ร่วมกับ สมาคมวัสดุศาสตร์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ณ โรงเเรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพั ทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
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Technology National Conference
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คำนำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายในการเป็ นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 12 และการประชุ มวิ ชาการระดับนานาชาติ ม หาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้ งที่ 11 และการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวัต กรรมราชมงคล ครั้ งที่ 4 (The 12 th Rajamangala
University of Technology National Conference (12 th RMUTNC) The 11 th Rajamangala University of Technology
International Conference (11 th RMUTIC) and 4 th RMUT Innovation Awards 2022) ร่ ว มกับ สมาคมวัส ดุ ศ าสตร์
แห่งประเทศไทย และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์
เมืองพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ผลงานทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ และ มนุ ษยศาสตร์ การวิจยั
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และผลงาน วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาใน
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้นบั เป็ นเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ระหว่าง
นักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายใน ภายนอกสถาบัน ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความ
ร่ วมมือ และการสร้างเครื อข่ายทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างยัง่ ยืน
การประชุมวิชการฯ ในครั้งนี้ มีผลงานที่เข้าร่ วมนาเสนอมาจากนักวิจยั นักวิชาการ หลากหลายสาขา ทั้งใน
ประเทศและต่า งประเทศ ซึ่ ง ประกอบไปด้วยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยมี ก ารน าเสนอผลงานวิ จัย
ระดับชาติ จานวน 300 ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ จานวน 129 ผลงาน และการประกวดงานสิ่ งประดิษฐ์
และนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์จานวน 87 ผลงาน รวม 516 ผลงาน โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ และเสวนา
จานวน 6 ท่าน และวิทยากรรับเชิญ ระดับชาติจานวน 8 ท่าน และระดับนานาชาติจานวน 29 ท่าน รวม 43 ท่าน
ในการนี้ มหาวิทยาลัย หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม
และจะก่อให้เกิดการพัฒนาการอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิดความร่ วมมือระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา
และนักศึกษา ทั้งในสถาบันและต่างสถาบัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศชาติ
ต่อไป

(ข)
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สำรจำกประธำนจัดงำน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ร่ วมเป็ น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่
4 (The 12 th Rajamangala University of Technology National Conference (12 th RMUTNC) The 11 th Rajamangala
University of Technology International Conference (11 th RMUTIC) and 4 th RMUT Innovation Awards 2022)
ร่ วมกับ สมาคมวัสดุศาสตร์แห่งประเทศไทย และเครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ
โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั
นวัตกรรม และงานสร้ างสรรค์ข องคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึ กษา และบุคคลทัว่ ไป สู่ สาธารณชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญในการสร้างฐานความรู ้ที่เกิดจากผลงานวิจยั นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ การ
แลกเปลี่ ย นความรู ้ และประสบการณ์ รวมทั้ง การสร้ า งเครื อข่ า ยความร่ วมมื อทางวิ ช าการเพื่ อขับเคลื่ อนระบบ
เศรษฐกิ จด้วยฐานความรู ้ ด้านการวิจยั และนวัตกรรม เพื่อสร้ างคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึนของสังคม และเศรษฐกิ จของ
ประเทศ จึงได้จดั การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล
ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “๙ รำชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)”
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้เกียรติการเป็ นเจ้าภาพร่ วม
และวิทยากรรับเชิญจากในประเทศและต่างประเทศ ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิจยั ผูร้ ่ วม
ประชุมและนาเสนอผลงานวิจยั คณะกรรมการดาเนินการจัดการประชุม ที่มีส่วนร่ วมในการจัดการประชุมวิชาการ
และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์วิจยั และนวัตกรรม ที่กรุ ณา
มาบรรยายพิเศษและเป็ นประธานเปิ ดการประชุมวิชาการในครั้งนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด)
ประธานจัดงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ค)
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คณะกรรมกำรจัดงำน
ประธานจัดงาน (Conference Chair) :
รศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด

เลขานุการจัดงาน (Conference Secretary) :
ผศ. ดร. วารุ ณี อริ ยวิริยะนันท์

คณะกรรมการจัดงาน (Conference Committees) :
รศ. ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
ศ. ดร. กุลธิดา ท้วมสุ ข
ผศ. ดร. ชัยรัตน์ บูรณะ
ศ. ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
ศ. ดร. ตรี ทศ เหล่าศิริหงส์ทอง
ศ. เกียรติคุณ สุ ชาติ เถาทอง
ศ. ดร. ทวีศกั ดิ� เทพพิทกั ษ์
รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์
รศ. ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิ รัญ
ดร. อภิเทพ แซ่โค้ว
ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ
รศ.ดร. พิชยั จันทร์มณี
รศ.ดร. ฤกษ์ชยั ฟูประทีปศิริ
ดร. ณัฐวรพล รัชสิรวิ ัชรบุล
รศ.ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
ผศ.ดร. จัตตุฤทธิ� ทองปรอน
ศ.ดร. สุ วจั น์ ธัญรส
รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
รศ.ดร.โฆษิต ศรี ภูธร
ผศ. ดร.สายชล ชุดเจือจีน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยมหิดล
เครื อข่ายวิจยั ประชาชื่น
สมาคมวัสดุศาสตร์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
(ง)
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ดร. อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
ดร. ชลากร อุดมรักษาสกุล
ดร. สันติ ไทยยืนวงษ์
ผศ. นพพร พัชรประกิติ
ผศ. ประภาศรี ศรี ชยั
รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
ดร. อนิวรรต หาสุ ข
รศ. ดร. พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
ดร. สุ กญั ญา ชัยพงษ์
รศ. ดร. บุญยัง ปลังกลาง
ศ. ดร. สมพร ธุรี
รศ. ดร. ปณิ ศา มีจินดา
ผศ. ดร. เนตรนภิส แก้วช่วย
ดร. ปุณยนุช อมรดลใจ
รศ. ดร. พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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สารบัญ
หน้ า
ข
ค
ง

คานา
สารจากประธานจัดงาน
คณะกรรมการจัดงาน
สารบัญ

ฉ

Invited Presentations
IV-nHU-O001 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : การจัดการศึกษาและวิจยั ในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน
กุลธิดา ท้วมสุข*
IV-nAG-O001 การปลูกผักเกล็ดหิมะในประเทศไทยและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ชัยรัตน์ บูรณะ* มนตรี คงตระกูลเทียน และ อรรถชัย เพียรธารธรรม
IV-nEN-O001 5G/6G Research, Innovation and Applications
ประยุทธ อัครเอกฒาลิน*
IV-nEN-O002 Metaverse กับการจัดการซัพพลายเชน
ตรี ทศ เหล่าศิริหงส์ทอง*
IV-nAR-O001 บูรณาการศาสตร์สร้างสรรค์ศิลปนวัตกรรม
สุชาติ เถาทอง*
IV-nBU-O001 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์*
IV-nSCI-O001 Chemical Composition of Seized Cannabis and Its Extraction for Medical Purposes
Veerawan Kadambar, Koonchira Buaban, Thongchai Taechowisan,
Waya S. Phutdhawong and Weerachai Phutdhawong*
IV-nR2R-O001 การติดตามความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้ความรู ้จากการฝึ กอบรมและพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ
สมบูรณ์ ศิริสรรหิ รัญ* และคณะ
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
nHU-O002
การสื่ อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพบนเพจเฟซบุ๊กในประเทศไทย
พัชนิดา มณีโชติ* ศรี รัฐ ภักดีรณชิต และ อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริ ญวงศ์
nHU-O003
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เกวรี ทรัพย์ประเสริ ฐ และ ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์*
nHU-O004
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนชาติพนั ธุ์ส่วย (กูย) อาเภอเมืองจันทร์
และอาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ
ธันยพงศ์ สารรัตน์* ศุภชัย แก้วเกิด และ ภัคพล ทวี
nHU-O005
การสังเคราะห์ผลการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE
Model เพื่อ ส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
พรจิรา ไววิ่งรบ* กุลธิดา ธรรมวิภชั น์ และ พรปภัสสร ปริ ญชาญกล
nHU-O006
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
ห้องเรี ยน กลับด้าน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วัฒนา แย้มกลิ่น ปิ ยนันท์ ปานนิ่ม วิภาหัสน์* และ กิติภูมิ วิภาหัสน์
nHU-O0010 การพัฒนาสื่ อการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
พัฒน์นรี จันทราภิรมย์* วราภรณ์ ตรี มงคล และ กิตติมา บุญยศ
nHU-O0012 ความพร้อมในการบริ การภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่า ในสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
วายูน เอกสกุลไพบูลย์*
nHU-O0013 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น
ในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สุพจน์ ไทยสุริยะ* และ มโนรัตน์ สมคะเนย์*
nHU-O014
การศึกษาเสื้ อผ้าเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหาย
สุจิตรา ชนันทวารี * วิภาดา อาพนพรรณ* จารุ วรรณ ดิศวัฒน์* เสาวนีย ์ รัฐนิธิคุณานนท์
ไอรดา สุดสังข์ และ ณัฏฐธิดา เริ งธนพิบูลย์
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
nHU-O018
การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีต่อ องค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ลัดดาวัลย์ สาราญ* โสรยา สุภาผล และ รวิพร ใจตรง
nHU-O020
การพัฒนาชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิค
การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์
ไฮดรอลิกส์ สาหรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3
ฤทัย ประทุมทอง ทรงนคร การนา และ จุฑามาศ จันโททัย
nHU-O025
การพัฒนาสมรรถภาพด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย
ประดิษฐา ภาษาประเทศ*
nHU-O026
วิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรจากคัมภีร์อติสาระวรรค
ชฎาพร จีนชาวนา*
nHU-O028
วิวฒั น์สยามราโทนสู่ราวงมาตรฐาน
พรพรรณ ปิ ติภทั รภิญโญ รจนา สุนทรานนท์* คารณ สุนทรานนท์* และ สุทธิพร บุญส่ง*
nHU-O032
การพัฒนาสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
พัฒน์นรี จันทราภิรมย์* กิตติมา บุญยศ และ สุภาวิณี ลายบัว*
nHU-O033
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริ มสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
อรพินท์ สุขยศ* พรศิริ แสนตุม้ และ ปาริ ชาติ เปรมปลื้ม
nHU-O034
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการ
เดินทางโดยเครื่ องบิน
อธิตญา ศรี ศิริ สายธาร วรสัมพันธ์ วีรยา อินโต นิกร เทพทอง และ วันเพ็ญ ภุมริ นทร์ *
nHU-P001
การศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา* และ พรพิไล เติมสิ นสวัสดิ์
nHU-P002
ผลของการฝึ กลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา* และ พรพิไล เติมสิ นสวัสดิ์
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
nHU-P003
การศึกษารู ปแบบรายการและการนาเสนอของเนื้อหารายการสุ ขภาพ บนสื่ อโทรทัศน์
ในประเทศไทย
ชัยอนันต์ วัชรี เมธี จารุ วสั หนูทอง และ ปรัชญา เปี่ ยมการุ ณ
nHU-P004
การผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางานสื่ อสิ่ งพิมพ์
ตปากร พุธเกส บุษกร จันทราช และ นิษฐา สามงามตัน
nHU-P005
ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อการตกแต่งสถานที่
ในโรงแรมในกรุ งเทพมหานคร
พรนภา ธนโพธิวิรัตน์* ฐาณุพชั ช์ จิตภักดีภรรัชต์ และ จีณัสมา ศรี หิรัญ*
nHU-P007
การส่งเสริ มศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร*
nHU-P008
การผลิตหนังสื อเสี ยงด้วยเทคนิคเสี ยงประกอบสามมิติแบบ Interactive สาหรับผูพ้ กิ าร
ทางสายตา
วิภาวี วีระวงศ์* และ วิษณุพร อรุ ณลักษณ์
nHU-P009
พฤติกรรมสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทลั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
อังคณา แวซอเหาะ*
nHU-P010
การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ของพนักงานแผนกต้อนรับ
ส่วนหน้าของโรงแรม ในเขตจังหวัดนครราชสี มา
อารี รัตน์ บริ บูรณ์*
nHU-P011
การเปรี ยบเทียบเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนรายวิชาการประกัน
คุณภาพ การศึกษาของนักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
รุ่ งอรุ ณ พรเจริ ญ* ภาวนา ชูศิริ พันธ์ชิต ธรรมพิชยั ขนิษฐา ดีสุบิน และ สุนารี รชตรุ จ
nHU-P012
แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารเพื่อความมัน่ คงทางอาหาร ชุมชนแพรกหนาม
แดง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทรงสิ ริ วิชิรานนท์*
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
nHU-P013
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมู่บา้ นท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบา้ นหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ธานี สุคนธะชาติ* และ คณิต อยูส่ มบูรณ์
nHU-P014
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสับปะรดบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชนิดา ประจักษ์จิตร* พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร วัชราภรณ์ ชัยวรรณ ชลิดา อุดมรักษาสกุล และ
น้อมจิตต์ สุธีบตุร
สาขาเกษตรศาสตร์
nAG-O002
ผลของการเสริ มใบมะรุ มตากแห้งในอาหารต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตาย
ของปลาดุกลูกผสม
สุวฒั น์ พรมนิล และ อพิศรา หงส์หิรัญ*
nAG-O004
การใช้ประโยชน์จากผลตีนเป็ ดน้ าเพือ่ เป็ นวัสดุปลูก
ธีรยุทธ คล้ าชื่น* พรสวรรค์ แสงใส ภูริพนั ธ์ ชัยดี นิยม บัวบาน และ พันทิพา ลิ้มสงวน
nAG-O005
ผงโรยข้าวกากถัว่ เหลืองรสคัว่ กลิ้ง
เชาวลิต อุปฐาก* เปรมระพี อุยมาวีรหิ รัญ ธีรานนท์ ศิริภทั รเมธีกลุ
และ อภิสิทธิ์ เดชวรรณ
nAG-O006
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย: กลุ่มผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ณนนท์ แดงสังวาลย์* ศันสนีย ์ ทิมทอง อินท์ธีมา หิ รัญอัครวงศ์ วัศพล ไตรธนาวัฒน์
สรวิชญ์ อัครธิติศกั ดิ์ และ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
nAG-O007
ความหลากหลายของชนิดของพันธุ์ปลาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ญาณนันท์ สุนทรกิจ* นิภาพร จุฬารมย์ และ สิ ทธิ กุหลาบทอง
nAG-O009
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก
ศันสนีย ์ ทิมทอง ภาคภูมิ ผมงาม ศิรินนั ท์ สิ นวิเศษ และ ณนนท์ แดงสังวาลย์*
nAG-O010
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก
ศันสนีย ์ ทิมทอง* อรญา บารุ งศิลป์ เบญจรัตน์ นิสัยกล้า และ อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาเกษตรศาสตร์
nAG-O012
สหสัมพันธ์ และสัมประสิ ทธิ์เส้นทางของผลผลิตองค์ประกอบผลผลิต และระดับ
โรคราน้ าค้าง ของแตงกวา
นารี รัตน์ ธนาพรรณ* และ จานุลกั ษณ์ ขนบดี
nAG-O013
การประเมินฟักทองพันธุ์สงั เคราะห์ให้ได้ผลผลิต คุณภาพทางกายภาพ และเคมีสูง
สิ ริวิภา ดวงแก้ว* จานุลกั ษณ์ ขนบดี และ ภัทราภรณ์ ศรี สมรรถการ
nAG-P001
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากปลาซัคเกอร์
ธนภพ โสตรโยม* นพพร สกุลยืนยงสุข* ชญาภัทร์ กี่อาริ โย สุมภา เทิดขวัญชัย
บุญยนุช ภู่ระหงษ์ และ เจนปอ ซู
nAG-P002
ผลของการยืดอายุการเก็บรักษาทองหยอดด้วยการปรับสภาวะบรรยากาศ
ธนภพ โสตรโยม* นิอร ดาวเจริ ญพร เชาวลิต อุปฐาก ประกอบ ชาติภกุต์ และ เจนปอ ซู
nAG-P003
การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดลาปาง
กุลิสรา มรุ ปัณฑ์ธร* นิราภรณ์ ชัยวัง ณัฐวุฒิ ครุ ฑไทย จินตนา สุวรรณมณี สราวุธ อินทสม
และ ปิ ยะรัตน์ ทองธานี
nAG-P006
ผลของการงดน้ าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์แรงจิโป
เยาวรัตน์ วงศ์ศรี สกุลแก้ว* จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และ นิยม บัวบาน
nAG-P007
ผลของกากน้ าหมักชีวภาพต่อการเจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่
ปิ ยะภรณ์ จิตรเอก* ชุติมา จันทร์ประสงค์ เพ็ญพร ภูมิจนั ทึก พราวมาส เจริ ญรักษ์
พิมพรรณ พิมลรัตน์ สุวรรณกาญจน์ สุพมาตรา และ ดาวรุ่ ง วัชริ นทร์รัตน์
nAG-P008
ประสิ ทธิภาพของวัสดุกรองต่อการเจริ ญเติบโตและคุณภาพน้ าในการเลี้ยงปลาทอง
สงบ ศรี เมือง* กิตติมา วานิชกูล ณัฐพร ศรี รัตน์ และ สหัสวรรษ จงศุภวิศาลกิจ
nAG-P009
การคัดเลือกสายพันธุ์เบญจมาศที่ได้จากการเหนี่ยวนาให้เกิดการกลายพันธุ์ ด้วยรังสี แกมมา
เพื่อผลิตเป็ นพันธุ์การค้า
พันทิพา ลิ้มสงวน* อดิศกั ดิ์ แก้วคา อัญชนา รอดรังนก ศศิวิมล จันทร์สุเทพ
และ เสริ มศิริ จันทร์เปรม
nAG-P010
ประสิ ทธิภาพของ Bacillus spp. ที่แยกจากลาไส้กุง้ ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii
(De Man) ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp.
กิตติมา วานิชกูล* บุณฑริ กา ทองดอนพุ่ม จิราพร กุลคา และ สงบ ศรี เมือง
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาเกษตรศาสตร์
nAG-P011
ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเอนแคปซูเลตน้ ามันรกจันทน์เทศโดยการพ่นแห้ง
รัฐภูมิ จันทะผล และ ศริ นญา สังขสัญญา*
nAG-P012
การศึกษาปริ มาณการใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ* รัฐพงศ์ สุขแย้ม และ อริ ส พยายาม
nAG-P013
ขนมแก่นตะวันลดพลังงาน
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ* นิรมล แซ่จึง และ ทิพย์สุวรรณ์ เลยกลาง
nAG-P014
การศึกษาแป้งถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ตสับปะรดไต้หวัน
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ* สุนิสา หวังอีน และ สิ ริญา แจ้งกัน
nAG-P018
การปนเปื้ อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้อสัตว์ จากตลาดบริ เวณ
ใกล้เคียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุวดี อิสรายุวพร* การันต์ ชีพนุรัตน์ พชรธร สิ มกิ่ง สิ นสมุทร แซ่โง้ว และ ภพสันต์ ชัยธีระ
พันธุ์กุล
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
nEN-O001
ระบบบาบัดน้ าสาหรับบ่อปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ด้วยเทคนิคโอโซน
สุ ธี ลี้จงเพิ่มพูน* ประภัสสร ปุยเงิน และ พชร ช่างคิด
nEN-O002
การยับยังเชื้อรา Colletotrichum Gloeosporioides ในเมลอนด้วยเทคนิคโอโซนที่สร้างจาก
อิเล็กโทรดแบบโคโรนาดิสชาร์จ
สุ ธี ลี้จงเพิ่มพูน* ก้องเกียรติ ละมุดเทศ และ ศศิณา อ่วมคา
nEN-O003
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการจัดตั้งห้องเรี ยน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จตุพร ศิลพรชัย* และ ณฐา อภิธาวินวสุ
nEN-O004
การพัฒนาฝ้าเพดานจากผักตบชวาเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ลาวัลย์ ขันเกษตร*
nEN-O007
การเปรี ยบเทียบกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตที่ใช้ทรายจากแม่น้ าและทรายบก
พรนภา โพธิ์เนียร นลธรรณ แก้วจันทร์ และ ปรัชญา ก้านบัว*
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
nEN-O008
การศึกษาประสิ ทธิภาพทางความร้อนของหลังคาเหล็กรี ดลอนโดยใช้เศษขยะ
จากแผงไข่ที่ใช้งานแล้ว
นิรันดร์ วัชโรดม* กฤตภาส หอมระรื่ น สมบัติ ก่ามอญ และ กานตยุทธ ตรี บุญนิธิ
nEN-O009
ระบบรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิทลั แบบเรี ยลไทม์ที่มีราคาถูกสาหรับการเรี ยนวิชาระบบควบคุม
ในระดับปริ ญญาตรี
ธนาศักดิ์ ทัศนียค์ ติภากร และ ปรี ชา สาคะรังค์*
nEN-O011
การศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟกรณีศึกษาเส้นทางรถไฟทางคู่นครสวรรค์-แม่สอด
มณิ สรา มัน่ แก้ว และ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง*
nEN-O012
ตัวแบบพยากรณ์เกรย์สาหรับแนวโน้มการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
ตวงเงิน เพชรกาแหง และ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง*
nEN-O013
อิทธิพลจากลักษณะลายทอของผ้าทอเกาะยอต่อแรงดึงสูงสุดและการยืดของผ้า
ที่แรงดึงสูงสุด
สุกฤษฏิ์ ประทุมวรรณ วุฒิชยั โถนคา วิชเยนทร์ นวลมิ่ง ธนกร แซ่ต้ นั อธิโรจน์ มะโน
ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์ อนุศิษฎ์ ยอดจันทร์ โสภิดา จรเด่น อภิชล ทองมัง่ กาเนิดว้า
และ สุชาติ จันทรมณีย*์
nEN-O014
ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าชะขยะของโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดภูเก็ต
วรชัย อภิชาตบุตร และ มณีรัตน์ เข็มขาว*
nEN-O015
อิทธิพลของวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
มานะ วิชางาม* พัฒนพงษ์ แก้วโพธิ์ วุฒิชยั จันทร์โทริ และ ไตรทศ แก้วเหง้า
nEN-O016
การศึกษาประสิ ทธิภาพการอบแห้งของหมูดว้ ยตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
พัฒนพงษ์ แก้วโพธิ์ มานะ วิชางาม* วุฒิชยั จันทร์โทริ อดิศกั ดิ์ เดชป้องหา สมพร คาไชย
ธีรพงษ์ ดวงโทลา เกษมสันต์ บุษบงก์ และ ไตรทศ แก้วเหง้า
nEN-O017
การศึกษาการไหลของกาลังไฟฟ้าด้วยโปรแกรมฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป
อมรเทพ ประเสริ ฐน้อย จักรกฤษณ์ เคลือบวัง*
nEN-O018
ผนังอาคารแบบแซนด์วิชจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ ายางพารา
ประชุม คาพุฒ*
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
nEN-O019
ชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กเพื่อการเชื่อมอัตโนมัติ ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สว่าง ฉันทวิทย์*
nEN-O020
การสร้างฐานข้อมูลการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ศูนย์พ้นื ที่หนั ตรา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ยอดชาย สิ งห์ทอง*
nEN-O022
การบาบัดฟอสเฟตจากปัสสาวะของมนุษย์ดว้ ยกระบวนการไฟฟ้าเคมีที่มี อลูมิเนียมเป็ น
ขั้วอิเล็คโทรด
เก่งกาจ จันทร์กวีกูล และ ฐนียา รังสี สุริยะชัย*
nEN-O023
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่งสิ นค้าบนเส้นทางรถไฟราง
คูน่ ครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด: กรณีศึกษา สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
พัชริ ดา สังข์ตรี เศียร และ ใกล้รุ่ง พรอนันต์*
nEN-O024
ผลของความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางกะเทาะต่อสมรรถนะของเครื่ องสี ขา้ วกล้อง
เขมทัต ไกรนรา* รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ และ จตุรงค์ ลังกาพินธ์
nEN-O025
การออกแบบและสร้างเครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยน
จิรเดช มานะจิตต์* รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ และ จตุรงค์ ลังกาพินธ์
nEN-O026
หุ่นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคารควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ธรรมศาสตร์ ไมตรี วรพล รอดไสว นัฐวุฒิ ผดุงศิลป์ และ สมชาย เบียนสูงเนิน*
nEN-O027
การบาบัดปัสสาวะช้างโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าที่มี เหล็กและอลูมิเนียม
เป็ นขั้วอิเล็คโทรด
สุจินนั ท์ หงส์สร้อย และ ฐนียา รังสี สุริยะชัย*
nEN-O029
การพัฒนาและทดสอบเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
สันติ ศรี วิสัย* จตุรงค์ ลังกาพินธ์ สุนนั ปานสาคร และ รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์
nEN-O030
การศึกษาศักยภาพและผลกระทบของการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้
พลังงานของอาคารกรณีศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
อานนท์ พ่วงชิงงาม* วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรื อง และ กฤษณ์ จินดาอินทร์
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
nEN-O031
การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศโบว์ไทโดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า
สาหรับระบบเรดาห์
ศรันย์ คัมภีร์ภทั ร* ธนาฒน์ สุ กนวล ไมตรี ธรรมมา เภาภัทรา คาพิกุล และ วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ
nEN-O033
การปรับปรุ งความกว้างแถบของสายอากาศโบว์ไทโดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้าร่ วมกับ
รอยบากสาหรับระบบเรดาห์
ศรันย์ คัมภีร์ภทั ร* ธนาฒน์ สุ กนวล ไมตรี ธรรมมา เภาภัทรา คาพิกุล และ วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ
nEN-O034
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ABU 2021 “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร”
สุประวิทย์ เมืองเจริ ญ* และ วิทฤทธิ์ โคตรรมณี
nEN-O035
การพัฒนาการสารวจของหุ่นยนต์กูภ้ ยั ด้วยระบบนิวเมติก
วิทฤทธิ์ โคตรรมณี และ สุประวิทย์ เมืองเจริ ญ*
nEN-O039
การพัฒนาชุดทดสอบสาหรับวัดค่าดูดกลืนความร้อนของวัสดุซีเมนต์บอร์ดผสม
เส้นใยธรรมชาติ
วราวุฒิ ดวงศิริ และ นันทชัย ชูศิลป์ *
nEN-O041
คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของการไหลผ่านฝายสันกว้างผิวขรุ ขระ
กฤษฎา มานะโส สาเนียง องสุพนั ธ์กุล สาโรจน์ ดารงศีล และ รณกร เทพวงษ์*
nEN-O042
การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะรี ไซเคิล
ชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
พีระพงษ์ เพ็ชรพัน สุธน รุ่ งเรื่ อง และ พิทยา สุขจิดา
nEN-O043
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ต ที่ผสมขยะ
พลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP)
พีระพงษ์ เพ็ชรพัน* อาทร ชูพลสัตย์ และ สาโรจน์ ดารงศีล
nEN-O045
การวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงานสี เขียว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศราวุธ จิตต์พินิจ* ขวัญฤทัย บุญยะเสนา และ ธีระวัฒน์ เหมือนศรี ชยั
nEN-O046
การศึกษาโครงสร้างของเขื่อนดินด้วยการวิเคราะห์คลื่นผิว : กรณีศึกษาเขื่อนห้วยหนองโรง
อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ชนะรบ วิชาลัย* ณรงค์ชยั วิวฒั นาช่าง และ อรวรรณ จันทสุทโธ
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
nEN-O047
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงของบริ ษทั รับเหมางานก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
ราชันย์ ชาชานาญ* และ วรรณวิทย์ แต้มทอง
nEN-O048
นวัตกรรมกระถางต้นไม้ประหยัดน้ าจากขุยมะพร้าว
กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา* บัญชา เหลือแดง สถิตเทพ สังข์ทอง กาญบัญชา พานิชเจริ ญ
สุภคั เผียงสูงเนิน และ สันติ ไทยยืนวงษ์
nEN-O049
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้สาหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ าหอม
บัญชา เหลือแดง* สถิตเทพ สังข์ทอง กาญบัญชา พานิชเจริ ญ กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา
สุภคั เผียงสูงเนิน และ สันติ ไทยยืนวงษ์
nEN-O050
การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับระบบอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี
พรสวรรค์ กัลยาบุตร อธิป อรรคเศรษฐัง อภิวฒั น์ เสนปิ น และ เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด*
nEN-O051
ระบบการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสาหรับการปลูกพืช ภายในโรงเรื อนสมัยใหม่
กฤติเดช พายุเลิศ และ เกียรติศกั ดิ์ แสงประดิษฐ์*
nEN-O052
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น
โดยใช้โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
พีรัมพร จิรนันทนากร* สุภคั เผียงสูงเนิน และ สุพจน์ ไทยสุริยะ
nEN-O053
ระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมสาหรับการปลูกผัก
แบบอควาโปนิกส์
มาลียา ตั้งจิตเจษฎา วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์* และ ไพฑูรย์ รักเหลือ
nEN-O054
การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายและระบบโลจิสติกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากมะพร้าวน้ าหอมในจังหวัดนครปฐมและสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ชาญยุทธ อุปายโกศล* ทวีพร เอกมณีโรจน์ และ พัชรี สุขสมัย
nEN-O055
ตูด้ ูดความชื้นโดยใช้การลดความชื้นแบบควบแน่นร่ วมกับเทคโนโลยีไอโอที
ดนัย ศรี รื่นเริ ง วสุ ธนากรสิ ทธิโชค และ บุญฤทธิ์ คุม้ เขต*
nEN-O056
เครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติดว้ ยเทคโนโลยีไอโอที
นนทวัฒน์ ผลพิกุล กลางศจิกา สุขสุเมฆ และ บุญฤทธิ์ คุม้ เขต*
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
nEN-O057
การปรับปรุ งวงจรการอ่านค่าของเครื่ องมือวัดความเร็ วกระแสน้ าเพื่อลดค่าความ
ไม่แน่นอนในการวัด
ฌานิน หาญณรงค์ พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร และ สัญญา สมัยมาก*
nEN-O058
การวางแผนและปฏิบตั ิการเพื่อลดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ด้วยการวิเคราะห์แผนเหตุการณ์
ณัชพล เรื องทรัพย์ นาวิน รอดเรื อง นเรศ ชลังสุทธิ์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ*
nEN-O059
เทคนิคการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในระบบจาหน่าย
ปพน งามประเสริ ฐ นริ ศ ชัชธรานนท์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ*
nEN-O060
การเพิ่มประสิ ทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ในกระบวนการเชื่อมต่อริ บบอนทองแดง
ศักดิ์ดา มัน่ คง*
nEN-O061
การวิเคราะห์การกระจายความเค้นและการเสี ยรู ปของยางรันแฟลทสาหรับรถยนต์นงั่
โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ภูมินทร์ มินาบูรณ์ ประกอบ ชาติภกุต์ ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และ ประเสริ ฐ วิโรจน์ชีวนั *
nEN-O062
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของล้อรันแฟลทอลูมิเนียมสาหรับรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
อลงกต ทะจักร์ ประกอบ ชาติภกุต์ และ ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท*
nEN-P001
การอนุรักษ์พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนในอาคารเรี ยนรวมบริ หารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ยุธนา ศรี อดุม* และ ประสาท เจาะบารุ ง
nEN-P002
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง กรณีศึกษาแขวงทางหลวงจังหวัดอุดรธานี
จันทิมา มณีโชติวงศ์* ณัฐธิดา นิลจินดา นัฐวุฒิ เหมะธุลิน และ ศตวรรษ บัวทิน
nEN-P003
การประเมินทางประสาทสัมผัสของสิ่ งทอไทยเพื่อการนาเสนอภาพบนตลาดออนไลน์
พชรณัฏฐ์ ไชยประเสริ ฐ และ พิธาลัย ผูพ้ ฒั น์*
nEN-P004
การศึกษาความคงตัวของสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรในผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกร
พิมพ์สิรี สุวรรณ* อภินนั ท์ วัลภา พฤกษา สวาทสุข และ ริ นลดา สิ ริแสงสว่าง
nEN-P007
แนวทางการลดปริ มาณของเสี ยประเภทรอยไหม้ กระบวนการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก* พรลดา พงศ์มุขสุวรรณ และ เกศกนก จันทีนอก
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
nEN-P008
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้วยแอปพลิเคชันแชทบอท
รัตนาวลี ไม้สัก ปัณณภัสร์ เลิศวริ ษฐ์กุล และ ศิริกานต์ ติรสุวรรณวาสี *
nEN-P010
ระบบลดฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 สาหรับห้องแบบกึ่งเปิ ด
ปัณณธร ศลิษฏ์ ธนวัฒน์ ณัฐสิ ทธิ์ พัฒนะอิ่ม สารวม โกศลานันท์ อภิชาติ ไชยขันธุ์
และ พิพฒั น์ ปราโมทย์*
nEN-P011
การศึกษาคุณสมบัติบล็อกปูพ้นื ที่ทาจากโฟมพอลิสไตรี น
ณรงค์ศกั ดิ์ เย็นประเสริ ฐ และ อภิโชติ อุฬารตินนท์*
nEN-P012
การพัฒนาแอพพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี
รุ่ งอรุ ณ พรเจริ ญ* สุนารี รชตรุ จ วรเอก อินทขันตี ทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และ ฉันทนา ปาปัดถา
nEN-P013
การศึกษาทดสอบหาอัตราการหดตัวของวัสดุยาง
ประสงค์ ก้านแก้ว ธวัชชัย ชาติตานาญ และ จักรกฤษณ์ ยิม้ แฉ่ง*
nEN-P021
ผลกระทบของน้ าทะเลใช้ผสมต่อการหดตัวแบบออโตจีนสั และแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์
ศุภกร ศิรพจนกุล ปิ ติศานต์ กร้ ามาตร* จินดารัตน์ มณี เจริ ญ และ นิรชร นกแก้ว
nEN-P022
การสร้างวงจรไฟฟ้าแรงดันสู งกระแสตรง 15 kV เพื่อใช้เป็ นชุดทดสอบความบกพร่ อง
ของฉนวน
ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว* นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ พูนศรี วรรณการ และ ภควัต เกอะประสิ ทธิ์
nEN-P023
การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าตกในแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า
นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ* มนัส บุญเทียรทอง สาคร วุฒิพฒั นพันธุ์ ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
และ นเรศ ชลังสุทธิ์
nEN-P024
การสร้างอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพา
พูนศรี วรรณการ* พนา ดุสิตากร ประจักษ์ เริ งมิตร นนทกร เรื องงิ้ว อลงกรณ์ จุย้ คง
และ ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
nEN-P025
การศึกษาปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพารา
ผสมเปลือกมังคุด
วิภาภรณ์ เสื อพ่วง สุภา จุฬคุปต์ และ ปานฉัตท์ อินทร์คง
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
nEN-P026
การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ
ชวินบุตร หุ่นเก่า ชินพีรพัฒน์ จีระธรรมสุนทร พศุตม์ คาแดง และ ฐิติวรรณ ศิริวฒั นกุล
ชิดชนก ภู่เพ็ชร์ ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
nEN-P027
กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่า
พัฒน์นรี สิ ทธิ์ปีวราเดช พีระ ชุณหชาติ สุนิธิ ครุ ฑภาพันธ์ วัลนพ หลักแวงมล
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
nEN-P028
เครื่ องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบพกพา
ภูรวิช ทองสุขศรี สรวิชญ์ อรชุน ปิ ยนันท์ พรประสิ ทธิ์ ธัญญารัตน์ สายใหม่
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
nAR-O001
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี
กรณัท สุขสวัสดิ์ มาริ น สาลี วราภรณ์ ตรี มงคล ประทุมทอง ไตรรัตน์
และ อุไรวรรณ คาสิ งหา*
nAR-O002
การออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน
ติณณา อุดม* จรัสพิมพ์ วังเย็น กิ่งกาญจน์ พิจกั ขณา และ อภิสิทธิ์ หลังโส๊ะ
nAR-O003
ลงสรงสุหร่ าย : ศิลปะการราเดี่ยวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
พิมสิ ริ วงศ์ชูชยั สถิต รจนา สุ นทรานนท์* และ สุทธิพร บุญส่ง
nAR-O004
กาลเวลา...พัสตราภรณ์ (โขน - ละครไทย)
พงษ์เทพ น้อมปัญญากุล คารณ สุนทรานนท์* รจนา สุนทรานนท์* และ สุทธิพร บุญส่ง*
nAR-O005
เทริ ดศรัทธา
กัญญาภัทร เกษมสุข รจนา สุนทรานนท์* คารณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
nAR-O006
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชานาฎศิลป์ ไทย โขนพระราหน้าหน้าพาทย์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
ทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์กบั กลุ่มที่เรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ
ดนัย จันทร์ศรี รจนา สุนทรานนท์* คารณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
nAR-O008
ประสิ ทธิภาพของฐานรองรับข้อต่อตงไผ่-คานทรงกระบอก
โสพิศ ชัยชนะ สรณี ยา หมัน่ ดี และ ชิษณุชา ขัมภรัตน์*
nAR-O009
รู ปแบบบ้านพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี
ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง*
nAR-O010
การพัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลา
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
อังคณา โตกระโทก รจนา สุนทรานนท์* คารณ สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
nAR-O011
อัตลักษณ์สายพันธุ์เเมลงเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
วัชระ สุขธรรม และ สมพร ธุรี
nAR-O012
ฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย
อนุพงษ์ สี ดา รจนา สุนทรานนท์* คารณ สุนทรานนท์* และ สุทธิพร บุญส่ง*
nAR-O013
สัดส่วนด้ามจับและใบมีดของมีดตีร้อน
ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ* และ ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์*
nAR-O014
หนุบุตรทวิลกั ษณ์
ภูษณ ฟ้อนราดี คารณ สุนทรานนท์* รจนา สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
nAR-O015
เพลงระบาก.ไก่ไตรตรึ งษ์สัมพันธ์
ณัฐพร แก้วจันทร์ คารณ สุนทรานนท์* รจนา สุนทรานนท์ และ สุทธิพร บุญส่ง
nAR-O016
การออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหาร
พื้นถิ่น อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สมาธิ เทพมะที และ สุภคั เผียงสูงเนิน*
nAR-O017
หลักสูตรบัลเล่ต์ รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ์ (อาร์.เอ.ดี.) ความสมบูรณ์ของบัลเล่ตศ์ ึกษา
โกสิ นทร์ ภีระภาค* กัญชพร ตันทอง * รจนา สุนทรานนท์* และ สุทธิพร บุญส่ง*
nAR-P001
การผลิตกระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
นิอร ดาวเจริ ญพร* และ รุ่ งฤทัย ราพึงจิต
nAR-P002
การออกแบบและพัฒนาเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติดว้ ยระบบการกระจายหน้าที่
เชิงคุณภาพ (QFD )
ชัยภัทร์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์* และ พิธาลัย ผูพ้ ฒั น์
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
nAR-P003
การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน
ขจร อิศราสุชีพ* จุฬาลักษณ์ ดับโรค และ จีระ สาริ วงค์
nAR-P007
การสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
สิ ทธิ ศาสนพิทกั ษ์* และ ปานฉัตท์ อินทร์คง*
nAR-P008
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
คณิต อยูส่ มบูรณ์* มัทธนี ปราโมทย์เมือง ธานี สุคนธะชาติ และ เมทิกา พ่วงแสง
nAR-P009
โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็จรู ป เพื่อส่งเสริ มอาชีพนักออกแบบ
ผูพ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว
สุรภา วงศ์สุวรรณ คณิ ต อยู่สมบูรณ์* ธานี สุคนธะชาติ และ เมทิกา พ่วงแสง
nAR-P010
การนาเสนอสารัตถะแห่งการเยียวยาจิตใจมนุษย์ ผ่านผลงานสร้างสรรค์ในรู ปแบบของ
ศิลปกรรมร่ วมสมัยชุด : รักษาไว้เพื่อใจของใคร
หยกตะวัน อินปุย* และ วิรัญญา ดวงรัตน์
nAR-P012
การออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์
เกชา ลาวงษา* จรัสพิมพ์ วังเย็น กิ่งกาญจน์ พิจกั ขณา กฤตนัย อินเถิง และ ลลิตา กริ บกระ
โทก
nAR-P016
การศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนียร์ จากวัสดุข้ เี ลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่ องเรื อน
ในที่พกั อาศัย
สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์* พิมพ์จุฑา พิกุลทอง และ นพพร สกุลยืนยงสุข
nAR-P017
การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์
อรวรรณ วัธนอินทร์ * และ รุ่ งนภา สุวรรณศรี
nAR-P020
หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ฉันทนา ปาปัดถา* ชญาลักษณ์ เสวตวัน สโรชา กันติยางกูร และ รสสุคนธ์ นุตวงษ์
nAR-P021
สื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชมชน ทุ่งธรรมนา
ฉันทนา ปาปัดถา* ชวาลา นาถโคษา ชัยยุทธ ตุม้ แสงทอง เริ งฤทธิ์ สุ นมา และ ศุภชัย หุ่ นพวง
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
nAR-P022
การผลิตสื่ อโมชันกราฟิ ก โรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5
ฉันทนา ปาปัดถา* มณฑล ทิพโรจน์ และ ศรี ปุก โศจิอรุ ณ
nAR-P024
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล
วิจิตร สนหอม* วินยั ตาระเวช และ ภัสรันทร์ เกลี้ยงสะอาด
nAR-P029
เครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก
นิอร ดาวเจริ ญพร* จตุภทั ร์ โกกิฬา และ เววิกา ไชยปรปักษ์
nAR-P030
การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ตาบลหนองบอน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สโรชา โอภาษี และ รัฐ ชมพูพาน*
nAR-P031
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
เสริ มศรี สงเนียม และ รัฐ ชมพูพาน*
nAR-P033
การออกแบบเสื้ อผ้าจากผ้าย้อมสี เปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย
วราภรณ์ บันเล็งลอย บวรลักษณ์ จัน่ ถลา จิระพงศ์ ศรี ษะโคตร และ ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ*
nAR-P034
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
ธีรศักดิ์ ต๊ะสุ ภาวริ นทร์ กองกูล และ จุฬาภรณ์ ศรี เมืองไหม*
nAR-P035
การศึกษาประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ของวัสดุในการผลิตดอกไม้จนั ทน์
นันทิกานต์ แสงทอง และ โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล*
nAR-P038
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมสมัยสาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่ม
ผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง
เมทิกา พ่วงแสง* และ หญิง มัทนัง
nAR-P039
การออกแบบเครื่ องแต่งกายสาหรับสุ ภาพสตรี รูปแบบปาร์ ต้ ีแวร์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
ชนเผ่าอาข่า อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มธุรส เวียงสี มา ฐิติมา พุทธบูชา บุญยวีร์ วงษ์อนุ และ วรวิทย์ โวหาร
nAR-P040
การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น เพื่อสร้างสรรค์
งานจิตรกรรมไทยธรรมชาติ
เบญจวรรณ วรรณสวัสดิ์* และ ไชยพจน์ หวลมานพ
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
nAR-P041
การส่งเสริ มการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่
ภัทรธิดา ห้าวหาญ ชิษณุพงศ์ พยัฆศาสตร์ อัฐภิญญา สิ งห์ทองวรรณ์ ธนิดา พรกิตติ์
พัทธมนกานต์ โครตศรี สุภธั กานต์ โชติวาทิน สมชาย พินิจทรัพย์ ต้องลักษณ์ บุญธรรม
และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
nBU-O002
การนากลยุทธ์การส่งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์
ใช้ในตลาดดิจิทลั
อรอนงค์ วิชินโรจน์จรัล*
nBU-O003
การเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สุมินทร เบ้าธรรม* ดวงฤดี อู๋ พรทิพย์ ไชยรบ จุฑาทิพย์ แสนกุง และ สุพตั รา ดาทุมทา
nBU-O004
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยา
เขตสกลนคร ประจาปี งบประมาณ 2560-2561 เปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
กับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริ ง
สุมินทร เบ้าธรรม* และ ดวงใจ จันทร์มาลา
nBU-O005
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon
ของผูบ้ ริ โภค
แคร์ ตรี สุข แวอุสมาน เจะกา* ชุติภา หนูชู สุภาพร เฟื่ องบุญ และ วัลลภา พัฒนา
nBU-O007 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของผูส้ ูงอายุต่อบริ การสาหรับธุรกิจการบริ บาลผูส้ ูงอายุใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กนกกาญจน์ วิชาศิลป์ * จันทิมา พรหมเกษ วรรณิ ดา สารี คา และ ชลันธร วิชาศิลป์
nBU-O008 การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์สาหรับองค์การภาครัฐและธุรกิจ
ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปรี ดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และ ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี *
nBU-O009
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
เจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เกศสุดา อุปนันท์* และ อนงค์ ไต่วลั ย์
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
nBU-O010
ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อการ
ปรับตัวและผลการดาเนินงานของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต
จังหวัดนนทบุรี
อนงค์ ไต่วลั ย์* และ นวรัตน์ ชวนะโชติ
nBU-O011
การสร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ สับปะรดแปรรู ปที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
อริ ญชย์ ณ ระนอง และ วิภาวรรณ จันทร์ประชุม*
nBU-O013
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภค
นุชนาถ วรรณะ* รติชาติ สังฆะโน รณกร ทะสะระ ศศิกานต์ ชะนะพาล วัลลภา พัฒนา
และ จตุพร จิรันดร
nBU-O015
ระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผา่ นไลน์ กรณีศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
จังหวัดสงขลา
อาแมรู ดิน ยามาดง* ดนยรัตน์ คัคโนภาส และ ทีปกร นฤมาณนลินี
nBU-O016
การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์
สาหรับธุรกิจของโรงเรี ยนท่าชนะ
ธามอิสระ ธาวุฒิสกุล* ดนยรัตน์ คัคโนภาส และ ทีปกร นฤมาณนลินี
nBU-O017
ระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE Official Account สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5
(วัดหัวป้อมนอก)
ศิรภัสสร คงดา* ดนยรัตน์ คัคโนภาส และ ทีปกร นฤมาณนลินี
nBU-P002
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจสาหรับนักดนตรี ในจังหวัดเชียงใหม่
ธีรภพ แสงศรี *
nBU-P003
แนวทางการจัดการธุรกิจร้านอาหารในสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ตาบลคลองหก
จังหวัดปทุมธานี
พรนภา ธนโพธิวิรัตน์ ภูมิพฒั น์ ฉายา* พนัส สื บยุบล จุฑารัตน์ นามเสาร์ อรทัย ปักเคทัง
และ ธนสิ ทธิ์ อ่อนธนู

(ป)

1913

1928

1946

1960

1967

1976

1984
1997

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
nBU-P004
ความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต กรณีศึกษา :
แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ปาริ ชาติ ช้วนรักธรรม พีรญา เชตุพงษ์ วรัญญา สมศิริ และ กาพร ศุภเศรษฐ์เทศา*
nBU-P005
การสื่ อสารการตลาดออนไลน์สินค้ากลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร
โชติพงศ์ โสมดา* ธนากร รัชตกุลพัฒน์ และ ธนภณ รัชตกุลพัฒน์
nBU-P006
ปัจจัยสาคัญในการตัดสิ นใจซื้อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ
พัทชา ทองเจือ ธนากร รัชตกุลพัฒน์* และ ธนภณ รัชตกุลพัฒน์
สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
nSCI-O004 การศึกษาค่าพารามิเตอร์ของอังสตรอมที่จงั หวัดนครปฐมในช่วงปี 2019-2020
ลัดดาวรรณ บัวขาว*
nSCI-O005 การผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
และแสมทะเล (Avicennia marina)
ขวัญตา ตันติกาธน* กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ จันทรา อุย้ เอ้ง และ ประสิ ทธิ์ ศรี นคร
nSCI-O006 การศึกษาประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ขอ้ มูลระบบคลาวด์
บุณฑริ กา จงเลิศมนตรี กันต์ ปานประยูร มณฑิรา ยุติธรรม และ เพียงใจ พีระเกียรติขจร*
nSCI-O007 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ แนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2
พิษณุโลก
อมิตตา คล้ายทอง* และ พีรพัฒน์ เดชเทศ
nSCI-O008 ผลของอุณหภูมิในการทาแห้งหัวเชื้อแบบสุ ญญากาศสาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
นุชนาฏ ช่วยศรี นวล มณี รัตน์ เข็มขาว และ วิชยั ดารงโภคภัณฑ์*
nSCI-O009 การลดจานวนรอบในการพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความหนาแน่นสูง
ณัฐวัฒน์ จตุพฒั น์วโรดม กรณัท สุขสวัสดิ์ ศัตวรี แซ่กือ จิตรลดา คาลีมา และ
อัครวัฒน์ จตุพฒั น์วโรดม*
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
nSCI-O010 แนวทางการลดก๊าซเรื อนกระจกจากการเกษตรของประเทศไทยด้วยวิธีการกาหนดเป้าหมาย
บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target)
ณัฐพล ยิง่ ศักดา* และ สุชีลา พลเรื อง
nSCI-P001
การวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร ; แกลบ และฟางข้าว
สังเวย เสวกวิหารี * และ ธนาพร บุญชู
nSCI-P002
การหาปริ มาณที่เหมาะสมของไข่น้ าเพื่อใช้เป็ นส่ วนผสมในการทาเส้นบะหมี่โฮมเมด
จุฑาทิพย์ มวยดี ณฐพร จาปาแพง นิสา ร่ วมส้มซ่า ชมภูนุช ฆ้องลา
และ ธิดารัตน์ บารุ งภักดี*
nSCI-P003
การเพิ่มผลผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวโดยการปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1
เกศริ นทร์ เดวิเลาะ ณัฐริ กา ตานี ปรี ดีชนนี เปรมปรี และ นรพร กลัน่ ประชา*
nSCI-P004
การพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
บุญญาพร บุญศรี อรัญญา ภู่รอด พงศกร สุขแสงแก้ว และ จิตรวดี สอนธรรม
nSCI-P008
เครื่ องตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่าที่แสดงผลแบบออนไลน์
อรรถชัย ทองธนะเศรษฐ์ พรภิเษก พลอยพิมล และ เดี่ยว อภัยราช
nSCI-P009
การสังเคราะห์ไฮโดรเจลดูดซึมน้ ายิง่ ยวดพอลิโพแทสเซียมอะคริ เลตเพื่อการกักเก็บน้ า
ธัญวลัย ฉัตรค้ าจุนเจริ ญ พิมพ์ชนก จันทร์สวาท และ วิไลพร ไกรสุวรรณ*
nSCI-P010
การพัฒนากระเป๋ าจากผ้าขาวม้าสี ธรรมชาติ
ณัฐพงษ์ ปัญญาธิคุณ และ ชนากานต์ เรื องณรงค์*
nSCI-P011
ถ่านกัมมันต์จากผลไม้
ปณิธิ สังข์วร รสกร เทวรัตน์ วริ ศรา นิธิพรเดชะ จิตรลัดดา มะลัยทอง
ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
nSCI-P012
การทดแทนแป้งมันสาปะหลังด้วยแป้งกล้วยในเม็ดไข่มุก
ณัฏฐาพัฒน์ ติยะสันต์ ณัฐจ์ปกรณ์ สุราช สาริ ศา สุวรรณคา พลอยไพลิน พร้าโน๊ต
วารี กาลศิริศิลป์ ต้องลักษณ์ บุญธรรม และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
nSCI-P013
การตลาดออนไลน์สาหรับสารสกัดหญ้าเอ็นยืดหมักเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงที่บา้ นม่วง
เจริ ญราษฎร์ ชุมชนปลอดภัยทางการเกษตร จ.น่าน
นิภาพร ปัญญา และ ดวงฤทัย นิคมรัฐ*
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
nSCI-P014
การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น้ า เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจยัง่ ยืนในชุมชนบ้านสวก
จังหวัดน่าน
ภภัสสร สิ งหธรรม และ ดวงฤทัย นิคมรัฐ*
nSCI-P016
การศึกษาองค์ความรู ้การใช้หมามุ่ยเพื่อสุ ขภาพตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
ศิรินนั ท์ ตรี มงคลทิพย์ ธีรยุทธ คล้ าชื่น และ อรทัย สารกุล*
nSCI-P017
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติในการสมานแผล
ของใบแป๊ ะตาปึ ง
กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา นริ นทร์ทร พันธ์สวัสดิ์ และ สิ ริภทั ร ชมัฒพงษ์*
nSCI-P018
ผลของโปรแกรมการเสริ มสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย ตาบลคลองหก
จังหวัดปทุมธานี
ปุณยนุช อมรดลใจ* พัชราภา โสมา และ ปิ ยภรณ์ ประสมสาสน์
nSCI-P019
ผลของโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนอย่างยัง่ ยืน ด้วยภูมิปัญญาไทย ตาบลคลองหนึ่ง
จ.ปทุมธานี
ปุณยนุช อมรดลใจ* กัญชพร จันทร์เขียว และ นันทรัตน์ วิทูรากร
nSCI-P020
เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย
ศรี ประไพ จุย้ น้อย* ณัฏฐา สมบูรณ์ และ สุภาภรณ์ ทุมสอน
งานประจาสู่ งานวิจัย
nR2R-O001 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลระหว่างระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (DT-HIS) กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร
(DT-ERP) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โสพิศา ส่งสมบูรณ์* และ วิชวินท์ พันธรังษี
nR2R-O002 ผลการใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสาร
และความร่ วมมือ: การวิจยั ผสานวิธี
มินตรา ศักดิ์ดี* และ ณัฐนรี คล้ายสาคร
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
งานประจาสู่ งานวิจัย
nR2R-O003 สมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่า และ
พอลิสไตรี น ที่ข้ นึ รู ปชิ้นทดสอบด้วยกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป และกระบวนการอัด
รัตติญา มะกะ*
nR2R-O006 คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % ของตาบลท่าคา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ธนวิทย์ ลายิม้ ประภาพร ร้อยพรมมา และ สุรียร์ ัตน์ เอมพรหม*
nR2R-O007 การพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยง
ร้านครัวกรุ งศรี
ชนัญญา ลายสาคร* นัสมีย ์ แสงมาน พรปภัสสร ปริ ญชาญกล และ กุลธิดา ธรรมวิภชั น์
nR2R-P001 การออกแบบระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ สาหรับศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดวงฤทัย แก้วคา* ชนิดา ประจักษ์จิตร และ หนึ่งฤทัย แก้วคา
nR2R-P002 เครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภคโดยใช้อาร์ดูโน่ และเว็บไซด์สาหรับตรวจสอบ ข้อมูลค่า
สาธารณูปโภคสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณัฏฐปัญญา พิเชฐพิริยะ*
nR2R-P004 การผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
ศรชัย บุตรแก้ว* และ วิภาวี วีระวงศ์
nR2R-P006 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ
จุลินทรี ยใ์ นไข่ผาสด
ทองมี เหมาะสม* และ ลลิตา ศิริวฒั นานนท์
รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ 12th RMUTNC
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มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ : การจัดการศึกษาและวิจยั ในยุคเทคโนโลยีพลิกผัน
Humanities and Social Sciences: Managing Education and Research
in the Era of Technology Disruption
กุลธิดา ท้วมสุ ข*
Kulthida Tuamsuk*
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Department of Information Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen
*

Corresponding Author E-mail: kultua@kku.ac.th

บทคัดย่ อ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นสาขาวิชาที?ได้รับผลกระทบจากการเปลี?ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอัน
เนื? องมาจากสภาวะเทคโนโลยีพลิกผัน (Technology disruption) ซึ? งเป็ นยุคที?ทL งั ในระดับนโยบายและระดับบริ หาร
ให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมองว่าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสําคัญในการ
ขับเคลื?อนการพัฒนาและนวัตกรรม และมีความเชื? อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ส่ งผลให้นกั วิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตอ้ งปรับกลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาและวิจยั อย่างหลีกเลี?ยงไม่ได้ การบรรยายจะนําเสนอภาวะคุกคามของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และแนวทางในการจัดการศึกษาที?ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและประเทศ รวมไปถึงการ
วิจยั ที?เชื?อมโยงกับพืLนที?และมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื?อสร้างรายได้
และเพิ?มคุณค่าให้กบั สังคม
คําสํ าคัญ: มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการศึกษา การจัดการวิจยั เทคโนโลยีพลิกผัน
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การปลูกผักเกล็ดหิมะในประเทศไทยและคุณภาพหลังการเก็บเกียG ว
Ice Plant (Mesembryanthemum crystallinum L.) Cultivation in Thailand
and Postharvest Quality
ชัยรัตน์ บูรณะ1* มนตรี คงตระกูลเทียน1 และ อรรถชัย เพียรธารธรรม2
Chairat Burana1* , Montri Congtrakultien1 and Atthachai Pianthantham2
1

คณะเกษตรนวัตและการจัดการ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ จ. นนทบุรี
2

1

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ กรุ งเทพมหานคร

Faculty of Innovative Agricultural and Management, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi, THAILAND
2
Crop Integration Business, C.P. Group, Bangkok, THAILAND
*

Corresponding Author E-mail: chairat.burana@gmail.com

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีL ทางคณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การปลูก ศึกษาการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาของผักเกล็ดหิ มะ (common ice
plant, Aizoaceae, Caryophyllales) ในประเทศไทย โดยเริ? มต้นจากการทดสอบปลูกในระบบปิ ดภายใต้หลอดไดโอด
ชนิดเปล่งแสง ให้แสง 16 ชัว? โมงต่อวัน ที?อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส และความชืLนสัมพัทธ์ 85±5 เปอร์ เซ็นต์ และมี
การให้นL าํ อย่างเหมาะสม จากนัLนทําการศึ กษาวงจรชี วิตของผักเกล็ดหิ มะในระบบดังกล่าว นอกจากนีL ยงั มี การ
ทดสอบในพืLนที?ภายนอกในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยได้แก่ พิษณุ โลก กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี และสระบุรี
โดยได้ทาํ การศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ผลการทดสอบพบว่า พืLนที?ที?เหมาะสมต่อ
การปลูกผักเกล็ดหิ มะมากที?สุดในช่วงเวลาดังกล่าวคือ จังหวัดพิษณุโลก (16°49'29.32"N, 100°15'30.89"E) โดยการ
ปลูกภายใต้หลังคาพลาสติกเนื? องจากผักเกล็ดหิ มะอ่อนแอต่อฝนและนํLาค้าง เมื?อเปรี ยบเทียบคุณภาพหลังการเก็บ
เกี?ยวทางด้านคุณค่าทางโภชนาการกับผักเกล็ดหิ มะที?ปลูกในประเทศจีนพบว่า ผักเกล็ดหิ มะที?ปลูกในไทยมีปริ มาณ
แคลเซี ยมสู งกว่า 3 เท่า ในขณะที?มีปริ มาณโซเดียมตํากว่า 43 เท่า แต่ไม่มีความแตกต่างกันในปริ มาณวิตามินเอและ
ปริ มาณนํLาตาล จากการศึกษาครัLงนีL สรุ ปว่าผักเกล็ดหิ มะสามารถปลูกได้ในประเทศไทยและเป็ นพืชที?มีศกั ยภาพใน
การผลักดันเป็ นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสู งต่อไป
คําสํ าคัญ: ผักเกล็ดหิ มะ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี?ยว คุณภาพ

3

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

"5G/6G Research, Innovation and Applications"
ประยุทธ อัครเอกฒาลิน*
Prayoot Akkaraekthalin*
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, King Monkut's University of Technology North
Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: prayoot@kmutnb.ac.th

บทคัดย่ อ
ระบบสื& อสารเคลื&อนที& 5G นับเป็ นวิวฒั นาการใหม่ของระบบสื& อสารที&มีอยูใ่ นปั จจุบนั โดยระบบ สื& อสารเคลื&อนที& 5G
ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ในสังคมยุคใหม่ที&มีการเชื&อมต่อกันตลอดเวลา รวมไปถึงระบบ
อินเตอร์ เน็ตเพื&อสรรพสิ& ง (Internet of Things) ที&มีการเชื&อมต่ออุปกรณ์จาํ นวนมหาศาลเข้าด้วยกันด้วยความเร็ วของข้อมูลที&สูง
มากๆ จนทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึPนมากมาย ได้แก่ เมืองอัจฉริ ยะ ระบบพลังงานอัจฉริ ยะ การเกษตรอัจฉริ ยะ การเดินทาง
และการขนส่ งอัจฉริ ยะ ตลอดจนนวัตกรรมในด้านการแพทย์ การศึกษาและการบันเทิง โดยระบบสื& อสารเคลื&อนที& 5G จะทําให้
เครื& องจักรและอุปกรณ์ นับพันล้านตัวสามารถเชื& อมต่ อและสื& อสารเพื&อการรั บและส่ งข้อมู ลระหว่างกันได้ โดยไม่มีการ
แทรกแซงจากคนทําให้ลดการใช้แรงงานคนไปเป็ นจํานวนมาก ซึ& งจะส่ งผลให้เกิดการปฏิวตั ิกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การเกษตรและธุรกิจ ในอนาคตอันใกล้ระบบสื& อสารเคลื&อนที& 5G จะทําให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการเกษตร
และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ วแบบเวลาจริ ง การสื& อสารระหว่างรถยนต์กบั รถยนต์จะเป็ นไปอย่างอัตโนมัติ รถยนต์
สามารถเคลื&อนที&บนถนนได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากคนขับ รวมไปถึงการเปิ ดโลกใหม่ทางด้านการดูแลรักษาคนไข้ที&
แพทย์สามารถทําการรักษาทางไกลแม้กระทัง& การผ่าตัดทางไกล ในด้านการศึกษาและบันเทิงนัPนเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกแห่ งความจริ ง (Virtual and augmented reality) ที&รวมสภาพแวดล้อมจริ งกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน จะช่วย
เพิ&มประสบการณ์อย่างที&ไม่เคยเกิดขึPนมาก่อน ทําให้เราสามารถท่องเที&ยวเรี ยนรู ้ไปยังสถานที&ต่างๆ และดูการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันฟุตบอลเสมือนมีตวั เรา เข้าไปอยูใ่ นสถานที&นP นั จริ งๆ จะเห็นได้ว่าระบบสื& อสารใหม่นP ี จะมีผลกระทบต่อการดําเนิ น
ชี วิตของทุกคนอย่างมาก ในปั จจุบนั เริ& มมีการใช้งานระบบการสื& อสารเคลื&อนที& 5G แล้วในประเทศไทย ในการบรรยายนีP จะ
กล่าวถึงวิวฒั นาการของระบบสื& อสารเคลื&อนที& โครงสร้าง การทํางาน และการประยุกต์ใช้งานของระบบสื& อสาร 5G ที&สาํ คัญๆ
ดังที&ได้กล่าวมา ตลอดจนงานวิจยั ที&เกี&ยวข้อง นอกจากนีP ยงั จะกล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีของระบบสื& อสารในยุคหน้า
หรื อ 6G อีกด้วย
คําสํ าคัญ: ระบบสื? อสารเคลื?อนที?5G/6G การใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ ระบบอินเตอร์ เน็ตเพื?อสรรพสิ? งเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกแห่งความจริ ง
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บทคัดย่ อ

Metaverse เป็ นหนึ? งในวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีดิจิทลั ที?ปัจจุบนั มีการพูดกันในวงกว้างและเมื?อเฟสบุ๊คได้

ประกาศเปลี?ยนชื?อบริ ษทั จากเดิมไปเป็ น เมธา (Meta) ยิง? ทําให้เกิดความสนใจของธุรกิจในทุกวงการว่า เทคโนโลยีนL ี
คืออะไร จะส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมของลูกค้าและธุ รกิจอย่างไร ซึ? งการบรรยายครัLงนีL จะสรุ ปประเด็นสําคัญๆ
ของ Metaverse ว่า ประกอบด้วยเทคโนโลยีอะไรบ้าง ผลกระทบที? มีต่อการจัดการซัพพลายเชนทัLงในส่ วนของ
กระบวนการผลิต/บริ การ การจัดการคลังสิ นค้า การจัดซืLอ การบริ การ และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบั ลูกค้า
เป็ นอย่างไร จากบทความที?เผยแพร่ โดย TECHSAUCE เมื?อ พ.ศ. 2563 ได้อธิ บายไว้วา่ Metaverse มาจากคําว่า Meta
กับ Verse รวมแล้วได้ความหมายว่าเป็ น “จักรวาลที?อยูเ่ หนื อจินตนาการ” ซึ? งในยุคที?การเข้าถึงเทคโนโลยีของคน
ขยายวงกว้าง และโลกอินเทอร์ เน็ตมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ส่ งผลให้ผคู ้ นสามารถสื? อสารและทํากิจกรรมกัน
ได้โดยไม่ตอ้ งพบปะกันในทางกายภาพ รวมถึงการธุรกรรมต่าง ๆ หรื อ กิจกรรมในการจัดการซัพพลายเชน ตัวอย่าง
ที? อาจจะใช้อธิ บายเพื?อให้เข้าใจง่ายขึLน เช่ น การที? ผูใ้ ช้รายหนึ? งสร้ างเอกสารในรู ปแบบของอิเล็กทรอนิ กส์ และ
ส่ งผ่านอีเมล์ไปยังคนอื?น จากนัLนเอกสารดังกล่าวก็ถูกเปิ ดอ่านบนอุปกรณ์สื?อสารแบบเคลื?อนที?และสั?งพิมพ์ผ่าน
ระบบไร้สาย หรื อ การสัง? การและตรวจสอบรายการสิ นค้าในคลังหรื อศูนย์กระจายสิ นค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
และแชร์ ขอ้ มูลดังกล่าวไปยังสมาชิกทุกคนในซัพพลายเชนแบบเรี ยลไทม์ ซึ? งปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะมีการใช้งาน
เทคโนโลยีหลายประเภทในเวลาใกล้เคียงกันและมีการส่ งต่อวัตถุดิจิทลั อย่างไฟล์เอกสารกันข้ามพรมแดน อย่างไรก็
ตาม การที?จะทําให้ Metaverse ถูกนําไปใช้ในการจัดการซัพพลายเชน ผูอ้ อกแบบจะต้องมีความเข้าใจในโครงสร้าง หรื อ
องค์ประกอบของเทคโนโลยีนL ี ซึ? ง ได้แ ก่ Data Layer, Operating Layer, Application Layer และ Ownership Layer
รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพืLนฐานของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื?อมต่อต่างๆ
คําสํ าคัญ:

อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทลั การจัดการซัพพลายเชน Metaverse
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บทคัดย่ อ
ศิลปะและวิทยาการ เป็ นความรู ้วชิ าการด้านต่างๆทางศาสตร์ของรายวิชาความรู ้ ในสาขาต่างๆและศิลป์ ของ
ความมีฝีมือกับการทําให้วิจิตรพิสดาร ที?มีความลงตัว ความเป็ นศิลปวิทยาตามความหมายมีลกั ษณะเป็ นองค์รวมที?
ก่อขึLน จากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ จนเกิ ดสื? อสิ? งต่างๆขึLนมีการอาศัยการคิด : คิดสร้ างสรรค์ และการทํา :
นวัตกรรมผ่านศิลปะออกแบบและสหวิทยาการอย่างเกี?ยวเนื? อง มีบูรณาการระหว่างกันที?ลงตัวและกลมกลืน จะ
นําไปสู่ ศิลปนวัตกรรมแบบใหม่ที?กา้ วหน้า
บริ บทของภูมิทศั น์ใหม่ สิ? งแวดล้อมทางสังคม และ technology disruption ถือได้วา่ เป็ นปั จจัยของช่วงเวลา
แห่ งการเปลี?ยนผ่านความเป็ นไปแห่ งวิถีผูค้ นที?กา้ วไปสู่ โลกใบใหม่ ที?ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มีผลให้การดําเนิ น
ชีวิต การเรี ยนรู ้ และการประกอบกิจการในทุกสาขาวิชาชีพ ได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก และกระตุน้ ให้ทุกคน
ต้องขบคิดถึงแนวทางวิธีการและเทคโนโลยีอย่างใหม่ที?มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง? ทักษะแห่ งศตวรรษที?
21 คือทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์การสื? อสาร การทํางานเป็ นทีมและการสร้างสรรค์
คําสํ าคัญ: บูรณาการศาสตร์ ศิลปนวัตกรรม ออกแบบ ศิลปะ
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การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยเพืGอการพัฒนาทียG งัG ยืน
Developing Thailand's Logistics System for Sustainable Development
ทวีศกั ดิ` เทพพิทกั ษ์*
Taweesak Theppitak*
คณะโลจิสติกส์และการจัดการ มหาลัยบูรพา ต.แสนสุ ข อ.เมือง จ.ชลบุรี
Logistics and Supply Chain Management, Burapha University, Saen Suk, Chon Buri District, Chon Buri, THAILAND.
*

Corresponding Author E-mail: Taweesak99@hotmail.com

บทคัดย่ อ
ตามที? สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกับหน่ วยงานที?เกี?ยวข้องจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที? 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื?อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ? งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื?อวันที? 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 และมอบหมายให้หน่วยงานที?
เกี? ยวข้องใช้แผนยุทธศาสตร์ ฯ เป็ นกลไกการดําเนิ นงานให้สําเร็ จและใช้ประโยชน์ได้ตามระยะเวลาที?กาํ หนด โดยแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื?อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการในการเก็บเกี? ยวมูลค่าเพิ?มจากโซ่ อุปทาน
(Supply Chain Enhancement) โดยส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริ หารจัดการระบบโลจิสติกส์ อีกทัLงมีการ
ยกระดับประสิ ทธิ ภาพระบบอํานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล (Trade Facilitation Enhancement) และ
พัฒนาปั จจัยสนับสนุ นด้านโลจิ สติ กส์ (Capacity Building and Policy Driving Factors) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฯดังกล่าว
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนาเพื?อเพิ?มมูลค่าในห่ วงโซ่ อุปทาน (2) การพัฒนา
โครงสร้างพืLนฐานและสิ? งอํานวยความสะดวก และ (3) การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ได้
มีการดําเนินการเพื?อขับเคลื?อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฉบับที? 3 มาครบ 5 ปี แล้ว ดังนัLน การบรรยายครัLง
นีL จะได้ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที? 3 โดยเปรี ยบเทียบกับตัวชีL วดั เป้ าหมายที?
กําหนดไว้ โดยใช้เครื? องมือการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ? งที?คาดหวังกับสิ? งที?เกิดขึLนจริ งและการประเมินดัชนี ชL ีวดั
ความสําเร็ จตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ เปรี ยบเทียบกับตัวชีLวดั เป้ าหมายที?กาํ หนดไว้ ซึ? งจะทําการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที?ทาํ ให้ไม่
บรรลุเป้ าหมายหรื อทําไมจึงเบี?ยงเบนจากเป้ าหมายตัวชีL วดั ที?กาํ หนดไว้ และจะได้สรุ ปผลการดําเนิ นงาน ปั ญหา อุปสรรค
และข้อจํากัดตามแผนยุทธศาสตร์ ฯของประเทศต่ อไป นอกจากนีL ยังได้วิ เคราะห์ ปั จจัยและบริ บทการเปลี? ยนแปลง
(Disruption) ต่าง ๆ ซึ? งมีกรอบซึ? งมีผลต่อการเปลี?ยนแปลงเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ ซึ? งจะส่ งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ โลจิสติกส์ของประเทศต่อไปในอนาคต ซึ? งผลการประเมินผลกระทบของบริ บทการเปลี?ยนแปลงต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและการขับเคลื?อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยพบว่าแนวทางการกําหนดนโยบายหรื อ
ทิศทางของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศควรจะมุ่งเน้นการปรับตัวและการตอบสนองให้สอดคล้องกับบริ บทการ
เปลี?ยนแปลงดังกล่าวซึ?งจะได้บรรยายรายละเอียดในลําดับต่อไป
คําสํ าคัญ: การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาที?ยงั? ยืน
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Chemical Composition of Seized Cannabis and Its Extraction for Medical Purposes
Veerawan Kadambari1, Koonchira Buaban2, Thongchai Taechowisan3, Waya S. Phutdhawong2
and Weerachai Phutdhawong1, 4*

Forensic Science Program, Department of Science, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kampang Saen
Campus, Nakhon Pathom, 73140, Thailand
2
Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000, Thailand
3
Department of Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000, Thailand
4
Department of Science, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphang Saen Campus, Nakhon Pathom,
73140, Thailand
*
Corresponding Author E-mail: Phutdhawong@gmail.com
1

Abstract
Cannabis indica obtained from the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) of Thailand was
examined for medical purposes. The ONCB cannabis was seized and distributed to our research group for
investigation of chemical compositions and purification of major cannabinoids. Its essential oil was analysed and
aromadendrene was identified as the major terpene. Small amounts of cannabinoids were also observed. The
components of the seized cannabis were extracted using ethanolic extraction and supercritical CO2 extraction. All
crude extracts were analysed using high-performance liquid chromatography coupled with a cannabinoid analyser.
All extracts contained cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), and deta 9-tetrahydrocannabinol (deta 9-THC) as
the major constituents. A preliminary study showed notable anticancer activities of CBD, CBN and deta 9-THC
against cervix carcinoma cell and epithelial human breast cancer cell.
Keyword: cannabidiol, cannabinol, deta 9-tetrahydrocannabinol, seized cannabis, cannabinoids,
cannabis extraction, anticancer activity
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การติดตามความก้ าวหน้ าการประยุกต์ ใช้ ความรู้ จากการฝึ กอบรม
และพัฒนาผลงานทางวิชาการ
Following the progress in applying the training knowledge
and developing the academic work
สมบูรณ์ ศิริสรรหิ รัญ* และคณะ
Somboon Sirisunhirun* et al.

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
*
Corresponding Author E-mail: somboon.sir@mahidol.ac.th

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั : เพื?อศึกษาความก้าวหน้าในการประยุกต์และพัฒนาผลงานทางวิชาการจากการใช้ความรู ้จาก
การฝึ กอบรมในเชิงการพัฒนาการทํางานของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจํา
(R2R)” รวมถึงปัจจัย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการที?ต่อเนื?อง
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั : การศึกษาครัLงนีL ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ เครื? องมือที?ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประชากร
ในการวิจยั คือ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจํา (R2R) รุ่ นที? 7 – 14 จํานวน 247
คน โดยการสุ่ มรายชื?อของประชากรแบบใช้ความน่าจะเป็ น (Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่ มแบบอย่างง่าย (Simple random
sampling) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ใช้สถิติการแจกแจงความถี? (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี?ย (Mean: x̅) ค่าส่ วนเบี?ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) t-test, F-test และ ANOVA
ผลการวิจยั : 1) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ความรู ้จากการฝึ กอบรมในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅ = 3.94, S.D. = 0.59) 2) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานวิชาการตามเป้าหมายของ
โครงการฝึ กอบรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.97, S.D. = 0.55) 3) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ ส่ วนใหญ่ประสบปั ญหา
หรื ออุปสรรคในการประยุกต์ใช้ความรู ้จากการอบรมเพื?อการพัฒนาการทํางาน คิดเป็ นร้อยละ 53.91 และประสบปั ญหาด้าน
ความรู ้ความเข้าใจเกี?ยวกับกระบวนการวิจยั คิดเป็ นร้อยละ 61.29 รองลงมาประสบปั ญหาด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล คิดเป็ นร้อยละ
19.35 และปั ญหาด้านการเผยแพร่ งานวิเคราะห์หรื องานวิจยั คิดเป็ นร้อยละ 11.29 ตามลําดับ 3).ข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ มีความต้องการให้โครงการฝึ กอบรมฯ จัดอบรมเกี?ยวกับเทคนิ คการทําวิจยั การติดตามดูแล
และให้คาํ ปรึ กษาระหว่างการพัฒนาผลงานวิจยั หลักสู ตรเทคนิ คการขอตําแหน่ งทางวิชาการ และการรวบรวมเครื อข่าย R2R
ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และ 4) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ ที?มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาและ
อายุการทํางานที?แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้ความรู ้จากการฝึ กอบรมที?แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที?ระดับ 0.05 และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมฯ ที?มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพบุคลากร ระดับการศึกษา อายุและ
อายุการทํางานที?แตกต่างกันจะส่ งผลต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที?แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที?ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั คือ เพื?อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถนําองค์ความรู ้ไปต่อยอดสู่ การพัฒนาตนเอง
และสายอาชีพได้ รวมทัLงควรมีการออกแบบขยายเวลาการฝึ กอบรมฯ ให้มีความต่อเนื?องตัLงแต่กระบวนการเริ? มต้นของการทําการ
วิจยั ไปจนถึงกระบวนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั และไปสู่ การพัฒนางานในสายอาชีพ
คําสํ าคัญ: การประยุกต์ใช้ความรู ้ การฝึ กอบรม ผลงานทางวิชาการ
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สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1
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การสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพบนเพจเฟซบุ๊กในประเทศไทย
Health Science Communication On Facebook Pages In Thailand
พัชนิดา มณีโชติ* ศรี รัฐ ภักดีรณชิต และ อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริ ญวงศ์
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเนื้ อหาวิทยาศาสตร์สุขภาพของเพจเฟซบุ๊ก และศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี ส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เป็ นการวิจยั
แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยได้คดั เลือกมา 3 เพจเฟซบุ๊กที่ ได้รับความ
นิ ยมสู งสุ ด 3 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ หมอแล็บแพนด้า Jones Salad และความรู ้สนุกแบบหมอแมว ทา
การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า กระบวนการสร้างเนื้ อหา และกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของเพจเฟ
ซบุ๊กดังกล่าว ประกอบไปด้วยขั้นตอน (1) การวางแผน (Planning) (2) การออกแบบ (Design) (3) การพัฒนาและ
เผยแพร่ เนื้ อหา (Development) (4) การประเมินและปรับปรุ ง (Evaluation and Revise) และจากการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี ส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กผ่านการกดไลค์ แสดงความ
คิ ด เห็ น และแชร์ ผลการวิ จัย พบว่า ผูค้ นส่ ว นใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มกับ โพสต์ต่ า ง ๆ บนเพจเฟซบุ๊ ก ที่ มี ก ารสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ สุขภาพด้วยการกดถูกใจมากที่สุด รองลงมาคือ แชร์ และแสดงความคิดเห็ น โดยปั จจัยที่ส่งผลให้
ผูต้ ิดตามต้องการมีส่วนร่ วมกับเนื้ อหาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพบนเพจเฟซบุ๊กมากที่สุดด้วย ประกอบด้วย (1) มีการ
สื่ อสารที่เน้นประเด็นการให้ความรู ้ความเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 52.25 (2) มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ
แหล่งข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 44.75 (3) มีการนาเสนอเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่
เกี่ยวกับการแพทย์และการรักษาโรค คิดเป็ นร้อยละ 45 (4) ใช้อินโฟกราฟิ กเป็ นรู ปแบบการนาเสนอ คิดเป็ นร้อยละ
47.5 (5) มีวตั ถุประสงค์ของการนาเสนอ คือ การให้ขอ้ มูล เพื่อสร้างความตระหนักรู ้และเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ
48.75 และ (6) มีการเล่าเรื่ องที่สนุกและเข้าใจง่ายเป็ นจุดขายในการนาเสนอเนื้อหา คิดเป็ นร้อยละ 49.5
คาสาคัญ: การสื่ อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพจเฟซบุ๊ก การมีส่วนร่ วม
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Abstract
The purpose of this mixed method research is to study the process of content creation through Facebook fan
pages that discuss health science, as well as to study the factors influencing the interaction behavior of the followers
of health science-related Facebook fan pages. The research population were Facebook Fan Pages that discuss health
science in Thailand. The samples chosen from this population were the top three most popular health science
Facebook fan pages in Thailand, namely, Mor Lab Panda, Jones Salad, and Khwamroo Sanook Sanook Bab
Mormeaw. The results revealed that the process of content creation and marketing communication strategy of the
health science Facebook Fan Pages consists of the following steps: 1) planning, 2) design, 3) development, and 4)
evaluation and improvement. Factors affecting the interaction behavior of health science-related Facebook fan
pages’ followers are liking, commenting, and sharing. According to the findings, among various interactions made
by the followers, liking ranks highest, followed by sharing and commenting respectively. In this regard, the factors
that determine whether the followers are willing to particaipate in the fan pages’ post lie in the following attributes
of the content: (1) communicating by focusing mainly on educational purposes (52.25%), 2) citing from reliable
sources, especially those from experts or academics (44.75%), 3) featuring a presentation of medical and treatmentrelated health science content (45%), 4) using infographics as a form of presentation (47.5%) , 5) aiming to create
better awareness and understanding through providing information (48.75%), and lastly, 6) using an accessible and
interesting method of narration (49.5%).
Keyword: Health Science Communication, Facebook Pages, Engagement
บทนา
ปัจจุบนั ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) เป็ นหนึ่งในข้อมูลที่ผคู ้ นให้ความสนใจเป็ นอย่าง
มาก ไม่เพียงแต่ตอ้ งการมีสุขภาพที่ดีและหายจากอาการเจ็บป่ วย แต่ยงั ต้องการความรู ้เกี่ยวกับโรคนั้นๆ เพื่อหาวิธี
รักษาและป้ องกันโรค ดังจะเห็นได้จาก Google Trend 2021 ที่เผยสถิติว่าคนไทยค้นหาข่าวเกี่ยวกับโควิด -19 มาก
ที่สุดเป็ นอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2564 โดยสื่ อสังคมออนไลน์ถือเป็ นแหล่งรวมของเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ สุขภาพปริ มาณ
มหาศาลแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ดว้ ยปลายนิ้ว โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่เป็ นแพล็ตฟอร์ มสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีคน
ไทยใช้มากถึง 51 ล้านคน (Kemp, 2018) แต่ท่ามกลางข้อมูลที่มีอยู่มากมายก็มีท้ งั ข้อเท็จจริ งและข้อมูลหลอกที่เป็ น
วิทยาศาสตร์เทียม (Pseudoscience) ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนในสังคมมากมาย เช่น มะนาวโซดารักษามะเร็ ง
และการใช้น้ ายาบ้วนปากและการกินยาฟ้ าทะลายโจรสามารถป้ องกันการติ ดเชื้ อโควิด-19 ซึ่ งไม่เป็ นความจริ ง
อย่างไรก็ตาม ก็มีคนจานวนมากที่เชื่อและส่ งต่อข้อมูลเท็จเหล่านี้ กนั เป็ นวงกว้าง เป็ นปั ญหาที่ทาให้ภาครัฐต้องเร่ ง
สร้างช่องทางการสื่ อสารที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน ผ่านหน่วยงานต่างๆ
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ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหน่วยงานเหล่านี้ คือ ขาดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ก ารสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ขาด
งบประมาณในการดาเนิ นงาน รวมทั้งขาดหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. แก้ไขความเข้าใจผิดทางด้านข้อเท็จจริ งทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทนั ที 3. วางแผนกล
ยุทธ์ในการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (วิมล โรมา, 2561) นอกจากนี้ ปั ญหาทางด้านการ
สื่ อสารเนื้ อหาก็เป็ นอีกหนึ่ งอุปสรรคต่อการรับรู ้ของประชาชน โดยข้อมูลวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่หน่วยงานเหล่านี้
เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ท้ งั บนสื่ อหลักและสื่ อสังคมออนไลน์อย่างเพจเฟซบุ๊ก บางส่ วนมี เนื้ อหาที่ซับซ้อนยากที่ประชาชน
ทัว่ ไปจะทาความเข้าใจ จึงทาให้ส่วนใหญ่เลือกจะหลีกเลี่ยงการรับรู ้ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ถูกนาเสนอ
ผ่านนักวิชาการที่มกั ใช้ศพั ท์เฉพาะทางในการอธิบายองค์ความรู ้เหล่านั้น ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่
ก็มีความคิดว่า การสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุภาพ ควรเป็ นหน้าที่ของสื่ อสารมวลชนที่ตอ้ งทาการย่อยข้อมูลเพื่อมา
นาเสนอและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่งในความเป็ นจริ งแม้วา่ สื่ อมวลชนจะมีความเชี่ยวชาญในด้าน
การสื่ อสาร แต่ดว้ ยเนื้ อหาทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่ตอ้ งอาศัยความรู ้เฉพาะทาง ทาให้เป็ นเรื่ องยากที่สื่อมวลชนจะ
สามารถสื่ อสารออกมาได้กระชับและถูกต้องเสมือนนักวิทยาศาสตร์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญตัวจริ ง (ปฐมสุ ดา อินทุประภา,
2560)
อย่ า งไรก็ ต ามการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพผ่ า นเพจเฟซบุ๊ ก ไม่ ใ ช่ เ รื่ องง่ า ย เนื่ อ งจากข้อ มู ล ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพนั้นมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากกว่าข้อมูลอื่น ๆ (Fontaine et al., 2018) และบางข้อมูล
อาจส่ งผลต่อความปลอดภัย ของชีวิตของผูร้ ับสาร ซึ่ งหากถูกเผยแพร่ หรื อส่ งต่อกันไปอาจส่ งผลกระทบทางด้าน
ความคิด ความเชื่อ และอาจนาไปการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมได้ (รัฐญา มหาสมุทร, 2559) ดังนั้นการจะทาให้ผคู ้ น
บนสื่ อสังคมเข้ามามีส่วนร่ วมกับเนื้ อหาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพบนเพจเฟซบุ๊ก จึงต้องอาศัยหลากหลาย
องค์ประกอบด้วยกันทั้งความรู ้ที่ถูกต้อง และกลยุทธ์การสื่ อสารมาใช้ร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์เนื้ อหา โดย
ปั จจุบนั เพจเฟซบุ๊กที่ออกมานาเสนอความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและนักวิชาการเริ่ มมีมากขึ้น
เช่น เพจหมอแล็บแพนด้า นักเทคนิ คการแพทย์ที่เล่าเรื่ องการแพทย์ปนความบันเทิง Jones Salad เพจเฟซบุ๊ก ที่
สื่ อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพในรู ปแบบการ์ ตูนผสมอินโฟกราฟิ ก (Infographics) แบบสดใสและเข้าใจง่าย และเพจ
เฟซบุ๊ก ความรู ้สนุ ก ๆ แบบหมอแมว ที่เจ้าของเพจคือคุณหมอที่คอยช่วยไขคาตอบเรื่ องการรักษาอย่างใกล้ชิด
เหล่านี้ คือเพจเฟซบุ๊กตัวอย่างและถือเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลด้านการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่มีผตู ้ ิดตามบนเฟซบุ๊ก
จานวนมากกว่า 200,000 คน ท าให้ผูว้ ิจัย ต้องการศึ ก ษาใน 2 ประเด็น คือ 1) ศึ ก ษากระบวนการสร้ า งเนื้ อ หา
วิทยาศาสตร์ สุขภาพของเพจเฟซบุ๊กซึ่ งได้รับความนิ ยม จานวน 3 เพจ ได้แก่ หมอแล็บแพนด้า Jones Salad และ
ความรู ้สนุก ๆ แบบหมอแมว 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี ส่วนร่ วมกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
บนเพจเฟซบุ๊กของผูต้ ิดตามเพจ 1 ใน 3 เพจดังกล่าว โดยผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ จะนาไปสู่ การพัฒนาโมเดลการ
สื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพผ่านเพจเฟซบุ๊กให้ ได้รับความนิ ยม เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่จะช่วยให้ผูส้ ร้างสรรค์สื่อทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนาไปพัฒนาช่องทางสื่ อสารของตน อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่ งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ลดโอกาส
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การเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทียม อีกทั้งเสริ มสร้างให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการรู ้เท่าทันสื่ อวิทยาศาสตร์
สุขภาพในสื่ อสังคมออนไลน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเนื้อหาวิทยาศาสตร์สุขภาพของเพจเฟซบุ๊ก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ตอน ประกอบด้วยกระบวนการทาวิจยั ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการสร้ างเนื้อหาวิทยาศาสตร์ สุขภาพของเพจเฟซบุ๊ก
เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ซึ่งพัฒนาด้วยการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดย
มีคาถามทั้งหมด 38 ข้อ สัมภาษณ์กบั เจ้าของเพจเฟซบุ๊กที่ สื่อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่ได้รับความนิ ยมจานวน 3
เพจ ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผ่านเงื่อนไข (ณ วันเก็บข้อมูล 15 มีนาคม 2564) คือ
เป็ นเพจเฟซบุ๊กที่มีจานวนผูต้ ิดตามมากที่สุด 3 อันดับแรกในประเทศไทย และมีการดาเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูลตลอด
ระยะการศึกษา ได้แก่ หมอแล็บแพนด้า Jones Salad และความรู ้สนุก ๆ แบบหมอแมว เก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ทาง
สถิ ติ เพื่ อตอบปั ญหาการวิจยั แล้วจึ ง สรุ ป และอภิ ปรายผล จากนั้นนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีพ รรณนาเชิ งวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)
2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการมี ส่วนร่ วมของผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมีเครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามออนไลน์
(Online Questionnaires) ซึ่งพัฒนาด้วยการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยมีคาถามทั้งหมด 24 ข้อ เก็บ
ข้อมูลจากผูใ้ ช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็ นผูต้ ิดตาม 1 ใน 3 เพจที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ หมอแล็บแพนด้า Jones
Salad และความรู ้สนุก ๆ แบบหมอแมว จานวน 400 คน (กาหนดขนาดตัวอย่างจากการคานวณสู ตร Taro Yamane)
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564 ซึ่ งผูว้ ิจยั ทาการขออนุญาตเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก
ดังกล่าวก่ อนดาเนิ นการส่ งแบบสอบถามให้กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ เชิ งพรรณนา เพื่อ
อธิ บายปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ได้แก่
ประเด็นเนื้ อหา ประเภทของเนื้ อหาที่ นาเสนอ ประเภทแหล่งข้อมูล ประเภทโพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก กลวิธีในการ
นาเสนอเนื้ อหา เทคนิ คทางการตลาด โดยวิเคราะห์จานวนการกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ อันบ่ง
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บอกถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื่อตอบปัญหาการวิจยั
แล้วจึงวิจยั ทางสถิติสรุ ปและอภิปรายผลต่อไป
ผลการวิจัย
งานวิจยั การศึกษากระบวนการสร้างเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ สุขภาพของเพจเฟซบุ๊กซึ่ งได้รับความนิ ยม โดย
ผูว้ ิจยั สามารถถอดบทเรี ยนจากการสัมภาษณ์เจ้าของเพจและผูท้ างานเบื้องหลังเพจเฟซบุ๊กที่เป็ นกรณี ศึกษาจานวน 3
เพจ คือ หมอแล็บแพนด้า Jones Salad และความรู ้สนุก ๆ แบบหมอ ดังนี้
1. หมอแล็บแพนด้ า สร้างขึ้นโดย ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน ซึ่ งเริ่ มแรกต้องการให้คนทัว่ ไปรู ้จกั อาชี พนัก
เทคนิ คการแพทย์มากขึ้น อีกทั้งต้องการถ่ายทอดความรู ้ทางด้านการแพทย์ที่คนในสังคมมักเข้าใจผิด ผ่านการหา
คาตอบจากงานวิจยั มาสรุ ป และใส่ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็ นการให้ความรู ้ วิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย สอดแทรกความตลกขาขันผ่านภาพคาแรกเตอร์ของนักเทคนิ คการแพทย์ที่ทางานในห้องแล็บจนต้องอดหลับ
อดนอน ใต้ตาคล้ าเหมือนหมีแพนด้า รวมถึงมีมุกตลกที่เป็ นกระแสในโลกออนไลน์ ภาพเหล่านี้ กลายเป็ นจุดขาย
และทาให้เพจหมอแล็บแพนด้าได้รับความนิยม
2. Jones Salad เพจเฟซบุ๊กของแบรนด์อาหารสุ ขภาพ โจนส์ สลัด ของ คุณอริ ยะ คาภิโล ประธานบริ ษทั
และเจ้าของเพจ ที่มีเป้าหมายคือการประชาสัมพันธ์แบรนด์ควบคู่ไปกับการให้ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จากแหล่งข้อมูลนักโภชนาการและผูเ้ ชี่ยวชาญโดยตรง ก่อนจะนาข้อมูลมาออกแบบเป็ นอินโฟกราฟิ กแบบการ์ ตูนที่
มีคาแรกเตอร์ ลุงโจนส์เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องแบบเข้าใจง่าย สอดแทรกความบันเทิง อีกทั้งมีกิจกรรมที่เปิ ดให้แฟนเพจได้
ร่ วมสนุกชิงของรางวัลเพื่อดึงดูดให้มีผตู ้ ิดตามจานวนมาก
3. ความรู้ สนุก ๆ แบบหมอแมว ที่มีนายแพทย์ พิรัตน์ โลกาพัฒนา เป็ นผูก้ ่อตั้งเพจเฟซบุ๊กนี้ข้ ึนเพื่อนาเสนอ
บทความที่ให้ความรู ้ทางการแพทย์อายุรกรรม เพื่ออธิ บายข้อมูล การรักษาโรคที่ถูกต้องแก่ คนในสังคม มักเลือก
ประเด็นที่มกั มีคนเข้าใจผิดและกาลังเป็ นที่สนใจมานาเสนอผ่านการค้นคว้างานวิจยั แล้วเขียนบทความประกอบ
รู ปภาพ หรื อแชร์ โพสต์จากเพจข่าวมาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ซึ่ งเนื้ อหาส่ วนใหญ่มาจากประสบการณ์ตรง และมีจุดเด่น
ด้วยการนาเสนอข้อมูลทั้งข้อดีและข้อเสี ยเพื่อเปิ ดให้สังคมได้พิจารณาและแลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกัน
โดยสามารถเปรี ยบเทียบกระบวนการสร้างเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ สุขภาพของเพจเฟซบุ๊กทั้ง 3 เพจ ได้ตาม
ตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการสร้างเนื้อหาของเพจเฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้า Jones Salad และความรู ้สนุกๆ แบบ
หมอแมว
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ าง
เพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
เนื้อหา
หมอแล็บแพนด้า
Jones Salad
ความรู้ สนุกๆ แบบ
หมอแมว
2,746,972 คน
1,299,475 คน
285,513 คน
จานวนผู้ติดตาม
2,567,271 คน
1,217,599 คน
282,887 คน
จานวนผู้กดถูกใจ
การแพทย์ การรักษาโรค
อาหารโภชนาการ และ การแพทย์ดา้ นอายุรศาสตร์
1. ประเภทเนื้อหา
การดูแลสุขภาพ
ประเด็นที่อยูใ่ นกระแสสังคม ประเด็นที่อยูใ่ นกระแส ประเด็นที่อยูใ่ นกระแส
2. ประเด็นเนื้อหา
และคนทัว่ ไปสงสัย
สังคม และคนทัว่ ไปมัก สังคม และโรคเฉียบพลัน
เข้าใจผิด
ร้ายแรง
วารสาร และฐานข้อมูลวิจยั
บทความวิชาการ
งานวิจยั และฐานข้อมูล
3. แหล่ งข้ อมูล
ทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ
ฐานข้อมูลงานวิจยั และ งานวิจยั ทางการแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
การ์ตูนอินโฟกราฟิ ก
บทความประกอบรู ปภาพ
4. ประเภทโพสต์ ที่ใช้ ชุดรู ปภาพประกอบกับ
เนื้อหา
และแชร์ขอ้ มูลจากเพจอื่น
อธิบายเรื่ องยากให้เข้าใจง่าย ใช้ภาพการ์ตูนที่เล่าเรื่ อง เล่าจากประสบการณ์ตรง
5. กลวิธีในการ
มีความคิดสร้างสรรค์
สนุก เข้าใจง่าย
บอกทั้งข้อดีหรื อข้อเสี ย
นาเสนอ
สร้างคาแรกเตอร์ที่ดู
สร้างคาแรกเตอร์ จัด
นาเสนอเรื่ องราวใกล้ตวั
6. เทคนิคสื่ อสาร
สนุกสนาน เข้าถึงง่าย
กิจกรรมร่ วมสนุก
เป็ นที่สนใจของสังคม
ทางการตลาด
นอกจากนี้ ผลการวิจยั จากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี ส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเพจ
เฟซบุ๊กทั้ง 3 เพจ จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่อยู่ในอายุช่วง 25 – 31 ปี ซึ่งมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และ
วัยทางาน และพบว่า ผูค้ นส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมกับโพสต์ต่าง ๆ บนเพจเฟซบุ๊ก ดังกล่าว ด้วยการกดถูกใจมากที่สุด
รองลงมาคือ แชร์และแสดงความคิดเห็น ตามลาดับ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ผตู ้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กมี ส่วนร่ วมกับโพสต์ที่
มีการนาเสนอเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมากที่สุด มีดงั นี้
1. มีการสื่ อสารที่เน้นประเด็นการให้ความรู ้ความเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 52.25
2. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ
44.75
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3. มีการนาเสนอเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการแพทย์และการรักษาโรค คิดเป็ นร้อยละ 45
4. ใช้อินโฟกราฟิ กเป็ นรู ปแบบการนาเสนอ คิดเป็ นร้อยละ 47.5
5. มีวตั ถุประสงค์ของการนาเสนอ คือ การให้ขอ้ มูล เพื่อสร้างความตระหนักรู ้และเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ
48.75
6. มีการเล่าเรื่ องที่สนุกและเข้าใจง่ายเป็ นจุดขายในการนาเสนอเนื้ อหา คิดเป็ นร้อยละ 49.5
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพทั้ง เพจ ในด้านกระบวนการสร้างเนื้ อหา 3
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็ นขั้นตอนต่าง ๆ และสร้ างแบบจาลองกระบวนการสร้าง
เนื้อหาวิทยาศาสตร์สุขภาพบนเพจเฟซบุ๊กในประเทศไทยได้ ดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผน
(Planning)
1) กาหนดวัตถุประสงค์
2) กลุ่มเป้าหมาย
3) การแบ่งหน้าที่

3. ขั้นตอนการพัฒนาและเผยแพร่ เนื้อหา
(Development)
1) กลวิธีการนาเสนอ
2) เทคนิคสื่ อสารทางการตลาด
3) การแบ่งหน้าที่

2. ขั้นตอนการออกแบบ
(Design)
1) ประเภทเนื้อหา
2) การเลือกประเด็น
3) แหล่งข้อมูล
4) ประเภทโพสต์ที่ใช้

4. ขั้นตอนการประเมินและการปรับปรุง
(Evaluation)
1) รับฟังและวิเคราะห์ผลตอบรับที่ได้
2) การปรับปรุ งผลงาน

ผลตอบรับ
Feedback

เนื้อหาหน้าเพจเฟซบุ๊ก
(Contents on Facebook Pages)

รู ป 1 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารความรู ้วิทยาศาสตร์สุขภาพบนเพจเฟซบุ๊กในประเทศไทย
จากรู ปแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสื่ อสารความรู ้วิทยาศาสตร์สุขภาพของเพจเฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้า
Jones Salad และความรู ้สนุกๆ แบบหมอแมว สามารถวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและอภิปรายได้ว่า ทั้ง เพจเฟซบุ๊กมี 3
ขั้นตอนอันเป็ นกระบวนการสร้างเนื้ อหา และกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านเพจเฟซบุ๊กที่มีโครงสร้างและลาดับ
การทางานแบบเดียวกัน สอดคล้องกับขั้นตอนในแบบจาลองกระบวนการสื่ อสารความรู ้วิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย
ของพิระดา ธรรมวีระพงษ์ ที่กล่าวว่า การสื่ อสารวิทยาศาสตร์บน (2558)สื่ อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย ขั้นตอน 4
สาคัญ คือ การวางแผน การออกแบบ การพัฒนาและการประเมิน โดยพบว่าสื่ อสังคมออนไลน์เอื้ อให้เกิ ดการ
รวมกลุ่มกันทั้งในแง่ของผูด้ ูแลและผลิตเนื้ อหา และผูใ้ ช้ทวั่ ไปที่เข้ามาเสพเนื้ อหาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการสื่ อสารแบบ
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สองทิศทาง เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2560) ที่พบว่าแพล็ตฟอร์ มออนไลน์ ถือเป็ นพื้นที่
เปิ ดรับให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่ วมกับการสื่ อสารได้ จึงเอื้อให้เกิดลักษณะการมีส่วนร่ วมด้วยการแสดงความคิดเห็น
ผ่านการโพสต์หน้าเพจ การตอบโพสต์ต่าง ๆ และการส่งข้อความส่วนตัว นอกจากนี้ผลวิจยั มีความสอดคล้องกับวีร
พงษ์ พวงเล็ก (2560) ซึ่ งพบว่า เพจเฟซบุ๊ก ที่ไ ด้รับ ความนิ ยมนั้น จาเป็ นต้องมี ก ารวางแผนที่ ดีและเป็ นขั้น ตอน
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน แล้วค้นหาแนวคิด (Concept) ให้ตรงกับที่ กลุ่มเป้ าหมายนั้น พร้ อมกับหาบุคลิก
(Character) ให้เพจเฟซบุ๊กโดดเด่น และเสริ มกลยุทธ์ในการสร้างเพจเฟซบุ๊กให้เป็ นที่นิยมมี ได้แก่ 1. ใช้รูปภาพเพื่อ
สร้างรอยยิ้ม 2. ใช้เกร็ ดความรู ้ที่ตรงใจกลุ่มเป้ าหมาย 3. นาเสนอเนื้ อหาที่ทนั สมัย 4. มีวลีเด็ด 5. นาเสนอเนื้ อหาที่
แตกต่าง 6. เขียนด้วยภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย 7. โพสต์ต่อเนื่องทุกวัน
จากการวิจยั จากแบบสอบถามพบว่าผูต้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพทั้ง เพจ 3
ปี เป็ นวัยทางาน และมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่สามารถ 31 – 25 ส่ วนใหญ่อยู่ในอายุช่วง
เข้าถึงข้อมูลทางสื่ อสังคมออนไลน์ได้ง่าย และเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่มีจานวนมากที่สุด อีกทั้งมีความสนใจในเรื่ อง
การดูแลรักษาสุ ขภาพมากขึ้น ทาให้มีความสนใจในประเด็นดังกล่าว โดยในกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญในการหาข้อมูล
จากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะงานวิจยั มากที่สุด และยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงของ
เนื้ อหาที่ นาเสนอหน้าเพจเฟซบุ๊กอี กด้วย ส่ วนในด้านเนื้ อหาที่ สนใจ จะเป็ นในเรื่ องการรักษาโรคและการดู แล
สุขภาพ เนื่องจากเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่สาคัญต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยรู ปแบบการนาเสนอที่ผรู ้ ับสารชื่นชอบเป็ นพิเศษ
คืออินโฟกราฟิ ก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อริ ชยั อรรคอุดมและคณะ (2560) ที่พบว่า ปัจจัยด้านจุดขายที่ชอบ
การเล่าเรื่ องที่สนุกและเข้าใจง่าย เหมาะแก่การแปลงข้อมูลปริ มาณมากให้เป็ นรู ปภาพประกอบคาสั้น ๆ ที่ทาให้ผรู ้ ับ
สารอ่านทาความเข้าใจได้ และจดจาข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ผูต้ ิดตามเพจเฟซบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพทั้ง เพจ ยังให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ของการนาเสนอเ นื้ อหาเพื่อสร้างความตระหนักรู ้และเข้าใจใน 3
เรื่ องการดูแลสุ ขภาพสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Fontaine et al. (2018) ที่กล่าวว่า สิ่ งสาคัญที่สุดของกระบวนการ
สื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ คือ การสร้างองค์ความรู ้ที่ถูกต้อ ง นอกจากนี้ อินโฟกราฟิ กเป็ นการสรุ ปข้อมูลให้ส้ ัน
กระชับประกบกับภาพที่สื่อความหมายเช้าใจง่าย ควบคู่กบั การสร้างความตระหนักและความรู ้เท่าทันสื่ อให้กบั ผูร้ ับ
สาร ตามที่ ง านวิ จัย ของ Heldman et al. (2013 ที่ ก ล่ า วว่ า การ ( -บู ร ณาการกระบวนการสื่ อ สารบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ร่วมกับการจัดกิจกรรมจะช่วยให้ผสู ้ ่ งสารมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น จะช่วยให้ประชาชนได้เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ก่อให้เกิดการส่ งต่อองค์ความรู ้ที่ถูกต้องอย่างแพร่ หลายใน
สังคม อันจะนาไปสู่การกระตุน้ ให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและรู ้เท่าทันสื่ อต่อไป
ดังนั้นการจะสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสื่ อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากต้องถอด
บทเรี ยนกระบวนการสร้างเนื้ อหาจากเพจเฟซบุ๊กซึ่งเป็ นต้นแบบที่ดี และมีผลงานสื่ อสร้างสรรค์ที่ได้รับความนิ ย ม
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แล้ว การศึกษาพฤติกรรมของผูร้ ับสารที่เป็ นผูใ้ ช้เฟซบุ๊กก็เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การสร้างเพจเฟซบุ๊กที่
ต้องการนาเสนอเนื้ อหาทางวิทยาศาตร์ สุขภาพ สามารถผลิตสื่ อและสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตอบโจทย์กบั ความต้องการ
ของผูร้ ับสารซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้ประสบความสาเร็ จ รวมถึงช่วยเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่ อถือและมี
ประโยชน์มากขึ้น อันจะช่วยขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และรู ้เท่าทันสื่ อควบคู่กนั ไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเพจเฟชบุ๊กที่มีการสื่ อสารวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ เพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการศึกษา
ในงานวิจยั นี้แล้ว
2. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรมีการศึกษาการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ สุขภาพในแพล็ตฟอร์ มอื่น ๆ นอกจากเฟซบุ๊ก เช่น ทวิตเตอร์
(Twitter) ยูทูป (Youtube) อินสตราแกรม (Instragram) และติ๊กตอก (Tiktok) เป็ นต้น และควรมีการศึกษาการสื่ อสาร
วิทยาศาสตร์ สุขภาพในหน่วยงานรัฐด้วย เพื่อให้เห็นความแตกต่างจากการสื่ อสารเพจเฟซบุ๊กด้วยบุคคลทัว่ ไปหรื อ
เอกชน และได้เห็นว่าควรจะปรับปรุ งหรื อดาเนินการทางานไปในทิศทางไหน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัย และประสิ ทธิ ภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2) เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการทา
วิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภูมิ จานวน 218 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยและประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่นโยบายของ
หน่วยงานมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ความรู ้ในการทาวิจยั ทักษะในการทาวิจยั และ
แหล่งความรู ้สาหรับศึกษาค้นคว้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.01 ส่ วนนโยบายของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 นอกจากนี้ ย งั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ข ้อเสนอแนะให้ม หาวิ ทยาลัย จัดสรรงบประมาณในการตี พิมพ์
บทความให้แก่บุคลากรสายสนับสนุ น เปิ ดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุ นสามารถขอทุนวิจยั ประเภทอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากทุนวิจยั สถาบัน และควรสนับสนุนส่ งเสริ มสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับ สนุ นทางานวิจยั เพิ่ม
มากขึ้น
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพ วิจยั สถาบัน บุคลากรสายสนับสนุน
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the factors and efficiency institutional research of support
personnel of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi and 2) to test factors influencing the efficiency
institutional research of support personnel of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The
quantitative research method was used in this research by using questionnaires as a tool to collect data from 218
support personnel of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. The statistics used for data analysis
were frequency, percentage, mean, standard deviation, and statistical analysis of multiple regression. The research
results showed that the level of opinion about factors and efficiency institutional research of support personnel was
at moderate level where the organizational policy had the highest average point. The hypothesis testing results
showed that the research knowledge, research skills and sources of knowledge for research had a positive influence
on the effectiveness of institutional research significantly at 0.01 level whereas organizational policy had significant
positive influence on institutional research efficiency at the 0.05 level. In addition, it was found that the respondents
suggested that the university should allocate the budget for publishing articles to support personnel, allowing
support personnel to request other types of research grants other than institutional research grants and should
support, promote and encourage support personnel to do more research work.
Keyword: Efficiency, Institutional Research, Support Personnel
บทนา
การวิจยั สถาบันเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่สาคัญที่ใช้พฒ
ั นาองค์กรสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล ซึ่งการวิจยั สถาบันเป็ นการวิจยั หรื อค้นคว้าหาคาตอบด้วยวิธีที่น่าเชื่อถือได้ ในเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หาร
ของหน่วยงาน หรื อสถาบันนั้น ๆ เพื่อได้ขอ้ สรุ ปใหม่จากงานวิจยั สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการ
วางแผนการกาหนดนโยบาย และการตัดสิ นใจต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2542) ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกระดับดาเนิ นการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเช่นกัน ซึ่งในความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ให้ความหมายว่า การวิจยั สถาบันเป็ นการดาเนินงานวิจยั เชิงประเมิน เกี่ยวกับองค์กร เพื่อใช้
ผลการวิ จัย เชิ ง ประเมิ น นั้น มาประกอบการตัด สิ น ใจในการจัด ท านโยบาย และแผน วิ สั ย ทัศ น์ พันธกิ จและ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรนั้น ดังที่ทรงธรรม ธี ระกุลและคณะ (2558) กล่าวว่า กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ต้องอาศัยการวิจยั สถาบันเข้ามาช่วย ทั้งนี้ เนื่ องจากการประกันคุณภาพการศึกษาจะไม่สามารถดาเนิ นการได้อย่าง
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สมบูรณ์ถา้ ขาดเรื่ องของการวิจยั สถาบัน และวิจิตร ศรี สอ้าน (2542) กล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุ น
อย่างต่อเนื่ อง งานวิจยั สถาบันในระดับอุดมศึกษายังขาดการวิเคราะห์ทิศทางในอนาคต งานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ น
การศึกษาสถานภาพที่เป็ นอยู่และตอบคาถามว่าเกิ ดอะไรขึ้นในปั จจุ บนั ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัย ต้อง
ตระหนัก และให้ความสนใจในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการวิจยั สถาบันนอกจาก
จะนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งและพัฒนาสถาบันแล้ว ยังเป็ นผลงานทางวิชาการที่สามารถนาไปใช้ในการ
ขอรับการประเมิน เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของผูท้ าวิจยั ได้อีกทางหนึ่ง
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 รองรับปั จจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
เทคโนโลยี ตลอดจนภาวะความเสี่ ย งใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มหาวิ ท ยาลัย ได้ก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ ว่ า จะก้า วสู่ ก ารเป็ น
“มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ นั สู ง” ซึ่ งในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรมสร้างความเข้ม แข็ง ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ส่ งเสริ ม ผลักดันให้นาเทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ เพื่ อ สร้ า งความมั่น คงให้ ม หาวิ ท ยาลัย ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศ ซึ่ งบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา จะเป็ นพลังขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลนั้น
ถ้ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มทักษะความชานาญในงาน เพื่อการพัฒนา
งาน ซึ่งกระบวนการหนึ่งที่สาคัญ คือการพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั (Routine to Research หรื อ R2R) ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นการศึกษาวิจยั จากงานประจาที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นที่จะนาผลการวิจยั ไปพัฒนาการทางานประจาของตนเองและ
ของมหาวิ ท ยาลัย ฉะนั้น การวิ จัย สถาบัน จึ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ส ามารถน ามาใช้ใ นการพัฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนให้มีผลงานวิจยั ซึ่งสามารถนาไปเป็ นผลงานทางวิชาการได้อีกด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทาวิจยั จึงมี
นโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจยั ที่มุ่ งเน้นไปยังบุคลากรสายสนับสนุนให้มีการทาวิจยั เพื่อให้สามารถนาความรู ้ที่
ได้จากการวิจยั ไปสู่ กระบวนการพัฒนางานที่ตนเองทาอยู่ เพราะงานวิจยั สถาบันเป็ นการวิจยั ในหน่วยงาน ตาม
ขอบเขตลักษณะหน้าที่หรื อโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ และที่สาคัญที่สุดผูบ้ ริ หารสามารถนาผลการวิจยั ที่
ได้มาช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่ องตลอดจนนาไปสู่ การพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ลาดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้พ ัฒนาศักยภาพความสามารถในการทางานวิจยั
จากงานประจานั้น จึงจาเป็ นต้องทาวิจยั เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบัน
ของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ และเป็ นแนวทางให้บุคลากรสาย
สนับสนุ นได้ทาวิจยั เพิ่มมากขึ้น เป็ นการพัฒนางานประจาของตน และสามารถนาผลงานวิจยั ที่ได้ไปใช้ในการ
สร้างความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย และประสิ ท ธิ ภ าพในการทาวิจัย สถาบัน ของบุค ลากรสายสนับสนุ น มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่ อ ทดสอบปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการท าวิ จัย สถาบัน ของบุ ค ลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่ อทราบปั จจัย และประสิ ท ธิ ภาพในการทาวิ จัย สถาบัน ของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่อทราบผลการทดสอบปั จจัยที่ มี อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3. เพื่ อ เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ ทางานวิจยั สถาบันเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพงานวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ นในการปรับปรุ งและพัฒนางานประจาให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้องในการกาหนดนโยบายต่าง ๆ การแก้ปัญหา และ
การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ 4 ศูนย์พ้ืนที่
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้ นจานวน 478 คน (ข้อมูลจากกองบริ หารงานบุคคล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
กลุ่ มตัวอย่างที่ เลื อก ได้มาจากการแบ่ งชั้นสั งกัดศูนย์พ้ืนที่ และสุ่ มตัวอย่างแบบง่ าย (Simple Random Sampling)
ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ สู ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) (http://research.bu.ac.th/knowledge/kn46/
Samplesize.pdf) ได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 218 คน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบกาหนดคาตอบให้เลือกเพียง
คาตอบเดียวตามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปั จจัยในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ น มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ระดับความคิดเห็นมาก ระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความ
คิดเห็นน้อย และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ระดับความคิดเห็นมาก ระดับความคิ ดเห็นปานกลาง ระดับความ
คิดเห็นน้อย และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
การสร้ างเครื่ องมือในการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างและการประเมินคุณภาพเครื่ องมือ มีดงั นี้
1. ศึกษาจากเอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

25

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. วิเคราะห์และออกแบบ แบบสอบถามฉบับร่ าง และประเมินคุณภาพของเครื่ องมือด้านความตรงเชิ ง
เนื้ อ หา (Content Validity) โดยผ่ า นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 คน พิ จ ารณาประเมิ น ผลและน ามาปรั บ แก้ต าม
ข้อเสนอแนะซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
3. ประเมินคุณภาพของเครื่ องมือโดยหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั จะนาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับประชากร จานวน 30 คน และนามาหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach α – Coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.973
4. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอข้อมูลจากกองบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
2. ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทาวิจยั ลงนามโดยคณบดีคณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถึงผูต้ อบแบบสอบถาม
3. เก็บแบบสอบถาม 4 ศูนย์พ้นื ที่
4. ได้รับแบบสอบถามกลับคืน และนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน ได้แบบสอบถามที่พร้อมจะ
นามาวิเคราะห์ จานวน 218 ฉบับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีข้นั ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์เพื่อหา ค่าความถี่ และค่าร้อยละ จากแบบสอบถามตอนที่ 1
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ซึ่งแต่ละข้อมีตวั เลือก 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (บุญใจ
ศรี สถิตย์นรากูร, 2550)
5
หมายถึงระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4
หมายถึงระดับความคิดเห็นมาก
3
หมายถึงระดับความคิดเห็นปานกลาง
2
หมายถึงระดับความคิดเห็นน้อย
1
หมายถึงระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
3. แบบสอบถามตอนที่ 4 วิเคราะห์เนื้อหาและสรุ ปข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนมากเป็ นเพศหญิง จานวน 162 คน
คิดเป็ นร้อยละ 74.30 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31–40 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.40 ส่วนมากสังกัดศูนย์
พื้นที่พระนครศรี อยุธยา หันตรา จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.40 และผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากยังไม่มี
ประสบการณ์การทาวิจยั จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.50
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและประสิ ทธิภาพการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
ปัจจัยการทาวิจัย
S.D
ระดับความคิดเห็น
x̅
1. ด้านความรู ้ในการทาวิจยั
2.77
0.797
ปานกลาง
2. ด้านทักษะในการทาวิจยั
2.72
0.745
ปานกลาง
3. ด้านแหล่งความรู ้สาหรับศึกษาค้นคว้า
2.88
0.840
ปานกลาง
4. ด้านนโยบายของหน่วยงาน
3.13
0.767
ปานกลาง
รวม
2.87
0.663
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการทาวิจยั สถาบันในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅= 2.87, S.D. =
0.663) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านนโยบายของหน่วยงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 3.13, S.D. = 0.767)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิ ทธิภาพการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
ประสิทธิภาพการทาวิจัย
1. ท่านกาหนดระยะเวลาในการทางานวิจยั แต่ละเรื่ องได้อย่าง
เหมาะสม
2. ท่านสามารถทางานวิจยั เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ท่านสามารถทางานวิจยั ได้ผลตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ท่านมีเทคนิควิธีการทางานวิจยั ที่สะดวก รวดเร็ ว
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x̅
2.84

S.D
0.904

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

2.80
2.83
2.76

0.893
0.902
0.894

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประสิทธิภาพการทาวิจัย
5. ผลงานวิจยั สถาบันมีความถูกต้อง ครบถ้วน
6. การทาวิจยั สถาบันสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
7. ผลงานวิจยั มีคุณค่าเหมาะสมกับเวลาและค่าใช้จ่าย
8. ผลงานวิจยั สามารถนาไปเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการต่าง
ๆ ได้
9. การทาวิจยั สถาบันทาให้มีกาลังใจในการพัฒนางานประจาให้
ดีข้ นึ
10. ผลงานวิจยั ได้รับคาชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชา
รวม

x̅
2.92
2.94
2.92
2.96

S.D
0.920
0.924
0.932
0.957

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.96

0.964

ปานกลาง

2.86
2.87

0.930
0.823

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.87, S.D. = 0.823) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ผลงานวิจยั สามารถนาไปเผยแพร่ ในงาน
ประชุมวิชาการต่าง ๆ ได้ และการทาวิจยั สถาบันทาให้มีกาลังใจในการพัฒนางานประจาให้ ดีข้ ึน อยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = 2.96, S.D. = 0.957, 0.964) ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการทาวิจัย
สัมประสิทธิ์การ ความคลาดเคลื่อน
ปัจจัย
ถดถอย
มาตรฐาน
t
p - Value
(β)
(ε)
ค่าคงที่ (a)
0.137
0.158
0.864
0.389
ความรู ้ในการทาวิจยั
0.236
0.082
2.871
0.005**
ทักษะในการทาวิจยั
0.369
0.088
4.195
0.000**
แหล่งความรู ้สาหรับศึกษา
0.245
0.065
0.250
0.000**
ค้นคว้า
นโยบายของหน่วยงาน
0.118
0.058
2.037
0.043*
Adjusted R Square
0.638
* p < 0.05 , ** p < 0.01
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุน พบว่าความรู ้ในการทาวิจยั ทักษะในการทาวิจยั และแหล่งความรู ้สาหรับศึกษาค้นคว้า มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนนโยบายของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ เสนอแนะอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการตี พิมพ์บทความให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุน เปิ ดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอทุนวิจยั ประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากทุน
วิจยั สถาบัน และควรสนับสนุนส่ งเสริ มสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนทางานวิจยั เพิ่มมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 74.30,
ส่ วนมากมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 62.40, ส่ วนมาก สังกัดศูนย์พ้ืนที่พระนครศรี อยุธยา หันตรา คิดเป็ น
ร้อยละ 56.40 และส่วนมากยังไม่มีประสบการณ์การทาวิจยั คิดเป็ นร้อยละ 77.50
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการทาวิจยั สถาบันในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.87, S.D. = 0.663) ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านนโยบายของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.13, S.D. = 0.767) และประสิ ทธิภาพ
ในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.87, S.D. = 0.823)
ผลการทดสอบปั จจัย พบว่า ความรู ้ในการทาวิจยั ทักษะในการทาวิจยั และแหล่งความรู ้สาหรับศึกษา
ค้นคว้า มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ น อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.01 ส่ วนนโยบายของหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสาย
สนับสนุน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในการตีพิมพ์บทความของบุคลากรสายสนับสนุน
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอทุนวิจยั ประเภทอื่น ๆ ได้อีก และส่งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุน
ทางานวิจยั เพิม่ มากขึ้น
ความรู ้ ในการท าวิจัย มี ระดับความคิ ดเห็ นปานกลาง ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยน้อยสุ ดเป็ นล าดับที่ 2 ทั้งนี้ เนื่ องจาก
บุคลากรสายสนับสนุ นยังมีความรู ้ในการทาวิจยั ไม่มากพอเกี่ยวกับการกาหนดหัวข้องานวิจยั การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ อรุ ณศรี กางเพ็ง (2546) ที่พบว่า ปั จจัยด้านความรู ้ในการทาวิจยั มี
ความสาคัญต่อการทาวิจยั สถาบัน คือ ความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา ความรู ้เกี่ยวกับการกาหนดหัวข้อหรื อ
ปัญหาการวิจยั และความรู ้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั และสอดคล้องกับสุรชัย เกตุนิล (2560) ที่ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีคุณลักษณะของผูว้ ิจยั ที่มีความรู ้สูงเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั จะมีโอกาสคาดหวังที่จะทางานวิจยั
สถาบันมากขึ้น
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ทักษะในการทาวิจยั มีระดับความคิด เห็นปานกลาง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคลากรสาย
สนับสนุ นยังมี ทกั ษะในการทาวิจยั ไม่ เพียงพอ ควรเพิ่มทักษะเกี่ ยวกับการสรุ ปผลการวิ เคราะห์ ข ้อมูล การเขี ยน
รายงานการวิจยั สอดคล้องกับอรุ ณศรี กางเพ็ง (2546) ที่พบว่าปั จจัยด้านทักษะในการทาวิจยั ที่มีความสาคัญ คือ
ทักษะด้านการแปลผลและสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทักษะการเขียนรายงานการวิจยั และสอดคล้องกับ สุภางค์ จัน
ทวานิ ช (2524) กองวิจยั การศึกษา (2533) และสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2542) ที่พบว่า
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการทาวิจยั คือ มีทกั ษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผลข้อมูล เพราะเป็ นทักษะพื้นฐานที่จาเป็ น
สาหรับนักวิจยั ซึ่งจะส่ งผลให้การทาวิจยั สถาบันมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
แหล่งความรู ้สาหรับศึกษาค้นคว้า มีระดับความคิดเห็นปานกลาง ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู ้ สาหรับ
ศึ ก ษาค้น คว้า ที่ ม ากพอ จะท าให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สามารถหาข้อ มู ล ต่ า งๆ ได้ง่ า ยขึ้ น ท าให้ ง านวิ จัย มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การทาวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุนระดับพนักงานปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านแหล่งความรู ้สาหรับการศึกษาค้นคว้าอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับอรุ ณศรี กางเพ็ง (2546) ที่
พบว่าปัจจัยด้านแหล่งความรู ้สาหรับการศึกษาค้นคว้าที่มีผลต่อการทาวิจยั คือ มีห้องสมุดสาหรับการศึกษาค้นคว้า
และสอดคล้องกับสุภางค์ จันทวานิช (2524) ที่กล่าวว่า การส่งเสริ มให้เกิดการวิจยั จาเป็ นต้องมีศูนย์ขอ้ มูลที่ดีพร้อม
ที่จะนามาใช้ได้ มีเอกสารและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับสุรชัย เกตุนิล (2560) ที่ศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบว่าการที่ บุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการได้รับสภาพแวดล้อมการทางาน และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ดี จะมี
โอกาสคาดหวังที่จะทางานวิจยั สถาบันได้มากขึ้น
นโยบายของหน่วยงาน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งหมายถึงว่า ถ้ามหาวิทยาลัยมี
นโยบายสนับสนุนการทาวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุนมากเพียงใด ก็ยอ่ มจะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั
ของบุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้นเพียงนั้น สอดคล้องกับอรุ ณศรี กางเพ็ง (2546) ที่พบว่าปัจจัยด้านนโยบายของ
หน่วยงานที่มีความสาคัญ คือ ผูบ้ ริ หารมีนโยบายส่ งเสริ มการทาวิจยั ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้มีการนาผลการวิจยั มาใช้
ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน และผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้มีการอบรมการทาวิจยั และดังที่ทรงธรรม ธีระกุล และ
คณะ (2558) กล่ า วว่า สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การวิ จัย สถาบัน ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ จะต้อ งให้
ความสาคัญและส่ งเสริ มสนับสนุ นในเรื่ องนี้ อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง และที่ สาคัญต้องเป็ นงานวิจยั ที่ มีคุณภาพ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง ซึ่งจะส่ งผลให้สถาบันเกิดการพัฒนาและเจริ ญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ ง และ
สอดคล้องกับสุ รชัย เกตุนิล (2560) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า การได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา การประกาศคุณงามความ
ดีของงานวิจยั ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้จริ ง จะทาให้บุคลากรสายสนับสนุนทางานวิจยั เพิ่มมากขึ้น
ประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง ดังที่ผลวิจยั
พบว่ า บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ส่ ว นมากยัง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท าวิ จัย ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 77.50 แต่ ถ ้า หาก
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มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู ้สาหรับศึกษาค้นคว้าที่มากพอ และมีนโยบายสนับสนุ นการทาวิจยั ของบุคลากรสาย
สนับสนุ นให้มีมากขึ้น ก็ย่อมที่ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทาวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ นให้มีมากขึ้น
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) ได้ทาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติ ดตั้ง เครื่ องจัก รสายการผลิ ตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ถ้า
พนักงานสามารถทางานได้ตามเป้าหมายที่กาหนด มีความถูกต้องรวดเร็ วทันตามเวลา ผลงานที่ออกมาจะมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับขององค์กร
ส่ วนผลการทดสอบปั จจัย พบว่า ทุกปั จจัยไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ในการทาวิจยั ทักษะในการทาวิจยั แหล่ง
ความรู ้สาหรับ ศึกษาค้นคว้า และนโยบายของหน่ วยงาน ต่างมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการทาวิ จัย
สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้ น ฉะนั้นบุคลากรสายสนับสนุนควรต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ทาวิจยั และการมีทกั ษะในการทาวิจยั อย่างเพียงพอ จะทาให้สามารถทางานวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับมหาวิทยาลัยควรต้องมีแหล่งความรู ้สาหรับศึกษาค้นคว้า และมีนโยบายสนับสนุ นการทาวิจยั ของ
บุคลากรสายสนับสนุนมากเพียงใด ก็ ย่อมจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทาวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุ นมาก
ขึ้นเพียงนั้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั บุคลากรสายสนับสนุนส่ วนมากยังไม่มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ฉะนั้นมหาวิทยาลัยควร
ต้องส่ งเสริ ม สนับสนุ น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการทาวิจยั ให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยต้อง
สนับสนุนปัจจัยด้านความรู ้ในการทาวิจยั ทักษะในการทาวิจยั แหล่งความรู ้ สาหรับศึกษาค้นคว้า และนโยบายของ
หน่วยงาน ให้กบั บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เพราะจากผลการวิจยั ปรากฏว่า ทุกด้านดังกล่าวมีความเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปั ญหา และอุปสรรคในการทาวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุ น เพื่อได้นาผลวิจยั มาแก้ไ ข
ข้อจากัดต่าง ๆ ในการทาวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรนางานวิจยั ของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยมาสังเคราะห์ เพื่อศึกษาแนวทางในการนา
ผลการวิจยั มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

31

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เอกสารอ้ างอิง
กองวิจยั ทางการศึกษา. (2533). วิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ . กรุ งเทพฯ : กองวิจยั การศึกษา กรมวิชาการ.
จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์. (2558). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการทาวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับพนักงานปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทรงธรรม ธีระกุล, วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์, เสาวนีย ์ แสงสี ดา, วารุ ณี ทิพโอสถ, ศศิธร ดีใหญ่ และ โสภิน วัฒน
เมธาวี. (2558). แนวคิดและแนวทางจากประสบการณ์ ในการทาวิจัยสถาบัน. หน่วยวิจยั สถาบันบัณฑิต
วิทยาลัย. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัย :แนวทางปฏิบัติส่ ูความสาเร็จ. กรุ งเทพฯ: ยูแอนด์ไอ อินเตอร์
มีเดีย จากัด.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565.
http://www.plan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_11.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542) http://www.stdaffairs.ru.ac.th/index.php
วิจิตร ศรี สอ้าน. (2542). รัฐธรรมณูญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานการ สัมมนาทางวิชาการเนื่องใน
โอกาสสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัยครบ 27 ปี . กรุ งเทพฯ. สานักส่งเสริ มและพัฒนาระบบบริ หาร สานักงาน
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
สุภางค์ จันทวานิช. (2524). “บรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการวิจยั ทางการศึกษา,” การวิจยั ทางการศึกษา. 4 : 22-55 ;
กุมภาพันธ์ – มีนาคม.
สุรชัย เกตุนิล. (2560). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการทาวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2542). สภาพวิจยั ทางการศึกษาในประเทศ. กรุ งเทพฯ :
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
อรุ ณศรี กางเพ็ง. (2546). ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนต่ อการทาวิจัยสถาบัน ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัครเดช ไม้จนั ทร์. (2560). ปั จจัยที่มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง
เครื่ องจักรสายการกผลิตในจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.

