D.
Lee et al,2003) คือ
 รู ปแบบการจาลองของสิ่ งของต่างๆ เพื่อใช้สาหรับวิเคราะห์การอพยพ
- เป็ นแบบจาลองทางเรขาคณิ ตประกอบด้วยกายภาพส่ วนใหญ่ของพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่ใช้ในการจาลองลักษณะต่างๆ เช่ น ห้องโดยสาร
ทางเดิน สิ่ งกีดขวาง บันได หรื อพื้นที่การชุมนุม
 ขั้นตอนวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์
- ขั้นตอนและวิธีการอพยพซึ่ งได้มาจากการควบคุมจานวนคนที่เข้ามาในพื้นที่ที่ทาการจาลอง หรื อการเคลื่อนไหวของอนุภาค รู ปแบบ
การจาลองในลักษณะนี้ จะถูกใช้ในสถานที่ที่มีพ้ืนที่จากัด เช่ น เครื่ องบิน อาคาร หรื อสถานที่ ที่มีผคู ้ นจานวนมากมารวมตัวกันอยูใ่ นที่
เดียว

ภาพที่ 3 แสดงไฟนาทางบริเวณทางเดิน (Louis C Boer & Rolf Skjong, 2001) แสดงทางเดินด้ วยแสงปกติ (ซ้ าย)
แสดงทางเดินด้ วยไฟเรืองแสง (กลาง) แสดงทางเดินด้ วยหลอดไฟฟ้า (ขวา)


พฤติกรรมของผูอ้ พยพภายใต้สถานการณ์จาลองนั้นๆ
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูอ้ พยพในสถานการณ์เหล่านั้นซึ่ งเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านบุคลากร ปัจจัยเหล่านี้ รวมถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพศ อายุ ลักษณะการทางานภายใต้ความหวาดกลัว
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการอพยพออกจากพื้นที่อนั ตรายที่เกิดขึ้น
- ผลกระทบจากการอพยพของมนุษย์ในการอพยพ เช่นความสามารถในทรงตัวได้ไม่ดี ซึ่งไม่มีนยั สาคัญในสถานที่
ที่เป็ นภาคพื้นดินหรื อในแนวระดับ แต่ถือเป็ นปั จจัยหลักในเรื อที่อยูใ่ นท้องทะเลตลอดเวลา ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคนสู งอายุและผูม้ ีลกั ษณะทางกายภายนอกไม่สมบูรณ์หรื อพิการ
ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้วพื้นที่ในบริ เวณที่ซบั ซ้อนจึงยากในการจาลองการอพยพอีกทั้งกระบวนการของพฤติกรรมของมนุ ษย์ในแต่ละ
บุคคลนั้นยากที่จะเข้าใจ จึงเป็ นข้อจากัดในการจาลองพฤติกรรมของมนุษย์ได้ท้ งั หมดแต่ก็ยงั สามารถใช้โปรแกรมในการจาลองพฤติกรรมของมนุ ษย์
ได้โดยยึดการเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ที่ปฏิบตั ิกนั และกาหนดว่าผูค้ นอยูใ่ นสภาวะที่ควบคุมอารมณ์ได้ โดยปั จจัยที่ทาให้พฤติกรรมนั้นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญมาจากประเภทของการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ สิ่ งแวดล้อมและขึ้ นอยู่กบั สภาพอารมณ์ ของแต่ละบุคคล ดังการแสดงของกราฟในภาพที่ 4 การ
เปรี ยบเทียบความเร็ วในการอพยพกับผูค้ น
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ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบความเร็วในการอพยพกับความหนาแน่ นของประชากร (D. Lee et al, 2003)
1.1 ทฤษฎี
โปรแกรมในการจาลองรู ปแบบในการอพยพมีใช้ดว้ ยกันหลายโปรแกรมตัวอย่างเช่ น ซิ มมูเลกซ์ (SIMULEX) เอกซ์โซดัซ (EXODUS) ไพโร
ซิมส์ พาทท์ไฟน์เดอร์ เป็ นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ จาลองความเป็ นไปได้ของพฤติกรรมการอพยพอีกทั้งยังมีความน่ าเชื่ อถื ออีกด้วย (Yi feng Peng et
al, 2009) สาหรับในงานวิจยั นี้พิจารณาโดยใช้ไพโรซิ มส์และพาทท์ไฟน์เดอร์ เพื่อใช้ในการสารวจพฤติกรรมของมนุษย์
1.1.1 ไพโรซิมส์
เป็ นโปรแกรมที่ เหมาะสมสาหรับการจาลองรู ปแบบอาคารที่ มีพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็ นแนวนอนซึ่ งในการคิ ดคานวณวิธีการอพยพคนของ
โปรแกรมนี้ จาเป็ นต้องสร้างโครงข่าย (Mesh) เพราะจะเป็ นการคิดแยกส่ วนกันแต่สามารถนามาแสดงผลรวมกันได้ โดยโปรแกรมจะนาสถานการณ์
ทั้งหมดที่จาลองมาหาพฤติกรรมและการตัดสิ นของผูอ้ พยพในการหาทางออกจากพื้นที่ เช่ น การต่อต้านควันเนื่ องจากเพลิ งไหม้ (Fire -Dynamic
Simulator with Evacuation: Technical Reference and User’s Guide, 2009)

ภาพที่ 5 แนวคิดของแรงทางสังคม (Concept of the social force) (Timo Korhonen and Simo Hostikka, 2009)
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ในการอพยพนั้นเป็ นวิธีการโดยใช้หลักการของกลุ่มเฮริ์ บบริ่ ง (Helbing’s group) ซึ่ งการเคลื่อนไหวนี้ ถูกเรี ยกว่า
“แรงทางสังคม” (Social Force) การนาการคิ ดแรงนี้ มาใช้ในการคานวณเพื่อใช้หาระยะห่ างระหว่างผูอ้ พยพแต่ละคน รวมถึ งระหว่างผูอ้ พยพกับ
กาแพงหรื อสิ่ งกีดขวาง ดังภาพที่ 5 ซึ่ งโดยปกติแล้วความเร็ วของการเคลื่อนไหวนั้นจะขึ้นอยูก่ บั เพศและอายุดว้ ย ซึ่ งจากการคานวณโดยใช้การทดลอง
และการคานวนในการหาค่าเฉลี่ยของคนในแต่ละเพศ รวมถึงอายุโดยอาศัยการวัดสัดส่ วนของรู ปร่ าง เช่ นความสู ง และความกว้างของลาตัวโดยเฉลี่ย
ในเพศและอายุน้ นั ๆนั้นสามารถแบ่งได้เป็ นดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องแต่ ละเพศและอายุ (Timo Korhonen and Simo Hostikka, 2009)

320

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation

1.1.2 พาทท์ ไฟน์ เดอร์
เป็ นโปรแกรมการจาลองความเคลื่อนไหวในการหาทางออกของมนุษย์และสามารถใช้ วิเคราะห์ได้ท้ งั สองมิติและสามมิติ พาทท์ไฟน์
เดอร์ ถูกสร้ างขึ้นจากแนวคิดของการสร้ างพื้นที่ทางเดิ นเป็ นหลัก รวมถึ งสิ่ งกี ดขวางและบันไดต่างๆ เพื่อความสะดวกในการวาดแบบจาลอง และ
สามารถนาเข้าแบบจาลองจากการสร้างในโปรแกรมอื่นได้เช่ น ไพโรซิ มส์ เป็ นต้น โดยโปรแกรมพาทท์ไฟน์เดอร์ น้ ี สามารถจาแนกการเคลื่ อนที่ได้
ทั้งหมดสองลักษณะดังแสดงในภาพที่ 6 คือ (Pathfinder Technical Reference, 2009)
1. วิธีThe Society of Fire Protection Engineers (SFPE)
 การเคลื่อนจะเป็ นไปในลักษณะเส้นตรงนัน่ คือจากจุดหรื อตาแหน่งที่ยนื อยูใ่ นปั จจุบนั ไปอีกตาแหน่งหนึ่งโดยใช้เส้นตรงเป็ น
หลักจนกระทัง่ ถึงทางออก
2. วิธี Steering
 แกนบังคับเลี้ยวจะทาให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ซบั ซ้อนได้มากขึ้นนัน่ คือการเคลื่อนที่ที่มีความโค้งโดยได้มาจากผลที่เกิดขึ้นของ
สมการของการเว้นระยะระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์กบั สิ่ งกีดขวาง

ภาพที่ 7 วิธีการคานวณของพาทท์ ไฟน์ เดอร์ วิธี SFPE (ซ้ าย) วิธี Steering (ขวา) (Pathfinder : Technical Reference, 2009)

2. วิธีการศึกษา
จากการพิจารณาเครื่ องบินต้นแบบแอร์ บสั เอ 340-600 ซึ่ งมีลกั ษณะรวมถึ งระดับชั้นของที่นั่ง จานวนของที่นั่งโดยมีจานวนทั้งหมด
380 ที่นงั่ ขนาดของพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆนั้น แสดงถึงลักษณะที่นงั่ ในแต่ละชั้น ขนาดของประตูทางออก รวมถึ งประตูทางออกฉุ กเฉิ นในแต่และ
ช่วงของเครื่ องบินต้นแบบ เมื่อทาการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของเครื่ องบินต้นแบบแล้วจึงเริ่ มจาลองแบบของเครื่ องบินโดยใช้เครื่ องบินต้นแบบ
แอร์ บสั เอ 340-600 เป็ นแนวทาง จากการศึ กษาพบว่าโปรแกรมทั้งสองคือ พาทท์ไฟน์เดอร์ สามารถนาเอาข้อมูลทางกายภาพจากไพโรซิ มส์ เข้ามา
ทางานได้ ดังนั้นจึงใช้โปรแกรมไพโรซิมส์ในการจาลองแบบก่อนแล้วนาข้อมูลนั้นเข้าพาทท์ไฟน์เดอร์ ต่อไป
ขั้นตอนแรกต้องทาการจาลองและสารวจความถูกต้องของแบบจาลองโดยใช้เครื่ องบินต้นแบบดังกล่าวข้างต้นเป็ นแนวทาง โดยการ
สร้างลักษณะเครื่ องบินที่จาลองนั้นออกแบบให้เป็ นเครื่ องบินที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่ องบินต้นแบบแอร์ บสั เอ 340-600 ซึ่งแบบจาลองแบ่งเป็ นระดับชั้น
โดยสารเป็ นสามระดับคือ ชั้นหนึ่ ง ชั้นธุ รกิ จและชั้นประหยัดดังภาพที่ 8 และภาพที่ 9 แสดงถึ งลักษณะทางกายภาพของเครื่ องบินที่มีขนาดใหญ่กว่า
โดยใช้เครื่ องบินต้นแบบเป็ นแนวทาง การสร้ างรู ปแบบเช่ นนี้ เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาในการคานวณและประมวลผลของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่
ต้องใช้โครงข่ายในการคานวณที่ละเอียดมากนัก โดยจะนาผลลัพธ์ ท้ งั สองโปรแกรมมาวิเคราะห์หาความแตกต่างซึ่ งกันและกัน โดยจะพิจารณาจาก
เวลาที่ใช้ในการอพยพจนแล้วเสร็ จและปริ มาณการกระจายตัวของผูโ้ ดยสารที่ออกในแต่ละประตูทางออกที่มีท้ งั หมด 10 ประตู เมื่อทาการจาลองและ
ตรวจสอบ

321

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

ภาพที่ 8 แสดงตาแหน่ งของประตูทางออกและแผนผังลักษณะทีน่ งั่ ของชั้นผู้โดยสารโดยใช้ โปรแกรมไพโรซิมส์

ภาพที่ 9 แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของเครื่องบินต้ นแบบใช้ โปรแกรมไพโรซิมส์
ความถูกต้องของแบบจาลองเรี ยบร้อยแล้ว จึงกาหนดเงื่อนไขในการอพยพผูโ้ ดยสารในลักษณะการสุ่ ม (Ramdom) หมายถึงปล่อยให้
ผูโ้ ดยสารภายในแบบจาลองมีการเคลื่ อนไหวที่เป็ นอิสระและสามารถเลื อกทางออกด้วยตัวเอง ซึ่ งโดยปกติแล้วมนุ ษย์เมื่ อเกิ ดเหตุการณ์อนั ไม่ปกติ
และจาเป็ นต้องหนี เอาชี วิตรอด ผูป้ ระสบภัยเหล่านั้นจะหาทางออกที่อยูใ่ กล้ตวั มากที่สุดเพื่อที่จะหลบหนี ออกจากพื้นที่เสี่ ยงภัยให้เร็ วที่สุด

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการกาหนดเงื่อนไขแบบสุ่ มเพื่อสารวจพฤติกรรมของมนุ ษย์ในแบบจาลองโดยใช้เครื่ องบินต้นแบบแอร์ บสั เอ 340-600 ได้แบ่งเป็ น
สองโปรแกรมคือไพโรซิ มส์และพาทท์ไฟน์เดอร์ โดยผลจากการสารวจที่นงั่ พบว่าทั้งสองโปรแกรมสามารถจาลองแบบพฤติกรรมของมนุ ษย์ได้ และ
สามารถแบ่งพิจารณาและวิเคราะห์เป็ นดังนี้
- ปริ มาณการกระจายตัวออกในแต่ละประตู: ซึ่ งมีท้งั สิ้น 10 ประตู ดังตารางที่ 2 แสดงถึงปริ มาณของผูโ้ ดยสารที่อพยพออกจากเครื่ องบิน
ในแต่ละประตู จากการวิเคราะห์พบว่าการกระจายตัวแบบพาทท์ไฟน์เดอร์ น้ นั ในบริ เวณประตูที่อยูต่ รงข้ามกันจะมีประมาณการออกของผูโ้ ดยสาร
เท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน ซึ่ งเป็ นผลมากจากการที่ผโู ้ ดยสารเลื อกออกประตูที่ใกล้ที่สุดของตัวเอง ดังนั้นจากการสังเกตจะพบว่าเมื่อแบ่งครึ่ งเครื่ องบิน
ตามความยาวผูโ้ ดยสารแต่ละครึ่ งนั้น จะออกประตูที่ใกล้ที่สุดของตนเองจึงทาให้ผลจากการทดลองออกมาเป็ นลักษณะดังกล่าว ในกรณี ของไพโร
ซิ มส์พบว่าจานวนผูโ้ ดยสารที่อพยพออกในแต่ละประตูน้ นั มีปริ มาณไม่เท่ากับพาทไฟน์เดอร์ แต่จากการพิจารณาบริ เวณประตูที่อยูต่ รงข้ามกันจะมี
ประมาณการออกของผูโ้ ดยสารเท่ากันหรื อใกล้เคียงกันเช่นเดียวกับพาทท์ไฟน์เดอร์ และเมื่อพิจารณาจากประตูที่ 5 และ 6 แล้วพบว่าปริ มาณผูโ้ ดยสาร
จะออกที่ประตูดงั กล่ าวเป็ นจานวนมาก (ในบริ เวณประตูที่อยู่ตรงข้ามกันและตาแหน่ งเดี ยวกันของทั้งสองโปรแกรม) นั่นหมายความว่า ถึ งแม้ว่า
ปริ มาณหรื อจานวนผูโ้ ดยสารที่อพยพออกในแต่ละประตูไม่เท่ากันในแต่ละโปรแกรมแต่ทิศทางแนวโน้มในการการอพยพนั้นมีทิศทางไปในทาง
เดียวกันดังภาพที่ 10 จะเห็นว่าถึงแม้ตวั เลขจะไม่เท่ากันแต่ขอ้ มูลทั้งสองชุดมีทิศทางและ (ถ้ากราฟมีความชันขึ้นทั้งสองโปรแกรมก็จะชันขึ้นด้วยและ
ถ้าชันน้อยลงกราฟของทั้งสองโปรแกรมก็จะชั้นน้อยลงตามกันไป) แนวโน้มไปในทางเดียวกัน
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ตารางที่ 2 ปริมาณของผู้โดยสารทีอ่ พยพออกจากเครื่องบินในแต่ ละประตู
หมายเลขประตู
จานวนคนโปรแกรมไพโรซิมส์
จานวนคนโปรแกรมพาทท์ไฟน์เดอร์

1
28
18

2
26
18

3
32
37

4
33
37

5
49
54

6
50
54

7
40
56

8
41
54

9
41
26

10
40
26

ภาพที่ 10 ร้ อยละของการอพยพออกของผู้โดยสารในแต่ ละประตู
- เวลาที่ใช้ในการอพยพจนแล้วเสร็ จ: หมายถึงระยะเวลาที่ผโู้ ดยสารสามารถอพยพออกจากเครื่ องบินได้ท้ งั หมด โดยภาพรวมเมื่อพิจารณา
ถึงการเคลื่อนที่ของผูโ้ ดยสารพบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้เสี ยเวลาในการอพยพนั้นมี 2 กรณี คือ
- จากการเบียดเสี ยดและการแออัดบริ เวณประตูทางออก ซึ่งเมื่อผูโ้ ดยสารได้รับสัญญาณเพื่อทาการอพยพผูโ้ ดยสารทุกคนจะเคลื่อนที่
ไปยังประตูที่ใกล้ที่สุดดังที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อถึงประตูทางออกจะเกิดพื้นที่แออัดบริ เวณประตูเพราะถูกจากัดพื้นที่ทางออกซึ่ งสามารถอกได้ทีละคน
เท่านั้น ทาให้การระบายผูโ้ ดยสารออกไม่ราบเรี ยบดังภาพที่ 11 แสดงถึงความแออัดบริ เวณทางออกและเส้นในภาพแสดงถึ งเส้นทางการเคลื่อนที่
(Occupant Path)
- จากระยะทางในการเคลื่อนที่จากที่นงั่ จนถึ งทางออก เมื่ อระยะทางในการเคลื่ อนที่มีมากก็จะทาให้เสี ยเวลาในการเคลื่ อนที่ไปยัง
ทางออก อีกทั้งในเครื่ องบินที่มีพ้ืนที่จากัดระยะทางที่ตอ้ งเคลื่ อนที่ไปยังทางออกยังมี ผโู ้ ดยสารท่านอื่นที่ตอ้ งการจะใช้เส้นทางเดี ยวกันจึ งทาให้เกิ ด
ความแออัดตามมาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
เมื่อตรวจสอบเวลาที่ได้จากการประมวลผลของทั้งสองโปรแกรมพบว่าโดยโปรแกรมไพโรซิ มส์ใช้เวลาไปทั้งสิ้ น 67.8 วินาที และ
พาทท์ไฟน์เดอร์ ใช้เวลาไป 57.5 วินาทีต่างกันเพียง 10.3 วินาที เนื่ องจากปั จจัยทางพื้นฐานของโปรแกรมโดยไพโรซิ มส์มีพ้ืนทางมาจากการไหลของ
กระแสอากาศหรื อของไหล โดยสมการของโปรแกรมนี้ จะคิดว่าผูโ้ ดยสารเปรี ยบเสมือนอนุ ภาคที่สามารถไหลไปตามกระแสอากาศและผนวกกับ
สมการของแรงทางสังคมมาช่วยกาหนดไม่ให้อนุภาคเหล่านั้นชนกับสิ่ งกีดขวางได้ ซึ่ งต่างจากพื้นฐานของพาทท์ไฟน์เดอร์ โดยพื้นฐานของหลักของ
พาทท์ไฟน์เดอร์ น้ นั ใช้การลากเชื่ อมต่อเส้นจากจุดหนึ่ งถึ งจุดหนึ่ งโดยคิ ดคานวนระยะที่ ใกล้ที่สุดจนไปถึ งบริ เวณทางเดิ นจนต่อไปถึ งทางออกได้
ดังนั้นระยะเวลาการอพยพที่ถูกใช้ในพาทท์ไฟน์เดอร์จึงสั้นกว่าไพโรซิ มส์

ภาพที่ 11 ความแออัดบริเวณทางออกของโปรแกรมไพโรซิมส์ (บน) และพาทท์ ไฟเดอร์ (ล่ าง)
323

Oral Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

4. สรุ ป
จากการศึกษาและอภิ ปรายดังข้างต้น ทั้งสองโปรแกรมนั้นมี ความแตกต่างกันในบางส่ วนแต่โดยภาพรวมแล้วพบว่ามี ทิศทางและ
แนวโน้มไปในทางเดี ยวกัน ซึ่ งสาเหตุที่แตกต่างกันนั้นมาจากพื้นฐานของแต่ละโปรแกรมโดยไพโรซิ มส์ มีพ้ืนฐานจากการไหลของของไหลและ
เปรี ยบผูโ้ ดยสารเป็ นเหมือนอนุ ภาคที่อยูใ่ นของไหลนั้นและมีสมการแรงทางสังคมผนวกเข้าไปซึ่ งเป็ นหลักการของกลุ่มเฮริ์ บบริ่ งเพื่อป้ องกันไม่ให้
อนุภาคเหล่านั้นชนกับสิ่ งกีดขวาง ในขณะเดียวกันพาทท์ไฟน์เดอร์ มีพ้ืนฐานมากจากการใช้จุดต่อจุดเพื่อสร้ างเป็ นเส้นจากที่ที่ผโู ้ ดยสารอยูถ่ ึ งประตู
ทางออกโดยเส้นทางที่ ใกล้ที่สุดตามที่ ได้กาหนดทางออกไว้ ดังนั้นทั้งโปรแกรมไพโรซิ มส์ และพาทไฟน์เดอร์ สามารถใช้เป็ นแนวทางและวิธีใน
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ ยงภัย (ที่น้ ี คือเครื่ องบิน)ได้
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การออกแบบโครงสร้ างการควบคุมแบบแพลนท์ ไวด์ ของกระบวนการผลิตสไตรีน
Plantwide Control Structure Design of Styrene Process
เกศสุ ดา มาช่ วย และ มนตรี วงศ์ ศรี
Keadsuda Machuay and Montree Wongsri
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บทคัดย่อ
การออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ได้รับความสนใจตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั เนื่ องจากการเพิ่มระดับการเบ็ดเสร็ จ
พลังงานและหมุนเวียนมวลสารในกระบวนการทางเคมี ทาให้ระบบการควบคุ มมี ความยุ่งยาก จากปั ญหาทัว่ ไปของการออกแบบโครงสร้ างการ
ควบคุมเพื่อให้ได้ลูพควบคุมกระบวนการที่ดี ขั้นตอนสาคัญคือ การเลื อกจับคู่ตวั แปรควบคุมและตัวแปรปรับให้เหมาะสม ดังนั้นงานวิจยั นี้ ได้เสนอ
วิธีการใหม่สาหรับการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ที่เรี ยกว่า ทฤษฎี จุดตรึ งโดยประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิ ตสไตรี น ซึ่ งอาศัย
เทคนิ คการเลื อกชุดตัวแปรควบคุ มจากการศึกษาผลการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการ โดยใช้โปรแกรมไฮซี สจาลองกระบวนการทั้งสภาวะคงตัวและ
สภาวะพลวัต จากการประเมินประสิ ทธิ ภาพ พบว่าโครงสร้ างการควบคุมใหม่มีสมรรถนะในการควบคุมที่ดี สามารถกาจัดสิ่ งรบกวนในระบบ และ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
คาสาคัญ: การควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ การเบ็ดเสร็ จพลังงาน สไตรี น ทฤษฎีจุดตรึ ง

Abstract
The plantwide control structure design has gained interests from process control community in the past decade since increasing in
degree of integration in chemical process by material recycle and energy integration increases control difficulties.The general problem of
plantwide control structure design is to achieve good controllability loop. A crucial step is to select matches of controlled variable (CVs) and
manipulated variable (MVs) in optimal way. Therefore, this paper presents a new procedure for design plantwide control structures called the
fixture point theory. The proposed method is applied to styrene process and selected the set of control variables from the effects of process
changes. A steady state and dynamics simulations were done using HYSYS software. Based on effectiveness measure, it is found that the designed
control structure has fine controllability is able to eliminate disturbance, maintain the quality of the product.
Keywords: Plantwide Control, energy integration, Styrene, Fixture Point Theory.

1. บทนา
โรงงานอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันด้านเศรษฐกิจสู งทั้งทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการลดต้นทุนการผลิ ต รวมถึ งการลดปริ มาณ
พลังงานที่สูญเสี ยออกจากระบบ ซึ่ งต้องคานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทางโรงงานจึงมีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด การออกแบบโครงสร้ างการควบคุมจึงมี ความสาคัญมากในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ระบบดาเนิ นเป็ นไปตามเป้ าหมายในอดี ต (Umeda,
Kuriyama & Ichidawa, 1987) ได้เสนอวิธีการออกแบบการควบคุมแบบระบบหน่ วย (unit-based) สาหรับกระบวนการทางเคมี ซึ่ งวิธีการนี้ จะไม่
เพียงพอต่อการควบคุมในโรงงานที่มีความซับซ้อน ซึ่ งการหมุนเวียนของสารจะมีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้ างการควบคุม (Downs, 1993)
ทาการศึกษาการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการทางเคมีโดยพิจารณาที่เครื่ องปฏิกรณ์ หน่วยแยกและการรี ไซเคิล ซึ่ งพบว่าระบบสามารถ
ดาเนิ นการได้ตามวัตถุป ระสงค์ แต่ก ารศึ ก ษานี้ ยังใช้ไม่ได้ก ับกระบวนการที่ ซับซ้อนมากขึ้ น โดยทัว่ ไปกระบวนการผลิ ตทางเคมี ห รื อโรงงาน
ปิ โตรเลียมมีหน่วยปฏิ บตั ิการเชื่ อมต่อกันหลายหน่ วย รวมทั้งการหมุนเวียนพลังงานและมวลสารเป็ นเหตุให้กระบวนการซับซ้อนและยากต่อการ
ควบคุม ทาให้กระบวนการเดิมที่สร้างวงควบคุมสาหรับหน่วยย่อยหรื อสาหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้น ไม่สามารถควบคุมกระบวนการให้อยูใ่ นสภาวะที่
ต้องการได้เนื่ องจากผลกระทบซึ่งกันและกันของแต่ละหน่วยย่อย ด้วยเหตุน้ ี จึงมีการนาหลักการ การควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ เข้ามาช่วยในการพัฒนา
ลูปควบคุม (Control loop) ต่างๆ โดยหลักการนี้ เป็ นการออกแบบที่มองภาพรวมทั้งโรงงาน โดยพิจารณากระแสหมุนเวียนของสารและการสะสมของ
พลังงานในระบบ (Luyben และคณะ, 1997) ได้เสนอวิธีการ heuristic สาหรับออกแบบโครงสร้ างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ กล่าวถึ งการจัดการ
ด้านพลังงานและการรั ก ษาคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ โดยประยุก ต์ใ ช้ก ับกระบวนการทางเคมี ซึ่ งวิธีการนี้ จะให้ ผลเกิ นจริ งและจาเป็ นต้องอาศัย
ประสบการณ์ในออกแบบโครงสร้างการควบคุม
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กระบวนการผลิตสไตรี นมีความสาคัญมากในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เนื่ องจากสารชนิ ดนี้ เป็ นสารตั้งต้นสาหรับการผลิ ตหลายชนิ ด
เช่น พลาสติก โฟม เป็ นต้น ซึ่ งกระบวนการผลิตสไตรี นมีความซับซ้อนมาก มีหน่วยปฏิบตั ิการเชื่ อมต่อกันหลายหน่วย รวมทั้งการหมุนเวียนพลังงาน
และมวลสารเกิดขึ้น ส่ งผลให้การควบคุมมีความยุง่ ยาก ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงเสนอวิธีการใหม่ในการออกแบบโครงสร้ างการควบคุมแบบแพลนท์
ไวด์ที่เรี ยกว่า ทฤษฎีจุดตรึ งของวิธีการวงศ์ศรี (เสาวนีย,์ 2552) ประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิตสไตรี น ซึ่ งวิธีการนี้ จะอาศัยเทคนิ คในการจับคู่ตวั แปร
ควบคุม โดยจัดลาดับความสาคัญของตัวแปรกระบวนที่มีผลกระทบต่อกระบวนการมากที่สุด ซึ่ งอาศัยประสบการณ์และการคานวณในการออกแบบ
จากนั้นทดสอบประสิ ทธิ ภาพด้วยการรบกวนที่อตั ราการไหลและทางความร้อน โดยเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการควบคุมกับของ (Luyben, 2011)

2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Downs และคณะ (1993) ได้ทาการศึกษาวิจยั กระบวนการอีสเมน (Tennessee Easrman, TE) โดยพิจารณาที่เครื่ องปฏิก รณ์ หน่ วยการ
แยก รี ไซเคิล ที่เป็ นสถานะแก็สและของเหลว เมื่อนาหน่วยปฏิบตั ิการมาต่อเข้าด้วยกันระหว่างหน่ วยย่อยมักเกิ ดปั ญหาดุลมวลสารระหว่างหน่ วยย่อย
ดังนั้นควรพิจารณากระบวนการอย่างละเอียดเพื่อให้สารทุกโมเลกุลถูกใช้ในกระบวนการตรงตามสมการการเกิดปฏิกิริยา
Luyben และคณะ (1997) เสนอวิธีการควบคุมกระบวนการทางเคมี โดยใช้หลักการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ซ่ ึ งมี 9 ขั้นตอน ศึกษา
ตัวอย่างกระบวนการทางอุตสาหกรรม 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการผลิตไวนิ ลอะซิ เตต กระบวนการของอีสเมนและกระบวนการไฮโดรดิ แอลคิเลชัน่ พบว่ามี 5 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์โดยตรงไม่มีการคานึ งถึ งแต่ละหน่ วยปฏิ บตั ิการ ได้แก่ การกาหนดการจัด
การพลังงาน การกาหนดอัตราการผลิต การตรวจสอบสมดุลมวล การควบคุมความดันและระดับของเหลวของสารในทุกลูป มีการหมุนเวียนคงที่ และ
สุดท้ายคือ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดการกับข้อจากัดทางด้านความปลอดภัยสิ่ งแวดล้อม และการปฏิบตั ิงาน
Skogestad (2004) เสนอขั้น ตอนการออกแบบโครงสร้ างการควบคุ มส าหรั บ กระบวนการผลิ ตทางเคมี เริ่ ม จากการก าหนด
วัตถุประสงค์การดาเนิ นงานและทางเศรษฐกิ จ จานวนตัวแปรอิสระ เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ รวมถึ งการควบคุมปริ มาณสารและอัตราการ
ผลิต โดยแบ่งเป็ นสองส่ วนใหญ่ๆ คือ 1) Top-down analysis พิจารณาหาชุดตัวแปรควบคุมที่ทาให้ optimum economic 2) bottom-up analysis เป็ นการ
พิจารณาจุดที่ควรควบคุมอัตราการผลิตของกระบวนการ
Konda และคณะ (2005) เสนอวิธีการออกแบบโครงสร้ างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ที่เรี ยกว่า Integrated framework อาศัยการ
วิเ คราะห์ประสิ ทธิ ภาพจากแบบจาลองกระบวนการและประสบการณ์ ใ นการออกแบบ ซึ่ งค านึ งการรี ไซเคิล ความปลอดภัย และพิจารณาด้าน
สิ่ งแวดล้อมและทางเศรษฐกิจ โดยประสบความสาเร็ จในกรณี ศึกษากับกระบวนการทางเคมีคือ กระบวนการไฮโดรดิ แอลคิเลชัน่ ของกระบวนการ
ผลิตโทลูอีน วิธีการนี้ สามารถทาให้ระบบการควบคุมทางานได้
สุ ชาดา (2551) ออกแบบโครงสร้ างการควบคุมของกระบวนการไฮโดรดิ แอลคิเลชั่นโดยใช้ทฤษฎี จุดตรึ งในการเลื อกชุ ดตัวแปร
ควบคุม ซึ่ งพบว่าชุดตัวแปรควบคุมที่ได้เหมือนกับโครงสร้างการควบคุมของ Luyben และออกแบบโครงสร้างการควบคุมทั้งหมด 5 โครงสร้าง ใส่ ตวั
รบกวนโดยเปลี่ยนความเข้มข้นของมีเทนที่ fresh feed gas และ อุณหภูมิทางออกของ quencher เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพด้วยค่าความคลาดเคลื่ อน
สัมบูรณ์ (IAE) กับโครงสร้างอ้างอิง (Araujo, 2007) และ (Luyben, 1998)
เสาวนีย ์ (2552) ออกแบบโครงสร้างการควบคุมสาหรับกระบวนการอัลคิเลชัน่ ด้วยวิธีการใหม่คือ วิธีการของวงศ์ศรี ซ่ ึ งอาศัยทฤษฎีจุด
ตรึ งในการเลือกชุดตัวแปรกควบคุม ทาการออกแบบโครงสร้างการควบคุมและประเมินประสิ ทธิ ภาพจากการรบกวน 2 ทาง คือการรบกวนที่อตั รา
การไหลและการรบกวนทางความร้อน ซึ่งพบว่าโครงสร้างที่ได้สามารถกาจัดสิ่ งรบกวนที่เข้ามาในระบบได้ สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีก
ทั้งพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในระบบน้อยลง ดังนั้นวิธีการของวงศ์ศรี เป็ นวิธีการหนึ่ งที่สามารถออกแบบโครงสร้ างการควบคุมสาหรับกระบวนการทาง
เคมีที่ซบั ซ้อนได้ ซึ่งจะทาให้ระบบมีประสิ ทธิภาพในการควบคุมได้
Vasudevan และคณะ (2009) ได้เปรี ยบเทียบวิธีการออกแบบโครงสร้างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สาหรับกระบวนการผลิตสไตรี น
3 วิธีคือวิธี Heuristic ของ Luyben วิธี Integrated framework ของ Konda และวิธี Self-optimizing ของ Skogestad ซึ่ งงานวิจยั นี้ ทาการออกแบบ
โครงสร้างการควบคุมและเปรี ยบเทียบประเมินประสิ ทธิ ภาพในแต่ละวิธีการ ซึ่ งพบว่าการออกแบบด้วยวิธี Integrated framework และ Selfoptimizing มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าวิธี Heuristic
Luyben (2011) ได้พฒั นากระบวนการผลิตสไตรี นจากงานวิจยั (Vasudevan และคณะ, 2009) โดยสนใจเกี่ ยวกับเงินลงทุน ซึ่ งจะได้
สภาวะที่เหมาะสมใหม่สาหรับกระบวนการผลิตสไตรี น สามารถเพิ่มอัตราการเกิดสไตรี นได้ และลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

3. วัตถุประสงค์
เพื่อ แสดงให้ เ ห็ น ระบบควบคุ ม ที่ ไ ด้จ ากวิ ธีก ารของวงศ์ศ รี สาหรั บ การออกแบบโครงสร้ า งการควบคุ ม แบบแพลนท์ไ วด์ข อง
กระบวนการผลิตสไตรี น
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4. วิธีการศึกษา
4.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกระบวนการผลิตสไตรีน
สไตรี นเป็ นสารประกอบอาโรมาติกที่สาคัญในกระบวนการผลิ ตทางเคมี สไตรี นส่ วนใหญ่เกิ ดจากการทาปฏิ กิริยาดี ไฮโดรจิเนชัน่ ของ
เอทิลเบนซิน โดยใช้ potassium-promoted iron oxide เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ดังสมการ
C6H5CH2CH3  C6H5CHCH2 + H2
(1)
C6H5CH2CH3  C6H6 + C2H4
(2)
C6H5CH2CH3 + H2  C6H5CH3 + CH4
(3)
2H2O + C2H4  2CO + 4H2
(4)
H2O + CH4  CO + 3H2
(5)
H2O + CO  CO2 + H2
(6)
จากสมการ ค่าคงที่ของการเกิดปฏิกิริยา (Kinetic parameters) ได้จากงานวิจยั ของ Luyben (Luyben, 2011)

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตสไตรีน (Luyben, 2011)
จากภาพที่ 1 ป้ อนสารตั้งต้น 2 สาร คือ เอทิลเบนซี น (EB) และไอน้ าที่ความดันต่า (LPs) ซึ่ งน้ าจะผสมกับ EB ในอัตราส่ วนที่เหมาะสม
เพื่อช่วยลดความดันและป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาข้างเคียง ไอน้ าส่วนที่เหลือจะถูกป้ อนเข้าเครื่ องทาความร้อนเป็ นตัวให้ความร้ อนแก่สารผสมก่อนทา
ปฏิกิริยา เนื่องจากปฏิกิริยานี้ เป็ นปฏิกิริยาดูดความร้อน ซึ่ งสภาวะที่เหมาะสมในการทาปฏิ กิริยา คือ อุณหภูมิ 560 °C และความดันต่าที่ 270 kPa สาร
ผสมจะป้ อนเข้าถังปฏิกรณ์ที่มีตวั เร่ งปฏิกิริยาบรรจุอยู่ 2 ถังที่ต่อกันแบบอนุกรม เพื่อให้ได้ปริ มาณสไตรี นตามที่ตอ้ งการ ความร้ อนที่เหลื อจากการทา
ปฏิกิริยาของสารผสมที่ออกจากถังปฏิกรณ์จะถูกนาไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารผสม EB ก่อนเข้าถังปฏิกรณ์ถงั แรก จากนั้นลดอุณหภูมิและความ
ดันลง แล้วส่ งไปแยกผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ตอ้ งการออกจากสไตรี นที่ถงั แยก 3 เฟส ซึ่ งแก็สจะถูกปล่อยออกด้านบนและน้ าที่เหลื อจากการทาปฏิ กิริยาจะ
ปล่อยทางด้านล่างของถัง
สไตรี นและสารตั้งต้นที่เหลือจากการทาปฏิ กิริยาจะถูกส่ งไปแยกที่หอกลัน่ ที่หอกลัน่ แรก (Product column) เป็ นการแยกสไตรี นจาก
สารอื่น เนื่องจากสไตรี นและเอทิลเบนซีนมีจุดเดือดที่ใกล้กนั มาก จานวนถาด (Tray) ในหอกลัน่ จึงมีจานวนมาก อีกทั้งยังทางานที่สภาวะสุ ญญากาศ
เพื่อป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน่ ซึ่งผลิตภัณฑ์สไตรี นจะออกทางก้นหอ สารผสมที่เหลือจะออกทางด้านบนหอ
จากนั้นส่งไปหอกลัน่ ที่ 2 (Recycle column) เพื่อแยกเอทิลเบนซีนออกจากสารผสม โดยด้านบนหอคือ เบนซี นและโทลูอีนที่ได้จากการ
ทาปฏิกิริยา ส่วนเอทิลเบนซีนที่เหลือจากการทาปฏิกิริยาจะถูกแยกออกทางก้นหอแล้วส่ งกลับไปเป็ นสารตั้งต้นอีกครั้ง

4.2 การจาลองกระบวนการผลิตสไตรีน
จาลองกระบวนการในโปรแกรมไฮซีส (HYSYSTM) ทั้งสภาวะคงที่และพลวัต และใช้สมการ Peng-Robinson ในการคานวณ ข้อสาคัญใน
การเปลี่ยนกระบวนการจากสภาวะคงที่เป็ นพลวัต จะต้องคานวณขนาดของอุปกรณ์ โดยการตอบสนองทางพลวัตจะขึ้ นอยู่กบั ขนาดของอุปกรณ์
รวมถึงการติดตั้งปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และขนาดของวาล์วควบคุมที่ถูกต้อง ซึ่งวาล์วทุกตัวที่สภาวะคงที่จะออกแบบให้เปิ ดไว้ที่ 50 เปอร์เซ็นต์
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เมื่อทาการติดตั้งตัวควบคุมในสภาวะพลวัต จะต้องกาหนดชนิ ดของตัวควบคุ มและปรับแต่งตัวควบคุม ในการควบคุมของเหลวนิ ยม
เลื อกตัวควบคุมแบบพี การเลื อกค่าปรับแต่งตัวควบคุมด้วยการทดสอบ รี เลย์-ฟี ดแบ็ค (Relay-feedback) ซึ่ งเป็ นการทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ ว
เพื่อให้ได้ค่าเกนสูงสุด (Ku) และคาบค่าสุ ดท้าย (Pu) ใช้ในการคานวณค่าพารามิเตอร์ สาหรับระบบการควบคุมด้วยวิธี Tyreus-Luyben (Luyben, 2002)

4.3 หลักการเลือกตัวแปรควบคุมโดยใช้ ทฤษฎีจุดตรึง (Fixture Point theorem)
หลักการของทฤษฎีจุดตรึ ง คือ การพิจารณาตัวแปรกระบวนการ ที่มีความไวต่อการรบกวนหรื อส่ งผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆ มาก
ที่สุด ตัวแปรกระบวนการตัวนั้นจาเป็ นต้องถูกควบคุม (Controlled variable) ก่อน เพื่อเป็ นการกาจัดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในระบบ

5. ผลการทดลอง
5.1 เลือกโครงสร้ างการควบคุมในหอกลัน่
หอกลัน่ แรก (Product column) ทางานที่สภาวะความดันสุญญากาศ พบว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ นั มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน
มากกว่าความเข้มข้นของสารในหอนี้ จึงไม่เลือกควบคุมอุณหภูมิ จากภาพที่ 2 แสดงผลรวมค่า IAE ที่ได้จากการทฤษฎีจุดตรึ ง ในการหาตาแหน่ งถาด
ที่ควรควบคุมความเข้มข้นของสารในหอกลัน่ ซึ่ งพบว่าถาด (Tray) ที่ 54 ควรจะควบคุมความเข้มข้นของเอทิลเบนซิ น เพราะในจุดนี้ มีความไวต่อการ
รบกวนมากที่สุด

ภาพที่ 2 ผลรวม IAE ของ Tray EB composition ที่ Product column
หอกลัน่ ที่สอง (Recycle column) พบว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลต่อความเข้มของสาร โดยจากการการหาตาแหน่ งถาดที่ควรทาการ
ควบคุมในทฤษฎีจุดตรึ ง (ภาพที่ 3) ดังนั้นในหอกลัน่ นี้จะเลือกควบคุมอุณหภูมิถาดที่ 7 ซึ่งพบว่าถาดที่ 7 มีความไวต่อการรบกวนมากที่สุด

ภาพที่ 3 ผลรวม IAE ของ Tray temperature ที่ Recycle column
5.2 โครงสร้ างการควบคุมสาหรับกระบวนการผลิตสไตรีน
โครงสร้างการควบคุมที่ได้จากวิธีการวงศ์ศรี สาหรับกระบวนการผลิตสไตรี น จากการจับคู่ตวั แปรควบคุมและตัวแปรปรับของกระบวร
การจากทฤษฎีจุดตรึ ง แสดงในภาพที่ 4 เพื่อป้ องกันการสะสมของสาร (Snowball effect) ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการทาปฏิ กิริยาในกระบวนการผลิ ต
จึงเลือกควบคุมความเข้มของเอทิลเบนซีนที่ทางออกจากก้นหอกลัน่ และติดตั้งตัวควบคุมอัตราการไหลที่สายป้ อนกลับของเอทิลเบนซี น
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ภาพที่ 4 โครงสร้ างการควบคุมสาหรับกระบวนการผลิตสไตรีน

5.3 การประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุม
การประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุม ในงานวิจยั นี้ ทาโดยการรบกวนระบบ และสังเกตกราฟการตอบสนองของระบบ ผลการศีกษาที่
ได้เป็ นดังนี้

Time (h)
+20% total EB

Time (h)
-20% total EB

ภาพที่ 5 กราฟแสดงผลการตอบสนอง เมือ่ เปลีย่ นอัตราการไหลของ Total EB ± 20 %
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(1) จากภาพที่ 5 เปลี่ยนอัตราการไหลของ Total EB (a) เป็ น ± 20% โดยเส้นทึบแสดงการเพิ่มอัตราการไหล 20% จาก 278.8 เป็ น
334.56 kmol/h และเส้นปะแสดงการลดลง 20% เท่ากับ 223.04 kmol/h เริ่ มที่เวลา 0.2 ชม. ถึง 10 ชม. ซึ่งพบว่า Fresh feed EB (b) เพิ่มขึ้น จาก 132.8
เป็ น 144.1 kmol/h และลดลง 125.3 kmol/h , LPs steam (c) เพิ่มขึ้นเป็ น 4400 kmol/h และลดลงเหลือ 3600 kmol/h ตามลาดับ จะเห็ นได้ว่า แม้จะมี
สิ่ งรบกวนเข้ามาแต่ระบบควบคุมสามารถกาจัดสิ่ งรบกวนได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้ยงั คงรักษาความบริ สุทธิ์ ของผลิ ตภัณฑ์และปริ มาณผลิตภัณฑ์ได้
ใกล้เคียงกับค่าที่ตอ้ งการดังภาพที่ 5(f) ส่ วนการควบคุมอัตราการไหลของ EB ที่ป้อนกลับ(h) สามารถเข้าสู่สภาวะคงที่ได้ ส่ วนอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่ อง
ปฏิกิริยาทั้ง 2 ถัง (d,e) พบว่า สามารถกาจัดสิ่ งรบกวนได้อย่างรวดเร็ ว แล้วเข้าสู่ ค่าที่ต้ งั ไว้เหมือนเดิม

Time (h)
+10 °C temp inlet of two reactors,

Time (h)
-20% LPs2/EB

ภาพที่ 6 กราฟแสดงผลการตอบสนองของระบบ เมือ่ เปลีย่ นอุณหภูมิ 10 °C และอัตราส่ วนระหว่ าง LPs2/EB
(2) จากภาพที่ 6 (เส้นทึบ) เปลี่ ยนอุณหภูมิขาเข้าเครื่ องปฏิ กิริยาทั้ง 2 เครื่ อง โดยเพิ่มอุณหภูมิจาก 560 °C เป็ น 570 °C จากกราฟพบว่า
อัตราการไหลของ EB และ LPs เท่าเดิม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ มีผลกระทบต่อระบบน้อยมาก ซึ่ งยังคงรักษาคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ท้ งั อัตรา
การไหล (B1) และความบริ สุทธิ์ของสาร (xST) ในภาพที่ 6(f, g) ได้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่ตอ้ งการ
(3) จากภาพที่ 6 (เส้นปะ) เปลี่ยนอัตราส่ วนระหว่าง LPs2/EB จาก 12.12 ไปเป็ น 9.696 ทาให้อตั ราการไหลของ LPs ลดลง 4000 เหลือ
3322.6 kmol/h จากกราฟผลการตอบสนองพบว่า การเปลี่ ยนแปลงอัตราส่ วนนี้ มีผลกระทบต่อระบบน้อย ซึ่ งระบบการควบคุมสามารถควบคุมให้
ระบบเข้าสู่ ค่าที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
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6. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากงานวิจยั นี้ ได้ทาการออกแบบโครงสร้ างแบบแพลนท์ไวด์ด้วยวิธีการของวงศ์ศรี โดยอาศัยทฤษฎี จุดตรึ งในการเลื อกชุ ดตัวแปร
ควบคุม จากการทดสอบประสิ ทธิภาพด้วยการใส่สิ่งรบกวนเข้าไปในระบบ พบว่า โครงสร้างการควบคุมที่ได้สามสามารถกาจัดสิ่ งรบกวน และรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีดงั นั้นวิธีการของวงศ์ศรี ที่อาศัยประสบการณ์ และการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ในการออกแบบนั้น จึ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่
นาไปสู่ระบบการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี

ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ สามารถใช้สาหรับการศึกษาและออกแบบโครงสร้ างการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์กบั กระบวนการเคมีอื่นๆ โดยประยุกต์ใช้
กับวิธีการของวงศ์ศรี หรื อสามารถใช้สาหรับการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการออกแบบโครงสร้ างการควบคุมกับวิธีการออกแบบอื่นได้
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ผลกระทบของอาร์ เอฟไอดีที่มีต่อหัวบันทึก ทีค่ วามถี่ 125 กิโลเฮิร์ต และ 13.56 เมกะเฮิร์ต
Effect of Radio Frequency Identification Set on Recording Head at 125 kHz and 13.56 MHz
Frequencies
อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์
Aphaiphak Prathunthip
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
E-mail : ayashiki13@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอผลกระทบที่เกิ ดจากการส่ งคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของอาร์ เอฟไอดี ไปรบกวนหัวเขียนบันทึก ขนาด 60 GB/in2
ความถี่ที่ใช้ทดลองคือ 125 kHz และ 13.56 MHz สายอากาศอาร์ เอฟไอดีมีขนาดรัศมี 2 cm. พารามิเตอร์ ที่ทดลองคือ ระยะห่ าง (r) และมุม (  ) ผล
การทดลองที่ความถี่ 125 kHz เกิดผลกระทบต่อค่าความต้านทานหัวเขียนสู งสุ ดเท่ากับ 0.10008  เป็ นเปอร์ เซนต์เท่ากับ 1.67% และการทดลองที่
ความถี่ 13.56 MHz เกิดผลกระทบเล็กน้อยเท่ากับ 0.01536  เป็ นเปอร์ เซนต์เท่ากับ 0.256% และพารามิเตอร์ (r) เป็ นตัวแปรที่ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อหัวเขียนบันทึกมากกว่าพารามิเตอร์ (  )
คาสาคัญ: อาร์เอฟไอดี หัวบันทึกแม่เหล็ก คลื่นสนามแม่เฟล็กไฟฟ้ ารบกวน

Abstract
This paper presented was the effect of Radio Frequency Identification (RFID) radiated EM-fields interference to writing recording
head 60 GB/in . Frequency the experiment were 125 kHz และ 13.56 MHz. Size antenna of RFID was 2 cm. The parameter tests were distance (r)
and angle (  ). The result at 125 kHz, the resistance writing head has maximum error was 0.10008  (1.667%). And result at 13.56 MHz has
minimum error was 0.01536  (0.256%). The distance (r) has the effect to writing recording head more than the angle (  ).
Keywords: Radio Frequency Identification (RFID), Magnetic Recording Head, Electromagnetic Interference (EMI).
2

1. บทนา
ชุดเครื่ องชี้ เฉพาะโดยคลื่นความถี่วิทยุหรื อเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี (RFID) ถูกนามาใช้ในโรงงานกันอย่างแพร่ หลาย เพื่อความสะดวก
รวดเร็ ว ประหยัดเวลา และความถูกต้องแม่นยา ของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี มีส่วน ประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่ วนคือ
ส่วนเครื่ องอ่าน (Reader) และส่ วนป้ ายข้อมูล (Transponder or Tag card) ซึ่งมีหลักการทางานคือ ส่วนเครื่ องอ่านจะส่ งพลังงานออกมาจากสายอากาศ
(Antenna reader) อยูใ่ นรู ปคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ ามายังส่ วนป้ ายข้อมูล โดยมีขอ้ มูลแฝงมาด้วย จากนั้นป้ ายข้อมูล จะส่ งพลังงานกลับไปในรู ปแบบ
ข้อมูลแฝงกลับไปยังเครื่ องอ่าน (Microship, 1998)
ในโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิ สก์ไดร์ ฟ ก็ได้มีการนาเอาเทคโนโลยี อาร์ เอฟไอดี มาประยุกต์ใช้งานเช่นเดี ยวกัน แต่ทว่าวัสดุที่ใช้ใน
การผลิตนั้น มีความไวต่อความเสี ยหายมาก เช่น หัวบันทึกแบบแผ่นฟิ ล์มบางทางแม่เหล็ก (Magnetroresistive Head) โดยเฉพาะความเสี ยหายต่อ
ไฟฟ้ าสถิต (อภิรัฐและคณะ, 2546) และสนามแม่เหล็กไฟฟ้ ารบกวนในส่วนของการอ่าน (Read Element) (อภิรัฐและคณะ, 2547)
ดังนั้นในบทความนี้ จึงทาการศึกษาและวิจยั เกี่ ยวผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากชุ ดอาร์ เอฟไอดี ที่ไปรบกวนหัวบันทึกใน
ส่วนการเขียน (Write Element) โดยจะให้ความสาคัญในการศึกษาตาแหน่ งการวางของสายอากาศ ได้แก่ ระยะห่ างระหว่างหัวบันทึกและสายอากาศ
อาร์เอฟไอดี (Distance) และมุมระหว่างหัวบันทึกและสายอากาศ (Angle)

2.วิธีการทดลอง
2.1 ภาคทฤษฎี
เนื่ องจากคลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ ามีผลกระทบต่อหัวบันทึกทางแม่เหล็กโดยตรง และอุปกรณ์อาร์ เอฟไอดีส่งข้อมูลโดยอาศัยคลื่น
ความถี่แม่เหล็กไฟฟ้ าในการส่ งข้อ ดังนั้นจึงเกิดการรบกวนต่อหัวบันทึก จากภาพที่ 1 แสดงตาแหน่ งของหัวบันทึกที่นามาทดลองด้วยวิธีส่งคลื่นอาร์
เอฟไอดีไปรบกวน ขณะทดสอบหัวบันทึกบนเครื่ อง QST 2001 และสายอากาศอาร์ เอฟไอดีมีลกั ษณะเป็ นวงกลมรัศมี 2 cm. สร้างความถี่ 125 kHz
และ 13.56MHz

332

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Oral Presentation
Radiated EM-fields
to Recording Head

RFID
125kHZ and 13.56MHz
control

ภาพที่ 1 แสดงตำแ ง ง

ท ทถ

นส

แ

ไฟฟ้าร

2.2 ภาคการทดลอง
หัวบันทึกแม่เหล็กที่นามาทดลองมีขนาดข้อมูลเท่ากับ 60 GB/in2 และทดลองในส่ วนของกระบวนการเขียนบันทึก เครื่ องมือที่ใช้ทดลอง
ประกอบไปด้วยส่ วนหลักๆ 3 ส่ วนคือ
2.2.1 ส่ วนของอุปกรณ์อาร์ เอฟไอดี 125 kHz และ 13.56 MHz
2.2.2 ส่ วนเครื่ องทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กของหัวบันทึก (Quasi Static Tester 2001: QST 2001)
2.2.3 ส่ วนการวัดสัญญาณคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
3.1.1
2.2.1
125kHz and 13.56MHz
125kHz

Loop antenna
Reader of RFID

RFID
Radiated field

3.1.2
2.2.2
Close Field
probe
HP 11941A
67.5 dB{(µA/M)/µV}

QST
2001

Controller computer
for RFID

Computer control
QST

3.1.3
2.2.3
L1

L2
1.407 dB/1.53M

1.904 dB/2.07M

RF pre-amp
HP 8447F, 25 dB

Spectrum analyzer
RSA 3303A

ภาพที่ 2 โครงสร้ างการติดตั้งเครื่องมือในการทดลองหัวเขียนบันทึกขนาด 60 GB/in2
ในภาพที่ 2 แสดงการติดตั้งเครื่ องทดลองส่ งคลื่นอาร์ เอฟไอดี ไปยังหัวเขียนบันทึก และเครื่ องมือที่ใช้ในทดลองถูกนามาติดตั้งภายในกรง
ตาขายทองเหลืองที่มีปริ มาตรเท่ากับ 2.5 x 2 x 1.9 m ดังภาพที่ 3 เพื่อการป้ องกันผลกระทบของสัญญาณคลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากภายนอกเข้ามา
รบกวนเครื่ องมือทดลอง ซึ่งสามารถป้ องกันสัญญาณคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากภายนอกได้ประมาณ 20-30dB (A. Kruesubthaworn, 2007)

ภาพที่ 3 การติดตั้งเครื่องมือทดลองภายในกรงตาข่ ายทองเหลือง
พารามิเตอร์ ที่ใช้ในการทดลองคือ ระยะห่ างระหว่างหัวบันทึกและสายอากาศอาร์ เอฟไอดี (Distance; r ) ปรับค่าได้จาก 1 cm. ถึง 10 cm.
และมุมระหว่างหัวเขียนบันทึกและสายอากาศของอาร์ เอฟไอดี (Angle;  ) ปรับมุมได้ 5 ระดับคือมุม  = 0o, 30o, 45o, 60o และ 90o ซึ่ งแสดงการ
ติดตั้งได้ดงั ภาพที่ 4 และ 5 จากนั้นทาการส่ งคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากสายอากาศอาร์ เอฟไอดีไปรบกวนกระบวนการเขียนของหัวบันทึกขณะ
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ทดสอบวัดค่าคุณสมบัติของความต้านทานในหัวเขียนบนเครื่ องทดลอง QST 2001 และทาการวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของคลื่ นอาร์ เอฟไอดี
ขณะทดลองด้วย close-field probe ส่ งค่าไปแสดงผลบนเครื่ อง spectrum analyzer

ภาพที่ 4 การปรับค่ ามุม  = 0o, 30o, 45o, 60o และ 90o ในการทดลองกับหัวเขียนบันทึกขนาด 60 GB/in2

ภาพที่ 5 การปรับระยะ r = 1 cm, 2 cm, 3 cm, …, 10 cm ในการทดลองกับหัวเขียนบันทึกขนาด 60 GB/in2

3. ผลการทดลอง
จากภาพที่ 2 กระแสไฟฟ้ าที่ใช้ไบอัสเข้าที่หวั เขียนบันทึกเท่ากับ 3 mA ค่าความต้านทานของหัวเขียนในสภาวะปกติ ( RW ) เท่ากับ 6
Ω เมื่อนาคลื่นอาร์เอฟไอดีความถี่ 125 kHz และ 13.56MHz เข้ามารบกวนขณะที่ทดสอบหัวเขียนบันทึกนั้น สามารถแสดงผลการทดลองดังภาพที่ 6
0.14

θ = 0o
θ = 30o
θ = 45o
θ = 60o
θ = 90o

ΔR (Ω)

0.12
0.1
0.08
0.06
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1

ภาพที่

2

3

การเปลีย่ นแปลงของ

4

5

6

7

ระยะห่ าง, r (cm)

8

9

10

ต ท บนหัวเขียนบันทึกทีค่ วามถี่ 125 kHz
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0.14
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θ = 45o
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การเปลีย่ นแปลงของ
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ระยะห่าง, r (cm)
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10

ต ท บนหัวเขียนบันทึกทีค่ วามถี่ 13.56 MHz

ค่า RW คือการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานในหัวเขียนบันทึกขณะถูกคลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของอาร์ เอฟไอดี รบกวน ซึ่ ง
สามารถคานวณได้ดงั สมการ

RW  RWB  RWA

(1)

เมื่อ RWB คือ ค่าความต้านทานในหัวเขียนบันทึกก่อนถูกคลื่นสนามแม่เหล็กรบกวน
RWA คือ ค่าความต้านทานในหัวเขียนบันทึกหลังถูกคลื่นสนามแม่เหล็กรบกวน
จากภาพที่ 6 เมื่อพิจารณาคลื่นสนามแม่เหล็กที่ความถี่ 125kHz การปรับระยะห่ าง (r) มีผลทาให้ค่า RW เกิดการเปลี่ ยนเนื่ องจากถูก
คลื่นอาร์เอฟไอดีรบกวน โดยมีค่าสูงมากอยูใ่ นช่วง 1 cm. – 2 cm. มีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.10008  คิดเป็ นเปอร์ เซนต์เท่ากับ 1.67% และจะลดลงอย่าง
รวดเร็ วในช่วง 3 cm. – 5 cm. ค่า RW ที่เกิดจากการปรับมุม  = 0o, 30o, 45o, 60o และ 90o นั้น มีผลกระทบต่อหัวเขียนบันทึกค่อยข้างน้อย
เนื่องจากลักษณะของกราฟ RW เกิดความแตกต่างกันน้อย
จากภาพที่ 7 เมื่อพิจารณาคลื่นสนามแม่เหล็กที่ความถี่ 13.56MHz เมื่อปรับค่าระยะห่ าง (r) จาก 1 cm. ถึง 10 cm. และปรับมุม  = 0o, 30o,
45o, 60o และ 90o นั้น ผลกระทบที่ทาให้เกิดค่า RW เปลี่ ยนแปลงขณะทดสอบหัวเขียนบันทึก มีค่าน้อยมาก ค่าเฉลี่ ยของ RW เท่ากับ 0.01536
 คิดเป็ นเปอร์ เซนต์เท่ากับ 0.256% ซึ่ งมีค่าน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า RW
จากผลการทดลองที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ส่งจากสายอากาศอาร์ เอฟไอดีน้ นั สามารถทาให้เกิ ดการรบกวนต่อ
ค่า RW ของหัวเขียนบันทึกขนาด 60 GB/in2 เท่านั้น แต่ไม่สามารถทาให้ลกั ษณะโครงสร้ างของหัวเขียนบันทึกเปลี่ ยนแปลงหรื อถูกทาลายแต่อย่าง
ใด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยทาการ SEM (Scanning Electron Microscope) ที่หัวเขียนบันทึก และแสดงผลการ SEM ลักษณะโครงสร้างหัวเขียน
บันทึกได้ดงั ภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ภาพ SEM ลักษณะโครงสร้ างของหัวเขียนบันทึกขนาด 60 GB/in2 หลังการทดลอง
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4. สรุ ป
ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ออกมาจากขดลวดสายอากาศอาร์ เอฟไอดีน้ นั ก่อให้เกิดการรบกวนต่อกระบวนการเขียนข้อมูลของ
หัวบันทึกมากสุดที่ความถี่ 125 kHz และไม่เกิดการรบกวนต่อหัวเขียนบันทึกที่ความถี่ 13.56 MHz และสามารถสรุ ปผลการทดลองได้ดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลเกิดกระทบต่ อ RW ของหัวบันทึกเนื่องจากอาร์ เอฟไอดี
พารามิเตอร์

ระยะห่ าง (r)

มุม (  )

ผลกระทบสู งสุ ดช่วง 1 cm. – 2 cm.