32

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การจัดการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนชาติพนั ธุ์ส่วย (กูย)
อาเภอเมืองจันทร์ และอาเภอห้ วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
Creative Tourism Management in the Case Study of Ethnic Community (Kuy),
Mueang Chan District and Huai Thap Than District, Si Sa Ket Province
ธันยพงศ์ สารรัตน์* ศุภชัย แก้วเกิด และ ภัคพล ทวี
Thanyapong Sararat*, Suphachai Khaewkhoed and Phakkaphon Thawee
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ อ.เมืองฯ จ.ศรี สะเกษ
Social studies Program, Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University, Mueang Sisaket, Sisaket, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: thanyapong.s@sskru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมของชาวส่ วย
(กูย) อาเภอเมืองจันทร์ อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้การค้นคว้าด้านเอกสาร
และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 10 คน คือ ผูน้ าชุมชนของทั้งสองอาเภอ สมาชิกกลุ่มทาดอกไม้หมก กลุ่ม
ทอผ้า กลุ่มทาเครื่ องจักสาน กลุ่มทาเครื่ องแต่งกายระบาอัปสรา กลุ่มแสดงราพระอินทร์ พระสงฆ์ที่ทายาสมุนไพร
และชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนชาวส่วย (กูย) และนักท่องเที่ยว ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนชาวส่วย (กูย) อาเภอ
เมืองจันทร์ และอาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ได้รับการส่ งเสริ มด้าน
การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม แต่ที่ผ่านมานัก ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เข้ามาตามเทศกาลไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ และ
ปราสาทบ้านปราสาท งานวิจยั จึงเสนอให้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาวส่ วย (กูย) อาเภอเมืองจันทร์ และอาเภอห้วย
ทับ ทัน มาเพิ่ ม โอกาสการท่ องเที่ ย วในชุ ม ชน โดยนาเสนอกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเชิ ง สร้ า งสรรค์ 3 ด้า น คื อ 1)
พิธีกรรมพื้นบ้าน 2) การทอผ้าทาเครื่ องประดับ 3) การทาผลิตภัณฑ์จากวัสดุทอ้ งถิ่น และการทาของใช้อาหาร และ
ยาสมุนไพร โดยเน้นกลุ่ม นักท่ องเที่ย วขนาดเล็ก และเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ที่ นัก ท่องเที่ ย ว
สามารถมีส่วนร่ วมได้
คาสาคัญ: ส่วย (กูย) อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรี สะเกษ ส่วย (กูย) อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ ทุนทาง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
Abstract
The objective of this research was to propose creative tourism activities from the cultural capital of the
Suay (Kuy) community in Mueang Chan District and Huai Thap Than District, Si Sa Ket Province. This qualitative
research used document research and in-depth interviews with a total of 10 key informants including 2 community
leaders of both districts, members for flower streamed curry making group, weaving group, basketry group,
Apsara costume making group, Indra dancing performance group, herbalist monks, and tourism of Kuy
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community promotion, and tourists. The result showed the Suay (Kuy) community in Mueang Chan District and
Huai Thap Than District, Si Sa Ket Province had unique cultural capital and had been culturally promoted.
However, in the past, the majority of the tourists visited during the festival of worshipping Phra That Mueang
Chan and Prasat Ban Prasat. The research therefore proposed the use of the cultural capital of the Suay people
(Kuy) in Mueang Chan District and Huai Thap Than District to increase opportunities for tourism in the
community. There were 3 aspects of creative tourism presented including folk ritual, making of weaving and
jewelry, making products from local materials and making of utensils foods and herbal medicines. The small-size
group of tourists and the creative tourism activities requiring participation from tourists must be promoted in the
mentioned above aspects.
Keyword: Suay (Kuy) community in Mueang Chan District Si Sa Ket Province, Suay (Kuy) community in Huai
Thap Than District Si Sa Ket Province, Cultural Capital, Creative Tourism
บทนา
วัฒนธรรมเป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญในการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีวฒั นธรรมต่างจากตน (Richards, 2011) ความสาคัญของวัฒนธรรมทาให้เกิดรู ปแบบการท่องเที่ยวที่
เรี ยกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ซึ่งนักวิชาการและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เห็นว่าเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ดี ช่วยสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและทาให้เกิดความยัง่ ยืน (Richards, 2011) แต่
ปัญหาประการสาคัญที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่ วนใหญ่ได้แก่การนาเสนอวัฒนธรรมที่คล้ายกันทา
ให้นักท่องเที่ ยวไม่เห็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่ นและเบื่ อหน่ าย นอกจากนี้ ความสนใจที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมี ต่อการ
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเปลี่ยนรู ปแบบไปจากเดิมคือ การเปลี่ยนแปลงจากความสนใจในวัฒนธรรมชั้นสู ง (hight
culture) และแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมกระแสหลัก (mass cultural sites) หรื อสถานที่ must-see มาเป็ นการให้ความ
สนใจในวัฒนธรรมที่มีระดับเล็กลง สถานที่ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรื อ ตลาดที่คนท้องถิ่นซื้อสิ นค้าและบริ การ
ในชีวิตประจาวันจนกลายเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการไปเพื่อให้ได้รับความเดิมแท้ทางวัฒนธรรม (Jelincic,
2013, Richards, 2011) จะเห็ น ได้ว่ า วัฒ นธรรมชั้น สู ง อาจดึ ง ดู ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมกระแสหลัก แต่
วัฒนธรรมในชี วิตประจาวัน (everyday culture) กลับเพิ่มความน่ าเรี ยนรู ้ ให้กับการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและ
นักท่องเที่ยวที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทาให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็ นแรงผลักดันสาคัญในการเติบโตและการ
พัฒนาของเมือง ภูมิภาค และประเทศ (Florida, 2005)
แหล่ง ท่ องเที่ ย วและผูป้ ระกอบการนั้น ก็ ต้อ งการที่ จะสร้ า งสรรค์วิธี ก ารใหม่ ๆ ในการปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ
นักท่องเที่ยว และเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมี
ชี วิตชี วา (diverse and Lively) จะสามารถดึ ง ดู ดนัก ท่องเที่ ยวได้มาก (Florida, 2002) แนวคิดการท่ องเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์จึงถูกนามาใช้สนับสนุนเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและกระตุน้ การบริ โภควัฒนธรรม และความคิด
ในการสร้างสรรค์ในท้องถิ่น (Richard and Wilson, 2007) นักท่องเที่ยวบางกลุ่มสนใจการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพ
คื อ ตั้ง ใจเลื อกท่ องเที่ ย วยัง สถานที่ ที่ ส นใจ ไม่ใ ช่ ตามกระแสนิ ย ม ทาให้มี ก ารเสนอรู ปแบบการท่องเที่ ย วเพื่ อ
ตอบสนองความพอใจและความต้องการที่ต่างกันของนักท่องเที่ยว (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553) นาไปสู่ การ
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พัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เป็ นต้น และต่อ มา
ได้พฒั นาเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์กลายเป็ นแนวคิดหลักในการปรับวัฒนธรรมแบบเดิมให้เป็ นสิ นค้าและ
บริ การทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มโอกาสให้กบั ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมทุกประเภท ตัวอย่าง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเรี ยนภาษาถิ่น การทอผ้า การแกะสลัก และการทาอาหารพื้นบ้าน และ
การที่นกั ท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นจะเป็ นการสร้างมูลค่าให้กบั ชุมชนและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้กบั นักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
การนาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาใช้กบั พื้นที่ทางวัฒนธรรมนั้นจาเป็ นต้องมีการวางแผนอย่าง
เป็ นระบบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ เด่นชัด เช่น ชุมชนชาติพนั ธุ์ส่วย (กูย) อาเภอเมื อง
จันทร์ และอาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ เนื่องจากการวัฒนธรรมเพื่ อใช้เป็ นสิ นค้าทางการท่องเที่ยวนั้นอาจ
ส่ งผลกระทบกับชุมชนได้ การนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาปรับใช้กบั พื้นที่อย่างเหมาะสมจะทาให้ชุมชนดารง
ไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม แต่ยงั คงสามารถประยุกต์วฒั นธรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยัง่ ยืนได้ (สุ ชาดา ธโนภานุวฒั น์, 2560)
ชาวส่ วย (กูย) อาศัยอยู่มากในพื้นที่ จงั หวัดศรี สะเกษ มี ภูมิปัญญาที่ เป็ นเอกลักษณ์ และมี ความผูกพันใน
ระบบเครื อญาติเผ่าพันธุ์ ยังมัน่ และปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิม ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของชาวส่วย (กูย) ในปัจจุบนั มีลกั ษณะใกล้เคียงกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมชาวไทยอีสาน และชาว
เขมรอาจแตกต่างจากชาวไทยอีสาน แต่ไม่เด่นชัดมากนักที่เด่นชัดคือมีภาษาพูด การนับเลขเป็ นของตัวเอง แต่ไม่มี
อักษรและตัวเลขของตนเอง (อรุ ณรัตน์ ทองปัญญา, 2545)
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นทาให้ ชุมชนชาวส่ วย (กูย) อาเภอห้วยทับทัน และอาเภอเมือง
จันทร์ ได้รับการส่ ง เสริ ม เรื่ องการท่ องเที่ ย วทางวัฒนธรรมจากหน่ วยงานทั้งภาครั ฐ ภาคการศึ กษา โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษที่ยกย่องในพื้นที่แถบนี้ เป็ นชุมชนต้นแบบของกลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วย มีการออกแบบการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชน ได้แก่ OTOP นวัตวิถี โฮมสเตย์ รวมถึงมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่าง
ชุมชนบ้านเมืองจันทร์ และชุมชนบ้านปราสาท โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษในการ
ช่วยคิดรายการการท่องเที่ยวขึ้นมา แต่ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เข้ามาเที่ยวในช่วงเทศกาล หรื อมาเป็ นหมู่
คณะที่หน่ วยงานจัดมา ทาให้ในช่วงอื่นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก นอกจากนี้ ชุมชนอยู่ลึกเข้ามาจากถนนใหญ่มาก
โฮมสเตย์ยงั มี ระบบการจัดการที่ ชัดเจน ส่ วนรายการท่องเที่ ยวเป็ นรายการที่ ตอ้ งมี ผูเ้ กี่ ยวข้องมากและจัดขึ้นใน
โอกาสที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามา เช่น มีพิธีบายศรี สู่ขวัญ พิธีตอ้ นรับ ระบาอัปสรา เป็ นต้น จะเห็นว่ามีระยะเวลานาน
เกิ นไป และจัดขึ้นในตอนกลางคืน เมื่ อชมเสร็ จนักท่องเที่ ยวต้องเดิ นทางจากชุ มชนไปพักที่ บา้ นหนองฮะที่ อยู่
ใกล้เคียง (อรรถพล ศิริเวชพันธุ์, 2564) หรื อไปพักในตัวอาเภออุทุมพรพิสั ย รุ่ งเช้าจึงเดินทางกลับมาใหม่ ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้น แม้วา่ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวประทับใจแต่เป็ นรายการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
โดยไม่ใช่สิ่งที่เป็ นอยูใ่ นชีวิตประจาวันของคนในชุมชน
ดัง นั้น งานวิ จัย นี้ จึง ต้องการนาเสนอแนวทางการจัดการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้า น
ปราสาท อาเภอห้วยทับทัน และชุมชนบ้านเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์ จากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนและสิ่ งที่
มีอยู่และเป็ นจริ งในชุมชนมาสร้างสรรค์ในรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ และเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
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การบริ หารจัดการในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาการท่ องเที่ ยวได้อย่างยัง่ ยืน โดยนาจุ ดแข็งของชุ มชนคือ “ทุนทาง
วัฒนธรรม” มาใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็ นการท่องเที่ยวที่ไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมหรื อวิถีชีวิตคน
ในชุมชน เนื่องจากเป็ นพื้นที่ตวั อย่างที่มีความน่าสนใจ และสามารถเป็ นตัวอย่างการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ เหมาะสมได้ เพื่อทาให้เกิ ดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการวางแผนพัฒนาต่อยอดในการ
ส่งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสนับสนุนทุกๆ ฝ่ ายให้มีส่วนร่ วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชนอย่างมีคุณภาพและเกิดคุณค่า ไม่ทาลายทรัพยากรของการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้เสื่ อมโทรมหรื อ
สูญหายไป
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้อาศัยวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืนในการดาเนิ นชีวิต โดยเฉพาะชุมชนที่พฒั นาเป็ นแหล่ง
ท่ องเที่ ย ว เนื่ องจากเป็ นการจัดกิ จกรรมการท่ องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรม
ตลอดจนวิถีชีวิตชุ มชนในเชิ งการเรี ยนรู ้ การทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่ งประสบการณ์ จากสิ่ งที่ มีอยู่และเป็ นจริ งใน
ชุมชนนั้น (บุญเลิศ สดสุ ชาติ, 2544) สาหรับนักท่องเที่ยวนั้น การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของพื้นที่
ที่ตนเองไปท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้วา่ การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความยัง่ ยืนได้น้ นั จะต้องอาศัยความ
ร่ วมมื อจากภาคส่ วนโดยเฉพาะการนาเอาทรั พ ยากรการท่องเที่ ย วในท้ องถิ่ นมาใช้ใ นการดาเนิ นกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และแนวคิดเรื่ องทุนทางวัฒนธรรมของ Grisworld (2004) ซึ่ งเป็ นนักสังคมศาสตร์ และ
วัฒนธรรมศึกษาขยายความหมายของทุนนทางวัฒนธรรมจากแนวคิดของ Bourdieu ว่า วัฒนธรรมเป็ นทุนที่สามารถ
ส่ งเสริ มและใช้เป็ นต้นทุนได้เหมือ นต้นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ รสนิ ยมทาง
ศิลปวัฒนธรรมไปถึงรู ปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงแนวคิดเรื่ องศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวจากแนวคิดของ พิมพ์ระวี
โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) ที่ว่า ศักยภาพชุมชนมีความจาเป็ นที่จะต้องเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งรณรงค์กบั คนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทัว่ ไป กระตุน้ ให้เห็นความสาคัญและการเป็ นนักท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ให้มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู ้ และความเข้าใจต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สื บสานวัฒนธรรมดั้งเดิม และจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่มีผูศ้ ึกษา แต่มีงานวิจยั ที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ งานของธันยพงศ์ สารรัตน์ (2564) เรื่ อง “แนวทางการพัฒนาแห่ งท่ องเที่ยว
กรณี ศึกษาวัดบ้านเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรี สะเกษ” งานของธันยพงศ์ สารรัตน์ และปิ ยวรรณ กันทอง (2564)
เรื่ อง “กระบวนการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วย ชุมชนบ้านปราสาท
อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ” งานของธันยพงศ์ สารรัตน์ และคณะ (2564) เรื่ อง “การมีส่วนร่ วมในการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาผูส้ ู งอายุดว้ ยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของชุมชนบ้านปราสาท
อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ” และงานของอรรถพล ศิริเวชพันธุ์ (2564) เรื่ อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
สู่มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษาชุมชน
หนองฮะ อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรี สะเกษ” ที่ทาให้ทราบบริ บทพื้นฐานของชุมชนแห่ งนี้ และงานโครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ (2562) เรื่ อง “รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้กลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วย”
ซึ่ งงานกลุ่มนี้ ให้พ้ืนฐานความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและความสาคัญของชุมชนบ้านปราสาท อาเภอห้วยทับทัน
และชุมชนบ้านเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรี สะเกษ และงานของศิริพร ดาบเพชร และ กัลยาณี กุลชัย
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(2563) เรื่ อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณี ศึกษาชุมชนชาติพนั ธุ์ไทยพวน จังหวัดนครนายก” และงาน
ของคัคนางค์ ชัยชาญ และ โสภิตา ภาคจัตุรัส (2554) เรื่ อง “การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน : กรณี ศึกษา
หมู่บา้ นนาหมอม้า อาเภอเมืองฯ จังหวัดอานาจเจริ ญ” และงานของรัตนาพร เนื่องภักดิ์ และ อารยา เพ็ชร์ร่วง (2561)
เรื่ อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองม่วง ตาบลหนองครก อาเภอเมืองศรี สะเกษ จังหวัดศรี
สะเกษ” ซึ่งงานกลุ่มนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาวิธีการวิจยั เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วย (กูย) ชุมชนบ้านปราสาท อาเภอห้วยทับทัน
และชุมชนบ้านเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรี สะเกษ
2.นาเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนบ้านปราสาท อาเภอห้วย
ทับทัน และชุมชนบ้านเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรี สะเกษ จากทุนทางวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีการวิจยั ด้วยการค้นคว้าด้านเอกสารและการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม คือ 1) คนส่วย (กูย) ในชุมชนบ้านปราสาทและเมืองจันทร์ มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 10 คน ประกอบด้วย ผูน้ า
ชุมชน สมาชิกกลุ่มทาดอกไม้หมก กลุ่มทอผ้า กลุ่มทาเครื่ องจักสาน กลุ่มทาเครื่ องแต่งกายระบาอัปรา กลุ่มแสดงรา
พระอินทร์ พระสงฆ์ที่ทายาสมุนไพร และชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนชาวส่ วย (กูย) โดยผูน้ าชุมชนเลือกจาก
ผูท้ ี่ มีบทบาทในการส่ งเสริ ม อนุ รักษ์ทุนทางวัฒนธรรมของชาวส่ วยในท้องถิ่ นมานานกว่า 20 ปี และปั จจุ บ ันมี
บทบาทในการส่ งเสริ มและจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ส่ วนคนในชุมชนจะเลื อกจากเป็ นผูท้ ี่อยู่ในกลุ่มสมาชิกทุน
ทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่ วมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนที่ผ่านมา ได้แก่ สมาชิกจากกลุ่มทอผ้า ทา
ดอกไม้หมก และชมรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนส่วย (กูย) และ 2) นักท่องเที่ยว มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 10 คน
โดยจะเลือกจากนักท่ องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ชัว่ โมงขึ้นไป และได้ทากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
วิธีการเก็บข้ อมูล มี 2 ขั้นตอน ได้แก่
1.การสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่ งใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีคาถามหลัก 6 ประเด็น คือ 1) ความรู ้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของชุมชนส่ วย (กูย) อาเภอห้วยทับทัน และอาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรี สะเกษ 2) วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปั ญญาที่แสดงความเป็ นส่ วย 3) ความเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในชุมชนที่จะนาไปใช้ในการท่องเที่ยว จุดแข็งของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน 4) ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ ยวในชุมชน เรื่ องใดควรดาเนิ นการ
เป็ นเรื่ องแรก 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการการท่องเที่ยวในชุมชน และ 6) สิ่ งที่ผนู ้ าชุมชนต้องการให้นกั ท่องเที่ยว
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชาวส่วย (กูย)
2.การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม โดยลงพื้นที่ชุมชนบ้านปราสาท อาเภอห้วยทับทัน และบ้านเมืองจันทร์ อาเภอ
เมืองจันทร์ จังหวัดศรี สะเกษ ซึ่งเป็ นชุมชนในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
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ระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลในช่ วงเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ.2564 การวิเคราะห์
ข้อมูลในงานวิจยั เชิงคุณภาพนั้นได้วิเคราะห์ในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เมื่อผูว้ ิจยั รวบรวม
ข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมของชุม ชนส่ วย (กูย) และนาทุนทางวัฒนธรรมที่
ศึกษามาทาเสนอรู ปแบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ผลการศึกษา
1. ทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วย (กูย) ชุมชนบ้ านปราสาท อาเภอห้ วยทับทัน และ
ชุมชนบ้ านเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาในเรื่ องทุนทางวัฒนธรรมของชาวส่ วย (กูย) อาเภอห้วยทับทัน และ อาเภอเมืองจันทร์จงั หวัดศรี
สะเกษ พบว่า ชาวส่ วย (กู ย ) เป็ นกลุ่ม ชาติ พนั ธุ์ที่มี ลกั ษณะเฉพาะของตน มี ความสานึ กและความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณีของตน (ประยงค์ สื บแสง, สัมภาษณ์) อัตลักษณ์ของชาวส่ วยที่โดดเด่นคือ ภาษา จารี ตประเพณี
ภูมิปัญญา ชาวส่ วย (กูย) ในพื้นที่ต่างๆ แถบอีสานใต้ มีวฒั นธรรมประเพณี คล้ายคลึงกันบนพื้นฐานของศาสนา
พุทธและความเชื่อดั้งเดิม เช่น มีประเพณี “ฮีตสิ บสองคองสิ บสี่ ” ที่ปฏิบตั ิกนั ในรอบสิ บสองเดือน มีพิธีกรรมความ
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เชื่อที่นบั ถือผีคู่กบั นับถือพระ เช่น ผีฟ้า พระอินทร์ มีภูมิปัญญาที่โดดเด่น คือ การทาดอกไม้หมก และการทาเครื่ อง
แต่งกายระบาอัปรา และการทอผ้าลายโบราณรู ปทรงปราสาท
ชาวส่ วย (กูย) โดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านปราสาท อาเภอห้วยทับทัน และชุมชนบ้านเมืองจันทร์ อาเภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นชุมชนส่ วย (กูย) ที่รักษาสื บทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างโดดเด่นทั้งความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรม การแต่งกาย อาหารและภูมิปัญญา ซึ่ งถือเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม
ของชาวส่ วย (กูย) ได้รับการส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู อนุ รักษ์ และสานต่อโดยชาวชุ มชนอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งได้รับการ
สนับ สนุ นจากภาครั ฐ ภาคเอกชน ท าให้เป็ นชุ มชนที่มี ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม โดยมี วดั และผูน้ าชุมชนมี
บทบาทสาคัญในการสนับสนุน (ณรงค์ ศรี วิเศษ, สัมภาษณ์)
ทุนทางวัฒนธรรมของชาวส่ วย (กูย)
1.ภาษาส่ ว ย แม้ว่า ชาวส่ วยจะไม่ มี ตัวอัก ษรของตนเองและการสื่ อสารในชุ มชนยังคงมี ผูใ้ ช้ภาษาส่ วย
โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ
2.ผ้ าทอ ชาวส่ วยมีฝีมือการทอผ้าฝ้ายด้วยมือ โดยใช้กี่ทอผ้า ผ้าที่ทอมีลวดลาย สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ เช่น
ลายพญานาคน้อย ลายปราสาทบ้านปราสาทและธาตุเมืองจันทร์ ลายขอ และ ออกแบบลายผ้าใหม่ที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของศรี สะเกษ คือ ลายดอกลาดวน ดอกไม้ประจาจังหวัดศรี สะเกษ โดย นางสาวบุปผา เมืองจันทร์ กลุ่ม
เยาวชนอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน “กอนกวย ซูยมะฮีย”
3.อาหารพื้นบ้ าน ชาวส่วย (กูย) สื บทอดสูตรอาหารดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ เช่น แกงไก่ใส่ หยวกกล้วย อาหาร
หลักที่มีประจาทุกครัวเรื อน คือ ปลาร้า ปลาส้ม และแจ่ว ซึ่ งเป็ นอาหารตามแบบวิถีชาติพนั ธุ์สองฝั่งโขงที่อพยพมา
จากลาวและเขมร และได้ประยุกต์สร้ างสรรค์นาวัตถุดิบที่ มีมากในพื้นที่ มาทาผลิ ตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ “ไข่เค็ม
ใบเตย” ที่กลายเป็ นสิ นค้าของชุมชน
4.จารีตประเพณี 12 เดือน คือ ฮีตสิ บสองคองสิ บสี่ ซึ่งเป็ นประเพณีที่ชาวส่วย (กูย) ปฏิบตั ิกนั ในรอบปี หนึ่ง
เช่น เดือนอ้ายบุญข้าวจี่ เดือนยีบ่ ุญข้าวหลาม เดือนห้าบุญสงกรานต์ เป็ นต้น
5.ศิลปะการแสดงพื้นบ้ าน ได้แก่ ราพระอินทร์ เป็ นการระบาเพื่อบาบัดโรค เล่าเรื่ องการอัญเชิญเทพเทวดา
รวมถึงมีเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่น อาหารการกิน ประเพณี การประกอบอาชีพ มีคาร้องที่สร้างความสนุกสนาน
และมีส่วนร่ วมของผูช้ ม
6.วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น การทาเครื่ องจักสานกระติบข้าวทรงสู งเหมือนปราสาท การทายาสมุนไพรแก้หอบ
หื ด แก้งูสวัด เลิกเหล้าบุหรี่ โดยเจ้าอาวาสวัดบ้านปราสาท การทาเครื่ องแต่งกาย ระบาอัปราโดยเยาวชนคนรุ่ นใหม่
เป็ นต้น
จากผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูน้ าชุมชนให้
ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของทรั พยากรการท่องเที่ยวว่า “ชาวส่ วยมีประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ของตน และมีความภาคภูมิใจในความเป็ นมาและวัฒนธรรม ทาให้ชาวบ้านมีส่วนร่ วมรักษาวัฒนธรรมประเพณี และ
วิถีชีวิตแบบเก่าซึ่ งถือเป็ นจุดแข็งของชุมชน” (สมัย ทองดี, สัมภาษณ์) แต่ชุมชนส่ วยบ้านปราสาทและเมืองจันทร์
ต่างๆ มีปัญหาเช่นเดียวกับชุมชนเก่าแก่อื่นๆ หรื อ คนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม่จานวนมากไม่ได้
ทาเป็ นท้องถิ่น ทาให้ห่างหายและไม่เห็นความสาคัญหรื อความจาเป็ นของวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านภาษาท้องถิ่ นให้ความเห็ นว่า “ตอนนี้ ภาษาพู ดแทบไม่มี ผูพ้ ู ดได้แล้ว อยากให้คนรุ่ นหลังสื บทอด อยากให้
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นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าคนส่ วย (กูย) มีภาษา จึงได้รวบรวมนิทาน คาศัพท์ พจนานุกรมฉบับย่อเข้าไว้ไม่ให้สูญหาย ให้
ลูกหลานรู ้ว่าส่ วย (กูย) มีภาษาของตนเอง ในชื่อ “คาศัพท์ภาษากูยเมืองจันทร์ เทราะมอฮาย โดย สภาวัฒนธรรม
ตาบลเมืองจันทร์ ” (สง่า เมืองจันทร์ , สัมภาษณ์) และมีการจัดอบรมให้แก่เยาวชน แต่ได้รับความสนใจน้อยเพราะ
ไม่ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันมากเท่าที่ควร

รู ปที่ 2 องค์ประกอบของทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน
ส่ วนปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ เห็นว่า จุดแข็งหนึ่งของชุมชนคือมีภูมิปัญญาเก่าแก่ เช่น การทอ
ผ้าลายแปลกๆ ต่างๆ ในผืนเดียวกัน ลายเหล่านี้สะท้อนความศรัทธาในศาสนาพุทธและประเพณี ของชาวส่ วย ชุมชน
เราอนุรักษ์เครื่ องมือทอผ้าแบบเก่า และเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ที่คนสนใจสามารถเรี ยนได้ จึงอยากให้คนรุ่ นหลังในชุมชน
สื บสานไว้ และอยากให้นกั ท่องเที่ยวได้มาเห็นมาหัดทอผ้าด้วย (สุภทั รา คงไทย, สัมภาษณ์)
ส่ วนนักท่องเที่ยวบอกว่า “หาที่เที่ยวใกล้ๆ เมืองอุบล ศรี สะเกษ แต่ไม่ได้มาเที่ยวตามรายการเพราะมาแค่ 1
วัน ที่ชอบคือได้ท้ งั ไหว้พระ ชิมอาหารแปลกๆ เช่น แกงไก่ใส่ หยวกกล้วย ไข่เค็มใบเตย คราวหน้าถ้ามีเวลานานกว่า
นี้ก็อาจจะมาค้าง มาได้ตลอดเวลา ไม่ใช่รอแต่งานเทศกาลไหว้พระธาตุและปราสาทแต่เพียงอย่างเดียว จึงจะค่อยมา
เที่ยวชุมชนแห่ งนี้ อยากลองทาอาหารส่ วยกับทอผ้า รวมถึงอยากทดลองทาเครื่ องแต่งกายนางอัปราด้วย” (อรสา
กมลพรวัฒนา, สัมภาษณ์)
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2. แนวทางการจัดการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ ในพื้นที่ชุมชนบ้ านปราสาท อาเภอห้ วยทับทัน
และชุมชนบ้ านเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากตัวอย่า งค าสัม ภาษณ์ ข ้า งต้น น าไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์ และสรุ ป ผลการศึ ก ษาเพื่ อ น าเสนอรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนชาวส่ วย (กูย) โดยได้เลือกทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถนาไปต่อยอด
รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ และดึงคนรุ่ นใหม่เข้ามามีส่วนร่ วมและเสนอรู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิ งสรรค์จากทุ นทางวัฒนธรรม 3 ด้าน คือ 1) ด้านพิธีกรรมพื้นบ้า น 2) การทอผ้า ทาเครื่ องประดับ 3) การท า
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทอ้ งถิ่น และ กิจกรรมการทาของใช้ อาหาร และยาสมุนไพร ดังนี้
2.1) กิจกรรมพิธีกรรมพื้นบ้ าน เป็ นการละเล่นที่สนุ กสนานรื่ นเริ งในพิธีกรรมบาบัดโรค มีคณะราพระ
อินทร์ที่เป็ นคนในหมู่บา้ นรวมตัวกันร้องราในงานต่างๆ และในชุมชนเคยมีการจัดอบรมทักษะเหล่านี้ให้เยาวชนแต่
อาจไม่ต่อเนื่ อง โรงเรี ยนในท้องถิ่นจึงอาจเพิ่มกิจกรรมการเรี ยนภาษาส่ วย ฝึ กหัดราพระอินทร์ ให้เยาวชนเพื่อสื บ
ทอดภาษาท้องถิ่น และเพื่อเป็ นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านในหมู่เยาวชน ซึ่งในโรงเรี ยนในชุมชนสามารถมีส่วน
ร่ วมการจัดกิจกรรมให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมและร่ วมหัดร้องราพระอินทร์ รวมถึงการทดลองทาดอกไม้หมก ซึ่งเป็ น
เครื่ องหอมในพิธีกรรมนี้ดว้ ย
ลักษณะของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวอาจจะมีส่วนร่ ว มผ่านประสบการณ์มีท้ งั ได้รับฟั งรับชมการละเล่นรา
พระอิ น ทร์ และมี โ อกาสได้ท ดลองร้ อ งร า ซึ่ งนอกจากความสนุ ก สนานตามท านองเพลงและเนื้ อ หาแล้ว
นักท่องเที่ยวยังได้เรี ยนรู ้ภาษาส่ วยผ่านเพลงราพระอินทร์ และทาให้ชุมชนคือ โรงเรี ยน ให้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย
2.2) กิจกรรมการทอผ้า ทาเครื่ องประดับ ชาวส่ วย (กูย) ยังทอผ้าพื้นเมือง นุ่งผ้าพื้นเมืองทาเครื่ องอัปสราใน
งานแสดง และผลิตเพื่อขาย และมีกลุ่มสตรี หัตถกรรมผ้าทอ นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่ วมในการฝึ กหัดทอผ้า
ย้อมผ้า ออกแบบลายผ้า ทดลองทาเครื่ องประดับนางอัปสราภายใต้ คาแนะนาของคนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์และ
ความชานาญ ซึ่ งการที่ นักท่องเที่ ยวได้มีประสบการณ์ และได้ลงมื อทาจะช่ วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอ
พื้นเมืองได้อย่างสาคัญ และมีส่วนสร้างความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น และมีส่วนสนับสนุนสิ นค้าผ้า
ทอพื้นเมือง
กลุ่มทอผ้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วยและการทาเครื่ องประดับของนางอัปสรา มีศูนย์เรี ยนรู ้ที่เปิ ดให้
กับ นัก ท่ องเที่ ยวที่ ต้องการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ ผ้า ทอพื้นเมื องอยู่แล้ว ซึ่ ง ผูส้ นใจสามารถมาเรี ยนรู ้ ไ ด้ หรื ออาจสร้ า ง
เครื อข่ายช่างทอผ้าที่บา้ นให้เปิ ดรับท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวตามชุมชนได้ฝึกปฏิบตั ิการออกแบบลายผ้า หัดทอผ้า และ
ออกแบบเครื่ องแต่งกายนางอัปสราเพื่อให้แสดงในโอกาสต่างๆ เป็ นต้น
2.3) กิจกรรมการทาผลิตภัณฑ์ จากวัสดุท้องถิ่น และกิจกรรมการทาของใช้ อาหาร และยาสมุนไพร ได้แก่
การจักสานกระติบข้าวทรงปราสาทได้มีการนาต้นไผ่ที่มีมากในชุมชนมาเป็ นวัตถุดิบในการจักสานตะกร้าและ
กระติบข้าวโดยมีการเปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้เช่นเดียวกันกับกิจกรรมการทอผ้าทาเครื่ องประดับ
รวมถึงการนาไม้เนื้ อแข็งมาแกะสลักเป็ นรู ปช้าง เต่า พญานาค เพื่อเป็ นของที่ระลึก รวมถึงการทายาสมุนไพรสู ตร
หลวงพ่อวัดบ้านปราสาทเพื่อรักษาโรคที่มกั เป็ นกันบ่อยในกลุ่มชาวบ้าน เช่น หอบหื ด งูสวัด ยาแก้พิษเหล้า บุหรี่
เป็ นต้น
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นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมการทาอาหารพื้นบ้าน โดยทางชุมชนได้นาไข่เป็ ดที่มีมากในชุมชนมาทา
เป็ นไข่เค็มใบเตยขาย รวมถึงการทาแกงไก่ ใส่ หยวกกล้วยโดยอาศัยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะได้
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านต่างๆ การใช้วตั ถุดิบต่างๆ พร้อมกับการสอนปรุ งอาหารสู ตรชาวส่ วย และได้ชิมและ
เรี ยนรู ้ข้นั ตอนการทาไข่เค็มและแกงไก่ใส่ หยวกกล้วยที่มีชื่อเสี ยง รวมถึงได้ซ้ือสิ นค้าด้วย
การที่ผูว้ ิจยั เลือกทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ มาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพราะ (1)
สามารถนาไปออกแบบกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ไ ด้ตลอดทั้ง ปี ไม่ตอ้ งรอช่ วงเทศกาล และเป็ นวิถี
ชี วิตประจาวัน รวมทั้งมีกลุ่มที่ดาเนิ นการอยู่แล้ว (2) ตลาดเป้ าหมายจะเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดเล็กหรื อผูท้ ี่มี
ความสนใจเฉพาะ เพราะพื้นที่ชุมชนส่ วย (กูย) แห่ งนี้ เป็ นพื้นที่ที่ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรี ยบง่าย ไม่ได้เน้นอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (3) การเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดเล็กและใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวหรื อทุนทางวัฒนธรรมที่มี ทาให้
เกิดประโยชน์สาหรับมรดกวัฒนธรรม คือ การมีส่วนร่ วมของนักท่องเที่ยวจะทาให้เกิดความซาบซึ้ งหรื อผูกพันกับ
แหล่งท่องเที่ยว ไม่ทาให้เกิดการทาลายพื้นที่หรื อมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทาให้เกิดความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
ส่ วนความเห็นเกี่ ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนว่าเรื่ องใดควรดาเนิ นการเป็ นเรื่ องแรกนั้น ผูน้ า
ชุมชนคนหนึ่งเห็นว่า “เรามีเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยูแ่ ล้ว แต่ความสนใจของนักท่องเที่ยวมีเป็ นระยะๆ มี
เยอะก็ช่วงเทศกาลไหว้พระธาตุ ถ้ามีแนวทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เข้ามาที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรื อกระทบกับวิถีชีวิต
ของชาวชุมชนก็น่าสนใจ ส่ วนตัวคิดว่าสิ่ งสาคัญคือต้องการให้นกั ท่องเที่ยวเรี ยนรู ้วฒั นธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของ
ชาวส่วย (กูย) เพราะเป็ นอัตลักษณ์ของเรา” (ณรงค์ ศรี วิเศษ, สัมภาษณ์)
ส่ วนผูน้ าชุมชนอีกคนให้ความเห็ นว่า “พิพิธภัณฑ์วดั บ้านปราสาทของเราวางจัดแสดงทับหลังโบราณ
จาลอง และมีการจัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวส่ วย (กูย) และเขมร บางส่ วน มีหน่วยงานหลายแห่ งมาช่วย
ข้าวของโบราณเราก็มีเยอะ อยากให้นักท่องเที่ยวมาชม” (ประยงค์ สื บแสง, สัมภาษณ์ ) ซึ่ งหมายถึงพิพิธภัณฑ์
ภายในวัดบ้านปราสาทที่จะได้รับการปรับโฉมใหม่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษเพื่อให้การนาเสนอมีความ
น่ าสนใจมากขึ้น ซึ่ งทางผูเ้ กี่ยวข้องหวังว่าจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้นักท่องเที่ยวมี ความรู ้ความเข้าใจและเพิ่มความ
สนใจในวัฒนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่นมากกว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์หรื อโกดังเก็บของโบราณแต่เพียงอย่างเดียว
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า ทั้ง 2 ชุมชนมีการจัดนาเที่ยวที่เน้นการศึกษาและการทากิจกรรมต่างๆ
ที่สร้างการเรี ยนรู ้ระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว โดยเริ่ มจากกลุ่มเล็กๆ ก่อน อีกทั้งยังพบว่า ผูน้ าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล และความรู ้ต่างๆ ระหว่างการนาเที่ยว ซึ่งในบางครั้งผูน้ าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านอาจจะ
ให้ขอ้ มูลที่ไม่ละเอียดมากนัก โดยแนวทางในการจัดการด้านนี้คือ ชุมชนควรจัดทาสื่ อเอกสาร แผ่นพับข้อมูลความรู ้
ของชุมชนที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับการกระจายข่าวสารแจกให้ผมู ้ าเยือน จะทาให้ชุมชนมี
การประชาสัมพันธ์และเป็ นที่ รู้จกั ของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากหน่ วยงานพัฒนา
ชุมชนเข้ามาสนับสนุนในการจัดทาสื่ อเอกสารข้อมูลความรู ้ของชุมชน และการออกแบบแผ่นพับให้ กบั ชุมชนให้มี
ความโดดเด่น สวยงาม น่าสนใจ ข้อมูลเข้าใจได้ง่าย และมีจานวนเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว จะทาให้ชุมชนเป็ นที่
รู ้จกั และน่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ชาวส่ วย(กูย) ในท้องถิ่นแห่งนี้มีทุนทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรม
ขนบประเพณี ภูมิปัญญา ที่สืบทอดมาจนปัจจุบนั และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผา่ นมายังไม่ประสบความสาเร็ จ
มากนัก เพราะนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ยงั เข้ามาในช่วงเทศกาล งานวิจยั นี้ จึงเสนอรู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านประเพณี การละเล่ น คือ การราพระอินทร์ ทาดอกไม้หมก และกิจกรรมการ
ทอผ้า ทาเครื่ องประดับ เครื่ องใช้ อาหารและยาสมุนไพร ซึ่ งเป็ นรู ปแบบกิจกรรมที่ชุมชนดาเนิ นอยู่แล้วตามปกติ
โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงชีวิตประจาวัน ชุมชนไม่ตอ้ งมีภาระในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ยังคงรักษา
ความเป็ นตัวตนที่แท้จริ ง ซึ่ งสิ่ งนี้ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเพราะต้องการเห็นสภาพชี วิตจริ งๆ ของ
ชุมชน ซึ่ งจะทาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ เพราะชุมชนจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอดทั้งปี ไม่ตอ้ งรอ
เทศกาล เพื่อมาเรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจวิถีชีวิตชุม ชน มีการพูดคุยกัน ทากิจกรรมร่ วมกับชุมชน ดังนั้นในแต่ละชุมชน
ที่มีทุนทางวัฒนธรรมจึงสามารถที่จะสร้างความสนใจและเปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวมีประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็ นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชุ มชนผ่า นการ
สร้ า งสรรค์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์พ้ื น บ้า นเพื่ อ จ าหน่ า ยเป็ นรายได้เ สริ ม และท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนมี ค ความยัง่ ยืน
สอดคล้อ งกับ งานศึ ก ษาของ ชุ ติ ก าญจน์ กัน ทะอู (2560) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเป็ นฐาน
กรณีศึกษาบ้านร่ องฟอง ตาบลร่ องฟอง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ” ที่วา่ หมู่บา้ นร่ องฟองยังไม่มีจุดเด่นที่น่าสนใจ
มากนัก ไม่มีอะไรที่แตกต่างหรื อเด่นกว่าชุมชนอื่นๆ ชุมชนต้องมีการพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้มีจุดเด่น
มากขึ้น เนื่องจากบ้านร่ องฟองมีทรัพยากรท่องเที่ยวในประเภทภูมิปัญญาและวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ การตี
เหล็ก เย็บผ้า ยังเป็ นอาชีพของคนส่ วนใหญ่ในชุมชน การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น สามารถ
นาไปพัฒนาการท่องเที่ยวได้ แต่ในปั จจุบนั ช่างตีเหล็กดั้งเดิมในชุมชนก็ไม่ค่อยมีแล้ว จึงอาจเกิดทาให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู ญหายไปและไม่มีความโดดเด่น ฉะนั้นชุมชนควรมีการฟื้ นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและขอความร่ วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นมากขึ้น
การที่ชุมชนส่ วย (กูย) บ้านปราสาท อาเภอห้วยทับทัน และ บ้านเมืองจันทร์ อาเภอเมืองจันทร์ มีทุนทาง
วัฒนธรรมที่ มี เอกลัก ษณ์ มี ผูน้ าชุ ม ชนที่ เ ข้ม แข็ง ชาวบ้านมี ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์วฒ
ั นธรรม และได้รับการ
พัฒนาการท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒนธรรมจากองค์ก รในท้องถิ่ นและองค์ก รภายนอก ท าให้ปั จจุ บ ันในพื้ นที่ มี ก ารจัด
กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวนี้ มีจุดที่ตอ้ งพิจารณา ดังคาสัมภาษณ์ของผูเ้ กี่ยวข้องที่เห็นว่า ในช่วงเทศกาล
หรื อวันหยุดยาวจะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามามาก แต่ในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลนักท่องเที่ยวมีไม่มากนัก จากความเห็นนี้ จะ
เห็นว่าหากนักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนส่ วย (กูย) ในท้องถิ่นจังหวัดศรี สะเกษมาก
ขึ้น หรื อสามารถหาแนวทางดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาได้อย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาล จะส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสร้างความยัง่ ยืนแก่ชุมชนอย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้ ทุนทางวัฒนธรรมที่ 2 ด้านใหญ่ๆ ที่งานวิจยั นี้ เสนอนั้นสามารถนามาพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เพราะเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่จดั ได้ทุกช่วงเวลาไม่ตอ้ งรอช่วงที่เป็ นเทศกาล เพราะเป็ นวัฒนธรรมที่
ปฏิบตั ิในชี วิตประจาวัน ไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนหรื อไม่ก ระทบกับวิถีชีวิตประจาวันของชาวบ้าน เป็ นรู ปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ต่อยอดจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดาเนิ นอยู่แล้ว มุ่งเน้นการอนุรักษ์เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น และ
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นักท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(บุญเลิศ สดสุชาติ, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของคัคนางค์ ชัยชาญ และ โสภิตา ภาคจัตุรัส (2554) และงานของ
ประภาส อินทนปสาธน์ (2546) ที่ว่า การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนทาให้กระบวนการจัดกิจกรรมมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่ งส่ งผลต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นนาหมอม้า ชุมชนใช้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้กิจกรรมของชุมชนมีคุณค่าต่อการจัดกิจกรรมของหมู่บา้ น
งานวิจยั นี้ จึงเสนอรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดงั กิจกรรมข้างต้น ให้นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
ชุ ม ชนได้เ ลื อ กท ากิ จ กรรมตามความสนใจ เช่ น บ้า นที่ มี ก ารทอผ้า บ้า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการท าอาหาร และ
นักท่องเที่ยวมีส่วนในการลงมือทา กิจกรรมเหล่านี้ ทาให้นักท่องเที่ยวได้เรี ยนรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปั ญญาของท้องถิ่นที่ตนไปเยือน นักท่องเที่ยวเองสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
ตนเอง ถือเป็ น “นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” (บุญเลิศ สดสุชาติ, 2544)
จะเห็นได้ว่า ชุมชนส่ วย (กูย) แห่ งนี้ เป็ นพื้นที่ที่เหมาะกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพราะมีทุน
ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอยู่แล้ว โดยกิจกรรมข้างต้นที่นาเสนอนี้ ไม่ทาให้ชาวบ้านในพื้นที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ปกติเพราะเป็ นสิ่ งที่ทาอยู่ในชีวิตประจาวันทั้งการทาอาหาร การทอผ้า การราพระอินทร์ การทายาสมุนไพร และไม่
ต้องเตรี ยมการเป็ นพิเศษเหมือนการรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามรายการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่
นักท่องเที่ยวที่มีเวลา และงบประมาณไม่มากก็สามารถท่องเที่ยว และร่ วมกิจกรรมที่สนใจได้ แต่บางกิจกรรม เช่น
การร้องเพลงราพระอินทร์ จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากโรงเรี ยนในชุมชน ซึ่ งในวันที่โรงเรี ยนหยุดกิจกรรมนี้ อาจ
ต้องงดไป หรื อชุมชนสามารถวางแผนบริ หารจัดการกันภายในได้เพื่อให้กิจกรรมนี้ สามารถดาเนิ นการได้ต่อเนื่ อง
เพราะที่วดั บ้านปราสาทโดยปกติจะมีปราชญ์ชาวบ้านและผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชนมารวมตัวกันประจา ท่านเหล่านี้ ร้อง
ลาพระอินทร์ ได้ และได้จดั แสดงอยู่เสมอในชุมชน เช่น ที่วดั หมู่บา้ น ร้านค้า จึงอาจจัดป้ ายแสดงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ระบุถึงแหล่งที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมและบุคคลในชุมชนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
นอกจากทุนทางวัฒนธรรมแล้ว ชุมชนส่ วย (กูย) แห่ งนี้ ยังมีความเข้มแข็งในด้านความร่ วมมือ จากชุมชน
ในท้องถิ่ น หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ซึ่ ง เป็ นเครื อข่ า ยในการเพิ่ ม ศัก ยภาพและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ที่นาเสนอต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยตรง
คานึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน ที่ Richards (2010) ได้เสนอไว้ดงั ที่กล่าวข้างต้น
ข้อเสนอแนะการวิจัย
งานวิจยั นี้ขอ้ ค้นพบสาคัญที่เป็ นประโยชน์ที่ได้รับจากงานนี้คือ ทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มีความ
เข้มแข็ง ได้รับการรวบรวมเป็ นองค์ความรู ้ท้ งั ในงานวิชาการและถ่ายทอดอยูใ่ นชุมชนจากรุ่ นสู่ รุ่น ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของคนในชุมชน โดยมีผนู ้ าชุมชนที่เข้มแข็งและได้รับการสนับสนุนจากภายนอกทั้งหน่ วยงานราชการ
ในพื้นที่ เช่น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ เป็ นต้น ทาให้ชุมชนมี
ทั้งความเข้มแข็งจากภายในและจากภายนอก ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่น้ ีนบั เป็ นต้นแบบใน
การสามารถที่ จะนาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ อื่นๆ ที่ มีทุนทางวัฒนธรรมและคนในชุ มชนมี ส่วนร่ วม โดยควรให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมให้อยู่ในวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชนทุกรุ่ น ไม่ใช่เพียงแค่การ
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รักษาหรื อส่ งเสริ มเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และชุมชนควรนาเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้มีความโดดเด่น
และน่าสนใจเพื่อให้เป็ นจุดเด่นที่สาคัญที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวหรื อผูท้ ี่สนใจเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ในวัฒนธรรมและเข้ามา
สัมผัสวิถีชุมชนอย่างใกล้ชิด และชุมชนควรมีการตั้งมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นเพื่อจัดนาเที่ยว และให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยว
และชุมชนควรจัดอบรมมัคคุเทศก์เพื่อเพิ่มองค์ความรู ้และทักษะในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการนาเที่ยว
ให้กบั ชุมชน
และการศึกษาครั้งนี้อาจมีการพัฒนาการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมมากขึ้น เช่น การสนทนากลุ่ม
การประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ โดยในช่วงการแพร่ ระบาดของไวรัส โคโรนา (COVID-19) อาจมีการจัดการประชุ ม
ออนไลน์เพื่อให้ได้รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในชุมชนอย่างแท้จริ ง
สาหรับประเด็นในการวิจยั ครั้งต่อไปควรทาวิจยั ในประเด็นเกี่ยวกับ
1. การเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบให้หลากหลายยิ่งขึ้นและสร้าง
นวัตกรรม เช่น แผนการท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์รูปแบบต่างๆ ที่เป็ นแนวทางในการนาไปใช้สร้างรายได้ใ ห้แก่
ชุมชนอย่างยัง่ ยืนและบนพื้นฐานของการรักษาวัฒนะรรมประเพณี ของชุมชน
2. ควรศึกษาเรื่ องขีดความสามารถของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
โดยขยายการศึกษาวิจยั ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยว ชาวบ้าน และผูป้ ระกอบการในชุมชน
3. ควรศึกษาเพื่อหาแนวทางปรับปรุ งรู ปแบบการสื่ อความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน
ทั้งการสื่ อความหมายโดยใช้บุค คลที่ เป็ นผูน้ าทาง เช่ น เยาวชน และการสื่ อความหมายโดยไม่ใ ช้บุค คล ทั้งสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ป้ า ยแนะนา นิ ท รรศการ สื่ อโสตทัศ นู ป กรณ์ สื่ อผสมหรื อมัล ติ มีเดี ย สื่ อ QR Code สื่ อสังคมออนไลน์
เส้นทางศึกษาด้วยตนเอง ศูนย์บริ การข้อมูล และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมถึงศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมของ
การจัดองค์กรชาวบ้านและการบริ หารจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่ วมในหมู่บา้ นอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาเปรี ยบเทียบในการปรับใช้ก่อนที่จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บา้ นอื่นๆ ได้
4. ควรศึกษารู ปแบบการท่ องเที่ย วที่ขยายความจากกิ จกรรมที่มีก ระบวนการและการดาเนิ นการว่า ทา
อย่ า งไร ใช้เ วลามากน้อ ยเพี ย งใด มี ก ารจัด เตรี ย มกิ จ กรรมอย่ า งไร ทั้ง ในฝั่ ง ของเจ้า ของสถานที่ และฝั่ ง ของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีผลต่อการนาไปคานวณเป็ นราคาและอาจสามารถนาไปใช้งานได้จริ งในเชิงพาณิชย์
5. ควรนาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพแห่ งท่องเที่ยวมาบูรณาการเพิ่มเติม ซึ่ งจะช่วยทาให้
การศึกษามีมิติที่ลุ่มลึกรอบด้านมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณปราชญ์ทอ้ งถิ่นและคนในชุมชนที่อนุเคราะห์ขอ้ มูลรวมถึงสละเวลาอันมีค่าในการให้ความ
ช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ รวมทั้งการให้ความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขอบคุณคุณครู สิริชยั ศรี ชยั ที่
ช่วยออกแบบภาพประกอบเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั และพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ
ADDIE Model เพื่อส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวิเคราะห์
จากผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหาและด้านสื่ อการนาเสนอ ผลการรับรู ้และผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับ รู ้ ข อง
นักศึกษา เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่ งการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ผูว้ ิจยั
ใช้วิ ธี ด าเนิ น การศึ ก ษาตามหลัก ADDIE Model 5 ขั้น ตอนซึ่ ง ประกอบด้ว ย การวิ เ คราะห์ การออกแบบ การ
พัฒนาการนาไปใช้ และการประเมินผล โดยการพัฒนาชุดเนื้ อหามีท้ งั รู ปแบบอินโฟกราฟิ ก และโมชันกราฟิ กโดย
ทาการเผยแพร่ ชุดเนื้ อหาผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ จานวน 3 เรื่ อง ในปี การศึกษา 2563 ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับดี ผลการประเมิ นคุณภาพด้านสื่ อการนาเสนอโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับดี -ดีมาก ผลประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด และผลประเมิ นความพึ งพอใจของกลุ่ มตัวอย่างที่ มี ต่อชุ ดเนื้ อหาพบว่า อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มเป้ าหมายได้รับข้อมูลสาระความรู ้จากชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์
เป็ นสื่ อที่สร้างขึ้นในรู ปแบบ อินโฟกราฟิ กให้ขอ้ มูลความรู ้ต่าง ๆ ในรู ปแบบอินโฟกราฟิ ก และโมชันกราฟิ ก ใน
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รู ปแบบการเคลื่อนไหวพร้อมเสี ยงประกอบภายในโมชันกราฟิ กที่มีลกั ษณะสั้นกระชับ และเข้าใจง่าย ทาให้มีความ
น่าสนใจเข้าถึงผูร้ ับสารได้ง่าย สามารถนาไปเผยแพร่ บนสื่ อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ได้ และยังเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง
ได้อย่างครอบคลุม สรุ ปได้วา่ ผลการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE MODEL เพื่อ
ส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
คาสาคัญ : ชุดเนื้อหา สื่ อสังคมออนไลน์ ADDIE Model
Abstract
This study was a synthesis of research and development studies about the development of contents on
online social media network through ADDIE model to support students’ learning about King Mongkut’s University
of Technology Thonburi. The analysis was done on the following aspects: the quality of contents and media
presentation, the perception and the satisfaction of the sampling towards the contents on online social media
network through ADDIE model to support students’ learning about King Mongkut’s University of Technology
Thonburi. The researchers followed the 5 steps in the ADDIE model to conduct this study: Analysis, Design,
Development, Implementation and Evaluation. The contents were developed in the forms of infographics and
motion graphics and there were 3 sets of contents distributed on online social media network in the academic year
2020. The findings showed that the quality of the contents as evaluated by the experts was at a good level. The
quality of the media presentation for these contents was at good and very good levels. The perception of the
sampling group regarding the contents was at the highest levels. The satisfaction of the sampling group towards
the contents was at the highest levels. These findings complied with the research hypotheses. Moreover, it was
found that the target group received information from the contents distributed on online social media network in
the forms of infographics and motion graphics which were created with animation and sound effects. Motion
graphics were concise, easy to understand and therefore they were accessible to message recipients. They could be
distributed on other social media websites and were accessible to the sampling group. It could be concluded that
the outcomes from the development of contents on online social media network through ADDIE model to support
students’ learning about King Mongkut’s University of Technology Thonburi could be applied for future works.
Keywords : Contents, Online Social Media Network, ADDIE Model
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บทนา
เมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่ยคุ ดิจิทลั อย่างรวดเร็ว หลายวงการมีการปรับตัว
เพื่ อให้ก้า วทันและสอดรั บ กับ การเปลี่ ย นแปลง ขณะเดี ย วกันวงการการศึ ก ษาด้านการสื่ อสาร ก็ พ บมุมมองที่
น่าสนใจทั้งหลักคิดในการสร้างสรรค์งานสื่ อรู ปแบบใหม่ และการเติบโตของแพล็ตฟอร์ มสื่ อด้านออนไลน์ เปลี่ยน
มุมมองใหม่ที่มอง “เนื้ อหาสาร” ให้กลายเป็ น “คอนเทนต์” และให้ความสาคัญกับการออกแบบคอนเทนต์ให้สอด
รับกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Content in Context) และขยายรู ปแบบของคอนเทนต์ให้มากกว่ารู ปแบบที่
เป็ นข้อความแบบเดิ ม มาสู่ ล ัก ษณะที่ หลากหลายโดยให้ความส าคัญกับการเล่ าเรื่ อง หรื อสร้ างเรื่ อ งราวอย่า ง
ผสมผสาน (Wipanee Cheelan, 2021) การเลือกใช้สื่อที่มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลต่อการสื่ อสารในการทางาน การ
เลื อกสื่ อที่ มี ค วามเหมาะสมจะท าให้เ นื้ อหาข่ า วสารถู ก เผยแพร่ ไ ปยัง กลุ่ ม เป้ า หมาย สื่ อที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพจะมี
ความสาคัญต่อการสื่ อสารให้กบั ผูร้ ับสารได้เข้าใจ (Irung, 2012) ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ดีที่สุด
คือ การผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์และคนเราสามารถรับรู ้ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโลกได้พร้อมกัน
เนื่องจาก เทคโนโลยีทางการสื่ อสารได้รับการพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว บางครั้งเรี ยกได้ว่าเป็ น
ข่าวสารไร้พรมแดนสามารถทาให้เกิดการรับรู ้การแลกเปลี่ยน (สุ พิน ปัญญามาก, 2540) โดยการพัฒนาชุดเนื้ อหา
และสื่ อประชาสัมพันธ์อาศัยหลัก ADDIE Model เนื่องจากเป็ นแนวคิดกระบวนการออกแบบหลักสู ตรสื่ อกิจกรรม
ตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย อย่างเป็ นระบบระเบียบ โดยจะเน้นไปที่การเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อนา
ข้อมูลนั้นมาออกแบบ ตัวสื่ อ หลักสู ตร และกิจกรรมให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผูเ้ รี ยน (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2558).
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผใู ้ ช้งานสามารถสร้าง
ชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปันสารสนเทศ ความคิด ข้อความส่ วนบุคคล และเนื้อหาอื่น ๆ โดยเป็ นช่องทางที่ช่วยให้คน
สามารถเชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ ได้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็ นช่องทางที่ ทาให้สารสนเทศเกิดการแลกเปลี่ยน
การรวบรวม และแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว สื่ อสังคมออนไลน์กลายเป็ นสื่ อใหม่ที่มีพลังอานาจที่ผูค้ นนาไปใช้
ประโยชน์ในหลายแง่มุมแต่ปัจจุบนั กลายเป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังในการทางานร่ วมกัน ทาให้คนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน รวมถึงเป็ นสื่ อใหม่ที่องค์กรสามารถใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอ้ ความ ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว
ทันเวลา และราคาถูก (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2558)
การสังเคราะห์งานวิจยั เป็ นกระบวนการที่นาไปสู่การสร้างข้อสรุ ปรวมเกี่ยวกับผลการวิจยั ในรายงานต่าง ๆ
ที่มีการศึกษาภายใต้ประเด็นวิจยั เดียวกัน แต่อาจมีความแตกต่างในวิธีการดาเนินการ หรื อแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรื อสภาพบริ บทเงื่อนไขที่ต่างกัน จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์การวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ ความรู ้ในเชิงสรุ ปผลการวิจยั
ที่ มีอยู่กระจัดกระจาย ให้มีความชัดเจนและได้ขอ้ ยุติยิ่งขึ้น (สุ วิมล ว่องวาณิ ช , 2545) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นางานวิจัย
จ านวน 3 เรื่ อ งที่ มี ก ารศึ ก ษาภายใต้ป ระเด็ น วิ จัย เดี ย วกัน ได้แ ก่ การพัฒ นาชุ ด เนื้ อ หาและกิ จ กรรมเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์แบบเน้นการมีส่วนร่ วมบนสื่ อสังคมออนไลน์ ในโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ขวัญดาว ขาวงาม พรจิรา ไววิ่งรบ เพ็ญพิชชา นาคแดง พรปภัสสร ปริ ญชาญ
กล และกุลธิดา ธรรมวิภชั น์, 2564) การพัฒนาชุดเนื้ อหาและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเน้นการมีส่วน
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ร่ วมในโครงการประกวดคลิปวีดิทศั น์เรื่ อง “ทุนนี้ เพื่อน้อง ทุนนี้ เพื่ออนาคต” (ศักดิ์ กองสุ วรรณ กุลธิ ดา ธรรม
วิภชั น์ เพียงเพ็ญ จิรชัย พรปภัสสร ปริ ญชาญกล ธฤดี เจษฎานุรักษ์กิจ และอัญชลี วงศ์สัมปัน , 2564) และการพัฒนา
ชุดเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารสุ ขภาพจิตบนสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานจิตวิทยาและให้คาปรึ กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี[(กุลธิดา ธรรมวิภชั น์ พรปภัสสร ปริ ญชาญกล กชมน ฤทธิ์พิทกั ษ์พงศ์ และศรุ ตา ตั้งตรงอนันต์,
2564) เพื่อนามาสังเคราะห์งานวิจยั และพัฒนารวมทั้งหาแนวทางสาหรับการดาเนินวิจยั ในครั้งต่อไป
แนวคิดที่เกีย่ วข้อง
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแนวคิดที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1. เนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์
เนื้ อหา คือ เรื่ องราวที่ ผูเ้ ขียนต้องการจะให้ผูอ้ ่านได้รับทราบ เนื้ อหาที่ ดีตอ้ งมี รายละเอี ยดที่ ชัดเจน และ
น่ าสนใจ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับสมรรถภาพทางความคิ ดของผูเ้ ขีย นเป็ นสาคัญ ในการจัดเนื้ อหามี แนวทางที่ ใช้ใ นการ
พิจารณาอยู่ 2 มิติ ได้แก่ 1.มิติดา้ นขอบเขตเนื้ อหา (Scope) คือ ความกว้างและความลึกของเนื้ อหาในช่วงเวลาหนึ่ ง
ในการพิจารณาขอบเขตเนื้อหา 2.ลาดับของเนื้อหา (Sequence) คือ ลาดับก่อนหลังของเนื้อหาที่นาเสนอต่อผูเ้ รี ยนใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ สื่ อสังคมออนไลน์ (Social) หมายถึงรู ปแบบของการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผใู ้ ช้งานสามารถ
สร้างชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปั นสารสนเทศ ความคิด ข้อความส่ วนบุคคล และเนื้ อหาอื่น ๆโดยเป็ นช่องทางที่ช่วย
ให้คนสามารถเชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ ได้ผา่ นเครื อข่ายออนไลน์ สื่ อสังคมออนไลน์กลายเป็ นสื่ อใหม่ที่มีพลังอานาจที่
ผูค้ นนาไปใช้ประโยชน์ในหลายแง่มุม ทาให้คนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมถึงเป็ นสื่ อใหม่ที่องค์กรสามารถใช้
ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, 2558) ในที่น้ ีชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ คือ ชุดเนื้ อหา
ที่ให้ความรู ้ และข่าวสารเพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลง
บน Facebook Fanpage
2. ADDIE Model
ADDIE Model คื อ กระบวนการพัฒนา จากจุ ดเริ่ ม ต้นจนถึ ง จุ ดสิ้ นสุ ด กระบวนการออกแบบ ADDIE
สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนทัว่ ไปได้เป็ น 5 ขั้น ประกอบไปด้วย 1.ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นรากฐานสาหรับ
ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนอื่ น ๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ จะต้องระบุปัญหา ระบุแหล่งของปั ญหา และวินิจฉัย
คาตอบที่ทาได้ 2.ขั้นการออกแบบ (Design) เกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อวางแผนกล
ยุทธ์ ในระหว่างขั้นตอนนี้ จะต้องกาหนดโครงร่ างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมาย 3.ขั้นการพัฒนา (Development) การ
สร้างขึ้นบนขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบ 4.ขั้นการนาไปใช้ (Implementation) เป็ นขั้นตอนการดาเนิ นการ
ให้เป็ นผลขั้นตอนนี้ จะต้องให้การส่ งเสริ มความเข้าใจ เป็ นการนาไปใช้โดยใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมในขั้น ต้น หลัง จากนั้ น จึ ง ท าการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขก่ อ นที่ จ ะน าไปใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายจริ ง เพื่ อ หา
ประสิ ท ธิ ภ าพและน าไปให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิ ท ธิ ภ าพ 5.ขั้น การประเมิ น ผล
(Evaluation) คือ การเปรี ยบเที ยบ ขั้นตอนนี้ วดั ผลประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การประเมิ นผลเกิ ดขึ้น ตลอด
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กระบวนการออกแบบทั้ง หมด กล่ า วคื อ ภายในขั้นตอนต่ า ง ๆ และระหว่า งขั้น ตอนต่ าง ๆ และภายหลัง การ
ดาเนิ นการให้เป็ นผลแล้ว การประเมินผลอาจจะเป็ นการประเมินผลเพื่อพัฒนา (Formative evaluation) หรื อการ
ประเมินผลรวม (Summative Evaluation) (สุ วิตรา ทองสอง, 2557) ในที่น้ ี คือการพัฒนาชุดเนื้ อหาด้วยกระบวนการ
ออกแบบ ADDIE Model จานวน 5 ขั้นตอน
3. การรับรู ้
(ปรี ชา ศรี ศกั ดิ์หิรัญ, 2537). กล่าวว่าการรับรู ้ เป็ นการแปลความหมายของสิ่ งเร้ าและการตอบสนองของ
ร่ างกายของคนต่อสิ่ งเร้าจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์เดิม และทาให้บุคคลจะมีพฤติกรรม
แตกต่างกัน แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู ้เฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและความพอใจ อย่างไรก็ตามยังขี้นกับ
พื้นฐานของกระบวนการของแต่ละบุคคลแต่ละคนเกี่ ยวกับความต้องการ ค่านิ ยม การคาดหวังและปั จจัยอื่ น ๆ
นอกจากนี้การรับรู ้ยงั สามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆ คือหมายถึง “กระบวนการของการตีความผ่านประสาทสัมผัสใด
ๆ โดยตรง” ซี่ งจากความหมายนี้ คาที่จะสื่ อความหมายเดียวกับการรับรู ้การสัมผัสรู ้ อันเป็ นการที่เกิดจากการรับรู ้
ความรู ้สึกเข้ามาทางประสาทสัมผัสเกิดเป็ นความเข้าใจหรื อความรู ้สึกภายในของบุคคล ในที่น้ ี คือ การรับรู ้ของ
นักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. การสังเคราะห์งานวิจยั
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) ให้ความหมายของ “การสังเคราะห์งานวิจยั ” ว่าหมายถึง เทคนิควิธีการวิจยั ตาม
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่นาผลการวิจยั จากหลายๆงานวิจยั ที่ศึกษาในประเด็นปั ญหาวิจยั เดียวกัน หรื อ
เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ที่คล้ายกัน มาศึกษาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ หรื อวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและ
นาเสนอข้อสรุ ปอย่างมีระบบเพื่อทาให้ได้คาตอบปั ญหาวิจยั ที่ตอ้ งการซึ่งมีลกั ษณะที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ใน
ที่น้ ี คือ การสังเคราะห์ผลการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตากระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ ม
การรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั และพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อ
ส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อ
ส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมมติฐานของการศึกษา
1. คุ ณภาพชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสั ง คมออนไลน์ ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่ อส่ งเสริ มการรั บรู ้ ของ
นักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
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2. ผลการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพือ่
ส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่พฒั นาขึ้นอยู่ในระดับมากขึ้น
ไป
3. ผลการประเมิ นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวน
ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่พฒั นาขึ้น
อยูใ่ นระดับมากขึ้นไป
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีคุณภาพ
2. เป็ นแนวทางในชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้
ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไป
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั แบบผสมผสานเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปแนวทางการพัฒนาชุดเนื้ อหา
บนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกาหนดขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 3 เรื่ อง ได้แก่
1. การพัฒนาชุดเนื้ อหาและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเน้นการมีส่วนร่ วมบนสื่ อสังคมออนไลน์
ในโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ขวัญดาว ขาวงาม พรจิรา
ไววิ่งรบ เพ็ญพิชชา นาคแดง พรปภัสสร ปริ ญชาญกล และกุลธิดา ธรรมวิภชั น์, 2564). (งานวิจยั เรื่ องที่1)
2. การพัฒนาชุดเนื้ อหาและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเน้นการมีส่วนร่ วมในโครงการประกวด
คลิปวีดิทศั น์เรื่ อง “ทุนนี้ เพื่อน้อง ทุนนี้ เพื่ออนาคต” (ศักดิ์ กองสุ วรรณ กุลธิ ดา ธรรมวิภชั น์ เพียงเพ็ญ จิรชัย พร
ปภัสสร ปริ ญชาญกล ธฤดี เจษฎานุรักษ์กิจ และอัญชลี วงศ์สัมปัน, 2564). (งานวิจยั เรื่ องที่ 2)
3. การพัฒนาชุดเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารสุ ขภาพจิ ตบนสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานจิตวิทยาและให้คาปรึ กษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กุลธิดา ธรรมวิภชั น์ พรปภัสสร ปริ ญชาญกล กชมน ฤทธิ์พิทกั ษ์พงศ์
และศรุ ตา ตั้งตรงอนันต์, 2564). (งานวิจยั เรื่ องที่ 3)
ผลการวิจัย
ผลการสัง เคราะห์ ง านวิจัย และชุ ด เนื้ อ หาบนสื่ อสั ง คมออนไลน์ ต ามกระบวนการ ADDIE Model เพื่ อ
ส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังต่อไปนี้
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รู ปที่ 1 ภาพตัวอย่างชุดเนื้ อหาและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเน้นการมีส่วนร่ วมบนสื่ อสังคมออนไลน์ใน
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รู ปที่ 2 ภาพตัวอย่างชุดเนื้ อหาและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเน้นการมีส่วนร่ วมในโครงการประกวดคลิป
วีดิทศั น์ เรื่ อง “ทุนนี้ เพื่อน้อง ทุนนี้เพื่ออนาคต”

รู ปที่ 3 ภาพตัวอย่างชุดเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารสุ ขภาพจิตบนสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานจิตวิทยาและให้คาปรึ กษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. ผลการประเมิ นคุ ณภาพของชุ ด เนื้ อ หาบนสื่ อสังคมออนไลน์ ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่ อ
ส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและ
สื่ อการนาเสนอ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
รายการที่ประเมิน
1. งานวิจยั เรื่ องที่ 1
2. งานวิจยั เรื่ องที่ 2
3. งานวิจยั เรื่ องที่ 3

ผลการวิเคราะห์
xˉ
S.D.
4.48
0.58
4.75
0.44
4.33
0.58

ระดับคุณภาพด้ านเนื้อหา
ดี
ดีมาก
ดี

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ อการนาเสนอ
รายการที่ประเมิน
1. งานวิจยั เรื่ องที่ 1
2. งานวิจยั เรื่ องที่ 2
3. งานวิจยั เรื่ องที่ 3

ผลการวิเคราะห์
xˉ
S.D.
4.48
0.58
4.63
0.49
4.46
0.51

ระดับคุณภาพด้ านสื่ อ
การนาเสนอ
ดี
ดีมาก
ดี

ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการพัฒ นาชุ ด เนื้ อ หาบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ต ามกระบวนการ ADDIE Model
เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี - ดีมาก เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้ง 3 เรื่ อง
2. ผลการประเมิ นการรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ต่ อชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ
ADDIE Model เพื่อส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการรับรู ้
รายการที่ประเมิน
1. งานวิจยั เรื่ องที่ 1
2. งานวิจยั เรื่ องที่ 2
3. งานวิจยั เรื่ องที่ 3

ผลการวิเคราะห์
xˉ
S.D.
4.52
0.63
4.70
0.54
4.51
0.10
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มากที่สุด
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ผลการประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE
Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผลการรับรู ้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้ง 3 เรื่ อง
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ
ADDIE Model เพื่อส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตารางที่ 4 ผลประเมินความพึงพอใจ
รายการที่ประเมิน
1. งานวิจยั เรื่ องที่ 1
2. งานวิจยั เรื่ องที่ 2
3. งานวิจยั เรื่ องที่ 3

ผลการวิเคราะห์
xˉ
S.D.
4.51
0.67
4.65
0.08
4.58
0.55

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ
ADDIE Model เพื่อส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี ระดับความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้ง 3 เรื่ อง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของ
นัก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ รี ได้นาหลัก การของ ADDIE MODEL [5] ทั้ง 5
ขั้น ตอนมาใช้ใ นการออกแบบ ได้แ ก่ ขั้น การวิ เ คราะห์ (Analysis) ขั้น การออกแบบ (Dedign) ขั้น การพัฒ นา
(Development) ขั้นการนาไปใช้ (Implementation) และขั้นการประเมินผล (Evaluation) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และ ชวิศ น้อยหัวหาด (เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และชวิศ น้อยหัวหาด, 2559) ศึกษาวิจยั เรื่ องการ
ออกแบบกราฟิ ก และสื่ อสิ่ งพิมพ์สาหรับประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านข้างวัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนบ้า นข้า งวัด ออกแบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ โดยการจัด ท าสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ช้ห ลัก การวาง
องค์ประกอบของชุดสื่ อเพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความน่าสนใจ มีการใช้ภาพ และกราฟิ กประกอบในการ
สร้างชุดสื่ อประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการออกแบบ ADDIE Model ในการพัฒนาชุดสื่ อประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้
ผลการวิ จัย ยัง พบว่า ผลประเมิ น คุ ณภาพด้า นเนื้ อหาและด้า นสื่ อการนาเสนออยู่ใ นเกณฑ์ดี -ดี มาก เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาวิณี บินรามัน และศุภกรณ์ ภิรมย์พร้อม (ภาวิณี บินรามัน และ
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ศุภกรณ์ ภิรมย์, 2562) ได้พฒั นาเกี่ยวกับชุดเนื้ อหาเพื่อการสื่ อสารสุ ขภาพบนสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานบริ การ
สุ ขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี โดยมี การใช้เนื้ อหาที่ นาเสนอมี ความถู ก ต้อง
น่าเชื่อถือ ขอบเขตเนื้ อหา มีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหาและสื่ อการนาเสนออยูใ่ นเกณฑ์ดี (xˉ =4.49, S.D = 0.29 และ xˉ =4.33, S.D = 0.58)
ผลการประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE
Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่พฒ
ั นาขึ้น อยู่ใน
เกณฑ์มากที่สุด เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั สอดคล้องกับทฤษฎีการรั บรู ้ของ นวลศิริ เปาโรหิ ตย์ (นวลศิริ เปา
โรหิ ตย์, 2536) ได้ให้ความหมายการรับรู ้ หมายถึง ขบวนการแปลความหมายของสิ่ งเร้าที่มากระทบกับประสาท
สัมผัสต่าง ๆ ของเราและการแปลความหมายอย่างไรนั้นขึ้นอยู่โดยจนงกันกับประสบการณ์ในอดีตของเรา และ
สภาพจินใจในปัจจุบนั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของธันยธรณ์ ชวยบุญชุม วัณณิตา วิมลเก็จ และสิ ริญาพร ชนะกุล
(ธันยธรณ์ ชวยบุญชุม วัณณิตา วิมลเก็จ และสิ ริญาพร ชนะกุลม, 2561) ที่ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง กีฬาเยาวชนแห่ งชาติครั้งที่ 35 ของฝ่ ายข่าวกีฬา สถานี โทรทัศน์
ไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยในการออกแบบและสร้างชุดสื่ อประชาสัมพันธ์เลือกใช้เนื้ อหาที่มีความถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยงั มีการใช้ภาพและกราฟิ กเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจ
ซึ่งผลประเมินการรับรู ้อยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ =4.61, S.D = 0.52)
ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE
Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่พฒ
ั นาขึ้น อยู่ใน
เกณฑ์มากที่สุด เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั โดยได้ใช้การวัดความพึงพอใจ มาตรส่วนประมาณค่าความพึงพอใจ
ของลิเคิร์ท (มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 2558) มาวัดความพึงพอใจทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของโสพัฒน์
โสภาภิมุข (โสพัฒน์ โสภาภิมุข, 2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างบทเรี ยนมัลติมีเดียแอนิ เมชัน่ เรื่ อง ศีล 5 โดยการ
ใช้รูปภาพและตัวการ์ตูน ในการนาเสนอเช่นเดียวกัน และได้มีการเลือกใช้เนื้ อหาที่มีความกระชับ เข้าใจง่าย มีสีสัน
ที่สวยงาม ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (xˉ =4.53, S.D = 0.62)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.1 การพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการ
รับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถนาไปผลิตเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อเสริ ม
การรับรู ้ได้ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่ อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มากขึ้น
1.2 การพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการ
รับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สื่ อที่สร้างขึ้นมีความน่าสนใจเข้าถึงผูร้ ับสาร
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ได้ง่าย สามารถนาไปเผยแพร่ บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใ นช่ องทางอื่น ๆ เพิ่มเติ มได้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึ งกลุ่ ม
ตัวอย่างได้อย่างครอบคลุม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาแนวทางและพัฒนาสื่ อแบบ Augmented Reality : AR เพื่อพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model เพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
2.2 ศึ กษาแนวทางและพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการ ADDIE Model
เพื่อส่งเสริ มการรับรู ้ของนักศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยนาเสนอแบบ Interactive
ทาให้ผชู ้ มสามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อที่นาเสนอได้ดว้ ยการเลือกของผูใ้ ช้สื่อ
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรีที่ ได้มอบทุนเพชรพระจอมเกล้าในการ
ศึกษาวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
กุลธิดา ธรรมวิภชั น์ พรปภัสสร ปริ ญชาญกล กชมน ฤทธิ์พิทกั ษ์พงศ์ และศรุ ตา ตั้งตรงอนันต์. (2564). การพัฒนา
ชุดเนื้ อหาเพื่อสื่ อสารสุ ขภาพจิตบนสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มงานจิตวิทยาและให้คาปรึ กษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วารสารนิเทศสยามปริ ทัศน์ ปี ที่ 20 (1),170–180.
ขวัญดาว ขาวงาม พรจิรา ไววิ่งรบ เพ็ญพิชชา นาคแดง พรปภัสสร ปริ ญชาญกล และกุลธิดา ธรรมวิภชั น์.
(2564).การพัฒนาชุดเนือ้ หาและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบบเน้ นการมีส่วนร่ วมสื่ อสังคมออนไลน์
ในโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. การจัดการในยุค
เทคโนโลยีนาการเปลี่ยนแปลง: การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 (น. 2543-2550).
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. (2558). แนวทางการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ กับงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . https://so06.tcithaijo.org/index.php/tla_research/article/ view/47984.
ธันยธรณ์ ชวยบุญชุม วัณณิ ตา วิมลเก็จ และสิ ริญาพร ชนะกุล. (2561). การพัฒนาชุดเนือ้ หาเพื่อสื่ อสาร
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สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส(Thai PBS). (ปริ ญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่ อสารมวลชน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนานของนักเรี ยนขชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้าน และ 3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มีต่อการจัดการเรี ย นรู ้
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนพระวิสุทธิ วงส์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
จานวน 2 ห้องเรี ยน รวม 56 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 28 คน กลุ่มควบคุม 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) เครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย ประกอบไปด้ว ย แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ห้ อ งเรี ย นกลับ ด้า น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test)
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ผลการวิ จัย พบว่ า 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งเส้ น ขนาน ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านสู งกว่ากลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่ องเส้นขนาน อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ห้องเรี ยนกลับด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
Abstract
The objectives of this research include 1) to compare the learning achievements between two groups of
students, one with flipped classroom teaching method and other with normal method based on the topic of parallel
line in mathematical course. 2) to compare the learning achievement between pre-test and post-test based on the
flipped classroom method, and 3) to study the students' satisfaction against the flipped classroom teaching method.
The sample group are secondary 2 (grade 8) students in Phrawisuthiwong School, Office of the Private Education
Commission, Semester 2 in Academic Year 2021. There are 2 classrooms, total 56 students, divided into
experimental group 28 people, control group 28 people, which are collected by Cluster Random Sampling method,
the research instruments are flipped classroom lessen plan, conventional lesson plan, learning achievement test and
satisfaction questionnaire, statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test.
The results are as follow: 1) the achievement of secondary 2 (Grade 8) students in mathematics subject
parallel line by the flipped classroom approach is higher than another group learning by the conventional approach
a statistics significance at a level of .05, 2) learning achievement of secondary 2 (Grade 8) students in mathematics
subject parallel line after using the flipped classroom approach is significantly higher than before using at the .05
level and 3) The satisfaction of the secondary 2 (Grade 8) students in mathematics subject parallel line by the
flipped classroom is ‘very satisfied’.
Keyword: flipped classroom , learning achievement , satisfaction with learning management
บทนา
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิ ตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์
ได้อย่างรอบคอบและถี่ถว้ นช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถ
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นาไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์ อื่น ๆ อันเป็ นรากฐานในการพัฒ นาทรั พ ยากรบุค คลของชาติ ใ ห้มี คุณ ภาพและพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศให้ทดั เทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริ ญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.1)
โรงเรี ยนพระวิสุทธิ วงส์ จึงเห็นถึงความสาคัญต่อการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ จึงต้องการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยกาหนดค่าเป้ าหมายของจานวนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ที่มี
ผลการเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด ซึ่ งในปี การศึกษา
2563 ที่ผ่านมา ผลการเรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ของโรงเรี ยนพระวิสุทธิวงส์ มี
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 3 ขึ้นไปจานวน 343 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.42 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด
451 คน ซึ่งต่ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 4.58 และจากการรวบรวมสรุ ปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดย
การทาแบบทดสอบหลังเรี ยนรายหน่วยการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 เรื่ อง เส้นขนาน ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีจานวนนักเรี ยนที่สอบผ่าน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.26 ของจานวนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 142 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.66 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ทั้งหมดจานวน 343 คน
และ
นอกจากนั้นผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยที่ 25.33
คะแนน ซึ่ งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศปี การศึกษา 2563 ที่ 0.13 คะแนน และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่ อย ๆ
จากปั ญหาที่ ก ล่า วมาข้า งต้นผูว้ ิจัย คิ ดว่า สาเหตุของปั ญหาที่ พ บอาจมี ผลมาจากการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ของ
ครู ผสู ้ อน
แนวคิดห้องเรี ยนกลับ ด้านเป็ นแนวคิดหนึ่ งที่นาเอากิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็ น
ธรรมชาติ แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านมีลกั ษณะสาคัญคือ การนาสิ่ งที่เคยทาในห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมไปทาที่บา้ น และ
นาสิ่ งที่เคยทาเป็ นการบ้านในห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมนามาทาให้เสร็ จในห้องเรี ยน เป็ นการเปลี่ยนจุดเน้นในห้องเรี ยน
จากการสอนของครู ไปเป็ นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (Bergmann & Jonathan, 2012, น.13-17) และได้มีการพัฒนา
แนวคิดห้องเรี ยนกลับ ด้านไปในหลากหลายรู ปแบบทั้งการใช้ห้องเรี ยนเป็ นสถานที่ฝึกความแม่นยาในเนื้ อหาโดย
การท าแบบฝึ กหัด หรื อการฝึ กทัก ษะกระบวนการต่างๆ โดยใช้กิ จกรรมที่ มี นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
(Bishop, 2013, น.1) การเรี ย นรู ้ ใ นห้องเรี ย นกลับ ด้านนักเรี ย นจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบการเรี ย นของตนเอง การให้
นักเรี ยนดูวีดิทศั น์การบรรยายจากที่บา้ นจะช่วยให้นักเรี ยนใช้เวลาในห้องเรี ยนได้อย่างมีคุณค่าในการฝึ กการนา
ความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาหรื อการเชื่อมโยงความรู ้เข้ากับโลกจริ ง และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนในชั้นเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์
กัน เรี ยนรู ้ร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่ วนครู จะเป็ นผูก้ ระตุน้ แรงบันดาลใจ สนับสนุนการเรี ยนรู ้และรับ
ฟังปัญหาของนักเรี ยน ทาให้ครู สามารถดูแลนักเรี ยนแต่ละคนได้อย่างเป็ นธรรมชาติ (Bergmann & Jonathan, 2012,
น.20-27; วิจารณ์ พานิช, 2556, น.21, น.31-32)
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จากความสาคัญและแนวคิดดังกล่าว ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กที่เน้นการฝึ กทักษะ
ต่า ง ๆ จากการลงมื อปฏิ บ ัติด้วยตนเองร่ วมกับการบรรยายเมื่ อนาประยุก ต์กับการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แ บบ
ห้องเรี ยนกลับด้านแล้วเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ จึงนามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นในเรื่ อง เส้นขนาน โดยใช้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน รายวิชาคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้
ด้วยตนเองจากสื่ อหรื อเทคโนโลยีก่อนเข้าห้องเรี ยน และทาแบบฝึ กหัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรี ยนประกอบด้วย 3
ขั้นตอน ดัง นี้ ขั้นที่ 1 นัก เรี ย นศึ ก ษาจากสื่ อที่ ไ ด้รับ ไปล่ วงหน้า พร้ อมทั้ง บันทึ ก การเรี ย นรู ้ จากสื่ อนั้น ขั้นที่ 2
ทบทวนความรู ้เดิมของนักเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้ จากสื่ อ และถาม-ตอบ เรื่ องจากสื่ อ ขั้นที่ 3 กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ค รู
มอบหมาย โดยอาจเป็ นแบบฝึ กหัด วิธีคิดเชิงคานวณ หรื อเป็ นกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า หรื อกิจกรรมการแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน ของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านกับ
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนานของนักเรี ยนขชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาคณิตศาสตร์
เรื่ อง เส้นขนาน โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประเภทและแบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบแผนการทดลองจริ ง (True-Experimental Design) ผูว้ ิจยั ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
The randomize control group pretest – posttest design โดยออกแบบแผนการทดลองดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ The randomize control group pretest – posttest design
กลุ่มทดลอง (ER)
T1
X
กลุ่มควบคุม (CR)

T1

-
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T2
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
X
แทน การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
T1
แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) -ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
T2
แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) -ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
Q
แทน การสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนแบบห้องเรี ยนกลับด้านของกลุ่มทดลอง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนพระวิสุทธิวงส์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จานวน 5 ห้อง จานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 142 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3 และ 2/4 ซึ่งเป็ นห้องเรี ยนที่คละความสามารถของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนพระวิสุทธิวงส์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2564 จานวน 56 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 28 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 28 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
3.1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน เรื่ อง เส้นขนาน ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 4 แผน ใช้สอนแผนละ 3 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 12 ชัว่ โมง โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เส้นขนานและมุมภายใน จานวน 3 ชัว่ โมง
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เส้นขนานและมุมแย้ง จานวน 3 ชัว่ โมง
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน จานวน 3 ชัว่ โมง
4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เส้นขนานและรู ปสามเหลี่ยม จานวน 3 ชัว่ โมง
3.1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติเรื่ อง เส้นขนาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 จานวน 4 แผน ใช้สอนแผนละ 3 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 12 ชัว่ โมง โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เส้นขนานและมุมภายใน จานวน 3 ชัว่ โมง
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เส้นขนานและมุมแย้ง จานวน 3 ชัว่ โมง
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน จานวน 3 ชัว่ โมง
4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เส้นขนานและรู ปสามเหลี่ยม จานวน 3 ชัว่ โมง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน ชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก
จานวน 20 ข้อ
3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้านรายวิชาคณิตศาสตร์
เรื่ อง เส้นขนาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตราวัดแบบ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) จานวน 20 ข้อ มีระดับการให้คะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด
ให้คะแนน
5 คะแนน
พึงพอใจมาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ให้คะแนน
3 คะแนน
พึงพอใจน้อย
ให้คะแนน
2 คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด
ให้คะแนน
1 คะแนน
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 จัดกลุ่มทดลองเป็ น 2 กลุ่มโดยให้ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2/3 ใช้วิธีจดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติและให้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ใช้วิธีจดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
4.2 ดาเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้น
ขนาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยทดสอบกับนักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่ม
4.3 ดาเนิ นการทดลองสอนทั้ง 2 กลุ่ ม โดยใช้เนื้ อหาเดี ยวกัน นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 2/3 ใช้วิธี การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
4.4 เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุดเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
โดยดาเนินการทดสอบกับนักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่ม
4.5 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง เส้ น ขนาน ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านกับกลุ่มที่จดั การเรี ยนรู ้แบบปกติ นามาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-Test (Independent Sample) แล้วนามาเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบ
คาบรรยาย
4.6 เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง เส้ น ขนาน ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนกับหลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ T-Test (Dependent Sample) แล้วนามาเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย
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4.7 ดาเนิ นการส ารวจความพึ ง พอใจโดยใช้แบบสอบถามวัดความพึ งพอใจต่อการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบ
ห้องเรี ยนกลับด้าน โดยดาเนิ นการสารวจกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2/4 ที่ใช้วิธีจดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ห้องเรี ยนกลับด้าน
4.8 ผูว้ ิจยั นาผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน และความพึง
พอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทางสถิติในการทดสอบ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนทั้ง 2 กลุ่ม
การจัดการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน n

Mean

S.D.

ผลต่างของค่าเฉลี่ย

t

df

ห้องเรี ยนกลับด้าน

28

15.50

2.32

3.54

6.174*

54

ปกติ

28

11.96

1.95

Sig
1
tailed
0.000

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มของผูเ้ รี ยน ผลสัมฤทธิ์ หลังการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.50 คะแนน ผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.96 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบมีความแตกต่างกันเท่ากับ 3.54 คะแนน ดังนั้นจากการทดสอบสถิติที
(t-test) ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์หลังการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทางสถิติในการทดสอบ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนกับหลังเรี ยนการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านของผูเ้ รี ยน
Mean

S.D.

ค่าเฉลี่ยของผลต่าง

S.D.
ค่าเฉลี่ยผลต่าง

ก่อนเรี ยน

9.29

2.192

6.21

3.315

หลังเรี ยน

15.50

2.317
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t

df

9.919*

27

Sig
1
tailed
0.000
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จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน มีคะแนนก่อนเรี ยนเฉลี่ย เท่ากับ 9.29 คะแนน
และมีคะแนนหลังเรี ยนเฉลี่ยเท่ากับ 15.50 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้ง 2 ครั้ง ผลสัมฤทธิ์หลัง
เรี ยน สูงกว่า ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับด้าน
รายวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ อง เส้นขนาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4
ส่วนเบี่ยงเบน
C.V. (%)
ความพึงพอใจ
คะแนนรวม
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1102
3.94
0.59
14.92
มาก
2/4

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ภาพรวมแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2/4 จากแบบสอบถาม
จานวน 10 ข้อ โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถามจานวน 28 คน คะแนนรวมเท่ากับ 1,102 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.94 คะแนน ซึ่ง
ในภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้ นขนาน ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน หลังเรี ยนสู งกว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังผลการวิจยั ของ ยุพาพร ด้วงโต้ด (2561, น.72-75) ได้ทา
การวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิชาคณิ ตศาสตร์
สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 สรุ ปได้ว่า ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การหาปริ มาตร ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ห้องเรี ยนกลับ
ด้านสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีผลการวิจยั สอดคล้องกับ กาญจนา จันทร์ช่วง (2560, น.57-58) ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นรายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา เรื่ อ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยใช้ก ารจัด การเรี ย นรู ้ แ บบห้อ งเรี ย นกลับ ด้า น
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านมีค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยน 15.98 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.61 และมีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยน 18.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.86 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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รายวิชาสังคมศึกษา เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจัดการเรี ย นรู ้แบบห้องเรี ย นกลับด้าน ของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เส้นขนาน อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของ อาลา
วียะ๊ สะอะ (2559, น.70-72) กล่าวว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับ ด้าน มีความพึงพอใจมาก
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับ ด้าน จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5/2 ที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับ ด้านมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านอยู่ในระดับมาก
ได้ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการ
เรี ยนเป็ นอันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อันดับที่ 2 คือ ประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และอันดับที่ 3
คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการสอน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.73 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้มากในทุกองค์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ ควรนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านไปใช้ร่วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้หรื อแนวคิดอื่น ๆ ที่ส่งเสริ มหรื อพัฒนาทักษะด้านอื่น เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา การคิด
สร้างสรรค์ การอ่าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นต้น
2. เนื่องจากห้องเรี ยนที่ใช้ในการทดลองเป็ นห้องเรี ยนที่คละความสามารถนักเรี ยนไว้ในห้องเรี ยนเดียวกัน
ควรจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคนแบ่งผูเ้ รี ยน ออกเป็ นกลุ่มตามจานวนที่เหมาะสม แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง ปานกลางและต่าคละกันไป และเลือกใช้ประเภทสื่ อ ความยาก
ง่ายของสื่ อ ที่เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
2. ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ควรเน้นการจัดการเรี ยนรู ้
โดยให้นกั เรี ยนศึกษาด้วยตนเองให้มากที่สุดและนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มาร่ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในชั้นเรี ยน โดยมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะแนวทาง เสริ มความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้อง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปิ ยนันท์ ปานนิ่ ม วิภาหัสน์ อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ในครั้งนี้ ที่ได้ให้คาแนะนา
แก้ไขข้อบกพร่ อง ตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาข้อมูล ทาให้งานวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จลุล่ วงไป
ด้วยดี
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนพระวิสุทธิ วงส์ ที่ให้ความ
ร่ วมมือในสร้างเครื่ องมือ การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดสื่ อการสอนที่มีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยการสอนที่ใช้ ชุดสื่ อการสอนด้านการอ่านสาหรับเด็ก
ปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เด็กนักเรี ยนชาย - หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี กาลังศึกษาอยู่ในชั้น
อนุ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิ ตอนุ บาลราชมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ใ ช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบบรรยายและใช้ ชุดสื่ อการสอนประกอบ การทดลองใช้
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้ น 24 ครั้ง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือชุดสื่ อการสอนการอ่านของเด็กปฐมวัย
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ ปฐมวัย และแบบบันทึกผลการอ่าน วิธีวิทยาของการวิจยั นี้ ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ Pretest - Posttest Design การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ใช้ก ารทดสอบค่ า t - test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุดสื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 มีค่า
ดัชนี ความเหมาะสมในการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่ม ตัวอย่าง มีผลการ
ทดสอบในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สื่ อการสอน ทักษะทางภาษา เด็กปฐมวัย
Abstract
This research is an experimental research. The objectives were to develop an effective teaching media kit
according to the 80/80 criteria and to compare the learning achievement by teaching that used the teaching media
set in early childhood reading. The sample group used in this research were male and female students aged between
4-5 years studying in Kindergarten Year 2, semester 1, Academic Year 2018, Rajamangala Demonstration School.
Faculty of Home Economics Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi 30 people under the
Ministry of Education, which were obtained by random sampling. The learning management plan uses a descriptive
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teaching style and uses a set of teaching aids. The trial period was 8 weeks, a total of 24 trials. The instruments
used in this research. is a media kit for teaching reading for preschool children Early Childhood Learning
Achievement Test and a record of reading results The methodology of this research was based on the Pretest Posttest Design experimental model. The data were analyzed using the Dependent Samples t-test.The results
showed that The efficiency of the developed teaching material set was 80/80 with a high level of suitability index
for utilization. Academic achievement of the sample There was a statistically significant difference in test results
in the last week of the trial at the .01 level.
Keywords: Development , Teaching Materials , Language Skills , Reading , Early childhood
บทนา
ปฐมวัยเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญอย่างยิง่ สาหรับการพัฒนาชีวิตของเด็ก สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็ วในช่วง
ห้าปี แรกของชีวิต เป็ นช่วงเวลาที่เด็กมีการพัฒนาทางการรับรู ้ ภาษา สังคม อารมณ์และกล้ามเนื้ ออย่างรวดเร็ ว การ
พัฒนาทางสมองของเด็กขึ้นอยู่กบั การกระตุน้ ทางสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการเลี้ยงดูและระดับ
การปฏิสัมพันธ์ที่เด็กได้รับ เด็กทารกที่ได้รับการกอด หยอกล้อ อาทรและกระตุน้ ทางการมองเห็นจะได้เปรี ยบเด็กที่
ไม่ได้รับหลายเท่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดมี โอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการรั บรู ้ ภาษา
อารมณ์และสังคมอย่างเต็มที่ (ดวงพร สัตนันท์ , 2558) มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและมี ความ
เชื่อมัน่ และรู ้จกั คุณค่าของตนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ การพัฒนาในแต่ละด้านนี้ลว้ นแต่มีความสาคัญต่อ
ชีวิตความเป็ นผูใ้ หญ่ของเรา เพราะประสบการณ์ในวัยเด็กเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นตัวตนของเราในวันนี้ เด็ก
อายุ 3 - 5 ปี เป็ นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกาลังเจริ ญเติบโต เด็กต้องการ ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เด็กวัยนี้ มีโอกาสเรี ยนรู ้ จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้สารวจ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มี
โอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก ตัดสิ นใจ ใช้ภาษา สื่ อความหมาย คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) มีแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ว่า พัฒนาการของมนุ ษ ย์เป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องในตัวมนุษย์เริ่ มตั้งแต่ปฏิสนธิ ไปจนตลอดชีวิต ซึ่ งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญาของเด็กแต่ละคนจะมีลาดับ
ขั้นตอนลักษณะเดียวกัน แต่อตั ราและระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่างกันได้ ขั้นตอนแรกๆ จะเป็ น
พื้ น ฐานส าหรั บ พัฒ นาการขั้น ต่ อ ไป แนวทางการจัด ประสบการณ์ ตามหลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย 2560 จัด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทางานของสมอง ที่เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับ
พัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ
การจัดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ เหมาะสม จึ ง มี ส่ วนส าคัญในการส่ ง เสริ ม พัฒ นาการให้ แก่ เ ด็ ก อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเมื่อเด็กได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็จะช่วยให้เขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่
สมบูรณ์และเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ช่วงเวลาของการเจริ ญเติบโตทางภาษาที่รวดเร็ วที่สุดในชีวิตมนุษย์
คือ ช่วงวัยอนุ บาล ภาษาจึงเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับชี วิตเด็ก เพราะเด็กต้องเรี ยนรู ้ภาษาและต้องใช้ภาษาเพื่อการ
สื่ อสารและการเรี ยนรู ้ เนื่องจากภาษาเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อความคิด ( วิมล ตันติอภิวฒั น์ , 2562 : 18 ) ดังนั้น การ
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จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยหากได้รับการส่ งเสริ มและช่วยเหลืออย่างถูกวิธี และเป็ นไปตามลาดับขั้นตอนของ
พัฒนาการเด็กแล้ว จะทาให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมและมีศกั ยภาพที่จะพัฒนาต่อไปอย่างสู งสุ ด
พัฒ นาการและการเรี ยนรู ้ ท างภาษาของเด็ ก ปฐมวัย เป็ นการเปลี่ ย นแปลงข องความสามารถในการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยผ่านกระบวนการรับรู ้ แปลความหมาย และการ
แสดงออกในรู ปแบบของการพูดภาษาเขียน หรื อภาษาท่าทาง แนวทางการส่ งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ทางภาษา
ของเด็กปฐมวัยต้องจัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยเด็กเเรกเกิดถึง 3 ปี
ควรสังเกตการออกเสี ยงของเด็กชวนเด็กพูดคุยสอนให้เด็กได้รับประสบการณ์ การฟังที่หลากหลายสอน ให้เด็กรู ้
ความหมายของค าศัพ ท์ใ หม่ การเป็ นแบบอย่า งที่ ดี การเล่ น เกม การเล่ า นิ ท าน ส่ ว นเด็ ก 3 ปี ถึ ง 6 ปี ควรจัด
สภาพแวดล้อมให้เด็กได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ตัวหนังสื อ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
อย่างหลากหลาย จัดหาหนังสื อที่เหมาะสมกับเด็ก และจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการใช้หนังสื อนิทาน (โสตทัศน
ศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2562)
แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สื่ อการเรี ยนรู ้ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ตาม
จุ ดประสงค์ที่ วางไว้ ท าสิ่ ง ที่ เป็ นนามธรรมเข้า ใจยากกลายเป็ นรู ป ธรรมที่ เด็ ก เข้า ใจและเรี ย นรู ้ ไ ด้ง่ า ยรวดเร็ ว
เพลิดเพลิน เกิดการเรี ยนรู ้ และค้นพบด้วยตนเอง การใช้สื่อการเรี ยนรู ้ต้ องปลอดภัยต่อตัวเด็กและเหมาะสมกับวัย
วุฒิภาวะ ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ความสนใจ และความต้องการของเด็กที่หลากหลาย สื่ อประกอบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีสื่อทั้งที่เป็ นประเภท 2 มิติ และ/หรื อ 3 มิติ ที่เป็ นสื่ อของจริ ง สื่ อธรรมชาติ สื่ อที่
อยู่ใกล้ตวั เด็ก สื่ อสะท้อนวัฒนธรรม สื่ อภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่ อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้าน (วาสนา
บัวศรี , 2562) ทั้งนี้ สื่ อต้องเอื้อให้ เด็กเรี ยนรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยการจัดการใช้สื่อสาหรับเด็กปฐมวัยต้อง
เริ่ มต้นจากสื่ อของจริ ง ของจาลอง ภาพถ่าย ภาพโครงร่ าง และสัญลักษณ์ ตามลาดับ
การส่ งเสริ มทักษะทางภาษาแก่ เด็กปฐมวัยเป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะภาษาเป็ นเครื่ องมื อในการ แสดงออกของ
ความคิด ความรู ้สึกสู ้กนั และกัน นอกจากนี้ บรู เนอร์ (Bruner. 1983 : 55) กล่าวว่า ภาษาเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลปะที่
ต้องอาศัยทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้ในการรับส่ งข้อมูล ถ้าเด็กได้รับการ
ส่ งเสริ มทักษะทางภาษาครบทุกด้านอย่างเพียงพอ จะทาให้การเรี ยนรู ้ประสบการณ์ของเด็กเป็ นไปอย่างมัน่ คงยิ่งขึ้น
ซึ่ง (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547: 143) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยเรี ยนรู ้ภาษาจากการมีป ฏิสัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้างและสิ่ ง
ต่างๆ จากการ ได้เห็น ได้ฟัง การได้สัมผัส การลองผิดลองถูกการเร้า และการให้แรงเสริ ม เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการ ทางภาษาจนกระทั้งสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารได้ดงั นั้นการที่เด็กจะสามารถสื่ อ ความหมายให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจนั้นต้องอาศัยภาษา การเขียนเป็ นหนึ่ งใน 4 ทักษะ ที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการดาเนิ นชี วิต
เพราะการเขียนเป็ นการถ่ายทอด ความเข้าใจ ความคิด ความรู ้สึก และความต้องการ โดยผ่านการสื่ อสารด้วยระบบ
เครื่ องหมายอันได้แก่ตวั อักษร (นฤมล เฉี ยบแหลม. 2545: 1) เด็กจะใช้การเขียนเพื่อสื่ อความหมายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
การอ่านมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ต้ งั แต่เกิดจนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่และจนกระทัง่ ถึงวัยชรา ปั จจุบนั การอ่าน
เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ การอ่านถือเป็ นปั จจัยที่ 5 นอกจากปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
(ศุภมาส จิรกอบสกุล, 2559 ) การอ่านเป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังอย่างยิง่ ในการพัฒนาระดับสติปัญญาของสังคมมนุษย์
การศึกษาที่เกิดจากสังคม การอ่านโดยพื้นฐานจะมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยมากกว่าสังคมโดยทัว่ ไปที่ไม่อ่านหนังสื อ
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และการอ่านยังทาให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม ทาให้สมรรถนะในการเรี ยนรู ้พฒั นาขึ้น ซึ่ ง
จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีความเข้มแข็งต่อสภาวการณ์แข่งขันอย่างรุ นแรงในปัจจุบนั
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาจะพบว่า สื่ อการสอนด้านทักษะการอ่านสาหรับเด็ก
ปฐมวัยนั้นมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ต่อพัฒนาการด้านทักษะการฟั งของเด็กปฐมวัย ด้วยเหตุน้ ี การจัดทาชุดสื่ อการสอน
การอ่านผ่านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มความสามารถด้านทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย เป็ นวิธีการที่สามารถเตรี ยม
ให้เด็กเกิดความพร้อมอันเป็ นพื้นฐานในการเขียนของเด็กระดับอนุบาล รวมถึงผูว้ ิจยั เป็ นครู ที่สอนในระดับอนุบาล
ด้วยจึงเห็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในการเริ่ มต้นของการอ่าน จึงมีแนวคิดในการสร้างสื่ อชุดสื่ อการสอนการอ่าน ที่จะให้
เด็กฝึ กฝนผ่านการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับวัย ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ องดังกล่าว เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่าน
ของเด็กปฐมวัยให้มีพ้นื ฐานที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างชุดสื่ อการสอนเพื่อส่งเสริ มทักษะการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของชุดสื่ อการสอนที่สร้างขึ้นให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดสื่ อการ
สอน
นิยามศัพท์เฉพาะ
เด็ ก ปฐมวั ย หมายถึ ง เด็ก ชาย-เด็ก หญิ ง อายุ 4 - 5 ปี ที่ ก าลัง ศึ กษาอยู่ช้ ันอนุ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิตอนุบาลราชมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
ชุดสื่ อการสอนเพื่อส่ งเสริมทักษะการอ่ าน หมายถึง ชุดสื่ อชุดพยัญชนะตัวสัตว์ 12 ตัว ก ค ง ช ต น ป ผ ม ล
ส และ ฮ ชุ ดสื่ อการสอนการอ่า นสิ่ ง รอบตัว เช่ น ชุ ดผลไม้ ชุ ดผัก ชุ ดของใช้ แต่ละชุ ดมี ส่วนประกอบของการ
ประดิษฐ์สื่อการสอน คือ ผ้า กระดาษ และเปเปอร์มาเช่
ประสิ ทธิภาพของชุดสื่ อการสอน หมายถึง ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของชุดสื่ อการสอนที่ประดิษฐ์
ขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยที่ 80 ตัวแรก หมายถึง ประสิ ทธิภาพของกระบวนการวัดจากแบบฝึ กหัด 80
ตัวหลัง หมายถึง ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์วดั จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ หมายถึ ง ผลต่างระหว่า งการประเมิ นผลการทดสอบแบบฝึ กหัดก่ อนเรี ย นและ
ระหว่างเรี ยน กับผลการทดสอบหลังเรี ยนเมื่อมีการทดสอบอีกครั้งภายหลังเรี ยนครบ 24 ครั้ง ใน 8 สัปดาห์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ เด็กปฐมวัย เด็กชาย-เด็กหญิง อายุ 4 - 5 ปี ที่ กาลังศึ กษาอยู่ช้ นั
อนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิ ตอนุ บาลราชมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 50 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะการใช้ชุดสื่ อการสอนการอ่าน คือ เด็กปฐมวัย เด็กชาย-เด็กหญิงอายุ 4-5 ปี ที่
กาลังศึกษาอยู่ช้ นั อนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสาธิ ตอนุบาลราชมงคล คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 30 คน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง และนาผล
มาเผยแพร่ กบั ครู ผสู ้ อนหรื อบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะที่ 1 เด็กปฐมวัยเด็กชาย - เด็กหญิง อายุ 4 - 5 ปี นักเรี ยนชั้นอนุบาล
ปี ที่ 1 จานวน 2 ห้องเรี ยน จานวน 50 คน นามาทดสอบทักษะการอ่าน โดยใช้แบบทดสอบการอ่าน และคัดเลือกเด็ก
ปฐมวัย ที่ มี ค ะแนนทัก ษะการอ่ า นอยู่ใ นเกณฑ์ร ะดับ ต่ า จ านวน 30 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อนามาเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดสื่ อที่ประดิษฐ์ข้ ึน
1.2.2 ระยะที่ 2 นาชุดสื่ อการสอนการอ่าน มาทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ในเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวม 24 ครั้ง
1.2.3 หลังจากการทดลอง นาแบบทดสอบมาทดสอบวัดผลหลังการทดลองอีกครั้ง และนาผลหาค่า
ทางสถิติ สรุ ปผลทางสถิติ
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ประเภท ประกอบด้วย
1. แผนการเรี ยนรู ้โดยการออกแบบกิจกรรมส่งเสริ มทักษะการอ่าน
2. ชุดสื่ อการสอนการอ่านเพื่อส่งเสริ มทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
3. ชุดทดสอบทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
4. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้การใช้ชุดสื่ อการสอนการอ่าน
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการอ่าน
มีข้นั ตอนในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน ดังนี้
- ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
- ศึกษาและกาหนดเนื้อหา กิจกรรมของการอ่านของเด็กปฐมวัย
- สร้างแผนการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน จานวน 24 แผน โดยมีข้นั ตอนดังนี้
ขั้นนา ครู สร้างข้อตกลงกับเด็ก และนาเด็กเข้าสู่ กิจกรรมโดยครู ร่วมสนทนากับเด็กในการให้เด็กเล่นผ่าน
สื่ อของแต่ละวัน เพื่อกระตุน้ ให้เด็กสนใจและมีความพร้อมก่อนเข้าสู่ กิจกรรม
ขั้นดาเนิ นกิจกรรม สาธิ ตขั้นตอนการใช้สื่อการสอนในการส่ งเสริ มการอ่าน และสร้งข้อตลงในกาปฏิ บตั ิ
กิจกรรม พร้อมทั้งให้เด็กปฏิบตั ิการใช้สื่อการสอน
ขั้นสรุ ป ให้เด็กร่ วมการสรุ ปกิจกรรมโดยร่ วมกันพูดคุยและตอบคาถามและช่วยกันเก็บสื่ อให้เรี ยบร้อย
3.2 การพัฒนาประดิษฐ์สื่อการสอนส่งเสริ มทักษะการอ่าน
3.2.1 ขั้นตอนในการพัฒนาสื่ อกาสอนเพื่อส่ งเสริ มการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
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- ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมส่ งเสริ มภาษา สื่ อการเรี ยนรู ้ในเรื่ องการอ่าน
สาหรับเด็กปฐมวัย สื่ อการสอนจากวัสดุต่างๆ เช่น เศษไม้ ผ้า กระดาษต่างๆ เป็ นตัน
- สร้างสื่ อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย คือชุดพยัญชนะตัวสัตว์ 12 ตัว ก ค ง ช ต น
ป ผ ม ล ส และ ฮ ชุดสื่ อการสอนการอ่านสิ่ งรอบตัว เช่น ชุดผลไม้ ชุดผัก ชุดของใช้ แต่ละชุดมีส่วนประกอบของ
การประดิษฐ์สื่อการสอน คือ ผ้า กระดาษ และเปเปอร์มาเช่
3.3 แบบทดสอบการอ่านของเด็กปฐมวัย
3.3.1 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้
- ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพื้นฐานทางการอ่านของเด็กปรู มวัย เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาจุดประสงค์
และรู ปแบบของแบบทดสอบ และวัดพื้นฐานทางการอ่านของเด็กปฐมวัย
- สร้างแบบทดสอบทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย จานวน 1 ชุด
- นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา โดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC-Index of Item-Objective Congruence) นาข้อสอบที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับ จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นมาปรั บปรุ งแก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผลการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่า ชุดสื่ อการสอนที่ประดิษฐ์ข้ ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เหมาะสมในการนาไปใช้งานได้
3.4 ทดลองใช้เครื่ องมือ
3.4.1 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปทดลองใช้กับนัก เรี ยนอนุ บาล แล้วนาผลการ
ทดสอบมาตรวจให้ คะแนนและนาผลคะแนนที่ ไ ด้มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดสื่ อ หาค่าความยากง่ าย
อานาจจาแนกและค่าความเชื่อมัน่ ซึ่งมีสูตรและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ ดังนี้
(1) วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุดสื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยที่
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการวัดจากแบบฝึ กหัด 80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพของ
ผลลัพธ์วดั จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยแบ่งเป็ น 2 รอบ
รอบที่ 1 การหาประสิ ทธิภาพการทดลองรายบุคคล (One-to-One Tryout) นาชุดสื่ อไปทดลองกับนักเรี ยน
อนุบาล จานวน 3 คน
รอบที่ 2 การหาประสิ ทธิภาพการทดลองภาคสนามกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นาชุดสื่ อไปทดลองกับ
นักเรี ยนอนุบาล จานวนหนึ่งเท่าของรอบแรก คือ 6 คน
รอบที่ 3 การหาประสิ ทธิ ภาพการทดลองภาคสนามกลุ่มใหญ่ (Field Test) นาชุดสื่ อไปทดลองกับนักเรี ยน
อนุบาลจานวน 30 คน เมื่อผ่านกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน และประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจึงนาชุดสื่ อ
ไปวิเคราะห์ค่าความยากง่าย อานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ต่อไป
การวิเคราะห์ค่า ความยากง่ ายและอานาจจาแนกของชุ ดแบบทดสอบ โดยใช้เทคนิ คอย่างง่าย (สุ รศัก ดิ์
อมรรัตน์ศกั ดิ์, 2536, หน้า 137-138) โดยค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.32 - 0.82 ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.27
- 0.91 ขึ้นไป ถ้าข้อสอบข้อใดไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ กาหนดจะนาไปแก้ไข แล้วนามาหาค่าใหม่ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์
75

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

3.4.2 นาสื่ อการสอนในการส่งเสริ มทักษะการอ่านทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในเวลา 3 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวม 24 ครั้ง กับนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตอนุบาลราชมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.5 หลังจากการทดลอง นาแบบทดสอบทักษะการอ่านมาทดสอบวัตผลหลังการทดลองนา ผลมาหาค่าทาง
สถิติ และสรุ ปผลทางสถิติก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
3.6 เก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล แปรผลข้อมูล และรายงานผล
4. กาหนดแบบแผนการวิจัยและวางแผนการดาเนินงานวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัยแบบทดลองโดยมี กลุ่ม ทดลอง (dependent Semple) เป็ นการวิจัย และพัฒนา
ประกอบด้วยตัวแปรที่ศึกษา 2 ประเภท
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดสื่ อการสอนการอ่าน
1.1 แผนการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุดสื่ อการสอนการอ่านฝึ กพยัญชนะตัวสัตว์ 12 ตัว ก ค ง ช ต น ป ผ ม ล ส
และ ฮ
1.2 ชุดสื่ อการสอนการอ่านสิ่ งรอบตัวของเด็กปฐมวัย
2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยวัดจากความสามารถของการอ่านเป็ น 4 ด้าน มีดงั นี้
ด้านที่ 1 ด้านความสนใจในการอ่าน ด้านที่ 2 ด้านมีความรู ้เกี่ยวกับพยัญชนะ ด้านที่ 3 ด้านมีความรู ้เกี่ยวกับคา ด้าน
ที่ 4 ด้านการจับใจความจากสิ่ งที่อ่าน
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 สร้างความคุน้ เคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
5.2 ทาการทดสอบเด็กก่อนการทดลอง (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่ผูว้ ิจยั
สร้างขึ้นที่ผา่ นการหาประสิ ทธิภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมาแล้วกับกลุ่มตัวอย่าง
5.3 ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รั บการจัดกิจกรรมการใช้ชุดสื่ อการสอนการ
อ่าน ซึ่งทาการทดลอง เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้ น 24 ครั้ง
5.4 เมื่อดาเนิ นการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยมาทดสอบ
หลังการทดลอง (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ ง โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่ผูว้ ิ จยั
สร้างขึ้น
5.5 นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ
5.6 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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6. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t โดยอาศัยการทดลอง
เปรี ยบเทียบโดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (t-test dependent) วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์และแปลผลข้อมุลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางสถิติ SPSS
7. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มตัวอย่าง
ทักษะการอ่าน
ของเด็กปฐมวัย
ด้ านความสนใจในการอ่าน
ด้ านมีความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะ
ด้ านมีความรู้เกี่ยวกับคา
ด้ านการจับใจความต่ อสิ่งที่อ่าน
รวม

การทดลอง ก่อน/
หลัง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

N

X

SD

Sig.

.000*

30

7.67

0.79

30

12.29

0.56

30

8.98

0.45

30

13.78

1.12

30

7.62

0.85

30

11.12

1.06

ก่อนการทดลอง

30

8.24

1.06

หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

30

11.36

1.12

30

8.13

1.67

30

12.14

1.23

.000*
.000*
.000*
.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
ตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการทดลองของการใช้สื่อการสอนการอ่าน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .01 โดยหลังการใช้สื่อการสอนการอ่าน คะแนนการทดสอบทั กษะการอ่าน ด้านความ
สนใจในการอ่านมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด (7.67/12.29) ด้านมีความรู ้เกี่ยวกับพยัญชนะ ด้านการจับใจความจาก
สิ่ งที่อ่าน (8.24/11.36) ด้านมีความรู ้เกี่ยวกับคา (7.62/11.12) รองลงมา ตามลาดับ
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การเปรียบเทียบทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ด้านความสนใจในการ
อ่าน

ด้านมีความรูเ้ กี่ยวกับ
ด้านการจับใจความต่อ
ด้านมีความรูเ้ กี่ยวกับคา
พยัญชนะ
สิ่งที่อ่าน

รวม

ก่อนการทดลอง

7.67

8.98

7.62

8.24

8.13

หลังการทดลอง

12.29

13.78

11.12

11.36

12.14

Column1
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

รู ปที่ 1 การเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
รู ปที่ 1 พบว่า คะแนนการทดสอบทักษะการอ่าน โดยด้านความสนใจในการอ่านมีการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด (7.67/12.29) ด้านมีความรู ้เกี่ยวกับพยัญชนะ (8.98/13.78) ด้านการจับใจความจากสิ่ งที่อ่าน (8.24/11.36)
ด้านมีความรู ้เกี่ยวกับคา (7.62/11.12) รองลงมา ตามลาดับ
8. สรุปและอภิปรายผล
8.1 สรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง แบ่งกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างชุดสื่ อ
การสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย (2) เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของชุดสื่ อการสอนที่สร้างขึ้น
ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ด้านทักษะการอ่านของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดสื่ อการสอน
ผลการวิจยั พบว่า ชุดสื่ อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย คือชุดพยัญชนะตัวสัตว์ 12
ตัว ก ค ง ช ต น ป ผ ม ล ส และ ฮ ชุดสื่ อการสอนการอ่านสิ่ งรอบตัว เช่น ชุดผลไม้ ชุดผัก ชุดของใช้ แต่ละชุดมี
ส่ วนประกอบของการประดิษฐ์สื่อการสอน คือ ผ้า กระดาษ และเปเปอร์ มาเช่ ที่ได้รับการประดิษฐ์ข้ ึนมาพร้ อม
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง4.20-4.80 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะอยู่
ในระดับมาก ตัวอย่างชุดสื่ อดังภาพที่ 2
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รู ปที่ 2 ตัวอย่างชุดสื่ อการสอนพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย
ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุดสื่ อการสอนที่สร้างขึ้น พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ
80/80 และศึกษาผลของการใช้สื่อชุดสื่ อการสอนการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย โดยมีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง0.80-1.00 ค่าความยากง่าย (P) ตั้ งแต่ 0.27-0.55 ค่าอานาจจาแนก (D) อยูร่ ะหว่าง 0.220.51 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดสื่ อ
การสอนการอ่านที่มีผลต่อการส่ งเสริ มทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้แสดงให้เห็นว่า
การใช้สื่อการสอนชุดสื่ อการสอนการอ่าน ส่ งผลให้เด็กปฐมวัยมีความทักษะการอ่านสู งขึ้น โดยทักษะการอ่านของ
เด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใช้สื่อการสอนการ
อ่านคะแนนการทดสอบทักษะการอ่าน โดยด้านความสนใจในการอ่านมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ด้านมีความรู ้
เกี่ยวกับพยัญชนะ ด้านการจับใจความจากสิ่ งที่อ่าน ด้านมีความรู ้เกี่ยวกับคา รองลงมา ตามลาดับ
8.2 อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อการสอนการอ่านที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย
ผลการวิวยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านโดยใช้ชุดสื่ อการสอนการอ่านเป็ นกิจกรรมที่เด็กได้มี
โอกาสเลือกอ่านพยัญชนะและคาตามความชอบ และความสนใจ เด็กอ่านหนังสื อคนเดียว หรื อ อ่านกับเพื่อน ๆ
และให้เด็กได้เล่าเรื่ องจากพยัญชนะและคาที่ตนเองได้เรี ยนรู ้ โดยครู คอยแนะนาอย่างใกล้ชิด และบันทึกการอ่าน
ของเด็กแต่ละคน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ สอดคล้องกับที่ บังอร พานทอง (2542) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจุบนั การ เรี ยนการ
สอนแบบแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ นิยมใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน (Literature based reading
instruction) การใช้นวัตกรรมเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนนั้นในการสอนตามแนวทารสอนภาษาแบบธรรมชาติจะ
เป็ นการใช้นวัตกรรมเพื่อความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ ครู จะใช้กิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเรี ยน การสอนอ่าน ให้
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เด็ ก ฟั ง ซัก ถามเรื่ อ งตามความเข้า ใจของเด็ ก และพยายามโยงเข้า ไปสู่ ป ระสบการณ์ เ ดิ ม ของเด็ ก ถ้า คนใดมี
ประสบการณ์หรื อพื้นความรู ้เรื่ องนั้น ๆ มาบ้าง ก็จะเข้าใจได้ดีและเร็ วขึ้นครู จะไม่สอนแต่ให้สามารถอ่านได้ แต่จะ
สอนให้รู้จกั คิดแก้ปัญหาและนามาอภิปราย ซักถามซึ่ งกันและกันและเป็ นวิธีการลอนที่สามารถแทรก กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อการสอนมีพฒั นาการด้านการอ่านสู งขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจยั ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากก่อนการ
ทดลองเด็กกลุ่มตัวอย่างมีผลคะแนนทักษะการอ่านค่อนข้างต่า โดยหลังการทดลองเด็กจะมีพ้ืนฐานในด้านความ
สนใจในการอ่าน ด้านมีความรู ้เกี่ยวกับพยัญชนะ ด้านการมีความรู ้เกี่ยวกับคา และด้ านการจับใจความจากสิ่ งที่อ่าน
มีผลคะแนนที่สูงขึ้นเพราะว่าสื่ อการสอนที่ใช้ เป็ นสื่ อการเรี ยนในการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ รู ปแบบเหมาะสม และ
มีมิติให้เด็กได้สัมผัสที่น่าตื่นเต้น รวมทั้งรู ปภาพในสื่ อการสอน ก็มีสีสันที่สดใสเร้าความสนใจเด็กได้เป็ นอย่างดี
เด็กจึงมีพฤติกรรมการอ่านที่สูงขึ้น ซึ่ งเมื่อสังเกตเป็ นรายด้านด้านความสนใจในการอ่าน จะมีผลคะแนนมากที่สุด
ด้วยการนาเสนอสื่ อการสอนที่แปลกใหม่ กระตุน้ ความสนใจของเด็ก ขนาดที่ชดั เจนเหมาะสม และเมื่อเด็กสนใจใน
การอ่านมากขึ้นเด็กย่อมมีความต้องการทีจะเรี ยนรู ้พยัญชนะและคาอื่นๆ มากขึ้น สื่ อการสอนที่ผวู ้ ิจยั นาเสนอให้กบั
เด็กทาให้พ้นื ฐานทางด้านอ่านของเด็กมีความเหมาะสมกับวัยทาให้เด็กจินตนาการออกมาได้มากขึ้น ซึ่งมีโอกาสได้
กระทา ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่ อง ได้เรี ยนรู ้ภาษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ภาษาอย่างมี
ความหมายสมบูรณ์จากประสบการณ์จริ งในสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้เด็กเกิดลักษณะทางการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน อย่างสัมพันธ์ต่อเนื่องไม่แยกจากกัน
ผลของการใช้ชุดสื่ อพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย มีส่วนเสริ มสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ได้ดีสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542) ในเรื่ องการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่าผลการจัดความพร้อมในการอ่านของเด็กก่อนวัยเรี ยนที่เรี ยนจากสื่ อและ
รู ปแบบกิจกรรมที่ กาหนดหลังจากการทดลองจะสู งกว่าผลการจัดความพร้อมในการอ่านก่อนการทดลอง กล่าวคือ
ก่อนการทดลองเด็กสามารถอ่านชื่อตัวอักษรที่มีภาพประกอบน้อยกว่า 15 ตัว จาก 44 ตัว หลังการทดลองพบว่าเด็ก
สามารถอ่านชื่อตัวอักษรที่มีภาพประกอบได้สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ (วิมล
ตันติอภิวฒั น์, 2562) และ (วาสนา บัวศรี , 2562) และ (ศุภมาส จิรกอบสกุล , 2559) ที่ระบุว่า สื่ อประกอบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีสื่อทั้งที่เป็ นประเภท 2 มิติ และ/หรื อ 3 มิติ ที่เป็ นสื่ อของจริ ง สื่ อธรรมชาติ สื่ อที่
อยู่ใกล้ตวั เด็ก สื่ อสะท้อนวัฒนธรรม สื่ อภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่ อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้าน รวมทั้ง
ทักษะการอ่านของเด็ก ปฐมวัย ทั้งนี้ อนั เนื่ องมาจากชุ ดสื่ อเพื่ อพัฒนาทัก ษะการอ่า นของเด็ก ปฐมวัยที่ ผูว้ ิ จัย ได้
พัฒนาขึ้นมานี้ ได้ผา่ นการหาประสิ ทธิ ภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มีค่าความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
จึงส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่ชุดสื่ อการสอนตามแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตลอด 8
สัปดาห์ จานวน 24 ครั้ง มีการทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง มี
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญระดับ .01

80

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ งาน
เพื่อให้การสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ผา่ นชุดสื่ อการสอนที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นให้เป็ นไปตามผลการทดลองของ
การวิจยั นี้ ผูเ้ กี่ยวข้องพึงตระหนักในประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ผ่านชุดสื่ อการสอนที่ประดิษฐ์ข้ ึน ครู ควรจัดกิจกรรมการอ่านให้เด็กเพราะ
กิจกรรมดังกล่าว เป็ นการสร้างบรรยากาศในขั้นเรี ยนเพื่อเร้าความสนใจและเป็ นพื้นฐานที่ดี
2. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ หรื อกิจกรรมการเรี ยนการสอนในระตับนี้ จึงควรจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสม ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเด็ก มีการใช้สื่อ อุปกรณ์
การเรี ยนเการสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสม ชัดเจนกับเด็กและมีความหมายในชีวิตประจาวันของเด็ กด้วย จะทาให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
3. ครู ควรกระตุน้ ให้เด็กปฐมวัยได้มีกิจกรรมการอ่านในห้องเรี ยน โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่
เปิ ดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ใช้ภาษาไทย ในการติดต่อสื่ อสารกันในขณะอยู่ใ นห้องเรี ย น ขณะเล่นและขณะทา
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้มากที่สุด เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านการอ่าน เช่น การศึกษานอกสถานที่ และ
กิจกรรมที่ให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วม เป็ นต้น
2. ควรมีการศึกษาระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลของการใช้การใช้สื่อการสอนการอ่าน เพื่อประเมิน
ความคงทนของสื่ อและความสามารถในการอ่านของเด็กปฐมวัย
3. มีการพัฒนาสื่ อการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของเด็กและมีรูปแบบสื่ อการสอนที่ทนั สมัย
และเหมาะสมกับวัย
4. สารวจความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนในระดับปฐมวัย ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีความเหมาะสม
และต่อยอดการส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กปฐมวัยต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องความพร้อมในการบริ การภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่าในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง เป็ นปั จจัยสาคัญที่ เปลี่ย นเเปลงสังคมจนเกิดปรากฏการณ์ New
Normal หรื อชีวิตเเบบปกติใหม่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.) เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมในการให้บริ การของสาย
การบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 2.) เพื่อนาเสนอ
แนวทางการให้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ในอนาคต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ หารสายการบินต้นทุนต่าใน
ประเทศไทย จ านวน 10 คน และผู ้โ ดยสารสั ญ ชาติ ไ ทยที่ เ คยใช้ บ ริ การสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ในเส้ น ทาง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศและเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าด้วยตัวเอง จานวน 400
คน งานวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย แบบผสานวิ ธี (Mixed Method Research) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คือการ
สัมภาษณ์ และ แบบสอบถามความพร้อมในการบริ การภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่าในสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความพร้อมในการให้บริ การในจุดบริ การ
แบบการนาเอาจุดสัมผัสบริ การ (Touch Point) ทุกจุดที่ผูโ้ ดยสารจะพบในการเข้าไปใช้บริ การและความพร้อมใน
การให้บ ริ ก ารตามนโยบายภาครั ฐ ผลการส ารวจความคิดเห็ นจากแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างคือ
ผูโ้ ดยสารสัญชาติ ไ ทยที่ เคยใช้บ ริ ก ารสายการบิ นต้นทุ น ต่ าการยอมรั บแนวทางการเตรี ย มความพร้ อมในการ
ให้บริ การต่างๆที่สายการบินขอความร่ วมมือตลอดช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19
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ด้านสายการบินควรทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ถึงแนวทางการให้บริ การที่เปลี่ยนไปของสาย
การบินต้นทุนต่าในประเทศไทย ร้อยละ 81.4 มีความเห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ ออนไลน์แบบ Real Time
ด้านการปฎิบตั ิตามมาตรการต่างๆแบบ New Normal ร้อยละ 74.5 มีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ด้านความ
สะดวกในการเดินทางโดยการโดยสารแบบ New Normal ร้อยละ58.8 มีความเห็นว่าสาคัญอย่างยิง่ ด้านเส้นทางและ
ตารางเวลาการบินที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แบบ New Normal ร้อยละ 52.65 มีความเห็นว่ามีความสาคัญอย่าง
ยิง่ ด้านการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการเดินทางตามมาตรการของสายการบิน ร้อยละ 42.5 มีความเห็นว่าอาจมีหรื อไม่ก็
ได้หากสถานการณ์ดีข้ ึน ด้านการให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย ร้อย
ละ 42.5 มีความเห็นความสาคัญอย่างยิง่
คาสาคัญ : ความพร้อมในการบริ การภาคพื้น สายการต้นทุนต่า การระบาดของเชื้อโควิด-19
Abstract
The aims of this research (Low Cost Airline Ground Service Capability during Covid-19 Situation at
Donmueang International Airport) are 1) To analyze the Low Cost Airline Ground Service Capability during Covid19 Situation at Donmueang International Airport 2) To present the Low Cost Airline Ground Service Capability
during Covid-19 Situation at Donmueang International Airport. The sample group by 10 low-cost airline executives
and 400 Thai passengers who have used low-cost airlines on domestic and international flights and decide by
themselves on the low-cost airlines. The tools used in this study is an interview and a questionnaire on the Low
Cost Airline Ground Service Capability during Covid-19 Situation at Donmueang International Airport. This result
of this research is the executives are divided into 2 parts, 1.) guidelines for providing services in all touch points
2.) guidelines for providing services according to government policies. Thai Passengers who have used low cost
airline services, The routes and flight schedules change according to the new normal situation. Airlines should give
information by online media about the changing Low Cost Airline Ground Service Capability during Covid-19
Situation at Donmueang International Airport, 81.4% agree that there should be public relations through online
media in Real Time accepting the service guidelines that the airline asked for cooperation during the Covid-19
crisis. Regarding the implementation of new normal measures, 74.5% agreed that it is extremely important,
Regarding the convenience of traveling by using New Normal, 58.8% considered it extremely important.
Modifying travel procedures according to airline measures 42.5% were of the opinion that it may or may not be
available if the situation is better than now, providing information about the practices of using low cost airlines in
Thailand, 42.5% are the most importance.
Keywords : Ground Service Capability Low–Cost Airlines Covid-19 crisis
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บทนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 กระทรวงคมนาคมของประเทศไทย การเปิ ดเสรี ทางการบินนี้ทาให้ผโู ้ ดยสารมีทางเลือก
ในการเดินทางมากขึ้นทั้งใน ด้านการบริ การ ด้านราคา และด้านคุณภาพ อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยเกิด
การเปลี่ ย นที่ ส าคัญ คื อ ธุ ร กิ จ สายการบิ น รู ป แบบใหม่ คื อ สายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า (Low–Cost Airlines) โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผโู ้ ดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่ องบินได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปในเส้นทางภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ อัตราค่าโดยสารเป็ นอัตราที่ไม่รวมค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าธรรมเนียมและบริ การต่างๆ ผูโ้ ดยสาร
ไม่มีความจาเป็ นต้องเสี ยเงินค่าบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สายการบินนาเสนอส่งผลให้อตั ราค่าโดยสารเครื่ องบิน
มีราคาที่ถูกลง ในกรณี ที่ผโู ้ ดยสารต้องการบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สายการบินนาเสนอสามารถทาได้โดยเสี ย
ค่าบริ การหรื อซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการเป็ นรายการ เหตุผลที่สาคัญที่ทาให้สายการบินต้นทุนต่าสามารถจาหน่ายบัตร
โดยสารที่มีราคาที่ต่ากว่าสายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบ (Full-service Airlines) คือ การไม่มีบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิ นให้กบั ผูโ้ ดยสารทุกท่านแต่สามารถซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบินในรู ปแบบบริ การ
เสริ มได้ การให้ผโู ้ ดยสารสารองที่นั่งด้วยตนเองตามช่องทางต่างๆที่เข้าถึงได้ง่ายและผูโ้ ดยสารสามารถทาได้ด้วย
ตนเอง การให้บริ การที่นงั่ ชั้นประหยัดเพียงชั้นเดียวทั้งลา การใช้เครื่ องบินไม่กี่รุ่นในฝูงบินเพื่อที่จะลดต้นทุนด้าน
การซ่ อมบารุ งและการจ้างช่างซ่ อมบารุ งที่มีความชานาญในเครื่ องรุ่ นที่ทาการบินที่สามรถซ่ อมบารุ งได้ทุกลาใน
ฝูงบิน การเข้ามาดาเนินกิจการของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยทาให้ผโู ้ ดยสารมีทางเลือกที่หลายหลายมาก
แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องราคาค่าโดยสารเครื่ องบิ นที่ มีราคาลดลงอย่างมาก ทาให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถ
เข้าถึงการเดินทางโดยเครื่ องบินได้มากขึ้นอย่างชัดเจน
ปั จจุบนั สายการบินต้นทุนต่าพยายามสร้างความแตกต่างและปรับเปลี่ยนรู ปแบบธุ รกิจเพื่อความอยู่รอด
และการแข่งขันระหว่างสายการบินต้นทุนต่าด้วยกันเอง เช่น สายการบินไทยแอร์ เอเซี ยที่ใช้ช่องทางการจาหน่าย
บัตรโดยสารที่หลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกให้ผโู ้ ดยสารทาการจองบัตรโดยสารและจ่ายค่าบัตรโดยสารได้ สะดวก
รวดเร็ ว การนาเสนออาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบินตามเทรนด์นิยม เช่น ก๋ วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ชานมไต้หวัน และ
ยังสามารถสั่งซื้ อได้หากไม่ได้เป็ นผูโ้ ดยสารของสายการบิน สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ ไม่เน้นการโฆษณาผ่าน
สื่ อในรู ปแบบสื่ อสารมวลชนมากนัก แต่เน้นราคาค่าบัตรโดยสารที่ถูกกว่าสายการบินต้นทุนต่าคู่แข่งอย่างชัดเจน
การดาเนินการโดยผูป้ ระกอบการคนไทยและการร่ วมทุนระหว่างผูป้ ระกอบการคนไทยและต่างชาติ ของหลายสาย
การบินอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ธุรกิจสายการบินของไทยอยู่ในภาวะการแข่งขันสูง แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
ในการเดินทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติ ปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด
ของสายการบินต้นทุนต่าเพิ่มมากขึ้น คือสายการบินจานวนมากเสนออัตราค่าโดยสารในราคาถูกสร้างความคุม้ ค่า
ในการบริ การและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ของตนให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เลือกใช้บริ การของสายการบินส่ งผล
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ให้ผูโ้ ดยสารเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การที่ สอดคล้องกับพฤติ กรรมการเลื อกเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่า คือ
ความคุม้ ค่ากับราคาที่ผูโ้ ดยสารได้จ่ายไปกับสิ นค้าและบริ การนั้นๆและคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ ผูโ้ ดยสารมี
การวางแผนการเดิ นทางด้วยตนเองมี ก ารเดิ นทางทั้ง ในประเทศและระหว่า งประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ง การ
ดาเนินการต่างๆด้วยตัวผูโ้ ดยสารเองในขั้นตอนการเดินทางต่างๆ เช่น การเปรี ยบเทียบอัตราค่าโดยสารเพื่อให้ได้
ราคาที่ถูกที่สุด การสารองที่นงั่ การจ่ายค่าโดยสาร การเช็คอิน (Check–in) การซื้ อบริ การเสริ มและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ด้วยตนเอง
การเเพร่ ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทาให้การเดินทางทัว่ โลกหยุดลงเพื่อยับยั้งการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด19 ธุ รกิจสายการบินและวิถีการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นการดาเนิ นชีวิตของคนรุ่ นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงตามวิถีใหม่ถึงเเม้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดยังคงมีอยู่ ผูว้ ิจยั มองเห็นว่า ปั ญหาด้านผลกระทบของ เชื้อโควิด-19 เป็ นปัจจัยสาคัญที่
เปลี่ยนเเปลงสังคมจนเกิดปรากฏการณ์ New Normal หรื อชีวิตเเบบปกติใหม่ คือ การลดการสัมผัสระหว่างบุคคล
การทางานผ่านระบบออนไลน์เมื่ อต้องอาศัย อยู่ในบ้าน การประชุ มผ่านระบบออนไลน์ การซื้ อของผ่านระบบ
ออนไลน์ การสั่งอาหารในรู ปแบบส่ งถึงบ้าน การเว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการล็อก
ดาวน์ของรัฐบาลแทบทุกๆประเทศ ทาให้การเดินทางโดยเครื่ องบินต้องหยุดปฏิบตั ิการลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของสายการบินต่างๆ ข้อปฏิบตั ิใหม่ๆที่จะกลายเป็ น New Normal จึงต้องการ
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ค วามพร้ อ มใน และน าเสนอแนวทางการให้ บ ริ ก ารภาคพื้ น ของสายการบิ น ต้น ทุ น ต่ า ใน
สถานการณ์ การระบาดของเชื้ อโควิ ด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง ในปั จจุบนั และส่ งผลถึงอนาคต
อย่างไร สายการบินต้นทุนต่าหรื อ Low-Cost Airlines ที่ตอ้ งอาศัยการมีจานวนผูโ้ ดยสารมาก เพื่อสามารถจาหน่าย
บัตรโดยสารในราคาถูกได้รับผลกระทบจากมาตรการ New Normal โดยตรง เพราะจานวนที่นั่งของสายการบินที่
ไม่สามารถจาหน่ ายได้คิดเป็ นร้อยละ 30-40 จะสามารถหาแนวทางการให้บริ การที่ เหมาะสมท่ามกลางวิกฤติ น้ ี
อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมใน และนาเสนอแนวทางการให้บริ การภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่าใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการให้บริ การภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่าในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
1) ลักษณะทางประชากร
2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสายการบิน
3) พฤติกรรมการใช้บริ การสายการบินและความ
คาดหวังต่อสายการบินในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19
4) การยอมรับความพร้อมในการบริ การภาค
พื้นที่สายการบินขอความร่ วมมือในช่วงวิกฤต
โควิด-19

ตัวแปรตาม

ความพร้อมในการบริ การภาคพื้นของสาย
การบินต้นทุนต่าในสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

วิธีดาเนินการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ หารสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย
จานวน 10 คน และผูโ้ ดยสารสัญชาติไทยที่เคยใช้บริ การภาคพื้นสายการบินต้นทุนต่าในเส้นทางภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศและเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่าด้วยตัวเอง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้เก็บตัวอย่าง
จานวน 400 ราย งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยสายการบินละ 2 ท่าน โดยมีการขอเข้าสัมภาษณ์และสัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศัพท์ อัดคลิปเสี ยง คือ สายการบินไทย แอร์เอซีย สายการบินไทย แอร์เอซีย เอ๊กซ์ สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
สายการบิน นกแอร์ สายการบินไทย เวียตเจท
การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประเมินคาตอบ (Likert
Scale Questions) เรี ยงตามลาดับความสาคัญจากมากไป หาน้อย (5 หมายถึงสาคัญมากที่สุด, 4 หมายถึง สาคัญ มาก,
3 หมายถึง สาคัญปานกลาง, 2 หมายถึ ง สาคัญน้อย และ 1 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด) แบบสอบถามได้ถูกนามา
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด ก่อนที่จะนาไปปรับปรุ งเพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์ที่สุด
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือการสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม แบบมีโครงสร้างได้ใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจานวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากบทสัมภาษณ์
และแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จ านวน 400 ตัว อย่า ง ระหว่า งวัน ที่ 1 มกราคม 2564 -31
ธันวาคม พ.ศ. 2564
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แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสายการบิน
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริ การสายการบินและความคาดหวังต่อสายการบินในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ตอนที่ 4 การยอมรับความพร้อมในการบริ การภาคพื้นที่สายการบินขอความร่ วมมือในช่วงวิกฤตโควิด-19
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 2 กลุ่มที่ได้ใหสัมภาษณ์และทาแบบสอบถาม กลุ่ม
ใหญ่ที่สุดร้อยละ 52.3 มีอายุอยูใ่ นช่วง 21–30 ปี อันดับที่ 2 ร้อยละ 25.3 มีอายุอยูใ่ นช่วง 31–40 ปี อันดับที่ 3 ร้อยละ
11 มีอายุอยู่ในช่วง15–20 ปี ร้อยละ 9 มีอายุอยู่ในช่วง 41–50 ปี และ อันดับสุ ดท้าย ร้อยละ2.5 มีอายุอยู่ในช่วง 51–60
ปี ตามลาดับ
ในด้านกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97 เคยเดินทางโดยเครื่ องบิน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.8 ประกอบอาชี พเป็ น
พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน อันดับ ที่ 2 ร้ อยละ 22.0 เป็ นนัก เรี ย นหรื อนัก ศึ ก ษา และอันดับสุ ดท้าย คือ ร้ อยละ16.0
ประกอบอาชี พ เป็ นข้าราชการ โดยกลุ่ม ตัวอย่างร้ อยละ27.5 มี รายได้ต่อเดื อนอยู่ระหว่าง10,000–20,000 บาท
รองลงมาร้อยละ 15.5 มีรายได้ระหว่าง 20,001–30,000 บาท และร้อยละ 14.3 มีรายได้สูงกว่า 60,000 บาท กลุ่ม
ตัวอย่า งร้ อยละ 94.8 มี ป ระสบการณ์ เดิ นทางกับสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airlines) โดยร้ อยละ 41.5 มี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน อันดับ 2 ร้อยละ 36.2 เดินทางกลับภูมิลาเนา อันดับ
สุดท้าย ร้อยละ 22.3 เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจหรื อทางาน
ส่วนของพฤติกรรมการใช้บริ การสายการบินและความคาดหวังต่อสายการบินในช่วงสถานการณ์โควิด19 ด้านมาตรการการป้ องกันเชื้ อโควิด-19 ตามที่สายการบินกาหนด กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.5 มีความเห็นว่าเป็ น
เรื่ องสาคัญมากที่สุดอันดับ 2 ด้านความเชื่อมัน่ ในการเดินทาง ร้อยละ19.5 ส่ วนของการยอมรับความพร้อมในการ
บริ การภาคพื้นด้านต่างๆที่สายการบินขอความร่ วมมือช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้านการปฎิบตั ิตามมาตรการต่างๆแบบ
New Normal กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มใหญ่ที่สุด ร้อยละ 74.5 มีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ด้านความพร้อมในการ
ปรับขั้นตอนการเดินทางตามมาตรการของสายการบิน ร้อยละ 42.5 มีความเห็นว่าอาจมีหรื อไม่ก็ได้หากสถานการณ์
ดีข้ ึน ด้านความสะดวกในการเดินทางโดยการโดยสารแบบ New Normal กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มใหญ่ที่สุด ร้อยละ 58.8
มีความเห็นว่าสาคัญอย่างยิ่ง ด้านความพร้อมในการให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิตนในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนต่า ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มใหญ่สุด ร้อยละ 42.5 มีความเห็นความสาคัญอย่างยิง่ ด้านความ
พร้อมในการปรับเส้นทางและตารางเวลาการบินที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แบบ New Normal กลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่ ม ใหญ่ ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 52.65 มี ค วามเห็ น ว่ า มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ด้า นสายการบิ น ควรมี ค วามพร้ อ มในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ถึงแนวทางการให้บริ การที่เปลี่ยนไปของสายการบินต้นทุนต่า ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ ดอนเมือง กลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ ที่สุดร้อยละ 81.4 มีความเห็นควรมี ความพร้อมในการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ ออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาความพร้อมในการบริ การภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่าในสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ หารสายการบินต้นทุนต่าของประเทศ
ไทยพบว่า ความพร้ อมของการให้บ ริ การภาคพื้ นต้องมี การปรั บเปลี่ยนทาให้ต้นทุนการขนส่ งของสายการบิ น
เพิ่มขึ้น สานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (กพท.) จึงออกข้อกาหนดว่า หากสายการบินจะมีการปรั บขึ้น
ราคาบัตรโดยสารก็สามารถทาได้ แต่ปรับได้สูงสุ ดไม่เกิน 9.40 บาท/กิโลเมตร ซึ่งสายการบินต้นทุนต่าในประเทศ
ไทยจาหน่ายบัตรโดยสารราคาเพีย ง 4-5 บาท/กิโลเมตรเท่านั้น กล่าวคือ สายการบินต้นทุนต่าในประเทศสามารถ
ปรับขึ้นราคาได้ 100% หรื อไม่เกิน 9.40 บาท ผูโ้ ดยสารที่อาจจะได้รับผลกระทบจะเป็ นเฉพาะกลุ่มผูโ้ ดยสารที่มี
ความจาเป็ นต้องเดิ นทางในช่วงวิกฤตโควิด -19 อย่า งไรก็ ตาม มาตรการเว้นระยะห่ า งของที่ น่ัง จะไม่ไ ด้คงอยู่
ตลอดไป ทั้งนี้ เป็ นไปตามนโยบายของรั ฐ นั้นๆ ในกรณี ที่ไม่มีมาตรการเว้นระยะห่ างของที่ นั่ง เเล้ว เเต่จานวน
ผูโ้ ดยสารก็ไม่อาจมีจานวนมากเท่าระดับปกติ เป็ นความท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่า
ในประเทศไทยที่มีรายได้พิเศษจากบริ การอื่นร่ วมด้วย เช่น ค่าน้ าหนักสัมภาระและกระเป๋ า ค่าที่นง่ั พิเศษ
2. ความพร้อมในการปฏิบตั ิตามนโยบายภาครัฐ ความพร้อมในการบริ การภาคพื้นของสายการบินต้นทุน
ต่าในสถานการณ์การระบาดของเชื้ อโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ผูบ้ ริ หารแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 การมีความพร้อมในการให้บริ การในจุดบริ การแบบการนาเอาจุดสัมผัสบริ การ (Touch Point) ทุกจุดที่
ผูโ้ ดยสารจะพบในการเข้าไปใช้บริ การ โดยทางท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีการออกกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อ
ป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโควิด-19 เป็ นการเพิ่มกฏระเบียบและข้อปฏิบตั ิในการบริ หารการจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางอาชีวอนามัยอย่างเข้มงวดซึ่งยังมีผลบังคับใช้ถึงแม้วา่ จะผ่านพ้นช่วงการเเพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19
ไปเเล้วก็ตาม เช่น
1. กาหนดมาตรการคัดกรองผูโ้ ดยสารที่ รัดกุมร่ วมกับท่าอากาศยาน การตรวจวัดอุณหภูมิที่ประตูข้ ึ น
เครื่ อง เเละหากพบว่าผูโ้ ดยสารมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.3 องศาเซลเซี ยส มีอาการไอ จาม หรื อเข้า
ข่ายผูต้ อ้ งเฝ้าระวัง สายการบินอาจจาเป็ นต้องปฏิเสธการเดินทางนั้น
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2. จากัดการนาของขึ้นเครื่ อง เช่นการอนุญาตให้นาเฉพาะกระเป๋ าถือหรื อกระเป๋ าคอมพิวเตอร์ น้ าหนัก
ไม่เกิน 5 กิโลกรัมขึ้นเครื่ องได้ 1 ใบเท่านั้น โดยมีขนาดไม่เกิน สู ง 40 ซม. X กว้าง 30 ซม. X ลึก 10
ซม. ส่ วนสั ม ภาระอื่ น ที่ มี น้ า หนัก ไม่ เกิ น 7 กิ โลกรั ม สามารถโหลดลงใต้ท้องเครื่ อ งได้โ ดยไม่ มี
ค่าใช้จ่าย
3. แนะนาให้ผโู ้ ดยสารทุกคนเช็คอินด้วยตนเองผ่านเว็บ โมบาย หรื อ คิออสเช็คอิน เพื่อลดโอกาสสัมผัส
สาหรับผูโ้ ดยสารกับพนักงานผูใ้ ห้บริ การภาคพื้น
4. การกาหนดให้ผโู ้ ดยสารทุกคนที่เดินทางจาเป็ นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริ การของ
สายการบิน
5. งดจาหน่ายและไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารเเละเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
6. เส้นทางการบินระยะใกล้ๆ สายการบินต้องงดให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม เพื่อให้ผโู ้ ดยสารสวมใส่
หน้ากากตลอดเวลา ที่นงั่ ในส่ วนท้ายมีการสงวนเอาไว้ เพื่อสร้างระยะห่างให้กบั ผูโ้ ดยสารบางคนที่
จาเป็ นต้องดื่มน้ าเพื่อทานยาเพราะมีปัญหาสุขภาพ
7. ชุดปฏิบตั ิงานของพนักงานต้อนรับทั้งภาคพื้นและบนเครื่ องบินที่เน้นส่ งเสริ มภาพลักษณ์สายการบิน
แสดงออกถึงสวยและสง่างามที่คุน้ เคย ช่วงเชื้ อไวรัสโควิด-19 ระบาด ทุกสายการบินต้นทุนต่าใน
ประเทศไทยต้องจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้พนักงานต้อนรับทั้งภาคพื้นและบนเครื่ องบินสวมใส่
ขณะปฏิบตั ิหน้า ที่ เพราะต้องมีความใกล้ชิ ดกับผูโ้ ดยสารจึงมีความเสี่ ยงสู ง ตัวอย่าง สายการบิ น
AirAsia ในประเทศฟิ ลิป ปิ นส์เปิ ดตัวยูนิฟอร์ มใหม่เป็ น ชุ ดกันไวรั ส ส าหรั บพนัก งานต้อนรับบน
เครื่ องบิ นที่ ป ฏิ บ ัติง านให้บ ริ ก ารผู โ้ ดยสารในช่ วงการเเพร่ ระบาดของเชื้ อ โควิ ด -19 (ชุ ดอุปกรณ์
ป้ อ งกัน ความปลอดภัย หรื อ ชุ ด PPE) นั ก ออกเเบบชุ ด ยู นิ ฟ อร์ ม นี้ เป็ นนั ก ออกแบบเสื้ อ ผ้า ชาว
ฟิ ลิปปิ นส์ที่มีชื่อเสี ยงชื่อ Puey Quiñones การออกแบบให้ความสาคัญอย่างมากในเรื่ องการรักษาความ
ปลอดภัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินและผูโ้ ดยสาร ใช้งานสะดวกเมื่อพนักงานต้อนรับบน
เครื่ อ งบิ น อต้อ งเคลื่ อ นไหวขณะปฏิ บ ัติ ง านบนเครื่ อ งบิ น ตลอด ขณะนี้ เริ่ ม ใช้ แ ล้ว กับ AirAsia
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึ่ ง คาดว่า ต่อไปจะก าหนดให้ลูก เรื อของสายการบิ นทั้ง เที่ ย วบิ นภายในประเทศ และ
เที่ยวบินระหว่างประเทศสวมใส่ ชุดป้องกันดังกล่าว รวมถึงการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขและหน่วยงานด้านการบินอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19
อย่างไรก็ตาม หากหลังวิกฤติโควิด-19 สายการบินเริ่ มกลับมาให้บริ การอีกครั้ง คงไม่ถึงขั้นเปลี่ยนยูนิ
ฟอร์ มของพนักงานต้อนรับภาคพื้นและบนเครื่ องบินให้เป็ นชุด PPE ยังมีการเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกัน
ต่างๆ ทั้งหน้ากากอนามัย Face Shield ถุงมือ ฯลฯ รวมไปถึงการทาความสะอาดเครื่ องบินด้วยการฆ่า
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เชื้ออย่างเข้มงวด จนกลายเป็ นแนวทางในการให้บริ การของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยแบบ
New Normal ของทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานเเละผูโ้ ดยสาร1