RW ที่ความถี่ 125 kHz

ค่าเฉลี่ย

RW = 0.10008 

เกิดผลกระทบเล็กน้อย

คิดเป็ นเปอร์เซนต์เท่ากับ 1.67%
ผลกระทบน้อยมาก

RW ที่ความถี่ 13.56 MHz

ค่าเฉลี่ย

RW = 0.01536 

ผลกระทบน้อยมาก

คิดเป็ นเปอร์เซนต์เท่ากับ 0.256%

จากการทดลองทราบได้ว่าการนาอุปกรณ์อาร์ เอฟไอดี ไปประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรมฮาร์ ดิสก์ไดร์ น้ นั ก่อให้เกิดปั ญหาการ
รบกวนของคลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ ากับหัวบันทึกขณะทาการทดสอบ แต่ทุกคลื่ นความถี่ ก็ไม่สามารถที่จะเกิ ดปั ญหาได้ท้ งั หมด เช่ น คลื่ นความถี่
13.56 MHz ที่มีค่าความถี่สูงนั้น ยังไม่สามารถรบกวนการทดสอบได้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเครื่ องทดสอบและหัวบันทึกบางชนิ ด ทนต่อการรบกวนของ
คลื่นความถี่บางช่วงได้ การรบกวนจึงมีค่าไม่คงที่ (A. Kruesubthaworn and friends, 2008) ดังนั้นก่อนนาอุปกรณ์อาร์ เอฟไอดี ไปใช้งานจะต้องมีการ
ทดสอบการเกิดคลื่นสัญญาณรบกวนก่อน
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การออกแบบระบบควบคุมสาหรับอากาศยานเบากว่ าอากาศภายในอาคาร
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บทคัดย่ อ
เนื่ องจากปั จจุบนั ระบบการบังคับทิศทางอัตโนมัติมีความแพร่ หลายและเป็ นที่ สนใจ ซึ่ งมี การนาไปใช้ในกลุ่ มของอากาศยาน เช่ น
อากาศยานไร้นกั บิน (Unmanned aerial vehicle) ทั้งที่เป็ นแบบปี กตรึ ง (Fix Wing) และ แบบที่เป็ นปี กหมุน (Rotate Wing) เพื่อให้อากาศยานสามารถ
ทาการบังคับทิศทางหรื อรักษาทิศทางโดยอัตโนมัติแต่อากาศยานทั้งสองแบบยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องของการปฏิ บตั ิภารกิ จในบางพื้นที่ ที่ตอ้ งการอากาศ
ยานที่ลอยตัวนิ่งๆ เคลื่อนที่ชา้ ๆ เสี ยงของอากาศยานไม่ดงั ซึ่งในการวิจยั จะมุ่งเน้นการออกแบบระบบรักษาระดับความสู ง โดยอาศัยเซ็นเซอร์ จาพวก
คลื่นความถี่เหนือเสี ยง (Ultrasonic) และการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic control) โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 8 บิต (bit) ซึ่ ง
ใช้แบบจาลองของอากาศยานเบากว่าอากาศ ทาการทดสอบหาผลตอบสนอง โดยใช้ระบบควบคุม สี่ แบบคือ พีไอดี (PID) ระบบเชิ งเส้นคงค่าแบบ
เหมาะสมที่สุดตามสมการกาลังสอง หรื อ LQR (Linear Quadratic Regulator) ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ (fuzzy logic) และ tracking error ทาการควบคุม
ให้อากาศยานเบากว่าอากาศ ให้สามารถรักษาระดับความสู งได้โดยอัตโนมัติ โดยการใช้ระบบควบคุมทั้งสี่ เพื่อทาการศึกษาว่าระบบควบคุมแบบใด
ให้ผลเป็ นที่น่าพอใจที่สุด จากผลของการวิจยั ระบบควบคุมสามารถรักษาความสู งตามตัวแปรที่กาหนดได้งานวิจยั ชิ้ นนี้ จึงมีประโยชน์ในการศึกษา
และพัฒนาระบบควบคุมอากาศยานเบากว่าอากาศให้ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางแก่การพัฒนาต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ควบคุม ออกแบบ อากาศยานเบากว่าอากาศ

Abstract
This research needs the airship can be operated in the exhibition hall which is equipped with the air-conditioning which the wind
blown out of the tube in the up direction, which this can affect the blimp in terms of longitudinal dynamics. So the research needs to study
Automatic Control system for the model working properly which will emphasize on the design of System to make sure that the airship can control
the altiude as we need.
This research is useful for studying and developing the blimp to be more effective and will be the guideline for the development in
the future.
Keywords: Control, Design, Blimp.

1. บทนา
อากาศยานเบากว่าอากาศ (Blimp) ถูกนามาใช้ในภารกิ จที่ตอ้ งการลอยตัวอยูน่ ิ่ งเป็ นเวลานานๆ และปฏิ บตั ิ ภารกิ จด้านต่างๆ ได้
หลากหลาย เช่น การถ่ายรู ปมุมสู ง การถ่ายทอดกีฬาที่ตอ้ งการรู ปมุมสูง การสารวจทรัพยากรทางด้านการเกษตรป่ าไม้การโฆษณาที่ตอ้ งการความโดด
เด่น การถ่ายทอดกีฬาที่ตอ้ งการรู ปมุมสู ง การตรวจสอบสรู ปอากาศ รวมถึงภารกิ จทางทหาร ด้วยจากความต้องการและสาเหตุดงั กล่ าว การพัฒนา
อากาศยานเบากว่าอากาศ ให้มีความสามารถในการรักษาทิศทางและความสู งโดยอัตโนมัติ โดยการติดตั้งระบบควบคุ มการบิ น (Flight Control)
ทางานร่ วมกันกับเซ็นเซอร์ ต่างๆ เช่น คลื่นความถี่เหนือเสี ยง (Ultrasonic) หรื อใช้ จีพีเอส (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) เพื่อให้ทราบความสู ง
และตาแหน่ งปั จจุบนั ของอากาศยานเบากว่าอากาศ เนื่ องจากงานวิจยั ชิ้ นนี้ ตอ้ งการให้ อากาศยานเบากว่าอากาศ ใช้งานภายในอาคาร โดยสามารถ
รั ก ษาความสู ง ตามที่ ก าหนดไว้ไ ด้ ดัง นั้ น ในงานวิ จ ัย นี้ จะมุ ้ง เน้ น ในการออกแบบระบบควบคุ ม อัต โนมัติ (Automatic control) โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต (bit) โดยใช้แบบจาลองของอากาศยานเบากว่าอากาศ ทาการทดสอบหาผลตอบสนอง และใช้ระบบควบคุมแบบ
พีไอดี (PID) ระบบเชิ งเส้นคงค่าแบบเหมาะสมที่สุดตามสมการกาลังสอง หรื อ LQR (Linear Quadratic Regulator) ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ (fuzzy
logic) และ tracking error ทาการควบคุมให้อากาศยานเบากว่าอากาศสามารถรักษาความสู งตามที่ กาหนด ซึ่ งจากงานที่ผ่านมาของ Christopher
Shucksmith (The Design and Implementation of an Airborne Surveillance Vehicle) และ Pablo González Alvarez .December (The Autonomous
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Blimp Project ) ควบคุมจะใช้การควบคุมแบบ พีไอดี และ ตรรกศาสตร์คลุมเครื อ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะใช้การควบคุม เชิ งเส้นคงค่าแบบเหมาะสมที่สุด
ตามสมการกาลังสอง (LQR) และ tracking error ทาการเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา

2. วิธีการวิจัย
2.1 Selection Criteria (Pablo González Alvarez .December 2005 - May 2006)
ทาการเลื อก อากาศยานเบากว่าอากาศควบคุมด้วยวิทยุ (Radio Control) ที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อสามารถใช้ในสภาวะภายในอาคาร
(Indoor) ได้ โดยต้องคานึ งถึง (1) ขนาดของอากาศยานเบากว่าอากาศ (2) น้ าหนักบรรทุก (Payload) และ (3) รู ปแบบของมอเตอร์ ที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนอากาศยานเบากว่าอากาศ ซึ่ งการให้ความสาคัญในส่ วนของน้ าหนักบรรทุกนั้นเป็ นจุดสาคัญ เนื่ องจากจะได้ทราบว่าต้องออกแบบอุปกรณ์
ควบคุมการบินให้มีน้ าหนักที่ อากาศยานเบากว่าอากาศ สามารถบรรทุกได้ ในส่ วนต่อมาจะต้องทราบรู ปแบบของ gondola ให้มีช่องว่างสามารถใส่
อุปกรณ์ลงไปได้ และต้องให้มีมอเตอร์ ที่ให้แรงขับในทิศทางที่ตอ้ งการบังคับได้ ซึ่ งจุดที่สาคัญคือการควบคุม 3 แกน คือ Roll, Pitch และ Yaw
เพื่อให้สามารถบังขับทิศทางและความสูงได้ ซึ่ งงานวิจยั นี้ได้ขอ้ กาหนดในการเลือกรู ปแบบของอากาศยานเบากว่าอากาศไว้ดงั นี้
• Size: ขนาดของอากาศยานเบากว่าอากาศ ขึ้นอยูก่ บั น้ าหนักของอุปกรณ์ควบคุมการบิน ถ้าใช้อากาศยานเบากว่าอากาศที่มีขนาดใหญ่
ก็สามารถรับน้ าหนักอุปกรณ์ได้มากแต่ก็มีปัญหาในการทดลองในพื้นที่จากัด
• Maximum payload capacity: จุดนี้ เป็ นส่วนสาคัญเนื่ องจากต้องทราบน้ าหนักที่จะบรรทุกบน gondola และน้ าหนักบรรทุกร่ วมของ
อากาศยานเบากว่าอากาศ
• Mechanical control system: ซึ่ งจะเลือกใช้ อากาศยานเบากว่าอากาศที่มีสองมอเตอร์ โดยมอเตอร์ ท้ งั สองจะทาหน้าที่บงั คับทิศทาง
และเพื่อรักษาความสู งไปพร้อมกัน

2.2 The Selected Blimp
ในที่น้ ี ได้กาหนดน้ าของอุปกรณ์ที่จะบรรทุกไว้ที่ประมาณ 100-200 กรัม จึงทาการเลื อก อากาศยานเบากว่าอากาศ ขนาด 1 เมตร แต่
เนื่ องจากต้องการทดลองในส่ วนของการควบคุมความสู งเท่านั้น และประกอบกับเพื่อสะดวกในการหาอุปกรณ์จึงใช้ลูกโป่ ง (Balloon) บรรจุแก็ส
ฮีเลียมแทน ซึ่งใช้ขอ้ มูลของอากาศยานเบากว่าอากาศ มาเป็ นข้อมูลในการสร้างแบบจาลองเพื่อหาผลตอบสนองของระบบ ลูกโป่ งมีขนาดเหมาะสม
ในการทดสอบและเคลื่ อนย้ายและใช้แก็ส ฮีเลียมในการอัดเข้าไปในตัว เพื่อให้เกิ ดการลอยตัว ซึ่ งแรงยกเท่ากับ 200 กรัม และน้ าหนักของ gondola
เท่ากับ 100 กรัม จึงทาการถ่วงน้ าหนักอีก 100 กรัม รู ปแบบของ gondola แบบ 2 มอเตอร์ ที่ใช้ในการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รู ปแบบของลูกโป่ ง (Balloon) ทีใ่ ช้ แทนอากาศยานเบากว่ าอากาศ (Blimp)
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2.3 Electronic Circuit
• Blimp state observation ในการสัง่ ให้ทางานแบบการควบคุมการบินอัตโนมัติ ต้องอาศัยเซ็นเซอร์ ที่จะติดตั้งบน อากาศยานเบากว่า
อากาศ เช่น จีพีเอส รับค่าของต่าแหน่งปั จจุบนั เพื่อทาการปรับทิศทางของ อากาศยานเบากอากาศ ให้เคลื่อนที่ผา่ นจุดอ้างอิงที่กาหนด และคลื่ นความถี่
เหนือเสี ยง (Ultrasonic) ให้ค่าระยะจากพื้นถึงอากาศยานเบากว่าอากาศเพื่อให้ทราบความสู ง
• Flight Control ซึ่ งในงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ The Autonomous Blimp Project of LAAS-CNRS (Kyun Jung, Philippe Soueres, Simon
Lacroix) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ flight phases การควบคุมกลยุทธ์ในการ take off และ landing โดยมุ่งประเด็นให้ความสาคัญไปที่การควบคุม
ด้านข้างลาตัว (lateral control) ให้อยูใ่ นช่ วงสภาวะคงตัว (steady state) องค์ประกอบของ Flight control แสดงรายละเอียดตามภาพที่ 2 โดยแสดงถึง
การเชื่อมต่อระหว่าง 3 ฟังค์ชนั่ คือ Control Planner, Flight control และ statmonitor
• Control Planner ทาหน้าที่ดูแลความสูงตามที่กาหนดไว้
Control Planner

Motion planner

Flight control
State Monitor
State estimation and fault detection

Servos & Thrusters

Ultrasonic

ภาพที่ 2 รายละเอียดองค์ ประกอบของส่ วนควบคุม

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
3.1 โมเดลควบคุมความสู ง (Altitude model)
ทาการหาสมาการของอากาศยานเบากว่าอากาศในเทอมของการควบคุมความสู งเขียนในรู ปของ Dynamic and kinematics ได้ดงั นี้




(1)

mg  Tp  Tbh  c h  m h

โดยที่

mg คือ น้ าหนักของอากาศยานเบากว่าอากาศ
Tp คือ แรงขับของใบพัด
Tb คือ แรงยกของอากาศยานเบากว่าอากาศ


c h คือ แรงต้านของอากาศ
h คือ ความสู งจากอากาศยานเบากว่าอากาศถึงพื้น
จากสมาการที่ (1) เขียนในรู ปของ Equations of motion
0


x   mg Tb

( )
m
m

1
0
 x1 
c      1  Tp
 x2 
m
m

(2)

x 
y  1 0  1 
 x2 

3.1.1 Open loop response
จากสมาการที่ (2) ทาการทดสอบผลตอบสนองของระบบใช้โปรแกรม matlab ทาการหา transfer function และทาการหาผลตอบสนอง
ของระบบเมื่อมีการป้ อน อินพุทเข้าไป
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ภาพที่ 3 ผลตอบสนองของระบบโมเดลควบคุมความสู ง
3.1.2 Design requirement
ขั้น ตอนต่ อไปเมื่ อรู้ ผลตอบสนองของระบบแล้วก่ อนที่ จะท าการออกแบบการควบคุ มป้ อนกลับ จะท าการก าหนดขอบเขตของ
ผลตอบสนองที่ตอ้ งการก่อน เพื่อที่จะได้เป็ นการกาหนดขอบเขตของการทดลองนี้ เอาท์พุท Overshoot ไม่เกิ นสิ บเปอร์ เซ็นต์ เมื่อป้ อนอินพุทเข้าไป
ผลตอบสนองที่ตอ้ งการไปเกิน 5 วินาที ระบบเข้าสู่ สภาวะปกติ (setting time) ไม่เกิ น 10 วินาที และ steady state error ไม่เกิ น สิ บห้า เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ ง
ต้องทาการควบคุมความสู งให้ อยูใ่ นช่วง 51 ถึง 69 เซนติเมตร
สรุ ปความต้องการของระบบที่ออกแบบ
Overshoot: Less than 10%
Rise time: Less than 5 seconds
Setting time: Less than 10 seconds
Steady state error: Less than 15%
3.1.3 Closed loop transfer function
การออกแบบระบบควบคุมป้ อนกลับ การออกแบบระบบควบคุมเพื่อรองรับความต้องการที่กาหนดไว้น้ นั โดยระบบควบคุมจะมีความ
แตกต่างในเรื่ องการออกแบบแตกต่างกัน เช่ น PID (Proportional Intergal deriventive), Frequency response, state space ซึ่ งในการทดลองครั้งนี้ จะใช้
PID, LQR Optimal control, Fuzzy และ Tracking error (Christopher shecksmith. 04 May 2006) ทาการเปรี ยบเทียบให้เห็นผลความแตกต่างกัน
ผลตอบสนองที่ได้จะเป็ นอย่างไร

3.2 ออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ PID Controller
ระบบควบคุม PID แบ่งเป็ น 3 แบบ คือ (1) Proportional Control (2) Proportional Derivative Control และ (3) Proportional Integral Derivative
Control
1
Transfer function ของแบบควบคุมความสู งของอากาศยานเบากว่าอากาศ
(3)
G( s) 
S 2  0.26S

สมการ PID Control ในรู ปของ Transfer function
KP 

(4)

K S 2  KPS  KI
Ki
 KD S  D
S
S

3.2.1 Controller Theory section
t

Mv(t )  K P e(t )  Ki  e( )d  K d
0

de
dt

(5)

การทางานของการควบคุมแบบ PID variable (e) แสดงค่า error ระหว่างเอาท์พุทและอินพุท error จะส่ งให้ PID Controller และ
Controller จะทาการคานวณโดยใช้ derivative และ Integral โดยสัญญาณอินพุท จะถูกรวมเข้ากับ KP, KI, KD เมื่อทาการประมาณค่าของ error
สัญญาณอินพุทจะส่ งต่อให้ plant และได้สัญญาณเอาท์พุทและสัญญาณเอาท์พุทใหม่จะถูกส่ งกลับมาให้ sensor เพื่อคานวณค่า error ใหม่เมื่อได้ค่า
error ใหม่ก็จะส่งให้ derivative, intergral คานวณใหม่ซ่ ึ งกระบวนการก็จะทาวนต่อไป
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Kp = ทาการลดค่าของ rise time แต่ไม่ได้ขจัด error
Ki = ทาการขจัดค่า error ของ state แต่จะทาให้เกิด transient response
Kd = ทาการเพิ่ม stability ของระบบลด overshoot และทาให้ transient response ดีข้ ึน
ทาการพิจารณาแบบ proportional control ตามสมการด้านล่าง
KP
 (S )
 2
 e ( S ) S  ( K p  0.26) S

(6)

ใช้ matlab ดูค่า response ของระบบ

ภาพที่ 4 ผลตอบสนองของระบบ เมือ่ ใช้ การควบคุมแบบ PD
พิจารณากราฟผลตอบสนองของระบบมี rise time น้อยกว่า 5 วินาที overshoot มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ setting time มากกว่า 10 วินาที
และ steady state error มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งระบบมีผลตอบสนองไม่เป็ นตามความต้องการจึงทาการปรับปรุ งโดยใช้การควบคุมแบบ พีไอดี มา
แก้ไขกราฟลด overshoot setting time และ steady :ซึ่งได้ผลตามกราฟในภาพที่ 5 จะเห็นว่ามีความราบเรี ยบมากขึ้นและได้ผลตอบสนองอยูใ่ นภายใน
ใต้เงื่อนไข

ภาพที่ 5 ผลตอบสนองของระบบ เมือ่ ใช้ การควบคุมแบบ PID
3.3 LQR with referent input
โดยปกติในการแก้ปัญหาของ LQR จะเป็ นการทาให้ state ของระบบเข้าสู่ ศูนย์แต่ว่าเป้ าหมายของเราต้องการ state เข้าสู่ เป้ าหมายค่าๆ
หนึ่ง ซึ่งในที่น้ ีเท่ากับ 0.6 สมมุติไม่รู้วา่ ต้องทาการป้ อนอินพุทเท่าไรเพื่อจะได้เอาท์พุทออกมา เท่ากับที่เราต้องการซึ่ งการแก้ปัญหานี้ สามารถทาได้
โดยใช้ LQR แบบ Optimal control สาหรับการแก้ปัญหาแบบ SISO ใช้สมการตามด้านล่างนี้
 xd   A
ud   C
  

1

(7)

B  0 
D   yd 

ทาการหา Xd และ Ud
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 x1  0 1 0

  

x

0

0.26
1
 2 

Tp  1 0 0

 

1

0  0.6
0   0 
   
0.6  0 

(8)

ใช้ matlab ทาการหาค่า P และ K โดยค่า Q = 1 และ R=1 จะได้ u*
[K]=lqr(A,B,Q,1)
จากสมการ u  kx จะได้
(9)

x 
u*  1.00 1.177   1 
 x2 

u(t )  u(t )  ud
x 
0.6
 1.00 1.177   1   1.00 1.177   
0 
 x2 
 x1 
 0.6  1.00 1.177   
 x2 

นา u(t ) = 0.63246 ไปเป็ นค่าอินพุทใหม่ และใช้ matlab หาค่าตอบสนองเพื่อดูค่าเอาท์พทุ

ภาพที่ 6 ผลตอบสนองของระบบ เมือ่ ใช้ การควบคุมแบบ LQR โดยทาการหาอินพุท
จากกราฟจะเห็ นว่าระบบมี setting time ดี ข้ ึ นและค่าต่างๆ ไม่เกิ นเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้โดยจากค่าเอาท์พุทใหม่เท่ากับ 0.6 ซึ่ งการ
กาหนดค่า Q จะมีผลต่ออินพุทที่หาได้ ซึ่ งจากการลองปรับค่า Q มากขึ้นก็จะทาให้อินพุทมากขึ้นด้วยและในทางกลับกันถ้าค่า Q น้อยลง ก็จะทาให้
อินพุทน้อยลงด้วยแต่ก็จะทาให้ setting time มากขึ้นด้วยเช่ นกันและค่าอินพุทใหม่ที่หาได้ก่อนนามาใช้ตอ้ งคานึ งถึงความสามารถของ hardware ว่า
สามารถปรับได้ตามค่าที่ตอ้ งการป้ อนได้หรื อไม่

3.4 Fuzzy Control
พิจารณาระบบแบบ two input one output ซึ่งทาการรับอินพุทของความสูงและ PWM ส่วนเอาท์พทุ ทาการควบคุม Thrust ของใบพัด
เพื่อควบคุมให้อยูช่ ่วงความสูงที่ตอ้ งการ ทาการกาหนด membership function ดังภาพที่ 7 และ สามารถใช้ matlab กาหนดอินพุทและเอาท์พุท เพื่อให้
matlab หาค่าเอาท์พทุ

ภาพที่ 7 membership function ของความสู ง
ใช้คาสัง่ matlab ทาการหาเอาท์พทุ โดยทดลองกาหนดอินพุท ความสู งเท่ากับ 1 และ motor (PWM) เท่ากับ 64
คาสัง่ matlab
fis=readfis('blimp');
out=evalfis([1 64],fis)
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จะได้ output เท่ากับ 64 ซึ่ งเป็ นสัญญาณ PWM ส่งไปยัง motor เพื่อทาสั่งให้ มอเตอร์ หมุนใบพัดสร้างแรงขับให้อากาศยานเบากว่าอากาศ
ซึ่งสามารถใช้กราฟแบบพื้นผิว (surface viewer) อธิบายการทางานของ ตรรกศาสตร์คลุมเครื อ (fuzzy logic) ได้ดงั แสดงตามภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ ระหว่ างสองอินพุท (altitude และ motor) และหนึง่ เอาท์ พุท PWM
3.5 Tracking Error
จากงานของ LATERAL TRACK CONTROL LAW (Marius Niculescu, 8 -11 January 2001) กล่าวถึ งการ tracking เข้าหาเป้ าหมาย
คือ way point โดยดูจาก error เพื่อไปควบคุมการปรับทิศทางเข้าหา way point

ภาพที่ 9 การ tracking เข้ าหาความสู งเป้ าหมาย
จากภาพที่ 9 สามารถเขียนในรู ปของสมาการได้ดงั นี้
(10)
ค่า k กาหนดอยูใ่ นช่วง 0  k  1 ในที่น้ ีกาหนดค่า k เท่ากับ ซึ่ งถ้าค่า k มีค่าน้อยกว่า 1 ระบบจะเข้าสู่ เป้ าหมายช้าลงแต่ระบบจะเกิด
overshoot น้อยลงด้วย ผลตอบสนองของระบบดังแสดงตามภาพที่ 10
Error  k  xtrack  a lo ngtrack

ภาพที่ 10 ผลตอบสนองของระบบ เมือ่ ใช้ การควบคุมแบบ tracking error
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4. สรุ ปผลการวิจัย
การควบคุมในงานวิจยั ชิ้นนี้ จะกาหนดให้ อากาศยานเบากว่าอากาศเคลื่ อนที่ข้ ึนลงในแนวดึ่ ง เพื่อรักษาความสู งตามที่กาหนด โดยทา
การทดลองอยู่ภายในอาคารเพื่อสามารถกาหนดตัวแปรเรื่ องทิศทางของลมได้ โดยใช้การออกแบบระบบควบคุม (Feedback control) แบบ พีไอดี
LQR ตรรกศาสตร์ คลุมเครื อ (fuzzy logic) และ tracking error เพื่อให้อากาศยานเบากว่าอากาศรักษาความสู งโดยอัตโนมัติได้ ซึ่ งการทดลองใช้วิธี
เขียนภาษา C ตามลักษณะของการควบคุ มแต่ละแบบ ทั้งสี่ แบบลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วทาการทดสอบการรักษาความสู งของแต่ระบบ
ควบคุม และทาการบันทึกผลการทดลอง ซึ่งนา log ผลการทดลองมาทาการสร้างกราฟ เพื่อให้สามารถเห็ นความแตกต่างว่าระบบควบคุมแต่ละแบบ
ให้ผลตอบสนองของระบบเป็ นอย่างไร ซึ่ งจากกราฟด้านล่าง แสดงให้เห็ นว่าการควบคุมแบบ tracking error และ ระบบเชิ งเส้นคงค่าแบบเหมาะสม
ที่สุดตามสมการกาลังสอง หรื อ LQR มีผลที่ใกล้เคียงเป้ าหมายมากกว่า พีไอดี และ ตรรกศาสตร์คลุมเครื อ ซึ่งการควบคุมแบบ tracking error สามารถ
ควบคุมระบบได้ดีที่สุด ในกรณี ของโมเดลควบคุมความสู งของอากาศยานเบากว่าอากาศนี้

ภาพที่ 11 ผลการควบคุมโดยใช้ พีไอดี (PID) ระบบเชิงเส้ นคงค่ าแบบเหมาะสมทีส่ ุ ดตามสมการกาลังสอง หรือ LQR (Linear
Quadratic Regulator) ตรรกศาสตร์ คลุมเครือ (fuzzy logic) และ tracking
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเพื่อนาหน้าดินขาวมาใช้เป็ นวัสดุประสานในการผลิตบล็อกประสานที่มีส่วนผสมของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
และ หน้าดินขาว ซึ่ งหน้าดินขาวเป็ นวัสดุที่เหลื อทิ้งจากกระบวนการผลิ ตดิ นขาวเพื่ออุตสาหกรรม โดยนาหน้าดิ นขาวจากจังหวัดลาปาง และระนอง
มาแทนที่ปูนซี เมนต์ในอัตราส่ วนผสมระหว่าง ปูนซี เมนต์ : หน้าดิ นขาว เท่ากับ 1:6, 1:8 และ 1:9 โดยปริ มาตรทาการทดสอบกาลังอัดของบล็อก
ประสานหน้าดินขาวขนาด 10×10×20 ลบ.ซม. ที่อายุ 7, 14และ 28 วัน ตามลาดับ ผลการวิจยั พบว่า กาลังอัดบล็อกประสานจากหน้าดินขาวของจังหวัด
ลาปางที่อตั ราส่ วนผสมระหว่างปูนซี เมนต์ : หน้าดิ นขาวเท่ากับ 1:8 ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่ใช้หน้าดินขาวแทนปูนซี เมนต์ในปริ มาณมากที่สุดและมีค่า
กาลังอัดที่อายุ 28 วัน สู งกว่าค่ากาลังอัดตามมาตรฐานคอนกรี ตบล็อกรับน้ าหนัก (มอก. 57. 2533) เหมาะสมที่จะใช้ทาการศึกษาต่อเพื่อผลิ ตเป็ นบล็อก
ประสานจากหน้าดินขาวต่อไป
คาสาคัญ: หน้าดินขาว บล็อกประสาน กาลังอัด

Abstract
This research was to study the possibility of using kaolinite top soil in interlocking block by varying the amount of cement,
kaolinite top soil. Kaolinite top soil is a waste from kaolinite industry. This research used kaolinite top soil from two provinces (Lampang and
Ranong) to replace cement : kaolinite top soil at 1:6, 1:8, 1:9 by volume. The samples in each mixture were tested for compressive strength at the
ages of 7, 14 and 28 days respectively. The research results showed that the compressive strength of interlocking block from kaolinite top soil of
Lampang province in replace cement : kaolinite top soil at 1:8 by volume was higher than the average minimum value from the standard of TIS
57-2533. This research show that kaolinite top soil can to be used to produce interlocking block in the future.
Keywords: Kaolinite top soil, Interlocking block, Compressive strength.

1. บทนา
โลกเราทุกวันนี้ ตอ้ งเผชิญวิกฤตการณ์มากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจและในด้านสิ่ งแวดล้อม นั้นคือ “สภาวะโลกร้อน” วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นส่ งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกคน ทุกประเทศไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย วิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่คือ ปั ญหาน้ ามัน
แพงจะส่ งผลกระทบต่อราคาสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค ถึงแม้ว่าราคาสิ่ งของต่างๆ จะสู งขึ้นแต่ถึงอย่างไรมนุ ษย์ก็ยงั ต้องใช้ปัจจัย 4 อยูด่ ี คืออาหาร
เครื่ องนุ่งห่ ม ยารั กษาโรคและที่อยู่อาศัย ที่ อยู่อาศัยยังเป็ นสิ่ งที่ สาคัญมากในชี วิต แต่ในปั จจุบนั ในการก่ อสร้ างที่ อยู่อาศัยต้องใช้งบประมาณมาก
เนื่องจากราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง มีราคาสูงขึ้นตามสภาวะปั ญหาเศรษฐกิจโลก ทาให้การที่จะสร้างที่อยูอ่ าศัยจะยากมากกว่าแต่ก่อน จึงทาให้
ปัจจุบนั วงการธุรกิจก่อสร้างมีการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ารวมถึงลดการสิ้ นเปลืองจากการใช้พลังงานทางด้านต่างๆมาก จึงนามาสู่ การ
ประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศ ดังนั้นจึงทาให้เกิดแนวความคิดที่จะหาวัสดุทดแทนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ปกติวสั ดุหลักที่ใช้ในวัสดุ
ก่อสร้างคือ ปูนซีเมนต์ โดยโครงงานวิจยั นี้ จะทาการวิจยั ขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาการนาหน้าดินขาวมาเป็ นวัสดุผสมเพื่อใช้ในการผลิตบล็อกประสานจาก
หน้าดินขาวในงานก่อสร้าง เพื่อลดปริ มาณการใช้ปูนซี เมนต์ให้น้อยลง จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าหน้าดิ นขาวเป็ นวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ หาได้
ง่ายและมีปริ มาณมาก ดังนั้นจึงสามารถนามาเป็ นผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้างแบบใหม่ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและทาการผลิตได้ง่าย หน้าดินขาวที่ใช้ใน
การวิจยั บล็อกประสานนั้นเป็ นหน้าดิ นขาวจังหวัดระนอง จังหวัดลาปาง และ จากผลการวิจยั ที่ผ่านมานั้นพบว่าหน้าดิ นขาวมีคุณสมบัติในการที่จะ
เป็ นส่ วนผสมหลักของปูนซีเมนต์ที่สามารถนามาก่อสร้างได้
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2. วิธีการทดลอง
2.1 ออกแบบส่ วนผสมบล็อกประสาน
ในการทาวิจยั นี้ ได้ออกแบบส่ วนผสมบล็อกประสาน โดยทาการอัดบล็อกประสานจากแบบหล่อขึ้นมา โดยใช้อตั ราส่ วนปูนซี เมนต์
ต่อ หน้าดินขาว 1:5 โดยปริ มาตร ซึ่ งทาการทดสอบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง ผลที่ออกมานั้น ก้อนบล็อกประสานมีรูปทรงและขนาดตามมาตรฐานคือ 10 x
10 x 20 ลบ.ซม. และที่สาคัญเมื่อนาก้อนบล็อกประสานไปทดสอบหากาลังอัด สามารถรับกาลังอัดเฉลี่ ยได้ 115 กก./ตร.ซม. ซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 57- 2533 (สมอ, 2533) ที่กาหนดไว้คือ 70 กก./ตร.ซม. แต่อตั ราส่ วนที่ใช้น้ ี เป็ นการออกแบบส่ วนผสม โดยใช้ปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์มากเกินไปซึ่งไม่ตรงตามจุดประสงค์ของการทาวิจยั ครั้งนี้ กล่าวคือต้องลดปริ มาณปูนซี เมนต์ลงและเพิ่มปริ มาณหน้าดินขาวให้มากขึ้น

2.2 การผสมและอัดขึน้ รู ปบล็อกประสาน
ในการผสมควรผสมหน้าดินขาวกับปูนซีเมนต์ให้เข้ากันก่อน แล้วค่อย ๆ เติมน้ าโดยใช้ฝักบัว หรื อหัวฉี ดพ่นให้เป็ นละอองกว้าง น้ าที่
ใช้ควรเป็ นน้ าสะอาด หลังจากผสมหน้าดินขาวและปูนซี เมนต์เข้ากันแล้วในปริ มาณที่พอเหมาะ โดยใช้ปริ มาณน้ าที่ดีที่สุด ในการผสมนั้นขณะที่ทา
การผสมควรหยุดเครื่ องเพื่อเกลี่ ยคอนกรี ตที่ติดอยู่ขา้ งเครื่ องผสมออกแล้วทาการเดิ นเครื่ องผสมต่อ จากนั้นนาหน้าดิ นขาวกับปูนซี เมนต์ที่ผสมเข้า
ด้วยกันแล้วนาเข้าเครื่ องอัดไฮโดรลิกทันที เพื่อป้ องกันการระเหยของน้ า บล็อกประสานที่อดั เป็ นก้อนแล้ว ควรกองเก็บและบ่มในที่ร่ม

2.3 การบ่ มบล็อกประสาน
นาบล็อกประสานออกจากเครื่ องอัดแล้วนามาจัดเรี ยงในที่ ร่มจนมี อายุครบ 1 วัน เริ่ มบ่ม โดยการรดน้ าด้วยฝักบัวหรื อฉี ดพ่นเป็ น
ละอองให้ชุ่ม แล้วคลุ มด้วยผ้าพลาสติ กไม่ ให้ ไอน้ าระเหยออก ทิ้ งไว้อีก 7 วัน เพื่ อความแข็งแรง พร้ อมส่ งออกจาหน่ ายหรื อใช้งานได้ ไม่ ควร
เคลื่อนย้ายก่อนกาหนดเพราะจะทาให้กอ้ นบิ่น หรื อเกิดการแตกร้าวได้ง่าย การบ่มไม่ควรให้น้ ามากเกิ นเพราะอาจทาให้มีปัญหาคราบขาวได้ ควรบ่ม
ด้วยปริ มาณน้ าที่นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้ คือเพียงแค่ให้มีความชื้นก็เพียงพอ เมื่อบล็อกประสานแห้งดี แล้ว สามารถนามาทาสี ได้ตามต้องการ ดังแสดง
ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 บล็อกประสานจากหน้ าดินขาว (ด้ านซ้ ายจังหวัดลาปางและด้ านขวาจังหวัดระนอง)
2.4 การทดสอบสมบัตขิ องบล็อกประสาน
นาบล็อกประสานที่บ่มในอากาศแล้วมาทาการวัดขนาด และชัง่ น้ าหนัก แล้วทาการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ประกอบด้วย การทดสอบ
หาปริ มาณความชื้ น และการดูดกลืนน้ า ตามมาตรฐาน มอก. 109-2517 (สมอ., 2517) ที่อายุ 28 วัน, การทดสอบกาลังอัดและกาลังดัด ตามมาตรฐาน
ASTM C 62-69 (2001) ที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน การทดสอบการหดตัวแบบแห้ง ตามมาตรฐาน มอก. 110-2517 (สมอ., 2517) ที่อายุ 28 วัน และการ
ทดสอบค่าสัมประสิ ทธ์การนาความร้อน ตามมาตรฐาน ASTM C 177-97 (2001) ที่อายุ 28 วัน

2.5 อัตราส่ วนบล็อกประสาน
อัตราส่ วนผสมต่าง ๆ ของบล็อกประสานที่ใช้ในการทดลอง แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อัตราส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทาวิจยั
อัตราส่ วนผสม
1
2
3

อัตราส่ วนผสม(โดยปริมาตร)
(ร้ อยละปูนซีเมนต์ : ร้ อยละหน้ าดินขาว)
14.3 : 85.7
11.1 : 88.9
10.0 : 90.0
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3. ผลการทดสอบ
3.1 ผลการทดสอบสมบัตทิ างกายภาพของดินขาว
ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของดินขาว แสดงดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 สมบัตทิ างกายภาพของหน้ าดินขาว
สมบัติทางกายภาพ
สี ดิน
เนื้อดิน
ความถ่วงจาเพาะ

หน้ าดินขาวจังหวัดลาปาง
สี ขาวนวล
เนื้อแน่น
2.62

หน้ าดินขาวจังหวัดระนอง
สี ขาวเหลือง
ร่ วนซุ ย มีเม็ดหิ นเม็ดเล็กปะปน
2.49

ตารางที่ 3 องค์ ประกอบทางเคมีของปูนซีเมต์ และหน้ าดินขาว (ร้ อยละ)
องค์ ประกอบทางเคมี
SiO2
Al203
Fe203

ปูนซีเมนต์
17-25
3-8
0.5-6.0

ดินขาวจังหวัดลาปาง
54.6
22.3
1.12

ดินขาวจังหวัดระนอง
43.1
32.1
2.55

3.2 ผลการทดสอบสมบัตทิ างกายภาพของบล็อกประสาน
ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของบล็อกประสาน ประกอบด้วย การหดตัวแห้งของบล็อก ดังตารางที่ 4 การดูดกลื นน้ า ดังตารางที่ 5
และปริ มาณความชื้ น ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 4 การหดตัวแห้ งของบล็อกประสานจากหน้ าดินขาว (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนผสม
1:6
1:8
1:9

หน้ าดินขาวจังหวัดลาปาง
ไม่ เคลือบสี
0.20
0.25
0.40

หน้ าดินขาวจังหวัดระนอง
เคลือบสี
0.21
0.28
0.40

ไม่ เคลือบสี
1.51
2.30
2.39

เคลือบสี
1.82
2.23
2.35

ตารางที่ 5 การดูดกลืนนา้ ของบล็อกประสานจากหน้ าดินขาว (กก./ลบ.ม.)
อัตราส่ วนผสม
1:6
1:8
1:9

หน้ าดินขาวจังหวัดลาปาง
ไม่ เคลือบสี
158.8
177.1
199.2

หน้ าดินขาวจังหวัดระนอง
เคลือบสี
150.0
161.7
194.2

ไม่ เคลือบสี
214.8
221.2
234.8

เคลือบสี
211.9
219.6
228.5

ตารางที่ 6 ปริมาณความชื้นของบล็อกประสานจากหน้ าดินขาว (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนผสม
1:6
1:8
1:9

หน้ าดินขาวจังหวัดลาปาง
ไม่ เคลือบสี
เคลือบสี
7.8
6.5
9.1
8.3
9.7
9.4

หน้ าดินขาวจังหวัดระนอง
ไม่ เคลือบสี
32.9
35.3
39.1

เคลือบสี
30.9
32.9
37.8

3.3 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การนาความร้ อนของบล็อกประสาน
ผลการทดสอบสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนของบล็อกประสาน ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สัมประสิทธิ์การนาความร้ อนของบล็อกประสานจากหน้ าดินขาว (วัตต์ /เมตร.เคลวิน)
อัตราส่ วนผสม
1:6
1:8

หน้ าดินขาวจังหวัดลาปาง
ไม่ เคลือบสี
เคลือบสี
0.274
0.265
0.253
0.241
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3.4 ผลการทดสอบสมบัตทิ างกายภาพของบล็อกประสาน
ผลการทดสอบสมบัติทางกลของบล็อกประสาน ประกอบด้วย ความต้านทานแรงอัด ดังภาพที่ 2 และ 3 และความต้านทานแรงดัด ดังภาพ
ที่ 4 และ 5

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างกาลังอัดและอายุของบล็อกประสานหน้ าดินขาวจังหวัดลาปาง

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างกาลังอัดและอายุของบล็อกประสานหน้ าดินขาวจังหวัดระนอง

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่ างกาลังดัดและอายุของบล็อกประสานหน้ าดินขาวจังหวัดลาปาง

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ ระหว่ างกาลังดัดและอายุของบล็อกประสานหน้ าดินขาวจังหวัดระนอง
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3.4 ต้ นทุนการผลิตบล็อกประสานจากหน้ าดินขาว
การคานวณต้นทุนราคาวัสดุที่ใช้ในการวิจยั แสดงในตารางที่ 8 และ ต้นทุนการผลิตบล็อกประสานเพื่อออกจาหน่าย แสดงในตารางที่ 9

ตารางที่ 8 ราคาวัสดุทใี่ ช้ ในการวิจยั
วัสดุ
ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
หน้าดินขาว
ค่าแรงจ้างอัดบล็อกประสาน
หมายเหตุ 1. ในการผลิตจริ งไม่รวมค่าหน้าดินขาว ซึ่ งเป็ นราคาส่ ง
2. ค่าแรงในการจ้างอัดบล็อกประสาน เป็ นราคาเหมาจ่าย

ราคา
135 บาท / ถุง
1 บาท / กก.
2 บาท / ก้อน

ตัวอย่างการคานวณต้นทุนการผลิตบล็อกประสานจากหน้าดินขาวจังหวัดลาปาง ที่อตั ราส่ วนผสมระหว่างปูนซี เมนต์ : หน้าดินขาว เท่ากับ
(1:8) ต่อ 1 ก้อน ตัวอย่าง 10 x 10 x 20 ลบ.ซม น้ าหนักเฉลี่ย 4.00 กก.
1. หน้าดินขาวจังหวัดลาปาง 2.69 กก.
=
2.69
บาท
2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 0.37 กก.
=
1
บาท
3. ค่าจ้างอัดบล็อกประสาน 1 ก้อน
=
2
บาท
รวมราคาก้อนละ
=
5.69
บาท
ในการผลิตเพื่อออกจาหน่ายจะผลิตในท้องที่ โดยมีวตั ถุดิบอยูแ่ ล้วจึงหักต้นทุนหน้าดินขาวเหลือต้นทุนในการผลิต ก้อนละ 3 บาท

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบต้ นทุนการผลิตบล็อกประสานเพือ่ ออกจาหน่ าย
อัตราส่ วนผสม
ราคาบล็อกประสานผสมหน้ าดินขาว (บาท / ก้ อน)
ราคาบล็อกประสานผสมลูกรัง (บาท / ก้ อน)
1:6
3.21
3.50
1:8
3.00
3.21
1:9
3.01
3.23
หมายเหตุ 1 : 6 คืออัตราส่ วนระหว่างปูนซี เมนต์ : หน้าดินขาว
ดินลูกรังราคาโรงงาน 1 กิโลกรัม = 0.07 บาท (อรพิน, 2549)

จากตารางที่ 9 พบว่าต้นทุนในการผลิตบล็อกประสานเพื่อออกจาหน่ายของบล็อกประสานที่มีหน้าดิ นขาวเป็ นส่ วนผสมนั้น มีตน้ ทุนที่ต่า
กว่าบล็อกประสานที่มีดินลูกรังเป็ นส่วนผสม ซึ่ งมีราคาขายตามท้องตลาดคือ ก้อนละ 6 บาท

4. วิจารณ์ผล
1) หน้าดินขาวของทั้ง 2 จังหวัด มีองค์ประกอบทางเคมีของ SiO2 ในปริ มาณมาก จึงสามารถใช้หน้าดินขาวในการแทนที่ปูนซี เมนต์ได้
โดยจะส่งผลในการเกิดปฏิกิริยาคงเหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ซึ่งทาให้มีผลต่อการพัฒนากาลังของคอนกรี ตบล็อกหน้าดินขาว
2) บล็อกประสานที่ผสมหน้าดินขาวในปริ มาณมาก ส่ งผลให้มีค่ากาลังอัดน้อยกว่า บล็อกประสานที่ผสมดิ นขาวในปริ มาณที่น้อยกว่า
เนื่องจากการแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยหน้าดินขาวในปริ มาณมาก จะทาให้จานวนปูนซี เมนต์ต่อก้อนน้อยลงส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ลดลงด้วย
3) บล็อกประสานจากหน้าดินขาว ที่แทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยหน้าดิ นขาวจังหวัดลาปาง ให้ผลกาลังอัดเฉลี่ ยที่อายุ 28 วันสู งกว่ากาลังอัด
เฉลี่ยของบล็อกประสานจากหน้าดินขาวจังหวัดระนอง เนื่ องจากว่าหน้าดิ นขาวจากจังหวัดลาปางมี SiO2 ในปริ มาณที่มากกว่าหน้าดิ นขาวจากจังหวัด
ระนอง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนากาลังของบล็อกประสานจากหน้าดินขาว
4) บล็อกประสานที่ผสมหน้าดินขาวในปริ มาณมาก ส่ งผลให้มีค่ากาลังดัดน้อยกว่า บล็อกประสานที่ผสมดิ นขาวในปริ มาณที่น้อยกว่า
เนื่องจากการแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยหน้าดินขาวในปริ มาณมาก จะทาให้จานวนปูนซี เมนต์ต่อก้อนน้อยลงส่ งผลให้การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ลดลงด้วย
5) บล็อกประสานจากหน้าดินขาว ที่แทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยหน้าดิ นขาวจังหวัดลาปาง ให้ผลกาลังดัดเฉลี่ ยที่อายุ 28 วันสู งกว่ากาลังดัด
เฉลี่ยของบล็อกประสานจากหน้าหน้าดินขาวจังหวัดระนอง เนื่ องจากว่าหน้าดิ นขาวจากจังหวัดลาปางมี SiO2 ในปริ มาณที่มากกว่าหน้าดิ นขาวจาก
จังหวัดระนอง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนากาลังของบล็อกประสานจากหน้าดินขาว
6) การแทนที่ ปูนซี เมนต์ด้วยหน้าดิ นขาวในอัตราส่ วนที่ มาก จะส่ งผลให้ค่าการดู ด กลื นน้ าสู งขึ้น เนื่ องจากหน้าดิ นขาวมีความ
ถ่วงจาเพาะที่นอ้ ยกว่าปูนซี เมนต์จึงส่ งผลให้การเกิ ดช่ องว่างในเนื้ อคอนกรี ตมีมากขึ้น ทาให้มีการดูดกลื นน้ าที่มากขึ้น และเมื่อนาบล็อกประสานไป
เคลือบสี จะช่วยลดค่าการดูดกลืนน้ าลงได้
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7) บล็อกประสานที่แทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยหน้าดินขาวในปริ มาณมาก นั้นส่ งผลให้มีราคาต่อก้อนที่ถูกกว่า บล็อกประสานที่แทนที่ดว้ ย
หน้าดิ นขาวในปริ มาณน้อยกว่า เนื่ องจากการแทนที่ หน้าดิ นขาวลงไปนั้น ทาให้เป็ นการลดปริ มาณปูนซี เมนต์ล ง จึ งส่ งผลให้เ ป็ นการลดต้นทุน
ทางด้านราคาของปูนซีเมนต์ลง ทั้งนี้หน้าดินขาวนั้นเป็ นวัสดุเหลือทิ้ง จึงไม่มีราคาต้นทุนในการผลิตบล็อกประสาน

5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
งานวิจยั การใช้หน้าดินขาวมาแทนที่ปูนซี เมนต์บางส่ วนในบล็อกประสาน โดยออกแบบส่ วนผสมปูนซี เมนต์ : หน้าดินขาว จานวน 3
อัตราส่วน แล้วนามาทาการทดสอบสมบัติต่างๆ ตามมาตรฐาน มอก. และ ASTM พบว่า ทุกอัตราส่ วนผสมสามารถอัดขึ้นรู ปเป็ นบล็อกประสานได้
ซึ่ งอัตราส่ วนที่มีกาลังอัดผ่านมาตรฐานคอนกรี ตบล็อกรั บ น้ าหนัก (มอก.57-2533) ของหน้าดิ นขาวจากจังหวัดลาปาง คื อ อัตราส่ วนระหว่าง
ปูนซีเมนต์ : หน้าดินขาว เท่ากับ 1 : 8 ได้ค่ากาลังอัดเฉลี่ย 4 ก้อน เท่ากับ 74.6 กก./ตร.ซม. โดยมากกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ 70 กก./ตร.ซม. ส่ วน
บล็อกประสานจากหน้าดินขาวของจังหวัดระนอง ที่อตั ราส่ วน ระหว่างปูนซี เมนต์ : หน้าดิ นขาว เท่ากับ 1 : 6 ได้ค่ากาลังอัดเฉลี่ย 4 ก้อน เท่ากับ 71.3
กก./ตร.ซม. แต่ใช้ปริ มาณดินขาวไม่มากจึงไม่ส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิต และผลจากการทดสอบสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้ อน พบว่า บล็อกประสาน
หน้าดินขาวของจังหวัดลาปางมีความสามารถในการเป็ นฉนวนความร้ อนได้ดีกว่าจังหวัดระนอง ส่ วนการเคลื อบสี ของบล็อกประสานจะสามารถลด
ค่าการดูดกลืนน้ าได้ แต่จะมีตน้ ทุนที่สูงขึ้น

5.2 ข้ อเสนอแนะ
1) การใช้ขนาดเม็ดดิ นที่ละเอียดไปแทนที่ปูนซี เมนต์ในการทาบล็อกคอนกรี ตจะส่ งผลทาให้ค่ากาลังอัดที่ได้มีค่าสู งขึ้นและส่ งผลให้มี
ร้อยละการดูดกลืนน้ าลดลง
2) ควรเลือกใช้หน้าดินขาวที่มีปริ มาณ SiO2 มากในการทาบล็อกประสาน ซึ่ งมีผลต่อค่ากาลังอัดที่สูงขึ้น
3) ควรมีการวิจยั เพิ่มเติมในส่วนของอัตราส่ วนผสมอื่นๆ เพื่อลดราคาบล็อกประสานให้ถูกลงและลดน้ าหนักต่อก้อนให้น้อยลง รวมทั้ง
สามารถแทนที่หน้าดินขาวได้มากขึ้น
4) ในขั้นตอนการผสมทาบล็อกประสานควรระวังไม่ให้หน้าดินขาวมีความชื้น เนื่ องจากหน้าดินขาวจะมีการดูดกลืนน้ าที่สูง จะส่ งผลให้
การคานวณปริ มาณน้ าที่ได้ไม่ถูกต้อง
5) ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาถึ งคุณสมบัติของหน้าดิ นขาวเพียง 2 จังหวัดเท่านั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้หน้าดิ นขาวจาก
จังหวัดอื่นๆ มาทาการวิจยั เพิ่มเติ ม เนื่ องจากคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหน้าดิ นขาวในแต่ละที่แตกต่างกันไป ซึ่ งจะทาให้
คุณสมบัติต่างๆของบล็อกประสานที่ผสมหน้าดินขาวเปลี่ยนไป
6) บล็อกประสานมีหลายขนาดและหลายชนิ ด ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการเปลี่ ยนแปลงขนาด เพราะการเปลี่ ยนแปลงขนาดทาให้บล็อก
ประสานมีการรับแรงแตกต่างออกไป
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การวิเคราะห์ หาประสิ ทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานดิน
กรณีศึกษา โครงการก่อสร้ างอ่างเก็บนา้ ของกรมชลประทานในภาคตะวันออก
To Analyze Efficiency and Suitable Managing of Earth Moving Case Study Irrigation Construction
Project in East Region
สมชาย โพธิสว่ าง
Somchay Bhodhisawang
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสี มา
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บทคัดย่อ
ฝ่ ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 ศูนย์ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลที่ 5 สานักเครื่ องจักรกล กรมชลประทาน ยังไม่สามารถบริ หารจัดการเครื่ องจักรกล
งานดิ น จานวน 77 คัน เพื่อใช้ในโครงการอ่างเก็บน้ าคลองสะพานหิ น จังหวัดตราด โครงการอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจี นบุรี และ
โครงการอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว ยังไม่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จากการวัดประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรกลงานดิน (OEE :
Overall Equipment Effectiveness) พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่าถึงร้อยละ 39 โดยมีอตั ราการทางาน (Availability) ของเครื่ องจักรกล ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
(Performance Efficiency) และอัตราคุณภาพของเครื่ อง (Quality Rate) ความสามารถในการทางานของเครื่ องจักรกลงานดิ นต่ากว่ามาตรฐานการ
ทางาน และผลจากการวัดสมรรถนะการทางานของเครื่ องจักร จากเปอร์ เซ็นต์ความน่าเชื่ อถื อ ความเชื่ อมัน่ ในการนาไปใช้งานและความพร้อมที่เกิ ด
จากการใช้งาน พบว่า มีค่าต่ามาก คิดเป็ นร้อยละ 65.18 60.22 และ 60.58 ตามลาดับ และแผนการใช้เครื่ องจักรกลงานดิ นของฝ่ ายทั้งหมดทางานใน
กิจกรรมงาน ขุดขน บดอัดทับแน่น และกิจกรรมงานขนย้ายดิน เป็ นแผนที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากทาให้ผลงานเป็ นไปตามปริ มาณเป้ าหมายที่กาหนด
ต้นทุนต่อหน่วยต่า
คาสาคัญ : การวัดประสิ ทธิภาพโดยรวมของเครื่ องจักรกลงานดิน อัตราการทางาน อัตราคุณภาพของเครื่ อง

Abstract
The Tractor Division 5, Mechanical Operations Centre 5, Office of mechanical Engineering, Royal Irrigation Department was not
able to manage 77 Earth Moving for use in the project, such as Klong Sapan Hin, Trad province, Klong Maipong Prachin Buri province, and Klong
Prasathueng, Sakheaw province, has not been effective. The measure performance of Earth Moving by Overall Equipment Effectiveness (OEE)
found that OEE is 39 Percent. Availability and Performance Efficiency were very low. The ability of Earth Moving below the standard of work.
And the result of measuring the performance of Earth Moving from a Reliability percent, Utilization percent and Availability percent found that
were very low, representing 65.18 percent and 60.58 60.22 respectively. And using Earth Moving of Tractor Division 5 for working, the Irrigation
Construction Project in East Region, excavation activity and soil removal activity, was the best plan. Due to the result of work was follow on the
target volume and the unit costs was low.
Keywords: Overall Equipment Effectiveness, Availability, Quality Rate.