รู ปที่ 1 ชุดกันไวรัสสาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่ปฏิบตั ิงานให้บริ การผูโ้ ดยสารในช่วงการเเพร่ ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 (ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย หรื อชุด PPE)
ที่มา: https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=7011
3. ความพร้ อมในการบริ การภาคพื้นภายใต้วิถีปกติ ใหม่ หรื อ New Normal ของสายการบิน คือการนา
Social Distancing มาปรับใช้คือการเริ่ มนามาตรการระยะห่ างทางสังคม หรื อ Social Distancing มาใช้ คือการเว้นที่
นั่งหนึ่ งที่ให้ผูโ้ ดยสารนั่งโดยมีระยะห่ างจากกัน ขณะที่ทาการบินจะไม่มีการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม หรื อ
เพียงแค่น้ าดื่ มเท่า นั้น หลายสายการบิ นมี ใช้มาตรการดังกล่ าวแล้วปฏิ บตั ิ แบบเดียวกัน เพื่อความปลอดภัย ตาม
มาตรการรัฐ สถานการณ์น้ ี ส่งผลให้การท่องเที่ยวราคาถูกที่ประชาชนทัว่ ไปนิ ยมเดินทางท่องเที่ยวกันจะต้องล่ม
สลายไป ทาให้สายการบินต่างๆจาเป็ นต้องขึ้นราคาค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินอย่างน้อย 50% เพื่อให้ได้กาไรขั้นต่าที่
ทาให้สายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยยังสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ ช่วงที่สายการบินต่างๆ ต้องปฏิบตั ิตาม
มาตรการระยะห่างทางสังคมหรื อการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่น ท่าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะและฮ่องกงเริ่ มตรวจ
เชื้อโควิด-19 กับผูโ้ ดยสารที่มาจากพื้นที่เสี่ ยงติดโควิด-19 มาตรการตามวิถี New Normal นี้ ภาครัฐได้ออกเป็ นกฏ
ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิของสายการบินผ่านองค์การบินที่เกี่ยวข้องสาหรับประเทศไทย สานักงานการบินพลเรื อนแห่ ง
ประเทศไทยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิการให้บริ การผูโ้ ดยสารเส้นทางบินภายในประเทศช่วงที่โควิด -19 ระบาดด้วย
4. การจากัดจานวนที่นงั่ ที่จะให้บริ การ การจาหน่ายบัตรโดยสารโดยจัดที่นงั่ ที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่
นัง่ โดยสารระหว่างผูโ้ ดยสารแต่ละคน (เว้นแต่ สภาพกายภาพของที่นงั่ มีระยะห่ างเพียงพอ, เป็ นอากาศยานขนาด
1

เรี ยบเรี ยงจาก: https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=7011

91

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เล็ก ที่นั่งไม่เกิน 19 ที่นั่งแบบบินแบบเช่าเหมาลา, เป็ นอากาศยานที่มีจานวนที่นั่งไม่เกิน 90 ที่นั่ง ให้จาหน่ ายบัตร
โดยสารได้ไม่เกิน 70% ของจานวนที่นงั่ ทั้งหมดของอากาศยาน)
5. ถ้าท่าอากาศยานต้นทางไม่ตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริ การ ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้
เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด และหากวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส มีอาการระบบทางเดินหายใจ
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในพื้นที่ทนั ที หากพบว่ามีความเสี่ ยง งดออกบัตรขึ้นเครื่ องให้ผโู ้ ดยสารนั้น
6. มีมาตรการเว้นระยะห่างของผูโ้ ดยสารตลอดระยะเวลาการเดินทาง
7. ให้สวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตลอดเวลาตั้งแต่ข้ ึนเครื่ องจนกว่าจะออกจากเครื่ อง หากไม่มี
และไม่สามารถจัดหาได้ ให้งดออกบัตรขึ้นเครื่ องผูโ้ ดยสารนั้น
8. งดให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มขณะปฏิบตั ิการบิน ห้ามผูโ้ ดยสารรับประทานอาหารและเครื่ องดื่มที่
นาติดตัวมา
9. หากการบินใช้ระยะเวลามากกว่า 90 นาที ให้สารองที่นงั่ 2 แถวหลังสุดด้านใดด้านหนึ่งของอากาศยาน
สาหรับแยกกักผูโ้ ดยสารที่ป่วยหรื อสงสัยว่าจะป่ วยเพื่อสังเกตอาการ
กรณีที่พบผู้โดยสารหรื อลูกเรื อมีอาการป่ วยที่สงสั ยว่ าจะป่ วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะอยู่บนอากาศยาน
1. ให้แยกกักผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่สงสัยว่าจะป่ วยนัง่ ที่นงั่ ริ มหน้าต่างด้านขวาแถวหลังสุ ดให้ห่างไกลจาก
ผูโ้ ดยสารคนอื่นมากที่สุด
2. ให้กนั ห้องน้ าห้องหลังสุ ดไว้ใช้สาหรับกรณี การกักกันโรคโดยเฉพาะ
3. ให้มอบหน้าที่ให้ลูกเรื อคนหนึ่งทาหน้าที่ในพื้นที่แยกกัก และให้ลูกเรื อที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
หลีกเลี่ยงการอยูใ่ กล้ชิดกับลูกเรื อคนอื่นในระยะใกล้กว่า 2 เมตร
4. ให้นกั บินผูค้ วบคุมอากาศยานแจ้งข้อมูลการตรวจพบผูโ้ ดยสารหรื อพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มี
อาการป่ วยหรื อสงสัยว่าจะป่ วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อรายงานแก่ผดู ้ าเนินการสนามบิน ณ ท่า
อากาศยานปลายทาง
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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี ต่อการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและ
อาหารพื้นถิ่น ในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามวิธีการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยั พบมีความพึง
พอใจว่าด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้น
ถิ่นในอาเภอโพธาราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวในอาเภอ
โพธาราม ได้แก่ วัดขนอนหนังใหญ่ งานประเพณี ที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ งานประเพณี แห่
ดอกไม้ท ้า ยสงกรานต์ และของดี ตาบลเจ็ ดเสมี ย น จุ ดเด่ นของอาหารพื้ นถิ่ นคื อ รสชาติ เป็ นเอกลัก ษณ์ และหา
รับประทานได้ยาก ข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวในด้านอาหารคือ ต้องการให้อาหารพื้นถิ่นในโพธารามได้ออกมา
จัดจาหน่ายในงานท่องเที่ยวทุก ๆ งาน และต้องการให้อาหารพื้นถิ่นได้รับการส่ งออกขายต่างประเทศ
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ความพึงพอใจ อาเภอโพธาราม
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Abstract
The aims are to study the satisfaction of tourists towards the cultural tourism and local foods in Amphoe
Photharam, Ratchaburi Province. This research is quantitative and dept interview, the sample used in the study
selected by accidental sampling from 250 Thai tourists. Data were analyzed in term of mean, and standard division.
Results of the research showed the potential of tourist attraction at the high level (mean 4.32). The tourists were
satisfied with tourist resources and local foods at the high level (mean 4.02). The tourists were satisfied with
travelling in Amphoe Photharam, Ratchaburi Province at high level (mean 4.26). The most famous tourist
attractions was Wat Khanon Nang Yai. The most famous festival was End of Songkran festival of floral floats and
the product of Chet Samian subdistrict. The highlight of the local foods was the unique flavor of local food and it
was difficult to find for eating. The suggestions from tourists were the local foods must be sold in every festival
and need them to be exported to other countries.
Keyword: cultural tourism , local foods , satisfaction , amphoe photaram
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือฟั นเฟื องที่สาคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศที่ทุกประเทศในโลกต่างใช้เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่ องจากการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ มีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก่อให้เกิดการ หมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่ชุมชน องค์การ
การท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization: UNWTO, 2015) ในขณะเดียวกันประเทศไทยให้
ความสาคัญกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท้ งั ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งบทบาททางด้านเศรษฐกิจในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาจะมีความเด่นชัด
เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ที่สาคัญให้ประเทศเป็ นลาดับต้นๆ โดยเฉพาะการนาเงินตราต่างประเทศเข้า
มาใช้จ่ายในระบบ เศรษฐกิจของประเทศ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552, น. 1)
การท่องเที่ยวในปั จจุบนั มีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อส่ งเสริ มหรื อเป็ นทางเลือกเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยได้กาหนดประเภทของการท่ องเที่ย วไว้หลากหลายประเภทแบ่งออกเป็ นแหล่ ง ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
นันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด น้ าตก ถ้ า
เกาะ แก่งต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวดังที่กล่าวมานั้นสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สามารถเลือก
กิจกรรมที่ชื่นชอบเป็ นพิเศษตามที่สนใจ (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย, 2561) นอกจากนี้ ประเทศไทยได้จดั ทา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยกาหนด วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทยให้ประเทศ
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ไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานความเป็ นไทย เพื่อส่ งเสริ มการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่ วน อย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาแห่ งท่องเที่ยวในเมือง
ท่องเที่ยวหลัก และพัฒนาเมืองท่องเที่ยวรอง ปี 2562-2563 ททท. ได้จดั ทาโครงการ “เมืองรอง ต้องลอง” โดย
นาเสนอการท่ องเที่ยววิถีไทยแบบ ลึ กซึ้ งถึ งประสบการณ์ ท ้องถิ่ น เน้นการเดิ นทางที่ ไ ด้เข้าไปเรี ย นรู ้ ไ ปสั ม ผัส
วัฒนธรรม วิถีชุมชน และภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเห็นคุณประโยชน์จากการเดินทางและได้สัมผัส
ถึงคุณค่าจากการท่องเที่ยวใน มุมมองที่เปิ ดกว้างมากขึ้น ผ่านการนาเสนอในมุมมองที่แตกต่างจากทั้ง 55 จังหวัด ที่
มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ปี 2564 ททท. ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้แคมเปญการตลาดอาทิ
Amazing ยิง่ กว่าเดิม More Amazing เมืองรองต้องไป เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ให้นกั ท่องเที่ยว
ออกไป สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ซึมซับบรรยากาศชุมชน เรี ยนรู ้อตั ลักษณ์วฒั นธรรมของเมืองรอง เพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายได้ไปสู่ เมืองอื่น ๆ และท้องถิ่นมากขึ้น (ที่มา : https://www.parliament.go.th)
อาเภอโพธารามเป็ นอาเภอหนึ่ งในจังหวัดราชบุรี เป็ นหมู่บา้ นสองฝั่งแม่น้ าแม่กลองที่ยงั คงวิถีชาวบ้านอัน
เรี ยบง่ายและมีกลิ่นอายของความเก่าแก่ เมืองโพธาราม ตั้งอยู่ฝั่งคุง้ แม่น้ าตะวันออกของแม่น้ าแม่กลอง พัฒนาขึ้น
จากชุมชนเล็กๆเป็ นตลาดขนาดใหญ่ ด้วยเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนสิ นค้า และจุดพักจอดเรื อขึ้นล่อง ราชบุรีสู่บา้ นโป่ ง
และเมืองกาญจน์ เป็ นชุมชนเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี โดยมีหลักฐานเป็ น ใบเสมาคู่ ที่ปรากฏอยู่ ณ วัดไทรอารี รักษ์
และ วัดโพธาราม อันแสดงว่า วัดทั้งสองมีมาตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย ตาบลคลองตาคต ตั้งอยูใ่ นอาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี มีความน่าสนใจตรงที่เป็ นตาบลเล็ก ๆ อยูห่ ่างจากตัวอาเภอโพธารามเพียง 3 กิโลเมตร บริ เวณ
พื้นที่ในตาบลคลองตาคตเป็ นที่อยู่อาศัยของชาวรามัญ หรื อชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ตน้
สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็ นวัดไทรามัญได้แก่วดั คงคาราม ที่นบั ว่าเป็ นศูนย์กลางแหล่งวัฒนธรรม
ประเพณี ของชุมชนชาวมอญที่มีการรวบรวมองค์ความรู ้และสื บทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ภายในวัดมีจิตกรรมภาพวาดอันทรงคุณค่า สิ่ งปลูกสร้างคงรู ปแบบตามเอกลักษณ์ของชาวรามัญ ในวัดยังจัดทาเป็ น
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านที่รวมรวมโบราณวัตถุต่าง ๆ รวมถึงพระไตรปิ ฏกใบลาน ที่เขียนเป็ นภาษามอญ ภูมิปัญญาของ
ชาวมอญชุมชนวัดคงคารามนั้นยังมีองค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาพัฒนาและบูรณาการความรู ้ในด้านต่าง
ๆ ไปสู่ ทกั ษะวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานจักสาน งานเครื่ องปั้นดินเผา งานแกะสลักไม้ งานเย็บปักถักร้อย
และการฉลุกระดาษ นอกจากนั้นยังมีสภาพภูมิประเทศยังคงความสวยงามของธรรมชาติ มีแม่น้ าไหลผ่าน และยัง
สามารถเชื่ อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่ นได้อีก เช่น วัดขนอน หรื อแม้กระทัง่ ตลาดเช้าโพธรามที่มีชาวบ้า นนา
สิ นค้าประจาท้องถิ่นมาวางจาหน่ายในทุกๆ วัน (ที่มา: เว็บไซต์ไปด้วยกัน.คอม)
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาไว้ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั จึงอยากศึกษาถึง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวของอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี จานวน 250 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยสุ่ มลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวอาเภอโพธาราม ซึ่งจะสอบถามนักท่องเที่ยวที่นกั วิจั ยได้พบเจอในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
เช่นวัดคงคาราม ตลาดเก่าโพธาราม วัดขนอนหนังใหญ่ เป็ นต้น
การสร้ างเครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เป็ นแบบสอบถามซึ่งผูว้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามโดยมีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจคาตอบ (Check list) จากนั้นใช้วิธีการแบบสุ่ มบังเอิญ (Accidental Sampling)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวยังอาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด 5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง 3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
น้อยที่สุด 1 คะแนน
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended) เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเสนอแนะเพิม่ เติม
ความคิดเห็นที่ตอ้ งการ คือ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
การหาอัตราส่ วนร้อยละ (Percentage) จากนั้นนาเสนอในรู ปของตาราง ประกอบการอธิบาย
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่ นในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การศึกษาจะนาข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามมาทาการศึกษาและวิเคราะห์ผลที่ได้
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 250 คน ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในอาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
59
23.60
หญิง
191
76.40
อายุ
15-24 ปี
18
7.20
25-34 ปี
73
29.20
35-44 ปี
150
60.00
45-64 ปี
5
2.00
สถานภาพ
โสด
104
41.60
สมรส
146
58.40
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
113
45.20
ปริ ญญาตรี
110
44.00
สูงกว่าปริ ญญาตรี
27
10.80
อาชีพ
รับราชการ
23
9.20
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
9
3.60
พนักงานบริ ษทั เอกชน
168
67.20
ธุรกิจส่วนตัว
14
5.60
นักเรี ยน/นักศึกษา
18
7.20
รับจ้าง
18
7.20
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เคยเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก่อน
เคย
ไม่เคย
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คนเดียว
กลุ่มเพื่อน
ครอบครัว
ลักษณะที่พกั ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โรงแรม
เกสท์เฮ้าส์
บ้านเพื่อน/บ้านญาติ
โฮมสเตย์
อื่นๆ
พักค้างคืน
ไม่พกั ค้างคืน
1 คืน
2 คืน
วัตถุประสงค์ ของการเดินทางท่ องเที่ยว
ต้องการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
ต้องการพักผ่อน
ต้องการรับประทานอาหารท้องถิ่น
ต้องการมาถ่ายรู ปแหล่งท่องเที่ยว
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยว
ต่ากว่า 1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
การรับรู้ ข่าวสาร
โทรทัศน์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

197
53

78.80
21.20

31
123
96

12.40
49.20
38.40

73
8
59
100
10

29.20
3.20
23.60
40.00
4.00

13
163
74

5.20
65.20
28.40

113
81
15
41

45.20
32.40
6.00
16.40

40
124
69
17

16.00
49.60
27.60
6.80

10

4.00
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นิตยสารการท่องเที่ยว
อินเตอร์เน็ต
เพื่อน ญาติ ครอบครัว
ความต้องการกลับมาเที่ยวอีกครั้ง
ต้องการ
ไม่แน่ใจ

จานวน (คน)
6
201
33

ร้ อยละ
2.40
80.40
13.20

204
46

81.60
18.40

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ระดับ
X
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
S.D.
ลาดับที่
ความพึงพอใจ
ด้านศักยภาพแหล่งท่ องเที่ยว
1. เป็ นอาเภอที่อยูใ่ กล้กรุ งเทพ และนักท่องเที่ยวเดินทาง
4.31 0.43
มาก
1
มาสะดวก
2. มีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
4.09 0.61
มาก
3
3. มีการให้คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมในการจัดการ
4.11 0.60
มาก
2
4. การจัดการพื้นที่ในชุมชนให้คงความเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.07 0.65
มาก
4
5. ความยุติธรรมของราคาอาหารท้องถิ่น
6. มีศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว
4.05 0.56
มาก
5
7. คนในชุมชนมีความรู ้และตระหนักถึงคุณค่าทาง
3.67 0.74
มาก
7
วัฒนธรรมของพื้นที่
3.84 0.82
มาก
6
รวม
4.32 0.71
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมอยุ่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ เป็ นอาเภออยู่ใกล้กรุ งเทพและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสะดวก มี
การให้คนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดการ 2มีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
มีคุณค่า การจัดการพื้นที่ในชุมชนให้คงความเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ความยุติธรรมของราคาอาหาร
ท้องถิ่น คนในชุมชนมีความรู ้และตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของพื้นที่ และมีศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว มีความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 , 4.11, 4.09, 4.07, 4.05, 3.84 และ 3.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต่อทรัพยากรท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี
ระดับ
X
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
S.D.
ความพึงพอใจ
1. ที่พกั ชุมชนยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
3.82
0.78
มาก
2. อาหารพื้นถิ่นมีความหลากหลาย
3.75
0.88
มาก
3. คนในชุมชนให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี
4.13
0.65
มาก
4. โรงพยาบาลและอนามัย
5. สุ ขาหรื อห้องน้ าที่ให้บริ การนักท่องเที่ยว
3.69
0.86
มาก
6. บริ เวณที่จอดรถเพียงพอ
3.35
0.94
ปานกลาง
3.76
0.73
มาก
รวมค่าเฉลีย่
4.02
0.86
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยรวมอยุ่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ คนในชุมชนให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี ที่พกั ชุมชนยังคง
รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม บริ เวณที่จอดรถเพียงพอ อาหารพื้นถิ่นมีความหลากหลาย โรงพยาบาลและอนามัย
มีความพึงพอใจในระดับมาก และ สุ ขาหรื อห้องน้ าที่ให้บริ การนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจปานกาง โดยมีค่าเฉลี่ย
4.13 , 3.82, 3.76, 3.75, 3.69, และ 3.35 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ ยวกับความพึ งพอใจในการมาท่องเที่ย วเชิ ง
วัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ระดับ
X
การมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น
S.D.
ความพึงพอใจ
1. สภาพภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม
4.05
0.61
มาก
2. ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว
4.15
0.63
มาก
3. อัธยาศัยไมตรี ของคนในอาเภอโพธาราม
4.02
0.64
มาก
4. กิจกรรมการท่องเที่ยว
3.87
0.83
มาก
5. อาหารพื้นถิ่น
3.89
0.79
มาก
6. ความสะอาดในชุมชน
3.96
0.80
มาก
รวมค่าเฉลีย่

4.26

0.72

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการมาท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและอหารพื้น
ถิ่น โดยรวมอยุ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว
สภาพภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรม อัธยาศัยไมตรี ของคนในอาเภอโพธาราม ความสะอาดในชุมชน อาหารพื้นถิ่น และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 , 4.05, 4.02, 3.96, 3.89, และ 3.87 ตามลาดับ
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ความคิดเห็นของคนในชุ มชนอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และการประชาสัมพันธ์
1. สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่ องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่ องเที่ยวในอาเภอโพธารามมาก ได้ แก่ ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน วัด
ขนอนหนังใหญ่ ตลาดเก่าโพธาราม วัดดอนกระเบื้อง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
วัดเขาช่องพราน วัดคงคาราม
2. งานเทศกาลและงานประเพณีในอาเภอโพธารามที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่
งานประเพณีแห่ดอกไม้เจ็ดเสมียน
3. อาหารพื้นถิ่นที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปเป็ นของฝาก ได้แก่ ไชโป้ว เต้าหูด้ า ข้าวโพดแปดแถว
กุนเชียง ผักกาดดอง แกงบอน
4. จุดเด่ นของอาหารพื้นถิ่นในอาเภอโพธาราม คือ
1) อาหารมีรสชาติด้ งั เดิมและคงความอร่ อยตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
2) รสชาติของอาหารมีเอกลักษณ์
3) อาหารอร่ อย และราคาประหยัด
4) เป็ นอาหารโบราณหาทานได้ยาก
5. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแหล่งท่องเที่ยวและอาหารพื้นถิ่นในอาเภอโพธาราม
1) อยากให้อาหารพื้นถิ่นได้รับการส่ งออกขายต่างประเทศ
2) อยากให้อาหารพื้นถิ่นได้มีวางขายตามห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ
3) อยากให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าดูแลในเรื่ องความสะอาดของอาหาร
4) อยากให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งเพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
5) อยากให้อาหารพื้นถิ่นในโพธารามได้ออกมาจัดจาหน่ายในงานท่องเที่ยวทุก ๆ งาน
6) อยากให้มีกลุ่มรับซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเพื่อเป็ นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
7) อยากให้สืบสานในเรื่ องอาหารพื้นถิ่นต่อสู่ รุ่นหลัง ๆ
6. ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์
1) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอโพธารามมากขึ้น
2) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้ามาสนับสนุนในการด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ในอาเภอโพธาราม
3) ควรมีการทา application หรื อ Facebook หรื อ สื่ อต่าง ๆ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้ทราบถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
4) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจัดสรรงบประมาณในด้านการประชาสัมพันธ์มากขึ้น
5) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
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สรุปผล
จากการสารวจข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
ในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 35-44 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาส่ วน
ใหญ่ระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน เคยเดินทางมาท่องเที่ยวอาเภอโพธารามแล้ว ส่วนใหญ่
เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน พักที่พกั เป็ นโฮมสเตย์ วัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว คือ ต้องการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน ส่ วนใหญ่รับรู ้ข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว 1,001 – 2,000
บาท ส่วนใหญ่ ต้องการกลับมาเที่ยวอีกครั้ง
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ใน
ระดับ มาก นัก ท่ องเที่ ย วมี ค วามพึ งพอใจต่อ ทรั พ ยากรแหล่งท่องเที่ ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ในระดับมาก
อภิปรายผล
การวิจยั ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น ในอาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ทาให้ทราบถึงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นของอาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ได้แก่ วัดขนอนหนังใหญ่ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) “ร้านแดรี่
ฮัทหนองโพ” ตลาดเก่าโพธาราม ตลาดเจ็ดเสมียน จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม ส่วนอาหารพื้นถิ่นที่สาคัญของ
อ าเภอโพธาราม จัง หวัด ราชบุ รี คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากนมที่ ส หกรณ์ โ คนมหนองโพราชบุ รี จ ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) เต้า หู ้ ดาซึ่ งมี ข ายที่ ต ลาดเก่ า โพธาราม 3. ไชโป๊ วเจ็ดเสมียนขายที่ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน 4. หน่อไม้ใบ
หญ้านาง กาละแมสูตรโบราณ ภูมิปัญญาชาวมอญ ข้าวโพดแปด
ด้า นศัก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ พ กั มี ค วามหลากหลายและเพี ย งพอต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ห้ อ งน้ า (ห้ อ งน้ า
สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว) ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวมีการจัดห้องน้ าให้กบั นักท่องเที่ยวหญิง แต่ในบางจุดของ
แหล่งท่องเที่ยวควรมีการทาป้ายทางไปห้องน้ าเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเที่ยวและง่ายต่อการหา
ด้านร้ านอาหารจะเป็ นอาหารตามสั่ง ซึ่ งบางร้ านก็มีการนาอาหารพื้นเมื อง หรื ออาหารพื้นถิ่ นมาเป็ นเมนู อาหาร
ให้กบั นักท่องเที่ยว เช่น เต้าหู้ดา หรื อ ไชโป้ ว เป็ นต้น ที่จอดรถ บริ เวณที่จอดรถในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมี
พื้นที่ กว้างและสามารถรองรั บรถของนักท่องเที่ยวได้ และที่จอดรถในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวจะอยู่ไม่ไกลจาก
แหล่งท่องเที่ยว มีจุดแวะซื้ อสิ นค้า ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะมีจุดแวะซื้ อสิ นค้ากระจายอยูต่ ามบริ เวณจุดสาคัญใน
แหล่งท่องเที่ยวเกื อบทุกที่ ป้ ายบอกทาง ภายในอาเภอโพธารามจะมี ป้ายบอกทางไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ที่สาคัญ
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ซี่ งป้ ายจะอยู่บริ เวณสองข้างทางริ มถนน มีท้ งั ป้ ายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บางป้ ายตั้งอยู่
หน้าทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทาให้นกั ท่องเที่ยวเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน
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ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว มีความน่าสนใจในด้านวัฒนธรรม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถือว่ามี
ศักยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งดูได้จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงเช่น วัดขนอนหนังใหญ่ ซึ่ง
เป็ นวัดเดียวที่มีมหรสพ และคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์ และได้รับการยกย่องเป็ นการแสดงชั้นสู ง เป็ นการแสดงที่รวม
ศิลปะทรงคุณค่าหลายแขนง จนได้เป็ นมรดกของชาติ นอกจากนี้ อาเภอโพธาราม ยังมีความโดดเด่นในเรื่ องของ
อาหารที่มีเอกลักษณ์และรสชาติไม่เหมือนใคร เช่น เต้าหูดา หรื อ ไชวโป้ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้อาเภอโพธาราม
มีศกั ยภาพในการดึงดูดใจของนักท่องเที่ย วให้มาเที่ยวในอาเภอพาราม จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ มีเสน่ห์เฉพาะตัว
เช่นตลาดเจ็เสมียน หรื อเรี ยกกันว่าตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน เป็ นตลาดเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นักท่องเที่ยว
จะได้เห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้แก่ เรื อนแถวไม้และบ้านเก่าที่มีความสวยงาม เรี ยบง่าย และสะท้อนวิถีชิตของ
คนในชุมชน นอกจากนี้ ก็ยงั มีตลาด ซา-สุ ขใจ ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีไทย มอญ ซึ่ งทาให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสบรรยากาศวิถีชิตที่มีความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและมอญ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับนิ ยามการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ของ พะยอม ธรรมบุตร (2548: 1) ที่กล่าวถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่นกั ท่องเที่ยวสนใจ
ว่า นักท่องเที่ยวจะสนใจวิถีชีวิต มรดกวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการ ของชุมชนท้องถิ่น
นักท่องเที่ยวจะเยีย่ มชมและศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหกรรมและงาน แสดงสิ นค้าหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์
ทุกประเภท ศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ ตลอดจนแหล่งมรดกต่างๆ ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะเข้าสัมผัสเพื่อแสวงหา
ประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรม จากพื้นที่ ๆ ที่ เดิ นทางท่ องเที่ ย ว การเยี่ย มชมแหล่ ง ศิ ล ปะของชุ ม ชนพื้นเมื องของ
ท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบของคิวอาร์ โค้ดบนเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟน
โดยการนาสมาร์ ทโฟนไปสแกนที่คิวอาร์ โค้ดภายในเสื้ อเด็กจะทาให้ติดต่อของผูป้ กครองเด็กได้ และเพื่อสารวจ
ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหายของเด็ก กลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน เครื่ องมือประกอบด้วย ต้นแบบเสื้ อผ้าเด็ก 5 รู ปแบบ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมต่อต้นแบบเสื้ อเด็ก
แบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.13 ส่ วนต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1, 5, 3 และ 4 มีคะแนนค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลาดับ
คือ 4.11, 4.09, 3.8 และ 3.69 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า ด้านความเหมาะสมของรู ปแบบของต้นแบบ
เสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 3.89 ด้านความเหมาะสมในการใช้งานต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.11 ด้านความเหมาะสมของตาแหน่ งสกรี นต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.02 และด้านความเหมาะสมในการสวมใส่ ตน้ แบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.13 จาก
การประเมินคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านมีระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน แต่ผกู ้ ลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
ความสะดวกสบายในการสวมใส่ และการนาไปใช้งานได้จริ งในกระบวนการทางานของเสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ ท
โฟนเพื่อช่วยเหลือการสูญหายของเด็ก
คาสาคัญ : สมาร์ทโฟน คิวอาร์โค้ด เสื้ อผ้าเด็ก
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Abstract
The purposes of this research was to study of QR-Code on children's wear The study of children's wear
connected to smart-phone for help with loss which connected to a smartphone when scan the code on tee, people
could be contact the child’s parent. For parent satisfaction survey of children wear connected to Smart-Phone for
help with the loss as 100 samples. The instruments consisted of 5 prototypes of children’s wears and questionnaires.
The statistics used were percentage, mean, frequency and standard deviation. The results found the most overall
satisfaction as second prototype (score; 4.13) but first, fifth, third and fourth were high level as average score as
4.11, 4.09, 3.80 and 3.69 respectively. Furthermore; the most style satisfaction found first prototype (score; 3.89),
the useability satisfaction found first prototype (score; 4.11), the screen print placement satisfaction found fifth
prototype (score; 4.02), the wearable satisfaction found first prototype (score; 4.13). The each satisfaction result
were almost similar but sample group concerned with comfortable wearing and useable in real-life of children's
wear connected to Smart-Phones for help with the loss working process
Keywords : Smart-Phones , QR-Code , Children's wear
บทนา
การสื่ อสารในสังคมมีอิทธิพลต่อการดาเนิ นชีวิตของมนุษย์ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย
มากยิง่ ขึ้น จากโทรศัพท์ที่ใช้โทรติดต่อได้เพียงอย่างเดียวกลายมาเป็ นสมาร์ทโฟนในปัจจุบนั ที่ออกแบบการทางาน
ได้หลายรู ป แบบ และยัง สามารถนามาใช้ให้เข้า กับ ผลิ ตภัณฑ์สิ่ง ทอได้อย่า งเหมาะสม เช่ น งานวิจัย ของฮาบิบ
บิณอะฮมัด และคณะ (2557 : บทคัดย่อ) [7] ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาระบบติดตามผลิตภาพการผลิตโดยใช้รหัสคิว
อาร์ เป็ นระบบที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ มและสิ่ งทอ
ที่ใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน และขั้นตอนกระบวนการการผลิต ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บ
ในระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแสดงผลได้ หลายช่องทางในรู ปแบบเว็บไซต์ เช่น แทบเล็ต สมาร์ทโฟน เป็ นต้น
ทาให้เกิดความสะดวกและติดตามตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งข้อบกพร่ องได้อย่างทันท่วงที ทาให้ระบบการผลิต
สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพมาก นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของวันพญา แก้ว
เทียน (2554 : บทคัดย่อ) [4] ระบบช่ วยตัดสิ นใจสาหรับการเลือกเสื้ อผ้ าเครื่ องแต่ งกายโดยใช้ บาร์ โค้ ดสองมิติ เพื่อ
พัฒนาระบบช่ วยตัดสิ นใจสาหรั บ การเลื อกเสื้ อผ้าเครื่ องแต่ ง กาย โดยใช้บาร์ โค้ดสองมิ ติเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วย
สนับสนุนการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อเสื้ อผ้าและเพิ่มความเชื่อมัน่
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ปั จจุ บ ันปั ญหาการสู ญหายของเด็ ก มี จานวนมากขึ้ นทุ ก ปี โดยผูป้ ระสบเหตุจะขอความช่ วยเหลื อ จาก
สานักงานตารวจ และความคาดหวังว่าจะมีการดาเนินการติดตามหาเด็กหายโดยเร็วที่สุด แต่ดว้ ยภาระการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจมีมาก ทาให้บางกรณีไม่สามารถตามหาเด็กได้ จึงเป็ นสาเหตุสาคัญในการบูรณาการเทคโนโลยี
เข้ากับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้แก่ การนาสมาร์ทโฟนเป็ นตัวหลักในการเชื่อมต่อกับคิวอาร์ โค้ดที่สกรี นติดกับเสื้ อผ้าเด็ก
เพื่อลดปัญหาการเกิดเด็กสูญหายและสามารถ ขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นเพื่อติดตามหาเด็กได้ทนั ท่วงที และยังเป็ น
การช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ตารวจได้อีกทางหนึ่ง เพราะสมาร์ทโฟนในปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้
ความก้าวหน้าและออกแบบการทางานได้หลายรู ปแบบมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ ทั้งทางด้าน
การติดต่อสื่ อสาร ด้านความบันเทิง การทาธุ รกรรมด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ ซึ่ งมีอิทธิ พลเป็ นอย่างมากต่อการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย์
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเสื้ อเด็กเพื่อการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยเหลือการเกิดปัญหาเด็กสู ญ
หายให้นอ้ ยลง สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูป้ กครอง และความปลอดภัยให้กบั เด็ก ทั้งยังเป็ นการนาเทคโนโลยีเข้ามา
พัฒนาทาให้อุตสาหกรรมสิ่ งทอมีความก้าวหน้ามากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษารู ปแบบของคิวอาร์โค้ดบนเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
2 เพื่อสารวจความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการ
สูญหาย
วิธีการวิจัย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินการวิจยั
วัสดุ
ผ้า ถัก นิ ต (Knitted fabrics) การถัก ผ้า เป็ นการนาเส้นด้ายหรื อหลายๆเส้นมาทาเป็ นห่ ว งคล้องกัน อย่า ง
ต่อเนื่องตามขวางหรื อตามยาวของผืนผ้า (อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงทิศทางเดียว) โดยห่วงจะถูกบังคับให้คล้องกันตาม
ขนาดความกว้างและความยาวของผืนผ้า [2] ในปัจจุบนั ผ้าถักนิ ตได้รับความนิยมมาก เพราะสวมใส่ ได้ทุกโอกาส
เหตุผลที่ผา้ ถักได้รับความนิยมมากเนื่องจากผ้าถักมีการพัฒนาโครงสร้างการถักได้หลากหลาย สามารถผสมกับเส้น
ใยชนิดต่าง ๆ ตามความประสงค์ของการใช้ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะดังนี้
1. มีความยืดหยุน่ มากกว่าผ้าทอ ทาให้สวมใส่สบาย ไม่ร้ ังตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
2. มีลกั ษณะนิ่มทั้งผ้าหนาและผ้าบาง
3. ทนยับได้ดี หรื อเมื่อยับสามารถคืนตัวให้เรี ยบได้ง่าย
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4. ผลิตให้เป็ นรู ปทรงตามขนาดของร่ างกายได้เหมาะสมให้ความรู ้สึกกระชับและเข้ารู ปเมื่อสวมใส่ แต่เมื่อ
ใช้ไป นาน ๆ ผ้าอาจจะย้วยหรื อเสี ยรู ปทรง
5. ผ้าถักมีความทนทานต่อการขัดสี ต่ากว่าผ้าทอ และเมื่อถูกของแหลมคมเกี่ยวจะขาดเป็ นรู
คุณภาพเนื้ อผ้าเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญลาดับต้น สาหรับการเลือกเสื้ อผ้าเด็ก เพราะเนื้ อผ้าที่ดีจะช่วยให้เด็ก
รู ้สึกสบายขณะสวมใส่ สาหรับเนื้ อผ้าที่เหมาะสมกับเด็ก ก็คือเนื้ อผ้าที่มีคุณภาพ ไม่ระคายเคืองผิว โดยเนื้ อผ้าที่ดี
ควรเป็ นผ้าฝ้าย (Cotton 100%) กระบวนการผลิตเส้ นด้ ายจะเป็ นตัวบอกถึงคุณภาพของเนื้อผ้ า เพื่อให้ ได้ เส้ นใยที่มี
คุณภาพทั้งในด้ านการ เรียงตัวของด้ายที่มีความหนาแน่ นสม่าเสมอ และกาจัดสิ่งสกปรกแปลกปลอมออกจากเส้ นใย
เพื่อให้ ได้ เส้ นด้ ายที่มีคุณสมบัติที่ดี เมื่อนาไปทอผ้าเป็ นผืน โดยแบ่ งออกเป็ น 3 เกรด คือ Cotton OE (คุณภาพ : เกรด
ต่าสุ ด/ราคาถูก), Cotton SEMI (คุณภาพ : ดี/ราคาปานกลาง) และ Cotton COMB (คุณภาพ : ดีมาก/ราคาสู ง)
งานวิจัยได้พจิ ารณาใช้ ผ้าถักนิต (Cotton COME No. 32) ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ตัวอย่างผ้าถักนิต (Cotton COME No. 32)
จากรู ปที่ 1 คือผ้าถักนิ ต (Cotton COME No. 32) เป็ นผ้าคุณภาพที่ดีมาก ราคาสู ง ผ้ าเกรดนี้ผ่านกระบวน
ผลิตเส้ นด้ ายโดยวิธีการหวีเส้ นใยด้ วยเครื่ องจักร ซึ่งมีกระบวนที่ซับซ้ อนและละเอียดอ่อนกว่ าแบบสาง ทาให้ ได้ ผล
ผลิตเป็ นเส้ นด้ ายที่มีขนาดเล็ก (เบอร์ 32 ขึ้นไป) และสามารถขจัดสิ่ งสกปรกออกจากเส้ นใยได้ ในเปอร์ เซ็ นต์ ที่
มากกว่ า รวมถึงเส้ นด้ ายที่มีเส้ นใยที่ยาวกว่ า เมื่อนามาทอเป็ นผ้ าผืนจึงเป็ นเนื้อผ้ าที่เนื้อดี มีความนุ่ม และกระด้ างใน
ระดับต่า เหนียวขาดยาก มีความมัน [9]
อุปกรณ์
สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนื อจากโทรศัพท์มือถือ
ทัว่ ไป สมาร์ ทโฟนเสมื อนเป็ นคอมพิวเตอร์ พกพาที่ทางานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่ อนที่ โดยการเชื่ อมต่อ
ความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือร่ วมกับ แอปพลิเคชัน่ ของโทรศัพท์เอง ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถติดตั้งโปรแกรม
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เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของโทรศัพท์ตวั เองได้ โดยรู ปแบบนั้นขึ้นอยู่กบั แพลตฟอร์ มของโทรศัพท์และ
ระบบปฏิบตั ิการ
แอปพลิเคชัน่ (Application) โทรศัพท์มือถือโดยทัว่ ไปมีแอปพลิเคชัน่ พื้นฐานภายในเครื่ อง เช่น สมุดรายชื่อ
ผูต้ ิดต่อ บันทึกการใช้งาน ฟั งก์ชนั่ รับ-ส่ งข้อความ SMS เป็ นต้น แต่สาหรับสมาร์ ทโฟนจะมี แอพพลิเคชั่นที่ ช่ วย
อานวยความสะดวกได้หลากหลายและครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น เช่น สมาร์ ทโฟนบางรุ่ นสามารถสร้างและ
แก้ไ ขเอกสารได้ บางรุ่ น สามารถวาดเขี ย นลงไปบนหน้า จอพร้ อ มบันทึ ก เป็ นรู ปภาพ บางรุ่ น สามารถใช้เป็ น
เนวิเกเตอร์นาทางขณะขับขี่รถยนต์ และมีแอปพลิเคชัน่ ที่ผคู ้ นทัว่ ไปใช้การสื่ อสารมากที่สุด คือ ไลน์ (Line) เป็ นต้น
ไลน์ (Line) หมายถึ ง แอปพลิ เ คชั่น ส าหรั บ การสนทนาบนอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สาร ได้แ ก่ สมาร์ ท โฟน
คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต (Tablet) ผูใ้ ช้งานสามารถสื่ อสารด้วยการพิมพ์ขอ้ ความจากอุปกรณ์การสื่ อสารเครื่ องหนึ่ง
ไปสู่ อีกเครื่ องหนึ่ง ไลน์ได้มีการพัฒนาให้รองรับการใช้งานของผูใ้ ช้หลาย ๆ ด้าน จุดเด่นที่ทาให้ไลน์แตกต่างกับ
แอปพลิเคชัน่ สาหรับการสนทนารู ปแบบอื่น คือ รู ปแบบของ “สติกเกอร์ ” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู ้สึก
ของผูใ้ ช้ เช่น สติกเกอร์ แสดงความรู ้สึกขั้นพื้นฐาน และใช้ในการค้นหาเพื่อนได้อย่างรวดเร็ วและมีหลากหลายวิธี
ในการค้นหา เช่น การพิมพ์ชื่อของบุคคลและการสแกนบาร์โค้ด [10]
QR Code (คิวอาร์ โค้ด) ย่อมาจาก Quick Response คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม เป็ นบาร์โค้ด 2 มิติ เพื่อเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ คุณสมบัติของ QR Code คือ เป็ นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ ว ซึ่ง
ส่ วนใหญ่จะนามาใช้กบั สิ นค้า สื่ อโฆษณา เพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม หรื อจะเป็ น URL (ยูอาร์ แอล) เว็บไซต์ เหตุผลที่
เรี ยกว่า Quick Response Code คงเป็ นการตอบสนองที่รวดเร็ ว เนื่องจากเป็ นรหัสที่มีการอ่านอย่างรวดเร็ วและเก็บ
ความจุได้มากกว่า ประโยชน์ของ QR Code สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้หลายรู ปแบบ เช่น แสดง URL ของเว็บไซต์
ข้อความ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร เพราะทุกวันนี้คนส่ วนใหญ่จะมี Smart Phone หรื อ Tablet กันทุก
คน อุปกรณ์ เหล่านี้ ก็มีกล้องเกือบทุกรุ่ นแล้ว ประโยชน์ที่เห็ นได้ชัดที่ สุดของ QR Code คือ การแสดง URL ของ
เว็บไซต์ เพราะ URL โดยปกติแล้วจะจดจายากเพราะยาวและบางทีก็จะซับซ้อนมาก แต่ดว้ ย QR Code เราเพียงแค่
ยก Smart Phone หรื อ Tablet มาสแกน QR Code ก็จะเข้าสู่ เว็บไซต์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาพิมพ์ โดย QR Code
แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น QR Code โมเดล 1, โมเดล 2, ไมโคร QR Code, iQR Code, เฟรมคิวอาร์ (Frame
QR), โลโก้คิว (Logo Q) ผูว้ ิจยั พิจารณาเลือกใช้ QR Code ประเภทโมเดล 2 ซึ่ งเป็ นโมเดลที่นิยมใช้ในปั จจุบนั [1]
[8]
การพิมพ์ผา้ ปั จจุบนั ผูค้ นนิ ยมการพิมพ์สกรี นเสื้ อผ้า เลือกใส่ เสื้ อผ้าที่มีการพิมพ์สกรี นลวดลายสวยงาม
หลักการพื้นฐานในการทาพิมพ์สกรี น ได้แก่ การทาบล็อกสกรี นและทาการแยกสี เป็ นตะแกรงเพื่อใช้สาหรับการ
ปาดหมึ ก ลงไปบนพื้ น ผิ ว ผ้า การสกรี น เสื้ อ ผ้า ในปั จ จุ บ ัน นั้น ได้รั บ การพัฒ นาโดยใช้เ ครื่ อ งพิ ม พ์ส าหรั บ งาน
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อุตสาหกรรม การพิมพ์ส กรี นเสื้ อ แบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ คือ การสกรี นระบบบล็อกสกรี น (Silk Screen) การพิมพ์
โดยตรงแบบ DTG (Direct To Garment) และการสกรี นระบบรี ดร้อน (Heat Transfer) ผูว้ ิจยั พิจารณาเลือกการพิมพ์
โดยตรงแบบ DTG (Direct To Garment) ซึ่ งเป็ นระบบการสกรี นด้วยขั้นตอนที่คล้ายกับการพิมพ์กระดาษ เพียงแต่
เปลี่ยนจากกระดาษเป็ นตัวเสื้ อ ด้วยการทางานของเครื่ องพิมพ์ดิจิตอลทาให้เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีรายละเอียด ให้
สี สั นคมชัด กระบวนการพิ ม พ์ผ า้ ด้วยเครื่ องพิ ม พ์ดิจิตอลมี ท้ งั ที่ ใช้ในโรงงานอุ ตสาหกรรมและใช้พิ ม พ์เสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป ซึ่งการพิมพ์ดว้ ยเครื่ องดิจิตอลจาเป็ นต้องนาผ้าไปผ่านกระบวนการ Pre-Treat ก่อน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการพิมพ์ และต้องมีการอบเคลือบสี หลังจากการพิมพ์ (finishing) เพื่อให้หมึกพิมพ์ติดทนบนเสื้ อผ้าเหมาะกับการ
สกรี นบนเสื้ อผ้าฝ้าย (Cotton 100%) โดยไม่ตอ้ งทาบล็อคสกรี น [5]
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลและเลือกแอปพลิเคชัน่ ที่นิยมใช้และและสามารถเชื่อมต่อ QR Code
2. ค้นหาข้อมูลเสื้ อผ้าเด็กที่นิยมในท้องตลาด
3. ค้นหาข้อมูลโรงงานผลิตผ้าฝ้าย (Cotton) เพื่อนามาผลิตเสื้ อผ้าเด็ก
4. กาหนดสี เสื้ อโดยคานึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับเด็กสาหรับทุกโอกาส
5. ออกแบบตาแหน่ง QR Code ที่จะทาการสกรี นลงบนเสื้ อ
6. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวการสกรี นโดยตรงและค้นหาร้านสกรี นที่เกี่ยวกับการสกรี นระบบDTG
7. ดาเนินการเสนอรู ปแบบให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเลือก 5 รู ปแบบที่เหมาะสมที่สุดจาก 8 รู ปแบบ
8. ดาเนิ นการสั่งผลิตเสื้ อเด็กคอกลม Size M จานวน 5 ตัวและ 2XL จานวน 5 ตัว ดาเนิ นการสกรี นพิมพ์
ลาย QR Code ลงบนเสื้ อ ส าเร็ จ รู ป โดยใช้ร ะบบสกรี น โดยตรง (Direct to Garment) ท างานด้ว ย
เครื่ องพิมพ์ผา้ Brother รุ่ น GT-381 ใช้สีเฉพาะรุ่ น Brother
9. ตรวจสอบการแสกน QR Code หลังจากการสกรี น
10. ดาเนินการทดสอบความคงทนต่อการซักล้างบนวัสดุสิ่งทอ ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105C06 : 1994 (E) [3] ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบความคงทนของสี ต่อการซักล้าง (Colour fastness to washing )
กระบวนการทดสอบ
ระบบการซัก

Normal / cotton ใช้ปริ มาณน้ าน้อย

เวลาการทดสอบ

60 นาที

อุณหภูมิการทดสอบ

30 องศาเซลเซียส
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กระบวนการทดสอบ
ชนิดของผงซักฟอกที่ใช้

ผงซักฟอกบ้าน.

ปริ มาณผงซักฟอกที่ใช้

66 กรัม

ทาการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสี บนชิ้นงานที่แห้ง โดยใช้เกรย์สเกลสาหรับการประเมินค่า
การเปลี่ยนแปลงของสี
11. ประเมินผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหาย โดยกลุ่มผูต้ วั อย่าง 100
คน
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล QR Code และการเลือกแอปพลิเคชั่นที่สามารถเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั พิจารณา QR Code ประเภทโมเดล 2 ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างมาจาก
โมเดล 1 มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่ากับ QR Code เวอร์ชนั 40 (177 x 177 โมดูล) สามารถเก็บข้อมูลชนิดตัวเลข ได้สูงสุด
7,089 ดิจิต ซึ่ งเป็ นโมเดลที่นิยมใช้ในปั จจุบนั และเลือกแอปพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) ในการค้นหาเพื่อน สามารถ
ค้นหาได้รวดเร็วและมีหลากหลายวิธีในการค้นหา เช่น การพิมพ์ชื่อของบุคคลและการสแกนบาร์โค้ด
2. ผลการวิเคราะห์ การคัดเลือกออกแบบตาแหน่ ง QR Code ที่จะทาการสกรีนลงบนเสื้ อผ้าเด็ก
ผลการวิเคราะห์จากการออกแบบตาแหน่ง QR Code ที่ทาการสกรี นบนเสื้ อผ้าเด็กจานวน 8 รู ปแบบ แล้ว
คัดเลือกโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อทาต้นแบบเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหายจานวน 5
รู ปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การออกแบบตาแหน่ง QR Codeบนเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน จานวน 8 รู ปแบบ
รู ปแบบที่ 1
รู ปแบบที่ 2
รู ปแบบที่ 3
รู ปแบบที่ 4

112

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รู ปแบบที่ 5

รู ปแบบที่ 6

รู ปแบบที่ 7

รู ปแบบที่ 8

ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ทาการเลือกจากการออกแบบเพื่อทาต้นแบบเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟน
เพื่อช่วยเหลือการสูญหาย จานวน 5 รู ปแบบ ได้ผลดังนี้ คือ รู ปแบบที่ 3 คือ ต้นแบบที่ 1 รู ปแบบที่ 1 คือ ต้นแบบที่ 2
รู ปแบบที่ 8 คือ ต้นแบบที่ 3 รู ปแบบที่ 4 คือ ต้นแบบที่ 4 และรู ปแบบที่ 5 คือ ต้นแบบที่ 6 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ต้นแบบเสื้ อผ้าเด็กในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหาย จานวน 5 รู ปแบบ
ต้นแบบที่ 1
ตาแหน่ง

ต้นแบบที่ 2
ตาแหน่ง

หน้าอกด้านซ้าย

กลางหน้าอก

ต้นแบบที่ 3
ตาแหน่ง
ชายเสื้ อด้านขวา

ต้นแบบที่4
ตาแหน่ง
อาร์มหลัง

ต้นแบบที่ 5
ตาแหน่งกลางหลัง
ด้านบน

3. ผลการวิเคราะห์ ตรวจสอบการแสกน QR Code หลังจากการสกรีนบนเสื้ อผ้าเด็ก
3.1 ผลการตรวจสอบกระบวนการทางานของเสื้ อเด็กที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
ผลการตรวจสอบการแสกน QR Code หลังจากการสกรี นบนเสื้ อผ้าเด็ก หลักการกระบวนการทางานของ
เสื้ อเด็กที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามเด็กที่สูญหาย โดยการพิมพ์ลาย QR Code ของผูป้ กครองลงบน
เสื้ อตามตาแหน่งของต้นแบบ เมื่อเด็กสวมใส่ เสื้ อที่มีรหัสสแกน QR Code ของผูป้ กครอง ในกรณีที่เด็กสูญหายหรื อ
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พลัด หลงกับ ผูป้ กครอง ผูท้ ี่ พ บเห็ น สามารถใช้โ ทรศัพ ท์ส มาร์ ท โฟนสแกน QR Code บนเสื้ อ เด็ ก แล้ว ติ ด ต่ อ
ผูป้ กครองได้โดยตรงผ่าน Application Line
3.2 ผลการทดสอบความคงทนของสี ในการพิมพ์บนเสื้ อเด็ก
ความคงทนของสี ต่ อ การซั ก ล้ า ง (Colour fastness to washing) คื อ ความสามารถของผ้า ที่ ท นต่ อ
กระบวนการ ซักล้าง การสู ญเสี ยสี และการขัดถู [6] การตรวจสอบลักษณะปรากฏของผ้าพิมพ์จาเป็ นต้องสังเกต
จากพื้นที่ของลายพิมพ์ที่ประกอบด้วยพื้นระนาบ ลายเส้น และการกระจายตัวของสี บนผ้า ผลการทดสอบความ
คงทนของสี ต่อการซักล้าง ดังแสดงในตารางที่ 4 จากตารางจะพบว่าระดับความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลง (Colour
Change) อยูใ่ นระดับดี (ระดับ 4)
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความคงทนของสี ต่อการซักล้างที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสตามมาตรฐาน ISO 105 –C06
ความคงทนของสี
ผ้าถักนิต(Cotton COME No. 32)
ความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงสี
4
ผลก่อนทาการทดลอง
ผลหลังทาการทดลอง

QR Code ก่อนทาการทดลอง มีลกั ษณะสี สกรี นที่
เข้ม ไม่มีการยืดขยายของตาแหน่งการสกรี น

QR Code ที่ทาการทดลอง มีลกั ษณะสี สกรี นที่อ่อนลง
และการยืดขยายของตาแหน่งการสกรี นเล็กน้อย

4. ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่ อเสื้ อผ้ าเด็กเชื่ อมต่ อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่ วยเหลือการสู ญ
หาย
4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของเสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหาย แบ่งออกเป็ น
10 หัวข้อ พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่ค่าคะแนนระดับมาก คือ ควรถ่ายทอดความรู ้วิธีการศึกษาเสื้ อเด็ก
เชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหายหรื อไม่ การศึกษาเสื้ อเด็กเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่วยเหลือ
การสู ญหายเหมาะกับการนาไปพัฒนาเป็ นเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ระบบอุตสาหกรรมหรื อไม่ เสื้ อเด็กเพื่อเชื่ อมต่ อกับ
สมาร์ ทโฟน ควรนาไปเชื่อมต่อกับเว็บไซต์มูลนิ ธิในการตามหาเด็กสู ญหายหรื อไม่ การศึกษาเสื้ อเด็กเชื่ อมต่อกับ
สมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหายเหมาะกับการนาไปพัฒนาต่อไปหรื อไม่ เสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อ
ช่วยเหลือการสูญหายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อผูป้ กครองหรื อไม่ เสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือ
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การสูญหายที่ผลิตจาก ผ้าฝ้าย 100% เหมาะสมสาหรับเด็กหรื อไม่ เสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการ
สู ญหายสามารถใช้งานได้จริ งหรื อไม่ ตาแหน่ งในการสกรี นระบบดิจิตอลบนเสื้ อมีความเหมาะสม การสกรี นใน
ระบบดิจิตอลเหมาะสมกว่าการสกรี นระบบบล็อกสกรี นหรื อไม่ มีค่าเฉลี่ยตามลาดับคือ 4.3, 4.12, 4.12, 4.06, 3.96,
3.94, 3.91, 3.82, 3.81 และค่าคะแนนระดับปานกลาง คือ ท่านมี ความรู ้ เกี่ ย วกับการสกรี นระบบดิ จิตอลมาก่ อน
หรื อไม่ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.17 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของเสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยเหลือการสู ญหาย
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ รู ปแบบและตาแหน่ งการสกรี นของเสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟน
เพื่อช่วยเหลือการสู ญหาย แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมของรู ปแบบ ด้านความเหมาะสมของการใช้
งาน ด้านความเหมาะสมของตาแหน่งสกรี น ด้านความเหมาะในการสวมใส่ และความพึงพอใจในภาพรวม ผล
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อเสื้ อเด็กเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟน พบว่า คะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.13 ส่ วนต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1, 5, 3 และ 4 มีคะแนน
ค่า เฉลี่ ย รองลงมาตามล าดับ คื อ 4.11, 4.09, 3.8 และ 3.69 นอกจากนี้ เมื่ อพิ จารณาโดยละเอี ยดพบว่า ด้านความ
เหมาะสมของรู ปแบบของต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 3.89 ด้านความเหมาะสมในการใช้
งานต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.11 ด้านความเหมาะสมของตาแหน่งสกรี นต้นแบบเสื้ อ
เด็กแบบที่ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.02 และด้านความเหมาะสมในการสวมใส่ ตน้ แบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.13 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบและตาแหน่งการสกรี นของเสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
เพื่อช่วยเหลือการสูญหาย
บทสรุป
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจต่อรู ปแบบและตาแหน่ งการสกรี นของเสื้ อเด็กเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อ
ช่วยเหลือการสู ญหาย พบว่า ต้นแบบเสื้ อเด็กแบบที่ 2 มีความพึงพอใจในภาพรวมสู งสุ ด คือ 4.13 ส่ วนด้านความ
เหมาะสมในการสวมใส่ ตน้ แบบเสื้ อเด็กแบบที่ 1 มีคะแนนสูงสุด คือ 4.13 คะแนนรองลงมา คือ ด้านความเหมาะสม
ในการใช้งานต้นแบบเสื้ อเด็ก แบบที่ 1 มีค่าคะแนนสู งสุ ด คือ 4.11 และด้านเหมาะสมของตาแหน่งสกรี นต้นแบบ
เสื้ อเด็กแบบที่ 5 มีค่าคะแนนสูงสุด คือ 4.02 จากการประเมินคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านมีระดับคะแนนที่
ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความสะดวกสบายในการสวมใส่ และการนาไปใช้งานได้จริ งใน
กระบวนการทางานของเสื้ อเด็กเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟน เพื่อช่วยเหลือการสู ญหายของบุตรหลาน ส่ วนในความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเสื้ อเด็กเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟนเพื่อช่ วยเหลือการสู ญหายนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการ
ถ่ายทอดความรู ้และวิธีการศึกษากระบวนการทางานของเสื้ อเด็กเชื่อมต่อกับสมาร์ ทโฟน การเพิม่ ช่องทางการติดต่อ
กับมูลนิ ธิและผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือเด็กที่สูญหายได้ รวมทั้งการพัฒนาเสื้ อเด็กเชื่ อมต่อกับสมาร์ ทโฟน
เพื่องานอุตสาหกรรมต่อไป งานวิจยั ครั้ งต่ อไปควรมี การศึ กษาเกี่ ย วกับ เสื้ อผูส้ ู งวัย หรื อเสื้ อผ้าสุ นัข ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในการติดตามการสูญหาย

116

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นายพรอิ นทร์ สมหมาย, นางสาวจิ น ตพร เซ่ ง ตี้ และนางสาวกมนทรรศน์ พรหมสุ ว รรณ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้ อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ดา้ นข้อมูลเกี่ยวกับการวิจยั
เอกสารอ้างอิง
จัก รกฤกษ์ หมั่นวิ ช า. 2557. การประยุก ต์ ใ ช้ บาร์ โค้ ดสองมิ ติ (2 D barcode) เพื่ อการจั ดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรั บธุรกิจ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
พรชัย ตุล พิ จิตร. 2554. ผ้ า ถัก . เอกสารประกอบการอบรม. กรุ งเพทมหานคร : มูล นิ ธิ พ ฒ
ั นาอุ ตสาหกรรม
เครื่ องนุ่งห่มไทย.
รั ตนพล มงคลรั ตนาสิ ท ธิ์ . 2549. วิ ธี ก ารทดสอบการคงทนของสี บนวัส ดุสิ่ งทอตามมาตรฐาน. พิ ม พ์ค รั้ งที่ 1.
กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันพญา แก้วเที ย น. 2554. ระบบช่ วยตัดสิ นใจส าหรั บ การเลื อกเสื้ อผ้า เครื่ องแต่ ง กายโดยใช้บ าร์ โค้ดสองมิ ติ.
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิมลรัตน์ ศรี จรัสสิ น. 2550. เทคโนโลยีสิ่งทอเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั คราฟแมนเพรส
จากัด.
อภิชาต สนธิสมบัติ. 2550. Textile Chemical Processing กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ฮาบิบ บิณอะฮมัด, อับดุลมายิ มูดอ และมารี แย สนิเจ๊ะนะ. 2557. การพัฒนาระบบติดตามผลิภาพการผลิตโดยใช้
รหั ส คิ ว อาร์ โค้ ด กรณี ศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมเครื่ องนุ่ ง ห่ มและสิ่ ง ทอ. สาขาวิ ช าเทคโนโลยีวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์.
EAMSHIRT. 2560. การแบ่งคุณภาพของผ้ายืด.http://eamshirt.blogspot.com/p/cotton-100-comb.htm/
Sankara Narayanan. 2012. 2D Barcodes and security solution. International Journal of Computer Science and
Telecommunications 7 : 69-72.
Siam Phone. 2557. สมาร์ ท โฟน. เข้า ถึ ง เมื่ อ 15 มิ ถุ น ายน 2560. เข้า ถึ ง ได้จ ากhttp://newsiamphone.com/new14121htm/

117

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การรับรู้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่ อพฤติกรรม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุเพื่อศึกษา (1) ระดับการรับรู ้การกากับกิจการที่ดี ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิส าหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี และ (2) การรับรู ้การกากับ
กิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัดสุ พ รรณบุ รี โดยประชากรในการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ พนัก งานรั ฐวิ ส าหกิ จแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
สุ พรรณบุรี จานวน 94 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู ้การกากับกิจการที่ดีความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร อยูใ่ นระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้การกากับกิจการที่ดี และความผูกพันต่อองค์กรส่ งผลเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ดีต่อองค์ก รของพนักงานรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พ รรณบุรี อย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรอิสระพยากรณ์ตวั แปรตามได้ร้อยละ 38.00
คาสาคัญ: การรับรู ้การกากับกิจการที่ดี ความผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
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Abstract
The objectives of this research were to study (1) the opinion level of the perception of good corporate
governance, organizational commitment, and good membership behavior towards the organization of a state
enterprise employee in Suphanburi Province and (2) perceptions of good corporate governance and organizational
commitment that affect good membership behavior towards the organization of a state enterprise employee in
Suphanburi Province. The population in this research was 94 employees of a state enterprise in Suphanburi
Province. Data were collected by using a questionnaire. The data was analyzed using statistics, were mean, standard
deviation, and multiple regression analysis. The results showed that respondents had the highest opinion about
their perceptions of good corporate governance and organizational commitment. Good membership behavior
opinion was at a high level. The hypothesis testing revealed that the commitment positively influenced the
organizational membership behavior of a state enterprise employee in Suphanburi Province. The predicted the
dependent variable at 38.00% at the level of statistical significance of 0.05.
Keyword: Perceptions of good corporate governance, Organizational commitment, Good membership behavior
บทนา
ปั จจุบนั หลายองค์กรต้องเผชิ ญการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการแข่งขัน ความท้าทาย
และ การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 องค์การไม่วา่ จะเป็ นภาค
รัฐและภาคเอกชนจาเป็ นต้อง ปรับตัวเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สถาบั นการศึกษาของเอกชนต้อง
บริ หารจัดการด้วยงบประมาณ ของตนเองผูบ้ ริ หารจาเป็ นจะต้องตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ ว และควบคุมอิทธิพล ที่ส่งผล
ต่อเป้ าหมายขององค์การได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ผูน้ าที่ สามารถเพิ่มแรงจู งใจในการ ปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ ก ใน
องค์กรให้ทุ่มเทในการทางานจะ ส่งผลต่อความสาเร็จ ขององค์การได้เป็ นอย่างดี (Goulet & Frank, 2002) พฤติกรรม
ที่เกิดจากตัวบุคลากรเองโดย ที่องค์การไม่ได้ กาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิ เป็ นความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานโดยไม่ตอ้ งการ
รางวัลแต่อย่างใด เป็ นพฤติกรรม ที่เป็ นประโยชน์ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลและความสาเร็ จขององค์ การ เรี ยกว่า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ สมาชิกจะตั้งใจและทุ่มเทในการทางาน ป้ องกันและรักษาทรัพย์สินของ
องค์การ ขณะที่ วฒั นธรรมองค์กร เป็ นค่านิ ยม ความเชื่ อที่ มีร่วมกันอย่างเป็ นระบบที่ เกิ ดขึ้นในองค์การ ใช้เป็ น
แนวทางกาหนดพฤติกรรมของคนในองค์การ และ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์การองค์การที่มี วฒั นธรรมที่
มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่ วมใน กิจกรรมองค์การเสมอให้ความสาคัญกับความต้องการและ ความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
จะทาให้สมาชิกเกิดความรู ้สึกว่าองค์การของเขาเป็ นเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่จะต้อง ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน วัฒนธรรมองค์กรที่ยงั่ ยืนนั้น จะต้องมีความผูกพันและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกใน องค์การอย่างเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ(สุวรรณี จริ ยะพร, 2559)
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องค์กรที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดีจะทาให้กิจการมีระบบการบริ หารและการจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมี
การเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่ งใส และมีผลการปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐาน เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
สร้างภาพลักษณ์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่กิจการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นาไปใช้
อย่างมีประสิ ทธิภาพนอกจากนั้น ความผูกพันกับองค์กรของพนักงานจะส่ งผลต่อการเป็ นพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรเนื่องจากมีขอ้ พิสูจน์และผลการวิจยั จากบริ ษทั ที่ปรึ กษาหลายแห่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าพนักงาน
ในองค์กรเกิดความรู ้สึกผูกพัน (Engagement) ต่อองค์กรก็จะส่ งผลต่อผลงานที่ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่ องในทางตรงกันข้าม
ถ้าพนักงานรู ้สึกแย่และขาดความรู ้สึกผูกพันกับองค์กรและงานที่ทาผลก็คือผลงานจะแย่ลงเรื่ อย ๆ ซึ่งก็จะส่ งผลต่อ
ผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูบ้ ริ หารในหลายองค์กรต่างก็ให้ความสาคัญกับเรื่ อง
ของการสร้ างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดี ต ดังนั้นความผูกพันต่อองค์การ จึ งเป็ นการ
แสดงออกของพฤติกรรมการของสมาชิกในรู ปแบบของความสม่าเสมอ และสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ หากสมาชิกขาดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การผลที่ตามมาคือ ความสูญเสี ยขององค์การในรู ปแบบต่าง ๆ อาจ
เป็ นในรู ปแบบของทรัพยากรบุคคล ขวัญกาลังใจพนักงาน ค่าตอบแทน การลดลงของผลผลิต การเสี ยเวลาสรรหา
คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรใหม่
เนื่ องจากการปฏิบตั ิงานของแต่ละองค์กรในทุกวันนี้ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นทรัพยากรที่มีค่า
ที่สุดขององค์กรบุคลากรเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
องค์กรจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้หรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั ทรัพยากร บุคคลเป็ นสาคัญ หากบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็จะสามารถสร้างคุณค่าอัน มหาศาลให้กบั องค์กรได้ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดสุ พรรณบุรีได้นานโยบายการกากับกิจการที่ดีเข้ามาใช้องค์กร และนโยบายการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ด้วยความมุ่งหวังจะปรับให้สมาชิกขององค์การมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเรื่ อง การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ พรรณบุรี เพื่อทราบถึงการรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความ
ผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน และเพื่อนาผลจากการศึกษาที่
ได้มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง นโยบายด้านการบริ หารจัดการ และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อีกทั้งเป็ นแนวทางให้กบั องค์กรอื่น ๆ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนา
งานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการรับรู ้การกากับกิจการที่ดี ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
2.เพื่อวิเคราะห์การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัย
ประชากรสาหรับงานวิจยั นี้ คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ดูแล
สาธารณูปโภคหลักของประชาชน จานวน 94 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้การ
กากับกิจการที่ดี ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็ นข้อคาถามแบบปลายเปิ ด โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนของข้อคาถามในส่ วนที่ 2-4 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2)
น้อยที่สุด (1) และการแปลความหมายค่าคะแนนความคิ ดเห็นแต่ละด้าน ดังนี้ 4.50 – 5.00 (มากที่สุด) 3.50 – 4.49
(มาก) 2.50 – 3.49 (ปานกลาง) 1.50 – 2.49 (น้อย) 1.00 – 1.49 (น้อยที่สุด)
ทั้งนี้ แบบสอบถามมีค่าความตรงตามเนื้ อหาโดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถาม และวัตถุประสงค์ (Item
objective congruence index: IOC) พบว่า ข้อคาถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50 และมีการนาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมัน่
หรื อค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ าตามวิธีของครอนบรัช กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 30 ชุด ค่าที่ได้อยู่
ระหว่าง 0.73-0.94 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามของ ทั้งฉบับอยูท่ ี่ 0.96 ซึ่งค่าความเชื่อมัน่ ที่ได้มากกว่า 0.70 (กัลยา
วานิชย์บญั ชา, 2550) ดังนั้น แบบสอบถามชุดนี้จึงมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมัน่ จึงสามารถนาไปใช้ในการวิจยั ได้
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชากร จานวน 94คน
4. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน คื อ ใช้ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis)
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 73คน คิดเป็ นร้อยละ 77.66ส่วนมากมีอายุ 20-30ปี จานวน 39
คน คิดเป็ นร้อยละ 41.49ส่ วนมากมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.81และส่ วนมากมี
รายได้ 10,000-20,000 บาท จานวน 27คน คิดเป็ นร้อยละ 28.72
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ การกากับกิจการที่ดีของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่งใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้การกากับกิจการที่ดี
พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
การรับรู้ การกากับกิจการที่ดี
แปลผล
ลาดับ
µ
σ
1. ด้านประสบการณ์
4.36
0.46
มาก
1
2. ด้านแรงจูงใจ
4.31
0.51
มาก
2
เฉลีย่
4.33
0.42
มาก
จากตารางที่ 1ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้การกากับกิจการที่ดี ของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ งใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.33, σ = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านประสบการณ์อยู่ในระดับมาก (µ = 4.36, σ =
0.46) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านแรงจูงใจ อยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.31, σ = 0.51)ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ ความผู กพันต่ อองค์ กรของพนักงานรั ฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ความผูกพันต่ อองค์ กร
แปลผล
ลาดับ
µ
σ
1. ด้านความรู ้สึก
4.22
0.46
มาก
2
2. ด้านบรรทัดฐาน
4.54
0.40
มากที่สุด
1
เฉลีย่
4.36
0.35
มาก
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จากตารางที่ 2ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ย วกับความผูกพันต่อองค์ก รของพนักงานรั ฐวิส าหกิ จแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.36, σ = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.54,
σ = 0.40) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความรู ้สึก อยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.22, σ = 0.46) ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ พรรณบุรี
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
แปลผล
ลาดับ
µ
σ
1. ด้านให้ความช่วยเหลือ
4.25
0.40
มาก
2
2. ด้านความอดทนอดกลั้น
4.24
0.51
มาก
3
3. ด้านการให้ความร่ วมมือ
4.20
0.41
มาก
4
4.ด้านการสานึกในหน้าที่
4.31
0.44
มาก
1
เฉลีย่
4.25
0.33
มาก
จากตารางที่ 3 ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ก รของพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.25, σ = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการสานึ กในหน้าที่ อยู่ใน
ระดับมาก (µ = 4.31, σ = 0.44) รองลงมา คือ ด้านให้ความช่วยเหลืออยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.25, σ = 0.40)ด้านความ
อดทนอดกลั้นอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.24, σ = 0.51) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการให้ความร่ วมมืออยู่ใน
ระดับมาก (µ = 4.20, σ = 0.41) ตามลาดับ
4. ผลการวิ เคราะห์ การรั บรู้ การก ากับกิ จการที่ ดี ที่ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ต่ อองค์ ก รของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ พรรณบุรี
การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ คูณเส้นตรง (Multiple Regression Analysis)
โดยมี เงื่ อนไข คื อ ตัวแปรอิ ส ระทั้ง หมดจะต้อ งไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้ส ถิ ติตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลที่ได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance คือ0.77 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.10 และค่ า Variance Inflation Factor (VIF) คือ1.29 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่า 10 และการตรวจสอบความเป็ น
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อิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ มีค่าระหว่าง 0.47 - 0.52(r น้อย
กว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550) และความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson
มีค่า 1.66 ซึ่งอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
การรับรู้ การกากับกิจการที่ดี
t
P
B
SE
β
ค่าคงที่ (a)
2.18
0.29
7.55
0.00
ด้านประสบการณ์
0.26
0.06
0.36
3.87
0.00*
ด้านแรงจูงใจ
0.21
0.06
0.33
3.48
0.00*
Adjust R Square = 0.34 R Square = 0.36 R = 0.60Durbin–Watson = 1.66
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า การรั บ รู ้ ก ารก ากับกิ จการที่ ดี มี ตัวแปรทานาย 2ตัว คือ ด้านประสบการณ์ และด้าน
แรงจูงใจซึ่ งตัวแปรอิสระส่ งผลต่อ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยตัวแปรอิสระ 2ตัวแปร ดังกล่าวสามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อ
องค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจ
ทานายประมาณร้อยละ34(Adjust R Square = 0.34)
5. ผลการวิเคราะห์ ความผูกพันต่ อองค์ กรที่ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์ กรของพนั กงาน
รัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ พรรณบุรี
การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ คูณเส้นตรง (Multiple Regression Analysis)
โดยมี เงื่ อนไข คื อ ตัวแปรอิ ส ระทั้ง หมดจะต้องไม่ มีค วามสัมพันธ์กันเอง โดยใช้ส ถิ ติตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลที่ได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance คือ0.93 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.10 และค่ า Variance Inflation Factor (VIF) คือ1.06 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่า 10 และการตรวจสอบความเป็ น
อิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ มีค่าระหว่าง 0.22 - 0.44(r น้อย
กว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550) และความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson
มีค่า 1.50 ซึ่งอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ ความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์ก รของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ความผูกพันต่ อองค์ กร
t
P
B
SE
β
ค่าคงที่ (a)
2.55
0.40
6.32
0.00
ด้านความรู ้สึก
0.29
0.68
0.41
4.30
0.00*
ด้านบรรทัดฐาน
0.10
0.08
0.12
1.29
0.19
Adjust R Square = 0.19 R Square = 0.21 R = 0.42Durbin–Watson = 1.50
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีตวั แปรทานาย 1ตัว คือ ด้านความรู ้สึกซึ่งตัวแปรอิสระส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตัวแปรอิสระ 1
ตัวแปร ดังกล่าวสามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ ง
ในจังหวัดสุ พรรณบุรีได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจทานายประมาณร้อยละ19(Adjust R Square =
0.19)
6. ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่ อองค์ กรที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์ กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ พรรณบุรี
การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ คูณเส้นตรง (Multiple Regression Analysis)
โดยมี เงื่ อนไข คื อ ตัวแปรอิ ส ระทั้ง หมดจะต้องไม่ มีค วามสัม พันธ์กันเอง โดยใช้ส ถิ ติตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลที่ได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance คือ0.77 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.10 และค่ า Variance Inflation Factor (VIF) คือ1.29 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่า 10 และการตรวจสอบความเป็ น
อิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ มีค่าระหว่าง 0.44 - 0.60(r น้อย
กว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550) และความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson
มีค่า 1.72 ซึ่งอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ตัวแปร
t
P
B
SE
β
ค่าคงที่ (a)
1.68
0.36
4.64
0.00
การรับรู ้การกากับกิจการที่ดี
0.39
0.07
0.50
5.39
0.00*
ความผูกพันต่อองค์กร
0.19
0.08
0.21
2.26
0.02*
Adjust R Square = 0.38 R Square = 0.39 R = 0.62Durbin–Watson = 1.71
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่า มีตวั แปรทานาย 2ตัว คือ การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งตัว
แปรอิสระส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยตัวแปรอิสระ 2ตัวแปร ดังกล่าวสามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจทานายประมาณร้อยละ
38(Adjust R Square = 0.38)
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการรับรู ้การกากับกิจการที่ดี ความผูกพันต่อองค์กรและ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้การกากับกิจการที่ดีของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นองค์กรที่เน้นให้
พนักงานดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และเน้นความโปร่ งใสและความยุติธรรมเสมอ ทาให้พนักงานเกิดการรับรู ้
การกากับกิจการที่ดี ขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมพงษ์ เพชรี (2561) ศึกษางานวิจยั เรื่ องการรับรู ้ การ
สนับสนุนจากองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ขององค์การของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการ บริ ษทั
ไทยโอบายาชิ จากัด ที่พบว่า ระดับการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัด
สุพรรณบุรี อยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ งในจังหวัด
สุพรรณบุรีในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทั้งนี้ เพราะพนักงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู ้สึก
ผูกพันต่อองค์กร มีความรู ้สึกดีและมีความรู ้สึกถึงการเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร พนักงานทุกคนยินดีทางานให้องค์กร
อย่างเต็มความสามารถ ทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ ไชย
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ฤกษ์(2555) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันแสงซินโครต
รอน (องค์การมหาชน) ที่พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
แห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับมากทั้งนี้ เพราะพนักงานของรัฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งในจังหวัด
สุ พรรณบุรี มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรอยู่เสมอ การช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน การมีทศั นคติที่ดีต่อการ
ทางาน และพร้อมที่จะรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั รักษาและยอมรับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง
ๆ ภายในองค์การอย่างเคร่ งครัด ทาให้เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรธรา
ภรณ์ อัญชลีอานวยพร (2561) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง แนวทางการสร้างความผูกพันและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การบุคลากร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรขิง) ที่พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การบุคลากร
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรขิง) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู ้ ก ารก ากับ กิ จ การที่ ดี แ ละความผูก พัน ต่ อ องค์ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า
การรับรู ้การกากับกิจการที่ดี ได้แก่ ด้านประสบการณ์และด้านแรงจูงใจส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดี ต่อองค์ก รของพนัก งานรั ฐวิส าหกิ จแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทั้งนี้ เพราะรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งในจังหวัด
สุ พรรณบุรีเป็ นหน่วยงานที่ให้ความสาคัญและสร้างการจูงใจทางด้านความซื่ อสัตย์ ตรวจสอบได้ และการกากับดูแล
กิจการด้วยความโปร่ งใสเป็ นอย่างดี รวมทั้งมีจึงทาให้การรับรู ้การกากับกิจการที่ดีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์กรสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมพงษ์ เพชรี (2561) ศึกษางานวิจยั เรื่ องการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ขององค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ บริ ษทั ไทยโอบายาชิ จากัด ที่
พบว่า การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การในภาพรวมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ด้านความรู ้สึกและด้านบรรทัดฐานส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อ
องค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรีท้ งั นี้ เพราะรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สร้างความอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพนักงานกับองค์กร รวม
ทั้งสนันสนุนให้พนักงานทางานด้วยความเต็มใจ วางตัวอย่างเหมาะในทุกสถานการณ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
ให้แบบอย่างที่ดี จึงทาให้ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุวรรณี จริ ยะพร (2559) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัยทองสุ ข
จากัด ที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของภัทรธราภรณ์ อัญชลีอานวยพร (2561) ศึกษางานวิจยั เรื่ องแนวทางการสร้างความผูกพันและพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การบุคลากร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรขิง) ที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรขิง)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยครั้งนี้
1. การรับรู ้การกากับกิจการที่ดี องค์กรควรจัดโครงการเพื่อทาให้พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่งในจังหวัด
สุพรรณบุรีรับรู ้วา่ รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นองค์กรที่มีการดาเนิ นงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่ งใส
เป็ นธรรม เช่น การจัดทานโยบายที่เน้นความโปร่ งใสเป็ นธรรมในการทางานทุกระดับ นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานสามารถตรวจสอบกระบวนการทางานของผูบ้ ริ หารได้ เพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมัน่
ต่อการรับรู ้กิจการที่ดีขององค์กร
2. ความผูกพันต่อองค์กร องค์กรควรสนับสนุนและเพิ่มนโยบายการทางานเป็ นทีมมากขึ้น ให้พนักงานได้
มีส่วนร่ วมการทางานเป็ นทีม และควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถทาให้เกิดการทากิจกรรมร่ วมกันด้วย เช่น การจัด
กิ จกรรมละลายพฤติ ก รรม การจัดงานกี ฬ า เพื่ อให้ พ นัก งานได้นาการแก้ปั ญหาภายในที ม มาใช้ใ นการแก้ไ ข
สถานการณ์ในการทางานได้เป็ นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่ งผลต่อ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร ได้แก่ ปั จจัย
ค่าตอบแทน ปั จจัยการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป
2. ควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นและกว้าง เพื่อให้เกิดการศึกษาและวิเคราะห์ที่
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้นในด้านการรับรู ้การกากับกิจการที่ดีและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น ๆ
3. ควรมีการศึกษารู ปแบบของวิจยั เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่ อ หาแนวทางการสร้ างการรั บรู ้การก ากับ
กิจการที่ดี และแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP
ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้ กจิ กรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้ างและหลักการทางานของ
อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3
Development of MIAP Format Instructional Package on Basic Principles of
Hydraulics Equipment with Activity-Based
ฤทัย ประทุมทอง1* ทรงนคร การนา2 และ จุฑามาศ จันโททัย3
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สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จังหวัดสงขลา
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บทคัดย่อ
การพัฒนาชุ ดการสอนสาหรั บจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิ คการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ได้แบ่งวิธีวิจยั และพัฒนาเป็ น 3 ระยะ
คือ 1) การพัฒนาชุดการสอนรู ปแบบ MIAP ร่ วมกับการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน 2) การประเมินคุณภาพและ
ทดลองใช้ 3) การประเมินผลการทดลองใช้และปรับปรุ งให้สมบูรณ์ ดังนั้นการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ชุดการสอนรู ปแบบ MIAP 2) หาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอน 3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ และ4) ศึกษา
ความพึงพอใจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2563 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของชุดการสอนรู ปแบบ MIAP มีคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ประสิ ทธิภาพ
ของการใช้ชุดการสอนร่ วมกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบกิจกรรมเป็ นฐานเท่ากับ 87.75/90.55 ซึ่ งสู งกว่าค่า
ประสิ ทธิภาพที่กาหนดไว้คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด ผลการวิจยั นี้ สามารถนาไปประกอบการพิจารณาเป็ นแนวทางให้ผูส้ อนได้พฒั นาชุ ดการสอนรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้ครอบคลุมทั้งรายวิชา และวิชาอื่นต่อไป
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คาสาคัญ: ชุดการสอน การสอนรู ปแบบMIAP กิจกรรมเป็ นฐาน
Abstract
The experiment of Development of MIAP Format Instructional Package on Basic Principles of Hydraulics
Equipment with Activity-Based was divided into 3 periods: 1) develop the MIAP format instructional package with
the Activity - Based Learning, 2) trial and evaluate the efficiency of instructional package, and 3) assessment and
development. Thus the objective of this research were 1) to develop the MIAP format instructional package, 2) to
evaluate the teaching and learning efficiency, 3) to compare the achievement, and 4) to study the contentment from
the demonstrative group receiving from a random method with the number of 30 people of 3rd year student of
Electrical Power department of Songkhla Polytechnic College who enrolled in Basic Pneumatics and Hydraulics
subject in semester 2 of academic year of 2020. The obtained information was analyzed to find the percentile,
average, standard deviation, and t-test.
The result showed that the quality of MIAP format instructional package in the topic of Basic Principles of
Hydraulics with the Activity - Based Learning for 3rd year diploma students was excellent. The efficiency of using
this instructional package with Activity - Based Learning was 87.75/90.55 that higher than expected result (80/80).
The achievement of the learners before and after participation in comparison was different significantly at .05 The
learner’s satisfaction of this teaching method was in very good level. Moreover, this research could be the guidance
for the instructors to apply and develop the study management in other subjects
Keyword: Instructional Package, MIAP Format , Teaching ; Activity-Based
บทนา
การจัดการเรี ยนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 และมาตรา
24 ได้กาหนดแนวทางในการศึกษาไว้ว่า ในการจัดการศึกษานั้นต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และถือว่าผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ดังนั้นการจัดการ
เรี ยนรู ้จะต้องทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กทักษะปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น ผสมผสานสาระ
ความรู ้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมีความสมดุ ลกัน จึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนา และให้ผูเ้ รี ยน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรู ้ความเข้าใจ ทักษะหรื อความเชี่ยวชาญในวิชา และเจตคติ ซึ่ งกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนจะต้องเลือกวิธีการสอน มีกลวิธีทางเทคนิ คในการสอน และการสอนที่เหมาะสมในการ
ถ่ายทอดเนื้อหานั้น ๆ ให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้จาเป็ น
ที่ จะต้องมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการเรี ย นรู ้ จ าก Passive Learning มาเป็ น Active Learning ที่ ยึดผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้
จากการส ารวจและสอบถามครู ผู ้สอนวิชานิ วเมติ กส์และไฮดรอลิกส์ เบื้ องต้น ระดับประกาศนี ย บัตร
วิชาชี พ ชั้นปี ที่ 3 จานวน 3 ท่าน ซึ่ งแต่ละท่านมีประสบการณ์การสอนวิชานิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เบื้ องต้น
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มากกว่า 5 ปี พบว่า สภาพการจัดการเรี ยนการสอนครู ผูส้ อนยังไม่เอื้อประโยชน์และมีความพร้อมต่อการเรี ยนรู ้
ส่ วนใหญ่ครู ผูส้ อนจะใช้วิธีการบรรยายเนื้ อหาจากหนังสื อเรี ยน ไม่มีรายละเอียดวิธีการทากิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญเพียงพอ และขาดสื่ อการสอนที่สามารถทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ รี ยน พบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนมากมีความเข้าใจเนื้ อหาได้น้อย เพราะผูเ้ รี ยนไม่สามารถ
จิ นตนาการเนื้ อหาอย่า งเป็ นรู ปธรรม เนื่ องจากผูเ้ รี ย นเบื่ อหน่ า ยกับ วิ ธีการจัดการเรี ย นการสอนแบบเดิ ม ๆ ที่
ครู ผูส้ อนบรรยายและให้ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยนจากหนังสื อเรี ยน และผูเ้ รี ยนแสดงความเห็นว่า ควรจัดการ
เรี ยนการสอนให้สนุกไม่น่าเบื่อ และที่สาคัญน่าจะมีสื่อการสอนที่เป็ นรู ปธรรมมาประกอบการสอน
ดังนั้นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนควรนาเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการ
เรี ยนการสอน เพราะนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจะช่วยให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะชุดการสอน อาทิผลการวิจยั ของอัญชลี ศิริรัตน์ และคณะ (2562, หน้า 219-226) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การ
พัฒนาชุดการสอน เรื่ อง จานวนจริ ง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยกระบวนการ MIAP
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั ปรากฏว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุดการสอนเรื่ อง จานวนจริ ง เพื่อ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ MIAP สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มี
ประสิ ทธิภาพเท่ากับ 78.79/77.13 ซึ่งสู ง กว่าเกณฑ์ และ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ปรากฏว่า คะแนนของผลสัมฤทธิ์หลังการเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ
75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นส่ วน
สาคัญในการทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ นึ
จากกระบวนการเรี ยนรู ้ ข อง สุ ช าติ ศิ ริ สุ ข ไพบู ล ย์ (2549) ซึ่ งมี ข้ ัน ตอนในการเรี ยนรู ้ ที่ ส้ ั นที่ สุ ด
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสนใจปั ญหา (Motivation) เป็ นการจูงใจนาผูเ้ รี ยนเข้าสู่ บทเรี ยน โดยใช้ สื่ อ
ประกอบกับเทคนิ คการถามช่วยดึงความสนใจ ใช้เวลากะทัดรัดอย่างเหมาะสม 2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)
เป็ นการให้เนื้ อหาสาระแก่ ผูเ้ รี ย นที่ เพียงพอด้วยวิธีการและเทคนิ ค ที่ หลากหลาย ใช้อุปกรณ์ ช่วยสอนและวาง
ขั้นตอนในการให้เนื้อหาจากง่ายไปยาก 3) ขั้นพยายามหรื อขั้นนามาใช้ (Application) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้นาความรู ้จากเนื้ อหาที่ได้รับมาไปทดลองฝึ กหัดแก้ปัญหาว่าเขามีการรับเนื้ อหาได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิด
การตรวจปรั บเนื้ อหาในส่ วนที่ผูเ้ รี ยนยังรับเนื้ อหาไม่ได้และซ่ อมเสริ มให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ 4) ขั้นสาเร็ จผล
(Progress) เป็ นการตรวจความถูกต้องของผูเ้ รี ยนหลังจากนาความรู ้ที่ได้ไปปฏิบตั ิจริ ง ถ้าผลที่ได้ถูกต้องจะทาให้
ความรู ้ที่ใช้น้ นั เป็ นความรู ้ที่ทาให้เกิดผลสาเร็ จ จึงจะถือว่าผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้แล้ว ซึ่งเรี ยกขั้นตอนการเรี ยนรู ้น้ ี
ว่าขั้นตอนการเรี ยนรู ้รูปแบบ MIAP แต่ในขั้นตอนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ก็สามารถพัฒนาสื่ อการสอนได้หลากหลาย
รู ปแบบ และกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนที่หลากหลาย โดยคานึ งถึงความเหมาะสม
และสภาพความพร้อมของผูเ้ รี ยน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ ด้วยความสนใจ สนุกเพลินเพลิด กับการ
เรี ยนการสอน ดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอนให้ดียงิ่ ขึ้น จึ ง ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสาคัญในแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างชุดการสอนรู ปแบบ MIAP เรื่ อง เรื่ อง โครงสร้างและ
หลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ร่ วมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบกิจกรรมเป็ นฐาน เพื่อให้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
132

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้
กิ จ กรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้ า งและหลัก การท างานของอุ ป กรณ์ ไ ฮดรอลิ ก ส์ ส าหรั บ นั ก เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3
2. เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิค
การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สาหรับนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางาน
ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สาหรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนรู ป แบบ MIAP ด้วยเทคนิ ค การสอนโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้ างและหลัก การท างานของ
อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ สาหรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3
สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิ คการสอนโดยใช้กิจกรรม
เป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี 2 . ชุ ด ก า ร ส อ น
สาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้าง
และหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ มีประสิ ทธิภาพ E1/E2 ไม่ต่ากว่า 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นหลังได้รับการจัดการเรี ยนการสอน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของ
อุ ป กรณ์ ไ ฮดรอลิ ก ส์ ร่ ว มกับ การสอนโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ .05
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ปี การศึกษา 2563 จานวน จานวน 180 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดการสอนรู ปแบบ MIAP เรื่ อง เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางาน
ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ร่ วมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบกิจกรรมเป็ นฐาน ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้าง
ชุดการสอน ดังนี้
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2.1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการสอน พบว่า ชุดการสอน เป็ น
วัสดุการสอนที่ประกอบด้วยเนื้ อหาสาระ การจัดกิจกรรม สื่ อต่าง ๆ ในการสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ รวมถึงการ
ประเมินผลการเรี ยน สาหรับผูส้ อนใช้ในการเรี ยนการสอน ชุดการสอนที่สร้างขึ้นใช้สาหรับการเรี ยนการสอนใน
แต่ละครั้ง จึงต้องมีความสมบูรณ์และเบ็ดเสร็ จในตัวเองซึ่ งชุดการสอน ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ 1) ส่ วนแนะนา
ชุดการสอน ประกอบด้วย 1.1) ส่วนประกอบในชุดการสอน และ1.2) คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน 2) ส่ วนเนื้อหาสาระ
ประกอบด้วย 2.1) ตารางรายละเอียดหัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย 2.2) รายการวัตถุประสงค์การสอน 2.3) ใบแผนการสอน
2.4) ใบเนื้ อ หา 2.5) แบบฝึ กหั ด ระหว่ า งเรี ย น 2.6) สื่ อ การสอน และ 3) ส่ ว นการประเมิ น ผล ประกอบด้ว ย
3.1) แบบทดสอบก่อนเรี ยน และ 3.2) แบบทดสอบหลังเรี ยน
2.1.2 นาหัวข้อเรื่ อง เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ซึ่ งใช้เวลาสอน
ทฤษฎี 2 ชัว่ โมง มาวิเคราะห์หัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย/ความรู ้ และเขียนเป็ นตารางแสดงรายละเอียด พร้อมทั้งระบุ
ระดับ ความรู ้ ห รื อ ความสามารถทางสติ ปั ญ ญา (Intellectual Skill Level : ISL) ได้แ ก่ R: Recall Knowledge, A:
Apply Knowledge, T: Transfer Knowledge) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดหัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย/ความรู ้
รายละเอียดหัวข้อหลัก
หัวข้อย่ อย/ความรู้
ISL
R
A
T
✓
1. หลักการพื้นฐานของไฮดรอลิกส์
1.1 กฎของปาสคาล
2. การประยุกต์ใช้งานของไฮดรอลิกส์
✓
2.1 แม่แรงยก
✓
2.2 เครื่ องอัดไฮดรลิกส์
2.1.3 เขี ย นรายการวัต ถุป ระสงค์ก ารสอนที่ ครอบคลุ มกับ หัวข้อ หลัก /หัว ข้อ ย่อ ย/ความรู ้ และ
สอดคล้องกับระดับความรู ้ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายการวัตถุประสงค์การสอน
รายการวัตถุประสงค์ การสอน
R

ISL
A
✓
✓
✓

T

1. อธิบายกฎของปาลคาลได้ถูกต้อง
2. อธิบายการนากฎของปาสคาลไปประยุกต์ใช้ในแม่แรงยกได้ถูกต้อง
3. อธิบายการนากฎของปาสคาลไปประยุกต์ใช้ในเครื่ องอัดไฮดรอลิกส์ได้ถูกต้อง
2.1.4 จัดทาใบเนื้ อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอนข้อที่ 1-3
2.1.5 จัดทาใบแบบฝึ กหัด ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอนข้อที่ 1-3 เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
จานวน 20 ข้อ และนาแบบฝึ กหัดไปสร้างในApplication Quizshow
2.1.6 จัดทาสื่ อการสอน ประกอบด้วย สื่ อนาเสนอ Power Point ในรู ปแบบ Incomplete picture เพื่อ
จาลองกฎของปาสคาล ดังรู ปที่ 1 และโมเดลจาลองการทางานเครื่ องอัดไฮดรอลิกส์ ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 1 ตัวอย่าง Incomplete picture จาลองกฎของปาสคาล

รู ปที่ 2 โมเดลจาลองการทางานเครื่ องอัดไฮดรอลิกส์
2.1.7 จัดทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้แก่ แบบทดสอบหลังเรี ยน เป็ นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ
2.1.8 จัดทาใบแผนการสอน ซึ่งเป็ นการระบุการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้
รู ปแบบ MIAP โดยจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กแบบ Activity-based Learning ผ่านการเล่นโมเดลต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น ตั้งแต่
ขั้นสนใจปัญหา (M) ขั้นศึกษาข้อมูล (I) ขั้นพยายาม (A) และขั้นสาเร็ จผล (P) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ขั้นที่ 1: ขั้นสนใจปั ญหา (Motivation) ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ
เท่า ๆ กัน จากนั้นผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนเต้นประกอบเพลง “นิ้ วอยู่ไหน” หลังจากนั้นให้ผูเ้ รี ยนเล่นโมเดลนิ้ วมือ พร้อม
สนทนาซักถามกับผูเ้ รี ยน แล้วร่ วมกันสรุ ปเข้าสู่บทเรี ยน
ขั้นที่ 2: ขั้นศึกษาข้อมูล (Information)
- ผูส้ อนให้เนื้ อหาตามวัตถุประสงค์การสอนข้อที่ 1 โดยแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม แจกหลอดฉี ดยา
ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพื่อทากิ จกรรม “จะไปได้ม้ ยั ” ดังรู ปที่ 3 ผูเ้ รี ยนนาหลอดฉี ดยาดู ดน้ าให้เต็มหลอดแล้วให้ผูเ้ รี ย นใช้
นิ้ วโป้ งอุดรู ปลายหลอดฉี ดยา และให้ผูเ้ รี ยนอีกคนกดที่หลอดฉี ดยา แล้วให้ผูเ้ รี ยนสังเกตและตอบคาถาม จากนั้น
ผูส้ อนให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยนผ่านสื่ อ Power Point แบบ Incomplete picture จากนั้นผูส้ อนแจกโมเดลกฎปาสคาลเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนทากิจกรรม “ดันเข้า-ดันออก” ดังรู ปที่ 4 พร้อมทั้งให้ผเู ้ รี ยนสังเกตและตอบคาถาม ผูส้ อนให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยน
ผ่านสื่ อ Power Point แบบ Incomplete picture จากนั้นผูส้ อนและผูเ้ รี ยนก็ร่วมกันสรุ ปบทเรี ยนเรื่ อง กฎของปาสคาล

รู ปที่ 3 ลักษณะการทากิจกรรม “จะไปได้ม้ ยั ”

รู ปที่ 4 โมเดลกฎของปาสคาล
- ผูส้ อนให้เนื้อหาตามวัตถุประสงค์การสอนข้อที่ 2 โดยให้ผเู ้ รี ยนดูวิดีโอสถานการณ์จาลองการใช้แม่
แรงยกและตอบคาถาม ผูส้ อนให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มผ่านสื่ อ Power Point แบบ Incomplete picture ดังรู ปที่ 5 จากนั้น
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนก็ร่วมกันสรุ ปบทเรี ยนเรื่ อง แม่แรงยก
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รู ปที่ 5 Incomplete picture เรื่ อง แม่แรงยก
- ผู ้ ส อนให้ เ นื้ อหาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารสอนข้ อ ที่ 3 โดยผู ้ ส อนแจกโมเดลเครื่ องอั ด
ไฮดรอลิกส์ ดังรู ปที่ 2 ให้ผเู ้ รี ยนทา กิจกรรม “อัดให้ยบั ” เมื่อผูเ้ รี ยนทากิจกรรมเสร็ จผูส้ อนให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยนผ่าน
สื่ อ Power Point แบบ Incomplete picture จากนั้นผูส้ อนและผูเ้ รี ยนก็ร่วมกันสรุ ปบทเรี ยนเรื่ อง เครื่ องอัดไฮดรอลิกส์
ขั้นที่ 3 ขั้นพยายาม (Application)
- ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทุกคนทาแบบฝึ กหัด โดยการนาความรู ้ที่ได้รับมาใช้แก้ปัญหา ด้วยการเล่นเกมผ่าน
แอปพลิเคชัน Quizshow จานวน 20 ข้อ
ขั้นที่ 4 ขั้นสาเร็ จผล (Progress)
- ในขณะที่ผเู ้ รี ยนเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชัน Quizshow สามารถตรวจสอบคาตอบในแต่ละข้อได้ หาก
ผูเ้ รี ยนตอบถูกหน้าจอจะแสดงผลคาตอบที่ถูกต้อง โดยคนที่ตอบถูกก็จะได้คะแนน และผูส้ อนจะอธิ บายเพิ่มเติม
หากมีประเด็นที่ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดไม่ได้
2.1.9 จัด ท าส่ ว นแนะน าชุ ด การสอน/การใช้ และรวบรวมส่ ว นประกอบของชุ ด การสอนทั้ง 3
ส่วนประกอบ และจัดทาชุดการสอนฉบับสมบูรณ์
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลวิจยั ประกอบด้วย
2.2.1 แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน เป็ นแบบการพิจารณาแล้วให้คะแนน (Subjective
Evaluation)
2.2.2 แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ ร่ างแบบฝึ กหัดและนาไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.50 – 1.00
2.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ร่ างแบบทดสอบและนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง
ของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00
2.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น เป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับที่ผ่านการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความตรงเชิงเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3 ท่าน โดยจะมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ประเมินคุณภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้นมาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้าน
การสอนวิชาทางด้านไฟฟ้า-เครื่ องกล และการจัดทาชุดการสอน จานวน 5 คน
3.2 ทาหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั จากสาขาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ไปยังผูอ้ านวยการวิทยาลัยสารพัด
ช่างสงขลา เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 แนะนารายละเอียดของชุดการสอน และให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.4 ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามรายละเอียดของกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชุดการสอนที่สร้าง
ขึ้น กับนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาช่ างไฟฟ้ ากาลัง วิทยาลัยสารพัดช่ างสงขลา ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา นิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 30 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน การทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้น โดยการหาค่าร้อยละเฉลี่ย
4.2 วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์ในการหา
ประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ E1/E2 โดยที่ E1 เป็ นผลจากการท าแบบฝึ กหั ด ระหว่ า งเรี ย น และ E2 เป็ นผลจากการท า
แบบทดสอบหลังเรี ยน นามาคิดเป็ นค่าร้อยละเฉลี่ย โดยกาหนดเกณฑ์ E1/E2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/80 (ชัยยงค์
พรหมวงศ์, 2556, น. 7-20)
4.3 วิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ด้ว ยการหาค่ า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย น และหลัง เรี ย น จาก
แบบทดสอบก่อนและแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) โดยกาหนด
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คานวณโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
4.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเป็ นแบบมาตร ประมาณค่า 5
ระดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านครู ผูส้ อน 2) ด้านเนื้ อหา 3) คุณภาพสื่ อ 4) ด้านบรรยากาศ และ 5) ด้าน
กิจกรรมการเรี ยน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งมีระดับในการประเมิน 5 ระดับและแปร
ความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์การประเมินและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญ
ชม ศรี สะอาด, 2546, น. 101)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00
หมายความว่า
พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49
หมายความว่า
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49
หมายความว่า
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49
หมายความว่า
พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49
หมายความว่า
พึงพอใจน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการ
สอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน
รายการประเมิน
ส่วนที่ 1 แนะนาชุดการสอน
1.1 ส่วนประกอบในชุดการสอน
1.2 คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน
ส่ วนที่ 2 เนื้ อหาสาระ
2.1 ตารางรายละเอียดหัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย
2.2 รายการวัตถุประสงค์การสอน
2.3 ใบแผนการสอน
2.4 ใบเนื้อหา
2.5 แบบฝึ กหัด/ใบเฉลยแบบฝึ กหัด
2.6 สื่ อนาเสนอ และโมเดล
ส่วนที่ 3 การประเมินผล
3.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.2 แบบทดสอบหลังเรี ยน
โดยภาพรวม

คะแนนร้ อยละเฉลีย่

ระดับคุณภาพ

100.00
93.00

ดีมาก
ดีมาก

93.00
87.00
87.00
100.00
100.00
93.00

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

93.00
93.00
94.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วย
เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม เ ป็ น ฐ า น เ รื่ อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง อุ ป ก ร ณ์
ไฮดรอลิกส์ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายการประเมิน พบว่า รายการวัตถุประสงค์การสอน และใบแผนการสอน อยู่ในระดับดี ส่ วนรายการ
ประเมินอื่น ๆ อยูใ่ นระดับดีมาก
2. ผลการหาประสิ ทธิภาพชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการ
สอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิค
การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
จานวน
ผูเ้ รี ยน
30

แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน (E1)
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
20
17.55
87.75

แบบทดสอบหลังเรี ยน (E2)
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
20
18.11
90.55

ประสิ ทธิ ภาพ
E1/E2
87.75/90.55

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ
MIAP ด้วยเทคนิ คการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
พ บ ว่ า ผู ้ เ รี ย น จ า น ว น 3 0 ค น มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย จ า ก ก า ร ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น
คิดเป็ นร้อยละ 87.75 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 90.55 แสดงว่า
ประสิ ทธิภาพ
5.3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของ
อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยใช้ชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ
MIAP ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรี ยน
20
หลังเรี ยน
20
* มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05

n
30
30

ค่าเฉลี่ย
8.37
18.11

S.D.
1.69
2.54

t
*20.17

df
18.00

sig
0.00

จากตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ใช้ชุดการสอน
สาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้าง
และหลักการทางานของอุปกรณ์ ไฮดรอลิ กส์ มี คะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยนเท่ากับ 8.37 ส่ วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ย น
เท่ากับ 18.11 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเรี ยน พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4 การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและ
หลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ แสดงดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น
x̅
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านครู ผสู ้ อน
4.90
0.38
มากที่สุด
2. ด้านเนื้อหา
4.80
0.41
มากที่สุด
3. ด้านคุณภาพสื่ อ
4.75
0.54
มากที่สุด
4. ด้านบรรยากาศ
4.73
0.51
มากที่สุด
5. ด้านกิจกรรมการเรี ยน
4.90
0.30
มากที่สุด
4.83
0.42
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางาน
ของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ โดยภาพรวมผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน แต่ดา้ นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
ครู ผสู ้ อน และด้านกิจกรรมการเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90
สรุปและอภิปรายผล
1. การประเมินคุณภาพชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ป แบบ MIAP ด้วยเทคนิ คการ
สอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
2. การหาประสิ ทธิ ภาพชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิ คการ
สอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้างและหลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ของนักเรี ยนระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น ปี ที่ 3 พ บ ว่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ด้ ว ย
ชุดการสอนที่สร้างขึ้น เท่ากับ 87.75/90.55 ซึ่ งสู งกว่าค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ที่กาหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ MIAP เป็ นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน จากเดิมที่
คิดไม่เป็ นหรื อทาไม่ได้ มาคิดเป็ นหรื อทาได้โดยตัวผูเ้ รี ยนเอง พฤติกรรมดังกล่าวจะต้องเป็ นพฤติกรรมที่ค่อนข้าง
ถาวร หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่เกิดการเรี ยนรู ้แล้วสามารถทาสิ่ งเหล่านั้นได้ตลอด ไม่ใช่ทาได้เพียงหนึ่ งหรื อสองครั้ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น ตามแนวคิดของ สุ ชาติ ศิริสุขไพบูล (2553, หน้า 2-3) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ทรงนคร การนา และฤทัย ประทุมทอง (2563, หน้า 11-21) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนรู ปแบบ
MIAP สาหรับจัดการเรี ยนรู ้แบบเชิงรุ กร่ วมกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้เครื่ องมือวัด
ทางไฟฟ้า พบว่า ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนเท่ากับ 81.04/80.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชณิ ดาภา บุญประสม และกฤช สิ นธนะกุล (2563, หน้า 12-20) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเว็บ แบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะโดยใช้ก ระบวนการเรี ย นแบบ
MIAP ในรายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บแบบผสมผสานตาม
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ฐานสมรรถนะโดยใช้ก ระบวนการเรี ย นแบบ MIAP ในรายวิ ช าขั้นตอนวิ ธี และโครงสร้ า งข้อมู ล ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี
ประสิ ทธิภาพโดยเฉลี่ย 84.33/83.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดคือ 80/80
3. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ใช้ชุดการสอนสาหรับจัด
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนรู ป แบบ MIAP ด้วยเทคนิ คการสอนโดยใช้กิ จกรรมเป็ นฐาน เรื่ อง โครงสร้ างและ
หลักการทางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ พบว่าผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะได้นาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบกิจกรรมเป็ นฐานมาร่ วมในการจัดการ
เรี ยนการสอนส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน ส่ งผลให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบกิจกรรม
เป็ นฐานมีบทบาทสาคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจ เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนท่องจา แต่ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ งและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั
คิดวิเคราะห์และเรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ได้ทาจริ ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ขจรพงษ์ พู่ภมรไกรภพ และคณะ
(2563, หน้า 110-117) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยกระบวนการสอนแบบ MIAP ร่ วมกับบทเรี ยนผ่าน
เครื อข่าย เรื่ อง การออกแบบเงื่อนไข ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยนของ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกม เรื่ อง การออกแบบเงื่อนไข สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อัญชลี ศิริรัตน์ และคณะ (2562, หน้า 219-226) ที่
ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาชุ ด การสอน เรื่ อ ง จ านวนจริ ง เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ด้ว ย
กระบวนการ MIAP สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ปรากฏว่า คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนรู ปแบบ MIAP เรื่ อง หลักการ
ทางานเบื้องต้นของไฮดรอลิกส์ ร่ วมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบกิจกรรมเป็ นฐาน โดยภาพรวมผูเ้ รี ยน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด เป็ นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนทั้ง 4 ขั้นตอนตั้งแต่ข้ นั ที่ 1 Motivation ก็เริ่ มด้วยการทากิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจอยากเรี ยนรู ้ ต่อมาขั้น
ที่ 2 Information ที่ผสู ้ อนได้เปลี่ยนจากการให้เนื้ อหาแบบบรรยายทัว่ ไปก็ปรับเปลี่ยนเป็ นใช้สื่อประกอบที่น่าสนใจ
ไม่ว่าจะเป็ น Incomplete picture และโมเดลจาลองการทางานต่าง ๆ ซึ่ งผูเ้ รี ยนไม่ตอ้ งจินตนาการเพื่อสร้างความ
เข้าใจ ขั้นที่ 3 Application เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนต้องทาแบบฝึ กหัดแต่ผสู ้ อนได้ปรับเปลี่ยนให้การทาแบบฝึ กหัดไม่น่าเบื่อ
อีกต่อไป โดยใช้การเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชัน Quizshow ด้วยโทรศัพท์มือถือ และสามารถตรวจสอบคาตอบในแต่
ละข้อผ่านหน้าจอแสดงผลซึ่ งเป็ นขั้นที่ 4 Progress ขั้นสุ ดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ฤทัย ประทุมทอง (2563, หน้า 110-121) ที่ได้ทาการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดย
ใช้ เ ทคนิ คการเรี ย นรู ้ แบ บร่ วมมื อรู ปแบบ STAD ร่ วมกั บ กระ บวนการส อนแบ บ MIAP ราย วิ ช า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุริยาวุธ เสาวคนธ์ และโกเมศ กาบแก้ว (2561, หน้า 676-686)ที่ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู ้
วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เรื่ องพื้นฐานวงจรไฟฟ้าของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ MIAP พบว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนเรื่ องพื้นฐานวงจรไฟฟ้าที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ MIAP อยู่ใน
ระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 กิ จกรรมขั้นพยายาม ผูเ้ รี ยนจะต้องทาแบบฝึ กหัดด้วยการเล่มเกมผ่า นแอปพลิ เคชัน Quizshow ดังนั้น
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนจะต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรื อ Tablet ที่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบกิจกรรมเป็ นฐาน
2.2 ควรมีการพัฒนาชุดการสอนสาหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบ MIAP ด้วยเทคนิ คการสอน
โดยใช้กิ จ กรรมเป็ นฐาน เรื่ อ ง โครงสร้ า งและหลัก การท างานของอุ ป กรณ์ ไ ฮดรอลิ ก ส์ ของนัก เรี ย นระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 3 ให้ครอบคลุมทั้งรายวิชา เพื่อนามาต่อยอดเป็ นเอกสารประกอบการสอน และ
ศึกษาหาประสิ ทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือ
ประเมิ นพฤติ ก รรมเด็ก ปฐมวัย ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฐมวัย ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (3) เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฐมวัย ของกลุ่ ม ทดลอง ก่ อ นและหลั ง การฝึ กอบรม มี ก ารด าเนิ น งานตาม
กระบวนการวิจยั 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดฝึ กอบรม และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการสังเคราะห์เอกสาร
งานวิจยั และทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีการสร้างความรู ้ หลักการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ ทาให้ได้ชุดฝึ กอบรม หลังจากนั้นประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน
คุณภาพรู ปแบบฝึ กอบรมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
ทาการศึกษานาร่ องชุดฝึ กอบรมกับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จานวน 62 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
วัดประเมินผลก่อนและหลังฝึ กอบรมด้วยแบบทดสอบจานวน 1 ฉบับ มีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.43 ถึง
0.60 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.36 ถึง 0.74 และ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79
ระยะที่ 2 การทดสอบการใช้ชุดฝึ กอบรม ใช้แบบแผนการทดลอง Randomized Control Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 จานวน 100 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
random sampling) จานวน 26 โรงเรี ยน และทาการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) อีกครั้งเพื่อแบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลองจานวน 50 คน และ กลุ่มควบคุมจานวน 50 คน เวลาที่ใช้ในการฝึ กอบรม 2 วัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ t-test for Independent Sample , t-test for Dependent Sample วัดประเมินผลเช่นเดียวกับระยะที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า
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1. ชุดฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะในรายด้าน ความรู ้
ทักษะ และโดยรวมทั้ง 2 ด้านความรู ้รวมกับทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย กลุ่มทดลองหลังได้รับการฝึ กอบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะในราย
ด้านความรู ้ ทักษะ และโดยรวมทั้ง 2 ด้านความรู ้รวมกับทักษะ สู งกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
คาสาคัญ: การพัฒนา สมรรถนะ การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
Abstract
This research aimed to (1) develop a training package for the development of the early childhood
education personnel’s competency in constructing an early childhood behavior assessment to meet the 80/80
efficiency criterion, (2) compare the personnel’s competency on constructing an early childhood behavior
assessment of the controlled and the experimental groups, and (3) compare the competency of the personnel in the
experimental group before and after the training. The research process consisted of two stages as follows:
Stage 1: The construction and development of the training package and research equipment. This process
was proceeded through the synthesis of research documents involved and theories including Piaget’s intellectual
development theory, theory of constructivism, and cooperative learning principal. The constructed training package
was evaluated by five experts. It was found that the training package was highly appropriate ( X = 4.38). In addition,
a pilot study of the training package was carried out through the 62 early childhood educational personnel in the
second semester of the academic year 2016. The personnel’s competency was evaluated before and after the
training by a test in which the difficulty value per item was between 0.43 - 0.60, the discrimination of individual
items was between 0.36 – 0.74 and the test reliability was at 0.79.
Stage 2: Examining of the training package. The Randomized Control Group Pretest-Posttest Design
was introduced. Research sample included 100, selected by the cluster random sampling, of early childhood
education personnel under the Pathumthani Primary Educational Service Area Offices 1 and 2 working in the first
semester of the academic year 2017. The sample was divided by simple random sampling into two groups, 50
people each, as an experimental and a controlled groups for a two-day training. T-test for Independent Sample and
t-test for Dependent Sample were used for data analysis as in Stage 1.
Research findings indicated that:
1. The training package on the development of early childhood education personnel’s competency in
constructing an early childhood behavior assessment was efficient based on the 80/80 criterion.
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2. The comparison of the early childhood education personnel’s competency in constructing an early
childhood behavior assessment between the controlled and the experimental groups both before and after training
found that the mean score on knowledge and skills both individually and all together showed statistically significant
difference at the level of .01.
3. The comparison of the early childhood education personnel’s competency in constructing an early
childhood behavior assessment of the experimental groups after training found that the mean score on knowledge
and skills both individually and all together showed statistically significant higher than before training at the level
of .01.
Keywords: Development, Competency, Early Childhood Behavior Assessment, Early Childhood Educational
Personnel
บทนา
ในปั จจุบนั สถานศึกษาหลายแห่ งเริ่ มตื่นตัวและตระหนักถึงคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษามากขึ้น การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็ นเรื่ องสาคัญในลาดับต้นที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ที่จะเสริ มสร้ างเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโต เป็ น
คนดีมีความสุข และมีขีดความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีจิตวิญญาณของความเป็ นไทย เป็ นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครั ว ชุ ม ชน และสัง คม โดยมี ทิ ศ ทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึ กษาด้วยการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็ นต้นไป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายัง
มีปัญหาในแต่ละช่ วงวัยและส่ งผลกระทบต่อเนื่ องถึ งกันตลอดช่ วงชี วิต ตั้งแต่พฒั นาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย
ผลลัพ ธ์ ท างการศึ ก ษาของเด็ ก วัย เรี ย นค่ อ นข้า งต่ า (ส านัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ (สศช.). 2560-2564 : ออนไลน์ ) การพัฒนาความรู ้และทักษะให้เด็กและเยาวชน จาเป็ นต้องใช้บุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถมีสมรรถนะในวิชาชีพครู โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสื บต่อจากพ่อแม่นับตั้งแต่เด็กเข้าสู่ ระบบการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัยควรได้รับ โอกาสพัฒนาทางวิช าการให้มี ความรู ้ ความสามารถในด้านการจัดการเรี ย นการสอน การวัด
ประเมินผลเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้บรรลุเป้ าหมายของการปฏิรูปการศึกษา ที่กาหนดในหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ. 2546) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดประสบการณ์ และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2545) กล่าวถึงมาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมิน
ผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ ให้สถานศึกษาใช้รูปแบบ
วิธีการศึกษาที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการจัดการเรี ยนรู ้ และให้นาผลการประเมินผูเ้ รี ยนตามวรรคหนึ่งมา
ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อส่งเสริ มเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ โดยการประเมินผูเ้ รี ยนต้องใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม
ถูกต้องแม่นยา เพื่อให้การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
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ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญของการศึกษาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ให้มี สมรรถนะด้านการสร้าง
เครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทาให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย มีความรู ้ ความเข้าใจในการสร้าง
เครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย โดยศึกษาจากทฤษฎีและตัวอย่างการสร้างเครื่ องมือที่เหมาะสมทางประเมิน
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย มี
สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น ซึ่ งส่ งผลดีต่อการรวบรวมข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีเหตุผล ซึ่งผลของการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยจะเป็ นการสร้างเครื่ องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการนาไปสู่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพิ่มศักยภาพตนเองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป
(สุวิมล ติรกานันท์. 2551 : 1-15) ผลที่ได้จากการวิจยั ทาให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเป็ นผูม้ ีสมรรถนะด้านการ
สร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย อันส่ งผลถึงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ตรงวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย และเป็ นผูน้ าความรู ้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนสามารถ
สร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผล เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
นิยามศัพท์
1. การพัฒนาชุดฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้า นการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
หมายถึง การสร้างและพัฒนาชุดฝึ กอบรมตลอดจนการจัดกระบวนการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้าง
เครื่ องมือประเมินพฤติก รรมเด็ก ปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย ระยะการดาเนิ นงาน
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมื อประเมิ น
พฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพและปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้าง
เครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
2. สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็ กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
หมายถึง พฤติกรรมที่บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยแสดงออกถึงการมีความรู ้ และทักษะต่อการสร้างเครื่ องมือ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ดังนี้
2.1 ความรู ้ หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ย วกับหลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้ างเครื่ องมื อ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย วัดโดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรม

148

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2.2 ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย วัดโดยการ
ประเมินจากจานวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยหลังการอบรมที่ส ามารถสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย คิดเป็ นร้อยละ 80 ของจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมทั้งหมด
3. บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หมายถึง ครู ปฐมวัย หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นงานวิจยั มีดงั นี้
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรม
เด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
1. ออกแบบและสร้างชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
2. ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมและประเมินคุณภาพเครื่ องมื อประกอบการใช้ชุ ดฝึ ก
อบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย จานวน 5 คน และปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. ฝึ กอบรมนาร่ อง (Pilot study) เพื่อทดลองชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย และปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมให้มีความเหมาะสมเพื่อ
นาไปทดลองต่อไป
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิ ทธิภาพและปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุ คลากรทางการศึกษาปฐมวัย ดาเนินการทดสอบการใช้ชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษา กับกลุ่มตัวอย่างตาม
รู ปแบบการทดลองที่กาหนด ประเมินผล และปรับปรุ งชุดฝึ กอบรม จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้มีความสมบูรณ์
และมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ชุดฝึ กอบรมและแผนการฝึ กอบรม การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมิน
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
2. แบบทดสอบการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย
3. แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติก รรม
เด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
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1. ออกแบบและสร้างชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยตามกรอบแนวคิดทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพีย
เจท์ ทฤษฎีการสร้างความรู ้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึ กอบรม
2. ประเมินคุณภาพเครื่ องมือ
2.1 ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมและแผนการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม เป็ นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือขุดฝึ กอบรมมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย จานวน 5 คน ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึ ก
อบรมและแผนการจัดกิ จกรรมฝึ กอบรมครั้ งนี้ ได้ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมีคะแนนเท่ากับ 4.38
แสดงว่าชุดฝึ กอบรม และแผนการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
เหมาะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปของสุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2555: 211) และผูว้ ิจยั ได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ดังกล่าวลง
ความเห็นและให้คะแนนประเมินความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหากิจกรรมฝึ กอบรมในแต่ละเนื้ อหากับวัตถุประสงค์
ระยะเวลาที่จดั กิจกรรม และการสรุ ปกิจกรรม นาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่ งได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 0.82 พบว่าเนื้ อหากิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ มีความสอดคล้องกัน เมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่
เป็ นที่ ยอมรั บตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ของสุ วิมล ติ รกานันท์ (2557: 148) นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ปรั บปรุ งการพัฒนาชุ ด
ฝึ กอบรมตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิโดยการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือของกลุ่มย่อย จึงให้เพิ่มกิจกรรมระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ นาเสนอผลงาน เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมช่วยกันสร้างแบบประเมินพฤติกรรมเด็กและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประเมินซึ่งกันและกัน
2.2 การประเมินคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ใช้แบบทดสอบการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก จานวน 15 ข้อให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จานวน 40 คน จาก 7 โรงเรี ยน หาค่าความ
ยากง่าย (Difficulty) และค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบการสร้างและหาคุ ณภาพเครื่ องมือ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เกณฑ์การตรวจให้คะแนนคือ ถ้าผูเ้ รี ยนตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน
การวิเคราะห์คะแนนรายข้อเพื่อหาความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ใช้สัดส่ วนเป็ น 50% ของกลุ่มตัวอย่าง
Try Out เลือกข้อคาถามที่มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก 0.20 ขึ้นไป (สุ วิมล ติร
กานัน ท์ . 2551: 148-153) ผลการวิ เ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ แบบทดสอบการสร้ า งและหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ประเมิ น
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย พบว่าแบบทดสอบจานวน 5 ข้อ ไม่ผ่านการประเมิ นและหาคุณภาพเครื่ องมื อ ดังนั้นจึ งมี
แบบทดสอบจานวน 10 ข้อ ที่ผ่านการประเมินและหาคุณภาพที่ มีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.60 มี
ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.36 ถึง 0.74 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.79
2.3 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของนวัต กรรมทางการศึ ก ษาของงานวิ จัย คื อ ชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นา
สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ดังที่ ชัยยงค์
พรหมวงศ์ (2556: 1 - 20) กล่าวถึงการกาหนดเกณฑ์การหาประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรม การประเมินพฤติก รรม
ผูเ้ รี ยน 2 ประเภท ดังนี้
2.3.1 ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่ อง (Transitional Behavior) หรื อ E1 คือการประเมินผลต่อเนื่ อง
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของผูเ้ รี ยน เรี ยกว่ากระบวนการ (Process) ของผูเ้ ข้าอบรมที่สังเกตจากการประกอบ
กิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งได้แก่ งานที่มอบหมายและกิจกรรมอื่น ๆ ในกระบวนการฝึ กอบรม
2.3.2 ประเมิ น พฤติ ก รรมขั้น สุ ด ท้า ย (Terminal Behavior) หรื อ E2 คื อ การประเมิ น ผลลัพ ธ์
(Product) ของผูเ้ ข้าอบรมโดยพิจารณาจากการสอบหลังฝึ กอบรม
150