1. บทนา
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเป็ นโครงการที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริ โภคเป็ นสาคัญ และ
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้งานก่อสร้างสาเร็ จและบรรลุผลตามเป้ าหมายหรื อไม่ คือ การบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ นที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจุบนั
ฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 ได้พฒั นาแหล่งน้ า 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ าคลองสะพานหิ น จังหวัดตราด โครงการอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง
จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้ น 300 ล้านบาท แต่การก่อสร้ างล่าช้า ทาให้ฝ่าย
รถแทรกเตอร์ที่ 5 ต้องเร่ งงานด้วยการยืม เช่าเครื่ องจักรกลจากส่ วนอื่นหรื อเอกชน และจ้างเหมาเอกชนภายนอกทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึ ง 6.3 ล้าน
บาท บทความนี้ได้แสดงผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพและความเหมาะสมในการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิน กรณี ศึกษา โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าของชลประทานในภาคตะวันออก เพื่อทาให้ทราบว่าการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ นมี ประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมเพียงใด สร้ าง
แบบจาลอง พร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพและความเหมาะสมในการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ น และหาแนวทางสาหรับเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หารจัดการงานงานดิ น ซึ่ งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ นสาหรั บสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
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และแก้ไขการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ นโครงการก่ อสร้ างอ่างเก็บน้ าในภาคอื่นๆ ที่ ประสบปั ญหาในลักษณะเดี ยวกัน และช่ วยให้งาน
ก่อสร้างบรรลุผลตามกาหนด ประชาชนไม่เสี ยประโยชน์จากโครงการ

ตารางที่ 1 โครงการอ่ างเก็บนา้ ทีฝ่ ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 ก่ อสร้ างงานดินตั้งแต่ ปี 2548 – 2552
ชื่อโครงการ
1.อ่างเก็บน้ าคลองสะพานหิ น จ.ตราด
2. อ่างเก็บน้ าคลอง ไม้ปล้อง จ.ปราจีนบุรี
3. อ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว

ระยะเวลาก่ อสร้ าง
7 ปี ( 2547 -2553)
6 ปี (2549-2554)
9 ปี (2550-2558)

งบประมาณ
100 ล้านบาท
90 ล้านบาท
110 ล้านบาท

สถานะภาพการดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ ได้ประมาณ 97 %
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ ได้ประมาณ 89 %
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ ได้ประมาณ 39 %

2. วิธีการศึกษา
2.1 ศึกษาการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดินของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในภาคตะวันออก กรณี ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ าสะพานหิ น
จังหวัดตราด โครงการอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ าพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ จานวนเครื่ องจักรกลงานดิ น ปริ มาณงานเป้ าหมาย งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจากการใช้
เครื่ องจักรกลงานดินในแต่ละโครงการจานวนชัว่ โมงการทางานของงานโครงการ
2.3 วัดประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิน โดย
2.3.1 สร้างแบบจาลองในการทางานของเครื่ องจักรกลงานดิน ในการก่อสร้ างใช้เป็ นเพื่อกาหนดระยะเวลามาตรฐานเปรี ยบเทียบกับ
เวลาที่เกิดขึ้นจริ ง
2.3.2 วัดประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ จาก
1) การวัดประสิ ทธิ ภาพร่ วมของเครื่ องจักรกลงานดิน (OEE : Overall Equipment Effectiveness) จากสมการ
OEE

= อัตราการทางาน (Availability) x ประสิ ทธิภาพการเดินเครื่ องจักร (Performance Efficiency) x อัตราคุณภาพของเครื่ อง (Quality Rate)

2) การความสามารถในการทางานของเครื่ องจักรกลงานดิน จากสมการ
ความสามารถในการทางาน = ปริ มาณงานต่อชัว่ โมงของเครื่ องจักรกลตามมาตรฐาน x 100
ของเครื่ องจักรกลงานดิน
ปริ มาณงานต่อชัว่ โมงของเครื่ องจักรกลที่เกิดขึ้นจริ ง

3) วัดสมรรถนะในการทางานของเครื่ องจักรกลงานดิน จากสมการ
3.1) ความน่าเชื่ อถือหรื อความไว้วางใจ (Reliability) จากสมการ
R =
O x 100
(1)
D+O
โดย R = ความน่าเชื่อถือเป็ นเปอร์ เซ็นต์
O = เวลาที่เครื่ องจักรทางานได้จริ งในช่วงระยะเวลาที่กาหนด
D = เวลาที่เครื่ องจักรหยุดเนื่ องจากต้องทาการบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมในช่วงระยะเวลาที่กาหนดเดียวกัน
ถ้าความเชื่ อถือมีเปอร์เซ็นต์สูง แสดงว่าเครื่ องจักรกลอยูใ่ นสภาพที่ดี
3.2) การนาเครื่ องจักรกลไปใช้งาน (Utilization) จากสมการ
U
=
To x 100
(2)
To + Tm + Tr + Ti
โดย
U
=
การนาไปใช้งานเป็ นเปอร์เซ็นต์
To
=
เวลาที่เครื่ องจักรกลทางานได้จริ ง
Tm
=
เวลาที่ใช้ในการบารุ งรักษา
Tr
=
เวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม
Ti
=
เวลาที่สูญเปล่าในการจอดรอทางาน
3.3) ความพร้อมในการใช้งาน (Availability) ของเครื่ องจักรกล จากสมการ
A
= TA - Tm - Tr x 100
(3)
TA
โดย A = ความพร้อมในการใช้งานเป็ นเปอร์เซ็นต์
TA = เวลาที่เครื่ องจักรกลควรทางานในช่วงเวลาที่กาหนด
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2.4 วิเคราะห์ความเหมาะสมในการกาหนดแผนการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิน โดย
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบแผนการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 ในการทางานของเครื่ องจักรกลงานดินใน
กิจกรรมเดียวกัน ได้แก่ กิจกรรมขุดขน บดอัดทับแน่น และกิจกรรม การขนย้ายดิน แผนการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิน ประกอบด้วย
แผนที่ 1 ใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 ดาเนินการเอง ทั้งหมด
แผนที่ 2 ใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 บางส่ วนพร้อมกับจัดเช่าเครื่ องจักรกลภายนอกมาดาเนิ นการ
แผนที่ 3 ใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 บางส่ วนพร้อมกับจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดาเนิ นการ โดยเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณาความเหมาะสม คือ
1) เลือกแผนการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดินที่ทาให้ปริ มาณงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดที่มีค่าใช้จ่ายต่าที่สุดก่อน
2) เลือกแผนการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดินที่ทาให้ปริ มาณงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนดโดยใช้เวลาการทางาน
น้อยที่สุดก่อน
3) เลือกแผนการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดินที่ทาให้ปริ มาณงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดโดยมีค่าใช้จ่ายปานกลาง
และเวลาการทางานปานกลาง

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 จานวนและลักษณะการทางานของเครื่องจักรกลงานดินของโครงการ
จานวนเครื่ องจักรกลงานดินที่ฝ่ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 นามาใช้ในงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ าทั้ง 3 โครงการ มีจานวนเครื่ อง 77 คัน จาแนก
เป็ น 7 ประเภท ได้แก่ Bulldozer , Excavator, Off – Highway Dump Truck, Dump Truck, Compactor, Motor Grader และ Water Tank Truck โดย
ลักษณะของการทางานของเครื่ องจักรกลงานดินในแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่และคุณสมบัติของเครื่ องจักรกลงานดิน ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะการทางานของเครื่องจักรกลงานดิน
ชนิด/ประเภท
Bulldozer
Excavator

Off – Highway Dump Truck
Dump Truck
Compactor
Motor Grader
Water Tank Truck

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

ยี่ห้อ/รุ่น
Catterpillar D 8 R
Komatsu D 65 A
Hitachi EX. 300
Samsung SE 350
Sumitomo SH 300
Hitachi EX. 200
Bell B26B
Komatsu HD 200
Isuzu FXZ.23
Dynapac CT262
Catterpillar CAT-815
Komatsu GD-505
Isuzu FXZ
รวมจานวนทั้งสิ้น

ความสามารถ (ม.3 /ชม.)
120
75
120
120
120
50
30
30
30
120
120
120
10

จานวน
ลักษณะงานที่ทา
3
ถางป่ า เปิ ดหน้าดิน
9
ปาดเกลี่ยดิน
3
ขุดดินใส่ รถ Dump
3
ขุดดินใส่ รถ Dump
3
ขุดดินใส่ รถ Dump
3
ขุดร่ องแกน และปรับแต่ง Slop
4
ขนย้ายดิน
4
ขนย้ายดิน
24
ขนย้ายดิน
6
บดทับแน่นดิน
3
บดทับแน่นดิน
6
เกรดทางวิง่
6
ราดน้ าให้ความชื่น
77
คัน
ที่มา : ฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 ศูนย์ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลที่ 5 สานักเครื่ องจักรกล, 2552

3.2 จานวนและเครื่องจักรกลงานดินทีใ่ ช้ ในโครงการอ่ างเก็บนา้
3.2.1 โครงการอ่างเก็บนา้ คลองสะพานหิน จังหวัดตราด
จานวนเครื่ องจักรกลงานดิน ใช้ทางานก่อสร้ างอ่างเก็บน้ าโครงการ จานวนทั้งสิ้ น 35 คัน ประกอบด้วยเครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ าย
ทั้งหมดจานวน 27 คัน และจ้างเหมาเครื่ องจักรกลงานดินจากบุคคลภายนอก ได้แก่เครื่ อง Hitachi EX. 200 และเครื่ อง Isuzu FXZ.23 จานวน 8 คัน ใช้
เฉพาะการปฏิบตั ิงานกิจกรรมงานขุดขน บด ทับแน่น
3.2.2 โครงการอ่ างเก็บนา้ คลองไม้ ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี
ฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 นาเครื่ องจักรกลงานดิ นที่มีอยูข่ องฝ่ ายทั้งหมดจานวน 23 คัน มาใช้สาหรับทางานก่อสร้าง ไม่มีการจ้างเหมา
เครื่ องจักรกลงานดินจากบุคคลภายนอก หรื อเช่า มาใช้ปฏิบตั ิงาน
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3.2.3 โครงการอ่างเก็บนา้ คลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว
จานวนเครื่ องจักรกลงานดินที่ใช้ในโครงการ ทั้งสิ้ น 27 คัน ประกอบด้วยเครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ ายจานวน 23 คันเครื่ องจักรกลงาน
ดิน เช่าเครื่ อง Isuzu FXZ.23 จากภายนอกจานวน 4 คัน ใช้ในงานกิจกรรมขนย้ายดิน ร่ วมกับเครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ าย จานวน 8 คัน

3.3 การบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานดินของโครงการก่ อสร้ างอ่ างเก็บนา้ ของกรมชลประทานในภาคตะวันออก
ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การเครื่ องจัก รกลงานดิ น ส าหรั บ งานก่ อสร้ า งอ่ างเก็ บ น้ า ของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 ศูนย์ปฏิ บตั ิ ก าร
เครื่ องจักรกลที่ 5 สานักเครื่ องจักรกล กรมชลประทาน ที่ใช้ ทางานกิจกรรมก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ได้แก่ กิจกรรมงานถางป่ า ขุดเปิ ดหน้าดิน ขุดขน บด
อัดทับแน่น ขนย้ายดิน เกลี่ยบดทับแน่น และสร้างทางลาเลียง โครงการอ่างเก็บน้ าคลองสะพานหิ น จังหวัดตราด โครงการอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง
จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว ในการทางานกิจกรรม สรุ ปได้ ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานดิน
3.3.1.1 ผลการเปรี ยบเทียบการทางานโดยใช้แบบจาลองการทางานตามมาตรฐานรองเครื่ องจักรกลงานดิน กับที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
สรุ ปว่า การทางานของเครื่ องจักรกลงานดินเพื่อก่อสร้ างอ่างเก็บน้ าของโครงการ เป็ นไปตามลักษณะของกิ จกรรมงานก่อสร้ าง แต่ใช้เวลานานและ
ล่าช้ากว่าที่กาหนดดังแสดงไว้ในภาพที่ 1 และตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาการทางานของเครื่ องจักรกลงานดิ น ระหว่างระยะเวลา
มาตรฐานที่ควรเป็ นกับเวลาที่เกิดขึ้นจริ ง ดังนี้
ขุด ขน บดอัดทับแน่ น / ขุด Chimney Drain ปรับแต่ง Slop
ถางป่ า

C

ขุดเปิ ดหน้าดิน

A

B

รดน้ าดิน

TC.3

TC

TB

TA

ปาดเกลี่ยดิน

TC.4

บดย้า

TC.5

ขุด

TD

ขน ย้ายดิน

ขุด

TF

D

รดน้ าดิน

ปาดเกลี่ยดิน

TE.3

TE
.1

TE.4

บดย้า

TE.4

เกลี่ย ทับแน่น

E
TF

สร้างทางลาเลียง

F

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการทางานจาแนกออกตามกิจกรรมของการก่ อสร้ างอ่ างเก็บนา้
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการทางานของเครื่องจักรกลงานดิน ระหว่ างระยะเวลามาตรฐานทีค่ วรเป็ นกับ
เวลาทีเ่ กิดขึน้ จริงของทุกโครงการ
กิจกรรม
ถางป่ า (A)
ขุด เปิ ดหน้าดิน (B)
ขุด ขน บดอัดทับแน่ น (C)
ขนย้ายดิน (D)
เกลี่ย บด ทับแน่น (E)
ก่อสร้างทางลาเลียงลูกรัง (F)

ชั่วโมง

ปริมาณ
1,073
880,509
1,435,820
717,541
72,944
172,289

มาตรฐาน

ไร่
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

TA
TB
TC
TD
TE
TF
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980
12,131
46,688
31,891
2,249
4,003

ผลของโครงการ
1,615
21,790
100,916
74,021
3,746
5,235
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3.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจักรกลงานดิน (OEE) สาหรับงานก่อสร้ างอ่างเก็บน้ าของโครงการทั้ง 3
สรุ ปได้วา่ ค่า OEE มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 39 ซึ่ งต่ามาก ทั้งนี้ เนื่องจาก อัตราการทางานของเครื่ องจักรกล ประสิ ทธิภาพการทางาน และอัตราคุณภาพ
ของเครื่ องจักรกลงานดิน มีค่าต่ากว่ามาตรฐานถึ งร้ อยละ 70 ร้อยละ 73 และ ร้อยละ 76 ตามลาดับ สาเหตุมาจาก สภาพของเครื่ องจักรกลงานดิน ที่
ชารุ ด เสี ยบ่อยในขณะที่ปฏิบตั ิงาน ต้องหยุดดาเนิ นการ โดยฝ่ ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 ใช้เวลาทางานในแต่ละกิจกรรม นานกว่ากาหนดถึง 82 ชัว่ โมงต่อปี
และเมื่อการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดินมีปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้อต่อการทางานก็ยิ่งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลต่าลงไปมาก
ขึ้น ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ 1) เครื่ องจักรกลงานดิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงานมี จากัดไม่เพียงพอกับปริ มาณงาน 2) งบประมาณในการซ่ อมบารุ งต่ าและ
ไม่สอดคล้องกับสภาพการชารุ ด และ 3) งบประมาณในการจัดหาเครื่ องจักรกลงานดิ นเพื่อใช้ทางานกิ จกรรมหลักของงานก่ อสร้ างจากัดและ
ไม่สอดคล้องกับปริ มาณงานเป้ าหมายที่กาหนด
สรุ ป ประสิ ทธิภาพโดยรวมของเครื่ องจักรกลงานดิน เท่ากับ 70% X 73% X 76% = 39 %
3.3.1.3 ผลการความสามารถและสมรรถนะของเครื่ องจักรกลงานดิ น สรุ ปได้ว่า เครื่ องจักรกลงานดิ นของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 ที่
นามาใช้ทางานโครงการทั้ง 3 โครงการคิดเป็ นร้อยละ 80 ของเครื่ องจักรกลงานดินทั้งหมดจากจานวน 77 คัน ความสามารถในการทางานต่ากว่า
มาตรฐานเฉลี่ ยคิดเป็ นร้อยละ 35 โดย เครื่ องจักรกลงานดิ นที่ใช้ในโครงการอ่างเก็บน้ าคลองสะพานหิ น และโครงการอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง
จังหวัด ปราจี นบุ รี มี ค วามสามารถในการทางานใกล้เ คี ยงความสามารถตามมาตรฐานของเครื่ องจัก รกลที่ ใ ช้งาน เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 80 ในขณะที่
ความสามารถในการทางานของเครื่ องจักรกลงานดินที่ใช้ในโครงการอ่างเก็บน้ าพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว มีค่าต่ากว่ามาตรฐานของเครื่ องจักรกลที่
ใช้งาน ร้ อยละ 38 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่าความสามารถในการทางานตามมาตรฐานของแต่ละเครื่ อง และจากการวัดสมรรถนะการทางานของ
เครื่ องจักรกลงานดิน พบว่า มีค่าต่ามาก คิดเป็ นร้อยละ 65.18 60.22 และ 60.58 ตามลาดับ โดยเครื่ อง Catterpillar CAT-815 ที่ใช้สาหรับทากิจกรรม
บด อัด ทับแน่น มีความน่าเชื่ อถื อมากที่สุด และ เครื่ อง Bell B26B ซึ่ งใช้สาหรับทากิ จกรรม ขนย้ายดิน มีความน่ าเชื่ อถือต่าที่สุด เปอร์ เซ็นต์ความ
เชื่ อมัน่ ในการทางานของเครื่ องจักรกลงานดิ น เครื่ อง Caterpillar CAT-815 ซึ่ งใช้ทางานในกิ จกรรม ขุดขน บด อัดทับแน่ น บรรลุผลตามเป้ าหมาย
และเปอร์เซ็นต์ความเชื่ อมัน่ สูงถึงร้อยละ 80 ในขณะที่ เครื่ อง Bell B26B ถึงแม้จะทางานในกิจกรรม ดิน ให้กบั โครงการอ่างเก็บน้ าสะพานหิ น จังหวัด
ตราด ได้ผลตามเป้ าหมาย แต่มีเปอร์เซ็นต์ความเชื่ อมัน่ ที่เกิ ดจากการใช้งานของเครื่ องกลับต่าสุ ด เพียงร้ อยละ 40 สาหรับเปอร์ เซ็นต์ความพร้อมของ
เครื่ องจักรกลงานดิน สรุ ปว่า Komatsu GD-505 และเครื่ อง Isuzu FXZ ใช้ทางานในกิจกรรม งาน ขุด ขน บดอัด ทับแน่ น งานเกลี่ ยบดทับแน่ น และ
งานก่อสร้างทางลาเลียงลูกรัง ในโครงการอ่างเก็บน้ าคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี มีความพร้อมสาหรับการใช้งานมากที่สุด

ตารางที่ 4 แสดงผลการคานวณ ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรกลงานดิน (OEE : Overall Equipment Effectiveness)
รายการ

คลองสะพานหิ น คลองไม้ปล้อง

คลองพระสะทึง

ค่าเฉลี่ย

เวลาเดินเครื่ อง
1
2
3
เวลารับภาระงาน
4
5
6
อัตราการทางาน (Availability)
เวลาเดินเครื่ องสุทธิ
7
8
9
ประสิ ทธิ ภาพการเดินเครื่ องจักร(Performance Effiency)
เวลาเดินเครื่ องสุทธิ ทเี่ กิดมูลค่า
10
11
12
อัตราคุณภาพของเครื่ อง(Quality Rate)

เวลารับภาระของงาน
เวลาสูญเสี ยจากเครื่ องจักรหยุด
1-2

112,954
26,471
86,482

59,988
11,167
48,821

12,411
5,941
6,469

เวลาทัง้ หมด
เวลาหยุดตามแผน
4-5
3/6

123,546
10,592
112,954
77%

69,745
9,756
59,988
81%

16,548
4,137
12,411
52%

70%

เวลาเดินเครื่ อง
เวลาสูญเสี ยจากเครื่ องเสี ยกาลัง
7-8
9/7

86,482
12,355
74,128
86%

48,821
6,974
41,847
86%

6,469
3,359
3,110
48%

73%

เวลาเดินเครื่ องสุทธิ
เวลาสูญเสี ยจากการผลิตของเสี ย
10 - 11
12/10

74,128
6,177
67,950
92%

41,847
3,487
38,360
92%

3,110
1,680
1,430
46%

76%

60%

64%

12%

39%

ประสิ ทธิ ผลเชิ งรวมของเครื่ องจักร (OEE-Overall Equipment Effectiveness)
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3.3.2 การวิเคราะห์ ความเหมาะสมในการกาหนดแผนการการบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานดิน
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิน ของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 ใน 3 ลักษณะ คือ การดาเนิ นการ
โดยใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 ทั้งหมด การเช่าเครื่ องจักรกลภายนอกมาดาเนิ นการมาดาเนิ นงานร่ วมกับเครื่ องจักรกลงานดิ น
ของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 และการ จ้างเหมาเอกชนเข้ามาดาเนิ นการร่ วมกับการดาเนิ นงานของฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 พบว่า การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการกาหนดแผนการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ นสามารถเปรี ยบเทียบได้เพียง 2 กิ จกรรม ได้แก่ กิ จกรรมการขุด ขน บดทับแน่ น
และกิจกรรมขนย้ายดิน เนื่ องจาก ทั้ง 2 กิจกรรม มีการใช้แผนการดาเนิ นงานที่แตกต่างกัน สรุ ปได้วา่
3.3.2.1 ในการทา กิจกรรม ขุดขน บดทับแน่น การบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิน โดยใช้แผนการใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ าย
ทั้งหมด เป็ นแผนการบริ หารที่เหมาะสมกว่าแผนการใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ าย ร่ วมกับการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาช่ วยทางาน เพราะให้
ต้นทุนที่ต่ากว่าและใช้เวลาทางานน้อยกว่าแผนการบริ หารงานอื่น และ
3.3.2.2 ในการทา กิจกรรมขนย้ายดิน การบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดินโดยแผนการใช้เครื่ องจักรกลงานดิ นของฝ่ ายทั้งหมด เป็ น
แผนการบริ หารที่เหมาะสมกว่าการใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ าย และ เช่าเครื่ องจักรกลงานดิ นจากภายนอกเข้ามาช่ วยทางานเพราะถึงแม้จะใช้เวลา
ในการดาเนิ นงานที่มากกว่าแต่ตน้ ทุนในการดาเนิ นงานที่ต่ากว่ามาก

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ แผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานดินทีใ่ ช้ กบั กิจกรรมขุดขน บดทับแน่ นของโครงการ
อ่ างเก็บนา้ กรณีศึกษา
ปริ มาณงาน (ลบ.ม.)
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน (บาท)
ระยะเวลาในการทางาน (ชัว่ โมง)
ต้นทุนต่อหน่ วย (บาท/ลบ.ม)

คลองสะพานหิ น จังหวัด ตราด
890,500
33,722,547
68,462
37.86

โครงการอ่างเก็บน้ า
คลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี
คลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว
259,200
280,000
23,454,028
8,860,827
30,366
17,760
38.89
31.65
ที่มา : ฝ่ ายรถแทรกเตอร์ ที่ 5 ศูนย์ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลที่ 5 สานักเครื่ องจักรกล, 2552

การบริ หารจัดการเครื่ องจักรกล โดย
1) ใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ าย และ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยทางาน ต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 37.86 บาทต่อ ลบ.ม.
2) ใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ ายทั้งหมดในการดาเนิ นงาน ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ย เท่ากับ 35.27 บาทต่อ ลบ.ม.

ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ แผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลงานดินทีใ่ ช้ กบั กิจกรรม ขนย้ ายดิน ของโครงการ
อ่ างเก็บนา้ กรณีศึกษา
ปริ มาณงาน (ลบ.ม.)
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน (บาท)
ระยะเวลาในการทางาน (ชัว่ โมง)
ต้นทุนต่อหน่ วย (บาท/ลบ.ม)

โครงการอ่ างเก็บน้า
คลองสะพานหิน จังหวัด ตราด
คลองไม้ ปล้ อง จังหวัดปราจีนบุรี
คลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ ว
412,891
603,000
50,309
2,346,621
1,894,302
1,002,263
30,561
24,253
3,900
5.68
3.14
19.92
ที่มา : ฝ่ ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 ศูนย์ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลที่ 5 สานักเครื่ องจักรกล, 2552

การบริ หารจัดการเครื่ องจักรกล โดย
1) โดยใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ ายทั้งหมดในการดาเนิ นงาน ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 บาทต่อ ลบ.ม.
2) ใช้เครื่ องจักรกลงานดินของฝ่ าย และ เช่าเครื่ องจักรกลงานดินจากภายนอกเข้ามาช่วยทางาน ต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 19.92 บาทต่อ ลบ.ม.

4. สรุ ป
ในการศึกษาวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพและความเหมาะสมในการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ น กรณี ศึกษาโครงการก่อสร้ างอ่าง
เก็บน้ าของกรมชลประทานในภาคตะวันออก ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึงปั ญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ ไว้ดงั นี้
4.1 ฝ่ ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 ยังไม่สามารถบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ นของฝ่ ายให้เหมาะสมกับกิ จกรรมหลักของการก่อสร้ างอ่าง
เก็บน้ าของโครงการ ทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการใช้เครื่ องจักรกลงานดิ นยังไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่าผลของการทางานจะเป็ นไปตามปริ มาณเป้ าหมายที่
กาหนด แต่ระยะเวลาของการปฏิบตั ิงานยังไม่เป็ นไปตามแผน ทาให้ประชาชนเสี ยโอกาสจากการใช้ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ าของโครงการ
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4.2 สาเหตุที่ฝ่ายรถแทรกเตอร์ที่ 5 ไม่สามารถบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดินให้เหมาะสมกับกิ จกรรมหลัก ซึ่ งทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
ของการใช้เครื่ องต่า และการก่อสร้างไม่เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดของโครงการ เนื่ องจาก
4.2.1 เครื่ องจักรกลงานดินมีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
4.2.2 ขาดอะไหล่ในการซ่ อมบารุ ง เนื่ องเครื่ องจักรกลงานดินเป็ นรุ่ นที่ไม่นิยมใช้ในท้องตลาด อย่างแพร่ หลาย และมีขนาดใหญ่
ค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลาสัง่ ซื้ อนาน
4.2.3 การกาหนดแผนในการบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิ น ไม่สัมพันธ์กบั งานกิ จกรรมงานดิ น สภาพเครื่ องจักร และไม่ได้
นาข้อมูลค่าใช้จ่ายมาวิเคราะห์ถึงความคุม้ ค่า ความประหยัด
4.2.4 งบประมาณในการซ่อมบารุ ง ต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาพของเครื่ องจักรกลงานดินที่มีอยูจ่ ริ ง
4.2.5 การกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของเครื่ องจักรกลงานดินที่ได้รับสาหรับดาเนิ นการก่อสร้ างอ่างเก็บน้ า คงที่ ไม่แปรผันตาม
สภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื่อเพลิง ทาให้ตอ้ งจัดสรรเงินจากค่าใช้จ่ายซ่ อมบารุ งมาดาเนิ นการ เครื่ องจักรกลงานดิ นจึงไม่
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
4.3 การบริ หารจัดการเครื่ องจักรกลงานดิน ซึ่งยังไม่ความเหมาะสม และขาดประสิ ทธิภาพ ดังนั้นจึงขอเสนอว่า
4.3.3.1 ควรทาการสารวจ และตรวจสภาพเครื่ องจักรกลงานดิ นใหม่ท้ งั หมดเพื่อประเมินสภาพการใช้งาน และวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมของเครื่ องจักรกลงานดินที่จะนามาใช้งาน รวมไปถึง การจัดหาเครื่ องจักรกลใหม่ มาทางานเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าและประหยัด
4.3.3.2 การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริ หารเครื่ องจักรกลงานดิ นที่ใช้สาหรั บการก่ อสร้ างอ่างเก็บน้ าทุก
โครงการ จะต้องนาข้อเท็จจริ ง ด้านสภาพทางเศรษฐกิ จและการจ่ายเงินงบประมาณ และต้องเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด จึงจะทาให้การบริ หาร
เครื่ องจักรกลงานดินเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และประหยัด
4.3.3.3 ควรคานึงถึงความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณที่สูงเกินความจาเป็ น อันเนื่ องมาจากการจ้างเหมา หรื อเช่ า
เครื่ องจักรกลงานดิ น ว่าเกิ ดความประหยัดหรื อคุ ้มค่ าจริ งหรื อไม่เ มื่ อเปรี ยบเทียบกับเงิ นลงทุ นเพื่ อจัดหาเครื่ องจัก รงานดิ นใหม่มาใช้ หรื อซ่ อม
ซ่อมแซม อีกทั้งเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดการแสวงหากาไรอันเนื่ องจากการขาดอานาจต่อรองในการใช้เครื่ องจักรมาทางานก่ อสร้ างอ่างเก็บน้ าตาม
เป้ าหมายของนโยบายที่รัฐกาหนด
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ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับจัดพอร์ ตการลงทุนในหลักทรัพย์
A Decision Support System for Managing Securities’ Port
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ได้เสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับจัดพอร์ ตการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยระบบสามารถช่ วยผูล้ งทุนใน
การเลื อกหลักทรัพย์ต่างๆ จานวนหนึ่ งไว้ในพอร์ ตการลงทุน ข้อมูลนาเข้าได้แก่ ชื่ อหลักทรั พย์ ราคาหลักทรั พย์ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
สัดส่ วนของราคาต่อผลตอบแทน เงินปั นผล และการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้น โดยระบบจะทาการคานวณหาคะแนนรวมจากปั จจัยต่างๆ ของทุก
หลักทรัพย์ ผูใ้ ช้พิจารณาเลือกปั จจัยหลักในการคิดค่าถ่วงน้ าหนัก จากนั้นจัดเรี ยงลาดับหลักทรัพย์จากที่มีคะแนนรวมสู งสุ ด ทั้งนี้ ความเสี่ ยงแบบมี
ระบบก็จะถูก กระจาย ส่ งผลให้ความเสี่ ยงแบบมี ระบบโดยรวมของพอร์ ตการลงทุนมี ค่ าเป็ นศูนย์ ระบบยังสามารถแสดงรู ป กราฟแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ เพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์
คาสาคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ หลักทรัพย์ การลงทุน

Abstract
In this study, a decision support system for ranking securities was proposed and implemented. The system is intended to assist
investor to select number of the securities to be invested into his/her portfolio. Input data be name of security, price, ROI, P/E, dividend, and
change in value. User decided to select high weight by ROI or P/E. The system will calculate the total score of each security. Next ranking
securities by the highest to the lowest score, select the top 15 securities. Then the systematic risk will be diversified to give a total systematic risk
of portfolio equal to zero. The graphical display of changing in security price is also a significant indicator which shows the trend of that security.
Keywords: Decision support system, Security, Investment.

1. บทนา
การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีในตลาดทุนจัดเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญในระบบเศรษฐกิ จแบบสังคมนิ ยม องค์กรธุ รกิ จโดยทัว่ ไปมักเลื อก
โอกาสในการขยายธุรกิจตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จในช่ วงที่เกิ ดการขยายตัว ระบบการเงินจะช่ วยให้เกิ ดการเติบโตของตลาดทุนผ่านทางการ
ออกหลักทรัพย์ (Stock) และหุ ้นกู้ (Bond) ผูล้ งทุนก็จะแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้เกิ ดผลตอบแทนสู งสุ ด จึงต้อง
เลือกลงทุนในบางหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสู ง มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และมีความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Van Horne, 2002) ระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจนับเป็ นระบบที่ออกแบบให้ช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูท้ าการตัดสิ นใจด้วยวิธีที่สามารถทาให้การตัดสิ นใจเลื อกเป็ นไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพผ่านส่ วนต่อประสานระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์ จากปั ญหาไปสู่ แนวทางการแก้ไขปั ญหา (Thierauf, 1988) ระบบสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจที่นาเสนอได้ถูกพัฒนาขึ้นสาหรับผูล้ งทุน (Investor) หรื อที่ปรึ กษาการลงทุน (Dealer or Broker) เพื่อใช้ในการเลือกซื้ อหลักทรัพย์ โดย
มุ่งหวังผลตอบแทนสู งสุ ดจากหลักทรัพย์ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ตอ้ งทาการพิจารณาระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ ยงให้เหมาะสม มีการใช้สมการเพื่อคานวณ
และจัดเรี ยงลาดับของหลักทรัพย์จากคะแนนรวม โดยเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ แบบโต้ตอบ (Interactive Computer-based System) จัดทาโปรแกรมเพื่อ
การตัดสิ นใจและการประเมินที่มีประสิ ทธิภาพ

2. วิธีการศึกษา
ผูล้ งทุนจะเลื อกลงทุนในบางหลักทรัพย์เท่านั้น โดยผูล้ งทุนจะจับตาทิศทางการเปลี่ ยนแปลงของตลาดทุนและสภาพแวดล้อมต่างๆ
เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาวะทางการเงิน โดยผูล้ งทุนจะเลือกซื้ อหลักทรัพย์ที่คาดหวังว่าจะให้ผลตอบแทนสู งสุ ดโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) อัตราผลตอบแทนต่อราคา (Price-Earning Ratio: P/E) การเพิ่มมูลค่าของ
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ผลู้ งทุนจะต้องมีขอ้ มูลและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสิ นใจอย่างเพียงพอ กอปรกับความแม่นยาและเป็ นปั จจุบนั
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หากผูล้ งทุนทาการลงทุนในพอร์ ตการลงทุนไม่น้อยกว่า 15 หลักทรัพย์แล้วความเสี่ ยงแบบมีระบบ (Systematic risk) ก็จะถูกกระจาย
ส่ งผลให้ความเสี่ ยงแบบมีระบบโดยรวมของการลงทุนมีค่าเป็ นศูนย์ ทั้งนี้ จานวนของข้อมูลที่ใช้สาหรั บการคานวณค่าความเสี่ ยงแบบมีระบบของ
หลักทรัพย์แต่ละตัวจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 25 จานวน (Fischer and Jordan, 1995)
ศิริลกั ษณ์ (2546) ได้พฒั นาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจเพื่อคัดสรรบุคลากรเข้าร่ วมงานในองค์กร เพื่อช่ วยให้การคัดสรรพนักงานมี
ประสิ ทธิภาพและรวดเร็ วทันต่อความต้องการของผูบ้ ริ หาร โดยผูบ้ ริ หารไม่ตอ้ งใช้เวลานานในการพิจารณาคุณสมบัติของผูส้ มัครแต่ละคนเพียงแต่
ระบุตาแหน่ งและคุณสมบัติของผูส้ มัครที่ ตอ้ งการ แล้วระบบก็จะประมวลผล โดยการดึ งข้อมูลของผูส้ มัครที่ตรงตามคุณสมบัติที่ตอ้ งการแล้วจัด
เรี ยงลาดับผูท้ ี่มีคะแนนรวมสูงสุดให้พิจารณา
ดวงพร (2546) ได้พฒั นาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจการเลือกซื้ อรถมือสอง โดยสามารถใช้ในการตัดสิ นใจพิจารณาเลื อกซื้ อ ทาการ
เปรี ยบเทียบคุณภาพ ราคาและปัจจัยต่างๆ หลายด้าน โปรแกรมจะช่วยให้ผใู ้ ช้ได้รับความสะดวกสบายในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อความยุง่ ยากและยังช่ วย
แนะนาสิ่ งที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
Songsangyos and Tumthong (2010) ได้พฒั นาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อหลักทรัพย์ โดยผูใ้ ช้สามารถพิจารณาเลือก
การถ่วงน้ าหนักสูงสุดจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรื ออัตราผลตอบแทนต่อราคาหลักทรัพย์ซ่ ึ งกาหนดให้ค่าการถ่วงน้ าหนักของปั จจัยทั้งสี่
คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อราคา ร้ อยละของเงินปั นผลและร้อยละของราคาที่เปลี่ยนแปลงเป็ น 0.4 0.3 0.2 และ 0.1
ตามลาดับ จากนั้นทาการเรี ยงลาดับหลักทรัพย์จากที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปยังคะแนนรวมต่าสุด โดยเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับ

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับ การจัดพอร์ ตการลงทุนในหลักทรั พย์ จะช่ วยสนับสนุ นผูล้ งทุนหรื อผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจ
(Decision maker) ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่ งอาจพิจารณาตัดสิ นใจด้วยวิธีการที่แตกต่างกันโดยระบบนี้จะพิจารณาจาก 4 เงื่อนไข ดังนี้
 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI)
 อัตราผลตอบแทนต่อราคาตลาด (Price-Earning Ratio: P/E)
 ร้อยละของเงินปันผล (Percentage of dividend)
 ร้อยละของราคาที่เปลี่ยนแปลง (Percentage of price change)
ภาพรวมของระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจที่ นาเสนอแสดงให้ เ ห็ นในภาพที่ 1ได้นามาใช้ใ นการพัฒนาระบบ โดยเลื อกโปรแกรม
Microsoft Excel เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับเลือกลงทุนในหลักทรัพย์

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการจัดพอร์ ตการลงทุนในหลักทรัพย์
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ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจที่นาเสนอประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักคือ ฐานข้อมูล (Database) โมเดลเบส (Modelbase) และส่ วนต่อ
ประสานผูใ้ ช้
ขั้นแรก ทาการสร้างฐานข้อมูล โดยป้ อนข้อมูล วัน เดือน ปี และราคาหลักทรัพย์จานวน 25 หลักทรัพย์ ของวันดังกล่าว สาหรับการใช้
งานในครั้งแรกผูใ้ ช้จะทาการป้ อนข้อมูลจานวน 30 วันต่อเนื่ องกัน ในครั้งต่อไปก็เพียงกดปุ่ มเพิ่มข้อมูล (Append) จากนั้นป้ อนค่าข้อมูลปั จจุบนั ข้อมูล
เก่าที่สุดก็จะถูกลบทิ้ง
ขั้นต่อไป นาเข้าข้อมูลปั จจุบนั ประกอบด้วย ชื่ อหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราส่ วนผลตอบแทน
ต่อราคา เงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงราคาของทั้ง 25 หลักทรัพย์ดงั แสดงในภาพที่ 2

SECURITY PRICE
ACL
AST
BC
BFIT
BIC
CATHAY
CMIC
DEFT
DS
EFS

158
59
71
157
50.5
39
74.5
38.75
131
41.75

ROI.

P/E

13.4
15.52
4.43
16.87
9.05
9.94
3.25
5.52
14.64
10.76

13.54
15.94
32.04
9.18
10.51
14.24
59.79
43.59
21.42
19.12

DIVIDEND CHANGE
4.5
2
0.95
8.6
2.6
1.4
1.2
0.6
2.75
1.1

-4
-4
-6
-3
1.25
1.5
-0.25
2
-2.5
8.5

ภาพที่ 2 ข้ อมูลนาเข้ า
ในการจัดลาดับหลักทรัพย์สามารถพิจารณาจากปัจจัยหลักคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อัตราผลตอบแทนต่อราคา (P/E) ร้อยละ
ของราคาที่เปลี่ยนแปลง (% change) และร้อยละของเงินปันผล (% dividend) โดยผูใ้ ช้จะทาการกาหนดค่าสาหรับปั จจัยทั้งสี่ ตามที่ตอ้ งการ (จาก 1 ถึง
10) ระบบจะทาการคานวณค่าถ่วงน้ าหนัก (Weighting) จากค่าที่ผใู้ ช้กาหนดหารด้วยผลรวมของค่ารวม เช่น จากกรณี ตวั อย่างในตารางที่ 1 ผูใ้ ช้ทาการ
กาหนดค่าให้ปัจจัยทั้งสี่ เป็ น 3, 8, 5, และ 2 ตามลาดับ ผลรวมของทั้งสี่ ปัจจัยเท่ากับ 18 ทาการคานวณค่าถ่วงน้ าหนักจากค่าที่ผใู ้ ช้กาหนดหารด้วยค่า
รวมได้เท่ากับ 0.17, 0.44, 0.28, และ 0.11 ตามลาดับ ทั้งนี้ความน่าจะเป็ นรวมเท่ากับ 1.0 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 การกาหนดค่ าให้ กบั ปัจจัยทั้งสี่
Rating scale from 1 to 10
ROI
P/E
% Dividend
% Change

3
8
5
2

ตารางที่ 2 การคานวณหาค่ าถ่ วงนา้ หนัก
Rating scale from 1 to 10
ROI
P/E
% Dividend
% Change
Total score

ค่ าถ่ วงน้าหนัก (W)
3/18 = 0.17
8/18 = 0.44
5/18 = 0.28
2/18 = 0.11
1.0

3
8
5
2
18

ค่าถ่วงน้ าหนัก (Weighting) คานวณได้จากสูตร (1)
Wn = Rating scale / Total score

(1)
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จากนั้นระบบจะทาการหาคะแนนรวมของแต่ละหลักทรัพย์ ดังสู ตร (2)
[(ROI *W1)+(1/(P/E)*W2)+(%change*W3)+(%dividend*W4)]
SECURITY
CMIC
DEFT
IFCTF
KK
FIN1
KTT
FCI
SCCF
S_ONE
PRIME
KTF
BC
PHATRA
DS
EFS

ROI.
3.25
5.52
10.31
6.13
12.81
25.6
7.59
19.65
7.26
18.23
11.01
4.43
12.88
14.64
10.76

P/E
59.79
43.59
40.21
34.36
30.24
25.12
31.67
24.46
24.82
24.55
27.98
32.04
25.84
21.42
19.12

%DIVIDEND
1.2
0.6
0.75
1.25
3.25
2
0.5
4.99
1.5
3.69
1
0.95
1.3
2.75
1.1

(2)
%CHANGE
-0.25
2
1.5
0.75
0.5
2
2
0.5
20
-2
1
-6
3
-2.5
8.5

Total score
27.42
20.68
19.96
16.72
16.53
16.21
15.70
15.59
14.88
14.75
14.66
14.58
14.33
12.45
11.54

ภาพที่ 3 ผลลัพธ์ จากการประมวลผล
ขั้นสุ ดท้าย แสดงหลักทรัพย์ที่มีคะแนนรวมสู งสุ ดทั้ง 15 หลักทรัพย์บนหน้าจอ เรี ยงลาดับจากที่ ได้คะแนนรวมสู งสุ ดไปยังคะแนน
รวมต่าสุด ดังแสดงในภาพที่ 3
หากต้องการให้ระบบแสดงรู ปกราฟ ผูใ้ ช้เพียงคลิ กที่ชื่อหลักทรัพย์ที่ตอ้ งการ ดังแสดงในภาพที่ 4 จากการพิจารณาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะช่วยในการพิจารณาตัดสิ นใจว่า ในช่วงเวลานั้นเป็ นจังหวะที่ดีสาหรับการลงทุนหรื อไม่

ภาพที่ 4 Graphic display of selected security

4. สรุ ป
ระบบนี้ สามารถจัด เรี ย งล าดับหลัก ทรั พย์ที่ มี ค ะแนนรวม เมื่ อ พิ จารณาจากเงื่ อนไขทั้ง สี่ คื อ ผลตอบแทนจากการลงทุ น อัต รา
ผลตอบแทนต่อราคา ร้ อยละของการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเงินปั นผล ซึ่ งหลักทรัพย์จานวน 15 หลักทรั พย์น้ นั
เพียงพอต่อการเลือกเก็บในพอร์ ตการลงทุน จานวนของข้อมูลมีขนาดที่เพียงพอสาหรับใช้ในการคานวณค่าความเสี่ ยงแบบมีระบบ ของหลักทรัพย์
ทั้งนี้ขอ้ มูลของราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 25 จานวน
แนวทางการพัฒนาระบบต่อไปมีดงั นี้
 จานวนของหลักทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนกับความต้องการของผูใ้ ช้
 ฐานข้อมูลจะต้องจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นทั้งระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
 สามารถแสดงกราฟของปัจจัยทั้งสี่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวโน้ม
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาและเพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในการผลิ ต
บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี จําแนกตามสาขาวิชา ของวิทยาลัยเอกชนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ปี การศึกษา 2548 และปี 2549 วิธีการศึกษาใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ
(Primary Data) โดยสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร คณาจารย์ผสู้ อนและบุคลากร และใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากการตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (Mean) ร้ อยละ (Percentage) ผลการศึกษาพบว่า ในปี
การศึกษา 2548 ต้นทุนการเรี ยนการสอนต่อรายวิชาต่อคน วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ กฎหมายลักษณะหุ ้นส่ วน-บริ ษทั จํานวน 9,261.97 บาท วิชาที่มี
ต้นทุนตํ่าสุ ดคือ จิตวิทยาทัว่ ไป จํานวน 622.98 บาท ในปี การศึกษา 2549 วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ การวางแผนและควบคุมกําไร จํานวน 20,149.26
บาท วิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุ รกิ จ จํานวน 748.46 บาท สําหรับต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต ในปี การศึ กษา 2548 สาขาที่
ต้นทุนสูงสุด หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี คือ สาขาการตลาด จํานวน 151,700.24 บาท และ 97,862.11 บาท ตามลําดับ ส่ วนสาขาที่มีตน้ ทุนผลผลิ ตตํ่าสุ ด
หลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาการบัญชี จํานวน 144,134.87 บาท หลักสู ตร 2 ปี คือ สาขาการจัดการทัว่ ไป จํานวน 92,591.40 บาท ในปี การศึกษา 2549
สาขาที่มีตน้ ทุนสูงสุด หลักสูตร 4 ปี คือ สาขานิ ติศาสตร์ จํานวน 227,128.73 บาท หลักสู ตร 2 ปี คือสาขาการบัญชี มีจาํ นวน 153,475.47 บาท ส่ วน
สาขาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุด หลักสูตร 4 ปี คือ สาขาคอมพิวเตอร์ มีจาํ นวน 184,678.45 บาท หลักสู ตร 2 ปี คือ สาขาการจัดการทัว่ ไป มีจาํ นวน 130,535.18
จากผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิ ตในการผลิ ตบัณฑิต ปี การศึกษา 2549 สู งกว่า ปี การศึกษา 2548 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ
ทุกคณะวิชาจะต้องหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ โดยการรับกศึกษาเพิ่ม และการปรับลดค่าใช้จ่าย โดยการให้ความสําคัญกับการบริ หารกิ จกรรม เพื่อ
ลดความสู ญเปล่าหรื อกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่า จําเป็ นจะต้องพัฒนาการปฏิ บตั ิงานในกิ จกรรมนั้นๆ อาจจะด้วยการลดเวลาการประกอบกิ จกรรมนั้นๆลง
หรื อการลดความไม่ยดื หยุน่ ในกิจกรรมนั้น หรื อการขจัดการทํางานซํ้าซ้อนต่างๆ ให้หมดไป
คาสาคัญ : Cost Analysis, Unit to Produce.

Abstract
The purposes of this research were to study the cost of instruction in each course and the cost per product unit to produce
undergraduates of bachelor degree classified according to the programs of a private college in Surat Thani, in 2005 and 2006 academic years.
Primary data was used by interviewing administrators, teachers, and employees. Secondary data from investigation and various collected document
was used .Descriptive statistics, such as mean, and percentage were used to analyze data. The results were found that, in 2005 academic year, the
cost of instruction per course and per person of partnership – company law course was the highest cost for the amount of 9,261.97 baht. The lowest
cost was General Psychology course for the amount of 622.98 baht. In 2006 academic year, the highest cost was Planning and Benefit Control
course for the amount of 20,149.26 baht. The lowest cost was English for Business course for the amount of 748.46 baht. The highest cost per
product unit in 2005 academic year of four-year and two-year program was Marketing program for the amount of 151,700.24 baht and 97,862.11
baht respectively. The lowest cost per product unit of four-year was Accounting program for the amount of 144,134.87 baht and the two-year
program was General Management program for the amount of 92,591.40 baht. In 2006 academic year, the highest cost was four-year program of
Law for the amount of 227,128.73 20 baht and the two-year program was Accounting for the amount of 153,475.47 baht. The lowest cost of fouryear was Computer program for the amount of 184,678.45 baht and the two-year program was General Management for the amount of 130,535.18
baht. The result of the study was found that the cost unit of producing graduates in 2006 academic year was higher than in 2005 academic year.
The suggestion of the study was that every faculty should find the increasing of income by adding students ‘enrollment and reducing expenses.
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Focusing on activity arrangement and reducing waste activities or invaluable performances are also conducted. Furthermore, developing activities
by reducing time, increasing its flexibility, and neglecting its redundancy should be proceeded.
Keywords: Cost Analysis, Unit to Produce.

1. บทนา
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ที่เห็นชอบในหลักการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565) ซึ่งมีเป้ าหมายเมื่อสิ้ นสุ ดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชี วิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้ างความรู ้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวตั น์ สนับสนุ นการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนของท้องถิ่ นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิ บาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครื อข่ายอุดมศึ กษา บน
พื้นฐานของเสรี ภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิ งระบบ” สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มอบนโยบายในการศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของสถาบันอุดมศึ กษาทั้งภาครั ฐและเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว และแนวทางการปฏิ รูประบบ
การเงินเพื่อการอุดมศึกษา ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริ หารจัดการทรัพยากรทางการเงินแบบใหม่ โดยใช้หลักการ Financial autonomy ในการบริ หาร
การเงิน สร้างความชัดเจนในการบริ หารการเงินโดยส่ วนผสมของงบประมาณจากภาครั ฐ และรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ค่าเล่าเรี ยน
งานวิจยั งานบริ การวิชาการ งานการค้า และอื่ นๆ ซึ่ งการบริ หารการเงินที่ใช้หลักการนี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องใช้ขอ้ มูลทาง
การเงินจากระบบบัญชีที่อิงฐานกิ จกรรม (Activity Base Costing) ที่ทาํ ให้มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงสามารถรายงานค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) ต่อหน่วยผลผลิตตามกิจกรรมได้
ระบบต้นทุนฐานกิ จกรรม เป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารในลักษณะการบริ หารงานฐานคุณค่า (Value – Based management) ซึ่ ง
เชื่อมโยงการบริ หารระดับองค์กรลงสู่ระบบการปฏิบตั ิงานประจําวัน โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตลอดทั้งกิ จการ (CrossFunctional) ในลักษณะมองกิ จกรรมต่างๆ ในภาพรวม (Integrated View) เป็ นวิธีการที่ช่วยให้การคํานวณต้นทุนผลผลิ ตถูกต้องมากขึ้น จะแตกต่าง
จากการคิดต้นทุนแบบเดิม คือจะใช้กิจกรรมแทนศูนย์ตน้ ทุน (Cost Center) และการใช้ทรัพยากรของผลผลิ ตแต่ละประเภทไม่ได้เกิ ดขึ้นเนื่ องจาก
ปริ มาณการผลิ ตเท่านั้น ยังมีการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายการผลิ ตให้แม่นยํามากขึ้น โดยใช้เกณฑ์การปั นส่ วนหลายเกณฑ์ จุดประสงค์สําคัญของระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรมคือ การให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการเข้าใจพฤติกรรมต้นทุน (Cost Behavior) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ทําให้
ทราบว่าอะไรเป็ นปัจจัยที่ทาํ ให้ตน้ ทุนฐานกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นหรื อลดลง โดยการระบุกิจกรรมขององค์กร ต้นทุนกิ จกรรม และตัวผลักดันต้นทุน
(Cost Driver) อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการคํานวณต้นทุนผลผลิ ต และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพทางด้านต้นทุนและพัฒนากิ จกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อลดการสูญเปล่า หรื อกิจกรรมไม่เพิ่มค่า (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2544)
ดังนั้นเพื่อเป็ นการสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาที่
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการบริ หารจัดการทรัพยากรทางการเงินแบบใหม่ และประโยชน์ของต้นทุนฐานกิจกรรม ทําให้ผศู ้ ึกษามีความสนใจ ที่จะวิเคราะห์
หาต้นทุนผลผลิตบัณฑิต กรณี ศึกษาวิทยาลัยศึกษาเอกชน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยการนําระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งมีความคาดหวัง
ว่าการศึกษาในครั้งนี้จะทําให้ทราบต้นทุนการผลิตบัณฑิต โดยอาศัยข้อมูลในอดีตแล้วนํามาวิเคราะห์ ซึ่ งข้อมูลต้นทุนของผลผลิต สามารถนําไปเป็ น
เครื่ องมือ สําหรับผูบ้ ริ หารในการวางแผนการบริ หารจัดการ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดําเนิ นงาน สามารถนําไปใช้ในการจัดสรร
งบประมาณตามระบบบัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และใช้ในการควบคุมคุณภาพงานให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตบัณฑิตอย่างคุมค่า เป็ นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่ อง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาต้นทุนการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา 2) เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในการผลิต
บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี จําแนกตามสาขาวิชา ของวิทยาลัยเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี การศึกษา 2548 และปี การศึกษา 2549 ประโยชน์ที่ได้รับ 1)
ทราบต้นทุนการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา และต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิ ตในการผลิ ตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี จําแนกตามสาขาวิชา ของวิทยาลัย
เอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี การศึกษา 2548 และปี การศึกษา 2549 สามารถนําไปเป็ นเครื่ องมือสําหรับผูบ้ ริ หาร ในการวางแผนการบริ หารจัดการให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการดําเนิ นงาน สามารถใช้ในการควบคุมต้นทุน ให้เกิ ดความเหมาะสม ในการใช้ทรัพยากรในการผลิ ตอย่าง
คุม้ ค่า 2) เพื่อสร้างต้นแบบให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ ในการคํานวณต้นทุนผลผลิ ตต่อหน่ วย ทําให้ผบู ้ ริ หารมีขอ้ มูลประกอบการบริ หารอย่าง
ต่อเนื่อง
การศึกษาในครั้งนี้ ได้กาํ หนดขอบเขตของการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1) จะทําการคํานวณต้นทุนการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา ของ
แผนการเรี ยนการสอน ของคณะต่างๆ จํานวน 5 คณะได้แก่ คณะบริ หารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดย
ใช้ขอ้ มูลค่าใช้จ่าย จากรายงานทางการเงิน ตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายของระบบบัญชี 3 มิติ ที่ได้จากฝ่ ายบัญชี และข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยนกระบวน
วิชาต่างๆของนักศึกษา จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา 2548 และปี การศึกษา 2549 2) จะทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิ ตใน
การผลิ ตบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี จําแนกตามสาขาวิชา จํานวน 5 สาขาวิ ชา ดังนี้ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัด การทัว่ ไป สาขา
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คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขานิติศาสตร์ ที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2548 และปี การศึกษา 2549 โดยใช้ฐานข้อมูลหลักสูตรและแผนการศึกษา จากสํานัก
วิชาการ 3) ในการวิเคราะห์จะใช้จาํ นวนนักศึกษาหัวจริ ง ที่ลงทะเบียนเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ในปี การศึกษา 2548 และปี
การศึกษา 2549 มาคํานวณ

2. วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอนในวิทยาลัยเอกชน โดย
สัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร คณาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากการตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้ งนี้ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ หน่ วยงานภายใน เพื่อแยกเป็ นหน่ วยงานหลัก ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานหลักที่ทาํ หน้าที่ผลิ ตบัณฑิต ได้แก่ คณะ สาขาวิชา และหน่ วยงานสนับสนุ น เป็ นหน่วยงานย่อยที่ ทาํ หน้าที่สนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของ
หน่วยงานหลัก 2. รวบรวมต้นทุนจากรายงานงบการเงิน จากระบบบัญชี แยกประเภท ตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย จากสํานักงานบริ หารการเงินและและ
ทรัพย์สิน ฝ่ ายบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการเรี ยนการสอน ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าสาธารณู ปโภค ค่าเสื่ อมราคา มาจําแนกเป็ นต้นทุนของหน่ วยงาน
หลัก และหน่ วยงานสนับสนุน โดยวิเคราะห์ตามกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้นของแต่ละหน่ วยงาน ในแผนปฏิ บตั ิ งานประจําปี ของหน่ วยงานต่างๆ ในการ
จําแนกจะแบ่งค่าใช้จ่ายเป็ น 2 กลุ่มคือ 2.1 ค่าใช้จ่ายที่ระบุหน่วยงานได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการเรี ยนการสอน และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 2.2 ค่าใช้จ่าย
ที่ไม่สามารถระบุหน่วยงานได้ เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง ได้แก่ ค่าสาธารณู ปโภค และค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่ระบุ
หน่วยงานได้ ถ้าระบุได้ไม่ครบถ้วน จะนําผลต่างไปรวมอยูใ่ นกลุ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุหน่วยงานได้ เพื่อปั นส่ วนต่อไป 3. รวบรวมต้นทุน ที่
ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นของหน่วยงานใด ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่ อมราคา ค่าใช้จ่ายการเรี ยนการสอน และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ในส่ วนที่ไม่
สามารถระบุหน่ วยงานได้ และปั นส่ วนให้หน่ วยงานหลักและหน่ วยงานสนับ สนุ น โดยใช้เกณฑ์การปั นส่ วน คื อ จํานวนนัก ศึ กษา และจํานวน
บุคลากร 4. รวบรวมต้นทุนของหน่ วยงานสนับสนุนทั้งหมดที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งอยูใ่ นส่ วนของต้นทุนในการบริ หาร เพื่อปั นส่ วนต้นทุนไปให้หน่ วยงาน
หลัก โดยใช้เกณฑ์การปั นส่ วน คือ จํานวนนักศึกษา จํานวนบุคลากร และจํานวนหน่ วยงาน การศึกษาครั้งนี้ จะไม่นาํ ต้นทุนของ สํานักวิจยั สํานัก
บริ การวิชาการ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มาปั นส่ วนเนื่ องจากไม่เกี่ ยวข้องกับการผลผลิ ตบัณฑิต 5. นําต้นทุนหน่ วยงานหลัก ซึ่ งเป็ นต้นทุนในการ
เรี ยนการสอน ประกอบด้วย เงินเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนที่ได้รับปั นส่ วน จากหน่ วยงานสนับสนุ น มาคํานวณ ต้นทุนการเรี ยนการสอนต่อ
รายวิชา ต้นทุนต่อรายวิชาต่อคน ของทุกคณะวิชา จํานวน 5 คณะ 6. คํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในการผลิตบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี จําแนกตาม
สาขา ซึ่ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะคํานวณต้นทุ นผลผลิ ต จํานวน 5 สาขาวิ ชา ได้แ ก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการทัว่ ไป สาขา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขานิ ติศาสตร์ เนื่ องจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการบริ การและการท่องเที่ยว เปิ ดการเรี ยนการสอนยังไม่ครบ
ตามหลักสูตร 7. เปรี ยบเทียบต้นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ของปี การศึกษา 2548และปี การศึกษา 2549

3. ผลการศึกษา
ผลการคํานวณต้นทุนต่อรายวิชา และต้นทุนต่อรายวิชาต่อคน มีดงั นี้
ปี การศึกษา 2548
คณะศิลปศาสตร์
หมวดวิชาพื้นฐาน พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 5 จํานวนเงิน 489,011.90 บาท และวิชาที่มี
ต้นทุนตํ่าสุดคือ วิชาภาษาอังกฤษ 3 จํานวนเงิน 17,800.10 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาภาษาอังกฤษ 3 จํานวน
เงิน 1,271.44 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชาจิตวิทยาทัว่ ไป จํานวนเงิน 622.98 บาท
สาขาการบริ การและการท่องเที่ยว พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาหลักพื้นฐานที่พกั แรม จํานวนเงิน 21,331.44 บาท
และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการบริ การ 2 จํานวนเงิน 15,593.02 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ด
2 วิชาคือ วิชาการจัดการส่วนหน้าของโรงแรม และวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการบริ การ 2 จํานวนเงิน 1,732.56 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชา
หลักพื้นฐานที่พกั แรม จํานวนเงิน 969.61 บาท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาการภาษีอากร จํานวนเงิน 1,747,735.46 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ด
คือ วิชาหลักการบัญชี เบื้องต้น จํานวนเงิ น 50,179.79 บาท สําหรั บต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่ มีตน้ ทุนสู งสุ ด คื อ วิขาหลักการบัญชี เบื้ องต้น
จํานวนเงิน 5,017.98 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการบัญชีภาษีอากร จํานวนเงิน 3,404.78 บาท
สาขาคอมพิวเตอร์ พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวนเงิน 1,765,531 บาท และ
วิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชาการออกแบบและพัฒนาระบบ จํานวนเงิน 32,002.08 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ด คือ
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วิชาการออกแบบและพัฒนาระบบ จํานวนเงิน 8,000.52 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชาคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ จํานวนเงิน 3,441
บาท
สาขาการตลาด พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาหลักการตลาด จํานวนเงิน 438,735.30 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ด
คือ วิชา การประชาสัมพันธ์และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จํานวนเงิน 38,061.32 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ด คือ การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จํานวนเงิน 6,343.55 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชาการตลาดค้าส่ ง จํานวนเงิน 3,481.52 บาท
สาขาการจัดการทัว่ ไป พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสูงสุ ดคือ วิชาเศรษฐศาสตร์ มหภาค จํานวนเงิน 1,932,542.19 บาท และวิชา
ที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชาการจัดการการตลาด จํานวนเงิน 109,448.44 บาท สําหรั บต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ด คื อการจัดการ
การตลาด จํานวนเงิน 4,758.63 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการจัดการบริ ษทั จําลอง จํานวนเงิน 3,372.44 บาท
คณะนิติศาสตร์ พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสูงสุ ดคือ วิชากฎหมายธุรกิจ 2 จํานวนเงิน 1,330,302.90 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุน
ตํ่าสุด มี 2 วิชาคือ วิชากฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน และวิชากฎหมายลักษณะประกันภัย จํานวนเงิน 91,692.38 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชา
ที่มีตน้ ทุนสูงสุดคือ วิชากฎหมายลักษณะหุ ้นส่ วน–บริ ษทั จํานวนเงิน 9,261.97 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชากฎหมายแพ่งหลักทัว่ ไป จํานวน
เงิน 2,790.09 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาสถิติเบื้องต้น จํานวนเงิน 1,194,000.80 บาท และวิชาที่มี
ต้นทุนตํ่าสุดคือ วิชาคณิ ตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง จํานวนเงิน 36,000.01 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ด คือ วิชาคณิ ตศาสตร์
ไม่ต่อเนื่อง จํานวนเงิน 3,600 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชามนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม จํานวนเงิน 2,0005.72 บาท
ปี การศึกษา 2549
คณะศิลปศาสตร์
หมวดวิชาพื้นฐาน พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 5 จํานวนเงิน 511,336.49 บาท และวิชาที่มี
ต้นทุนตํ่าสุดคือ วิชาภาษาอังกฤษ 4 จํานวนเงิน 19,557.37 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสาร จํานวนเงิน 1,357.02 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ จํานวนเงิน 748.46 บาท
สาขาการบริ การและการท่องเที่ยว พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาหลักและวิธีการจัดนําเที่ยว จํานวนเงิน 88,293.89
บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ด มี 4 วิชาได้แก่ วิชาการบัญชี และการเงินสําหรับการบริ การและการท่องเที่ยว วิชาหลักการมัคคุเทศก์ วิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที ยว และวิชาสัมมนาในอุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว จํานวนเงิน 16,202.58 บาท
สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาการบัญชี และการเงินสําหรับการบริ การและการท่องเที่ยว จํานวนเงิน 1,800.29 บาท
และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการบริ การและการท่องเที่ยวเบื้องต้น จํานวนเงิน 773.95 บาท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาหลักการตลาด จํานวนเงิน 866,912.31 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ด
คือ วิชาการวิจยั ตลาด จํานวนเงิน 45,916.80 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาการวิจยั ตลาด จํานวนเงิน 9,183.36
บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการจัดการการขาย จํานวนเงิน 4,958.57 บาท
สาขาการจัดการทัว่ ไป พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาการจัดการเชิ งกลยุทธ์ จํานวนเงิน 1,991,296.18 บาท และวิชา
ที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชาการบริ หารความปลอดภัย จํานวนเงิน 83,100.21 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคื อวิชาการ
จัดการธุรกิจบริ การ จํานวนเงิน 7,035 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค จํานวนเงิน 5,202.53 บาท
คณะบัญชี พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาการภาษีอากร จํานวนเงิน2,357,193.63 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ
วิชาการวางแผนและควบคุมกําไร จํานวนเงิน 40,298.53 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือวิชาการวางแผนและควบคุม
กําไร จํานวนเงิน 20,149.26 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการบัญชี ช้ นั กลาง 1 จํานวนเงิน 4,967.25บาท
คณะนิติศาสตร์ พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชากฎหมายธุ รกิ จ 2 จํานวนเงิน 1,094,891.45 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุน
ตํ่าสุดคือ วิชากฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม จํานวนเงิน57,795.88 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสูงสุดคือวิชากฎหมายเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม จํานวนเงิน 9,632.65 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชากฎหมายมหาชน จํานวนเงิน 3,997.13 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาสถิติเบื้องต้น จํานวนเงิน 3,115,065.75 บาท และวิชาที่
มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จํานวนเงิน 55,653.31 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ
วิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จํานวนเงิน 6,183.70 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาแคลคูลสั จํานวนเงิน 3,667.34 บาท
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สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าต้นทุนต่อรายวิชา วิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํานวนเงิน 1,448,802.92
บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ดคือ วิชาโครงสร้างข้อมูล จํานวนเงิน 40,551.93 บาท สําหรับต้นทุนต่อวิชาต่อคน พบว่าวิชาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ดคือ วิชา
โครงสร้างข้อมูล จํานวนเงิน 10,137.98 บาท และวิชาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุดคือ วิชาการพัฒนาระบบงานบนเว็บ จํานวนเงิน 3,682.39 บาท
การคํานวณต้นทุนผลผลิต ในการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี จําแนกตามสาขาวิชา

ตารางที่ 1 ต้ นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จาแนกตามสาขาวิชา ปี การศึกษา 2548
(หน่วย:บาท)
สาขาวิชา

ต้ นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ต่ อคน
หลักสู ตร 4 ปี
144,134.87
147,600.90
151,700.24
145,307.85

การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทัว่ ไป

หลักสู ตร 2 ปี (ต่ อเนื่อง)
94,825.42
93,279.77
97,862.11
92,591.40

จากตารางที่ 1 ผลการคํานวณ ต้นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ต่อคน พบว่าสาขาที่ตน้ ทุนสู งสุ ด หลักสู ตร 4 ปี และ
2 ปี คือ สาขาการตลาด จํานวน 151,700.24 บาท และ 97,862.11 บาท ตามลําดับ ส่ วนสาขาที่มีตน้ ทุนผลผลติต่าํ สุ ด หลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาการบัญชี
จํานวน 144,134.87 บาท หลักสูตร 2 ปี คือ สาขาการจัดการทัว่ ไป จํานวน 92,591.40 บาท

ตารางที่ 2 ต้ นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จาแนกตามสาขาวิชา ปี การศึกษา 2549
(หน่วย :บาท)
ต้ นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ต่ อคน
หลักสู ตร 4 ปี
หลักสู ตร 2 ปี (ต่ อเนื่อง)
217,477.93
153,475.47
184,678.45
115,459.62
209,548.52
142,782.69
198,607.34
130,535.18
227,128.73
-

สาขาวิชา
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทัว่ ไป
นิติศาสตร์

จากตารางที่ 2 ผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตในการผลิ ตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ต่อคน พบว่าสาขาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ด หลักสู ตร 4 ปี คือ
สาขานิ ติศาสตร์ จํานวน 227,128.73 บาท หลักสู ตร 2 ปี คือสาขาการบัญชี มีจาํ นวน 153,475.47 บาท ส่ วนสาขาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ด หลักสู ตร 4 ปี คือ
สาขาคอมพิวเตอร์ มีจาํ นวน 184,678.45 บาท หลักสูตร 2 ปี คือ สาขาการจัดการทัว่ ไป มีจาํ นวน 130,535.18 บาท

การเปรียบเทียบต้ นทุนผลผลิต ในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ระหว่ างปี การศึกษา 2548 และปี การศึกษา 2549
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบต้ นทุนผลผลิตต่อสาขาวิชา
(หน่ วย:บาท)
สาขาวิชา

ต้ นทุนผลผลิตในการผลิตบัณฑิต ต่ อคน
ปี การศึกษา 2548
ปี การศึกษา 2549

ผลต่ างเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน

ร้ อยละ

หลักสู ตร 4 ปี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทัว่ ไป

144,134.87
147,600.90
151,700.24
145,307.85

217,477.93
184,678.45
209,548.52
198,607.34

73,343.06
37,077.55
57,848.28
53,299.49

50.89
25.12
38.13
36.68

97,825.42
93,279.77
97,862.11
92,591.40

153,475.47
115,459.62
142,782.69
130,535.18

55,650.05
22,179.85
44,920.58
37,943.78

56.89
23.78
45.90
40.98

หลักสู ตร 2 ปี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทัว่ ไป

จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบ ต้นทุนผลผลิต ในการผลิตบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ของวิทยาลัยเอกชน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่าใน
แต่ละสาขามีความแตกต่างกัน โดยในปี การศึ กษา 2549 มี ตน้ ทุนผลผลิ ตสู งกว่า ปี การศึ ก ษา 2548 ดังนี้ หลักสู ตร 4 ปี สาขาการบัญชี จํานวน
73,343.06 บาท คิดเป็ นร้อยละ 50.89 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 37,077.55 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.12 สาขาการตลาด 57,848.28 บาท คิดเป็ น
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ร้อยละ 38.13 สาขาการจัดการทัว่ ไป จํานวน 53,299.49 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.68 หลักสู ตร 2 ปี (ต่อเนื่ อง) สาขาการบัญชี จํานวน 55,650.05 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 56.89 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ จํานวน 22,179.85 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.78 สาขาการตลาด จํานวน 44,920.58 บาท คิดเป็ นร้อยละ
45.90 สาขาการจัดการทัว่ ไป จํานวน 37,943.78 บาท คิดเป็ นร้อยละ 40.98
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าต้นทุนผลผลิต ในการผลิตบัณฑิต ปี การศึกษา 2548 และ 2549 มีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะมาจากสาเหตุ
ดังนี้ 1) จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชามีน้อย แต่ตน้ ทุนต่อวิชาคงที่ ทําให้ตน้ ทุนต่อวิชาต่อคน เมื่อเฉลี่ ยออกมาแล้วจะสู งกว่าวิชา
อื่น ๆ ซึ่งส่วนมากแล้ว จะเป็ นวิชาเอกหรื อวิชาเอกเลือก ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดสอนให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่ตอ้ งจบการศึกษา 2) เนื่ องจากมีการเปิ ดคณะวิชา
ขึ้นใหม่ กล่าวคือ ในปี การศึกษา 2549 สาขาวิชาบัญชี ได้แยกมาเปิ ดเป็ นคณะบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โอนย้ายมาอยูใ่ นคณะวิทยาศาสตร์ จึง
ทําให้ตน้ ทุนต่อรายวิชาและต่อหลักสู ตรสูงขึ้น

4. สรุ ปและอภิปรายผล
สรุ ปผลการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต ในการผลิตบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ในปี การศึกษา 2548 พบว่าสาขาที่ตน้ ทุน
สู งสุ ด หลักสู ตร 4 ปี และ 2 ปี คือ สาขาการตลาด จํานวน 151,700.24 บาท และ 97,862.11 บาท ตามลําดับ ส่ วนสาขาที่ มีตน้ ทุนผลผลติ ต่าํ สุ ด
หลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาการบัญชี จํานวน 144,134.87 บาท หลักสู ตร 2 ปี คือ สาขาการจัดการทัว่ ไป จํานวน 92,591.40 บาท ในปี การศึกษา 2549
พบว่าสาขาที่มีตน้ ทุนสู งสุ ด หลักสู ตร 4 ปี คือ สาขานิ ติศาสตร์ จํานวน 227,128.73 บาท หลักสู ตร 2 ปี คือสาขาการบัญชี มีจาํ นวน 153,475.47 บาท
ส่ วนสาขาที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ด หลักสู ตร 4 ปี คือ สาขาคอมพิวเตอร์ มีจาํ นวน 184,678.45 บาท หลักสู ตร 2 ปี คือ สาขาการจัดการทัว่ ไป มี จาํ นวน
130,535.18 บาท
จากผลการศึกษา เมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิ ต ในการผลิตบัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี ของวิทยาลัยเอกชน จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี จะเห็ นได้ว่ามีความแตกต่างกัน โดยในปี การศึกษา 2549 จะมีตน้ ทุนต่อหน่ วยผลผลิต ในแต่ละสาขาวิชาสู งกว่า ปี การศึกษา 2548 ซึ่ งอาจจะมา
จากสาเหตุ ดังนี้ สาเหตุที่ 1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในบางรายวิชามีนอ้ ย แต่ตน้ ทุนต่อรายวิชาคงที่ ทําให้ตน้ ทุนต่อรายวิชาต่อคน เมื่อเฉลี่ย
ออกมาแล้วจะสู งกว่าวิชาอื่นๆ ซึ่ งส่ วนมากแล้ว จะเป็ นวิชาเอกหรื อวิชาเอกเลื อก ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดสอนให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่กาํ ลังจะจบการศึกษา
สาเหตุที่ 2 การจัดจํานวนกลุ่ม (Section) รายวิชาที่มีหลายกลุ่ม มีผลทําให้ตน้ ทุนต่อรายวิชาสู งกว่า รายวิชาที่มีจาํ นวนกลุ่มน้อย คือ วิชาใดที่มีจาํ นวน
กลุ่มมากและจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละกลุ่มน้อย จะส่ งผลให้ตน้ ทุนต่อรายวิชาต่อคนสู งตามไปด้วย และสาเหตุที่ 3 เนื่ องจากมีการ
เปิ ดคณะวิชาขึ้นใหม่ กล่าวคือในปี การศึกษา 2549 สาขาวิชาการบัญชี ได้แยกมาเปิ ดเป็ น คณะบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ โอนย้ายมาอยูใ่ น
คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีผลทําให้ตน้ ทุนต่อรายวิชาและต่อหลักสู ตรสู งขึ้น เนื่ องจากต้นทุนในการบริ หารจัดการเพิ่มขึ้น

5. เอกสารอ้างอิง
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การเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กลุ่ม SET-100
Risk Disclosures in the Annual Report of Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand
in SET-100 Group
สายสุ นีย์ อโนมาศ และ สันสกฤต วิจติ รเลขการ
Saisunee Anomat and Sansakrit Vichitlekarn
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
E-mail: saisunee_a@bangchak.co.th หรื อ su.saisunee@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบเนื้ อหาการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (บริ ษทั ฯ) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆของบริ ษทั ฯกับรู ปแบบเนื้ อหาการเปิ ดเผยข้อมูล
ความเสี่ ยง ประชากรคือบริ ษทั ฯ กลุ่ม SET-100 การศึกษาใช้วิธีนบั จานวนประโยคที่เกี่ ยวกับข้อมูลความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ที่มีขอ้ มูลสมบูรณ์ท้ งั สิ้ น
99 บริ ษทั วิเ คราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis)
แบบขั้นตอนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอดีตมากที่สุดรวมกัน 6,390 ประโยค รองลงมาเป็ นความเสี่ ยงที่เป็ น
ข่าวดี รวมกัน 5,254 ประโยค และเปิ ดเผยความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอนาคตน้อยที่สุด รวมกัน 1,843 ประโยค โดยกลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงิน
เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงมากที่สุด รวมกัน 2,260 ประโยค ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงน้อยที่สุด รวมกัน 1,040 ประโยค
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขนาด โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างความเป็ นเจ้าของและกลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงิน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในภาพรวม แต่สภาพคล่องของบริ ษทั ฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ างมีความสัมพันธ์ในเชิ งลบกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงทางการเงิน ดังนั้นจึงเสนอให้หน่วยงานกากับดูแลกาหนดเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้เป็ นรู ปธรรม
มากขึ้น สาหรับบริ ษทั ฯต้องคานึ งถึงคุณลักษณะของบริ ษทั ฯที่มีอิทธิ พลต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง
คาสาคัญ : ความเสี่ ยง ข่าวดี ข่าวร้าย

Abstract
The main objectives of this study were to analyze patterns of risk disclosures in annual reports of companies listed in the Stock
Exchange of Thailand (the companies), and to examine the association between firm’s characteristics and the risk disclosures. Population was a
group of listed companies in SET-100. The study counts sentences related to risks disclosed by 99 companies with complete data. Data was then
analyzed using descriptive statistics. The association was tested through multiple regression analysis with the stepwise method at the statistical
significance level of 0.05.
The results showed that all companies disclose information related to past risk with the highest number of sentences of 6,390, to
good news- type risk with the second highest number of sentences of 5,254, and to future risk with the lowest number of sentences of 1,843. In
addition, the companies in financial group together disclose the risk information with the highest number of sentences of 2,260 while those in
resource group disclose the lowest number of sentences of 1,040. The hypothesis tests found that firm’s size, capital structure, ownership
structure, and financial industry group were positively associated with the overall risk disclosures while liquidity and property and construction
industry groups were negatively associated with the financial risk disclosures. Thus, it was suggested the regulators stipulate more objective
criterion of risk disclosures. Moreover, when considering risk disclosing, the companies must be concerned with firm’s characteristics that impact
such disclosures.
Keywords: Risk, Good news, Bad news.
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1. บทนา
ในปั จจุบนั จะพบว่ามีปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรเข้ามาเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหากองค์กรใด
ต้องการประสบความสาเร็ จเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ก็ตอ้ งบริ หารจัดการปั จจัยเหล่านั้นไม่ให้กลายเป็ นเงื่อนไขที่ทาให้องค์กรต้องเผชิ ญกับ
ความไม่แน่นอนหรื อก่อให้เกิดความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ดังเช่นการเกิ ดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิ จเมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่ถือเป็ นเหตุการณ์หนึ่ งที่ทาให้เกิ ด
การนาแนวทางการบริ หารองค์กรมาปรับใช้ควบคู่กบั การบริ หาร ซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่งที่ทาให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ได้
ความเสี่ ยงจึงกลายเป็ นหัวใจสาคัญสาหรับองค์กรโดยเฉพาะบริ ษทั จดทะเบียน การบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการนาเสนอข้อมูล
ความเสี่ ยงที่องค์กรเผชิ ญอยูถ่ ือเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลที่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ที่ผ่านมาหน่ วยงานกากับดูแลบริ ษทั จด
ทะเบียน ยังไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์หรื อรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงออกมาอย่างเป็ นรู ปธรรม แต่สาหรั บงบ
การเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 เรื่ องการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (ปั จจุบนั คือฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง
2550) ตามประกาศสภาวิช าชี พบัญชี ฉบับที่ 12/2552) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ก ารเปิ ดเผยถึ งระดับการใช้เ ครื่ องมื อทางการเงิ น ความเสี่ ยงและ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้อธิ บายถึงนโยบายการควบคุมความเสี่ ยงของเครื่ องมือทางการเงินและนโยบายอื่นเพื่อให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลนาไปพิจารณา
ได้ และเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในหมายเหตุประกอบงบการเงินและข้อมูลปัจจัยเสี่ ยงในแบบแสดงรายงานข้อมูลบริ ษทั (56-1)
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน หรื อ MD&A นอกจากนาเสนอฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานที่
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน ตลอดจนทิศทางและนโยบายการดาเนิ นงานในอนาคต แหล่ง
เงินทุนและสภาพคล่องของกระแสเงินสดของบริ ษทั เพิ่มเติมอีกด้วย หากผูบ้ ริ หารสามารถอธิ บายเหตุผลและผลกระทบในสิ่ งที่ได้ตดั สิ นใจดาเนิ นการ
ไปแล้วได้อย่างชัดเจน และครบถ้วนแล้ว ข้อมูลนั้นย่อมก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูล นาไปวิเคราะห์ และประเมินฐานะของกิ จการ ความ
เสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้ น ตลอดจนการดารงอยู่ของกิ จการ MD&A จึ งถื อว่าเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญที่ ถูกกาหนดให้จดั ทาและนาเสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นผ่าน
รายงานประจาปี
รายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียนนอกจากจะมี MD&A ข้อมูลตามแบบ 56-1 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ยังมีขอ้ มูล
ส่ วนอื่นๆที่มีความสาคัญต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูลสามารถนาไปใช้ประกอบเพิ่มเติมได้ เช่ น สารจากประธานกรรมการ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผูส้ อบบัญชี โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึงรายงานการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ซึ่ งที่จดั ทาและเปิ ดเผยบนหลักการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กรตามแนวทาง COSO และเป็ นการเปิ ดเผยโดยสมัครใจของกิจการ
รู ปแบบเนื้ อหาของการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงถื อเป็ นเรื่ องสาคัญและมีความน่ าสนใจหาดมีจุดหมายให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลสามารถนาไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจได้ บริ ษทั จดจะเบียนจึงคานึ งถึ งทั้งการเปิ ดเผยเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของหน่ วยงานกากับดูแลและต้องเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้ขอ้ มูล คุณสมบัติขอ้ มูลที่ดีควรนาไปวิเคราะห์หรื อคาดการณ์แนวโน้มการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ในอนาคตได้ รู ปแบบเนื้ อหาการเปิ ดเผยความ
เสี่ ยงมีการจัดแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่แตกต่างออกไปตามความเกี่ ยวข้องในเรื่ องนั้นๆ เช่ น เจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2545) แบ่งเป็ นความเสี่ ยงที่ เป็ นปั จจัย
ภายนอกกับความเสี่ ยงที่เป็ นปั จจัย แต่ที่น่าสนใจคือ Linsley and Shrives (2006) แบ่งประเภทความเสี่ ยงเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
รายการที่ไม่ใช่ทางการเงินกับความเสี่ ยงที่เป็ นรายการทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นแล้วกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคต
การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในด้านดี และไม่ดี นับว่าเป็ นมุมมองใหม่ๆที่ น่าสนใจ และควรศึ กษาเพิ่มเติมสาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงของ
บริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในรู ปแบบเนื้ อหาของการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิงประเภทความเสี่ ยงของ Linsley and Shrives (2006) ด้วยการแบ่งประเภทการเปิ ดเผยความเสี่ ยงเป็ น ความ
เสี่ ยงทางการเงิน กับความเสี่ ยงที่ไม่ใช่ ความเสี่ ยงทางการเงิน ความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดี กับความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวร้ าย ความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอดี ต กับ
ความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอนาคต และความเสี่ ยงรวม รวมถึงศึกษาเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆของบริ ษทั กับรู ปแบบเนื้ อหาของ
การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงแต่ละปรพเภทว่ามีนยั สาคัญต่อกันหรื อไม่ เป็ นไปในทิศทางใด แต่เนื่ องจากรู ปแบบเนื้ อหาของการเปิ ดเผยข้อมูลความ
เสี่ ยงของบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทย มีรูปแบบเนื้ อหาตามความสมัครใจ การศึ กษาครั้งนี้ จึงสนใจศึกษาจากรายงานประจาปี พ.ศ. 2551 ของ
บริ ษทั จดทะเบียนกลุ่ม SET-100 เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่มี Market Capitalization สู งถึงร้อยละ 79 ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด ณ ธันวาคม 2551 (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552) ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ และน่ าจะมีนกั ลงทุนให้ความสนใจลงทุนเป็ นจานวนมาก โดย
มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษารู ปแบบเนื้ อหาของการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆ ของบริ ษทั ได้แก่ ขนาด โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ สภาพ
คล่องของบริ ษทั ความสามารถในการทากาไร โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั อายุการดาเนิ นงาน ประเภทผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ หารความ
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เสี่ ยง และประเภทอุตสาหกรรม กับรู ปแบบเนื้ อหาการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยผูศ้ ึกษาได้สารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับความเสี่ยง
นิยาม ความเสี่ ยง คือ เหตุการณ์หรื อการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่ งผลกระทบหรื อสร้างความ
เสี ยหายหรื อความล้มเหลวหรื อลดโอกาสที่จะบรรลุความสาเร็ จ บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในระดับประเทศ องค์กร หน่วยงานและบุคลากรได้
ประเภทความเสี่ ยง อ้างอิง Linsley and Shrives, (2006) ได้ดงั นี้

ภาพที่ 1 ประเภทความเสี่ ยง
การเปิ ดเผยความเสี่ ยงตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกอบด้วย
ประเทศไทย ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 (ปัจจุบนั คือฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2550) ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่
12/2552) กาหนดให้ตอ้ งแสดงรายการและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับเครื่ องมื อทางการเงิน ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อจานวนเงิน ระยะเวลา และความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตซึ่ งเกิดจากเครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบัญชี ที่ใช้กบั เครื่ องมือทางการเงินนั้น โดยสนับสนุ นให้กิจการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะ และขอบเขตของการใช้เครื่ องมือทางการเงิน รวมถึ งความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องและนโยบายการควบคุมความ
เสี่ ยงของฝ่ ายบริ หาร ขณะที่มาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 (IFRS 7) กาหนดให้กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลโดยสรุ ปเกี่ ยวกับนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญ เกณฑ์การวัดค่าที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน รวมทั้งนโยบายการบัญชี อื่นๆที่จาเป็ นต่อความเข้าใจในงบการเงิน นอกจากนี้ ยงั ต้องเปิ ดเผย
ตาม มาตรา 56 และมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติ ก.ล.ต. ที่ กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่ เปิ ดเผยสารสนเทศที่ มีนยั สาคัญ ซึ่ งมีหรื ออาจมี
ผลกระทบต่อราคาซื้ อหรื อราคาขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั หรื อต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ้น โดยสารสนเทศ
ดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา และดาเนิ นการให้ผลู ้ งทุนได้รับสารสนเทศโดยเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผูล้ งทุนสามารถที่จะประเมิน
ความเสี่ ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเพื่อสะท้อนราคาหลักทรัพย์ที่เป็ นจริ งของบริ ษทั จดทะเบียน ตลอดจนการนากรอบงาน
การบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กรตามแนวทางของ COSO มาปรับใช้ สาหรับประเทศสหราชอาณาจักรมีการกาหนดเรื่ องการจัดทารายงานความ
เสี่ ยงตามข้อกาหนด Briefing 06.02 No surprises: Working for better risk reporting ออกมาได้อย่างชัดเจนและเป็ นการเปิ ดเผยความเสี่ ยงในรายงาน
เพียงฉบับเดียว
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
Solomon et al (2000) ศึกษากรอบแม่บทสาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงองค์กรผลการศึกษาพบว่านักลงทุนสถาบันระดับผูบ้ ริ หาร
กองทุนเชื่อว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้มีการตรวจตราและควบคุมการดาเนิ นธุรกิ จ และช่ วยสร้ างความมัน่ ใจได้ว่า
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นมากที่สุด
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Beretta and Bozzolan (2004) ศึกษากรอบแม่บทการสื่ อสารความเสี่ ยงและการวัดคุ ณภาพของการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง ใน
คาอธิ บายและบทวิ เคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน(MD&A) ของฝ่ ายจัดการบริ ษทั จดทะเบี ยนไม่รวมกลุ่ มสถาบันการเงิ น ในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศอิตาลี พบว่าข้อมูลที่ถูกเปิ ดเผยไม่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้ประมาณการผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น กล่าวคือปริ มาณ
และคุณภาพของการเปิ ดเผยความเสี่ ยง จึงขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณสารสนเทศและความสมบูรณ์ของเนื้ อหาข้อมูล(Richness of Content) ที่เปิ ดเผยและมุ่ง
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และ อดีตมากกว่าในอนาคต
Linsley and Shrives (2006) ศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
อังกฤษ กลุ่ม FTSE-100 จานวน 79 บริ ษทั พบว่า มีการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงรวม 6,168 ประโยค ประเภทความเสี่ ยงที่มีการเปิ ดเผยมากที่สุดคือ
ความเสี่ ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ และความเสี่ ยงทางด้านการเงินจานวน ผลการศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างขนาดและระดับความ
เสี่ ยงของบริ ษทั กับการเปิ ดเผยความเสี่ ยงในรายงานประจาปี พบว่าขนาดขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับขนาดการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง
โดยรวม และความเสี่ ยงทางการเงินและไม่ใช่ ความเสี่ ยงทางการเงินขนาดขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับขนาดการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง
โดยรวม และความเสี่ ยงทางการเงินและไม่ใช่ความเสี่ ยงทางการเงิน
Camfferman and Cooke (2002) ศึกษาการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี 1996 ของบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์วดั ความสัม พันธ์ระหว่างคุ ณลัก ษณะต่ างๆของบริ ษ ทั กับการเปิ ดเผยข้อมู ล ด้วยสถิ ติวิเ คราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ รวมถึ งการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของกลุ่มประเทศยุโรปของบริ ษทั ที่จดทะเบียนทั้ง 2 ประเทศ พบว่า การเปิ ดเผยข้อมูล
ของบริ ษทั จดทะเบียนทั้งสองประเทศมีความใกล้เคียงกัน ส่ วนที่แตกต่างเพียงเล็กน้อยคือ ระบบกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี การยอมปฎิ บตั ิตาม
ข้อกาหนด เช่ นระบบรายงานการเงิ น และหน่ วยงานกากับดู แลบริ ษทั จดทะเบี ยนในประเทศเนเธอร์ แลนด์เข้มงวดน้อยกว่าในสหราชอาณาจัก ร
คุณลักษณะของบริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลได้แก่ ขนาดของบริ ษทั โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทา
กาไร และประเภทผูส้ อบบัญชี ขณะที่สภาพคล่องของกิ จการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และประเภทอุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์กบั
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และมีเพียงการเปิ ดเผย 2 ประเภทที่มีความแตกต่างคือการตีราคาใหม่ กับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
Abraham and Cox (2007) ศึกษาปริ มาณการบรรยายข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศอังกฤษ กลุ่ม FTSE-100 รู ปแบบเป็ นรายงานความเสี่ ยงด้านธุรกิจ รายงานความเสี่ ยงทางการเงิน และรายงานความเสี่ ยงการควบคุมภายใน
ด้วยสถิติพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหากาหนดรหัสนับเป็ นจานวนคาในประโยค พบว่าทุกบริ ษทั มีการเผยแพร่ ความเสี่ ยงการควบคุมภายในกับความเสี่ ยง
ทางการเงิน แต่มีเฉพาะบางบริ ษทั ที่เผยแพร่ ขอ้ มูลความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ และความสัมพันธ์ดว้ ยถิ ติการวิเคราะห์ถดถอยเพีร์ยสัน (Pearson Correlation)
พบว่าโครงสร้างการเป็ นเจ้า (การลงทุนระยะยาวของสถาบัน) มีความสัมพันธ์ในเชิ งลบกับการรายงานความเสี่ ยง การลงทุนโดยสถาบันในระยะสั้นมี
ความสัมพัน ธ์เ ชิ งบวกกับ รายงานความเสี่ ยงทางการเงิ น คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งแบ่ งเป็ นกรรมการบริ หาร กับ กรรมการอิส ระ ทั้งสองกลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์ต่อการรายงานความเสี่ ยง การเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กา (US Dual Listing) มีความสัมพันธ์กบั การเปิ ดเผยข้อมูล
ความเสี่ ยงมากกว่าการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศอังกฤษเพียงอย่างเดียว และพบความสัมพันธ์ของขนาด สภาพคล่องของกิ จการกับการรายงาน
ความเสี่ ยง อย่างไม่มีนยั สาคัญ

2. วิธีการศึกษา
เป็ นการศึกษาเชิ งประจักษ์ (Empirical Study) ในรู ปแบบเนื้ อหาการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม SET-100 และนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ เพื่อนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด ค่าเฉลี่ ย ค่าร้ อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆของบริ ษทั กับรู ปแบบเนื้ อหาของการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) แบบขั้นตอน (Stepwise) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบ(α) ที่ระดับ 0.05
ตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้อา้ งอิงจาก Camfferman and Cooke (2002) อลิศรา ผลาวรรณ์ (2547) และ Abraham and Cox (2007) ดังนี้
1.

Risk DisclosureTotal

= β0+β1(SIZE)+β2(CAPSTR)+β3(OWNSTR)+β4(LIQUID)+β5
(PROFIT)+β6(BODSTR)+β7(AGE)+β8(AUDIT)+β9(RISKCO)+β10(IND)+β11(IND2)+
β12(IND3)+β13(IND4) +β14(IND5) + ε
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ตารางที่ 1 สรุปวิธีทใี่ ช้ ในการวัดค่ าตัวแปร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัวแปรอิสระ
ขนาด
โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ
สภาพคล่องของบริ ษทั
ความสามารถในการทากาไร
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
อายุการดาเนินงาน
ประเภทผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประเภทอุตสาหกรรม

ตัวแปรตาม
11. ปริ มาณประโยคที่เปิ ดเผยความเสี่ ยง

วิธีการวัดมูลค่ าตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ลอการิ ทึมของยอดสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนหนี้สินระยะยาวต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรก
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ ว
อัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์
สัดส่ วนระหว่างคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมด
ลอการิ ทึมของจานวนปี นับวันจดทะเบียนถึง ปี 2551
วัดจากการเป็ นบริ ษทั สอบบัญชี ในกลุ่ม big 4 หรื อไม่ โดยใช้ตวั แปรเทียม 0 และ 1
บริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงหรื อไม่ โดยใช้ตวั แปรเทียม 0 และ 1
แบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามการกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
วิธีการวัดมูลค่ าตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
12. จานวนประโยค

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ตารางที่ 2 ค่ าตา่ สุ ด ค่ าสู งสุ ด ค่ าเฉลีย่ ของปริมาณประโยคการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงแต่ ละประเภท (n=99)
ประเภทความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงทางการเงิน
ความเสี่ ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ ยงทางการเงิน
รวม
ความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดี
ความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวร้าย
รวม
ความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอดีต
ความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอนาคต
รวม
ความเสี่ ยงรวม

ปริมาณประโยคที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ ยง
ร้ อยละ
ค่ าต่าสุ ด
ค่ าสู งสุ ด

จานวน
4,137.00
4,094.00
8,233.00
5,254.00
2,979.00
8,233.00
6,390.00
1,843.00
8,233.00
8,233.00

50.27
49.73
100.00
63.82
36.18
100.00
77.61
22.39
100.00
100.00

7.00
4.00
4.00
8.00
1.00
1.00
15.00
0.00
0.00
22.00

146.00
151.00
151.00
175.00
135.00
175.00
191.00
99.00
191.00
217.00

ค่ าเฉลี่ย
41.79
41.35
53.07
30.09
64.55
18.62
83.16

มีการเปิ ดเผยความเสี่ ยงรวมทั้งสิ้ น 8,233 ประโยค มีการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงน้อยที่สุด 22 ประโยค มากที่สุด 217 ประโยค หรื อเฉลี่ย
จานวน 83.16 ประโยค ความเสี่ ยงทางการเงินมีการเปิ ดเผยสู งกว่าความเสี่ ยงที่ ไม่ใช่ ความเสี่ ยงทางการเงิ นเล็กน้อยคื อร้ อยละ 50.27 และ 49.73
ตามลาดับ และพบว่ามีบางบริ ษทั ไม่มีการเปิ ดเผยความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอนาคตเลย

ตารางที่ 3 ค่ าตา่ สุ ด ค่ าสู งสุ ด ค่ าเฉลีย่ ของคุณลักษณะต่ างๆ ของบริษัท (n=99)
คุณลักษณะ
ขนาดของบริ ษทั
ลอการิ ทึมขนาดบริ ษทั
โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ
สภาพคล่องของบริ ษทั
ความสามารถในการทากาไร
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
อายุการดาเนินงาน
ลอการิ ทึมอายุการดาเนิ นงาน
ใช่/ไม่ใช่ผสู ้ อบบัญชีกลุ่ม Big 4
มี/ไม่มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประเภทอุตสาหกรรม

หน่วย
ล้านบาท

น้อยสุ ด
203.46
2.31
0.00
35.48
0.02
-20.12
18.18
1.00
0.00

สู งสุ ด
1,677,111.11
6.22
10.67
99.95
19.95
163.99
69.23
33.00
1.52

เฉลี่ย
125,387.39
4.44
0.54
68.63
1.37
9.20
38.88
13.33
1.00

จานวน
จานวน

22.00
52.00

77.00
47.00

0.22
0.53

จานวน

11.00

27.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
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ตารางที่ 4 สรุปผลทีพ่ บความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณลักษณะของบริษัทกับการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยง (n=99)
คุณลักษณะ
การเงิน
ไม่ ใช่ การเงิน
ข่ าวดี
ข่ าวร้ าย
+
+
ขนาดของบริ ษทั
+
+
+
โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั
+
+
โครงสร้างการเป็ นเจ้าของ
สภาพคล่องของบริ ษทั
+
+
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
โดยที่
+
: มีความสัมพันธ์เชิงบวก (หรื อเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
: มีความสัมพันธ์เชิงลบ (หรื อเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

อดีต
+
+

+
-

อนาคต
+

รวม
+
+

+
-

รูปแบบเนือ้ หาการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ ยง
ประเภทความเสี่ ยงที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลมากที่สุด คือความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอดี ตรองลงมาเป็ นความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดี และเปิ ดเผยความ
เสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอนาคตต่าที่สุด แต่ละกลุ่มความเสี่ ยง พบว่ากลุ่มความเสี่ ยงทางการเงินเปิ ดเผยมากกว่าความเสี่ ยงที่ไม่ใช่ ความเสี่ ยงทางการเงิน
ความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดีเปิ ดเผยมากกว่าความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวร้าย และความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอดีตเปิ ดเผยมากกว่าความเสี่ ยงที่เป็ นเหตุการณ์ในอนาคต
สอดคล้องกับ Beattie & Bozzolan’s ( 2004 ) ที่พบว่าเมื่อผูบ้ ริ หารเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับความเสี่ ยงประเภทข่าวร้ าย ปริ มาณการเปิ ดเผยข้อมูล
ความเสี่ ยงในด้านนี้ จะกลายเป็ นตัวแปรที่ ไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้เพื่อตัดสิ นใจ ซึ่ งข้อมูลมากกว่าครึ่ งหนึ่ งถู กเปิ ดเผยโดยไม่มีคุณสมบัติ
เพียงพอต่อการใช้ประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น รายการที่ เปิ ดเผยต่างมุ่งนาเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั และ อดี ตมากกว่าในอนาคต
และเกือบครึ่ งหนึ่ งของข้อมูลที่นาเสนอจะเกี่ ยวข้องกับการกระทาหรื อการตัดสิ นใจที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วกับความเสี่ ยงจริ ง ขณะที่แผนการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงยังคงไม่มีการเปิ ดเผย เป็ นไปได้ว่าข้อมูลในอดี ตสามารถหาได้ง่ายและแสดงให้เห็ นความสามารถในการบริ หารจัดการของฝ่ าย
บริ หารที่ได้กระทาไปแล้ว ขณะที่ขอ้ มูลที่เป็ นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิ ดขึ้นในอนาคตซึ่ งมีบางบริ ษทั ที่ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลประเภทนี้ อาจเนื่ องจากเป็ น
การยากที่จะคาดการณ์ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Linsley and Shrives (2006) ที่พบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลความ
เสี่ ยงในอนาคต ถื อว่าเป็ นข้อมูลที่มีความไม่แน่ นอนเป็ นธรรมชาติ อยูแ่ ล้ว และผูบ้ ริ หารอาจเกรงว่าอาจถูกฟ้ องร้ องจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง หากข้อมูลที่ได้
เปิ ดเผยไปแล้วไม่เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยหรื อไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง Linsley and Shrives (2006) พบเพิ่มเติมอีกว่าข้อมูลในอนาคตเป็ นข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ ้นใช้ใน
การตัดสิ นใจมากกว่าข้อมูลในอดีต จึงเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ ริ หารไม่สู้เต็มใจที่จะเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในอนาคต
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะของบริษทั กับการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยง
พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญคือ ขนาดของบริ ษทั หรื อมูลค่าสิ นทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง
เกือบทุกประเภท ยกเว้นความเสี่ ยงที่ไม่ใช่ ความเสี่ ยงทางการเงินและความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวร้ าย กล่าวได้ว่าบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูล
ความเสี่ ยงในรายงานประจาปี มากกว่าบริ ษทั ที่มีขนาดเล็ก เพราะว่าอาจจะมีความพร้ อมในด้านระบบต่างๆที่จะช่ วยเก็บข้อมูลได้คลอบคลุมในเนื้ อหา
หรื อรายละเอียดมากขึ้น ส่ งผลให้มีตน้ ทุนในการจัดทาข้อมูลต่ ากว่า และมีความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในเชิ งการแข่งขันน้อยกว่าบริ ษทั ที่มีขนาดเล็ก
โครงสร้างเงินทุน พบความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงเกื อบทุกประเภทยกเว้น ความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดี กับความเสี่ ยงที่เป็ น
ข้อมูลในอนาคต หากวิเคราะห์ตามทฤษฎีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยแล้ว จะเห็ นว่าบริ ษทั ที่มีสัดส่ วนของหนี้ สินที่อยูใ่ นสัดส่ วนสู งมีความจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลให้มากเพื่อสร้างความพึงพอใจและความน่าเชื่ อถือต่อผูเ้ ป็ นเจ้าของเงินกู้ รวมถึงผูท้ ี่จะขายสิ นค้าให้ เนื่ องจากทั้งสองกลุ่มนี้ ตอ้ งนามาใช้ประเมิน
สภาพคล่องของกิจการเป็ นเรื่ องหลัก สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ โครงสร้ างความเป็ นเจ้าของมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อการเปิ ดเผยข้อมูลความ
เสี่ ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ ยงทางการเงิน และความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดี ในการศึกษาครั้งนี้ พิจารณาความเสี่ ยงที่ไม่ใช่ ความเสี่ ยงทางการเงินประกอบด้วย ความ
เสี่ ยงในการดาเนินงาน (Operating risk) ความเสี่ ยงในการมอบอานาจ (Empowerment risk) ความเสี่ ยงกระบวนการประมวลผลข้อมูลและเทคโนโลยี
(Information processing and technology risk) ความเสี่ ยงความซื่ อสัตย์ (Integrity risk) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ความเสี่ ยงที่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ตลอดจนกระแสเงินสดสุ ทธิ ของกิ จการ จึงอาจเป็ นไปได้ว่าบริ ษทั ที่มีการกระจายตัว
ของผูถ้ ื อหุ้นสู งต้องการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดจากปั จจัยภายในองค์กรขึ้น เช่ น การบริ หารจัดการระบบงานต่างๆ รวมถึ งการ
ตรวจสอบหาความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน หรื อความเสี่ ยงจากสภาพแวดล้อมองค์กรมากกว่าการให้ความสาคัญในผลกระทบทางการเงิน ซึ่ งกลุ่มผู ้
ถื อหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรกนี้ จัดเป็ นกลุ่ มผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ที่น่ าจะมี อิท ธิ พลมากเพียงพอที่ จะสร้ างแรงผลักดันให้ ผูบ้ ริ ห ารเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ส่งผลดี ต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรมากกว่า สอดคล้องกับ Abraham and Cox (2007) ที่พบว่าผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มนักลงทุนสถาบันมีความสัมพันธ์กบั ระดับการเปิ ดเผยข้อมูล
ความเสี่ ยง แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ที่มีการกระจายตัวของการถือหุ ้นต่า คือ ปริ มาณการถือหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นสู งสุ ด 10 อันดับแรกค่อนข้างสู ง ก็จะมีระดับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในระดับต่า และหากบริ ษทั ที่มีการถือหุ้นเป็ นรัฐบาลหรื อสถาบันจานวนมากจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลในระดับสู ง สภาพคล่ องของ
บริ ษทั พบความสัมพันธ์ในเชิ งลบกับการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงทางการเงินเพียงตัวแปรเดี ยว สอดคล้องกับ Camfferman and Cook (2002) ที่พบ
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สภาพคล่องของบริ ษทั มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างไม่มีนยั สาคัญต่อระดับการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ในประเทศ
อังกฤษ ขณะเดียวกันกลับพบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ในประเทศเนเธอร์ แลนด์อย่าง
มีนยั สาคัญ ซึ่ งผูศ้ ึกษาเชื่ อว่า สภาพคล่องของกิ จการเป็ นคุณลักษณะที่สามารถประเมินความเสี่ ยงของกิ จการได้ดว้ ยตัวเอง (อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
เร็ ว) และซึ่ งไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลอื่นใดมาอธิ บายประกอบการมีสภาพคล่องของกิ จการในสัดส่ วนที่สูงแสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั มีความสามารถในการ
บริ หารจัดการสิ นทรัพย์และหนี้ สินได้ดี จึงไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงทางการเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด ตัวแปรประเภทอุตสาหกรรมที่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลคื อ กลุ่ มอุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงิ นพบความสัมพันธ์ในเชิ งบวกกับการเปิ ดเผยความเสี่ ยงทาง
การเงิน ความเสี่ ยงที่ เป็ นข่าวดี ความเสี่ ยงที่ เป็ นข้อมูลในอดี ต และความเสี่ ยงรวม ส่ วนกลุ่ มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรั พย์และก่ อสร้ างกลับพบ
ความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ ยงทางการเงิน ความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดี ความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอดีต และความ
เสี่ ยรวม อาจเป็ นเพราะกลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงินต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของธนาคารแห่ งประเทศไทยอีกหน่ วยงานหนึ่ งด้วย จึงต้องมีการ
เปิ ดเผยความเสี่ ยงทางการเงินมากกว่าบริ ษทั จดทะเบียนอื่นๆ

4. สรุ ปผลการศึกษา
การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงในรายงานประจาปี 2551 บริ ษทั จดทะเบียนกลุ่ม SET-100 บริ ษทั ฯเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอดีต
มากที่สุดรวมกัน 6,390 ประโยค รองลงมาเป็ นความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดี รวมกัน 5,254 ประโยค และเปิ ดเผยความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอนาคตน้อยที่สุด
รวมกัน 1,843 ประโยค โดยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิ จการเงินเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงมากที่สุด รวมกัน 2,260 ประโยค ขณะที่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงน้อยที่สุด รวมกัน 1,040 ประโยค
คุ ณลักษณะบริ ษทั ที่ มีความสัมพันธ์เชิ งบวก กับรู ปแบบเนื้ อหาการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงโดยรวม ได้แก่ ขนาด โครงสร้ างเงิ นทุ น
โครงสร้ างความเป็ นเจ้าของ แต่พบความสัมพันธ์เชิ งลบกับสภาพคล่ องของบริ ษทั กลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงิ น มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงทางการเงิน ความเสี่ ยงที่เป็ นข่าวดี ความเสี่ ยงที่เป็ นข้อมูลในอดี ต และความเสี่ ยงรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้ างมีความสัมพันธ์เชิ งลบกับการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงโดยรวม ชึ้ ให้เห็ นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงยังขาดความสม่ าเสมอในรู ปแบบ
เนื้อหาการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง ดังนั้นจึงเสนอให้หน่วยงานกากับดูแลกาหนดเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้เป็ นรู ปธรรมมาก
ขึ้น สาหรับบริ ษทั ฯต้องคานึงถึงคุณลักษณะของบริ ษทั ฯที่มีอิทธิ พลต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่ผ้ บู ริโภค ให้ ความสาคัญในการเลือกใช้ บริการสถานีบริการนา้ มัน
เชื้อเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41
The Marketing Mix Affecting Consumer Selection of Gas Station Location along the Highway 41
อรอุษา เพ็งสกุล
Onusa Pengsakul
วิทยาลัยตาปี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
E-mail: onusa-yo@htotmail.com

บทคัดย่อ
ผลการวิจยั พบว่าสาหรับผูบ้ ริ โภคที่มีเพศที่ต่างกัน จะให้ความสาคัญด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านบุคลากรแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึก ษาที่ต่างกัน จะให้ค วามสาคัญด้านผลิ ต ภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และด้า นกระบวนการแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ต่างกัน จะให้ความสาคัญด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด และด้านลักษณะ
ทางกายภาพแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุและอาชี พที่ต่างกัน จะให้ความสาคัญไม่แตกต่างกันในทุกปั จจัย
คาสาคัญ : ถนนทางหลวงหมายเลข 41 สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ

Abstract
The results showed for the customers that have difference gender, which will give the importance about the products and the people
that are difference. The customers that have difference about the level of education, which will give the importance about the products, the
marketing, the physical characteristics and the process that are difference. The customers that have difference about the average revenue per
month, which will give the importance about the products, the price, the distribution, the market promoting and the physical characteristics that are
difference. The customers that have difference about the age and the career, which will give the importance that’s not difference in every factors
Keywords: The highway number 41, The fuel stations, The factors of the service marketing mix.