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์ระดับประสิ ทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 การตีความหมายผลการคานวณ หลังจาก
คานวณหาค่า E1 และ E2 ได้แล้วผูห้ าประสิ ทธิ ภาพต้องตีความหมายของผลลัพธ์โดยยึดหลักการและแนวทางดังนี้
ความคาดเคลื่อนของผลลัพธ์ให้มีความคาดเคลื่อนหรื อความแปรปรวนของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จาก
ช่วงต่าไปสู ง = ± 2.5 นั่นคือให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรื อ E2 ที่ถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.5%
และสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ไม่เกิน 2.5% เมื่อผลิตชุดฝึ กอบรมเสร็จแล้วผูว้ ิจยั นาชุดฝึ กอบรมมาทดลองหาประสิ ทธิภาพ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ชุดฝึ กอบรมนาร่ องครั้งที่ 1 แบบ 1:1 (แบบรายบุคคลหรื อแบบกลุ่มเดียว) โดยทดลองใช้ (TryOut) กับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยจานวน 3 คน จาก 1 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่ม
เก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 1 คน ผูว้ ิจยั ได้ทดลองกระบวนการฝึ กอบรมซึ่งการอธิบายเนื้ อหากิจกรรม
ยังทาได้ไม่ตรงตามที่วางแผนไว้ และทดลองคานวณหาประสิ ทธิภาพเกณฑ์ค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผลคะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์โดยค่า E1/E2 เท่ากับ 60.0/58.0 ต้องปรับปรุ งกระบวนการจัดกิจกรรม
ชุดฝึ กอบรมนาร่ อง ครั้งที่ 2 แบบ 1:10 (แบบกลุ่มย่อยหรื อแบบกลุ่มกลาง) โดยทดลองใช้ (TryOut) กับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยจานวน 9 คน จาก 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่ม
เก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน ผูว้ ิจยั นาแผนที่ปรับปรุ งแล้วมาใช้ในการอบรมครั้งที่ 2 เพื่อดูแบบ
ฝึ กกิจกรรมกลุ่มและการจัดกิจกรรมยังใช้เวลาไม่เป็ นไปตามแผน ปรับปรุ งกิจกรรมกลุ่มให้มีความกระชับมากขึ้น
และทดลองคานวณหาประสิ ทธิภาพเกณฑ์ค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ผลการทดลองได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 70.0/68.0 ยัง
ไม่ผา่ นเกณฑ์ ต้องปรับปรุ ง
ชุดฝึ กอบรมนาร่ อง ครั้งที่ 3 แบบ 1:100 (แบบกลุ่มใหญ่หรื อแบบภาคสนาม) โดยทดลองใช้
(Try-Out) กับ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฐมวัย จ านวน 50 คน จาก 7 โรงเรี ย นได้ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คละบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ผูว้ ิจยั ได้ทดลอง
ฝึ กอบรมในครั้งนี้ ได้คล่องแคล่วขึ้นเพราะได้ผ่านประสบการณ์ฝึกอบรมมา 2 ครั้งแล้วทาให้การจัดกิจกรรมเป็ นไป
ตามแผน หรื อคลาดเคลื่ อนไปเล็ก น้อยในบางกิ จกรรมแต่ก็ ส ามารถนากิ จกรรมสู่ เป้ าหมายได้ และทดลองหา
ประสิ ทธิภาพได้คะแนนตามเกณฑ์โดยค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ผลการทดลองได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 80.8/78.2 ผ่าน
เกณฑ์
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ ปรุ ง ชุ ด ฝึ กอบรม ในขั้น นี้ ได้ชุ ด ฝึ กอบรมที่ ส ร้ า งและ
พัฒนาขึ้นผ่านค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 แล้ว ผูว้ ิจยั นาไปทดลองฝึ กอบรมกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
การสร้ า งเครื่ องมื อประเมิ นพฤติ ก รรมเด็ก ปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึ ก ษาปฐมวัย ของโรงเรี ย นในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 และเขต 2 และโรงเรี ยนที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ คือ ครู
ปฐมวัยหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจานวน 100 คน จาก 26 โรงเรี ยน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster sampling) และทาการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) อีกครั้งเพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน
50 คน และ กลุ่มควบคุมจานวน 50 คน คน เวลาที่ใช้ในการฝึ กอบรม 2 วัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ t-test
for Independent Sample , t-test for Dependent Sample วัดประเมินผลเช่นเดียวกับระยะที่ 1
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ผลการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสนอตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิ ทธิภาพ เกณฑ์ 80/80 ของชุดฝึ กอบรม
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิ ทธิภาพ เกณฑ์ 80/80 ของชุดฝึ กอบรม การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
การหาประสิ ทธิภาพใช้เบื้องต้น
คะแนน
S.D.
ร้อยละ
เกณฑ์
ของชุดฝึ กอบรม
เต็ม
80/80
แบบเดี่ยว 1:1 จานวน 3 คน E1
10
6.00
1.00
60.00 60.00/56.67ต้อง
แบบเดี่ยว 1:1 จานวน 3 คน E2
10
5.67
1.15
56.67
ปรับปรุ ง
แบบกลุ่ม 1:10 จานวน 9 คน E1
10
7.00
0.71
70.00
70.00/67.78
แบบกลุ่ม 1:10 จานวน 9 คน E2
10
6.78
0.44
67.78
ต้องปรับปรุ ง
ภาคสนาม 1:100 จานวน 50 คน E1
10
8.08
0.63
80.80
80.80/78.20
ภาคสนาม 1:100 จานวน 50 คน E2
10
7.82
0.72
78.20 ต่ากว่าเกณฑ์ไม่
เกิน 2.5%
ถือว่าใช้ได้
จากตาราง 3 พบว่าการหาประสิ ทธิ ภาพ เกณฑ์ 80/80 ของชุดฝึ กอบรม การพัฒนาสมรรถนะด้า นการ
สร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ได้ประสิ ทธิภาพกระบวนการ การ
จัดกิจกรรมชุดฝึ กอบรม E1 เท่ากับ 80.80 และประสิ ทธิภาพผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมชุดฝึ กอบรม E2 เท่ากับ 78.20
ถือว่าความคาดเคลื่อนของผลลัพธ์ที่ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่าไปสู ง = ± 2.5 ผลลัพธ์ของค่า E1 หรื อ E2 ที่
ถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556 : 11) แสดงว่าชุดฝึ กอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้าง
เครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย มีประสิ ทธิ ภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้
ฝึ กอบรมได้
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้ชุดฝึ กอบรม
1. ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
2. ผลเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมื อประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
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ตารางที่ 2 สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
การทดลอง
สมรรถนะ
Sd
t
p
̅
S.D. D
x̅ S.D. x̅
1. ด้านความรู ้
4.56 1.13 4.74 1.44 0.18 0.24 0.70 .488
4.06 0.93 4.26 0.99 0.20 1.92 1.04 .300
ก่อนการทดลอง 2. ด้านทักษะ
รวมทั้ง 2 ด้าน
8.62 1.82 9.00 2.16 0.38 0.17 0.95 .343
1. ด้านความรู ้
4.68 1.50 7.82 0.72 3.14 0.24 13.32** .000
หลังการทดลอง 2. ด้านทักษะ
3.94 0.89 8.38 0.81 4.44 0.40 26.16** .000
รวมทั้ง 2 ด้าน
8.62 2.12 16.20 1.26 7.58 0.35 21.74** .000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า
1. สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
กลุ่ ม ควบคุ มและกลุ่ มทดลอง ก่ อนการทดลองมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ยของสมรรถนะทั้ง รายด้านและรวมทั้ง 2 ด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู ้เท่ากับ 4.56 ด้านทักษะ
เท่ากับ 4.06 และรวมทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 8.62 ส่ วนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของด้านความรู ้เท่ากับ 4.68 ด้าน
ทักษะเท่ากับ 3.94 และรวมทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 8.62 จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 10 คะแนน โดยมีผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 0.18, 0.20 และ 0.38 ตามลาดับ
2. สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
กลุ่ม ควบคุ ม และกลุ่ม ทดลอง หลัง การทดลองมี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย ของสมรรถนะทั้ง รายด้า นและรวมทั้ง 2 ด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งรายด้านและรวมทั้ง 2 ด้าน โดยกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ของด้านความรู ้เท่ากับ 4.68 ด้านทักษะเท่ากับ 3.94 และรวมทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 8.62 ส่ วนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนน
เฉลี่ยของด้านความรู ้เท่ากับ 7.82 ด้านทักษะเท่ากับ 8.38 และรวมทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 16.20 จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 10
คะแนน โดยมีผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยสู งขึ้นเท่ากับ 3.14, 4.44 และ 7.58 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 สมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ของ
กลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการฝึ กอบรม
ก่อนการฝึ กอบรม หลังการฝึ กอบรม
สมรรถนะ
Sd
t
p
̅
S.D.
S.D.
x̅
D
x̅
1. ด้านความรู ้
4.74
1.44
7.82
0.72
3.08
1.61 13.49** .000
2. ด้านทักษะ
4.26
0.99
8.38
0.81
4.12
1.12 26.05** .000
รวมทั้ง 2 ด้าน
9.00
2.16
16.20
1.26
7.20
0.34 21.22** .000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับการฝึ กอบรมโดยใช้ชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการ
สร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะทุก
ด้านและโดยรวมทั้ง 2 ด้านสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนการฝึ กอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ด้านความรู ้เท่ากับ 4.74 หลังการฝึ กอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.82 และมีผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ
3.08 ด้านทักษะก่อนการฝึ กอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 หลังการฝึ กอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.38
และมีผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.12 และรวมทั้ง 2 ด้าน ก่อนการฝึ กอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.00
หลังการฝึ กอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.20 และมีผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.20
จากผลการเปรี ยบเทียบคะแนนสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย แสดงว่า ชุดฝึ กอบรมส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมิน
พฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มทดลองให้สูงขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้ า งและพัฒ นาชุ ด ฝึ กอบรม เพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะด้า นการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ประเมิ น
พฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
1.1 ผลการประเมินและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และผลการประเมินความสอดคล้องตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมี ความ
เหมาะสมระหว่างข้อคาถามของระหว่างเนื้ อหากิจกรรมฝึ กอบรมในแต่ละเนื้ อหากับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่จดั
กิจกรรม และการสรุ ปกิจกรรม ปรากฏว่าได้ค่าดัชนี การประเมินความสอดคล้อง (IOC) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.82
อภิปรายผลการประเมินหาประสิ ทธิ ภาพงานวิจยั ทางการศึกษา ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ (2552) กล่าวเกี่ยวกับความ
จาเป็ นของการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จากผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องตรงตามเนื้ อหา สอดคล้องกับ
สุวิมล ติรกานันท์ (2557:148) กล่าวถึงการหาคานวณความตรงตามเนื้อหาโดยใช้ดชั นีแสดงความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item –Objective Congruence Index : IOC) ข้อคาถามที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 แสดงว่า
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีประสิ ทธิภาพดี
1.2 ผลการวิเคราะห์เครื่ องมื อแบบทดสอบการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมื อประเมิ นพฤติ ก รรมเด็ก
ปฐมวัย จานวน 10 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.60 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36
ถึง 0.74 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.79 อภิปรายผลการสร้างและพัฒนาชุดฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั สร้าง
และพัฒนาเครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิ จยั โดยเริ่ ม ต้นจากสัง เคราะห์งานวิ จยั ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทาง
จิตวิทยาในการสร้างและพัฒนา แบบทดสอบที่ใช้ประเมินผลในการฝึ กอบรมและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ทาให้ทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ได้ ดังที่ สุวิมล
ติรกานนท์ (2551: 147-154) กล่าวถึงการสร้างเครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์จะมีคุณภาพต่อการเรี ยนการสอนและสามารถ
นาผลที่ได้ไปใช้วดั ผลถูกต้องแม่นยา การวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งพิจารณาในการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์
1.3 ผลการประเมินและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรมนาร่ อง พัฒนาสมรรถนะด้า นการสร้างเครื่ องมือ
ประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 อภิปรายผล การ
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สร้างและพัฒนาชุดฝึ กอบรม รวมทั้งเครื่ องมือแบบทดสอบที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิ ทธิภาพสามารถนาไปใช้
ในการวิจยั ได้เหมาะสม ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556 : 1 - 20) กล่าวถึงการกาหนดเกณฑ์การหาประสิ ทธิภาพของ
นวัตกรรม ต้องประเมินพฤติกรรมผูเ้ รี ยน 2 ประเภท คือประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (E1) เป็ นการประเมินพฤติกรรม
ย่อยของผูเ้ รี ยนที่เรี ยกว่ากระบวนการได้แก่ งานที่มอบหมายและกิจกรรมในการฝึ กอบรม และประเมินพฤติกรรม
ขั้นสุ ดท้าย (E2) คือการประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผูเ้ ข้าอบรมได้แก่ การสอบหลังฝึ กอบรม ในการตีความหมาย
ของผลลัพธ์โดยพิจารณาความคาดเคลื่อนหรื อความแปรปรวนของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่าไป
สู ง = ± 2.5 นัน่ คือให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรื อ E2 ที่ถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ มีค่าต่ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% และสู งกว่า
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ไม่เกิน 2.5%
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิ ทธิภาพและปรับปรุ งชุดฝึ กอบรม
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฐมวัย กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะในรายด้าน ความรู ้
ทักษะ และโดยรวมทั้ง 2 ด้านความรู ้รวมกับทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการที่
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฐมวัย ได้รั บ การฝึ กฝนเชิ งปฏิ บัติ ก ารด้ว ยสื่ อ การสอนและกระบวนการฝึ กอบรมที่ มี
ประสิ ทธิภาพ สามารถพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึ กษาปฐมวัยได้ อภิปรายผล จากผลการวิจยั เห็นได้ชดั เจน
ว่าการที่ครู ปฐมวัยมีโอกาสได้พฒั นาตนเองทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ย นการ
สอน สอดคล้องกับพัชนี บูระพันธ์และคณะ (2550 : 113 - 120) ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบฝึ กอบรมการวิจยั
ในชั้นเรี ยน พบว่าวิธีการพัฒนาครู รูปแบบหนึ่ งที่สาคัญ คือ การฝึ กอบรม รู ปแบบการฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จัดเป็ นปัจจัยเร่ งที่สาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสาเร็ จโดยคานึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ 1) ปัจจัยที่เกิด
ก่อนกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ปัญหาและความต้องการแก้ไขของครู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรี ยนให้ดีข้ ึน
2) ปั จจัย ที่ เกิ ดในกระบวนการเรี ย นรู ้ ได้แก่ กระบวนการจัดฝึ กอบรมที่ ก่ อให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ และทัก ษะในการ
แก้ปัญหา และ 3) ปั จจัยที่เกิดหลังกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับครู ผเู ้ ข้ารับการอบรม และ
อนุศรา อุดทะ และจิติมา วรรณศรี (2563 : 305-316) ศึกษารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู ปฐมวัย สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กล่าวว่า ครู ปฐมวัยเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
เด็ก ครู จาเป็ นต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการดูแลและส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งนับว่าเป็ นสมรรถนะที่
สาคัญอันดับแรกที่ควรส่ งเสริ มให้ครู ปฐมวัยมีความรู ้ความเข้า ใจความรอบรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการและธรรมชาติของ
เด็กปฐมวัย สามารถดาเนิ นการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยและ
ปลูกฝังความเป็ นประชาธิปไตยให้กบั เด็ก รวมถึงสามารถดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึง
ความแตกต่ างระหว่ างบุ คคล และ NAEYC National Association for the Education of Young Children (2020 : Online) ให้
ความสาคัญของสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จะมีความรู ้และทักษะ การจัดการเรี ยนการสอน การวางแผน การ
สังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล และแนวทางการสร้างเครื่ องมือประเมินผลที่เหมาะสม เป็ นพื้นฐานพัฒนาขีดความสามารถ
เพิ่มสมรรถนะ ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการทางบวกได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวัดผล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จารุ วรรณ ศิลปะรัตน์ (2548 : 134-144) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบเสริ มพลังการทางานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็ นนักวิจยั
ของครู อนุบาล ผลการวิจยั พบว่าการส่งเสริ มสมรรถนะให้ครู ปฐมวัยได้เรี ยนรู ้และได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการ
ฝึ กอบรมลงมือปฏิบตั ิทาวิจยั ในชั้นเรี ยนด้วยตนเองทาให้เกิดทักษะด้านการคิดแสวงหาความรู ้ในการสังเคราะห์งานวิจยั เพื่อ
นาไปใช้เพิ่ มทักษะการวิ จัยในชั้นเรี ยนครู ปฐมวัยได้ฝึ กคิ ดอย่างมี เหตุผลบนหลักการทฤษฎี การคิดวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา เช่นเดียวกับ หฤทัย อนุสสรราชกิจ (2558 : 125 -130) ศึกษาวิจยั กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
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สาหรับการพัฒนาครู ปฐมวัย พบว่า กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสาหรับการพัฒนาครู ปฐมวัยที่พฒั นาขึ้น
เป็ นการบูรณาการของแนวคิดเข้าสู่ วิถีชีวิตการทางานของครู คือการมุ่งพัฒนาตนเองใน 3 ด้าน คือด้านองค์ความรู ้ ด้านเจต
คติ และด้านทักษะวิชาชีพครู ปฐมวัยรายงานว่า การเข้าร่ วมกระบวนการครั้งนี้ ส่งผลให้ครู ได้ทบทวนองค์ความรู ้ที่เคยเรี ยน
มาเป็ นการต่อยอดความรู ้และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบตั ิจริ งซึ่งครู ปฐมวัยเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ตรงกับ Center for
The Study of Child Care Employment Institute for Research on Labor and Employment Unversity of California, BERKELEY
(2008 : 1-20) กล่าวถึงความสาคัญของสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จาเป็ นต้องได้รับความรู ้และทักษะในการ
ปฏิ บตั ิ งานสอนเด็กปฐมวัยเป็ นพื้นฐาน ได้แก่ สมรรถนะการสังเกต การเลื อกใช้เครื่ องมื อประเมิ น และการสร้ างแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก จะทาให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยทราบข้อมูลในการปรับแก้ไขเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาการเด็ก
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักการศึกษาได้รับการยอมรับในระดับสากลในสหรัฐอเมริ กา ข้อตกลงในวงกว้างของ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเป็ นรากฐานที่สาคัญมากในความเป็ นมืออาชีพที่ดูแลเด็กปฐมวัย ให้มี
การเจริ ญเติบโตตามวัยอย่างสมบูรณ์
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ด้าน
ความรู ้ และทักษะ ผ่านกระบวนการฝึ กอบรมด้วยชุดฝึ กอบรม ที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู ้เชิงทฤษฎี ได้พาผูเ้ ข้าอบรมลง
มือปฏิบตั ิ ร่ วมกันคิดร่ วมกันทา ในกลุ่ มย่อย มีพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอยให้คาปรึ กษา และการใช้เทคโนโลยีในการเข้า
โปรแกรมการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่ องมือ ที่อานวยความสะดวกให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยฝึ กหัดใช้งาน
ด้วยตนเอง แนวทางสู่ การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ในการวิจยั ครั้งนี้
ด้านความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ชุดฝึ กอบรมประกอบด้วยการบรรยาย สลับกิจกรรมการฝึ กคิดตอบคาถาม ความรู ้เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก ก าหนดวัตถุป ระสงค์ใ นการเก็ บรวบรวมข้อมูล การศึ ก ษาหลัก การสร้ างเครื่ องมื อเพื่ อประเมิน
พฤติกรรมเด็กแบบต่าง ๆ และการออกแบบการสร้างเครื่ องมือ ประเมินพฤติกรรมเด็ก ได้แก่ การสร้างแบบสังเกต
พฤติกรรมเด็กปฐมวัยเป็ นรายบุคคล การวัดผลโดยการสร้างแบบทดสอบ ในด้านทักษะ ได้ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม
ฝึ กลงมื อปฏิ บ ัติ เริ่ ม จากการก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องการวัดประเมิ นผล การออกแบบเครื่ องมื อการประเมิ น
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย การออกแบบทดสอบเพื่อประเมินการเรี ยนรู ้ การลงมือวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือ ใน
ระหว่างการอบรมมีผูเ้ ข้าอบรมบางรายเครี ยด ตามไม่ทนั และไม่เคยสร้างแบบทดสอบ เคยใช้แต่แบบฝึ กหัด และ
แบบประเมินสาเร็ จรู ป เมื่อมาฝึ กอบรมได้รับความรู ้ ความเข้าใจในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบ
ความรู ้ที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย โดยมีทีมงานวิทยากรให้คาแนะนา พาลงมือปฏิบตั ิ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อ
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา ไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง เดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน ทาให้ผเู ้ ข้าอบรม
มุ่งหน้าสู ้ต่อถึงแม้บางเนื้ อหาจะมีการคานวณตัวเลขทางสถิ ติการหาความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ การหาค่าอานาจ
จาแนกและการหาความยากง่ายของแบบทดสอบ ที่ค่อยข้างยากบ้างแต่ทีมงานค่อยๆ พาทาจนเป็ นผลสาเร็ จ จึงเป็ น
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับ Anne Lillvist et. al. (2014
: Online p.3-19) ศึกษาสมรรถนะของครู ปฐมวัยในการจัดหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย การวิจยั นี้ บ่งชี้เกี่ยวกับการนา
หลักสู ตรไปใช้อย่างประสบความสาเร็ จนั้น ต้องมีการสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะทางวิชาชีพของครู ปฐมวัยและ
สภาพการทางานที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงอัตราส่ วนครู ปฐมวัยต่อเด็กปฐมวัยกลุ่มเล็ก
สมรรถนะของครู ป ฐมวัย ในด้า นความรู ้ เชิ งทฤษฎี แนวทางการสอน ความสามารถในการสอน และเครื่ องมื อ
ระเบียบวิธีกาหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรี ยรรู ้และแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน ทาให้ประสบความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยเหตุน้ ี การเปิ ดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เติมเต็มศักยภาพของตนเองผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ที่มี
สมรรถนะพร้ อมทั้งความรู ้ และทักษะการจัดการเรี ยนการสอน และ Maria A. Flores (2020 : 127-130) ศึกษาการ
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จัดการเรี ยนการสอนของครู ปฐมวัยในปี แรก ควรสนับสนุนให้ครู ปฐมวัยได้พฒั นาสมรรถนะด้านความรู ้ ทักษะ เพื่อ
เตรี ย มพร้ อ มในการจัด การเรี ย นการสอน โรงเรี ย นจึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้อ งฝึ กสมรรถนะครู ป ฐมวัย ที่ ย ัง ไม่ มี
ประสบการณ์ ในการสอนต้องปรับตัวเรี ยนรู ้ฝึกฝน เกี่ยวกับทักษะการวางแผนการสอน การจัดเนื้ อหาบทเรี ยน การ
วัดประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน การเตรี ยมตัวสอน ที่จะต้องสาธิ ตการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงได้นิเทศการ
สอน การให้คาแนะนาเกี่ยวกับทักษะการสอน เพื่อให้ครู ปฐมวัยปี แรก มีความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐาน มี ประสิ ทธิ ภาพการท างาน และการจัดการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ไม่เพียงแต่การฝึ กอบรมให้ความรู ้เท่านั้น แต่ควรเป็ นกระบวนการฝึ กปฏิบตั ิการด้วย
กระบวนการเรี ย นรู ้ ต่ า ง ๆ ที่ มี รู ป แบบพัฒ นาโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ที่ จ ะต้อ งพิ จ ารณาวิ ธี ก ารพัฒ นา
สมรรถนะครู ตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมินพัฒนาการเด็กที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สอดคล้องกับ นันธิยา ไทยสมบูรณ์ (2562 : 134-136) ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการสอนของครู ปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรี ยน 5 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะการสอนของครู ปฐมวัย องค์ประกอบ
ที่ 1) ด้านเนื้ อหาและการสร้างองค์ความรู ้ พบว่า ครู ปฐมวัยมีสมรรถนะความรู ้และทักษะ เกี่ยวกับพัฒนาการผูเ้ รี ยน
การประเมินผลพัฒนาการเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ พานักเรี ยนลงมือปฎิบตั ิโดย
การให้คาแนะนาพาเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวของเด็กเอง ความรู ้และทักษะของครู ปฐมวัยเกิดจาการกฝึ กฝนสมรรถนะอย่าง
สม่าเสมอ ทาให้ครู ปฐมวัยมีความพร้อมที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เต็มศักยภาพ สาหรับการติดตามผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ไปโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั ิงาน เพื่อเก็บข้อมูลการนาไปใช้และให้คาแนะนาเพิ่มเติม
ในบางเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ของการประเมินพัฒนาการ ยิง่ ขึ้นผลการติดตามมีดงั นี้
เชิงวิชาการ
1. ผลของการเข้าร่ วมโครงการทาให้เข้าใจวิธีการสร้างเครื่ องมือ และเกณฑ์การประเมิน
2. รู ้จกั การวางแผนการประเมินที่ดี
3. มีความมัน่ ใจในการวางแผนการประเมิน และการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็ก
4. ช่วยให้ครู ทราบพัฒนาการของเด็ก เข้าใจเด็กแต่ละคน
5. ทาให้ครู ปฐมวัย นาผลการประเมินพฤติกรรมเด็กไปใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย
เชิงสาธารณะ
6. สร้างการพัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพเชิงวิชาการ ทางการศึกษาปฐมวัย
7. ทาให้ครู ปฐมวัยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ทางการศึกษาปฐมวัยแก่กนั และสร้างเครื อข่ายที่ดีใน
โอกาสที่จะทางานร่ วมกันในอนาคต
8. นาความรู ้ที่ได้รับ เรื่ องการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยถ่ายทอดให้กบั ครู ปฐมวัยที่ไม่มีโอกาส
ได้มาเข้าร่ วมโครงการ และถ่ายทอดให้กบั นักศึกษาฝึ กสอนประสบการณ์วิชาชีพครู ในการวางแผนการสร้าง
เครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็ก
9. ได้แลกเปลี่ยนกับครู ปฐมวัยโรงเรี ยนต่าง ๆ ทาให้ได้ติดต่อกับครู ปฐมวัย ในการแชร์ประสบการณ์การจัด
กิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย และวิธีการประเมินเด็ก
10. สิ่ งที่ได้ทาประการแรก คือ การกลับมาวิเคราะห์เครื่ องมือที่เคยใช้ในโรงเรี ยนในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยซึ่งในแบบประเมินที่มีอยูอ่ าจจะสร้างเกณฑ์ในการประเมินในภาพรวม เมื่อได้รับการอบรมทาให้ได้นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์กบั การประเมินผล สร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็กได้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการ
จัดประสบการณ์
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การวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยได้สร้างเครื อข่ายในการทางานร่ วมกันอย่างเป็ น
กัลยาณมิตร เกิดผลสาเร็ จในการวิจยั และยังประโยชน์ต่อวงการศึกษาปฐมวัย ต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาคการศึกษาโดยหน่วยงานของรัฐ ควรส่ งเสริ มการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับให้มีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัด
เป็ นรู ปธรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรี ยนการสอน
ข้อเสนอแนะในการเพื่อการนาไปใช้
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ได้สร้างเครื อข่าย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ความรู ้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรม
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างเครื่ องมือประเมินพฤติกรรมเด็ก เผยแพร่ ให้กบั ผูท้ ี่ไม่มีโอกาสเข้ารับการอบรม
และสร้างกลุ่มทางานระหว่างสถานศึกษาร่ วมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
งบประมาณกองทุนส่ งเสริ มงานวิจยั ฯ ประจาปี งบประมาณ 2559 คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่ให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานวิจยั และอาจารย์ภูริพนั ธ์ เลิศโอภาสที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. 2546. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สาหรั บเด็กอายุ 3-5 ปี ). กรุ งเทพฯ : ถ่าย
เอกสาร.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม
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วิเคราะห์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้านสมุนไพรจากคัมภีร์อติสาระวรรค
An Analysis of Local Wisdom on Herbs from Anti Sara Wak Scripture
ชฎาพร จีนชาวนา*
Chadaporn Jeenchawna*
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพมหานคร
General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, THAILAND

บทคัดย่อ
ปั จจุบนั วงการแพทย์และเภสัชกรรมสนใจศึกษาค้นคว้าความรู ้จากตารายาและการรักษาแผนโบราณกัน
อย่างกว้างขวาง แต่ตารายาโบราณกลายเป็ นแหล่งข้อมูลที่มีจานวนจากัดและยังขาดการประเมินคุณค่าทางวิชาการ
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณค่าของคัมภีร์อติสาระวรรคและวิเคราะห์ความเชื่อในสังคมไทยที่
ปรากฏในคัมภีร์อติสาระวรรคของพลเรื อเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ซึ่ งเป็ นสมุดข่อยมีขนาด 14 นิ้ว กว้าง 5 นิ้ว หนา 2 นิ้วครึ่ ง พบว่าการประเมินคุณค่าของคัมภีร์ ผูเ้ รี ยบ
เรี ยงมีความน่ าเชื่ อถื อเขียนขึ้นด้วยฝี พระหัตถ์ของพระองค์เอง เรี ยบเรี ยงแล้วเสร็ จใน พ.ศ.2458 ตรวจสอบจาก
รู ปแบบอักษร สานวนโวหารตรงกับในสมัยนั้นและมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน เป็ นตารายารักษาอาการป่ วย ส่ วนความ
เชื่อที่ปรากฎจากคัมภีร์อติสาระวรรค ได้แก่ ความเชื่อเรื่ องไสยศาสตร์ เช่น มีการใช้คาถาอาคมลงเลขยันต์ การลง
อักขระ ความเชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในที่น้ ี มีชีปะขาวมาบอกตารายาอายุวฒั นะ (ยาผีบอก) ความเชื่อเรื่ องเคล็ดและ
ข้อห้ามในการเก็บยา การปรุ งยา การปฏิบตั ิตน คัมภีร์อติสาระวรรคจึงเป็ นตารายาที่มีคุณค่าทางการแพทย์และทาง
ประวัติศาสตร์
คาสาคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพร คัมภีร์อติสาระวรรค
Abstract
The field of medicine and pharmacy have recenty shown a strong interest in elicting knowledge from
traditional medicine and textbooks. However, the source of knowledge is rarely and limited. This paper, therefore,
aims to evaluate and to analyze Thai beliefs in Anti Sara Wak scripture written by Admiral Prince Abhakara
Kiartivongse, Prince of Chumphon as primary document. The methods used in this study were interpretation,
evaluation, and analysis of beliefs. Anti Sara Wak was recorded in Samut Khoi (palm-leaf manuscripts) with 14 x
5 x 2.5 inches. The evaluation results showed identical writing style indicating that the author wrote this scripture
160

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

by himself and finished it in B.E. 2458. This scripture showed a clear objective to be a treatment textbook. The
results obtained Anti Sara Wak scripture presented superstition beliefs, for example, incantation and talismans, and
holy things such as an ascetic gave traditional medicine recipes, as well as tips and forbidden rules of making
medicine. Therefore, Anti Sara Wak scripture provided empirical evidence in Thai history, showing its value as
one of Thai traditional medicine recipes.
Keyword: Local wisdom, herbal medicine, Anti Sara Wak scripture
บทนา
ด้วยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้จดั กิจกรรมพิธีไหว้ครู และสัมมนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยมติของมหาวิทยาลัยได้ยกย่องให้พลเรื อเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็ น “องค์บิดาของการแพทย์แผนไทย” นอกจากนี้ แล้วชาวบ้านที่
เคารพนับถือศรัทธาในหมอพรได้ขนานนามหรื อตั้งฉายาให้พระองค์ท่านว่า หมอพรผูว้ ิเศษ หมอพรเทวดา หมอ
เทวดา หมอเซี ยน ฯลฯ ซึ่ งการเรี ยกขานเหล่า นี้ สะท้อนความรั กความศรั ทธาที่ มี ต่อพระองค์ท่า น พระองค์ท รง
รวบรวมตารายาโบราณ คัมภีร์อติสาระวรรค หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว คัมภีร์อติสาระวรรค ตกเป็ นของ
นายเทียบ อุทยั เวช ซึ่งเป็ นน้องชายของหม่อมเมี้ยน จนพ.ศ.2495 นายเทียบ อุทยั เวชถึงแก่กรรม นางสาวอรุ ณ อุทยั
เวช ธิดาของนายเทียบ อุทยั เวชได้เป็ นผูเ้ ก็บรักษาคัมภีร์อติสาระวรรค ต่อมา พ.ศ.2531 ราชสกุลอาภากรมอบคัมภีร์
อติสาระวรรคไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรื อ คัมภีร์อติสาระวรรค จึงคงอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ทหารเรื อจนทุกวันนี้
กรอบแนวคิดที่นามาใช้ในการศึกษาคัมภีร์อติสาระวรรค มี 2 ประการคือการประเมินคุณค่าของคัมภีร์ตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์ ความเชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ ประการที่ 1 การประเมินคุณค่าของคัมภีร์อติ
สาระวรรค วิเคราะห์จาก 1) ผูส้ ร้างหลักฐาน 2) อายุของหลักฐาน 3) สถานที่สร้างหลักฐาน 4) วัตถุประสงค์ของ
หลักฐาน 5) รู ปเดิมของหลักฐาน ประการที่ 2 แนวคิดด้านความเชื่อ ในสังคมไทยจะประกอบด้วยความเชื่ อในสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น ยาผีบอก มี ชีปะขาวคนหนึ่ งมาบอกยาขนานสาคัญที่จะมอบให้คือยา
อายุวฒั นะ มีเครื่ องยาเพียง 4 สิ่ งคือ 1) ยกขึ้นกาบินหนี 2)แทรกแม่พระธรนี 3) หนีสงสาร 4) ไปนิพพานไม่รู้กลับ
เครื่ องยาทั้ง 4 สิ่ งนั้นเป็ นปริ ศนาซึ่งทาให้พระองค์ท่านต้องนาไปขบคิดอยู่เป็ นเวลานาน จึงได้ความว่า เครื่ องยาทั้ง 4
สิ่ งนั้นก็คือ 1)โคกกระสุน 2)หัวแห้วหมู 3) ขมิ้นอ้อย 4) ผักเสี้ ยนผี เครื่ องยาทั้ง 4 สิ่ งนี้ให้ใช้หนักสิ่ งละบาท ตากแห้ง
แล้วบดให้ละเอียดผสมกับน้ าผึ้งปั้นเป็ นลูกกลอนเท่าเม็ดพุทรา ยาอายุวฒั นะขนานนี้ พระองค์ได้ทาขึ้นเสวยเองและ
ทรงแจกคนทั้งหลายที่ตอ้ งการอีกด้วย
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การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า สังคมไทยมีตารายาในท้องถิ่นหลายท้องถิ่นบ้างก็ถูกเก็บไว้
ในวัดบ้างก็มีบุคคลเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์และเป็ นงานที่ศึกษามาเกิน 10 ปี แล้ว อาทิ สุดารัตน์ ตัณฑะอาริ ยะ (2548)
ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ตารายาแผนโบราณจากสมุดไทยของจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อที่ปรากฏใน
ตารายาแผนโบราณ ได้แก่ความเชื่อเรื่ องไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คาถาอาคม การลงเลขยันต์ เป็ นต้น
เอมอร ตรี ช้ นั (2528) ศึ กษาภาษาและคติ ค วามเชื่ อในตารายาแผนโบราณจากสมุ ดไทยของจัง หวัดสุ พ รรณบุ รี
นครปฐม และสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ตารายาแผนโบราณมี รูปแบบการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การ
ขึ้นต้นและการลงท้ายเป็ นแบบเฉพาะของตารายา ภาษาและอักขรวิธีมีความแตกต่างจากปั จจุบนั ในด้านคติความ
เชื่อในตารายาแผนโบราณนั้น พบว่ามีความเชื่อเรื่ องไสยศาสตร์ และความเชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ มีคาถา อาคม เข้ามา
เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทาของผี นอกจากนี้ ยงั มีความเชื่ออันเนื่ องมาจากศาสนา
เช่น เรื่ องเวรกรรม มีความเชื่อเรื่ องเคล็ดข้อห้ามต่าง ๆ ความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้ เปรี ยบเสมือนเครื่ องบาบัดทางใจให้
ผูป้ ่ วยเกิดความเชื่ อมัน่ ว่าตนจะหายจากอาการป่ วยไข้ได้ และยุวดี ตปนี ยากร (2522) ศึกษาเรื่ อง วิวฒั นาการทาง
การแพทย์ไ ทยตั้ง แต่ ส มัย เริ่ ม ต้น จนถึ ง สมัย สิ้ น สุ ด รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยก่อนเริ่ มรับอิทธิพลของการแพทย์แผนตะวันตกในสมัย
สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว ผลการศึกษาพบว่า การรักษาพยาบาลของคนไทยในสมัยก่อนจนถึงรัชกาลที่ 5 ที่นิยม
คือ การใช้สมุนไพร การนวด และการใช้ไสยศาสตร์ โดยมีหมอยาเป็ นผูว้ ินิจฉัยโรคและปรุ งยา การปรุ งยาจะปฏิบตั ิ
ตามตารายาอย่างเคร่ งครั ดเพราะตารายาเหล่านี้ ได้ผ่านการทดลองจนเห็นผลมาแล้วจึงยึดถือต่อมาโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และที่สาคัญคือหมอยาพื้นบ้านถือว่าตารายาเป็ นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรแก้ไข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินคุณค่าคัมภีร์อติสาระวรรคในฐานะเป็ นเอกสารชั้นต้น (Primary Source)
2. เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อในสังคมไทยที่ปรากฏในคัมภีร์อติสาระวรรค
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ ตารายาแผนโบราณในประเทศไทย
พระราชประวัติของพลเรื อเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ความเชื่อในสังคมไทย ศึกษาคัมภีร์อติสาระวรรค
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ความรู ้พ้นื ฐานจากตัวอย่างตารายาแผนโบราณ งานด้านหมอยาของพลเรื อเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ความเชื่อด้านสิ่ งศักดิ์สิทธิ์และความ
เชื่อด้านไสยศาสตร์ และตีความคัมภีร์อติสาระวรรค
3.การเรี ยบเรี ยงเชิงพรรณนาเพื่อนาเสนอข้อมูลที่ได้จากคัมภีร์อติสาระวรรคมาถ่ายทอดตามวัตถุประสงค์
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ผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั เรื่ องวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรจากคัมภีร์อติสาระวรรค พบว่าคุณค่าของ
คัมภีร์อติสาระวรรค มีดงั นี้
1) คุณค่าด้านผูร้ วบรวมคัมภีร์อติสาระวรรค

รู ปที่ 1 หมอพร (ที่มา: กรี ฑา พรรธนะแพทย์, 2559)
พลเรื อเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรื อเสด็จเตี่ย
พระราชโอรสลาดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) กับเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดา
ของเจ้าพระยาสุ รวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ประสู ติในพระบรมราชวัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2423 ตรงกับวัน
อาทิตย์ แรม 3 ค่า เดือนอ้าย ปี มะโรง จุลศักราช 1242 เวลา 14:57 นาฬิกา และสิ้ นพระชนม์ ณ ตาหนักที่หาดทรายรี
จังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2466 รวมสิ ริพระชนมายุได้ 43 พรรษา (จดหมายเหตุพระอนุสาวรี ย์ พล
เรื อเอก พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ ณ พณิ ชยการพระนคร,
2549) กรมหลวงชุมพรฯทรงศึกษาตารายาโบราณจากพระยาพิษณุประสาทเวช หัวหน้าหมอหลวงฝ่ ายยาไทย และมี
หมอต่างชาติเช่น หมอโปโตนี ชาวอิตาเลียน หมอมิตตานี ชาวญี่ปุ่น หมอที่เป็ นพระชื่ออาจารย์ป๊อต (หมอพรองค์
บิดาของการแพทย์ แผนไทย,2559) ลักษณะเด่นของยาหมอพรเป็ นยาที่มีสรรพคุณสู งและรักษาโรคต่าง ๆ ได้ดี ยา
พวกนี้ ใช้โกร่ งรางเหล็กบดแล้วใส่ แล่งร่ อน เอาแต่ผงยาที่ละเอียด ปั้ นเป็ นเม็ดทีแรกปั้ นเห็นไม่น่าดู จึงสั่งเครื่ องจักร
จากเมืองนอก เอายาใส่เครื่ องจักรหมุนอัดออกมาเป็ นเม็ด (กรี ฑา พรรธนะแพทย์ ,2559)
2. คุณค่าด้านอายุของคัมภีร์อติสาระวรรค ซึ่งพิจารณาจากรู ปแบบตัวอักษร พบว่า คัมภีร์เขียนด้วยหมึกสี ดา
และสลับสี สวยงาม มีภาพวาดประกอบคัมภีร์อติสาระวรรค เป็ นสมุดข่อย หน้าปกเป็ นลายไทยปิ ดทองสวยงาม มี
ภาพเขียนด้วยหมึกสี ภาพพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิ ด้านซ้ายและด้านขวาเป็ นภาพฤาษี 2 ตน นั่งประนมมือ ถัดมา
ด้านขวามือสุ ดเป็ นตราประจาราชสกุลอาภากร รู ปพระอาทิตย์ทรงราชรถ ทรงยืน ทรงขรรค์ดว้ ยพระหัตถ์ขวา มี
อักษรเขียนเป็ นภาษาบาลีว่า “กยิรา เจ กยิราเถน” แปลว่า “จะทาสิ่ งไร ควรทาจริ ง” จากจดหมายเหตุพระอนุสาวรี ย ์
กรมหลวงชุมพรฯ ปรากฏอายุของคัมภีร์ไว้ว่า สร้างแล้วเสร็ จในพ.ศ.2458 จนปัจจุบนั (พ.ศ.2565) จึงมีอายุ 107 ปี
รู ปแบบตัวอักษรบรรจง อ่านง่าย
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รู ปที่ 2 หน้าต้นของคัมภีร์อติสาระวรรค (ที่มา: กรี ฑา พรรธนะแพทย์, 2559)
3. คุณค่าด้านวัสดุและกลวิธีการเขียนของคัมภีร์อติสาระวรรค
3.1 วัสดุที่ใช้บนั ทึกคือสมุดข่อย คือ สมุดโบราณที่ทามาจากกระดาษข่อย โดยนาแผ่นกระดาษข่อยมา
พับทบกันไปมา

รู ปที่ 3 คัมภีร์อติสาระวรรตที่เรื อนหมอพร ((ที่มา: กรี ฑา พรรธนะแพทย์, 2559)
3.2 กลวิธีการเขียนคัมภีร์อติสาระวรรค มีการใช้อกั ขรวิธีที่แตกต่างจากปัจจุบนั อย่างมากทั้งพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นการขึ้นต้นและการลงท้ายดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงกลวิธีการเขียนคัมภีร์อติสาระวรรค
กลวิธีการเขียน
การเขียนพยัญชนะสองตัวเชื่อมกันเป็ นตัวเดียว
การใช้พยัญชนะปะปนกัน
การใช้วรรณยุกต์เอก และโท เป็ นจานวนมาก
การใช้เครื่ องหมาย

ตัวอย่าง
ร่ ากดา = พญารากดา
ฉเอมเทศ = ชะเอมเทศ ,การปูน = การบูร
กลัน่ ใจ = กลั้นใจ ,รากช้าพลู = รากชะพลู
เครื่ องหมายตาไก่  ขึ้นต้นประโยคใหม่
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กลวิธีการเขียน
คาขึ้นต้นสู ตรยาแต่ละขนาน
คาลงท้ายสูตรยาแต่ละขนาน
การขึ้นต้นยาด้วยชื่อยาโดยตรง

ตัวอย่าง
อีกขนานหนึ่ง
กินหายแล, ดีนกั แล, วิเศษนักแล, กินหายดีนกั แล,
วิเศษนัก, หยุดแล
ยาชื่อมธุธาตุอติสาร, ยาชื่อประทานชีวา

4. คุณค่าด้านการใช้ภาษาของคัมภีร์อติสาระวรรค การใช้สานวนภาษาเฉพาะ การใช้ความ
เปรี ยบ การใช้ความเปรี ยบเกี่ยวกับขนาด เช่น เท่าลูกพุทรา การใช้ความเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับลั กษณะของโรค การ
ใช้ความเปรี ยบกับอาการของโรค ตัวอย่างโรคป่ วง หมายถึงโรคลงราก มีอาการท้องร่ วงและอาเจียนพร้อมกัน
เกิดขึ้นเพราะธาตุในร่ างกายผิดปกติ พิษของโรคทาให้เกิดอาการไข้ ป่ วงมีหลายชนิด เช่น ป่ วงงู ป่ วงลิง ป่ วงลม ป่ วง
ศิลา ป่ วงนก ป่ วงเลือด และป่ วงน้ าเป็ นต้น
ตารางที่ 2 แสดง การใช้ภาษาของคัมภีร์อติสาระวรรค
การใช้ ภาษา
ตัวอย่างในคัมภีร์อติสาระวรรค
การใช้สานวนภาษาเฉพาะ
ยาชื่อหณุมารจองถนนปิ ดมหาสมุท, ยาชื่อมหาคงคาน้อย, ยาชื่อสวัสดิ
โชไชย, ยาชื่อเบญจขันธ์, ยาชื่อรัตนธาตุ, ยาชื่อหิรัญคงคา
การใช้ความเปรี ยบ
น้ าล้างเนื้อเหม็นคาว, อุจาระแดงเป็ นโลหิ ตสด, อุจาระเป็ นคี่เทาเด็ก,
เหม็นดังซากศพ, ตับไตไส้พุงหลุดลุ่ยเป็ นท่อนเป็ นชิ้นออกมาดุจถ่านไฟ,
ดังน้ าชานหมาก
การใช้ความเปรี ยบเกี่ยวกับขนาด
เท่าลูกพุดซา
การใช้ความเปรี ยบกับอาการของโรค พะอืดพะอมจุกแดก
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5. คุณค่าของแหล่งที่สร้างคัมภีร์อติสาระวรรค

รู ปที่ 4 เรื อนหมอพร ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ที่มา: ถ่ายภาพโดยชฎา
พร จีนชาวนา : ใช้, 2563)
วังกรมหลวงชุมพรฯ ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิ ชยการพระ
นคร ถนนพิษณุ โลต แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร เป็ นที่รู้จกั กันในนาม “เรื อนหมอพร” เมื่อ
พระองค์ทรงลาออกจากราชนาวีแล้ว ช่วงพ.ศ.2454-2560 มาประทับที่นี่ กรมหลวงชุมพรฯทรงศึกษาเรื่ องตารายา
แผนโบราณอย่างจริ งจังได้ทรงสั่งกล้องจุลทรรศน์มาสาหรับตรวจโรค มีห้องพิเศษเรี ยกว่าห้องเคมีวิทยาศาสตร์
พระองค์ชอบทดลอง มีการค้นคว้าแก้โรคต่าง ๆ เล่นแร่ แปรธาตุ สกัดตัวยาจากสมุนไพร เครื่ องสกัดตัวยานี้ ทาจาก
ต่างประเทศ ห้องเคมีเล็กก็จริ งแต่ลงทุ นมากมี ตวั ยาอันตรายและสาคัญเป็ นยาผง น้ ากรด น้ ากลัน่ และตัวยาสกัด
ออกมาใส่ขวดปิ ดฉลากภาษาไทย ภาษาต่างประเทศเต็ม 4 ตู้ ลูก 4 คน (เข้าใจว่าเป็ นหม่อมเจ้าสมรบาเทอง หม่อมเจ้า
เริ งจิตรแจรง หม่อมเจ้าดาแคงฤทธิ และหม่อมเจ้าครรชิตพล) จะรักษากุญแจคนละตู ้ ห้องนั้นลัน่ กุญแจเสมอ ทรงถือ
กุญแจเอง ทรงงานเดี่ยวบ้าง กับแพทย์ชาวต่างประเทศบ้าง มีลูก ๆ คอยรับใช้ ทรงแต่งองค์อย่างหมอฝรั่ง มีผา้ กัน
เปื้ อน ลูก ๆ เป็ นผูช้ ่วย ก็แต่งตัวเรี ยบร้อยอย่างเดียวกัน เครื่ องกลัน่ ใช้การได้ดี นอกจากสกัดสมุนไพรแล้ว ยังเคยสกัด
ดอกไม้ทาน้ าหอมอีกด้วย (กรี ฑา พรรธนะแพทย์ , 2559)
6. วัตถุประสงค์ของคัมภีร์อติสาระวรรค กรมหลวงชุ ม พรฯ ได้ศึ ก ษาวิ ช าแพทย์แ ผนโบราณจนช านิ
ชานาญและรับรักษาโรคให้ประชาชนทัว่ ไปโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็ นกุศล
เนื้ อหาของคัมภี ร์อติ สาระวรรคกล่าวถึ ง กลุ่มอาการโรคในระบบทางเดินอาหารและลุกลามออกไปยัง
อวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ ปอด หัวใจ ตลอดจนมีผลต่อระบบประสาท อาการของโรคเป็ นลักษณะเรื้ อรังมานานจนยาก
ต่อการรักษา (ใกล้เคียงกับลักษณะโรงมะเร็ งหรื อโรคฝี ภายใน) อาการที่แสดงออกมักจะถ่ายเป็ นโลหิ ต มูกเลือด
อุจจาระเน่าเหม็นและมีไข้แทรก ลักษณะอติสารแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่เกิดจากการกินอาหารผิดสาแดงและกิน
ยาไม่ถูกกับโรค เรื้ อรั งมาแต่ยงั อยู่ในระยะ 29 วัน 2) กลุ่มติ ดเชื้ อในระบบทางเดิ นอาหาร เรื้ อรั งเรื่ อยมา 3) กลุ่ม
อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทสั่งการ โดยมีสาเหตุต่าง ๆ ที่ต่างกันและมี
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การเรี ยกชื่อต่าง ๆ กันออกไป ทั้งนี้กรมหลวงชุมพรฯแบ่งการรักษาคนไข้เป็ น 4 แผนก คือ แผนกคนแก่ แผนกคนไข้
โรคทัว่ ไป แผนกเด็ก แผนกโรคสตรี
ความเชื่อในสังคมไทยตามที่ปรากฏในคัมภีร์อติสาระวรรค มีดงั นี้
1.ความเชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
1.1 ความเชื่อเรื่ องเทพเจ้าและเทวดา ตัวอย่างจากหน้าต้นของคัมภีร์อติสาระวรรตเป็ นรู ปเทวดา หรื อมา
ในรู ปชีปะขาว เป็ นตารายาผีบอก
1.2 ความเชื่อเรื่ องครู ยา ตัวอย่างคัมภีร์อติสาระวรรคจะกล่าวถึงครู “หลวงพรหมบริ รักษ์ หลวงมหาแพทย์
หลวงอัศกันทรประกอบพระโอสถชื่ อมหาคงคา” หรื อพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่กรมหลวงชุมพรฯไปเรี ยนรู ้วิชาจาก
ท่านเหล่านั้นมา เช่น หลวงปู่ สุ ข
2. ความเชื่อเรื่ องไสยศาสตร์
2.1 ความเชื่อเรื่ องคาถาอาคม ความเชื่อประเภทเวทมนตร์ คาถานั้นมีอยู่ควบคู่กบั การรักษาโดยยาแผน
โบราณ ยาบางขนานมีคาถากากับยาไว้ดว้ ย จากสมุดข่อยนี้ พบว่ามียาหลายขนานที่ได้ให้คาถากากับยาไว้ดว้ ย คาถา
พระพุทธเจ้า 5 องค์ มีใจความว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” ย่อมาจาก นะ กาโร กะกุสันโธ
โม กาโรนาคมใน พุธ กาโรกัสสปพุทโธ ธา กาโรโคตโมพุทโธ ยะ กาโรอริ ยเมตเตยโย ปั ญจพุทธา นะมามิหัง
ตัวอย่าง

รู ปที่ 5 อักษรประดิษฐ์ ((ที่มา: กรี ฑา พรรธนะแพทย์, 2559)
2.2 ความเชื่อเรื่ องการลงเลขยันต์ การลงอักขระ หรื อการใช้ของมีค่าผูกคอหม้อยาเพื่อความขลัง
3. ความเชื่อเรื่ องเคล็ดและข้อห้าม
3.1 ความเชื่ อ เรื่ อ งการปรุ ง ยา จากพระราชประวัติ ก ล่ า วว่ากรมหลวงชุ มพรฯมี ห้อ งเคมี วิ ทยาศาสตร์
โดยเฉพาะเพื่อใช้เล่แร่ แปรธาตุ
3.2 ความเชื่อเรื่ องข้อห้ามในการปฏิบตั ิตน จากพระราชประวัติกล่าวถึงกรมหลวงชุมพรฯว่า ถือศีลปฏิบตั ิ
ธรรมอยูเ่ ป็ นประจา
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อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจุ บ ันวิท ยาการทางการแพทย์ก้า วหน้าอย่างรวดเร็ ว ผูค้ นสามารถมี ชี วิตที่ ยืนยาวและดี ข้ ึ นได้เท่ า ที่
ต้องการ หากมองย้อนไปในอดี ต คนโบราณนั้นท่ า นเป็ นคนฉลาด รู ้ จัก สั ง เกต ทดลองและทดสอบสมุ นไพร
หลากหลายชนิด จนมัน่ ใจแล้วว่าสามารถนามาปรุ งเป็ นยาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ผลชะงัดนัก (สุขมุ วงศ์ คีรี
กร, 2546) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรจึงอยู่คู่กบั สังคมไทยมาทุกวันนี้ เป็ นมรดกอันล้ าค่าที่คนในสมัยโบราณ
ฝากไว้ให้ คัมภีร์อติสาระวรรคของพลเรื อเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์เป็ นตารายาอันทรงคุณค่าที่ให้คนรุ่ นใหม่ได้เรี ยนรู ้และช่วยกันรักษาสื บทอดต่อไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรจากคัมภีร์อติสาระวรรค สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่าคัมภีร์อติสาระ
วรรคเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ เพราะจากการการประเมินคุณค่าของคัมภีร์อติสาระวรรคพบว่า พล
เรื อเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเขียนคัมภีร์น้ ี เพื่อรักษา
ผูท้ ี่เจ็บไข้ได้ป่วยและเพื่อสร้างกุศล ความเชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์สะท้อนสังคมไทยหลายประการ ประการที่ 1 ความ
เชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ตัวอย่าง 1) ความเชื่อเรื่ องเทพเจ้าและเทวดา เช่น หน้าต้นของคัมภีร์อติสาระวรรคที่กรมหลวง
ชุมพรฯวาดรู ปพระพุทธเจ้า รู ปฤาษี 2) ความเชื่อเรื่ องครู ยาหรื อชีปะขาวที่แนะตารายาอายุวฒั นะ ประการที่ 2 ความ
เชื่อเรื่ องไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่ องคาถาอาคม ความเชื่อเรื่ องการลงเลขยันต์ ความเชื่อเรื่ องการลงอักขระ ความเชื่อ
เรื่ องการใช้ของมีค่าผูกคอหม้อยา เห็ นได้จากตัวอักษรประดิษฐ์ที่ปรากฏในคัมภีร์อติสาระวรรค ประการที่ 3 ความ
เชื่อเรื่ องเคล็ดและข้อห้าม ความเชื่อเรื่ องการเก็บยา ความเชื่อเรื่ องการปรุ งยา ความเชื่อเรื่ องข้อห้ามในการปฏิบตั ิตน
เห็นได้จากพระราชประวัติของกรมหลวงชุมพรฯที่เคร่ งครัดในการเก็บยา ปรุ งยา มีห้องเคมีวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ในครั้งนี้
1.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงลึกเพื่อให้ได้แนวทางหรื อรู ปแบบการพัฒนาสู ตรตารายาจากคัมภีร์อติสาระ
วรรคเพื่อจัดนิทรรศการจาลองเหตุการณ์ การปรุ งยาตามสู ตรคัมภีร์อติสาระวรรคในพิพิธภัณฑ์เรื อนหมอพร
1.2 ควรเพิ่มเติ มแนวคิดและลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสมุนไพรของไทยให้มากขึ้นเพื่อ
สนับสนุนคุณค่าของคัมภีร์อติสาระวรรค
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้โดยได้รับทุนสนับสนุ นจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ
2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอขอบพระคุณ ดร.มณฑรัตน์ รุ่ งเรื องธรรม
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อาจารย์ประจากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ ที่ให้แนวทางและชี้ แนะการทา
วิจยั ฉบับนี้
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บทคัดย่อ
ราโทน เป็ นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่คนไทยนิ ยมเล่นกันอย่างแพร่ หลาย ด้วยวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ. 2484-2488) ทาให้ราโทนมีวิวฒั นาการจากการราตามวิถีชาวบ้านมาสู่การราที่
มี ระเบี ยบแบบแผน ดังนั้นราโทนจึ งเป็ นการแสดงที่ มีความสาคัญและเป็ นเครื่ องมื อที่ รัฐนามาใช้ทางการเมือง
โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายรัฐนิ ยมโดยมอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุ ง
เนื้ อร้อง ทานองเพลงและกระบวนท่าราขึ้นใหม่โดยใช้ท่าราแม่บท จานวน 10 เพลง กาหนดการแต่งกายบ่งบอก
เอกลักษณ์ของความเป็ นไทยด้วยการใช้ชุดไทยแบบสากลนิยม เช่น แต่งกายแบบชาวบ้าน แบบไทยพระราชนิยม
แบบราตรี สโมสร และแบบสากลนิยมให้เป็ นระเบียบแบบแผนและบ่งบอกถึงความเป็ นอารยประเทศ การแสดง
ดังกล่าวจึงเรี ยกว่า “ ราวงมาตรฐาน ” เนื่องจากมีเนื้ อร้อง ทานองเพลง กระบวนท่าราและการแต่งกายที่กาหนดไว้
เป็ นแบบแผน ลักษณะรู ปแบบการแสดงเป็ นการราคู่ชายหญิง จัดอยู่ในประเภทราหมู่ เดินราเป็ นวงกลมทวน
เข็มนาฬิกา ใช้วงดนตรี ปี่พาทย์และวงดนตรี สากลบรรเลงประกอบการแสดง เอกลักษณ์ของราวงมาตรฐานเป็ น
การราที่ มีท่า ราเฉพาะของแต่ละเพลง และเนื้ อเพลงจะบ่ งบอกถึ งความรั ก ชาติ ใ ช้จัง หวะโทนเป็ นหลัก ทาให้
ราวงมาตรฐานเป็ นการแสดงในรู ปแบบเชิงอนุรักษ์นิยม สื บเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั นี้
คาสาคัญ: วิวฒั น์ สยาม ราโทน ราวงมาตรฐาน
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Abstract
Ramtone is a folk art that is widely played by Thai people. Due to the political crisis during World War 2
(1941-1945), the Ramtone has evolved from a traditional folk dance to a methodical dance. Therefore, Ramtone is
an important performance and a tool used by the state in politics by Field Marshal Plaek Phibunsongkhram, Prime
Minister has set the policy of Stateism by assigning the Fine Arts Department to improve the lyrics, the new melody
and dance moves are performed using the master dance of 10 songs. The dress code indicates the uniqueness of
Thai by using internationally popular Thai costumes, such as folk costumes, royal Thai style, club night and
internationalism design that to be formal and indicative of a civilized country. The performances are therefore
called " Standard Traditional Thai Dance " because of the lyrics, melody, dance steps and dress that are defined as
a pattern. The style of the show is a pair of male and female dances classified in a group dance which walking in a
circle counterclockwise. Performance was performed by the Pee-phat and international bands. The identity of the
standard dance is a dance with specific dance moves for each song and the lyrics will indicate patriotism using the
rhythm of the tone as the main, that making the standard dance to be more conservative style of performance
continuing to the present
Keyword: Evolution , Siam, Ramtone , Standard Traditional Thai Dance
บทนา
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นประเทศที่มีความเป็ นเอกราชมาช้านาน มีศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องชาติ จนเป็ นที่ ชื่ น ชอบของนานาประเทศที่ ไ ด้พ บเห็ น ความงดงามในศิ ล ปะวัฒ นธรรมไทย
แม้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากต่างชาติอนั หลากหลายที่กาลังหลัง่ ไหลเข้ามามีบทบาทใน
สังคมไทย แต่สิ่งหนึ่ งที่ คนไทยยังสามารถอนุ รักษ์และสื บทอดได้จนถึ งทุกวันนี้ ก็คือ นาฏศิ ลป์ อันเป็ นศิ ลปะ
ประจาชาติ ที่ ค นไทยทุ ก คนควรอนุ รัก ษ์และให้ก ารสนับ สนุ น เพื่ อให้ศิ ล ปะแขนงนี้ ดารงอยู่สื บไปในอนาคต
(สุมิตร เทพวงษ์, 2548, น. 1)
ราโทนเป็ นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่ หลายเกื อบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคกลาง
เป็ นการราและการร้องของชาวบ้าน ที่มีผรู ้ าทั้งชายและหญิง รากันเป็ นคู่ๆ รอบๆ ครกตาข้าวที่วางคว่าไว้ซ่ ึงมีความ
คล้ายกับราวงเวียนครกในทางภาคใต้ รู ปแบบการราเป็ นวงกลมโดยมี โทนเป็ นเครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะ
ลักษณะการรา และร้องเป็ นไปตามความถนัด ไม่มีแบบแผนกาหนดไว้คงเป็ นการราและร้องอย่างง่ายๆ มุ่งเน้นที่
ความสนุกสนานรื่ นเริ งเป็ นสาคัญ ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2483 ราโทนได้รับความนิ ยมอย่าง
แพร่ หลายตามจังหวัดต่างๆ เนื่องจากมีผนู ้ าแบบอย่างการราโทนไปเล่นกันในท้องถิ่นอื่นๆ และไม่เพียงแต่เล่นกัน
เฉพาะฤดูกาล ครั้งมีผคู ้ ิดแต่งบทร้องเพิ่มเติมเริ่ มเรื่ อง โดยการผูกเป็ นเรื่ องราวการเกี้ยวพาราสี ระหว่างชายหญิงโดย
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เริ่ มเรื่ องตั้งแต่บทชมโฉม บทเกี้ยวพาราสี บทสัพยอกหยอกเย้า บทพลอดพร่ าล่าลาจากกัน (มาโนช บุญทองเล็ก,
2562, น. 9)
ต่อมาราโทนได้รับอิทธิ พลจากนโยบายรัฐนิ ยมในยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ทาให้ราโทนได้รับการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากการราของชาวบ้านกลายมาเป็ นการราที่มีระเบียบแบบแผนและเป็ นมาตรฐาน
ตามแบบกรมศิลปากร เป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการสร้างชาติใ ห้ก้าวสู่ ความเป็ นอารยประเทศ นอกจากนี้ ก าร
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมในช่วงยุครัฐนิ ยมได้มีการออกกฎหมายทางวัฒนธรรมฉบับที่ 10 เรื่ องการแต่งกายของ
ประชาชนชาวไทย โดยกาหนดให้คนไทยต้องแต่งกายตามที่รัฐบาลกาหนดไว้ว่าเป็ นสุ ภาพชน เช่น ผูช้ ายสวม
หมวกใส่ เสื้ อชั้นนอกคอเปิ ดหรื อปิ ด สวมกางเกงขายาวแบบสากล สวมรองเท้าหุ้มส้นและหรื อหุ้มข้อและถุงเท้า
ส่ วนผูห้ ญิงก็ตอ้ งสวมหมวก ใส่ เสื้ อนอกคลุมไหล่ สวมผ้าถุง ใส่ รองเท้าหรื อหุ ้มส้นและถุงเท้า เป็ นต้น ทาให้การ
แต่งกายของราวงมาตรฐานได้รับอิทธิพลจากข้อกาหนดกฎหมายดังกล่าว ต่อมาได้มีการปรับปรุ งการแต่งการจนมี
เอกลักษณ์และเป็ นระเบียบแบบแผนในแบบชุดไทยแบบสากลนิยม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราวงมาตรฐานนอกจากจะ
เป็ นการแสดงที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ซ่ ึงเกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่ องราวทางวัฒนธรรมแล้ว การแต่งกาย
ของราวงมาตรฐานก็นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่บ่งบอกถึงความเป็ นมาตรฐานและสากลนิ ยมได้เป็ นอย่างดี และแม้ว่า
กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดราวงมาตรฐานก็ยงั เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายจนถึงปัจจุบนั
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมในยุครัฐนิยม

รู ปที่ 1 จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ที่มา : นิรนาม ก. (2564)
ในช่วงรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม นับเป็ นช่วงเวลาที่สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก
ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านศิลปวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการปกครอง ได้ใช้นาฏศิลป์
ไทยเป็ นกุศโลบายที่สาคัญในการสร้างชาติ โดยนาเอาราโทนที่คนไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่ หลาย มาปรับปรุ งให้
เป็ นมาตรฐานและให้เกิดความทันสมัย มี การปลุก จิตสานึ ก ให้คนไทยรู ้สึกรักชาติ โดยสอดแทรกผ่านเนื้ อร้อง
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ซึ่งกาหนดข้อบังคับต่างๆ บางอย่างได้ประกาศเป็ นกฎหมายในภายหลัง และหลายอย่างกลายเป็ นวัฒนธรรมของ
ชาติ ให้กา้ วสู่ ความเป็ นอารยประเทศและพัฒนาชาติสู่ความเป็ นศิวิไลซ์ตามแนวคิดตะวันตก นับได้ว่าเป็ นช่วง
สมัยที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็ นอยูเ่ พื่อให้มีความเจริ ญทัดเทียมกับชาติตะวันตก
ความริ เริ่ มที่ถือว่าเป็ นสิ่ งอันเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นอย่างแท้จริ ง คือการประกาศรัฐนิยมทั้ง
12 ฉบับ โดยเริ่ มจากการเปลี่ยนชื่ อประเทศจากสยามเป็ นไทย การเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติและเพลง
สรรเสริ ญพระบารมี การชักชวนให้ชาวไทยร่ วมกันสร้างชาติ เรื่ องภาษาและหนังสื อไทยกับหน้าที่พลเมื องดี
รวมไปถึงการแต่งกายและวัฒนธรรมต่างๆ แม้ว่าการดาเนินการจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีและต่อมานโยบายบางอย่าง
ได้เลิกล้มไป แต่มีหลายอย่างก็ยงั อยู่จนถึงปัจจุบนั เช่น ประกาศให้ขา้ ราชการเลิกนุ่ งผ้าม่วง เลิกสวมเสื้ อราชปะ
แตน ให้นุ่งกางเกงขายาวแทน มีการยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศข้าราชการพลเรื อน ข้อสั่งห้ามที่โดดเด่นและเป็ นที่
จดจา เช่น ห้ามประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาด ให้ผหู ้ ญิงเลิกนุ่งโจงกระเบน เปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงแทน ให้สวมหมวก
สวมรองเท้า ไม่ส่งเสริ มศิลปะและดนตรี ไทยเดิมแต่ส่งเสริ มดนตรี สากล ฯลฯ โดยมีคาขวัญในสมัยนั้นว่า “ มาลา
นาไทยสู่ มหาอานาจ ” หากผูห้ ญิงคนใดไม่ใส่หมวกจะถูกตารวจจับและปรับ การเปลี่ยนวันขึ้นปี ใหม่จากวันที่ 1
เมษายน ตามโบราณราชประเพณี พระราชจักรี วงศ์ เป็ นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักโลก
ตะวันตก ตลอดจนเป็ นผูเ้ ปลี่ยนเนื้ อร้องเพลงชาติไทยมาเป็ นที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั จากรัฐนิยมที่กล่าวมาข้างต้น
เป็ นแบบแผนที่หลายสิ่ งก็ยงั คงตกทอดมาถึงปั จจุบนั ฝังลึกลงไปในวัฒนธรรมที่ประพฤติปฏิบตั ิตามโดยไม่ถือว่า
มันเป็ นข้อบังคับแล้ว

รู ปที่ 2 โปสเตอร์วฒั นธรรมไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ที่มา : หนังสื ออนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม 2540 (2564)
นอกจากนี้คาว่า “ นาฏกรรม ” ได้ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายของประเทศไทย ครั้งแรกในพระราชบัญญัติบารุ ง
วัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2483 เป็ นการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมในช่วงรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เป็ นการใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมือในการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐนิยม ศิลปะจึงเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างชาติกบั วัฒนธรรมจนเกิดคาว่า “ ปฏิวตั ิวฒั นธรรม ” ตามที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
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หลวงประดิษฐ์มนูญธรรมและคณะอีกหลายท่าน ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็ นชาติที่มีอารยธรรมเป็ น
อารยประเทศ (วาสนา บุญญาพิทกั ษ์, 2564, น. 223)
วิวัฒนาการจากราโทนสู่ ราวงมาตรฐาน
ราวงมาตรฐาน เป็ นศิลปะการฟ้อนราให้เข้ากับจังหวะหน้าทับ โทน เนื่องจากมีวิวฒั นาการมาจากราโทน
เป็ นการราและร้ องของชาวบ้าน ซึ่ งจะมี ผูร้ าทั้งชายและหญิ งรากันเป็ นคู่ ๆ รอบครกตาข้าวที่ วางคว่าไว้ หรื อไม่
ก็ รากันเป็ นวงกลม โดยมี โทนเป็ นเครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะ ลัก ษณะการราและร้ องเป็ นไปตามความถนัด
ไม่มีแบบแผนกาหนดไว้คงเป็ นการราและร้องง่ายๆ มุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่ นเริ งเป็ นสาคัญ ในช่วงระหว่าง
พ.ศ. 2484-2488 เป็ นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นที่ตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่
8 ธันวาคม พ.ศ.2484 เพื่อเจรจาขอตั้งกองทัพในประเทศไทย โดยใช้เส้นทางต่างๆ ในแผ่นดินไทย ลาเลียงเสบียง
อาหาร อาวุธและกาลังพล เพื่อใช้ในการต่อสู้กบั ประเทศสัมพันธมิ ตร ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ตดั สิ นใจยอมให้ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย เพราะเกรงว่าหาก
ปฏิเสธคงจะถูกปราบปราม ด้วยเหตุน้ ี เองประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากการรุ กรานของฝ่ ายสัมพันธมิตรที่ส่ง
กองทัพเข้ามาโจมตีฐานทัพญี่ปุ่นทางอากาศโดยเฉพาะในยามที่เป็ นคืนเดือนหงาย จะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ได้ง่าย
ข้าศึ กมักจะเข้ามาโจมตี อย่างหนัก ด้วยการทิ้ง ระเบิ ด ซึ่ งสร้ างความเสี ยหายทาลายชี วิตและทรั พย์สิ นบ้า นเรื อน
เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะบ้านเรื อนที่อยู่ใกล้กบั ฐานทัพญี่ปุ่ น เมื่อช่วงคืนเดือนหงายผ่านไปคืนเดือนมืดเข้ามา
ข้าศึกจะมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ ไม่ชัดเจนจึงพักการรุ กราน ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือนร้อ นต่างอยู่ใน
สถานการณ์ที่หวาดกลัวเป็ นอย่างมาก จึงได้หาวิธีการผ่อนคลายความตึงเครี ยด ความหวาดผวา ด้วยการนาศิลปะ
พื้นบ้านราโทนที่ซบเซาไป กลับมาร้องราทาเพลงนั้นก็คือ การเล่นราโทน คาร้อง ทานองและการแต่งกาย ก็ยงั คง
เรี ยบง่ายเน้นความสะดวกสบาย สนุกสนานเช่นเดิมเพลงที่นิย มได้แก่ เพลงใกล้เข้าไปอีกนิ ด ช่อมาลี ตามองตา
ยวนยาเหล เป็ นต้น
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รู ปที่ 3 การแสดงราโทนและการร้องของชาวบ้าน
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี (2564)
ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความสาคัญของการละเล่นรื่ นเริ งประจาชาติ และเห็นว่าคนไทยนิยมเล่นราโทนกัน
อย่างแพร่ หลาย ถ้าปรับปรุ งการเล่นราโทนให้เป็ นระเบียบทั้งเพลงร้องลีลาท่ารา และการแต่งกาย จะทาให้การเล่น
ราโทนเป็ นที่น่านิยมมากยิง่ ขึ้น จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุ งราโทนเสี ยใหม่ให้เป็ นมาตรฐาน มีการแต่ง
เนื้ อร้ อง ทานองเพลงและนาท่า ราจากแม่บ ทมากาหนดเป็ นท่า ราเฉพาะแต่ละเพลงอย่า งเป็ นแบบแผน และได้
เปลี่ยนแปลงชื่อจากราโทนเป็ นราวงมาตรฐาน โดยมีลกั ษณะการแสดงที่เป็ นการราร่ วมกันระหว่างชายและหญิง
เป็ นคู่ ๆ เคลื่อนย้ายเวียนไปเป็ นวงกลมตามท านองเพลงร้ อง มี การใช้ท้ งั วงปี่ พาทย์และวงดนตรี สากลบรรเลง
ประกอบ แม้สิ้นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วราวงมาตรฐานก็ยงั คงได้รับความนิยมต่อมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งนี้ มีผนู ้ า
เอาไปสลับกับการเต้นลีลาศ ซึ่งชาวต่างชาติก็นิยมนาราวงมาตรฐานไปเล่นกันอย่างแพร่ หลายจนเป็ นศิลปะที่นิยม
กันไปนานาประเทศ
เพลงราวงมาตรฐานมีท้ งั หมด 10 เพลง จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันท์) ขณะนั้นท่านดารงตาแหน่งเป็ น
หัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากร ประพันธ์เนื้ อร้องจานวน 4 เพลงคือ เพลงงามแสง เดือนเพลงชาวไทย เพลงรา
ซิ มารา และเพลงคืนเดือนหงาย ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม ประพันธ์เนื้ อร้องเพิ่มอีก 6 เพลงคือ เพลงดวง
จันทร์วนั เพ็ญ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงยอดชายใจหาญ และเพลง
บูชานักรบ ส่ วนทานองเพลงทั้ง 10 เพลง ท่านศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ตราโมท ขณะนั้นดารงตาแหน่งหัวหน้า
แผนกดุริยางค์ไทย กรมศิลปากรร่ วมกับกรมประชาสัมพันธ์เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงขึ้นใหม่ การแสดงชุดราวงมาตรฐาน
ผูแ้ สดงในครั้ งแรก คือ นายอาคม สายาคม นายจานง พรพิสุทธิ์ นายธี รยุทธ ยวงศรี นางสุ วรรณี ชลานุ เคราะห์
นางศิ ริ ว ฒ
ั น์ ดิ ษ ยนัน ท์ และนางสุ นัน ทา บุ ญ ยเกตุ ผูค้ ิ ด และประดิ ษ ฐ์ ท่ า ร า คื อ คุ ณ ครู ศุ ภ ลัก ษณ์ ภัท รนาวิ ก
คุณครู ม ัล ลี คงประภัศ ร์ และคุ ณครู ล มุ ล ยมะคุปต์ ได้ร่วมกันประดิ ษ ฐ์ ท่ า ราขึ้ นซึ่ ง เป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์ ด้า น
นาฏกรรมของหลวงแขนงต่างๆ มาแต่เดิม ส่ วนผูค้ ิดประดิษฐ์สร้างสรรค์จงั หวะเท้าของเพลงดวงจันทร์ วนั เพ็ญ
คือ นางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา อาจารย์ใหญ่ โรงเรี ยนสังคีตศิลป์ พ.ศ.2484 - 2485 ปัจจุบนั คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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รู ปที่ 4 ครู มลั ลี คงประภัศร์ ครู ศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก และครู ลมุล ยมะคุปต์
ที่มา : นิรนาม ข. (2564)
รู ปแบบและลักษณะการแสดงราวงมาตรฐานเป็ นการราคู่ ในลักษณะรู ปแบบการแสดงหมู่ แสดงเป็ นคู่
ชายและหญิง จานวน 4 หรื อ 5 คู่ซ่ ึงมีท่าราขึ้นจากท่ารามาตรฐานในเพลงแม่บท จานวน 14 ท่ารา ความงามของการ
ราอยู่ที่กระบวนท่าราที่มีเอกลักษณะในแต่ละเพลง รวมทั้งรู ปแบบการแสดงในลักษณะการแปลแถวเป็ นวงกลม
(แบบทวนเข็มนาฬิกา) ขั้นตอนการรา ประกอบด้วย 1. ผูแ้ สดงชายและหญิ งเดิ นออกมาเป็ นแถวตรงสองแถว
หันหน้าเข้าหากัน ผูห้ ญิงไว้ผชู ้ ายรับไหว้ 2. ราแปรแถวเป็ นวงกลม (แบบทวนเข็มนาฬิกา) ตามบทร้องและทานอง
เพลง และ 3. เมื่อราจบบทร้องในเพลงบูชานักรบ ผูแ้ สดงราเข้าเวทีหรื อหันหน้าเข้าหาคู่ทาความเคารพด้วยการไหว้
ก่อนออกจากวง สาหรับเครื่ องแต่งกายก็มีการกาหนดการแต่งกายของผูแ้ สดงให้มีระเบียบด้วยการใช้ชุดไทยและ
ชุ ดสากลนิ ยม โดยแต่งเป็ นคู่ รับกันทั้ง ชายและหญิ ง การแต่งกายมี ท้ งั หมด 4 แบบ คือ แบบที่ 1 แบบชาวบ้าน
ผูช้ ายนุ่งผ้าโจงกระเบน สวมเสื้ อคอพวงมาลัย เอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้า ผูห้ ญิงนุ่งโจงกระเบน ห่มผ้าสไบอัดจีบ
ปล่อยผม ประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้าย คาดเข็มขัด ใส่ เครื่ องประดับ แบบที่ 2 แบบไทยพระราชนิยม ผูช้ ายนุ่งโจง
กระเบน สวมเสื้ อราชปะแตน ใส่ถุงเท้ารองเท้า ผูห้ ญิงนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้ อลูกไม้ สไบพาดบ่าผูกเป็ นโบว์ทิ้งชาย
ไว้ข ้า งล าตัว ด้า นซ้า ยใส่ เครื่ องประดับ มุ ก แบบที่ 3 แบบสากลนิ ย ม ผูช้ ายนุ่ งกางเกง สวมสู ทผูก ไทด์ ผูห้ ญิ ง
นุ่ งกระโปรงป้ ายข้างยาวกรอมเท้า ใส่ เสื้ อคอกลมแขนกระบอก และแบบที่ 4 แบบราตรี สโมสร ผูช้ ายนุ่งกางเกง
สวมเสื้ อพระราชทาน ผ้าคาดสะเอวห้อยชายด้านหน้า ผูห้ ญิงนุ่ งกระโปรงยาวจีบหน้านาง ใส่ เสื้ อจับเดรปชายผ้า
ห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลัง เปิ ดไหล่ขวา ศีรษะทาผมเกล้าเป็ นมวยสู งใส่ เกี้ยวและเครื่ องประดับ
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รู ปที่ 5 การแต่งกายของราวงมาตรฐาน
ที่มา : พงษ์เทพ น้อมปัญญากุล (2562)
นอกจากนี้ การแต่งกายชุดราวงมาตรฐานยังสามารถเลือกใช้การแต่งกายแบบชาวบ้าน แบบไทยพระราช
นิยม แบบสากลนิยม แบบราตรี สโมสร รู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งมาแต่งก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั จุดประสงค์ โอกาสและ
ความเหมาะสมของการนาไปใช้ในการแสดงแต่ละครั้ง อีกทั้งราวงมาตรฐานยังเป็ นการราที่ได้รับความนิยมสื บมา
จนถึงปั จจุบนั มักนิ ยมนามาใช้หลังจากจบการแสดงหรื อจบงานบันเทิงต่างๆ เพื่อเชิญชวนผูร้ ่ วมงานออกมาราวง
ร่ วมกัน เป็ นการแสดงความสามัคคีกลมเกลียว อีกทั้งยังเป็ นที่นิยมของชาวต่างชาติในการออกมาราวงเพื่อความ
สนุกสนาน
ปัจจุบนั ราวงมาตรฐานมีบทบาทมากขึ้นในฐานะเครื่ องมือทางวัฒนธรรมที่ทาให้เยาวชนไทยทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันศิลปหัตกรรม
โดยได้เริ่ มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แนะนาชักจูงให้
เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ การจัดงานมีความต่อเนื่องกัน
ตลอดมา หยุดเว้นช่วงบ้างเมื่อสถานการณ์บา้ นเมืองไม่ปกติ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่องานไปหลายครั้ง นับว่าเป็ นงานที่มี
ชื่อเสี ยงมากมาแต่ในอดีตนับถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 100 ปี
แม้ว่าในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม จะเกิดการปฏิวตั ิวฒั นธรรม หรื อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเมือง และศิลปวัฒนธรรมและการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็ นชาตินิยมตามนโยบายการสร้างชาติตามแนวคิด
ตะวันตก อย่างไรก็ตามราวงมาตรฐานก็ เป็ นศิล ปะการราที่ยงั คงเน้นแบบแผนการราที่เป็ นมาตรฐาน บ่งบอก
เอกลักษณ์ของไทย แม้ว่าจะมีลกั ษณะและรู ปแบบการแต่งกายร่ วมสมัยเพื่อความเป็ นอารยประเทศและเป็ นที่
น่ ายินดี ว่าราวงมาตรฐานยังคงเป็ นเรื่ องที่ ยงั ถูกบรรจุ อยู่ในหลักสู ตรนาฏศิ ลป์ ทุกระดับ ทั้งในวิทยาลัยนาฏศิลป์
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้ผศู ้ ึกษารู ้และเข้าใจถึงประวัติ
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ที่มาของความเป็ นชาติ และรู ปแบบการแสดงที่ได้รับการปรั บเปลี่ยนตั้งแต่สมัยปฏิวตั ิวฒั นธรรมจนถึงปั จจุ บนั ที่
ยังคงเห็นราวงมาตรฐานมีบทบาทอยู่บนเวทีการประกวดศิลปหั ตถกรรม หรื อการแสดงในโอกาสต่างๆ นัน่ คือสิ่ งที่
แสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์แล้วว่า แนวคิดในการสร้างชาติในขณะนั้นส่ งผลให้นาฏศิลป์ ยังคงซึ่งความเป็ นเอกลักษณ์
ประจาชาติจนถึงทุกวันนี้และยังจะคงอยูใ่ ห้เยาวชนรุ่ นหลังได้ศึกษาสื บไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ตรั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่ อการสอนในการส่ งเสริ มทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เด็กนักเรี ยนชาย - หญิง อายุระหว่าง 4–5 ปี กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นอนุบาลปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนสาธิตอนุบาลราชมงคล จานวน 30 คน โดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งได้มาจาก
การสุ่ มแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ สื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ และชุดทดสอบทักษะคณิ ตศาสตร์ ของ
เด็กปฐมวัย แบบแผนการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง แบบ Pretest - Posttest Design สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
การทดสอบคู่ t - test สาหรับ Independent Samples ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัย ในกลุ่มทดลองหลังจากใช้สื่อการสอน มีระดับสู งขึ้นกว่ากลุ่มทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การพัฒนา สื่ อการสอน ทักษะคณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัย
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop teaching materials to promote math skills of early
childhood children; 2) to compare the achievement of early childhood math skills between the experimental group
and the control group. The sample group used in this research was 30 male and female students aged 4–5 years
studying in Kindergarten Year 1 , Academic Year 2 0 1 9 , Rajamangala Kindergarten Demonstration School,
consisting of 30 people, with an experimental group and a control group. which is obtained from a specific random.
The research tools were math teaching materials and math skills test kits of early childhood children. The research
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model was an experimental research. Pretest - Posttest Design for data analysis used a paired t - test for Independent
Samples. in the experimental group after using teaching media higher than the experimental group statistically
significant at the .01 level.
Keywords: Development , Teaching Materials , Mathematical Skills, Early childhood
บทนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ตอ้ งพัฒนาเด็กตั้งแต่เเรกเกิด – 6 ปี ให้มีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นการเตรี ยมความพร้อมที่
จะเรี ยนรู ้และสร้างรากฐานชีวิตให้พฒั นาเด็กปฐมวัยไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคนดี มีวินยั ภูมิใจในชาติ
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2554
ทรัพยากรมนุษย์นบั เป็ นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่คนในชาติมีความรู ้ ประเทศ
นั้นย่อม มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนในชาติของตน โดยการให้
ความสาคัญต่อการให้การศึกษา แก่คนในชาติเพราะการศึกษาคือการพัฒนาให้คนมีความรู ้ที่สามารถสร้างตนให้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสู งขึ้น สร้างชาติให้อยู่อย่างมีความสุ ขและรุ่ งเรื องได้ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี . 2542:86) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรต้องเริ่ มต้นตั้งแต่ปฐมวัย เด็กจึงเป็ นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีค่ายิ่งเป็ นผูส้ ื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็ นมนุษย์เป็ นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของ
ชาติจึงขึ้นอยู่กบั คุณภาพของเด็ก เด็กที่สมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจ มีพฒั นาการทุกด้านที่เหมาะสมกับวัยจะ
เป็ นผูท้ ี่สามารถดารงชีวิต อยู่ในสังคมใดอย่างมีความสุ ข และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เด็กในวัย
เริ่ มแรกของชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า “เด็กปฐมวัย” คือวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้เป็ นระยะที่สาคัญที่สุดของชี วิต
ทั้งนี้ เพราะพัฒนาการทุก ๆ ด้านของมนุ ษย์ท้ งั ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพโดยเฉพาะด้านสติปัญญาจะ
เจริ ญมากที่สุดในช่วงนี้ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542:12)
“ ปฐมวัย ” เป็ นช่ วงวัยทองของชี วิต เพราะการวางรากฐานที่ ม ั่นคงส่ ง ผลให้เติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ ที่ ดีมี
คุณภาพในวันข้างหน้า สิ่ งสาคัญอันดับแรกที่ส่งผลให้มนุษย์ดารงชีวิต และเจริ ญเติบโต ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต
มนุ ษย์ ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะแต่ละช่วงวัยต่างก็มีบทบาทต่อการดาเนิ นชีวิต ของ
บุคคล ที่กา้ วต่อเพื่องานไปตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา ซึ่ งแต่ละขั้นตอนหรื อในแต่ละวัยนั้นจะมีลกั ษณะ เฉพาะของวัย
สาหรับในวัยต้น หรื อระยะปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยเริ่ มมีข้ ึนโดยมีบุคคลที่มีความคิดริ เริ่ มในประเทศต่าง ๆ
ได้วางรากฐานการจัดการศึกษาระดับนี้ โดยเล็งเห็นความสาคัญของการเจริ ญเติบโตของเด็ก และปั ญหาการอบรม
เลี้ยงดู ซึ่งในการเรี ยนรู ้ของเด็กได้อาศัยความเข้าใจในธรรมชาติแลสิ่ งแวดล้อม ของเด็กเป็ นสาคัญ นักจิตวิทยา และ
นักการศึกษา ต่างให้ความสนใจที่จะศึกษาหรื อหาวิธีการที่จะทาความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของวัยนี้ ด้วยเหตุที่วา่
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เป็ นวัยเริ่ มต้นของชีวิต เป็ นวัยที่เริ่ มต้นแห่ งพัฒนาการด้านต่าง ๆ การเตรี ยมความพร้อมและทักษะพื้นฐานสาหรับ
เด็กปฐมวัย หรื อระดับอนุบาลจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมาก เพราะเด็กในวัยนี้ พร้อมที่ จะรับการพัฒนา และพร้อมที่จะรับ
ประสบการณ์อย่างหลากหลายตามที่ผใู ้ หญ่จะจัดให้ การเลือกประสบการณ์เพื่อจัดให้กบั เด็กในวัยนี้ จึงจาเป็ นอย่าง
ยิ่ง การให้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ที่เหมาะสมและถูกต้องแก่เด็กจึงเท่ากับว่าเราได้สร้างพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์นบั เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มความสามารถ ทางสติปัญญา เป็ นวิชาหนึ่งในกลุ่มทักษะที่เป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ เป็ นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้รู้ จกั คิดและคิดเป็ น คือคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบ มีข้ นั ตอนใน
การคิด เป็ น ทักษะด้านหนึ่ งที่จะต้องส่ งเสริ มและจัดประสบการณ์ให้ กับเด็ก เนื่ องจากคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่างยิง่ ต่อชีวิตประจาวัน ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นความรู ้เบื้องต้นที่เด็กควรจะได้รับรู ้และมีประสบการณ์
และได้รับการฝึ กฝนในเรื่ องการสังเกต การจาแนก การเปรี ยบเทียบ จานวนและตัวเลข การบอกตาแหน่ ง การ
เรี ยงลาดับ การนับ และการชัง่ ตวง วัด ซึ่ งทักษะเหล่านี้ เป็ นทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่จะเป็ นพื้นฐานช่ วย
เตรี ยมเด็กให้มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ในขั้นต่อไปในอนาคตการที่ครู จดั ประสบการณ์โดยเปิ ดโอกาส
ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู ้ต่าง ๆ จะเป็ นการช่วยส่ งเสริ ม พัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาให้กบั เด็กได้ดี เป็ นพื้นฐานในการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในระดับที่ สูงขึ้น
(ปรางวไล จูวฒั นสาราญ. 2547: 11) คณิ ตศาสตร์ นับว่ามี ความสาคัญและมี ความจาเป็ นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับเด็กปฐมวัยแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ จะเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ดี
ต่อไปในอนาคต
การส่ งเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ให้กบั เด็กปฐมวัยที่สามารถทาได้ดว้ ยการสอดแทรก การ
สอนแนวคิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ แ ท้จ ริ ง ของเด็ก โดยมี สื่ อ การสอนมี คุณค่ าต่ อ ระบบการเรี ย นการสอนหรื อ
การศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อผูเ้ รี ยน และผูส้ อน ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญและมีบทบาทมากใน
กระบวนการเรี ยนการสอน ประเด็นสาคัญของคุณค่าของสื่ อการสอน คือ สื่ อการสอนช่วยอานวยความสะดวกให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สื่ อการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ไม่วา่ จะเป็ นประเภทของสื่ อ การเก็บรักษาสื่ อ หรื อแนวทางการพัฒนาสื่ อ สื่ อการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย ข้อควรระวังในการเลือกสื่ อ และหลักการจัดสื่ อประสบการณ์ทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัย พ่อแม่ผปู ้ กครอง ครู สามารถจัดหาสื่ อให้กบั เด็กได้เรี ยนรู ้สื่อเกี่ยวกับทักษะทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาเด็ก
ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การออกแบบสื่ อที่ดีจะต้องช่วยทาให้การสื่ อสาระชัดเจนและเป็ นที่เข้าใจ
ง่า ยส าหรั บ กลุ่ม เป้ า หมาย กล่า วคื อ ต้องไม่ เป็ นการออกแบบที่ ทาให้ก ารสื่ อสารคลุมเครื อ และสับสนจนเป็ น
อุปสรรคต่อการสื่ อความเข้าใจ ดังนั้นในการตรวจสอบสื่ อในขั้นนี้ สิ่ งที่ผูต้ รวจสอบสื่ อจะต้องพิจารณา คือ การชี้
หรื อแสดงสาระสาคัญตามที่ตอ้ งการได้อย่างน่าสนใจ กระชับและได้ใจความครบถ้วน มีความเหมาะสมกับการ
จัดการเรี ย นการสอน สื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อที่ มี ความจาเป็ นสาหรั บเด็ก ปฐมวัย อย่างมาก เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้เด็กปฐมวัยสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อที่เป็ นรู ปธรรมได้ดีกว่าสื่ อที่เป็ นนามธรรม นอกจากนี้ เด็ก
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ปฐมวัยมีช่วงความสนใจสั้น จึงมีความคิดว่าควรเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทา ปฏิบตั ิการและค้นพบความรู ้ดว้ ย
ตนเอง ดังนั้นสื่ อการสอนจึงมีความจาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเรี ยนรู ้ในระดับปฐมวัย เพราะสื่ อจะช่วย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เด็กปฐมวัยหลายประเภท ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้และสามารถนาไปใช้
ในการเรี ยนการสอนได้ สื่ อการสอนทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะเป็ นสิ่ งที่ชวนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็ก ทาให้
เด็กเข้าใจสิ่ งที่เรี ยนมากขึ้น เด็กได้สัมผัสสื่ อด้วยตัวเองได้มีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนและครู สื่อการสอนยังช่วยสนับสนุน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาให้กบั เด็ก ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อประเภท
วัสดุ อุปกรณ์ หรื อการเล่น ล้วนทาให้เด็กได้พฒ
ั นาทักษะกลไกของร่ างกาย ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตาม
จินตนาการ ทาให้เด็กสร้างองค์ความรู ้ผา่ นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทานั้นได้ คุณค่าหรื อประโยชน์ของสื่ อการสอนใน
การนามาจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กปฐมวัย มีอยู่มากมาย แต่การที่จะทาให้สื่อการสอนเกิดประโยชน์สูงสุ ดหรื อไม่น้ นั
ขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ความเข้าใจของผูน้ าสื่ อไปใช้
ดัง นั้น ผู ว้ ิ จัย จึ ง สนใจศึ ก ษาและพัฒ นาสื่ อ การสอนด้า นคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ จะได้น วัต กรรมสื่ อ การสอน
คณิ ตศาสตร์มีความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ของเด็ก เพราะเด็กปฐมวัยจะเรี ยนรู ้ทางด้านรู ปธรรม จนไปถึง
นามธรรม ดังนั้น ในการใช้สื่อการสอนคณิ ตศาสตร์สอนเด็ก ครู ควรจะเน้นการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
และให้เด็กลงมือกระทา คิด และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง พร้อมทั้งยังช่วยส่ งเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยให้
มีพ้ืนฐานและเหมาะสมกับวัย และการผลิตสื่ อการสอนครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาไปบูรณาการกับการเรี ยนการสอนมีการฝึ ก
ประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับนักศึกษาในการสร้างสื่ อการสอนที่ทันสมัย เป็ นประสบการณ์ที่ ดี และนาไป
ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้ครู ผสู ้ อนเด็กปฐมวัยได้ฝึกการสร้างสื่ อการสอน นวัตกรรมใหม่ และร่ วมกันพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กปฐมวัยให้มีพ้นื ฐานที่ดีมีประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ (Research Objective)
1. เพื่อพัฒนาสื่ อการสอนส่งเสริ มทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
1. วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ เด็กปฐมวัย เด็กชาย-เด็กหญิง อายุ 4-5 ปี ที่ กาลังศึ กษาอยู่ ชั้น
อนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนสาธิตอนุบาลราชมงคล มี 2 ห้องเรี ยน จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะการใช้สื่อการสอน คือ เด็กปฐมวัย เด็กชาย-เด็กหญิง อายุ 4-5 ปี ที่กาลังศึกษา
อยูช่ ้ นั อนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนสาธิตอนุบาลราชมงคล จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง เป็ นกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จานวน 30 คน
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(2) เครื่ องมือและคุณภาพเครื่ องมือ
2.1 รู ปแบบการวิจยั ประกอบด้วยตัวแปรที่ศึกษา 2 ประเภท
ตัวแปรอิสระ คือ สื่ อการสอน ประกอบด้วย สื่ อการสอนด้านคณิตศาสตร์ปฐมวัย
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ด้านการนับ ด้านการจัดลาดับ ด้านการ
จาแนกประเภท และด้านการเปรี ยบเทียบ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. สื่ อการสอนคณิศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
2. ชุดทดสอบทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
3. แบบบันทึกผลการใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์
4. แผนการจัดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์
2.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. ศึกษาข้อมูล และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลนวัตกรรมสื่ อการสอนที่ใช้ส่งเสริ มทักษะคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย
1.2 สารวจการใช้สื่อการสอนในการส่งเสริ มทักษะคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ จากครู ผสู ้ อนระดับ
ปฐมวัย คือ โรงเรี ยนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรี ยนวัดเขียนเขต โรงเรี ยนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรี ยนคลองห้า เป็ นต้น
2. การสร้างสื่ อการสอนส่ งเสริ มทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
2.1 นาผลค้นคว้าในหนังสื อ เว็บไซด์ต่าง ๆ ที่ศึกษาและสารวจการใช้สื่อทางคณิตศาสตร์ของ
ครู ผสู ้ อนแต่ละโรงเรี ยนมาสรุ ป และรวบรวมข้อเด่นข้อด้วยของสื่ อการสอนด้านคณิ ตศาสตร์
2.2 คิดออกแบบ ประดิษฐ์สื่อที่มีรูปแบบที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย
2.3 สร้างชุดสื่ อการสอน คือการประดิษฐ์สื่อการสอน โดยประดิษฐ์จากกระดาษและผ้า เป็ น
รู ปแบบที่มีเนื้อหาทักษะคณิ ตศาสตร์สอดแทรกในสื่ อการสอน คือ การนับ การจัดลาดับ การจาแนกประเภท และ
การเปรี ยบเทียบ จานวนประเภทละ 3 ชุด รวมทั้งสิ้ น 12 ชุด โดยเป็ นสื่ อการสอนที่พฒั นารู ปแบบที่มีการ
สอดแทรกทักษะคณิตศาสตร์ การหยิบใช้ที่สะดวก มีความคงทน และสามารถเคลื่อนย้ายไปนอกสถานที่ได้ เอื้อ
ต่อการใช้งานของผูส้ อนและการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย
3. การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของปฐมวัย ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ
ดังนี้
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3.1 ศึกษาเอกสารและออกแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ โดยสอดแทรกเนื้ อหา
ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยคือ การนับ การจัดลาดับ การจาแนกประเภท และการเปรี ยบเทียบ
3.2 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย
3.3 หาประสิ ทธิภาพชุดสื่ อการสอนที่พฒั นาขึ้นและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของ
เด็กปฐมวัย โดยนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา โดยใช้
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC-Index of Item-Objective Congruence) นาข้อสอบที่มี
คะแนนเฉลี่ ย จากผู เ้ ชี่ ย วชาญทั้ง 5 ท่ า น มากกว่ า 0.5 ขึ้ น ไป โดยพิ จ ารณาความสอดคล้อ งของข้อ ค าถามกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับ จุด ประสงค์การเรี ยนรู ้ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นมาปรับปรุ งแก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผลการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ชุดสื่ อการสอนที่ประดิษฐ์ข้ นึ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เหมาะสมในการนาไปใช้งานได้
4. แผนการจัดกิจกรรมคณิ ตศาสตร์
4.1 ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย
a. สร้างแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จานวน 24 แผน
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 สร้างความคุน้ เคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
3.2 นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มาทดสอบเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง (Pretest) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
3.3 นาชุดสื่ อการสอนคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็ นชุดที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขจากข้อเสนอแนะของ
ผูส้ อนระดับปฐมวัยเรี ยบร้อยแล้วมาใช้ Try Out กับเด็กปฐมวัยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จานวน 10
คน ทดลองใช้ในระยะเวลา 1 สัปดาห์
3.4 จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อการสอนคณิ ตศาสตร์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยกลุ่มทดลองจะ
ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้สื่อการสอน ซึ่งทาการทดลอง เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที
รวมทั้งสิ้ น 24 ครั้ง
3.5 หลังจากการทดลอง นาแบบทดสอบผลผลสัมฤทธิ์มาทดสอบวัดผลหลังการทดลองกับเด็กปฐมวัยทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผลข้อมูล
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3.7 สรุ ปผลและรายงานผลการวิจยั
(4) สถิติที่ใช้
4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใชh t-test แบบ Independent Samples
ผลการวิจัย
ผลการเปรี ยบเทียบทักษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม และผลการเปรี ยบเทียบทักษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย หลังการใช้สื่อการสอนคณิ ตศาสตร์ ผลค่า
คะแนนของกลุ่ ม ทดลองทั้ง 4 ด้า น คื อ ด้า นการนับ ด้า นการจัด ล าดับ ด้า นการจ าแนกประเภท และด้า นการ
เปรี ยบเทียบ ประกอบด้วย
1. ผลการพัฒนาสื่ อการสอนส่ งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย มีตวั อย่างดังรู ปที่ 1
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสั ม ฤทธิ์ทัก ษะคณิตศาสตร์ ของเด็ กปฐมวัยโดยระหว่ างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 1 ตัวอย่างสื่ อการสอนส่งเสริ มทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบทักษะคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม
ทักษะ
การทดลอง กลุ่มเด็กปฐมวัย N
X
SD
t
Sig.
คณิตศาสตร์ ของ
ก่อน/หลัง
เด็กปฐมวัย

การนับ

การจัดลาดับ

การจาแนก
ประเภท

ด้านการ
เปรียบเทียบ
รวม

ก่อนการทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

2.60
3.16
7.43
5.56
3.13
2.86
7.56
6.13
3.16
3.13
7.60
5.80
3.40
2.83
8.30
5.66
3.07

1.22
1.05
1.04
0.89
1.35
1.04
1.04
0.81
1.20
0.99
1.20
0.61
1.03
1.05
1.03
0.71
1.02

30
30
30

3.78
7.72
5.78

0.51
1.07
0.64

ก่อนการทดลอง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มควบคุม

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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10.77

.000*

13.64

.000*

11.45

.000*

13.18

.000*

11.43

.000*
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ผลตารางที่ 1 พบว่า การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 โดยก่อนการทดลองการใช้สื่อการสอนทักษะคณิตศาสตร์
ทั้ง 4 ด้าน คือด้านการนับ โดยมีค่า t ที่ 10.77 ด้านการจัดลาดับ โดยมีค่า t ที่ 13.64 ด้านการจาแนกประเภท โดยมีค่า
t ที่ 11.45 และด้านการเปรี ยบเทียบ โดยมีค่า t ที่ 13.18 มีค่าคะแนนใกล้เคียงกันของทั้ง 2 กลุ่ม และรวมโดยมีค่า t ที่
11.43 และหลังการทดลองการใช้สื่อการสอนทักษะคณิ ตศาสตร์ กลุ่ม ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ด้านทักษะ
คณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุกด้าน
เปรียบเทียบทักษะคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
9
8

8.3
7.43

7
6

7.72

7.6

7.53
6.13
5.56

5.8

5.66

5.78

การจาแนกประเภท

การเปรียบเทียบ

รวม

5
4
3
2
1
0
การนับ

การจัดลาดับ

กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

รู ปที่ 2 แผนภูมิแท่งการเปรี ยบเทียบทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ผลรู ปที่ 2 พบว่า หลังการใช้สื่อการสอนคณิ ตศาสตร์ ผลค่าคะแนนของกลุ่มทดลอง มีค่าคะแนน
สูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน ทั้งด้านการนับ ด้านการจัดลาดับ ด้านการจาแนกประเภท และด้านการเปรี ยบเทียบ
สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั ครั้ งนี้ เรื่ องการพัฒนาสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้สื่อการสอน มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่ อการสอนในการส่งเสริ มทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทักษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยเด็กปฐมวัย กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการใช้สื่อการสอน มีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
หลังการใช้สื่อการสอนคณิ ตศาสตร์ ทาให้ทกั ษะการนับ การจัดลาดับ การจาแนกประเภท และการเปรี ยบเทียบ
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มีคะแนนสู งขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และผลคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่ อนการทดลองมี ค่า
คะแนนที่ มี ค วามใกล้เคี ย งกัน หลัง การทดลองกลุ่ม ทดลองมี ค่าคะแนนสู งกว่า กลุ่มควบคุม ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงให้เห็ นว่าการพัฒนาสื่ อการสอนด้านคณิ ตศาสตร์ ส่ งผลให้เด็กปฐมวัยมีความทักษะ
คณิ ตศาสตร์สูงขึ้น
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่มีผลต่อทักษะคณิ ตศาสตร์ ของ
เด็กปฐมวัยและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทักษะคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการวิวยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสื่ อการสอนทาให้ทกั ษะทางด้านคณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้นโดยทัก ษะ
ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในภาพรวมสู งกว่า ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าผลสัมฤทธิ์
สู งขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มทดลองมีผลคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยด้านการเปรี ยบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงมาก
ที่สุด ด้านการจาแนกประเภท ด้านการจัดลาดับ ด้านการนับ รองลงมาตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ท้ งั นี้สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ การที่เด็กปฐมวัยมีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ในภาพรวมสู งกว่าก่อน
การใช้สื่อการสอน อาจเป็ นเพราะการพัฒนาสื่ อการสอนทาให้เด็กได้รับทักษะทางด้านคณิ ตศาสตร์ จากการจัด
กิจกรรมผ่านสื่ อที่มีความหลากหลายแปลกใหม่ กระตุน้ ความสนใจสอดแทรกทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ในแต่ละ
กิจกรรมที่นาสื่ อการสอนไปใช้ โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยชอบเรี ยนรู ้ผ่านการเล่นและสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์
เป็ นตัวกลางสาคัญที่ให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ตรง เด็กเกิดความสนุกสนาน รวมทั้งการเล่นโดยใช้สื่อ
การสอนนี้ ทาให้เด็กได้ร่วมเล่นกับเพื่อนเกิดการทางานเป็ นทีม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นเปรี ยบเสมือนเป็ นสิ่ ง
เร้าที่ทาให้เด็กสนใจซึ่งความสนใจนี้เป็ นแรงจูงใจภายในที่มีอนุภาพผลักดันให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้ ใคร่ เรี ยนนาไปสู่
ความงอกงามและพัฒนาในทุก ๆด้าน (กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2543: 47) และการส่ งเสริ มให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง เด็ก ได้ส ารวจจากชุ ดสื่ อต่า ง ๆ ที่ ส อดแทรกทัก ษะคณิ ตศาสตร์ ที่ ทากิ จกรรมเด็ก ๆได้ทดลองใช้ชุดสื่ อ
คณิ ตศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ชุดสื่ อการนับ การจัดลาดับ การจาแนกประเภท และการเปรี ยบเทียบ โดยสอดแทรกทักษะ
พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ การสังเกตสัมผัสผิว ขนาด สี รู ปร่ าง การนับจานวนชิ้นเค้ก เทียนวันเกิด การจัดลาดับขนาดเล็ก
ไปใหญ่ ใหญ่ไปเล็ก การเปรี ยบเที ยบขนาด น้ าหนัก สั้น ยาว ครู มีบทบาทในการสอดแทรกสาระความรู ้ทกั ษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ผา่ นสื่ อที่ใช้ช่วยให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ในขั้นต่อไปแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การให้
เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนกับครู ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทาให้พบคาตอบ
ด้วยตนเองเปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็ นไปตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีโอกาส
ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ซึ่งเป็ นการสนับสนุนให้เด็กได้คน้ พบคาตอบด้วยตนเอง พัฒนาความคิดรวบยอด และความคิด
รวบยอดได้เองในที่สุดต้องใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็ก เพื่อสอนประสบการณ์ใหม่ๆในสถานการณ์
ใหม่ๆ ประสบการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมเดิมที่เคยทามาแล้วหรื อเพิ่มเติมขึ้นอีก
ได้ แม้วา่ จะเป็ นเรื่ องเดิมแต่อาจอยูใ่ นสถานการณ์ใหม่ใช้วิธีการสอนแทรกกับชีวิตจริ งของเด็กเพื่อสอนความคิดรวบ
ยอดที่ยาก การสอนความคิดรวบยอดเรื่ องปริ มาณ ขนาด และรู ปร่ างต่าง ๆต้องสอนแบบค่อย ๆสอดแทรกไปตาม
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ธรรมชาติน้ นั ให้สถานการณ์ที่มีความหมายต่อเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริ ง ให้เด็กได้ท้ งั ดูและจับต้องทดสอบความคิด
ของตนเองในบรรยากาศที่เป็ นกันเอง (นิตยา ประพฤติกิจ 2557 : 19-24)
จาการอภิ ป รายผลสรุ ป ได้ว่า การพัฒนาสื่ อการสอนส่ ง เสริ ม ทัก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ผูว้ ิ จัย จัด ท าขึ้ น
สามารถส่ งเสริ มให้เด็กได้เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ การที่เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรม
ผ่านสื่ อการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย รายด้านสู งขึ้นทุกด้านเมื่อวิเคราะห์รายด้าน
ทักษะด้านการเปรี ยบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ด้านการจาแนกประเภท ด้านการจัดลาดับ ด้านการนับ
รองลงมาตามลาดับ โดยเด็กเรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในการสัมผัสกับสื่ อการสอน รู ้สึกผ่อนคลาย
สนุกสนานเพลิดเพลินและได้ฝึกทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ทาให้เด็กมีทศั นคติที่ดีในการเรี ยน ดังนั้นการพัฒนาสื่ อการ
สอนจึ งส่ งผลให้เด็กปฐมวัยมี ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ ในภาพรวมสู งขึ้นกว่าก่อนได้รับการใช้สื่อการสอนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมผ่านสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ ส่ งเสริ ม
เด็กปฐมวัยให้ได้รับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านนับ การจัดลาดับ การจาแนกประเภทและการเปรี ยบเทียบ
ได้ด้วยตนเองขณะที่ เด็กปฏิ บตั ิ กิจกรรมผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลายเป็ น
รู ปธรรม โดยครู มีบทบาทในการส่ งเสริ มกระตุน้ ให้เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางด้านคณิ ตศาสตร์ ซึ่งเป็ นการปูพ้ืนฐาน
ที่ดีทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทาให้มีความพร้อมเรี ยนรู ้ดา้ นอื่น ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ งาน
1. การนาสื่ อการสอนเพื่อส่ งเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย ไปใช้งานจริ ง ควร
คานึงถึงความพร้อมของเด็ก สถานที่ และความแตกต่างระหว่างบุคลลของเด็ก
2. การจัดกิจกรรมการทดลองหลังการจัดกิจกรรมกับเด็กจานวนมากควรคานึ งถึง ลักษณะของสื่ อที่ใช้
ประกอบในการทากิจกรรม เช่น ขนาดของสื่ อการสอนพอที่เด็กจะสามารถมองเห็นได้ทุกคนและคานึ งถึงความ
ปลอดภัย จึงควรมีครู พี่เลี้ยงที่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด
3. การจัดกิจกรรมผ่านสื่ อการสอนครู ผสู ้ อนควรให้นกั เรี ยนได้ต้ งั คาถามและตอบคาถามต่าง ๆ จากสื่ อการ
สอนที่คุณครู เป็ นผูถ้ ามและเว้นให้เด็กได้คิดหาคาตอบเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความคิดรวบยอด และความเข้าใจ โดยเน้น
ความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมระหว่างผูเ้ รี ยน ครู ผ่านสื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นชุดส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรวิจยั เชิงต่อยอดเชิงลึก เชิงขยายผล เชิงขยายโอกาส เชิงบูรณาการ
1. เชิงต่อยอดเชิงลึก ควรวิจยั การพัฒนาสื่ อที่นาไปใช้ในการพัฒนาด้านพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ท้ งั ร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม ของเด็กปฐมวัย
2. เชิงขยายผลและขยายโอกาส ควรวิจยั การพัฒนาสื่ อที่นาไปใช้ในด้านพัฒนาการและการเรี ยนรู ้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ที่ยึดสมองเป็ นฐาน นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดประสบการณ์
เรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย
3. เชิงบูรณาการ ควรวิจยั การพัฒนาแพลตฟอร์ มดิจิทลั เพื่อการบริ หารจัดการสอนและการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ปฐมวัยที่มีความหลากหลายและบูรณาการกับ การการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning System) ที่บูรณาการ
ทั้งรู ปแบบออนไลน์และออนไซต์
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รั บ การจัด กิ จ กรรมกลางแจ้ง เป็ นการวิ จัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-Experimental Research) กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง ที่มีอายุ 5 -6 ปี ชั้นอนุบาลปี ที่ 3/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยน
วัดเกิดการอุดม จานวน 15 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย โดยได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เป็ นระยะเวลา 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวมจัดกิจกรรมทั้งสิ้ น 24 ครั้ง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนอายุ 4-6 ปี และแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง จานวน 24 แผน การศึกษาครั้งนี้ ใช้
แผนการทดลองแบบ One - Group Pretest Posttest Design สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งสู ง
กว่าก่อนการจัดกิจกรรม
คาสาคัญ: กิจกรรมกลางแจ้ง สมรรถภาพทางกาย เด็กปฐมวัย
Abstract
The objective of this study was to compare physical fitness scores of preschool children before and after
receiving outdoor activities. It was a Quasi-Experimental Research. The sample were 15 preschool boys and girls,
with 5-6 years of age, of kindergarten 3/1 at Wat Kerd Karn Udom School, in the second semester of 2020 academic
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year, which were obtained by Simple Random Sampling. The experimental was carried out 24 times with in the
period of 8 weeks – 3 days per week and 30 minutes per day. The research instruments were the physical fitness
test of students aged 4-6 years and 24 outdoor activities plans. This study used the One -Group Pretest – Posttest
Design experimental model. The statistics used to analyze the data were mean and standard deviation. The results
showed that Physical fitness of early childhood after receiving outdoor activities was higher than before.
Keyword: outdoor activities , physical fitness , early childhood
บทนา
กระทรวงศึกษาธิ การ (2560, น. 2-26) กาหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ไว้ว่า การศึกษาปฐมวัย เป็ นการ
พัฒ นาเด็ ก ตั้ง แต่ แ รกเกิ ด ถึ ง 6 ปี บริ บู ร ณ์ อย่ า งเป็ นองค์ ร วม บนพื้ น ฐานการอบรมเลี้ ย งดู และการส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริ บท
สังคมและวัฒนธรรมที่ เด็ก อาศัย อยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้เ ด็ ก พัฒ นาไปสู่ ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ เกิ ด คุ ณ ค่ า ต่ อ ตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ เด็กอายุ 3-6 ปี ควรได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกาย ตามมาตรฐานที่ 2 คือ ให้มีกล้ามเนื้ อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กนั ของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เป็ นกิจกรรมที่เด็กได้วิ่งเล่น เคลื่อนไหวร่ างกายผ่านการทากิจกรรมต่าง ๆ ในที่
โล่งแจ้ง เช่น สนามหญ้า ใต้ร่มไม้ สนามของโรงเรี ยน ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้กล้ามเนื้ อ
มัดใหญ่พฒั นาได้ดี ก่อให้เกิดทักษะในการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างสมดุลของ
ร่ างกาย ดังที่ วีระพงศ์ บุญประจักษ์ (2545, น. 22) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริ มให้เด็กมีร่างกายที่
แข็งแรงและมีสุขภาพดี น้ นั เป็ นการพัฒนากล้ามเนื้ อใหญ่ กล้ามเนื้ อเล็กให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว
ช่วยพัฒนาประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(2544, น. 15-16) ที่กล่าวถึงกิจกรรมกลางแจ้ง ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นเด็กยังได้
เห็นสิ่ งต่าง ๆ ได้รับประสบการณ์แปลก ๆ ครู จึงไม่ควรละเลยการจัดให้เด็กได้เล่นกลางแจ้ง เพราะการเล่นกลางแจ้ง
มีความสาคัญต่อพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดสภาพแวดล้อมอุปกรณ์เครื่ องเล่นกระตุน้ ให้เด็กเกิด
ความอยากรู ้อยากเห็น เกิดการสารวจค้นคว้าด้วยตัวเองภายใต้บรรยากาศที่อิสระเพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ต่อไป
ในขณะเดียวกัน เด็กก็ได้รับความสนุกสนาน รู ้จกั เล่นเป็ นกลุ่ม เคารพกฎกติกาและสามารถสร้างความปลอดภัยใน
การเล่น อันจะเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะนาไปสู่ การพัฒนาการทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ด้วย
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ด้วยความสาคัญดังกล่าว ทาให้ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่ากิ จกรรมกลางแจ้ง ที่มีท้ งั รู ปแบบ เกมต่าง ๆ มีความ
น่ าสนใจ ทาให้เกิดความสนุ กสนาน ไม่ทาให้เด็กรู ้สึกเบื่อหน่ าย และช่วยพัฒนากล้ามเนื้ อมัดใหญ่แก่เด็กได้ จึ ง
ทาการศึกษาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มสมรรถภาพทางกายเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั อนุบาลปี ที่ 3 ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนวัดเกิ ดการอุดม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา ปทุมธานี เขต 1
จังหวัดปทุมธานี จานวน 2 ห้องเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั อนุบาลปี ที่ 3/1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนวัดเกิดการอุดม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
จังหวัดปทุมธานี ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างด้วยการจับฉลาก 1 ห้องเรี ยน จากจานวน 2 ห้องเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. จัดเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ แ บบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนัก เรี ย น อายุ 4-6 ปี และเกณฑ์ม าตรฐาน
สมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กไทยอายุ 4-6 ปี ของ สุ พิตร สมาหิ โต และคณะ (2555, น 1 – 34) จานวน 6 ด้าน คือ
ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อและต้นขาด้านหลัง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแขน ความเร็ วในการเคลื่อนที่ ความ
แข็งแรงและกาลังของกล้า มเนื้ อขา ความแข็งแรงและความอดทนของกล้า มเนื้ อท้อง ความคล่องแคล่วว่อ งไว
ความเร็วและความสามารถในการทรงตัว
2. สร้างแผนการจัดกิ จกรรมกลางแจ้ง จานวน 24 แผน โดยใช้เกมในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่ อ
ส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกายสาหรับเด็กปฐมวัย มี 6 ด้าน คือ ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อและต้นขาด้านหลัง ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อแขน ความเร็ วในการเคลื่อนที่ ความแข็งแรงและกาลังของกล้ามเนื้ อขา ความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้า มเนื้ อท้อง ความคล่ องแคล่ วว่องไว ความเร็ วและความสามารถในการทรงตัว เสนอต่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง ปรับแผนการจัดกิจกรรม
กลางแจ้งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 อายุ 5-6 ปี ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาไปปรับใช้กบั กลุ่มทดลองต่อไป
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2. จัดเตรี ยมสื่ อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กทั้ง 6 ด้าน ก่อนและหลังการทดลอง เตรี ยมอุปกรณ์ ดังนี้
กล่องเครื่ องมือวัดความอ่อนตัว ขนาดสู ง 30 เซนติเมตร มีสเกลของระยะทางตั้งแต่ค่าลบถึงค่าบวกเป็ นเซนติเมตร
บาร์เบลและตุม้ น้ าหนัก มีน้ าหนักรวม 1.5 กิโลกรัม นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที เทปวัดระยะทางมีค่าเป็ นเซนติเมตร
และเมตร แผ่นยางสาหรับยืนกระโดดไกลมีสเกลบอกระยะทางเป็ นเซนติเมตร แปรงปัดฝุ่ นหรื อผ้าเช็ดแผ่นยาง เบาะ
รองพื้นหรื อสนามหญ้านุ่ม ๆ กรวยหรื อหลัก สูง 80 เซนติเมตร จานวน 3 อัน แปรงลบกระดานจานวน 2 อัน ปูนขาว
2. การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง จานวน 24 แผน เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ดงั นี้ ลูกบอล
นกหวีด กรวยจราจรขนาดเล็ก เทปผ้า ห่ วงฮูลาฮูป สติ๊กเกอร์ รูปสัตว์ - ตัวเลข ที่คาดศีรษะรู ปสัตว์ นาฬิกาจับเวลา
ลูกโป่ ง ไข่ไก่ ช้อนด้ามยาว โดยเลือกใช้อุปกรณ์ตามที่กาหนดในแต่ละแผน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ติ ดต่อประสานงานกับ โรงเรี ย นวัด เกิ ดการอุดม จังหวัดปทุมธานี เพื่ อขอความอนุ เคราะห์ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
2. เก็บคะแนนทดสอบก่อนการทดลองโดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนอายุ 4-6 ปี ใช้เวลา
1 สัปดาห์
3. ผูว้ ิจยั จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกายของเด็ก ปฐมวัยจานวน
24 แผน เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที
4. เก็บคะแนนทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนอายุ 4-6 ปี ใช้เวลา
1 สัปดาห์
5. นาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยทั้งก่อนและหลังการทดลอง ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทารายงานการวิจยั ต่อไป
ผลการวิจัย
เมื่อเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งรายด้านและ
โดยรวม ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฎผลดังนี้
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลอง แยกรายด้าน
สมรรถภาพทางกาย

การทดลอง
ก่อน/หลัง
ก่อนทดลอง

N
15

หลังทดลอง

2.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
แขน
3. ความเร็วในการเคลื่อนที่

X̅

S.D.

t

2.33

0.62

9.73

Sig
1 tail
.00**

15

4.20

0.41

ก่อนทดลอง

15

2.40

0.51

12.44

.00**

หลังทดลอง

15

4.20

0.41

ก่อนทดลอง

15

2.47

0.52

8.09

.00**

หลังทดลอง

15

4.27

0.46

4. ความแข็งแรงและกาลังของ ก่อนทดลอง
กล้ามเนื้อขา
หลังทดลอง

15

2.27

0.46

13.48

.00**

15

4.33

0.49

5. ความแข็งแรงและความอดทน ก่อนทดลอง
ของกล้ามเนื้อท้อง
หลังทดลอง

15

2.40

0.51

10.46

.00**

15

4.07

0.26

1.ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อ
และต้นขาด้านหลัง

6.ความคล่องแคล่วว่องไว
ก่อนทดลอง
15
2.27
0.46
11.83
.00**
ความเร็วและความสามารถใน หลังทดลอง
15
4.27
0.46
การทรงตัว
** มีนยั สาคัญที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย แยกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านความ
อ่อนตัวของกล้ามเนื้อและต้นขาด้านหลัง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.20
ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแขน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.20
ด้านความเร็วในการเคลื่อนที่ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.27
ด้านความแข็งแรงและกาลังของกล้ามเนื้ อขา ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 และหลังการทดลอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.33
ด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อท้อง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 และหลังการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.07
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ด้านความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็ วและความสามารถในการทรงตัว ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.27 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.27
พบว่าสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยทั้ง 6 ด้าน มีคะแนนหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลอง โดยรวม
X̅
สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย
N
S.D.
t
Sig 1 tail
ก่อนทดลอง
15
2.35
0.21
23.38 .00**
หลังทดลอง
15
4.22
0.21
** มีนยั สาคัญที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง โดยรวม
พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 4.22 นัน่ คือ สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยหลัง
การทดลองโดยรวมสู งกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
หลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมกลางแจ้งมี สมรรถภาพทางกายสู งกว่าก่ อนทดลอง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งคะแนนเปรี ยบเทียบ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมกลางแจ้งส่ งผลให้เด็กปฐมวัยมี
สมรรถภาพทางกายสู งขึ้นทั้งรายด้านและโดยรวม และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพทางกายรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า
เด็กปฐมวัยมีคะแนนสมรรถภาพทางกายที่เพิ่มขึ้นจากมากไปน้อย เรี ยงตามลาดับดังนี้ ความแข็งแรงและกาลังของ
กล้ามเนื้ อขา ความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็ วและความสามารถในการทรงตัว ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อและต้น
ขาด้านหลัง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแขน ความเร็ วในการเคลื่อนที่ และความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อท้อง
อภิปรายผล
การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งให้แก่เด็กปฐมวัย ส่ งผลให้เด็กมีสมรรถภาพทางกายทั้ง
รายด้านและโดยรวมสู งขึ้น สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
การออกแบบการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่คานึงถึงพัฒนาการและธรรมชาติตามวัยของเด็ก บูรณาการเข้า
กับองค์ประกอบในการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ของสานักงานกองทุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(2563) จึงได้แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ส่งเสริ มสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย จากผลการเปรี ยบเทียบ
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ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่ได้จากงานวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่า สมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย ด้านความ
แข็งแรง และกาลังของกล้ามเนื้อขา มีผลในการทดสอบที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติมาพร ชัยสมุทร และนิตยา ประพฤติ
กิจ (2556 หน้า 186) ที่ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่มีต่อความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ของเด็ก
ปฐมวัยชั้นปี ที่ 1 โรงเรี ยนอันนาลัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่พบว่า หลังการทากิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
เด็กปฐมวัยมี ความพร้ อมในการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่โดยรวมและรายด้า น ได้แก่ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ ด้านการ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ ด้านการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ ด้านคุณลักษณะของการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ของเด็กปฐมวัย
สู งกว่าก่อนการทากิจกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจยั พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งไม่เพียงมีสมรรถภาพทางกายสู งขึ้น แต่ยงั
ได้รับความสนุกสนาน และอยากเล่นกิจกรรม ซ้ าอีก ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งต่อไป อาจสอดแทรกเรื่ องราว หรื อนิทาน
ในแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อส่ งเสริ มจินตนาการแก่เด็กได้อีกทางหนึ่ง
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2560). หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560. กรุ ง เทพฯ: โรงพิ ม พ์ชุ ม นุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด
ฐิติมาพร ชัยสมุทร และ นิตยา ประพฤติกิจ. (2556). ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งที่มีต่อความพร้อมในการ
ใช้ ก ล้า มเนื้ อ ใหญ่ ข องเด็ ก ปฐมวัย ชั้น ปี ที่ 1 โรงเรี ย นอัน นาลัย อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด สมุ ท รสาคร, กลุ่ ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปี ที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน -ธันวาคม
2556.
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อายุ 4-6 ปี กรุงเทพฯ.
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2544). คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการละเล่ น
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อพัฒนาแอปพลิ เคชันบนมื อถื อในการเรี ย นรู ้ ค าศัพ ท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบิน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบินโดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ และ 3) เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
แอปพลิเคชันบนมือถือในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบิน ประชากรในงานวิจยั
ครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญ บุ รี จ านวน 151 คน กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 50 คน โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แอปพลิเคชันบนมือถือ แบบสอบถาม และแบบทดสอบก่อน
และหลัง การใช้แอปพลิ เคชันมื อถื อเพื่ อการเรี ย นรู ้ ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า paired samples t-test ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินแอปพลิเคชันบน
มือถือด้านคุณภาพของเนื้ อหาและการนาไปใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =4.08, SD=0.47) และคุณภาพด้านการ
ออกแบบอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =3.92, SD=0.35) 2) ผลการเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู ้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เรี ยนรู ้คาศัพท์
จากการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือโดยมีผลการเรี ยนรู ้การใช้แอปพลิเคชันเฉลี่ย (𝑥̅ = 45.5, SD=2.87) สู งกว่าก่อน
เรี ยน (𝑥̅ = 35, SD=3.39) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.44, SD=0.59) ข้อเสนอแนะกล่าวถึงการนาผลของงานวิจยั ไปใช้ในการเรี ยนการสอน และข้อ
ควรคานึงถึงในการทาวิจยั ในอนาคต
คาสาคัญ: แอปพลิเคชันบนมือถือ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ การเดินทางโดยเครื่ องบิน
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Abstract
The objectives of this study were to 1) develop the mobile application for learning English vocabulary for
air travel, 2) compare learning outcomes before and after learning English vocabulary for air travel through the
mobile application, and 3) explore the users’ satisfaction toward the mobile application for learning English
vocabulary for air travel. The population in this study included 151 second-year English for communication
students, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The samples consisted of 50
participants selected through a purposive sampling technique. The research instruments included a mobile
application, a questionnaire, and pre-test and post-test. The statistics used to analyze the data were mean, standard
deviation and paired samples t-test. The research results revealed that 1) the quality of the content and usefulness
(𝑥̅ =4.08, SD=0.47) and the design aspect (𝑥̅ =3.92, SD=0.35) were rated at a high level, 2) the participants who
learnt the vocabulary through the mobile application had a higher level of learning outcomes (𝑥̅ = 45.5, SD=2.87)
than before learning (𝑥̅ = 35, SD=3.39) with statistical significance at the .05 level, and 3) the participants’ overall
satisfaction of using the mobile application (𝑥̅ = 4.44, SD=0.59) was at a high level. The recommendations for
further studies and concerns about research implementation were discussed.
Keyword: mobile application , English vocabulary , air travel
บทนา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางที่คนจานวนมากใช้ในการสื่ อสารในเวทีนานาชาติโดยผ่านการฟัง การพูด การ
อ่าน หรื อการเขียน โดยมีประชากรมากกว่า 360 ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการติดต่อสื่ อสารกัน
ในขณะที่ประชากรมากกว่า 750 ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง และมีประเทศจานวน 61 ประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการ (Festallor Education School, 2560) ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ที่มีการขนส่ งสิ นค้า
การหลั่ง ไหลของการบริ ก าร ทุ นและผูค้ น ประเทศไทยได้ก าหนดทิ ศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 เพื่ อ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน ได้ระบุนโยบายการพัฒนากาลังคนด้านทักษะการสื่ อสารเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ ต้ ัง อยู่บ นพื้ น ฐานของการใช้น วัต กรรม และยกระดับคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในการแข่งขันกับนานาชาติได้ (Thailand 4.0, 2564) จากเหตุผลข้างต้น ทักษะภาษาอังกฤษจึงมีบทบาท
สาคัญอย่างมากในการติดต่อสื่ อสารและการขับเคลื่อนการทากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
ในการสะท้อนความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนเพื่อก้าวเข้าสู่ ตลาดแรงงานเป้ าหมาย ข้อสอบ
TOEIC หรื อย่อมากจาก Test of English for International Communication เป็ นข้อสอบมาตรฐานระดับสากลเพื่อวัด
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน และในบริ บทการทางาน ข้อสอบ
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TOEIC จัดทาโดย Educational Testing Service (ETS, 2021) ประเทศสหรัฐอเมริ กาและพัฒนาต่อในประเทศญี่ปุ่น
รู ป แบบข้อสอบที่ ใ ช้ใ นประเทศไทยคื อ Redesigned (Listening and Reading Test) ผลของการทดสอบดัง กล่ า ว
นามาใช้ในการพิจารณาความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าทางานในธุ รกิจต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรมการ
บริ การ สถาบันการเงิน และบริ ษทั ข้ามชาติ เพื่อปรับเงินเดือน เพื่อเลื่อนตาแหน่ง หรื อแม้แต่การคัดเลือกพนักงาน
ไปอบรมยังต่างประเทศ ตลอดจนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของสถาบันต่าง ๆ ดังนั้นการทาคะแนน TOEIC ได้สูง
ย่อมแสดงว่าบุคคลนั้นย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน
อย่า งไรก็ ตาม จากผลการสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษโดยดัช นี EF (English Proficiency
Index, 2021) สาหรับทักษะการฟั งและทักษะการอ่านพบว่า ความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยนั้น
คะแนนอยู่ในอันดับที่ 100 จากประเทศที่เข้าร่ วมสอบทั้งหมด 112 ประเทศ ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่มความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษระดับต่ามาก (very low proficiency) เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศจากกลุ่มเอเชียพบว่ า ประเทศไทยอยู่
อันดับที่ 22 จากจากประเทศที่เข้าร่ วมสอบทั้งหมด 24 ประเทศ จากการจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผูเ้ รี ยน
ต้องได้รับการพัฒนาให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และแข่งขันกับนานาชาติได้
ความรู ้ เ รื่ อ งค าศัพ ท์ เ ป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ส าคัญ และเป็ นเทคนิ ค พื้ น ฐานในการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ
นอกจากนี้แล้วคาศัพท์ยงั ส่งเสริ มและเกี่ยวข้องกับทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพื่อให้เข้าใจและสื่ อสารได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ Stewick (1972) กล่าวว่า องค์ประกอบสาคัญของภาษาใดภาษาหนึ่งประกอบด้วย เสี ยง โครงสร้าง
และคา ในการเรี ยนภาษานั้น องค์ประกอบทั้งสามนี้จะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและสื่ อสารกับผูอ้ ื่นในเรื่ องนั้น ๆ
ได้ อ ย่ า งประสบความส าเร็ จ จะเห็ น ได้ ว่ า ความรู ้ ด้ า นค าศัพ ท์ เ ป็ นหนึ่ งในปั จ จัย ที่ จ าเป็ นต่ อ การ เรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ คาศัพท์คือ กลุ่มเสี ยง กลุ่มคา และเสี ยงพูดที่มีความหมายที่ปรากฏทั้งการพูดและการเขียนในการ
ที่จะสื่ อความหมายเกี่ยวกับความรู ้สึกนึ กคิด ความปรารถนา หรื อข้อมูลต่าง ๆ ของมนุษย์ การที่มนุษย์คนหนึ่ งมี
ความรู ้และสามารถใช้คาศัพท์เป็ นเครื่ องบ่งบอกว่า บุคคลนั้นมีความเข้าใจและสามารถสื่ อสารได้มากน้อยเพียงใด
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Burns and Lowe (1966) และ Thornbury (2002) คาศัพท์มีความสาคัญต่อการเรี ย นรู ้
ภาษา ถ้าผูเ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ในภาษาใหม่ไม่เพียงพอหรื อไม่มีความรู ้เรื่ องคาศัพท์เลย ผูเ้ รี ยนคนนั้นจะ
ประสบปั ญหาหรื อไม่เข้าใจในการสื่ อความหมายได้ ดังนั้นคาศัพท์เป็ นสิ่ งสาคัญในกระบวนการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศและเป็ นพื้นฐานทางภาษาที่สาคัญที่ผเู ้ รี ยนควรเรี ยนรู ้เป็ นอันดับแรกเพื่อเชื่อมโยง
สู่ทกั ษะอื่น ๆ และสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันและเข้ามาช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนให้
ดีข้ นึ ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ด้านการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่ตอ้ งเน้นกระบวนการ
เรี ยนรู ้และบูรณาการทั้งความรู ้และทักษะเทคโนโลยี (Phongcharoen, 2017) จากการสารวจของ Educause Center
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for Applied Research (2021) พบว่า นัก ศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ ง เลื อ กที่ จ ะใช้อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต และ 67% ของนักศึกษาที่สารวจเชื่ อว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
นาไปสู่ ความสาเร็ จด้านวิชาการ บทบาทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ทาให้วงการการศึกษามี ทางเลือกสาหรับผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนมากขึ้น โปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ คือ Thunkable โปรแกรม Thunkable คือโปรแกรม
สาหรับสร้างแอปพลิเคชันที่รับรองการใช้งานได้ท้ งั ระบบปฏิบตั ิการ iOS และ android บนสมาร์ทโฟน ใช้งานได้
ง่ายและสะดวก (Mr.Laz, 2563) ซึ่งนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั นี้
มีงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ได้นาอุปกรณ์เคลื่อนที่มาพัฒนาเรื่ องการเรี ยนการสอน Gikas และ Grant (2013) ได้
ศึ ก ษาการเรี ย นการสอนโดยผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ กับ นัก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา 3 แห่ง พบว่า อุปกรณ์เคลื่อนที่และการใช้โซเชียลมีเดียนั้นมีบทบาทอย่างมาก ในการสร้างโอกาสการ
โต้ตอบ การทางานร่ วมกัน และนักศึกษายังได้สร้างเนื้อหาและสื่ อสารผ่านโซเชียลมีเดียอีกด้วย
นอกจากนี้ Demir และ Akpinar (2018) ได้ศึกษาผลของการใช้แอปพลิเคชันการเรี ยนรู ้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทัศนคติต่อการเรี ยนรู ้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระดับการพัฒนาการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในประเทศตุรกี พบว่าการเรี ยนรู ้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางวิชการ
ของนักศึกษาได้ ซึ่ งนักศึ กษาทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีทศั นคติ ที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่
นอกจากนี้ นกั ศึกษายังชื่นชอบการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเพราะว่าวิธีการสอนแบบนี้ เป็ นการสร้างแรงจูงใจ ซึ่ งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาว่าการเรี ยนรู ้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพามีผลในทางบวกต่อการแสดงความสามารถทางวิชาการ
และส่ งเสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้ ในประเทศไทย มนธิ รา บุญญวิน และคณะ (2563) ได้พฒั นา
แอปพลิ เ คชัน เพื่ อ การศึ ก ษาในรายวิ ช าภาษาอัง กฤษ เรื่ อ ง Modal Verbs ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจากการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา และประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ผลของงานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษามีคุณภาพด้านเนื้ อหาและ
คุณภาพด้า นการออกแบบอยู่ใ นระดับ มาก และที่ ส าคัญคือ นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ จ ากการใช้แ อปพลิ เ คชัน เพื่ อ
การศึกษานี้ มีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ย นสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ในขณะเดียวกันการศึกษาครั้ งนี้
พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากความสาคัญ ปัญหา และงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการเรี ยนรู ้ยงั มีจานวนไม่มากพอ
กลุ่มผูว้ ิจยั ซึ่ งได้ออกปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่บริ ษทั ไทยไลอ้อน เมนทารี จากัด หรื อสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้
เล็งเห็นความสาคัญและการต่อยอดจากการออกปฏิบตั ิสหกิจศึกษาดังกล่าวในการที่ จะพัฒนาแอปพลิเคชันคาศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดิ นทางโดยเครื่ องบิน การเรี ยนรู ้คาศัพท์ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์กับ ทั้งผูเ้ ดิ น โดย
เครื่ องบินและนาคาศัพท์ดงั กล่าวไปใช้ประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเดินทางโดย
เครื่ องบิน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการเดินทางโดย
เครื่ องบินโดยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ
3. เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สาหรับการเดินทางโดยเครื่ องบิน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับการ
เดินทางโดยเครื่ องบิน สาหรับผูเ้ ตรี ยมตัวสอบโทอิค
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2ปี การศึกษา 2563
จานวน 151 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษา 50 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เป็ นแบบ one group pretest – posttest design ทาการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม มีการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลวิจัย ได้แก่
3.1. แอปพลิเคชันคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่ องบิน
3.2. แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน
3.3 แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ในรู ปแบบ google form มีขอ้ สอบจานวน50 ข้อ
เป็ นรู ปแบบมีตวั เลือก
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันในการเรี ยนรู ้คาศัพท์การเดินทาง
โดยเครื่ องบิน ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
และตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสาหรับคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดินทางโดย
เครื่ องบิน
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สาหรับแบบทดสอบและแบบสอบถามได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ ความ
เหมาะสมเชิงเนื้ อหา ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและจุดประสงค์ (Item– Objective of Congruence:
IOC) โดยหาค่า IOC คัดเลือกข้อที่มีค่าระหว่าง 0.65 - 1.00 โดยได้มีการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. วิธีการสร้ างแอปพลิเคชัน
4.1. ศึกษารวบรวมข้อมูลคาศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อสอบโทอิคที่เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่ องบิน
จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ (British Council, 2 5 6 4 ; khunnaiver, 2 5 6 4 ; พี่ บิ๊ ก , 2 5 5 8 ) เ ช่ น
https://khunnaiver.blogspot.com/2 0 1 9 / 0 9 / English-airport-aircraft-vocabulary.html?m=1 ,
https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/general/miscellaneous/vocabulary-about-airport-and-travelling แ ล ะ
https://www.wegointer.com/2015/01/useful-vocab-airport คาศัพท์แบ่งเป็ น 2 กลุ่มหลักๆ คือ คาศัพท์ในสนามบิน
และคาศัพท์เครื่ องบินโดยสาร ซึ่งคาศัพท์ที่เลือกมามีความถี่ปรากฏซ้ ากันในแต่ละเว็บไซต์ และคาศัพท์เหล่านี้จดั อยู่
ในระดับ A2, B1 หรื อ B2 ความยากของคาศัพ ท์มี ต้ งั แต่ ระดับ ต้นถึ ง ระดับกลางสู ง อิงตามมาตรฐานสากลที่ ใ ช้
อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) โดยได้
ตรวจสอบระดับความยากจาก EnglishProfile: The CEFR for English (Cambridge University Press, 2015)
4.2. ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่ องบิน
ผูใ้ ช้งานสามารถฟังการออกเสี ยงภาษาอังกฤษแต่ละคา และตรวจสอบคาแปลภาษาไทยได้
4.3. ดาเนินการใส่คาศัพท์ลงในแอปพลิเคชันบนเว็บ Thunkable ดังรู ปที่ 1.1 และ1.2

รู ปที่ 1.1 หน้าแอปพลิเคชัน
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รู ปที่ 1.2 ต่อบล็อกคาสัง่
4.4 นาแบบประเมินคุณภาพ application ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบคุณภาพและความ
เหมาะสมของเครื่ องมือ โดยใช้รูปแบบของการประเมินเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และได้
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาทาการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ดาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา โดยการติดต่อสื่ อสารส่งลิงค์
หรื อ QR Code แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั และให้คาแนะนาการใช้งานแอป
พลิเคชัน แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แอป
พลิเคชัน
5.2 เก็บรวบรวมผลการทาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และผลประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ใช้แอปพลิเคชันในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ผา่ นทาง Google form
5.3 นาผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และการประเมินความ
พึงพอใจ มาคานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
6. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ผลการวัดความคิดเห็นของผูใ้ ช้ระบบ และประเมินคุณภาพเรื่ องพัฒนาแอปพลิเค
ชันคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่ องบิน ได้นาการแปลผลของความคิดเห็น พิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ผลการศึกษาและการอธิปรายผล
ผลของงานวิจยั นี้สามารถสรุ ปผลตามจุดประสงค์ของงานวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่ องบิน
จากตารางที่ 1 พบว่ามีคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =4.00, SD=0.41) โดยได้แบ่งออกเป็ น 2
ด้านที่สาคัญ คือ คุณภาพด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.92, SD=0.35) ซึ่งประกอบไปด้วยการเรี ยงลาดับ
ขั้นตอนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ ระดับความยากของคาศัพท์ ความสะดวกต่อการเข้าถึงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
และรู ปแบบไม่ซับซ้อนและสะดวกต่อการเรี ยนรู ้ ส่ วนคุณภาพด้านเนื้ อหาและการนาไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ =4.08, SD=0.47) ซึ่ งพิจารณาจากประโยชน์ของผูใ้ ช้จากการคาดหวังระดับคาศัพท์ ความสะดวกในการ
เรี ยนรู ้คาศัพท์ ความสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ และความพึงพอใจการใช้โดยรวม จะเห็นว่าผลของ
คุณภาพด้านเนื้ อหาและการนาไปใช้ประโยชน์สูงกว่าคุณภาพด้านการออกแบบ นัน่ แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันนี้
มีความโดดเด่นด้านความความรู ้และการนาไปใช้ประโยชน์ซ่ ึงได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งลักษณะการใช้
งานของแอปพลิชนั นั้น ผูใ้ ช้งานสามารถฟังการออกเสี ยงคาศัพท์แต่ละคา และเรี ยนรู ้ความหมายภาษาไทยของแต่ละ
คาได้ อีกทั้งจานวนคาศัพท์ในแอปพลิเคชันนี้ มีท้ งั หมด 50 คา อาจทาให้ผเู ้ รี ยนไม่รู้สึกว่ามากเกินไปสาหรับพวกเขา
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ในด้านรู ปลักษณ์ภายนอกสี ที่ใช้ในแอปพลิเคชันเป็ นสี ที่ดูสบายตา และการจัดเรี ยงเนื้ อหา
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ไม่แออัดจนเกินไป ซึ่งจะเห็นว่าผลทั้งด้านการออกแบบและด้านการนาไปใช้ประโยชน์มีค่าอยู่ใน
ระดับเท่ากันคือระดับมาก ซึ่งทั้งสองด้านเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อสร้างแอปพลิชนั เพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์
ตารางที่ 1 ผลการการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันการเรี ยนรู ้คาศัพท์
รายการประเมิน
ด้านการออกแบบ
ด้านเนื้ อหาและการนาไปใช้ประโยชน์
รวม

SD

̅
𝒙
3.92
4.08
4.00

0.35
0.47
0.65

แปลผล
มาก
มาก
มาก

2.
ผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่ องบิน จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษชั้นปี ที่ 2 มีผลการเรี ยนรู ้
หลังเรี ยน (𝑥̅ = 45.5, SD=2.87) สู งกว่าก่อนเรี ยน (𝑥̅ = 35, SD=3.39) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 เนื่องจาก
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แอปพลิเคชันเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่ องบินมีคุณภาพด้านเนื้อหาและการ
นาไปใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งได้ทาการเลือกคาศัพท์ที่เกี่ยวกับการเดินทางเครื่ องบินที่ปรากฏตามแหล่งต่าง
ๆ และคาศัพท์เหล่านี้จดั อยูใ่ นระดับ A2, B1 และ B2 ความยากของคาศัพท์ต้ งั แต่ระดับต้นถึงระดับกลางสู ง อิงตาม
มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) อีกทั้งได้รับการตรวจเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ส่ งผลให้การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่ได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยแอปพลิเคชันเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ มีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ Demir และ Akpinar (2018) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยการใช้แอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนในการเรี ยนรู ้ในวิชา Computer Education and Instructional Technology Department กับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ในประเทศตุรกี โดยใช้ขอ้ สอบ Academic Achievement Test ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในกลุ่ม
ทดลอง พบว่า ผลคะแนนจากข้อสอบหลังเรี ยน (𝑥̅ = 31.13) สูงกว่ากว่าผลคะแนนก่อนเรี ยน (𝑥̅ = 25.20) นอกจากนี้
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองสามารถทาคะแนนในข้อสอบ follow up tests (U=80.000, p<0,005) ได้
ดีกว่าเมื่อผ่านไป 6 เดือนหลังการวิจยั นั้นแสดงให้เห็นว่า การเรี ยนรู ้ผา่ นอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่งผลต่อความคงอยูแ่ ละ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมากกว่า และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนธิรา บุญญวิน และคณะ (2563) ได้พฒั นาแอป
พลิเคชันเพื่อการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่ อง Modal Verbs สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า
ผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่ได้เรี ยนด้วยการใช้แอปพลิเคชันเรื่ อง Modal Verbs ของนักศึกษามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน (𝑥̅ = 13, SD = 2.41) สู งกว่าก่อนเรี ยน (𝑥̅ = 8.55, SD =
2.75)
ตารางที่ 2 ผลการสอบก่อนและหลังเรี ยนคาศัพท์ผา่ นแอปพลิเคชัน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
50
50

35.00
45.50

SD
3.39
2.87

t
22.737

p
.000*

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่ องบิน กลุ่มผูต้ อบแบบประเมินส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 60% และเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 40% จากการสารวจ ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =4.44, SD=0.59) ดังแสดงในตารางที่
3 และพบว่า ผลความพึงพอใจต่อการออกเสี ยงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากที่สุด (𝑥̅ =4.62, SD=0.52) รองลงคือ
คาศัพ ท์ถูก ต้องใช้ง านได้จ ริ ง (𝑥̅ =4.60, SD=0.53) ตามด้วยความพึ งพอใจต่ อการเรี ย นรู ้ แ อปพลิ เคชัน โดยรวม
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(𝑥̅ =4.40, SD=0.63) ซึ่ งสังเกตได้ว่า ผลความพึงพอใจที่อยู่สามอันดับแรกอยู่ดา้ นเนื้ อหา เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
การประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหาและการนาไปใช้ประโยชน์ที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ประเมิน อย่างไรก็ตามทั้งผลความพึง
พอใจด้านการออกแบบและด้านเนื้ อหาโดยส่ วนใหญ่อยู่ในระดับเดียวกันคือระดับมาก ซึ่ งการออกแบบและเนื้ อหา
ของการเรี ยนจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการวิจยั (Wu et al., 2012) ผลความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนจากการใช้แอปพลิชนั เพื่อการเรี ยนรู ้ในงานวิจยั นี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เช่น Demir และ Akpinar (2018), Gikas และ Grant (2013) และ มนธิ
รา บุญญวิน และคณะ (2563)
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ผา่ นแอปพลิเคชัน
x̅

หัวข้อประเมิน
ด้านการออกแบบ
1.แอปพลิเคชันมีสีสันสาวงาม
2.ตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา
ด้านเนื้ อหา
3.คาศัพท์ถูกต้องใช้งานได้จริ ง
4.ออกเสี ยงได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
5.พึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้แอปพลิเคชันโดยภาพรวม
รวม

SD

ระดับความพึงพอใจ

4.32.
4.26

0.58
0.69

มาก
มาก

4.60
4.62
4.40

0.53
0.52
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.44

0.59

มาก

จากงานวิจยั นี้และงานวิจยั ก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นว่า การเรี ยนรู ้ผา่ นอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างเช่น แอป
พลิเคชันในถือมือ หรื อแท็บเล็ต กระตุน้ ความสนใจและสร้างแรงจูงใจของผูเ้ รี ยน อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศในการ
เรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกิจกรรมทางโซเซียลมีเดีย (Demir & Akpinar, 2018; Ozan, 2013) ด้วยเหตุผลการเข้าถึง
ข้อมูลและเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถโต้ตอบกับผูค้ นจากที่ต่าง ๆ และมีความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Demir &
Akpinar, 2018) ดังนั้นอุปกรณ์เคลื่อนที่จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนและนักการศึกษาในการที่จะนาเทคโนโลยี
ดังกล่าวมาปรับประยุกต์และพัฒนาส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนต่อไป
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ข้ อเสนอแนะและการนาผลงานวิจัยไปใช้
1. ผลของงานวิจยั นี้สามารถนาปรับประยุกต์ใช้และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ได้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามอัธยาศัย และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นเทคโนโลยี
2. ควรทาวิจยั ในลักษณะนี้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ หรื อทักษะอื่น ๆ เพื่อสรุ ปผลในวงกว้างเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
เคลื่อนที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3. ในการเรี ยนรู ้ผา่ นอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความพร้อมด้านอุปกรณ์และสัญญาอินเทอร์เน็ตเป็ นประเด็นที่สาคัญที่
ผูเ้ กี่ยวข้องต้องคานึงถึงและปรับปรุ งคุณภาพปัจจัยดังกล่าว
4. ควรออกแบบแอปพลิเคชันให้มีรูปแบบดึงดูดใจ และมีกิจกรรมการโต้ตอบที่หลากหลายแต่ไม่ซบั ซ้อนเพื่อ
สร้างแรงจูงให้กบั ผูใ้ ช้งานและเกิดการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงสู่ทกั ษะหรื อสถานการณ์อื่นได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึ กษาจานวน 401 คน เป็ นชายจานวน 176 คน และหญิ ง
จานวน 225 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 401 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าที (t-test) ที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั
พบว่า ค่าดัชนี มวลกายของนักศึกษาโดยเฉลี่ยส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีรูปร่ างสมส่ วน ไม่มีภาวะน้ าหนักเกิน
โดยมีค่าดัชนี มวลกายเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 22.60 ซึ่ งนักศึกษาชายมีค่าดัชนี มวลกายเฉลี่ยคือ 22.48 มีรูปร่ างสม
ส่วน และนักศึกษาหญิงมีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยคือ 21.60 มีรูปร่ างสมส่วนเช่นกัน พฤติกรรมการลดความอ้วนของ
นักศึกษาอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่นกั ศึกษาชายจะมีพฤติกรรม
การลดความอ้วนมากกว่านักศึกษาหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: พฤติกรรมการลดความอ้วน นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Abstract
The purposes of this research were to study and compare the obesity reduction behaviors of undergraduate
students of Rajamangala University of Technology Phra Na Khon. The questionnaire was used as a research tool
to collect the data. The samples in this study were 401 students: 176 male and 225 female students. All 401
questionnaires were returned as 100 percent. Statistics used for analyzing the data were the mean score, standard
deviation and t-test. The statistical significance was at the 0.05 level. It was found that the average body mass index
of the majority of the students was at a moderate level which was 22.60. They were in normal shape and not
overweight. The male students had an average body mass index of 22.48 and the female students had an average
body mass index of 21.60. Both males and females were in normal shape. In addition, the students' obesity reduction
behaviors were at a low level. The research results also showed that the obesity reduction behaviors of the
211

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

undergraduate students were significantly different at 0.05 level and the obesity reduction behaviors of the male
students were significantly higher than that of the female students at the 0.05 level.
Keyword: the Obesity Reduction Behavior , Undergraduate Students , Rajamangala University of Technology
Phra NaKhon
บทนา

ปั จจุบนั ได้มีการสารวจโดยการวัดเส้นรอบเอวของประชาชนไทยอายุ 15 – 60 ปี ขึ้นไป พบว่าผูช้ ายเส้น
รอบเอวเกินมาตรฐาน (90 ซ.ม.) ร้อยละ 23.8 ผูห้ ญิง (80 ซ.ม.) ร้อยละ 60.5 (กรมอนามัย, 2550 ) เนื่องมาจากแบบ
แผนการบริ โภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งวิถีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น ส่ งผลให้การบริ โภคอาหารที่เป็ นผัก
และผลไม้ในประชากรทั้งชายและหญิงโดยเฉลี่ยต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 400 – 800 กรัมต่อวัน ส่ วนการ
เคลื่อนไหวร่ างกายในระดับต่าและไม่เพียงพอ พบประมาณ 1 ใน 5 ของประชากร นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กไทยใช้
เวลาหนึ่ งในห้าของเวลาว่างที่นอกเหนื อจากการนอน การเรี ยน และการทากิจวัตรประจาวันในการดูโทรทัศน์
นอกจากเป็ นดัชนีทางอ้อมของการไม่เคลื่อนไหวออกกาลังกายแล้ว การดูโทรทัศน์ยงั สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคของขบเคี้ยวที่อุดมด้วยแป้งและไขมันและส่ งผลให้เด็กอ้วนมากที่สุด การที่มีการเพิ่มขึ้นของภาวะอ้วนสิ่ ง
ที่ตามมาคือโรคอ้วน ทางการแพทย์ถือว่าความอ้วนเป็ นภาวะทุพพลโภชนาการประเภทภาวะโภชนาการเกิน ( อารี
วัลยะเสวีและคณะ , 2534 ) ความอ้วนทาให้แขนขานั้นต้องรับน้ าหนักมากกว่าปกติ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ จึงต้อง
ใช้แรงมาก ส่งผลให้อ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย ทาให้ชอบอยูเ่ ฉย ๆ และไม่ออกกาลังกาย ปัจจัยเหล่านี้ลว้ นเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานจึงมี ภาวะอ้วนเกิดขึ้น ( เทวี รักวานิ ช, 2536 ) ผลเสี ยของภาวะน้ าหนักเกิ น
มาตรฐานก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นการควบคุมและป้ องกันภาวะน้ าหนัก
เกินมาตรฐานจาเป็ นต้องทาอย่างถูกต้อง โดยใช้วิธีการควบคุมอาหารและการออกกาลังกาย นอกจากนี้ การปรับ
พฤติกรรมก็เป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งวัยรุ่ นอาจจะมีพฤติกรรมการจัดการกับภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องหรื อ
อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จาเป็ นจะต้องจัดการกับภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานอย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กวัยรุ่ นมี
น้ าหนักที่ เป็ นมาตรฐานเหมาะสมกับระดับส่ วนสู งและอายุ นาไปสู่ การเจริ ญเติ บโตและพัฒนาการที่ ปกติและ
สามารถลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเรื้ อรังในอนาคต
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษาให้เป็ นประชากรที่มี
สุ ขภาพดี มีศกั ยภาพ เป็ นกาลังสาคัญของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานสาหรับนักวิจยั ในประเทศเพื่อทาการศึกษาต่อยอดในเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
2) เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประชากรนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจานวน 11,729 คน
(สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559) ได้กลุ่มตัวอย่าง
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จานวน 387 คน ผูว้ ิจยั ขอเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ น 401 คน โดยกาหนดสัดส่ วนของนักศึกษาแยกตามคณะต่าง ๆ 9
คณะและแยกตามเพศ โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง ทาโร ยา มาเน่ ที่ระดัยความเชื่อมัน่ 95% และ
ใช้ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้น (Stratified Random Sampling) ตาม สถาบัน และชั้น ปี โดยการเที ย บสั ด ส่ ว นจากกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 401 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักศึกษาและกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชาย

หญิง

รวม

รวม

คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

685

247

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

462

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หน่ วยงาน

รวมทั้งหมด

กลุ่มตัวอย่าง

รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

932

25

8

33

1,268

1,730

17

43

60

322

498

820

12

17

29

คณะบริ หารธุรกิจ

1,162

3,034

4,196

40

102

142

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

186

165

351

7

6

13

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1,833

234

2,067

52

8

60

คณะศิลปศาสตร์

226

637

863

9

21

30

คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่

161

344

505

6

12

18

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

219

247

466

8

8

16

รวมทั้งหมด

5,256

6,674

11930

176

225

401

2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามสารวจพฤติกรรมการลดความอ้วนของ นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ซึ่งผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่งมีวิธีดาเนินการดังนี้
2.1 แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นตามแนวคิ ด และทฤษฎี ต่า งๆเกี่ ย วกับพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง ลักษณะคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ด แบบคาถามมีรายการให้
เลือก และแบบเติมคาในช่องว่าง
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการลดความอ้วน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
2.2 นาแบบสอบถามพฤติ ก รรมการลดความอ้วนที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ เพื่ อท าการ
ตรวจสอบแก้ไขเนื้อหา ภาษาที่ใช้เหมาะสมถูกต้องตรงตาม วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.3 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ที่ไม่ต่ากว่า 0.75
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
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3.1 ทาหนังสื อขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจยั เพื่อขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ระหว่าง
การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนหรื อห้องปฏิบตั ิการ
3.2 วางแผนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้โดยแยกตามคณะและเพศ รายละเอียดใน
ตารางที่ 1
3.3 ดาเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยทีมผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลตารางเรี ยน
เพื่อแจกแบบสอบถามตามห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
3.4 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ถูกต้อง และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาแบบสอบถามพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เข้ากระบวนการวิเคราะห์
ทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็ น 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปี น้ าหนัก ส่ วนสู ง ข้อมูลการรับประทาน
อาหาร ข้อมูลการออกกาลังกายเป็ นต้น โดยใช้สถิติค่าความถี่เป็ นค่าร้อยละ
ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดความอ้วน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ขั้นตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครแยกตามเพศคือ เพศชายและเพศหญิง วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติโดยการทดสอบค่าที ( t-test )
กาหนดความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1

สรุ ปผลข้อมูลสถานภาพส่ วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพบว่านักศึกษา
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี นับถือศาสนาพุทธ ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 22.05 แปลผลคือ
นักศึกษาส่ วนใหญ่มีรูปร่ างสมส่ วนปกติ แยกตามเพศพบว่า นักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 22.48 แปลผลคือ
นักศึกษาชายส่ วนใหญ่มีรูปร่ างสมส่ วนปกติ และนักศึกษาหญิงมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 21.60 แปลผลคือนักศึกษา
หญิงส่ วนใหญ่มีรูปร่ างสมส่ วนปกติ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท คิดว่าตนเองมีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ออกกาลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์ ออกกาลังกายในช่วงเย็น ออกกาลังกายในสถานที่สาธารณะ เช่น ศูนย์
เยาวชน สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย มีวิธีการออกกาลังกายที่ปฏิบตั ิ 5 อันดับแรกได้แก่ อันดับ 1 เทเบิลเทนนิส
อันดับที่ 2 โยคะ อันดับที่ 3 บาสเกตบอล อันดับที่ 4 วอลเลย์บอล และอันดับที่ 5 ว่ายน้ า ตามลาดับ ใช้น้ ามัน
ปาล์มประกอบอาหาร ชอบรั บประทานแป้ ง และน้ าตาล มี พฤติ กรรมการชอบรั บประทานกะทิ มี รูปแบบการ
รั บ ประทานอาหารเมื่ อ อยู่ที่ บ ้า นโดยครอบครั ว ประกอบอาหารเอง มี รู ป แบบการบริ โ ภคอาหารมื้ อ เช้า โดย
รับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัย มีรูปแบบการบริ โภคอาหารมื้ อเที่ยงโดยรับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัย มี
รู ปแบบการบริ โภคอาหารมื้อเย็นโดยบริ โภคอาหารที่สมาชิกในครอบครัวประกอบเอง นักศึกษาส่ วนใหญ่เคยลด
ความอ้วน โดยพบว่า นักศึก ษามีวิธีการลดความอ้วนที่ปฏิบตั ิ 2 อันดับแรกได้แก่ อันดับ 1 วิธีการออกกาลังกาย
อันดับ 2 วิธีการควบคุมปริ มาณอาหาร วิธีการออกกาลังกายในการลดความอ้วน 2 อันดับแรกได้แก่ อันดับ 1 วิ่ง
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เพื่อสุ ขภาพ อันดับ 2 เดินเพื่อสุ ขภาพ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนที่นักศึกษาได้รับทราบ พบว่า 2 อันดับแรก
ได้แก่ อันดับ 1 วิทยุ อันดับ 2 ประกาศของห้องพยาบาล นักศึกษาทราบแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลดความอ้วน 2
อันดับแรกได้แก่ อันดับ 1 วิทยุ อันดับ 2 ประกาศของห้องพยาบาล
ตอนที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับพฤติกรรมที่กระทา
ลาดับที่
พฤติกรรมการลดความอ้วน
x̅
S.D.
แปลผล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

ท่านรับประทานอาหารที่มีเส้นใย เพื่อการลดความอ้วน
ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่าหรื อน้ าตาลต่า
เมื่อต้องการลดความอ้วน
ท่านลดความอ้วนด้วยการรับประทานอาหารเย็นให้
มีปริ มาณน้อยลง
ท่านดื่มเปล่าแทนน้ าอัดลมหรื อแทนน้ าหวานเพื่อลดความ
อ้วน
ท่านรับประทานอาหารตามสู ตรที่โภชนากรเป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนา
ท่านรับประทานอาหารที่ผลิตจากแป้ งน้อยลง โดยการ
เพิ่มการบริ โภคอาหารประเภทโปรตีน เนื้อสัตว์ ไข่เพื่อลด
ความอ้วน
ท่านรับประทานอาหารครบทุกมื้อ แต่ลดปริ มาณลง เพื่อ
ลดความอ้วน
เมื่อท่านลดความอ้วนท่านจะรับประทานอาหารที่มีผกั
เป็ นส่ วนประกอบโดยส่วนใหญ่
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ
ใน 1 วัน
ท่านซื้อยาชุดลดความอ้วนมาใช้เอง โดยไม่ได้ปรึ กษา
แพทย์
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานสมุนไพรเพื่อ
ช่วยให้ระบาย
ท่านใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยในการลดความอ้วนโดยมีแพทย์
เป็ นผูร้ ับรอง
ท่านลดความอ้วนโดยการใช้ยาระบายหลังจาก
รับประทานอาหารเย็นโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์
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3.08
3.09

1.10
1.14

ปานกลาง
ปานกลาง

3.20

1.26

ปานกลาง

3.46

1.25

ปานกลาง

2.89

1.13

ปานกลาง

3.18

1.15

ปานกลาง

3.07

1.19

ปานกลาง

3.27

1.20

ปานกลาง

2.90

1.27

ปานกลาง

1.77

1.20

น้อย

1.99

1.20

น้อย

1.81

1.25

น้อย

1.72

1.15

น้อย
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ลาดับที่

พฤติกรรมการลดความอ้วน

15

ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานเม็ดแมงลัก
ก่อนการรับประทานอาหาร
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานยาขับ
ปัสสาวะเพื่อช่วยขับน้ าในร่ างกายและลดน้ าหนัก
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเพื่อเผาผลาญไขมันที่รับรองโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานยาเพื่อดักจับไขมัน
จากอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานสารสกัดจาก
ส้มแขก
ท่านลดความอ้วนโดยการล้วงคอให้อาเจียนหลังจาก
รับประทานอาหารเสร็ จ
ในการออกกาลังกายเพื่อลดความอ้วนแต่ละครั้ง
ท่านออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที
ในการลดความอ้วนท่านใช้วิธีการลดปริ มาณอาหาร
ควบคู่กบั การออกกาลังกาย
ท่านลดความอ้วนโดยการออกกาลังกายมากกว่า 3 วัน ใน
หนึ่งสัปดาห์
เมื่อท่านการออกกาลังกายเพื่อการลดความอ้วน หากรู ้สึก
เหน็ดเหนื่อยจากการออกกาลังกายท่านจะหยุดพัก
ท่านอบสมุนไพร-เซาว์น่าเพื่อการลดความอ้วน
ท่านลดความอ้วนโดยการใช้วิธีการฝังเข็มลดความ
อ้วน
ท่านลดความอ้วนโดยการรับบริ การนวดลดความ
อ้วนด้วยมือ
ท่านลดความอ้วนโดยการเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
เพื่อลดความอ้วน
ท่านลดความอ้วนโดยการเข้ารับบริ การลดความ
อ้วนจากสถาบันดูแลรู ปร่ างด้วยเครื่ องมืออันทันสมัย
ท่านลดความอ้วนโดยการเข้ารับการบาบัดด้วยการใช้
ความร้อนจากหินในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทย์
ท่านลดความอ้วนโดยการสวมใส่ เข็มขัดหรื อเสื้ อ
ผ้าให้รัดแน่น
ท่านลดความอ้วนโดยการซื้อครี มน้ ามันมาใช้เพื่อลด
ไขมันโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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ระดับพฤติกรรมที่กระทา
x̅

S.D.

แปลผล

1.94

1.21

น้อย

1.79

2.43

น้อย

1.64

1.15

น้อย

1.62

1.12

น้อย

1.71

1.25

น้อย

1.60

1.19

น้อย

2.91

1.35

ปานกลาง

2.82

1.30

ปานกลาง

2.81

1.63

ปานกลาง

2.85

1.33

ปานกลาง

1.66
1.56

1.13
1.15

น้อย
น้อย

1.56

1.13

น้อย

1.50

1.04

น้อย

1.45

1.01

น้อยที่สุด

1.48

1.01

น้อยที่สุด

1.48

0.99

น้อยที่สุด

1.44

0.98

น้อยที่สุด
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ระดับพฤติกรรมที่กระทา

ลาดับที่

พฤติกรรมการลดความอ้วน

33

ท่านลดความอ้วนโดยการเข้ารับการดูดไขมันจากแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม

x̅

S.D.

แปลผล

1.43

0.97

น้อยที่สุด

2.20

1.24

น้อย

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีพฤติกรรมการลดความอ้วนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.20) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ดื่ ม น้ า เปล่ า แทนน้ า อัด ลมหรื อ แทนน้ า หวานเพื่ อ ลดความอ้ว น (x̅ =3.46) รองลงมาคื อ เมื่ อ ลดความอ้ว นจะ
รับประทานอาหารที่มีผกั เป็ นส่ วนประกอบโดยส่ วนใหญ่ (x̅ = 3.27) และลดความอ้วนด้วยการรับประทานอาหาร
เย็นให้มีปริ มาณน้อยลง (x̅= 3.20) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t – test) พฤติกรรมการลดความอ้วนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาแนกตามเพศ
ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ลาดับที่

พฤติกรรมการลดความอ้วน

เพศชาย

1
2
3
4
5

ท่านรับประทานอาหารที่มีเส้นใย เพื่อการลด
ความอ้วน
ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่าหรื อ
น้ าตาลต่า เมื่อต้องการลดความอ้วน
ท่านลดความอ้วนด้วยการรับประทานอาหาร
เย็นให้มีปริ มาณน้อยลง
ท่านดื่มเปล่าแทนน้ าอัดลมหรื อแทนน้ าหวาน
เพื่อลดความอ้วน
ท่านรับประทานอาหารตามสู ตรที่โภชนากร
เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
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t – test

Sig

x̅

S.D.

3.14 1.09

3.05

1.11

0.89

0.38

3.15 1.13

3.04

1.15

0.94

0.35

3.15 1.30

3.24

1.22

-0.69

0.49

3.61 1.19

3.48

2.35

0.66

0.51

3.07 1.10

2.74

1.14

2.97

0.003*

x̅

S.D.

เพศหญิง
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ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ลาดับที่

พฤติกรรมการลดความอ้วน

เพศชาย

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ท่านรับประทานอาหารที่ผลิตจากแป้ งน้อยลง
โดยการเพิ่มการบริ โภคอาหารประเภทโปรตีน
เนื้อสัตว์ ไข่ เพื่อลดความอ้วน
ท่านรับประทานอาหารครบทุกมื้อ แต่ลด
ปริ มาณลง เพื่อลดความอ้วน
เมื่อท่านลดความอ้วนท่านจะรับประทาน
อาหารที่มีผกั เป็ นส่ วนประกอบโดยส่วนใหญ่
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานอาหาร
ไม่ครบ 3 มื้อ ใน 1 วัน
ท่านซื้อยาชุดลดความอ้วนมาใช้เอง โดยไม่ได้
ปรึ กษาแพทย์
ท่านลดความอ้วนโดยการดื่มชา-กาแฟเพื่อลด
ไขมันและล้างพิษ
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทาน
สมุนไพรเพื่อช่วยให้ระบาย
ท่านใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยในการลดความอ้วน
โดยมีแพทย์เป็ นผูร้ ับรอง
ท่านลดความอ้วนโดยการใช้ยาระบายหลังจาก
รับประทานอาหารเย็นโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานเม็ด
แมงลักก่อนการรับประทานอาหาร
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานยาขับ
ปัสสาวะเพื่อช่วยขับน้ าในร่ างกายและลด
น้ าหนัก
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t – test

Sig

x̅

S.D.

3.31 1.21

3.08

1.08

1.97

0.05*

3.24 2.64

3.07

1.14

0.91

0.37

3.21 1.15

3.32

1.23

-0.91

0.36

2.96 1.32

2.86

1.23

0.80

0.42

1.98 1.32

1.60

1.07

3.25

0.001*

2.13 2.68

1.60

1.04

2.73

0.007*

2.05 1.30

1.94

1.11

0.89

0.37

2.12 1.44

1.56

1.02

4.51

0.00*

1.90 1.31

1.57

0.98

2.88

0.004*

2.08 1.37

1.82

1.07

2.12

0.04*

1.99 1.36

1.63

3.00

1.49

0.14

x̅

S.D.

เพศหญิง
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ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ลาดับที่

พฤติกรรมการลดความอ้วน

เพศชาย

17

18

19
20
21

22
23
24

25
26

ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อเผาผลาญไขมันที่
รับรองโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานยาเพื่อ
ดักจับไขมันจากอาหารที่รับประทานเข้าไป
โดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์
ท่านลดความอ้วนโดยการรับประทานสาร
สกัดจากส้มแขก
ท่านลดความอ้วนโดยการล้วงคอให้อาเจียน
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
ในการออกกาลังกายเพื่อลดความอ้วนแต่ละ
ครั้ง ท่านออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องนาน 30
นาที
ในการลดความอ้วนท่านใช้วิธีการลดปริ มาณ
อาหารควบคู่กบั การออกกาลังกาย
ท่านลดความอ้วนโดยการออกกาลังกายมาก
กว่า 3 วัน ในหนึ่งสัปดาห์
เมื่อท่านการออกกาลังกายเพื่อการลดความ
อ้วน หากรู ้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการออกกาลัง
กายท่านจะหยุดพัก
ท่านอบสมุนไพร-เซาว์น่าเพื่อการลดความ
อ้วน
ท่านลดความอ้วนโดยการใช้วิธีการฝังเข็มลด
ความอ้วน
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t – test

Sig

x̅

S.D.

1.97 1.37

1.38

0.85

5.32

0.00*

1.84 1.28

1.44

0.95

3.51

0.001*

1.95 1.42

1.52

1.06

3.50

0.001*

2.95 1.38

2.72

1.22

1.76

0.08

3.01 1.42

2.66

1.77

2.10

0.04*

2.99 1.38

2.73

1.28

1.92

0.06

1.96 1.34

1.42

0.88

4.79

0.00*

2.98 1.36

2.95

0.88

1.92

0.06

1.86 1.36

1.33

0.85

1.49

0.14

1.88 1.36

1.32

0.88

4.98

0.00*

x̅

S.D.

เพศหญิง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ระดับพฤติกรรมของนักศึกษา
ลาดับที่

พฤติกรรมการลดความอ้วน

เพศชาย

27
28
29

30

31
32
33

ท่านลดความอ้วนโดยการรับบริ การนวดลด
ความอ้วนด้วยมือ
ท่านลดความอ้วนโดยการเข้ารับการผ่าตัด
กระเพาะอาหารเพื่อลดความอ้วน
ท่านลดความอ้วนโดยการเข้ารับบริ การลด
ความอ้วนจากสถาบันดูแลรู ปร่ างด้วย
เครื่ องมืออันทันสมัย
ท่านลดความอ้วนโดยการเข้ารับการบาบัดด้วย
การใช้ความร้อนจากหิ นในสถาบันที่ได้รับ
การรับรองจากแพทย์
ท่านลดความอ้วนโดยการสวมใส่เข็มขัดหรื อ
เสื้ อผ้าให้รัดแน่น
ท่านลดความอ้วนโดยการซื้อครี มน้ ามันมาใช้
เพื่อลดไขมันโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์
ท่านลดความอ้วนโดยการเข้ารับการดูดไขมัน
จากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
รวม

t – test

Sig

x̅

S.D.

1.86 1.36

1.33

0.85

4.82

0.00*

1.79 1.27

1.27

0.76

5.13

0.00*

1.75 1.22

1.26

0.76

4.71

0.00*

1.68 1.17

1.32

0.78

4.91

0.00*

1.68 1.17

1.32

0.78

3.71

0.00*

1.65 1.17

1.26

0.74

4.27

0.00*

1.65 1.17

1.26

0.74

4.08

0.00*

2.37 0.86

2.03

0.60

4.65

0.00*

x̅

S.D.

เพศหญิง

จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาจาแนกตามเพศคือเพศชายและเพศหญิง
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรี ยบเทียบรายข้อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ รับประทานอาหารตามสู ตรที่โภชนากรเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา(x̅ = 3.07,2.74)
รับประทานอาหารที่ผลิตจากแป้ งน้อยลง โดยการเพิ่มการบริ โภคอาหารประเภทโปรตีน เนื้อสัตว์ ไข่ เพื่อลดความ
อ้วน(x̅ = 3.31,3.08) ซื้อยาชุดลดความอ้วนมาใช้เองไม่ได้ปรึ กษาแพทย์ (x̅ = 1.98,1.60) ลดความอ้วนโดยการดื่ม
ชา-กาแฟเพื่อลดไขมันและล้างพิษ(x̅ = 2.13,1.60) ใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยในการลดความอ้วนโดยมี แพทย์เ ป็ นผู ้
รับรอง(x̅ = 2.12,1.56) ลดความอ้วนโดยการใช้ยาระบายหลังจากรับประทานอาหารเย็นโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์
(x̅ = 1.90,1.57) ลดความอ้วนโดยการรั บประทานเม็ดแมงลักก่ อนการรับประทานอาหาร (x̅ = 2.08,1.82) ลด
ความอ้วนโดยการรับ ประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่ อเผาผลาญไขมันที่ รับรองโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญ(x̅ =
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1.97,1.38) ลดความอ้วนโดยการรับประทานยาเพื่อดักจับไขมันจากอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรึ กษา
แพทย์(x̅ = 1.84,1.44) ลดความอ้วนโดยการรับประทานสารสกัดจากส้มแขก(x̅ = 1.95,1.52) ในการออกกาลัง
กายเพื่อลดความอ้วนแต่ละครั้งท่านออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ องนาน 30 นาที (x̅ = 3.01,2.66) ลดความอ้วนโดย
การออกกาลังกายมากกว่า 3 วันในหนึ่งสัปดาห์( x̅ = 1.96,1.42) ลดความอ้วนโดยการใช้วิธีการฝังเข็มลดความ
อ้วน(x̅ = 1.88,1.32) ลดความอ้วนโดยการรับบริ การนวดลดความอ้วนด้วยมือ (x̅ = 1.86,1.33) ลดความอ้วนโดย
การเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร(x̅ = 1.79,1.27) ลดความอ้วนโดยการเข้ารับบริ การลดความอ้วนจากสถาบัน
ดูแลรู ปร่ างด้วยเครื่ องมืออันทันสมัย(x̅ = 1.75,1.26) ลดความอ้วนโดยการเข้ารับการบ าบัดด้วยการใช้ความร้อน
จากหิ นในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ (x̅ = 1.68,1.32) ลดความอ้วนโดยการสวมใส่ เข็มขัดหรื อเสื้ อผ้า
ให้รัดแน่น(x̅ = 1.68,1.32) ลดความอ้วนโดยการซื้ อครี มน้ ามันมาใช้เพื่อลดไขมันโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์(x̅ =
1.65,1.26) ลดความอ้วนโดยการเข้ารั บ การดู ดไขมันจากแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ(x̅ = 1.65,1.26) การวิ จัย ในครั้ งนี้
ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาชายมีพฤติกรรมการลดความอ้วนมากกว่านักศึกษาหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(x̅ = 2.37,2.03)
สรุ ปผลข้อมูลพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีพฤติกรรมการลดความอ้วนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (x̅ = 2.20) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในระดับปานกลาง คือดื่มน้ าเปล่า
แทนน้ าอัดลมหรื อแทนน้ าหวานเพื่อลดความอ้วน (x̅ = 3.46) รองลงมาคือเมื่อลดความอ้วนจะรับประทานอาหาร
ที่มีผกั เป็ นส่ วนประกอบโดยส่ วนใหญ่ (x̅ = 3.27) และลดความอ้วนด้วยการรับประทานอาหารเย็นให้มีปริ มาณ
น้อยลง (x̅ = 3.20) ตามลาดับ
2.2 พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาจาแนกตามเพศคือเพศชายและเพศหญิงพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรี ยบเทียบรายข้อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ รับประทานอาหารตามสู ตรที่โภชนากรเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา(x̅ = 3.07,2.74) รับประทาน
อาหารที่ผลิตจากแป้ งน้อยลง โดยการเพิ่มการบริ โภคอาหารประเภทโปรตีน เนื้ อสัตว์ ไข่ เพื่อลดความอ้วน(x̅ =
3.31,3.08) ซื้ อยาชุดลดความอ้วนมาใช้เองไม่ได้ปรึ กษาแพทย์ (x̅ = 1.98,1.60) ลดความอ้วนโดยการดื่มชา-กาแฟ
เพื่อลดไขมันและล้างพิษ(x̅ = 2.13,1.60) ใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยในการลดความอ้วนโดยมีแพทย์เป็ นผูร้ ับรอง(x̅ =
2.12,1.56) ลดความอ้ว นโดยการใช้ย าระบายหลัง จากรั บ ประทานอาหารเย็น โดยไม่ ไ ด้ป รึ ก ษาแพทย์( x̅ =
1.90,1.57) ลดความอ้วนโดยการรับประทานเม็ดแมงลักก่อนการรับประทานอาหาร (x̅ = 2.08,1.82) ลดความอ้วน
โดยการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อเผาผลาญไขมันที่รับรองโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ(x̅ = 1.97,1.38) ลด
ความอ้วนโดยการรับประทานยาเพื่อดักจับไขมันจากอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์( x̅ =
1.84,1.44) ลดความอ้วนโดยการรับประทานสารสกัดจากส้มแขก(x̅ = 1.95,1.52) ในการออกกาลังกายเพื่อลด
ความอ้วนแต่ละครั้งท่านออกกาลังกายอย่างต่อเนื่ องนาน 30 นาที (x̅ = 3.01,2.66) ลดความอ้วนโดยการออก
กาลังกายมากกว่า 3 วันในหนึ่งสัปดาห์( x̅ = 1.96,1.42) ลดความอ้วนโดยการใช้วิธีการฝังเข็มลดความอ้วน(x̅
= 1.88,1.32) ลดความอ้วนโดยการรับบริ การนวดลดความอ้วนด้วยมือ (x̅ = 1.86,1.33) ลดความอ้วนโดยการเข้า
รับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร(x̅ = 1.79,1.27) ลดความอ้วนโดยการเข้ารับบริ การลดความอ้วนจากสถาบันดู แล
รู ปร่ างด้วยเครื่ องมืออันทันสมัย(x̅ = 1.75,1.26) ลดความอ้วนโดยการเข้ารับการบาบัดด้วยการใช้ความร้อนจาก
หินในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ (x̅ = 1.68,1.32) ลดความอ้วนโดยการสวมใส่ เข็มขัดหรื อเสื้ อผ้าให้รัด
แน่ น(x̅ = 1.68,1.32) ลดความอ้วนโดยการซื้ อ ครี ม น้ า มันมาใช้เพื่ อลดไขมัน โดยไม่ไ ด้ป รึ ก ษาแพทย์( x̅ =
1.65,1.26) ลดความอ้วนโดยการเข้ารั บ การดู ดไขมันจากแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ(x̅ = 1.65,1.26) การวิ จัย ในครั้ งนี้
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ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาชายมีพฤติกรรมการลดความอ้วนมากกว่านักศึกษาหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(x̅ = 2.37,2.03)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่ องการศึ ก ษาพฤติ กรรการลดความอ้วนของนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูว้ ิจยั มีขอ้ ค้นพบและมีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งนามาอภิปรายดังนี้
1. นักศึกษาส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 22.05 แปลผลคือนักศึกษาส่ วนใหญ่มีรูปร่ างสมส่ วนปกติ
แยกตามเพศพบว่า นักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 22.48 แปลผลคือนักศึกษาชายส่ วนใหญ่มีรูปร่ างสมส่ วน
ปกติ และนักศึกษาหญิงมีค่าเฉลี่ยดัชนี มวลกาย 21.60 แปลผลคือนักศึกษาหญิงส่ วนใหญ่มีรูปร่ างสมส่ วนปกติ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ที่พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่คิดว่าตนเองมีน้ าหนักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ จานวน 210 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.37 รองลงมานักศึกษาคิดว่าตนเองมีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์อว้ น จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.66
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับทัศนคติต่อความอ้วนเป็ นปั จจัยนาที่มีผล ต่อการลดน้ าหนักของวัยรุ่ นและเยาวชนไทย
โดยพบว่า วัยรุ่ นและเยาวชนมีทศั นคติในการลดน้ าหนักเพื่อ บุคลิกภาพ (สุ ชาติ อิสริ ยปาลกุล และคณะ, 2549;
กุศลิน อินทชาญ และคณะ, 2551) โดยมองว่าบุคคลที่ผอมมีบุคลิกภาพที่ดีกว่าบุคคลที่อว้ น สามารถใส่ เสื้ อผ้าตาม
แฟชัน่ ได้ (บังอร นาคสุ ข, 2549) ทัศนคติเช่นนี้ ทาให้วยั รุ่ นที่ผอมอยู่แล้วมีพฤติกรรมลดน้ าหนักด้วย ทั้งนี้ วยั รุ่ น
และเยาวชนได้ให้ความหมายและคุ ณค่าของความอ้วนที่ นาไปสู่ การตัดสิ นใจลดน้ าหนัก ได้แก่ 1. เรื่ องความ
สวยงาม โดยมองว่าความอ้วนคือความน่าเกลียด 2. ความรัก โดยมองว่าความอ้วนเป็ นอุปสรรคของการมีความรัก
3. การอยู่ในสังคม โดยมองว่าความอ้วนทาให้กลายเป็ นตัวตลกในสังคม ไม่มีเพื่อนคนอื่นๆอยากคบ 4. แนวคิด
เรื่ องสุ ขภาพ โดยมองว่าความอ้วนส่ งผลให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ ซึ่ งประเด็นนี้ เกิดขึ้นน้อยและมักเป็ นปั ญหากับ
วัยรุ่ นและเยาวชนที่มีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพอยู่ก่อนแล้ว จะเห็นได้ว่าทัศนคติที่วยั รุ่ นและเยาวชนมีต่อความอ้วน เป็ น
ปัจจัยที่กาหนดการตัดสิ นใจลดน้ าหนัก (ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์,2555)
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีพฤติกรรมการลดความอ้วนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (x̅ = 2.20) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในระดับปานกลาง คือดื่มน้ าเปล่า
แทนน้ าอัดลมหรื อแทนน้ าหวานเพื่อลดความอ้วน (x̅ = 3.46) รองลงมาคือเมื่อลดความอ้วนจะรับประทานอาหาร
ที่มีผกั เป็ นส่ วนประกอบโดยส่ วนใหญ่ (x̅ = 3.27) และลดความอ้วนด้วยการรับประทานอาหารเย็นให้มีปริ มาณ
น้อยลง (x̅ = 3.20) ตามลาดับ จากผลการวิจยั นี้ แสดงว่านักศึกษามีความรู ้และมีวิธีปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้องในเรื่ อง
การบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อลดความอ้วน อีกทั้งนักศึกษามีวิธีการลดความอ้วนที่ปฏิบตั ิ 2 อันดับแรกได้แก่
อันดับ 1 วิธีการออกกาลังกายจานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.22 อันดับ 2 วิธีการควบคุมปริ มาณอาหาร จานวน
167 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.69 ซึ่งเป็ นวิธีที่ถูกต้องในการลดความอ้วน วิธีการลดน้ าหนักที่ถูกต้องสาหรับวัยรุ่ นและ
เยาวชนไทย สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการลดน้ าหนักคือการมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ โดยวิธีการลดน้ าหนักที่ถูกต้อง
และปลอดภัยประกอบไปด้วยการควบคุมอาหาร และการออกกาลังกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การควบคุม
อาหาร การควบคุมอาหารเป็ นวิธีการลดน้ าหนักที่ถูกต้อง ง่าย ได้ผลดี และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ได้แก่การลด
ปริ มาณอาหารลง แต่ควรลดแบบค่อยเป็ นค่อยไป รับประทานอาหารให้ ครบสามมื้อและมีคุณค่าทาง โภชนาการ
ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ โดยเน้นการเลือกอาหารให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสู ง อาหารที่ปรุ ง
ด้วยการทอดหรื อใช้น้ ามันในการประกอบอาหาร รวมถึงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันจากสัตว์สูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าว
มันไก่ทอด หลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ เพราะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต และไขมัน ควร
รับประทานเนื้ อปลา กุง้ ปู เนื่ องจากให้ พลังงานน้อยกว่าเนื้ อหมูและเนื้ อวัว รับประทานผักและ ผลไม้มากขึ้น
นอกจากจะให้พลังงานต่าแล้วยังมี เกลือแร่ และวิตามินสู ง อีกทั้งไฟเบอร์ หรื อเส้นใยในผักผลไม้จะช่วยให้รู้สึกอิ่ม
เร็ วและป้ องกันท้องผูก ทั้งนี้ พลังงานที่ ค วรได้รับจากอาหารในแต่ละวันควรต่ ากว่าปริ ม าณที่ เคยรั บประทาน
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ประมาณวันละ 200-300 หรื อ 500 กิโลแคลอรี่ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรลดจนได้รับพลังงานต่ากว่า 1000 กิแคลอรี่
เพราะทาให้เกิดความไม่สมดุ ลของวิตามินและเกลือแร่ การควบคุมอาหารนี้ จะช่วยให้น้ าหนักลดลง 0.5 กิโลกรัม
ต่อสัปดาห์ (พัชราภรณ์ อารี ย ์ และคณะ, 2554) 2. การออกกาลังกาย การออกกาลังกายเป็ นวิธีการลดน้ าหนักที่
ได้ผลดีและควรปฏิบตั ิควบคู่กับการควบคุม อาหาร เนื่ องจากการออกกาลังกายจะช่วยทาให้ร่างกายเผาผลาญ
พลังงานมากขึ้น โดยการออกกาลังกายแบ่งได้ 2 ชนิ ดคือ (1) การออกกาลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise)
หมายถึง การออกกาลังกายที่ตอ้ งใช้ออกซิ เจน คือขณะออกกาลังกล้ามเนื้ อจะมีการหดและคลายตัวอยู่ตลอดเวลา
เป็ นการบริ หารที่ เพิ่มความสามารถในการรั บออกซิ เจน ร่ างกายจะใช้ไกลโคเจนไขมัน และโปรตีน เป็ นแหล่ง
พลังงาน เมื่อมีการออกกาลังกายเป็ นเวลานานตั้งแต่ 20 นาทีข้ ึนไป ร่ างกายจะใช้ไขมันเป็ นหลักในการเผาผลาญ
เพื่อให้ได้พลังงาน รวมทั้งส่ งผลดี ต่อระบบหัวใจและหลอดเลื อด (Eaelund, Sadinha, Anderssen, Harro, Frank,
Brage et al., 2004) การออกกาลังกายแบบแอโรบิก เช่น ว่ายน้ า เทนนิส ปั่นจักรยาน เดินเร็ ว (2) การออกกาลังกาย
แบบแอนแอโรบิก (Anaerobic exercise) หมายถึง การออกกาลังกายที่ไม่ใช้ออกซิเจน กล่าวคือ ในขณะที่ออกกาลัง
กายแทบไม่ตอ้ งหายใจเอาอากาศเข้าสู่ ปอดเลย ในการออกกาลังกายแบบนี้ กล้ามเนื้ อมีการทางานในรู ปแบบของ
การออกแรงอย่างมากในทันทีและใช้เวลาสั้นๆ ตามด้วยการหยุดพัก ตัวอย่างการออกกาลังกายในรู ปแบบนี้ ได้แก่
กระโดดสู ง พุ่งแหลน ขว้างจักร ทุ่มน้ าหนัก ทั้งนี้ วิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้องนั้น ควรยึดหลัก 3 ข้อ ดังนี้ (ณัฐ
กานต์ สวยแสง, 2552) 1). ความหนักของการออกกาลังกาย คือ ความเหมาะสมในการออกกาาลังกายที่ไม่เป็ น
อันตรายและ ให้ผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจควรอยู่ ในอัตรา 60-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสู งสุ ด
โดย มีสูตรการคาานวณ คือ อัตราการเต้นหัวใจสู งสุ ดขณะ ออกกาลังกาย (ครั้งต่อนาที) = (220-อายุเป็ นปี ) x (60 80%)/100 (สุ ธี ศิริเวชฎารักษ์, 2550ในเอกสารอ้างอิง 2552) 2). ความนานของการออกกาลังกาย คือ ระยะเวลาใน
การออกกาลังกาย หากต้องการออกกาลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในร่ างกาย ควรใช้ระะยะเวลาในการ
ออกกาลังกายนานอย่างน้อย 20- 30 นาที ติดต่อกันขึ้นไป (สุ ธี ศิริเวชฎารักษ์, 2550ในเอกสารอ้างอิง 2552) 3).
ความบ่อยของการออกกาลังกาย คือ ความถี่ในการออกกาลังกายใน 1 สัปดาห์ควรออกกาาลังกายไม่น้อยกว่า 3
ครั้งต่อสัปดาห์ จึงจะได้ผลดี การควบคุมอาหารและออกกาลังกายเป็ นวิธีการลดน้ าหนักที่ได้ผลและปลอดภัย ซึ่ง
จากการศึกษาการควบคุมอาหารและออกกาลังกายเป็ นวิธีการลดน้ าหนักที่ได้ผลและปลอดภัย ซึ่งจากการศึกษา ผล
การออกก าลัง กายด้ว ยโปรแกรมการเดิ น เร็ ว และควบคุ ม อาหารโดยยึ ด หลัก การข้า งต้น ในนัก ศึ ก ษาหญิ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปรัชญา ชุมแวงวาปี , 2550) พบว่า น้ าหนักและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกายของกลุ่มตัวอย่าง
ลดลงอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยในช่ วงสองสัปดาห์แรกของการปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวด
กล้ามเนื้ อ หอบเหนื่ อยและเวียนศีรษะเล็กน้อย เนื่ องจากการควบคุมอาหารและไม่ได้ออกกาลังกายมาเป็ นระยะ
เวลานาน แต่หลังสัปดาห์ที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีร่างกายกระชับ หายใจสะดวก ไม่มีอาการหอบเหนื่ อยดังเช่น
ช่วงสัปดาห์แรกของการปฏิบตั ิ
3. พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาจาแนกตามเพศคือเพศชายและเพศหญิงพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และเมื่อเปรี ยบเทีย บรายข้อพบว่ามีความแ ตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ได้แก่ ซื้ อยาชุดลดความอ้วนมาใช้เอง ลดความอ้วนโดยการดื่ มชา-กาแฟเพื่ อลด
ไขมันและล้างพิษโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์ ใช้ผลิตภัณฑ์เส้นใยในการลดความอ้วนโดยมีแพทย์เป็ นผูร้ ับรอง ลด
ความอ้วนโดยการใช้ยาระบายหลัง จากรั บประทานอาหารเย็ นโดยไม่ไ ด้ปรึ กษาแพทย์ ลดความอ้วนโดยการ
รับประทานเม็ดแมงลักก่อนการรับประทานอาหาร ลดความอ้วนโดยการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อเผา
ผลาญไขมันที่รับรองโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ลดความอ้วนโดยการรับประทานยาเพื่ อดัก จับไขมันจากอาหารที่
รับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์ ลดความอ้วนโดยการรับประทานสารสกัดจากส้มแขก ในการออกกาลัง
กายเพื่อลดความอ้วนแต่ละครั้ง ท่านออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที ลดความอ้วนโดยการออกกาลังกาย
มากกว่า 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ ลดความอ้วนโดยการใช้วิธีการฝังเข็มลดความอ้วน ลดความอ้วนโดยการรับบริ การ
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นวดลดความอ้วนด้วยมือ ลดความอ้วนโดยการเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ลดความอ้วนโดยการเข้ารับบริ การ
ลดความอ้วนจากสถาบันดูแลรู ปร่ างด้วยเครื่ องมืออันทันสมัย ลดความอ้วนโดยการเข้ารับการบาบัดด้วยการใช้
ความร้อนจากหิ นในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ ลดความอ้ว นโดยการสวมใส่ เข็มขัดหรื อเสื้ อผ้าให้รัด
แน่น ลดความอ้วนโดยการซื้ อครี มน้ ามันมาใช้เพื่อลดไขมันโดยไม่ได้ปรึ กษาแพทย์ ลดความอ้วนโดยการเข้ารับ
การดูดไขมันจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ การวิจยั ในครั้งนี้ช้ ีให้เห็นว่า นักศึกษาชายมีพฤติกรรมการลดความอ้วนมากกว่า
นักศึกษาหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงกับข้อสรุ ปของ ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ (2555) ว่าวัยรุ่ น
และเยาวชนไทยในปัจจุบนั ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกและไม่พึงพอใจในรู ปร่ างของตนเอง ส่ งผลให้
เกิดพฤติกรรมการลดน้ าหนักที่ไม่ถูกต้อง คือ การใช้ยาลดน้ าหนัก การอดอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และ
การดื่มกาแฟลดน้ าหนัก โดยไม่คานึ งถึงผลกระทบที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากปัจจัย
ภายในได้แก่ ทัศ นคติ ต่อความอ้วน ค่ า นิ ย ม การรั บ รู ้ ประโยชน์ และอุ ป สรรคของการลดน้ า หนัก ส่ วนปั จจัย
ภายนอกได้แก่ กลุ่ ม เพื่ อน สื่ อและโฆษณา ซึ่ งในประเทศไทยการจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติ กรรมการลด
น้ าหนักของวัยรุ่ นยังไม่ชดั เจน ดังนั้นพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู อาจารย์ และผูใ้ กล้ชิดจึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
พฤติกรรมการลดน้ าหนักของวัยรุ่ น มีความรู ้ความเข้าใจปัจจัย มีขอ้ มูลและแหล่งข้อมูลว่าการลดน้ าหนักที่ถูกต้อง
คือการควบคุมอาหารและการออกกาลังกาย ทั้งนี้ การให้ความรู ้และข้อมูลดังกล่าวควรมีการส่ งเสริ มผ่านทางสื่ อ
ต่างๆ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่ นและเยาวชนได้มากที่สุด สนับสนุนให้สื่อเข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริ มการ
ลดน้ าหนักอย่างถูกวิธีเพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั วัยรุ่ นและเยาวชนในเรื่ องพฤติกรรมการลดน้ าหนัก รวมถึงมีค่านิ ยมที่
ถูกต้องต่อไป อี กทั้งผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่าในปั จจุ บนั ค่านิ ยมการมี รูปร่ างดี โดยเฉพาะเพศชายคือการมี ซิกแพกมี
กล้ามเนื้ อหน้าท้องที่แข็งแรง หุ่ นนักกีฬามีมดั กล้ามเนื้ อที่สวยงาม ทั้งในเนตไอดอล ดารานักแสดง นักร้องที่เป็ น
แบบอย่าง จึงทาให้นกั ศึกษาชายมีพฤติกรรมการลดความอ้วนมากกว่านักศึกษาหญิง
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงบริ หารจัดการเกี่ยวกับการออกกาลังกายและการเล่น
กีฬาของนักศึกษา เช่น สานักกีฬาและการออกกาลังกาย ดูแลบริ หารจัดการเกี่ยวกับสนามกีฬา ห้องฟิ ตเนส อุปกรณ์
กีฬา จัดกิจกรรมกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ เป็ นต้น และยังต่อยอดเป็ นการบริ การประชาชนทัว่ ไปเพื่อ
หารายได้ให้กบั มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
2. ในมหาวิทยาลัยควรปรับปรุ งห้องฟิ ตเนสให้มีอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและมีอุปกรณ์หลากหลาย
และเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษามีสนามกีฬาไว้สาหรับออกกาลังกายทั้งในร่ มและกลางแจ้ง เช่นสนาม
ฟุตบอล สระว่ายน้ า สนามฟุตซอล สนามแบดมินตัน สนามเปตอง ลู่วิ่งและเดินกลางแจ้งและในร่ ม เป็ นต้น
3. จัดตารางเรี ยนให้มีนกั ศึกษามีเวลาออกกาลังกายมากขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากรในประเทศ
4. จัดสวนสุ ขภาพให้นกั ศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาได้ออกกาลังกายในช่วงเวลาว่างนอกเหนื อจากการออก
กาลังกายในสนามกีฬาและห้องฟิ ตเนส
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษารู ป แบบการออกก าลัง กายที่ เ หมาะสมกับ ผู ท้ ี่ มี ภ าวะน้ า หนัก เกิ นและโรคอ้ว นส าหรั บ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง
2. ควรวิจยั เรื่ องรู ปแบบการลดความอ้วนอย่างถูกต้องของนักศึกษาและบุคลากรในรู ปแบบองค์กรซ่อน
อ้วน ซึ่งเป็ นการวิจยั ที่สร้างองค์ความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิในการลดความอ้วนอย่างถูกต้องของนักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ได้รับเงินอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ของคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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วัฒน์ ที่ให้ความกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจแก้เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์อนั พึ งมีจากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบบูชาแด่บิดามารดา ครู บาอาจารย์ ตลอดจนผูม้ ี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู มกับประเภทละตินอเมริ กนั
ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู มกับประเภทละตินอเมริ กนั ที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกาย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จานวน 30 คน นักศึกษาชาย จานวน 15 คน นักศึกษาหญิง จานวน 15 คน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ชาย 5
คน หญิง 5 คน กลุ่มที่1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่2 ทาการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู ม และกลุ่มที่3 ทาการฝึ กเต้นรา
ลีลาศประเภทละตินอเมริ กนั ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละหนึ่ งชัว่ โมง ทาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ก่อนการ ทดลอง สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ หา
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมทางเดียว
แบบวัดซ้ า ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ พบว่า การฝึ กเต้นราของกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม และกลุ่มฝึ กเต้น
ละตินอเมริ กนั ทาให้ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที การดันพื้น 1 นาที และการก้าวขึ้นลง 3 นาที ดีข้ นึ กว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 อีกทั้งหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของการดันพื้น 1 นาที และการก้าว
ขึ้นลง 3 นาที ภายในกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม ดีข้ นึ กว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญที่ระดับ .05 และ ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที และการก้าวขึ้น-ลง 3 นาที ภายในกลุ่มฝึ กเต้นละติน
อเมริ กนั ดีข้ นึ กว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ลีลาศ สมรรถภาพทางกาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Abstract
The purpose of this research was to study the effects of ballroom and Latin American dance training on
physical fitness, and to compare the effects of ballroom dancing and Latin American dance training on physical
fitness of undergraduate students of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The participants were
30 undergraduate students: 15 male and 15 female students. They were divided into 3 groups: the control group,
ballroom dancing group and Latin American dance group. Each group consisted of 5 men and 5 women. The dance
training was performed for 8 weeks, 3 days a week and one hour each time. The physical fitness tests were
conducted before week 4 and week 8 of the experiment. The test results were analyzed by using statistical methods:
the mean score, standard deviation, one-way analysis of variance and analysis of one-way covariance with repeated
measurements. The research found that after 8-week period of the dance training, the experimental groups were
able to perform the physical fitness test of 1- minute body lifting, 1-minute ground pushing and 3-minute step-up
and down better than the control group. It was significantly different at .05 level. In terms of the results within the
ballroom dance group, the physical fitness performance of 1-minute ground pushing and 3-minute step-up and
down after the training was better than the performance before the experiment and after 4-week dance training,
with the level of significant difference of 0.5. Lastly, within the Latin American group, the physical fitness
performance of 1-minute body lifting and 3-minute step-up and down after the 8-week training was better than the
performance before the experiment and after 4-week dance training. It was significantly different at .05 level.
Keyword: Social Dance, Physical Fitness, Student, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.
บทนา
ปั จจุบนั สังคมของเราจะเข้าสู่ การเป็ นสังคมดิ จิตอล สังคมก้มหน้าอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มากกว่าจะไปออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ ผูค้ นในสังคมมีการเคลื่อนไหวร่ างกายน้อยลงขาดการออก
กาลังกายทาให้สุขภาพร่ างกายอ่อนแอและมีความเครี ยดมากขึ้น จากสภาพความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมปั จจุบนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่า งรวดเร็ วทาให้เกิดปั ญหาที่สลับซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมื อง สภาพการณ์ เหล่านี้ เป็ นสาเหตุทาให้ประชาชนประสบกับปั ญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ
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เพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ ซึ่ งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักการศึกษาต่างก็พยายามเน้นและชี้ นาให้เห็นถึงความจาเป็ น
เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถผ่อนคลายความเครี ยด และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน ลีลาศเป็ นกิจกรรมหนึ่ ง ซึ่ งนอกจากจะช่วยผ่อนคลายความเครี ยดแล้วยังช่วยพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมได้เป็ นอย่างดี จึงพอสรุ ปประโยชน์ของการลีลาศได้ดงั นี้
1. ก่อให้เกิดความซาบซึ้งในจังหวะดนตรี
2. ก่อให้เกิดความสนุกสนาม เพลิดเพลิน
3. เป็ นกิจกรรมนันทนาการ และเป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
4. เป็ นกิจกรรมสื่ อสัมพันธ์ทางสังคม ผูช้ ายและผูห้ ญิงสามารถเข้าร่ วมในกิจกรรมพร้อมกันได้
5. ช่วยพัฒนาทักษะทางกลไก (Motor Skill)
6. ช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพพลานามัยทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์อนั จะทา
ให้มีชีวิตยืนยาวและมีความสุข
7. ทาให้มีรูปร่ างทรวดทรงงดงาม สมส่วน มีบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวที่ดูแล้วสง่างาม
ยิง่ ขึ้น
8. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
9. ช่วยให้รู้จกั การเข้าสังคม และรู ้จกั การอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็ นอย่างดี
10. ช่วยส่งเสริ มให้มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่ งที่ดีงาม
11. ทาให้มีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันดีงาม และช่วยจรรโลงให้คงอยูต่ ลอดไป
12. เป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
13. เป็ นกิจกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องทางกาย
ที่มา : https://dancingball.wordpress.com/ballbenefit/
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลีลาศมีประโยชน์มากมายต่อผูเ้ ข้าร่ วม และเป็ นกิจกรรมที่เข้าร่ วมได้ง่าย สะดวก อีกทั้ง
ยังให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครี ยด โดยทัตตพันธ์ เจ้ยทองศรี (2555) ได้กล่าวว่าความ
นิ ยมในด้านการเต้นราลีลาศในปั จจุบนั ได้เพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีรายการ
โทรทัศน์ "Dancing with the Stars" ซึ่งเป็ นรายการที่ให้ดารานักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงต่างๆมาเต้นราแข่งขัน
กันโดยให้เต้นคู่กบั นักเต้นที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ABC News (2007) ได้รายงานว่า รายการนี้ได้รับเสี ยงตอบรับอย่าง
ดีจากประชาชนกว่า 19 ล้านคนในสหรัฐอเมริ กา ยิง่ ไปกว่านั้นรายการนี้ยงั จุดประกายให้ผชู ้ มฝึ กเต้นราลีลาศอีกด้วย
นอกจากรายการโทรทัศ น์ แล้วกระแสความนิ ย มการเต้น ร าลี ล าศยังมาในรู ป แบบของ ภาพยนตร์ ตัว อย่า งเช่ น
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ภาพยนตร์ เรื่ อง Dirty Dancing ซึ่ งออกฉายปี พ.ศ. 2530 ได้ถูกนามาสร้างใหม่อีกครึ่ งภายใต้ชื่อ Dirty Dancing :
Havana Nights 2547 ภาพยนต์ญี่ปุ่ นเรื่ อง Shall We Dance? ซึ่ งถูก ฉายในปี พ.ศ. 2539 ก็ ถูก นามาสร้ างใหม่เป็ น
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดและออกฉายในปี พ.ศ. 2547 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ก็ยงั มีภาพยนตร์ เกาหลีเรื่ อง Innocen Steps
ซึ่ งออกฉายปี พ.ศ. 2548 ส่ วนในประเทศไทยจะเห็นได้จากการที่มีสถาบันสอนลีลาศเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก และยัง
พบว่าจานวนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีความ
สนใจลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาลีลาศ มีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี สาหรับวิชาลีลาศที่มีการจัดการสอนในมหาวิทยาลัยนั้น
มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับวิชาลีลาศในจังหวะต่าง ๆ ทาให้สามารถเข้าสังคมได้ เพื่อให้มีความรู ้
เกี่ยวกับการเตรี ยมพร้อมร่ างกาย และประโยชน์ที่สาคัญที่สุดคือทาให้นกั ศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี และสุขภาพแข็งแรง
ดัง นั้นผูว้ ิ จัย จึ ง สนใจที่ จะศึ ก ษาผลของการฝึ กลี ล าศที่ มี ต่อสมรรถภาพทางกายของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาให้เป็ น
ประชากรที่มีสุขภาพดี มีศกั ยภาพ และมีบุคลิกภาพที่ดี เป็ นกาลังสาคัญของมหาวิทยาลัยฯและประเทศชาติสืบต่อไป
นอกจากนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับนักวิจยั ในประเทศเพื่อทาการศึกษาต่อยอดในเรื่ องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อทราบผลของโปรแกรมการฝึ กลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลของความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มการฝึ กเต้นรา
ลีลาศทั้งประเภทบอลรู มกับประเภทละตินอเมริ กนั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องผลของการฝึ กลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลของการฝึ กลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพทาง
กายของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเพื่อเปรี ยบเทียบเพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลของความแตกต่างระหว่างการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู มกับประเภทละตินอเมริ กนั ที่มีต่อสมรรถภาพทาง
กายของนักศึกษาผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามหัวข้อต่อไปนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ไม่
มีทกั ษะการเต้นราทั้งสองประเภทมาก่อน จานวน 30 คน (นักศึกษาชาย จานวน 15 คน นักศึกษาหญิง จานวน 15
คน) ผูว้ ิจยั เลือก กลุ่มตัวอย่างโดยการอาสาสมัครเข้าร่ วมการทดลอง การแบ่งกลุ่มใช้วิธีการจับฉลาก เพื่อแยกกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็ นสามกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีนกั ศึกษาจานวน 10 คน เป็ น นักศึกษาชายจานวน 5 คน และนักศึกษา
หญิง จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม ไม่ตอ้ งทาการฝึ กใดๆ
กลุ่มที่ 2 ทาการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู ม
กลุ่มที่ 3 ทาการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทละตินอเมริ กนั
ผูว้ ิจยั แบ่งขั้นตอนการวิจยั ออกเป็ น 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการทดลอง
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจังหวะและการสอนลีลาศ
2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. ออกแบบตารางการฝึ กเต้นราลีลาศโดยปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. อธิ บายแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ระเบียบวิธีที่จาเป็ นในการทดลองนัดหมายวัน เวลา
และสถานที่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมการฝึ กเข้าร่ วมทราบล่วงหน้า
5. เตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ ณ จุดที่ทาการนัดหมาย
6. ทาการปฐมนิเทศ อธิบายขั้นตอนและวิธีการฝึ กให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กทราบว่าระเบียบวิธีที่
จาเป็ นในการทดลองและการฝึ กผูเ้ ข้ารับการฝึ กต้องปฏิบตั ิตนตามที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด
7. ให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึ กลีลาศ บันทึกผลด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่ วน
บุคคล โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูค้ วบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลและทาการควบคุมการทดลองด้วยตนเอง
8. ทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 3 กลุ่ม โดยวิธีการจับฉลาก อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มทราบถึงวิธีฝึก
ระเบียบวิธีที่จาเป็ นในการทดลองและการฝึ กผูฝ้ ึ กต้องปฏิบตั ิตนตามที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด
9. ระยะเวลาของการวิจยั 8 สัปดาห์
10. ผูว้ ิจยั กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 และ 3 ฝึ กเต้นราลีลาศตามโปรแกรมที่กาหนดให้เป็ นเวลา 1
ชัว่ โมง คือ อบอุ่นร่ างกาย (Warm Up) 10 นาที ทาความเข้าใจในท่าที่ฝึกกับจังหวะต่าง ๆ ใช้เวลา 20 นาที ช่วงการ
เต้นติดต่อกัน (Work Out) 20 นาที และช่วงผ่อนคลาย (Cool down) 10 นาที
11. กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลังการทดลองเป็ นเวลา
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4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ โดยใช้แบบการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบก่อนการทดลอง
ขั้นตอนที่ 2 การทาการทดลอง
โปรแกรมการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู มและโปรแกรมการฝึ กเต้นราลีลาศประเภท ละติน อเมริ กนั
เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 1 ชัว่ โมง โดยมีผคู ้ วบคุมการฝึ กทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 2 ทา
การฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู ม ใช้เวลา 40 นาที โดยมีช่วงการเต้นราลีลาศที่ ติดต่อกันนาน 20 นาที กลุ่มที่ 3
ทาการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทละตินอเมริ กนั ใช้เวลา 40 นาที โดยมีช่วงการเต้นราลีลาศที่ ติดต่อกันนาน 20 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยใช้แ บบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่า งง่า ยของการกี ฬ าแห่ งประเทศไทย (Sports Authority of
Thailand Simplified Physical Fitness Test, SATST) สาหรับวัยทางาน (อายุระหว่าง 17-59 ปี ) ประกอบด้วย
1. ดัชนีความหนาร่ างกาย (BMI: body mass index)
2. สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR: waist to hip ratio)
3. แตะมือด้านหลัง (Shoulder girdle flexibility test)
4. นัง่ งอตัว (Sit and reach test)
5. นอนยกตัว 1 นาที (1-Minute abdominal curls)
6. ดันพื้น 1 นาที (1-Minute push-ups)
7. ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที (3-Minute step test)
โดยทดสอบก่อนการทดลอง หลังการ ทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ผูเ้ ข้ารับการทดลองทุกคน
ต้องได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเหมือนกัน ดังนี้
1. ชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง น้ าหนักมีหน่วยเป็ นกิโลกรัม ส่ วนสู งมีหน่วยเป็ นเซนติมตร
2. วัดดัชนีความหนาร่ างกาย (BMI: body mass index)
3. วัดสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR: waist to hip ratio)
4. แตะมือด้านหลัง (Shoulder girdle flexibility test)
5. นัง่ งอตัว (Sit and reach test)
6. นอนยกตัว 1 นาที (1-Minute abdominal curls)
7. ดันพื้น 1 นาที (1-Minute push-ups)
8. ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที (3-Minute step test)
9. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความแตกต่างด้วยวิธีทางสถิติ
10. สรุ ปและอภิปรายผล
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2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องวัดส่วนสูงแบบมาตราฐาน
2. เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
3. เครื่ องวัดความอ่อนตัว
4. นาฬิกาจับเวลา
5. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ พร้อมโปรแกรมเพลงลีลาศประเภทบอลรู มกับประเภทละตินอเมริ กนั
6. โปรแกรมการฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู มกับประเภทละตินอเมริ กนั โดยการฝึ กลีลาศประเภทบอล
รู ม จะใช้จงั หวะ Waltz และ Tango การฝึ กลีลาศประเภทละตินอเมริ กนั จะใช้จงั หวะ Cha Cha Cha และ Rumba เป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 1 ชัว่ โมง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในบันทึกข้อมูลส่ วนตัว ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และ
หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ของทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มทาการฝึ กลีลาศประเภทบอลรู ม และกลุ่มทาการฝึ ก
ลีลาศประเภทละตินอเมริ กนั
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้รวบรวมแล้วมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป สาหรับ
งานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (SPSS : Statistical Package for the Social Sciences) โดยหาค่าต่าง ๆ ดังนี้
1. หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(S.D.) วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
Analysis of Variance) ของน้ าหนักร่ างกาย ดัชนี ความหนาของร่ างกาย สัดส่ วนรอบเอวต่อรอบสะโพก แตะมื อ
ด้านหลัง (วัดความอ่อนตัว) นัง่ งอตัว (วัดความอ่อนตัว) นอนยกตัว 1 นาที (วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อท้อง)
ดันพื้น 1 นาที (วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแขน) ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที (วัดความทนทานของระบบไหลเวียน
โลหิ ต) ระหว่างกลุ่มควบคุม กลุ่มบอลรู ม และกลุ่มละตินอเมริ กนั ก่อนการทดลอง สัปดาห์ที่ 4 และ สัปดาห์ที่ 8
ถ้าพบว่าตัวแปรใดมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 นามาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมทางเดียว (One-way
Analysis of Covariance) เฉพาะค่าที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มบอลรู ม และกลุ่มละตินอเมริ กนั ก่อนการทดลอง
และ สัปดาห์ที่ 8
2. วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วแบบวั ด ซ้ า (One-way Analysis of Variance with Repeated
Measurement) ของน้ าหนักร่ างกาย ดัชนี ความหนาของร่ างกาย สัดส่ วนรอบเอวต่อรอบสะโพก แตะมือด้านหลัง
(วัดความอ่อนตัว) นัง่ งอตัว (วัดความอ่อนตัว) นอนยกตัว 1 นาที (วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อท้อง) ดันพื้น 1
233

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นาที (วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อแขน) ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที (วัดความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิ ต) ภายใน
กลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนการทดลอง สัปดาห์ที่ 4 และ สัปดาห์ที่ 8
สมมติฐานในการวิจัย
1. การฝึ กเต้นราลีลาศ ทาให้สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
2. การฝึ กเต้นราลีลาศประเภทบอลรู มกับประเภทละตินอเมริ กนั ทาให้สมรรถภาพทางกาย
พัฒนาแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตารางที่ 1 ถึง 3
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ของกลุ่มควบคุม กลุ่มฝึ กเต้นบอลรู มและกลุ่มฝึ กเต้นละตินอเมริ กนั
(N=10)
หลังการทดลอง 8 สัปดาห์
ตัวแปร
F
กลุ่มควบคุม
กลุ่มบอลรู ม
กลุ่มละตินอเมริกนั
1.น้าหนัก (กิโลกรัม)

x̅
57.5

S.D.
9.74

x̅
60.25

S.D.
13.47

x̅
61.74

S.D.
14.24

0.29

2.ส่ วนสู ง(เซนติเมตร)

167.1

6.92

165.2

7.57

164.65

6.49

0.34

3.ดัชนีความหนาของ
ร่ างกาย (BMI)
4.สัดส่ วนรอบเอวต่อรอบ
สะโพก (WHR)
5.แตะมือด้านหลัง

20.52

2.83

21.87

3.29

22.72

4.88

0.87

0.87

0.1

0.82

0.03

0.81

0.08

1.86

9.00

3.77

6.6

5.02

8.90

5.97

0.74

6.นั่งงอตัว

5.00

4.45

-0.40

12.55

7.50

6.6

2.21

7.นอนยกตัว 1 นาที

20.70

1.40

36.10

10.73

38.90

8.02

15.79*

8.ดันพื้น 1 นาที
9.ก้าวขึน้ -ลง 3 นาที

19.20
163.40

6.28
21.73

30.10
153

5.28
24.32

25.29
126.10

6.63
21.35

8.45*
7.31*

* P < .05
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม กลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม และกลุ่มฝึ กเต้น
ละตินอเมริ กนั พบว่า ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที การดันพื้น 1 นาที และการก้าวขึ้นลง 3 นาที มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยในการนอนยกตัวและก้าวขึ้น-ลง 3 นาทีในกลุ่มละติน
อเมริ กนั ดีกว่ากลุ่มบอลรู ม ส่ วนค่าเฉลี่ยการดันพื้น 1 นาทีในกลุ่มบอลรู มดีกว่ากลุ่มละตินอเมริ กนั
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ภายในกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม
(N=10)
กลุ่มบอลรู ม N =10 คน
หลังการทดลอง 4
หลังการทดลอง 8
ตัวแปร
ก่อนการทดลอง
F
สัปดาห์
สัปดาห์
x̅
x̅
x̅
S.D.
S.D.
S.D.
1.น้ าหนัก (กิโลกรัม)
61.75
13.34
61
13.36
60.25
13.47
0.03
165.2
165.2
165.2
2.ส่วนสูง(เซนติเมตร)
7.57
7.57
7.57
-1.98
3.ดัชนีความหนาของ
ร่ างกาย (BMI)
4.สัดส่วนรอบเอวต่อรอบ
สะโพก (WHR)
5.แตะมือด้านหลัง

22.43

3.22

22.15

3.23

21.87

3.29

0.85

0.03

0.84

0.03

0.82

0.03

4.60

5.02

5.6

5.02

6.6

5.02

0.40

6.นัง่ งอตัว

-1.19

12.40

-1.10

12.34

-0.40

12.55

0.04

7.นอนยกตัว 1 นาที

33.50

11.03

35.00

10.74

36.10

10.73

0.15

8.ดันพื้น 1 นาที

21.10

3.78

28.50

3.28

30.10

5.28

9.88*

178.10

9.37

158.2

21.84

153

24.32

4.55*

9.ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที
* P < .05

0.07
2.11

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของการดันพื้น 1 นาที และการก้าวขึ้นลง 3 นาที ภายในกลุ่มฝึ กเต้น
บอลรู ม ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ภายในกลุ่มฝึ กเต้นละตินอเมริ กนั
(N=10)
กลุ่มละตินอเมริ กนั N =10 คน
หลังการทดลอง 8
ตัวแปร
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์
F
สัปดาห์
x̅
x̅
x̅
S.D.
S.D.
S.D.
61.74
1.น้ าหนัก (กิโลกรัม)
64.55 14.33
63.15
14.64
14.24
0.10
164.65 6.49
164.65
164.65
2.ส่วนสูง(เซนติเมตร)
6.49
6.49
-8.10
3.ดัชนีความหนาของ
ร่ างกาย (BMI)
4.สัดส่วนรอบเอวต่อ
รอบสะโพก (WHR)
5.แตะมือด้านหลัง
6.นัง่ งอตัว
7.นอนยกตัว 1 นาที
8.ดันพื้น 1 นาที
9.ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที

23.76

4.90

23.24

5

22.72

4.88

0.89
6.5

0.06
5.62

0.85

0.08

0.81

0.08

7.9

5.97

8.90

5.97

0.42

4.80
25.8

6.39
6.81

6.60
33.00

6.59
8.27

7.50
38.90

6.6
8.02

0.44
7.21*

22.20
155.60

6.25
12.19

24.50
135.5

6.6
17.02

26.30
126.10

6.63
21.35

1.00
7.62*

0.11
2.82

* P < .05
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที และการก้าวขึ้น-ลง 3 นาที ภายในกลุ่ม
ฝึ กเต้นละตินอเมริ กนั ก่อนทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มี ความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ พบว่า การฝึ กเต้นราของกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม และกลุ่มฝึ กเต้นละติน อเมริ กนั
ทาให้ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที การดันพื้น 1 นาที และการก้าวขึ้นลง 3 นาที ดีข้ ึนกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
236

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. ผลของการฝึ กเต้นบอลรู ม พบว่า หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของการดันพื้น 1 นาที และการก้าว
ขึ้นลง 3 นาที ภายในกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม ดีข้ นึ กว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
3. ผลของการฝึ กเต้นราละตินอเมริ กนั พบว่า หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที
และการก้าวขึ้น-ลง 3 นาที ดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05
อภิปรายผลของการวิจัย
1. ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ พบว่า การฝึ กเต้นราของกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม และกลุ่มฝึ กเต้น
ละตินอเมริ กนั ทาให้ค่าเฉลี่ยของการนอนยกตัว 1 นาที การดันพื้น 1 นาที และการก้าวขึ้นลง 3 นาที ดีข้ นึ กว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ชึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่หนึ่ง ซึ่งกล่าวว่า การฝึ กเต้นราลีลาศ ทา
ให้สมรรถภาพทางกายที่ สัมพันธ์กบั สุ ขภาพมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน สอดคล้องกับ ศักดิ์ อินพิรุด (2551) ได้ทาการวิจยั
เรื่ องผลของโปรแกรมการฝึ กลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพประชาชนในจังหวัดชุมพร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของประชาชนในจังหวัดชุมพร ดี
ขึ้นหลังจากการฝึ กโปรแกรมลีลาศและเปรี ยบเทียบผลของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของ ประชาชน
ในจังหวัดชุมพรระหว่างก่อนการฝึ กกับหลังการฝึ กแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิจยั พบว่า ผลของการฝึ กเต้นบอลรู ม พบว่า หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของการดันพื้น 1
นาที และการก้าวขึ้นลง 3 นาที ภายในกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู ม ดีข้ ึนกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 4 สัปดาห์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากว่า ในการเต้นราลีลาศประเภทบอลรู มจะมีลกั ษณะการเคลื่อนไหว
ที่ พ ร้ อมเพรี ย งกัน ระหว่า งคู่ ใช้ก ารทรงตัวและการร่ วมมื อในการยืดหยุ่นของระบบกล้ามเนื้ อ ซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมุ ติฐานการวิจัย ข้อ ที่ ส อง ซึ่ ง กล่า วว่า การฝึ กเต้นราลี ล าศประเภทบอลรู มกับประเภทละติ นอเมริ กัน ท าให้
สมรรถภาพทางกายพัฒนาแตกต่างกัน ดังที่ ชูศกั ดิ์ เวชแพศย์ (2536) กล่าวว่า การออกกาลังกายส่ งผลทาให้มีการ
ทางานของระบบกล้ามเนื้ อที่ดีข้ ึน การเต้นราแบบลีลาศ ผูเ้ ต้นราจะต้องให้ความสนใจในการจับคู่ เพราะการจับคู่ที่
ถูกต้อง จึงจะทาให้การเต้นราสง่า งามและทาให้มีการใช้กล้ามเนื้ อในการทรงตัวที่ดีดว้ ยโดยเฉพาะฝ่ ายชายจะต้อง
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง เนื่องจากว่าในการเต้นราฝ่ ายชายจะต้องเป็ นผูน้ าในการเต้นรา และสามารถพาคู่เต้นราไปรอบ ๆ
ฟลอร์ ได้ในลักษณะการเต้นราประเภทบอลรู ม จึงสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ส่งผลทาให้ความอดทนของระบบ
กล้ามเนื้อขาของกลุ่มฝึ กเต้นบอลรู มมีมากกว่าในกลุ่มฝึ กเต้นละตินอเมริ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับชูศกั ดิ์ เวชแพศย์ (2536) ที่กล่าวว่า การออกกาลังกายที่มีความหนัก ความถี่ และมีช่วงเวลาที่นานพอ
ทาให้ ปอด หัวใจ และหลอดเลือด ทางานดีข้ นึ ร่ างกายมีการปรับตัวให้รับงานหนักได้เป็ นเวลานาน นัน่ คือ การออก
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กาลังกายที่ทาให้หนักพอ คือ หัวใจเต้นเร็ วขึ้นจนถึง อัตราที่เป็ นเป้าหมาย ออกกาลังกายสามครั้งต่อสัปดาห์และนาน
พอระหว่าง 15 – 45 นาที เป็ นอย่างน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การฝึ กเต้นราประเภทบอลรู มหรื อประเภทละตินอเมริ กนั สามารถทาให้ฝึกลดน้ าหนักในสัปดาห์ที่ 8
2. การฝึ กเต้นราประเภทละตินอเมริ กนั สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เรื่ อง การนอนยกตัว 1 นาที
และการก้าวขึ้น-ลง 3 นาที ดีข้ นึ ได้ในสัปดาห์ที่ 8
3. การฝึ กเต้นราประเภทบอลรู ม สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายเรื่ อง ดันพื้น 1 นาที และการก้าวขึ้นลง
3 นาที ดีข้ นึ ได้ในสัปดาห์ที่ 8
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารู ปแบบการลีลาศเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับนักศึกษา
2. ควรศึกษารู ปแบบการลีลาศเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับบุคลากร
3. ควรศึกษารู ปแบบการลีลาศเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ูงอายุ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องผลของการฝึ กลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาและรู ปแบบรายการที่มีเนื้ อหาสุ ขภาพในสื่ อโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทลั ของประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือรายการโทรทัศน์จากช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั
กลุ่มตัวอย่างคือช่องโทรทัศน์ที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด ในเดือน มกราคม - เดือนมิถุนายน 2562 โดยเลือกช่ องที่
ได้รับเรตติ้งสู งสุ ดในประเภทช่ องโทรทัศน์สาธารณะ และ ช่องบริ การทางธุ รกิ จ ผลการวิจยั พบว่า (1) ปริ มาณ
รายการที่มีเนื้ อหาสุ ขภาพทั้งสองช่องมีรายการโทรทัศน์เท่ากันจานวน 2 รายการ แต่มีจานวนการนาเสนอแตกต่าง
กันโดยใน1สั ป ดาห์ช่ อง Thai PBS มี ก ารนาเสนอรายการสุ ข ภาพ 11 ครั้ ง ในขณะที่ ช่ อง 7 HD นาเสนอ 2 ครั้ ง
(2)ช่วงเวลาที่นาเสนอรายการ พบว่ามีการนาเสนอสองช่วงได้แก่ ช่วง 03.00 – 06.00 น. และ ช่วง 15.00 - 18.00 น.
(3)รู ปแบบรายการ พบว่า มีการนาเสนอสามรู ปแบบได้แก่ รายการกีฬา รายการวาไรตี้ และสารคดี (4)องค์ความรู ้ที่
นาเสนอในรายการ พบว่า องค์ความรู ้ที่นิยมนาเสนอที่สุดคือองค์ความรู ้ประเภทส่ งเสริ มสุ ขภาพ รองลงมาคือองค์
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ความรู ้ ด้านการป้ องกัน ด้านการรั กษา และด้านการฟื้ นฟู (5)เนื้ อหาสุ ขภาพที่ นาเสนอในรายการสุ ขภาพ พบว่า
ระบบอวัยวะที่นิยมเสนอมากที่สุดได้แก่ระบบกล้ามเนื้อ ระบบอวัยวะที่มีการนาเสนอน้อยที่สุดคือระบบต่อมไร้ท่อ
คาสาคัญ: รายการโทรทัศน์ วิเคราะห์รูปแบบรายการ การสื่ อสารสุ ขภาพ องค์ความรู ้ด้านสุ ขภาพในรายการ
โทรทัศน์
Abstract
The purposes of this study were to analyze content and presentation formats of health programs on Thai
television programming, to study the number of health programs on television, as well as the presentation format
and the analysis of health knowledge and content presented on Thai television. The samples were television
programs on Thai television channels, consisting of the most popular television channels, from January to June of
2019. The samples were selected by the purposive sampling method in the public service channel and business
channel categories, a total of two channels. The findings were as follows: (1) the quantity of health programs in the
public channel category and business channel category were two each. However, the on-air quantity per week were
different. The Thai PBS channel health program aired 11 times per week, while Channel 7HD health programs
aired twice a week; (2) Aired time of health program was found that there were two presentation sessions, from
3:00 AM to 6:00 AM and from 3:00 PM to 6:00 PM. (3) the presentation formats of the health programs found
three formats sports program, variety program and documentary program; (4) the health knowledge on Thai
television was health promotion, health protection, treatment and rehabilitation, respectively. (5) the most popular
health content on Thai television was the muscular system and the least popular was the endocrine system.
Keyword: Television Programs , Content Analysis , Health Communication , Health Content
บทนา
หากดูขอ้ มูลผูป้ ่ วยในระบบสาธารณสุ ขย้อนกลับไป 10 ปี จะพบว่าอัตราการเจ็บป่ วยเพิ่มสู งขึ้นทุกปี ในปี
2552 ประเทศไทยมีจานวนผูป้ ่ วยในระบบสาธารณสุ ขจานวนทั้งสิ้ น 10.30 ล้านคน แต่ในปี 2562 จานวนผูย้ อด
ผูป้ ่ วยเพิ่มมาอยู่ที่ 21.42 ล้านคน จากสถิติจะพบว่าโรคที่ผปู ้ ่ วยเหล่ านี้ เป็ นมากที่สุดในทุกปี อันดับ 1 คือ โรคความ
ดันโลหิ ตสู ง และ อันดับ 2 คือ โรคเบาหวาน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ,
2563) ประกอบกับข้อมูลจากการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ครั้งที่ 5 พบว่า ในกลุ่มตัวอย่าง
23,760 คนนั้น พบปัญหาสุ ขภาพดังต่อไปนี้ ร้อยละ 37.5 ภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 ไขมันในเลือดผิดปกติ ร้อยละ 24.7
ภาวะความดันโลหิ ตสู งร้อยละ 24.7 ภาวะโลหิ ตจาง ร้อยละ 8.9 โรคเบาหวาน (วิชยั เอกพลากร, 2557) จากข้อมูล
สุ ขภาพเหล่านี้ ทาให้เราทราบว่าโรคที่เกิดในคนไทยส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นโรคที่สามารถที่จะป้ องกันและหลีกเลี่ยงได้
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หากเรามีการใช้ชีวิตที่เหมาะสมและมีความรู ้ทางสุ ขภาพที่เพียงพอโดยสื่ อหนึ่งที่มีความสามารถในการสื่ อสารด้าน
สุ ขภาพไปยังคนจานวนมากได้ดีเหมาะสาหรั บสื่ อสารไปยังคนจานวนมากและสามารถใช้งานได้ง่ายนั่นคือสื่ อ
โทรทัศน์
ในต่างประเทศสื่ อโทรทัศน์เป็ นสื่ อหนึ่ งที่ถูกนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ เนื่ องจาก
เป็ นสื่ อที่สามารถสื่ อสารไปยังคนหมู่มากได้ดว้ ยค่าใช้จ่ายที่ต่า โดยข้อมูลจากงานศึกษาการประชาสัมพันธ์โครงการ
ด้านสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริ กาของ Davis et al. (2016, p. 235)พบว่าสื่ อโทรทัศน์สามารถสี่ อสารไปยังคนหมู่
มาก โดยเสี ยค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่อหัวน้อยกว่าสื่ อออนไลน์( Online) เนื่ องจากความนิ ยมและปริ มาณ
ของคนที่รับชมสื่ อโทรทัศน์น้ นั มีจานวนมากกว่าสื่ อออนไลน์ ซึ่ งจากการสารวจในประเทศสหรัฐอเมริ กานั้นพบว่า
ผูท้ ี่เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปมีสุขภาพที่ดีกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่ากว่าระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา(Feinberg et al.,
2016) แสดงให้เห็นว่าความรู ้น้ ันส่ งผลต่อการมีสุขภาพที่ ดี และ จากการศึกษาของBurzyñska, Binkowska-Bury,
and Januszewicz (2015, pp. 174-184) พบว่าในการประชาสัมพันธ์ดา้ นสุขภาพผ่านสื่ อโทรทัศน์น้ นั สามารถช่วยใน
การป้ องกัน ปั ญหาทางสุ ข ภาพในคนจานวนมากได้ดี และคนยังสามารถจดจาการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
โทรทัศน์ไปในระยะเวลาหนึ่ งถึงแม้จะไม่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ตาม โดยเฉพาะกับกลุ่มผูม้ ีรายได้น้อยที่เชื่อถือ
ข้อมูลสุ ขภาพจากสื่ อโทรทัศน์มากเป็ นอันดับสองรองจากการคุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพโดยตรง สาหรับใน
ประเทศไทยนั้นกลุ่มที่มีรายได้นอ้ ยและกลุ่มรายได้ปานกลางจะเปิ ดรับการสื่ อสารสุ ขภาพจากช่องทางโทรทัศน์เป็ น
อันดับสู งเช่นเดียวกัน แต่คนในกลุ่มผูม้ ีรายได้น้อยจะเชื่อถือข้อมูลสุ ขภาพจากสื่ อโทรทัศน์มากกว่ากลุ่มผูม้ ีรายได้
ปานกลางและผูม้ ีรายได้สูง (กาญจนา แก้วเทพ, 2547) จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าสื่ อโทรทัศน์สามารถทาให้คน
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพและเกิดการรู ้เท่าทันทางด้านสุขภาพ (health literacy) ได้โดยเฉพาะกับกลุ่มผูม้ ีรายได้ปานกลาง
และรายได้ต่า ซึ่ งการมีความรู ้ด้า นสุ ขภาพที่ ถูกต้องนั้นเป็ นทางหนึ่ งที่ จะช่ วยลดการเจ็บป่ วยจากโรคที่ สามารถ
ป้องกันได้
สาหรับในประเทศไทยสื่ อโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่เหมาะสมจะใช้ในการแพร่ กระจายองค์ความรู ้เนื่ องจาก เป็ น
การสื่ อสารที่ผูร้ ับสารสามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะสามารถใช้งานได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้เนื่ องจากเป็ นสื่ อที่มีความสามารถในการสื่ อสารทั้งทางภาพและทางเสี ยง (ศุภางค์ นันตา, 2552, น. 16)
ประกอบกับสามารถส่ งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ประเทศไทย และมีจานวนครัวเรื อนที่มีสื่อโทรทัศน์อยู่
ในครอบครองอยู่ที่ร้อยละ98 โดยมีการใช้งานสื่ อโทรทัศน์โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่วนั ละ 2-4 ชัว่ โมงในทุกวัน ทั้งวันธรรมดา
และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ (มูลนิ ธิสถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ , 2558) จากปริ มาณการใช้งานสื่ อโทรทัศน์
และความสามารถในการกระจายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ ของประเทศไทยของสื่ อโทรทัศน์ทาให้ผูว้ ิจยั มีความ
สนใจที่จะศึกษาการนาเสนอเนื้อหาสุ ขภาพของรายการสุ ขภาพที่อยูบ่ นสื่ อโทรทัศน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1.ศึกษาจานวนรายการสุ ขภาพที่นาเสนอในช่องโทรทัศน์ประเภท บริ การสาธารณะ และบริ การทางธุรกิจ
ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562
2.ศึ ก ษาช่ วงเวลาที่ รายการสุ ข ภาพนาเสนอในช่ องบริ ก ารสาธารณะ และ บริ ก ารทางธุ รกิ จ ช่ วงเดื อ น
มกราคม - มิถุนายน 2562
3.ศึกษารู ปแบบของรายการสุ ขภาพที่นาเสนอในช่องบริ การสาธารณะ และ บริ การทางธุ รกิจช่วงเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2562
4.ศึกษาองค์ความรู ้ที่ถูกนาเสนอในรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาสุ ขภาพนาเสนอในช่ องบริ การสาธารณะ
และ บริ การทางธุรกิจช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562
5.ศึกษาเนื้ อหาสุ ขภาพที่รายการสุ ขภาพนาเสนอในช่องบริ การสาธารณะ และ บริ การทางธุรกิจช่วงเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2562
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหา จากเอกสารทางวิชาการ ตาราวารสารบทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในเดือน มกราคม 2562 - เดือน มิถุนายน 2562 จากช่องโทรทัศน์
ในประเภทบริ การสาธารณะ และ ประเภทบริ การทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด(Rating)ในแต่ละประเภท
3. ทาการวิเคราะห์ประเภทรายของรายการ ประเภทขององค์ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพและเนื้ อหาด้านสุ ขภาพ
จากนั้นบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือรายการโทรทัศน์จากช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิทลั
กลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยเลือกช่ องโทรทัศน์จานวน 2 ช่องจากช่องโทรทัศน์ท้ งั หมด 25 ช่อง โดยเลือกศึกษารายการสุ ขภาพจากช่ อง
โทรทัศน์ที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด (rating) จากNelson ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ในกลุ่มช่องโทรทัศน์
สาธารณะจานวน 1 ช่อง และ ช่องโทรทัศน์ที่เป็ นช่องบริ การทางธุรกิจจานวน 1 ช่อง รวมเป็ น 2 ช่องโทรทัศน์ โดย
กลุ่มตัวอย่างมีดงั นี้ 1. ประเภทบริ การสาธารณะ และ 2. ประเภทช่องบริ การทางธุรกิจ
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ โดย
มี การจาแนกเนื้ อหาดังนี้ (1)จานวนรายการสุ ขภาพในแต่ละช่ องโทรทัศน์(2)ช่ วงเวลาที่ นาเสนอเนื้ อหารายการ
สุ ขภาพ (3)ประเภทของรายการโทรทัศน์(4)องค์ความรู ้ที่นาเสนอในแต่ละตอน และ (5)เนื้อหาสุ ขภาพที่นาเสนอ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลรายการของสถานี โทรทัศน์ต้ งั แต่เดื อน มกราคม 2562 – มิถุนายน 2562โดยใช้
ข้อมูลผังรายการที่ทางช่องระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการของช่อง และใช้การดูรายการย้อนหลังจากเว็บไซต์ของทาง
สถานีและทางช่อง YouTube ของทางสถานี หรื อของบริ ษทั ที่ผลิตรายการดังกล่าว
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์เนื้ อหารายการโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาสุ ขภาพ ในช่องโทรทัศน์ประเภทบริ การทางธุรกิจและ
ช่ องโทรทัศ น์ส าธารณะ จากช่ องโทรทัศ น์ใ นระบบดิ จิทัล จานวน 25 ช่ อง สามารถสรุ ปผลการวิจัย ออกมาได้
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนเรตติ้งและจานวนรายการสุ ขภาพของช่องโทรทัศน์ที่เลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ช่ องโทรทัศน์
ประเภท
เรตติง้
จานวนรายการสุ ขภาพ
7HD
บริ การทางธุรกิจ
1.845
2
Thai PBS
บริ การสาธารณะ
0.068
2
จากช่ อ งโทรทัศ น์ จ านวน 25 ช่ อ ง ทางผู ว้ ิ จัย ได้เ ลื อ กช่ อ งโทรทัศ น์ ที่ มี เ รตติ้ ง สู ง ที่ สุ ด ในกลุ่ ม ช่ อง
โทรทัศน์ประเภทบริ การทางธุ รกิจ และ ช่องโทรทัศน์สาธารณะจานวนอย่างละ 1 ช่อง รวม 2 ช่องได้แก่(1)กลุ่ม
บริ การทางธุ รกิจได้แก่ช่อง 7 HD โดยได้รับเรตติ้ง 1.845 (2)กลุ่มช่องบริ การสาธารณะได้แก่ช่อง Thai PBS โดย
ได้รับเรตติง้ 0.068
ตารางที่ 2 จานวนรายการสุขภาพและเวลาที่นาเสนอในแต่ละช่องโทรทัศน์
ช่ อง
รายการ
รู ปแบบรายการ
7HD
การแพทย์กา้ วหน้า
7HD

พบหมอศิริราช

รายการสารคดี
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วันเวลาที่นาเสนอ
วันเสาร์
04:30น. - 04:40น.
วันอาทิตย์
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ช่ อง

รายการ

รู ปแบบรายการ

Thai PBS

คนสู้โรค

รายการวาไรตี้

Thai PBS

ข.ขยับ

รายการกีฬา

วันเวลาที่นาเสนอ
15:30น. – 15:35น.
วันอังคาร – วันศุกร์
15:05 – 15:30น.
วันจันทร์ – วันศุกร์
16:55น.– 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
05:55 น.– 06:00น.

จากช่องโทรทัศน์ที่นามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 2 ช่อง ได้แก่ช่อง 7HD และ ช่อง Thai PBSพบว่ามี
การน าเสนอรายการโทรทัศ น์ ที่ มี เ นื้ อ หาสุ ข ภาพช่ อ งละ 2 รายการรวมทั้ง หมด 4 รายการดัง นี้ (1)รายการ
การแพทย์กา้ วหน้า ออกอากาศทางช่อง 7 HD ทุกวันเสาร์ เวลา 04:30น. - 04:40น. ทางช่อง 7HD แต่เนื่ องจาก
รายการการแพทย์กา้ วหน้าไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้บนช่องทางหลักของช่องโทรทัศน์จึงถูกนาออกจากการศึกษา
ครั้งนี้ (2)รายการ พบหมอศิริราช เป็ นรายการสารคดี ออกอากาศทางช่อง7 HD ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15:30น. –
15:35น. (3)รายการ คนสู ้โรค เป็ นรายการวาไรตี้ ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ทุกวัน อังคาร – ศุกร์ เวลา15:05
– 15:30น. (4)รายการ ข.ขยับ เป็ นรายการรายการกีฬา ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ทุกวัน โดยวันจันทร์ ศุกร์ ออกอากาศเวลา16:55น.– 17:00น. และ วันเสาร์ – อาทิตย์ออกอากาศเวลา05:55 น.– 06:00น.
จึงสรุ ปได้ว่าช่วงเวลาที่ช่องโทรทัศน์นิยมนาเสนอรายการเพื่อสุ ขภาพมีสองช่วงเวลาคือเวลา ในช่วง
03:01– 06:00 น. และ 15:01 – 18:00 น. โดยแต่ละรายการมีรูปแบบรายการที่แตกต่างกันไปไม่มีรายการไหนที่
มีรูปแบบซ้ ากัน ด้านองค์ความรู ้ที่นาเสนอจากการวิเคราะห์เนื้ อหารายการโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาด้านสุ ขภาพ 3
รายการ จานวนรวม 275 ตอน พบว่ารายการโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาด้านสุ ขภาพนิ ยมนาเสนอด้วยองค์ความรู ้ ด้าน
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ องค์ค วามรู ้ ด้า นการป้ อ งกัน ด้า นการรั ก ษา และด้า นการฟื้ นฟู
ตามลาดับเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายการจะเป็ นดังนี้
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14
12
10
8
6
4
2
0

ช่วงที่ 1

12

6
4
1
องค์ความรูด้ า้ น
ส่งเสริมสุขภาพ

1

องค์ความรูด้ า้ นการ องค์ความรูด้ า้ นการ องค์ความรูด้ า้ นการ
ไม่มีเนือ้ หาสุขภาพ
ป้องกัน
รักษา
ฟื ้ นฟู

6

4

12

1

1

รู ปที่ 1 แผนภูมิแสดงปริ มาณองค์ความรู ้แต่ละประเภทที่นาเสนอในรายการ พบหมอศิริราช
รายการพบหมอศิริราชมีการนาเสนอทั้งหมด 24 ตอน มีการพบว่ามีองค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพที่นาเสนอ
เรี ยงจากมากไปน้อยดังนี้ (1)องค์ความรู ้ที่นาเสนอมากที่สุดคือองค์ความรู ้ดา้ นการรักษานาเสนอจานวน12ตอน
คิดเป็ นร้อยละ 50 ของเนื้ อหาทั้งหมด (2)องค์ความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพจานวน 6 ตอน คิดเป็ น ร้อยละ 25
ของเนื้อหาทั้งหมด (3)องค์ความรู ้ดา้ นการป้องกันจานวน4ตอนคิดเป็ นร้อยละ16.67 และ (4)องค์ความรู ้ดา้ นการ
ฟื้ นฟูดูแลสุ ขภาพ และ ไม่มีเนื้อหาสุ ขภาพ จานวน 1 ตอน คิดเป็ นร้อยละ4.17 ของเนื้อหาทั้งหมด
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รู ปที่ 2 แผนภูมิแสดงปริ มาณองค์ความรู ้แต่ละประเภทที่นาเสนอในรายการ คนสู้โรค
รายการคนสู ้โรคมีการนาเสนอทั้งหมด 90 ตอน แบ่งออกเป็ น 3ช่วงรายการจานวน 4 ตอน และ 4ช่วง
รายการจานวน 86 ตอน โดยในช่วงรายการที่ 1 มีการนาเสนอทั้งหมด 90 ครั้ง องค์ความรู ้ที่นาเสนอมากที่สุดคือ
(1)องค์ความรู ้ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพจานวน 36 ครั้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 (2)องค์ความรู ้ ด้านการป้ องกัน
จานวน 35 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 38.89 (3)องค์ความรู ้ดา้ นการรักษาจานวน 13 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ14.44 (4)องค์
ความรู ้ดา้ นการฟื้ นฟูดูแลสุ ขภาพ จานวน 5 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 5.56 และ (5)ไม่มีเนื้อหาสุ ขภาพจานวน 1 ครั้งคิด
เป็ นร้อยละ 1.11 ตามลาดับ
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ในช่วงรายการที่ 2 มีการนาเสนอทั้งหมด 90 ครั้งองค์ความรู ้ที่นาเสนอมากที่สุดคือ(1)องค์ความรู ้ดา้ น
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจานวน 38 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 42.22 (2)ไม่มีเนื้ อหาสุ ขภาพจานวน 22 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
24.44(3)องค์ความรู ้ดา้ นการป้ องกันและองค์ความรู ้ดา้ นการรักษาจานวนอย่างละ 12ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ13.33
(4)องค์ความรู ้ดา้ นการฟื้ นฟูดูแลสุ ขภาพ จานวน 6 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 5.56 ตามลาดับ
ในช่วงรายการที่ 3 มีการนาเสนอทั้งหมด 89ครั้งองค์ความรู ้ที่นาเสนอมากที่สุดคือ(1)องค์ความรู ้
ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพจานวน 36 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 40.45 (2)ไม่มีเนื้ อหาสุ ขภาพจานวน 28 ครั้ง คิดเป็ นร้อย
ละ 31.46(3)องค์ความรู ้ดา้ นการรักษาจานวน 16 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ17.98 (4)องค์ความรู ้ดา้ นการป้ องกัน 3 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 3.37 (5)องค์ความรู ้ดา้ นการฟื้ นฟูดูแลสุ ขภาพ จานวน 6 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 5.56 ตามลาดับ
ในช่วงรายการที่ 4 มีการนาเสนอทั้งหมด 75 ครั้งองค์ความรู ้ที่นาเสนอมากที่สุดคือ(1)องค์ความรู ้
ด้านการป้องกันจานวน 33ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 44.00 (2)ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ 25 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 33.33(3)
องค์ความรู ้ดา้ นการรักษาจานวน 11ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ14.67 (4)องค์ความรู ้ดา้ นการฟื้ นฟูดูแลสุ ขภาพ 5 ครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 6.67(5)ไม่มีเนื้อหาสุ ขภาพ จานวน 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.13ตามลาดับ
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รู ปที่ 3 แผนภูมิแสดงปริ มาณองค์ความรู ้แต่ละประเภทที่นาเสนอในรายการ ข.ขยับ
รายการข.ขยับ มีการนาเสนอทั้งหมด161 ตอน มีการพบว่ามีองค์ความรู ้ดา้ นสุขภาพที่นาเสนอเรี ยงจาก
มากไปน้อยดังนี้ (1)องค์ความรู ้ ด้า นการส่ งเสริ มสุ ขภาพจานวน 117 ตอน คิดเป็ น ร้ อยละ 72.67ของเนื้ อหา
ทั้งหมด (2)องค์ความรู ้ดา้ นการรักษานาเสนอจานวน25ตอน คิดเป็ นร้อยละ 15.53ของเนื้ อหาทั้งหมด (3)องค์
ความรู ้ดา้ นการป้องกันจานวน 12ตอนคิดเป็ นร้อยละ15.53 และ (4)องค์ความรู ้ดา้ นการฟื้ นฟูดูแลสุ ขภาพ จานวน
6 ตอน คิดเป็ นร้อยละ 3.73 ของเนื้ อหาทั้งหมด และ (5)ไม่มีเนื้ อหาสุ ขภาพจานวน 1 ตอน คิดเป็ นร้อยละ 0.62
ของเนื้อหาทั้งหมด
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รู ปที่ 4 แผนภูมิแสดงปริ มาณความถี่ของเนื้ อหาสุ ขภาพในรายการสุขภาพ
จากการวิเคราะห์ความถี่ เนื้ อหาสุ ขภาพที่ รายการนาเสนอในช่ องโทรทัศน์ในระบบดิ จิทลั จานวน 3
รายการ เดื อนมกราคม - มิ ถุ นายน สามารถแจกแจงความถี่ เนื้ อหาสุ ข ภาพที่ แต่ ละรายการนิ ย มนาเสนอได้
ดังต่อไปนี้
รายการ พบหมอศิริราช เนื้ อหาที่นาเสนอมากที่สุดสามอันดับคือเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับ ระบบประสาท
(Nervous system) , ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) และ ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system)
จานวนเท่าๆกัน อย่างละ 4 ครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ 16.67 ของเนื้อหาที่นาเสนอทั้งหมด
รายการ คนสู ้โรค เนื้ อหาที่ นาเสนอมากที่ สุ ดคื อเนื้ อหาเกี่ ย วข้องกับ (1)ระบบกล้า มเนื้ อ (Muscular
system) จานวน 74 ครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ 21.51ของเนื้อหาที่นาเสนอทั้งหมด (2)เนื้อหาที่ไม่ได้มเจาะจงที่ระบบใด
ระบบหนึ่ งจานวน57 ครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ 16.57(3) เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท (Nervous system) 41
ครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ 11.92
รายการ ข.ขยับ เนื้ อหาที่นาเสนอมากที่สุดคือ(1)เนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้ อ (Muscular system)
จานวน 155 ครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ 96.27(2) เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับ ระบบโครงกระดูก (Skeletal system) จานวน 6
ครั้ง คิดเป็ น ร้อยละ 3.73 โดยไม่มีการนาเสนอเนื้อหาประเภทอื่น
สรุปและอภิปรายผล
ความถี่ในการนาเสนอรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาสุ ขภาพจานวนรายการที่ นาเสนอในช่ องโทรทัศ น์
ประเภทบริ การสาธารณะและประเภทบริ การทางธุรกิจมีจานวนเท่ากันคือ 2 รายการ แต่ความถี่ในการนาเสนอ
ของแต่ละรายการนั้นมีความแตกต่างกัน โดยในช่องโทรทัศน์ประเภทบริ การสาธารณะจะมีการนาเสนอจานวน
ครั้งที่มากกว่า สาเหตุมาจากการจุดประสงค์การดาเนินการของช่องที่แตกต่างกัน
ด้านเวลาออกอากาศ ที่ท้ งั
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สองช่องนิ ยมออกอากาศในช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. ซึ่ งเป็ นเวลาที่คนไม่นิยมดูโทรทัศน์ โดยจากการศึกษา
ของ อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ (2561, น. 59-65) พบว่าผูก้ ลุ่มคนที่อยู่ในวัย 39-53 ปี ซึ่ง เป็ นกลุ่มผูท้ ี่ใช้สื่อโทรทัศน์
เป็ นหลักมีการใช้สื่อในช่วงเวลา 15:01 – 18:00 น. เพียงร้อยละ 10.25 โดยจากรายงานจากสถิติการดูโทรทัศน์
ของบริ ษทั นี ลเส็นประเทศไทย(MarketingOops!, 2560) ได้ระบุเอาไว้ว่าเวลาช่วงที่คนนิ ยมดูโทรทัศน์ที่สุ ดอยู่
ในช่วง 19:00 น. – 21:00 น.ของทุกวัน
ในส่ วนของรู ปแบบรายการนั้นแต่ละรายการก็มีรูปแบบของตนเองที่ แตกต่างกันออกไปตามวิธี การ
นาเสนอเนื้ อหาของรายการ ได้แก่ รู ปแบบสารคดี รู ปแบบรายการกีฬา และ รู ปแบบวาไรตี้ ซึ่ งรายการทั้งสาม
รู ปแบบนั้ นไม่ ใ ช่ รู ปแบบที่ ค นนิ ย ม จากการศึ ก ษาของ ส านั ก งานศู น ย์ วิ จั ย และให้ ค าปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562, น. 5-19 ) พบว่ากลุ่มคนส่ วนใหญ่ของประเทศนิยมดูรายการประเภทข่าวมาก
ที่สุดเป็ นอันดับหนึ่งได้รับความนิยมอยู่ที่ ร้อยละ 94.6โดยมีละครเป็ นอันดับรองลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 80.8 แสดง
ให้เห็นว่ารายการสุ ขภาพ ที่นาเสนอเนื้อหาสุ ขภาพเพียงอย่างเดียวเป็ นหลักอาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการ
ของผูช้ มเท่าที่ควร
สัดส่วนร้อยละการนาเสนอองค์ความรูใ้ นแต่ละรายการ
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รู ปที่ 5 สัดส่วนการนาเสนอองค์ความรู ้ในแต่ละรายการ
ด้านองค์ความรู ้ที่รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาสุ ขภาพนาเสนอนั้นเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันจะเห็นได้วา่
ลักษณะการนาเสนอองค์ความรู ้ที่ได้รับการนาเสนอมากที่สุดคือ องค์ความรู ้ดา้ นการส่งเสริ มสุขภาพ มีเพียง
รายการพบหมอศิริราชเท่านั้นที่มีการนาเสนอองค์ความรู ้ดา้ นการรักษาเป็ นหลักและนาเสนอด้านส่งเสริ ม
สุ ขภาพเป็ นอันดับรองลงมา โดยองค์ความรู ้ที่นาเสนอน้อยที่สุดคือองค์ความรู ้ดา้ นการฟื้ นฟูดูแลสุ ขภาพ ซึ่งเมื่อ
นามาเปรี ยบเทียบกับการสื่ อสารสุขภาพในนิตยสารของ ศรี รัฐ ภักดีรณชิต (2556, น. 59-60) จะพบว่าการ
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นาเสนอองค์ความรู ้ในโทรทัศน์ กับ ในนิตยสารนั้นมีความคล้ายคลึงกันคือเน้นนาเสนอในองค์ความรู ้ดา้ นการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นหลักโดยองค์ความรู ้ที่ถูกนาเสนอน้อยที่สุดคือองค์ความรู ้ในด้านการฟื้ นฟูดูแลสุ ขภาพ
ด้านเนื้ อหาสุ ขภาพระบบอวัยวะที่นาเสนอระบบที่มีการนาเสนอมากที่สุดได้แก่ ระบบกล้ามเนื้ อ และ
ระบบประสาท ตามลาดับ โดยเป็ นการนาเสนอในรู ปแบบของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในขณะที่ระบบที่นาเสนอ
น้อยสุ ดคือระบบ ระบบน้ าเหลือง และ ระบบต่อมไร้ท่อตามลาดับ โดยเมื่อพิจจารณาการนาเสนอเนื้ อหาของแต่
ละรายการจะสามารถจัดแบ่ง เป็ นสองลักษณะได้แก่ (1)รายการที่นาเสนอเนื้ อหาสุ ขภาพโดยไม่ได้เจาะจงที่
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ งได้แก่รายการ พบหมอศิริราช และ รายการคนสู ้โรค และ (2)รายการที่มุ่งเน้นนาเสนอ
เนื้อหาสุ ขภาพในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ได้แก่รายการ ข.ขยับ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในอนาคต
1.การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะตัวสารคือ ตัวรายการ และ เนื้อหาที่รายการนาเสนอทาให้ ขาด
มุมมองในด้านของผูส้ ่ งสาร และ ผูร้ ับสาร ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรจะมีการศึกษาโดยพิจารณาถึงประเด็น
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดเนื้อหาทางการศึกษาที่ครบถ้วน
2.ควรศึกษาถึงเนื้อหาสุขภาพที่มีการแฝงอยูต่ ามรายการ หรื อ ละคร ต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบนั คนสนใจ
เนื้อหาทางด้านสุ ขภาพที่นาเสนอในช่องทางเหล่านี้ มากขึ้น ทาให้เกิดประเด็นว่าการนาเสนอความรู ้สุขภาพผ่าน
รายการที่ไม่ได้มีเนื้อหาสุ ขภาพโดยตรงมีความถูกต้องมาเพียงใด
ข้อเสนอแนะสาหรับการผลิตรายการที่มีเนื้อหาสุ ขภาพ
ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั ผูช้ มจะสามารถหาความรู ้ดา้ นสุขภาพจากสื่ ออินเทอร์เน็ตได้แต่การนาเสนอ ผ่านสื่ อ
โทรทัศน์น้ นั ก็ยงั มีความจาเป็ นเพราะอัตราการเข้าถึงของโทรทัศน์น้ นั อยูใ่ นจานวนที่สูงกว่า และ ความน่าเชื่อถือ
จากสื่ อโทรทัศน์ก็ยงั มีมากกว่าสื่ ออินเทอร์ เน็ต แต่ในด้านการนาเสนออาจจะต้องมีการปรับปรุ งเพื่อให้เข้ากับ
ความนิยมของผูช้ มมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2563). ข้อมูลสถานะสุขภาพ.
https://bps.moph.go.th/new_bps/healthdata
กาญจนา แก้วเทพ. (2547). การศึกษาสื่ อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ (Critical theory) : แนวคิดและตัวอย่าง
งานวิจยั (พิมพ์ครั้งที่ 4.): กรุ งเทพ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ จัดจาหน่าย.

250

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ บริ การกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.). กสทช.
วิชยั เอกพลากร, บ. (2557). รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ครั้ งที่ 5 พ.ศ. 2557
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.). นนทบุรี: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข.
ศรี รัฐ ภักดีรณชิต. (2556). การวิเคราะห์ เนือ้ หาของนิตยสารด้ านสุขภาพไทย: กรุ งเทพฯ : วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่ อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ศุภางค์ นันตา. (2552). หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ Principles of broadcasting (พิมพ์ครั้งที่ 1.).
มหาสารคาม: มหาสารคาม : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สานักงานศูนย์วิจยั และให้คาปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2562). รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
"โครงการสารวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริ โภคสื่ อของไทย".
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์. (2561). พฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเจ็นเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจ็นเนอเรชัน่ วาย.
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่ อสารสังคม, 6(1).
Burzyñska, J., Binkowska-Bury, M., & Januszewicz, P. (2015). Television as a source of information on
health and illness - review of benefits and problems. Progress in Health Sciences, 5(2), 174-184.
Davis, K. C., Shafer, P. R., Rodes, R., Kim, A., Hansen, H., Patel, D., . . . Beistle, D. (2016). Does Digital
Video Advertising Increase Population-Level Reach of Multimedia Campaigns? Evidence From the
2013 Tips From Former Smokers Campaign. Journal of Medical Internet Research, 18(9), e235.
doi:10.2196/jmir.5683
Feinberg, I., Frijters, J., Johnson-Lawrence, V., Greenberg, D., Nightingale, E., & Moodie, C. (2016).
Examining Associations between Health Information Seeking Behavior and Adult Education Status
in the U.S.: An Analysis of the 2012 PIAAC Data. PLOS ONE, 11(2), e0148751.
doi:10.1371/journal.pone.0148751
MarketingOops! (2560). นีลเส็น เผย Insight คนไทย กับการดูทีวีออนไลน์ยอ้ นหลัง.
https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/nielsen-insight-thailand-digital-content/

251

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี
เพื่อส่ งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับคนตาบอดและผู้พกิ ารทางสื่ อสิ่งพิมพ์
Motion graphics production to publicizing DAISY book production for lifelong
learning of blind and visual impaired people via print media project
ตปากร พุธเกส บุษกร จันทราช และ นิษฐา สามงามตัน
Tapakon Putket, Busakorn Chantararach and Nidtha Samngamtan
หลักสู ตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Program in Advertising and Public Relations Technology,
Faculty of Mass Communication Technology,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*Corresponding Author E-mail: journal_r@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีคนพิการกว่า 2 ล้านคน ร้อยละ 9.2 เป็ นผูพ้ ิการทางการมองเห็น แม้ว่าจะมีการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ให้คนกลุ่มนี้ ดว้ ยหนังสื อระบบเดซี แต่ยงั ไม่เพียงพอ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการ
ผลิ ตสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัม พันธ์โครงการผลิ ตหนังสื อระบบเดซี เพื่ อส่ งเสริ มการศึ กษาตลอดชี วิต
สาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ 2) ศึกษาความรู ้ความเข้าใจ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโมชันกราฟิ กที่ผลิตขึ้น ขั้นตอนการวิจยั เริ่ มจากผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กตามหลักการผลิตสื่ อ 3Ps
จากนั้นดาเนิ นการประเมิ นความรู ้ความเข้าใจและความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ทดลองที่สุ่มแบบอิงความสะดวก การประเมินผลสื่ อจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติการทดสอบที ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการ
ผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (2) ขั้นตอนการผลิต และ (3) ขั้นตอนหลังการ
ผลิต การศึกษาความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น โดยก่อน
รั บ ชมสื่ อมี ค ะแนนเฉลี่ ย (x̅) 4.27 (S.D = 0.76) หลังรั บชมสื่ อได้คะแนนเฉลี่ ย (x̅) 5.77 (S.D = 2.61) โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อ พบว่า ความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก (x̅= 4.29, S.D = 0.76) โดยในรายละเอียดพบว่า ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้ อหาอยู่ใน
ระดับดีมาก (x̅= 4.37, S.D = 0.72) เสี ยงบรรยายและดนตรี ประกอบมีความเหมาะสมชัดเจนอยู่ในระดับดีมาก
(x̅ = 4.37, S.D = 0.76) และระยะเวลาของสื่ อมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅= 4.37, S.D = 0.72)
คาสาคัญ: สื่ อโมชันกราฟิ ก การผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ หนังสื อระบบเดซี
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Abstract
In Thailand, there are over 2 million people with disabilities, of which 9.2 percent are visually impaired.
Albeit DAISY (Digital Accessible Information System) has been utilized in the education for them, the system
itself is still not adequate for the users’ needs. The objectives for this research, therefore, are 1) to study motion
graphic production in publicizing DAISY book production for blind and visually impaired persons’ education
via print media project, 2) to study a sample group’s knowledge and understanding of the produced motion
graphics, and 3) to study the satisfaction of the sample group to the produced motion graphics. The research
methodology began with motion graphics production using 3Ps, followed by evaluation of knowledge,
understanding, and satisfaction of the 30-person sample group, which have been randomized by non-probability
sampling. The evaluation was conducted via surveys and analyzed by using a percentage value, average,
standard deviation, and T-test statistical hypothesis testing. The result from the study of motion graphics
production shows that motion graphics production comprises 3 steps, which are, ( 1) pre- production, ( 2)
production, and (3) post-production. Meanwhile, the result from the study of the sample group shows that
knowledge and understanding of the sample group increased after watching the produced motion graphics.
Before watching the motion graphics, the sample group average score (x̅) was at 4.27 (S.D = 0.76), while after
watching the media their average score (x̅) increased to 5.77 (S.D = 2.61) was overall significantly different at
the statistical level of .05. For the satisfaction study, we found that the sample group’ s satisfaction after
watching the media overall is at a ‘very good’ level (x̅= 4.29, S.D = 0.76). In more detail, the completeness of
the content is at a ‘very good’ level (x̅= 4.37, S.D = 0.72), as well as the audio narration and background music
(x̅= 4.37, S.D = 0.76) and the adequacy of the length of the produced media (x̅ = 4.37, S.D = 0.72)
Keyword: Motion graphic , PR media production , DAISY book
บทนา
การเรี ยนรู ้เป็ นพฤติกรรมที่สร้างความเท่าเทียมให้กบั มนุษย์ มนุษย์สามารถเรี ยนรู ้เรื่ องราว ประสบการณ์
ผ่านสื่ อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนอีกจานวน
ไม่นอ้ ยที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้ เช่น คนตาบอด คนพิการทางการเรี ยนรู ้บางประเภท
คนพิการทางการเคลื่อนไหวในระดับรุ นแรงไม่สามารถถือหนังสื อได้ ผูส้ ูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา รวมถึงผูไ้ ม่
รู ้หนังสื อ โดยเรี ยกรวมบุคคลเหล่านี้ ว่า ผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อ Print Disabled Persons (มูลนิธิคนตาบอด
ไทย,2560)

253

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในประเทศไทยมีประชากรที่ เป็ นผูพ้ ิการทางการมองเห็น ที่มีบตั รประจาตัวคนพิการ จานวน 191,020
คน คิดเป็ นร้อยละ 9.20 ของประชากรผูพ้ ิการทั้งประเทศ (กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2563)
ซึ่ งในสังคมยังมี ผูพ้ ิการทางการมองเห็น ที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียน และผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ในรู ปแบบอื่ น ๆ อีก
จานวนมาก คนเหล่ากลายเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสทางการเรี ยนรู ้ และกลายเป็ นปั ญหาสาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ส่ งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ต่อไป มูลนิธิคนตาบอดจึงมีหน้าที่สาคัญประการหนึ่งคือ การ
สนับสนุนการศึกษาแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสเหล่านี้ผ่านช่องทางห้องสมุดคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์แห่ งชาติ
โดยการจัดเตรี ยมหนังสื อไว้หลากหลายประเภท เช่น หนังสื อเรี ยน ตาราวิชาชีพ นวนิยาย เรื่ องสั้น บทความ สาร
คดี จัดหาอาสาสมัครในการอ่านหนังสื อ และบันทึกเสี ยงผ่านโปรแกรม และจัดเก็บไฟล์ตน้ ฉบับไว้ในแผ่นซี ดี
เพื่อให้บริ การแก่สมาชิ กคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้ยืมไปรับฟั ง โดยมิได้จดั เก็บค่าบริ การใด ๆ
ทั้งสิ้ น ซึ่ งปั จจุบนั มีการให้บริ การผ่านทางไปรษณี ย ์ การรับฟั งทางโทรศัพท์อตั โนมัติที่หมายเลข 1414 การ
ให้บริ การห้องสมุดออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ Tab 2 Read.com และผ่านทางแอพพลิเคชัน่ Tab2 Read Mobile
(มูลนิธิคนตาบอดไทย, 2560)
หนังสื อเสี ยงของห้องสมุดคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์แห่ งชาติ เป็ นการผลิตตามระบบเดซี
(Daisy) โดยผูอ้ ่านสามารถเข้าถึงส่ วนต่าง ๆ ของหนังสื อเสี ยงได้โดยตรง ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว สามารถ
ข้ามไปยังส่ วนต่าง ๆ ของหนังสื อได้ เช่นเดียวกับ การอ่านหนังสื อเล่มปกติ ในการผลิตหนังสื อเสี ยงระบบเดซี
(Daisy) มีค่าใช้จ่ายต่อเล่มค่อนข้างสูง ในแต่ละปี ห้องสมุดคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์แห่งชาติ จะผลิต
หนังสื อรวมประมาณ 2,400 ชั่วโมง คิดเป็ นค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 960 บาท รวมเป็ นเงิ น 2,304,000 บาท คิด
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเล่มโดยประมาณ 7,680 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินทุนที่มูลนิธิคนตาบอดไทยต้องจัดหาสารองไว้
ในการผลิตหนังสื อระบบเดซีในแต่ละปี (มูลนิธิคนตาบอดไทย, 2560)
สถานการณ์ที่เป็ นปัญหาสาคัญในปัจจุบนั ของโครงการผลิตหนังสื อเสี ยงนี้คือ การขาดแคลนทรัพยากร
ในด้านอุปกรณ์ที่เสี ยหายชารุ ด ขาดงบประมาณในการบารุ งรักษาและอานวยการผลิต ทาให้มีหนังสื อเสี ยงที่
ผลิตใหม่มีปริ มาณน้อยลง ส่ งผลให้คนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ไม่ได้รับข้อมูลที่หลากหลายเพียงพอ
ต่อความต้องการของผูพ้ ิการทางสายตา (ศักดิธร อุบลวัตร, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563) การประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการทางานขององค์การสาธารณกุศล ในการทาให้โครงการฯ ถูกเผยแพร่
ออกไปเพื่อให้เป็ นที่รับรู ้และเข้าใจในกลุ่มผูร้ ับสารในวงกว้าง เพื่อเรี ยกร้องให้เกิดความสนใจและเป็ นโอกาสใน
การเชิ ญชวนให้ผูส้ นใจร่ วมโครงการฯ หรื อให้การสนับสนุ นโครงการฯ มากขึ้น (ธัญญรัตน์ สาปาน, 2550:
19-20)
โมชันกราฟิ ก (Motion Graphic) เป็ นสื่ อในรู ปแบบแอนิ เมชัน (Animation) รู ปแบบหนึ่ งที่ได้รับความ
สนใจ และเป็ นที่นิยมในปัจจุบนั (พิมพ์ปวีณ สุ นทรธรรมรัต,2564) เนื่องจากเป็ นสื่ อที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้
เป็ นอย่างดี ด้วยภาพกราฟิ กที่เคลื่อนไหวได้ ข้อความ และเสี ยง ซึ่ง สามารถเพิ่มเทคนิ คที่เสริ มสร้างจินตนาการ
ช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีและสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
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ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาวิจยั การผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคนิ คโมชันกราฟิ ก (Motion
Graphic) ในการประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตา
บอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อสร้างความการรับรู ้และความเข้าใจเพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตสื่ อในการ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อ
ส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอด
ชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิต
หนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นกลุ่มทดลองจานวน 30 คน ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากบุคคลที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ
เป็ นบุคคลที่มีอายุในช่วง 20-50 ปี อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถ
บริ จาคทุนทรัพย์ หรื อสามารถเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครในโครงการเพื่อสังคมได้ แต่ยงั ไม่เคยร่ วมกิจกรรมของ
โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
มาก่อน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย 3 เครื่ องมือได้แก่ 1) สื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
2) แบบประเมินความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ สื่ อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อสื่ อ โดยมีข้นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือดังนี้
2.1 ขั้นตอนการผลิ ตสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่ อประชาสั มพันธ์ โครงการผลิ ตหนังสื อระบบเดซี เ พื่ อ
ส่ งเสริ มการศึ กษาตลอดชี วิตสาหรั บคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ ในการดาเนิ นการผลิตสื่ อโมชัน
กราฟิ กใช้ข้นั ตอนและการวางแผน ตามหลักการผลิตสื่ อ 3P ดังนี้
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2.1.1 ขั้นตอนการวางแผนก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็ นการวางแผนการผลิตโดยการ
กาหนดขอบเขตการพัฒนาโมชันกราฟิ กให้มีคุณภาพ ได้แก่
1) ศึ ก ษาข้อ มู ล และรวบรวมข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ของโครงการผลิ ต หนัง สื อ ระบบเดซี เพื่ อ
ส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อทาการคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร
2) วิเคราะห์เนื้ อหาและเขียนบท โดย ทาการ ออกแบบโครงเรื่ อง และตัวละครในเรื่ อง
จากนั้นทาการเขียนสคริ ปต์ เป็ นบทสั้นๆ ด้วยภาษาที่มีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย
3) นาเสนอบท (ร่ าง) ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหนังสื อเสี ยง
ระบบเดซี (Daisy) ของมูลนิธิคนตาบอดไทย จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูล
จากนั้นทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4) นาบทร่ างเนื้ อหามาแปลงเป็ นภาพโดยการสร้างสตอรี่ บอร์ ด (Storyboard) จากนั้น
นาเสนอสตอรี่ บอร์ดให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิคจานวน 3 ท่าน ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านงานผลิตสื่ อโมชันกราฟิ ก
ทาการตรวจสอบทางด้านเทคนิคในการออกแบบกราฟิ ก การจัดวาง สี ข้อความ การจัดองค์ประกอบศิลป์ รวม
ไปถึงภาพรวมของสื่ อ เพื่อทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) ทาการวาดตัวละครและฉากที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้น
บันทึ ก เสี ย งบรรยายเรื่ องราว ด้วยน้ า เสี ย งที่ น่า ฟั ง รู ้ สึ ก สบาย ไม่น่าเบื่ อ ต่อมาทาการเคลื่ อ นไหวตัว ละคร
(Animating) ประกอบกับฉากตามสตอรี่ บอร์ด ตามจังหวะของเสี ยงบรรยาย และเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น การ
ปรับแต่งเวลาให้เหมาะสม การแสดงอารมณ์ทางสี หน้าท่าทางของตัวละคร ให้ตรงกับบทที่เขียนไว้ เพื่อเรนเดอร์
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเตรี ยมไว้ตามฉากที่ออกแบบไว้ในสตอรี่ บอร์ด
2.1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
1) ทาการตัดต่อ เพื่อให้ภาพและเสี ยงมีความสมบูรณ์ จากนั้นนาสื่ อไปประเมินคุณภาพ
สื่ อต้นแบบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์
2) นาผลงานสื่ อฉบับสมบูรณ์ ไปประเมินความพร้อมในการนาสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิคอีกครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจก่อนนาไปเผยแพร่ ให้กบั กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนถัดไป
2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจที่มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหนังสื อ
ระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชี วิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยมีการหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาจานวน 3 ท่าน
แบ่งได้เป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจมีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหนังสื อระบบเด
ซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยออกแบบเป็ นข้อสอบแบบ
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ปรนัย (Objectivity) จานวน 10 ข้อ โดยเลือกคาถามมาจากวัตถุประสงค์และความต้องการสื่ อสารของโครงการฯ
มีเกณฑ์การวัดความรู ้คือ ตอบถูก 1 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน
2.3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ สื่ อโมชันกราฟิ กเรื่ อง
โครงการผลิตหนังสื อระบ บเดซี เพื่อส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ คนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
โดยมีการหาค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาจานวน 3 ท่าน แบ่งได้เป็ น 2 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจกลุ่ม ตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโมชันกราฟิ กด้วยคาถาม
ปลายปิ ด (Close-Ended Response Question) เป็ นคาถามที่มีทางเลือกให้ตอบไว้คงที่ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแบ่งเกณฑ์ความพึง
พอใจตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scales) 5 ระดับ
ตอนที่ 2 เป็ นค าถามแบบปลายเปิ ด ( Open-Ended Response Question) โดยให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะอื่นๆ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การรวบรวมข้อมูลความรู ้ความเข้าใจที่มีต่อสื่ อประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี
เพื่อส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีข้นั ตอนดังนี้
1) ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจก่อนชมสื่ อโมชันกราฟิ กเรื่ อง โครงการ
ผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อเก็บ
คะแนนความรู ้ความเข้าใจก่อนการรับชมสื่ อ
2) ให้กลุ่มตัวอย่างรับชม สื่ อโมชันกราฟิ กเรื่ อง โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ ตั้งแต่ตน้ จนจบ
3) ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดความรู ้ความเข้าใจหลังชมสื่ อโมชันกราฟิ กเรื่ อง โครงการ
ผลิตหนังสื อระบบเดซีเพื่อส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อทาการ
เก็บคะแนนความรู ้ความเข้าใจหลังการรับชมสื่ อ
3.2เก็บข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโมชันกราฟิ กเรื่ อง โครงการผลิตหนังสื อ
ระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ความเข้าใจของผูร้ ับสารที่มีต่อสื่ อฯ เมื่อได้ขอ้ มูลจากการให้กลุ่ม
ตัวอย่างทาแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจก่อน และหลังการชมสื่ อฯ มาแล้ว จากนั้นนาผลความรู ้ความเข้าใจนั้น
มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าสถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อน
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ชมสื่ อโมชันกราฟิ กและคะแนนทดสอบหลังชมสื่ อ เพื่อวิเคราะห์หาผลการเรี ยนรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มี ต่อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูร้ ับสารที่มีต่อสื่ อฯ หลังจากได้รวบรวมข้อมูลจากการทา
แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างแล้ว นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์หาความพึงพอใจโดยใช้สถิติใน
การวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษากระบวนการผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี
เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ มี 3 ขั้นตอนได้แก่ 1)ขั้นตอนการ
วางแผนก่ อนการผลิ ต (Pre-Production) เป็ นขั้นตอนในการวางแผน และศึ กษาข้อมูลเพื่อเตรี ยมเนื้ อหา และ
วิธีการสื่ อสาร 2) ขั้นตอนการผลิ ต (Production) เป็ นขั้นตอนในการพัฒนาสื่ อให้เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ 3)
ขั้นตอนหลัง การผลิ ต (Post-Production) เป็ นขั้นตอนในการท าให้สื่ อมี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้วนเป็ นไปตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร โดยในการผลิตสื่ อ โมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ ฯ ในครั้งนี้ เมื่อ
นาสื่ อไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้ อหาและด้านเทคนิ คทาการประเมินความพร้อมในการนาไปเผยแพร่ ขอ้ มูล
พบว่า ข้อมูลด้านเนื้ อหาอยู่ในระดับที่ดี (𝑥̅ = 4.20, S.D = 0.24) ส่ วนทางด้านเทคนิคที่แบ่งเป็ น 3 ด้าน พบว่าผล
การประเมิน ด้านการออกแบบอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.27 , S.D = 0.78) ส่ วนด้านภาพ และด้านเสี ยงอยู่ใน
ระดับดี (𝑥̅ = 4.07, S.D = 0.28) จากผลการประเมินนี้ จึงสรุ ปได้ว่าสื่ อมีความเหมาะสม สามารถนาไปเผยแพร่
สื่ อสารได้จริ ง
2. ผลการศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้า ใจของกลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี ต่ อ สื่ อ โมชัน กราฟิ กเพื่ อ ประชาสัมพันธ์
โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยมีระดับความรู ้ความเข้าใจจากการทดสอบก่อนการรับชมสื่ อ
โมชันกราฟิ ก โดยได้คะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.27, S.D = 2.00) และหลังจากการรับชมสื่ อโมชันกราฟิ ก ได้คะแนน
เฉลี่ย (𝑥̅ = 5.77, S.D = 2.61) เมื่อนาคะแนนมาเปรี ยบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ ระดับความรู ้ความเข้าใจของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังการรับชมสื่ อโมชันกราฟิ กสู งกว่าระดับความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างก่อนรับชมสื่ อโมชัน
กราฟิ กที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระดับความรู ้ความเข้าใจก่อนและหลังการรับชมสื่ อโมชันกราฟิ กเรื่ อง
โครงการผลิ ต หนั ง สื อ ระบบเดซี เ พื่ อ ส่ ง เสริ มการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ส าหรั บ คนตาบอดและผู ้พิ ก ารทาง
สื่ อสิ่ งพิมพ์
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การทดลอง

จานวน(คน)

𝑥̅

S.D.

t

df

Sig

ผลคะแนนก่อนชมสื่ อ
ผลคะแนนหลังชมสื่ อ

30
30

4.27
5.77

2.00
2.61

2.74

29

0.01*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ
ผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ พบว่าผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.29, S.D = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็ นรายหัวข้อ พบว่า ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของเนื้ อหา อยู่ในระดับดีมาก ( x̅ = 4.37, S.D = 0.72) เสี ยงบรรยายและดนตรี ประกอบมีความเหมาะสมชัดเจน
อยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.37, S.D = 0.76) ระยะเวลาของสื่ อมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.37, S.D =
0.72) เนื้อหามีความสอดคล้องกับภาพสื่ อที่นาเสนอ อยูใ่ นระดับดีมาก (x̅ = 4.33, S.D = 0.75) ความเหมาะสมใน
การลาดับเนื้ อหา อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.33, S.D = 0.76) การออกแบบกราฟิ กและการนาเสนอ มีความดึงดูด
น่าสนใจ อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.30, S.D = 0.75) ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอ มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย อยู่ใน
ระดับดีมาก (x̅ = 4.27, S.D = 0.74) เทคนิ คการนาเสนอเนื้ อหาและภาพประกอบที่ใช้มีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับดีมาก (x̅ = 4.23, S.D = 0.82) นาเสนอเนื้ อหาเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับดี (x̅ = 4.20, S.D = 0.76)
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน อยูใ่ นระดับดี (x̅ = 4.13, S.D = 0.82) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการผลิต
หนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
รายการประเมิน
ด้ านเนื้อหา
1. นาเสนอเนื้อหาเหมาะสม เข้าใจได้ง่าย
2. เนื้อหามีความสอดคล้องกับภาพสื่ อที่นาเสนอ
3. ความเหมาะสมในการลาดับเนื้อหา
4.เทคนิคการนาเสนอเนื้ อหาและภาพประกอบที่ใช้
มีความเหมาะสม
5. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา
รวม
ด้ านการนาเสนอ
1.การออกแบบกราฟิ กและการนาเสนอมีความดึงดูด น่าสนใจ
2. ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอมีความเหมาะสม เข้าใจง่าย
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𝑥̅

S.D.

แปลผล

4.20
4.33
4.33
4.23

0.76
0.71
0.76
0.82

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.37
4.29

0.72
0.75

ดีมาก
ดีมาก

4.30
4.27

0.75
0.74

ดี
ดีมาก
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รายการประเมิน
3.เสี ยงบรรยายและดนตรี ประกอบ มีความเหมาะสมชัดเจน
4. ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
5. ระยะเวลาของสื่ อมีความเหมาะสม
รวม
ผลรวมของทั้งหมด

𝑥̅
4.37
4.13
4.37
4.29
4.29

S.D.
0.76
0.82
0.72
0.76
0.76

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่ งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) การสร้างสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซี เพื่อส่งเสริ มการศึกษา
ตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ ให้มีคุณภาพต้องให้ความสาคัญกับขั้นตอนการวางแผน
ก่อนการผลิตมากที่สุดโดยเฉพาะการศึกษาและกาหนดเนื้อหาควรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาควร
มี ป ริ ม าณที่ เ หมาะสม และขั้น ตอนการผลิ ต ด้า นภาพ ควรใช้ภ าพให้ มี ก ารประกอบเทคนิ ค ศิ ล ปะและสื่ อ
ความหมายของภาพได้ดี ภาพมีความสวยงาม คมชัด สี สันของกราฟิ กมีความดึงดูด น่ าสนใจ การออกแบบ
ภาพประกอบต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีความสอดคล้องของภาพและเนื้ อหา สอดคล้องกับ นพดล
อัค รคหสิ น (2561) ท าการศึ ก ษาเทคนิ ค และกระบวนการสร้ า งสรรค์สื่ อ Motion Infographicซึ่ ง พบว่า การ
วางแผนงานที่ ดีจะทาให้ข้ นั ตอนที่ เหลื อมี ความราบลื่ นและสอดคล้องกัน โดยในส่ วนของการออกแบบนั้น
สอดคล้องกับ สมโชค เนียนไธสง และคณะ (2561) ที่ทาการศึกษา การพัฒนาสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อป้องกันการ
เกิดภาวะโรคอ้วนในเด็ก ช่วงอายุ 6 - 12 ปี กรณีศึกษา โรงเรี ยนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บารุ ง) ซึ่งพบว่า
การออกแบบและพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิ กให้เข้าถึงผูร้ ับสาร ควรออกแบบภาพตัวการ์ตูนให้เป็ นตัวแทนของ
ผูร้ ับสาร และการออกแบบภาพส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้สามารถสื่ อความหมายได้ ก็จะสร้างความ
สนใจในสื่ อได้ดี
2) จากผลการศึ ก ษาการประเมิ นความรู ้ ความเข้าใจของกลุ่ม ตัว อย่า งที่ มี ต่ อ สื่ อโมชันกราฟิ กเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์เรื่ อง โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซีเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผู ้
พิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เมื่อดู
ในรายละเอียดจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สามารถทาแบบสอบถามหลังชมสื่ อที่ได้คะแนนมากกว่าก่อนรับชมสื่ อ
จานวน 18 คน จาก 30 คน เมื่อเทียบกับงานวิจยั ของ กมลทิพย์ รุ่ งประเสริ ฐ (2561) ที่ได้ศึกษาการผลิตสื่ อโมชัน
กราฟิ กเพื่อส่ งเสริ มความรู ้และทัศนคติต่อการป้ องกันโรคหลอดเลือดสมอง ได้เปรี ยบเทียบระดับความรู ้ก่อน
และหลังการรับชมสื่ อโมชันกราฟิ กเรื่ องโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นการคัดเลือกแบบเจาะจง
เช่นกัน แต่ในการประเมินความรู ้ความเข้าใจ พบว่า ระดับความรู ้ก่อนการรับชมสื่ อมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.47
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และระดับความรู ้หลังการรับชมสื่ อมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.10 ซึ่งคะแนนเพิ่มสู งขึ้นมาก ซึ่งอาจเป็ นไปได้วา่ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้ คือผูท้ ี่อยู่ในความเสี่ ยงโรคหลอดเลือดสมองโดยตรง จึงอาจส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างตั้งใจ
รั บ ชมสื่ อสื่ อโมชันกราฟิ กเรื่ องโรคหลอดเลื อดสมอง และตั้ง ใจท าแบบประเมิ นวัดความรู ้ ค วามเข้า ใจเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง จึงทาให้หลังการรับชมสื่ อของกลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก หรื อ
เมื่อนาผลการศึกษาไปเปรี ยบเทียบกับงานของ เวชยันต์ ปั่ นธรรม (2560) ทาการศึกษาการผลิตสื่ อโมชันกราฟิ ก
เรื่ องระบบเสี ยงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล ซึ่ งเป็ นการทาบทเรี ยนภาคบังคับที่ไม่น่าสนใจ หรื อน่าเบื่อหน่าย ให้
กลายเป็ นสื่ อที่สวยงาม มีภาพเคลื่อนไหวที่น่าตื่นตาตื่ นใจ ก็สามารถดึงดูดและทาให้ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาสนใจและสามารถทาข้อได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในขณะที่งานวิจยั สื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการผลิ ตหนังสื อระบบเดซี เพื่ อ
ส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีคะแนนหลังชมสื่ อเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
อาจจะเกิดผลจาก 2 ปั จจัยในการดาเนิ นการได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างกับสื่ อ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ค่อนข้าง
น้อย เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง จึงอาจไม่เป็ นที่สนใจมากนัก 2) ใน
ขั้นตอนการดาเนิ นการเก็บข้อมูลเดิมนั้นถูกกาหนดวิธีการเก็บข้อมูลแบบเผชิญหน้า แต่เนื่องจากในช่วงการเก็บ
ข้อมูลจริ งนั้นเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิค-19 อย่างหนัก คณะผูว้ ิจยั จึงเปลี่ยนการทาแบบประเมินความรู ้
ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างผ่านทางระบบออนไลน์แทน จึงอาจเป็ นผลให้ความตั้งใจในการทาแบบสอบของ
กลุ่มตัวอย่างลดน้อยลง ซึ่งพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างบางคนได้คะแนนหลังชมสื่ อน้อยกว่าคะแนนก่อนชมสื่ อด้วย
3) ผลการศึกษาความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อ ประชาสัมพันธ์ โครงการผลิต
หนัง สื อระบบเดซี เพื่ อส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาตลอดชี วิตส าหรั บคนตาบอดและผูพ้ ิ ก ารทางสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ จากการ
ประเมิน พบว่า สื่ อโมชันกราฟิ กที่ กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจคือ สื่ อที่สามารถรับชมแล้วเข้าใจได้ง่าย ในระยะเวลา
นาเสนอสื่ อสั้ นกระชับ และมี เนื้ อหาที่ เข้า ใจได้ง่ าย มี องค์ป ระกอบเนื้ อหา ภาพและเสี ยงที่ ดี สอดคล้องกับ
การศึกษา การพัฒนาสื่ อโมชันกราฟิ ก เรื่ อง ภัยจากสื่ อโซเชียลของ นฤเบศร จันทา และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ (2560)
พบว่า ความพึงพอใจในสื่ อโมชันกราฟิ กเกิดจากการออกแบบและปรับปรุ งเนื้อหาตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทาเนื้อหาสื่ อให้กระชับ เข้าใจง่าย และมีความบันเทิงในการนาเสนอ
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สรุปผล
งานวิจยั นี้ สามารผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซีเพื่อส่ งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทาง สื่ อสิ่ งพิมพ์ ขึ้นมาใช้ในการศึกษาวิจยั ซึ่งได้ทดสอบแล้ว
ว่ามีประสิ ทธิภาพสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง ซึ่งได้ส่งมอบผลงานให้กบั มูลนิธิคนตาบอดผ่านทางห้องสมุดคน
ตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์แห่ งชาติ ได้นาไปใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย
ของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยงั สามารถนากระบวนการผลิตสื่ อ โมชันกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการผลิ ต
หนังสื อระบบเดซีเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนตาบอดและผูพ้ ิการทาง สื่ อสิ่ งพิมพ์ ไปประยุกต์ใช้
ในการออกแบบสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมอื่น ๆ ได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมูลนิ ธิคนตาบอดไทยและผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่สละเวลาในการตรวจและให้คาแนะนาใน
การออกแบบสื่ อและแบบสอบถาม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่และให้คาแนะนาในการทาวิจยั
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กมลทิพย์ รุ่ งประเสริ ฐ. (2561). การผลิตสื่ อโมชั่นกราฟิ กเพื่อส่ งเสริ มความรู้ และทัศนคติต่อการป้ องกันโรค
หลอดเลือดสมอง (รายงานผลการวิจยั ). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2563). สถานการณ์ คนพิการ 31 ธันวาคม 2563
(รายไตรมาส). http://www.dep.go.th/images/uploads/files/ situation31dec63.pdf
ธัญญรั ตน์ สาปาน . (2550). การจั ดการความสั มพั นธ์ กับกลุ่มเป้ าหมายภายในที่เกี่ ยวข้ องขององค์ กรสตรี
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 19-20.
นพดล อัครคหสิ น. (2561). เทคนิคและกระบวนการสร้ างสรรค์ สื่อ Motion Infographic เพื่อใช้ ในสื่ อออนไลน์
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
นฤเบศร จันทา และ เด่นชัย พันธุ์เกตุ. (2560). การพัฒนาสื่ อโมชันกราฟิ ก เรื่ อง ภัยจากสื่ อโซเชียล. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 14, 1287-1295.
พิ ม พ์ ป วี ณ สุ นทรธ รรมรั ต . (2564). Motion Graphic เมื่ อภาพเคลื่ อนไหวไปในจิ น ตนา ก า ร .
https://www.faa.chula.ac.th/SelfLearningFaamai/detailform/124
มูลนิธิคนตาบอดไทย. (2560). โครงการผลิตหนังสื อระบบเดซีเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิต สาหรั บคนตา
บอดและผู้พิการทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ .
262

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

http: / / www. nlbp. org/ th/ node/ 84?fbclid= IwAR0uZKiU3SaHxrfweaEwdysJB9vtordffDdTXL_jc
jV_3g2BgJ7gxWSG7o8
เวชยันต์ ปั่ นธรรม. (2560). การศึ ก ษาการผลิ ตสื่ อ โมชั นกราฟิ กเรื่ องระบบเสี ย งรอบทิ ศทาง 7.1 ชาแนล
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต), ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สมโชค เนียนไธสง, มีตรา ธีระเสธียร, นพรัตน์ กุมภะ, มนตรา ตรี ช้ นั , ธีร์ ค าหอม, อรรถ อารี รอบ. (2561). การ
พัฒนาสื่ อโมชันกราฟิ กเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคอ้วนในเด็ก ช่วงอายุ 6 - 12 ปี กรณีศึกษา โรงเรี ยน
วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บารุ ง). วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี ที่ 5
ฉบับที่ 1, 5(1), 187-200.