1. บทนา
การคมนาคมทางถนนในประเทศไทยมีเส้นทางที่เชื่ อมกันทั้ง 4 ภาค และการเดิ นทางลงสู่ ภาคใต้ของประเทศไทยมีถนนสายหลัก คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็ นเส้นทางหลักของจังหวัดภาคใต้ โดยเริ่ มจากแยกปฐมพร อาเภอเมือง จังหวัดชุ มพร ซึ่ งที่แยกนี้ ทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 4 ซึ่งเป็ นเส้นทางเลียบไปยังฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ในขณะที่ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 41 ได้ตดั ตรงลงไปทางใต้ ซึ่ งเป็ นเส้นทางลัดตัด
ตรงไปในพื้นที่ภาคใต้โดยตรง โดยทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 41 ได้เริ่ มจาก อาเภอเมืองชุ มพร ตัดลงใต้ผ่านจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และเข้าสู่ จงั หวัด
นครศรี ธรรมราชและเข้าสู่ จงั หวัดพัทลุงโดยสิ้ นสุ ดที่อาเภอเมืองพัทลุงระยะทางทั้งหมดประมาณ 390 กิ โลเมตร (อยูใ่ นจังหวัดชุ มพรประมาณ 110
กิโลเมตร อยูใ่ นจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ประมาณ 140 กิโลเมตร อยูใ่ นจังหวัดนครศรี ธรรมราชประมาณ 105 กิ โลเมตร และอยูใ่ นจังหวัดพัทลุงประมาณ
35 กิโลเมตร) และเนื่ องจากปริ มาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 มีปริ มาณรถยนต์โดยเฉลี่ยต่อวันจานวนมาก และต้องมีการใช้บริ การ
สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงริ มถนนสายนี้ สถานการณ์ของสถานี บริ การน้ ามันเชื้อเพลิงมีการแข่งขันกันสู ง มีสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งจานวนมาก
แต่ละสถานีบริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงต่างก็มีการปรับกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน โดยเฉพาะสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งรายใหญ่ริมถนนสายนี้ ก็มีครบทั้ง 5
รายด้วยกัน คือ สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงปตท. จานวน 19 สถานีบริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ ง สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งเอสโซ่ จานวน 5 สถานี บริ การ
น้ ามันเชื้ อเพลิง สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งบางจากจานวน 10 สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งคาลเท็กซ์จานวน 4 สถานี
บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง และสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงเชลล์จานวน 2 สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง ดังนั้น จึงเป็ นเหตุให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจจะศึกษา
ว่าผูใ้ ช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่เหล่านี้ ให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในด้านใดมากที่สุด ในการเลื อกใช้
บริ การสถานี บริ การน้ ามันเชื้อเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 ซึ่งจะสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาด และปรับปรุ งด้าน
ต่างๆ ของสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ และมีประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มาก
ขึ้น
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1.1 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ลูกค้าให้ความสาคัญในการเลื อกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 41
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

1.2 กรอบแนวความคิด
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญในการเลื อกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 41 ทาให้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งทาให้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การ
ส่งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และผลการปฏิบตั ิงาน

2. วิธีการศึกษา
2.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ดังนั้นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จึงเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาจากเอกสารและงานวิ จยั ที่ เ กี่ ยวข้องหลายเล่ ม เพื่ อน ามาประยุก ต์ใ ช้ใ ห้ เ หมาะสมโดยแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
การให้บริ การ

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ ที่มาใช้บริ การที่สถานี บริ การน้ ามันเขตภาคใต้บนถนนทางหลวงหมายเลข
41เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรทั้งหมดที่เข้ามาใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันเขตภาคใต้บนถนนทางหลวงหมายเลข 41 ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง กาหนดตามตารางสาเร็ จรู ป ของ ศิริชัย กาญจนวาสี ด้วยระดับความเชื่ อมัน่ 95% และยอมให้เกิ ดความคลาดเคลื่ อนได้ ± 10% ของส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ขนาดตัวอย่าง 400 คน

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การ
สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่เป็ นคาถามแบบให้เลื อกตอบ
(Structured Question) และข้อคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaire) ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบไม่เจาะจง ซึ่ งได้สร้ างตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ได้ต้ งั เอาไว้ แล้วให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบและนาไปทาการสอบถามกับผูบ้ ริ โภคก่อน แล้วจึงนามาปรับปรุ งและนาไป
สอบถามกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
ส่วนที่ 2 ปั จจัยส่วนระสมทางการตลาดบริ การ
มีลกั ษณะให้เลือกตอบ 5 ระดับ โดยกาหนดค่าคะแนนสาหรับคาตอบไว้ ดังนี้
5 หมายถึง ให้ความสาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง ให้ความสาคัญมาก
3 หมายถึง ให้ความสาคัญปานกลาง
2 หมายถึง ให้ความสาคัญน้อย
1 หมายถึง ให้ความสาคัญน้อยที่สุด
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถาม โดยคานวณค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ค่าสูงสุ ด - ค่าต่าสุด
=
5–1
ช่วงคะแนน
5
=
0.8
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โดยคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยจะยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ให้ความสาคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ให้ความสาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ให้ความสาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ให้ความสาคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการให้บริ การ

2.4 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้การวิเคราะห์โดยการ
หาค่าร้อยละ และค่าความถี่ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทากับข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนประสมปั จจัยทางการตลาดบริ การ
ที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญในการเลื อกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันในเขตภาคใต้บนถนนทางหลวงหมายเลข 41 โดยใช้การหาค่าเฉลี่ ย และ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ ยมาพิจารณาระดับตามเกณฑ์เป็ นรายข้อและรายด้าน แล้วนาค่าเฉลี่ ยที่ได้ไปเปรี ยบเที ยบหลักเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของช่วงคะแนน โดยการใช้การทดสอบ F– test, t– test และไคสแควร์ ในการทดสอบสมมติฐานและเขียนอธิ บายเชิ งพรรณา และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe’

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
3.1 ผลการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญในการเลื อกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 41” มีรายละเอียดผลการวิจยั ดังนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มากที่สุด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัวหรื อค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
15,000 – 24,999 บาท
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ผบู ้ ริ โภคเลื อกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 ผล
การศึก ษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความส าคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในระดับมากทุกปั จจัย โดยปั จจัยที่ ให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านการจัด
จาหน่าย รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย
ด้านกระบวนการ และที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุดคือ ปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพ เมื่อพิจารณาในแต่ละปั จจัยย่อยมีผลดังนี้
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านผลิ ตภัณฑ์มากที่สุดคือ เรื่ องน้ ามันมี คุณภาพดี น่ าเชื่ อถื อ รองลงมาให้
ความสาคัญในเรื่ องมีห้องน้ าไว้บริ การเพียงพอ สะอาด และปราศจากกลิ่นเหม็น เรื่ องควรมีร้านค้าสะดวกซื้ ออยูใ่ นบริ เวณสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
เรื่ องควรมีตู้ ATM ไว้บริ การด้วย เรื่ องควรมีบริ การเช็คและเติมลมยาง เรื่ องควรมีร้านกาแฟอยูใ่ นบริ เวณสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งด้วย เรื่ องควรมี
ร้านอาหารไว้บริ การ เรื่ องควรมีน้ ามันหลายชนิ ดไว้บริ การ เรื่ องมีห้องอาบน้ าไว้บริ การด้วย เรื่ องมีห้องน้ าเฉพาะสาหรับคนพิการ เรื่ องควรมีสถานที่
นัง่ พักผ่อนหย่อนใจ และเรื่ องควรมีบริ การเสริ มอื่นๆ เช่น นวดตัว นวดฝ่ าเท้า ฯลฯ
ปั จจัยด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านราคามากที่สุดคือ เรื่ องน้ ามันราคาถูกกว่าที่อื่น รองลงมาให้ความสาคัญใน
เรื่ อง สามารถชาระค่าน้ ามันผ่านบัตรเครดิตได้
ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ ายมากที่ สุด คื อ เรื่ องมี สถานที่ จอดรถกว้างขวาง
รองลงมาให้ความสาคัญในเรื่ อง มีบริ การบอกทางเข้ารับบริ การแต่ละช่องทางอย่างชัดเจน
ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุดคือ เรื่ องมีของสมนาคุณเมื่อ
เข้ารับบริ การตามยอดที่กาหนด (เช่น เมื่อเติมน้ ามันครบ 500 บาทขึ้นไป รับน้ าเปล่าฟรี 1 ขวด) รองลงมาให้ความสาคัญในเรื่ องมีป้ายโฆษณาที่ชดั เจน
บอกระยะทางก่อนถึ งสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ ง เรื่ องการมีบริ การเช็ดกระจกรถฟรี และเรื่ องกรณี ชาระค่าน้ ามันผ่านบัตรเครดิ ตควรจะมี ส่วนลด
พิเศษ
ปั จจัยด้านบุคลากร ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านบุคลากรมากที่สุดคื อ เรื่ องพนักงานมี อธั ยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมี
ความกระตือรื อร้นที่จะให้บริ การ รองลงมาให้ความสาคัญในเรื่ องพนักงานให้ความสนใจต่อลู กค้าที่เข้ามาใช้บริ การ และเรื่ องพนักงานแต่งกาย
สะอาด เรี ยบร้อย และมีความคล่องแคล่วในการให้บริ การ
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ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุดคือ เรื่ องสถานที่จอดพักรถกว้าง
ขวาง รองลงมาให้ความสาคัญในเรื่ องมีร้านค้าสะดวกซื้ อตั้งอยูใ่ กล้ๆ เรื่ องมีสถานที่นงั่ พักผ่อน และเรื่ องบริ เวณโดยรอบมีการตกแต่งสวยงาม น่ าเข้า
ไปใช้บริ การ
ปัจจัยด้านกระบวนการ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านกระบวนการมากที่สุดคือ เรื่ องให้รักษามาตรฐานการให้บริ การไว้อย่าง
สม่าเสมอ รองลงมาให้ความสาคัญในเรื่ องความรวดเร็ วในการเก็บเงิน และเรื่ องความรวดเร็ วในการให้บริ การเติมน้ ามัน
ปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดคื อ เรื่ องถ้าบริ การดี เป็ นที่พอใจ จะใช้บริ การ
สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงแห่ งนั้นซ้ าอีก รองลงมาให้ความสาคัญในเรื่ องถ้าบริ การดีเป็ นที่พอใจ ยินดีที่จะแนะนาให้คนอื่นๆเข้าใช้บริ การสถานี
บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงแห่งนั้น

3.2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญในการเลือกใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 41” มีรายละเอียดที่จะนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
ด้านเพศ พบว่า ผูบ้ ริ โภคเพศชายและเพศหญิงให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยปัจจัยที่ท้งั เพศชายและเพศหญิงให้ความสาคัญมากที่สุดคือปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่ต่างกันให้ความสาคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากรแตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านอื่นๆ ให้ความสาคัญไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุ พบว่า ผูบ้ ริ โภคทุก ช่ วงอายุให้ ความส าคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดย
ผูบ้ ริ โภคทุกช่วงอายุให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายมากที่สุด ยกเว้นผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคามาก
ที่สุด เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุที่ต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทุกปั จจัยไม่แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคทุกระดับการศึกษาให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคในทุกระดับการศึกษาให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายมากที่สุด ยกเว้นผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทและ
สูงกว่าปริ ญญาโทให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันให้ความสาคัญ
กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านอื่นๆ ให้ความสาคัญไม่
แตกต่างกัน
ด้านอาชี พ พบว่า ผูบ้ ริ โภคทุกอาชี พให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายมากที่สุด เมื่ อทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชี พที่ต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การทุกปั จจัยไม่แตกต่างกัน
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูบ้ ริ โภคในทุกช่ วงรายได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายมากที่สุด ยกเว้นผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ยกว่า 5,000 บาท ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพมากที่สุด และผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ 45,000 บาทขึ้ นไป ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด เมื่อทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันให้ค วามส าคัญกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารแตกต่ างกัน ยกเว้น ปั จจัยด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญไม่แตกต่างกัน

4. สรุ ป
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติฐานในการวิจยั ไว้ 1 สมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานปรากฏผล ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุ ปความแตกต่ างระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคลกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่ผู้บริโภคให้ ความสาคัญใน
การเลือกใช้ บริการสถานีบริการนา้ มันเชื้อเพลิงบนถนนทางหลวงหมายเลย 41
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ผลิต ภัณฑ์

ราคา

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
**sig < 0.01 *sig < 0.05

*
*
**

*

ช่องทาง
การจัดจาหน่าย
*

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ส่ งเสริ ม
บุคลากร
ลักษณะทาง
การตลาด
กาย ภาพ
*
*
*
**
*
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กระบวน
การให้ บริ การ
*
-

ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
-

รวม
*
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ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน จะให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การๆโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางการตลาดบริ การแตกต่างกัน
ด้านเพศ ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมภาพไม่แตกต่างกัน แต่ดา้ นผลิ ตภัณฑ์และ
ด้านบุคลากรแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่า โดยทัว่ ไปแล้วเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนใส่ ใจกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่จะได้รับ นัน่ คือ ไม่
ว่าจะเป็ นน้ ามันที่มีคุณภาพดี น่าเชื่ อถือ การได้รับสิ่ งอานวยความสะดวกที่ดี โดยเฉพาะห้องน้ าซึ่ งสาคัญมากสาหรับเพศหญิง เมื่อต้องเดินทางและเข้า
มาใช้บริ การเติมน้ ามัน ห้องน้ าจะต้องมีความสะอาดและเพียงพอสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นสิ่ งที่เพศหญิงจะคานึ งมากกว่าเพศชาย
ด้านระดับการศึกษา ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการแตกต่างกัน จะเห็ นได้ว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ความสาคัญใน
ผลิตภัณฑ์และลักษณะทางกายภาพแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อาจเป็ นเพราะภาพลักษณ์ภายนอกเป็ นสิ่ งที่สังเกตได้ง่าย เช่ น การมีสถานที่จอดพักรถกว้าง
ขวาง บริ เวณโดยรอบตกแต่งสวยงาม มีร้านสะดวกซื้ อตั้งอยูใ่ กล้ๆ ซึ่ งภาพลักษณ์ภายนอกเหล่านี้ อาจทาให้เป็ นสิ่ งบ่งชี้ ถึงคุณภาพของการบริ การ แต่
สาหรับผูท้ ี่มีการศึกษาสู งอย่างระดับปริ ญญาโทหรื อระดับสู งกว่านั้น ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดและกระบวนการแตกต่างจาก
กลุ่มอื่น อาจจะต้องการให้มีการรักษามาตรฐานของการบริ การไว้อย่างสม่าเสมอ
ด้านรายได้ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในภาพรวม อีกทั้งปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้มากกว่าอาจให้ความสาคัญ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย รวมทั้งการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างจากกลุ่มอื่น เช่ น ในกลุ่มที่มีรายได้ 45,000 บาทขึ้นไป อาจจะเห็ นว่าน้ ามันที่มี
คุณภาพและการบริ การที่ได้รับนั้นต้องคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป และการได้รับสิ่ งตอบแทนกลับคืนมาบ้าง เช่ น การได้รับของสมนาคุณ หรื อส่ วนลดจาก
การใช้บริ การเครดิต ยิง่ ทาให้เป็ นสิ่ งกระตุน้ ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานี น้ ามันแห่ งนั้น
สาหรับด้านอายุและด้านอาชีพที่ต่างกัน ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทุกปั จจัยไม่แตกต่างกัน นัน่
คือ ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุหรื ออาชี พใดก็ตามต่างให้ความสาคัญกับปั จจัยทางการตลาดบริ การมากเหมือนกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2545) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริ การประกอบด้วยองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นจากส่ วนประสมทางการตลาดสิ นค้า
ทัว่ ไป ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 7 ประการคือ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ
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บทคัดย่อ
การวิ จยั ครั้งนี้ เพื่อศึ กษาการประเมิ นการให้บ ริ การของสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ใ นเขตภาคใต้ จํากัด เปรี ยบเที ยบการประเมิ นการ
ให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด จําแนกตาม ปั จจัยส่ วนบุคคลของสมาชิ กสหกรณ์ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการให้ บริ การเงิ นกู้ ด้าน
สวัสดิการ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ด้านการบริ การสาธารณประโยชน์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ
ปัจจัยส่วนบุคลทุกด้านยกเว้นเพศ แตกต่างกันการประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การประเมิน ให้บริ การ ออมทรัพย์ครู

Abstract
This research to study the service assessment of savings cooperative for teacher limited in southern area. Comparing the quality
assessment of savings cooperative for teacher limited in southern area by classifying based on the members basic information. The research results
could be both in overall and each field were at high level. Considering in each field found that the staff field had the highest average. The next
fields subsequently were loan service, welfare, service quality, understanding and sympathy, public benefit service, and public relations service.
All individual factors were different, except gender. The service assessment of savings cooperative for teacher limited in southern area was
different with statistical significance at level .05
Keywords: the assessment, the service, cooperative teacher.

1. บทนา
สหกรณ์เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2457 มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความยากจนและปั ญหาหนี้ สินจากการกูย้ ืม
เงินทุนดอกเบี้ยสูงจากนายทุน ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ประเทศไทยได้ก่อตั้งสหกรณ์อออมทรัพย์ขา้ ราชการเป็ นแห่ งแรกขึ้นให้บริ การสมาชิ ก 3 ด้าน คือ
ด้านธุรกิจการเงิน ด้านด้านสวัสดิการ และด้านศึกษาอบรม การบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อสมาชิ กจะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ
จํากัดอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาสหกรณ์ การออมทรัพย์เป็ นวิธีหนึ่ งของรัฐบาลในการส่ งเสริ มให้ประชากรในชาติรู้จกั วิธีการช่วยเหลื อซึ่ งกันและกัน
ในหมู่บา้ น หรื อชุมชนโดยวิธีการออมทรัพย์น้ นั จะดําเนิ นการในรู ปแบบของสหกรณ์ทาํ หน้าที่จดั ให้มีการบริ การเพื่อขจัดปั ญหาทางเศรษฐกิ จให้หมด
ไปและให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2540 หน้า 3-4) สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินมีสมาชิ กเป็ นบุคคลซึ่ ง มีอาชี พอย่าง
เดียวกันหรื อที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเดียวกันมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิ กรู ้ จกั การออมทรัพย์ และให้กูย้ ืมเมื่อเกิ ดความจําเป็ น หรื อเพื่อก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 สหกรณ์ได้ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมไทยภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 85 ได้บญั ญัติวา่ รัฐต้องส่ งเสริ ม สนับสนุน และคุม้ ครองระบบ
สหกรณ์ รัฐจึงได้จดั ตั้งหน่วยงานต่างๆ ของรัฐขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบและสนับสนุ นส่ งเสริ มสหกรณ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านบุคลากร ด้าน
เงินทุนทั้งเงินให้เปล่าและเงินกูอ้ ตั ราดอกเบี้ยตํ่า ด้านการให้การศึกษาอบรม และที่สาํ คัญ คือ มีการตรากฎหมายให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมาย แต่มีสหกรณ์ อีกจํานวนมากที่ ยงั ไม่ สามารถดําเนิ น กิ จการได้ตามที่ ค าดหวัง สหกรณ์ ออมทรั พย์ครู แห่ งแรก คือ สหกรณ์ ออมทรัพย์ค รู
นครสวรรค์ จํากัด เป็ นสหกรณ์ออม ทรัพย์ที่เปิ ดดําเนิ นงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ก่อตั้งขึ้นเพื่อทดลองการออมทรัพย์ของครู ในจังหวัดนครสวรรค์ซ่ ึ ง
ได้ผลเป็ นที่หน้าพอใจหลังจากนั้นครู ในจังหวัดอื่นๆ ได้เห็นถึ งประโยชน์และได้รับการส่ งเสริ มให้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในจังหวัดต่างๆ อย่าง
แพร่ หลาย และในเขตจังหวัด ของภาคใต้ก็ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ข้ ึนเพื่อให้บริ การกับสมาชิ ก ปั จจุบนั ครู ส่วนใหญ่จะประสบปั ญหาทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากมีรายได้จากเงินเดือนเป็ นหลักซึ่ งไม่เพียงพอต่อค่าครองชี พในปั จจุบนั ถึ งแม้ว่ารัฐบาลจะมีค่าตอบแทน สวัสดิการและสิ ทธิ อื่นๆ ก็
ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจครู ได้ สหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็ นแหล่งเงินกู้หลักของครู เพราะเป็ นสถาบันการเงินที่ขา้ ราชการครู เป็ นเจ้าของ
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ร่ วมกันและใช้เป็ นแหล่งสวัสดิ การเงิ นกู้ที่มีความสะดวกที่ สุดให้ครู ใช้บริ การ แต่ในการดําเนิ นงาน สหกรณ์ออมทรั พย์ครู ภาคใต้น้ นั ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิ กได้ในทุกรู ปแบบ และพบว่ามีการร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการบริ การของสหกรณ์ ออมทรั พย์อยู่เป็ นประจํา เช่ น
เจ้าหน้าที่พูดคุยกัน เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยนั่งประจําที่ เจ้าหน้าที่ พูดจาไม่ไพเราะ เจ้าหน้าที่อธิ บายให้สมาชิ กไม่เข้าใจแล้วทําให้ถ่ายทอดข้อมูลที่ผิดให้
สมาชิกคนอื่นๆ ต่อไปเรื่ อยๆ และไม่ได้นบั ความเป็ นธรรมในการเข้ารับบริ การ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อภาพพจน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ งั ระบบ สมาชิ ก
จะเกิดอคติและทัศนคติไม่ดีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์เกิ ดความไม่ประทับใจการบริ การ ซึ่ งคุณภาพการบริ การที่ดีจะเป็ นเครื่ องมื อช่ วยให้สมาชิ กที่มา
ติดต่อกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์เกิดความเชื่ อถือ ศรัทธาและเป็ นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่องค์กร (สิ ริประภา สมบูรณ์วงศ์, 2546 หน้า 2)
จากสภาพปั ญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การบริ การถื อเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสมาชิ กก็ยอ่ ม
ต้องการบริ การที่มีคุณภาพเช่ นกัน จึงมักแสวงหาบริ การที่ตนมุ่งหวังว่ามีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินการ
ให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภาคใต้ จํากัด เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ไปปรับปรุ งแก้ไขหรื อเสนอแนะให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
รับทราบและนําไปวางแผนการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด 2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และ 3)
เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด

2. วิธีการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใ ช้ศึกษาในการวิจ ัย คือ สมาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํานวน 11จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุ มพร
สุราษฏร์ธานี ตรัง นครศรี ธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลาและจังวัดสตูล ซึ่งมีจาํ นวนสมาชิ กทั้งสิ้ น84 , 715 คน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ใน
เขตภาคใต้ (2553) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ เนื่ องจากประชากรมีจาํ นวนแน่นอนจึงสามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยการเปิ ด
ตารางของ ศิริชยั และคณะ (2551) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 398 คน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ

ตารางที่ 1 สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ในเขตภาคใต้ จากัด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
สงขลา
สุ ราษฏร์ธานี
ชุมพร
ตรัง
พัทลุง
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สตูล
ระนอง
รวม

จานวนสมาชิกสหกรณ์ ครู )คน(
18,000
13,595
9,948
9,094
7,606
7,504
5,532
4,071
3,582
3,352
2,431
84,715

กลุ่มตัวอย่ าง )คน(
84
64
47
43
36
35
26
19
17
16
11
398
ที่มา : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด, 2553

2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งคําถาม ในชุดแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด โดยผูว้ ิจยั มีเกณฑ์การให้คะแนน
ตอนที่ 3 อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะ

2.3 การสร้ างเครื่องมือวิจยั
การสร้างแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นจากเอกสาร ตําราและบางส่ วนได้ดดั แปลงมาจากงานวิจยั ต่างๆ โดยดําเนิ นการ
สร้างเครื่ องมือโดยมีข้นั ตอนดังนี้
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2.3.1 ศึกษาเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ดทฤษฎี และผลงานการวิ จยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินการให้บริ การของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.3.2 การกําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
2.3.3 สร้ างแบบสอบถามฉบับร่ างเสนอคณะกรรมการที่ปรึ กษาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหาและความถูกต้องของการใช้
สํานวนภาษา และข้อเสนอแนะพร้อมทั้งการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องตามคําแนะนํา
2.3.4 ทดสอบความตรง (Test of Validity) ใช้ดชั นี ความสอดคล้อง (Index of Item -Objective Congruence : IOC) (สถาบันวิจยั และ
พัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 2550 :182 -ยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญโด (183 จํานวน 5 ท่ านเป็ นผูต้ รวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity) และหาดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
2.3.5 การทดสอบความเที่ยง (Test of Reliability) นําแบบสอบถามที่ได้จาการตรวจสอบแล้วไปทดสอบกับสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเชื่ อมัน่ (Try - Out) เพื่อหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach : 244 ; ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550) และใช้ขอ้ คําถามที่ได้ค่าความ
เที่ยง 0.75 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.4.1 ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วไปแจกให้กบั สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด จํานวน 11 จังหวัด
2.4.2 นําแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
2.4.3 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความสมบูรณ์ท้ งั หมดไปดําเนิ นการบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสรุ ปผลตามขั้นตอนการวิจยั

2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ จะนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิ ติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.5.1 วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด โดยใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ
2.5.2 วิเ คราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับคุ ณภาพการบริ ก ารของสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด โดยใช้สถิ ติค่าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2.5.3 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น ตําบลลําพูน อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ด้วยค่า t-test และ F-test

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
3.1 ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุต่าํ กว่า 30 ปี สมรสแล้ว การศึกษาอยูใ่ น
ระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,000 - 19,999 บาท มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิ ก 3 - 5 ปี
ความถี่ในการใช้บริ การ 1 - 2 ปี /1 ครั้ง และวัตถุประสงค์การใช้บริ การคือการกูย้ มื ซึ่ งไม่สอดคลองกับงานวิจยั ที่ได้ศึกษามา
2. ผลการศึ กษาการประเมินการให้ บริ การของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ในเขตภาคใต้ จากัด พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามลําดับดังนี้ ด้าน
เจ้า หน้ า ที่ ด้า นการให้ บ ริ การเงิ น กู้ ด้า นสวัส ดิ ก าร ด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้า นความเข้า ใจและความเห็ น อกเห็ น ใจ ด้า นการบริ ก าร
สาธารณประโยชน์ และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐกานต์ สุขศิริ (2553) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ระยอง จํากัด พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การสหกรณ์ออมทรั พย์ครู ระยอง จํากัด ทั้ง 4ด้าน โดยรวมและรายด้านอยูใ่ น
ระดับมาก เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริ การ และด้านเจ้าหน้าที่ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับการประเมินการให้ บริ การของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ในเขตภาคใต้ จากัด พบว่า สมาชิ กออม
ทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิ ก ความถี่ ในการใช้บริ การ วัตถุประสงค์ที่ใช้
บริ การต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด แตกต่างกัน ยกเว้นเพศ มีความคิดเห็ นต่อ
การประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ พรนภารัตน์ อินทร์ จนั ทร์ (2548) ได้ศึกษา
เกี่ ยวกับความพึงพอใจของสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ค รู มหาสารคาม พบว่า ด้านการปฏิ บ ตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
แตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนารี พงษ์อนันต์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นในการบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
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ครู อุบลราชธานี ด้านคุณภาพการให้บริ การสมาชิก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมาชิ กที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันมี
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. สรุ ป
4.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคลของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 259 คน อายุต่าํ กว่า 30 ปี 132 คน สมรสแล้ว 220 คน
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี 306คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,000 - 19,999 บาท 115 คน มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช 84 คน
ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก 3-5 ปี 125 คน ความถี่ในการใช้บริ การ 1-2 ปี / 1 ครั้ง 209 คน และวัตถุประสงค์การใช้บริ การคือการกูย้ มื 250 คน

4.2 ผลการศึกษาการประเมินการให้ บริการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ในเขตภาคใต้ จากัด
จากการศึกษาการประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด พบว่า คุ ณภาพการบริ การของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการให้บริ การเงินกู้ ด้านสวัสดิ การ ด้าน
คุณภาพการให้บริ การ ด้านความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ด้านการบริ การสาธารณประโยชน์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านปรากฏว่า ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใสมีอธั ยาศัยดี เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําในการติดต่อขอให้บริ การ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจเป็ นอย่างดี เจ้าหน้าที่เอาใจใสในการให้บริ การโดยเท่าเทียม และเจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ด้านการให้บริ การเงินกู้ พบว่า
การให้บริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ การกําหนดวงเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยมีความเหมาะสม การกําหนดระยะเวลาในการยื่นกูท้ ี่มีความ
เหมาะสม ความรวดเร็ วในการอนุมตั ิวงเงินกู้ และขั้นตอนในการยืน่ ขอกูม้ ีระเบียบขั้นตอนไม่ยงุ่ ยาก ด้านสวัสดิ การ พบว่า การจัดทุนการศึกษาให้แก่
บุตรสมาชิกสหกรณ์ เงินสวัสดิการเนื่ องจากสมาชิ กประสบอุบตั ิเหตุ การจัดทุนบําเหน็จแก่สมาชิ กที่มีอายุครบ 60 ปี จัดโครงการฌาปนกิ จสงเคราะห์
และสหกรณ์ให้ประโยชน์แก่ สมาชิ กมากกว่าสถาบันการเงินอื่น ด้านคุณภาพการให้บริ การ พบว่า ระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสม ความหน้า
เชื่อถือในภาพลักษณ์ของสหกรณ์ การให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส ให้บริ การอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และทรัพยากรสารสเทศมีพร้อม
และทันสมัย ด้านความเข้าใจและความเห็ นอกเห็นใจ พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์คาํ นึ งถึ งประโยชน์ของสมาชิ กเป็ นสําคัญ เจ้าหน้าที่เข้าใจความ
ต้องการสมาชิกที่มารับบริ การ สหกรณ์ออมทรัพย์เอาใจใส่ สมาชิ กทุกคนอย่างเสมอภาค สหกรณ์ออมทรัพย์อาํ นวยความสะดวกในการให้บริ การแก่
สมาชิกตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่สมาชิกเป็ นรายบุคคล ด้านการบริ การสาธารณประโยชน์ พบว่า การบริ จาคเงินช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระสบภัย
การบริ จาคแก่การบํารุ งทางศาสนา การให้ทุนเพื่อการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ และการให้ทุนปรับปรุ งอาคารเรี ยน ห้องสมุด สิ่ งปลูก
สร้าง การให้ทุนในการจัดอบรมสัมมนา งานวิจยั ค้นคว้าทางสหกรณ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า การประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิก การตอบปั ญหาข้อข้องใจของสมาชิ ก การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของสหกรณ์ การแจ้งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ และ
การประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสหกรณ์ต่อสาธารณชน

4.3 ผลการเปรียบเทียบการประเมินการให้ บริการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ในเขตภาคใต้ จากัด จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคล
จากการประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคล โดยการวิเคราะห์ดว้ ย t-test และ
F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศ ไม่มีความแตกต่างกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด อายุ มีความ
แตกต่างกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการให้บริ การกูเ้ งิน ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้าน
ความเข้าใจและความเห็ นอกเห็ นใจ และด้านสวัสดิการ สถานภาพสมรส มีความแตกต่างกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขต
ภาคใต้ จํากัด ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการให้บริ การกูเ้ งิน ด้านคุณภาพการให้บริ การ และด้านสวัสดิ การ ระดับการศึกษา มีความแตกต่างกับคุณภาพการ
บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการให้บริ การกูเ้ งิน ด้านคุณภาพการให้บริ การ และด้านสวัสดิ การ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการให้บริ การกูเ้ งิน ด้านคุณภาพ
การให้บริ การ และด้านสวัสดิการ ภูมิลาํ เนา มีความแตกต่างกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ด้านเจ้าหน้าที่ ด้าน
การให้บริ การกูเ้ งิน ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านความเข้าใจและความเห็ นอกเห็ นใจ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสวัสดิ การ และด้านการบริ การ
สาธารณประโยชน์ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิ ก มีความแตกต่างกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ด้านเจ้าหน้าที่
ด้านการให้บริ การกูเ้ งิน ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ และด้านสวัสดิ การความถี่ ในการใช้บริ การ มีความแตกต่างกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ด้านการให้บริ การกูเ้ งิน ด้านสวัสดิ การ และด้านการบริ การสาธารณ ประโยชน์ วัตถุประสงค์ที่ใช้บริ การ มีความ
แตกต่างกับคุณภาพการบริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด ด้านการให้บริ การกูเ้ งิน และด้านการประชาสัมพันธ์
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4.4 ผลการศึกษาปัญหาและข้ อเสนอแนะการประเมินการให้ บริการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ในเขตภาคใต้ จากัด
จากการศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะการประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด พบว่า คุณภาพการบริ การของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด มีผแู ้ สดงความคิดเห็ นจํานวน 159 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะโดยภาพรวม คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ดา้ น
ข้อมูลข่าวสารและการเข้าใช้บริ การ ควรการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ อนุ มตั ิ วงเงิ นกู้ล่าช้า ควรลดขั้นตอนในการยื่นกู้ ควรมี การตอบปั ญหาของ
สมาชิก ควรมีการทําประกันชีวิตให้คูส้ มรส ให้บริ การช้า และสมาชิ กออมทรัพย์ไม่มีรายชื่ อเพื่อให้ธนาคารหักเงินเดือน เป็ นต้น

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การศึกษาเรื่ อง การประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด มีการสมมติฐานการวิจยั ดังนี้ ปั จจัยส่ วนบุคลของ
สมาชิกออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัดแตกต่างกันทําให้ความคิดเห็นต่อการประเมินการให้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภาคใต้ จํากัด แตกต่าง
กัน จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคลของสมาชิ กออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด แตกต่างกันทําให้ความคิดเห็ นต่อการประเมินการให้บริ การ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในเขตภาคใต้ จํากัด แตกต่างกัน ตรงตามสมมติฐาน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผูบ้ ริ โภคในเขต
ภาคใต้ และเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อีเลฟเว่นของผูบ้ ริ โภคในเขต
ภาคใต้
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลทุกด้านมี ความสัมพัน ธ์กบั พฤติ กรรม การซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อี เลฟเว่นของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ ปั จจัยส่ วนบุคคลทุกด้านมีความแตกต่างกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อสิ นค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : สะดวกซื้อ ร้านเซเว่น ผูบ้ ริ โภค

Abstract
This research aimed to study the relationship between the individual factor and marketing mix factor toward buying products from
7-11 shops of the customers in the southern area. And the compare the individual factor and marketing mix factor toward buying products from 711 shops of the customers in the southern area
The research results found that all parts of the individual factor rerated with the behavior of choosing products from 7-11 shops of
the sample group with statistic signification at level .05.and found that all parts of the individual factor were different from the marketing mix
factor towards choosing the products from 7-11 shops of the customers in the southern area with statistic signification at level .05.
Keyword: Convenience Stores, 7-11 Shops, Customers.

1. บทนา
ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เศรษฐกิ จของประเทศเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ผลของการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วงหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทาให้พฤติกรรมการบริ โภคของ ครอบครัว
ไทยเริ่ มมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบประหยัดมากขึ้น พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนจากการซื้ อสิ นค้าแบบฟุ่ มเฟื อยมาเป็ นซื้ อสิ นค้าเพราะ
ความจาเป็ น และไตร่ ตรองในการใช้จ่ายให้คุม้ ค่าเงินมากที่สุด ทาให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ได้มีการเรี ยนรู ้และเข้าใจรู ปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ ยนแปลงไป
ของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดีสามารถสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่เหนื อกว่าห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิ มที่ไม่สามารถปรับตัวได้
ทันและมีความอ่อนแอกว่าโดยเฉพาะกลยุทธ์ในการแข่งขันด้านราคา
ภาคใต้ เป็ นภูมิภาคหนึ่ งของประเทศไทย นับเป็ นแหล่งประกอบธุรกิจการค้าและบริ การที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของประเทศไทย เนื่ องจากมี
เส้นทางคมนาคมเชื่ อมติ ดต่อกันได้สะดวกจึงมีอิทธิ พลทาให้เศรษฐกิ จเน้นหนักไปทางด้านค้าขายประกอบกับในปั จจุบนั ภาวะเศรษฐกิ จเปลี่ ยนไป
ส่ งผลให้พฤติกรรมในชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนไปโดยต้องการความสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น ซื้ อของต่อครั้งในปริ มาณน้อยลง ร้ าน
สะดวกซื้ อจึงเป็ นทางเลือกใหม่ของผูบ้ ริ โภคในการที่จะเลือกใช้บริ การ
ในปั จจุบนั เราจะเห็นได้ว่าร้านค้าสะดวกซื้ อมีอยูม่ าก ผูบ้ ริ โภคสามารถที่จะเลือกซื้ อและใช้บริ การได้ตามที่ ตนเองต้องการ โดยให้
อิสระแก่ผซู้ ้ื อสิ นค้าทัว่ ไป ปั จจุบนั การขยายตัวของร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะอยูใ่ นพื้นที่แหล่งเจริ ญและนอกพื้นที่
ตามต่างจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากการดารงชีวิตของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั เวลาและสถานที่ในการเดิ นทางซื้ อสิ นค้าอาจไม่สามารถที่จะเดิ นทางไป
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ซื้อสิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้าใหญ่และรวมทั้งการใช้บริ การ ทาให้ผบู ้ ริ โภคต้องเข้ามาซื้ อและบริ การจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแทนที่จะไปซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าปลีก
แบบและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคทาให้ร้านค้าสะดวกซื้ อมากมายได้ทาการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็ นการขยายสาขาเพื่อให้
เข้าถึงผูบ้ ริ โภค และสร้างความแต่ต่างเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านสะดวกซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ กรณี ศึกษาร้าน เซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ ที่จะส่ งผลต่อการดาเนิ นกิ จการร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อจะนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษานั้นไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ หารร้ านสะดวกซื้ อต่างๆให้มีมาตรฐานและมี ศกั ยภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แข่งขันที่
รุ นแรงในปัจจุบนั และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ วอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ กรณี ศึกษาร้ าน เซเว่น อีเลฟเว่น
ในเขตภาคใต้
1.1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากจากร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ กรณี ศึกษาร้ าน
เซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้
1.1.3 เพื่อหาความสัม พันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติ กรรมการซื้ อสิ น ค้าจากจากร้ านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้
กรณี ศึกษาร้าน เซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้
1.1.4 เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยส่ วนประสมทางการที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจาจากจากร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขต
ภาคใต้ กรณี ศึกษาร้าน เซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้

2. วิธีการวิจัย
การศึกษาโดยใช้การเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีข้ นั ตอนในการดาเนินวิจยั ดังนี้

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตภาคใต้ที่ซ้ื อสิ นค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นการศึกษาค่าเฉลี่ ยของประชากร ผูว้ ิจยั
จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กาหนดตามตารางสาเร็ จรู ป ของศิริชยั กาญจนวาสี (2551; 151) จากจานวนประชากร 6,957,851 คน จะได้จานวนตัวอย่าง
400 คน โดยกาหนดให้ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% เมื่อยอมให้เกิดความคลาดเคลื่ อนของการประมาณค่าสัดส่ วนที่เกิ ดขึ้นได้ในระดับ 10% ของส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร โดยสุ่ มจากผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าจากร้ านสะดวกซื้ อในเขตภาคใต้ ใช้วิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จาก
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อในเขตภาคใต้

ตารางที่ 1 จานวนประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั จาแนกตามจังหวัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัfนครศรี ธรรมราช
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
รวม

จานวนประชากร
426,556
487,744
618,675
1,516,499
251,657
507,777
335,913
181,754
293,101
1,343,954
6,957,851
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2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ดังนั้นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จึงเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นจากเอกสาร ตารา และบางส่ วนได้ดดั แปลงมาจากงานวิจยั ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมโดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน แต่ละ
ตอนมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ่ งค้าจากร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้
กรณี ศึกษา ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ เป็ นแบบมาตราประเมินค่ารวมของลิ เคิร์ท (Likert’s Summated rating Scale) โดยได้กาหนดค่าน้ าหนัก
ดังนี้
ความสาคัญมากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน
ความสาคัญมาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
ความสาคัญปานกลาง
ให้คะแนน 3 คะแนน
ความสาคัญน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ความสาคัญน้อยที่สุด
ให้คะแนน 1 คะแนน
เกณฑ์ ในการแปลความหมายข้ อมูล
เกณฑ์การแปลผลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามจะเทียบเกณฑ์น้ าหนักคะแนนที่ได้กบั เกณฑ์น้ าหนักคะแนนของช่ วงคะแนน
จากระดับชั้น 5 ระดับชั้น โดยมีความต่างระหว่างระดับชั้นดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด = 5 - 1
= 0.80
จานวนระดับชั้น
5
ดังนั้น ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ กรณี ศึกษา ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ในเขตภาคใต้ให้ความสาคัญ มีการกาหนดให้ช่วงคะแนนต่างๆ มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ให้ความสาคัญต่อปั จจัยการตลาดมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ให้ความสาคัญต่อปั จจัยการตลาดมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ให้ความสาคัญต่อปัจจัยการตลาดปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ให้ความสาคัญต่อปั จจัยการตลาดน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ให้ความสาคัญต่อปั จจัยการตลาดน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้ อในเขตภาคใต้

2.3 การทดสอบเครื่องมือ
การวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดวิธีการทดลองเครื่ องมือในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.3.1 นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจทาน และนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
2.3.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่ องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง และความเหมาะสมของเนื้อหาและนาแบบสอบถามมารับปรุ งแก้ไขเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง
2.3.3 หาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปหาความเชื่ อมัน่ นาแบบสอบถามไปใช้กบั ประชากรที่
ไมใช่กลุ่มตัวอย่าง ในเขตภาคใต้จานวน 40 คน เพื่อหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach)
2.3.4 นาแบบสอบถามที่ได้หาความเที่ยงตรง และหาความเชื่ อมัน่ มาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้แบบสอบความมีความสมบูรณ์มากขึ้น และ
นาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป

2.4 วิธีการเก็บข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
2.4.1ขอหนังสื ออนุญาตจากสานักงานโครงการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยตาปี ถึ งสานักงานและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อขอความอนุ เคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการวิจยั
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2.4.2 ผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ยกเว้นวันเสาร์ และอาทิตย์โดยทาการสุ่ มกับผูท้ ี่ใช้
บริ การร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ซ่ ึงบริ เวณกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกมาเป็ นบริ เวณแหล่งชุมชนและมีผอู ้ ยูอ่ าศัยจานวนมากผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการสุ่ ม
จากบริ เวณดังกล่าว
2.4.3 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ และรอเก็บกลับด้วยตนเอง
2.4.4 จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ

2.5 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้บรรยายลักษณะข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.5.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสมั ประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach)
2.5.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้ t - test ทดสอบระดับความคิดเห็นและหาความแตกต่างของตัวแปร 2 ตัว
ใช้ F - test ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรหลายกลุ่ม ( มากกว่า 2 กลุ่ม)

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภคที่ซื้อสิ นค้ าจากร้ านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ กรณีศึกษาร้ านเซเว่ น อีเลฟเว่ นใน
เขตภาคใต้ จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตภาคใต้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย 105
คน เพศหญิง 295 คน อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ระหว่าง 5,0009,999 บาท และมีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3.2 ผลการศึ กษาข้ อมูลด้ านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าจากร้ านสะดวกซื้อของผู้บริ โภคในเขตาคใต้ กรณีศึกษาร้ านเซเว่ น
อีเลฟเว่ นในเขตภาคใต้ จากผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อี เลฟเว่นของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้
พบว่า เหตุผลที่เลือกซื้ อ ได้แก่ เลื อกซื้ อสะดวก ประเภทของการซื้ อสิ นค้าขนมต่างๆ ลักษณะการบริ โภค กลับไปใช้หรื อบริ โภคที่บา้ น ค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อสิ นค้า 50-100 บาท ช่วงเวลาที่ซ้ือสิ นค้า 18.01-22.00 น. กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด การสะสมแสตมป์ แลกซื้ อของ ระยะเวลาที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
น้อยกว่า 15 นาที ความถี่ในการใช้บริ การเฉลี่ยต่อเดือน 3-5 ครั้ง และสื่ อที่ทาให้รู้จกั คือ ใกล้บา้ น/ใกล้ที่ทางาน
3.3 ศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าจากร้ านสะดวกซื้อของผู้บริ โภคในเขตาคใต้ กรณีศึกษาร้ านเซเว่ น อีเลฟ
เว่ นในเขตภาคใต้ จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อี เลฟเว่นของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่นอีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตภาคใต้ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริ มการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิ ตภาพ และ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านกระบวนการ ตามลาดับ
3.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าจากร้ านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตาคใต้ กรณีศึกษา
ร้ านเซเว่ น อีเลฟเว่ นในเขตภาคใต้ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ โดยใช้สถิติ การทดสอบไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
เพศ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ด้านประเภทของการซื้ อสิ นค้า ความถี่
ในการใช้บริ การเฉลี่ยต่อเดือน และสื่ อที่ทาให้รู้จกั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ด้านเหตุผลที่ใช้ซ้ื อ ประเภทของการ
ซื้อสิ นค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้า ช่วงเวลาที่ซ้ือสิ นค้า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด ระยะเวลาที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า ความถี่ ในการใช้บริ การเฉลี่ ยต่อเดื อน
และสื่ อที่ทาให้รู้จกั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ด้านเหตุผลที่ใช้ซ้ื อ
ประเภทของการซื้อสิ นค้า ลักษณะการบริ โภค ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า ช่วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้า ระยะเวลาที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า ความถี่ในการใช้บริ การเฉลี่ ยต่อ
เดือน และสื่ อที่ทาให้รู้จกั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
อาชี พ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อี เลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ด้านประเภทของการซื้ อสิ นค้า
ลักษณะการบริ โภคค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้า ช่วงเวลาที่ซ้ือสิ นค้า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด ความถี่ในการใช้บริ การเฉลี่ ยต่อเดื อน และสื่ อที่ทาให้
รู้จกั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ด้านประเภทของการซื้ อ
สิ นค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด และความถี่ในการใช้บริ การเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความ สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ด้านประเภทของการ
ซื้อสิ นค้า ลักษณะการบริ โภค ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า ช่วงเวลาที่ซ้ื อสิ นค้ากลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด ระยะเวลาที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า ความถี่ ในการใช้
บริ การเฉลี่ยต่อเดือน และสื่ อที่ทาให้รู้จกั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ดา้ นเหตุผลที่ใช้ซ้ื อ ประเภทของ
การซื้ อสิ นค้า ลักษณะการบริ โภค ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด ระยะเวลาที่ ใช้ซ้ื อสิ นค้า และสื่ อที่ ทาให้รู้จกั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
3.5 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าจากร้ านสะดวกซื้อของผู้บริ โภคในเขตภาคใต้ กรณี
ศึกษาร้ านเซเว่น อีเลฟเว่ นในภาคใต้ จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการที่มีผลต่อการซื้อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น
อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยการวิเคราะห์ดว้ ย t-test และ F-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ ราคา ส่ งเสริ มการตลาด และกระบวนการให้บริ การ ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกันให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทาง การจัดจาหน่าย ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกันให้ความสาคัญกับลักษณะทางกาย ภาพ กระบวนการให้ บริ การ และผลิตภาพ ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกันให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ บุคลากร ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคที่ มีระดับการศึก ษาต่างกันให้ค วามสาคัญกับ ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุค ลากรลัก ษณะทางกาย ภาพ
กระบวนการให้ บริ การ และด้านรวม ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ ส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริ การ ต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูบ้ ริ โภคที่มีภูมิลาเนาต่างกันให้ความสาคัญกับผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทาง การจัดจาหน่ าย บุคลากร ลักษณะทางกาย ภาพ กระบวนการให้
บริ การ ผลิตภาพ และด้านรวม ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.6 ผลการศึกษาปั ญหาและข้ อเสนอแนะการซื้อสิ นค้ าจากร้ านสะดวกซื้อ ของผู้บริ โภคในเขตภาคใต้ กรณีศึกษา ร้ านเซเว่ น อีเลฟเว่ นใน
ภาคใต้ จากการศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น อีเลฟเว่นของผูบ้ ริ โภคใน
เขตภาคใต้ พบว่า มีผูแ้ สดงความคิดเห็ นจานวน 253 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะโดยภาพรวม คือ ที่จดรถไม่สะดวก ไม่มีสินค้าที่ตอ้ งการ ไม่สามารถ
ต่อรองราคาได้ ราคาสิ นค้าสูงเกินไป สิ นค้ามีให้เลือกน้อย สิ นค้าไม่มีคุณภาพ และไม่ค่อยมีสินค้าแปลกใหม่ เป็ นต้น

4. สรุ ป
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าจากร้ านสะดวกซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ กรณี ศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ เปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่ วนประสมทางการที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้า
จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าจากร้ านเซเว่น
อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตภาคใต้ จานวน 400 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้สถิ ติค วามถี่ และร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test และ การทดสอบ
ไคสแควร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
4.1 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง อายุ 20-29 ปี สถานภาพ
โสด มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึ กษา การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ระหว่าง 5,000-9,999 บาท และมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ซึ่งสอดคล้องกับ มนฤดี อิ่มประสงค์ (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดของร้ าน
เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปตท. ฟ้ าคราม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง โดยมีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท โดยมีสถานภาพโสด และสอดคล้องกับ พนมสิ ทธิ์ สอนประจักษ์ (2548) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการสื่ อสารกับการซื้ อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้ อ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย ศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี หรื อจบการศึกษาปริ ญญาตรี
4.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่ วนประสมทางการที่มีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าจากร้ านเซเว่ น อีเลฟเว่ น ของผู้บริ โภคในเขตภาคใต้ จาแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และภูมิลาเนาต่างกัน มีการ
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ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ นวลฉวี ศรี เสน (2550) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อาชี พ รายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านเซเว่น อี เลฟเว่น โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
4.3 ผลการศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าจากร้ านเซเว่ น อีเลฟเว่ น ของผู้บริ โภคในเขตภาคใต้
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ได้ศึกษามา
4.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับร้ านเซเว่น อีเลฟเว่น
4.4.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์ ร้ านเซเว่น อีเลฟเว่นต้องมีสินค้าที่มีความสดใหม่ไว้บริ การลู กค้าอยู่เสมอ สิ นค้าต้องมี คุณภาพ และมี สินค้าที่
หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ
4.4.2 ด้านราคา ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นต้องมีการแสดงป้ ายสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน สิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และมีสินค้าหลาย
ระดับราคาให้เลือก
4.4.3 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ร้ านเซเว่น อี เลฟเว่นต้องเปิ ดให้บริ การลู กค้าตลอด 24 ชัว่ โมง มี การจัดวางสิ นค้าเป็ นระเบียบ
หมวดหมู่เพื่อให้ลูกค้าหยิบหาสิ นค้าได้ง่าย และต้องมีทาเลที่ต้ งั ใกล้บา้ นหรื อใกล้ที่ทางาน
4.4.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นต้องส่ งเสริ มการขายโดยให้มีการสะสมแสตมป์ เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าหรื อใช้แสตมป์
แทนเงิ น การใช้คูปองส่ วนลดเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามที่กาหนด เช่ น ซื้ อสิ นค้าครบ 10 แต้มจะได้ 1 สิ ทธิ แลกซื้ อสิ นค้า และการสะสมแต้มใน Seven
value card เพื่อสิ ทธิ พิเศษต่างๆ
4.4.5 ด้านบุคลากร พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่นต้องแต่งกายเรี ยบร้อย และบริ การลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
4.4.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นต้องมีสถานที่และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยให้ความเชื่ อถื อในการให้บริ การแก่ลูกค้า มี
การจัดรู ปแบบร้านที่ทนั สมัยสวยงามและโดดเด่น และมีพ้นื ที่ขายสิ นค้าภายในร้านเหมาะสม
4.4.7 ด้านกระบวนการ ร้ านเซเว่น อีเลฟเว่นต้องเปิ ดบริ การ 24 ชัว่ โมง บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส และมีบริ การบัตรเงินสด (บัตร 7
Value Card) เช่น โอนเงินผ่านบัตร ชาระเงินค่าสิ นค้าผ่านบัตร
4.4.8 ด้านผลิตภาพ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นต้องสร้ างความพึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้าเพื่อที่ จะให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การครั้งต่อไป
และลูกค้ามีการบอกต่อแก่ผอู้ ื่นในการบริ การ
4.5 ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้บริโภคในเขตภาคใต้ จากผลการวิจยั ทาให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคในเขตภาคใต้ ไม่ได้รับความสะดวกในสถานที่จอด
รถ ฉะนั้นร้านเซเว่น อีเลฟเว่นควรจัดพื้นที่ไว้สาหรับเป็ นที่จอดรถของลูกค้าเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าใช้บริ การ
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ผลของอุณหภูมิและเวลาการลวกต่ อกิจกรรมเพอร์ ออกซิเดสของพริก (Capsicum annum L.)
Effect of Blanching Temperature and Time on Peroxidase Activity of Chili (Capsicum annum L.)
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บทคัดย่อ
เพอร์ออกซิเดสเป็ นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีอยูใ่ นพืชผักซึ่ งทนต่อความร้อนมากที่สุด จึงได้ศึกษาผลของการลวกต่อการทาลายเพอร์ ออก
ซิเดสของพริ กแดงพันธุ์จินดา (Capsicum annuum L.) เพื่อนาไปประยุกต์การแปรรู ปพริ กแห้งและพริ กป่ นเพื่อให้มีคุณภาพดี ระหว่างการเก็บ ผลพริ ก
สด สี แดง ผ่านการลวกในน้ าร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 80ºC, 90ºC และ 100ºC เป็ นเวลา 0 ถึง 20 นาที พบว่า การเพิ่มขึ้นของค่าแอบซอร์ แบนซ์วดั ที่
470 nm เมื่อเวลาของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิและเวลาของการลวกเพิ่มขึ้น การลวกที่ 80ºC จะให้กิจกรรมของเพอร์ ออกซิ เดสมีค่าเป็ น
ศูนย์เมื่อลวกนาน 20 นาที ในขณะที่เวลาของการลวกที่ทาให้กิจกรรมของเพอร์ ออกซิ เดสมีค่าเป็ นศูนย์สาหรับอุณหภูมิการลวกสู งขึ้นที่ 90ºC และ
100ºC คือ 5 นาทีและ 1 นาที ตามลาดับ ผลที่ได้สามารถใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนากระบวนการผลิ ตพริ กแห้งและพริ กป่ นให้มีคุณภาพดี ระหว่าง
การเก็บ
คาสาคัญ : blanching condition, peroxidase activity, Capsicum annuum L., chili.

Abstract
Peroxidase is one of the most heat stable enzymes found in vegetables. The effect of blanching treatment on peroxidase inactivation
of red chili cultivar, Jinda, (Capsicum annuum L.) was determined for further application in the processing of dried chili and chili powder with
higher storage quality. The sound red chili pods were blanched in water controlled at 80°C, 90°C and 100°C for 0 to 20 min. The results showed
that an increase in absorbance determined at 470 nm with reaction time exhibited a decrease with increasing blanching temperatures and times. The
blanching temperature at 80°C exhibited the zero value of peroxidase activity after blanching for 20 min whereas the time to obtain zero
peroxidase activity of higher blanching temperatures, 90°C and 100°C, were 5 min and 1 min, respectively. The information gained from this study
could be used for further application in the production of dried chili and chili powder.
Keyword : blanching condition, peroxidase activity, Capsicum annuum L., chili.

1. Introduction
Blanching is an important thermal treatment used to in vegetable processing to inactivate enzymes that caused undesirable changes
during storage of the final product. Blanching also destroys microbial cells, removes any residual pesticides and provides colour retention with
appropriate blanching time. Chili peppers (Capsicum annum L.) are one of the most widely used spices for food preparation. The presence of
residual endogenous enzymes, lipoxygenase, peroxidase, and polyphenoloxidase (Schweiggert et al., 2005), in processed chili may cause quality
changes, such as texture, color, off-flavor including nutritional losses during storage. The flavor, color and pungent of chilies are the important
quality attributes, especially the red color of chilies referred to be carotenoid pigments (Kaleemullah and Kailappan, 2006). Steam-blanching of
fresh chili for 3 min at 100°C under atmospheric conditions resulted in higher retention of the pigment of colour (Ramesh et al, 2001). Peroxidase
is one of the most heat stable enzymes conventionally used to evaluate the degree of heat treatment or indicate the adequate of blanching (Gökmen
et al., 2005). Therefore, the objectives of this study were to evaluate the effect of blanching temperature and time on peroxidase inactivation of red
chili (Capsicum annum L.). The information gained from this study may improve the understanding of optimal blanching conditions for further
developing dried chili products.
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2. Materials and Methods
The sound and red pods of chili cultivar, Jinda, (Capsicum annuum L.) were purchased from wholesale market. The fruits (5-7 cm
length) with stem were selected and washed before blanching. Chili pods were immersed in a thermostatic water bath at 3 temperatures (80°C,
90°C and 100°C) for 0 to 20 min depending on blanching temperature using 1 kg chili in 10 kg water. After blanching, the samples were cooled in
an iced-water bath for 1 min and drained. Excess water on the chili surface was removed before enzymatic activity determination.
Blanched chili samples without stem (about 20 g) from various heating temperatures and times were weighed into 50 ml of distilled
water. The mixtures were homogenized in a blender for 1 min at 4°C. The homogenous slurry was then poured into centrifugal tubes and
centrifuged at 6500 rpm (8960g) for 15 min at 4 °C in a Kokusan H-103N refrigerated centrifuge (Kokusan Enshinki Co., Tokyo, Japan). The
supernatant of each sample was filtered again using filter paper (Whatman no. 4) to get the filtrate and keeping in test tube at 4°C for peroxidase
analysis according to the modified method of Ponce, (2004). The absorbance at 470 nm using a UV-visible spectrometer (Shimadzu Corporation,
Japan) was recorded as a function of reaction time. The initial linear slope of the plot between the absorbance and reaction time or after the lag
phase of the plot was calculated for peroxidase activity of the samples. The fresh chili pods were determined as control sample compared with
those blanched in different temperatures and times. Each experiment was obtained with 3 replications.

3. Results and Discussion
Typical experimental data of absorbance and reaction time between substrates (guaiacol and H2O2) and enzyme from chili filtrates
obtained from different blanching temperatures and times was shown in Figure 1. The increase in absorbance determined at 470 nm decreased with
increasing blanching temperatures and times compared with those determined from fresh chili sample represented as a zero time of blanching
(Figure 1). The blanching temperature at 100°C exhibited no increase in absorbance after blanching more than 3 min. The data obtained from
higher blanching time (>5 min) at 100°C did not show in the report.
Peroxidase activity determined from the initial linear slope of the plot between the absorbance and reaction time or after the lag
phase of the plot was shown in Figure 2. The blanching temperature at 80°C exhibited a decrease in the peroxidase activity and showed the zero
value at 20 min blanching time. We observed that the blanching time decreased rapidly with higher blanching temperatures (Figure 2). The time
with zero peroxidase activity of higher blanching temperatures, 90°C and 100°C, were 5 min and 1 min, respectively as shown in the semi-log plot
of Figure 2. From this study, the optimal blanching conditions for commercial dried chili products should be 100°C more than 1 min. However, the
higher blanching time may affect the quality of the dried chili during storage, further studies should be further investigated.

Figure 1 Absorbance of samples with and without blanching as a function of reaction time. Blanching in different
temperatures at 80°C (a), 90°C (b) and 100°C (c) for 0-20 min measured at 470 nm.
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Figure 2. The decrease in peroxidase activity of blanched chili obtained from different temperatures (80-100°C) as a
function of blanching time (0-20 min).

4. Conclusion
The effect of blanching temperature and time on peroxidase inactivation of red chili (Capsicum annum L.) was found that blanching
temperature at 80°C exhibited a zero peroxidase activity after blanching for 20 min whereas the higher blanching temperatures at 90°C and 100°C
were 5 min and 1 min, respectively.
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บทคัดย่อ
กรรมวิธีการผลิ ตพริ กป่ นในระดับอุตสาหกรรมประกอบด้วยการล้างทาความสะอาด นึ่ งเพื่อฆ่าเชื้ อ อบแห้งด้วยอากาศร้ อนเพื่อลด
ความชื้ น และการคัว่ และบด การลดความยุง่ ยากของกระบวนการผลิ ตดังกล่าวโดยการรวมขั้นตอนการนึ่ งและการอบแห้งเข้าด้วยกันจึงเป็ นสิ่ งที่
น่าสนใจ งานวิจยั นี้ ได้นาไอน้ าร้อนยวดยิง่ มาใช้ในขั้นตอนการนึ่งและการอบแห้งพริ ก โดยได้ทาการศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของ
พริ กพันธุ์จินดาหลังผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ 115-160oC และความเร็ วของตัวกลาง 0.5-2.0 m/s โดยพริ กที่นามาอบแห้งมี
ความชื้นอยูใ่ นช่วง 30-35% d.b. ทาการอบแห้งจนกระทัง่ ความชื้ นลดลงเหลื อ 8-11% d.b. สมบัติของพริ กแห้งที่ทาการศึกษาได้แก่ สี (ความสว่าง สี
แดง และสี เหลือง) ปริ มาณแคปไซซิน และปริ มาณอะฟลาทอกซิน จากผลการศึกษา พบว่า อุณหภูมิและความเร็ วของตัวกลางในการอบแห้งที่สูงขึ้น
ส่ งผลให้อตั ราการลดความชื้ นในพริ กสู งขึ้น อย่างไรก็ ตามที่ ค วามเร็ วของตัวกลางสู งๆ (1.5 และ 2 m/s) อุณหภูมิใ นการอบแห้งไม่มีผลต่ อ
จลนพลศาสตร์ การอบแห้งมากนัก และเช่ นเดี ยวกัน คือ ที่อุณหภูมิในการอบแห้งสู งๆ (145 และ 160oC) ความเร็ วของไอน้ าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
จลนพลศาสตร์การอบแห้งมากนัก พริ กซึ่ งผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงจะมีค่าความสว่างน้อยกว่าพริ กที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิต่า นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ตัวแปรในการอบแห้งทั้งสองไม่มีอิทธิ พลที่ ชดั เจนต่อปริ มาณแคปไซซิ นและอะฟลาทอกซิ น โดยปริ มาณอะฟลาทอกซิ นใน พริ กที่ผ่านการ
อบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิง่ ในทุกสภาวะมีค่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ (<20 ppm) เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า การอบแห้งด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่
อุณหภูมิ 115-130oC และความเร็ ว 1.5-2 m/s จะให้พริ กแห้งที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับการนึ่งและการอบแห้งด้วยอากาศร้อนตามที่อุตสาหกรรมใช้งาน
คาสาคัญ: คุณภาพ พริ ก ไอน้ าร้อนยวดยิง่

Abstract
Generally, there are four stages for the industrial production of chili powder i.e., washing, steam sterilization, moisture reduction by
hot air drying, and roasting and crushing. Simplifying the production process by combination of the steam sterilization and the drying stages is
therefore of interest. Superheated steam was used as a medium for a single stage of steaming-drying process. This research work aims to
investigate the quality attributes of chili (Capsicum flutescens Linn.) cv. Jinda undergoing superheated steam drying at temperatures of 115-160oC
and medium velocities of 0.5-2.0 m/s. The chili with the initial moisture content of 30-35% d.b. was dried to the final moisture content of 8-11%
d.b. Drying kinetics and qualities in terms of color parameters (lightness, redness, and yellowness), capsaicin content, and aflatoxin content of the
dried chili were determined in this study. The experimental results indicated that the higher drying temperature and velocity led to the higher
moisture reduction rate of the chili. However, at the high steam velocity (1.5 and 2 m/s), the drying temperature had no significant effect on the
drying kinetics. Similarly, at the high drying temperatures (145 and 160oC), steam velocity had no significant effect on the drying kinetics. The
chili dried at higher temperature had lower lightness value than that dried at lower temperature. It was also found that both drying parameters had
no obvious influences on aflatoxin and capsaicin contents. Aflatoxin contents of the chili dried at all drying conditions were in the acceptable level
(<20 ppm). It was suggested that drying at temperatures of 115-130oC and steam velocities of 1.5-2 m/s provided the products with qualities
comparable to those of the reference samples.
Keyword: Chili, Quality, Superheated steam.

1. บทนา
พริ ก เป็ นพืชชนิ ดหนึ่ งที่ มีความสาคัญในชี วิตประจาวันและมีความสาคัญในทางเศรษฐกิ จ เพราะเป็ นพืชที่มีการผลิ ต ส่ งออก และ
นาเข้าในรู ปแบบต่างๆ ทั้งพริ กสด พริ กป่ น และเมล็ดพริ ก โดยในปี 2549 มีปริ มาณการส่ งออกพริ กสด ซอสพริ ก พริ กแห้ง เครื่ องแกงสาเร็ จรู ป และ
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พริ กบดหรื อป่ น เป็ นมูลค่ารวม 2,161 ล้านบาท (เอกสารโครงการประชุมทางวิชาการ, 2550) อย่างไรก็ตามกลับพบว่า มีการนาเข้าพริ กแห้งและพริ ก
บดหรื อป่ นเพื่ออุตสาหกรรมอาหารรวมมูลค่า 762 ล้านบาท ในอุตสาหกรรมการผลิตพริ กป่ น โรงงานจะซื้อพริ กที่ผา่ นการทาแห้งแล้วจากการอบแห้ง
ด้วยความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซ (ชนากานณ์, 2538 และสุรศักดิ์, 2540) และการตากแห้งพริ กตามธรรมชาติ ซึ่ งการตากแห้งอาจจะทาให้ผ ลิตภัณฑ์
เกิดการปนเปื้ อนจากฝุ่ นละอองและเชื้อโรคต่างๆ ได้ กระบวนการผลิตพริ กป่ นโดยทัว่ ไปจะต้องนาพริ กแห้งมาล้างทาความสะอาด นึ่ งให้สุกและฆ่า
เชื้ อ ตามด้วยการอบแห้งด้วยอากาศร้ อนที่อุณหภูมิประมาณ 105oC เพื่อลดความชื้ นของพริ กให้เหลื อประมาณ 8-11% d.b. ก่ อนนาไปคัว่ และบด
เพื่อให้ได้เป็ นพริ กป่ นต่อไป (ตังภาพที่ 1)
1. พริ กแห้ง
ความชื้น 12–15% d.b.

2. ล้างทาความสะอาด
ความชื้น 30–35% d.b.

3. นึ่งพริ กด้วย
ไอน้ า 15 นาที
ความชื้ น 20–25% d.b.

4. อบแห้งด้วยอากาศ
ร้อน 30 นาที
ความชื้ น 8–11% d.b.

5. คัว่ +บด
ได้พริ กป่ น

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตพริกป่ นในโรงงานอุตสาหกรรม (นึ่งแล้วอบแห้ งด้ วยอากาศร้ อน)
ปัจจุบนั การอบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิง่ (superheated steam) เป็ นวิธีการอบแห้งที่น่าความสนใจ เนื่ องจากการอบแห้งในลักษณะนี้ จะใช้
ไอน้ าร้อนยวดยิง่ เป็ นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนไปสู่ อาหาร และพาความชื้ นไปจากผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการอบแห้ง (ฉัตรชัย, 2548) ทาให้ผลิตภัณฑ์
สุ กและแห้งในขั้นตอนเดี ยวได้ (วทัญญู, 2553 และกิ ตติศกั ดิ์ , 2553) ซึ่ งวิธีการนี้ น่าจะสามารถรวมขั้นตอนที่ 3 และ 4 (ภาพที่ 1) เข้าด้วยกันเป็ น
ขั้นตอนที่ 3 ได้ดงั ภาพที่ 2
1. พริ กแห้ง
ความชื้ น 12–15% d.b.

2. ล้างทาความสะอาด
ความชื้น 30–35% d.b.

3. นึ่งและอบในขั้นตอนเดียว
ความชื้ น 8–11% d.b.

4. คัว่ +บด
ได้พริ กป่ น

ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตพริกป่ นด้ วยไอนา้ ร้ อนยวดยิง่ (นึ่งและอบแห้ งในขั้นตอนเดียว)
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการอบแห้งพริ กจินดา (Capsicum flutescens Linn.) ด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง เพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการผลิ ตพริ ก ป่ น โดยได้ทาการศึ ก ษาสมบัติข องพริ ก หลังการอบแห้ง ซึ่ งได้แ ก่ สี ความเผ็ด ซึ่ งแสดงด้วยปริ มาณแคปไซซิ น
(capsaicin) และปริ มาณอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบกับสมบัติของพริ กซึ่งได้จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
เครื่ องอบแห้งไอน้ าร้อนยวดยิง่ ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย 1) เครื่ องกาเนิ ดไอน้ า (boiler) กาลังการผลิ ตไอน้ า 20 kg/h 2) พัดลม
แบบใบพัดโค้งหลังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 in 3) อุปกรณ์ให้ความร้อน (super heater) ขนาด 4.5 kW 4) ห้องอบแห้ง (drying chamber) ขนาด
19x30x11 cm3 5) เครื่ องบันทึกน้ าหนัก (load cell weighing indicator) รุ่ น PT650D และ 6) ท่อ by pass ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เครื่องอบแห้ งด้ วยไอนา้ ร้ อนยวดยิง่
ในการทดลองได้นาพริ กจินดาแห้งล้างด้วยน้ าสะอาดทิ้งไว้สักครู่ เพื่อให้สะเด็ดน้ า แล้วนาไปเรี ยงใส่ ถาดครั้งละประมาณ 29-40 เม็ด
น้ าหนักประมาณ 20-40 g จากนั้นนาไปอบด้วยไอน้ าร้อนยวดยิง่ ที่อุณหภูมิอบแห้ง 115 , 130 145 และ 160oC และความเร็ วของไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง 0.5 1
1.5 และ 2 m/s โดยใช้เครื่ องปรับความเร็ วรอบพัดลม (inverter) ยี่ห้อ Fuji Electric FA รุ่ น Frno 75CIS-7A จากนั้นทาการบันทึกค่าน้ าหนักของพริ ก
ทุก 1 min ในช่วง 3 min แรก หลังจากนั้นบันทึกค่าทุกๆ 10 min จนกระทัง่ น้ าหนักไม่เปลี่ยนแปลง แล้วนาตัวอย่างพริ กก่อนและหลังอบแห้งไปหา
ความชื้ นด้วยตูอ้ บไฟฟ้ า (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 103oC เป็ นเวลา 72 h (AOAC, 1990) เพื่อนามาคานวณหาจลนพลศาสตร์ การอบแห้ง โดยมีการ
ทาซ้ าทั้งหมด 3 ซ้ า และได้เก็บตัวอย่างพริ กแห้งที่มีความชื้นสุดท้ายประมาณ 8-11% d.b. ไปทดสอบคุณภาพด้านต่างๆ ซึ่ งได้แก่ ค่าสี โดยใช้เครื่ องวัด
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สี ยี่ห้อ Konica Mminolta รุ่ น CM-3500d ความละเอียด ±0.01 โดยแสดงค่าที่วดั ได้เป็ นค่าความสว่าง (L) สี เขียวหรื อแดง (a) และค่าสี น้ าเงินหรื อ
เหลือง (b) นอกจากนี้ ยงั มีการวัดความเผ็ดซึ่งแสดงด้วยปริ มาณแคปไซซิ น (capsaicin) โดยใช้เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) และ
วัดปริ มาณอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) โดยใช้เครื่ อง HPLC (high performance liquid chromatography) ยีห่ ้อ Agilent รุ่ น 1200 และนาผลการทดสอบ
คุณภาพที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับสมบัติของพริ กที่ผา่ นกระบวนการอบแห้งในโรงงานอุตสาหกรรม

3. ผลการทดลอง
จากการทดลองอบแห้งพริ กจินดาด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ 115, 130, 145 และ 160 oC และความความเร็ วของตัวกลาง 0.5, 1,
1.5 และ 2 m/s ทดลองเปรี ยบเทียบผลของอุณหภูมิ ความเร็ ว ต่ออัตราการอบแห้ง และเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของพริ กหลังการอบแห้ง ได้แก่ สี ความ
เผ็ด และปริ มาณอะฟลาทอกซิน

3.1 อิทธิพลของอุณหภูมไิ อนา้ ร้ อนยวดยิง่ ต่ อการเปลีย่ นแปลงความชื้นของพริก
จากผลการเปลี่ ยนแปลงความชื้ นของพริ กจินดาซึ่ งผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่สภาวะต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 4 (a)-(d)
พบว่า จะเกิดการควบแน่นในช่วง 1-3 min แรก ดังรู ปที่ 4(a)-(d) เนื่ องจากไอน้ าร้ อนยวดยิ่งซึ่ งมีอุณหภูมิสูงเมื่อสัมผัสกับผิวของพริ กซึ่ งมีอุณหภูมิต่า
ทาให้เกิดการควบแน่นของไอน้ าส่งผลให้ความชื้นในผลิ ตภัณฑ์เพิ่มขึ้น (Uengkimbuan et al., 2003 ; Tang and Cenkowski, 2000) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่อุณหภูมิ 115oC จะเกิ ดการควบแน่นของไอน้ ามากที่สุด และไอน้ าจะควบแน่ นน้อยลงเมื่ออุณหภูมิการอบแห้งสู งขึ้น จากนั้นน้ าที่ควบแน่ นจะเกิ ด
การระเหยออกจากผิวของผลิตภัณฑ์ทาให้เกิ ดช่วงอัตราการอบแห้งคงที่ (constant drying rate period) จนกระทัง่ น้ าที่ผิวของผลิ ตภัณฑ์เริ่ มแห้ง น้ า
หรื อความชื้นที่อยูภ่ ายในผลิตภัณฑ์จะค่อยๆ แพร่ ออกมาระเหยที่ผิว ดังนั้นการอบแห้งในช่วงนี้ จึงเป็ นช่วงอัตราการรอบแห้งลดลง (falling drying rate
period) พริ กที่ผา่ นการอบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิง่ ที่อุณหภูมิสูงมีอตั ราการอบแห้งที่สูงกว่าพริ กที่ผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่อุณหภูมิต่า
เนื่ องจากสัมประสิ ทธิ์ การแพร่ ความชื้ นของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิสูงมี ค่ามากกว่าที่อุณหภูมิต่ า (ศิวะ และสมชาติ, 2533) และความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างผิวของผลิตภัณฑ์และของกระแสอากาศที่มากขึ้นทาให้การถ่ายเทความร้อนและมวลดีข้ ึน
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความแตกต่างระหว่างเส้นจลนพลศาสตร์ การอบแห้งที่อุณหภูมิ 115oC กับ 130oC จะมีค่ามากกว่าความแตกต่าง
ระหว่างเส้นจลนพลศาสตร์ การอบแห้งที่อุณหภูมิ 130oC กับ 145oC และที่อุณหภูมิ 145oC กับ 160oC ค่อนข้างมาก ดังรู ปที่ 4(a) และ 4(b) สาเหตุที่เป็ น
เช่นนี้ก็เพราะว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงมีปริ มาณความชื้ นที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากการควบแน่ นน้อยกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิต่า ในขณะที่สัมประสิ ทธิ์
การถ่ายเทความร้อนของไอน้ ายวดยิง่ ที่อุณหภูมิสูงมีค่ามากกว่าที่อุณหภูมิต่า ดังนั้นการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงซึ่ งมีปริ มาณความชื้ นที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าใน
ขณะที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การแพร่ ความชื้นที่มากกว่าจึงทาให้การลดลงของความชื้ นเกิดขึ้นได้มากกว่ามาก ซึ่งความแตกต่างของเส้นจลนพลศาสตร์ จะมี
ค่าน้อยลงเมื่อตัวกลางในการอบแห้งมีความเร็ วมากขึ้น ดังรู ปที่ 4(c) และ 4(d) ทั้งนี้ ก็เนื่ องจากว่า ความเร็ วของตัวกลางที่เพิ่มขึ้นทาให้ความต้านทาน
ต่อการถ่ายเทความร้อนและมวลที่ผิวของผลิ ตภัณฑ์มีค่าลดลง ดังนั้นจึ งส่ งผลให้อิทธิ พลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ ยนแปลงความชื้ นที่ ความเร็ วของ
ตัวกลาง 0.5 และ 1 m/s มีค่ามากกว่าที่ความเร็ ว 1.5 และ 2 m/s
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(a) ความเร็วไอนา้ ร้ อนยวดยิง่ 0.5 m/s
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(b) ความเร็วไอนา้ ร้ อนยวดยิง่ 1 m/s

ภาพที่ 4 การเปลีย่ นแปลงความชื้นของพริกซึ่งผ่านการอบแห้ งทีอ่ ุณหภูมไิ อนา้ ร้ อนยวดยิง่ ต่ างๆ
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(c) ความเร็วไอนา้ ร้ อนยวดยิง่ 1.5 m/s
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(d) ความเร็วไอนา้ ร้ อนยวดยิง่ 2 m/s

ภาพที่ 4 การเปลีย่ นแปลงความชื้นของพริกซึ่งผ่านการอบแห้ งทีอ่ ุณหภูมไิ อนา้ ร้ อนยวดยิง่ ต่ างๆ (ต่ อ)

3.2 อิทธิพลของความเร็วไอนา้ ร้ อนยวดยิง่ ต่ อการเปลีย่ นแปลงความชื้นของพริก
เนื่องจากในช่วงแรกของการอบแห้งจะเกิ ดการควบแน่ นของไอน้ า ทาให้มีน้ าเกาะอยูท่ ี่ผิวของผลิตภัณฑ์เป็ นจานวนมาก การถ่ายเทความ
ร้อนและมวลจึงเกิดขึ้นที่ผิวนอกของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เมื่อเพิ่มความเร็ วของไอน้ ายวดยิง่ จะทาให้ฟิล์มน้ าที่เกาะอยูท่ ี่ผิวของผลิตภัณฑ์มีความหนา
น้อยลง ส่งผลให้ความต้านทานต่อการถ่ายเทความร้อนและมวลลดลง ดังนั้นการใช้ความเร็ วของตัวกลางที่สูงจึงสามารถลดความชื้ นในผลิ ตภัณฑ์ได้
เร็ วกว่าการใช้ความเร็ วของตัวกลางที่ต่า (ดูภาพที่ 5 a-d) นอกจากนี้ ยงั พบว่า ที่อุณหภูมิต่า (115 และ 130oC) การเปลี่ยนแปลงความเร็ วของตัวกลางใน
การอบแห้งจะส่ งผลกระทบต่อจลนพลศาสตร์ การอบแห้งมากว่าที่ อุณหภูมิสูง (145 และ 160oC) เนื่ องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงจะส่ งผลให้
สัมประสิ ทธิ์ การแพร่ ความชื้นของพริ กมีค่าสู งขึ้น และความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของไอน้ าร้ อนยวดยิ่งกับผลิ ตภัณฑ์มีค่ามากขึ้น ทาให้การถ่ายเท
ความร้อนและมวลมีค่าสู งขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นอิทธิพลความเร็ วของตัวกลางจึงมีผลต่ออัตราการอบแห้งน้อยลงเมื่ออุณหภูมิการอบแห้งสูงขึ้น
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(a) ไอน้าร้ อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 115oC
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(b) ไอน้าร้ อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 130oC

ภาพที่ 5 การเปลีย่ นแปลงความชืน้ ของพริกซึ่งผ่านการอบแห้ งทีค่ วามเร็วของไอนา้ ร้ อนยวดยิง่ ต่ างๆ
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(c) ไอน้าร้ อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 145oC

(d) ไอน้าร้ อนยวดยิ่งอุณหภูมิ 160oC

ภาพที่ 5 การเปลีย่ นแปลงความชืน้ ของพริกซึ่งผ่านการอบแห้ งทีค่ วามเร็วของไอนา้ ร้ อนยวดยิง่ ต่ างๆ (ต่ อ)
อุณหภูมิและความเร็ ว ของตัวกลางในการอบแห้งที่ สูงขึ้ น ส่ งผลให้ระยะเวลาที่ ใช้ในการอบแห้งลดลง โดยการอบแห้งพริ ก ซึ่ งมี
ความชื้นเริ่ มต้นอยูใ่ นช่วง 30-35% d.b. จนเหลือความชื้นสุดท้ายประมาณ 8-11% d.b. เมื่อใช้อุณหภูมิไอน้ าร้อนยวดยิ่ง 115oC และความเร็ วของไอน้ า
ร้อนยวดยิง่ 0.5 m/s จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งนานที่สุด คือ ประมาณ 50 min ในขณะที่การอบแห้งพริ กที่อุณหภูมิ 160oC และความเร็ ว 2 m/s จะ
ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งน้อยที่สุด คือ ประมาณ 10 min

3.3 คุณภาพของพริกหลังอบแห้ ง
เมื่ อนาพริ ก แห้ งที่ ผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่ ส ภาวะต่ างๆ จนได้ค วามชื้ นสุ ดท้ายอยู่ใ นช่ วง 8-11% d.b. ไปทดสอบ
คุณภาพ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สี ปริมาณแคปไซซิน และอะฟลาทอกซิน ของพริกก่ อนการอบแห้ ง และพริกทีผ่ ่านการอบแห้ งทีส่ ภาวะต่ างๆ
Drying Condition

Color

0.5

1

1.5

2

451.44 ± 6.00a
454.44 ± 5.36a

4.77±1.78bcde

4.23 ± 0.09b

428.00 ± 7.00b

13.29±2.53bcde

5.57±1.74bcde

21.85±2.65defg

4.40 ± 0.14ab

457.00 ± 10.81a

5.22±1.33g

3.62±1.45e

29.76±2.02a

b
15.93±2.31a
8.08±2.34b

26.92±1.35bc

10.61±3.80defg

130

26.35±2.16bc

145

25.66±3.81bc

Steam and then dried with hot air (T= 105oC)
115

Capsaicin
(ppm)

4.49 ± 0.07a
4.54 ± 0.11a

a
30.71±3.08a
17.28±3.53bc

Velocity (m/s)
Temperature ( C)
Before drying

Aflatoxin
(ppb)

E
16.86±3.83fg
24.13±4.26abcd

L
34.12±1.27a
28.16±1.87b

o

6.61±2.83fg

453.33 ± 1.52a

4.47 ± 0.03ab

453.66 ± 7.09a

cdef

22.61±3.40

4.47 ± 0.06

ab

456.00 ± 6.55 a

28.04±2.99

160

25.60±1.88bc

115

bc

26.68±1.13

12.26±3.27

5.26±1.24

130

26.62±2.05bc

14.10±1.66bcde

5.98±1.16bcde

20.87±1.96defg

4.47 ± 0.10ab

457.00 ± 10.00a

145

24.83±1.69bc

5.61±2.34g

3.53±1.02e

29.55±2.40ab

4.62 ± 0.03a

456.33 ± 3.21a

160

26.59±2.36bc

10.27±3.85efg

7.43±2.27bc

23.57±3.91bcde

4.57 ± 0.02a

459.33 ± 3.05a

efg

4.60 ± 0.11a

456.66 ± 9.29a

fg

16.73±3.90

4.46 ± 0.07

ab

453.66 ± 5.50a

cdef

4.61±1.70cde

4.56 ± 0.04a

abc

bcde

17.74±4.50

115

28.29±1.37b

16.18±3.86bcd

7.67±2.18bc

130

b

28.16±2.02

bc

17.45±3.44

7.88±1.74

bc

145

26.93±3.10bc

10.21±2.00efg

5.72±1.58bcde

24.25±2.06abcd

4.50 ± 0.07a

452.33 ± 2.08a

160

26.64±2.45bc

14.82±2.72bcde

7.11±2.03bcd

19.75±3.64defg

4.62 ± 0.02a

447.33 ± 2.08ab

115

28.20±1.31b

18.53±3.01b

8.04±1.54b

15.75±3.31g

130

27.21±2.21bc

14.72±3.56bcde

6.89±2.09bcde

145

bc

efg

bcde

26.45±1.57

10.02±3.07

4.94±1.26

4.37 ± 0.13ab

449.00 ± 11.53a

defg

4.47 ± 0.11ab

453.66 ± 9.07a

abcd

ab

446.66 ± 4.93ab

4.52 ± 0.07a

428.33 ± 4.72b

19.69±4.31
24.75±2.97

160
23.66±1.74c
6.28±1.74g
3.84±1.23de 29.27±1.83ab
Values in the same column with different superscripts mean that the values are significantly different (p<0.05)

4.42 ± 0.04

หลังผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่ง พริ กแห้งที่ได้มีค่าความสว่าง ค่าสี แดง และค่าสี เหลื องลดลงในทุกเงื่อนไขการทดลอง
ในขณะที่ปริ มาณแคปไซซินและอะฟลาทอกซินของพริ กหลังอบแห้งมีค่าไม่แตกต่างจากพริ กก่อนการอบแห้งมากนัก และเมื่อพิจารณาอิทธิ พลของ
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อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งพบว่า อุณหภูมิของไอน้ าร้อนยวดยิ่งที่สูงขึ้นส่ งผลให้ค่าความสว่างมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
(p0.05) และพริ กซึ่ งผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง (145 และ 160oC) จะมีค่าสี แดงและสี เหลื องต่ากว่าพริ กที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิต่า (115 และ
130oC) การลดลงของค่าความสว่างและค่าสี แดงดังกล่าวเป็ นผลเนื่ องจากการเสื่ อมสภาพเนื่ องจากความร้ อน (thermal degradation) และการเสื่ อม
สลายตัวของสารให้ สี (pigment deterioration) โดยสารให้ สีที่ส าคัญ ในพริ ก คื อ แคปแซนทิ น (capsaithin) ซึ่ งเป็ นสารคี โ ตแคโรที นอยด์
(ketocarotenoid, C40H58NO3) และยังพบสารอื่นที่มีสูตรใกล้เคียงกันได้แก่ แคปโซรู บิน (capsorubin) เซี ยแซนทิน (zeazanthin) ลูเทอิน (lutein) นี
โอแซนทิน (neoxanthin) ไวโอลาแซนทิน (violaxanthin) และบีตาแคโรทีน ( -carotene) (Purseglove et al, 1981) โดยการเสื่ อมสลายของสารให้สีที่
เป็ นไปได้ คือ การเปลี่ยนรู ปของ trans-b-carotene ไปเป็ น cis isomers of b-carotene (Chen and Huang, 1998)
ในทางตรงกันข้ามการอบแห้งที่ความเร็ วของตัวกลางที่สูง (1.5 และ 2 m/s) จะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความสว่าง ค่าสี แดงและสี เหลืองที่
สู งกว่าการอบแห้งที่ความเร็ วของตัวกลางที่ต่า (0.5 และ 1 m/s) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าการเปลี่ ยนแปลงสี โดยรวม (total color difference, E) ในกรณี
การอบแห้งด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งกับการอบแห้งที่ใช้ในอุตสาหกรรม (การนึ่ งตามด้วยการอบแห้งด้วยอากาศร้อนที่อุณหภูมิ 105oC) พบว่า โดยส่ วน
ใหญ่การอบแห้งด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งจะมี ค่าการเปลี่ ยนแปลงสี โดยรวมมากกว่า ทั้งนี้ อาจเป็ นผลเนื่ องจากว่า การอบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่งใช้
อุณหภูมิที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามจะเห็ นว่า อุณหภูมิและความเร็ วของไอน้ าร้ อนยวดยิ่งมีผลต่อปริ มาณแคปไซซิ นและอะฟลาทอกซิ นของพริ กไม่มาก
นัก โดยปริ มาณแคปไซซินและอะฟลาทอกซินของพริ กหลังอบแห้งมีค่าใกล้เคียงกับปริ มาณแคปไซซิ นและอะฟลาทอกซิ น ของพริ กก่อนการอบแห้ง
และปริ มาณอะฟลาทอกซินของพริ กซึ่ งผ่านการอบแห้งที่ทุกสภาวะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 4.23±0.09 ถึง 4.62±0.02 ppb ซึ่ งน้อยกว่า 20 ppm ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก, 2526) จึงถือว่ามีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการอบแห้งด้วยวิธีการของโรงงานอุตสาหกรรม (การ
นึ่งต่อด้วยการอบแห้งด้วยอากาศร้อนที่อุณหภูมิ 105oC) พบว่า การอบแห้งด้วยไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่อุณหภูมิต่าและความเร็ วของตัวกลางอบแห้งสู งจะ
ให้พริ กแห้งที่มีค่าความสว่าง ค่าสี แดง ค่าสี เหลือง และการเปลี่ยนแปลงสี โดยรวมใกล้เคียงกับการอบแห้งด้วยวิธีการของโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ที่สุด ดังนั้นสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสม คือ ที่อุณหภูมิและความเร็ วของไอน้ าร้อนยวดยิง่ 115-130oC และ 1.5-2 m/s ตามลาดับ

4. สรุ ปผลการทดลอง
จากการนาไอน้ าร้อนยวดยิง่ มาใช้เป็ นทางเลือกเพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตพริ กป่ นในระดับอุตสาหกรรม โดยได้ทาการศึกษา
อิทธิพลของอุณหภูมิ (115 130 145 และ 160oC) และความเร็ วของไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง (0.5 1 1.5 และ 2 m/s) ที่มีผลต่อจลนพลศาสตร์ การอบแห้งและ
สมบัติต่างๆของพริ กหลังการอบแห้ง พบว่า อุณหภูมิและความเร็ วของไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้อตั ราการอบแห้งพริ กสู งขึ้น เมื่อพิจารณา
คุณภาพของพริ กอบแห้งที่ได้ พบว่า อุณหภูมิของไอน้ าร้อนยวดยิ่งที่สูงขึ้นส่ งผลให้ค่าความสว่างมีแนวโน้มลดลง และการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงและ
ความเร็ วตัวกลางต่า จะให้ค่าความสว่าง ค่าสี แดง และสี เหลืองของพริ กหลังอบแห้งต่ากว่า แต่จะให้ค่าการเปลี่ยนแปลงสี โดยรวมสู งกว่าการอบแห้งที่
อุณหภูมิต่าและความเร็ วตัวกลางสู ง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิและความเร็ วของไอน้ าร้ อนยวดยิ่งมีอิทธิ พลต่อปริ มาณแคปไซซิ นไม่มากนัก ในขณะที่
ปริ มาณอะฟลาทอกซินในพริ กที่ผา่ นการอบแห้งที่ทุกสภาวะการทดลองมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ น้อยกว่า 20 ppm การอบแห้งพริ กด้วยไอน้ า
ร้อนยวดยิง่ ที่อุณหภูมิ 115-130oC และความเร็ ว 1.5-2 m/s ถือเป็ นสภาวะการอบแห้งที่ให้พริ กแห้งที่มีคุณภาพด้านต่างๆ ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ใช้การ
ผลิตพริ กป่ นในระดับอุตสาหกรรมมากที่สุด
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ออบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิ คฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อนยวดยิง่ เป็ นตัวกลางในการอบแห้ง โดยได้
นาข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิ 105 มาแช่ น้ าที่อุณหภูมิ 32°C เป็ นเวลานาน 48 h แล้วบ่มเพาะให้งอกเป็ นเวลานาน 48 h หลังจากนั้นนาไปอบแห้งที่
อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง 131.8-162.7°C ที่ความสูงของเบดข้าวเปลือกงอก 7.0 cm ความเร็ วของไอน้ าร้อนยวดยิง่ 4.71 m/s เป็ นระยะเวลา 4.0 นาที แล้วจึง
นาข้าวเปลือกงอกที่ลดความชื้ นแล้วไปกะเทาะเปลือกและทดสอบคุณภาพด้านต่างๆ จากผลการศึกษาพบว่า ที่อุณหภูมิอบแห้ง 131.8oC 149.3 และ
162.7 oC สามารถลดความชื้ นของข้าวเปลือกงอกจาก 31.6% (w.b.) ลงเหลือ 17.3 16.3 และ 15.3% (w.b.) ตามลาดับ ในด้านคุณภาพข้าวพบว่า
เปอร์ เซ็นต์ขา้ วกล้องงอกที่ได้จากการอบแห้งที่ อุณหภูมิ 131.8oC มีค่าสู งกว่าที่อุณหภูมิ 149.3 และ 162.7 oC ซึ่ งมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
(p 0.05) และมีค่าสู งกว่าข้าวกล้องงอกอ้างอิง โดยที่ทุกอุณหภูมิการอบแห้งไม่พบข้าวท้องไข่ในข้าวกล้องงอกที่ได้ ในขณะที่เปอร์ เซ็นต์การร้าวและ
ความแข็งของข้าวกล้องงอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอบแห้งที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามอุณหภูมิอบแห้งไม่ได้ส่งผลกระทบที่ชดั เจนต่อค่าความสว่าง
ค่าสี แดง และค่าสี เหลื องของข้าวกล้องงอกที่ได้ เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานจาเพาะในการอบแห้งพบว่า ที่อุณหภูมิ 162.7 oC มีค่าการใช้พลังงาน
จาเพาะต่าสุด (4.48 MJ/kg-H2O)
คาสาคัญ: การอบแห้ง ข้าวเปลือกงอก ฟลูอิไดซ์เบด ไอน้ าร้อนยวดยิง่

Abstract
The purpose of this research work is to study the germinated rice drying by fluidized bed technique using superheated steam as a
drying medium. Prior to drying, Khao Dawk Mali 105 paddy was soaked at a temperature of 32 oC for 48 h and then germinated for 48 h. This
pretreatment process resulted in the germinated rice moisture content of 31.62 % (w.b.). The drying conditions were set at a bed height of 7 cm, a
superheated steam velocity of 4.7 m/s, drying temperatures of 131.8-162.7oC, and residence time of 4.0 minutes. After drying, the germinated rice
was dehulled and properties of the germinated brown rice were determined. The experimental results showed that the final moisture contents of the
germinated rice were approximately 17.34, 16.27, and 15.31% (w.b.) for the drying temperatures of 131.8, 149.3 and 162.7oC respectively. It was
also found that drying at temperature of 131.8oC gave the percentage of germinated brown rice higher than drying at temperatures of 149.3 and
162.7oC which were not significantly different (p  0.05). White belly was not found for all drying temperatures. Percentage of cracking and
hardness of the germinated brown rice tended to increase with increasing drying temperature. However, the drying temperature had no obvious
effect on color parameters in terms of lightness, redness, and yellowness of the product. Specific energy consumption for the drying process was
maximized (4.48 MJ/kg- H2O) at the drying temperature of 162.7 oC.
Keyword: Drying, Germinated rice, Fluidized bed, Superheated steam.

1. บทนา
การอบแห้งเป็ นกระบวนการไล่ความชื้นออกจากวัสดุโดยการระเหย โดยทัว่ ไปจะอาศัยอากาศเป็ นตัวกลางในการถ่ายเทความร้ อน ซึ่ ง
อัตราการอบแห้งจะช้าหรื อเร็ วขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิอบแห้ง ความชื้ นสัมพัทธ์ และความเร็ วของอากาศที่ใช้ในการอบแห้ง การอบแห้งจะช่ วยเก็บรักษา
วัสดุไว้ได้นาน และป้ องกันการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเน่ าเสี ย ปั จจุบนั ได้มีการวิจยั และพัฒนาวิธีการอบแห้งอย่างต่อเนื่ อง
และยังมีการนาไอน้ าร้ อนยวดยิ่งมาใช้ในกระบวนการอบแห้งผลผลิ ตเกษตร โดยได้เริ่ มต้นจากการศึกษาวิจยั ของ Taweerattanapanish และคณะ
(1999) ซึ่ งได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิ คฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อน จากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า ความชื้ น
สุดท้ายของข้าวเปลือกมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว โดยถ้าความชื้ นสุ ดท้ายของข้าวเปลื อกต่ากว่า 18% (w.b.) เมื่อนาไปสี จะได้เปอร์ เซ็นต์ตน้ ข้าวลดลง
ต่อมา Taechapairoj และคณะ (2002) ได้ทาการศึกษาและออกแบบเครื่ องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิง่ เป็ นตัวกลางใน
การถ่ายเทความร้อน (แบบงวด) ที่อุณหภูมิอบแห้ง 150 และ 170 °C ความสู งของเบด 10 -15 cm ซึ่ งพบว่า ความเร็ วต่าสุ ดในการเกิ ดฟลูอิไดเซชัน
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เท่ากับ 2.6 m/s อุณหภูมิอบแห้งมีผลต่ออัตราการอบแห้งมากกว่าความสู งของเบด นอกจากนี้ ยงั พบอีกว่า ข้าวเปลื อกที่ผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ าร้อน
ยวดยิ่งแล้วจะมีเปอร์ เซ็นต์ตน้ ข้าวเพิ่มสู งขึ้ นแต่ความขาวของข้าวสารจะลดลง (สี คล้ายกับข้าวนึ่ ง) และเมื่อนาไปทดสอบการหุ งพบว่า ข้าวที่ ได้มี
ลักษณะคล้ายข้าวนึ่ง หลังจากนั้น วทัญญูและคณะ (2548) ได้พฒั นาต้นแบบเครื่ องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง
ขนาดกาลังผลิต 100 kg/h เพื่อใช้ทดแทนการผลิตข้าวนึ่ งซึ่ งในระบบโดยทัว่ ไปต้องใช้เครื่ องจักรจานวนมาก และใช้ระยะเวลาในการผลิตที่ยาวนาน
โดยได้นาข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่ น้ าที่อุณหภูมิเริ่ มต้น 80 และ 70 °C เป็ นเวลา 3 h ซึ่ งจะได้ความชื้ นอยูใ่ นช่วงระหว่าง 28.7-31.3% (w.b.) เมื่อผ่าน
การอบแห้งที่อุณหภูมิ 128-164 °C และใช้ความสูงเบดข้าวเปลือก 8 cm ความเร็ วของไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง 3.8 m/s ระยะเวลาในการอบแห้งประมาณ 4-5
min พบว่า สามารถลดความชื้ นของข้าวเปลือกลงเหลื อ 17.9-22.8% (w.b.) โดยข้าวเปลือกที่ผ่านการอบแห้งจะมีลกั ษณะเป็ นข้าวนึ่ ง ความชื้ นของ
ข้าวเปลือกลดลงตามอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแห้งที่เพิ่มขึ้น เปอร์ เซ็นต์ตน้ ข้าวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้าวอ้างอิง ในขณะที่ความขาวของ
ข้าวสารจะลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งที่เพิ่มขึ้น ในส่ วนสมบัติดา้ นความหนื ดของแป้ ง พบว่า แป้ งข้าวมีค่า Peak viscosity และ Final viscosity ลด
ต่าลง เมื่อเทียบกับแป้ งข้าวอ้างอิง และมีแนวโน้มลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งที่ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังกล่าวนี้ นอกจากจะลดความชื้ นข้าวเปลื อกลงได้
แล้วยังทาให้แป้ งภายในเมล็ดข้าวเปลื อกสุ ก (Gelatinization) ด้วย ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้ในการรวมกระบวนการนึ่ งและอบแห้งไว้ในขั้นตอน
เดียวกันได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตข้าวนึ่ งลงได้มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบการผลิ ตข้าวนึ่ งในเชิ งพาณิ ชย์ ปั จจุบนั
ข้าวกล้องงอกได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ เนื่ องจากมี สารอาหารที่ มีคุณประโยชน์ ต่อร่ างกายมากกว่าข้าวสารปกติ ที่ บริ โภคกันอยู่ในปั จจุบ นั
อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกโดยทัว่ ไปยังคงใช้การแตกแห้งเป็ นหลัก ทาให้ปริ มาณการผลิ ตขึ้นอยูก่ บั สภาพ ดิ น ฟ้ า อากาศ และไม่
สามารถผลิตได้ในปริ มาณที่มากนัก จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทาให้เกิ ดแนวคิดในการนาข้าวเปลื อกงอกที่มีความชื้ นใกล้เคียงกับข้าวนึ่ งมาผ่านการ
อบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิง่ เพื่อผลิตข้าวกล้องงอก งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อนยวด
ยิง่ เป็ นตัวกลางในการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งต้นแบบชนิ ดต่อเนื่ องซึ่ งมีกาลังการผลิ ต 100 kg/h โดยไอน้ าอิ่มตัวสาหรับเครื่ องอบแห้งได้จากการใช้
น้ าที่สเปรย์ให้เป็ นฝอยขนาดเล็กจากปั๊มภายนอกแทนการใช้ไอน้ าอิ่มตัวจากชุดกาเนิดไอน้ า จากนั้นไอน้ าอิ่มตัวจะผ่านอุปกรณ์ให้ความร้ อนกลายเป็ น
ไอน้ าร้อนยวดยิง่ ก่อนนาไปใช้ในการอบแห้ง

2. วิธีการทดลอง
ในส่วนของการออกแบบและสร้างเครื่ องอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิ คฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อนยวดยิ่งนั้น วัสดุส่วนใหญ่ที่
ใช้เป็ นเหล็กไร้สนิม (Stainless steel) และมีอุปกรณ์หลัก ได้แก่ อุปกรณ์ให้ความร้อน (Super heater) ขนาด 30 kW มีหน้าที่ให้ความร้อน พัดลมชนิ ด
แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลาง (Blower) ใบพัดโค้งหลัง (Backward curve) มอเตอร์ ขบั ขนาด 3.0 kW เครื่ องสู บน้ า (Pump) พร้อมชุดหัวฉี ด (Nozzle) ขนาด
0.75 kW อัตราการไหล 0.02 m3/s พื้นที่แผ่นกระจายลมใต้ห้องอบแห้งขนาด 0.20 x 0.85 m2 ดังแสดงในภาพที่ 1 (ก) ข้าวเปลือกที่ใช้ในงานวิจยั ในครั้ง
นี้ คือ ข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่ งผ่านการแช่ น้ าที่อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (~32°C) เป็ นเวลา 48 h และนามาบ่มเพาะให้งอกเป็ นเวลา 48 h
ซึ่ งข้าวเปลือกงอกหลังการแช่และบ่มเพาะมีความชื้ นประมาณ 31.62±0.19 %(w.b.) จากนั้นจึงนาเข้าเปลื อกงอกไปอบแห้ง โดยในการทดลองได้
ปรับตั้งอุณหภูมิอบแห้งไว้ที่ 130 150 และ 170°C ความสู งเบดข้าวเปลือกงอก 7 cm ความเร็ วของไอน้ าร้ อนยวดยิง่ 4.71 m/s และระยะเวลาในการ
อบแห้ง (Residence time) 4.0 min โดยมีข้ นั ตอนในการอบแห้งดังนี้ 1) เริ่ มเดิ นเครื่ องอบแห้ง โดยปรับตั้งอุณหภูมิอบแห้งตามที่ตอ้ งการ เมื่อเครื่ อง
อบแห้งทางานเข้าสู่ สภาวะสม่ าเสมอแล้วจึ งเริ่ มปล่ อยข้าวเปลื อกงอกเข้าไปในห้องอบแห้ง ปรับปริ มาณของไอน้ าร้ อนยวดยิ่งให้กระจายทัว่ ห้อง
อบแห้ง ปรับระดับความสูงของแผ่นกั้น (Weir) ระหว่าง 6 - 10 cm วัดความเร็ วของไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่ตาแหน่ งก่อนเข้าเครื่ องแยกฝุ่ นและท่อเวียนไอ
น้ ากลับมาใช้ใหม่ 2) เมื่อเครื่ องอบแห้งทางานในอยูใ่ นสภาวะคงตัว วัดอัตราการผลิตข้าวเปลือกงอกทุกๆ 10 min พร้อมเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกงอก
ครั้งละ 500 g ใส่ถุงพลาสติกร้ อนมัดปากถุงให้สนิ ท 3) นาตัวอย่างของข้าวเปลื อกงอกที่ผ่านการอบแห้งแล้ว ไปหาความชื้ นด้วยตูอ้ บไฟฟ้ า (Hot air
oven) ที่อุณหภูมิ 103oC เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง (AOAC, 1990) 4) นาตัวอย่างข้าวเปลื อกงอกที่ได้ไปลดความชื้ นโดยวิธีการผึ่งด้วยลมธรรมชาติ ให้เหลือ
ประมาณ 13-14% (w.b.) แล้วนาไปกะเทาะเปลือกและทดสอบคุณภาพต่อไป
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ก) ส่ วนประกอบเครื่ องอบแห้ง

ข) ไดอะแกรมของเครื่ องอบแห้ง

ภาพที่ 1 ส่ วนประกอบและไดอะแกรมเครื่องอบแห้ งข้ าวเปลือกงอกด้ วยเทคนิคฟลูอไิ ดซ์ เบด

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
ผลการทดลองจะแบ่งออกเป็ น ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่ องอบแห้ง ได้แก่ อัตราการผลิต ความสามารถในการระเหยน้ า และความ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ า และผลการศึกษาคุณภาพข้าวกล้องงอกที่ได้ เช่น เปอร์เซ็นต์ขา้ วกล้องงอก เปอร์เซ็นต์การร้าว ความแข็ง เปอร์ เซ็นต์ขา้ วท้อง
ไข่ และค่าสี (ความสว่าง-L ค่าสี แดง-a และค่าสี เหลือง- b) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมภิ ายในเครื่องอบแห้ ง
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เมื่อพิจารณาอุณหภูมิในตาแหน่งต่างๆของระบบอบแห้ง อุณหภูมิเมล็ดข้าวเปลือกงอก และอุณหภูมิอากาศแวดล้อม ที่อุณหภูมิอบแห้ง
เฉลี่ยต่างๆ กัน ดังแสดงในภาพที่ 2 จะเห็นว่า อุณหภูมิภายในเครื่ องอบแห้งที่ระยะเวลาในการอบแห้งต่างๆ กัน มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้
ว่า การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเครื่ องอบแห้งฟลูอิ ไดซ์เ บดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิ่งค่อนข้างความสม่ าเสมอ ซึ่ งลักษณะดังกล่ าวจะทาให้
ความชื้นของข้าวเปลือกงอกหลังการอบแห้งมีค่าใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่า อุณหภูมิเมล็ดข้าวเปลื อกงอกหลังการอบแห้งที่อุณหภูมิต่างๆ มีค่า
สู งกว่า 80oC ซึ่ งสู งกว่าอุณหภูมิแป้ งสุ กมาก ดังนั้นในการอบแห้งข้าวเปลื อกงอกด้วยเทคนิ คฟลู อิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง จึงสามารถนึ่ ง
ข้าวเปลือกงอกในขณะอบแห้งในเวลากันได้ ซึ่ งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Rordprapat และคณะ (2005)
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ก) อุณหภูมิ 131.8 oC

ข) อุณหภูมิ 149.3 oC
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ค) อุณหภูมิ 162.7oC

ภาพที่ 2 อุณหภูมภิ ายในเครื่องอบแห้ ง อุณหภูมขิ ้ าวเปลือกงอก และอุณหภูมอิ ากาศแวดล้ อม
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3.2 การเปลีย่ นแปลงความชืน้ ของข้ าวเปลือกงอกทีผ่ ่านการอบแห้ ง
ข้าวเปลือกงอกที่มีความชื้นเริ่ มต้นเฉลี่ย 31.62±0.19% (w.b.) เมื่อนาไปผ่านการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้ อน
ยวดยิ่งที่อุณหภูมิอบแห้งเฉลี่ย 131.8, 149.3 และ 162.7 oC พบว่า สามารถลดความชื้ นข้าวเปลื อกงอกลงเหลื อ 17.34 16.27 และ 15.31% (w.b.)
ตามลาดับ (ดูภาพที่ 3) โดยจะเห็นว่า การอบแห้งที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่างกันจะให้ผลิ ตภัณฑ์ที่มีความชื้ นสุ ดท้ายไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ อาจเป็ นผล
เนื่องจากลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเครื่ องอบแห้งมีความสม่าเสมอในแต่ละช่วงเวลาของการอบแห้ง การถ่ายเทความร้ อนให้กบั เมล็ด
ข้าวเปลือกงอกมีค่าใกล้เคียงกัน จึงทาให้ความชื้ นสุ ดท้ายที่ได้หลังการอบแห้งมีความสม่าเสมอ นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความชื้ นสุ ดท้ายของข้าวเปลื อก
งอกจะลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งที่เพิ่มขึ้น เพราะว่าที่อุณหภูมิอบแห้งสูงจะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การการถ่ายเทความร้ อนมากกว่าที่อุณหภูมิอบแห้งต่า ซึ่ ง
ผลที่ได้น้ ีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mujumdar (1995)
Moisture content (%w.b.)
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ภาพที่ 3 การเปลีย่ นแปลงความชืน้ ของข้ าวเปลือกงอกระหว่ างการอบแห้ งทีอ่ ุณหภูมติ ่ างๆ
3.3 คุณภาพข้ าว
จากการวิเคราะห์คุณภาพของข้าวกล้องงอกที่ ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง เปรี ยบเทียบกับ
ก่อนการอบแห้ง และข้าวอ้างอิง ได้ผลดังแสดงแสดงในตารางที่ 1
3.3.1 เปอร์ เซ็นต์ ข้าวกล้องงอก (Germinated Brown rice)
เปอร์ เ ซ็นต์ขา้ วกล้องงอกที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งฟลู อิไดซ์เ บดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง สู งกว่าข้าวกล้องงอกก่ อนการ
อบแห้งที่ผา่ นการผึ่งด้วยลมธรรมชาติ เพราะว่าอุณหภูมิเมล็ดข้าวเปลือกงอกที่ผา่ นการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซเบดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิแป้ งสุกของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จึงทาให้แป้ งข้าวเปลือกงอกเกิดเจลาทิไนเซชัน (Gelatinization) ทาให้เกิ ดความทนทาน
ต่อการกะเทาะ ส่ งผลได้เปอร์ เซ็นต์ขา้ วกล้องงอกสู ง ซึ่ งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Teachapiroj และคณะ (2004) และ Rordprapat และ
คณะ (2005) เมื่อพิจารณาอิทธิ พลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อเปอร์ เซ็นต์ขา้ วกล้องงอก พบว่า ที่อุณหภูมิอบแห้ง 131.8 oC จะให้เปอร์ เซ็นต์ขา้ วกล้อง
งอกสู งที่สุด ในขณะที่อุณหภูมิอบแห้ง 149.3 และ 162.7oC ให้เปอร์ เซ็นต์ขา้ วกล้องงอกที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p  0.05) สาเหตุที่เป็ น
เช่นนี้อาจเนื่องจากว่า การอบแห้งที่อุณหภูมิสูงทาให้เมล็ดข้าวเปลือกงอกเกิดความแตกต่างของความชื้นภายนอกและที่ผิว ความแตกต่างของความชื้ น
ดังกล่าวเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความเค้นภายในเมล็ดข้าว และความเค้นดังกล่าวนี้ เองที่ทาให้ขา้ วมีความแข็งแรงน้อย เกิ ดการแตกหักได้ง่าย ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์ขา้ วกล้องงอกในที่สุด โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Taechapiroj และคณะ (2003)

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณภาพข้ าวกล้องงอกในด้ านต่ างๆ
Drying
condition
Reference
Pre-Drying
131.8˚C
149.3˚C
162.7˚C

Moisture content
(% w.b.)
8.68±0.39e
31.62±0.19a
17.34±0.59b
16.27±0.26c
15.31±0.88d

Brown rice
(%)
45.79±0.98d
55.71±1.44c
74.25±0.22a
69.99±0.49b
63.42±12.47b

White belly Cracking
(%)
(%)
b
3.78±0.16
0.57±0.18c
a
34.45±2.82 0.20±0.12d
0 ± 0c
0.19±0.07d
c
0±0
2.47±0.17b
0 ± 0c
10.17±10.86a

Hardness
(kg)
7.00±1.31c
5.3±0.75d
7.14±0.36c
9.22±0.23a
8.30±0.74b

L
56.76±0.33a
57.23±0.67a
50.09±1.18b
49.79±0.19b
49.35±0.36b

หมายเหตุ : อักษร a, b, c, d และ e ในแนวตัง้ เดียวกันมีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p  0.05)
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Color
a
3.20±0.27b
2.85±0.47b
3.88±0.08a
3.95±0.11a
4.36±0.59a

b
15.78±0.20a
14.99±0.46b
15.80±0.45a
16.20±0.16a
16.14±0.13a
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3.3.2 เปอร์ เซ็นต์ ข้าวท้ องไข่ (White belly)
จากตารางที่ 1 พบว่า เปอร์ เซ็นต์ขา้ วท้องไข่ของข้าวกล้องงอกก่ อนการอบแห้งมีค่าสู ง (34.45±2.82%) กว่าข้าวกล้องงอกที่ ผ่านการ
อบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อนยวดยิ่ง ซึ่ งไม่พบเปอร์ เซ็นต์ขา้ วท้องไข่เลยในทุกๆ เงื่อนไขการอบแห้ง ซึ่ งแตกต่างกับข้าว
เปลื อกงอกก่ อนการอบแห้งที่ ยงั ปรากฏข้าวท้องไข่อยู่จานวนมาก (ดู ภาพที่ 4 ประกอบ) นั้นแสดงว่าข้าวเปลือกงอกที่ ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่ อง
อบแห้งดังกล่าวนั้น เม็ดแป้ งภายในเมล็ดข้าวกล้องงอกสามารถเกิด Gelatinization อย่างสมบูรณ์ได้จริ ง ซึ่ งข้อมูลนี้ สามารถยืนยันคากล่าวของผูว้ ิจยั ที่
ได้อธิบายไว้ในหัวข้อเปอร์เซ็นต์ขา้ วกล้องงอกได้ดียงิ่ ขึ้น
3.3.3 เปอร์ เซ็นต์ การร้ าว (Cracking)
เปอร์ เซ็นต์การแตกร้าวถือเป็ นดัชนี บ่งชี้ คุณภาพข้าวที่สาคัญ ซึ่ งจากผลการศึกษาเปอร์เซ็นต์การร้าวของข้าวกล้องงอกที่ผ่านการอบแห้ง
ด้วยเครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อนยวดยิง่ ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ที่อุณหภูมิอบแห้งเฉลี่ย 131.8 oC ข้าวกล้องงอกที่ได้มีเปอร์ เซ็นต์
การร้ าวไม่แตกต่างกันทางสถิ ติกบั ข้าวอ้างอิงที่ผ่านการผึ่งด้วยลมธรรมชาติ และมีค่าเปอร์ เซ็นต์การร้าวต่ากว่าข้าวกล้องงอกที่ผ่านการอบแห้งด้วย
เครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อนยวดยิง่ ที่อุณหภูมิอบแห้งเฉลี่ย 149.3 และ 162.7 oC ซึ่งมีเปอร์ เซ็นต์การแตกร้าวเท่ากับ 2.47 และ 10.17%
ตามลาดับ เนื่องจากอุณหภูมิอบแห้งที่สูงขึ้นทาให้เกิ ดความแตกต่างของความชื้ นและอุณหภูมิในแต่ละตาแหน่ งของข้าวเปลื อก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
บริ เวณผิวและกึ่งกลาง ความแตกต่างของทั้งความชื้นและอุณหภูมิดงั กล่าวส่ งผลให้เกิดความเค้นขึ้นภายในเมล็ดข้าว ทาให้เมื่อผ่านการกะเทาะเปลือก
ออกแล้ว เกิดการแตกร้าวในง่ายกว่าในกรณี การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ากว่า
3.3.4 ความแข็ง (Hardness)
จากการทดสอบความแข็งของข้าวกล้องงอกที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิ่ง พบว่า มีค่าความ
แข็งมากกว่าข้าวอ้างอิง (5.30±0.75 kg) ที่ผ่านการผึ่งด้วยลมธรรมชาติ ในทุกเงื่อนไขของการอบแห้ง และค่าความแข็งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นตาม
อุณหภูมิอบแห้งที่ เพิ่มสู งขึ้นด้วย โดยที่อุณหภูมิอบแห้งเฉลี่ ย 131.8, 149.3 และ 162.7 oC ให้ขา้ วกล้องงอกที่มี ค่าความแข็งเท่ากับ 7.14±0.36,
9.22±0.23 และ 8.30±1.7 kg ตามลาดับ (ดูตารางที่ 1)

ก) ข้าวก่อนการอบแห้ง

ค) อุณหภูมิ 149.3 oC

ข) อุณหภูมิ 131.8 oC

ง) อุณหภูมิ 162.7 oC

ภาพที่ 4 ข้ าวกล้ องงอกทีผ่ ่านการอบแห้ งทีอ่ ุณหภูมติ ่ างๆ และข้ าวกล้ องงอกอ้ างอิง
3.3.5 การเปลีย่ นแปลงของสี (Color)
เมื่อนาข้าวกล้องงอกไปตรวจสอบคุณด้านสี พบว่า ข้าวกล้องงอกที่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ าร้อน
ยวดยิง่ ที่อุณหภูมิอบแห้งเฉลี่ย 131.8, 149.3 และ162.7 oC มีค่า L, a, b ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p  0.05) โดยข้าวกล้องที่ได้มีค่าความสว่าง (L)
ต่ากว่า ในขณะที่มีค่าสี แดง (a) และค่าสี เหลือง (b) สู งกว่าข้าวกล้องงอกอ้างอิงอย่างชัดเจน (ดังภาพที่ 4) ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากว่าอุณหภูมิอบแห้งที่สูงทา
ให้เกิ ดปฏิกิริยาสี น้ าตาล (Browning reaction) ส่ งผลให้ขา้ วกล้องที่ได้มีสีที่เข้มขึ้น ซึ่ งผลการศึกษาในส่ วนนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rordprapat
และคณะ (2005)

3.4 การสิ้นเปลืองพลังงาน
เมื่อนาข้าวเปลื อกงอกที่มีความชื้ นเริ่ มต้นประมาณ 31.62 % (w.b.) มาผ่านการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดที่ พฒั นาขึ้ น
จนกระทัง่ ได้ความชื้ นสุดท้ายอยูใ่ นช่วง 15.31-17.34% (w.b.) พบว่า ที่อุณหภูมิอบแห้งเฉลี่ย 131.8 149.3 และ 162.7 oC เครื่ องอบแห้งมีอตั ราการผลิต
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87.6 90.0 และ 99.6 kg/h ตามลาดับ เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้งพบว่า พลังงานจาเพาะ (Specific energy consumption) ของ
การอบแห้งมีค่าลดลงตามอุณหภูมิการอบแห้งและกาลังผลิ ตที่ เพิ่มสู งขึ้ น โดยมีค่าเท่ากับ 5.51 5.34 และ 4.48 MJ/kg-H2O สาหรับการอบแห้งที่
อุณหภูมิ 131.8 149.3 และ 162.7 oC ตามลาดับ เนื่องจากอุณหภูมิอบแห้งที่สูงสามารถระเหยน้ าได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่ากว่าในขณะค่าการใช้พลังงาน
หลักใกล้เคียงกัน

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแห้ ง
Drying
Condition

Capacity
(kg/h)

Moisture content
% w.b. (%d.b.)