263

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ทัศนคติของผู้ใช้ บริการต่ อการใช้ ดอกไม้ สดและดอกไม้ ประดิษฐ์
เพื่อการตกแต่ งสถานที่ในโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
Attitude of users towards Using Fresh Flowers and Artificial Flowers for Hotels
Decoration in Bangkok
พรนภา ธนโพธิวิรัตน์* ฐาณุพชั ช์ จิตภักดีภรรัชต์ และ จีณัสมา ศรี หิรัญ*
Pornnapa Thanapotivirat*, Tharnupat Jithpakdeepornrat and Jenasama Srihirun*
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Hotel Management, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi,
Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: pornnapa_t@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่
ในโรงแรมในกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อ
การจัดตกแต่งสถานที่ในโรงแรม 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การการใช้ ดอกไม้สดและ
ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ในโรงแรม และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ เพื่อการตกแต่ง
สถานที่ดว้ ยการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต กาหนดสัดส่ วนการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา จึงได้
กลุ่มตัวอย่างจากเขตต่าง ๆ ในกรุ งเทพมหานคร เขตละ 8 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ ม
แบบสะดวก ขั้นตอนในการดาเนิ นการวิจยั ได้ใช้สถิติในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่า T-test การทดสอบค่า F-Test (One way ANOVA) และ
การทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ดว้ ยการทดสอบ Correlation
ผลการศึ ก ษาทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า 1) ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และ อาชีพ ที่แตกต่างกั นมีทศั นคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและ
ดอกไม้ป ระดิ ษ ฐ์ เพื่ อการตกแต่ง สถานที่ ใ นโรงแรม กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ 2)
องค์ประกอบในการจัดดอกไม้ ได้แก่ องค์ประกอบการใช้สี การจัดวางองค์ประกอบ ความกลมกลื น ความ
สมดุลของสัดส่ วน การสร้างจุดเด่น และวัสดุที่นาไปใช้ มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของผูใ้ ช้กบั ทัศนคติของ
ผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ในโรงแรมกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01
คาสาคัญ: ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ ตกแต่งสถานที่
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Abstract
The aim of this research were 1) to study the patterns and the attitudes towards using fresh flowers
and artificial flowers for hotels decoration in Bangkok. 2) to investigate the factor affecting to the attitudes
towards using fresh flowers and artificial flowers for hotels decoration in Bangkok and 3) To study suggestions
for decorating sites using fresh flowers and artificial flowers. The populations of this research were people who
used fresh flowers and artificial flowers for hotels decoration in all 50 districts in Bangkok. They were selected
by quota samplings at 8 samplings in each district. The samples were 400 people who were selected by
accidental samplings. The statistics used to collect data were percentage, average, standard deviation and
hypothesis test were Independent Sample T – Test, F – Test and Correlation.
The result of the research showed that general demographics include gender, age’s maturity status,
education; monthly income and occupation had no significance to the attitudes towards using fresh flowers and
artificial flowers for hotels decoration in Bangkok. For the elements of flower arrangement such as color,
component, harmony, balanced proportion, distinctive point and material had correlation with attitude towards
using fresh flowers and artificial flowers for hotels decoration in Bangkok at significant level at 0.01.
Keyword: Flower , Artificial Flower , Decoration
บทนา
ธุ รกิจโรงแรมเป็ นธุ รกิจที่ให้ความสะดวกสบายและบริ การต่างๆ แก่ผเู ้ ดินทาง นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่เข้า
มาใช้บริ การ ซึ่งสร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจเป็ นจานวนมากเนื่องจากการบริ การมีแบบแผนและวิธีการทางานที่เป็ น
มาตรฐานในขณะเดียวกันทัว่ โลก และการบริ การที่อบอุ่นแบบไทยเป็ นสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวประทับใจ ปัจจุบนั การ
เดินทางเพื่อประกอบอาชีพและการท่องเที่ยวขยายตัวขึ้น เพราะความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจทาให้ผคู ้ น
ต้องติดต่อธุ รกิจโยงใยกันทัว่ โลก นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นขนส่ งยังทาให้การเดินทางทาได้รวดเร็ ว
ปลอดภัย และสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมส่ งผลให้การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวขยายตัวขึ้นมาก นอกจากนี้
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสาคัญกับงานบริ การเป็ นอย่างมาก เพราะการต้อนรับที่ดีสามารถทาให้ผูม้ า
ติดต่อหรื อแขกเกิ ดความประทับใจ มีการบริ การด้วยความรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพและการต้อนรับที่ อ บอุ่ น
รวมถึงการจัดดอกไม้ตกแต่งบริ เวณสถานที่ต่างๆ ภายในโรงแรมเพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ดีให้กบั โรงแรม ซึ่งเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ทาให้ผทู ้ ี่พบเห็นเกิดความประทับใจและได้สัมผัสถึงความสวยงามของดอกไม้
ดอกไม้ ยัง คงเป็ นที่ ชื่นชอบของมนุ ษ ย์ตลอดทุก ยุค ทุก สมัย มี ประโยชน์นานับประการ ขึ้ นอยู่กับ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างไร บางครั้ งสามารถนามาทาเป็ นยา อาหาร เครื่ องสาอาง หรื อแม้แต่ยาพิษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับที่ ณภัทร ทองแย้ม (2554, น. 13 - 14) ได้กล่าวถึงคุณค่าของดอกไม้น้ ันมีมากมาย
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หลายประการ เช่น เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจ สร้างอาชีพ มอบให้บุคคล และการส่งเสริ มอาชีพ เป็ นต้น การจัดดอกไม้
เรี ยกได้ว่าเป็ นศิลปะเกี่ยวกับการเลือกและจัดองค์ประกอบของดอกไม้และใบไม้ให้เป็ นไปตามที่ออกแบบ
เพื่อให้เป็ นที่ชื่นชอบและน่ าสนใจเนื่ องจากศิลปะชิ้นนี้ มนุ ษย์บริ โภคด้วยการมองเป็ นหลัก ไม่เน้นการสู ดดม
และสัมผัสทั้งโรงแรม ห้องอาหาร ร้านอาหาร อาจต้องการหรื อต้องใช้การตกแต่งจัดดอกไม้สดในการสร้ าง
บรรยากาศภาพพจน์ ภาพลัก ษณ์ ข องสถานที่ ใ ห้บริ ก ารให้ดูดีมี คุ ณค่า ต่ อผูเ้ ข้า ใช้บริ ก ารตั้ง แต่ แจกันตั้ง โต๊ะ
จนกระทัง่ ประดับงานจัดเลี้ยง ดังนั้นการจัดดอกไม้จึงมีความสาคัญอย่างมากซึ่งการจัดดอกไม้ในโรงแรมตั้งแต่
อดีตเป็ นต้นมานิยมนาดอกไม้สดมาจัดตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงแรมเพื่อให้เกิดความสวยงามและสร้าง
บรรยากาศที่ดีให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ แต่ในปั จจุบนั เมื่อมีวิวฒั นาการมากขึ้น การจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่งสถานที่
ต่าง ๆ ในโรงแรมได้นิยมนาดอกไม้ประดิษฐ์มาร่ วมกับดอกไม้สด เป็ นการลดต้นทุนของผูป้ ระกอบการและลด
ภาระและขั้นตอนในการทางานให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ผปู ้ ระกอบการบางรายได้ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์
ทั้งหมดเพื่อนามาตกแต่งสถานที่ ต่าง ๆ ของโรงแรม ซึ่ งคุณสมบัติอนั โดดเด่ นของดอกไม้ประดิ ษฐ์คือความ
คงทนถาวรต่อการใช้งานและสามารถนามาทาความสะอาดและนากลับไปใช้ใหม่ได้ซ่ ึ งต่างจากดอกไม้ส ด
เนื่ องจากจะต้องดูแลรักษาตลอดเวลาหากดอกไม้เสื่ อมสภาพจะต้องมีการนามาเปลี่ยนใหม่ นับว่าเป็ นต้นทุนที่
สาคัญของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานนี้ ในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การบางรายกลับมองว่าสถาน
ประกอบการไม่กล้าที่จะลงทุนในเรื่ องเล็กน้อยทาให้ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการดูดอ้ ยไปจากเดิม เป็ น
เรื่ องของการรับรู ้จากการนาไปใช้ แต่ในปัจจุบนั นี้ สถานประกอบการบางรายกลับพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาสและ
ทาให้เกิดรายได้จากการจัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่าง ๆ นอกเหนื อจากรายได้ที่มาจากส่ วนของการบริ การ
ห้องพัก และบริ ก ารด้า นอาหารและเครื่ องดื่ ม เช่ น การจัดตกแต่งสถานที่ ใ นงานแต่งงานซึ่ งเรี ย กได้ว่าเป็ น
ความคุน้ เคยของคนไทยที่มกั จะได้เห็นการจัดตกแต่งสถานที่ตามงานเลี้ยงประเภทนี้ นับว่าเป็ นการช่วยสร้าง
บรรยากาศให้งานแต่งงานเกิดความรู ้สึกน่าประทับใจ ทั้งต่อคู่บ่าวสาวและแขกผูม้ าร่ วมงาน ไม่วา่ จะเป็ น การจัด
ซุม้ ดอกไม้ เป็ นต้น เพื่อทาให้งานแต่งงานถูกจัดออกมาได้อย่างสวยงาม น่าประทับใจ โดยการจัดงานในปั จจุบนั
นี้ ผู จ้ ัด งานบางรายนั้ น จัด เป็ นแพคเกจการจัด สถานที่ ใ นรู ป แบบที่ ห ลากหลายเพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ส ถาน
ประกอบการต่าง ๆ เช่น โรงแรม หรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ (คะนึง จันทร์ศิริ, 2540, น. 62 – 63; พรสรวง เดาตะกู,
2554, น. 9)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่
มีค่าเฉลี่ยความสาคัญสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความคงทนอายุการใช้งานนาน และมี
ความสมจริ งเหมือนธรรมชาติ ปั จจัยด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ย ความสาคัญสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ การตั้งราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ การต่อรองราคาและการมีป้ายแสดงราคาชัดเจน ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายที่มีค่าเฉลี่ย
ความสาคัญสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ สถานที่ จาหน่ายสะดวกในการเดินทาง การตกแต่งสถานที่ดึงดูดใจ และ
สถานที่จาหน่ายอยู่ในตัวเมือง ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ มีค่าเฉลี่ยความสาคัญสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ
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ความน่าเชื่อถือของพนักงานขายและการให้ส่วนลดเงินสดเท่ากัน ความรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์ของพนักงานขายและ
พนักงานขายสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ (วรัชญา จันทรประภาพ, 2552) นอกจากนี้ ยงั ได้สอดคล้องกับ ศร
สวรรค์ บัวใบ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจัดดอกไม้ ในอาเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อในด้านชื่อเสี ยงของเจ้าของร้านมากที่สุด โอกาสที่ใช้บริ การร้านจัดดอกไม้
คือช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อมอบให้กบั คนรักมากที่สุด (2) ด้านความรู ้สึ กของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสม
การตลาดของร้านจัดดอกไม้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้สึกพอใจต่อผลิตภัณฑ์กบั การส่งเสริ มการตลาดโดยรวม
อยู่ในระดับมากและมีความรู ้สึกพอใจต่อราคากับช่องทางการจัดจาหน่ ายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (3)
เปรี ยบเทียบ ความรู ้สึกที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดของร้านจัดดอกไม้จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความรู ้สึกต่อส่ วนประสมการตลาด
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
ในด้านการออกแบบและการนาไปใช้ได้สอดคล้องกับ ปวีณา บุญปาน (2552) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการ
ออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้ดินไทยดินญี่ปุ่นโดยคานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ผลการศึกษาพบว่า
ค่านิ ยมในการตัดสิ นใจซื้ อส่ วนมากคือผูห้ ญิง ค่านิ ยมการใช้สีกบั ผลิตภัณฑ์น้ นั พบว่า การใช้สีธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและสี จากการประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีค่าเท่ากับที่วตั ถุดิบที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์การ
ออกแบบ พบว่านิยมใช้ดินไทยในการประดิษฐ์มากกว่า ความคิดเห็นของผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าหน่ายมีความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ในเรื่ องการใช้ดินในการผลิตรู ปทรงผลิตภัณฑ์ การปั้นผลิตภัณฑ์ ความละเอียดผลิตภัณฑ์ การใช้สี
ของผลิตภัณฑ์และความสวยงามของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการ
ตกแต่งสถานที่ในโรงแรมในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาข้อมูลและทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การทัศนียภาพที่ดีของ
สถานประกอบการและการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การและการออกแบบการตกแต่งสถานที่เพื่อโอกาสต่าง ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการจัดตกแต่งสถานที่ในโรงแรม
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ใน
โรงแรม
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ เพื่อการตกแต่งสถานที่ดว้ ยการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่ง
สถานที่โรงแรมในกรุ งเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งชัว่ คราวและถาวร
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคคลทัว่ ไปที่ใช้บริ การในโรงแรม ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
มีวิธีการกาหนดประชากรดังต่อไปนี้
2.1 หาขนาดกลุ่ม ตัวอย่างที่ ไ ม่ท ราบจานวนประชากร โดยกาหนดระดับความเชื่ อมั่น 95%
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 385 กลุ่มตัวอย่าง เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูลจึงกาหนดการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
2.2 กาหนดสัดส่ วนแบบโควตา เนื่ องจากเขตในกรุ งเทพมหานครมี จานวนทั้งสิ้ น 50 เขต จึง
กาหนดสัดส่วนการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา จึงได้กลุ่มตัวอย่างจากเขตต่าง ๆ ในกรุ งเทพมหานคร เขต
ละ 8 กลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บข้อมูลได้ใช้วิธีการและเก็บข้อมูลโดยสุ่มแบบสะดวก
4. การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป โดยได้ น าข้อ มู ล มาจาก
แบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมและลงรหัสในการแปลผล (Code) และบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อดาเนิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ TTest ค่าสถิติ F-Test และ ค่าสถิติ Correlation
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 สรุ ปผลข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามนั้น มีขอ้ คาถามทั้งหมด 6
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ สรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 54 เพศชายร้อยละ 46 ส่ วนใหญ่มีอายุ ตั้งแต่ 31 –
40 ปี ร้อยละ 33.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 62 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่า
กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 39.8 และประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 36.8
ตอนที่ 2 สรุ ปผลความคิดเห็นที่มีต่อองค์ ประกอบในแต่ ละด้ านของการจัดดอกไม้ เพื่ อการตกแต่ ง
สถานที่ในโรงแรม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในแต่ละด้านของการจัดดอกไม้เพื่อ
การตกแต่งสถานที่ในโรงแรม โดยสรุ ปผลในรู ปแบบการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
แบ่งการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในการจัดดอกไม้ไว้ท้ งั 3 แบบ ดังต่อนี้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในแต่ละด้านของการจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่ง
สถานที่ในโรงแรมต่อแบบดอกไม้แบบที่ 1
แบบที่ 1
รายละเอียด
Mean S.D.
การแปลผล
1. องค์ประกอบการเลือกใช้สี
1.1 การเลือกใช้โทนสี ของดอกไม้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน
4.16 .869 เห็นด้วยระดับมาก
แต่งงานหรื องานสังสรรค์
1.2 โทนสี ของดอกไม้ช่วยสร้างบรรยากาศให้สวยงามสบายตา
4.26 .737 เห็นด้วยระดับมาก
2. การจัดวางองค์ประกอบ
2.1 การจัดวางรู ปแบบ มีความเหมาะสม
4.29 .698 เห็นด้วยระดับมาก
2.2 การจัดวางโครงสร้างสี สัน มีความเหมาะสม
4.17 .586 เห็นด้วยระดับมาก
2.3 การจัดวางองค์ประกอบภาพรวมมีความเหมาะสม
4.10 .699 เห็นด้วยระดับมาก
3. ความกลมกลืน
3.1 มีการปักวางดอกไม้เข้ากันอย่างดี
4.26 .775 เห็นด้วยระดับมาก
3.2 มีความกลมกลืนกันด้วยชนิดของดอกไม้
4.23 .717 เห็นด้วยระดับมาก
4. ความสมดุลของสัดส่วน
4.1 ความสมดุลของผลงานมีความเท่ากันอย่างเหมาะสม
4.30 .647 เห็นด้วยระดับมาก
4.2 มีการกระจายตัวของดอกไม้อย่างเหมาะสม
4.40 .616 เห็นด้วยระดับมาก
5. การสร้างจุดเด่น
5.1 มีการจัดดอกไม้มีตวั เด่น ตัวรอง อย่างเหมาะสม
4.20 .751 เห็นด้วยระดับมาก
5.2 มีการจัดดอกไม้สร้างผลงานให้ส่งเสริ มกันอย่างเหมาะสม
4.19 .601 เห็นด้วยระดับมาก
6. วัสดุที่นามาใช้
6.1 วัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน
4.13 .621 เห็นด้วยระดับมาก
6.2 วัสดุที่นามาใช้สามารถหาซื้อได้ทวั่ ไป
4.33 .597 เห็นด้วยระดับมาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบของการจัดดอกไม้เพื่ อการ
ตกแต่งสถานที่ในโรงแรมต่อแบบดอกไม้แบบที่ 1 มีขอ้ คาถามทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบการเลือกใช้สี
การจัดวางองค์ประกอบ ความกลมกลืน ความสมดุลของสัดส่ วน การสร้างจุดเด่น และวัสดุที่นามาใช้ โดย
สามารถแจกจางรายละเอียดค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคาถามแบ่งเป็ นรายด้าน ได้ดงั ต่อไปนี้

269

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

1. ด้านองค์ประกอบการเลือกใช้สี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโทนสี ของดอกไม้ช่วย
สร้างบรรยากาศให้สวยงามสบาย มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ การเลือกใช้โทน
สี ของดอกไม้มีความเหมาะสมกับการจัดงานแต่งงานหรื องานสังสรรค์ มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 ตามลาดับ
2. ด้านการจัดวางองค์ประกอบ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดวางรู ปแบบมีความ
เหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ การจัดวางโครงสร้างสี สัน มีความ
เหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และการจั ดวางองค์ประกอบภาพรวมมีความความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามลาดับ
3. ด้านความกลมกลืน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการปักวางดอกไม้เข้ากันอย่างดี มี
ความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ความกลมกลืนกันด้วยชนิ ดของดอกไม้ มีความ
คิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามลาดับ
4. ด้านความสมดุลของสัดส่ วน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการกระจายตัวของ
ดอกไม้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือความสมดุลของผลงานมีความเท่ากัน
อย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามลาดับ
5. ด้านการสร้างจุดเด่น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดดอกไม้มีตวั เด่น ตัวรอง
อย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมาคือ การจัดดอกไม้สร้างผลงานให้
ส่งเสริ มกันอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามลาดับ
6. ด้านวัสดุที่นามาใช้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อวัสดุที่นามาใช้สามารถหาซื้ อได้
ทัว่ ไป อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมา คือ วัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบในแต่ละด้านของการจัดดอกไม้เพื่อการตกแต่ง
สถานที่ในโรงแรมต่อแบบดอกไม้แบบที่ 2
แบบที่ 2
รายละเอียด
Mean S.D.
การแปลผล
1. องค์ประกอบการเลือกใช้สี
1.1 การเลือกใช้โทนสี ของดอกไม้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน
3.86 .886
เห็นด้วยมาก
แต่งงานหรื องานสังสรรค์
1.2 โทนสี ของดอกไม้ช่วยสร้างบรรยากาศให้สวยงามสบายตา
3.93 .892
เห็นด้วยมาก
2. การจัดวางองค์ประกอบ
2.1 การจัดวางรู ปแบบ มีความเหมาะสม
3.83 .936
เห็นด้วยมาก
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รายละเอียด

Mean
3.70
4.70

แบบที่ 2
S.D.
การแปลผล
.823
เห็นด้วยมาก
5.432 เห็นด้วยมากที่สุด

2.2 การจัดวางโครงสร้างสี สัน มีความเหมาะสม
2.3 การจัดวางองค์ประกอบภาพรวมมีความเหมาะสม
3. ความกลมกลืน
3.1 มีการปักวางดอกไม้เข้ากันอย่างดี
3.83 .964
เห็นด้วยมาก
3.2 มีความกลมกลืนกันด้วยชนิดของดอกไม้
3.96 .703
เห็นด้วยมาก
4. ความสมดุลของสัดส่วน
4.1 ความสมดุลของผลงานมีความเท่ากันอย่างเหมาะสม
3.83 .862
เห็นด้วยมาก
4.2 มีการกระจายตัวของดอกไม้อย่างเหมาะสม
3.83 .934
เห็นด้วยมาก
5. การสร้างจุดเด่น
5.1 มีการจัดดอกไม้มีตวั เด่น ตัวรอง อย่างเหมาะสม
3.70 .824
เห็นด้วยมาก
5.2 มีการจัดดอกไม้สร้างผลงานให้ส่งเสริ มกันอย่างเหมาะสม
3.73 .852
เห็นด้วยมาก
6. วัสดุที่นามาใช้
6.1 วัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน
3.83 .860
เห็นด้วยมาก
6.2 วัสดุที่นามาใช้สามารถหาซื้อได้ทวั่ ไป
3.93 .851
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นที่มี ต่อองค์ประกอบของการจัดดอกไม้เพื่ อการ
ตกแต่งสถานที่ในโรงแรมต่อแบบดอกไม้แบบที่ 2 มีขอ้ คาถามทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบการเลือกใช้สี
การจัดวางองค์ประกอบ ความกลมกลืน ความสมดุลของสัดส่ วน การสร้างจุดเด่น และวัสดุที่นามาใช้ โดย
สามารถแจกจางรายละเอียดค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคาถามแบ่งเป็ นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านองค์ประกอบการเลือกใช้สี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโทนสี ของดอกไม้ช่วย
สร้างบรรยากาศให้สวยงามสบาย มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ การเลือกใช้โทน
สี ของดอกไม้มีความเหมาะสมกับการจัดงานแต่งงานหรื องานสังสรรค์ มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 ตามลาดับ
2. ด้านการจัดวางองค์ประกอบ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดวางองค์ประกอบ
ภาพรวมมีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุ ด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมาคือ การจัดวาง
รู ปแบบมีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และการจัดวางโครงสร้างสี สัน มี
ความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามลาดับ
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3. ด้านความกลมกลืน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความกลมกลืนกันด้วยชนิ ดของ
ดอกไม้ มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ การปักวางดอกไม้เข้ากันอย่างดี มีความ
คิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามลาดับ
4. ด้านความสมดุลของสัดส่ วน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการกระจายตั วของ
ดอกไม้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาคือความสมดุลของผลงานมีความเท่ากัน
อย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามลาดับ
5. ด้านการสร้างจุดเด่น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ การจัดดอกไม้สร้างผลงานให้
ส่งเสริ มกันอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ การจัดดอกไม้มีตวั
เด่น ตัวรอง อย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามลาดับ
6. ด้านวัสดุที่นามาใช้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อวัสดุที่ นามาใช้สามารถหาซื้ อได้
ทัว่ ไป อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา คือ วัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข ้อมู ล ความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อองค์ประกอบในแต่ล ะด้านของการจัดดอกไม้เพื่ อการ
ตกแต่งสถานที่ในโรงแรมต่อแบบดอกไม้แบบที่ 3
แบบที่ 3
รายละเอียด
Mean S.D.
การแปลผล
1. องค์ประกอบการเลือกใช้สี
1.1 การเลือกใช้โทนสี ของดอกไม้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน
3.46 .957 เห็นด้วยปานกลาง
แต่งงานหรื องานสังสรรค์
1.2 โทนสี ของดอกไม้ช่วยสร้างบรรยากาศให้สวยงามสบายตา
3.43 1.119 เห็นด้วยปานกลาง
2. การจัดวางองค์ประกอบ
2.1 การจัดวางรู ปแบบ มีความเหมาะสม
3.63 .949
เห็นด้วยมาก
2.2 การจัดวางโครงสร้างสี สัน มีความเหมาะสม
3.50 1.031 เห็นด้วยมาก
2.3 การจัดวางองค์ประกอบภาพรวมมีความเหมาะสม
3.67 .946
เห็นด้วยมาก
3. ความกลมกลืน
3.1 มีการปักวางดอกไม้เข้ากันอย่างดี
3.57 .989
เห็นด้วยมาก
3.2 มีความกลมกลืนกันด้วยชนิดของดอกไม้
3.70 .934
เห็นด้วยมาก
4. ความสมดุลของสัดส่วน
4.1 ความสมดุลของผลงานมีความเท่ากันอย่างเหมาะสม
3.66 .980
เห็นด้วยมาก
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รายละเอียด
4.2 มีการกระจายตัวของดอกไม้อย่างเหมาะสม
5. การสร้างจุดเด่น
5.1 มีการจัดดอกไม้มีตวั เด่น ตัวรอง อย่างเหมาะสม
5.2 มีการจัดดอกไม้สร้างผลงานให้ส่งเสริ มกันอย่างเหมาะสม
6. วัสดุที่นามาใช้
6.1 วัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน
6.2 วัสดุที่นามาใช้สามารถหาซื้อได้ทวั่ ไป

Mean
3.40

แบบที่ 3
S.D.
การแปลผล
.917 เห็นด้วยปานกลาง

3.40
3.56

.915 เห็นด้วยปานกลาง
.841
เห็นด้วยมาก

3.60
3.76

.953
.959

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นที่มี ต่อองค์ประกอบของการจัดดอกไม้เพื่ อการ
ตกแต่งสถานที่ในโรงแรมต่อแบบดอกไม้แบบที่ 3 มีขอ้ คาถามทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบการเลือกใช้สี
การจัดวางองค์ประกอบ ความกลมกลืน ความสมดุลของสัดส่ วน การสร้างจุดเด่น และวัสดุที่นามาใช้ โดย
สามารถแจกจางรายละเอียดค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคาถามแบ่งเป็ นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านองค์ประกอบการเลือกใช้สี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้โทนสี
ของดอกไม้มีความเหมาะสมกับการจัดงานแต่งงานหรื องานสังสรรค์ มีความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 รองลงมาคือ โทนสี ของดอกไม้ช่วยสร้างบรรยากาศให้สวยงามสบาย มีความคิดเห็นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ตามลาดับ
2. ด้ า นการจัด วางองค์ ป ระกอบ พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจัด วาง
องค์ประกอบภาพรวมมีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมาคือ การจัด
วางรู ปแบบมีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และการจัดวางโครงสร้างสี สัน
มีความเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามลาดับ
3. ด้านความกลมกลืน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความกลมกลืนกันด้วยชนิ ดของ
ดอกไม้ มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมาคือ การปักวางดอกไม้เข้ากันอย่างดี มีความ
คิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ตามลาดับ
4. ด้า นความสมดุ ล ของสัดส่ วน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มี ความคิดเห็ นต่อความสมดุ ลของ
ผลงานมีความเท่ากันอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ การ
กระจายตัวของดอกไม้อย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ตามลาดับ
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5. ด้านการสร้างจุดเด่น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็นต่อ การจัดดอกไม้สร้างผลงานให้
ส่งเสริ มกันอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 รองลงมาคือ การจัดดอกไม้มีตวั
เด่น ตัวรอง อย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ตามลาดับ
6. ด้านวัสดุที่นามาใช้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อวัสดุที่นามาใช้สามารถหาซื้ อได้
ทัว่ ไป อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา คือ วัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสมกับการจัดงาน อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้ อมู ลความคิดเห็ นต่ อ ทั ศนคติต่ อการใช้ ด อกไม้ สดและดอกไม้ ประดิ ษฐ์ เพื่ อการตกแต่ ง
สถานที่
ข้อมูลความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ มี 3
ประเด็นที่ได้ศึกษา ได้แก่ ด้านคุณภาพของวัสดุ ด้านการนาไปใช้งาน ด้านรู ปแบบ โดยมีพบว่า ด้านคุณภาพของ
วัสดุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการจัดแสดงผลงานมีความเหมาะสม คงทน อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 4.19 รองลงมาคือ คุณภาพของดอกไม้ เช่น ดอกใหญ่ ความสดใหม่ของดอกไม้ และมี
ดอกไม้ให้เลือกหลากชนิด ด้านการนาไปใช้งาน พบว่าการนาไปใช้งานได้หลากหลายโอกาส เช่น งานแต่ งงาน
งานเลี้ยงวันเกษียณอายุ อยู่ในระดับมาก และมีความแตกต่างแปลกใหม่ในการสร้างสรรค์และออกแบบรู ปแบบ
งาน ด้านรู ปแบบ พบว่าการนาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และสามารถนาไปจัด
วางองค์ประกอบแบบผสมผสานได้
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบมมติฐานตามกรอบแนวคิดใช้การทดสอบหาค่าความแตกต่างด้วยการทดสอบค่า T-test
การทดสอบค่า F-Test (One way ANOVA) และการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบ Correlation
สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
สมมติฐานการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และ อาชีพ
ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่
ในโรงแรม กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่ งจะใช้การทดสอบหาค่าความแตกต่างด้วยการทดสอบค่า T-test
การทดสอบค่า F-Test (One way ANOVA)
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ตารางที่ 4 ภาพรวมของข้อมูลการทดสอบสมติฐานหาความแตกต่างทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สด
และดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ในโรงแรมกรุ งเทพมหานคร
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ทัศนคติของผู้ใช้ บริการต่ อการใช้ ดอกไม้ สดและดอกไม้ ประดิษฐ์ เพื่อการ
ตกแต่ งสถานที่ในโรงแรม กรุ งเทพมหานคร
ค่า Sig.
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน

เพศ
0.363

อายุ
0.952

สถานภาพ
0.800

ระดับการศึกษา
0.765

รายได้
0.972

อาชีพ
0.349
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 สามารถสรุ ปในภาพรวมได้ว่าข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่ แตกต่างกันมี
ทัศ นคติ ข องผู ้ใ ช้ บ ริ การต่ อ การใช้ ด อกไม้ส ดและดอกไม้ป ระดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ การตกแต่ ง สถานที่ ใ นโรงแรม
กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. องค์ป ระกอบในการจัด ดอกไม้ ได้แก่ องค์ป ระกอบการใช้สี การจัดวางองค์ป ระกอบ ความ
กลมกลืน ความสมดุลของสัดส่ วน การสร้างจุดเด่น และวัสดุที่นาไปใช้ มีความสัมพันธ์ทศั นคติของผูใ้ ช้กับ
ทัศ นคติ ข องผู ้ใ ช้ บ ริ การต่ อ การใช้ ด อกไม้ส ดและดอกไม้ป ระดิ ษ ฐ์ เ พื่ อ การตกแต่ ง สถานที่ ใ นโรงแรม
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ดว้ ยการทดสอบ Correlation
ตารางที่ 5 ภาพรวมของข้อมูลการทดสอบสมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการจัดดอกไม้ที่
มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถานที่ ใน
โรงแรมกรุ งเทพมหานคร
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ทัศนคติของผู้ใช้ บริการต่ อการใช้ ดอกไม้ สดและดอกไม้ ประดิษฐ์ เพื่อการ
ตกแต่ งสถานที่ในโรงแรม กรุ งเทพมหานคร
ค่า Pearson
มีความสัมพันธ์กนั
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
Correlation

องค์ประกอบการใช้สี
0.329**
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ข้ อมูลส่ วนบุคคล

การจัดวางองค์ประกอบ
ความกลมกลืน
ความสมดุลของสัดส่วน
การสร้างจุดเด่น
วัสดุที่นาไปใช้
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ทัศนคติของผู้ใช้ บริการต่ อการใช้ ดอกไม้ สดและดอกไม้ ประดิษฐ์ เพื่อการ
ตกแต่ งสถานที่ในโรงแรม กรุ งเทพมหานคร
ค่า Pearson
มีความสัมพันธ์กนั
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
Correlation

0.341**

0.471**

0.378**

0.618**

0.378**

จากตารางที่ 5 สามารถสรุ ปในภาพรวมได้ว่าองค์ประกอบในการจัดดอกไม้ ได้แก่ องค์ประกอบการ
ใช้สี การจัดวางองค์ประกอบ ความกลมกลืน ความสมดุลของสัดส่ วน การสร้างจุดเด่น และวัสดุที่นาไปใช้ มีค่า
เป็ นบวกและมี ค่ า ใกล้ 1 และความสั ม พัน ธ์ กัน ค่ อ นข้า งสู ง และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่ง
สถานที่ในโรงแรมในกรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 400 ตัวอย่าง
สามารถอภิปรายผลเป็ นรายข้อได้ดงั ต่อไปนี้
2. ด้า นปั จจัย ส่ วนบุ ค คล เมื่ อทดสอบสมมติ ฐ านแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ มีทศั นคติของผูใ้ ช้บริ การต่อการใช้ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์
เพื่ อ การตกแต่ ง ส ถ านที่ ในโรงแรม กรุ งเทพมหานคร ไม่ แ ตกต่ า งกั น มี ความส อดคล้ อ งกั บ
ศรสวรรค์ บัวใบ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านจัดดอกไม้ ในอาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าความรู ้สึกที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดของร้านจัดดอกไม้จาแนกตามลักษณะส่ วน
บุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความรู ้สึกต่อส่วนประสม
การตลาดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
3. องค์ป ระกอบในการจัด ดอกไม้ ได้แก่ องค์ป ระกอบการใช้สี การจัดวางองค์ป ระกอบ ความ
กลมกลืน ความสมดุลของสัดส่ วน การสร้างจุดเด่น และวัสดุที่นาไปใช้ สอดคล้องกับ ปวีณา บุญปาน(2552)
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้ดินไทยดินญี่ปุ่นโดยคานึงถึง ประโยชน์ใช้
สอย พบว่า ค่านิ ยมในการตัดสิ นใจซื้อ พบว่าส่ วนมากคือผูห้ ญิง ค่านิ ยมการใช้สีกบั ผลิตภัณฑ์น้ นั พบว่า ข้อที่ 3
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ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านรู ปแบบในเรื่ องขนาดหรื อรู ปทรงผลิตภัณฑ์ ความละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ของ
ผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดั บมาก (x̅ = 4.4122) ข้อที่ 4 ความคิดเห็นของผูส้ นใจ
ผลิ ตภัณฑ์ค วามพึ ง พอใจในเรื่ องการใช้ดินในการผลิ ต รู ป ทรงผลิ ตภัณฑ์ การปั้ นผลิ ตภัณฑ์ค วามละเอี ย ด
ผลิ ตภัณฑ์ การใช้สี ข องผลิ ตภัณฑ์และความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก (x̅ = 4.1016)
นอกจากนี้ ในประเด็ นของการนาไปใช้งาน เรื่ องขององค์ประกอบทางศิล ปะในการจัดดอกไม้ที่ นามาใช้มี
ความสัมพันธ์กบั แนวคิดของ ณภัทร ทองแย้ม (2554, น.50 – 58) โดยมีรายละเอียดประเด็นที่มีความสอดคล้อง
กับชิ้นงาน จาก 11 ข้อ มีความสอดคล้องจานวน 6 ข้อ ได้แก่ ความกลมกลืน ความสมดุล สัดส่วน จุดเด่น จังหวะ
และรู ปทรง
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับหลักการของการใช้สีดอกไม้ของ พรสรวง เดาตะกู (2554, น. 9) ที่กล่าวว่า
หลักการทัว่ ไปของการใช้สีของดอกไม้ เพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลเชิ งจิตวิทยาของการรวมกลุ่มสี ของดอกไม้
สามารถแบ่งหลักการทัว่ ไปได้ 8 ประเภท คือ การจัดดอกไม้ในห้องที่แสดงสว่างน้อย ฉากหลังของที่ต้ งั แจกัน
ดอกไม้ก็ควรจะคานึงถึงด้วย ดอกไม้สีขาว สี ครี ม สี เหลืองอ่อน และใบไม้ที่สีออกเทา จะใช้ผสมกันดอกสี อื่น ๆ
ก็ได้ไม่ขดั ตา ในการจัดดอกไม้ควรมี Color Theme การใช้ดอกไม้ต่างสี การเลือกสี ของแจกกันดอกไม้ การใช้
ดอกไม้กบั เวลาหรื อฤดูกาล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั พบว่าแบบดอกไม้หรื อชิ้ นงานทั้ง 3 ชิ้ น สามารถประยุกต์ใช้กับตกแต่ ง
สถานที่สาหรับการจัดงานได้ซ่ ึ งโดยมากสามารถไปประยุกต์ใช้กบั งานแต่งงานและงานเลี้ยงเกษียณอายุ มีการ
ออกแบบได้กลมกลืนกันเป็ นอย่างดี แต่การเลือกซื้อดอกไม้สดเพื่อนามาใช้งานจะต้องคานึงถึงฤดูกาลและราคา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
พัฒนารู ปแบบการจัดดอกไม้ในแบบอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานนาไปสู่ การจัดดอกไม้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี และ 2) เสนอแนวทางการส่ งเสริ ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูน้ าชุมชน และผูม้ ีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี จานวน 11 คน และใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยภายใน
จัง หวัดปทุ ม ธานี จานวน 400 คน ทั้ง นี้ วิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ งคุณภาพด้วยการวิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy
Analysis) ร่ วมกับวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content analysis) และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิ ติ สถิ ติที่ ใ ช้ ได้แก่ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ทั้ง ค่ า ร้ อยละ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า อัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีในมุมมองชุมชน (Supply) สามารถจาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
อัตลักษณ์ดา้ นประเพณี และวัฒนธรรม 2) อัตลักษณ์ดา้ นวิถีชุมชน และ 3) อัตลักษณ์ดา้ นการเกษตร ในขณะที่
นักท่องเที่ยว (Demand) ส่ วนใหญ่ซ่ ึงมีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จงั หวัดปทุมธานี รับรู ้อตั ลักษณ์ของจังหวัด
ปทุมธานีเกี่ยวกับวิถีชีวิตเมืองการเกษตรมากที่สุด (  = 3.68 และ S.D. = 0.916) จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์ดา้ นวิถี
การเกษตรถือเป็ นอัตลักษณ์ร่วมระหว่างมุมมองของชุมชนและมุมมองนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่ที่เดินทางมาจังหวัดปทุมธานี นิยมท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง สวนสนุก พิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรี ยนรู ้ และศาสนสถาน มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนหรื อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนั้นการ
ส่ งเสริ มศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี คือ 1) สร้างสรรค์และพัฒนา อัตลักษณ์
การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีเป็ นหนึ่งเดียว 2) สร้างความตระหนักในทุกภาคส่ วนเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี และอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นของแต่ละชุมชน และ 3) จัดการสื่ อการตลาดท่องเที่ยวด้วย
ช่องทางผสมผสานบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
คาสาคัญ: การส่งเสริ มการท่องเที่ยว อัตลักษณ์ จังหวัดปทุมธานี
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the identity of Pathumthani province and 2) to
recommend the guidelines for the promotion of tourism potential based on Pathumthani province identity.
Mixed Methods Research was used in this study, including an in-depth interview of 11 community heads and
relevant people. The questionnaire was used to survey 400 tourists’ opinions. Qualitative analysis was
conducted using taxonomy analysis and content analysis while quantitative analysis was conducted using
statistical program, including descriptive statistic, percentage, mean, standard deviation. The result showed that
the identities of Pathumthani can be categorized into 3 groups, which are traditional and cultural identity, local
life identity, and agricultural identity. Referring to the perspective of tourists who have travelled to Pathumthani,
they recognized agricultural identity the most at 3.68 and S.D. = 0.916. This finding showed that agricultural
identity was the common identity in community and tourist perspectives. However, most of the tourists prefer
attractions such as shopping mall, theme park, museum, edutainment and religion than local community or
agricultural attractions. Hence the suggestions for Pathumthani in order to promote tourism potential based on
Pathumthani province identity are as follows, 1) create and develop the tourism identity of Pathumthani, 2)
encourage local people to realize about identities of Pathumthani, and 3) manage tourism with mixed-media
marketing based on Pathumthani identity.
Keyword: promotion of tourism, identity, Pathumthani province
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจโลก ก่อนสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2558 มีการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ส่ วนแบ่งทางเศรษฐกิจสู งถึง 7.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ คิดเป็ นร้อยละ
3.5 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของโลก และก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 284 ล้านคนทัว่ โลก
(สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของโลก ช่วงระหว่างปี 2563 - 2564 ลดลง 2.4 ล้านล้าน
เหรี ยญสหรัฐและ 1.7 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ ตามลาดับ (ณัฏฐกฤติ นิธิประภา, 2564) เช่นเดียวกับสถานการณ์
การท่ องเที่ ย วของประเทศไทย ปี 2560 – 2562 ที่ มี สัดส่ วนผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงอยูท่ ี่ร้อยละ 18.79, 18.70 และ 18.31 ตามลาดับ โดยใน
ปี 2563 ถือเป็ นปี ที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ
ประเด็น (05) การท่องเที่ยวมุ่งให้ความสาคัญกับการเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยมุ่งเน้น
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นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยรู ปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และ
นาเสนอจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็ นไทย ตลอดจนให้
คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2564) จึง
เห็นได้ว่า กลยุทธ์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทยมักนาเสนอมุมมองของแต่ละชุมชนที่แตกต่างและ
หลากหลาย เพื่ อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตดั สิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงกระตุน้ ให้นักท่องเที่ยวกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ าด้วยแนวคิดทางการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
อัตลักษณ์ชุมชน เป็ นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ก่อตัวขึ้นมา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ง
มักถูกนามาใช้เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสนับสนุนอัตลักษณ์ของประเทศ เนื่ องจากอัตลักษณ์
สามารถบ่งบอกความเป็ นตัวตนชุมชนที่เชื่อมโยงไปสู่รากเหง้าทางวัฒนธรรม อันจะทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดการ
จดจา และความประทับ ใจ (อิ นทิ รา พงษ์นาค และศุภกรณ์ ดิ ษ ฐพันธุ์ , 2558) ทั้ง นี้ จังหวัดปทุมธานี มี ความ
น่าสนใจอย่างมากในเรื่ องการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยข้อได้เปรี ยบที่อยู่ไม่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร ทาให้เกิด
ความสะดวกเรื่ องการเดินทางแก่นกั ท่องเที่ยว รวมถึงความหลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามจังหวัดปทุมธานี เป็ นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัด
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภาคกลาง โดยตั้งแต่ปี 2562-2564 พบว่า ปทุมธานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเป็ นอันดับที่ 8-9 จาก 12 จังหวัด (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2565) ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่าง
มากที่ควรพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ให้ใช้ความได้เปรี ยบของทาเลที่ต้ งั และทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางมาเยือน โดยพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การท่ องเที่ยวของประเทศด้วยการนาเสนออัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่น
และมีคุณค่า เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวเพื่อการเรี ยนรู ้ ให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่ วมกับคนในท้องถิ่น และต้องการสัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากชีวิตประจาวันของตน (ศิริพร ศรี ชูชาติ, 2553)
งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา อัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี และเสนอแนวทางการส่งเสริ มศักยภาพ
การท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ชุมชนสามารถนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชุมชนมี
ทั้งทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติและวัฒนธรรม มาจัดสรร และใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและยัง่ ยืน ช่วยกระจาย
รายได้ให้แก่ชุมชนจนก่อเกิดความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ ต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่ อศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี และเสนอแนวทางการส่ ง เสริ ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ผูน้ าชุมชน และมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้วิธีการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น
บุคคลที่มีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยว และมีความเต็มใจในการให้ขอ้ มูลการวิจยั จนจบกระบวนการ ทั้งนี้
จะเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจนกระทัง่ ไม่เกิดข้อมูลใหม่ จึงทาให้ได้ขนาดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในงานวิจยั
นี้เป็ นจานวน 11 คน
ประชากรของขั้นตอนการใช้แบบสอบถาม คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งในการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคานวณในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตร
ของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) กาหนดความเชื่อมัน่ ที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน
5% จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และครบถ้วนของแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี จานวน 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจานวนที่กาหนดไว้
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ าชุมชน และมีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
กับ การจัด การการท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งมี
โครงสร้าง กล่าวคือ มีแนวทาง และประเด็นในการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี รวมถึง
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการการตลาดท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่ งเป็ นคาถามปลายเปิ ด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญสามารถ
แสดงความคิ ดเห็ น ความรู ้ สึ ก ได้เต็ม ที่ ลึ ก ซึ้ ง และละเอี ย ด ทั้ง นี้ ประเด็นค าถามพัฒนามาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั สามารถสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้อย่างเจาะลึก และยืดหยุน่ ได้จนกว่าจะได้
ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาเอกสาร
แนวคิด และทฤษฎีที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้นในงานวิจยั เพื่อใช้รวบรวม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (IOC) และทดสอบหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยการทดลองใช้แบบสอบถาม
กับกลุ่มทดลองจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha-coefficient) จึงได้
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม คือ 0.864
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เมื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างได้แล้ว ผูว้ ิจยั จึงติดต่อขอความร่ วมมื อจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ จากนั้นจึงชี้ แจงถึงรายละเอี ยดการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และเข้าใจใน
กระบวนการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบรับหรื อปฏิเสธการขอเข้าสัมภาษณ์ได้ นอกจากนี้ ขณะการลง
พื้นที่วิจยั ผูว้ ิจยั ได้ขอสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบางท่านที่ ไม่ได้ติดต่อมาล่วงหน้า แต่ได้รับการแนะนาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ติดต่อไว้แล้ว (Snowball Sampling) ทั้งนี้ ระหว่างการสัม ภาษณ์เชิ งลึก ผูว้ ิจยั ได้แจ้งรายละเอียดของ
โครงสร้างคาถาม และขออนุญาตจดบันทึก บันทึกภาพและเสี ยง เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการสู ญเสี ยข้อมูล
สาคัญให้น้อยที่สุด ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ไปจนกว่าจะได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ รวมทั้งเกิดการอิ่มตัวของ
ข้อมูล จึงหยุดการสัมภาษณ์ ในกรณี ที่ขอ้ มูลยังไม่ครบถ้วน ผูว้ ิจยั ได้ขออนุญาตสอบถามทางโทรศัพท์เพิ่มเติม
วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
เมื่อจัดทาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เรี ยบร้อย ในส่ วนของผูว้ ิจยั ลงลาดับเลข
แบบสอบถาม เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดตาม จากนั้นจึงลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอาเภอ
ธัญบุรี อาเภอหนองเสื อ อาเภอสามโคก อาเภอลาลูกกา อาเภอเมือง อาเภอคลองหลวง และอาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ได้ลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม จนได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบ
400 ฉบับ
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ข้อมูลการวิจยั ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการบันทึกข้อมูลเป็ นตัวอักษร จากกิริยาท่าทางระหว่าง
การถูกสัมภาษณ์ และจากการบันทึกเทป ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการถอดเทปทันที จากนั้นจึงใช้วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เริ่ มต้นจากผูว้ ิจยั รวบรวม จัดระเบียบ จาแนกข้อมูล และลงรหัสข้อมูล โดยใช้วิธีการจาแนกชนิด
ข้อมูล (Typological Analysis) แบบการวิเคราะห์สารระบบ (Taxonomy Analysis) ร่ วมกับการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา
(Content analysis) กล่าวได้ว่า ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จาแนกสารระบบของถ้อยคาที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยจะมุ่งเน้น
แสดงให้เห็ นถึง ความสัม พันธ์ ระหว่า งกลุ่ม คาย่อย ๆ ด้วยกันเอง และกลุ่มค าหลัก ในภาพรวมทั้ง หมด รวมถึ ง
ตี ความหมายในรู ปของการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา จากนั้นจึ งเชื่ อมโยงข้อมูลทั้งหมดที่ ได้ สรุ ปผลโดยให้เกิดความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีความเป็ นเหตุเป็ นผล
วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบแล้ว จึงดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
จากนั้นบันทึกข้อมูลที่เป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่ องคอมพิวเตอร์ การวิจยั ครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน ทั้งค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูน้ าชุมชน และมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
การจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี จึงสามารถสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้
ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คาหลักจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชน จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มคา

คาหลัก
มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

วิถีชีวิต วัฒนธรรมมอญ

ประเพณี และ
วัฒนธรรม

การละเล่น
ประเพณี ทอ้ งถิ่น

จานวนของวัด
ภายในจังหวัด

คาหลัก
เป็ นศูนย์รวมเชื้อชาติ และ วิถีชีวิตของคนต่างวัฒนธรรม ทั้งไทย
มอญ จีน และอิสลาม
วัฒนธรรม คนมอญ คนจีน คนไทย และคนมุสลิมอยูร่ ่ วมกัน แต่
ที่เด่นชัด คือ วัฒนธรรมมอญ
เป็ นชุมชนที่ชาวมอญมาอยูอ่ าศัยตั้งแต่สมัยพระนเรศวร
เป็ นเมืองที่ชาวรามัญจากแผ่นดินหงสาอพยพมาอยูส่ ามโคก
มี วิถีชีวิตของมอญ เพราะเป็ นวิถีชีวิตที่เด่นชัด และยังสื บทอด
ต่อมาจนปัจจุบนั
มีวฒั นธรรมมอญ ปฏิเสธไม่ได้ว่า มันคือรากเหง้าของพื้นที่
เสาหงส์ ธงตะขาบ เป็ นสัญลักษณ์
การเล่นสะบ้ามอญ
การแข่งลูกหนู
ประเพณี ตกั บาตรพระร้อย เป็ นประเพณี ที่ชุมชนทาร่ วมกันทุก
เชื้อชาติ
ประเพณี ล่องเรื อ แข่งเรื อ วิถีลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
ประเพณี ขายโอ่งอ่าง
ประเพณี สงกรานต์ของไทยรามัญ
มีวิถีที่โดดเด่น ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่จดั เป็ นประจาทุกเดือน
วัดของปทุมธานีมีจานวนมากและมีชื่อเสี ยง
วัดโบสถ์ วัดเจดียห์ อย วัดเจดียท์ อง วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดสิ งห์
และเตาโอ่งอ่าง
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กลุ่มคา

คาหลัก
การสนับสนุนวัฒนธรรม
ของชุมชน
อาชีพดั้งเดิม
อาหารท้องถิ่น

วิถีชีวิตของชุมชน
การท่องเที่ยวชุมชน

การเพาะพันธุ์พืช

ภาคเกษตรกรรม

วิถีชีวิตด้านการเกษตร
การท่องเที่ยว
กับการเกษตร

คาหลัก
วัฒนธรรมจังหวัดเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการจัดการการ
ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของชุมชน
สานักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กาลังมุ่งเน้นการทาโครงการ
เกี่ยวกับวิถีชาวมอญ
การปั้นตุ่มสามโคก
ทานา ทาอิฐ
ข้าวแช่เป็ นเอกลักษณ์
ขนมตาล และตาลเฉาะก็น่าสนใจ
เน้นการท่องเที่ยววิถีชุมชน
นักท่องเที่ยวมาเรี ยนรู ้วิถีชีวิต รากเหง้าของชุมชน
บัวเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัด เรามีพิพิธภัณฑ์บวั ส่ งเสริ มให้ทา
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบัว
เป็ นถิ่นปลูกข้าว เป็ นต้นแบบของท้องถิ่นอื่น
เมืองเกษตรพื้นบ้าน
เกษตรวิถีคนไทยลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
ทาเกษตรกรรม มีน้ าหล่อเลี้ยงการทาเกษตรกรรม
การท่ อ งเที่ ย วในรู ปแบบวิ ถี ไ ทยที่ สื บทอดกั น มาในภาค
การเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เน้นเกษตรอินทรี ย ์

1. อัตลักษณ์ดา้ นประเพณี และวัฒนธรรม
ปทุ ม ธานี ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ มอญ และมี ค วามโดดเด่ นเรื่ องของการเป็ นศู นย์รวมของเชื้ อชาติ และ
วัฒนธรรม ทั้งกลุ่มคนไทย คนจีน คนอิสลาม และคนมอญ ส่ วนหนึ่ งมาจากครั้งเริ่ มตั้งเมืองเดิมชื่ อว่า “เมืองสาม
โคก” ประวัติความเป็ นมาหรื อเรื่ องราวอัตลักษณ์ที่กลุ่มตัวอย่างกล่า วถึง จึงมักเกี่ยวข้องกับสามโคกที่มีรากเหง้ามา
จากชนชาวมอญหรื อรามัญจากแผ่นดินหงสาอพยพเข้ามาอยูใ่ นแผ่นดินไทย ดังนั้นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จึ งเป็ นภาพลักษณ์ ที่เด่ นชัดของจังหวัดปทุมธานี ที่ยงั คงสื บทอดมาปั จจุ บนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณี พ้ืนถิ่นที่
จัดเป็ นประจา อาทิ การเล่นสะบ้ามอญ การแข่งลูกหนู ประเพณีตกั บาตรพระร้อย ประเพณีล่องเรื อ แข่งเรื อ ประเพณี
สงกรานต์ของไทยรามัญ และประเพณี แห่ งหงส์ธงตะขาบ เป็ นต้น นอกจากนี้ สานักวัฒนธรรมจังหวัดปทุ มธานี
มุ่ ง เน้น สนับ สนุ น การจัด โครงการเกี่ ย วกับ วิ ถี ช าวมอญเช่ น กัน จึ ง เห็ น ได้ว่า คนในจัง หวัด ปทุ ม ธานี เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญ และการมีอยูข่ องวัฒนธรรมไทยรามัญ
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2. อัตลักษณ์ดา้ นวิถีชุมชน
วิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็ นส่ วนหนึ่งของการนาเสนอด้านการท่องเที่ยว โดยอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้าน คือ
การทาเกษตรกรรม การทาอิฐ และการปั้นตุ่ม ซึ่งการปั้นตุ่มสามโคกถือเป็ นอัตลักษณ์อีกประการหนึ่งที่คนในชุมชน
กล่าวถึ ง โดยมี ที่มาจากการทาเครื่ องปั้ นดิ นเผาของชาวมอญในอาเภอสามโคก จะเห็ นได้ว่า อัตลักษณ์ ด้านการ
ท่องเที่ยวจึงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจะได้เรี ยนรู ้วิถีชีวิต และรากเหง้าของชุมชน
นอกจากนี้ วิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดปทุมธานี ยงั หมายความรวมถึงอาหาร ซึ่ งอาหารและขนมที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว
แช่ ขนมตาล และตาลเฉาะ เป็ นต้น ชุมชนของจังหวัดปทุมธานีจึงมีการท่องเที่ยวลักษณะของการท่องเที่ยวชุมชนอยู่
จานวนมาก เช่น การท่องเที่ยวชุมชนสนัน่ รักษ์ การท่องเที่ยวชุมชนบึงชาอ้อ การท่องเที่ยวชุมชนบึงกาสาม เป็ นต้น
3. อัตลักษณ์ดา้ นการเกษตร
กลุ่มตัวอย่างส่ วนหนึ่ งมองว่า จังหวัดปทุมธานี เน้นการท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดเรื่ องราวภาคการเกษตรให้แก่
นักท่องเที่ยว เริ่ มต้นจากการปลูกข้าวของจังหวัดปทุมธานี ถือเป็ นภาพลักษณ์ที่มีชื่อเสี ยงอย่างยิ่ง เนื่ องจากจังหวัด
ปทุมธานีเพาะพันธุ์ขา้ วของจังหวัด และมีศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานีที่ทาให้จงั หวัดปทุมธานีเป็ นต้นแบบการปลูกข้าว
ของท้องถิ่ นอื่ น อาจเนื่ องด้วยดั้ง เดิ ม ชุ ม ชนยึดอาชี พเกษตรกรเป็ นหลัก และในปั จจุ บนั ชุ มชนหันมาสนใจการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรี ย ์ ส่ งเสริ มให้คนในชุม ชนได้มีอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรื อน ทั้งนี้ ผูน้ าชุมชนมีความเข้มแข็งที่ได้ประยุกต์วิถีชีวิตกับการท่องเที่ยว โดยจัดเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้ร่วมทากิจกรรมกับชาวบ้าน อันเป็ นกิจกรรมที่เป็ นวิถีชีวิตแท้จริ งของชุมชน
อาทิ การเก็บผักผลไม้อินทรี ย ์ การทากับข้าว การพายเรื อเก็บผลไม้ การพักโฮมเสตย์ เป็ นต้น ซึ่ งทางชุมชนได้
ดาเนินการเปิ ดให้เข้ามาเยีย่ มชมได้ท้ งั กลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ นักท่องเที่ยวทัว่ ไป ภาครัฐและภาคเอกชน
ส่ ว นผลการสัม ภาษณ์ ด้า นการจัด การการตลาดการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน พบว่า การจัด การการตลาด
ท่องเที่ยวของชุมชน จังหวัดปทุมธานี จะถูกดาเนินการด้วยตัวชุมชนเองเป็ นหลัก โดยยังคงต้องการการส่ง เสริ มและ
สนับสนุ นด้านการตลาดจากภาครั ฐและภาคเอกชนอยู่ เนื่ องจากคนในชุมชนส่ วนใหญ่ไม่มีความรู ้ ด้านการทา
การตลาด และการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งคนในชุมชนที่ทาการท่องเที่ยวมักเป็ นวัยผูใ้ หญ่ และผูส้ ู งอายุที่อยู่ในชุมชน
จึงเป็ นผลให้การตลาดไม่มีความทันสมัย นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐจะไม่ค่อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแต่
ละชุมชน โดยจะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมเสี ยมากกว่า ซึ่งยังขาดการนาเสนออัตลักษณ์ของจังหวัด
ปทุมธานีอีกด้วย เช่นคาสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่า
“ชุมชนทาการตลาด ทาการประชาสัมพันธ์ กันเอง ถ้ าไม่ ทา ก็ ไม่ มีคนรู้ จัก แต่ ไม่ มีคนช่ วยประชาสัมพันธ์
เลย มันเป็ นปั ญหาหลักเลย สู้ด้วยตัวเองไม่ ได้ หรอก ต้ องให้ หน่ วยงานอื่นช่ วย ตอนนีว้ ัฒนธรรมก็เข้ามาดูแล”
“ชุ ม ชนยัง มี จุด อ่ อนเรื่ องการตลาด เนื่ องจากคนในชุ มชนไม่ มี ความสามารถในการจั ด การการตลาด
ชาวบ้ านขาดความรู้ ขาดเทคนิค ดังนั้นพอมีหน่ วยงานภายนอกเข้ ามาทาการตลาดให้ เราจึ งมีหน้ าที่จัดการในส่ วน
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ของเรา ขายของ ทากิจกรรม และประชาสั มพันธ์ ผ่านเฟซบุ๊กส่ วนตัวบ้ าง และเราก็มีส่วนในการช่ วยสารวจความ
คิดเห็นของนักท่ องเที่ยว ประเมินศักยภาพของเราเอง เพื่อพัฒนาการท่ องเที่ยวในชุมชนให้ มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ ”
“ส่ วนในเรื่ องการทาการตลาด ทุก ๆ แหล่ งท่ องเที่ยวต้ องสร้ างโอกาสและทาโอกาสของตัวเอง แม้ จังหวัด
จะมีเว็บไซต์ การท่ องเที่ยวของจังหวัดก็ตาม แต่ เราเองก็ต้องใช้ สื่อทุกทาง”
ส่วนผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 74.3
อยูใ่ นช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 46.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 52.5 ประกอบอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 31.3 มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 28.5 และมีภูมิลาเนาอยู่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ร้อยละ 47.0 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของชุมชน จังหวัดปทุมธานี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับการรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของชุมชน จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ

อัตลักษณ์ ด้านการท่ องเที่ยวของชุมชน จังหวัดปทุมธานี

ด้ านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
1
มี ก ารผสมผสานวัฒ นธรรมที่ ห ลากหลายทั้ง ไทย มอญ จี น อิ ส ลาม
นาเสนอผ่านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
2
มีศาสนสถานสาคัญของชุมชนเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป
3
มีงานเทศกาลและประเพณี ระหว่างชาวไทยและมอญให้นกั ท่องเที่ยว
เข้า ร่ ว มตลอดทั้ง ปี เช่ น ประเพณี ม อญร า ประเพณี เ ปิ งสงกรานต์
ประเพณี แห่หางหงส์-ธงตะขาบ การตักบาตรพระร้อย การราพาข้าวสาร
การจุดลูกหนู การเล่นสะบ้า และทะแยมอญ เป็ นต้น
รวม
ด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนที่เป็ นอัตลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยว
ของจังหวัด เช่ น ตุ่มสามโคก เครื่ องปั้ นดิ นเผา อิฐมอญ ข้าวแช่ สไบ
มอญ เป็ นต้น
2
มีผลิตภัณฑ์หรื อของที่ระลึกประจาท้องถิ่นที่สื่อความหมายถึงจังหวัด
ปทุมธานีได้ชดั เจน
รวม
ด้ านวิถีชีวิตการเกษตร
1
มีวิถีชีวิตชุมชนเป็ นเมืองเก่าริ มสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตการเกษตร
2
มีความโดดเด่นในวิถีชีวิตเกษตรกรรมท่ามกลางการเป็ นเมือง
อุตสาหกรรม
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Mean

ระดับการรับรู้
S.D. แปลผล

3.74

0.934

มาก

1

3.66
3.54

0.963
1.001

มาก
มาก

2
3

3.64

0.839

มาก

2

3.70

0.984

มาก

1

3.46

1.057

มาก

2

3.58

0.942

มาก

5

3.69
3.69
3.66

1.002
1.013
1.012

มาก
มาก
มาก

1
1
2
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ลาดับ

อัตลักษณ์ ด้านการท่ องเที่ยวของชุมชน จังหวัดปทุมธานี
รวม

ด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
1
อาชี พ ดั้ ง เดิ ม ของชาวบ้ า นปทุ ม ธานี คื อ ขายก๋ วยเตี๋ ย วเรื อ ปลู ก
ส้มเขียวหวาน ขายลอนตาลสด ปั้นโอ่ง และทานา
2
คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยเชื้อสายมอญหรื อไทย-รามัญ
3
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จกั กันดีในนาม “เมืองรวงข้าว”
รวม
ด้ านการเป็ นแหล่งทัศนศึกษาเรียนรู้
1
สถานที่ ท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่ภายในจังหวัด มุ่งเน้นเพื่อการทัศนศึกษา
เรี ยนรู ้
2
มีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยว
3
มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเน้นกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษา
รวม
ด้ านการเป็ นแหล่งท่ องเที่ยวเพื่อความบันเทิง
1
มีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงที่หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสิ นค้า
สวนสนุก ตลาด เป็ นต้น
2
มีการจัดการด้านความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว
3
สิ นค้าและบริ การในสถานที่ท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
รวม
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

Mean
3.68

ระดับการรับรู้
S.D. แปลผล
0.916
มาก

3.77

0.964

มาก

1

3.55
3.54
3.62

0.998
1.020
0.844

มาก
มาก
มาก

2
3
3

3.72

0.910

มาก

1

3.62

0.917

มาก

2

3.50

1.067

มาก

3

3.61

0.877

มาก

4

3.75

0.822

มาก

1

3.60
3.52
3.62
3.63

0.968
0.915
0.818
0.817

มาก
มาก
มาก
มาก

2
3
3

อันดับ
1

การรั บ รู ้ อัตลัก ษณ์ ด้า นการท่ องเที่ ย วด้า นวัฒนธรรม ประเพณี ท ้องถิ่ น มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 3.64 โดย
นักท่องเที่ยวรับรู ้เกี่ยวกับชุมชนมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่ หลากหลายทั้งไทย มอญ จีน อิสลาม นาเสนอผ่าน
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว สูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
การรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.58 โดยนักท่องเที่ยวรับรู ้
เกี่ยวกับชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนที่เป็ นอัตลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น ตุ่มสามโคก
เครื่ องปั้นดินเผา อิฐมอญ ข้าวแช่ สไบมอญ เป็ นต้น สู งที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70
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การรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตการเกษตร มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.68 โดยนักท่องเที่ยวรับรู ้
เกี่ยวกับชุมชนมีมีวิถีชีวิตชุมชนเป็ นเมืองเก่าริ มสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางการท่องเที่ยวด้านวิถี
ชีวิตการเกษตร สูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
การรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.62 โดยนักท่องเที่ยว
รับรู ้เกี่ยวกับชุมชนมีอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านปทุมธานี คือ ขายก๋ วยเตี๋ยวเรื อ ปลูกส้มเขียวหวาน ขายลอนตาลสด
ปั้นโอ่ง และทานา สู งที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
การรับรู ้อตั ลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวด้านการเป็ นแหล่งทัศนศึกษาเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ ากับ 3.61 โดย
นักท่องเที่ยวรับรู ้เกี่ยวกับชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ภายในจังหวัด มุ่งเน้นเพื่อการทัศนศึกษาเรี ยนรู ้ สู ง
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
การรับรู ้อตั ลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวด้านการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.62 โดย
นักท่องเที่ยวรับรู ้เกี่ยวกับชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงที่หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสิ นค้า สวนสนุก
ตลาด เป็ นต้น สูงที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
สรุปผล
จากผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ด้านวิถีการเกษตร ถือเป็ นอัตลักษณ์ร่วมระหว่างอัตลักษณ์มุมมองของ
ชุ มชน และมุมมองนักท่องเที่ ยว นอกจากนี้ ชุมชนยังมองเห็ นว่า ชุ มชนมี อตั ลักษณ์ ด้านการท่องเที่ ย ววิถี ชุ ม ชน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูริวจั น์ เดชอุ่ม และคณะ (2561) ที่พบว่า อัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ
พระนครศรี อยุธยา คือ เป็ นเมืองแห่ งสายน้ า มีวิถีชีวิตดั้งเดิมและความร่ วมสมัย เป็ นชุมชนพหุวฒั นธรรม และเป็ น
แหล่งอาหารท้องถิ่นของคนเมือง ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวยังไม่ค่อยตระหนักหรื อรับรู ้เช่นเดียวกับที่ชุมชนต้องการ
สื่ อสาร รวมทั้งไม่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนต่าง ๆ เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรี ยนรู ้ ศาสนสถาน หรื อแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร จึงสามารถ
สรุ ปแนวทางส่งเสริ มศักยภาพการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ได้ดงั ต่อไปนี้
1. สร้างสรรค์ และพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชน จังหวัดปทุมธานี เป็ นหนึ่งเดียว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีควรทาความเข้าใจ และร่ วมกันสื่ อสารด้านการท่องเที่ยวภาพรวม
ของจังหวัดในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การรับรู ้ของนักท่องเที่ยวเป็ นหนึ่ งเดียว โดยแต่ละท้องถิ่นภายในจังหวัดยัง
ควรคงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นเช่นเดิม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุชนารถ รัตนสุ วงศ์ชยั (2557) ระบุว่า ประเทศ
ไทยมักส่ งเสริ มภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในระดับประเทศมากกว่าระดับแหล่งท่องเที่ยวหรื อชุมชน ดังนั้นการ
ค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชนจึงถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญ
2. สร้างความตระหนักในทุกภาคส่ วนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี และอัต
ลักษณ์ทอ้ งถิ่นของชุมชน ร่ วมกับการดึงศักยภาพของคนในชุมชนให้มีส่วนร่ วมสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
289

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ทอ้ งถิ่นเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจยั ของ รพีพรรณ จัน
ทับ และลินจง โพชารี (2559) ระบุว่า อัตลักษณ์ของทรัพยากรท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความสาเร็ จใน
การจัดการการท่องเที่ยว
3. การจัด การสื่ อ การตลาดท่ อ งเที่ ย วด้ว ยช่ อ งทางผสมผสานบนฐานอัต ลัก ษณ์ ข องชุ มชน จัง หวัด
ปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนควรวางแผนงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวแบบองค์
รวม โดยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางการสื่ อสารทางอินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์เป็ นหลักเพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบนั ดังงานวิจยั ของ Živković, Gajić, and Brdar (2014) พบว่า
แหล่งข้อมูลสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวมาจากการพูดปากต่อปากในโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตามยังคง
ต้องพัฒนาสื่ อการตลาดแบบดั้งเดิม ตลอดจนเสริ มสร้างทักษะเรื่ องการตลาดให้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวอีกด้วย
เพื่อให้ชุมชนสามารถสื่ อสาร และดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เกิดการบอกต่อ และเกิดความ
จงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง การผลิตหนังสื อเสี ยงด้วยเทคนิ คเสี ยงประกอบสามมิติแบบ interactive สาหรับผูพ้ ิการทาง
สายตา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากหนังสื อเสี ยงเพื่อผูพ้ ิการทางสายตาโดยเทคนิคเสี ยงประกอบสาม
มิติแบบ Interactive เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และความพึงพอใจของผูพ้ ิการทางสายตาที่มีต่อ หนังสื อเสี ยง ความ
ยาวประมาณ 15 นาที วิธีการศึกษา ทาโดยผลิตหนังสื อเสี ยงโดยบันทึกเสี ยงบรรยายในห้องบันทึกเสี ยง เลือกเสี ยง
ประกอบให้เข้ากับเนื้ อหา และตัดต่อเสี ยง จากนั้นจัดทา ระบบเสี ยงรอบทิศทางสามมิติ ด้วยโปรแกรม Pro Tools
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุ งเทพฯ จานวน 10 คน โดย
ให้กลุ่มตัวอย่างฟั งหนังสื อเสี ยง ด้วยเทคนิคเสี ยงประกอบสามมิติแบบ interactive สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ และทาการประเมินคุณภาพ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน ด้านหนังสื อเสี ยง ด้านสื่ อเสี ยง ด้าน
ดนตรี และเสี ยงประกอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ หลังจากการรับฟั งหนังสื อเสี ยง ด้วยเทคนิ คเสี ยงประกอบสามมิติ
แบบ interactive สาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาหนังสื อเสี ยงด้วยเสี ยงประกอบสามมิติแบบ interactive สาหรับผูพ้ ิการทาง
สายตา สร้างความพึงพอใจให้กบั กลุ่มตัวอย่าง และด้วยการประเมินคุณภาพ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ในส่ วนของพัฒนา
หนังสื อเสี ยงด้วยเสี ยงประกอบสามมิติแบบ interactive มีความเหมาะสมในการเป็ นหนังสื อเสี ยงและเสี ยงประกอบ
เพิ่มความน่ าสนใจในการอ่านและการรั บรู ้ ซึ่ งเสี ยงประกอบสามมิ ติสามารถเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ในการอ่าน
หนังสื อของกลุ่ม ผูพ้ ิการทางสายตาได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: หนังสื อเสี ยง เสี ยง 3 มิติ ปฏิสัมพันธ์
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Abstract
Research on Producing audiobooks with interactive 3D sound effects for the visually impaired.The objective
is to study audiobook satisfaction for the blind person by interactive 3D sound effects to study the production
process and the satisfaction of the blind person. Audiobooks The study method is done by producing audiobooks
by recording narration in the recording room. Select a 3D soundtrack to match the content and edit the sound, create
a 3D surround sound system with the Pro Tools program by selecting a specific sample from the Blind Association
of Thailand. The sample was conducted to assess the satisfaction and quality assessment by 3 experts on audiobook
resistance, audiovisual, music and sound effects.
The results showed the development of interactive 3D audiobooks for the blind person. To satisfy the
samples in terms of quality assessment of audio used in audiobooks. It is suitable to make audiobooks and
soundtracks, increasing reading and perception appeal. The 3D sound effects can open up a new experience of
reading the group's books. Blind person as well.
บทนา
พระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2554 มาตราที่ 4 และ 20 ได้ให้ ความหมายของคาว่า “คน
พิการ” คือ เป็ นบุคคลที่มีความผิดปกติทางร่ างกาย ทางสติปัญญา หรื อจิตใจ โดยรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุ ข
ก าหนดให้บุ ค คลผูพ้ ิ ก ารมี 5 ประเภท ดัง นี้ 1) ผูพ้ ิ ก ารทางการมองเห็ น คือ บุ ค คลที่ สู ญเสี ย การเห็ นตั้ง แต่ ระดับ
เล็กน้อย จนถึงตาบอดสนิทซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คนตาบอดและคนเห็นเลือนราง 2) ผูพ้ ิการทางการได้ยนิ หรื อ
การสื่ อความหมาย คือ บุคคลสูญเสี ยประสาทสัมผัสด้านการฟัง 3) ผูพ้ ิการทางกายหรื อการเคลื่อนไหว คือ บุคคลที่มี
ข้อจากัดการเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม ซึ่งเป็ นผลมาจากการมีความบกพร่ อง หรื อ การสู ญเสี ยความสามารถ4) ผู ้
พิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม คือ บุคคลที่มีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมซึ่ งเป็ นผลมาจากความบกพร่ องหรื อ
ความผิดปกติทางจิตใจหรื อสมองในส่วนของการรับรู ้ อารมณ์ 5) ผูพ้ ิการทางสติปัญญาหรื อการเรี ยนรู ้ คือ บุคคลที่
มีขอ้ จากัดการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม โดยมีการพัฒนาการด้านประสาทที่ช้ากว่าปกติ หรื อมีระดับเชาว์
ปัญญาต่ากว่าบุคคลทัว่ ไป
การจาแนกประเภทผูพ้ ิ การต่า ง ๆ ตามความพิ ก ารของร่ างกาย จะเห็ นได้ว่าประเทศที่ มี การพัฒนา หรื อ
ประเทศกาลังพัฒนาจะมีความหลากหลายของประชากร โดยถูกชี้วดั จากคุณภาพชีวิตของคน ในสังคมหากแต่ผูท้ ี่
บกพร่ องทางร่ างกายด้านการมองเห็นที่รู้จกั ในนาม“ผูพ้ ิการทางสายตา”บุคคล เหล่านี้ จัดเป็ นกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
สังคมอย่างแท้จริ ง เนื่ องจากทัศนคติของบุคคลทัว่ ไป เชื่อว่า ผูพ้ ิการ ทางสายตา คือ “บุคคลชายขอบ” ที่ไม่สามารถ
สร้างประโยชน์ให้กบั สังคมได้ บุคคลเหล่านี้ยงั เป็ นภาระ แก่ประเทศอีกด้วย (นาโชค ชัยสิ งหาญ, 2547)
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อย่างไรก็ตาม “กลุ่มผูพ้ ิการทางสายตา” ขาดโอกาสทางการสื บค้นและการเข้าถึงข้อมูลมาจาก ปัจจัยทางด้าน
สายตา ซึ่ งนับเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลให้ผูพ้ ิการทางสายตา ไม่สามารถรับข่าวสารซึ่ ง พระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิ การ ฉบับที่สอง (2556) ได้ให้คานิ ยาม ความหมาย ของ “ผูพ้ ิการทางสายตา” ว่า ผูท้ ี่มี
ข้อจากัดหรื อบกพร่ องทางการมองเห็น 1) คนตาบอด (The Blind) หมายถึง คนที่สูญเสี ยการมองเห็น โดยผูพ้ ิการ
ทางสายตาไม่ สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20 ฟุต หรื อ 6 เมตร จึงทาให้เกิดการสู ญเสี ยการมองเห็นโดยรอบด้าน 2)
คนสายตาเลือนราง (Low Vision) หมายถึง หรื อคนตาบอดบางส่ วน (Partially Blind) หรื อ ผูท้ ี่สูญเสี ยการมองเห็น
แต่ยงั สามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้ หากตรวจวัดความชัดเจนของ สายตาอยูใ่ นระดับ ระหว่าง 6/18 หรื อ
20/70 หรื อ มีเลนส์สายตาแคบกว่า 30 องศา
หนังสื อเสี ยง นับเป็ นสื่ อที่เปิ ดโอกาสและเป็ นอีกทางเลือกสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาในการ เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย มาตรฐานของหนังสื อเสี ยงดิจิทลั จะถูกกาหนดและควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงาน คือ DAISY
Consortium รวมกับ National Information Standards Organization (NISO) เพื่ อให้หนังสื อเสี ย งที่ผลิ ตมีมาตรฐาน
เดียวกัน และมีคุณภาพทัดเทียมกัน สาหรับขั้นตอนในการผลิ ตหนังสื อเสี ยงมี ความสะดวกในกระบวนการผลิต
อาสาสมัครที่ตอ้ งการอ่านหนังสื อเสี ยงสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอน การผลิตได้จากเว็บไซต์ของมูลนิ ธิคนตาบอด
ไทย ปั จจุบนั จึงมีหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผูม้ ีใจกุศลที่ตอ้ งการช่วยเหลือผูพ้ ิการทางสายตาได้ผลิต
หนังสื อเสี ยงและบริ จาคให้กบั โรงเรี ยนสอนคนตาบอดเป็ นจานวนมาก โดยเป็ นการผลิตภายใต้ขอบข่ายความรู ้
ความสามารถ และ ความพร้อมของอุปกรณ์ ส่ งผลให้หนังสื อเสี ยงที่ได้รับบริ จาคจากองค์กรหน่ วยงานต่างๆ มี
คุ ณ ภาพ แตกต่ า งกั น (สื บ ค้น เมื่ อ 29 มกราคม 2563 จาก, https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/3037audiobook )
เสี ยงแบบ3มิติ คือ เสี ยงที่มาจากทุกทิศทางและไปได้หลายทาง เอฟเฟกต์เสี ยง 3มิติ เป็ นกลุ่มของเอฟเฟกต์
เสี ยงที่จดั การกับเสี ยงที่ผลิตโดยใช้ ลาโพงสเตอริ โอ, ลาโพงเซอร์ราวด์, ชุดลาโพงหรื อหูฟัง การได้ยินเสี ยงแบบ3
มิติตอ้ งอาศัยการจัดวางแหล่งกาเนิดเสี ยงแบบเสมือนจริ งทุกที่ ในพื้นที่สามมิติรวมถึงด้านหลัง ด้านบน หรื อด้านใต้
ผูฟ้ ั งเราสามารถแยกเสี ยงต่างๆเหล่านั้นออกได้ดว้ ยการฟั ง โทนเสี ยง ระดับเสี ยง และแหล่งกาเนิ ดเสี ยง ยกตัวอย่าง
เช่น เมื่อมีอะไรบินผ่านบ้านของคุณ คุณจะรู ้ได้ว่า สิ่ งนั้นๆกาลังบินผ่านไป ทั้งๆที่มนั บินอยู่บนอากาศและอยู่นอก
ตัวบ้าน เพราะคุณจะรู ้ได้จากเสี ยงที่ดงั ออกมาจะสิ่ งนั้นๆ หรื อเมื่อมีคนไออยู่ในลิฟต์ คุณจะรู ้ได้ทนั ทีว่าเสี ยงนั้นมา
จากทางไหนโดยที่ไม่จาเป็ นต้องหันไปดู ทั้งหมดนี้ คือตัวอย่างของเสี ยงแบบ 3มิติ ที่จะทาให้คุณได้ยินเสี ยงแบบ
รอบทิศทาง
(สื บค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563 จาก, https://www.theaterhouse.co.th/spatial-sound-or-3d-sound.html)
การปฏิสัมพันธ์ คือ การสื่ อสารระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบ โดยที่ระบบมีส่วนต่อประสานเป็ นทั้งส่ วนที่ผใู ้ ช้สนใจ
และเป็ นเหมือนคน สนทนา/ตัวกลางระหว่างผูใ้ ช้และระบบ เริ่ มจากผูใ้ ช้ป้อนคาสั่ง/ออกคาสั่งแก่ ส่ วนต่อประสาน
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จากนั้นเป็ นหน้า ที่ ข องส่ ว นต่ อ ประสานที่ จะดาเนิ นการตามค าสั่ ง ดัง นั้นการสื่ อสารระหว่า งผูใ้ ช้และระบบมี
ความหมายคื อ เป็ นภาษาทางอ้อ ม แทนที่ จ ะเป็ นการกระท าโดยตรง (สื บ ค้น เมื่ อ 29 มกราคม 2563 จาก,
https://sites.google.com/site/interactionhci/kar-ptisamphanth-interaction)
กีรติ บุญเจือ กล่าวว่าการละเลยสิ ทธิของคนพิการพบได้ทวั่ ไปแม้กระทัง่ นโยบายในการวางโครงสร้างระบบ
สื่ อกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ที่ละเลยความต้องการพิเศษที่ตอ้ งจัดการให้ครอบคลุมแก่คนพิการทั้งด้านการมองเห็น
และการได้ยินคนพิการมีฐานะไม่แตกต่างจากชนกลุ่มน้อยในสังคมเพราะผูร้ ับผิดชอบไม่ตระหนักว่าเป็ นหน้าที่
สาคัญที่จะต้องให้ความเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนกับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นประเด็นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
ผูบ้ ริ โภคสื่ อกระจายเสี ยงและโทรทัศน์โดยเฉพาะสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการซึ่ งเป็ นประเด็น
สาคัญอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสี ยงและ
โทรทัศน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วและเทคโนโลยีสื่อสารที่เหมาะสมกับคนพิการจะทาให้คนพิการเองได้เรี ยนรู ้
และปรับตัวให้มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีน้ นั ๆ
ละครวิทยุ เป็ นการนาการแสดงที่มีอยูม่ าออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยง ดังนั้นลักษณะของบทละครวิทยุจึง
แตกต่างจากบทละครทัว่ ไป ผูป้ ระพันธ์จะต้องหาวิธีสร้างจินตนาการให้แก่ผฟู ้ ั ง ให้สามารถ เข้าใจและนึ กถึงภาพ
ความเป็ นไปของเรื่ องได้ นับตั้งแต่บุคลิกลักษณะ กิริยาท่าทาง อุปนิ สัยใจคอของ ตัวละคร อารมณ์และความรู ้สึก
ต่าง ๆ จะต้องแสดงออกทางคาพูดของตัวละคร ใส่ความรู ้สึกทางคาพูด การเจรจาบทต้องใส่อารมณ์เป็ นพิเศษ เพราะ
ผูฟ้ ังมองไม่เห็น ภาพตัวละคร บทละครวิทยุในอดีตจะมี บทบรรยาย แทรกเพื่อช่วยให้การดาเนินเรื่ องกระชับ เป็ น
การเล่าประวัติ เหตุการณ์ต่าง ๆ เสริ มจาก บทละคร ผูป้ ระพันธ์อาจใช้วิธีบรรยายโดยสอดแทรกไว้ในบทสนทนา
ของตัวละคร ผูค้ วบคุมการแสดง จะต้องมีความสามารถเข้าใจ ตอนไหนจะให้ตวั ละครใช้เสี ยงอย่างไร เพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศของเรื่ อง ตัวละครสาหรับบทละครวิทยุตอ้ งมีตวั สาคัญประมาณ 3-4 ตัวและต้องเลือกผูแ้ สดงที่มี เสี ยง
แตกต่างกันมาก ๆ มิฉะนั้นผูฟ้ ังจะแยกเสี ยงไม่ออกว่าเป็ นบทของตัวละครตัวไหน (เฉลิมศรี หุนเจริ ญ, 2544)
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผูศ้ ึกษามองเห็นแนวทางในการจัดทาหนังสื อเสี ยง เนื่ องจากผูพ้ ิการทางสายตา
สามารถเรี ยนรู ้และมีช่องทางการรับสื่ อได้เพียงช่องทางทางเดียว คือ การรับฟั งเท่านั้น จึงได้มีแนวคิดทาการพัฒนา
หนังสื อเสี ยงโดยใช้เทคนิ คเสี ยงประกอบแบบสามมิติในรู ปแบบInteractive โดยเลือกละครวิทยุแนว Action มา
จัดทา เพื่อรองรับกับเทคนิ คที่จะใส่ เข้าไปในหนังสื อเสี ยงทั้งหมดนี้ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟั งของผูพ้ ิการทาง
สายตา
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มความหลากหลายให้กบั สื่ อสาหรับผูพ้ ิการทางสายตา
2. มีสื่อที่ช่วยในการสร้างสาระ ความรู ้ และความบันเทิงให้กบั ผูพ้ ิการทางการมองเห็น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตหนังสื อเสี ยงเพื่ อผูพ้ ิการทางสายตาด้วยเทคนิ คเสี ยงประกอบสามมิ ติ แบบ
Interactive ที่มีความเหมาะสมกับผูพ้ ิการทางสายตา
2 เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจจากหนังสื อเสี ย งเพื่ อผูพ้ ิ การทางสายตาโดยเทคนิ ค เสี ย งประก อบสามมิ ติใน
รู ปแบบ Interactive
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ องการผลิตหนังสื อเสี ยงด้วยเทคนิคเสี ยงประกอบแบบสามมิติแบบInteractive สาหรับผูพ้ ิการ
ทางสายตาผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้
1.ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนในการผลิตหนังสื อเสี ยงด้วยเทคนิคเสี ยงประกอบสามมิติ เเบบInteractive สาหรับผูพ้ ิการทางการ
มองเห็น
1.1 Planning
1.1.1 กาหนดหัวข้อวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์วา่ ต้องการผลิตสื่ อ เพื่ออะไร นาเสนอ
ให้ใคร และผลิตอย่างไร เพื่อหาข้อมูล มาประกอบในการศึกษาข้อมูล
1.1.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และหาแนวคิดของงานที่จะดาเนินการผลิต
- การผลิตละครสั้นทางวิทยุกระจายเสี ยง
- การสร้างเสี ยงประกอบแบบสามมิติ
1.1.3 ประชุมสรุ ปผล เพื่อศึกษา และแบ่งลงมือปฏิบตั ิงาน
1.2 Pre – Production
1.2.1 การทาบทละครสั้นทางวิทยุกระจายเสี ยง
1.2.2 คัดเลือก นักบรรยายเสี ยง
1.2.3. ประสานงานติดต่อห้องบันทึกเสี ยง
1.2.4 ประชุมเพื่อเตรี ยมความพร้อม
1.3 Production
1.3.1 เตรี ยมทีมงาน เเละประชุมทุกฝ่ าย
1.3.2 ดาเนินการบันทึกเสี ยง
1.4 Post – Production
1.4.1 นาไฟล์เสี ยงพากย์อพั โหลดลงคอมพิวเตอร์
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1.4.2 นาไฟล์เสี ยงเทคนิคพิเศษอัพโหลดลงคอมพิวเตอร์
1.4.3 นาไฟล์เสี ยงที่เตรี ยมมาปรับแต่งด้วย โปรแกรมPro tools
1.4.4 นาไฟล์เสี ยงมาตัดต่อเรี ยบเรี ยงด้วยโปรแกรม Pro tools
1.4.5. นาไฟล์เสี ยงที่ตดั ต่อเสร็จแล้วลงในเว็บไซต์ YOUTUBEและนาเสนอในรู ปแบบ Interactive

รู ปที่ 1 ภาพการนาเสนอผ่าน YOUTUBEและนาเสนอในรู ปแบบ Interactive
2. ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยนาหนังสื อเสี ยงไปเปิ ดให้กลุ่มตัวอย่าง คือ
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จานวน10 คน โดยให้รับฟัง หนังสื อเสี ยง เรื่ อง THE LAST MEMORY ความ
ทรงจาฝังเเค้น ความยาว 15 นาที ลักษณะคาถามที่ใช้เกี่ยวกับความน่าสนใจและความแปลกใหม่ในการนาเสนอ เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผูจ้ ดั ทารวบรวมข้อมูล โดยการนาเสนอแบบสอบถามให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
สรุปข้ อมูลจากตารางข้ อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มผูฟ้ ังจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย
หญิง
รวม

4
6
10

40
60
100

ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูก้ รอกแบบสอบถาม จานวน 10 คน
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ด้านเพศ พบว่า ผูพ้ ิการทางการมองเห็นที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 60
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มผูฟ้ ังจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้ อยละ
22-30
10
100
รวม
10
100
ผลการศึกษาจากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูก้ รอกแบบสอบถาม จานวน 10 คน
ด้านอายุ พบว่า ผูพ้ ิการทางการมองเห็นที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 22-30 ปี จานวน 10 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
สรุปข้ อมูลจากคาถามข้ อที่ 1 – 6 เกีย่ วกับการผลิตหนังสื อเสียงด้วยเทคนิคเสียงประกอบแบบ Interactive สาหรับผู้
พิการทางสายตา
ตารางที่ 3 แสดงผลความคิดเห็นจากผูต้ อบแบบสอบถาม
มากที่สุด มาก
ปานกลาง
ข้อคาถาม
( =5 ) ( =4 ) ( =3 )
1. ด้านความเหมาะสมของเทคนิคการผลิตหนังสื อเสี ยง
1.1 เสี ยงประกอบ
2
8
เหมาะสมกับเนื้อเรื่ อง
มากน้อยเพียงใด
1.2 เนื้อหาของหนังสื อมี 2
6
2
ความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
2. ด้านเนื้อหาจากการรับฟังหนังสื อเสี ยง
2.1 เมื่อรับฟังเนื้ อหาของ
เรื่ องคิดว่าเนื้อเรื่ องสนุก
และติดตามมากน้อย
เพียงใด

5

4

1
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น้ อย
น้ อยที่สุด
( =2 ) ( =1 )

แปลผล

-

-

4.2

มาก

-

-

4

มาก

-

-

4.4

มากที่สุด
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มากที่สุด มาก
( =5 ) ( =4 )
2.2 เมื่อรับฟั งเนื้ อหาของ 3
6
เรื่ องมี ความเข้าใจเนื้ อหา
มากน้อยแค่ไหน
2.3 ท่ า นคิ ด ว่ า เนื้ อ เรื่ อง 2
7
ของหนังสื อเสี ยงสามารถ
สร้ า งจิ น ตนาการให้ แ ก่
ผูฟ้ ังมากน้อยเพียงใด
2.4 ความพึงพอใจในการ 6
4
รั บ ฟั ง หนัง สื อ เสี ย งมาก
น้อยเพียงใด
3.ด้านความเหมาะสมของเสี ยงและเสี ยงประกอบ
3.1 เสี ยงประกอบ
3
4
สังเคราะห์มีความคล้าย
เสี ยงประกอบธรรมชาติ
มากน้อยเพียงใด
3.2 เสี ยงประกอบ
2
7
สามารถสร้างจินตนาการ
และอารมณ์มากน้อย
เพียงใด
3.3 เสี ย งดนตรี ช่ วยสร้ าง 2
8
บรรยากาศและโน้ม น้าว
อารมณ์ ค วามรู ้ สึ กมาก
น้อยเพียงใด
4.ด้านอรรถรสในการรับฟังสื่ อเสี ยง
4.1 สื่ อเสี ยงสามารถสร้าง 4
6
จิ น ตนาการและคิ ด ภาพ
ตามเนื้ อเรื่ องได้มากน้อย
เพียงใด
ข้อคาถาม

ปานกลาง
( =3 )
-

น้ อย
น้ อยที่สุด
( =2 ) ( =1 )
-

4.2

มาก

-

-

-

4.1

มาก

-

-

-

4.6

มากที่สุด

3

-

-

4

มาก

1

-

-

4.1

มาก

-

-

-

4.2

มาก

-

-

-

4.4

มาก
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ข้อคาถาม

มากที่สุด มาก
ปานกลาง
( =5 ) ( =4 ) ( =3 )
7
2
1

4.2 สื่ อเสี ยงทาให้ท่าน
คล้อยตามเนื้ อหามากน้อย
เพียงใด
5.ด้านการใช้เทคนิคระบบเสี ยงรอบทิศทาง
5.1 เมื่ อ ท่ า นได้ฟั ง เสี ย ง 6
4
ระบบรอบทิศทางมีความ
แตกต่ า งกว่ า การรั บ ฟั ง
ธรรมดามากน้อยเพียงใด
5.2 ระบบเสี ยงรอบ
7
3
ทิศทางให้ประสบการณ์
ในการรับฟังหนังสื อเสี ยง
ที่ดีกบั ท่านหรื อไม่
6. ด้านการใช้รูปแบบ Interactive
6.1 การใช้การโต้ตอบ
7
2
แบบ Interactive เพิม่
ความสะดวกสบายให้กบั
ผูพ้ ิการทางสายตามาก
น้อยเพียงใด
6.2 การใช้การโต้ตอบ
3
5
แบบ Interactive ให้
ประสบการณ์ในการรับ
ฟังหนังสื อเสี ยงที่ดีกบั
ท่านหรื อไม่
6.3 การใช้การโต้ตอบ
4
5
แบบ Interactive ทาให้
ท่านมีส่วนร่ วมกับ
หนังสื อเสี ยงมากน้อย
เพียงใด

น้ อย
น้ อยที่สุด
( =2 ) ( =1 )
-

4.6

มากที่สุด

-

-

-

4.4

มาก

-

-

-

4.7

มากที่สุด

1

-

-

4.6

มากที่สุด

1

1

-

4.0

มาก

1

-

-

4.3

มาก
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ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจจากผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูพ้ ิการทางการมองเห็นส่ วน
ใหญ่พึงพอใจ. ด้านความเหมาะสมของเทคนิคการผลิตหนังสื อเสี ยง โดยรวมอยู่ในระดับมาก, ด้านเนื้ อหาจากการ
รับฟังหนังสื อเสี ยง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด , ด้านความเหมาะสมของเสี ยงและเสี ยงประกอบ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก, ด้านอรรถรสในการรับฟั งสื่ อเสี ยง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด , ด้านการใช้เทคนิ คระบบเสี ยงรอบ
ทิศทาง โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และ ด้านการใช้รูปแบบ Interactive โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก

รู ปที่ 2 ภาพการวัดผลแบบสอบถาม สมาคมคนตาบอด
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิ จิท ัล ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จานวน 387 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเริ่ มต้นการค้นหาสารสนเทศที่ใช้
มากที่สุด คือ การค้นหาจากเว็บไซต์ แหล่งสารสนเทศที่ใช้มากที่สุดคือ โปรแกรมค้นหาบนอิ นเทอร์ เน็ต เช่น
Google, Yahoo เป็ นต้น วิธีการเชื่อมโยงสารสนเทศที่ใช้มากที่สุดคือ การใช้จุดเชื่อมโยงบนโปรแกรมช่วยค้นบน
อินเทอร์ เน็ต วิธีการประเมินสารสนเทศที่ใช้มากที่สุดคือ เนื้ อหาครบถ้วนตามความต้องการ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความ
น่าเชื่อถือ วิธีการติดตามสารสนเทศที่ใช้มากที่สุดคือ การติดตามจากสื่ อสัง คมออนไลน์ รู ปแบบสารสนเทศที่ใช้
มากที่สุดคือ รู ปภาพ และการดาเนิ นการหลังได้รับสารสนเทศที่ใช้มากที่สุดคือ การตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของเนื้อหาอีกครั้ง
คาสาคัญ: พฤติกรรมสารสนเทศ สภาพแวดล้อมดิจิทลั นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Abstract
The objective of this research was to study information behavior in digital environment of students from
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The sample was 387 students from Rajamangala University
of Technology Phra Nakhon by multi-stage sampling . The research tool was a questionnaire. The statistic analysis
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used percentage, mean and standard deviation. The results showed that most information behavior of students was
searching from the websites such as Google, Yahoo and using link points on search engines. Method for assessing
information that students used the most was complete content and reliable information. Method for keeping track
of information that students used the most was from social media. The information format that students used the
most were pictures, contents and multimedia respectively. And the action after obtaining the information that
students used the most was validation and completeness of the content.
Keywords: Information Behavior, Digital Environment, Students from Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon
บทนา
ประเทศไทย 4.0 เป็ นยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อสร้างมูลค่า เช่น การทาเกษตร
สมัยใหม่ การทาธุรกิจออนไลน์ เป็ นต้น ซึ่งบุคคลมีความจาเป็ นที่ตอ้ งพึ่งพาข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ต่างๆ ที่
หลากหลาย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็ นผูร้ ู ้และเท่าทันสารสนเทศทั้งนี้ เนื่ องจากสารสนเทศมีส่วนสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ
พฤติกรรมสารสนเทศ เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่เชื่อมโยงบุคคลให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศโดยใช้ช่องทาง
ในการเผยแพร่ จากสื่ อ และการได้รับสารสนเทศที่ตอ้ งการ ประกอบด้วยพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และ
พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ (วชิร ยัง่ ยืน, ศิวนาถ นันทพิชยั และฐิมาพร เพชรแก้ว. 2559 : 36) ดังนั้นการศึกษา
พฤติกรรมสารสนเทศจึงไม่เพียงศึกษาเฉพาะที่ผใู ้ ช้สารสนเทศจะมีปฏิสัมพันธ์กบั ระบบสารสนเทศในขณะค้นหา
สารสนเทศเท่า นั้น แต่ จาเป็ นต้องศึ ก ษาพฤติ กรรมของผูใ้ ช้ต้ งั แต่ เกิ ดความต้องการสารสนเทศ โดยศึ ก ษาผูใ้ ช้
สารสนเทศเป็ นศูนย์กลาง
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนครมุ่ ง มั่นการจัดการศึ ก ษาด้า นวิ ช าชี พ ด้วยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล กล่าวคือ นักศึกษาจาเป็ นต้อง
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ เข้าใจถึงปัญหาความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ และรู ้ จกั การประเมินสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทลั ของนักศึกษา เพื่อทาความเข้าใจถึง
วิธีการที่นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กบั สารสนเทศ การทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้พฒั นาตนเอง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
พัฒนาทักษะของบุคคลในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นกั ศึกษาพร้อมเข้าสู่สังคมการทางานในอนาคต
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทลั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่กาลังศึกษา
ในปี การศึกษา 2562 จานวน 11,183 คน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2563 : ออนไลน์)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่กาลัง
ศึกษาในปี การศึกษา 2562 จานวน 387 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เริ่ มจากการสุ่ มอย่างง่ายเพื่อ
กาหนดกลุ่มประชากร โดยใช้ตารางการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcic & Morgan.
1970 : 607) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจานวน 375 คน ต่อจากนั้นสุ่ มแบบแบ่งชั้นตามคณะวิชาโดยกาหนดสัดส่ วน 3.5
เปอร์เซ็นต์ของประชากรโดยการปัดเศษทิ้งในแต่ละคณะวิชา
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามพฤติกรรมสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทลั ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจานวน 1 ฉบับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถู กต้อง และความเที่ยงตรง
ของเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสารสนเทศและการรู ้สารสนเทศ จานวน 3 คน และการทดสอบแบบสอบถามกับ
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยตั้งค่าความเชื่อมัน่ แต่ละข้อ
ตั้งแต่ .08 ขึ้นไป หากข้อใดไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้จะตัดทิ้งออกไป
3. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พร้อมกาหนดรหัสสาหรับการ
กรอกข้อมูลแบบสอบเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.2 นาแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นคาถามแบบเลือกตอบมาแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ
5.3 นาแบบสอบถามตอนที่ 2 พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ซึ่ งเป็ นคาถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ เกือบทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่ค่อยใช้ ไม่ใช้เลย เพื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดค่าคะแนนดังนี้
เกือบทุกครั้ง
หมายถึง 5 คะแนน
บ่อยครั้ง
หมายถึง 4 คะแนน
บางครั้ง
หมายถึง 3 คะแนน
ไม่ค่อยได้ใช้
หมายถึง 2 คะแนน
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ไม่เคยใช้
หมายถึง 1 คะแนน
จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาคานวณหาค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้อ และโดยรวม โดยใช้อตั ราการแปลผลดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่าเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารสนเทศมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงว่าเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารสนเทศมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงว่าเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารสนเทศปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารสนเทศน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารสนเทศน้อยที่สุด
5.4 นาแบบสอบถามตอนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะในการค้นหาและการใช้
สารสนเทศ ซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ด มาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการเริ่ มต้นการค้นหาสารสนเทศของนักศึกษา
ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมการเริ่ มต้นการค้นหาสารสนเทศของนักศึกษา
การเริ่มต้นการค้นหาสารสนเทศ
𝐱̅
1. สอบถามจากอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อน บุคคลภายในครอบครัว
3.60
2. อ่านจากหนังสื อ วารสาร หนังสื อพิมพ์
3.27
3. ค้นหาจากเว็บไซต์
4.61
4. ค้นหาจากฐานข้อมูลภายในห้องสมุด
3.36
5. ค้นหาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้เอง
3.61
รวมทั้งสิ้น
3.69

S.D
0.79
0.85
0.58
0.90
0.92
0.14

ระดับพฤติกรรม
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเริ่ มต้นการค้นหาสารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (x̅ = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า วิธีการที่นกั ศึกษาเริ่ มต้นการค้นหาสารสนเทศมากที่สุด คือ การค้นหา
จากเว็บไซต์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61) รองลงมา คือ การค้นหาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้เอง และการ
สอบถามจากอาจารย์ผูส้ อน เพื่อน บุคคลภายในครอบครัว ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก (x̅ = 3.61 และ x̅ = 3.60
ตามลาดับ)
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2. พฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษา
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษา
การใช้ แหล่ งสารสนเทศ
5. โปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Yahoo เป็ นต้น
6. วิกิพีเดีย (Wikipedia)
7. Web Board เช่น Pantip, Mthai เป็ นต้น
8. Weblog เช่น Oknation , GotoKhow, Wordpress เป็ นต้น
9. เว็บไซต์ของภาครัฐ และเอกชน
10.ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด
11.ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Thailis, IEEE, EBSCO HOST เป็ นต้น
12.สอบถามจากบุคคล เช่น อาจารย์ บุคคลภายใน ครอบครัว เพื่อน เป็ นต้น
13.ข้อมูลที่รวบรวมไว้เอง
รวมทั้งสิ้น

𝐱̅
4.68
3.86
3.49
3.25
3.62
3.40
3.27
3.72
3.48
3.64

S.D
0.55
096
0.94
1.05
0.85
1.03
1.12
0.90
0.98
0.16

ระดับพฤติกรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅
= 3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า แหล่งสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้มากที่สุด คือโปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์ เน็ต
เช่น Google, Yahoo เป็ นต้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68) รองลงมา คือ วิกิพีเดีย (Wikipedia) และการ
สอบถามจากบุคคล เช่น อาจารย์ บุคคลภายในครอบครัว เพื่อน เป็ นต้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับมาก (x̅ = 3.86 และ x̅
= 3.72 ตามลาดับ)
3. พฤติกรรมการเชื่อมโยงสารสนเทศ
ตารางที่ 3 ระดับพฤติกรรมการเชื่อมโยงสารสนเทศของนักศึกษา
การเชื่ อมโยงสารสนเทศ
3. รายการอ้างอิงหรื อบรรณานุกรม
4. จุดเชื่อมโยง (Link) บนเว็บไซต์
5. จุดเชื่อมโยงบนโปรแกรมช่วยค้นบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine)
เช่น Google Yahoo เป็ นต้น
6. จุดเชื่อมโยงบนฐานข้อมูล
รวมทั้งสิ้น
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𝐱̅
3.92
4.06

S.D
0.90
0.71

ระดับพฤติกรรม
มาก
มาก

4.16
3.84
4.00

0.78
0.81
0.08

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเชื่อมโยงสารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.00) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุ ก ข้อมี ค่าเฉลี่ ย อยู่ที่ ระดับมาก โดยวิธี ก ารเชื่ อมโยงสารสนเทศที่
นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ การใช้จุดเชื่ อมโยงบนโปรแกรมช่วยค้นบนอินเทอร์ เน็ต (Search Engine) เช่น Google
Yahoo เป็ นต้น (x̅ = 4.16) รองลงมา คือ การใช้จุดเชื่ อมโยง (Link) บนเว็บไซต์ และการใช้รายการอ้างอิงหรื อ
บรรณานุกรม (x̅ = 4.06 และ x̅ = 3.92 ตามลาดับ)
4. พฤติกรรมการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา
ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา
การประเมินสารสนเทศ
1. เนื้อหามีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือได้
2. เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
3. เนื้อหาครบถ้วนตามความต้องการ
4. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือ
5. เนื้อหาไม่บิดเบือนความเป็ นจริ ง
6. เนื้อหานาเสนอหลายมุมมอง
7. เนื้อหาระบุผเู ้ ขียน หรื อผูผ้ ลิตชัดเจน
8. เนื้อหาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
9. นักศึกษาเคยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งสารสนเทศดังกล่าวอยูแ่ ล้ว
รวมทั้งสิ้น

𝐱̅
4.28
4.26
4.31
4.31
4.16
4.14
4.16
4.27
3.99
4.21

S.D
0.68
0.72
0.70
0.69
0.80
0.69
0.73
0.63
0.74
0.05

ระดับพฤติกรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับมาก โดยวิธีการประเมินสารสนเทศที่นกั ศึกษา
ใช้ม ากที่ สุ ด คื อ เนื้ อหาครบถ้วนตามความต้องการ และผูใ้ ห้ข ้อมู ล มี ค วามน่ า เชื่ อถื อ (x̅ = 4.31 และx̅ = 4.31
ตามลาดับ) รองลงมา คือ เนื้อหามีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือได้ และเนื้อหาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (x̅ = 4.28 และ x̅ = 4.27
ตามลาดับ)
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5. พฤติกรรมการติดตามสารสนเทศของนักศึกษา
ตารางที่ 5 ระดับพฤติกรรมการติดตามสารสนเทศของนักศึกษา
การติดตามสารสนเทศ
3. บุคคลที่รู้จกั เช่น อาจารย์ บุคคลภายในครอบครัว เพื่อน เป็ นต้น
4. สื่ อสังคมออนไลน์ เช่น Weblog, Facebook, Youtube เป็ นต้น
5. สื่ อมวลชน เช่น เว็บไซต์ หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็ นต้น
6. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
7. เว็บไซต์ของภาครัฐ และเอกชน
8. ฐานข้อมูลออนไลน์
รวมทั้งสิ้น

𝐱̅
3.84
4.53
4.11
3.76
3.75
4.06
4.01

S.D
0.79
0.60
0.81
0.87
0.83
0.79
0.09

ระดับพฤติกรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการติดตามสารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅
= 4.01) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก โดยวิธีการติดตามสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้
มากที่สุด คือ การติดตามจากสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น Weblog, Facebook, Youtube เป็ นต้น (x̅ = 4.53) รองลงมา
คือ การติดตามจากสื่ อมวลชน เช่น เว็บไซต์ หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็ นต้น และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (x̅ =
4.11 และ x̅ = 4.06 ตามลาดับ)
6. พฤติกรรมการใช้รูปแบบสารสนเทศของนักศึกษา
ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการใช้รูปแบบสารสนเทศของนักศึกษา
รู ปแบบสารสนเทศ
8. เนื้อหาทั้งหมด
9. เนื้อหาบางส่ วน
10. รู ปภาพ
11. แผนภูมิ/ตาราง/สถิติ
12. เสี ยง
13. สื่ อประสม (ประกอบด้วยข้อความ ภาพ และเสี ยง)
รวมทั้งสิ้น
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𝐱̅
3.70
4.07
4.19
3.79
3.48
3.87
3.85

S.D
0.70
0.70
0.71
0.77
0.91
0.79
0.09

ระดับพฤติกรรม
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้รูปแบบสารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(x̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับมาก โดยรู ปแบบสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้มาก
ที่สุด คือ รู ปภาพ (x̅ = 4.19) รองลงมา คือ เนื้อหาบางส่ วน และ สื่ อประสม (x̅ = 4.07 และ x̅ = 3.87 ตามลาดับ)
7. พฤติกรรมการดาเนินการหลังได้รับสารสนเทศของนักศึกษา
ตารางที่ 7 ระดับพฤติกรรมการดาเนินการหลังได้รับสารสนเทศของนักศึกษา
𝐱̅
การดาเนินการหลังได้ รับสารสนเทศ
7. ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเนื้ อหาอีกครั้ง
4.44
8. วางแผนเพื่อนาข้อมูลไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
4.33
9. นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทนั ที
4.07
รวมทั้งสิ้น
4.28

S.D
0.61
0.72
0.86
0.12

ระดับพฤติกรรม
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการดาเนินการหลังได้รับสารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก โดยการดาเนิ นการหลัง
ได้รับสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้มากที่สุด คือ การตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเนื้อหาอีกครั้ง (x̅ =
4.44) รองลงมา คือ การวางแผนเพื่อนาข้อมูลไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ และ การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทนั ที
(x̅ = 4.33 และ x̅ = 4.07 ตามลาดับ)
อภิปรายผล
1. พฤติ ก รรมการเริ่ ม ต้น การค้นหาสารสนเทศ พบว่า นัก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมการเริ่ ม ต้นการค้น หา
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งพบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่เริ่ มต้นการค้นหาสารสนเทศด้วยการค้นหาจาก
เว็บ ไซต์ม ากที่ สุด ทั้ง นี้ เนื่ องจากระบบเครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นแหล่ง สารสนเทศขนาดใหญ่ ที่ องค์ก รต่าง ๆ
สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร สารสนเทศจานวนมาก นอกจากนี้ยงั สามารถเผยแพร่ ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
การเข้าถึงสารสนเทศจากเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถทาได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ ว รวมทั้งมีความทันสมัย โดยไม่
จากัดเวลาและสถานที่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จีรวรรณ ศรี วงศ์ (2559 : 78) พบว่านักศึ กษาเริ่ มต้นการ
ค้นหาสารสนเทศด้วยการใช้โปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์เน็ ต รองลงมานักศึกษาเริ่ มต้นค้นหาสารสนเทศโดยการ
ค้นหาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้เอง และสอบถามจากอาจารย์ผูส้ อน เพื่อน บุคคลภายในครอบครัว ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะโดยส่ วนตัวของนักศึกษา ส่ วนใหญ่จะมีขอ้ มูลด้านเรี ยนที่ตนเองได้จดั เก็บไว้จากการเรี ยนตลอดหลักสู ตร
หรื อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามหัวข้อที่สนใจและความชอบ รวมไปถึงความถนัดไว้ใช้ประโยชน์ภายหลัง ดังนั้น
การที่นกั ศึกษาจะเริ่ มต้นจากการสารวจข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้ว จึงเป็ นเรื่ องที่สามารถทาได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้การ
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ที่นักศึกษาเริ่ มต้นด้วยการสอบถามจากอาจารย์ผูส้ อน เพื่อน หรื อบุคคลภายในครอบครัว อาจเป็ นเพราะบุคคล
เหล่านี้ เป็ นบุคคลที่นกั ศึกษาคุน้ เคยสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความเชื่อมัน่ ในบุคคลดังกล่าวที่จะช่วยให้นกั ศึกษา
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศตามความต้องการ เพื่อแก้ปัญหาความต้องการสารสนเทศได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ มาลี พงษ์ดิลก และภีมศักดิ์ เอ้วฉ้วน (2560 : 269) พบว่า นิ สิตเริ่ มต้นจากการแสวงหาสารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และจากการสอบถามอาจารย์ผสู ้ อน หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
2. พฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมาก ซึ่ งการใช้แหล่งสารสนเทศเป็ นกระบวนการเลื อกแหล่งสารสนเทศที่ ตอ้ งการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้
ตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ โดยการสารวจสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีสารสนเทศที่ตรงกับ
ความต้องการและความสนใจหรื อไม่ หรื อมี หัวข้อสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ องกับความต้องการหรื อไม่ ซึ่ งแหล่ง
สารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้มากที่สุด คือ โปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Yahoo เป็ นต้น ทั้งนี้เนื่องจาก
การใช้โปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถรวบรวมสารสนเทศตามหัวข้อที่ตอ้ งการได้อย่าง
รวดเร็ ว โดยสามารถใช้การค้นหาแบบเจาะจง ซึ่ งนักศึกษาสามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้ เช่น ต้องการ
ค้นหาสารสนเทศที่อยู่ในรู ปแบบของภาพข้อความ หรื อรู ปแบบไฟล์เอกสารสุ กล Word, PowerPoint, PDF เป็ น
ต้น หรื อการค้นหาอย่างง่ าย ซึ่ งนักศึ กษาสามารถกาหนดคาค้นหาในช่ องค้นหาได้ทนั ที ไ ม่ว่า จะเป็ นคาสั้น ๆ
ประโยคบอกเล่า หรื อประโยคคาถาม โปรแกรมดังกล่าวจะทาการประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาทันที ใน
แต่ละครั้งของการค้นหาเมื่อมีการเปลี่ยนคาค้นหาใหม่ ทาให้นักศึกษาสามารรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการได้ใหม่ได้
อย่างง่ายดาย ประกอบกับแหล่งสารสนเทศที่ได้จากการค้นหาผ่านโปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์เน็ต มีสาระสังเขป
ของแต่ละเว็บไซต์ที่ช่วยอธิบายรายละเอียดของเว็บไซต์ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถตัดสิ นใจเลือกเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการได้ทนั ที นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์ เน็ตช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้
อย่างง่ายดาย และสะดวกรวดเร็วไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงเวลาหรื อสถานที่ใดก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชลภัสส์
วงศ์ป ระเสริ ฐ, สมาน ลอยฟ้ า และเพ็ญพันธ์ เพชรศร (2556 : 180) พบว่า นัก ศึ ก ษาแสวงหาสารสนเทศใน
การศึ ก ษาค้นคว้า เพื่ อจัดท ารายงานโดยใช้อินเทอร์ เน็ต และใช้โปรแกรมค้นหาอยู่ในระดับมากที่สุด และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของจีรวรรณ ศรี วงษ์ (2559 : 78) พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ให้บริ การบนระบบอินเทอร์เน็ต
3. พฤติกรรมการเชื่อมโยงสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเชื่อมโยงสารสนเทศโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยวิธีการที่นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ การใช้จุดเชื่อมโยงบนโปรแกรมช่วยค้นบนอินเทอร์ เน็ต เช่น
Google, Yahoo เป็ นต้น รองลงมา คือ การใช้จุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เนื่องจากการค้นหาสารสนเทศเพิ่มเติม
จากจุดเชื่อมโยงบนโปรแกรมช่วยค้นบนอินเทอร์ เน็ต และจุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์จากสารสนเทศที่ได้จากการ
ค้นหาเดิมที่เกี่ยวข้องในรู ปแบบของการใช้ไฮเปอร์ ลิงค์สามารถทาให้นักศึกษาได้รับสารสนเทศเพิ่มเติมในเรื่ อง
หรื อหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเดิมได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยที่นกั ศึกษาไม่จาเป็ นต้องคิดค้นคาใหม่
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หรื อวิธีการในการค้นหาใหม่ การเชื่อมโยงบนโปรแกรมช่วยค้นบนอินเทอร์ เน็ต และบนเว็บไซต์เป็ นสิ่ งที่กาหนด
ขึ้นบนหน้าเว็บเพจ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยตรงกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็ นจุดเชื่อมโยงรายการ
อ้างอิง บรรณานุกรม หรื อการนาไปสู่ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน หรื อมีส่วนของเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกัน
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชลภัสส์ วงศ์ประเสริ ฐ, สมาน ลอยฟ้า และเพ็ญพันธ์ เพชรศร (2556 : 157-158)
พบว่า การพิ จารณาบทความที่ ไ ด้จากการสื บค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของนัก ศึ ก ษาได้พิ จารณาจากบทความบน
เว็บไซต์ที่มีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ อยูใ่ นระดับมาก
4. พฤติกรรมการประเมินสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการประเมินสารสนเทศโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยวิธีการประเมินสารสนเทศที่นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ มีเนื้ อหาครบถ้วนตามความต้องการ และ
ผูใ้ ห้ข ้อมู ล มี ค วามน่ า เชื่ อถื อ ทั้ง นี้ เนื่ องจากการประเมิ นสารสนเทศเป็ นขั้นตอนหนึ่ ง ที่ ใ ช้พิ จารณาคุ ณค่ า ของ
สารสนเทศว่าตรงกับความต้องการหรื อไม่ ซึ่งนักศึกษาเลือกที่จะพิจารณาแยกแยะ และคัดเลือกสารสนเทศที่ได้มา
สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาจากเนื้อหาที่ได้รับว่ามี
เนื้ อหาครบถ้วนตามความต้องการหรื อไม่ เพราะหากเนื้ อหาที่ได้มาไม่ครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
จะส่ งผลให้นักศึกษาไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาในการค้นหาสารสนเทศ
ใหม่ นอกจากเนื้อหาที่ได้รับต้องครบถ้วนแล้ว สิ่ งที่นกั ศึกษาให้ความสาคัญในการพิจารณาคุณค่าของสารสนเทศ
คือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ เนื่ องจากหากได้รับเนื้ อหาที่ครบถ้วน แต่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลไม่มีความน่าเชื่อถือ
เพียงพอ สารสนเทศที่ได้รับมาก็ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ งหรื อถ้าหากนาไปใช้ประโยชน์จะ
ส่งผลให้ผลงานของนักศึกษาขาดความน่าเชื่อถือ และความถูกต้อง ซึ่งไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน หรื อผูใ้ ช้ผลงาน
ของนักศึกษาที่ตอ้ งการนาผลงานของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชลภัสส์ วงศ์
ประเสริ ฐ, สมาน ลอยฟ้า และเพ็ญพันธ์ ศรเพชร (2556 : 68) พบว่า นักศึกษาประเมินสารสนเทศ โดยพิจารณา
จากความน่าเชื่อถือของผูเ้ ขียน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงลักษ์ ยุทธศิลปเสรี และสุ รีย ์ สุ ทธิ สารากร
(2559 : 2557) พบว่า นักศึกษาจะพิจารณาสารสนเทศที่พบจากผูจ้ ดั ทา หรื อหน่วยงานที่จดั ทาเว็บไซต์ที่มีความ
น่าเชื่อถือ
5. พฤติกรรมการติดตามสารสนเทศ พบว่า นักศึก ษามีพฤติกรรมการติดตามสารสนเทศ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยวิธี ก ารติ ดตามสารสนเทศที่ นัก ศึก ษาใช้มากที่ สุด คือการติ ดตามจากสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น
Weblog, Facebook, YouTube เป็ นต้น ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์มีบทบาทอย่างมากต่อการใช้ชีวิต
ของนักศึกษา ซึ่งเป็ นช่องทางที่นกั ศึกษาสามารถใช้แสดงความคิดเห็น การรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสารได้อย่างแพร่ หลาย
อย่างไร้ขีดจากัด รวมทั้งเป็ นคลังข้อมูล สารสนเทศ ความรู ้ที่นกั ศึกษาสามารถนาเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู ้
หรื อการตั้งคาถามในเรื่ องราวต่าง ๆ ที่สนใจใคร่ รู้ เพื่อให้บุคคลอื่นช่วยเหลือหาคาตอบ หรื อคาแนะนาได้ อีกทั้ง
ยังสะดวกสบาย รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ รูปแบบของสื่ อที่นาเสนอในสื่ อสังคมออนไลน์ยงั มี
รู ปแบบที่หลากหลาย เช่น บทความ หนังสื อ นวนิ ยาย เรื่ องสั้น รู ปภาพ งานศิลปะ คลิปวีดีโอ เพลง และสื่ อ
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ประสม เป็ นต้น ประกอบกับเนื้ อหาที่มีการนาเสนอที่หลากหลายตามลักษณะของการนาไปใช้งาน เช่น ข้อมูล
ด้านการศึกษา การเมือง การปกครอง ธุ รกิจ การตลาด การลงทุน ข่าวประจาวัน ข่าวสาร ข้อคิดเห็น บันทึก
ส่ วนตัว ความรู ้ในรู ปแบบของบทความทัว่ ไป บทความวิชาการ บทความวิจยั ข้อความรู ้ส้ นั ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุมาลี พงศดิลก และภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน (2560 : 270) พบว่า นิสิตมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ในขั้นตอนการตรวจตราจากสื่ อออนไลน์
6. พฤติกรรมการใช้รูปแบบสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้รูปแบบสารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยรู ปแบบสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้มากที่สุด คือ รู ปภาพ ทั้งนี้ เนื่ องจากวัตถุประสงค์การค้นหา
สารสนเทศของนักศึกษาส่ วนใหญ่ใช้เพื่อการทางานพิเศษ และประกอบการทารายงาน หรื อ ประกอบการวิจยั
หรื อโครงการ หรื อแผนงาน การใช้รูปภาพส่ งผลต่อการจดจา และการรับรู ้ของนักศึกษา รู ปภาพสามารถสื่ อสาร
ข้อความบางอย่างได้ดีกว่าข้อความที่เป็ นตัวอักษร เช่น ลักษณะของสิ่ งของ สถานที่ เส้นทางการเดินทาง เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งที่นกั ศึกษาสามารถใช้ดูให้เห็นประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องของสถานที่ และลัก ษณะการทางาน
รวมทั้งภาพของบุคลากรในหน่วยงาน หรื อองค์กรที่นกั ศึกษาสนใจที่จะเข้าฝึ กประสบการณ์เพื่อทางานพิเศษในแต่
ละครั้ ง ส าหรั บ การทารายงานหรื อการท าวิ จัย หรื อโครงการ หรื อแผนงานการใช้รูป ภาพเป็ นส่ วนหนึ่ งเพื่อ
ประกอบการอธิ บายเนื้ อหาภายในเล่มให้มีความสมบูรณ์ มากขึ้น และยังเพิ่มให้เนื้ อหามี ความน่ าสนใจมากขึ้น
นอกจากนี้ การใช้รูปภาพช่วยให้มองเห็นสิ่ งที่นกั ศึกษาต้องการสื่ อให้เข้าใจถึงข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถอธิ บาย
เป็ นข้อความได้เพียงอย่างเดียว เช่น กระบวนการหรื อขั้นตอน ทางาน ผลงานที่สาเร็ จจากการทาโครงการ หรื อ
แผนงาน ของจริ ง บุคคล สถานที่ เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้ อหามากขึ้น และยังทาให้รายงาน หรื อ
งานวิจยั หรื อโครงการ หรื อแผนงานของนักศึกษามีคุณค่า ตรงวัตถุประสงค์ในการนาเสนอ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของอนงค์ อนัน ตริ ย เวทย์ (2548 : ออนไลน์ ) พบว่ า รู ป แบบสารสนเทศที่ นัก ศึ ก ษาแสวงหาบน
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ ภาพ
7. พฤติกรรมการดาเนิ นการหลังได้รับสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการดาเนิ นการหลังได้รับ
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยวิธีการที่นักศึกษาใช้ดาเนิ นการหลังได้รับสารสนเทศมากที่สุด คือ การ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเนื้ อหาอีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการดาเนินการหลังได้รับสารสนเทศเป็ น
ขั้นตอนการจบการค้นหาสารสนเทศที่ตอ้ งการ เพื่อเก็บรวบรวมสารสนเทศที่คน้ หาได้ท้ งั หมดไว้ดว้ ยกัน และเพื่อให้
เกิดความแน่ใจว่าสารสนเทศที่ได้รับมีจานวนเพียงพอต่อความต้องการที่ จะนาไปใช้ประโยชน์หรื อไม่ ดังนั้นการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเนื้ อหาอีกครั้งเป็ นการทบทวนความสาเร็ จ หรื อความล้มเหลวใน
ความสามารถค้นหาสารสนเทศที่จะตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ซึ่ งหากพบว่าสารสนเทศที่ได้รับยังไม่
ครบถ้วนตามความต้องการ นักศึ กษาจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ต้องกลับไปค้นหาสารสนเทศใหม่ อีกครั้ ง จนกว่า จะได้รับ
สารสนเทศครบถ้วนสมบู รณ์ ตามความต้องการ รวมทั้ง สารสนเทศที่ ไ ด้รับ ต้องมี ค วามถูก ต้องพร้ อมที่ จะนาไป
วางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ต่อไป
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สรุปผล
นักศึกษามีพฤติกรรมการเริ่ มต้นการค้นหาสารสนเทศด้วยการค้นหาจากเว็บไซต์มากที่สุด รองลงมา คือ
การค้นหาจากข้อมูลที่รวบรวมไว้เอง แหล่งสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้มากที่สุด คือ โปรแกรมค้นหาบนอินเทอร์ เน็ต
เช่น Google, Yahoo เป็ นต้น รองลงมาคือ วิกิพีเดีย (Wikipedia) พฤติกรรม การเชื่อมโยงสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้
มากที่สุด คือ การใช้จุดเชื่อมโยงบนโปรแกรมช่วยค้นบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) เช่น Google, Yahoo เป็ นต้น
รองลงมาคือ การใช้จุดเชื่ อมโยง (Link) บนเว็บไซต์ โดยวิธีการประเมินสารสนเทศที่นักศึกษาใช้มากที่สุด คือ
เนื้ อหาครบถ้วนตามความต้องการ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือ รองลงมา คือ เนื้ อหามีแหล่งที่มาน่าเชื่ อถื อได้
พฤติ ก รรมการติ ดตามสารสนเทศที่ นัก ศึ ก ษาใช้มากที่ สุ ด คือ การติ ดตามจากสื่ อสังคมออนไลน์ เช่ น Weblog,
Facebook, YouTube เป็ นต้น รองลงมา คือ การติดตามจากสื่ อมวลชน เช่น เว็บไซต์ หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ
เป็ นต้น รู ปแบบสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้มากที่สุด คือ รู ปภาพ รองลงมา คือ เนื้ อหาบางส่ วน และการดาเนินการ
หลังได้รับสารสนเทศที่นกั ศึกษาใช้มากที่สุด คือ การตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเนื้ อหาอีกครั้ง
รองลงมาคือ การวางแผนเพื่อนาข้อมูลไปใช้งานตามวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะ
ทุกฝ่ ายต้องร่ วมมือกันเพื่อพัฒนา และส่ งเสริ มพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องกับ การเปลี่ ยนแปลงของสัง คมข้อมูล ข่าวสาร เช่ น การปรั บปรุ งการบริ ก ารสารสนเทศ การจัดสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี่ยวกับการค้นหาสารสนเทศ และการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ การอบรมการใช้โปรแกรม
ช่ วยค้นสารสนเทศ และการอบรมทักษะการรู ้ สารสนเทศ เป็ นต้น รวมทั้งตัวของนักศึ กษาต้องใส่ ใจที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีทกั ษะการค้นหาสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศให้เกิดความชานาญ เช่น รู ้จกั การใช้แหล่งสารสนเทศ
รู ้จกั โปรแกรมช่วยค้นบนอินเทอร์เน็ต และรู ้จกั ประเมินสารสนเทศ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของพนักงานแผนกต้อนรับ
ส่ วนหน้าของโรงแรม ในเขตจังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของการใช้
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า 2) เพื่อนาผลวิจยั มาบูรณาการในการปรับปรุ งเนื้อหา
หลักสู ตรการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อให้ไ ด้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการธุ รกิ จโรงแรม
ประชากรที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา ตั้งแต่ระดับระดับ
ปฎิ บ ัติ ก ารจนถึ ง ระดับ ผู ้บ ริ ห าร โดยท าการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสุ่ ม สะดวกจ านวน 420 คน ใช้
แบบสอบถามปลายเปิ ดและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น ทางการ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ความต้องการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษของพนักงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึ่งทักษะด้านการฟังและการพูดมีความจาเป็ นมากที่สุด 2) ปัญหาที่พบมากที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในที่ทางาน คือ ทักษะด้านการเขียนและการอ่าน เนื่ องจากพนักงานส่ วนใหญ่ขาดความมัน่ ใจและความรู ้พ้ืนฐาน
ด้านไวยกรณ์และคาศัพท์ 3) ความต้องการให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในที่ทางานควรเน้นทักษะการ
พูด การฟั ง ในสถานการณ์ ต่าง ๆ และควรมี เนื้ อหาเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละแผนกตามลักษณะของงานที่
รับผิดชอบ
คาสาคัญ : ปั ญหาการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พนักงานแผนกต้อนรับส่ วน
หน้า
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Abstract
The objectives of the research on An Analysis of Needs in Using English of Front Office Hotel Staff in
Nakhon Ratchasima Province were: 1) to identify the problems and needs in developing the English communication
skills in the workplace of front office hotel staff, and 2) to develop the Integrated university curriculum
development to match the needs of hotel industry. The samples are selected using convenience sampling, were 420
front office hotel staff in operational and management level. The data collection approach employed in this study
was a mixed by using questionnaire and interview. The collected data were then analyzed and compared by using
frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings revealed that: 1) The needs of four English
language skills for hotel staff shown in moderate level and listening is considered as the most important, followed
by speaking, 2) the main problems of using English in the workplace were writing and reading due to the lack of
confidence, unfamiliarity with the grammatical structure and vocabulary, 3) all staff were desirable to develop
English communication skills, especially, speaking and listening in different situations, duties and responsibilities.
Key words: English communication problems, need to develop language skills, front office hotel staff
บทนา
จังหวัดนครราชสี มาเป็ นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งการเดินทางมาพักผ่อนใน
รู ปแบบของการเข้าพักในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เยี่ยมชมโบราณสถานและการสัมมนา
จากสถิติขอ้ มูลในเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2561 มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา
123,134 คน ซึ่งมีสัดส่ วนจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 4. 61 % (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2561 ) ธุรกิจโรงแรมจึงมีความสาคัญเนื่ องจากเป็ นสถานที่รับรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึง
คุณภาพการบริ ก ารของธุ รกิ จ โรงแรมถื อ ว่า เป็ นปั จจัย หนึ่ งที่ มี ความส าคัญในการสร้ างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวและมีโอกาสที่จะกลับมาใช้บริ การอีกครั้งหรื อแม้กระทัง่ การบอกต่อ โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่จะมีการท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั คือ ประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซี ยน เช่น เวียดนาม
อินโดนีเซียและกัมพูชา อย่างไรก็ดีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา สาเนียงและลักษณะโครงสร้างทางภาษาของ
ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ ทาให้การสื่ อสารและความเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง ฉะนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็ นตัวกลางใน
การสื่ อสารที่สาคัญ ในการตอบสนองความต้องการ อานวยความสะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยวและบ่งบอกเจตนาของผู ้
ให้บริ การที่ตอ้ งการจะสื่ อเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันอย่างมีประสิ ทธิผล
การจัดอันดับความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษประจาปี 2563 โดยสารวจจากคนจานวน 1.3 ล้านคน
จาก 100 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก ผลการสารวจพบว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
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ของคนไทยอยู่ใ นระดับ ต่ า โดยประเทศไทยถูก จัดให้อยู่ใ นอันดับที่ 89 ของโลก และเมื่ อเที ย บสั ดส่ วนการใช้
ภาษาอังกฤษสื่ อสารของประเทศในอาเซียน พบว่าคนไทยที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ต่ามากซึ่งทาให้
ไทยอยู่ในอันดับที่ 20 จาก 24 ประเทศ (EF Education First, 2563) จากปัญหาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ข้างต้นซึ่ งมีความเกี่ยวเนื่ องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่ วน
หน้าของโรงแรมเพื่ อใช้ใ นการปฎิบ ัติงานจริ ง ดังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพลินและสุ รภา (2563) ที่พบว่า
พนักงานต้อนรับในโรงแรมจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะทางด้านการฟั ง เนื่ องจากเป็ นสายงาน
บริ การที่ตอ้ งติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติตลอดเวลา ในขณะที่งานวิจยั ของ Alfian (2021) พบว่าทักษะการพูด
มีความสาคัญที่สุด โดยเฉพาะการให้ขอ้ มูลทัว่ ไปและสิ่ งอานวยความสะดวกในโรงแรมแก่ลูกค้า
นอกจากนี้ ประเพศ ไกรจันทร์ (2020) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ก็ได้อภิปรายทักษะด้านการฟังและการพูดว่ามีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร
ทั้งในสถานที่ทางานและในชี วิตประจาวันมากที่สุด ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของวชิ ราภรณ์ (2563) ที่พบว่าพนักงาน
โรงแรมต้องการพัฒนาทักษะด้านการฟั งเพื่อ เข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจสาเนี ยงลูกค้ารวมถึงข้อมูลของ
ลูกค้าเพื่อให้การบริ การและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
6. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของการใช้ทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้า
7. เพื่อนาผลของการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการสื่ อสารภาษาอังกฤษระยะ
สั้นให้กบั ภาคธุรกิจและปรับปรุ งเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานท่องเที่ยวและโรงแรมให้กบั สถาบันการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และเชิ งคุณภาพ (Quantitative Research)
โดยมีวิธีวิทยาการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประกอบด้วย
พนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสี มา จานวน 400 คน โดยเป็ น
การเลือกสุ่มแบบสะดวก
พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า ของโรงแรมในพื้นที่ ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสี มา ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หาร
จนถึงระดับปฏิบตั ิการ จานวน 20 คน โดยเป็ นการเลือกสุ่ มแบบสะดวกและเป็ นกลุ่มตัวอย่างกับ พนักงานต้อนรับ
ส่วนหน้าของโรงแรมจานวน 400 คน
318

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เครื่ องมือการวิจัย
1. แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามสารวจความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของพนักงาน
แผนกต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมในเขตจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งผูว้ ิจยั พัฒนาแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจง
ความถี่แบบ Likert แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบไปด้วย
คาถามเพื่อใช้วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยทาการแบ่งข้อคาถามเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระดับความต้องการใช้ทกั ษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทางด้านภาษาอังกฤษในการทางาน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทางาน
ส่วนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ส่ วนที่ 5 ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ย วกับความต้องการให้พ ฒ
ั นา หรื อจัดอบรมเกี่ ย วกับ
หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของ
พนักงานแผนกต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรม ในเขตจังหวัดนครราชสี มา โดยคาถามจะมีลกั ษณะปลายเปิ ด ให้
อิสระกับผูต้ อบได้แสดงความคิดเห็น
การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือในการศึกษา
การสร้ างและพัฒนาแบบสอบถามก่ อนนาไปใช้ถามกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการศึ กษา ผูศ้ ึกษาได้ทาการทดสอบ
ความถูกต้องของเครื่ องมือ (Validity) และการตรวจสอบความน่าจะเป็ นของเครื่ องมือ (Reliability) ดังนี้
ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือ โดยผูท้ าการศึกษาได้นาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เนื้ อหา และภาษาที่ใช้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผตู ้ อบแบบสอบถาม และสามารถครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
IOC
เมื่อ
∑R

ให้คะแนน
ให้คะแนน
ให้คะแนน

=

IOC

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อความ
กับประเด็นหลักที่ศึกษา
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทนจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
+1
ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
0
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
-1
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แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสูตรเกณฑ์
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 มาใช้เป็ นข้อคาถาม และได้นาแบบสอบถามที่ได้รับ
การแก้ไขแล้ว ไปดาเนินการทดสอบกับ กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 30 ท่าน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบรัค Cronbach (1953) โดยมีผลรวมค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บแบบสอบถามระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 - สิ งหาคม 2564 โดยนาแบบสอบถามที่ผ่าน
การปรับปรุ งมาจัดทาในรู ปของ Google Form และให้กลุ่มตัวอย่างเข้าไปตอบแบบสอบถาม จนครบจานวน 400 คน
และ สาหรับแบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดสัมภาษณ์ แบบทั้งตัวต่อตัวและผ่านระบบออนไลน์และบันทึกเสี ยง
จนครบจานวน 20 คน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวอยูใ่ นช่วงสถานการณ์โควิด 19
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแบบสัมภาษณ์โดยนาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาถอดเสี ยงบันทึกจัดกลุ่มและสรุ ปประเด็น นาเสนอโดยวิธีการบรรยาย
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้เก็บตัวอย่างจานวน 400คน เป็ นเพศหญิง 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.80 และเพศชาย 133 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 33.20 กลุ่ม ตัวอย่า งจบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มากที่ สุด จานวน 263 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.75
รองลงมาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.75 และสูงกว่าปริ ญญาโท จานวน 16 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ปริ ญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการทางานใน
สถานประกอบการ 1-5 ปี มากที่สุด จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ปี จานวน 83 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.75 ถัดมาทางานในสถานประกอบการ 6-10 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 และมีอายุการ
ทางาน 11 – 15 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00
2. ผลวิเคราะห์ ความต้องการใช้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการทางานของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้ า
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความต้องการใช้ทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษในการทางานของพนัก งาน
ต้อนรับส่วนหน้า
ความต้องการใช้ทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษในการ
ระดับความสาคัญ
S.D.
x
ทางานในภาพรวมรายด้าน
1.ความต้องการด้านการฟัง
3.71
0.63
1
2.ความต้องการด้านการพูด(การสนทนา)
3.56
0.75
2
3.ความต้องการด้านการอ่าน
2.92
0.80
3
4.ความต้องการด้านการเขียน
2.77
0.95
4
รวม
3.26
0.69
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 ความต้องการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษในการทางานโดยภาพรวม พบว่าพนักงานต้อนรับส่ วน
หน้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความต้องการใช้ทกั ษะทางด้านการฟังเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 3.71 (S.D.=0.63)
รองลงมาต้องการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษด้านการพูด มีค่าเฉลี่ย 3.56 (S.D.=0.75) ต้องการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษด้าน
การอ่าน มีค่าเฉลี่ย 2.92 (S.D.=0.80) และต้องการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนมีค่าเฉลี่ย ต่าสุ ด 2.77 (S.D.=
0.95) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาความต้องการใช้ทกั ษะด้านฟั งภาษาอังกฤษพบว่า ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อฟั งความ
ต้องการของลูกค้ามีความสาคัญเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.38 (S.D.=0.68) รองลงมาต้องการฟังคาถามของลูกค้า มี
ค่าเฉลี่ย 4.27 (S.D.=0.73) ตามด้วยการฟังต้องการใช้ฟังเพื่อโต้ตอบบทสนทนาทัว่ ไปมีค่าเฉลี่ย 4.16 (S.D.=0.65)
ความต้องการใช้ทกั ษะด้านพูดภาษาอังกฤษโดยภาพรวม พบว่าพนักงานต้อนรับส่ วนหน้ามีตอ้ งการใช้
ภาษาอังกฤษในการสนทนาเพื่อสร้า งสร้างความประทับใจ ได้แก่ การกล่าวทักทาย/กล่าวขอโทษ/ขอบคุณในแต่ละ
สถานการณ์/สอบถามความต้องการและข้อมูลของลูกค้า ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 (S.D.=0.73) รองลงมาคือให้
ข้อมูลแนะนาเกี่ยวกับการบริ การ ที่พกั และสิ่ งอานวยความสะดวก ได้แก่ การจองห้องพัก/ค่าบริ การและเก็บชาระ
เงิน/และแจ้งปัญหามีค่าเฉลี่ย 4.33 (S.D.=0.96) เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อเจรจาต่อรองแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.41 (S.D.=1.07) ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการให้ขอ้ มูลแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว/เสนอความ
ช่วยเหลือหรื อทางเลือกให้แก่ลูกค้าระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 (S.D.=1.18) ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.08 (S.D.=0.92) และต้องการใช้หลักไวยากรณ์และการ
ออกเสี ยงคาในภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 (S.D.=0.99) ตามลาดับ
ความต้องการใช้ทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษในการทางานด้า นการอ่านโดยภาพรวมพบว่า ความต้องการ
อ่านจดหมายธุ รกิจและ emails มีความสาคัญอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 3.37 (S.D.=0.80) รองลงมาคือการอ่านข้อมูล
เอกสารของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.23 (S.D.=0.76) อ่านประกาศข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ระดับปานกลาง
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มีค่าเฉลี่ย 2.98 (S.D.=0.99) เพื่ออ่านเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการทางานระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.57 (S.D.=1.10)
และอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.44 (S.D.=1.23)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความต้องการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษทางด้านการเขียนในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายธุรกิจ / emails มีค่าเฉลี่ย 3.17 (S.D.=
0.95) รองลงมาเพื่อเขียนรายงานสรุ ปการทางานรายวัน มีค่าเฉลี่ย 3.03 (S.D.=1.02) เขียนรายงานปัญหาและการ
แก้ไขระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.94 (S.D.=1.05) เพื่อเขียนรายงานสรุ ปการทางานรายวันระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
2.43 (S.D.=1.27) เขียนบันทึกภายในองค์กรระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.29 (S.D.=1.18) ตามลาดับ
3. ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทางานในภาพรวม
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทางานในภาพรวม
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการ
ระดับความสาคัญ
S.D.
x
ทางาน
1.ปัญหาด้านการฟัง
2.98
0.79
3
2.ปัญหาด้านการพูด(การสนทนา)
2.96
0.76
4
3.ปัญหาด้านการอ่าน
3.16
0.69
2
4.ปัญหาด้านการเขียน
3.27
0.70
1
รวม
3.09
0.65
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า มีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทางาน ใน
ภาพรวมรายด้าน ระดับปานกลาง ( S.D. = 0.65 ) เมื่อศึกษาในรายละเอียด พบว่า พนักงานต้อนรับส่วนหน้ามีปัญหา
ในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย ( S.D. = 0.70 ) รองลงมามีปัญหาในด้านการอ่านมี
ค่าเฉลี่ย ( S.D. = 0.69 ) มีปัญหาด้านการฟั งมีค่าเฉลี่ย ( S.D. = 0.79 ) และมีปัญหาด้านการพูด (การสนทนา) มี
ค่าเฉลี่ย ( S.D. = 0.76 )
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทางาน ด้านการเขียน คือ
ขาดความมัน่ ใจในการเขียนอันดับ แรก ระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย 3.37 ( S.D. = 0.86 ) รองลงมาข้อจากัดทาง
คาศัพท์ ไม่สามารถเลือกใช้คาศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27 ( S.D. =
0.76 ) ข้อจากัดทางความรู ้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ทาให้ ไม่สามารถถ่ายทอดเป็ นภาษาเขียนได้ถูกต้องระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 ( S.D. = 0.74) และไม่สามารถใช้คาเชื่อมได้อย่างถูกต้องระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22 ( S.D.
= 0.68 ) ตามลาดับ
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ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทางาน ด้านการอ่าน คือ คือ ขาดความมัน่ ใจในการอ่าน
และการแปลความหมายอันดับแรก ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22 ( S.D. = 0.78 ) รองลงมาข้อจากัดทางโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษทาให้ไม่สามารถเข้าใจข้อความที่อ่านระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 ( S.D. = 0.64 ) ขาดความรู ้ ความ
เข้าใจเรื่ องคาศัพท์ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16 ( S.D. = 0.75 ) และตีความจากการอ่านผิดพลาด (แปลความหมาย
ผิด)ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.08 ( S.D. = 0.74 )
ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทางาน ด้านการฟัง คือ ไม่เข้าใจสาเนียงและคาศัพท์ของ
ลูกค้าเป็ นอันดับแรกระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12 ( S.D. = 0.94 ) รองลงมาลูกค้าพูดเร็วจนไม่สามารถจับใจความ
สาคัญได้ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.97 ( S.D. = 0.99 ) ขาดความรู ้ในด้านไวยกรณ์ทาให้เกิดความสับสนและ
เข้าใจข้อมูลผิดพลาดระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.92 ( S.D. = 0.76 ) และไม่เข้าใจความต้องการ / ปัญหาของลูกค้า
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 ( S.D. = 0.81 ) ตามลาดับ
ปั ญ หาในการใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในการท างาน ด้า นการพู ด คื อ ไม่ ส ามารถออกเสี ย ง
(pronunciation)ได้ถูกต้องเป็ นอันดับแรกระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.17 ( S.D. = 0.86 ) รองลงมาข้อจากัดทางด้าน
คาศัพท์และโครงสร้างไวยกรณ์ที่จะเรี ยบเรี ยงประโยคให้ถูกต้องระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 ( S.D. = 0.79 ) ไม่
สามารถอธิ บายขั้นตอนการแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 2.91 ( S.D. = 0.81 ) ไม่สามารถอธิ บายรายละเอียด
ข้อมูลการให้บริ การ กฎระเบียบและหรื อเงื่อนไขในการใช้บริ การต่างๆได้ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.88 ( S.D. =
0.87 ) และไม่สามารถอธิบายเงื่อนไขการชาระค่าบริ การได้ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.82 ( S.D. = 0.86 )
4. ความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้องการในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 3 ระดับความต้องการในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
แ ส ด ง ก า ร จั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม ตั อ ง ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ต้องการพัฒนาทักษะอันดับ 2

ต้องการพัฒนาทักษะอันดับ 3

ต้องการพัฒนาทักษะอันดับ 4

39.13

34.78
10.87

15.22

0

2.17

8.7

10.87

19.57
8.7

15.22

15.22

36.96

52.17

60.87

69.57

ต้องการพัฒนาทักษะอันดับ 1

ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง

ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด

ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น
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จากการวิเคราะห์คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พบว่า พนักงาน
ต้อนรับส่ วนหน้าส่ วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการฟังส่วนใหญ่เป็ นอันดับ 2 คิดเป็ นร้อยละ 60.87
ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการพูดส่ วนใหญ่เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 69.57 ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการ
อ่านส่วนใหญ่อยูใ่ นอันดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 52.17 และต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นกัน คิดเป็ นร้อยละ 39.13 ตามลาดับ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้าต้องการเข้าร่ วมการฝึ กอบรมหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในการทางาน
จานวน 400 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 และผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัดอบรมต่อหลักสู ตรมากที่สุดคือ 15-20 ชัว่ โมง จานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 รองลงมา
เห็นว่า 10-15 ชัว่ โมง จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.75 ช่วงเวลา 25-30 ชัว่ โมง จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.50 และ 20-25 ชัว่ โมง จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ตามลาดับ
5. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ถึงที่ตอ้ งการให้มีการพัฒนา หรื อจัดอบรมเกี่ยวกับ
หลักสู ตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
5.1 การจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะทางด้านการพูด การฟัง ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงประโยคง่าย ๆ ใน
การให้บริ การลูกค้า หรื อประโยคในการกล่าวแนะนา ให้มีการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) โดยให้
มีการจับกลุ่มเพื่อฝึ กพูดและฟัง นอกจากนี้ การจัดอบรมเกี่ยวกับการออกเสี ยงและศึกษาสาเนี ยงของแต่ละเชื้ อชาติ
เบื้องต้นก็มีความสาคัญ เนื่องจากแต่ละเชื้อชาติมีการออกเสี ยงที่แตกต่างกันออกไปทาให้ไม่เข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าหรื อสื่ อสารกันไม่เข้าใจ
5.2 การจัดอบรมทักษะด้านการเขียน ควรเกี่ยวกับการโต้ตอบจดหมายการจองห้องพัก การให้ขอ้ มูลในการ
เข้าพัก การให้ขอ้ มูลด้านการเดิ นทางเบื้ องต้นและการโต้ตอบในฐานะที่เป็ น admin ดูแลเว็บไซด์ของโรงแรม
เนื่ อ งจากพนัก งานบางคนยัง คงติ ด การแปลภาษาไทยก่ อ นแล้ว จึ ง เที ย บเคี ย งกับ ท าให้ ก ารตี ค วามในการสื่ อ
ความหมายระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษผิดเพี้ยนไป
5.3 การจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทางานควรให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับพนักงานใน
แต่ละแผนกรวมถึงลักษณะของงานที่รับผิดชอบ
5.4 การฝึ กทักษะเพื่อสื่ อสารให้มีความเป็ นมืออาชีพ และการสร้างความมัน่ ใจในการสื่ อสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้สานวนภาษา รู ปแบบประโยคและคาศัพท์ที่แตกต่างจากรู ปแบบพื้นฐานเพื่อสร้างความประทับใจ
และทัศนคติที่ดีให้แก่ผทู ้ ี่เข้ามาพัก
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ส่ วนที่ 6 ความคิดเห็นต่ อสภาพการใช้ ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ปัญหาในการใช้ ภาษาอังกฤษและความต้ องการในการ
พัฒนาการใช้ ทักษะภาษาอังกฤษ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าโรงแรมตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารจนถึง
ระดับปฎิบตั ิการ รวม 20 คน สามารถจัดแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ข้อ ดังนี้
(1) สภาพการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบนั ของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม
พนักงานตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารและระดับปฎิบตั ิการได้ให้ความคิดเห็นว่า ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด
ในการทางานคือ ทักษะการพูด การฟั ง การเขียนและการอ่าน เนื่ องจากชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริ การในพื้นที่ ของ
โรงแรมจะไม่ใช่ชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ แต่จะเป็ นชาวต่างชาติ สัญชาติเอเชีย อาทิ เกาหลี จีน
ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซียและยุโรป จึงทาให้ทกั ษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ค่อนข้างมีความสาคัญในการ
สื่ อสารในฐานะที่เป็ นภาษากลางในการสื่ อสาร
(2) ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม
ด้านการฟั ง-การพูด พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าโรงแรมประสบกับปั ญหาในการสื่ อสารภาษาอังกฤษกับ
ลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะแขกที่ใช้บริ การที่ไม่ใ ช่ชาวต่างชาติ ที่พูดภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ ทาให้การฟั ง
สาเนียงภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศและคาศัพท์เพื่อนาไปสู่ การแปลความหมายผิดไปหรื อเกิด ความไม่เข้าใจกัน
นอกจากนี้ ความจากัดทางด้า นค าศัพ ท์และการเรี ยบเรี ย งประโยคให้ถูก ต้อง ทาให้พนักงานไม่ สามารถอธิ บ าย
รายละเอียดข้อมูลการให้บริ การ กฎระเบียบและหรื อเงื่อนไขที่ซับซ้อนหรื อเป็ นกฎข้อบังคับเฉพาะพื้นที่ในการใช้
บริ การต่างๆได้
ด้านการเขียน-การอ่าน พนักงานต้อนรับในระดับผูบ้ ริ หารมีความจาเป็ นในการใช้ทกั ษะในการเขียนและ
การอ่านมากกว่าพนักงานระดับปฎิ บตั ิ การ ซึ่ งเน้นในเรื่ องการเขียนรายงานรวมทั้งส่ งต่อข่าวสารภายในองค์กร
ปั ญหาที่ ส าคัญคื อการเลื อกใช้ค าศัพ ท์ใ ห้ถูก ต้องและการเรี ย บเรี ย งประโยคภาษาอังกฤษให้ถูก ต้องเหมาะสม
เนื่ องจากพนักงานบางท่านยังคงติดการแปลภาษาไทยก่อนแล้วจึงเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษ ซึ่ งอาจจะทาให้การ
ตีความในการสื่ อความหมายระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษผิดเพี้ยนไปบ้าง
(3) ความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน ลงความคิดเห็นส่วนใหญ่วา่ ทักษะการฟัง การพูด มีความจาเป็ นและสาคัญมากที่สุดในการทางาน และถึงแม้ว่าจะสามารถสื่ อสารกับลูกค้าได้ แต่อยากจะฝึ ก
ทักษะเพิ่มเติ มเพื่อสื่ อสารให้มีความเป็ นมื ออาชี พ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สานวนภาษา รู ปแบบประโยคและ
คาศัพท์ที่แตกต่างจากพื้นฐานเพื่อสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีให้แก่ผทู ้ ี่เข้ามาพัก
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆของ
พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าในพื้นที่เขตจังหวัดนครราชสี มา มีประเด็นสาคัญที่สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
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1. ทักษะการพูด มีความสาคัญที่สุดในการสื่ อสารของพนักงานต้อนรับส่ วนในการทางาน ซึ่ งผลงานวิจยั
ของ Chan (2002) ได้ศึกษาความต้องการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรมในกรุ งกัวลัมเปอร์ ให้ความเห็น
ตรงกันว่า ทัก ษะการพู ด และการฟั งมี ความสาคัญมากที่ สุด ทัก ษะการเขียนและการอ่านมีความสาคัญน้อยสุ ด
เนื่ องจากชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริ การในพื้นที่ ของโรงแรมของเขตจังหวัดนครราชสี มาจะไม่ใช่ชาวต่างชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ แต่จะมักเป็ นชาวต่างชาติ สัญชาติเอเชีย อาทิ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซียและ
ยุโรป จึงทาให้ทกั ษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ค่อนข้างมีความสาคัญในการสื่ อสารในฐานะที่เป็ นภาษากลาง
ในการสื่ อสาร
2. ทักษะด้านการเขียนเป็ นปั ญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทางานมากที่สุด แม้ว่าภายในองค์กรหรื อ
แผนกจะมีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทาประกาศ บันทึกข้อความ กฎระเบียบต่างๆ แต่พนักงานส่ วนใหญ่ไม่ได้
จบในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรื อการโรงแรมโดยตรง จึงมีขอ้ จากัดทางคาศัพท์ ไม่สามารถเลือกใช้คาศัพท์ใ ห้
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ได้และข้อจากัดทางความรู ้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่สามารถถ่ายทอดเป็ น
ภาษาเขียนได้ถูกต้อง นอกจากนี้ พนักงานต้อนรั บส่ วนหน้าบางคนยังต้องใช้ทกั ษะด้านการเขียนในการโต้ตอบ
จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อตอบคาถามบนเว็บไซด์ของโรงแรม การแปลภาษาไทยก่ อ นแล้วจึ งเที ยบเคียงกับ
ภาษาอัง กฤษหรื ออาศัย เทคโนโลยี เช่ น google translation อาจทาให้ก ารตี ความในการสื่ อความหมายระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษคลาดเคลื่อน ปัญหารองลงมาจากการเขียนคือ ทักษะด้านการอ่าน สื บเนื่องจากข้อจากัด
ทางโครงสร้างภาษาอังกฤษทาให้ไม่สามารถเข้าใจข้อ ความที่อ่าน ขาดความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องคาศัพท์ จึงทาให้การ
ทาความเข้าใจในตัวสาร คลาดเคลื่อนได้ ส่ วนปั ญหาด้านการฟั งและการพูดที่พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าโรงแรม
ประสบกับปั ญหาในการสื่ อสาร คือ การสื่ อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาแม่ เมื่อไม่เข้าใจในสาเนียงหรื อความแตกต่างของวัฒนธรรมก็สามารถนาไปสู่ การแปลความหมายผิดไปหรื อ
เกิดความไม่เข้าใจกัน
3. การพัฒนาหลักสู ตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ควรมีการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเล็งเห็นความสาคัญ
ของการพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการทางานควบคู่ไปกับทักษะด้านงาน
บริ การ เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าตลอดช่วงเวลาที่เข้ามาพักที่โรงแรม ยกระดับงานบริ การอย่างมืออาชีพ
รวมทั้งยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะงานของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า
ต้องใช้ท ัก ษะด้า นการฟั ง -พูด เป็ นประจาอยู่แล้ว เนื้ อหาและกิ จกรรมที่ ต้องการอบรมเพิ่ มเติ ม ในการใช้ทกั ษะ
ภาษาอังกฤษควรเน้นการสื่ อสารแบบต่อหน้า (face to face communication) และการเลือกใช้คา สานวนภาษาที่
สุภาพบริ บทที่แตกต่างกัน การฝึ กปฎิบตั ิแบบการจาลองสถานการณ์ (role play) จะช่วยให้พนักงานกล้าที่จะสื่ อสาร
กับลูกค้าและฝึ กการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีข้ ึน ในด้านการฝึ กอบรมทักษะด้านการเขียนเชิงธุรกิจควรเน้นเรื่ อง
การเขียนอีเมล์ การเขียนรายงาน (report) การตอบรับ ให้คาแนะนา ข้อมูล และแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า ฉะนั้น
รู ปแบบการเขียนจดหมายหรื ออีเมล์ การเรี ยงรู ปประโยค การเลือกใช้คา จึงมีความสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์
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ขององค์กร และในส่ วนของการพัฒนาเนื้ อหาด้านการอ่านควรเลือกเนื้ อหาที่มีคาศัพท์เฉพาะสายงานการโรงแรม
โดยความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรมต่อหลักสู ตรมากที่สุดคือ 15-20 ชัว่ โมง และควรจัดอบรม 2 วัน/
สัปดาห์ เพื่อให้เกิดการฝึ กฝนละพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน รายวิชาการ
ประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของนัก ศึ กษาครุ ศ าสตร์ อุตสาหกรรม และ 2) เปรี ย บเที ย บเจตคติ ที่ มี ต่อรู ปแบบการ
ประเมินผลระหว่างเรี ยนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการจัดการสอนของ
ผูส้ อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1/2564 จานวน 33 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล จานวน 19 คน และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 14 คน ทาการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ t-test
(Independent samples)
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.12, S.D.
= 0.89) และเมื่อทาการเปรี ยบเทียบเจตคติของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลและสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการมีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: รู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน การประกันคุณภาพการศึกษา ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
Abstract
The purposes of this study were to 1) study the attitudes towards formative assessment model in
educational quality assurance subject for students of the industrial education program and 2) compare of attitudes
towards formative assessment model in educational quality assurance subject of students in each field. The data
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were collected using the instructor’s teaching management questionnaire. The sample of this paper was 33 students
enrolled in educational quality assurance subject, semester 1/2564 consisting of in the field of 19 students
mechanical engineering and 14 students industrial engineering selected by purposive sampling. The statistics
employed for data analysis were t-test (Independent samples).
The results of the research found that the students' attitudes towards formative assessment model during the
study at a high level (x̅= 4.12, S.D. = 0.89) and when comparing the attitudes of the students, it was found that the
students of mechanical engineering and industrial engineering had attitudes towards formative assessment model,
did not show a statistically significant difference.
Keyword: Formative assessment model, Educational quality assurance, Industrial education
บทนา
สื บเนื่ องจากสถานการณ์โควิด -19 (COVID-19) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กบั การศึกษาเป็ นอย่างมาก
ส่ งผลต่อความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่ องจากมี
บางสิ่ งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบตั ิที่คนในสังคมคุน้ เคยอย่างเป็ นปกติ และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้
การศึกษามีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนมากขึ้น ทาให้มีการบริ หารจัดการระบบการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ปรับตัวไปสู่ “การศึกษายกกาลังสอง” ที่จะเปลี่ยนจาก การศึกษาที่เหมาะสมกับทุกคน (One-SizeFits-All) ไปสู่ การตอบโจทย์การเรี ยนรู ้และการพัฒนารายบุคคลมากยิ่งขึ้น ผลักดันให้กา้ วไปสู่ การเป็ นฐานการผลิต
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เป็ นเลิศ (สุวิมล มธุรส, 2564)
การออกแบบการเรี ยนรู ้ในยุคความปกติใหม่ (New Normal) มีจุดเน้นอยู่ที่การทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่
มีคุณภาพที่เป็ นการเรี ยนรู ้เชิงลึก คือ รู ้จริ ง รู ้ชดั นาไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ในลักษณะเปิ ดพื้นที่การเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ประการ (วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล, 2563) ได้แก่ 1) เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนกาหนดเป้าหมายในการเรี ยนรู ้ของตนเอง 2) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนออกแบบและใช้วิธีการเรี ยนรู ้ของตนเอง
3) เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง 4) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ไปใช้ประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม และ 5) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนสะท้อนคิดตนเอง เพื่อนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ครั้งใหม่หากผูส้ อนเปิ ดพื้นที่ ก าร
เรี ยนรู ้ให้กับผูเ้ รี ยนได้มาก เท่าใด การเรี ยนรู ้ เชิ งลึกจะเกิดขึ้นได้มากเท่านั้น ทาให้การประเมินผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนต้องมีความยืนหยุ่น เน้นการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง การ
ประเมินผลระหว่างเรี ยน (Formative Evaluation) จึงเป็ นการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้จากการอาศัยความรู ้จากสิ่ งแวดล้อม
ต่าง ๆ เช่นในห้องเรี ยนที่เป็ นแหล่งส่ งเสริ มความรู ้ ผสมกับความรู ้เดิมจึงเกิดการเรี ยนรู ้ (อิสระ กุลวุฒิ และคณะ,
2561) ทาให้ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถปรับปรุ งและพัฒนา การวัดผลเน้นที่กระบวนการในการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งสะท้อนตัว
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ผูเ้ รี ยนที่แท้จริ ง ทาให้ผสู ้ อนสามารถวินิจฉัยจุดที่ควรพัฒนา และสามารถนาข้อมูลนั้นมาพัฒนาปรับปรุ งเพื่อพัฒนา
ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้มีผลลัพธ์ที่ดีตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (Learning Outcome) ที่กาหนดไว้
จากเหตุผลดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงได้นารู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสู ตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม โดยนาระบบการเรี ยนการสอน
ออนไลน์เข้ามาปรับใช้ผา่ นทางออนไลน์ดว้ ยเครื่ องมือและโปรแกรมทันสมัยต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Google
Meet, Quizzizz เป็ นต้น โปรแกรมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสอนออนไลน์ การทางานจากที่บา้ น รวมทั้ง
การสร้างห้องเรี ยนเสมือนจริ ง โดยผูส้ อนสามารถเลือกใช้งานตามความถนัดและความเหมาะสมของการเรี ยนการ
สอนออนไลน์ได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1/2564 จานวน 33 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทาการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน
ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน (Formative Evaluation) และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า รู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนที่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนภายใต้พ้ืนฐานแนวคิด
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีรูปแบบการประเมิน 4 ขั้นตอน ได้แก่ (อิสระ กุลวุฒิ และคณะ, 2561)
1.1 ขั้นเกริ่ นนาถึงกิจกรรมและคุณภาพของเกณฑ์การประเมิน
1.2 ขั้นรวบรวมข้อมูล
1.3 ขั้นการสังเกตผูเ้ รี ยน
1.4 ขั้นการใช้ขอ้ มูลย้อนกลับไปยังผูเ้ รี ยน
2. พัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน (Formative Evaluation) ซึ่ ง
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาเป็ นระยะ ๆ โดยทาการเลือกวิธีการและเครื่ องมือวัดและประเมินผล
ตามรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน โดยใช้แอปพลิเคชันการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้นกั ศึกษา
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สามารถเข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนั กศึกษาในยุคความปกติใหม่ (New Normal) ดังภาพ
ที่ 1

โปรแกรม Mentimeter

โปรแกรม Jamboard

โปรแกรม Google Meet

โปรแกรม Quizizz

รู ปที่ 1 แอปพลิเคชันที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
จากรู ปที่ 1 คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างเรี ยนตาม
รู ปแบบการประเมิน โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างเรี ยนและแอปพลิเคชันต่าง ๆ
รู ปแบบการประเมินผล
แอปพลิเคชันการวัดและ
รายละเอียดการใช้ งาน
การเรียนรู้ ระหว่ างเรียน
ประเมินผล
1. ขั้นเกริ่ นนาถึงกิจกรรมและ
โปรแกรม Mentimeter
ใช้ในการกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วน
คุณภาพของเกณฑ์การประเมิน
ร่ วมในห้องเรี ยน ร่ วมถึงการระดม
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รู ปแบบการประเมินผล
การเรียนรู้ ระหว่ างเรียน

แอปพลิเคชันการวัดและ
ประเมินผล

2. ขั้นรวบรวมข้อมูล

โปรแกรม Jamboard

3. ขั้นการสังเกตผูเ้ รี ยน

โปรแกรม Google Meet

4. ขั้นการใช้ขอ้ มูลย้อนกลับไปยัง
ผูเ้ รี ยน

โปรแกรม Quizizz

รายละเอียดการใช้ งาน
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
ใช้ใ นการจัดกิ จกรรมกลุ่ม ทาการ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทาให้ผูเ้ รี ยน
เกิดการทาร่ วมกันแบบเรี ยลไทม์
ใช้ ใ นการสั ง เกตพฤติ ก รรมของ
ผู ้เ รี ย น สามารถเห็ น ปฏิ กิ ริ ย าการ
โต้ ต อบของผู ้เ รี ยน โดยต้ อ งให้
ผู ้เ รี ยนเปิ ดกล้อ ง และแสดงเหตุ
ผลต่าง ๆ ผ่านกล่องข้อความ
ใช้ในการทดสอบผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยน
สามารถทราบคะแนนทั น ที เ มื่ อ
ทดสอบเสร็ จ และท าให้ ผู ้ส อน
สามารถอธิ บายรายละเอี ยดเนื้ อหา
ต่าง ๆ ที่ ผูเ้ รี ย นส่ ว นใหญ่ไม่เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น

3. ประเมินกิจกรรมและรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน โดยให้ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม
และความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) จานวน 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์พ บว่า กิ จกรรมและรู ป แบบการ
ประเมินผลระหว่างเรี ยนมีความเหมาะสมและมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.85 ซึ่ งมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีค่าความสอดคล้องที่เหมาะสม (พิศิษฐ ตัณฑวณิช และพนา จินดาศรี , 2561)
และคณะผูว้ ิจยั ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรี ยนที่ 1/2564 ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 โดยดาเนิ นการ
สอนตามกิจกรรมและรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนที่กาหนดไว้ให้กบั กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทาแบบสอบถาม
การจัดการสอนของผูเ้ รี ยนในรู ปแบบของ Google Form เป็ นแบบลักษณะมาตราส่วน 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แ ก่ 1) ด้า นเกริ่ น น า 2) ด้า นรวบรวมข้อ มู ล 3) ด้า นสั ง เกตผู ้เ รี ย น และ 4) ด้า นการใช้ข้อ มู ล ย้อ นกลับ ซึ่ ง
แบบสอบถามที่พฒั นาขึ้น ผ่านการพิจารณาความตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (IOC ≤ 0.5) เมื่อทาการตรวจสอบ
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ความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามแล้วจึงนามาวิเ คราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจยั ต่อไป ซึ่ง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ t-test independent และเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
- สูตร t-test independent
𝑡=

𝑥
̅̅̅1 − ̅̅̅
𝑥2
√𝑆𝑝2 [

1
1
+ ]
𝑛1 𝑛2

เมื่อ df = n1 + n2 – 2
- การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเจตคติ (บุญชม ศรี สะอาด, 2560) มีลกั ษณะดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน จากนั้นได้เปรี ยบเทียบเจต
คติของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผล
ระหว่างเรี ยน แล้วแปลผลระดับเจตคติ ซึ่งมีผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเกริ่ นนา 2) ด้าน
รวบรวมข้อมูล 3) ด้านสังเกตผูเ้ รี ยน และ 4) ด้านการใช้ขอ้ มูลย้อนกลับ ผลการวิจยั ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน
ระดับเจตคติ
รู ปแบบการประเมินผล
ระหว่างเรียน
̅)
ค่าเฉลีย่ (𝒙
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านเกริ่ นนา
4.12
0.87
2. ด้านรวบรวมข้อมูล
4.17
0.88
3. ด้านการสังเกตผูเ้ รี ยน
4.16
0.87
4. ด้านการใช้ขอ้ มูล
4.03
0.96
ย้อนกลับ
ภาพรวม
4.12
0.89

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน
รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = ,4.12 S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านรวบรวมข้อมูล (𝑥̅ =4.1 7 ,S.D. = 0.88) รองลงมาได้แก่ ด้านการสังเกตผูเ้ รี ยน (𝑥̅ =4.1 6 ,
S.D. = 0.87) และด้านเกริ่ นนา (𝑥̅ = ,4.12 S.D. = 0.87)
2. ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเที ย บเจตคติ ที่ มี ต่ อ รู ป แบบการประเมิ น ผลระหว่ า งเรี ยนของนัก ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่ องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รู ปแบบ
t-test independent
การประเมินผล
กลุ่มนักศึกษา
n
S.D.
̅
𝒙
t
df
P
ระหว่างเรียน
1. ด้านเกริ่ นนา
สาขาวิชา
19
4.06
0.01
-6.21
31
1.08
วิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
14
4.48
0.02
สาหการ
2. ด้านรวบรวม
สาขาวิชา
19
4.13
0.00
-9.09
31
1.12
ข้อมูล
วิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
14
4.52
0.01
สาหการ
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รู ปแบบ
การประเมินผล
ระหว่างเรียน
3. ด้านการสังเกต
ผูเ้ รี ยน

4. ด้านการใช้
ข้อมูลย้อนกลับ

ภาพรวม

t-test independent
กลุ่มนักศึกษา

n

̅
𝒙

S.D.

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ

19

4.13

0.00

14

4.62

0.12

19

4.04

0.01

14

4.35

0.03

19

4.08

0.01

14

4.47

0.03

t

df

P

-9.86

31

4.31

-3.95*

31

0.00

-10.18

31

8.12

*P < .05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนของนักศึกษา พบว่า
นัก ศึ ก ษาสาขาวิชาวิศ วกรรมเครื่ องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมี เจตคติ ต่อรู ปแบบการประเมินผล
ระหว่างเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน รู ปแบบการประเมินผลระหว่าง
เรี ยนด้านการใช้ขอ้ มูลย้อนกลับนั้น นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีเจต
คติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับด้านเกริ่ นนา ด้านรวบรวมข้อมูล และด้านการสังเกต
ผูเ้ รี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุปและอธิปรายผลการวิจัย
การเปรี ยบเทียบเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถสรุ ปและอภิปรายผลในประเด็นต่างไปนี้
1. ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่า นักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่าง
เรี ยน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.89) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า การประเมิน
ระหว่างเรี ยนช่วยให้นักศึกษาตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรี ยนของตนเองได้ว่าบรรลุเป้ าหมายของการเรี ยน
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หรื อไม่ และยังทาให้ผสู ้ อนสามารถทราบว่ามีนกั ศึกษาคนใดไม่เข้าใจเรื่ องใด จึงนาผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุ ง
นักศึกษาได้ทนั เวลา ส่ งผลให้ผูส้ อนสามารถย้อนกลับมาสอนใหม่เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
และบรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ก่อนที่จะเรี ยนเรื่ องต่อไป (ภิรดี วัชรสิ นธุ์, 2562) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของกัลยา
สว่างคง (2564) ได้กล่าวว่า การจัด การเรี ยนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 ในยุคความปกติใหม่ (New Normal) ที่
เรี ยนผ่านระบบออนไลน์น้ นั ลักษณะการเรี ยนรู ้ที่มีแพลตฟอร์ม (Platform) และวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นการ
เปิ ดพื้นที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างสู งสุ ดในการเรี ยนรู ้ และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
มีการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ สามารถประเมิน ปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง ตลอดจน
โอกาสที่จะนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปทาประโยชน์ต่อส่ วนรวมเพื่อสะท้อนความคิดกลับมายังตนเองว่าอะไรคือสิ่ งที่ตนเอง
ควรจะเรี ย นรู ้ ต่อไปเพื่ อก าหนดเป้ า หมายการเรี ย นรู ้ ใ หม่ด้วยตนเองอี ก ครั้ ง แล้วลงมื อเรี ย นรู ้ ต่อไปไม่ มี ที่สิ้นสุ ด
ดังนั้น การเรี ยนรู ้เชิงลึกหรื อที่เรี ยกว่ารู ้จริ ง รู ้ชดั จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากผูส้ อนไม่เปิ ดพื้นที่การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vjollca Ahmedi (2019) ได้ทาการศึกษาเจตคติและแนวทางปฏิบตั ิของครู ต่อการ
ประเมินเบื้องต้นของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา พบว่า การประเมินระหว่างเรี ยนมีความสาคัญต่อการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ผูส้ อนสามารถหาทางช่วยเหลือส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เช่น
อธิบายเพิ่มเติม หารู ปแบบการสอนวิธีใหม่ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2. ผลการเปรี ยบเทียบเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา พบว่า
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลและสาขาวิช าวิศวกรรมอุตสาหการมีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่าง
เรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า การจัดการเรี ยนการสอนมีรูปแบบการประเมินผล
ระหว่างเรี ยนในลักษณะเดียวกัน มีการทางานร่ วมกัน จึงทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ ซึ่ งผูส้ อน นามาใช้ในการ
ตรวจสอบการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มากขึ้น เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นในขณะที่
ผูส้ อนกาลังจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบของการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั ศึกษาสาหรับกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีความ
กระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบ และพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองให้มากขึ้น การประเมินระหว่างเรี ยนให้ความสาคัญ
กับกระบวนการเรี ยนรู ้ของนัก ศึกษาและกระบวนการสอนของครู มากกว่าผลลัพธ์กล่าวคือเป็ นการประเมินที่จะไม่มี
การแปลงความรู ้ความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกมาเป็ นเกรดหรื อคะแนน (Frunza, 2014) นอกจากนี้ ยงั ช่วยทาให้
ผูส้ อนเข้าใจกระบวนการการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ทาให้เห็นภาพรวมของความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา บุญภักดิ์ (2563) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ยคุ ความปกติใหม่ (New Normal)
เป็ นการประเมินผลการเรี ยน กิจกรรมที่จดั จะต้องสะท้อนให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกัน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนพบเห็ น ชอบ ไม่ชอบ ผูส้ อนต้อง
ออกแบบการเรี ยนรู ้ให้ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเองและ สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยนและมีความสัมพันธ์กบั
ชีวิตจริ ง สามารถแก้ปัญหาได้อาจสร้างสถานการณ์เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยน ใช้ความคิดในการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อ
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แก้ปัญหาตามสถานการณ์ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ จัดบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรี ยนร่ วมกัน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สามารถเรี ยนได้ท้ งั ในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน หรื อที่อื่น ๆ ได้ ตลอดเวลา
สรุปผลการวิจัย
รู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน เป็ นการประเมินผลระหว่างการเรี ยนสอน ซึ่งจากการเปรี ยบเทียบเจต
คติ ที่ มี ต่อรู ป แบบการประเมิ นผลระหว่า งเรี ย น รายวิชาการประกันคุณภาพการศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม พบว่า นักศึกษามีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยน รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการประเมินผลระหว่างเรี ยนของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีเจตคติต่อรู ปแบบการประเมินผล
ระหว่างเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การประเมินผลระหว่างเรี ยน เป็ นรู ปแบบที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองและเน้นไปที่ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง โดยผูส้ อนต้องให้ความสาคัญกับมโนทัศน์
(Conceptual) และตรวจสอบความเข้าใจเพื่อไม่ให้นกั ศึกษามีความเข้าใจผิด (Misconception) โดยจะมีลกั ษณะการ
ประเมินที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 คือการ ประเมินระหว่างเรี ยนแบบ Divergent
เพราะมีลกั ษณะที่ยืดหยุ่น เน้นให้นัก ศึกษาได้คน้ หาคาตอบจากสถานการณ์จริ ง และมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
บรรลุเป้าหมายการเรี ยนรู ้ก่อนที่จะเรี ยนเรื่ องต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนครที่ ใ ห้ก ารสนับ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จัย และ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารของชุมชนแพรกหนามแดง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐทางเกษตร ผูน้ าชุมชน และชาวนาในชุมชนแพรก
หนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์โดยใช้วิเคราะห์
เนื้ อหา ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารเพื่อความมัน่ คงทางอาหารมี 3 ระดับ คือ ระดับ
เกษตรกร มีแนวทางในการส่ งเสริ มคือ 1) สร้างองค์ความรู ้หรื อการเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั เกษตรกร 2) สร้างศูนย์เรี ยนรู ้
การผลิตข้าวปลอดสารในชุมชนโดยวิธีการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี 3) การจัดทาแปลงสาธิต/เป็ นพื้นที่นาร่ องเพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
4) ทาความเข้าใจกับชาวนาในชุมชนที่มีความพร้ อมเพื่อเป็ นกลุ่มนาร่ องในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวปลอดสาร 5)
พัฒนาองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง 6) ส่ งเสริ มการตลาดครบวงจร 2.ระดับชุมชน มีแนวทางในการส่ งเสริ มคือ 1)พัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยส่ งเสริ มคนในชุมชนรับประทานข้าวปลอดสารของชุมชน เพื่อความมัน่ คงทางอาหาร 2) ส่งเสริ มอาชีพ
เกษตรกร ผลผลิตข้าวปลอดสารของชุมชนสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มเชิงบูรณาการแก่ชุมชน 3) จัดการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็ นระบบ 4) ส่ งเสริ มการเกิดเครื อข่ายผูผ้ ลิต แปรรู ป และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขา้ วปลอด
สาร 3. ระดับภาครัฐ ควรดาเนินการ 1) ส่งเสริ มกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ การรับรองมาตรฐาน 2) สนับสนุนต่อยอดเกษตรกร
ที่ใช้สารอินทรี ยอ์ ยู่แล้วให้ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3) ส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพผลิตเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์จุลิ นทรี ย ์แทนปุ๋ ยเคมี 4) ลดขั้นตอนการติ ดต่ อประสานงานในการเข้าสู่ ระบบมาตรฐานข้าวอิ นทรี ย ์ 5)
หน่วยงานรัฐควรเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย สาหรับประเด็นความมัน่ คงทาง
อาหาร เกษตรกรควรให้ความสาคัญของการคงอยูข่ องอาชีพชาวนาเป็ นลาดับแรก เพราะถือเป็ นอาชีพที่สาคัญต่อการผลิต
อาหารให้กบั สังคม รวมถึงการมีผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลผลิตต้องมี ปริ มาณมาก สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
คาสาคัญ: แนวทางการส่งเสริ มข้าวปลอดสาร ความมัน่ คงทางอาหาร ชุมชนแพรกหนามแดง
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Abstract
The purpose of this research was to discover guidelines on promotion to grow organic rice for food
security of Praknamdaeng Community, Amphawa, Samut Songkhram. The population groups were agricultural
government sectors and farmers in Praknamdaeng, Samut Songkhram. The research tools were interview and
focus groups analyzed by content analysis. The results revealed that there were three guidelines for the 3 groups:
farmers, the community and the government sectors. First, the promotional guidelines for the farmers were 1) the
pursuit of knowledge or transfer of knowledge to the farmers 2) establishing the learning center of organic rice
production in the community by chemical-free cultivation 3) providing organic rice paddy demonstration plot for
learning 4) preparing the local people to understand and be volunteers for organic rice cultivation 5) developing
farmer organization and 6) promoting comprehensive marketing. Second, the promotional guidelines for the
community were 1) in the aspect of the quality of life, organic rice consumption has to be promoted for the local
people and for food security in the future 2) in the aspect of promotion of farmer career, organic rice products can
be more value-added, make pride and more money for the community 3) systematic community enterprise
management 4) support for the networks of producers, food processing and distribution of organic rice among
other communities and provinces. Third, the promotional guidelines for the government sectors, they should 1)
promote farmer groups to be certified, 2) support organic farmers to reduce agricultural chemicals usage, 3)
promote the development of biotechnology innovations to produce microbial products instead of chemical
fertilizers, 4) reduce contact and coordination process in entering the organic rice standards system and 5)
government agencies should provide opportunities for the private sector to participate in policy making. In the
aspect of food security, the farmers firstly focus on farmer career stability because they consider it as one of the
important careers to produce food to the society. Moreover, standard qualified products and suitable demand and
supply are included.
Keyword: Guidelines on Promotion to produce Organic Rices, food security, Praknamdang Community
บทนา
ข้าวปลอดสารหรื อข้าวอินทรี ยเ์ ป็ นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่ องของธรรมชาติเป็ นสาคัญ เป็ น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รักษาสมดุลธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยัง่ ยืน โดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิ ด การปลูกข้าวปลอดสาร หรื อการปลูก
ข้าวอินทรี ย ์ เป็ นการปลูกข้าวโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าวที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษาสุ ขภาพ
และสภาพแวดล้อม ถูกสุ ขลักษณะ ในอดีตประเทศไทยเป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มภาค
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กลางถือเป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าหลักของประเทศ มีการปลูกข้าวเป็ นพืชอาหารหลักของคนไทย ลักษณะการเพาะปลูกเป็ น
การผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน แต่เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนซื้ อขาย การตลาดเปิ ดกว้างขึ้น การ
เพาะปลูกจึงมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ การพาณิ ชย์และส่ งออก จากการเพาะปลูกที่หลากหลาย เป็ นปลูกพืชเชิงเดี่ยว มี
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการใช้ปุ๋ยเคมี รวมถึงสารเคมีกาจัดศัตรู พืชเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่ งในระยะแรก
สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริ ง แต่เมื่อใช้ไปนาน ๆ กลับก่อให้เกิดปั ญหามีสารเคมีตกค้างในดิน ดินก็จะเกิดภาวะเสื่ อม
โทรมลง ความอุดมสมบูรณ์และแร่ ธาตุในดินก็จะลดลง ผูบ้ ริ โภคก็อาจได้รับอันตรายจากสารพิษตกค้างได้ หรื อ
แม้แต่ตวั ชาวนาเองก็อาจมีปัญหาสุขภาพ อันเกิดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีติดต่อกันเป็ นเวลานาน
ในการศึกษาการผลิตข้าวปลอดสารเพื่ อความมัน่ คงทางอาหารครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกชุมชนแพรกหนามแดง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเป็ นพื้นที่ในการศึกษา โดยข้าวที่ปลูก ได้แก่ ข้าวเหลืองปะทิว เป็ นข้าวพื้นถิ่น
ดั้งเดิม ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวมะลิแดงหรื อมันปู ข้าวชัยนาท 1 ข้าวสุ พรรณ 1 ข้าว ก.ข. 31 และข้าว ก.ข.
47 (สมบูรณ์ แดงอรุ ณ,2561 ) ซึ่ งพื้นที่นาอยู่ในหมู่ 3 ของตาบล วิถีการดาเนิ นชีวิตของชุมชนแพรกหนามแดงได้มี
การเปลี่ยนแปลงโดยภัยน้ าเค็มในปี 2521 ส่ งผลกระทบให้ชีวิตพลิกผัน เกิดการอพยพย้ายถิ่น มีการสร้างคันกั้นน้ า
จืด-น้ าเค็ม แต่กลับกลายเป็ นกรณี พิพาทระหว่างคนทานากุง้ และทานาข้าว จึงเป็ นที่มาของการทาวิจยั เพื่อท้องถิ่น
ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ าโดยชาวบ้านในชุมชน และได้มีการนากระบวนการวิจยั มาใช้อย่างต่อเนื่ อง
มีการขยายผลของงานวิจยั ไปสู่ การทางานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มนาข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มสวัสดิการ และ
อื่ น ๆ และมี ก ารตั้ง โจทย์วิ จัย ใหม่ ๆ เพื่ อ แก้ปั ญ หาของชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส าหรั บ การท านามี ก ารพัฒ นา
กระบวนการผลิตข้าวปลอดสารพิษของชาวนาฝั่ งน้ าจืด ปั จจุบนั กลุ่มแกนนานักวิจยั ชุมชนแพรกหนามแดงได้ใช้
กระบวนการที่เรี ยนรู ้มาจากงานวิจยั ฯ พัฒนาอาชี พทานา โดยศึกษาทดลองปลูกข้าวปลอดสารพิษ ซึ่ งนาข้าวสาย
พันธุ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาปลูกในพื้นที่ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสังข์หยดและฟื้ นฟูอนุรักษ์การปลูกข้าวพันธุ์พ้นื เมือง
เช่น ข้าวเหลืองปะทิว ปั จจุบนั พื้นที่ปลูกข้าวปลอดสารในพื้นที่มีประมาณ 100 กว่าไร่ โดยมีชาวนาร่ วมอุดมการณ์
ปลูกข้าวปลูกปลอดสาร 10 กว่าราย มีศูนย์ส่งเสริ มและผลิตเมล็ดพันธุ์ ขา้ วชุมชนตาบลแพรกหนามแดง ผลิตข้าว
เกษตรอินทรี ย ์ มีโรงสี ขา้ วชุมชน โดยที่ผ่านมาสามารถทานาได้ปีละ 2 ครั้ง แต่ต้ งั แต่ปี 2558-2559 ไม่มีน้ า ทาให้ทา
นาได้เพียงปี ละ 1 ครั้ง (สมบูรณ์ แดงอรุ ณ,2561) ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้
จากการลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่าชาวนาหลายรายมีการปรับเปลี่ยนไปทาอาชีพอื่น เช่น ขุดนาทาบ่อปลาสลิด เนื่องจาก
ปัญหาหลายประการ ได้แก่ ข้าวราคาตกต่า ปั ญหาภัยแล้งไม่มีน้ าทานา ปั ญหาน้ ากร่ อยเพราะน้ าทะเลหนุนสู งขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์แกนนาและชาวนาบางราย พบว่า จากกระแสรักสุ ขภาพในปั จจุบนั ทาให้มีชาวนา
หลายรายตระหนักถึงความสาคัญของการปลูกข้าวปลอดสาร ทั้งเพื่อบริ โภคเองในชุมชนและเพื่อจาหน่าย และเมื่อ
ผูว้ ิจยั ได้รับทราบสถานการณ์เหล่านี้ จากการลงพื้นที่ทาวิจยั ชุดภูมิปัญญาอาหารชุมชนแพรกหนามแดง อาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2559 จึงเป็ นที่มาของการพูดคุยถึงประเด็นที่ทางชุมชนต้องการให้มีการศึกษา ว่า มี
ความเป็ นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะส่ งเสริ มอนุ รักษ์ขา้ วพันธุ์พ้ืนเมื อง รวมถึ งขยายพื้นที่ ให้มีการปลูกเพิ่ม ขึ้ น
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เนื่ องจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมื องเป็ นข้าวที่ไวแสงและทนทาน ไม่จาเป็ นต่อการใช้สารเคมีซ่ ึ งจะส่ งผลถึงให้เกิดความ
มัน่ คงทางอาหารในการผลิตข้าว และจะมีวิธีการใดที่จะให้เกิดความยัง่ ยืน ทาอย่างไรจึงจะสามารถผลิตข้าวปลอด
สารที่เป็ นข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองให้เพียงพอต่อแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี 2559 จึงเป็ น
ที่มาของการพูดคุยถึงประเด็นที่ทางชุมชนต้องการให้มีการศึกษา ว่า มีความเป็ นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะส่งเสริ ม
อนุรักษ์ขา้ วพันธุ์พ้ืนเมือง รวมถึงขยายพื้นที่ให้มีการปลูกเพิ่มขึ้น เนื่ องจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเป็ นข้าวที่ไวแสงและ
ทนทาน ไม่จาเป็ นต่อการใช้สารเคมีซ่ ึงจะส่ งผลถึงให้เกิดความมัน่ คงทางอาหารในการผลิตข้าว และจะมีวิธีการใดที่
จะให้เกิดความยัง่ ยืน ทาอย่างไรจึงจะสามารถผลิตข้าวปลอดสารที่เป็ นข้าวพันธุ์พ้นื เมืองให้เพียงพอตความต้องการั้ง
ต่อคนในพื้นที่และขยายไปนอกพื้นที่โดยนาองค์ความรู ้ด้ งั เดิมที่เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานกับองค์ความรู ้
ใหม่ๆจากภายนอกมาประยุกต์ใช้เพื่อไปสู่ ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนความต้องการครั้งต่อคนในพื้นที่และ
ขยายไปนอกพื้นที่โดยนาองค์ความรู ้ด้ งั เดิมที่เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสมผสานกับองค์ความรู ้ใหม่ๆจากภายนอกมา
ประยุกต์ใช้เพื่อไปสู่ ความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน
จากปรากฎการณ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึงศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารเพื่อความมัน่ คงทางอาหาร
ของชุมชนแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาความรู ้ สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก

ในการผลิตข้าวปลอดสาร ซึ่ งในการวิจยั นี้ กลุ่มชาวนาจะมีส่วนสาคัญในทุกกระบวนการ อีกทั้งเป็ นการพัฒนาองค์
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ความรู ้ให้ชาวนาผูผ้ ลิตข้าวปลอดสารมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืนและเป็ นพื้นฐานของความมัน่ คงด้าน
อาหารของครอบครัวและต่อเนื่องถึงระดับชุมชนในภาพรวมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อค้นหาแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารเพื่อความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนแพรกหนามแดง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลสภาพทัว่ ไปชุมชน และวางกรอบประเด็นการศึกษาการผลิตข้าวปลอดสาร โดยศึกษาด้วย
การสัม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ า งเกษตรกรชาวนาที่ ปลูก ข้าวปลอดสารในพื้ นที่ ทั้ง นี้ จะใช้วิธี ก ารสั ง เกตการณ์
(Observation) ร่ วมด้วย
2. ศึกษาการส่งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารในชุมชนแพรกหนามแดง โดยกลุ่มเป้ าหมายที่สัมภาษณ์ ได้แก่
กลุ่มผูบ้ ริ หารท้องถิ่น นักวิชาการเกษตร และเกษตรกรชาวนาในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแพรกหนามแดง ใน
การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) อย่างเป็ นระบบ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ซึ่ งประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระยะ
ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 สารวจและศึกษาบริ บทชุมชนในพื้นที่ เข้าพื้นที่เพื่อสารวจและทาความรู ้จกั กับเกษตรกรที่ทานา
ในพื้นที่ชุมชนแพรกหนามแดง และแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าพื้นที่ รวมทั้งขอความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูล และ
นัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล
ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพการผลิตข้าวของชุมชน ศึกษาสภาพการปลูกข้าวของชุมชนทั้งข้าวปลอดสารของ
ชุมชน รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคการผลิตข้าวปลอดสารในชุมชนแพรกหนามแดง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวปลอดสารในชุมชนแพรกหนามแดง โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non-probability
Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 8 ราย
ระยะที่ 3 ศึกษาการส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารในชุมชนแพรกหนามแดงโดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ระดับผูป้ ฏิบตั ิ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรที่รับผิดชอบในพื้นที่ชุมชนและในจังหวัด
สมุทรสงคราม
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ในการเก็บข้อมูลวิจยั คือ หมู่ 3 ตาบลแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จานวน 2 ชุด
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกษตรกรประกอบด้วยคาถามแบบปลายเปิ ด( Open- ended ) และแบบปลายปิ ด (
Close-ended)
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ประกอบด้วยคาถามแบบปลายเปิ ด( Open- ended )
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่งคุณภาพที่สาคัญ คือ ความ
ตรง (Validity) ผูว้ ิจยั จึงนาแบบสัมภาษณ์ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity)
เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่จะทาการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.การขอความอนุ เคราะห์และความร่ วมมือไปยังหน่ วยงานท้องถิ่น เพื่อเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และนักวิชาการเกษตร และลงพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแพรกหนามแดง
2.รวบรวมข้อมู ล แล้วตรวจสอบความถูก ต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เพื่ อนาไปดาเนิ นการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง บริ บ ทของเนื้ อหา (Content analysis) และวิ เคราะห์เชิ ง บรรยาย
(Descriptive analysis) ทั้งนี้มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Trianguiation)
ผลการศึกษา
ในการส่ งเสริ มการปลูกข้าวปลอดสารจาเป็ นที่จะต้องอาศัยความร่ วมมือทั้งจากหน่ วยงานรัฐและเอกชน
(ชาวนาและผูบ้ ริ โ ภค) ในการสร้ า งเสริ ม ความรู ้ ความเข้า ใจในหลัก การพื้ น ฐานของเกษตรอิ น ทรี ย ์ และ
คุณประโยชน์ของข้าวปลอดสารในแง่ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อประ
โยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูบ้ ริ โภค โดยมีแนวทางในการ
ส่งเสริ มการปลูกข้าวปลอดสารในชุมชนแพรกหนามแดง ซึ่งแบ่งเป็ นระดับ ดังนี้
1.ระดับเกษตรกร
1.1 สร้างองค์ความรู ้หรื อการเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั เกษตรกร
- จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าวปลอดสารแก่เกษตรกรในชุมชน เชิญ
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ตัวแทนนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู ้ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกข้าวให้มีคุณภาพ ปลอด
สารพิษ เน้นพันธุ์ขา้ วที่มีความทนทานต่อภัยแล้ง น้ าท่วม และมีคุณภาพ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ขา้ วโดยการส่ งเสริ ม
แปรรู ป การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
-กาหนดตารางการทานาในแต่ละช่วงเวลา มีขอ้ กาหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักวิชาการจนถึงการเก็บ
เกี่ยว ซึ่งทุกขั้นตอนควรมีเจ้าหน้าที่การเกษตรเข้าไปติดตามดูแลใกล้ชิด และในการปราบศัตรู ของข้าวจะใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ เช่น น้ าส้มควันไม้ ซึ่ งสามารถผลิตไว้ใช้เองได้ ทั้งนี้ ควรมีเจ้าหน้าที่มาตรวจแปลงและเก็บตัวอย่างข้าวไป
ตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP)
-สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมี ยาฆ่าแมลง ปุ๋ ยเคมี
-ผลัก ดันการผลิ ต ข้า วปลอดสารให้เ ป็ นนโยบายของจัง หวัด ควรส่ งเสริ ม และสนับสนุ น การ
ดาเนินงานให้มีความต่อเนื่อง
-ควรจัดให้มีการออกบูทกิจกรรมให้ความรู ้เพื่อ เผยแพร่ องค์ความรู ้ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขา้ ว
ปลอดสาร
-ควรจัดทัศนศึกษาดูงานการปลูกข้าวปลอดสาร ข้าวอินทรี ยใ์ นพื้นที่อื่นที่ประสบความสาเร็ จอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับใช้ในพื้นที่ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพื้นที่
1.2 สร้ างศูนย์เรี ยนรู ้ การผลิตข้าวปลอดสารในชุมชนโดยวิธีการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อส่ งเสริ มและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบชาวนาสู่ ชาวนา สนับสนุนการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง มีความชัดเจน และขยายผล
ให้แก่ชาวนารายอื่น ๆ ที่สนใจต่อไป และควรมีการขยายสมาชิกให้เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อสร้างภาคีเครื อข่าย โดยให้มี
การบริ หารจัดการความรู ้ นาองค์ความรู ้ ที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ กับองค์ความรู ้ที่เป็ นเทคโนโลยีใหม่
เพื่อหาเทคโนโลยีข ้าวที่เหมาะสมเฉพาะกับชุมชน ควรส่ งเสริ มให้เป็ นสิ นค้าชุมชนจดทะเบียน OTOP เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม อีกทั้งหน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็ นการดึงดูดให้ชาวนา
รายอื่นสนใจในเกษตรอินทรี ยม์ ากขึ้น อีกทั้งควรวางระบบถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่ชาวนา กลุ่มแม่บา้ น และยุวชน
ชาวนา ในชุมชนอย่างทัว่ ถึง ทั้งด้านการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ดังนี้
- สร้างปราชญ์ชาวนา ให้เป็ นวิทยากรข้าวปลอดสารของชุมชน และถ่ ายทอดองค์ความรู ้ในการ
ผลิตข้าวปลอดสารให้แก่เพื่อนชาวนาเพื่อพัฒนาเป็ นชาวนามืออาชีพ
- สร้างชาวนามืออาชีพ ให้มีความรู ้ในการผลิตและจัดการผลผลิตข้าวปลอดสารอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อให้สามารถผลิตข้าวต้นทุนต่าและมีคุณภาพดี
- สร้างยุวชาวนา โดยการจัดอบรมและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแปลงนาแก่ลูกหลาน
ชาวนา และเยาวชนในชุมชนที่มีความสนใจ
- สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจัดอบรมขั้นตอนการผลิตข้าวปลอดสารแก่กลุ่มแม่บา้ น เพื่อขยาย
ผลในกระบวนการจัดเก็บ การทาบรรจุภณ
ั ฑ์ การแปรรู ป และการตลาด
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- จัดการฝึ กอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู ้การลดต้นทุนการผลิตในทุก ๆ ขั้นตอนการ
ผลิตข้าวปลอดสารเพื่อเป็ นชุดเทคโนโลยีตน้ แบบให้แก่เกษตรกร
1.3 การจัดท าแปลงสาธิ ต/เป็ นพื้ นที่ นาร่ อง เพื่ อการเรี ย นรู ้ ร่ วมกันในระบบเกษตรประณี ต (Intensive
Farming) โดยการจัดทาแปลงต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรลงปฏิบตั ิจริ ง และนาชุดเทคโนโลยีที่ได้เรี ยนรู ้เพื่อกลับไป
ปฏิบตั ิในแปลงปลูกข้าวของตนเอง โดยการสาธิตเทคโนโลยีที่ผ่านการศึกษาวิจยั มาแล้ว มีกิจกรรมต่าง ๆ คือ
- การจัดการแปลงใหญ่เพื่ อปลูก ข้าวปลอดสารด้วยชุ ด เทคโนโลยี เพื่ อเลื อกหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่สุดในพื้นที่ของชุมชนนาร่ อง
- การอบรมให้ความรู ้การลดต้นทุนการเตรี ยมดินและการปลูกข้าวปลอดสาร เพื่อลด ปั ญหาข้าว
วัชพืช และพันธุ์ปน
- การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีดว้ ยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม
1.4 ทาความเข้าใจกับชาวนาในชุมชนที่มีความพร้ อมเพื่อเป็ นกลุ่มนาร่ องในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ปลอดสาร
1.5 พัฒนาองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง โดยจัดตั้งในรู ปแบบคณะกรรมการเพื่อวางแผนการปลูกข้าวปลอดสาร
ผลตอบแทนที่ จะได้จากการปลูกข้า วปลอดสาร จัดกิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะในการจัดการผลผลิ ต จัดทา
แผนงานหรื อโครงการในการส่งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารขององค์กรชาวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เกษตรอาเภอ กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ โดยต้องมีการบรรจุแผนงานหรื อโครงการเพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารไว้ในแผนพัฒนาของหน่วยงานเพราะจะทาให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
เกิดรู ปธรรมที่ชดั เจน และขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมต่อไป
1.6 ส่งเสริ มการตลาดครบวงจร
- จัดทาตราสิ นค้าจากผลิตภัณฑ์ขา้ วปลอดสาร เป็ นแบรนด์ของชุมชนที่มีศกั ยภาพใน
การแข่งขันในตลาด
- มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภค ในขณะที่กระแสนิยมของคนรักสุ ขภาพ เริ่ ม
หันมาให้บริ โภคอาหารที่ปลอดภัยและช่วยรักษาสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น แม้วา่ การตลาดข้าวปลอดสารของชุมชนแพรก
หนามแดงมีช่องทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทั้งขายเองที่โรงสี และขายผ่าน Facebook แล้วก็ตาม แต่
ยังอยูใ่ นวงจากัด จึงควรมีการส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางออนไลน์ เนื่องจาก
เห็นว่าจะเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร ได้เข้าถึงผูบ้ ริ โภค และสามารถกาหนดได้วา่ ต้องการให้ผบู ้ ริ โภคมองผลิตภัณฑ์
ข้า วปลอดสารของชุ ม ชนแพรกหนามแดงในลัก ษณะอย่า งไร ซึ่ ง จะต้อ งมี ก ารใส่ ข่ า วสารข้อ มู ล ต่ า ง ๆที่ เ ป็ น
ประโยชน์และผูบ้ ริ โภคควรรับรู ้ อย่างต่อเนื่อง ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การสอดแทรกงานวิจยั เรื่ องข้าวปลอดสาร
ประโยชน์ของข้าวปลอดสารกับสุ ขภาพ เกร็ ดความรู ้เรื่ องข้าวแต่ละชนิ ดมาเสริ ม มีการลงพื้นที่ไปถ่ายภาพในแปลง
นาของชาวนาให้ผูบ้ ริ โภคเห็นกระบวนการผลิตในสถานการณ์จริ ง ให้รู้ว่ากว่าจะได้ขา้ วแต่ละเมล็ด มีรายละเอียด
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ขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้ถึงที่มาที่ไปของข้าวปลอดสาร รู ้วา่ ข้าวแต่ละเมล็ดนั้นชาวนาปลูกเอง
ทาให้เกิดการเชื่อมัน่ และการยอมรับในข้าวปลอดสารของชุมชนแพรกหนามแดงมากยิง่ ขึ้น
-มีการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า ควรใช้ช่องทางทางสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ เป็ นช่องทาง
สื่ อสารโดยตรงกับผูซ้ ้ือ สามารถส่งข้อความสอบถามและมีการโต้ตอบได้ทนั ที เป็ นการสื่ อสารที่เข้าถึงตรงตัว และ
เปิ ดรับคาติชมต่าง ๆ จากผูบ้ ริ โภค เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ นค้าให้ดียงิ่ ขึ้น ตามที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
- ควรมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า ในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค/ลูกค้า
2.ระดับชุมชนแพรกหนามแดง
2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ งเสริ มคนในชุมชนรับประทานข้าวปลอดสารของชุมชนเพื่อความ
มัน่ คงทางอาหารของเกษตรกรเพิม่ ขึ้น สามารถพึ่งตนเองทางอาหารได้มากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของจังหวัด
2.2 ส่ งเสริ มอาชีพเกษตรกร ผลผลิตข้าวปลอดสารของชุมชนสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม
เชิงบูรณาการแก่ชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในผลผลิต สร้างโอกาสทางรายได้แก่ชุมชน
2.3 จัดการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็ นระบบ มีมาตรฐานของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
มี ค วามสามารถในการพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ อย่ า งกว้า งขวาง สมาชิ ก และ
ผูป้ ระกอบการมีรายได้จากการดาเนินงาน บริ หารจัดการด้วยธรรมาภิบาล มีการจ้างงานเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
2.4 ส่งเสริ มการเกิดเครื อข่ายผูผ้ ลิต แปรรู ป และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขา้ วปลอดสารระหว่างชุมชน
จังหวัด รวมถึงเชื่อมโยงเครื อข่ายกับจังหวัดใกล้เคียง
3.ระดับหน่ วยงานภาครัฐ
การผลิตข้าวปลอดสารเป็ นวิธีการปลูกข้าวที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการส่ งเสริ มการใช้สารอินทรี ย ์
เพื่อลดการใช้สารเคมีในการปลูก ซึ่ งจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวนาที่ใช้ไปกับการซื้อสารเคมีทางการ
เกษตร ยังทาให้เกิดประโยชน์กับชาวนา คือ ช่ วยลดต้นทุนการผลิ ต เพิ่มผลผลิ ตต่อพื้นที่ ให้สูงขึ้น เป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันด้านราคา และที่สาคัญคือ สุ ขภาพอนามัยที่แข็งแรงขึ้นทั้งแก่ชาวนาและผูบ้ ริ โภค ดังนั้นเพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารในชุมชนแพรกหนามแดง จึงควรดาเนินงาน ดังนี้
11.1 ส่งเสริ มกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน โดยจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู ้
หลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรี ยต์ ามมาตรฐานให้แก่ชาวนาที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ
11.2 สนับสนุนต่อยอดกลุ่มชาวนาที่ใช้สารอินทรี ยอ์ ยู่แล้ว ให้มีการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรที่
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่ อง โดยหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรตาบลให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การ
จัดการดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก การผลิตและใช้สารอินทรี ยเ์ พื่อทดแทนหรื อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
สนับสนุนปั จจัยการผลิตทางการเกษตรที่จาเป็ นสาหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรี ย ์ เช่น ผลิตภัณฑ์จุ ลินทรี ย ์
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เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ ยสด ถังหมัก น้ าตาลทรายหรื อวัสดุให้ความหวานชนิ ดอื่น รวมทั้งการให้ความสนับสนุนตามความ
เหมาะสม
11.3 ส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณฑ์จุลินทรี ย ์แทนปุ๋ ยเคมี
ควบคุมโรคพืช ผลิตสารควบคุมแมลงศัตรู พืช เพิ่มความเป็ นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน และจุลินทรี ยส์ าหรับ
ปรับปรุ งดิน เป็ นต้น
11.4 ลดขั้นตอนการติ ดต่อประสานงานในการเข้าสู่ ระบบมาตรฐานข้าวอินทรี ย ์และระบบการ
ตรวจสอบข้า วอิ น ทรี ย ์ ทั้ง นี้ เพราะในปั จ จุ บ ัน ขั้น ตอนมาตรฐานข้า วอิ น ทรี ย มี ข้ ัน ตอนที่ ยุ่ ง ยากซับ ซ้ อ นและ
กฎระเบี ยบที่มีมาตรฐานสู ง ดังนั้นจึงควรสร้างความเข้าใจให้ความรู ้อบรมหรื อลดขั้นตอนที่ ไม่ จาเป็ นหรื อ เรื่ อง
ระเบียบวิธีการต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงานเพื่อความสะดวก เพื่อการเข้าถึงของเกษตรกรจะได้สะดวกยิง่ ขึ้น
3.5 หน่วยงานรัฐควรเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายเพราะถือว่า
สิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ นั้นเกี่ยวกับประชาชนทุกภาคส่ วน โดยต้องวิเคราะห์ปัญหาในการดาเนินงานที่ผ่านมาที่ทาให้
ไม่ประสบความสาเร็จ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสภาพปัญหาปัจจุบนั เพื่อการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้ตอ้ งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และจัดส่ งวัสดุอุปกรณ์และปัจจัย
สนับสนุนการผลิตให้เพียงพอและตรงตามฤดูกาลที่เกษตรกรจาเป็ นต้องใช้
สรุปผล
ประเด็นความมัน่ คงทางอาหารในทัศนะของเกษตรกรมีความเกี่ยวเนื่ องกับการคงอยู่ของอาชีพชาวนาเป็ น
สาคัญ เพราะถือเป็ นอาชี พที่สาคัญต่อการผลิตอาหารให้กบั สังคม รวมถึงการมีผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผลผลิ ตต้องมี ปริ มาณมาก สอดคล้องกับความต้องการ มี รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายราคาข้า วที่ เอื้ อต่อชาวนา
ประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ จึงช่วยให้ครอบครัวชาวนาเองนั้นเกิดความมัน่ คง สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการอยู่เสมอ โดยมีแนวทางการส่ งเสริ มการผลิตข้าวปลอดสารเพื่อความมัน่ คงทางอาหาร 3 ระดับ
คือ ระดับเกษตรกร ได้แก่ 1) สร้างองค์ความรู ้หรื อการเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั เกษตรกร 2) สร้ างศูนย์เรี ยนรู ้การผลิต
ข้าวปลอดสารในชุมชนโดยวิธีการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี 3) การจัดทาแปลงสาธิต/เป็ นพื้นที่นาร่ อง เพื่อการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน 4)
ทาความเข้าใจกับชาวนาในชุมชนที่มีความพร้ อมเพื่อเป็ นกลุ่มนาร่ องในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวปลอดสาร 5)
พัฒนาองค์ก รชาวนาให้ เข้ม แข็ง 6) ส่ ง เสริ ม การตลาดครบวงจร 2 ระดับ ชุ มชน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชี วิต
ส่ งเสริ มคนในชุมชนรับประทานข้าวปลอดสารของชุมชนเพื่อความมัน่ คงทางอาหารของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
2)
ส่งเสริ มอาชีพเกษตรกร ผลผลิตข้าวปลอดสารของชุมชนสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิม่ เชิงบูรณาการแก่ชุมชน
สร้างความภาคภูมิใจในผลผลิต สร้างโอกาสทางรายได้แก่ชุมชน 3) จัดการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็ น
ระบบ 4) ส่งเสริ มการเกิดเครื อข่ายผูผ้ ลิต แปรรู ป และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขา้ วปลอดสารระหว่างชุมชนในจังหวัด
รวมถึงเชื่อมโยงเครื อข่ายกับจังหวัดใกล้เคียง และ3. ระดับภาครัฐ ควรดาเนินการ 1) ส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่
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การรับรองมาตรฐาน 2) สนับสนุนต่อยอดเกษตรกรที่ใช้สารอินทรี ยอ์ ยู่แล้วให้ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3)
ส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยแ์ ทนปุ๋ ยเคมี 4) ลดขั้นตอนการติดต่อ
ประสานงานในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวอินทรี ย ์ 5) หน่วยงานรัฐควรเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการกาหนดนโยบาย
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในนาผลการวิจยั ไปใช้
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เห็น
ถึงความสาคัญของการส่ งเสริ มการผลิตและบริ โภคข้าวปลอดสารเพื่อความปลอดภัยต่อสุ ขภาพทั้งของผูผ้ ลิตเอง
และต่อผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง สอดคล้องกับ นโยบายภาครั ฐ และความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บันที่ ต้องการความ
ปลอดภัยของวัตถุดิบที่จะนามาบริ โภค ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่การผลิตข้าวปลอดสาร และการเพิ่มจานวนเกษตรกรราย
ใหม่ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ควรมีการผลักดัน และขับเคลื่อนจากทุกภาคส่ วน ดังนี้
ระดับเกษตรกร ควรตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอรวมถึงให้
ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการผลิตข้าวปลอดสารให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน
ระดับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรกร ควรดูแล ติดตามกระบวนการผลิตและแนะนาการ
แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที รวมถึงฟังความเห็นจากเกษตรกร เพื่อนามาประยุกต์กบั หลักวิชาการ ก่อนนาไปปฏิบตั ิ
ระดับหน่วยงานภาครัฐ ควรจัดหลักสูตรการอบรมแบบมีส่วนร่ วม เน้นการปฏิบตั ิจริ ง
สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ นาแก้ปัญหามาแก้ร่วมกัน โดยภาครัฐสนับสนุนด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1)ในการศึกษาครั้งนี้ เน้นแนวทางการส่ งเสรมการผลิตข้าวปลอดสารสู่ ความมัน่ คงทาง
อาหาร ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาประเด็นความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน
2)ควรศึกษาการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดสารสู่มาตรฐานข้าวอินทรี ย ์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ใน
การทาวิจยั ครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
จิตราภรณ์ สงค์ประเสริ ฐ.(2551). วิธีการส่ งเสริ มการปลูกข้าวอินทรี ย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ในตาบลหงส์ หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
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เพชรบุญ ฟักเกต, ชมพูนุท โมราชาติ และอุทยั อันพิมพ์. (2559) การสร้างความมัน่ คงทางอาหารของ
เกษตรกรอินทรี ย ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , 6(2), พฤษภาคม-สิ งหาคม 2559, 96-104.
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน. (2561). แนวทางเกษตรอินทรี ย์. http://www.greennet.or.th/article/86
(วันที่คน้ ข้อมูล : 2 มีนาคม 2561)
ยุธยา อยูเ่ ย็น . การพัฒนาการทานาข้าวอินทรี ยช์ ุมชนตาบลโคกโคเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี.ใน
วารสารวิจัยมสด. Vol 6 No 2 July-Demcember.หน้า 185-192.
สมาน เทพารักษ์. (2549). การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ของสมาชิ กโครงการส่ งเสริ มการผลิตและ
บริ โภคข้าวปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดตาก . นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมบรู ณ์ แดงอรุ ณ. (2561). สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2561.
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หมู่บ้านท่ องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองขาว อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี
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of OTOP Nawatwiti, Ban Nong Khao, Amphoe Tha Muang, Kanchanaburi
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยใช้หลักกระบวนทัศน์ 2)เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับแนวคิดนวัตวิถีและความเข้ากันได้
ในวิถีของชุมชนโดยคานึ งถึงรู ปแบบ การผลิต ความสวยงาม การใช้สอย ใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม3)เพื่อ
ประเมิ นความพึง พอใจของนักท่ องเที่ ยวที่มี ผลต่อบรรจุ ภัณฑ์ที่ ได้พ ฒ
ั นาแล้วประกอบด้วย ด้านรู ปแบบ ด้าน
ประโยชน์สอย ด้านการใช้งาน และ ด้านความคุม้ ค่า การวิจยั นี้ ออกแบบเป็ นการวิจยั แบบผสมผสานการวิจยั เชิง
คุณภาพและปริ มาณ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวัฒนธรรม 5 ด้าน ประกอบด้วย เผ่าพันธุ์การดารงชี พ ภาษาและวรรณกรรม ศาสนา ศิลปะ
การละเล่น และ สังคมเศรษฐกิจการเมือง 2) กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ผูเ้ กี่ยวข้องกับอัต
ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมของชุ ม ชนบ้า นหนองขาว เพื่ อ ตรวจสอบ ประเมิ น ความสอดคล้อ งของอัต ลัก ษณ์ ทาง
วัฒนธรรม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา ในการวิจยั เชิง
ปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี และผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการร้าน
ของฝากประจาจังหวัด เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เพื่อหา
ค่า สถิ ติ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบในการออกแบ บบรรจุ ภัณ ฑ์
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบที่สาคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบหลัก 18 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ตราสิ นค้า โดยสรุ ปไดเป็ นชื่อตราสิ นค้าประกอบด้วย 1.1) ตาจัก
1.2) ไอ้บุญทอง 1.3) ต้นฉัตร 1.4) ข้าวหลามตัด 1.5) ขุนหิ รัญ 2) วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย 2.1) วัสดุจากผ้า
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2.2) วัสดุจกั สานจากใบตาล 2.3)วัสดุประเภทกระดาษ 2.4) วัสดุจากพลาสติก 3) โครงสร้างรู ปทรงบรรจุ ภณ
ั ฑ์
ประกอบด้วย 3.1) ทรงถุง/ย่าม 3.2)ทรงเลียนแบบธรรมชาติ 3.3 ทรงอิสระ 4) การออกแบบกราฟฟิ กประกอบด้ วย
4.1) สัญลักษณ์เครื่ องหมายการค้า ได้แก่ 4.1.1 ฟ่ อนข้าว 4.1.2 ลายตาจัก 4.1.3 ดอกหญ้าขาว 4.1.4 ต้นตาล 4.1.5
พระปรางค์ 4.2) สี สัน ได้แก่ 4.2.1 สี สรรที่ได้จากพื้นที่ เช่น สี จากลายผ้าขาวม้า ต้นตาล หรื อ วิถีชีวิตต่างๆ แปรตาม
สิ นค้า 4.3) ตัวอักษร ได้แก่ 4.3.1 อักษรจากลายจากอักขระในคัมภีร์ใบลาน(พระบถ) 4.3.2 จากลายสถาปัตยกรรม
ในพื้นที่ 4.4) การสื่ อสารแสดงบุคลิ ก ได้แก่ 4.4.1 เผ่าพันธ์การดารงชี พ 4.4.2 ศิ ลปะการละเล่น 5)กลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย ประกอบด้วย 5.1 นักท่องเที่ยว 5.2 ผูท้ ี่สนใจในผลิตภัณฑ์และซื้ อผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ อัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บา้ นท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้าน
หนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีได้รับความเห็นชอบจากผูท้ รงคุณวุฒิดว้ ยมติเป็ นเอกฉันท์เหมาะสมใน
การนาไปประยุกต์ในระดับสูง
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ชุมชนหมู่บา้ นท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the identity of Ban Nong Khao community, Tha Muang
district, Kanchanaburi province. using a paradigm 2) to design and develop packaging in accordance with the
concept of innovation and compatibility in the way of the community, taking into account the form, production,
beauty, usability, use of environmentally friendly materials 3) to assess the satisfaction of The impact of tourists
on the developed packaging consists of form aspects, utility aspects. in terms of usability and value This research
is designed as a combination of qualitative and quantitative research. The qualitative research contributors were:
1) The group of experts for in-depth interviews consisted of cultural experts in five areas: ethnicity, livelihoods,
Language and Literature, Religion, Performing Arts, and Social and Political Economy 2) Experts in small group
discussions Person concerned with cultural identity of Ban Nong Khao community to examine and assess the
conformity of cultural identity. The research tool was interview. Data were analyzed by content analysis method.
in quantitative research The sample group consisted of tourists visiting Kanchanaburi Province. and executives or
owners of provincial souvenir shops questionnaire tool Data were analyzed with SPSS program to find statistical
values, percentage, mean, standard deviation. and analysis of packaging design elements The results showed that
Important elements of cultural identity affecting packaging style consist of 5 main components, 18 sub-components,
namely 1) brand, which can be summarized as a brand name, consisting of 1.1) Ta Chak 1.2) Boonthong 1.3) Ton
Chat 1.4 ) Diamond rice 1.5) Khun Hiran 2) Packaging material 2.1) Fabric material 2.2) Woven palm leaf material
2.3) Paper material 2.4) Plastic material 3) Package shape structure consists of 3.1) Bag/shoulder shape 3.2) Nature
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imitation 3.3 Freeform 4) Graphic design consists of 4.1) Trademark symbols: 4.1.1 Sheaves 4.1 .2 Lai Ta Chak
4.1.3 White grass flowers 4.1.4 Palm trees 4.1.5 Phra Prang 4.2) Colors such as 4.2.1 Colors derived from the area
such as the colors from the loincloth pattern, palm trees or various lifestyles, varying according to the product 4.3)
Characters are: 4.3.1 Characters from the characters in the palm leaf scriptures (Phra Thad) 4.3.2 from the
architectural designs in the area 5) Target customers consist of 5.1 tourists, 5.2 people who are interested in products
and buy through online sales channels. Cultural identity into the packaging design for products of OTOP Tourism
Village Community, Ban Nong Khao, Tha Muang District, Kanchanaburi Province has been unanimously approved
by experts, suitable for high level application.
Keyword: cultural identities, packaging design, tourism village community, products of OTOP Nawatwiti
บทนา
บ้านหนองขาวมีคุณสมบัติตรงกับหมู่บา้ นที่มีปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวหรื อที่เรี ยกว่า 3A’s กล่าวได้
คือ 1) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่าย (accessibilities) จุดขายของบ้านหนองขาว ที่เน้นการเที่ยวชมวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีความเป็ นมายาวนานทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่ องการเดินทัพระหว่างไทยกับพม่าใน
สมัยกรุ งศรี อยุธยา การเป็ นชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องขุนแผน และการเสด็จมาเยี่ยมเยือนของกษัตริ ยห์ ลายพระองค์
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ทั้งยังเป็ นชุมชนที่ยงั คงสื บทอดวิถีชีวิตไทยในอดีตเอาไว้ได้มากท่ามกลางการดาเนิ นชี วิตที่
เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทยร่ วมสมัย รวมถึงการจัดการท่องเที่ยวจึงเน้นให้นักท่องเที่ยวได้รับความอภิรมย์ 2)
(amenities) จากการได้ม าสั ม ผัส กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ 3)น าเสนอเป็ นวิ ถี ชี วิ ต เป็ น “ของแท้ ของจริ ง ”
(authenticity) ของคนในชุมชน (ปรมินท์ จารุ วร : 2558) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Harold Goodwin & Rosa
Santilli (2009) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “Community-Based Tourism : a success?” ซึ่ งเป็ นการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว
แบบ CBT หรื อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังที่เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Community-Based Tourism จานวน 116 แห่ง
ทัว่ โลก พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าเกณฑ์จานวน 15 แห่งนั้น บ้านหนองขาวเป็ น 1 ใน 15 แห่งที่มีจดั การท่องเที่ยว
ในแบบ CBT ด้วยเช่นกันจึงแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวที่บา้ นหนองขาวเป็ นการดาเนินการที่ให้ชุมชนเป็ นฐานใน
การบริ หารจัดการ และมีพฒั นาการอย่างรวดเร็ วพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง หมู่บา้ นแห่ งนี้ จึงได้รับ
รางวัลจานวนมาก โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการบริ หารงานของเทศบาลตาบลหนองขาว วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่นามาใช้ในการท่องเที่ยวรู ปแบบต่างๆ นามาสู่ การสร้างเป็ นสิ นค้าวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์เด่น
ของชุมชนนี้ได้แก่ผลิตภัณฑ์ผา้ ขาวม้าร้อยสี ซึ่งมีลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์เรี ยกว่า ลายตาจัก เป็ นลายผ้าที่มียกลายผ้า
ตลอดผืน และมีคุณภาพดี สี ไม่ตก ไม่ซีด ดูแลรักษาง่ายสามารถนาผ้าขาวม้ามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เช่น เสื้ อผ้าสุ ภาพบุรุษ เสื้ อผ้าสุ ภาพสตรี หมวก ร่ ม พัด ฯลฯ จึงทาให้ผา้ ขาวม้าลายตาจักของบ้านหนองขาว มีราคา
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สู งกว่าลายทัว่ ๆ ไป และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองที่มีคุณภาพดีแต่รู้กนั อย่างไม่
แพร่ หลาย เช่น ข้าวสารหนองขาว น้ าพริ กแกง ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดอันเป็ นอาชีพเก่าแก่ของชุมชนนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา และ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ป
ด้วยเหตุและปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการเปลี่ยนถ่ายกระบวนทัศน์ตามแนวคิดของดิเรก
ฤกษ์หร่ าย (2543: 80-82) จะเน้นประเด็นการตลาดนานวัตกรรม มองจากภายนอกเข้ามาในระบบ เพื่อ การเพิ่ม
คุณค่าจากนอกระบบที่เป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีอย่างยาวนานสู่ การพัฒนา
ออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ส าหรั บ ผลิตภัณฑ์ชุม ชนหมู่บ้านท่องเที่ ยวโอทอป นวัตวิถี บ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง
จัง หวัด กาญจนบุ รี การใช้ ทุ น ทางวัฒ นธรรมเป็ นต้ น น้ าของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ที่ ส าคัญ ในการ
สร้างสรรค์อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อนามาสร้างความโดดเด่นให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรื อใช้ทุนทางวัฒนธรรม
สร้างความแตกต่างหรื อจุดขายให้กบั สิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ เกิดเป็ นสิ นค้าวัฒนธรรมและทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นแก่
สิ นค้าและบริ การ เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒ นธรรม ผสานกับความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อ
นาไปสู่การใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักกระบวนทัศน์
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับแนวคิดนวัตวิถีและความเข้ากันได้ในวิถีของชุมชน
โดยคานึงถึงรู ปแบบ การผลิต ความสวยงาม การใช้สอย ใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้พฒั นาแล้ว
3.1 ด้านรู ปแบบ (สวยงาม)
3.2 ด้านประโยชน์สอย
3.3 ด้านการใช้งาน
3.4 ด้านความคุม้ ค่า
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เ ป็ นการวิจ ัย เพื่อ ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ในการในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บา้ นท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสร้าง
รู ปแบบผูว้ ิจยั กาหนดขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึ ก ษาเอกสารและบทความที่เกี่ย วข้องเพื่อให้ไ ด้ขอ้ มูล ที่เกี่ย วกับ อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เผ่าพันธ์การดารงชีพ(Life) กลุ่มที่ 2 ภาษาและวรรณกรรม กลุ่มที่ 3 ศาสนา (Religion) กลุ่มที่ 4 ศิลปะ
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การละเล่น กลุ่มที่ 5 สังคมเศรษฐกิจการเมือง ในการนี้ ได้ทาการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารตาราและรายงานผลงาน
ประจาปี ของกระทรวงวัฒนธรรม กรมพัฒนาชุมชน โดยมีแหล่งข้อมูล ดังนี้
แหล่ งข้ อมูลที่ 1 แหล่งข้อมูลประเภทตารา ได้แก่ ตาราที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและหลักการพัฒนา ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ของชุมชน เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 เอกสาร วารสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น การสร้างสานึกในท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว
1.2 เอกสารด้านกฎหมายหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
เครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 และ ข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรื อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.3 เอกสารคู่มือบริ หารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจา ปี 2561
เอกสารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยัง่ ยืน
1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน หรื อ การสร้างอัตลักษณ์ในทองถิ่น
แหล่ งข้ อมูลที่ 2 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู ้ในกลุ่มต่างๆได้แก่ กลุ่มที่ 1
เผ่าพันธ์การดารงชีพ(Life) กลุ่มที่ 2 ภาษาและวรรณกรรม กลุ่มที่ 3 ศาสนา (Religion) กลุ่มที่ 4 ศิลปะการละเล่น
กลุ่มที่ 5 สังคมเศรษฐกิจการเมือง
ขั้นที่ 2 สร้า งแบบสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก เพื ่อ ศึก ษาข้อ มูล ที่เ ป็ น ความคิด เห็น จากผู เ้ ชี่ย วชาญ (Dalkey and
Helmer, 1993 cited in Hale, 2011) ในการวิจ ยั ครั้ ง นี้ เ ป็ น การสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก กึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structured)
เพื่อให้การซักถามเป็ นบรรยากาศการสนทนาและสามารถนาความคิดมาต่อยอดได้ โดยในการสัมภาษณ์น้ ีได้ทาการ
ขออนุญาต บันทึกเสี ยง บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ให้เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมในมนุษย์ ตลอดจนได้ผ่าน
การกลัน่ กรองแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ดว้ ยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาและนามาประกอบกัน เพื่อสร้าง
แบบสอบถาม โดยออกแบบให้เป็ นแบบสอบถามระดับความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบของอัตลักษณ์ของ
ชุม ชนบ้า นหนองขาว จัง หวัด กาญจนบุรี โดยแบบสอบถามนี้ ได้ผ่ า นการตรวจแบบสอบถาม(Index of Item
Objective Congruence : IOC) จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 5 คน และนามาสู่ ก ระบวนการเก็ บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผล มีกระบวนการ ดังนี้ 1) นาแบบสอบถามเพื่อแจกจ่าย ใน 2 ระบบ คือ แบบเอกสารส่งไปรษณียแ์ ละแบบ
ออนไลน์ (QR code) โดยระบุในแบบ สอบถามให้เลือกตอบวิธีใดวิธีหนึ่ ง พร้อมระบุวนั เก็บคืน 2) การขออนุญาต
ร้านจาหน่ายสิ นค้าในจังหวัดกาญจนบุรีและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดเพื่อเก็บข้อมูล 3) การเตรี ยมการเพื่อการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
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3.1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (SPSS) ในการ วิเคราะห์
ผล ดังนี้ (1) วิเคราะห์ความสาคัญของข้อความด้วยการประมวลค่าด้วยสถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่า ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิเคราะห์องค์ประกอบจัดทา ตารางแสดงค่าความสาคัญ
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบรู ปแบบของอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละข้อ และผลรวมของค่าความสาคัญใน
แต่ละปัจจัยแต่ละด้านรวมกันภายใต้ มิติหรื อด้านนั้น ๆ ถือเป็ นรากฐานของการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์ประกอบที่
สาคัญ ค่าสถิติขององค์ประกอบ
ขั้นที่ 4 จัดทาโครงร่ างรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี โดยนา
องค์ประกอบมาจัดทารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองขาว
ขั้นที่ 5 จัดการประชุ ม สนทนากลุ่ม ย่อยเพื่ อประเมิ น รู ป แบบอัตลัก ษณ์ ทางวัฒนธรรมผลิ ต ภัณฑ์ชุ ม ชน
หมู่บา้ นท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู เ้ ชี่ย วชาญ จานวน 15 คน เพื่อลงมติ
เห็นชอบในความสอดคล้องของรู ปแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านหนองขาว
ขั้นที่ 6 ดาเนินการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองขาว โดยนาข้อเสนอแนะจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิมาปรับปรุ งและสร้างรู ปแบบให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันของแต่ละสิ นค้า สิ นค้าละ 3 รู ปแบบ
ขั้นที่ 7 ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้พฒั นาแล้วของ ชุมชนบ้านหนอง
ขาว จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อคัดเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ขั้นที่ 8 จัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
สรุปและอภิปรายผล
อัตลัก ษณ์ ท างวัฒนธรรมที่ ส าคัญในการในการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ส าหรั บผลิ ตภัณฑ์ชุ มชนหมู่ บ้า น
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยสรุ ปผลตามความสอดคล้องของการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ได้แก่
ได้แก่ 1) ชื่อ ตราสิ นค้า ประกอบด้วย 1.1) ตาจัก 1.2) ไอ้บุญทอง 1.3) ต้นฉัตร 1.4) ข้าวหลามตัด 1.5) ขุน
หิรัญ
2 ) สี หลักที่ใช้ประกอบด้วย 2.1 สี แดง 2.2 สี น้ าเงิน สี เขียว และสี เหลือง และใช้โทนสี แบบ สี ใกล้กนั
(HARMONY) คือ การใช้คู่สีที่มีเฉดใกล้เคียงกัน เช่น สี น้ าเงิน คู่ สี เขียวอมน้ าเงิน และสี เขียว เป็ นต้น
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับแนวคิดนวัตวิถีและความเข้ากันได้ในวิถีของชุมชน
โดยคานึงถึงรู ปแบบ การผลิต ความสวยงาม การใช้สอย ใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย 2.1) วัสดุจากผ้า 2.2) วัสดุจกั สานจากใบตาล 2.3)วัสดุประเภทกระดาษ 2.4) วัสดุ
จากพลาสติก 3) โครงสร้างรู ปทรงบรรจุภณ
ั ฑ์ ประกอบด้วย 3.1) ทรงถุง/ย่าม 3.2)ทรงเลียนแบบธรรมชาติ 3.3 ทรง
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อิสระ 4) การออกแบบกราฟฟิ กประกอบด้วย 4.1) สัญลักษณ์เครื่ องหมายการค้า ได้แก่ 4.1.1 ฟ่ อนข้าว 4.1.2 ลายตา
จัก 4.1.3 ดอกหญ้าขาว 4.1.4 ต้นตาล 4.1.5 พระปรางค์ 4.2) สี สัน ได้แก่ 4.2.1 สี สรรที่ได้จากพื้นที่ เช่น สี จากลาย
ผ้าขาวม้า ต้นตาล หรื อ วิถีชีวิตต่างๆ แปรตามสิ นค้า 4.3) ตัวอักษร ได้แก่ 4.3.1 อักษรจากลายจากอักขระในคัมภีร์
ใบลาน(พระบถ) 4.3.2 จากลายสถาปัตยกรรมในพื้นที่ 4.4) การสื่ อสารแสดงบุคลิก ได้แก่ 4.4.1 เผ่าพันธ์การดารง
ชีพ 4.4.2 ศิลปะการละเล่น

รู ปที่ 1 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จากใบตาลซึ่งเป็ นวิถีชีวิตชาวหนองขาวแรงบันดาลใจจากกระบอกน้ าตาล

รู ปที่ 2 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุผา้ ทอหนองขาว
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รู ปที่ 3 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จากการถอดอัตลักษณ์และกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้พฒั นาแล้ว
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบด้วย 3.1 นักท่องเที่ยว 3.2 ผูท้ ี่สนใจในผลิตภัณฑ์และซื้อผ่าน
ช่องทางการขายแบบออนไลน์ โดยได้รับความพึงพอใจ ด้านรู ปแบบ (สวยงาม) ในระดับดี
ด้านประโยชน์สอย ระดับดีมาก ด้านการใช้งานในระดับดี และด้านความคุม้ ค่าในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
1.ผลิตภัณฑ์บางประเภทเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวแต่การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่คุม้ ต่องบประมาณในการ
ผลิต เช่นข้าวเกรี ยบว่าว ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีขนาดเล็กลงง่ายต่อการบรรจุและการนากลับ
2.ควรมีการเชื่ อมโยงช่องทางการตลาดกับหน่ วยงานในภาครัฐเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ชุมชนโดยการรับซื้ อ
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์
3.การพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องจักรขนาดเล็กส่ งเสริ มการสร้างอาชีพหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์จะสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รัฐบาลควรกาหนดแนวทางในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็ นต้นน้ าของห่ วงโซ่ คุณค่า (Value Chain) โดยใช้
แนวทางการจัดท า 5 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ของที่ ระลึ ก เชิ งการท่องเที่ ย วด้วยฐานรากของชุ มชน
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และการจ้างงาน 2) พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการ
ประชาคม ในการพัฒนาอาชี พ และสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุ นวิส าหกิจชุมชน และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ชุมชน เชื่ อมโยงเส้นทาง การท่องเที่ ยวในแต่ละท้องถิ่ น 3) ปฏิ รูปมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ควบคู่การสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั สิ นค้าทางการเกษตร สิ นค้าจากภูมิปัญญา และส่ งเสริ มการตลาดสมัยใหม่ 4) อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
เป็ นรู ปธรรมในรู ป แบบคลังความรู ้อนั เป็ นสมบัติของชุมชน 5) มีขอ้ ตกลงแบบรัฐเป็ นผูจ้ ้างเพื่อให้ชุมชนเข้าถึง
359

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชี พและสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยการสนับสนุ นวิสาหกิจชุมชน และส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น
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ขอขอบคุณ ชุมชนบ้านหนองขาว และหน่ วยงานท้องถิ่นที่ให้ความร่ วมมือให้งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสับปะรดบ้านคา โดยการศึกษาวิธีการปรับปรุ ง
ขั้นตอนการผลิ ตสับปะรดแช่ อิ่มอบแห้ง และเพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แยมสับปะรดบ้านคาสู ตรลดน้ าตาล ผูว้ ิจยั ใช้
วิธีการวิจยั เชิงทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิม
จานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่าในการปรับปรุ งขั้นตอนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งโดยการลดขั้นตอนการ
ผลิตด้วยการต้มชิ้นสับปะรดในน้ าเชื่ อมแล้วแช่ไว้ 2 คืน ก่อนนาไปอบแห้ง สับปะรดที่ได้มีลกั ษณะปรากฏที่ดี สี
เหลื องไม่คล้ าเกิ นไป และมี รสชาติ ที่ดี ไม่เปรี้ ยวและหวานมากเกิ นไป ชิ้ นสับปะรดแห้งไม่เหนี ย วติ ดมื อ เมื่ อ
พิจารณาจากค่า aw และค่าความชื้ นของชิ้นสับปะรดอบแห้งไม่แตกต่างกับชุดควบคุมที่เป็ นวิธีการแช่อิ่มอบแห้ง
แบบเดิม (p>0.05) และยังเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผักผลไม้อบแห้ง สาหรับผลิตภัณฑ์
แยมสับปะรดบ้านคาสู ตรลดน้ าตาลได้เลือกใช้ซูคราโลสเป็ นสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลทราย ร้อยละ 30 โดย
แยมสับปะรดบ้านคาที่ได้มีค่าพลังงาน 203.72 kCal ซึ่งน้อยกว่าสู ตรพื้นฐานเดิมที่มีค่าพลังงาน 244.58 kCal คิดเป็ น
การลดพลังงานลงร้อยละ 16.7 เหมาะสมสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการหลีกเลี่ยงการบริ โภคน้ าตาล
คาสาคัญ: สับปะรดบ้านคา แช่อิ่มอบแห้ง ซูคราโลส แยมสับปะรด
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Abstract
This research aims to develop Banka pineapple products by studying how to improve the process of
producing dried pineapple compote. And to develop a Banka pineapple jam product which is a sugar reduction
formula. The researchers used experimental research methods to develop the product with sensory evaluation using
50 panelists. The results showed that in order to improve the production process of dried compote pineapple by
reducing the production process by boiling pineapple slices in syrup and soaking them for 2 nights before drying.
The resulting pineapple has a good appearance, yellow is not too dark and has good taste, not too sour, and too
sweet. Dried pineapple slices are not sticky on hand. Considering the aw value and moisture content of the dried
pineapple, found that is no different from the control sample which is the traditional method of drying compote. It
also meets the requirements of community product standards, dehydrated fruits, and vegetables. For Banka
pineapple jam products, the sugar-reducing formula opted for sucralose as a sweetener as a sugar substitute as 30
%. The pineapple jam has an energy value of 203.72 kCal, which is less than the base formula with an energy value
of 244.58 kCal, representing a 16.7% reduction in energy, suitable for consumers who want to avoid sugar
consumption.
Keyword: Banka pineapple , Dried compote , Sucralose , Pineapple jam
บทนา
จังหวัดราชบุรี มีการปลูกสับปะรดโรงงานมากเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งสับปะรดโรงงานแตกต่างจาก
สับปะรดผลสดที่เป็ นชนิดหวานรับประทานกันทัว่ ไป ด้วยเทคนิควิธีปลูกเพื่อส่ งโรงงานทาสับปะรดกระป๋ อง ทาให้
รสชาติไม่หวานจัด เหมาะกับคนที่ควบคุมระดับน้ าตาล และยังมีวิตามินซี สูงมากในต่างประเทศนิ ยมรับประทาน
สับปะรดประเภทนี้ เนื่ องจากเทคนิ คการปลูกที่ใช้ปุ๋ยแตกต่างจากการปลูกกินผลสด ทาให้มีไนเตรทตกค้างในเนื้ อ
สับ ปะรดต่ า จึ ง ไม่ ไ ด้ม าตรฐานส่ ง ออกต่า งประเทศ ปั ญหาผลผลิ ตล้นตลาดทาให้ราคาตกต่ า (ส านัก ข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์,2561)
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ปจากสั บ ปะรดบ้า นคา เกิ ด จากความต้อ งการของกลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต ชุ ม ชน
แม่ออ้ ยถิ่ น ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านบึ ง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุ รี มี การรวมตัวกันตั้งแต่ ปี 2558 มี อาชี พหลัก เป็ น
เกษตรกรปลู ก สั บ ปะรดพั น ธุ์ ปั ตตาเวี ย ซึ่ งมี ร าคาที่ ผ ั น ผวนตามฤดู ก าล รวมถึ ง ขนาดและรสชาติ
ที่เปลี่ยนแปลงตามภูมิอากาศ จึงมีความคิดว่าจะทาอย่างไรเพื่อรักษาอายุก ารเก็บของสับปะรดที่มีจานวนมากใน
ขณะนั้น ไม่ให้เน่าเสี ย และเก็บได้นานที่สุด จึงได้ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสับปะรดที่เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาทาเป็ น
สั บ ป ะ ร ด ก ว น ที่ มี ร ส ช า ติ ดี แ ล ะ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง ต ล า ด แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร เ พิ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เป็ นน้ าสับปะรดสด 100 % จากการรวบรวมข้อมูล ทาให้ทราบว่าการแปรรู ปสับปะรดในพื้นที่จงั หวัดราชบุรีส่วน
ใ ห ญ่ เ ป็ น ก า ร แ ป ร รู ป ที่ ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ป ร รู ป สั บ ป ะ ร ด เ ดิ ม ๆ ที่ มี
ในท้องตลาด จึงไม่รองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในท้องตลาด รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ไม่ตอบโจทย์ความ
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ต้องการของผูบ้ ริ โภค (กชกร,2561) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดบ้านคา มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปร
รู ปจากสับปะรด การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศกั ยภาพด้วยการช่วยให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกด้วยองค์ความรู ้สมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพสิ นค้าและบริ การ เป็ นการ
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรสี เขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมัน่ คง ซึ่ งมี
เป้ าประสงค์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็ นแหล่ง
อาหารระดับประเทศ และนานาชาติ และเกษตรกรมีสมรรถนะสูง เป็ นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรกร
มีคุณภาพชี วิตที่ดี พึ่งตอนเองได้ ตามข้อตกลงการลงนามความร่ วมมือระหว่างจังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกด้วย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2561)
วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการแต่ละขั้นตอน โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาการลดขั้นตอนการผลิตสับปะรดแช่ อมิ่ อบแห้ ง
ผู ้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษาการลดขั้ น ตอนการผลิ ต สั บ ปะรดแช่ อิ่ ม อบแห้ ง โดยศึ ก ษาการลดขั้ น ตอน
ในการแช่อิ่ม ซึ่งเดิมใช้เวลานานหลายวัน และเพื่อลดระยะเวลาให้เร็ วขึ้น โดยมีข้นั ตอนเริ่ มต้นจาก นาเอาสับปะรด
บ้านคา มาชัง่ น้ าหนักและล้างน้ าให้สะอาด ตัดหัวท้ายด้วยมีด ปอกเปลือกให้ส่วนตาสับปะรดออก หั่นให้เป็ นแว่น
ขนาดหนา 2 เซนติเมตร แล้วเจาะแกน ล้างให้สะอาด และทาให้สะเด็ดน้ าบนตะแกรง แช่สับปะรดในสารละลาย
กรดซิตริ ก เข้มข้นร้อยละ 0.5 เป็ นเวลา 15 นาที แล้วล้างน้ าสะอาดทาให้สะเด็ดน้ า แช่สับปะรดแว่นในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์เข้มข้น ร้อยละ 0.5 เวลา 15 นาที แล้วล้างน้ าสะอาด สะเด็ดน้ าบนตะแกรง นาสับปะรดแว่นมานึ่ง
เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นเตรี ยมน้ าเชื่ อมเข้มข้นร้อยละ 35 และเติมกรดมะนาวลงไปร้อยละ 0.2 ใส่ สับปะรดแว่นลง
ในน้ าเชื่อม โดยใช้อตั ราส่ วน สับปะรดแว่นต่อน้ าเชื่อมเท่ากับ 1:1.2 โดยน้ าหนัก ต้มให้เดือดเบา ๆ เป็ นเวลา 2 นาที
แล้วพักไว้ให้อุณหภูมิลดลง บรรจุใส่ โหลหรื อจะแช่ทิ้งค้างคืนไว้ในหม้อสแตนเลส ใช้ถุงพลาสติกใส่ น้ า กดทับไว้
เพื่อให้สับปะรดแว่นจมอยู่ใต้น้ าเชื่ อมตลอดเวลา แล้วปิ ดฝาโหลหรื อหม้อสแตนเลสให้สนิ ท เพิ่มความเข้มข้นของ
น้ าเชื่อมวันละ 10° บริ กซ์ หรื อร้อยละ 10 ทุกวันโดยการถ่ายเอาน้ าเชื่อมออกมาจากสับปะรดแว่นในวันรุ่ งขึ้น และ
เติมน้ าตาลทรายลงไปให้ความเข้มข้น เป็ น 45° บริ กซ์ ต้มให้เดือดเบา ๆ 2 นาที กรองด้วยขาวบาง แล้วเทใส่ ชิ้น
สับปะรดแว่นที่อยู่ในภาชนะหม้อสแตนเลส หรื อโหลแก้วก็ได้ กดผิวหน้าด้วยถุงพลาสติก ซึ่ งมีน้ าบรรจุอยู่ทิ้งไว้
ค้า งคื น เพื่ อความเข้ม ข้นของน้ า เชื่ อมเป็ น 55° บริ ก ซ์ ในวันต่ อมาโดยการเติ ม น้ า ตาลทรายลงในน้ า เชื่ อมแล้ว
ดาเนิ นการต่อไปเช่ นเดียวกัน จนกระทัง่ ถึง 65 บริ กซ์ ให้เติมกรดซิ ตริ กลงในน้ าเชื่ อมร้ อยละ 0.2 และโซเดียมเม
ตาไบซัลไฟต์ ร้อยละ 0.02 ต้มให้เดือดเบาๆ 1-2 นาที กับสับปะรดแว่น แล้วทิ้งไว้จนอุณหภูมิลดลง ใช้ถุงพลาสติก
บรรจุน้ ากดทับไว้ให้สับปะรดแว่นจมอยู่ใต้น้ าเชื่อมตลอดเวลา ปิ ดฝาโหลแก้วหรื อหม้อสแตนเลส ทิ้งไว้ 10 วัน ถ้า
ต้องการให้ผลิตภัณฑ์หวานมากก็เพิ่มความเข้มข้นของน้ าเชื่อมให้ถึง 75° บริ กซ์ พอถึง 75° บริ กซ์คงที่ ต้มให้เดือด
เบา ๆ กับชิ้นสับปะรดแว่นเป็ นเวลา 2 นาที ใช้ถุงพลาสติกเปล่าวางใส่ ลงไปที่ผิวหน้าของน้ าเชื่อมชั้นหนึ่ งก่อน และ
ใช้ถุงพลาสติกบรรจุน้ ากดทับให้ชิ้นสับปะรดแว่นจมอยู่ใต้น้ าเชื่ อมตลอดเวลา ปิ ดฝาโหลแก้วหรื อหม้อสแตนเลส
ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง จานวน 10 วัน พอครบกาหนด จึงต้มน้ าเชื่ อมกับสับปะรดแว่นให้เดือดเล็กน้อย เป็ นเวลา 2
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นาที และพักให้สะเด็ดน้ าเชื่อมบนตะแกรง เป็ นเวลา 30 นาที จุ่มสับปะรดแว่นลงในน้ าเดือดเป็ นเวลา 2 นาที ซึ่งมี
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ร้อยละ 0.1 เพื่อขจัดน้ าเชื่อมที่เคลือบผิวของสับปะรดแว่นอยู่ออก และป้ องกันการเกิดเชื้อ
รา จากนั้น เรี ยงใส่ ถาดโปร่ งในตูอ้ บที่อุณหภูมิ 60° เซลเซี ยส เป็ นเวลา 20 ชัว่ โมง จนกระทัง่ แห้งไม่ติดมือ จะได้
สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จะได้สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง มีความชื้นร้อยละ 16 - 20 จากนั้น
ท าการประเมิ น คุ ณ ภาพ วางแผนการทดสอบแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design, CRD) น า
ผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่อิ่มอบแห้งไปวัดคุณภาพ ดังนี้
1. ตรวจวัดค่าสี ของผลิตภัณฑ์ดว้ ยเครื่ องวัดค่าสี โดยใส่ ตวั อย่างลงในภาชนะใส่ ตวั อย่างชนิ ดของแข็ง ทา
การทดลองวัดค่าตัวอย่างละ 3 ครั้ง ค่าที่วดั ได้แก่ ค่าสี L* a* b* หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. วัดค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ด้วยเครื่ องวัดค่า water activity โดยใส่ ตวั อย่างลงในภาชนะใส่ ตวั อย่าง ทาการ
ทดลองตัวอย่างละ 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. วัดปริ มาณความชื้น ด้วยเครื่ องวัดปริ มาณความชื้นแบบอินฟราเรด (IR)
4. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม สมบู รณ์ ใ นบล็อค (Randomized Complete Block Design, RCBD) ใช้ผูท้ ดสอบชิ มที่ ไ ม่ผ่านการ
ฝึ กฝน จานวน 50 คน ซึ่ งเป็ นอาจารย์ และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยนาผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้งมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการทดสอบแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale)
นาผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) และวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อเลือกตัวอย่างที่ดีที่สุดไป
ศึกษาในขั้นตอนต่อไป
2. การศึกษาผลิตภัณฑ์ แยมสั บปะรดสู ตรลดน้าตาล
2.1 ศึ ก ษาสู ต รแยมสั บ ปะรดที่ พ ัฒ นาจากสู ต รดั้ ง เดิ ม โดยการน าซู ค ราโลส (สารให้ ค วามหวาน)
มาแทนน้ าตาลทรายในปริ มาณที่ ต่ า งกั น ในสู ตร 4 สู ตร ก าหนดระดั บ ความหวานจากน้ าตาลทราย
: ซูคราโลส คือ 100:0, 70:30, 60:40 และ 50:50 หรื อ 0% 30% 40% 50% โดยคานวณจากระดับความหวานของซู
คราโลสที่หวานกว่าน้ าตาลทราย 600 เท่า จากนั้น ใช้สูตรแยมทั้ง 4 สู ตรที่ใช้ปริ มาณน้ าตาลที่ต่างกันมาประเมิ น
คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส
2.2 ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ยมสั บ ปะรดสู ต รต้ น แบบและสู ต รลดน้ าตาล
โดยนาผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น ไขมัน
ใยอาหาร โปรตีน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต ปริ มาณน้ าตาล และคานวนพลังงาน (AOAC, 2000)
2.3 ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ า งเก็ บ รั ก ษา โดย เก็ บ รั ก ษาสั บ ปะรด
แช่อิ่มอบแห้ง ในสภาวะอุณหภูมิห้อง จากนั้นสุ่ มเก็บตัวอย่างเพื่อประเมินคุณภาพตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
ได้แก่ คุณภาพทางกายภาพ และเคมีบางส่ วนได้แก่ ค่าสี ความชื้น ค่าวอเตอร์ แอคติวิต้ ี และ คุณภาพทางจุลินทรี ย ์
(ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ยีสต์และรา) ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด (Total Viable Count: AOAC, 2000) และปริ มาณ
ยีสต์ และรา (AOAC, 2000)
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การวิเคราะห์ผล ใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance : ANOVA) และทาการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสับปะรด ในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส(ความยืดหยุ่น) และความชอบ
โดยรวม นามาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช่วิธี Duncan’s Multiple Range Test (DRMT) วิเคราะห์
ผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
ผลการวิจัยและอภิปราย
1. ผลการศึกษาการลดขั้นตอนการผลิตสับปะรดแช่ อมิ่ อบแห้ ง
โดยศึกษาผลของการลดขั้นตอนในการแช่ อิ่ม ซึ่ งเดิมใช้เวลานาน และเพื่อลดระยะเวลาให้เร็ วขึ้น จึงได้
นาไปประเมินคุณภาพทางกายภาพด้านต่าง ๆ และทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส
รสชาติ เนื้ อสัมผัส (ความยืดหยุ่น) และความชอบโดยรวม โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิ มจานวน 50 คน ซึ่งเป็ นอาจารย์และ
นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์โดยใช้วิธีชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติเพื่อประเมินลการลดขั้นตอน การผลิต ผลการประเมินคุณภาพทางกายภาพด้านต่าง ๆ และผลการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส แสดงดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ผลการวัดคุณภาพของสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
คุณภาพ
ทางกายภาพ
ค่าสี L*
a*
b*
ค่า awns
ความชื้นns

วิธีการเดิม
ต้มในน้ าเดือด
แช่ 5 คืน
35.16 ± 0.02c
12.99 ± 0.18b
30.69 ± 0.24b
0.44 ± 0.03
20.20 ± 0.18

แบบที่ 1
ต้มในน้ าเดือด
แช่ 3 คืน
40.11 ± 0.75b
12.21 ± 0.21b
32.53 ± 0.07ab
0.45 ± 0.05
18.58 ± 0.25

แบบที่ 2
ต้มในน้ าเชื่อม
แช่ 2 คืน
47.98 ± 0.25 a
15.11 ± 0.13a
33.03 ± 0.10a
0.45 ± 0.07
18.15 ± 0.10

หมายเหตุ : a b หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)

L* แสดงค่าความมืด – สว่าง มีค่าตั้งแต่ 0 – 100
a* แสดงค่าสี แดง
เมื่อมีค่าเป็ น + แสดงความเป็ นสี เขียว เมื่อมีค่าเป็ น b* แสดงค่าสี เหลืองเมื่อมีค่าเป็ น + แสดงความเป็ นสี น้ าเงิน เมื่อมีค่าเป็ น –
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แบบที่ 3
ต้มในน้ าเชื่อม
แช่ 1 คืน
47.98 ± 0.25a
15.11 ± 0.13a
33.03 ± 0.10a
0.46 ± 0.07
19.18 ± 0.08
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
คะแนนความชอบ
คุณภาพ
วิธีการเดิม
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
ต้มในน้ าเดือด
ต้มในน้ าเดือด
ต้มในน้ าเชื่อม
ต้มในน้ าเชื่อม
ทางประสาทสัมผัส
แช่ 5 คืน
แช่ 3 คืน
แช่ 2 คืน
แช่ 1 คืน
ab
b
a
ลักษณะที่ปรากฏ
7.38 ± 0.70
7.32 ± 0.65
7.46 ± 0.64
7.44 ± 0.67a
สี
6.84 ± 0.74b
6.94 ± 0.77b
7.16 ± 0.84a
7.00 ± 0.81ab
กลิ่นรสns
6.70 ± 0.76
6.72 ± 1.03
6.86 ± 1.20
6.90 ± 0.76
รสชาติ
7.58 ± 1.00ab
7.06 ± 0.76b
7.88± 0.60a
7.62 ± 0.63 ab
เนื้อสัมผัสns
7.20 ± 0.55b
7.70 ± 0.86a
7.68 ± 0.84a
7.40 ± 0.74ab
ความชอบโดยรวม
7.14 ± 0.60b
7.04 ± 0.67b
7.58 ± 0.14a
7.56 ± 0.67a
หมายเหตุ : a b หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ผลการทดสอบคุณภาพทางกายภาพจากตารางที่ 1 พบว่าสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งแบบต้มในน้ าเชื่อมแล้วแช่
ไว้ 1 คืน และ 2 คืน มีค่าสี เหลืองสว่างมากกว่า จากค่า L* และค่า b* ในขณะที่การแช่อิ่มอบแห้งแบบเดิมและแบบ
ต้มในน้ าเดือดแล้วแช่อิ่ม 3 คืน จะสี สีคล้ ากว่า แต่จะมีค่า aw และค่าความชื้นไม่แตกต่างกันในทุกตัวอย่าง (p>0.05)
จากตารางที่ 2 พบว่าผูท้ ดสอบชิม 50 คน ให้การยอมรับสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งที่ได้จากแต่ละวิธีการไม่แตกต่างกัน
ในด้านกลิ่นรส และเนื้ อสัมผัส (p>0.05) ส่ วนคุณลักษณะด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ และ ความชอบโดยรวม
แตกต่างกัน (p ≤0.05) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกวิธีการลดขั้นตอนการทาสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง แบบที่ 2 ที่มีการต้ม
สับปะรดในน้ าเชื่อมและแช่ไว้ในน้ าเชื่อม 2 คืนไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป เนื่ องจากมีลกั ษณะที่ดี สี เหลืองสวย ไม่
คล้ าเกินไป และรสชาติเปรี้ ยวหวานของสับปะรดที่พอดี ไม่หวานมากเกินไป และสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งมีความ
แห้งดี ไม่เหนียวติดมือ

รู ปที่ 1 สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
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ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างเก็บรักษา เป็ นผลการวิเคราะห์คุณภาพทาง
จุลินทรี ยร์ ะหว่างการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลินทรี ยข์ องผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้งระหว่างการศึกษา
อายุการเก็บที่อุณหภูมิหอ้ ง
สับปะรดแช่ อมิ่ อบแห้ ง
ระยะเวลาเก็บ (วัน)
aw
TVC (CFU/g)
Yeast & Mold (CFU/g)
0
0.42
<10
<10
15
0.45
<10
<10
30
0.46
<10
<10
45
0.50
<10
<10
60
0.55
<10
<10
ในส่ วนของคุ ณ ภาพด้ า นจุ ลิ น ทรี ย์ ข องสั บ ปะรดแช่ อิ่ ม อบแห้ ง เมื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ นเวลา 2 เดื อ น
จากตารางที่ 3 ปริ มาณจุ ลินทรี ยท์ ้ งั หมดและปริ มาณยีสต์ รา ยังเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ที่ระบุว่า จุลินทรี ย ์
ทั้งหมดต้องน้อยกว่า 1 x 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม เชื้ อรา ต้องน้อยกว่า 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม (มผช.
ผักผลไม้อบแห้ง เลขที่ 136/2558) เมื่อพิจารณาจากค่า aw ของสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง ที่ค่า aw มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
ค่าเริ่ มต้น เมื่อเก็บเป็ นเวลานาน 2 เดือน มีค่า 0.55 แต่ยงั คงต่ากว่า 0.75 ซึ่งผ่านตามข้อกาหนดของมาตรฐานมผช. ผัก
ผลไม้อบแห้ง ถ้าค่า aw ของอาหารสู งกว่า 0.75 เป็ นค่าที่จุลินทรี ยโ์ ดยเฉพาะเชื้อราสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดังนั้น
สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง มีอายุในการเก็บรักษาไม่ต่ากว่า 60 วัน เมื่อพิจารณาจากค่า aw ที่ยงั ผ่านตามข้อกาหนดของ
มผช. ผักผลไม้อบแห้ง
2. ผลการศึกษาสู ตรแยมสั บปะรดบ้ านคาสู ตรลดน้าตาล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากสับปะรดเพื่อหาสู ตรที่ดีที่สุดสาหรับการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์แยมที่เหมาะสม
สาหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านคา ซึ่ งกลุ่มชุมชนมีผลิตภัณฑ์เดิมเป็ นการจาหน่ ายสับปะรดผลสด น้ าสับปะรดคั้นสด
และเหลือส่ วนที่เป็ นเนื้ อสับปะรดมาทาผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน บางครั้งจานวนสับปะรดล้นตลาด บางครั้งผลสด
ไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และอาจมีสับปะรดตกเกรดทาให้จาหน่ายในรู ปแบบเดิมไม่ได้ จึงได้ปรับเปลี่ยน
เพื่อเพิม่ ช่องการทางจาหน่ายโดยใช้ส่วนผสมจากน้ าคั้นสับปะรดและส่ วนเนื้ อสับปะรดมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์แยม ซึ่ง
จะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มและพัฒนาเป็ นแยมสู ตรลดน้ าตาลสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการลดการบริ โภคน้ าตาล
2.1 ผลการศึกษาแยมสับปะรดสู ตรลดน้ าตาล
นาสู ตรพื้นฐานแยมสับปะรดที่ได้รับการยอมรับ คือใช้อตั ราส่ วนระหว่างน้ าสับปะรดและเนื้ อสับปะรดที่
ระดับ 50 : 50 มาดัดแปลงเป็ นสู ตรลดน้ าตาล โดยใช้น้ าตาลซู คราโลสเป็ นสารให้ความหวานมาทดแทนน้ าตาล
ซู โครส 3 ระดับ คือ 30% 40% และ 50% ของความหวานจากน้ า ตาลทรายที่ ใช้ท้ งั หมด เมื่ อนาผลิ ตภัณฑ์แยม
สับปะรดที่ลดน้ าตาลเพื่อลดพลังงานมาประเมินคุณภาพทางกายภาพ และทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ผล
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เพื่อคัดเลือกสู ตรที่ได้รับการยอมรับ ผลการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ และผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
แยมสับปะรดสู ตรลดน้ าตาล ดังตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 ผลการวัดคุณภาพของแยมสับปะรดสู ตรลดน้ าตาล
คุณภาพ
สู ตรพื้นฐาน
ลดน้าตาล
30%
ค่าสี L* ns
a*
b*ns
ค่า aw

47.90 ± 0.05
5.11 ± 0.23b
13.11 ± 0.20
0.48 ± 0.05b

46.08 ± 0.15
6.02 ± 0.21a
13.53 ± 1.07
0.50 ± 0.03b

ลดน้าตาล
40%

ลดน้าตาล
50%

46.45 ± 0.75
6..88 ± 0.40a
13.42 ± 0.58
0.55 ± 0.04ab

46.99 ± 0.22
7.00 ± 0.35a
13.53 ± 0.85
0.58 ± 0.02a

หมายเหตุ : a b หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 5 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแยมสับปะรดสู ตรลดน้ าตาล
คะแนนความชอบเฉลีย่
คุณลักษณะ
สู ตรพื้นฐาน
ลดน้ าตาล
ลดน้ าตาล
ลดน้ าตาล 50%
30%
40%
ns
ลักษณะที่ปรากฏ
7.22±0.73
7.25±0.81
7.27±0.99
7.30±0.79
ns
สี
7.30±0.61
7.27±0.93
7.30±0.76
7.35±1.15
ns
กลิ่นรส
7.33±0.89
7.25±0.53
7.38±0.83
7.35±0.87
a
ab
b
รสชาติ
7.98±1.11
7.0±0.16
7.25±0.92
7.00±0.96b
เนื้อสัมผัส(การแผ่กระจาย)
7.07±0.81a
7.07±0.64 ab
7.00±0.48b
6.85±0.75b
ความชอบโดยรวม
7.53±086a
7.47±0.71 a
7.25±0.86ab
7.03±0.87b
หมายเหตุ : a b หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ผลการทดสอบคุณภาพทางกายภาพจากตารางที่ 4 พบว่าแยมสับปะรดสู ตรลดน้ าตาล มีค่าสี แตกต่างกับสู ตร
พื้นฐานเดิมที่ใช้น้ าตาลซูโครสเล็กน้อย โดยพิจารณาจากค่า L* ที่และ b*ของทั้ง สู ตรที่ไม่ต่างกัน ยกเว้น ค่า a* ที่มี
ค่ า สี แดงเพิ่ ม ขึ้ น ยิ่ง ใช้ซู ค ราโลสทดแทนน้ า ตาลท าให้แ ยมสั บ ปะรดมี สี อ่ อ นลง ด้วยปริ ม าณน้ า ตาลน้อย การ
เกิดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน่ จากน้ าตาลกับความร้อนน้อยลง สี ของแยมจึงมีสีอ่อนลง ปริ มาณน้ าตาลที่ใช้ลดลง จึง
ไม่มีโมเลกุลของน้ าตาลไปจับกับน้ า มี ส่วนให้แยมมี ค่า aw ลดลง เมื่ อใช้ซูคราโลสทดแทนน้ าตาลมากขึ้น เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส จากตารางที่ 5 พบว่าผูท้ ดสอบชิ ม 50 คน ให้คะแนน
ความชอบคุณลักษณะลักษณะปรากฏ ด้านสี และกลิ่นรส ของแยมสับปะรดทุกสู ตรไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่ วน
คุณลักษณะด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส (การแผ่กระจาย) และความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับสู ง
ที่สุดที่สูตรพื้นฐาน ไม่แตกต่างกับ สู ตรลดน้ าตาล 30 ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และไม่แตกต่างกับสู ตรลดน้ าตาล
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40% เฉพาะด้านความชอบโดยรวม จากผลการทดสอบชิ ม พบว่ายิ่งใช้ซูคราโลสทดแทนน้ า ตาลทรายมากขึ้ น
คะแนนความชอบยิ่งลดลงในด้าน รสชาติ เนื้ อสัมผัส (การแผ่กระจาย) และความชอบโดยรวม ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง
เลือกใช้ซูคราโลสเป็ นสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลทรายร้อยละ 30 ในผลิตภัณฑ์แยมสู ตรสาหรับผูบ้ ริ โภคที่
ต้องการหลีกเลี่ยงการบริ โภคน้ าตาล
สาหรับผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดสู ตรต้นแบบและสู ตรลดน้ าตาล โดย
นาผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดสู ตรต้นแบบและสู ตรลดน้ าตาลมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และองค์ประกอบทาง
เคมี และคานวนพลังงาน (AOAC, 2000) ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 องค์ประกอบทางเคมีของแยมสับปะรดสู ตรต้นแบบและสู ตรลดน้ าตาล
ปริมาณในแต่ ละสู ตร
องค์ประกอบทางเคมี
สูตรต้นแบบ
สู ตรลดน้ าตาล
ความชื้น (%)
35.58±0.92b
39.41±0.72a
โปรตีน (%) ns
0.40±0.09
0.51±0.05
ns
ไขมัน (%)
0.10±0.08
0.12±0.05
a
คาร์โบไฮเดรต
60.52
55.15b
Total sugar (%w/w)
19.4±0.89a
16.1±0.74b
ใยอาหาร
3.20±0.12b
3.91±0.04a
พลังงาน (kCal)
244.58a
203.72b
จากตารางแสดงองค์ป ระกอบทางเคมี ข องแยมสั บ ปะรดสู ต รต้นแบบและสู ต รลดน้ า ตาล พบว่า แยม
สั บ ปะรดทั้ง สองสู ตร มี ป ริ ม าณโปรตี น และไขมัน ไม่ แตกต่ า งกัน แต่ ป ริ ม าณองค์ป ระกอบอื่ น ๆ แตกต่ า งกัน
โดยเฉพาะค่าพลังงานที่ ได้จากการคานวณ พบว่า สู ตรลดน้ าตาลซึ่ งใช้ซูคราโลสทดแทนความหวานจากน้ าตาล
ทรายร้อยละ 30 มีค่าพลังงาน 203.72 kcal ซึ่ ง น้อยกว่าสู ตรต้นแบบ ที่มีค่าพลังงาน 244.58 kcal คิดเป็ นการลด
พลังงานลงร้อยละ 16.7
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตภัณฑ์ แยมสับปะรดสู ตรต้นแบบและสู ตรลดน้ าตาลที่เก็บใน
บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้วปิ ดสนิ ทเก็บที่ที่อุณหภูมิห้อง สุ่ มตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณภาพ โดยเริ่ มตั้งแต่วนั แรก และทาการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดสู ตรต้นแบบและสู ตรลดน้ าตาลในทุก 15 วัน เพื่อประเมิน
อายุการเก็บ ผลการทดลองแสดงดังตาราง ที่ 7
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รู ปที่ 2 แยมสับปะรด
ตารางที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดสู ตรต้นแบบและสู ตรลดน้ าตาลระหว่าง
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง
แยมสู ตรต้ นแบบ
แยมสู ตรลดน้าตาล
ระยะเวลาเก็บ
จุลินทรี ย ์
ยีสต์ รา
E. coli
จุลินทรี ย ์
ยีสต์ รา
E. coli
(วัน)
(MPN/g)
ทั้งหมด
(CFU/g)
ทั้งหมด
(CFU/g) (MPN/g)
(CFU/g)
(CFU/g)
0
<10
<10
<3
<10
<10
<3
15
<10
<10
<3
<10
<10
<3
30
<10
<10
<3
<10
<10
<3
45
35
<10
<3
<10
<10
<3
60
120
<10
<3
<10
<10
<3
ในช่วงการเก็บรักษาที่ 60 วัน มีการเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะทางด้านจุลินทรี ย ์ ได้แก่ จุลินทรี ยท์ ้ งั หมด
ยีสต์ รา และ E.coli ยังมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินกว่าค่าที่กาหนด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแยม (มผช.
342/2547) แต่จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเล็กน้อยในช่วงระยะการเก็บ 45-60 วัน
จากผลการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายผลได้ ว่ า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ปจากสั บ ปะรดบ้ า นคา
ที่ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษานั้น มีความสอดคล้องกับลักษณะของวิธีการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งของ (อรรณพ,2552) ที่
ก ล่ า ว ว่ า ก า ร ผ ลิ ต สั บ ป ะ ร ด แ ช่ อิ่ ม อ บ แ ห้ ง โ ด ย ก า ร ใ ช้ ส า ร ล ะ ล า ย อ อ ส โ ม ติ ก น้ า ต า ล
ไซลิทอลโดยแช่ชิ้นสับปะรดที่มีความหนา 1.5 cm มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.0 cm ลงในสารละลายที่มีแคลเซียม
คลอไรด์เข้มข้น 1% และกรดซิตริ กเข้มข้น 1.5% เป็ นเวลานาน 3 ชัว่ โมง แล้วจึงนามาแช่ต่อในสารละลายน้ าตาลไซ
ลิทอลผสมน้ าคั้นสับปะรด (อัตราส่ วน 3:1) ปรับค่าพีเอสของสารละลายให้เท่ากับ 4.0 โดยใช้อตั ราส่ วนระหว่างเนื้ อ
สับปะรดต่อสารละลายออสโมติกที่ใช้ในการออสโมซิสเป็ น 1:3 ทาการออสโมซิสเป็ นเวลานาน 3 วัน โดยในวันที่
1 ใช้สารละลายออสโมติก น้ าตาลไซลิทอลที่มีค่า TSS เท่ากับ 30°Brix แล้วทาการปรับเป็ น 40 และ 50°Brix ใน
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วันที่ 2 และ 3 ตามลาดับ เมื่อทาการออสโมซิสครบ 3 วันแล้ว จึงนาไปอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็ นเวลานาน 18 ชัว่ โมง
จะได้ชิ้นสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งที่คงตัว โดยมีค่าแรงตัด และค่าการยุบตัวน้อยกว่าชิ้น สับปะรดแช่อิ่มอบแห้งที่ผลิต
จากการใช้สารละลายออสโมติกน้ าตาลซูโครส คือ 4805.43 ± 13.69 กรัมฟอร์ส และร้อยละ 75.08 ± 0.22 ตามลาดับ
มีสีเหลืองที่สว่างกว่า และเกิดสี น้ าตาลแดงน้อยกว่า และยังมีความหวานน้อยกว่าโดยพบว่ามี ปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้เพียง 35.00 ± 1.00°Brix ในขณะที่การใช้สารสลายออสโมติกน้ าตาลซูโครสจะได้ชิ้นสับปะรดที่มีสีเหลือง
เข้มออกแดง และมีปริ มาณของแข็งที่ละลายได้สูงถึง 40.67 ± 1.15°Brix อีกทั้งการใช้สารละลายออสโมติกน้ าตาล
ไซลิทอลในการออสโมซิสยังทาให้จานวนเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด และเชื้อยีสต์และราในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเหลือเพียง
1.92 ± 0.24 และ 2.82 ± 0.07 log cfu/g และผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
ที่ผลิตโดยกระบวนการแช่ อิ่มแบบช้าด้วยสารละลายออสโมติกน้ าตาลไซลิทอลได้รับคะแนนความชอบรวมไม่
แตกต่างจากสับปะรดแช่อิ่มอบแห้งที่ใช้สารละลายออสโมติกน้ าตาลซูโครสในกระบวนการออสโมซิส ดังนั้นจึงนา
น้ าตาลไซลิทอลมาใช้ทดแทนน้ าตาลซู โครสในกระบวนการผลิ ตสับปะรดแช่ อิ่มอบแห้งได้ รวมถึงงานวิจยั ของ
(พิสุทธิ ,2553) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง โดยได้ศึกษาผลของการใช้สารกลุ่ม
แคลเซี ยมต่อคุณภาพของชิ้นแคนตาลูปในช่วง Pretreatment ก่ อนเข้าสู่ กระบวนการออสโมซิ ส ได้ศึกษาผลของ
วิธีการออสโมซิสต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง และศึกษาผลของการใช้น้ าตาลซูโครสร่ วมกับการใช้สาร
ดูดความชื้นต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง พบว่า การใช้สารละลายแคลเซี ยมแลคเตตที่ความเข้มข้นร้ อย
ละ 2 มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีค่าความแข็งโดยเฉลี่ยสู งที่สุด เนื่องจากมีค่าความแข็งโดยเฉลี่ยสู งที่สุด
ในการศึกษาผลของวิธีการออสโมซิ สและชนิ ดของสารออสโมติกต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่ม พบว่า แคนตา
ลูปที่ผ่านกระบวนการออสโมซิสแบบช้ามีค่าความแข็งน้อยกว่าแคนตาลูปที่ผ่านกระบวนการออสโมซิสแบบเร็ ว
(P≤0.05) แต่เมื่อพิจารณาผลการทดลองทางประสาทสัมผัส พบว่า กระบวนการออสโมซิ ส ทั้ง 2 วิธี ให้คะแนน
ความชอบรวมไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ดังนั้นจึงเลือกกระบวนการออสโมซิสแบบเร็ ว มาใช้ในการศึกษาผลของการ
ใช้น้ า ตาลซู โครสร่ วมกับ การใช้ส ารดู ดความชื้ นต่ อคุ ณภาพของแคนตาลูป แช่ อิ่ม อบแห้ง พบว่า การใช้ส ารดู ด
ความชื้นทุกชุดการทดลองสามารถลดค่าความแข็งและค่า aw ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ชุดควบคุม และยังส่ งผลให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความชอบรวมสู งกว่าชุดควบคุม ดังนั้นการ
ใช้ส ารดู ดความชื้ นสามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณฑ์แคนตาลู ป แช่ อิ่ม อบแห้ง ได้ ส าหรั บผลการศึ ก ษา
ผลิตภัณฑ์แยมสับปะรดสู ตรลดน้ าตาลมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (เบญจางค์และคณะ,2562) เป็ นศึกษาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมพริ กลดน้ า ตาลเพื่อส่ ง เสริ มการมีสุ ขภาพที่ดีและสร้ างผลิ ตภัณฑ์ที่ความแปลกใหม่ ใ ห้กับ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้ศึกษาปริ มาณสารซูคราโลสทดแทนน้ าตาลในแยมพริ ก โดยการลดน้ าตาลทรายและทดแทนด้วย
สารซูคราโลสโดยเทียบเป็ นความหวานสัมพัทธ์ ของปริ มาณน้ าตาลทั้งหมด และเปรี ยบเทียบกับสู ตรพื้นฐาน พบว่า
สู ตรร้อยละ 15 ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัส ไม่ แตกต่างกับสู ตรพื้นฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ในส่ วนของการปรั บปรุ งเนื้ อสัมผัส โดยศึกษาปริ มาณเพคติน พบว่ า สู ตรร้ อยละ 1.75 ผูท้ ดสอบชิ มให้คะแนน
ความชอบมากที่สุดในทุกด้าน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับทุกสู ตร จึงคัดเลือก
สู ตรร้อยละ 1.75 เป็ นผลิตภัณฑ์แยมพริ กลดน้ าตาล มีสารอาหาร คาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 85.27 ±0.24, ไขมันร้อยละ
0.00 ±0.00, โปรตีนร้อยละ 0.25 ±0.00, ความชื้นร้อยละ 14.13 ±0.11,
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ปริ มาณเถ้าทั้งหมดร้อยละ 0.35 ±0.1, เส้นใย ร้อยละ 0.87 ±0.24 และพลังงาน 297.73 ± 25.58 กิโลแคลอรี่ โดยใน
ปริ มาณหนึ่งหน่วยบริ โภค (1 ช้อนโต๊ะ) มีพลังงาน 44.66 กิโลแคลอรี
สรุปผล
การวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสับปะรดบ้านคา โดยการศึกษา
วิธีการปรั บปรุ งขั้นตอนการผลิ ตสับปะรดแช่ อิ่มอบแห้ง และเพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แยมสับปะรดบ้านคาสู ตรลด
น้ าตาล โดยผลการวิจยั สรุ ปว่า สับปะรดแช่ อิ่มอบแห้ง ใช้ระยะเวลาการต้มในน้ าเชื่ อมและแช่ไว้ จานวน 2 คืน
เหมาะสมที่สุด ซึ่ งมีลกั ษณะที่ดี สี เหลืองสวย ไม่คล้ าเกินไป และรสชาติเปรี้ ยวหวานของสับปะรดที่พอดี ไม่หวาน
มากเกินไป และมีความแห้งดี ไม่เหนียวติดมือ สาหรับสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง สามารถมีอายุในการเก็บรักษาไม่ต่า
กว่า 60 วัน เมื่อพิจารณาจากค่า aw ที่ผ่านตามข้อกาหนดของ มผช. ผักผลไม้อบแห้ง และการใช้ซูคราโลสทดแทน
น้ าตาลทราย เป็ นสารให้ความหวาน ร้อยละ 30 ในผลิตภัณฑ์แยมสู ตรลดน้ าตาล เหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการ
หลีกเลี่ยงการบริ โภคน้ าตาล รวมถึงแยมสับปะรดสู ตรลดน้ าตาล มีค่าพลังงาน 203.72 kcal ซึ่งน้อยกว่าสูตรต้นแบบ
ที่มีค่าพลังงาน 244.58 kcal คิดเป็ นการลดพลังงานลงร้อยละ 16.7
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการเสริ มใบมะรุ มตากแห้งในอาหารต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาดุก
ลูก ผสม วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely Randomized Designed, CRD) ประกอบด้วย 4 ชุ ดการ
ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า โดยใช้อาหารที่ มีส่ วนผสมของใบมะรุ ม ตากแห้ง 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 5, 10 และ 15
เปอร์ เซ็ น ต์ อาหารทุ ก สู ต รมี โปรตี น 37 เปอร์ เซ็ น ต์ เลี้ ย งปลาดุ ก ลู ก ผสมที่ มี ค วามยาวเริ่ ม ต้น เฉลี่ ย 2.55 ± 0.26
เซนติเมตร และน้ าหนักเริ่ มต้น เฉลี่ย 4.17±0.44 กรัม ในกระชังขนาด 1 × 2 × 1.5 เมตร จานวน 12 กระชัง แต่ละ
กระชังปล่อย 50 ตัว โดยให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ทาการสุ่ มปลากระชังละ 30
ตัว ชัง่ น้ าหนัก และวัดความยาวของปลา ทุก ๆ 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินค่าน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริ ญเติบโต
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อ และอัตรารอดตาย เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองพบว่า ปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารที่มี
ส่ วนผสมของใบมะรุ ม ตากแห้ง 5% มีค่าน้ าหนักที่ เพิ่มขึ้นสู งสุ ด อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสู งที่สุด และมี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อต่าที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) อย่างไรก็ตามอัตราการรอดตายของปลา
ในทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) จากผลการทดลองสรุ ปได้วา่ การเสริ มใบมะรุ ม
ตากแห้งในอาหารปลาดุกลูกผสมที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุด
คาสาคัญ: ปลาดุกลูกผสม อัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการรอด ใบมะรุ มตากแห้ง
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Abstract
The feeding trial was carried out to determine the effects of dried moringa leaves supplemented – feed
growth and the survival rate of hybrid catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus). The Completely
Randomized Designed (CRD) experiment was divided into 4 treatments with 3 replications. Four experimental
diets were supplemented with dried moringa leaves at 4: 0 % (control), 5 %, 10 % and 15%, which all diets
contained 37% protein. Six hundred hybrid catfish, with average initial length of 2.55 ± 0.26 cm and average
initial weight of 4.17 ± 0.44 g, were randomly distributed into twelve hapa of size 1 × 2 × 1.5 m. Fish were fed
twice a daily, for a 10-week trial period. Thirty fish form each cage were randomly sampling to weighed and
measured length fortnightly during the experiment period. weight gain, daily growth, feed conversion ratio and
survival rate were analyzed. At the end of the experiment, the result showed that the hybrid catfish fed by diet
supplemented with 5% dried moringa leaves had the highest weight gain, average daily growth and the lowest
feed conversion ratio (P<0.05). However, survival rate of all treatments was not significantly different (P>0.05).
From the experimental results, it can be concluded that the supplementation of dietary dried moringa leaves in
hybrid catfish diet at 5% was able to improve growth performance of hybrid catfish and to reduce feed cost by
one baht per kilogram.
Keyword: hybrid catfish, growth rate, survival rate, dried moringa leaves
บทนา
ปลาดุ ก ลู ก ผสม (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus) เป็ นปลาที่ เลี้ ย งง่ าย เจริ ญ เติ บ โตเร็ ว กิ น
อาหารได้เกือบทุกชนิ ด อดทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ทนทานต่อโรค และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น และมีความ
ต้องการของตลาดสู ง รวมทั้งยังเป็ นแหล่งโปรตีนราคาถูกอีกด้วย การเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ต้นทุนหลัก คือ
อาหารปลา ซึ่งปลาดุกบิ๊กอุยมีความต้องการโปรตีนในอาหารที่สูงถึง 37 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนในอาหารปลาส่ วนใหญ่
มาจากปลาป่ น ซึ่ งมี ราคาแพง การนาพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ช่วยให้ลดต้นทุนค่าอาหาร
ใช้เสริ มหรื อทดแทนวัตถุดิบโปรตีนจากสัตว์ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มโปรตีนคุณภาพสู ง ราคาถูก โดยมีพืชหลากหลายชนิดที่
นิยมนามาศึกษา และที่พบมากคือ มะรุ ม
มะรุ ม เป็ นไม้ยืน ต้น ที่ ป ลู ก ได้ง่ าย และพบโดยทั่ว ไปในประเทศไทย ใบมะรุ ม มี โ ปรตี น สู ง ถึ ง 30.29
เปอร์เซ็นต์ มีวิตามีนซี และวิตามินเอสูง (Moyo et al., 2011) และกรดอะมิโนที่จาเป็ น สามารถนาไปใช้เสริ มอาหาร
สัตว์ได้ (Afuang et al., 2003) ในใบมะรุ มยังมีสารที่ขดั ขวางการนาไปใช้ประโยชน์ทางโภชนะ เช่น ปริ มาณ tannin
1.4 เปอร์เซ็นต์ และมีปริ มาณ total phenolic 2.7 เปอร์เซ็นต์ (Gupta et al., 1989) แต่พบในปริ มาณที่นอ้ ยมากไม่เป็ น
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อันตรายต่อสัตว์ ปัจจุบนั ได้มีการศึกษาทดลองการใช้เป็ นวัตถุดิบในอาหารสัตว์ เช่น ปลาหมอชุมพร (ดวงใจ และธ
นากร, 2662) ปลานิ ล (บัณ ฑิ ต และศิ ริ ภ าวี , 2554) ปลาเผาะ (Puycha et al., 2017) ปลาดุ ก แอฟริ ก า (Ayotunde
Ezekiel et al., 2016) ไก่กระทง (ณิ ฐิมา และคณะ, 2557) ไก่ไข่ (ณิ ฐิมา และคณะ, 2558) นกกระทาไข่ (ณิ ฐิมา และ
คณะ, 2559) เป็ นต้น ซึ่ งใบมะรุ มจึงน่าจะเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิ ดใหม่ที่มีศกั ยภาพทั้งการเป็ นแหล่งของโปรตีน
วิตามิน และสารสี รวมทั้งสารต้านอนุ มูลอิสระ และต้านจุลินทรี ย ์ ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็ นอาหารเสริ ม
โปรตี น รวมถึ งสารปฏิชีวนะ ซึ่ งมีราคาแพง และมี ปั ญหาเรื่ องการตกค้างของสารปฏิชี วนะ การใช้ในมะรุ มใน
อาหารสัตว์จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการผลิตสัตว์น้ าอินทรี ย ์ และช่วยลดต้นทุนค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาได้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมลูกปลา และการทดลอง
ลูกปลาที่ใช้ในการทดลองนั้น ได้จากลูกปลาที่มีการเพาะฟั กและอนุบาลในรุ่ นเดียวกัน ซึ่ งมีอายุ 20 วัน ลูก
ปลามีน้ าหนักเฉลี่ย 4.1 กรัมต่อตัว และมีความยาวเฉลี่ย 2.5 เซนติเมตรต่อตัว ก่อนเริ่ มการทดลองพักปลาไว้ 7 วัน
เพื่อให้ลูกปลาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และฝึ กให้ลูกปลากินอาหาร โดยใช้อาหารสู ตรควบคุม (อาหารที่ มี
ส่ วนผสมของใบมะรุ ม 0 เปอร์เซ็นต์) โดยปล่อยในอัตรา 50 ตัวต่อตารางเมตร ในกระชังขนาด 1 × 1 × 1.5 เมตร ที่
ระดับ ความลึ ก 1 เมตร โดยให้ อาหารในอัตรา 10 เปอร์ เซ็ นต์ข องน้ าหนัก ปลา/ตัว/วัน (ศูน ย์วิจยั และพัฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสตูล, 2563) และจะมีการปรับปริ มาณอาหารทุก ๆ 2 สัปดาห์ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 07.00
น. และ 17.00 น.
การวัดค่าคุณภาพน้ า ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็ นกรดเป็ นด่าง ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ า แอมโมเนี ย
และไนไตรท์ โดยทาการเก็บตัวอย่างน้ าทาการวัดค่าทุก ๆ 2 สัปดาห์ มีวิธีการดังนี้ อุณหภูมิ ใช้ Thermometer, ความ
เป็ นกรดเป็ นด่าง ออกซิ เจนละลายน้ า ใช้ DO meter, ใช้ pH meter, สาหรับการวัดปริ มาณแอมโมเนี ย และไนไตรท์
ใช้วิธีของ Standard Method (APHA, 1998)
2. การเตรียมอาหารทดลอง
การเก็บใบมะรุ ม นามาล้างน้ าให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง จากนั้นนามาอบในตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven) ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส จนแห้งดี แล้วนามาบดให้ละเอียด จะได้ผงใบมะรุ ม จากนั้นนาผงใบมะรุ มมาผสมกับ
วัตถุดิบอื่น ๆ คลุกเคล้าให้เข้ากัน นาไปอัดเม็ดด้วยเครื่ องบดอาหารแบบมินเซอร์ และนาอาหารที่ได้ไปอบให้แห้ง
ในตูอ้ บรมร้อน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 12 ชัว่ โมง โดยแสดงสัดส่ วนของวัตถุดิบในการผสมอาหารในตารางที่
1 จากนั้นนาอาหารที่ผสมผงใบมะรุ มที่ระดับต่างกันไปวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนที่ได้ เพื่อยืนยันปริ มาณโปรตีนของ
อาหาร เท่ากับ 35 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 1 สัดส่วนของวัตถุดิบในการผสมอาหาร
Ingredients
Fish meal
Soy bean meal
Moringa leaf
Rice bran
Broken rice
Premix
Total (g)