Evaporate water
(kg-H2O /h)

Electrical energy
(kWh)

Energy consumption
(MJ/h)

Specific energy
Consumption (MJ/kg-H2O)

131.8 oC

87.6

17.3 (20.98)

22.13

33.88

121.68

5.51

o

90.0

16.3 (19.43)

24.13

35.77

128.77

5.34

o

99.6

15.3 (18.08)

28.05

34.94

125.78

4.48

149.3 C
162.7 C

4. สรุ ป
จากการศึ กษาการอบแห้ งข้าวเปลื อกงอกด้วยเทคนิ ค ฟลู อิไดซ์เ บดโดยใช้ไอน้ าร้ อนยวดยิ่งที่ อุณหภูมิอบแห้งเฉลี่ ย 131.8-162.7oC
ความเร็ วไอน้ าร้อนยวดยิ่ง 4.71 m/s ความสู งเบด 7 cm และระยะเวลาเฉลี่ยในการอบแห้ง 4.0 min พบว่า ที่อุณหภูมิอบแห้งเฉลี่ ย 131.8, 149.3 และ
162.7oC เครื่ องอบแห้งสามารถลดความชื้ นของข้าวเปลือกจาก 31.62 % (w.b.) ให้เหลื อความชื้ นสุ ดท้าย 17.34 16.27 และ 15.31% (w.b.) ตามลาดับ
เมื่อนาข้าวเปลือกงอกซึ่งกะเทาะเปลือกแล้วไปทดสอบคุณภาพข้าวด้านต่างๆ พบว่า เปอร์เซ็นต์ขา้ วกล้องงอกที่ได้จากการอบแห้งที่อุณหภูมิ 131.8 oC
มีค่ามากที่สุดโดยมีค่าสู งกว่าข้าวกล้องงอกอ้างอิงอย่างเห็ นได้ชดั ในขณะที่ เปอร์ เซ็นต์การร้ าวและความแข็งของข้าวกล้องงอกมีแนวโน้ มเพิ่มตาม
อุณหภูมิอบแห้งที่สูงขึ้น และไม่พบข้าวท้องไข่ในข้าวกล้องงอกที่ได้จากการอบแห้งในทุกอุณหภูมิ ส่ วนคุณภาพด้านสี ของข้าวกล้องงอกที่ผ่านการ
อบแห้งที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า ข้าวกล้องงอกที่ได้มีค่าความสว่าง ค่าสี แดงและสี เหลื องที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญ (p  .05) และค่าการใช้
พลังงานจาเพาะจะลดลงตามอุณหภูมิอบแห้งและกาลังผลิ ตที่ เพิ่มสู งขึ้น โดยที่อุณหภูมิอบแห้ง 162.7 oC มีค่าการใช้พลังงานจาเพาะต่าที่สุด (4.48
MJ/kg-H2O) เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการผลิตข้าวกล้องงอกแบบดั้งเดิมคาดว่าจะสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการผลิ ตลงได้มาก เนื่ องจากว่า
เครื่ องอบแห้งข้าวเปลื อกงอกแบบฟลูอิไดซ์เบดสามารถนึ่ งและอบแห้งข้าวเปลื อกงอกได้ในเวลาเดี ยวกัน โดยข้าวเปลื อกหลังการอบแห้งสามารถ
นาไปกะเทาะเปลือกได้ทนั ที
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การเปลีย่ นแปลงคุณภาพของปลากะตักทอดปรุ งรสอบแห้ งทีเ่ คลือบด้ วยนา้ เชื่ อม
ทีม่ ีและไม่ มีโทโคฟี นระหว่างการเก็บ
Quality Changes of Dried Seasoned Fried Anchovy Coated with Syrup Containing
Tocopherols During Storage
ศรัญญา นิศาภากร และ รุ่งนภา พงศ์ สวัสดิ์มานิต
Sarunya Nisapagon and Rungnaphar Pongsawatmant
Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900.
E-mail: fagiruw@ku.ac.th (R. Pongsawatmanit)

บทคัดย่อ
ปลากะตักทอดเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มกั พบปั ญหาการเปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพในระหว่างการเก็บ การทดลองนี้ ได้ศึกษาการเปลี่ ยนแปลง
คุณภาพของปลากะตักทอดปรุ งรสอบแห้งที่ปรุ งรสด้วยน้ าเชื่ อมที่เติมและไม่เติมโทโคฟี นอล เพื่อทาหน้าที่ตวั ต้านออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์ ปลากะตัก
ทอดนามาเคลือบด้วยน้ าเชื่ อมปรุ งรสที่เติมโทโคฟี นอล (0, 1000, 2000 ppm) อบแห้งที่ 100ºC 3-4 h แล้วบรรจุในถุง PP เก็บในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ
40ºC 80%RH เพื่อเร่ งการเสื่ อมเสี ย ในที่มืดเป็ นเวลา 120 วัน สุ่ มตัวอย่างออกมาวิเคราะห์ค่าความชื้ น วอเทอร์ แอกทิวิตี ค่าเปอร์ ออกไซด์ (PV) ค่ากรด
(AV) ตลอดช่วงเวลาของการเก็บ พบว่า ค่าเหล่านี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเก็บนานขึ้น ค่า PV และ AV ของผลิตภัณฑ์ที่เคลื อบด้วยน้ าเชื่ อมที่เติมโทโคฟี นอลมีค่า
ต่ากว่าตัวอย่างที่ไม่เติมโทโคฟี นอลในระหว่างการเก็บ ชี้ ให้เห็ นถึ งการยับยั้งการเกิ ดออกซิ เดชันของโทโคฟี นอลในผลิตภัณฑ์ทอดได้ ความเข้มข้น
ของโทโคฟี นอลในน้ าเชื่อมปรุ งรสที่สูงขึ้นทาให้ค่า PV และ AV ในผลิตภัณฑ์ต่าลง แต่ความชื้ นและวอเทอร์ แอกทิวิตีของตัวอย่างที่เติมและไม่เติม
โทโคฟี นอลไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ผลที่ได้แสดงให้เห็ นว่า การเติมโทโคฟี นอลในน้ าเชื่ อมปรุ งรสสามารถใช้ยบั ยั้งความหื นในผลิ ตภัณฑ์ทอด
ระหว่างการเก็บได้
คาสาคัญ: peroxide value, acid value, storage stability, rancidity, water activity.

Abstract
Fried anchovy is a product facing a problem of quality change during storage. In this study, the quality changes in the dried
seasoned fried anchovy prepared from seasoning syrup with and without tocopherols acting as antioxidants were investigated. Fried anchovy was
seasoned by syrup containing 0, 1000 or 2000 ppm tocopherols, dried at 100°C for 3-4 h, then packed in PP plastic bag and kept in storage
chamber controlled at 40ºC 80%RH for enhancing the deterioration in the dark for 120 days. The samples then were randomly taken out for the
measurements of moisture content, water activity, peroxide value (PV) and acid value (AV) at some certain periods of storage time. These values
increased with increasing storage time. The PV and AV of products seasoned with syrups containing tocopherols were lower than those of products
coated with syrup without tocopherols during storage indicating the oxidation retardation of tocopherols in fried products. The PV and AV also
decreased with increasing tocopherol concentration. Moisture content and water activity of the syrups with and without tocopherols were not
different (p>0.05) at the same storage time. The results imply that addition of tocopherols in the seasoning syrup can be used to retard the rancidity
in the seasoned fried anchovy during storage.
Keywords: peroxide value, acid value, storage stability, rancidity, water activity.

1. Introduction
Fried product with low moisture content is sometimes presented as a snack due to its crispiness. The problems of autooxidation and
moisture absoption during storage may occur in product with low water activity. Lipid oxidation is important considering the deteriorative reaction
affecting the product quality, especially off-flavor development as a result of autoxidation. Hydroperoxides accumulate as primary oxidation
products of the initial stages of the oxidation process, and subsequently break down to form low-molecular-weight oxygenated constituents such as
alcohols, aldehydes, free fatty acids, and ketones, ultimately leading to rancidity. The rancidity can be controlled or retarded using many methods
such as antioxidants or appropriate packaging and packing under an inert gas to exclude oxygen, avoiding of prooxidants (e.g. light, high
temperature), or antioxidants (Allen and Hamilton, 1994). Antioxidants are often added to fat-containing foods to delay the onset or slow the
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development of rancidity due to oxidation by adding into the product through various steps of food preparation such as in frying oil, final
seasoning before packing. Since an increase in consumer awareness related to health concern about the use of synthetic antioxidants, such as
butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tert-butyl hydroquinone (TBHQ) and propyl, octyl, and dodecyl gallates in
lipid-containing foods, (Maisuthisakul, et al., 2007), natural antioxidants become more important food ingredients used for retarding rancidity.
Tocopherols, a complex of chemicals, include alpha (), beta (), gamma (), delta () tocopherols and tocotrienols. All of these various
derivatives with vitamin activity may be referred to as vitamin E which are lipid soluble vitamin with antioxidant properties by retarding the
production of reactive oxygen species formed when lipid undergoes oxidation. Even there were many studies reporting about the application of
vitamin in food but most are related to microencapsulated fish oil (Baik, et al., 2004), Fresh and spray-dried eggs (Galobart, et al., 2001), fish oil
(Kulas and Ackman, 2001), fried potato chips (Allam and El-Sayed, 2004), or ground beef (Vissa and Cornforth, 2006), the effect of adding
tocopherols in seasoning syrup used for coating fried products on storage stability has not been investigated. Therefore, the objective of this study
was to establish the influence of tocopherols addition in seasoning syrup on the quality of final dried seasoned fried anchovy during storage. The
investigation is important for gaining more information about the potential application of natural antioxidants at the step of seasoning syrup
preparation for further application of tocopherols in fried food.

2. Materials and methods
2.1 Materials
Fried anchovy with 2.52 % moisture content and 30.4 % (db) oil content determined by hot air oven at 105ºC (AOAC, 2000) and a
Soxtec™ Avanti 2050 automated extraction system, respectively was used for the experiment. Mixed tocopherols (Covi-ox® T-70, lot no
U49128FM10, 700 mg/g total tocopherols) was used as an antioxidant. The tocopherol composition of the mixed tocopherols was 14% alpha (),
2% beta (), 30% gamma (), and 24% delta () tocopherols according to the report of supplier. Sugar, salt, seasoning sauce, chili powder, citric
acid, monosodium glutamate (MSG) and sodium tripolyphosphate (STPP), maltodextrin (5DE) (Tate & Lyle, lot no. SS8B811CAA) were
purchased from local market. All chemicals used for quality measurements were analytical grade. Water vapour transmission rate (WVTR) of
polypropylene (PP) bag (11.4 cm x 17.8 cm; 0.04 mm thickness) was 6.41 g/m2 day at 38°C and 90% RH according to the ISO 15106-1: 2003.

2.2 Preparation of seasoning syrup and dried seasoned fried anchovy
A batch of syrup (400 g) consisting of sugar (50%), 5DE maltodextrin (10%) and other ingredients (13%) (salt, chili powder, MSG,
STPP, seasoning sauce, citric acid) were prepared and mixed with water (about 27%). . The ingredients were heated for dissolution until boiling.
The mixed tocopherols (0, 1000 and 1000 ppm) was added and further heating no more than 1 min. Finally, citric acid was mixed after stop
heating. The fried anchovy was dried at 80ºC for 30 min before mixing with the hot syrup (the mixing ratio of fried fish to syrup = 5: 4 by weight).
After seasoning, the fried fish was dried at 100ºC for 3-4 h until the final moisture contents of the products were about 1.8-1.9% (wb). Then, final
products were packed in polypropylene (PP) bag about 70 g (each), kept in storage chamber controlled at 40ºC 80%RH in the dark for 120 days,
and taken for measurements of water activity, moisture content, peroxide value (PV) and acid value (AV) at the starting time and at selected
certain storage times. Sensory evaluation was carried in the samples kept for 120 days.

2.3 Quality measurement
The samples with and without tocopherols from the storage chamber were ground into smaller pieces within the package (PP bag)
before any further analysis. Moisture content was determined by drying in hot air oven at 105ºC until constant weight obtained (AOAC, 2000).
Water activity was determined at 25ºC using an electronic dew-point water activity meter (Aqualab Series 3 model TE, Decagon Devices, Pullman,
USA) and read after reaching equilibrium for further 10 min. PV and AV were determined from the oil in the samples extracted using hexane
(modified from Lopez and Vidal, 2009). The mixture of all samples (ground samples : hexane = 50 g : 250 ml) was shaken constantly for 6 h at
room temperature (30±3ºC) in the dark, and filtered under vacuum. The filtrate (oil-hexane mixture) was further evaporated using a vacuum rotary
evaporator at 40ºC to obtain extracted oil for PV and AV measurements using method based on the American Oil Chemists' Society (AOCS)
official method Cd 8b-90 (AOCS, 1997a) and method AOCS, 5a-40 by titration technique (AOCS, 1997b), respectively.
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PV measurement : Acetic acid-isooctane (3:2) solution (50 ml) was added into a 250 ml flask with glass stopper containing the
extracted oil (about 5.0 0.1 mg) and mixed well. Fresh prepared saturated KI solution (0.5 ml) was added into the mixture and mixed well before
adding distilled water (30 ml). Then, titration with 0.1 N sodium thiosulphate solution was carried out until yellow iodine color has almost
disappeared. Then 1% starch indicator solution about 2.0 ml was added. The titration was continued until end point was obtained when the blue
color was disappeared. The blank titration was not exceed 0.1 ml of 0.1 N sodium thiosulphate solution.
AV measurement: Diethyl ether (25 ml) was mixed with ethyl alcohol (25 ml). Then 1% phenolphthalein solution (1 ml) was added
before neutralized with a few drops of 0.1 M sodium hydroxide. The neutral solvent was added into a flask containing extracted oil (about 2-10 
0.1 mg) and mixed well before titrating with 0.1 M sodium hydroxide until the end point with the existence of a pink color for 15 s was obtained.
Sensory evaluation of the dried seasoned fried anchovy was performed using a category scaling technique. Fifty panelists who
could specify the degree of rancidity in the products were randomly selected to test the rancidity odor of stored samples containing tocopherols (0,
1000, 2000 ppm) kept at 40ºC for 120 days. The 5-point category scales were used (0 =none, 1= threshold, 2 = slight, 3 = moderate, 4 = strong)
(modified from Meilgaard et al., 2007).

2.4 Statistical analysis
Each measurement was carried out using at least three different samples prepared at each treatment. The results were reported as
the mean ± standard deviation. Statistical analysis was performed by SPSS V.12 statistical software (SPSS (Thailand) Co., Ltd.)

3. Results and Discussion
The dried seasoned fried anchovy kept in the chamber controlled at 40ºC 80%RH in the dark was sampled out for evaluating the
quality change during 120 days of storage. The moisture content of dried seasoned fried anchovy containing 0, 1000 and 2000 ppm tocopherols in
syrup increased from initial values of 1.89, 1.79 and 1.81% to be 9.12, 9.14 and 8.98%, respectively (Figure 1a) without significant difference in
the fried samples with and without tocopherols (p>0.05). The increase in moisture was due to water vapor from outside diffusing through
packaging film into product. Water activity was plotted against the storage time (Figure 1b), and increased with increasing storage time from
0.176, 0.170 and 0.162 at storage time = 0 day to be 0.618, 0.685 and 0.611 at 120 days, respectively. It was found that there was no significant
difference as shown in Figure 1b (p>0.05). The increase in both the moisture content and water activity was expected from the diffusion of water
molecules from the storage chamber through the PP bag (WVTR was 6.41 g/m2.day at temp.38 °C and 90%RH) since we used the high
permeability film to enhance the deterioration changes during storage.

.

(a)

(b)

Figure 1 Moisture content (a) and water activity (b) of dried seasoned fried anchovy with and without
tocopherols as a function of storage time at 40ºC 80%RH in the dark.
When the relationship between water activity and moisture content of the dried seasoned fried anchovy kept at 40ºC 80%RH was
plotted, a single master curve was obtained (Figure 2) with the slopes of the linear relationship of each dried seasoned fried anchovy with and
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without tocopherols addition were about 11.5-11.8 (R2 about 0.94 – 0.98) for 120 days of storage. This part of single master curve is the initial part
of sorption isotherms of the dried seasoned fried fish (data not shown). This implies that change in moisture content and water activity in the stored
products containing tocopherols (0, 1000, 2000 ppm) was similar due to the same formulation having the same amount of hygroscopic materials
used for seasoning syrup preparation.
Moisture content (%, wb)

10

0 ppm
1000 ppm
2000 ppm

5

0
0.0

0.2

0.4

0.6

Water activity (-)

Figure 2 The relationship between
water activity and moisture content of the dried seasoned
Fig. 2 The relationship between water activity and moisture content
of the dried seasoned fried anchovy kept at 40C 80%RH
fried anchovy kept at 40ºC 80%RH in the dark.

Peroxide value (mEq/kg)

During storage, oxidative rancidity is accelerated by high temperature. Oxygen is taken up by the lipid in food and then
hydroperoxides (ROOH), referred to as peroxides, are formed. Since measurement of PV (peroxide value), as an iodometric titration method and
expressed in milliequivalents of active oxygen per kg lipid (mEq/kg oil), is a direct measure of the peroxides (as primary oxidation products) in the
product. Then, PV is used to investigate the degree of rancidity in the final products with and without tocopherols used as an antioxidant to retard
the formation of peroxides in the products. The PV of dried seasoned fried anchovy coated with syrup containing tocophenols (0, 1000, 2000 ppm)
increased with storage time (Figure 3). The values increased from initial values of 4.12, 3.49 and 3.51 mEq/kg oil to be 105, 92.1 and 66.1 mEq/kg
oil after 120 days of storage, respectively and exhibited a significant difference (p<0.05) between the samples with and without tocopherols.
However, the values of PV oil were not significant difference (p>0.05) between the samples within 50 days of storage with the PV below 40
mEq/kg. The products without tocopherols addition exhibited the highest PV the storage time compared with those containing tocopherols. In
addition, the values of PV in the samples containing tocopherols were lower with increasing tocopherols concentration in the seasoning syrup. The
amount and decomposition of tocopherols during heating and drying were not investigated in this study.
Acid values is another parameter to investigate the rancidity in the product. The stored fried anchovy with and without tocopherols
addition revealed a significant difference (p<0.05) between the sample after stored for 120 days as shown in Figure 4. The acid values also
increased with increasing storage time at 40ºC with the sample without tocopherols exhibited the highest value among the samples. An increase in
acid value resulted from hydrolysis of trigycerides, triggered by infusion of moisture from the humid air into the fried food and its oxidation
(Manral et al., 2008). We have tested the TBARs, the results also exhibited the highest values in the samples without tocopherols.
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different concentrations of tocopherols and kept at 40°C for 120 days.
Acid value (mg KOH/g oil)
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different concentrations of tocopherols and kept at 40°C for 120 days.
Fig. 3(b) Acid value of extracted oil from stored

From the sensory evaluation for determining the degree of rancidity in dried seasoned fried anchovy coated with syrups containing
different concentrations of tocopherols with a category scaling, the results also confirm with the PV and AV results that after keeping the samples
at high temperature (40°C) for 120 days, the products containing tocopherols exhibited the lower degree of rancidity (p<0.05) (below scale =2,
indicating less than slight rancidity) compared with that without tocopherols (Figure 5) indicating moderate rancidity (scale =3).

Figure 5 Degree of rancidity of dried seasoned fried anchovy coated with syrups containing
different concentrations of tocopherols after keeping at 40°C for 120 days.
4. Conclusion
In conclusion, storage stability of dried seasoned fried anchovy keeping at 40ºC in terms of rancidity can be enhanced by the
fortification with tocopherols addition in the seasoning syrup whereas the moisture content and water activity were not significant difference in the
products with and without tocopherols. The findings from this study can be used for product development in the seasoned fried products.
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องค์ ประกอบทางเคมีของกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.)
The Chemical Constituents of Butea superba Roxb.
สันติ ศักดารัตน์ และ สุ ดารัตน์ แทนพลกรัง
Santi Sakdarat and Sudarat Tanphonkrang
School of Chemistry, Institute of Science, Suranaree University of Technology Nakhonratchasima, 30000.
E-mail: santi@sut.ac.th

บทคัดย่อ
นาหัวกวาวเครื อแดงแห้งบดละเอียดมาสกัดด้วยเอทานอลและทาการสกัดซ้ าด้วยเฮกเซน คลอโรฟอร์ ม และอะซิ โตน นาส่ วนสกัดที่ได้
จากอะซิ โตนมาทาการแยกให้บริ สุทธิ์ ด้วยวิธีคอลัมน์ โครมาโทกราฟี สามารถแยกสารบริ สุทธิ์ ได้ 2 ชนิ ดคือ ฟลาโวนอยด์ (3, 7, 3'-Trihydroxy-4'methoxyflavone) และสเตอรอยด์ (stigmasteryl-3-O-β-D-glucopyranoside) โครงสร้ างของสารบริ สุทธิ์ ที่แยกได้ท้ งั สองชนิ ดนี้ พิสูจน์ทราบโดยใช้
ข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี จาก UV, IR, MS 1H-NMR, 13C-NMR และ 2D-NMR.
คาสาคัญ : กวาวเครื อแดง ฟลาโวนอยด์ สเตอรอยด์

Abstract
The dried powdered tuber roots of Butea superba Roxb. were extracted with ethanol and re-extracted with hexane, chloroform and
acetone. The acetone crude extract was purified by silica gel column chromatography to give two pure compounds flavonoid (3, 7, 3'-Trihydroxy4'-methoxyflavone) (1) and steroid (stigmasteryl-3-O-β-D-glucopyranoside) (2). Structure elucidation of the isolated compounds was carried out on
the basis of spectral analyses, including UV, IR, MS, 1H-NMR, 13C-NMR and 2D-NMR.
Keywords: Butea superba Roxb, Flavonoid, Steroid.
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การศึกษาสภาพการบริ หารจัดการภูมิปัญญาท้ องถิ่นในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดตราด
A Study of Conditions of Local Wisdoms Management in Schools According to
Administrators’ Opinions in Trat Province
นิวฒ
ั น์ อวยสวัสดิ์
Niwat Auisawas
สาขาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
E-mail: niwat_aui@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเที ยบสภาพการบริ หารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่ นในโรงเรี ยนตามความคิดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในจังหวัดตราด จาแนกตามอายุ ขนาดโรงเรี ยน และที่ต้ งั ของโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในจังหวัดตราด
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จานวน 167 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามสภาพการบริ หารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ในโรงเรี ยนตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในจังหวัดตราด เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการบริ หารจัดการภู มิปัญญาท้องถิ่ นในโรงเรี ยนตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในจังหวัดตราด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คื อ ด้านการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม ด้านโภชนาการ และด้านปรั ชญา ศาสนาและประเพณี 2) การเปรี ยบเที ยบสภาพการบริ หารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่ นในโรงเรี ยนตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในจังหวัดตราด จาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ
ด้านโภชนาการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาแนกตามที่ต้ งั ของโรงเรี ยน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการเกษตร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การบริ หารจัดการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

Abstract
The purposes of this research were to study and compare of conditions of local wisdoms management in schools according to
school administrators’ opinions in Trat province classified by age, school size and school location. The samples used in this research were 167
school administrators in Trat province under Office of the Basic Education Commission. The tool used in this research was a 5-rating scale
questionnaire asking conditions of local wisdoms management in schools according to school administrators’ opinions in Trat province. The
reliability of the tool was .94. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results of the study were revealed as follows 1) The conditions of local wisdoms management in schools according to school
administrators’ opinions in Trat province for overall aspects was at the middle level. When considering each aspect, the mean scores in high levels
were as follows; management of natural resources and environment aspect, nutrition aspect, the philosophy religion and tradition aspect
respectively. 2) The results of comparison on conditions of local wisdoms management in schools according to school administrators’ opinions in
Trat province classified by age for overall and each aspect did not show statistically significant difference. While classified by school size for
overall did not show statistically significant difference. Except for each aspect it was found that agriculture aspect, management of natural
resources and environment aspect and nutrition aspect showed statistically significant difference at the .05 level. While classified by school
location for overall did not show statistically significant difference. Except for each aspect it was found that agriculture aspect showed statistically
significant difference at the .05 level.
Keywords: Management, Local wisdoms, Administrators in school.
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การศึกษาสภาพการบริ หารแหล่ งเรียนรู้ ของสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
A Study of Learning Resource Administration in School under
the Office of Trat Elementary Educational Service Area
วรจักร ใจแกล้ ว
Worrajak Jaiklaew
สาขาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
E-mail : jak112499@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารแหล่ งเรี ยนรู ้ ของสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จานวน 291 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .92 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากและปานกลาง โดยเรี ยงค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คื อ การวางแผนการบริ หาร
แหล่งเรี ยนรู้ การดาเนิ นการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ การตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการนาแหล่งเรี ยนรู ้ ไปใช้ 2) การเปรี ยบเทียบ
สภาพการบริ หารแหล่งเรี ยนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิ ติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ ยกเว้นการวางแผน การบริ หารแหล่ งเรี ยนรู ้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และเมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นการตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : สภาพการบริ หาร แหล่งเรี ยนรู ้ ประถมศึกษา

Abstract
The purposes of this research were study and compare of learning resource administration in school under the Office of Trat
Elementary Educational Service Area; classified by status and size of school. The samples used in this research were 291 administrators and
teacher under the Office of Trat Educational Service Area. The tool used in this research was a 5-rating scale questionnaire asking learning
resource administration in school under the Office of Trat Elementary Educational Service Area. The reliability of the tool was .92. The statistics
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results of the study were revealed. 1) learning resource administration in school under the Office of Trat Elementary
Educational Service Area for overall aspects was at the middle level. For the individual aspects, it were at the high level and the middle level. The
mean scores of individual aspects from high to low were as follows; planning of learning resource administration, the use of learning resource and
monitoring the use of learning resource and evaluation of learning resources to implementation aspects, respectively. 2) The results of comparison
on learning resource administration in school under the Office of Trat Elementary Educational Service Area; classified by status for overall and
individual aspects did not show statistically significant difference. For the individual aspects it was found that all aspects did not show statistically
significant difference, except for planning of learning resource administration showed statistically significant difference at the .05 level, classified
by size of school for overall showed statistically significant difference at the .05 level. For the individual aspects it was found that all aspects
showed statistically significant difference at the .05 level, except for monitoring the use of learning resource and evaluation of learning resources
to implementation did not show statistically significant difference.
Keywords: Learning resource, Administration, Elementary.
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การศึกษาพฤติกรรมการบริ หารตามระบบบริหารกิจการบ้ านเมืองและสั งคมทีด่ ีของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตราด
A Study of Administrative Behaviors in Good Governance System of Administrators in Schools under
the Office of Trat Elementary Educational Service Area
สมใจ สุ ภัคพงศ์
Somjai Supukpong
สาขาการบริ หารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี E-mail : jai2505@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาและเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการบริ หารตามระบบบริ หารกิ จการบ้านเมื องและสังคมที่ ดี ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาตราด จาแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานและขนาดสถานศึกษา กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิ จยั ได้แก่ ครู ผู ้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาตราด จ านวน 285 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจ ัย คื อ
แบบสอบถามพฤติ กรรมการบริ หารตามระบบบริ หารกิ จการบ้านเมื องและสังคมที่ ดีของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาตราด เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .98 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) พฤติกรรมการบริ หารตามระบบบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย
3 ลาดับแรก คือ หลักความมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรม 2) การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารตามระบบบริ หารกิ จการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ 3) การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารตามระบบบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่ วม และหลักความคุม้ ค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 ส่วนหลักความโปร่ งใสและหลักความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : พฤติกรรมการบริ หาร ระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

Abstract
The purposes of this research were study and compare of administrative behaviors in good governance system of administrators in
schools under the Office of Trat Elementary Educational Service Area; classified by experience of work and size of school. The samples used in
this research were 285 teacher under the Office of Trat Elementary Educational Service Area. The tool used in this research was a 5-rating scale
questionnaire asking administrative behaviors in good governance system of administrators in schools under the Office of Trat Elementary
Educational Service Area. The reliability of the tool was .98. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and
t-test.
The results of the study were revealed. 1) administrative behaviors in good governance system of administrators in schools under
the Office of Trat Elementary Educational Service Area for overall aspects was at the high level. The mean scores of individual aspects from high
to low were as follows; participation, moral and responsibility aspects, respectively. 2) The results of comparison on administrative behaviors in
good governance system of administrators in schools under the Office of Trat Elementary Educational Service Area; classified by experience of
work for overall and individual aspects did not show statistically significant difference. 3) The results of comparison on administrative behaviors in
good governance system of administrators in schools under the Office of Trat Elementary Educational Service Area; classified by size of school
for overall showed statistically significant difference at the .05 level. For the individual aspects it was found that rule of low, moral, participation
and value showed statistically significant difference at the .05 level. For tansparency and responsibility did not show statistically significant
difference.
Keywords: Administrative behaviors, Good governance system, Administrators in school.
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แนวทางพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกด้ านการท่ องเทีย่ วอุทยานแห่ งชาติ นา้ ตกไทรโยคน้ อย อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
Tourism Development Guidelines on Sai Yok National Park, Ampur Sai Yok, Kanchanaburi Province.
มารุต ยอดสินชัย
Marut Yodsinchai
สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
E-mail: mapok_555@hotmail.com

บทคัดย่อ
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติน้ าตกไทรโยคน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้เสนอประเด็นเร่ งด่วน ในด้านห้องน้ า-ห้องสุ ขา ถังขยะ และ ระบบรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุ งให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป
คาสาคัญ : แนวทางพัฒนา สิ่ งอานวยความสะดวก การท่องเที่ยว

Abstract
As for development of tourism facilities at Sai Yok National Park, Sai Yok Ampur, Kanchanaburi Province, the researcher has
proposed an urgent issue of developing bathrooms-toilets and security systems for the benefits of concerned organizations and work units, which
will implement the suggested guidelines to their services for tourists.
Keyword: Development guidelines, facilities, tourism.
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การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดย การเรียนแบบผสมผสาน
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
The Development of Mathematics Problem Solving Ability by Blended Learning of
Mathayomsuksa II Students
สุ ธาวัลย์ สมานหมู่
Sutawan Samarnmoo
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุ งเทพมหานคร E-mail : mccaploy_7@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการพัฒนาการเรี ยนแบบผสมผสานเพื่ อพัฒนาความสามารถในการแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
เปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลองและวัด ความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ ได้รับการเรี ยนแบบ
ผสมผสาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา ภาค
เรี ยนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2553 จานวน 40 คน ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ บทเรี ยนผ่านเว็บ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจ แบบแผนการวิจยั แบบ One
Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t - test Dependent Samples
ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนาการเรี ยนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ พฒั นาโดยการออกแบบ
รู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานและสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งกาหนดอัตราส่ วนในการเรี ยนแบบผสมผสานเป็ น 50:50 จากระยะเวลา 18 คาบ
โดยกาหนดการเรี ยนในชั้นเรี ยน จานวน 9 คาบ การเรี ยนผ่านเว็บจานวน 9 คาบ เนื้ อหาในการเรี ยนการสอนแตกต่างกันไปตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ทั้งนี้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นเว็บประกอบด้วย เมนูหรื อชุดคาแนะนา เพื่อเป็ นการจัดระบบการควบคุม ติดตาม ชี้ นาซึ่ งจะทาให้ระบบในการจัดการ
เรี ยนการสอนเป็ นไปตามแผนการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ กาหนดรู ปแบบวิธีการใช้กิจกรรมเสริ มสาหรับใช้สนับสนุ นเป็ นกิ จกรรมเสริ มให้กบั ผูเ้ รี ยนใน
หลายรู ปแบบ เช่ น จัดให้มีการแสดงความคิดเห็ นผ่านทางเว็บบอร์ ด การสนทนาออนไลน์ การติ ดต่อสื่ อสารผ่านทาง e-mail การส่ งงานและ การ
ตรวจสอบแก้ไ ขงานระหว่ า งผู้ส อนกับ ผู้เ รี ยน และการจัด รู ป แบบให้ ผู ้เ รี ยนสามารถท าการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ร ะหว่ า งผู ้เ รี ยนด้ ว ยกัน ได้
2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนแบบผสมผสานหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3)การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนจากการเรี ยนแบบผสมผสาน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ย 4.16
คาสาคัญ : การเรี ยนแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ การเรี ยนผ่านเว็บ

Abstract
The purposes of these research were: To develop Mathematics problem solving ability by using blended learning approach. To
compare Mathematics problem solving ability before and after the experiment. To measure students’ satisfaction on blended learning approach.
The sample use in this research consisted of 40 Mathayomsuksa II students at Bangpa-in School, Ayutthaya during the 2010
academic year. They were selected by simple random sampling. The instrument were lesson plan, on-line course model, the data of Mathematics
problem solving ability and a questionnaire on students’ satisfaction and One group Pretest-Posttest Design. The statistical techniques used for
analyzing the data were Mean, Standard deviation and t-test Dependent Samples.
The results of the research were as follows: 1) The development of Mathematics problem solving ability by using blended learning
approach and lesson plan on ratio 50:50. The experiment lasted eighteen hours; 9 hours learning in the classroom and the other 9 hours by WebBased Instruction course model was found to be at a high level by using supplementary activities such as to show opinion on web board, chat,
e-mail address and sending, check and repairing of the worksheet between teacher and learner. The learners can make knowledge sharing together.
2) The Post experiment mean scores of Mathematics problem solving ability were significantly higher than that of the Pre experiment ones at .05
level. 3) The analysis of students’ satisfaction on blended learning approach overall mean scores was 4.16.
Keywords: Blended learning, Mathematics problem solving, Web-base instructions.
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การสั งเคราะห์ เส้ นลวดนาโนและเส้ นใยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ โดย วิธีไฮโดรเทอร์ มัล
Synthesis TiO2 Nanowires and Nanofibers by Hydrothermal
วัชรินกร เมฆลา วนา คาอุดม จตุรพร พันธ์ งาม และ ดนัย วิโรจน์ อไุ รเรือง
Vatcharinkorn Mekla, Wana Kumudom, Jaturaporn Phanngam and Danai Virojuraireung
โปรแกรมวิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Email: choke-kana@hotmail.com, wanakumudom@gmail.com, ptt516@gmail.com

บทคัดย่อ
เส้นลวดนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ ถูกสังเคราะห์ข้ ึนโดยวิธี Hydrothermal จากผงอนุภาคนาโนไททาเนี ยมไดออกไซด์ เราสามารถ
สังเคราะห์ไททาเนี ยมไดออกไซด์โครงสร้ างนาโน แบบเส้นลวดนาโนที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 -80 นาโนเมตรมีความยาวเป็ น
ไมโครเมตร และแบบเส้นใยนาโนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 -30 นาโนเมตร เป็ นผลสาเร็ จ ซึ่ง Autoclave ที่ใช้สาหรับสังเคราะห์ในงานวิจยั
นี้เราทาขึ้นเอง โดยตรวจสอบผลการทดลองด้วยเทคนิ ค XRD, SEM, TEM และ EDX
คาสาคัญ : ไททาเนียมไดออกไซด์ เส้นลวดนาโน เส้นใยนาโน ไฮโดรเทอร์มลั Autoclave

Abstract
The TiO2 nanowires was synthesized by Hydrothermal from powder particle TiO2 nano. Can synthesize TiO2 nano structure style
nanowires that are diameter about 30-80 nanometer, long is micrometer. And style nanofibers that are diameter about 20-30 nanometer, is success.
Which, Autoclave is use for synthesized in our research, by examining results with the XRD, SEM, TEM and EDX technique.
Keywords: TiO2, Nanowires, Nanofibers, Hydrothermal and Autoclave.
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อชุ ดนักเรียนของผู้ปกครองในอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
Marketing Mix Factors Affecting Parents’ Buying Decision of School Uniforms in Mueang District,
Nakhon Pathom Province
ยุพาพร อังกุรวานิช
Yupaporn Aunggurawanich
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ
การค้นคว้าแบบอิ ส ระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาถึ งปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อชุ ด นัก เรี ยนของ
ผูป้ กครอง และเพื่อศึกษาปั ญหาที่พบในการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดนักเรี ยนของผูป้ กครองในอาเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ กครองของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน 400 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่าการวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดนักเรี ยนของผูป้ กครองในอาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดนักเรี ยน 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อชุ ด
นักเรี ยนสาหรับบุตรหลานของผูป้ กครอง 3) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ อชุ ดนักเรี ยนสาหรับบุตรหลาน
ของผูป้ กครอง 4) เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ดนักเรี ยนกับพฤติ กรรมการซื้ อชุ ด
นักเรี ยนสาหรับบุตรหลานของผูป้ กครองและ 5) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อชุดนักเรี ยนของผูป้ กครอง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองและเด็กนักเรี ยนที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Pearson Chi-square, t-test และ F-test นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบการแสดงผลเชิงอธิบาย และการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูป้ กครองในอาเภอเมื อง จังหวัดนครปฐมส่ วนใหญ่ซ้ื อชุ ดนักเรี ยนที่ ร้าน อ.พานิ ช 2 ถนอมชัย (หน้า ร.ร.
ราชินูรณะ) ไม่มีแหล่งซื้ อชุดนักเรี ยนประจาเปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพโดยส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจด้วยตนเอง ความถี่ ในการซื้ อชุ ดนักเรี ยน ปี ละ 2 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดนักเรี ยนระหว่าง 400-800 บาท การเลือกซื้ อชุดนักเรี ยนพาบุตรหลานไปด้วยทุกครั้ง กรณี ที่ไม่ได้พาบุตรหลานไปด้วยจาขนาด
หรื อเบอร์ ไปซื้ อ สาเหตุที่ท่านซื้ อชุดใหม่ให้กบั บุตรหลานที่เป็ นนักเรี ยนเพราะชุ ดเดิ มเล็กเกิ น ช่ วงเวลาในการซื้ อชุ ดนักเรี ยนใหม่ คือ ก่อนเปิ ดภาค
เรี ยนของแต่ละภาคการศึกษา เวลาที่สะดวกต่อการไปซื้ อชุดนักเรี ยนวันเสาร์ -อาทิตย์ 11.01-13.00 น. 2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อชุดนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ ปั จจัยด้านการจัดหมวดหมู่สินค้า และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุด ได้แก่ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย รองลงมาปั จจัยด้านบริ การและบรรยากาศภายในร้ าน ปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านส่ งเสริ ม
การตลาด ตามล าดับ 3) ผูป้ กครองในอาเภอเมื อง จังหวัดนครปฐมที่ มี เพศ อายุ ระดับการศึก ษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และอาชี พแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการซื้ อชุดนักเรี ยนสาหรับบุตรหลาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อชุดนักเรี ยนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อชุดนักเรี ยนสาหรับบุตรหลานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผูป้ กครองใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชุ ด
นักเรี ยนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่อายุ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนและอาชี พแตกต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อชุดนักเรี ยนโดยรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : พฤติกรรมผูป้ กครอง การตัดสิ นใจซื้ อ
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Abstract
This Independent study aims to study the marketing factors that affect the parent’s decision to buy school uniform and to study
the problems encountered in making a purchase of school uniform of parents in the Nakhon Pathom province. Data were collected from a
sample of parents of elementary and secondary school students, for 400 samples, and the questionnaire was used as a tool for collecting data. The
data analysis was done by using descriptive statistics, which are frequency, percentage and average.
The study found that research on the marketing factors that affect the parent’s decision to buy school uniform in Nakhon Pathom
Province has the purposes of 1) studying the market factors influence the decision to purchase school uniforms 2) studying the parents behavior in
choosing school uniforms for children 3) Compare the different of parents personal and professional behavior to purchase school
uniforms for children 4) Compare the difference between the marketing factors affecting the decision to purchase school uniforms and the
purchasing behavior of parents and 5) Compare the different between the personal behaviors and the market factors that affect the decision in
buying school uniforms. Data were collected from a sample of parents of elementary and secondary school students for 400 samples and the
questionnaire was used as a tool for collecting data. The data analysis was done by using descriptive statistics using SPSS to find the
percentageand average standard deviation Pearson Chi-square, t-test and F-test presented in the form of tables and descriptive analysis.
The result shown that 1) parents in Nakhon Pathom province choose to buy school uniform from O Panich 2 district Thanom Chai
(in front of Rachineeboorana school), there is no other place to compare the price and the quality. The frequency of buying school uniforms was 2
times a year and the cost of buying school uniforms each time was between 400-800 Baht. Most of the time, parents would bring their children
along. Sometime, parents recognize their child size, so they did not bring children along. The reason for buying new uniform is because of change
in size. Most of the time parents choose to buy new uniform before school begins each semester and the best time to buy was on Saturday Sunday, 11.01 - 13.00 o’clock. 2) The factor that affect parent decision in buying the most was the classification of products and the highest
average point occurred in 4 choice; factors, distribution channels, followed by factors of service and atmosphere in the shop, factors promoting and
marketing, respectively. 3) Parents in Nakhon Pathom province, had sex, age, level of education average income per month and different buying
behaviors uniforms for their children statistically significant at the .05 level. 4) Compare the difference between the marketing factors affecting the
decision to purchase school uniforms and the purchasing behavior of parents had statistically significant at the .05 level. 5) Parents in Nakhon
Pathom province, had sex, age, level of education average income per month and different buying behaviors uniforms for their children statistically
significant at the .05 level. However, age, income per month, and level of education were not differ as focus on the market factors that affect the
decision in buying student uniform.
Keywords: Parents behavior, Decision in buying.
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การพัฒนาลวดลายผ้าจกด้ วยจักรปักคอมพิวเตอร์ เพือ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ กระเป๋ าถือสตรี
Development of Phajok Designs by Computer Sewing Machine for Lady Hand Bag.
ปิ ยะนุช นุ่มเนียม และ นวลแข ปาลิวนิช
Piyanuch Numnuem and Nolkae Palivnich
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพฯ 10300
E-mail : jekki@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาลวดลายผ้าจกโดยการปั กด้วยจักรปั กคอมพิวเตอร์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อลวดลายผ้าจกที่พฒั นาด้วยการปักด้วยจักรปั กคอมพิวเตอร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์กระเป๋ าถื อสตรี ที่ปักลวดลาย
ผ้าจกที่พฒั นาด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรี ผทู ้ ี่สนใจผ้าไทยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถามและผลิตภัณฑ์กระเป๋ าถือสตรี ตน้ แบบจานวน 15 แบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบของกระเป๋ าถื อสตรี ที่นามาปั กตกแต่งลวดลายผ้าจกที่ พฒั นาโดยการปั กด้วยจักรปั กคอมพิวเตอร์ มีความ
เหมาะสม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าถือสตรี ที่ปักลวดลายผ้าจกที่พฒั นาด้วยจักรปั กคอมพิวเตอร์ ทุกแบบ
ได้รับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาลวดลาย ผ้าจก จักรปักคอมพิวเตอร์

Abstract
The objective of this research is 1) to develop Phajok designs by computer sewing machine, 2) to study the opinions of consumers
towards Phajok designs which have been developed by way of computer sewing machine and 3) to study the satisfactions of consumers towards
lady hand bag products with Phajok designs developed by way of computer sewing machine. Sampling groups are 400 ladies in Bangkok
Metropolis and its perimeter who are interested in Thai fabrics. Tools used are Questionnaires and 15 models of lady hand bag product prototype;
data analysis by using statistics on percentage, mean and standard deviation.
Result of the research finds that of the opinions that the model of the lady hand bags decorated with Phajok designs developed by
way of computer sewing machine is suitable. Result of the analysis on the satisfactions of the consumers towards lady hand bags sewn with Phajok
designs developed by way of computer sewing machine of all models are in high level.
Keywords: Design development, Phajok, Computer sewing machine.
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เทคนิคการตกแต่ งด้ วยวิธีการเพ้นท์ผ้าใยกัญชงเคลือบสารสะท้อนนา้ เพือ่ ผลิตกระเป๋ าสตรี
Decoration Techniques by the Method of Painting Phayai Kanchong (Hemp Fabric) Coated with
Water Reflective Substance for Lady Hand Bag Production
วรดา เดชพรหม และ นวลแข ปาลิวนิช
Worrada Dechporm and Nolkae Palivnich
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพฯ 10300
E-mail : nuty5826@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการเคลื อบผ้าใยกัญชงด้วยสารสะท้อนน้ า 2) ศึกษาการพัฒนาลวดลายและเทคนิ คการเพ้
นท์บนกระเป๋ าสตรี จากผ้าใยกัญชงเคลือบสารสะท้อนน้ า และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสตรี จากผ้าใยกัญชงเคลื อบ
สารสะท้อนน้ าเพ้นท์ลาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูซ้ ้ือและผูท้ ี่สนใจผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชงจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและผลิตภัณฑ์
กระเป๋ าต้นแบบจานวน 9 แบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) การเคลือบสารสะท้อน
น้ าสามารถเคลื อบด้วยความร้ อนจากเตารี ด 2) เทคนิ คการเพ้นท์ลวดลายแบบพู่กนั และแบบกรวยมีความเหมาะสมกับกระเป๋ าสตรี จากผ้าใยกัญชง
เคลือบสารสะท้อนน้ า และ 3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์กระเป๋ าสตรี จากผ้าใยกัญชงเคลื อบสารสะท้อนน้ าเพ้นท์
ลาย พบว่า ผลิตภัณฑ์ทุกแบบได้รับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : เทคนิคการเพ้นท์ ผ้าใยกัญชง สารสะท้อนน้ า

Abstract
The objective of this research was 1) a study on the coating of Phayai Kanchong (Hemp Fabric) coated with water reflective
substance, 2) a study on the developments of the designs and techniques of painting on lady hand bag from Phayai Kanchong (Hemp Fabric)
coated with water reflective substance and 3) a study on the satisfactions of consumers towards lady hand bag products from Phayai Kanchong
(Hemp Fabric) coated with water reflective substance with design painting. Sampling groups were 400 buyers and persons interested in Phayai
Kanchong (Hemp Fabric) products. Tools used in the research are Questionnaires and 9 models of lady hand bag product prototype; data analysis
by using statistics on percentage, mean and standard deviation. Result of the research found that 1) water reflective substance coating can be made
by way of heat from iron pressing, 2) brush and cone painting techniques are suitable with the lady hand bags made from Phayai Kanchong (Hemp
Fabric) coated with water reflective substance and 3) Result of the analysis on the satisfactions of the consumers towards lady hand bags from
Phayai Kanchong (Hemp Fabric) coated with water reflective substance with design painting was found to be in high level.
Keywords: Painting techniques, Phayai Kanchong (Hemp Fabric), water reflective substance.
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การสร้ างเทคโนโลยีแห่ งตัวตนของสมาชิ กวุฒิสภาผู้พกิ ารทางสายตา
The Self Technology of Blind Senator
อานนท์ วันลา
Arnon Wanla
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
E-mail: w_arnon@hotmail.com

บทคัดย่อ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาผูพ้ ิการทางสายตาในฐานะสมาชิ กวุฒิสภาพบว่า การสร้ างเทคโนโลยีแห่ งตัวตนของสมาชิ กวุฒิสภาที่พิการทาง
สายตา มี จุดเริ่ มต้นจาก “ตนเอง” ความคิด ทัศนคติของตนเอง เป็ นปั จจัยอันดับแรก การมองว่าตนไม่เคยสู ญเสี ยอะไร ประเมินตามความรู้ สึก ว่า
ตนเองไม่แตกต่าง มีความสามารถและมี คุณค่า สิ่ งนั้นคื อการเห็ นคุณค่าของตนเอง ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็ น
พื้นฐานในการสร้ างอัตลักษณ์ แห่ งตนขึ้นใหม่แทนที่ อตั ลักษณ์ของผูพ้ ิการอย่างที่สังคมมอบให้ ที่ว่าคนพิการน่ าสงสาร น่ าเวทนา ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือตลอดเวลา สู่ อตั ลักษณ์แห่งตัวตนใหม่ที่แท้จริ ง ทาให้สงั คมยอมรับในความสามารถ ในศักยภาพ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมอย่างมีคุณค่า
โดยมีปัจจัยที่สองคือ “ครอบครัว” การเลี้ ยงดู ความสัมพันธ์ในครอบครั ว ถื อเป็ นเบ้าหลอมของความคิดและทัศนะคติ เป็ นแรงผลักดันที่สาคัญใน
กระบวนการสร้ างเทคโนโลยีแห่ งตัวตนให้เ กิ ดขึ้ นได้ และปั จจัยสุ ด ท้ายคื อ “สิ่ งแวดล้อม” อันได้แ ก่ สังคม วิ ถีก ารดาเนิ นชี วิต และการศึ กษา
เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาตัวตนและอัตลักษณ์ให้ชดั เจนขึ้น ทั้งหมดคือปั จจัยในกระบวนการสร้ างเทคโนโลยีแห่ งตัวตนของ
สมาชิกวุฒิสภาผูพ้ ิการทางสายตาอย่างแท้จริ ง งานวิจยั ฉบับนี้ จะมีประโยชน์มาก สาหรับผูพ้ ิการที่สามารถนาแนวคิดการสร้ างเทคโนโลยีแห่ งตัวตน
ไปปรับใช้ในชี วิต เพื่อการดารงชี วิตในสังคมอย่างมีความสุ ข และสาหรั บบุคคลทัว่ ไปหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้นาไปเป็ นแนวทางในการ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ นามาซึ่งการดารงอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
คาสาคัญ: เทคโนโลยีแห่งตัวตน อัตลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง สมาชิ กวุฒิสภาผูพ้ ิการทางสายตา

Abstract
The researcher found that the self technology of blind senator begins from “himself”. His thought and attitude were the first factor.
Seeing that nothing to lost and differ and having ability and value was realizing that he has value in himself. This was the beginning of the
development of himself and the base of creating in identity of himself which in place of identity of disable person who was vested from society
that he was pitiful and should be helped. Then society would be accept with his ability, capability, and being part of society valuably. The second
factor was “family”. Nurture and relationship in the family was crucible of thought and attitude. This was important force for process of the self
technology. For the last factor, it is ‚environment‛ which consists of society, way of life, and education. These are the most important tool for
developing himself and his identity. Therefore, all were factors for creating the self technology of blind senator. This study was useful for disable
person who adapts the self technology to himself for living in society happily. In addition, people both in government sector and organization can
bring this model to support disabled life. Then he can show his ability and capability which leads to live together in society happily.
Keywords: Self technology, Identity, Self value and Blind senator.
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา : เทศบาลตาบลทีว่ งั อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Management by Principles of Good Governance, A Case Study: Tiwang Municipal District,
Thungsong District, Nakhonsithammarat
อรพรรณ จันทร์ อนิ ทร์ นลินี จินา รัตติยา สุ ตระ และ สิรินนั ท์ ทองพลับ
Orapan Chanin, Nalinee Jina, Rattiya Suttara and Sirinan Thongplab
สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เ พื่อศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลของเทศบาลตาบลที่ วงั อาเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรที่ ประจาอยู่ในเทศบาลตาบลที่ วงั อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี จานวน
ประชากรทั้งหมด 50 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทา
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า หลักคุณธรรมส่ งผลต่อการบริ หารงานด้านการวางแผน (β = .762)
หลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่าส่ งผลต่อการบริ หารงานด้านการจัดองค์การ (β = .353 .335 และ .220) หลักการมีส่วน
ร่ วม และหลักคุณธรรมส่ งผลต่อการบริ หารงานด้านชี้ นา (β = .501 และ .335) และด้านการควบคุม (β = .426 และ.358)
คาสาคัญ: การบริ หารงาน หลักธรรมาภิบาล

Abstract
The objective of this research was to study the management by Principles of Good Governance, a case study; Tiwang Municipal
District,Thungsong, Nakhonsithammarat.The samples were 50 personnels who have worked at Tiwang Municipal District office. The instrument
used in the research included questionnaires; the data analyzed with micro computer ; auto statistical program by percentage ,mean, standard
deviation, Hypothesis testing with multiple regression analysis. The findings showed the principle of the morality affected the planning
management; (ß = .762), the principle of the transparency, the responsibility and the main value influenced the organization; (ß = .353 .335 and
.220), the principle of the participation and morality influenced the guide management; (ß = .501 and .335) and the regulation; (ß = .426 and .358).
Keywords: Management, Principles of good governance.

427

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Poster Presentation

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่ อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2
A Study of Parents’ Opinions on School Administration under The Office of Rayong Educational
Service Area 2
พิสูตร สุ วรรณวงศ์
Pisoot Suwannawong
โรงเรี ยนบ้านชุมแสง อาเภอวังจันทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูป้ กครองต่อการบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จาแนกตามเพศ อาชี พ และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ กครองของ
นักเรี ยนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จานวน 338 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูป้ กครองต่อการบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าความถี่ ( Frequency) ค่าร้ อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ ย (  ) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) การทดสอบค่าที่ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) X
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง
เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงาน
วิชาการ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป 2) การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูป้ กครองต่อการบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จาแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ จาแนกตาม
อาชี พ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการบริ หารงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการบริ หาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2

Abstract
The purposes of this research were to study and compare the parents’ opinions on administration under the office of Rayang
Educational service Area 2 classified be sees, occupations and school The samples used in the research were 338 parents in the office of Rayong
Educational Service Area 2. The tool used in this research was a 5-rating scale questionnaire concerning about parents’ opinions on school
administration under the office of Rayong Educational Service Area2. The reliability of the tool was. 96. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, mean and Standard deviation t-test and F-test (one-way ANOVA) were used for hypo thesis testing.
The results of the study were as follows: (1) The parents’ opinions on school administration. under the office of Rayong
Educational Service Area2 for overall and each aspect were at high level and the mean scores were ordered as follows : budgeting management,
academic management aspect, personal management aspect and general management aspect respectively (2) The results of comparison on the
parents’ opinions on school administration of the office of Rayong Educational Service Area2 classified by sexes for overall and each aspect did
not show statistically significant difference while classified by occupations for overall and each aspect showed statistically significant difference
at .05 level while classified by school for overall and each aspect did not show statistically significant difference. Difference Expect begetting
management showed statistically significant difference at .05 level.
Keyword: Parents’ opinions on school administration, The Office of Rayong Educational Service Area 2.
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การสร้ างสนามแม่ เหล็กเพือ่ ศึกษาผลของสนามแม่ เหล็กต่ อการเจริญเติบโตของ
ต้ นถั่วเขียวสายพันธุ์กาแพงแสน 2
Construction of the Magnetic Fields for Studying their Effects the Growth of Mungbean
(Vigna radiate Wilczek) cv. ‘Kamphangsaen 2’
นพพร รัตนช่ วง
Nopporn Rattanachunge
สาขาวิชาฟิ สิ กส์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
E-mail : faasnor@ku.ac.th

บทคัดย่ อ
เมื่อปลูกต้นถัว่ เขียวสายพันธุ์กาแพงแสน 2 ไว้ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มตั้งแต่ 0, 0.08, 0.1 และ 0.6 มิลลิ เทสลาตามลาดับ พบว่ามี
ความสู งของลาต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลาต้น ความยาวรากแก้วและพื้นที่ใบเพิ่มสู งขึ้น มีการพัฒนารู ปร่ างของใบมากขึ้น และลักษณะเนื้ อเยื่อ
ภายในลาต้นและรากมีการเจริ ญพัฒนามากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 1, 2, 3 และ4 สัปดาห์ ตามลาดับ ในทุกสภาพความเข้มของสนามแม่เหล็ก
เมื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของต้นถัว่ เขียวที่ปลูกไว้ในสภาพความเข้มของสนามแม่เหล็กต่างกัน แต่มีอายุเท่ากันพบว่าความสู ง
ของลาต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวรากแก้ว พื้นที่ใบมีค่าลดลง การพัฒนารู ปร่ างของใบลดลง การเจริ ญและพัฒนาของเนื้ อเยื่อในลาต้นแต่
ละรากค่อยๆ ลดลงตามไปด้วย เมื่อต้นถัว่ เขียวได้รับความเข้มของสนามแม่ เหล็กเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: Zeolites การเจริ ญเติบโตของต้นถัว่ เขียวสายพันธุ์กาแพงแสน 2

Abstract
The results from studying the growth of mungbean (Vigna radiate Wilczek) cv. ‘Kampangsaen 2’ which were planted in the
magnetic fields at 0, 0.8, 0.1 and 0.6 mT were found that; the lengrh of stem, the length of tap root, diameter of stem and leaf area increased along
the ages of plants from 1, 2, 3, and 4 weeks, respectively. The growth and development of leaf shape, stem and root tissues were better along the
ages, too.
At the same age, these quantities were higher and development of tissues were better when mungbean grew in the magnetic field at
0 mT the 0.08, 0.1 and 0.6 mT, respectively.
Keywords: Zeolites, The Growth of Mungbean (Vigna radiate Wilczek) cv. ‘Kamphangsaen 2’.
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การสร้ างชุ ดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เรื่อง Plants for Life โดยใช้ รูปแบบการสอนภาษา
เพือ่ การสื่ อสาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้ านแม่ ทราย (คุรุราษฎร์ เจริ ญวิทย์ )
อาเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่
A Construction of English Activity Packages on ‚Plants for Life‛ Based on Communicative English
Teaching Model for Prathom 6 Students at Ban Mae Sai School, Rongkwang District, Phrae Province
วิชชุลดา กรุงศรี
Widchulada Grungsri
สาขาหลักสู ตรและการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
E-mail : doingam45@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Plants for Life และศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุ ดกิ จกรรมฯ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์ เจริ ญวิทย์)
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จานวน 20 คน ซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุ ดกิ จกรรม
จัดการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ จานวน 4 หน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 36 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมฯ จานวน 1 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุด
กิจกรรม เท่ากับ 83.69/86.53 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ 75/75 และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมฯ อยูใ่ นระดับพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรม การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร

Abstract
The purposes of this research were to construct an English activity package on ‚Plants for Life‛ based on the communicative
English model for Prathom 6 students at Ban Mae Sai School, Rongkwang District, Phrae Province, and to examine the students’ satisfaction level.
The subjects, obtained by purposive sampling, included 20 Prathom 6 students studying in the second semester of the academic year 2009. The
research instruments consisted of 4 units of an English Activity Package, an English achievement test and a satisfaction questionnaire. The data
were analyzed using the Brennan and Kane reliability test and t-test. The results showed that the efficiency level of the activity package was at
83.69/86.53 and the students’ satisfaction level toward the package was at the highest level.
Keywords: Activities package, Communicative english teaching model.
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การศึกษาองค์ ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของนา้ มันหอมระเหย
Studies Chemical Composition and Bioactivity of Essential Oil
กาญจนา ภิญโญภาพ
Kanchana pinyopap
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บทคัดย่ อ
จากการศึ กษาองค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยจากพืช 8ชนิ ดได้แก่ อบเชย กานพลู กระชาย ข่าสะระแหน่ บัวบกโหระพาและ
กระดังงาสงขลาโดยวิธี gass choromatography – mass choromatography (GC – MS) พบว่าพืชทั้ง 8 ชนิ ดมีสารที่เป็ นองค์ประกอบหลักในน้ ามันหอม
ระเหยที่แตกต่างกันไปอบเชยมีปริ มาณของสาร cinamaldehyde 65.13%, กานพลูมี eugenol 67.44%, กระชายมี trans-ocimene 27.85%, geranial
27.48%, ข่ามี 1,8-cineole 23.32%,โหระพามี methyl chavico l78.73%,บัวบกมี germacreneD 21.69% และกระดังงาสงขลามี farnesol 9.05% จากการ
วิเคราะห์พบว่าสารที่พบในน้ ามันหอมระเหยในพืชตั้งแต่พืช3ชนิ ดขึ้นไปมีท้ งั หมด 12 ชนิ ด ได้แก่ α-pinene, βmyrcene, limonene, 1,8-cineole,
trans-ocimene,terpene-4ol,eugenol,copaene,caryophyllene,β-elemene,α-humulene,trans-β-farnesene,germaceneD และ δ-cadinene ในการศึกษา
ฤทธิ์ ทางชี วภาพของพืชทั้ง8ชนิ ดพบว่าอบเชยมีฤทธิ์ ในการยับยั้งการเจริ ญของ Bacllus subtilis Escherichia coli,Staphylococcus aurus สู งสุ ด
รองลงมาได้แก่ข่า,กานพลูและกระชายส่ วนโหระพาและกระดังงาสงขลาสามารถยับยั้งการเจริ ญของ Escherichia coliได้เพียงชนิดเดียว
คาสาคัญ : น้ ามันหอมระเหย เทอร์พีน อบเชย

Abstract
The study on essential oil extracted from eight types of plant, which are Boesenbergia rotunda, Syzygium aromaticum, Cananga
odorata, Alpinia galangal, Cinnamomum eylanicum, Centella asiatica, Mentha cordifolia and Ocimum basilicum by gass the choromatographymass choromatography (GC - MS) method found that those plants have different major compositions in essential oil. For example Cinnamomum
eylanicum has65.13% of cinamaldehyde Syzygium aromaticum has 67.44% of eugenol, Cananga odorata has l 9.05% of farnesol, Alpinia galangal
has 23.32% of 1,8-cineole, Centella asiatica has 21.69 of germacreneD, Boesenbergia rotunda- has 27.85% of trans-ocimene and 27.48% of
geranial. The analysisfound that there is a total of 12 types of chemicals in essential oil of more than 3 type of plants.They are αpinene, βmyrcene, limonene, 1,8-cineole, trans-ocimene, terpene-4ol, eugenol, copaene, caryophyllene, β-elemene, α-humulene, trans-βfarnesene,
germaceneD and δ-cadinene. The bioactivity test of eight types of plant, shows that Cinnamomum eylanicumhas the highest potential to inhibit
growth of Bacillus subtilis Escherichia coli Staphylococcus aureus and the plants that have lower potential are Alpinia galangal Syzygium
aromaticum Boesenbergia rotunda and Ocimum basilicum and Cananga odorata can inhibit growth of only Escherichia coli.
Keywords: essential oil, terpene, Cinnamomum eylanicum.
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การประเมินโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
The Assessment of Academic Service Project: A Case Study on An Accounting Program at Faculty of
Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya
(Nakron Sri Tammarat Campus)
จันทิรา ภูมา กรกนก โภคสวัสดิ์ รวงทอง ใจกระจ่ าง และ ธนัชชา สุ ริยวงศ์
Jantira phooma, Kornkanok Poksawat, Ruangtong Jaikrajang and Thanatcha Suriyawong
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ัย

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนิ นงานโครงการบริ การวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช เป็ นการประเมินการดาเนิ นงานโครงการด้ านบริ บท ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลการดาเนิ นงาน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูเ้ ข้าอบรมในโครงการ เครื่ องมื อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมิ นสาหรั บประชาชน แบบ
ประเมินสาหรับนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การประเมินผลการดาเนินงาน พบว่า โครงการบริ การวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ทาให้เกิดผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ ข้าอบรม การบริ หารจัดการโครงการมีความคุม้ ค่า ยึดหลักประหยัดและความมีเหตุผล เพิ่มศักยภาพในการทาบัญชี ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมเกิ ดการ
เรี ยนรู้ในการทาบัญชี ผลการดาเนิ นงานโครงการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี ที่ดีข้ ึน
คาสาคัญ : โครงการบริ การวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี การประเมินโครงการ

Abstract
The purposes of this study were to assess the academic service project: a case study an accounting program at Faculty of
Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya (Nakron Sri Tammarat Campus). This study were assessed the project
in term of content, input factor, processing and performance. The sample was participators who participated the project. The survey instruments
were questionnaires that divide into two types based on the participators; general and student participators. The data obtained to analyze by
descriptive statics such as frequency, percentage, mean and standard deviation.
The finding of assessment the project indicated that the academic service project on an accounting program cause the participators
have more knowledge and understanding in accounting with meet the participators needs. Additionally, managing of the project is so worthwhile
based on economy and rationality. Also, it’s added up potentiality in book- keeping of accountancy by obtained the participators.
Finally, the project performance could shift an enhancing of understanding in book-keeping of accountancy.
Keywords: Academic service project, Accounting Program, Assessment of project.
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รู ปแบบภาวะผู้นากับความจงรักภักดีของพนักงานทีส่ ่ งผลต่ อความสาเร็จ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) สาขานครศรีธรรมราชและสาขาทุ่งสง
Leadership Styles and Employees’ Loyalty Affected on Success of CAT Telecom Public Company
Limited, Thungsong and Nakhonsrithammarat Branches
อรพรรณ จันทร์ อนิ ทร์ สุ วฒ
ั นา พวงสุ วรรณ พชรพร ปานชู นิธิพฒ
ั น์ รัตนบุรี และ รัชนี สายวารี
Orapan Chanin, Suwattana Puangsuwan, Pacharapon Panchu, Nitipat Rattaburee
and Ratchanee Saivaree
สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษารู ปแบบภาวะผูน้ ากับความจงรั กภักดี ข องพนักงานที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จของบริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม โดยมีประชากรเป็ นพนักงานของบริ ษทั กสท โทรคมนาคมจากัด (มหาชน)
จานวน40 คนวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้
สถิติสมั ประสิ ทธิสหสัมพันธ์เพียวสัน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบภาวะผูน้ าแบบเผด็จการ รู ปแบบภาวะผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย และรู ปแบบภาวะผูน้ า
แบบเสรี นิยมไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จด้านเศรษฐกิจและด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรง นอกจากนี้ พบว่าความจงรักภักดี ในด้านการ
แสดงประวัติของตนเองต่อองค์ก าร ด้านความผูก พันที่ มีม ากกว่าการแสดงออกที่ เ ป็ นนิ สัย และด้านหลี ก เลี่ ยงความไม่ ซื่อตรงต่อองค์การไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความส าเร็ จต่ อองค์การทั้งในด้านเศรษฐกิ จและด้านที่ ไม่เ กี่ ยวข้องกับ เศรษฐกิ จโดยตรง ของบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) สาขานครศรี ธรรมราช และสาขาทุ่งสง
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ า ความจงรักภักดี ความสาเร็ จ

Abstract
The objective of this research was to study the leadership styles and employees’ loyalty affected on success of CAT Telecom Public
Company Limited. The instrument used in the research included questionnaires and there were 40 samples who are employees of CAT Telecom
Public Company Limited. The data analyzed with micro computer; auto statistical program by percentage, mean, standard deviation, Hypothesis
testing, Pearson product moment correlation coefficient and multiple regression analysis. The study found that there was no relationship between
the formats of dictator leaders, democratic leaders, liberal leaders with the economic success and not related economic success. There also found
that there was no relationship between the organization and the employees’ loyalty in their own history, the attachment more than the habitual
expression and the escape from unloyalty both in economic success and not related economic success of CAT Telecom Public Company Limited
in Thungsong and Nakhonsrithammarat Branches.
Keywords: Leadership, Loyalty, Success.
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การศึกษาการกระจายความร้ อนในโดขนมปังทีผ่ ่ านการให้ ความร้ อนจากไมโครเวฟด้ วยวิธีไฟไนท์ เอลิเมนท์
A Finite Element Method for Study of Microwave Heat Distribution Model in Dough
วิสรา ทุโต1 และ กิตติชัย บรรจง2
Wisara Thuro and Kittichai Banjong
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 2สาขาวิศวกรรมแปรรู ปอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพมหานครฯ
E-mail : wisara.thuto@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการกระจายความร้ อนในอาหารที่ผา่ นการให้ความร้ อนด้วยไมโครเวฟมุ่งเน้นศึกษาอิทธิ พลความ
เข้มข้นของเกลือที่ ระดับ 0% 0.2% 0.5% 1.0% และ 1.5% ต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในชิ้ นอาหาร โดยใช้โดขนมปั งเป็ นตัวอย่างในการทดสอบ
การจาลองพฤติ กรรมการกระจายความร้ อนที่ เ กิ ดขึ้นภายในโดขนมปั งอาศัยพื้น ฐานการ วิเคราะห์ปัญหาด้วยระเบียบวิ ธีไฟไนท์เอลิ เมนท จาก
โปรแกรม COMSOLTM Multiphysics ซึ่ งพบว่าความร้ อนเริ่ มเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วบริ เวณใจกลางของแล้วจึงแผ่ขยายออกตามแนวรัศมีจากด้านในสู่
ด้านนอกตามลาดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ตาแหน่ง ต่างๆ มีลกั ษณะแปรผันตรงกับเวลาและระดับความเข้มข้นของเกลือในโดขนมปั งโดยผลจาก
การจาลอง และผลการทดลองนั้นมีลกั ษณะการกระจายความร้อนและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สอดคล้องไปในทิศทางเดี ยวกันและผลการจาลองยัง
สามารถทานายอุณหภูมิได้แม่นยาใกล้เคียงกับผลการทดลองอีกด้วย ซึ่ งอาจนาแบบจาลองการกระจายอุณหภูมิน้ ี ไปประยุกต์ใช้ในอาหารชนิ ดอื่นๆ
ต่อไป
คาสาคัญ : ไมโครเวฟ การกระจายความร้อน วิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ โดขนมปัง

Abstract
The objective of this project was to study in microwave heat distribution model for food by using dough as the test material, focuses
on the influence of 0% 0.2% 0.5% 1.0% and 1.5% salt concentration. The simulation of behavior inside the cavity was based on the finite element
method analyzed with COMSOLTM Multiphysics. The result showed the rapid rise in temperature from the center of dough toward its surface. The
temperature rising and heat distribution was direct variation with time and salt concentration in dough. The experimental temperature and the finite
element predicted temperature exhibited a good fit to each other in all regions. This simulation model can further applied to the other foods.
Keywords: Microwave, Heat distribution, Finite element method, Dough.
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ปริมาณโลหะในหอยสั งข์ โมฬี Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758) บริเวณป่ าชายเลน
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
Metals Accumulation in Spiral Melongena Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758) from Mangrove Area
Bang Khun Tien Bangkok
ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง และ สมาน แก้ วไวยุทธ
Khwanruthai Chawmuangkhong and Smarn Kaewviyudth
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
E-mail : khwanruthai@yahoo.com

บทคัดย่อ
ศึกษาปริ มาณโลหะในหอยสังข์โมฬี Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758) จากบริ เวณน้ าตื้นป่ าชายเลน เขตบางขุนเทียน โดยใช้วิธี
inductive coupled plasma-optic emission spectroscopy ( ICP-OES) พบปริ มาณโลหะโครเเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ตะกัว่ (Pb) นิ กเกิ ล
(Ni) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) และโคบอลท์ (Co) อยูใ่ นช่วง 0.016-1.071 , 0.010-0.749, 0.245-6.655, 0-0.137, 0-0.308, 0.099-0.382, 0-0.015
และ 0 -0.054 mg/kg ตามลาดับโลหะหนักตะกัว่ และแคดเมียม ที่ พบในเนื้ อเยื่อตัวอย่างที่ศึกษาต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ กาหนดไว้ท้ งั จากกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทยและสหภาพยุโรป
คาสาคัญ : โลหะหนัก หอยสังข์โมฬี สเปกโตรสโกปี แบบพลาสมาคู่ควบ

Abstract
Level of the metals Cromium (Cr), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Cadmium (Cd) and Cobalt (Co) were
determined in soft tissues of the spiral melongena, Pugilina cochlilidium, from the mangrove area in Ban Khun Tein. The analyses of elements
were performed by inductive coupled plasma-optic emission spectroscopy (ICP-OES) techniques. The metal concentrations found in tissues varied
for 0.016-1.071, 0.010-0.749, 0.245-6.655, 0-0.137 , 0-0.308, 0.099-0.382, 0-0.015 and 0-0.054 mg/kg dry weight respectively . These data
showed that heavy metal; Pb and Cd concentrations in tissues of investigated species were also lower than the maximum levels set by Public
Health ministry of Thailand and European Union.
Keywords: Heavy metals, spiral melongena, ICP-OES.
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การสร้ างแบบประเมินภาคปฏิบัติกจิ กรรมด้ านทัศนศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
A Construction of Performance Assessement Form of Visual Art Activities for Pratomsuksa 6 Students.
วีรวรรธน์ วิวฒ
ั นพุทธากุล
Veerawat Wiwattanaputtagoon
สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ E-mail : bantams-yai@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เ พื่อ สร้ างและหาคุ ณภาพของแบบประเมิ น ภาคปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมด้านทัศ นศิ ล ป์ ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 และเพื่อพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินภาคปฏิ บตั ิกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 423 คน ได้มาโดยการสุ่ ม
แบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบประเมินภาคปฏิบตั ิกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ และเกณฑ์การประเมินผลงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความยากง่าย อานาจจาแนก ความเชื่ อมัน่ ความสัมพันธ์คะแนนของผูส้ งั เกต และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบประเมินภาคปฏิบตั ิกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นแบบมาตรวัดรู บริ คส์ ระดับคุณภาพของ
เกณฑ์การให้คะแนนชนิดคะแนน 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 ในการประเมินภาคปฏิ บตั ิกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นปฏิบตั ิงาน และขั้น
ผลงาน มีจานวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 งานสื่ อผสม ฉบับที่ 2 งานวาดภาพระบายสี ฉบับที่ 3 ด้านงานปั้ น และฉบับที่ 4 งานพิมพ์ภาพ
2. แบบประเมินภาคปฏิบตั ิกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ทั้ง 4 ฉบับ ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาดัชนี ความสอดคล้องมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00
ค่าอานาจจาแนก 0.37-0.66 ความเชื่อมัน่ 0.88-0.90 ความสัมพันธ์ของการให้คะแนนของผูส้ ังเกตคนที่ 1 กับคนที่ 2 มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.722-0.922 และ
สัมพันธ์กบั ผูส้ งั เกตคนที่ 3 มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.707-0.925 และผูส้ งั เกตคนที่ 2 มีการให้คะแนนสัมพันธ์กบั คนที่ 3 อยูร่ ะหว่าง 0.755-0.763 วิเคราะห์องค์
ประเชิงยืนยันมีคา่ น้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 ฉบับ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.36- 0.95 ค่า  2 0.00-3.69 ค่า P 0.296-1.000 ค่า GFI 0.97-1.00 ค่า RMR 0.0000.48 ค่า RMSEA 0.000-0.048 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ หรื อแบบประเมินภาคปฏิบตั ิกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ทั้ง 4 ฉบับ
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์หรื อความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง มีค่าคะแนนต่าสุ ด 10 คะแนนสูงสุด 51 คะแนน
คาสาคัญ : แบบประเมินภาคปฏิบตั ิ เกณฑ์การให้คะแนน ทัศนศิลป์

Abstract
The purposes of this research were to construct and find out the quality a Performance Assessment form of Visual Art Activities for
Pratomsuksa 6 Students. And construct norms of the construction of a Performance Assessment form of Visual Art Activities. The sample
consisted of 423 Pratomsuksa 6 students in the second semester of the academic year 2009, Phetchabun Educational Service Area Office. The
selected by multistage random sampling technique. The data was analyzed by using content validity, difficulty index, discriminant index,
reliability, correlation coefficient, factor analysis, and norms.
The results were as follows :
1. The results were as follows: A Performance Assessment form of Visual Art Activities for Pratomsuksa 6 Students. The topics of
the tests are as follow: 1) media mix 2 copies. 2) Drawing on 2 sets. 3) the sculpture of 2 sets. 4) work print 2 copies.
2. The content validity of Performance Assessment form of Visual Art Activities. The item-objective congruence index ranged from
0.80 to 1.00, discriminant index ranged from 0.37 to 0.66, reliability ranged from 0.88-0.90, correlation coefficient was teacher 1 with teacher 2
ranged from 0.722-0.922 and teacher 3 ranged from 0.707 to 0.925 and teacher 2 with teacher 3 ranged from 0.755-0.763. The norms scores were
ranged from 10 to 51.
Keywords: evaluation practice, scoring criteria, the visual arts.
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การสั งเคราะห์ เส้ นใยนาโนและโครงสร้ างนาโนซิงค์ ออกไซด์ แบบสามมิติโดยวิธีไฮโดรเทอร์ มัล
Synthesis Nanofiber ZnO and Nano Structure 3D by Hydrothermal
จตุรพร พันธ์ งาม วัชรินกร เมฆลา วนา คาอุดม และ ดนัย วิโรจน์ อุไรเรือง
Jaturaporn Phanngam, Vacharinkorn Mekla, Wana Kumudom and Danai Virojuraireung
โปรแกรมวิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
E-mail: ptt1516@gmail.com

บทคัดย่อ
ซิงค์ออกไซด์โครงสร้างนาโน ถูกสังเคราะห์ข้ ึนโดยวิธี Hydrothermal จากผงอนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์ เราสามารถสังเคราะห์ซิงค์ออก
ไซด์โครงสร้างนาโนแบบเส้นลวดนาโนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 -50 นาโนเมตรมีความยาวเป็ นไมโครเมตร เป็ นผลสาเร็ จจาก Autoclave
ที่ใช้สาหรับสังเคราะห์โดยวิธี Hydrothermal เราทาขึ้นเอง ซึ่งตรวจสอบผลการทดลองด้วยเทคนิค XRD, SEM, TEM และ EDX
คาสาคัญ: ซิงค์ออกไซด์โครงสร้างนาโน ไฮโดรเทอร์มลั Autoclave

Abstract
The ZnO nanostructures was synthesized by Hydrothermal from powder particle ZnO nano. Can synthesize ZnO nanostructure
style nanofibers that are diameter about 20-50 nanometer, long is micrometer, is success. Which, Autoclave is use for synthesized in our research,
by examining results with the XRD, SEM, TEM and EDX technique.
Keywords: ZnO, Nanofibers, Hydrothermal, Autoclave.
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บัลลาสต์ อเิ ล็กทรอนิกส์ หลอด T5 พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับไฟถนนชนบท
โดยใช้ วงจรสวิทชิ่ งประสิ ทธิภาพสู ง
Photovoltaic Powered T5 Lamp Electronic Ballast for Rural Street Lighting Using High Efficiency
Switching Circuit
นพกฤษณ์ ศรศิลป์ ธเนศ ธนิตย์ ธีรพันธ์ และ สมชาย อรุณรุ่งรัศมี
Noppakrit Sonsilp, Tanes Tanitteerapan and Somchai Arunrungrusmi
ห้องวิจยั อิเล็กทรอนิกส์กาลังและระบบวงจรไฟฟ้ า ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
E-mail : tanes_kmutt@yahoo.com

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้กบั หลอดฟลูออร์ เรสเซนส์ชนิ ด T5 (หลอดผอม) สาหรับระบบส่ องสว่างไฟ
ถนนในชนบทที่ห่างไกลซึ่งระบบไฟฟ้ าสาธารณะไม่สามารถเข้าถึงได้ บัลลาสต์ที่พฒั นาขึ้นใช้ถูกออกแบบให้เป็ นวงจรสวิทชิ่ งประสิ ทธิ ภาพสู ง โดย
ใช้หลักการทางานแบบวงจรอินเวอร์ เตอร์ ชนิ ดอีคลาส (E class Inverter) ซึ่ งนาแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ เปลี่ ยนเป็ นแรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับสัญญาณไซน์โดยอาศัยหลักการรี โซแนนซ์ของอุปกรณ์เหนี่ ยวนาและตัวเก็บประจุที่ติดตั้งอยูภ่ ายในวงจรบัลลาสต์ สาหรับโครงสร้างของ
บัลลาสต์ที่พฒั นาขึ้นนี้ประกอบด้วย ตัวเหนี่ ยวนาด้านเข้า อุปกรณ์สวิตช์เซมิคอนดักเตอร์ ซ่ ึ งในที่น้ ี ใช้อุปกรณ์มอสเฟส ตัวเหนี่ ยวนารี โซแนนซ์ ตัวเก็บ
ประจุรีโซแนนซ์ และตัวเก็บประจุดา้ นออก สาหรับการทางานของวงจรบัลลาสต์ที่พฒั นาขึ้นนั้น ทาได้โดยง่ายเพียงจ่ายสัญญาณควบคุมซึ่ งในที่น้ ี ใช้
วิธีควบคุมแบบ Pulse Width Modulation (PWM) เข้าควบคุมการทางานของอุปกรณ์มอสเฟส วงจรก็สามารถจ่ายสัญญาณรู ปคลื่ นไซน์แรงดันและ
ความถี่สูงเพื่อจุดหลอดฟลูออร์ เรสเซนต์ขนาด 9 วัตต์ ให้เปล่งแสงออกมาได้ โดยคุณภาพแสงที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้เท่ากับบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ทวั่ ไป
เพื่อเป็ นการประเมินผลการวิจยั วงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อจุดหลอด T5 ขนาด 9 วัตต์ จึงถูกสร้ างเพื่อทาการทดสอบ โดย
แรงดันไฟตรงด้านเข้าเท่ากับ 12 โวลท์ สามารถกาเนิดแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับด้านออกเท่ากับ 165 โวลท์ กาหนดให้ใช้ความถี่ การทางานที่ 50 กิ โล
เฮิร์ท จากผลการทดสอบพบว่า วงจรบัลลาสต์ที่พฒั นาขึ้นสามารถจุดหลอด T5 ได้ที่ประสิ ทธิ ภาพการทางานเกินกว่า 90%
คาสาคัญ : บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอดฟลูออร์เรสเซนส์ชนิด T5 อินเวอร์เตอร์ชนิดอีคลาส

Abstract
The research is development electronic ballast circuit as use with fluorescence T5 lamps for remote rural street lighting, which,
public lighting can’t access rural. Ballast is designed to be developed using high efficiency switching circuit, the principle function of the E class
Inverter. Which the DC voltage from the battery into an AC sinusoidal voltage through the series resonance of the inductor and capacitor
equipment installed inside the ballast circuit. The structure ballast of the enhanced features. Inductor input Semiconductor switches, which in this
MOS phase devices, inductor series resonance, capacitor series resonance, and the output capacitor. For Operation of ballast circuit this easy is
control signal, which in using Pulse Width Modulation (PWM) Access control operation of MOS phase supplies. circuit it can signal a sine wave
voltage and high frequency, fluorescence T5 lamps size 9 watts, the light emitting source, the light quality has remained acceptable as electronic
ballasts.
For evaluation of research, electronic ballast circuit for fluorescence T5 lamps size 9 watts, was created for test. By the input DC
voltage as 12 volts, can generate the output AC voltage as 165 volts, the working frequency of 50 kHz.. Results of the tests is ballast circuit T5
lamp can be developed in performing more than 90%.
Keywords: Electronic ballast, Fluorescence T5 lamps, E class Inverter.
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การทดสอบตัวนาไฟฟ้ าต้ านแรงดันต่าตามมาตรฐาน IEC 60439
Testing Low Voltage Busduct Using IEC 60439 Standard
สุ รารักษ์ ดวงสุ วรรณ และ ณรงค์ มัง่ คัง่
Surarak duangsuwan and Narong Mungkung
ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร 10140
E-mail : narong_kmutt@hotmail.com

บทคัดย่อ
การทดสอบพิกดั ของแท่งตัวนาไฟฟ้ าแรงดันต่าตามมาตรฐาน IEC 60439 โดยแท่งตัวนาที่ออกแบบและทดสอบนั้น เป็ นระบบ 3 เฟส
4 สาย 400 V โดยการทดสอบ Withstand Voltage Test และ Insulation Resistance Test ผลการทดสอบที่พิกดั ปริ มาณกระแส 1600 A และ 2500 A
ตามลาดับ พบว่า แท่งตัวนาที่ออกแบบ สามารถทนทานต่อแรงดันทดสอบที่ความถี่ ใช้งาน ทนทานต่อแรงดันอิมพัลส์ การเพิ่มของอุณหภูมิเป็ นไป
ตามเกณฑ์ และการคงทนต่อการเป็ นฉนวน สามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็ นไปตามมาตรฐาน
คาสาคัญ : Busduct แรงดันต่า มาตรฐาน IEC 60439

Abstract
The experiment coordinates of low voltage busduct using IEC 60439 Standard, the busduct design is 3-phase 4 lines 400 v., by the
Withstand Voltage Test and Insulation Resistance Test. The test results at amount of voltage as 1600A and 2500A a, respectively, was the busduct
design can be durable to friction, test form frequency of use, durable to impulse pressure. Temperature increase to standard, and the resistance of
the insulation can be used as a standard.
Keywords: Busduct, Low voltage, IEC-60439.

439

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

Poster Presentation

ผลการใช้ กากกะทิในอาหารไก่เนือ้
Effects of Using Coconut Meal on Broiler Performances
จรรยา คงฤทธิ์ ณหทัย วิจติ โรทัย และ กานต์ สุ ขสุ แพทย์
Chunya Khongrith, Nahatai Vijitrotai and Kan Suksupath
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
E-mail : kssuchee@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการใช้กากกะทิในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโตของไก่เนื้ อ โดยใช้ไก่เนื้ อคละเพศอายุ 1 วัน จานวน 640 ตัว
วางแผนการทดลองเป็ นแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยแบ่งเป็ น 5 กลุ่มทดลองๆ ละ 4 ซ้ าๆ ละ 32 ตัว กลุ่มทดลองคือ กลุ่มเปรี ยบเทียบ กลุ่มเสริ มสารเร่ ง
การเติบโต ในปริ มาณ 2.5 มิลลิกรัมต่อ100 กิโลกรัมอาหาร กลุ่มเสริ มกากกะทิตากแห้งที่ระดับ 4, 8 และ 12 %ตามลาดับ ในอาหารทั้ง 2 ระยะ คือ
ระยะเล็ก (0-3 สัปดาห์) และ ระยะเติบโต (3-6 สัปดาห์)
ผลการทดลอง พบว่า ในช่ วงอายุ 0-3, 3-6 และตลอดการทดลอง 0-6 สัปดาห์ การเสริ มกากกะทิส่งผลกระทบต่อน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
อัตราการเจริ ญเติบโต ปริ มาณอาหารที่กินและประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มเสริ ม
สารเร่ งการเติบโต โดยมี ระดับการใช้กากกะทิ ที่แนะนาในการใช้เลี้ ยงไก่เนื้ อตลอดอายุการเลี้ ยงอยู่ที่ 4% ซึ่ งมี อตั ราการเลี้ ยงรอดสู ง ส่ วนต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่ากลุ่มที่เสริ มกากกะทิที่ระดับ 4% มีราคาต้นทุนค่าอาหารน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ และสามารถลดต้นทุน
ค่าอาหารได้ต่าที่สุด
คาสาคัญ : กากกะทิ ไก่เนื้อ สมรรถนะการเจริ ญเติบโต

Abstract
This study was assigned to evaluate growth performances of broiler chicken after feeding diets contained three levels of coconut
meal in ration. Six hundred forty mixed sexes, one day old chick, were allocated into each treatment by CRD designed. The experiment contained
five treatments with four replications of thirty two chick for each cage including: group 1-control, group 2- supplement with growth promotion at
2.5 mg per100 kg diet, group 3 to 5 - supplement with coconut meal at 4, 8 and 12 % in the starter (0-3 wk) and grower (3-6) rations.
The results of this study during 0-3, 3-6 and 0-6 week of chicken age show that after supplemented with coconut meal in chicken
diets it significantly affect to growth rate, feed intake, FCR when compare with the control group or growth promotion supplementation group.
Moreover, the survival rate also affect when supplement with coconut meal more than 4%. Cost of feed intake per kilogram of body weight gain
also affect when supplement with coconut meal more than 4%. In summary, the optimum level of coconut meal supplement in broiler diet should
not apply over 4%
Keywords: Coconut meal, Broiler chicken, Growth performances.

440

Poster Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

การศึกษาผลของอาหารต่ อคุณภาพเปลือกไข่ เป็ ด กรณีศึกษา : อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
A Study on Laying Duck Feed and Feeding on Egg Shell Quality
A Case Study : Amphur Banglane, Nakornprathom Province
กานต์ สุ ขสุ แพทย์ และ จรรยา คงฤทธิ์
Kan Suksupath and Chunya Khongrith
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520

บทคัดย่ อ
การศึกษาอิทธิ พลของอาหารต่อคุณภาพเปลือกไข่เป็ ดจากฟาร์ มเป็ ดอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยใช้ไข่เป็ ดพันธุ์ลูกผสมจานวน
300 ฟอง แบ่งออกเป็ นไข่เป็ ดกลุ่มเปลือกหนาและไข่เป็ ดกลุ่มเปลือกบาง แบ่งกลุ่มทดสอบทั้งสองออกเป็ น 5 กลุ่มทดสอบ ซึ่ งแต่ละกลุ่มทดสอบมี 3
ซ้ า แต่ละซ้ ามีไข่เป็ ด 30 ฟอง กลุ่มทดสอบคือ ไข่เป็ ดฟาร์มที่ 1 ถึง 5 ทาการประเมินคุณภาพของไข่เป็ ดในแต่ละฟาร์ ม จากผลการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีในอาหารผสมจาก 5 ฟาร์ ม พบว่า มีแคลเซี ยมในอาหาร 2.01-3.47 %โปรตีน 13.58-19.81 % ฟอสฟอรัส 0.56-1.07 % ผลการประเมินในด้าน
คุณภาพไข่พบว่า ไข่เป็ ดกลุ่มเปลื อกหนามีค่าน้ าหนักไข่เป็ ด 66.15-79.33 กรัม/ฟอง ค่าความแข็งของเปลื อกไข่ 2609.1-3388.4 กรัม/ตารางมิลลิเมตร
ค่าคะแนนสี ของไข่แดง 12.17-14.26 ค่าน้ าหนักเปลือกไข่ 6.40-6.48 กรัม/ฟอง ค่าความหนาเปลื อกไข่ 0.42-0.48 มิลลิ เมตร ค่าฮอร์ ยนู ิ ต 74.01-79.17
ค่าแคลเซี ยมในเปลือกไข่ 39.69-43.56 %ไข่เป็ ดกลุ่มเปลือกบางค่าน้ าหนักไข่เป็ ด 58.97-68.43 กรัม/ฟอง ค่าความแข็งของเปลื อกไข่ 1727.3-2759.3
กรัม/ตารางมิลลิเมตร ค่าคะแนนสี ของไข่แดง 12.79-13.85 ค่าน้ าหนักเปลื อกไข่ 4.76-6.88 กรัม/ฟอง ค่าความหนาเปลื อกไข่ 0.38-0.43มิลลิ เมตร ค่า
ฮอร์ยนู ิต 69.62-78.42 ค่าแคลเซี ยมในเปลือกไข่ 40.72-43.35 % ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ปั ญหาคุณภาพเปลือกไข่เป็ ดไม่ได้มีผลจากคุณภาพอาหารเพียง
ประการเดียว แต่อาจเป็ นผลสื บเนื่องจากการดูแลในระยะเป็ ดเล็กและเป็ ดรุ่ นที่นิยมเลี้ยงแบบไล่ทุ่งอีกด้วย
คาสาคัญ : ไข่เป็ ด อาหารและการให้อาหาร คุณภาพเปลือกไข่

Abstract
A study on influence of laying duck feed and feeding on egg shell qualities were applied to five laying duck farms at Amphor
Banglane, Nakornprathom province. A total three hundred eggs with include 150 normal shell eggs and 150 thin shell eggs were collected in three
times from five selected farms to determine various qualities of egg. The chemical composition of complete diet from five farms were analyzed
and contained: calcium 2.01-3.47 %, protein 13.58-19.81 %, phosphorus 0.56-1.07 %. Egg qualities of normal shell group were presented as: egg
weight 66.15-79.33 g, shell breaking strength 2609.1-3388.4 g/mm2, yolk color 12.17-14.26, shell weight 6.40-6.48 g, shell thickness 0.42-0.48
mm, haugh unit (HU) 74.01-79.17, shell calcium 36.69-43.56 %. Egg qualities of thin shell group were presented as: egg weight 58.97-68.43 g,
shell breaking strength 1727.3-2759.3 g/mm2, yolk color 12.79-13.85, shell weight 4.76-6.88 g, shell thickness 0.38-0.43 mm, haugh unit (HU)
69.62-78.42, shell calcium 40.72-43.35 %. In summary, it was found that the problem of shell quality of laying duck eggs was not affected only
from feed composition but they might cause of rearing during young age or grower of duck.
Keywords: Laying Duck, Feed and Feeding, Shell quality.
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ผลของ Lactobacillus plantarum ทีแ่ ยกได้ จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจากกากนา้ ตาลต่ อการผลิตเอ
ทานอลของ Saccharomyces cerevisiae
Effect of Lactobacillus plantarum Isolated from An Industrial Ethanol Plant Using
Cane Molasses on Ethanol Production of Saccharomyces cerevisiae
ศิริโฉม ทุ่งเก้ า และ ณัฏฐ์ ภู่ไหม
Sirichom Thungkao and Nutt Poomai
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต. แสนสุ ข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131
E-mail : sirichom@buu.ac.th

บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมการผลิ ตเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งเป็ นกระบวนการที่ไม่ปลอดเชื้ อและมักมีแลคติกแอซิ ดแบคทีเรี ยปนเปื้ อนทาให้
เกิดผลเสี ยต่อการผลิตเอทานอล งานวิจยั นี้ ทาการแยกแลคติกแอซิ ดแบคทีเรี ยจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล แห่ งหนึ่ งที่ใช้กากน้ าตาลเป็ น
วัตถุดิบ พบการปนเปื้ อนในน้ าหมักจานวน 4.2-4.9 log CFU/ml จากการจัดจาแนก แลคติกแอซิ ดแบคทีเ รี ย ที่ พบมากพบว่าเป็ น Lactobacillus
plantarum เมื่อนาแบคทีเรี ยสายพันธุ์น้ ี มาเพาะเลี้ยงร่ วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ที่ใช้ในการผลิ ตเอทานอลโดยใช้กากน้ าตาลเป็ น
อาหารหมักพบว่า L. plantarum เจริ ญได้ดีและทาให้ยีสต์มีการเจริ ญและการผลิ ตเอทานอลลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุ ดควบคุมที่ไม่มีแลคติกแอซิ ด
แบคทีเรี ยแบคทีเรี ย โดยเมื่อมี L. plantarum เริ่ มต้น 3 log CFU/ml ยีสต์มีการผลิตเอทานอลลดลงร้อยละ 8.11 ในขณะที่เมื่อมี L. plantarum เริ่ มต้น 6
log CFU/ml การผลิตเอทานอลของยีสต์ลดลงเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 21.26 เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุ ดควบคุม ผลการวิจยั ที่ได้ช้ ี ให้เห็ นปั ญหาการปนเปื้ อน
แบคที เ รี ยในกระบวนการผลิ ตเอทานอลระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยและควรมี ก ารศึ กษาวิจยั เพื่ อหาทางลดการปนเปื้ อนเพื่ อปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิตเอทานอลให้สูงขึ้นต่อไป
คาสาคัญ : Lactobacillus plantarum เอทานอล กากน้ าตาล การปนเปื้ อน

Abstract
Ethanol production is a non-steriled fermentation process and often be contaminated with lactic acid bacteria (LAB). This research
reports the isolation of LAB from an industrial ethanol plant using cane molasses as raw material. The result revealed 4.2-4.9 log CFU/g LAB
contamination in the fermentation broth with Lactobacillus plantarum being the predominant species. When this lactobacillus strain was cultured
together with the production yeast strain S. cerevisiae in molasses medium, growth and ethanol production of the yeast was retard compared with
LAB-free control. As shown in the results, inoculation with 3 log CFU/ml L. plantarum caused 8.11 % reduction in ethanol production of S.
cerevisiae. Inoculation with a higher number of L. plantarum (6 log CFU/ml) increased the reduction rate to 21.62 %. The overall data point to
the need to conduct more research dealing with the contamination problem in order to improve efficacy towards the fuel ethanol industry of
Thailand.
Keywords: Lactobacillus plantarum, Ethanol, Molasses, Contamination.

442

Poster Presentation

Proceeding of RMUTTO Research Conference 2011

การควบคุมโรคเส้ นดาของยางพาราโดยใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์ มา
Biological Control of Black Stripe in Rubber by Trichoderma
อรดี พินิจไพฑูรย์
Oradee Pinipatoon
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทศั น์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
E-mail : oradee2@gmail.com

บทคัดย่อ
เพื่อหาวิธีควบคุ มโรคเส้นดาของยางพาราได้อย่างทันต่อความเสี ยหายที่ ได้รับจึ งได้จดั ระดับอาการโรคเส้นดาของยางพาราเป็ น 4
ระดับ คือ ระดับ L0 หน้ายางไม่แสดงอาการเน่ า ระดับอาการ L1 หน้ายางเน่ า 1-10 % ระดับอาการ L2 หน้ายางเน่ า 10.1-20 % ระดับอาการ L3 หน้า
ยางเน่าเกิน 20 % ของพื้นที่รอยกรี ดทั้งหมด วางแผนการทดลองแบบ RCBD โดยฉี ดพ่นเชื้ อราไตรโคเดอร์ มาเปรี ยบเทียบกับสาร เมตาแลกซี น ฟอส
ไฟท์และน้ าลงไปในทุกระดับอาการโรค กระจายอยูใ่ นแปลงยางพาราพันธุ์ RRIM 600 อายุ 15-20 ปี โดยฉี ดพ่น 4 ครั้ง แต่ละครั้ งห่ างกัน 1 เดือน
วัดผลโดยการวัด % หน้ายางเน่าที่เพิ่มขึ้น หลังจากฉี ดพ่นครั้งสุ ดท้าย 1 เดือน พบว่าที่ระดับอาการ ต้นยางที่ไม่แสดงอาการเน่ า (L0) เน่ าเพิ่มขึ้นเฉลี่ ย
10.38, 8.06, 8.22 และ 8.53% ตามลาดับ ส่วนต้นยางที่หน้ายางเน่าเฉลี่ยไม่เกิ น 10% นั้นหลังฉี ดพ่นจะเน่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ ย 1.14, 0.05, 8.08 และ 11.43%
ตามลาดับ ส่วนต้นยางที่หน้าเน่าตั้งแต่ 10.1% ขึ้นไป และไม่เกิ น 20% ของพื้นที่รอยกรี ด หลังฉี ดพ่นจะเน่ าเพิ่มขึ้นเฉลี่ ย 4.34, 1.75, 2.31 และ 5.17%
และที่ระดับอาการโรคสู งสุ ดคือหน้ายางเน่าเกิน 20% แล้วพบว่าที่หลังฉี ดพ่นจะเน่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ ย 11.75, 0, 14.88 และ 21.13% ซึ่ งในทุกระดับอาการ
หลังฉี ดพ่นด้วย ไตรโคเดอร์ มา, เมตาแลกซีน, ฟอสไฟท์ และน้ าให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิ ติแต่เมื่อเปรี ยบ % การเน่าในช่วงเวลาระหว่างก่อนและ
หลังการฉี ดพ่น โดยใช้การทดสอบทางสถิ ติแบบทีพบว่าที่ระดับอาการ L0, L1, L2 และ L3 หลังจากฉี ดพ่นด้ายไตรโคเดอร์ มา, เมตาแลกซี น, ฟอส
ไฟท์และน้ า แล้วหน้ายางเน่าเพิ่มขึ้น 8.79, 5.17, 3.39 และ 11.94% ตามลาดับโดยพบว่าการใช้เมตาแลกซี น มีผลทาให้หน้ายางเน่ าเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
ในทุกระดับอาการโรค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ในขณะที่ไตรโคเดอร์ มา สามารถยับยั้งการเน่ าบนรอยรี ดที่เน่ ามากกว่า
20% ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน
คาสาคัญ : การควบคุมโดยชีววิธี โรคเส้นดาของยางพารา ไตรโคเดอร์มา เมตาแลกซีน ฟอสไฟท์

Abstract
This experiment was conducted on 15-20 years old of rubber trees (RRIM600) in rubber plantation near Rajamangala University of
Technology Tawan-ok Chantaburi campus. The objective was to control black stripe rot disease at tapping panels before losses. The level of
disease was rated into 4 levels of rotting symptom depends on appearing of tapping panels symptom before trial start. The 4 levels consisted of L0no rotting symptom appearing, L1- appearing rotting symptom 1-10% of tapping panels area, L2- appearing rotting symptom 10.1-20% of tapping
panels area and L3- appearing rotting symptom more than 20% of tapping panels area. The field experiment was conducted using randomized
completed block design of 4 treatments with 4 replications. Treatments consisted of 3 treatments with 1 check [Trichoderma, metalaxyl, phosphyte
and tap water (check)] on 4 levels of rotting symptom. Four times of spraying treatments were periodically done on 1 month interval throughout 4
months. Data collection was done after the last month of treated application by measuring the % rotting increasing. The results showed that at L0,
% rotting increased of 10.38, 8.06, 8.22 and 8.53 % respectively while these at L1 level, it was found that % rotting increased of 1.14, 0.05, 8.08
and 11.43 %, respectively. While those at L2, it was found that % rotting increased of 4.34, 1.75, 2.31 and 5.17 % respectively. At L3, it was found
that % rotting increased of 11.75, 0, 14.88 and 21.13 %, respectively, however, non significant different was observed among treatments of all
levels of rotting. There was significant difference on comparing % rotting before and after treating by t-test paired two sample that % rotting
increased of 8.79, 5.17, 3.39 and 11.94 % on L0, L1, L2 and L3, respectively. Metalaxyl showed significantly decreased rotting symptom on 4
levels of rotting, meanwhile Trichoderma significantly decreased % rotting at L3 only.
Keywords: biological control, black strip of rubber, metalaxyl, phosphite, Trichoderma.
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การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ ยะนา้ แตงโมของตาบลโพธิ์สาวหาญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Shelf-Life Extension of Watermelon-Chinese Pastry in Po-Soa-Harn in Ayutthaya Province
สุ ภาพร พาเจริญ
Supaporn Pajareon
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุ วรรณภูมิ

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะน้ าแตงโม โดยเริ่ มจากการหาปริ มาณกลี เซอรอลและ
ซอบิทอลที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะน้ าแตงโม โดยการวางแผนการทดลองแบบ RCBD ในการแทนที่ปริ มาณไขมันด้วยกลีเซอรอล
ในถัว่ กวนและแทนที่ปริ มาณน้ าตาลด้วยซอลบิทอล ในปริ มาณ 10%, 20% และ 30% ตามลาดับ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบ มีค่าแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนยั สาคัญ (P≤ 0.05) โดยการแทนที่ในปริ มาณ 20% ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับมากที่สุด จากนั้นนาผลิ ตภัณฑ์สุดท้ายที่พฒั นาได้มาศึกษา
คุณภาพทางเคมี มีค่า โปรตีน ไขมัน และความชื้ นเท่ากับ 8.55, 17.5, และ 17.27 ตามลาดับ แล้วนามาศึกษาลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีค่า L*, a* ,
b*, awและความแข็ง เท่ากับ 6.59, 10.25, 20.00 และ 0.64 ตามลาดับ จากนั้นนามาศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับ 100%
แล้วทาการศึกษาอายุการเก็บรักษา ที่อุณหภูมิห้อง 30 ± 2 องศาเซลเซี ยส เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะจากตาบลโพสาวหาญ พบว่า
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์ ออกไซด์ น้อยกว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะจากตาบลโพธิ์สาวหาญ โดยผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ ยะน้ าแตงโม
ที่พฒั นาได้มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 5 สัปดาห์ ขนมเปี๊ ยะจากตาบลโพธิ์ สาวหาญมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 3 สัปดาห์
คาสาคัญ : อายุการเก็บ ขนมเปี๊ ยะ กลีเซอรอล ซอร์บิทอล

Abstract
The objective of the study was to extended shelf – life in Chinese pastry. Study was to the efficiencies of glycerol and sorbital
opimum condition for making the Chinese pastry the development of the Chinese pastry by using RCBD. The lipid and sugar substitute for
glycerol and sugar were varied 10%, 20% and 30% respectivcly. Consumer testing in dicated that the over liking for the developed was rated as
over all like for 20% substitute for and lipid and sugar. The chemical properties were protein lipid and moisture were 8.55, 17.50, and 17.27
respectively. The physical properties were L*, a*, b* and aw were 6.59, 10.25, 20.00 and 0.64 respectively. Consumer test showed the overall
liking of the Chinese pastry with 100% consumer accepting the product was also conducted under the three storage conditions at ( 30 ± 2 ๐C ) to
compare Chinese pastry of Po-Soa-Harn over the storage times, changes to PV. The obbained results showed that shelf – life to Chinese pastry
stored at the same conditions were 5 week and Chinese pastry Po-Soa-Harn stored at the same conditious were 3 week.
Keywords: Shelf-life, Chinese pastry, glycerol and sorbital.
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การพัฒนาคุณภาพการสอนด้ วยการวิจัยในชั้ นเรียน
Development of Teaching Quality with the Classroom Action Research
นา้ ฝน ใจดี
Namphone Chaidee
สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
E-mail : namphone_c@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาคุณภาพการสอนด้วยการวิจยั ในชั้นเรี ยน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน ประเมิ นกระบวนการ
เรี ยนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยการวิจยั
ในชั้นเรี ยนโดยการใช้เทคนิ คแผนภาพความคิ ด กลุ่ มเป้ าหมายเป็ นนักศึ กษา ชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จานวน 46 คน ที่เรี ยนรายวิชาการเพิ่มผลผลิต ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูส้ อนมีความรู ้ ความเข้าใจและเกิ ดทักษะในการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน สามารถดาเนิ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน และใช้กระบวนการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ได้พฒั นากิจกรรมการเรี ยนรู้ รายวิชาการเพิ่มผลผลิ ต โดยใช้เทคนิ คแผนภาพความคิ ด จานวน 8 แผน ซึ่ งประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนา เป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านความรู ้พ้นื ฐานของผูเ้ รี ยน โดยใช้แผนภาพความคิด 2) ขั้นกิ จกรรม เป็ นการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้ผเู ้ รี ยนสร้างแผนภาพความคิดด้วยตนเอง 3) ขั้นสรุ ป เป็ นการนาความรู้ และแผนภาพความคิดที่ได้มา
อภิปรายและสรุ ปร่ วมกัน 4) ขั้นประเมินผล เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมและการสร้างแผนภาพความคิดของผูเ้ รี ยน
3. ผูเ้ รี ยนมี กระบวนการเรี ยนรู้ ในด้านการคิ ดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ข้ ึ น จากการเรี ยนโดยใช้เทคนิ ค แผนภาพ
ความคิด
คาสาคัญ : คุณภาพการสอน วิจยั ในชั้นเรี ยน เทคนิคแผนภาพความคิด

Abstract
The purpose of this research was to develop the teaching quality with the classroom action research. It also was to studied to
develop the analytical thinking and learning achievement in productivity by using mind mapping technique. The target group consisted of 46
fourth year graduate students enrolled in Productivity in the second semester of the academic year 2009 at Rajamangala University Technology
Tawan-Ok. The research instruments consisted of 8 lesson plans using mind mapping technique, analytical thinking test and learning achievement
assessment form.
The findings revealed that :
1. The Lecturer realize the process and understand the skill for doing the classroom action research. The lecturer can use the
classroom action research to develop the efficient learning development‛
2. The lecturer had the opportunity to develop learning activities in Productivity subject by using 8 lesson mind mapping
techniques plan which was consisted of 4 steps. The first step was the introduction – the learners were prepared their basic knowledge by using
mind mapping. The second was the activity step – the learners used the knowledge and mind mapping which was thought by themselves to discuss
and conclude in their group. The last step was evaluation – the lecturer evaluated the result from the students’ activity and evaluated the creation of
students’ mind mapping.
3. The learners received the learning process of analytical thinking and better learning achievement because of the mind mapping
technique.
Keywords: Teaching Quality, Classroom Action Research, Mind mapping technique.
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นา้ ฝน ใจดี
Namphone Chaidee
สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุ มชนแปรรู ปอาหารในเขตภาคตะวันออก ความเข้มแข็งของ
วิสาหกิ จชุ มชนแปรรู ปอาหารในเขตภาคตะวันออก วิเคราะห์หากลยุทธ์การจัดการคุ ณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ที่เหมาะสมสาหรั บ
วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปอาหารในเขตภาคตะวันออก โดยใช้วิธีวิจยั แบบผสมผสาน ระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของความเข้มแข็งของวิสาหกิ จชุ มชนที่สาคัญของวิสาหกิ จชุ มชนแปรรู ปอาหารในเขตภาคตะวันออก
จัดอยูใ่ น 4 ด้าน คือ ด้านระบบบัญชี และการเงิน ด้านโครงสร้างการบริ หาร ด้านการตลาด และด้านกระบวนการผลิ ต ความเข้มแข็งของวิสาหกิ จ
ชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคุณภาพ ซึ่ งหากวิสาหกิ จชุ มชนมีการพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิ จชุ มชนครบทั้ง 4
องค์ประกอบ จะทาให้วิสาหกิ จชุ มชนมีการจัดการคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิ ตอาหารแปรรู ปที่ ดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในเชิ ง
แข่งขันของวิสาหกิ จชุ มชนแปรรู ปอาหารให้มีศกั ยภาพมากขึ้น อันจะนาไปสู่ การพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชนให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน ผูป้ ระกอบการ
ควรพัฒนากลยุทธการจัดการคุณภาพ เพื่อสร้ างเอกลักษณ์ อาหารแปรรู ปให้มีศกั ยภาพการผลิ ตสู่ ระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
สาหรับกลยุทธการจัดการคุณภาพ วิสาหกิ จชุ มชนแปรรู ปอาหารในเขตภาคตะวันออก ต้องปรับเปลี่ ยนทิศทางการดาเนิ นกลยุทธการ
แข่งขันของกิจการ จากเดิมที่มุ่งเน้นใช้กลยุทธความได้เปรี ยบจากปัจจัยการผลิตราคาถูกในการแข่งขัน ไปสู่ การพัฒนากลยุทธที่มุ่งเน้นการแข่งขันใน
ระดับชาติและระดับโลกมากขึ้น นัน่ คือการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ลูกค้า โดยการผลักดันให้ผลิ ตภัณฑ์ของวิสาหกิ จชุ มชนมีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า และมีความปลอดภัยสามารถแข่งขันได้ โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพการผลิ ต
การควบคุมปริ มาณการสู ญเสี ยวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และการพัฒนาผูผ้ ลิตในชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพและมาตรฐานของ
สิ นค้าประเภทอาหารอย่างต่อเนื่ อง และปรับปรุ งกระบวนการจัดการคุณภาพ โดยการจัดฝึ กอบรมพัฒนาเพิ่มขี ดความสามารถของสมาชิ กในกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจ และการส่ งเสริ มผลักดันการดาเนิ นงาน และความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ ยวข้องหลากหลายกลุ่ม
ในการปรับเปลี่ยนบทบาท เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงในวิสาหกิ จชุมชนของไทย ประกอบด้วย การปรับบทบาทของภาครัฐ การ
ปรับบทบาทของภาคธุรกิจ และการส่งเสริ มการพัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิจ
คาสาคัญ : การจัดการคุณภาพ ศักยภาพการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปอาหาร

Abstract
The purpose of this research was to find the factors of the quality management in the competition of Thailand’s Eastern Region
Small Food Processing Industries. The studying and the analysis was on the developing strategies of quality management and suitable strategies in
competition of Thailand’s Small Food Processing industries in order to add more potential in the world competition. The findings revealed that
there are eleven factors in four parts of the core competencies in the competition of Thai Small Food Processing : Accounting and Financial
Management, Organizational Management System, Marketing Management, and Productive Process.
For the most suitable the quality management strategy competition of Thai Small Food Processing Industries, it should be run in the
term of business strategy transformation which was used to the advantage of cheap investment to the development of the world competition.
Furthermore, increasing the value added to the clients motivated by the strategic change leader.
In conclusion, to perform all strategies, performers have to be skillful, efficient and ready to do the motivation, including the
cooperation of the different groups: the state government, private business and the network of state enterprise.
Keywords: Quality Management, Competitive Advantage, Thai Small Food Processing Industries.
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รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4
ชื่อหน่วยงาน

รูปแบบการนาเสนอ (เรื่อง)
ORAL
POSTER

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวงค์เชาวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
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2
3
1
3
1

รวมจานวนบทความงานวิจัย (เรื่อง)

65

31

จานวนบทความ
ทั้งหมด
23
14
1
6
3
2
2
4
3
3
3
1
2
1
1
1
3
1
2
4
1
1
4
1
2
3
1

3
1
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