0
23
46
0
14
15.4
1.6
100

Moringa leaf in experimental (%)
5
10
23
23
43.7
41.44
5
10
11.3
8.56
15.4
15.4
1.6
1.6
100
100

15
23
39.2
15
5.8
15.4
1.6
100

3. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely Randomized Designed, CRD) ประกอบด้วยทดลอง 4 ชุด
การทดลอง (Treatment) การทดลองละ 3 ซ้ า (Replication) โดยทาการศึกษาการใช้ผงใบมะรุ มที่ระดับต่าง ๆ ดังนี้
การทดลองที่ 1 อาหารมีส่วนผสมของผงใบมะรุ ม 0 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม)
การทดลองที่ 2 อาหารมีส่วนผสมของผงใบมะรุ ม 5 เปอร์เซ็นต์
การทดลองที่ 3 อาหารมีส่วนผสมของผงใบมะรุ ม 10 เปอร์เซ็นต์
การทดลองที่ 4 อาหารมีส่วนผสมของผงใบมะรุ ม 15 เปอร์เซ็นต์
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
บันทึกการเจริ ญเติบโต โดยการชัง่ น้ าหนัก และวัดความยาวของปลา โดยสุ่ มปลากระชังละ 30 ตัว หรื อ 60
เปอร์เซ็นต์ของจานวนปลาแต่ละกระชัง ทาการวัดค่าทุก ๆ 2 สัปดาห์ และพร้อมกับทาการปรับปริ มาณอาหารตาม
น้ าหนัก ปลาที่ เพิ่ ม ขึ้น จากนั้น นามาค านวนหาค่าน้ าหนัก เฉลี่ ยที่ เพิ่ ม ขึ้ นของปลา (กรัมต่อตัว) ความยาวเฉลี่ย ที่
เพิ่มขึ้น (เซนติเมตรต่อตัว) น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อ และอัตราการรอดตาย
(เปอร์เซ็นต์) ดังนี้
น้ าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น = น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง – น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่ มการทดลอง
ความยาวเฉลี่ยที่เพิม่ ขึ้น = ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง – ความยาวเฉลี่ยเมื่อเริ่ มการทดลอง
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น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน)
= น้ าหนักสุ ดท้าย - น้ าหนักเริ่ มต้น
จานวนวันที่เลี้ยง
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR)
= ปริ มาณอาหารทั้งหมดที่ปลากินตั้งแต่เริ่ มจนสิ้ นสุ ดการทดลอง
น้ าหนักรวมเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง – น้ าหนักรวมเมื่อเริ่ มการทดลอง
อัตราการรอดตาย (Survival Rate %)
= จานวนปลาที่เหลือทั้งหมดเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง × 100
จานวนปลาที่ปล่อยเมื่อเริ่ มการทดลอง
นาค่าที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s
new multiple rang test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึ ก ษาการเสริ ม ใบมะรุ ม ตากแห้ ง ในอาหารที่ ร ะดั บ 0, 5,10, และ 15 เปอร์ เซ็ น ต์ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสม เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า การเจริ ญเติบโตของปลาดุก
ลูกผสม ในชุดการทดลองที่ 2 ที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของผงใบมะรุ ม 5 เปอร์ เซ็นต์ มี น้ าหนักและความยาว
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และน้ าหนักเพิ่มต่อวัน มีค่าสู งกว่าการใช้อาหารที่ผสมผงใบมะรุ ม 0, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ (P<0.05) เนื่ องจากใบมะรุ มมีก รดอะมิโนที่ จาเป็ น ได้แก่ methionine cystine tryptophan และ
lysine เป็ นต้น (Makkar and Becker, 1996) สามารถช่ วยในการเจริ ญเติ บ โต ซ่ อมแซมเนื้ อเยื่อ และเสริ มสร้ างภู มิ
ต้านทานได้ จึงทาให้ปลาดุกลูกผสมในการทดลองที่ 2 ที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของผงใบมะรุ ม 5 เปอร์เซ็นต์ มี
น้ าหนักและความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และน้ าหนักเพิ่มต่อวัน มีค่าสูงกว่าการใช้อาหารที่ไม่ผสมผงใบมะรุ ม รวมทั้งมี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อที่ต่ากว่าอีกด้วย อย่างไรก็ตามจากการทดลองพบว่า ปลาดุกลูกผสมที่ใช้อาหารผสม
ผงใบมะรุ ม 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริ ญเติบโตที่ลดลง เนื่องจากในใบมะรุ มมีสาร Phytic acid และ Saponins
(Shih et al., 2011) หากได้รับในปริ มาณมากเกินไปจะทาให้การเจริ ญเติบโตของปลาช้าลงได้ รวมถึงปลาดุกลูกผสม
เป็ นปลากินเนื้ อ (Carnivorous fish) ที่มีระบบทางเดินอาหารที่ส้ ันกว่า และความสามารถในการย่อยโปรตีนจากพืช
ได้ไม่ดีเท่าปลากินพืช (Herbivorous fish) จึงทาให้ไม่สามารถผสมผงใบมะรุ มในอาหารได้มากเท่าปลากินพืช ซึ่งผล
การทดลองสอดคล้องกับการทดลองในปลาหมอชุมพรพบว่า ระดับใบมะรุ มที่เหมาะสมในอาหารเพื่อเลี้ยงปลาหมอ
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ชุมพรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตที่ระดับ 5% (ดวงใจ และธนากร, 2662) และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ บัณฑิต และศิริภาวี (2554) การใช้ประโยชน์จากใบมะรุ มต่อการเจริ ญเติบโต และประสิ ทธิภาพการย่อยโปรตีน
ของปลานิ ล โดยสามารถผสมใบมะรุ มในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลานิ ลได้สูงถึง 10% และพบว่าปลานิ ล ที่ได้รับอาหาร
ผสมใบมะรุ มมากกว่า 15 เปอร์ เซ็นต์ ส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตลดลง (Richter et al., 2003) และผลการทดลองที่ 2
ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของผงใบมะรุ ม 5 เปอร์เซ็นต์ มี อตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อต่ากว่าการใช้อาหารที่ผสม
ใบมะรุ ม 0, 10 และ 15 เปอร์ เซ็นต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่ วนอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสม
พบว่า ปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารไม่ผสมผงใบมะรุ ม (ชุดควบคุม) และปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารผสมผงใบ
มะรุ มที่ระดับแตกต่างกัน มีอตั ราการรอดตายไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงในตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุย โดยใช้อาหารผสมใบมะรุ ม ตลอดระยะเวลา 10
สัปดาห์ พบว่า อุณหภูมิ มีค่าเฉลี่ย 30.08±0.59 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง มีค่าเฉลี่ย 7.32±0.01 ปริ มาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ า มีค่าเฉลี่ย 4.32±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย มีค่าเฉลี่ย 0.015±0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร
และไนไตรท์ มีค่าเฉลี่ย 0.016±0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยคุณภาพน้ าแต่ละพารามิเตอร์ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ซึ่ งคุณภาพน้ าที่ ทาการวัดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า (Boyd and Lichkoppler,
1991) แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโต อัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสม ที่ได้รับอาหารผสมผงใบมะรุ มใน
ระดับที่แตกต่างกัน เป็ นเวลา 10 สัปดาห์
Level of dried moringa leaf (%)
Growth performance
0
5
10
Initial weight (g/fish)
4.18±0.04a
4.17±0.03a
4.16±0.03a
Final weight (g/fish)
93.91±1.10b
103.48±1.07a
93.83±1.10 b
Weight gain (g/fish)
89.73±1.10 b
99.32±1.37 a
89.67±1.20 b
Initial length (cm/fish)
2.57±0.02a
2.54±0.02a
2.54±0.02a
Final length (cm/fish)
23.12±0.14 b
24.47±0.07 a
23.07±0.10 b
Length gain (cm/fish)
20.55±0.14 b
21.95±0.10 a
20.53±0.07 b
Average daily gain (g/fish/day)
1.28±0.31 b
1.42±0.42 a
1.28±0.30 b
Feed conversion ratio
1.74±0.01 b
1.10±0.01 a
1.72±0.01b
Survival rate (%)
100
100
100
All values mean ± SD, obtained from three replicates.
Values in the same row with different superscript letters are significantly different (P<0.05).
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15
4.17±0.04a
93.54±1.12 b
89.38±1.10 b
2.55±0.02a
23.04±0.02 b
20.50±0.12 b
1.28±0.31 b
1.75±0.01b
100
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ตารางที่ 3 คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ได้รับอาหารผสมผงใบมะรุ มในระดับที่แตกต่างกัน เป็ น
เวลา 10 สัปดาห์
Level of dried moringa leaf (%)
Water quality
0
5
10
15
Temperature (oC)
31.00±1.14a
30.45±0.90 a
30.1±0.91 a
28.80±0.91 a
pH
7.28±0.03a
7.35±0.01a
7.28±0.01a
7.35±0.01 a
DO (mg/l)
4.32±0.04a
4.35±0.06a
4.30±0.09a
4.30±0.09a
Ammonia (mg/l)
0.015±0.001a
0.015±0.001a
0.015±0.001a
0.015±0.001a
Nitrite (mg/l)
0.015±0.001a
0.015±0.001a
0.016±0.001a
0.016±0.001a
All values mean ± SD, obtained from three replicates.
Values in the same row with no different superscript letters are not significantly different (P>0.05).
สรุปผล
การเสริ มใบมะรุ มในอาหารปลาดุกลูกผสมที่ระดับ 5 เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสู งที่สุด และมี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อต่าที่สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของปลาดุกลูกผสม ส่ วนการใช้ใบ
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของวัสดุผสมลูกตีนเป็ ดน้ าต่อการเป็ นวัสดุปลูกผักบุง้ จีนมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาผลตีนเป็ ดน้ าที่
ถูกทิ้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาใช้เป็ นวัสดุปลูกและเป็ นแนวทางในการพัฒนาวัสดุปลูกที่หาได้จากธรรมชาติ โดย
นาผลตีนเป็ ดน้ ามาบดและหมัก (Waste) วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 5 ชุดการทดลอง ได้แก่ วัสดุ
ผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าที่ประกอบด้วยลูกตีนเป็ ดน้ า มูลวัว ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และไดแอมโมเนี ยมฟอสเฟต (Mixed Waste)
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 250 กรัม วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับ
ดิน 500 กรัม วัส ดุ ผสมจากผลตี นเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิ น 750 กรัม และดิ นผสมมาปลูก ทดสอบด้วย
ผักบุง้ จีนเพื่อดูการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักบุง้ จีน จากผลการทดลอง พบว่าทุกชุดการทดลองที่มีการใช้วสั ดุ
ผสมจากผลตี น เป็ ดน้ า (Mixed Waste) และใช้ว สั ดุ ผ สมจากผลตี น เป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ ว มกับ ดิ น ส่ งผลให้
ผักบุง้ จีนมีการเจริ ญเติบโตด้านความสู ง จานวนใบ และค่าคลอโรฟิ ลล์ในภาพรวมสู งใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ดินผสม ด้านผลผลิต พบว่าการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
(Mixed Waste) ให้น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งเฉลี่ยสู งที่สุดอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้
ดินผสม โดยมีค่าเท่ากับ 24.42 กรัมและ 7.88 กรัม ตามลาดับ
คาสาคัญ: วัสดุปลูก ผลตีนเป็ ดน้ า ผักบุง้ จีน
Abstract
The effect of Cerbera odollam mixtures on growth of water convolvulus aimed to bring the discarded
gaerth fruit to benefit as a growing media and a guideline for developing natural planting material by crushing
and fermenting Cerbera odollam. The experimental design was CRD with 5 treatments, mixed waste (mixed
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waste consists of Cerbera odollam, marnue, organic fertilizer and DAP), mixed waste with 250 g soil, mixed
waste with 500 g soil, mixed waste with 750 g soil and mixed soil. The water convolvulus was planted for testing
the growth and yield. The results of this research showed that all treatments using mixed waste and mixed waste
with soil affected plant height, the number of leaves and chlorophyll value were similarly high. However, there
was a significant difference compared to the mixed soil. In terms of the yield, it was found that using of mixed
waste gave significantly the highest fresh weight and dry weight to compare with the mixed soil. It is 24.42 g and
7.88 g, respectively.
Keyword: growing media, Cebera odollam Gaerth Fruit, water convolvulus
บทนา
ตี น เป็ ดน้ า หรื อ ตี น เป็ ดทะเล Suicide tree, Pong-pong หรื อ Othalanga มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า : Cerbera
odollam Gaerth จัดเป็ นพืชในวงศ์ Apocynacae ซึ่งเป็ นวงศ์เดียวกันกับโมกและลัน่ ทม มีถิ่นกาเนิดในประเทศอินเดีย
จนถึงทางตอนใต้ของจีน และมีการกระจายพันธุ์ในประเทศศรี ลงั กาและทัว่ ภูมิภาคของประเทศไทย โดยต้นตีนเป็ ด
มีความสูงของต้นประมาณ 5-15 เมตร ปลูกได้ดีในดินทัว่ ไป ต้องการแสงแดดจัด เจริ ญเติบโตได้รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งการ
การดูแลมาก มักพบขึ้นตามบริ เวณริ มน้ า ป่ าชายเลนป่ าบึงน้ าจืดและป่ าชายหาด (ศิริพนั ธ์, 2528) โดยทัว่ ไปมักปลูก
เพื่อเป็ นไม้ประดับความสวยงามตามสถานที่ต่างๆ ส่ วนผลแห้งสามารถนามาทาของประดิษฐ์ ตกแต่งจาพวกโมบาย
หรื อเป็ นวัสดุให้พืชยึดเกาะ นอกจากนี้ พืชชนิ ดนี้ ยงั เป็ นสมุนไพรที่ถูกนามาสกัดเพื่อนาผลมาใช้ในทางการแพทย์ได้
เช่ น ผลิ ต ยา หรื อสารระงับ กลิ่ น กาย (Rajeev, 2007) และ Sarah (2015) ได้มี ก ารน าลู ก ตี น เป็ ดน้ ามาใช้ท างด้า น
การเกษตร โดยทาการสกัดออกมาเป็ นสารกาจัดแมลง เป็ นต้น ในปั จจุบนั ผลของตีนเป็ ดน้ ามีการนามาใช้ประโยชน์
ค่อนข้างน้อย ถูก ปล่อยทิ้ งไว้ไม่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ ผลแก่ บ างส่ วนเกิ ดการงอกเป็ นต้นใหม่ท าให้เสี ยเวลาและ
ยุ่งยากในการกาจัด ตลอดจนอาจทาลายทัศนี ยภาพแก่ผูพ้ บเห็น งานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดในการนาผลแห้งของตีนเป็ ด
น้ ามาพัฒนาเป็ นวัสดุปลูกเนื่ องจากผลแห้งของผลตีนเป็ ดน้ าเป็ นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่เบาและอุม้ น้ า
ซึ่ งอาจเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่สามารถนามาใช้ในการปลูกพืช และยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั วัสดุธรรมชาติที่ถูก
ปล่อยทิง้ โดยถูกนากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาสมบัติทางเคมีของผลตีนเป็ ดน้ าที่ใช้ในการทดลอง โดยนาผลตีนเป็ ดน้ ามาบดละเอียด จากนั้นวัดค่า
ความเป็ นกรดเป็ นด่ า งมี ค่ า เท่ า กับ 7.23 ค่ า การน าไฟฟ้ า 4.67 µs/cm. ค่ า อิ น ทรี ย์ว ัต ถุ 51.71% Total N 0.22%
available P 0.06 mg/kg และ exchangeable K 1.20 mg/kg หลังจากนั้นนาผลตีนเป็ ดน้ าที่ บดมาผสมกับวัสดุอื่น ซึ่ ง
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ประกอบด้วยมูลวัวผสมปุ๋ ยอินทรี ยผ์ สมไดแอมโมเนี ยมฟอสเฟต ทาการหมักเป็ นระยะเวลา 3 เดือน โดยพิจารณา
วัส ดุ ผสมผลตี นเป็ ดน้ าที่ เสร็ จสมบู รณ์ มีอัตราส่ วนคาร์ บ อนต่ อไนโตรเจน (C/N ratio) เหลื อ 19.52 รวมถึ งดู จาก
ลักษณะทางกายภาพของวัสดุหมัก ได้แก่ สี ลักษณะของวัสดุหมัก กลิ่น และความร้อนในกองหมัก จนได้เป็ นวัสดุ
ผสมจากผลตี น เป็ ดน้ า (Mixed Waste) ซึ่ งมี ค่ า ความเป็ นกรดเป็ นด่ า ง 4.64 ค่ า การน าไฟฟ้ า 7.86 µs/cm. ค่ า
อิ น ทรี ย์ว ัต ถุ 70.32% Total N 1.84% available P 30.24 mg/kg และ exchangeable K 4.75 mg/kg และน า Mixed
Waste) มาทดสอบประสิ ท ธิ ภาพการเป็ นวัส ดุป ลูก กับบุ้งจีน วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design: CRD) ประกอบด้วย 5 ตาหรับการทดลอง การทดลองชุดละ 3 ซ้ าๆ ละ 3 กระถาง โดยปลูก
ผักบุง้ จีนกระถางละ 10 ต้น โดยใช้กระถางขนาด 6 นิ้ว แต่ละกระถางใส่ วสั ดุปลูกกระถางละ 1 กิโลกรัม
ตาหรับการทดลองที่ 1 วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste)
ตาหรับการทดลองที่ 2 วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) + ดิน 250 กรัม
ตาหรับการทดลองที่ 3 วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) + ดิน 500 กรัม
ตาหรับการทดลองที่ 4 วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) + ดิน 750 กรัม
ต าหรั บ การทดลองที่ 5 ดิ น ผสม (ประกอบด้ว ยดิ น เหมื อ นชุ ด การทดลองที่ 2, 3 และ 4 ขุ ย มะพร้ า ว
กาบมะพร้าว แกลบดิบ อัตรา 1:1:1:1)
จากนั้นนาเมล็ดผักบุง้ จีนแช่น้ านานหนึ่ งคืนและนาไปหยอดลงไปในวัสดุปลูกกระถางละ 10 เมล็ด โดยวาง
กระถางปลูกในพื้นที่กลางแจ้ง
บันทึกผลการทดลอง เมื่อผักบุง้ จีนมีอายุ 2-5 สัปดาห์ ได้แก่ ความสู งของต้น โดยใช้ไม้บรรทัดเหล็กยาว100
เซนติเมตร หรื อ 40 นิ้ ว วัดทุ ก ต้น จานวนใบต่อต้น โดยวิธีการนับจานวนใบทุก ต้น คลอโรฟิ ลล์ โดยใช้เครื่ อง
Chlorophyll meter วัดทุกต้น น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง โดยน้ าหนักสด บันทึกผลหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย
ใช้เครื่ องชัง่ 2 ตาแหน่ ง และน้ าหนักแห้ง บันทึกผลหลังจากนาผลผลิตสดเข้าตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven) อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน (analysis of variance: ANOVA) ตามแผนการทดลองที่
กาหนดและเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่ อมัน่
99 % โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS version 21
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากผลการทดลอง พบว่าการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดินเป็ นวัสดุปลูกทาให้
ผักบุง้ มีความสู งมากกว่าการใช้ดินผสมอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยในสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 การใช้วสั ดุผสม
จากผลตี นเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 500 กรัม มีค่าความสู งเฉลี่ยสู งที่สุดเท่ากับ 19.00, 23.46 และ 26.05
เซนติเมตร (ตาราง1) ไม่แตกต่างกับการใช้วสั ดุ ผสมจากผลตี นเป็ ดน้ า (Mixed Waste) เพียงอย่างเดียว และการใช้
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วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 250 และ 750 กรัม ในสัปดาห์ที่ 5 การใช้วสั ดุผสมจากผล
ตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกันดิน 250 กรัม มีค่าความสู งเฉลี่ยสู งที่ สุดเท่ากับ 30.65 เซนติเมตร (ตาราง1) ไม่
แตกต่างกับการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) เพียงอย่างเดียวและการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
(Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 500 และ 750 กรัม ด้านจานวนใบเฉลี่ย พบว่าการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed
Waste) เพียงเดียว การใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดินเป็ นวัสดุปลูกทาให้ผกั บุง้ มีจานวน
ใบเฉลี่ยรวมสู งใกล้เคียงกัน แต่การใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 500 กรัม มีจานวนใบ
เฉลี่ยสูงที่สุดในทุกสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 5.64, 7.73, 8.47 และ 9.09 ใบ (ตาราง2) ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าการใช้ดินผสม
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ค่าคลอโรฟิ ลล์ของผักบุง้ จีน พบว่าการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste)
เพียงอย่างเดียวมีค่าคลอโรฟิ ลล์ในสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 สู งที่สุดเท่ากับ 36.42, 34.78 และ 33.48 (ตาราง3) น้ าหนัก
สดและน้ าหนักแห้งของผักบุง้ จีน พบว่าการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) เพียงอย่างเดียวเป็ นวัสดุ
ปลูกให้น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งเฉลี่ยสู งสุ ดมากกว่าการใช้ดินผสมอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ
24.42 กรัมและ 7.88 กรัม ตามลาดับ (ตาราง4)
ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์จากผลตีนเป็ ดน้ าเพื่อเป็ นวัสดุปลูกต่อความสู งของผักบุง้ จีนที่ 2 3 4 และ 5 สัปดาห์
ความสู งต้ น (ซม.)
ทรีตเมนต์
สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
14.51ab
19.69a
23.95ab
28.87a
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
17.85a
22.14a
25.84a
30.65a
ร่ วมกันดิน 250 กรัม
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
19.00a
23.46a
26.05a
28.08a
ร่ วมกันดิน 500 กรัม
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
16.53ab
21.01a
22.87a
25.20ab
ร่ วมกันดิน 750 กรัม
ดินผสม
**
**
**
**
CV. (%)
10.94
7.68
6.14
10.00
** แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ P ≤ 0.01
ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยการใช้ DMRT
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ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์จากผลตีนเป็ ดน้ าเพื่อเป็ นวัสดุปลูกต่อจานวนใบของผักบุง้ จีนที่ 2 3 4 และ 5 สัปดาห์
จานวนใบ
ทรีตเมนต์
สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
4.93a
6.89a
7.96a
9.04a
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 250 กรัม
5.49a
7.56a
8.45a
9.04a
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 500 กรัม
5.64a
7.73a
8.47a
9.09a
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 750 กรัม
5.04a
7.11a
7.58a
8.20ab
F-test
**
**
**
**
CV. (%)
8.78
8.46
5.83
5.82
** แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ P ≤ 0.01
ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยการใช้ DMRT
ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์จากผลตีนเป็ ดน้ าเพื่อเป็ นวัสดุปลูกต่อคลอโรฟิ ลล์ในใบของผักบุง้ จีนที่ 2 3 4 และ 5
สัปดาห์
คลอโรฟิ ลล์ในใบ (SPAD Unit)
ทรีตเมนต์
สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
36.42a
34.78a
33.48a
33.10
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 250 กรัม
34.55ab
32.93b
31.60b
30.76
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 500 กรัม
33.75b
32.63bc
32.00ab
31.89
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 750 กรัม
32.81b
32.10bc
31.23b
31.85
ดินผสม
33.11b
31.37c
31.14b
30.61
F-test
**
**
**
ns
CV. (%)
2.78
1.67
2.05
2.86
** แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ P ≤ 0.01
ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยการใช้ DMRT
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ตารางที่ 4 การใช้ประโยชน์จากผลตีนเป็ ดน้ าเพื่อเป็ นวัสดุปลูกต่อน้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของผักบุง้ จีนที่ 5
สัปดาห์
ผลผลิตเฉลีย่
ทรีตเมนต์
น้าหนักสด (กรัม)
น้าหนักแห้ ง (กรัม)
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
24.42a
7.88a
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 250 กรัม
18.37ab
7.55ab
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 500 กรัม
21.19a
7.53ab
วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าร่ วมกันดิน 750 กรัม
16.96ab
6.93bc
ดินผสม
10.47b
6.16c
F-test
**
**
CV. (%)
15.97
4.16
** แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ P ≤ 0.01
ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยการใช้ DMRT
จากผลการทดลองการใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลตี น เป็ ดน้ าเพื่ อ เป็ นวัส ดุ ป ลู ก พบว่ า การน าผลตี น เป็ ดน้ า
วัสดุจากธรรมชาติที่ถูกปล่อยทิ้งมาพัฒนาให้เป็ นวัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ผ่านกระบวนการหมัก
และผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีบางประการ เมื่อนามาปลูกทดสอบกับผักบุ้งจีน วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า
(Mixed Waste) อาจจะมี การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่ ผกั บุง้ จีนตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะการเก็บเกี่ ยวจน
หมด จึงอาจทาให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในสัปดาห์สุดท้ายไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของครุ
ปกรณ์ (2562) กล่าวว่าวัสดุที่ใช้ส่วนผสมของปุ๋ ยหมักจะมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุที่มาก มีความพรุ นหากวัสดุปลูกที่มี
ส่วนผสมของอินทรี ยวัตถุในปริ มาณร้อยละ 60 จะมีปริ มาณธาตุอาหารหลักสู งและมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุปลูกทัว่ ไป เช่น ดินถุงผสม พีทมอส กาบมะพร้าว ขุยมะพร้าว เพอร์ไลท์ เป็ นต้น และด้วย
ลักษณะของผลตีนเป็ ดน้ า เมื่อนามาบดละเอียดแล้วมีคุณสมบัติเป็ นวัสดุโปร่ งอาจจะสามารถอุม้ น้ าได้ดี ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของฉัตรตรา (2543) ที่กล่าวว่าวัส ดุปลูกที่นามาใช้เป็ นเครื่ องปลูกที่มี อนุ ภาคขนาดใหญ่มี
สมบัติทาให้วสั ดุปลูกมีความโปร่ งและมีช่องว่างมากกว่าวัสดุปลูกอื่นๆ ในขณะเดียวกันยังมีคุณสมบัติที่อุม้ น้ าได้ดี
และสามารถดูดซับธาตุอาหารไว้ได้ดี คุณสมบัติของวัสดุปลูกควรมีน้ าหนักเบาและสามารถกักเก็บความชื้ นได้ดี
นอกจากนี้ ในวัสดุผสมยังมีส่วนประกอบของปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิวดล (2556) ที่
กล่าวว่าการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับปุ๋ ยเคมีจะช่วยทาให้ปุ๋ยเคมีค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบั พืชทีละน้อยตามที่พืช
ต้องการไม่ทาให้ปุ๋ยเคมีสลายตัวเร็ วจนเกินไป และวัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) เมื่อผ่านกระบวนการ
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หมักมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ งจะทาให้มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ที่เป็ นกรด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
มนตรี และกฤตภาค (2557) กล่าวว่าค่าอินทรี ยวัตถุของพืชหมักมีแนวโน้มลดลงเมื่อค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH)
ลดลงตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าพืชหมักส่ วนใหญ่จะอยู่ในสภาวะหมักในสัปดาห์แรก แต่ยงั มีการ
ทางานของจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดกรด จนกระทั้งถึงสัปดาห์ที่ 2 ของการหมักค่าอินทรี ยวัตถุและค่าความเป็ นกรดเป็ น
ด่ าง (pH) เริ่ ม คงที่ ซึ่ ง พื ช หมัก ที่ ดีค วรจะหมัก อย่างน้อย 2 สั ป ดาห์ ข้ ึ น ไป เพื่ อ ให้ จุลิ นทรี ยท์ ี่ ส ร้ างกรดหยุดการ
เจริ ญเติบโตและคงสภาพให้มีอินทรี ยวัตถุใกล้เคียงกับสภาพสดมากที่สุดและสอดคล้องกับงายวิจยั ของปิ ยพงศ์ และ
คณะ (2560) ที่กล่าวว่าการใส่ปุ๋ยเคมีกบั ร่ วมกับวัสดุอินทรี ยม์ ีผลให้ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ต่าลง ทั้งนี้เป็ นไป
ได้วา่ ปุ๋ ยเคมีที่ใช้อาจมีผลตกค้างที่ทาให้เป็ นกรดได้ ด้านการเจริ ญเติบโตของต้นผักบุง้ จีนที่ปลูกในวัสดุผสมจากผล
ตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) เพียงอย่างเดียว เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิน
250, 500 และ 750 กรัม พบว่าความสูง จานวนใบของต้นผักบุง้ จีนมีการเจริ ญเติบโตด้านความสูงจนถึงระยะการเก็บ
เกี่ยว (35 วัน) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากการปลูกโดยใช้ดินผสมเพียงอย่างเดียว โดยในการปลูกในดิน
ผสมมีความสูง จานวนใบน้อยที่สุด จากผลการทดลองต้นผักบุง้ ที่ปลูกในวัสดุผสมจากผลตี นเป็ ดน้ า (Mixed Waste)
เพียงอย่างเดียวและผสมดินในอัตราส่ วนต่างๆ มีการเจริ ญเติบโตดีกว่าในการปลูกในดินผสมเพียงอย่างเดียว แต่ใน
การทดลองต้นผักบุง้ ที่ถูกปลูกบนวัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) นั้นมีการเจริ ญเติบโตจนถึงระยะการ
เก็บเกี่ยวได้อาจเป็ นเพราะอัตราส่ วนของเมล็ดที่ถูกนามาใช้น้ นั มีปริ มาณที่ไม่มากจนเกินไป เมื่อนามาปลูกกับวัสดุ
ปลูก ที่ มี ป ริ ม าณเพี ย ง 1 กิ โลกรั ม ต่ อกระถางจึ ง ท าให้ ต้น ผัก บุ ้ง ที่ เจริ ญ เติ บ โตนั้น ไม่ แก่ งแย่ง ธาตุ อาหารกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมนึ ก (2548) กล่าวว่าอัตราการปลูกมีผลต่อความสู งของต้น จานวนใบต่อต้น ผลผลิต
รวมและผลผลิตที่มีคุณภาพและไม่ได้คุณภาพของผักบุง้ ถึงแม้วา่ ตัวของวัสดุผสมจากลูกตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste)
นั้นจะมีระดับไนโตรเจนที่นอ้ ย แต่ในตัวของวัสดุยงั มีธาตุอาหารอื่นๆ ที่ช่วยส่ งผลด้านการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ ไม่
ว่าจะเป็ นโพแทสเซียม หรื อแม้แต่ฟอสฟอรัสและเนื่องด้วยตัววัสดุปลูกนั้นมีส่วนผสมของปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมีอยู่
ซึ่ งทาให้ธาตุอาหารของตัววัสดุปลูกนั้นค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาแบบช้าๆ จะเห็นได้จากความสู งของต้นผักบุง้ จีน
ในสัปดาห์ที่ 2 นั้นมีความสู งที่นอ้ ยกว่าการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 250, 500, 750
กรัม เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 3, 4 และ 5 ต้นผักบุง้ จีนที่ถูกปลูกบนวัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) มีความสูงใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นใกล้เคียงและไม่แตกต่างกับการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) ร่ วมกับดิน 500, 750
กรัม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยพงศ์ และคณะ (2560) ที่กล่าวว่า วัสดุปลูกที่มีวสั ดุอินทรี ยผ์ สมร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบั อ้อยได้อย่างรวดเร็ วในระยะแรกการเจริ ญเติบโตขณะที่วสั ดุอินทรี ยผ์ สมนั้นจะ
ค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโต
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สรุปผล
จากผลการทดลองของวัสดุผสมผลตีนเป็ ดน้ าต่อการเป็ นวัสดุปลูกผักบุง้ จีน พบว่าทุกตาหรับ การทดลองที่
มีการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) มีความสู ง จานวนใบเฉลี่ยรวมสู งใกล้เคียงกัน ส่ วนน้ าหนักสด
และน้ าหนักแห้ง พบว่าการใช้วสั ดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ า (Mixed Waste) เพียงอย่างเดียวให้น้ าหนักสดและน้ าหนัก
แห้งเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญยิ่งทางสถิ ติ โดยมี ค่าเท่ ากับ 24.42 กรัม และ 7.88 กรัม ตามล าดับ
ในขณะที่ ดิ น ผสมมี ค วามสู ง จ านวนใบ และน้ า หนั ก สดและน้ า หนั ก แห้ ง ในภาพรวมน้อ ยที่ สุ ด ทุ ก ระยะการ
เจริ ญเติบโต จากการศึกษานี้จะเห็นได้วา่ วัสดุผสมจากผลตีนเป็ ดน้ าสามารถนามาใช้เป็ นวัสดุปลูกผักบุง้ ได้
เอกสารอ้างอิง
ครุ ปกรณ์ ละเอียดอ่อน. 2562. การผลิตและพัฒนาสูตรดินปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อ
จาหน่าย กรณีศึกษากลุ่มสตรี แม่บา้ นตาบลหนองตาด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจยั และ
ส่งเสริ มวิชาการเกษตร. 36(3): 66-77.
ฉัตรตรา นารถพินิจ. 2543. ผลของวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง
พันธุ์อพอลโล. ปัญหาพิเศษปริ ญญาตรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. นครปฐม.
ปิ ยพงศ์ เขตปิ ยรัตน์, ชัยสิ ทธิ์ ทองจู, ศุภชัย อาคา ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย และพงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย.
2560. ผลของวัสดุอินทรี ยผ์ สมจากผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อสมบัติดิน
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 35(3): 19-28.
มนตรี ปัญญาทอง และกฤตภาค บูรณวิทย์. 2557. ความสัมพันธ์ของอินทรี ยวัตถุกบั ค่าความเป็ น
กรดของพืชหมักบางชนิด. วารสารนเรศวรพะเยา. 7(2): 137-141.
ศิวดล แจ่มจารัส. 2559. ศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ ยหมักจากเปลือกฝักมะขามต่อ
การเจริ ญเติบโตของดาวเรื อง. น. 1588-1596 ใน การประชุมสัมมนาวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ เครื อข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนื อ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์.
ศิริพนั ธ์ ชานาญกิจ. 2528. ไม้ตีนเป็ ด ใน การประชุมวิชาการป่ าไม้ประจาปี 2528. กรมป่ าไม้ กรุ งเทพฯ
หน้า 85-104
สมนึก นวลพรหม. 2548. ผลของอัตราการหว่านเมล็ดต่อผลผลิตและมาตรฐานคุณภาพของ
ผักบุง้ จีน. ปัญหาพิเศษปริ ญญาตรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม.
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Rajeev, P.I. 2007. “Suicide fruit” now a rich harvest. Available:
http://archive.indianexpress.com/news/-suicide-fruit--now-a-rich-harvest-/22413/,
2021, January 3.
Sarah, K. 2015. Morning mix: the brutal harvest of India’s ‘suicide tree’. Available:
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ผงโรยข้ าวกากถั่วเหลืองรสคัว่ กลิง้
Making Rice Seasoning Powder Yellow Curry Paste Flavor Soybean
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงปรุ งรสในการทาผงโรยข้าวกากถัว่ เหลือ
รสคั่ว กลิ้ ง 4 ระดั บ คื อ 20, 25, 30, และ 35 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ คสมบู ร ณ์
(Randomized Complete Block Design, RCBD) จากนั้นนาไป ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผชู ้ ิมจานวน 40 คน 2 ซ้ า ซึ่ งเป็ นอาจารย์ และนักศึกษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วย
วิธี ก ารชิ ม แบบให้ค ะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) น าผลที่ ได้ไปวิเคราะห์ ความแปรปรวน
(Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย แบบ (Dancan’s New Multiple Range
Test, DMRT) นาผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมี โดยวัดค่ าสี ค่าปริ มาณน้ าอิสระ และค่าความชื้น นาผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) จากการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งในการทาผงโรยข้าว
กากถัว่ เหลือรสคัว่ กลิ้ง พบว่าผูท้ ดลองชิมให้การยอมรับที่ระดับ 35 เปอร์ เซ็นต์ มากที่สุด ในด้านกลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.86, 7.98 และ 7.95 ตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นระดับความชอบ ปานกลาง เมื่อนามา
วิเคราะห์ความแปรปรวน และการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่า ด้านรสชาติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีพบว่า ค่าความสว่าง
(L*) มีแนวโน้มที่ลดลงตามลาดับ ค่าสี แดง (a*) มี แนวโน้มที่ จะเพิ่ มขึ้น และค่าสี เหลื อง (b*) มีแนวโน้มที่ลดลง
ตามลาดับ เนื่ องจากผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งมีสีที่เข้ม เมื่อปริ มาณผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งเพิ่มขึ้นเนื่ องจากในผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งมี
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ผงขมิ้น และผง-เครื่ องเทศ ทาให้ค่าความสว่างของสี ลดน้อยลง ค่าปริ มาณน้ าอิสระมีปริ มาณใกล้เคียงกัน ความชื้นมี
ปริ มาณใกล้เคียงกัน
คาสาคัญ: กากถัว่ เหลือง ผงโรยข้าว ผงปรุ งรส
Abstract
The objective To study the optimum amount of seasoning powder for making rice seasoning powder
from 4 levels of yellow curry paste flavor soybean meal such as 20, 25, 30, and 35 percent. to obtain the most
popular yellow curry paste flavor soybean meal seasoned powder brands that tasters have accepted by was
randomized complete block design (RCBD). Then, planned to assess the sensory quality of the appearance, color,
smell, taste, texture and overall liking from the tasting 40 people, 2 repeated, who are teachers and students in the
Food and Nutrition program, Faculty of Home Economics Technology, the University of Technology
Rajamangala Pranakorn. The 9-Point Hedonic Scale tasting method was used to analyze the variance (ANOVA)
and compare the mean values ( Duncan's New Multiple Range Test, DMRT) to bring the products to analyze
physical and chemical quality by measuring color value, free water (aw) content, humidity was used to Mean
(𝑥̅ ) ,From the study of the optimum amount of rice seasoning powder from yellow curry paste flavor, soybean
meal was found that the testers approved the highest level of 35 percent in terms of smell, taste, and overall liking
with an average of 7.86, 7.98 and 7.95, respectively, which is at the moderate level. The taste was different when
used to analyze the variance and comparing the differences with statistically significant at the 0.05 level. In terms
of the appearance, color, smell, texture, and overall liking have no differences with the statistical significance is
at 0.05. According to the analysis of physical and chemical properties was found that the brightness (L*) tends to
decreases respectively, the red value ( a* ) tends to increase, and the yellow value ( b* ) tends to decrease
respectively. Because the yellow curry paste flavor seasoning powder has a dark color. The amount of the yellow
curry paste flavor seasoning powder increases due to the yellow curry paste flavor seasoning powder containing
turmeric powder and the spice powder, which causes the brightness value of the color to decrease. The amount of
free water (aw) is approximately the same. Humidity is approximately the same.
Keyword: SoybeanMeal, Rice Seasoning Powder, seasoning powder
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บทนา
การศึกษาเรื่ องผงโรยข้าวกากถัว่ เหลืองรสคัว่ กลิ้ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงปรุ ง
รสคัว่ กลิ้งในการทาผงโรยข้าวจากกากถัว่ เหลืองรสคัว่ กลิ้งผงโรยข้าวญี่ปุ่น หรื อ Furikake เป็ นอาหารอีกประเภทที่มี
รสชาติดี และสะดวกสไตล์ญี่ปุ่น ผงโรยข้าวญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารจานโปรดได้อย่างรวดเร็ ว นอกจาก
สามารถทานกับข้าวสวยคนญี่ปุ่นยังนิ ยมใช้โรยเพื่อทานกับอาหารชนิ ดอื่นด้วย เช่น เต้าหู้เย็น ผักดองญี่ปุ่น โซบะ
เป็ นต้น ส่ วนประกอบหลักของผงโรยข้าวมักจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากของแห้ง เช่น ปลาแห้ง สาหร่ าย ตากแห้ง
พืชผักตากแห้ง เมล็ดธัญพืชแห้ง และยังมีรสชาติที่หลากหลายมาก และแปลกใหม่ เช่น รสมะเขือเทศ วาซาบิ ทูน่า
มายองเนส มันอบเนย ข้าวหน้าเนื้ อ เป็ นต้น ตามปกติแล้วคนญี่ปุ่นทัว่ ไปมักจะมีผงโรยข้าว ติดบ้านไว้เสมอ เพราะ
สะดวก และหาซื้อง่าย (Phayu, 2562)
ในปั จจุ บ ั น ถั่ ว เหลื อ ง เป็ นธั ญ พื ช ชนิ ดหนึ่ งที่ มี ก ารน ามาประกอบอาหารได้ โดยในส่ วนของ
ภาคอุตสาหกรรมนั้นสามารถนาถัว่ เหลืองมาเป็ นส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น ซอสปรุ งรส ซีอิ้ว โปรตีนเกษตร
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป น้ ามันจากถัว่ เหลือง และในส่ วนภาคครัวเรื อนก็สามารถนามาเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิ ต เช่น
เต้าหู ้ขาว เต้าหูเ้ หลือง และน้ าเต้าหู ้ น้ าเต้าหูจ้ ดั เป็ นเครื่ องดื่มชนิตหนึ่ง ที่นิยมมากในหมู่ผบู ้ ริ โภค โดยกระบวนการ
ผลิตนั้นจะได้ในส่ วนของกากถัว่ เหลืองจานวนมากหลังจากคั้นน้ าเต้าหู ้ โดยทัว่ ไปกากถัว่ เหลืองสามารถจาแนกได้ 2
ชนิ ด คือกากถัว่ เหลืองที่มีเปลือกผสมอยู่ดว้ ย หรื อที่เรี ยกกันในทางการค้าว่ากากถัว่ เหลือง 44 เปอร์ เซ็นต์ จากการ
วิเคราะห์คุณภาพของกากถัว่ เหลืองชนิ ดนี้ พบว่ามีโปรตีนประมาณ 47.6 เปอร์ เซ็นต์ เยื่อใย (Crude fiber) ประมาณ
6.6 เปอร์ เซ็นต์ และกากถัว่ เหลืองที่ไม่มีเปลือกผสม มีแต่เนื้ อในล้วน ๆ หรื อที่เรี ยกกันในทางการค้าว่ากากถัว่ เหลือง
49 เปอร์ เซ็นต์ จากการวิเคราะห์พบว่ามีโปรตีนสู งถึง 51.5 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนใยอาหารต่ากว่าชนิ ดที่เปลือกผสมคือ
มีประมาณ 4.9 เปอร์เซ็นต์ (Admin, 2559)
ผูว้ ิจยั ได้ส นใจการนากากถัว่ เหลื องเหลื อใช้จากการคั้นทาน้ าเต้าหู ้ม าผลิ ตผงโรยข้าวรสคัว่ กลิ้ง เป็ นการ
น าเอากากถั่ว เหลื อ งคั้น น้ าเต้า หู ้ ซ่ ึ งเป็ นของเหลื อ ใช้ มาท าให้ เกิ ด ประโยชน์ สร้ า งมู ล ค่ า และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการให้ แ ก่ ผ งโรยข้า ว เกิ ด เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ รู ป แบบใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการบริ โภค และเพิ่ ม ความ
หลากหลายในการเลือกผงโรยข้าวให้กบั ผูบ้ ริ โภค
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้กากถัว่ เหลือง จากร้านจิรนันท์ (คั้นน้ า 1 ครั้ง)
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2. วิธีการทดลอง
การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผงปรุงรสคั่วกลิง้ ในการทาผงโรยข้าวจากกากถั่วเหลืองรสคั่วกลิง้
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งในการทาผงโรยข้าวจากกากถัว่
เหลืองรสคัว่ กลิ้ง โดยนาผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งมาปรุ งในปริ มาณที่แตกต่างกัน คือ 20, 25, 30 และ 35 เปอร์ เซ็นต์ ของ
น้ าหนักกากถัว่ เหลื องทั้งหมด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block
Design, RCBD) และนาไปประเมินคุณภาพทางประสาท-สัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) ใช้ผูช้ ิมจานวน
40 คน 2 ซ้ า ซึ่ งเป็ นอาจารย์ และนัก ศึ ก ษาสาขาวิช าอาหาร และโภชนาการ คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี ค่าปริ มาณน้ า
อิสระ และคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าความชื้น
ใส่ น้ าลงในลังถึง นาลังถึงตั้งไฟ ใช้ไฟแรง

ชัง่ ตวงกากถัว่ เหลืองดิบ นากากถัว่ เหลืองใส่ ผา้ ขาวบาง ใส่ ลงในชั้นลังถึง

เมื่อน้ าเดือดอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นากากถัว่ เหลืองนึ่งเป็ นเวลา 30 นาที

นากากถัว่ เหลืองพักไว้
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการเตรี ยมกากถัว่ เหลืองนึ่ง
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ชัง่ ตวงน้ ามัน กากถัว่ เหลือง และผงปรุ งรสคัว่ กลิ้ง
ปริ มาณ 20, 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์

ผัดกากถัว่ เหลืองที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 2 นาที ปิ ดไฟ ใส่ ผงปรุ งรสคัว่ กลิ้ง
คลุกเคล้าให้เข้ากัน

ชัง่ กากถัว่ เหลือง ถาดละ 250 กรัม

อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 7 ชัว่ โมง โดยเกลี่ย และกลับถาด
ทุก 1 ชัว่ โมง
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งในการทาผงโรยข้าว
จากกากถัว่ เหลืองรสคัว่ กลิง้
3. การวิเคราะห์ ผล
การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผงปรุงรสคั่วกลิง้ ในการทาผงโรยข้ าวจากกากถั่วเหลือง รสคั่วกลิง้
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูท้ าวิจยั ทาการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี (Least Significant Difference, LSD) วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป ทาง
สถิติ
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผงปรุงรสคั่วกลิง้ ในการทาผงโรยข้ าวจากกากถั่วเหลือง รสคั่วกลิง้
จากการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งในการทาผงโรยข้าวจากกากถัว่ เหลือง รสคัว่ กลิ้ง
นาผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งมาปรุ งในปริ มาณที่ แตกต่างกัน คือ 20, 25, 30 และ 35 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนักกากถัว่ เหลือง
ทั้งหมด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) นาไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วย
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วิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) ใช้ผูช้ ิ ม จานวน 40 คน 2 ซ้ า นามาทาการ
วิเคราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และวิเคราะห์ ค วามแตกต่ างของค่าเฉลี่ ย โดยใช้วิ ธี
(Least Significant Difference, LSD) วิ เคราะห์ ผ ลด้วยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ สู ต รการท าผงโรยข้าวตาม
ปริ มาณ 20, 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 1 สู ตรการทาผงโรยข้าวเปลี่ยนปริ มาณผงปรุ งรสคัว่ กลิ้ง
ปริมาณผงปรุงรสคั่วกลิง้ (กรัม)
วัตถุดิบ

20 เปอร์ เซ็นต์
25 เปอร์ เซ็นต์
กากถัว่ เหลือง
700
700
ผงปรุ งรสคัว่ กลิ้ง
140
175
น้ ามันปาล์ม
15
15
หมายเหตุ : สู ตรนี้เป็ นสู ตรที่ได้จากการทดลองทาของผูว้ ิจยั

30 เปอร์ เซ็นต์
700
210
15

35 เปอร์ เซ็นต์
700
245
15

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และความแตกต่างของปริ มาณผงปรุ งรสคัว่ กลิง้ ในการทาผงโรยข้าวจากกากถัว่ เหลืองรสคัว่ กลิง้
คุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส

ปริมาณผงปรุงรสคั่วกลิง้
20 เปอร์ เซ็นต์

25 เปอร์ เซ็นต์

30 เปอร์ เซ็นต์

35 เปอร์ เซ็นต์

ลักษณะปรากฏ

7.95 ± 0.87a

8.05 ± 0.69a

7.96 ± 0.75a

7.82 ± 0.79a

สี

7.94 ± 0.79a

8.01 ± 0.70a

8.01 ± 0.77a

7.83 ± 0.80a

กลิ่น

7.77 ± 0.76a

7.63 ± 0.80a

7.61 ± 0.88a

7.86 ± 0.90a

รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม

7.65 ± 0.87b
7.80 ± 0.79a
7.91 ± 0.77a

7.79 ± 0.84ab
7.83 ± 0.71a
7.86 ± 0.76a

7.78 ± 0.84ab
7.86 ± 0.84a
7.93 ± 0.74a

7.98 ± 0.97a
7.80 ± 0.86a
7.95 ± 0.79a

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกากถัว่ เหลืองที่ศึกษาปริ มาณผงปรุ งรสคัว่ กลิ้ง
ในการทาผงโรยข้าวจากกากถัว่ เหลืองรสคัว่ กลิ้ง 4 ระดับ คือ 20, 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ พบว่า 35 เปอร์เซ็นต์
ผูช้ ิ มให้การยอมรับในด้านกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.86 7.98 และ 7.95 ตามลาดับ
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ซึ่งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง 25 เปอร์เซ็นต์ ผูช้ ิมให้การยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ และสี โดยมีค่าเฉลี่ย
8.05 และ 8.01 ตามลาดับ ซึ่ง อยู่ในระดับความชอบชอบมาก 30 เปอร์ เซ็นต์ ผูช้ ิมให้การยอมรับในด้านสี และเนื้ อสัมผัส โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.01 และ 7.86 ตามลาดับ ซึ่ งอยู่ในระดับความชอบปานกลาง เมื่อนามาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างพบว่าด้านรสชาติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่ วนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้ อสัมผัส และความชอบ-โดยรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้เลือกปริ มาณ 35 เปอร์เซ็นต์ มาใช้ในการทาผงโรยข้าวจากกากถัว่ เหลืองรส
คัว่ กลิง้
ตารางที่ 3 ค่าทางกายภาพ และทางเคมีของผงโรยข้าวจากกากถัว่ เหลืองรสคัว่ กลิ้งที่ศึกษาปริ มาณผงปรุ งรสคัว่ กลิ้ง
(หลังอบ)
คุณภาพ
ทางกายภาพ

ยี่ห้อของผงปรุงรสคั่วกลิง้
20 เปอร์ เซ็นต์
55.95 ± 0.01
12.24 ± 0.01
42.64 ± 0.04
0.20 ± 0.01

25 เปอร์ เซ็นต์
54.73 ± 0.01
12.94 ± 0.02
41.86 ± 0.06
0.22 ± 0.01

L*
a*
b*
ค่าปริ มาณน้ าอิสระ
คุณภาพทางเคมี
ค่าความชื้น
2.23 ± 0.01
2.27 ± 0.02
หมายเหตุ : L* แสดงค่า ค่าความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0-100
a* แสดงค่า สี แดง
b* แสดงค่า สี เหลือง

30 เปอร์ เซ็นต์
54.66 ± 0.01
11.73 ± 0.04
41.83 ± 0.03
0.19 ± 0.01

35 เปอร์ เซ็นต์
52.08 ± 0.02
13.83 ± 0.01
40.13 ± 0.04
0.21 ± 0.01

2.25 ± 0.02

2.21 ± 0.01

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีพบว่า ค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
ค่าสี แดง (a*) มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น และค่าสี เหลือง (b*) มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ เนื่องจากผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งมีสีที่
เข้ม เมื่อปริ มาณผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งเพิ่มขึ้นเนื่ องจากในผงปรุ งรสคัว่ กลิ้ง มีผงขมิ้น และผงเครื่ องเทศ ทาให้ค่าความ
สว่างของสี ลดน้อยลง ค่าปริ มาณน้ าอิสระมีปริ มาณใกล้เคียงกัน ความชื้นมีปริ มาณใกล้เคียงกัน
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สรุปผล
ผลการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งในการทาผงโรยข้าวจากกากถัว่ เหลือง รสคัว่ กลิ้ง
พบว่า 35 เปอร์ เซ็นต์ ผูช้ ิมให้การยอมรับในด้านกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.86 7.98
และ 7.95 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับความชอบปานกลาง 25 เปอร์เซ็นต์ ผูช้ ิมให้การยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ
และสี โดยมีค่าเฉลี่ย 8.05 และ 8.01 ตามลาดับ ซึ่งอยูใ่ นระดับความชอบชอบมาก 30 เปอร์เซ็นต์ ผูช้ ิมให้การยอมรับ
ในด้านสี และเนื้ อสัมผัส โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.01 และ 7.86 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง เมื่อนามา
วิเคราะห์ความแปรปรวน และการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่าด้านรสชาติ มีความ-แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการ-วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีพบว่า ค่าความสว่าง
(L*) มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ ค่าสี แดง (a*) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และค่าสี เหลือง (b*) มีแนวโน้มลดลงตามลาดับ
เนื่องจากผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งมีสีที่เข้ม เมื่อปริ มาณผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งเพิ่มขึ้นเนื่องจากในผงปรุ งรสคัว่ กลิ้งมีผงขมิ้น และ
ผงเครื่ องเทศทาให้ค่าความสว่างของสี ลดน้อยลง ค่าปริ มาณน้ าอิสระมีปริ มาณใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างกัน
ความชื้นมีปริ มาณใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้เลือกปริ มาณ 35 เปอร์เซ็นต์ มาใช้ในการทา
ผงโรยข้าวจากกากถัว่ เหลืองรสคัว่ กลิ้ง
กิตติกรรมประกาศ
วิจยั เรื่ อง ผงโรยข้าวกากถั่วเหลื องรสคั่วกลิ้ งส าเร็ จลุ ล่ วงไปด้วยดี คณะผูว้ ิ จยั ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สนับสนุนทุนวิ จยั และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้การสนับสนุนเครื่ องมืออุปกรณ์ และสถานที่ในการทาวิจยั ครั้งนี้
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกลือรสชาติไทย: กลุ่มผู้บริโภควัยทางาน
Thai Taste’s Salt Product Development Guidelines: Working Age Consumers
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บทคัดย่อ
จากสภาพปั ญหาราคาขายเกลือสมุทรที่ต่าและพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางานที่มีความต้องการความ
สะดวกและความหลากหลายในการประกอบอาหารเองมากขึ้ น การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษา
สภาพการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางาน 2) เปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอาชีพและ
ความถี่ในการประกอบอาหารต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือ และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือ
รสชาติไทย โดยระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคเกลือในวัยทางาน จานวน 400 คน ใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการศึกษาสภาพการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางาน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 15 – 25 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกลือ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ ปริ มาณการซื้ อต่อครั้ง 50 – 100 กรัม ปัจจัยทางการตลาด
ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกลื อ ของผู ้บ ริ โ ภค คื อ สถานที่ (4.57±0.55) ปั ญ หาและอุ ป สรรค
ประกอบด้วย เกลือไม่สะอาด ราคาแพงไม่เหมาะสมกับคุณภาพ เกลือบางชนิดหาซื้ อได้ยาก และไม่มีโปรโมชัน่ ผล
การเปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า อาชีพและความถี่ในการประกอบอาหารที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เกลือไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p> 0.05) สาหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติ
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ไทย พบว่า รสชาติสามเกลอเป็ นรสชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์รสชาติไทยมากที่สุด ควรบรรจุในขวดแก้วชนิดฝาบด
ที่มีน้ าหนักเกลือสุ ทธิ 50 กรัม/ขวด จัดจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้าในราคาต่ากว่า 50 บาท/ขวด
คาสาคัญ: การพัฒนา เกลือ เกลือรสชาติไทย วัยทางาน
Abstract
From the problems of lower sea salt prices and consumer behavior of the working age group that need
more convenience and variety to cook by themselves. The purpose of this study aims to analyze the situations of
salt using in working age consumers, to compare the occupation and cooking frequencies among salt purchasing
decisions and to study the development guidelines for Thai taste’s salt products by quantitative research. Samples
group were 400 working age consumers, used purposive sampling by questionnaire. Statistics were frequency,
percentage, standard deviation and F-test. The result pointed that 1) the situations of salt using in working age
consumer was women who have age 15-25 years, worked as employee in private company, received money
income lower than 15,000 baht/mount, purchased salt for 1-2 times/week which contains 50-100 grams.
Marketing factors affecting on the purchase decision of salt was place (4.57±0.55). The problems and obstacles
consisted of product are an unsanitary, expensive and not proper with quality and quantity, some type of salt is
rather hard to find and does not have promotion. The result of comparison of personal data shows that occupation
and cooking frequencies were not significance (p> 0.05) on salt purchasing decisions. Thai taste’s salt product
development guidelines for working age consumers found that SAM-KLER flavor represents the unique of
Thai’s taste, should be packaged in a glass with contains a net weight of 50 g/bottle and sold in department stores
for less than 50 baht/bottle.
Keyword: Development, Salt, Thai taste’ salt, Working age

บทนา
เกลื อเป็ นสารปรุ งแต่งรสชนิ ดหนึ่ งมี ส่ วนประกอบหลัก คือ โซเดี ยม ซึ่ งมี ประโยชน์ในการปรับสมดุ ล
ของเหลวในร่ างกาย การใช้ป ระโยชน์ จากเกลื อที่ รู้จกั กันทั่วไป คือ ในการปรุ งอาหารให้รสชาติ เค็ม เช่ น เกลื อ
บริ โภค (Table Salt) เกลือทะเล (Sea Salt) เกลือโครเชอร์ (Kosher Salt) เกลือหิ น (Rock Salt) ดอกเกลือ (Fluer De
Sel) แต่ปัจจุบนั เกลือสามารถสร้างมูลค่าให้กบั อาหารได้หลายมิติ อาทิ ให้ความสวยงาม ให้กลิ่นหอมของเครื่ องเทศ
หรื อกลิ่ นลมควัน ดังตัวอย่าง เกลื อหิ ม าลัยสี ช มพู (Himalayan Pink Salt) เกลือฮาวายสี ดา (Black Hawaiian Salt)
เกลื อรมควัน (Smoked Salt) (ช้อนกลาง, 2562) ซึ่ ง เกลื อ เหล่ านี้ มี ราคาสู ง และต้องน าเข้า จากต่ างประเทศ ส่ ว น
สถานการณ์เกลือสมุทรในประเทศไทยพบว่ามีราคาต่าลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงต้องมีการนาข้าเกลือ
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เข้าจากต่ างประเทศโดยพ่ อ ค้าคนกลางจนกระทั่งกระทบตลาดเกลื อไทย (ประชาชาติ ธุ รกิ จ, 2562) ด้วยเหตุ น้ ี
สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงเข้าควบคุมการผลิตด้วยการส่ งเสริ มให้เกษตรกรทานาเกลือ
แบบ GAP หรื อผลิตสิ นค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อยกรับคุณภาพมาตรฐาน เพื่ อให้เกลือไทยเป็ นที่ยอมรับใน
ตลาดได้มากขึ้นและลดการนาเข้าเกลือจากต่างประเทศ (สยามรัฐ, 2562) รวมถึงทาให้ผปู ้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไปใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของไทยในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมัน่ ใจ
ส าหรั บ การสร้ า งความนิ ย มในการบริ โ ภคเกลื อ ไทยแก่ ผู ้บ ริ โ ภคในวัย ท างานในปั จ จุ บั น พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั อิทธิพลทางสังคมของการขยายตัวของเมืองและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทาให้วิถีชีวิตผูค้ น
เปลี่ยนแปลงไปมีความเร่ งรี บและความเครี ยดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยทางาน (กรมสุ ขภาพจิต, 2561) ด้วยเหตุน้ ี
นักจิตวิทยาจึงได้มีกระบวนการบาบัดจิตใจด้ วยการทาอาหาร (Cooking Therapy) ซึ่ งผลดังกล่าวยืนยันให้เห็นว่า
การทาอาหารช่วยส่ งผลเชิงบวกต่อสุ ขภาพจิตใจที่ดีข้ ึน (Farmer, et al., 2018) แต่ดว้ ยปัจจุบนั ครอบครัวของคนไทย
มี ข นาดเล็ ก ลงประกอบกับ มี ร้านอาหารให้ เลื อกใช้บ ริ ก ารอย่างแพร่ ห ลาย ส่ ง ผลให้ ก ารท าอาหารหรื อการซื้ อ
เครื่ องปรุ งหลายชนิ ดติ ดบ้านเป็ นเรื่ องยุ่งยากและไม่ จาเป็ นซึ่ งจากผลส ารวจที่ ผ่านมาชี้ ให้เห็ นว่า เครื่ องปรุ งรส
พื้นฐานมีอตั ราการเติบโตที่ชะลอตัวลงทุกปี สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสระดับพื้นฐานยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่เน้นเรื่ อ งความสะดวกและรวดเร็วได้ (นริ ศร์ธร, 2560) ในขณะที่ผลการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านอาหารไทยถึงโอกาสและอุปสรรคของอาหารไทย ผลชี้ให้เห็นว่า ยังมีผบู ้ ริ โภคบางส่ วนที่
ต้องการประกอบอาหารไทยเพื่อรับประทานด้วยตนเองโดยเฉพาะกลุ่มวัยทางานในหลากหลายอาชีพหันมาใส่ ใจ
สุ ขภาพควบคู่กบั การผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากภาระงานด้วยกิจกรรมการปรุ งอาหารมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม
อุปสรรคของการประกอบอาหารไทยพบว่ามีขอ้ จากัดด้านการใช้วตั ถุดิบ สมุนไพร และเครื่ องปรุ งรสที่หลายชนิ ด
ซึ่ งทาให้เกิดความไม่สะดวกและสิ้ นเปลืองเกินความจาเป็ น ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ โภคจึงมีความต้องการใช้เครื่ องปรุ งรส
สาเร็จรู ป และสามารถทาได้หลากหลายเมนู
จากสภาพปั ญหาสถานการณ์ราคาของเกลือไทยที่ประสบปั ญหาราคาเกลือต่าลงและขาดการสร้า งความ
มัน่ ใจด้านการผลิต รวมถึงผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการความสะดวกและความหลายหลายในการประกอบอาหารเพื่อ
รับประทานเอง คณะผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะนาศึกษาแนวทางการพัฒนาเกลือรสชาติไทย เพื่อเป็ นแนวทางการ
เพิ่ ม มู ล ค่ าและความหลากหลายจนเกิ ดเป็ นโอกาสในการใช้ป ระโยชน์ ข องเกลื อไทย อี ก ทั้งยังเป็ นการอนุ รัก ษ์
เอกลักษณ์ดา้ นรสชาติของอาหารไทยที่มีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาสภาพการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางาน
2. เปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอาชีพและความถี่ในการประกอบอาหารต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกลือ
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูบ้ ริ โภควัยทางานที่ใช้เกลือในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา,
2549) พบว่า ใช้ข นาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน ทั้งนี้ เพื่ อให้ ขอ้ มู ลมี ค วามน่ าเชื่ อถื อและให้ก ารแปรผลมี ค วาม
สะดวกมากขึ้นผูศ้ ึ กษาจึ งใช้ก ลุ่ม ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ วิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการประกอบอาหาร ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือ ตอนที่ 3
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย
การหาคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อประกอบด้วย ประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ 1) การตรวจสอบความเที่ ย งตรง
(Validity) โดยผลการประเมิ น จากผูท้ ี่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้านอาหาร อุ ต สาหกรรมการบริ ก าร และด้านพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 3 ท่าน พบว่า ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า
ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1 โดยมี ค่ าเฉลี่ ย ที่ 0.97 ถื อว่าข้อค าถามทั้งหมดสามารถวัดได้และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (ชูศรี , 2558) และ 2) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีการ
พิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient: α) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า
ความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.895 ถือว่าแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมัน่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสามารถนาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ แก่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่
ในวัยทางาน การวิจยั ในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดาเนินการศึกษาค้นคว้าช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2564
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนาสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และใช้ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม านในการเปรี ย บเที ย บ 3 กลุ่ ม ด้วย F-test (One-way
Analysis of Variance) และการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี Tukey's Honesty Significant Difference (HSD) โดยก าหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และวิเคราะห์คาถามปลายเปิ ดด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) สาหรับ
การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือ ใช้เกณฑ์คานวณหาค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมรายด้าน
ตามแนวคิดของ ปิ ยะ (2558) ดังนี้ 4.50-5.00 หมายถึง ต้องการมากที่สุด, 3.50-4.49 หมายถึง ต้องการมาก, 2.50-3.49
หมายถึง ต้องการปานกลาง, 1.50-2.49 หมายถึง ต้องการน้อย และ 1.00-1.49 หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางาน
1.1 สภาพการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 56.50 รองลงมาคือ เพศชาย ร้อยละ 32.50 และเพศทางเลือก LGBTQ ร้อยละ 11.00 มีอายุระหว่าง 15 –
25 ปี จานวน 146 คน ร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ 36 – 45 ปี ร้อยละ 26.80 และอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.00
มีสถานภาพโสด ร้อยละ 73.80 และสมรส ร้อยละ 26.20 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 67.00 รองลงมาคือ
ปริ ญญาโท ร้อยละ 10.30 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
ร้อยละ 22.00 รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 39.25 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ย 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ
22.00 และรายได้เฉลี่ย 30,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 19.80 มีความถี่ในการประกอบอาหารมากที่สุ ดคือ 1 – 2 ครั้ง/
สัปดาห์ ร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ 3 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 25.00
1.2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเกลือสาหรับการประกอบอาหารของผูบ้ ริ โภควัยทางานพบว่า ความถี่ในการใช้
เกลือต่อสัปดาห์มากที่สุด คือ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 54.50 รองลงมา 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 26.00 โดยซื้อเกลือ
ประกอบอาหารด้วยตัวเอง จานวน 315 คน ร้อยละ 78.75 และให้ผูอ้ ื่นซื้ อให้จานวน 85 คน ร้อยละ 21.25 สถานที่
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อในห้างสรรพสิ นค้า ร้อยละ 41.51 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 28.85
ราคาในการซื้ อเกลือต่อครั้งมากที่สุด คือ 11–30 บาท ร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ 10 บาทหรื อต่ากว่า ร้อยละ 23.25
และ 31-50 บาท ร้อยละ 13.00 โดยมีปริ มาณในการซื้ อเกลือต่อครั้งคือ 50-100 กรัม ร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ 101150 กรัม ร้อยละ 14.25 มี พ ฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์เกลื อยี่ห้อเดิ มประจา ร้ อยละ 55.25 รองลงมาคื อ ซื้ อ
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ผลิตภัณฑ์เกลือเฉพาะยีห่ ้อที่ชื่นชอบ ร้อยละ 20.25 และซื้อผลิตภัณฑ์เกลือโดยไม่คานึงถึงยีห่ ้อ ร้อยละ 12.75 สาเหตุ
ที่ทาให้เลือกเกลือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งมากที่ สุด คือ คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 35.35 รองลงมาคือ ราคา ร้อยละ
32.56 และยีห่ อ้ หรื อตราสิ นค้า ร้อยละ 28.99 ตามลาดับ
1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภค แบ่งตาม
ส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการช่องทางจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภค
โดยรวม
(n=400)
ระดับการตัดสินใจซื้อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เกลือ
S.D.
X̅
ผลิตภัณฑ์ เกลือ
ผลิตภัณฑ์
4.25
0.49
มาก
ราคา
4.40
0.61
มาก
สถานที่
4.57
0.55
มากที่สุด
การส่งเสริ มการตลาด
3.88
0.83
มาก
รวม
4.27
0.48
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวม ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือของ
ผูบ้ ริ โภคอยู่ในระดับมากที่ สุด คือ ด้านสถานที่ (4.57±0.55) ระดับมากคือ ด้านราคา (4.40±0.61) ด้านผลิตภัณ ฑ์
(4.25±0.49) และด้านการส่งเสริ มการตลาด (3.38±0.83) ตามลาดับ
1.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์เกลือ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อสภาพปั ญหาของผลิตภัณฑ์เกลือ สามารถอธิ บายเป็ นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ มีปัญหาฉี กขาดง่าย ไม่
สะดวกต่อการใช้งาน และไม่ได้มาตรฐาน 2) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า เกลือไม่สะอาดมีเศษผงปะปนและมีความชื้นทา
ให้เกลือจับตัวเป็ นก้อน 3) ด้านราคาราคา พบว่า เกลือมีแพงไม่เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณที่ได้รับ ราคาไม่
คงที่ และ 4) ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย พบว่า เกลือบางชนิ ดหรื อบางยี่ห้อหาซื้ อได้ยากไม่มีจาหน่ายในร้านค้าทัว่ ไป
และปั ญหาด้านส่ งเสริ มการขาย ไม่มีโปรโมชัน่ ของแถม การแจกสิ นค้าทดลอง และไม่ค่อยมี การโฆษณาในสื่ อ
ต่างๆ
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2. ผลการเปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอาชีพและความถี่ในการประกอบอาหารต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
เกลือ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแปรปรวนทางเดียวของของข้อมูลส่วนบุคคลด้านอาชีพและความถี่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือ
(n=400)
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เกลือ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ด้านอาชีพ
ระหว่างกลุ่ม
1.40
7.00
0.20
0.83
0.56
ผลิตภัณฑ์
ภายในกลุ่ม
94.05
392.00
0.24
ผลรวม
95.44
399.00
ระหว่างกลุ่ม
4.77
7.00
0.68
1.85
0.08
ราคา
ภายในกลุ่ม
144.67
392.00
0.37
ผลรวม
149.43
399.00
ระหว่างกลุ่ม
4.08
7.00
0.58
1.99
0.06
การจัดจาหน่าย
ภายในกลุ่ม
114.84
392.00
0.29
ผลรวม
118.91
399.00
ระหว่างกลุ่ม
6.39
7.00
0.91
1.34
0.23
ส่งเสริ มการตลาด
ภายในกลุ่ม
266.03
392.00
0.68
ผลรวม
272.42
399.00
ระหว่างกลุ่ม
2.08
7.00
0.30
1.32
0.24
ภายในกลุ่ม
88.50
392.00
0.23
รวม
ผลรวม
90.58
399.00
ด้านความถี่ในการประกอบอาหาร
ระหว่างกลุ่ม
0.66
4.00
0.17
0.69
0.60
ผลิตภัณฑ์
ภายในกลุ่ม
94.78
395.00
0.24
ผลรวม
95.44
399.00
ระหว่างกลุ่ม
0.57
4.00
0.14
0.38
0.82
ราคา
ภายในกลุ่ม
148.86
395.00
0.38
409
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(n=400)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

การจัดจาหน่าย

ส่งเสริ มการตลาด

รวม

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เกลือ
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
ผลรวม
149.43
399.00
ระหว่างกลุ่ม
1.86
4.00
0.46
ภายในกลุ่ม
117.05
395.00
0.30
ผลรวม
118.91
399.00
ระหว่างกลุ่ม
0.37
4.00
0.09
ภายในกลุ่ม
272.05
395.00
0.69
ผลรวม
272.42
399.00
ระหว่างกลุ่ม
0.64
4.00
0.16
ภายในกลุ่ม
89.95
395.00
0.23
ผลรวม
90.58
399.00

F

Sig.

1.57

0.18

0.13

0.97

0.70

0.59

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแปรปรวนทางเดียวของของข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอาชีพ
และความถี่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด และภาพรวม พบว่า ค่ า Sig. ในแต่ล ะด้านมากกว่านัยส าคัญ 0.05 แสดงว่า อาชี พ และความถี่ ในการ
ประกอบอาหารที่แตกต่างกันมีผลการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือของกลุ่มตัวอย่างวัยทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
3. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกลือรสชาติไทย
ข้อมูลด้านแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทยโดยแสดงจานวนและค่าร้อยละ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย
แนวทาง
ผลิตภัณฑ์ เกลือรสชาติใดที่สามารถสื่ อถึงเอกลักษณ์รสชาติไทย
สามเกลอ

410

จานวน

(n=400)
ร้ อยละ

285

20.55
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แนวทาง
หากมีผลิตภัณฑ์ เกลือรสชาติไทย ท่านต้องการใช้ เกลือรสชาติใดมากที่สุด
สามเกลอ
เกลือรสชาติไทยเหมาะแก่ การนาไปใช้ ประโยชน์ ในด้ านใดมากที่สุด
ประกอบอาหารด้านการหมัก
บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับเกลือรสชาติไทย
ขวดแก้วฝาบด
ปริมาตรบรรจุที่เหมาะสม
50 กรัม
ราคาที่เหมาะสม
ต่ากว่า 50 บาท
สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เกลือรสชาติไทยที่เหมาะสม
ห้างสรรพสิ นค้า

จานวน

(n=400)
ร้ อยละ

225

17.69

298

29.22

295

44.16

156

39.00

287

71.75

324

33.54

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกรสชาติ ผลิตภัณฑ์เกลือที่สื่อถึงเอกลักษณ์ไทยมากที่สุด คือ รสชาติสาม
เกลอ ร้อยละ 20.55 และหากมีผลิตภัณ ฑ์เกลือ รสชาติไทยจะต้องการใช้เกลือรสชาติ สามเกลอสาหรับประกอบ
อาหาร ร้อยละ 17.69 โดยจะใช้ประโยชน์ในการหมัก ร้อยละ 29.22 ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมกับเกลือรสชาติไทย
คือ ขวดแก้วฝาบด ร้อยละ 44.16 ซึ่งควรมีปริ มาตรบรรจุที่เหมาะสม คือ 50 กรัม ร้อยละ 39.00 มีการจัดจาหน่ายใน
ราคาที่เหมาะสม คือ ต่ากว่า 50 บาท ร้อยละ 71.75 และมีการจัดจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้า ร้อยละ 33.54
สรุปและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาสภาพการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
วัยทางานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงเป็ นพนักงงานบริ ษทั เอกชน มีความถี่ในการประกอบอาหาร 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์
และมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือ ประมาณ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ จากห้างสรรพสิ นค้า โดยจะเลือกซื้อยี่ห้อ
เดิมประจาในประมาณครั้งละ 50 – 100 กรัม ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากกลุ่มวัยทางานดังกล่าวอยู่ในช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
และประกอบอาชีพพนักงานเอกชนเป็ นส่ วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีเวลาปรุ งอาหารรับประทานด้วยตนเองทุกวัน ด้วยเหตุ
นี้ จึงทาให้ไม่นิยมซื้ อเกลือหรื อเครื่ องปรุ งรสอาหารครั้งละจานวนมาก อย่างไรก็ตามกลุ่มวัยทางานจะมีพฤติกรรม
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือในสถานที่สะดวก คือ ห้างสรรพสิ นค้า สอดคล้องกับ ประสิ ทธิ์ (2560) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง
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พฤติกรรมการซื้ อและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อซอสปรุ งรสของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ที่ซุปเปอร์ สโตร์ และซื้ อแต่ละครั้งน้อยกว่า 100 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เกลื อของผูบ้ ริ โภค พบว่า สถานที่ การจัด
จาหน่ายถือเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือของผูบ้ ริ โภคในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
กลุ่มผูบ้ ริ โภคในช่วงวัยทางานต้องการความสะดวกในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุน้ ี หากต้องการขยายผลจาก
การศึกษาสู่ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ผูจ้ าหน่ายมีความจาเป็ นต้องเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายเกลือผ่านระบบ
ออนไลน์ให้มากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณฤดี (2563) ที่พบว่า การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผงปรุ งรสผ่าน
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram หรื อ Line@ เป็ นช่องทางที่สามารถให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
รายละเอียดในการประชาสั มพันธ์ผลิตภัณฑ์และสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้าที่ดีได้ และเมื่อพิจารณาข้อมูลสภาพ
ปัญหาของผลิตภัณฑ์เกลือโดยรวมจะแสดงให้เห็นถึงผูบ้ ริ โภคมีความต้องการให้เกลือมีการควบคุมมาตรฐานด้าน
ความสะอาด ด้วยเหตุน้ ี ในแนวทางการพัฒนาจึงควรนาแนวคิดข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็ นเกณฑ์
ในการพัฒนาและยังต้องแสดงข้อมูลมาตรฐานดังกล่าวให้ผบู ้ ริ โภครับทราบเพื่อสร้างความมัน่ ใจอีกด้วย
2. จากผลการเปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอาชีพและความถี่ในการประกอบอาหารต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์เกลื อในด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด และภาพรวม พบว่า
อาชี พ และความถี่ ในการประกอบอาหารที่ แตกต่างกันมี ผลการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เกลื อของกลุ่มตัวอย่างวัย
ทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัจฉรา (2561) ที่ทาการศึกษาถึงพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการซื้ อซี อิ้วและซอสปรงุรสเกลือต่าของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยพบว่า
อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์ในการซื้อซี อิ้วและซอสปรุ งรสเกลือต่าทุกด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากคุณลักษณะของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่ มีความต้องการเฉพาะเจาะจง คือ มุ่งเน้นการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารที่ มีการลดปริ มาณเกลือในส่ วนผสม
ในขณะที่ การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นเพี ยงการศึ กษาถึ งสภาพการณ์ ของตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เกลื อเพื่อปรุ งอาหารของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม วัย ท างาน อย่างไรก็ ตามหากพิ จารณาถึ งค่า Sig. ที่ ต่ าสุ ดกับแนวทางในการพัฒนาต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเกลือต่อไป จะเห็นได้ว่าปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายเป็ นประเด็นที่ควรให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก
ทั้งนี้ อาจจะเพิ่ มเติ ม ช่ องทางในการจัดจาหน่ ายผ่านระบบออนไลน์ให้ม ากขึ้นให้สอดคล้องกับ การอภิ ป รายผล
การศึกษาในจุดประสงค์ที่ 1
3. จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทย พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เลือกรสชาติ
สามเกลอเป็ นรสชาติที่สามารถสื่ อถึงเอกลักษณ์ไทยและเลือกผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติสามเกลอสาหรับใช้ประกอบ
อาหารมากที่ สุดเช่ นกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากสามเกลอเป็ นเครื่ องเทศผสมที่คนไทยนิ ยมนามาใช้ในการประกอบ
อาหารหลายเมนูต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังมีกลิ่นที่หอมทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกคุน้ ชิน สอดคล้องกับ Wongnai
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(2562) ที่กล่าวว่า สามเกลอเป็ นวัตถุดิบที่เป็ นเครื่ องเทศที่มีกลิ่นหอม มักนิ ยมใช้ปรุ งในเมนูปรุ งในเมนูอาหาร ซึ่ งมี
ส่ วนผสมสามอย่าง คือ รากผักชี กระเทียม และพริ กไทย เมื่อตารวมกันจะทาให้เกิดน้ ามันหอมระเหย นาไปใช้ปรุ ง
อาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้น่ารับประทานมากขึ้น นอกจากนี้ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
(2563) ยังกล่าวว่า สามเกลอเป็ นเครื่ องเทศที่ ช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้ อสัตว์และช่ วยลดปริ มาณโซเดียมจากการใช้
เครื่ องปรุ งที่มากเกินไป นอกจากนี้ แล้วการใช้ประโยชน์จากสามเกลอส่ วนใหญ่คนไทยจะนิ ยมนามาหมักเนื้ อสัตว์
สอดคล้องกับผลการศึกษาของทิวตั ถ์ และคณะ (2560) อ้างถึงในรายงานการนาผลงานวิจยั /ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
เข้าร่ วมประกวดและจัดนิ ท รรศการในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” ที่ กล่าวถึง เครื่ องปรุ งสาม
เกลอเป็ นเครื่ องปรุ งอาหารไทยที่เหมาะกับการหมักอาหารประเภทเนื้อสัตว์ก่อนนาไปปรุ งสุ ก นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์
สามเกลอยังมีคุณค่าทางโภชนาการและแร่ ธาตุและมีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่ดี อย่างไรก็ตาม จากการที่ผูบ้ ริ โภค
เลือกที่จะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทยที่มีราคาต่ากว่า 50 บาท อาจเนื่องจากลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้
ปานกลางจะนิ ยมซื้ อสิ นค้าที่มีราคาต่าแต่อรรถประโยชน์ในการใช้หลากหลาย ดังนั้นการตั้งราคากับประโยชน์ใน
การใช้งานของผลิตภัณฑ์จึงมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับ Dave (2019) ที่กล่าว
ว่า ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ซ้ือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยบังเอิญแต่เกิดจากแรงกระตุน้ ที่ผขู ้ ายนาเสนอแก่ผบู ้ ริ โภค เช่น ประโยชน์ใช้
สอยที่สามารถลดความยุง่ ยากในการทางานหรื อช่วยให้ทางานได้เร็ วขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่ องด้วยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้เก็บข้อมูลในช่วงที่เกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ทาให้การเก็บข้อมูลด้านสภาพการณ์ในมิติของผูป้ ระกอบการนาเกลือเป็ นไปได้ยากกว่าสถานการณ์ปกติและหากมี
การศึกษาครั้งต่อไป ผูศ้ ึกษาควรทาการสัมภาษณ์ผูป้ ระกอบการนาเกลือเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพการณ์และปั ญหาใน
การผลิตเกลืออย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ แล้ว ยังควรมีการทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ชาวต่างชาติ เพื่อจะ
ได้ผลการศึกษาที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เกลือหรื อความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์เกลือรสชาติไทยในบทบาทการเป็ นของฝากในอนาคต
2. จากข้อค้นพบของข้อเสนอแนะระหว่างการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ในการนาผลแนวทางไปพัฒนา
ผลิตเกลือรสชาติไทยครั้งนี้ ไปใช้น้ นั ผูพ้ ฒั นาควรมีการสร้างคู่มือตารับอาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
เกลือรสชาติไทยทั้งในรู ปแบบออนไลน์หรื อแผ่นพับ
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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากหลายชนิ ด และองค์ประกอบชนิ ดของปลาน้ าจืดในพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างปลาด้วยเครื่ องมืออวนทับตลิ่ง ข่ายลอย และลอบ
ดักสัตว์น้ า และปั จจัยแวดล้อมด้านคุณภาพน้ าทุก ๆ 3 เดือน ได้แก่ กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และพฤศจิกายน
2564 ตามล าดับ โดยเก็ บ ตัว อย่ า งปลารวมทั้ง สิ้ น 1,153 ตัว อย่ า ง พบปลาทั้ง หมด 18 วงศ์ 38 ชนิ ด ซึ่ งมี ว งศ์
Cyprinidae เป็ นวงศ์เด่นที่มีจานวนชนิดมากที่สุด 14 ชนิด (36.84 %) รองลงมาเป็ นวงศ์ Osphronemidae พบ 4 ชนิด
(10.53 %) และวงศ์ Channidae พบ 3 ชนิด (7.89 %) ส่ วนวงศ์อื่น ๆ พบเพียงวงศ์ละ 1-2 ชนิด (2.6-5.2 %) ปลาแป้ น
แก้ว (Parambassis siamensis) เป็ นปลาชนิ ดเด่นที่มีปริ มาณมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ และมีปลา 9 ชนิ ดที่มีการ
กระจายกว้างพบทุ ก จุ ดเก็ บ ตัวอย่างในพื้ น ที่ ศึ ก ษา ได้แก่ ปลาซิ วควาย (Rasbora paviana) ปลาซิ วหางแดง (R.
borapetensis) ปลาเสื อ ข้า งลาย (Puntigrus partipentazona) ปลากระสู บ ขี ด (Hampala macrolepidota) ปลาเข็ ม
(Dermogenys siamensis) ปลากระทุงเหว (Xenentodon cancila) ปลาแป้ นแก้ว (P. siamensis) ปลาหมอช้างเหยียบ
(Pristolepis fasciata) และปลาบู่ ท ราย (Oxyeleotris marmorata) จากข้อ มู ล ดัช นี ค วามหลากหลาย ดัช นี ค วาม
สม่าเสมอ และดัชนี ชนิ ดเด่น พบว่าตัวอย่างปลามีความหลากหลายสู ง แต่มีการกระจายที่ไม่สม่าเสมอ และมีปลา
บางชนิดที่มีความโดดเด่นมากกว่าชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่ศึกษา
คาสาคัญ: องค์ประกอบชนิด ความหลากหลายชนิด ปลาน้ าจืด จันทบุรี
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Abstract
Species diversity and composition of freshwater fishes were studied in conservation forests of
Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chanthaburi Campus, Chanthaburi province, Thailand. The
fish samples were collected by beach seines, gill net and fish trap. The water quality factors were analyzed every
3 months in February, May, August and November 2021, respectively. A total of 1 ,1 5 3 fish specimens
representing 3 8 species from 1 8 families were found. The most dominant family was Cyprinidae 14 species
(36.84 % ) , followed by Osphronemidae with 4 species (10.53 % ) , Channidae with 3 species (7.89 % ) .
Parambassis siamensis was the predominant species among all species in the areas of this study. Nine fish
species with wide distribution that can be found at all the sampling sites included Rasbora paviana, R.
borapetensis, Puntigrus partipentazona, Hampala macrolepidota, Dermogenys siamensis, Xenentodon cancila,
P. siamensis, Pristolepis fasciata and Oxyeleotris marmorata. The data of diversity index, evenness index and
dominance index of fish specimens show that the fish specimens in collecting sites are high diversity but the
distribution of fish specimens are not evenness and some fish specimens are dominance more than other
specimens in each collecting sites.
Keyword: Species composition, Species diversity, Freshwater fish, Chanthaburi
บทนา
ทรัพยากรปลาตามธรรมชาติเป็ นทรัพยากรที่มีอยู่จากัด ซึ่ งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้น จาเป็ นต้องมี ฐานข้อมูลของทรัพยากรที่เพียงพอ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในด้านการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิ ดใหม่ ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสทางด้านธุ รกิจซึ่ งต้องใช้ฐานข้อมูลชีววิทยาของสัตว์
น้ า ได้แก่ ชนิ ด ปริ มาณ การแพร่ กระจายของสัตว์น้ าเศรษฐกิ จ และข้อมูลนิ เวศวิทยาแหล่งน้ า เพื่ อใช้ขอ้ มูลทาง
ชีววิทยาและนิ เวศวิทยาแหล่งน้ าเพื่อการอนุ รักษ์ และการจาลองระบบการเลี้ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
(ชวลิต, 2560) ซึ่ งการจัดทาฐานข้อมูลจาเป็ นต้องมีการสารวจภาคสนามเพื่ อให้ได้ขอ้ มูลที่ เป็ นปั จจุ บนั ในลุ่มน้ า
โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ าจันทบุรีตอนบน
ระบบนิ เวศทางน้ าของพื้นที่ลุ่มน้ าจันทบุรีตอนบน ซึ่งเป็ นบริ เวณที่ได้รับผลกระทบทั้งจากการบุกรุ กทาลาย
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสภาพแวดล้อมหลายด้าน เช่น ปั ญหาด้านน้ าทิ้ง ปั ญหาขยะ สารตกค้างต่าง ๆ
ทางการเกษตร การเปลี่ ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวทรัพยากรสัตว์น้ า แต่ในปัจจุบนั การศึกษาแนวทางการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ดงั กล่าวยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย รวมทั้งไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และช่วงเวลาในรอบปี ซึ่ งป่ าอนุรักษ์
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ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เป็ นโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ของ
สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ซึ่ ง จัด อยู่ ในระบบนิ เวศของลุ่ ม น้ าจัน ทบุ รีต อนบน มี ก าร
ดาเนินงานหลัก ๆ ในด้านบริ การวิชาการและการอนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืช โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 640 ไร่ และมีอ่างเก็บ
น้ าของป่ าอนุรักษ์มีพ้นื ที่ 54 ไร่
ดังนั้นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างจากัดโดยเฉพาะทรัพยากรปลา ให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้นจาเป็ นต้องมีฐานข้อมูลของทรัพยากรที่เพียงพอ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในด้านการ
เพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจชนิ ดใหม่ ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสทางรายได้น้ นั จาเป็ นต้องใช้ฐานของมูลทางนิ เวศวิทยา
ของพรรณปลาเพื่อการจาลองระบบการเลี้ยง ข้อมูลชนิด ปริ มาณ และการแพร่ กระจายของพรรณปลาเศรษฐกิจ การ
จัดทาฐานข้อมูลที่สาคัญเหล่านี้ จาเป็ นต้องใช้การวิจยั เก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่ งการศึกษาความหลากหลายชนิ ดของ
พันธุ์ปลาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีในครั้งนี้ มุ่งหวังไป
ที่การศึกษาทรัพยากรปลาเพื่อประมวลผลจัดทาเป็ นฐานข้อมูลของทรัพยากรปลาของของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์
อันจะส่ งผลให้ เกิ ดการต่ อยอดองค์ค วามรู ้ ในด้านการอนุ รัก ษ์ และการจัดการทรั พ ยากรปลาในพื้ นที่ บ ริ เวณป่ า
อนุรักษ์ต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งอยูใ่ นอาเภอเขาคิชฌ
กูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ โดยมีพ้ืนที่จานวน 640 ไร่ และมี
อ่างเก็บน้ าขนาดเล็กซึ่ งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าอนุ รักษ์มีพ้ืนที่จานวน 54 ไร่ กาหนดจุดเก็บตัวอย่างแบ่งตามลักษณะทาง
นิ เวศวิทยาของพื้ นที่ โดยแบ่ งออกเป็ น 3 จุ ด (รู ป ที่ 1) เก็บตัวอย่างทั้งสิ้ น 4 ครั้ ง ในเดื อนกุ มภาพันธ์ พฤษภาคม
สิ งหาคม และพฤศจิกายน 2564
จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (ST1) เป็ นพื้นที่อ่างเก็บน้ าตอนบน มีลกั ษณะเป็ นแหล่งน้ านิ่ ง ความลาดชันของพื้นที่
ค่อนข้างน้อย บริ เวณดังกล่าวมี การใช้ประโยชน์ในส่ วนของเครื่ องสู บน้ าขนาดใหญ่ เพื่อผันน้ าบางส่ วนไปใช้ใน
การเกษตร และการอุปโภค ระดับความลึกเฉลี่ยของแหล่งน้ าอยูใ่ นช่วง 1.5 – 2 เมตร พื้นท้องน้ าส่ วนใหญ่มีลกั ษณะ
เป็ นดินเลน และเศษซากใบไม้ทบั ถมจานวนมาก น้ ามีลกั ษณะใสแสงส่ องเกือบถึงพื้นท้องน้ า พันธุ์ไม้น้ าเด่นที่พบ
ในพื้นที่น้ ีเป็ นประเภทไม้ชายน้ า ได้แก่ หญ้า และกกชนิดต่างๆ เป็ นต้น
จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 (ST2) เป็ นพื้นที่อ่างเก็บน้ าตอนล่าง มีลกั ษณะเป็ นแหล่งน้ านิ่ ง ความลาดชันของพื้นที่
ค่อนข้างมาก บริ เวณดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ในส่ วนของการทาการประมงด้วยเครื่ องมือพื้นบ้าน เช่น เบ็ด ลอบ
และ แห เป็ นต้น และมีการผันน้ าบางส่ วนไปใช้ในการเกษตร ระดับความลึกเฉลี่ยของแหล่งน้ ามากกว่า 2 เมตร พื้น
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ท้องน้ าส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นดินเลน และเศษซากใบไม้ทบั ถมจานวนมาก น้ ามีลกั ษณะใสแสงส่ องเกือบถึงพื้น
ท้องน้ า พันธุ์ไม้น้ าเด่นที่พบในพื้นที่น้ ีเป็ นประเภทไม้ลอยน้ า ได้แก่ ผักกระเฉด จอก และกกชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (ST3) เป็ นพื้นที่อ่างเก็บน้ าตอนล่าง มีลกั ษณะเป็ นแหล่งน้ านิ่ ง ความลาดชันของพื้นที่
ค่อนข้างมาก บริ เวณข้างเคียงมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการทาเกษตร ได้แก่ การทาสวนยางพารา และแปลงไม้ผล
ซึ่งมีการผันน้ าบางส่ วนไปใช้ในการเกษตร ระดับความลึกเฉลี่ยของแหล่งน้ ามากกว่า 2 เมตร พื้นท้องน้ าส่ วนใหญ่มี
ลักษณะเป็ นดินเลน และเศษซากใบไม้ทบั ถมจานวนมาก น้ ามีลกั ษณะใสแสงส่ องเกือบถึงพื้นท้องน้ า พันธุ์ไม้น้ า
เด่นที่พบในพื้นที่น้ ีเป็ นประเภทไม้ชายน้ า ได้แก่ หญ้า และกกชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น (รู ปที่ 1)

รู ปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า และคุณภาพน้ าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2. การเก็บตัวอย่างปลาภาคสนาม
เก็บตัวอย่างโดยใช้อวนลากขนาดช่องตา 1 x 1 มิลลิเมตร (กว้าง 10 เมตร ลึก 2 เมตร) ลอบดักสัตว์น้ า และ
ข่ าย ล อ ย ข น าด ต า 5 เซ น ติ เม ต ร ตั ว อ ย่ า งทั้ งห ม ด จ ะ ถู ก เก็ บ รั ก ษ าใ น น้ าย าฟ อ ร์ ม าลี น เข้ ม ข้ น
10 % และนาไปศึกษาชนิดและปริ มาณในห้องปฏิบตั ิการ
จาแนกชนิ ดตัวอย่างสัตว์ โดยใช้เอกสารทางวิชาการต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ Smith (1945), Kottelat et al.
(1993), Rainboth (1996), Doi (1997), Kottelat (2001) และ Liao et al. (2010) รวมทั้งเอกสารที่เป็ นคาบรรยายครั้ง
แรก (original description) จัดทาบัญชี รายชื่อทั้งหมด พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลโครงสร้างของประชากรปลาตลอดทั้ง
การแพร่ กระจายของพันธุ์ปลาในแต่ละฤดูกาล
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1) ค่าดัชนี ความหลากหลาย (Diversity index) ของทรัพยากรปลาตามวิธีของ Shannon and Wiener อ้าง
ตาม ซุกรี (2551)
3.2) ดัชนีความสม่าเสมอ (Evenness index) ของทรัพยากรปลาโดยใช้ตามวิธีของซุกรี (2551)
3.3) ดัชนี ชนิ ดเด่น (Dominant species) ของทรัพยากรปลาโดยใช้วิธีของซุ กรี (2551) โดยคิดเป็ นร้อยละ
ของปลาที่สารวจได้ท้ งั หมด เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริ มาณปลาในแต่ละฤดูกาลและจุดเก็บตัวอย่าง
สารวจ
4. ศึกษาคุณภาพน้าในแหล่ งอาศัยของทรัพยากรปลา
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าในแหล่งอาศัยของทรัพยากรปลา ทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม
สิ งหาคม และพฤศจิกายน 2564 ทาการวิเคราะห์ดชั นีคุณภาพน้ าบางประการที่มีการเปลี่ยนแปลงง่ายในภาคสนาม
ทันที ได้แก่ อุณหภูมิน้ า ความโปร่ งแสง ความเป็ นกรดเป็ นด่าง และปริ มาณออกซิเจนละลาย สาหรับดัชนี คุณภาพ
น้ าอื่นๆ ได้แก่ ความกระด้างรวม ค่าสภาพด่างรวม แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท ออโธฟอสเฟส ตามวิธีของ
APHA et al., (2009) และน าขวดเก็ บ ตัวอย่างไปแช่ เย็น ที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส แล้ว น ามาวิ เคราะห์ ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. คุณภาพน้าในพื้นที่ศึกษา
จากการศึกษาแหล่งน้ าในพื้นที่ศึกษา พบว่าแหล่งน้ าในพื้นที่ศึกษาเทียบเคียงได้กบั แหล่งน้ าผิวดินประเภท
ที่ 2 ตามเกณฑ์ข องกรมควบคุ ม มลพิ ษ คื อ มี ล ักษณะเป็ นแหล่ งน้ าที่ ได้รับ น้ าทิ้ งจากกิ จกรรมบางประเภท และ
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริ โภค การอนุรักษ์สัตว์น้ า การประมง และการนันทนาการ โดยลักษณะของ
คุณภาพน้ าส่ วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้ า
คุณภาพน้ าส่ วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ยกเว้นค่าความโปร่ ง
แสงในแหล่งน้ ามีค่าสู ง 70 – 150 ซม. ยกเว้นในช่วงฤดูฝนที่มีค่าความโปร่ งแสงต่าเฉลี่ย 5.26 เซนติเมตร เนื่องจาก
การชะล้างดินตะกอนลงสู่ แหล่งน้ า บ่งชี้ ถึงการสะสมตะกอนอินทรี ยส์ าร และปริ มาณแพลงก์ตอนพืชที่ค่อนข้าง
น้อย สอดคล้องกับ กาญจนา (2557) กล่าวว่า การระบุความสมบูรณ์ ของน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถใช้ค่าความ
โปร่ งแสงในการเทียบเคียงได้ เพื่อใช้ระบุผลผลิตขั้นต้นของแหล่งน้ าได้ในเบื้องต้น อีกทั้งความโปร่ งแสงของน้ ายัง
มี ความสั มพันธ์กับ คุณภาพน้ าอื่ น ๆ เช่ น ปริ มาณของแข็งแขวนลอยในน้ า และความขุ่น ซึ่ งจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่าค่าความโปร่ งแสงสู งสะท้อนถึงปริ มาณผลผลิตขั้นต้นของแหล่งน้ ามีค่าต่า อีกทั้งค่าสภาพด่างรวมของแหล่ง
น้ าในพื้นที่ศึกษามี ค่าต่ ามาก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 17 – 34 มก./ล. ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึงสภาพน้ าที่ไม่เหมาะสมต่อ
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สัตว์น้ าหลายชนิ ด เนื่ องจากบทบาทหน้าที่หลัก ๆ ของค่าสภาพด่างรวมในแหล่งน้ า คือคุณสมบัติดา้ นการต้านการ
เปลี่ ย นแปลงความเป็ นกรดเป็ นด่ า งของน้ า ซึ่ งหากแหล่ ง น้ ามี ค่ า สภาพด่ า งรวมต่ า อาจจะส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงความเป็ นกรดเป็ นด่างของน้ าอย่างรวดเร็ วได้ อันจะส่ งผลร้ายแรงต่อสัตว์น้ าในแหล่งน้ านั้น (Boyd and
Tucker, 1992) โดยข้อมูลคุณภาพน้ าแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณภาพน้ าในพื้นที่ศึกษา ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2564
พารามิเตอร์
อุณหภูมิน้ า (องศาเซลเซียส)
ความโปร่ งแสง (ซม.)
ความเป็ นกรด-ด่าง
ความกระด้างรวม (มก./ล.)
ค่าสภาพด่างรวม (มก./ล.)
ออกซิเจนละลาย (มก./ล.)
แอมโมเนียรวม (มก./ล.)
ไนไตรท์ (มก./ล.)
ไนเตรท (มก./ล.)
ฟอสเฟต (มก./ล.)

ค่ าเฉลีย่ คุณภาพน้าในพื้นที่ศึกษา
กุมภาพันธ์

พฤษภาคม

สิงหาคม

พฤศจิกายน

30.9
80
7.43
300
21.3
5.27
>0.025
0.02
>0.5
>0.25

31.0
5.26
7.16
10.5
17
6.36
>0.025
0.02
>0.5
>0.25

30.63
136
6.67
10.23
17.0
6.36
>0.025
0.02
>0.5
>0.25

27.63
140
7.3
9.27
17
5.56
>0.025
0.02
>0.5
>0.25

2. ความหลากหลายชนิดของพันธุ์ปลา
จากผลการศึกษาพันธุ์ปลาในพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี โดยทาการเก็บตัวอย่างจานวน 3 จุดเก็บตัวอย่าง เป็ นเวลา 4 ครั้ง ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม
เดือนสิ งหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเก็บตัวอย่างปลารวมทั้งสิ้ น 1,153 ตัวอย่าง พบปลาทั้งหมด 18 วงศ์
38 ชนิ ด ซึ่ งมี ว งศ์ Cyprinidae เป็ นวงศ์ เด่ น ที่ มี จ านวนชนิ ด มากที่ สุ ด 14 ชนิ ด (36.84 %) รองลงมาเป็ นวงศ์
Osphronemidae พบ 4 ชนิด (10.53 %) และวงศ์ Channidae พบ 3 ชนิด (7.89 %) ส่ วนวงศ์อื่น ๆ พบเพียงวงศ์ละ 1-2
ชนิ ด (2.6-5.2 %) สอดคล้องกับ การรายงานของ รักพงษ์ และคณะ (2559) ที่ศึกษาพันธุ์ปลาในโครงการอนุ รัก ษ์
พันธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่จงั หวัดชัยภูมิ พบว่า ปลาในวงศ์ Cyprinidae เป็ นวงศ์เด่น และ
รองลงมาเป็ นวงศ์ Osphronemidae เช่ นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยพันธุ์ปลาส่ วนใหญ่ในพื้นที่ ศึกษาเป็ นปลา
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เศรษฐกิ จ ที่ นิ ย มท าประมงในแหล่ ง น้ าจื ด ทั่ ว ไป อาทิ เช่ น สลาด (Notopterus notopterus) แก้ ม ช้ า (Systomus
rubripinnis) ตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) กระสู บขีด (Hampala macrolepidota) กดเหลือง (Hemibagrus
spilopterus) ชะโอน (Ompok siluroides) ดุกด้าน (Clarias batrachus) หลด (Macrognathus siamensis) และไหลนา
(Monopterus albus) เป็ นต้น โดยปลาแป้ นแก้ว (Parambassis siamensis) เป็ นปลาชนิ ดเด่นที่มีปริ มาณมากที่สุดใน
การศึ กษาครั้งนี้ และมี ปลา 9 ชนิ ดที่ มีการกระจายกว้างพบทุ กจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่ ศึกษา ได้แก่ ปลาซิ วควาย
(Rasbora paviana) ปลาซิ วหางแดง (R. borapetensis) ปลาเสื อข้างลาย (Puntigrus partipentazona) ปลากระสู บขีด
(Hampala macrolepidota) ปลาเข็ม (Dermogenys siamensis) ปลากระทุงเหว (Xenentodon cancila) ปลาแป้ นแก้ว
(P. siamensis) ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciata) และปลาบู่ทราย (Oxyeleotris marmorata) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความหลากหลายชนิดของปลาในพื้นที่ศึกษา ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2564
วงศ์

ชื่ อวิทยาศาสตร์

ชื่ อไทย

Notopteridae
Cyprinidae

Notopterus notopterus
Rasbora paviana
Rasbora borapetensis
Esomus metallicus
Puntigrus partipentazona
Systomus rubripinnis
Barbonymus gonionotus
Puntius brevis
Puntioplites proctozysron
Henicorhynchus siamensis
Osteochilus vittatus
Hampala macrolepidota
Cyclocheilichthys apogon
Cyclocheilichthys armatus
Labiobarbus siamensis
Lepidocephalichthys furcatus

สลาด
ซิวควาย
ซิวหางแดง
ซิวหนวดยาว
เสื อข้างลาย
แก้มช้ า
ตะเพียนขาว
ตะเพียนทราย
กะมัง
สร้อยขาว
สร้อยนกเขา
กระสูบขีด
ไส้ตนั ตาแดง
ไส้ตนั ตาขาว
ซ่า
อีด

Cobitidae
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2

3

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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วงศ์
Bagridae
Siluridae
Clariidae
Oryziidae
Aplocheilidae
Mastacembelidae
Synbranchidae
Hemiramphidae
Belonidae
Ambassidae
Nandidae
Eleotridae
Osphronemidae

Anabantidae
Channidae

ชื่ อวิทยาศาสตร์

ชื่ อไทย
กดเหลือง
แขยงข้างลาย
ชะโอน
ดุกด้าน
ซิวข้าวสาร
หัวตะกัว่
หลด
กระทิง
ไหลนา
เข็ม
กระทุงเหว
แป้นแก้ว
หมอช้างเหยียบ
บู่ทราย
กริ มควาย
กริ มสี
กระดี่หม้อ
ดี่นาง
หมอ
ช่อน
กะสง
ก้าง

Hemibagrus spilopterus
Mystus mysticetus
Ompok siluroides
Clarias batrachus
Oryzias minutillus
Aplocheilus panchax
Macrognathus siamensis
Mastacembelus favus
Monopterus albus
Dermogenys siamensis
Xenentodon cancila
Parambassis siamensis
Pristolepis fasciata
Oxyeleotris marmorata
Trichopsis vittata
Trichopsis pumila
Trichopodus trichopterus
Trichopodus microlepis
Anabas testudineus
Channa striata
Channa lucius
Channa gachua
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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X

X
X
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3
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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4. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างประชาคมปลาตามฤดูกาล
การสารวจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมปลาในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2564 พบว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าวพบปริ มาณตัวอย่างปลาในแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 149 – 458 ตัวอย่าง โดยในเดือนพฤศจิกายน
พบตัวอย่างปลามากที่สุด รองลงเป็ นเดือนกุมภาพันธ์ จากการวิเคราะห์ค่าดั ชนีความหลากหลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 1.47 ± 0.08 ถึง 1.66 ± 0.34 แต่มีค่าดัชนี ความสม่ าเสมอค่อนข้างต่า ระหว่าง 0.32 ± 0.03 ถึง 0.42 ± 0.04
และมี ค่าดัชนี ช นิ ดเด่ นสู ง ระหว่าง 0.58 ± 0.04 ถึ ง 0.68 ± 0.03 บ่ งชี้ ได้ว่า ในช่ วงเวลาดังกล่ าวพันธุ์ป ลาในพื้ นที่
ศึกษามีความหลากหลายค่อนข้างสู ง แต่ประชาคมปลามีการกระจายพันธุ์ที่ไม่สม่าเสมอ เนื่ องจากมีพนั ธุ์ปลาบาง
กลุ่มที่มีปริ มาณโดดเด่นมากกว่าชนิ ดพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ ปลาแป้ นแก้ว (Parambassis siamensis) ซึ่ งเป็ นชนิ ดพันธุ์
เด่นในเชิงปริ มาณของพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงสร้างประชาคมปลาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2564
พารามิเตอร์
จานวนตัวอย่างที่พบ (ตัว)
ชนิดเด่นในเชิงปริ มาณ
ดัชนีความหลากหลาย
ดัชนีความสม่าเสมอ
ดัชนีชนิดเด่น

กุมภาพันธ์
303
Parambassis
siamensis
1.47 ± 0.08
0.32 ± 0.03
0.68 ± 0.03

โครงสร้ างประชาคมปลาในพื้นที่ศึกษา
พฤษภาคม
สิงหาคม
243
149
Parambassis
Parambassis
siamensis
siamensis
1.49 ± 0.38
1.62 ± 0.12
0.34 ± 0.09
0.42 ± 0.04
0.66 ± 0.09
0.58 ± 0.04

พฤศจิกายน
458
Parambassis
siamensis
1.66 ± 0.34
0.33 ± 0.07
0.67 ± 0.07

สรุปผล
จากการศึกษาความหลากหลายชนิ ดของพันธุ์ปลาน้ าจืดในพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิ งหาคม และพฤศจิกายน 2564 พบปลาทั้งหมด
18 วงศ์ 38 ชนิ ด ซึ่ งมีวงศ์ Cyprinidae เป็ นวงศ์เด่น รองลงมาเป็ นวงศ์ Osphronemidae และวงศ์ Channidae โดยมี
ปลาแป้ นแก้ว (Parambassis siamensis) เป็ นปลาชนิดเด่นในเชิงปริ มาณ และมีปลา 9 ชนิดที่มีการกระจายกว้างพบ
ทุกจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่ ศึกษา ได้แก่ ปลาซิ วควาย (Rasbora paviana) ปลาซิ วหางแดง (Rasbora borapetensis)
ปลาเสื อ ข้า งลาย (Puntigrus partipentazona) ปลากระสู บ ขี ด (Hampala macrolepidota) ปลาเข็ ม (Dermogenys
siamensis) ปลากระทุ ง เหว (Xenentodon cancila) ปลาแป้ น แก้ว (Parambassis siamensis) ปลาหมอช้างเหยีย บ
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(Pristolepis fasciata) และปลาบู่ ท ราย (Oxyeleotris marmorata) จากข้อ มู ล ดัช นี ค วามหลากหลาย ดัช นี ค วาม
สม่าเสมอ และดัชนี ชนิดเด่น พบว่าตัวอย่างปลามีความหลากหลายชนิ ดสู ง แต่มีการกระจายที่ไม่สม่าเสมอ และมี
ปลาบางชนิดที่มีความโดดเด่นมากกว่าชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่ศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ในการทางานวิจยั ครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณ คุณกิติพงษ์ สุ วรรณเกตุ ที่ช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง พร้อมทั้ง
ให้ ขอ้ เสนอแนะและข้อมู ลเพิ่ ม เติ ม และขอขอบคุณ ทุ น อุดหนุ น การวิจัยจากมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมประจาปี งบรายได้ พ.ศ. 2564
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานวิจยั และขอขอบคุณนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือตลอดมา
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บทคัดย่อ
เพื่อศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตัง และศึกษากา ง า น วิ จั ย นี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์รยอมรั บ และปั จจัย ที่ มีผ ลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ข ้าวตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ ก นรก การศึ กษา
ปริ มาณที่เหมาะสมของผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตัง ที่แตกต่างกัน 3 ระดับคือร้อยละ 20 40 และ 60 ของ
น้ าหนักทั้งหมด ผลการวิจยั พบว่า การใช้ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตังร้ อยละ 20 ได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด มีคะแนนลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมเท่ากับ 4.54+0.68
4.48+0.58 4.40+0.70 4.38+0.78 4.00+1.07 และ 4.44+0.64 ตามลาดับ ผลการศึกษาการยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ขา้ วตังผงโรยข้าวน้ าพริ ก นรก ทดสอบกับ ผูบ้ ริ โภคจานวน 100 คน ผลการศึ ก ษา พบว่า
ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 100 บรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสม ร้อยละ 98 ฉลากเหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อย
ละ 100 ผลิ ตภัณฑ์มี น้ าหนักสุ ทธิ 134 กรัม 10 ชิ้น เหมาะสมกับราคา 89 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100 ปั จจัยที่มีผลต่อ
การเลื อกซื้ อมากที่ สุ ด คื อด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (X̅ =4.30) รองลงมา ด้านช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย ( X̅ =4.28) ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด (X̅ =4.22) และด้านราคา (X̅ =4.17) ตามลาดับ
คาสาคัญ: ข้าวตัง ผงโรยข้าว น้ าพริ กนรก

427

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Abstract
The objectives of this research are to study appropriate quantity of Nam Prik Na Rok Furikake-Rice on
Kao Tung paste. Studying acceptance and factors affecting buying-decision of Kao Tung with Nam Prik Na Rok
Furikake-Rice. Three levels of Nam Prik Na Rok Furikake-Rice on Kao Tung paste studied were at 20 40 and 60
% of total weight. It was found that consumers preferred of Nam Prik Na Rok Furikake-Rice on Kao Tung paste
with 20 %. With an average score appearance, color, smell, taste, texture and overall liking are 4.54+0.68,
4.48+0.58, 4.40+0.70, 4.38+0.78, 4.00+1.07, and 4.44+0.64, respectively. The results of factors affecting buyingdecision of Kao Tung with Nam Prik Na Rok Furikake-Rice. It was found consumers accepted 98% of packaging
was appropriate. 100% of product labels were appropriate for packaging. And consumers accepted 100% of Kao
Tung with Nam Prik Na Rok Furikake-Rice had net weigh 134 grams per 10 pieces that were appropriate with the
price 8 9 Baht. The results of studying factors affecting buying decision of Kao Tung with Nam Prik Na Rok
Furikake-Rice. The result factors affecting buying decision of product were Product (X̅ =4.30), Place (X̅ =4.28),
Promotion (X̅ =4.22)and Price (X̅ =4.17), respectively.
Keyword: Kao Tung, Furikake-Rice, Nam Prik Na Rok
บทนา
ชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริ ญ เป็ นชุมชนที่ มีการพัฒนาชุมชน โดยการผลิ ตน้ าพริ กหลากหลายชนิ ด
เช่น น้ าพริ กนรก น้ าพริ กตาแดงแมงดา น้ าพริ กเผากุง้ นามาบริ โภคและแปรรู ปเพื่อจัดจาหน่ าย ทางชุมชนได้มีการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพน้ าพริ กและแปรรู ปเห็ด เพื่อสร้างรายได้ให้กบั สมาชิก โดยนาไปจัดจาหน่ายได้ท้ งั แบบสดและแบบ
แปรรู ป อาทิ น้ าพริ กต่าง ๆ เห็ดหยอง ทอดมันเห็ด แหนมเห็ด เป็ นต้น และเพื่อเปลี่ยนพื้นที่สุ่มเสี่ ยงอาชญากรรมให้
เป็ นพื้นที่ ที่มีประโยชน์อย่างแท้จริ ง โดยมีการสร้างโรงเพาะเห็ ด สร้างลานกีฬาออกกาลังกายให้กบั คนในชุ มชน
และสร้างโรงจอดรถให้กบั คนในชุมชน
ธรรมศักดิ์ (2563) ผูด้ ู แลการบริ หารจัดการกระบวนการท าน้ าพริ กและแปรรู ปเห็ ดของชุ มชนคลองลัดภาชี
กล่าวว่า ชุมชนมีความต้องการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะน้ าพริ กชนิ ดต่าง ๆ ให้เป็ นอาหารว่างหรื อ
ขนมขบเคี้ยว ที่สามารถรับประทานได้ง่าย และมีวิธีการผลิตที่ไม่ยงุ่ ยาก เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจาหน่าย คณะผูว้ ิจยั
เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกนั้น สามารถนามาต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ ก
นรกได้ เพราะด้วยตัวรสชาติของผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกที่มีรสชาติที่อร่ อย สามารถทานคู่กบั ข้าวสวยได้เป็ นอย่างดี
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แต่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากนัก จึงอยากนาเสนอผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก ในรู ปแบบ
ของอาหารว่างหรื อขนมขบเคี้ยว เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มทางเลือกในการรับประทานผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว
ให้มากยิง่ ขึ้น
ข้าวตัง ถือเป็ นภูมิ ปัญญาอย่างหนึ่ งที่แสดงให้เห็นความชาญฉลาดในการใช้ขา้ ว คือการนาข้าวเหลือ ๆ มา
ปรุ ง ต่อ ให้เป็ นของว่า ง มีก รรมวิธี ไ ม่ซับ ซ้อ นยุ่งยาก นอกจากจะลดปริ ม าณขยะอาหารแล้ว ยังได้อาหารว่า ง
ไว้รับ ประทาน (เสาวลัก ษณ์ , 2562) ซึ่ ง ข้า วตัง เป็ นอาหารว่างหรื ออาหารขบเคี้ยวประเภทหนึ่ งที่ในปั จจุบนั มีการ
บริ โภคและนิยมกันมากขึ้น และเป็ นอาหารว่างที่ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคและซื้อไปเป็ นของฝากในโอกาสต่าง
ๆ เพราะสามารถเก็บได้นาน และรับประทานได้ทุกเวลา (กรรณิ การ์ , 2559) ซึ่งข้าวตังยังเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต่าง
ๆ นิยมทาเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารว่างสาหรับจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน (Limsuwan, 2010)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรย
ข้าวน้ าพริ กนรก ซึ่ งเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชุมชน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
นั้นถื อเป็ นกระบวนการเปลี่ ยนแปลงผลิ ตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้ างยอดขาย
ให้กบั ชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อเป็ นแนวทางในการช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ น้ าพริ กนรกที่ ผลิ ตในชุ มชนคลองลัดภาชี และเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิ ตภัณฑ์ผงโรยข้าว
น้ าพริ กนรก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผงโรยข้าวน้าพริกนรกบนแผ่นข้าวตัง
นาสู ตรพื้นฐานของผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกของ อรญา และเบญจรัตน์ (2564) นาแผ่นข้าวตังดิบ ตรา กรี น
ไทย (2019) ทอดที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซี ยส เวลา 5 วินาที มาทาการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงโรยข้าว
น้ าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตัง โดยศึกษาปริ มาณของผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกที่ แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 20 40
และ 60 ของน้ าหนักทั้งหมด มาทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนจานวน 50 คน เป็ นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทดสอบแบบให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-Point
Hedonic Scale) คือ 1 ชอบน้อยที่สุด, 2 ชอบน้อย, 3 ชอบปานกลาง, 4 ชอบมาก และ 5 ชอบมากที่สุด วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี่ ย โดยวิธี (Duncan's New Multiple Range Test, DMRT) เพื่ อ เลื อกปริ ม าณที่ เหมาะสมของผงโรยข้าว
น้ าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตัง
429

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่ อผลิตภัณฑ์ ข้าวตังหน้ าผงโรยข้ าวน้าพริกนรก
นาผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกที่ได้รับการมาที่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค ออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ คานวณต้นทุน และตั้งราคาขาย ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในในการ
เก็บข้อมูลเป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ในเขตพื้นที่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จานวน 100 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
แบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ทั่วไปของผู ต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์หาค่าความถี่ (frequency)
และสรุ ปเป็ นค่าร้อยละ (percentage)
ส่ วนที่ 2 พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อผลิ ตภัณ ฑ์ข ้าวตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ ก นรก ลัก ษณะ
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิ เคราะห์ ห าค่ าความถี่ (frequency) และสรุ ป เป็ นค่ าร้ อ ยละ
(percentage)
ส่ วนที่ 3 การยอมรั บผลิ ตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก ลักษณะแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์หาค่าความถี่ (frequency) และสรุ ปเป็ นค่าร้อยละ (percentage)
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก แบ่งตามปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (product) ปัจจัยด้านราคา (price) ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย (place) และปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (rating scale) หาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) โดยแปลผลจาก
ค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 แปลความว่า ให้ความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 แปลความว่า ให้ความสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 แปลความว่า ให้ความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 แปลความว่า ให้ความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 แปลความว่า ให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
(opened form) วิเคราะห์เนื้อหาและสรุ ปเป็ นค่าความถี่ (frequency)
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ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผงโรยข้าวน้าพริกนรกบนแผ่นข้าวตัง
จากการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกบนแผ่นข้าวตัง โดยศึกษาปริ มาณของผงโรย
ข้าวน้ าพริ กนรกที่ แตกต่างกัน ระดับ คือ ร้อยละ 320 40 และ 60 ของน้ าหนักทั้งหมด แสดงดังภาพที่ 1 มาทาการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมเพื่อพิจารณา
ปริ มาณที่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณที่เหมาะสมของผงโรยข้าวน้ าพริ ก
นรกบนแผ่นข้าวตัง 3 ตารับ
คะแนนเฉลีย่
สู ตรที่ 1
สู ตรที่ 2
สู ตรที่ 3
(ร้ อยละ 20)
(ร้ อยละ 40)
(ร้ อยละ 60)
ลักษณะปรากฏ
4.24±0.66b
3.96±0.83b
4.54±0.68a
สี
4.00±0.81b
3.82±0.96b
4.48±0.58a
กลิ่นns
4.40±0.70
4.42±0.67
4.14±0.90
รสชาติ
4.08±0.80ab
3.88±1.14b
4.38±0.78a
เนื้อสัมผัส (กรอบ)ns
4.00±1.07
4.02±0.94
3.92±1.07
ความชอบโดยรวม
4.18±0.75ab
4.02±1.04b
4.44±0.64a
หมายเหตุ : 1) ตัวอักษร ns หมายถึ งค่ าที่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น
ร้อยละ 95
2) ตัวอักษร a และ b ที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คุณภาพทางประสาท
สัมผัส

ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

สูตรที่ 1 ร้อยละ 20
สูตรที่ 2 ร้อยละ 40
รู ปที่ 1 ข้าวตังที่โรยหน้าด้วยผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
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จากตารางที่ 1 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวตังที่โรยหน้าด้วยผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกที่
แตกต่างกัน 3 ระดับ พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นและเนื้อสัมผัสทั้ง 3 สู ตรไม่แตกต่างกัน แต่
ในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ และความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ด้านลักษณะปรากฏ พบว่า ผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก ผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรับด้าน
ลักษณะปรากฏแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับ
สู ตรที่ 1 ร้อยละ 20 ได้คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ที่ 4.54 อยู่ในระดับความชอบมากที่สุด แต่สูตรที่ 2 ร้อยละ 40 และ
สูตรที่ 3 ร้อยละ 60 ไม่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.24, 3.96 ตามลาดับ
ด้านสี พบว่า ผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ ก ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับด้านสี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนสู งสุ ดที่ผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรับมากอยู่ที่สูตรที่ 1
ร้อยละ 20 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ ี่ 4.48 อยูใ่ นระดับความชอบมากที่สุด แต่สูตรที่ 2 ร้อยละ 40 และสู ตรที่ 3 ร้อย
ละ 60 ไม่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.00, 3.82 ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (สิ ริรัตน์ และทรง
ศิลป์ , 2555) ทาให้สีของผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก และน้ าปรุ งรสที่มีส่วนผสมจากน้ าตาล เมื่อนาไปอบให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 20 นาทีซ้ าอีกครั้งจึงทาให้เกิดเปลี่ยนแปลงสี ของพริ กและน้ าตาลในน้ าปรุ ง
รส ทาให้สีของผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกที่ผา่ นการอบซ้ ามีสีคล้ าขึ้น ดังนั้นการใช้ปริ มาณผงโรย
ข้าวที่เพิ่มขึ้น ทาให้ให้ผลิ ตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกและน้ าปรุ งรสมีสีที่เข้มขึ้นเมื่อผ่านการอบให้
ความร้อนอีกครั้ง ส่ งผลให้ผทู ้ ดสอบชิมให้การยอมรับที่ลดลง
ด้านรสชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก สู ตรที่ 1 ร้อยละ 20 และสูตรที่ 3 ร้อยละ 60
ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับด้านรสชาติแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.38 อยู่ในระดับความชอบมากที่สุด และ 3.88 อยูใ่ นระดับความชอบมาก ตามลาดับ และสู ตรที่ 2 ร้อยละ 40 ไม่
แตกต่างกับสู ตรที่ 1 และ 3 ทั้งนี้ เนื่ องจากปริ มาณผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกสู ตรที่ 1 ร้อยละ 20 มีความเผ็ดในระดับที่
เหมาะสม ซึ่ งการเพิ่มปริ มาณผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกมากขึ้นส่ งผลให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้น และมี ความเผ็ดเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ
ความชอบโดยรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก สู ตรที่ 1 ร้อยละ 20 และสู ตรที่ 3
ร้อยละ 40 ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับด้านความชอบโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 95 มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.44 อยูใ่ นระดับความชอบมากที่สุด และ 4.02 อยูใ่ นระดับความชอบมาก ตามลาดับ
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2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่ อผลิตภัณฑ์ ผงโรยข้ าวน้าพริกนรก
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ
62 อายุช่วงอายุ 31–40 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ
42 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป จานวน
31 คน คิดเป็ นร้อยละ 31
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ข้าวตังหน้ าผงโรยข้ าวน้าพริกนรก
จานวนและร้อยละของข้อมู ล เกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อผลิ ตภัณ ฑ์ข้าวตังหน้าผงโรยข้าว
น้ าพริ กนรก พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าว จานวน 100 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ผูบ้ ริ โภคเคยบริ โภคผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าหมูหยอง และหน้าธัญพืช จานวน 100 คน คิด
เป็ นร้อยละ 100 มีความถี่ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ขา้ วตัง (หน้าหมูหยอง, หน้าธัญพืช เป็ นต้น) น้อยกว่า 1 ครั้งต่อ
เดื อ น จ านวน 36 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36 สถานที่ ที่ ผู บ้ ริ โภคเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้า วตัง ส่ วนใหญ่ เป็ นร้ า นขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ร้านขายของฝาก จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 ผูบ้ ริ โภคเลือกรสชาติอร่ อยเป็ นสาเหตุที่เลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ขา้ วตัง จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 รองลงมา คือ ซื้ อเป็ นของฝาก จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ
58 ผูบ้ ริ โภคให้ความเห็นว่าสามารถพัฒนารสชาติขา้ วตังให้มีความหลากหลายได้ จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 มีความสนใจหากมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 98
การแนะนาให้ผูอ้ ื่ นบริ โภคผลิตภัณ ฑ์ข ้าวตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ ก นรก จานวน 99 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 99 และ
ผูบ้ ริ โภคคิดว่าสามารถพัฒนาเป็ นธุรกิจในอนาคต คือ ได้ จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ100
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจ
และเคยบริ โภคผลิตภัณฑ์ขา้ วตัง โดยความถี่ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ขา้ วตังคือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และสถานที่
ที่ เลื อ กซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ข ้าวตัง ส่ วนใหญ่ จะเลื อกซื้ อที่ ร้านขายผลิ ตภัณ ฑ์ ชุ ม ชนและร้ านขายของฝาก ซึ่ ง สาเหตุ ที่
ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ขา้ วตังส่ วนใหญ่ จะเลื อกซื้ อโดยคานึ งถึ งรสชาติ ที่ อร่ อย ซึ่ งสอดคล้องกับ ภัคชัญญา
(2561) เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้ งข้าวไรซ์เบอรี่ เสริ มโปรตี นจากไข่และถัว่ เหลือง โดยจาก
การศึ ก ษาข้อมู ล ด้านพฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ ข นมขบเคี้ ย วของผูบ้ ริ โภคที่ เข้าร่ วมทดสอบการยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสู งเคลือบคาราเมล ในส่ วนของด้านการเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เลือกผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพราะรสชาติ รองลงมาเป็ นคุณค่าทางโภชนาการ ราคา และยี่ห้อ
ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การยอมรับผลิตภัณฑ์ ข้าวตังหน้ าผงโรยข้าวน้าพริกนรก
จานวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ยอมรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้าวตัง หน้ าผงโรยข้าวน้ าพริ ก นรก จานวน คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 100 บรรจุ ภัณ ฑ์มี ค วาม 100
เหมาะสม จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ ฉลากผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑ์ จานวน 100 คน คิดเป็ น 98
ร้อยละ 100 และผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก น้ าหนักสุ ทธิ 134 กรัม ชิ้น เหมาะสมกับราคา 89 10
บาท จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ข้อมูลการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ และให้การยอมรับ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความเหมาะสมกับฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เฉพาะหน่วยเป็ นถุงพลาสติกชนิด OPP (oriented polypropylene) เป็ นบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใส่ขา้ วตังแยกแต่ละแผ่น เพื่อรักษาความกรอบของแผ่นข้าวตังและลดการสัมผัสกับอากาศของข้าวตัง เพราะ
หากใส่ รวมกัน เป็ นถุ ง เดี ย วนั้น เมื่ อ ผูบ้ ริ โภครั บ ประทานไม่ ห มดอาจท าให้ ข ้าวตังมี ค วามกรอบลดน้ อยลง ซึ่ ง
คุณสมบัติของถุง OPP ที่มีความโปร่ งใส เหนียวและทนกรดด่างและป้องกันการซึมผ่านของไอน้ า ก๊าซ และไขมัน
หรื อน้ ามันได้ดี (ระพีพรรณ, 2563) สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนา และคณะ (2544) เรื่ อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ลิ้นจี่และศึ กษาอายุการเก็บรั กษา ที่ กล่าวว่า การใช้ถุง OPP ในการเก็บรักษาผลลิ้นจี้ อบแห้งสามารถป้ องกันการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะด้านสี และการเพิ่มขึ้นของค่าความชื้นได้ดีกว่าการใช้ถุง HDPE และหากต้องการให้ค่าความชื้น
มีค่าน้อยลงจะทาได้โดยการใช้สารดูดความชื้ นเพิ่มลงไปภายในถุง OPP และบรรจุภณ
ั ฑ์ช้ นั ใน หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
รวมบรรจุภณ
ั ฑ์เฉพาะหน่ วยไว้ดว้ ยกันที่ผูศ้ ึกษาเลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กล่องกระดาษออกแบบลายเฉพาะ
เพื่อเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้บรรจุและรักษาแผ่นข้าวตังไม่ให้เกิดการแตกหักได้ง่ายและยังเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีตน้ ทุนต่า
และชุ มชนสามารถนาไปสั่ งผลิ ตได้ง่าย สอดคล้องกับ งานวิจยั ของกันย์ณิ ภฐั และคณะ (2562) เรื่ อง การพัฒนา
รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วตังไก่หยองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาพระนาย อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่กล่าวว่า
ในการศึกษาวิจยั ได้ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์กล่องกระดาษเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอก เพราะกล่องกระดาษสามารถผลิตได้ง่าย มี
ต้นทุนในการผลิตต่า ซึ่ งกล่องกระดาษที่มีลกั ษณะรู ปทรงสี่ เหลี่ยมยังช่วยในการประหยัดพื้นที่ในการวางจาหน่าย
และสะดวกในการขนส่ ง กล่องกระดาษยังช่วยลดการแตกหักของขนมข้าวตังไก่หยองได้ และสอดคล้องกับกันย์ณิ
ภัฐ และคณะ (2562) พบว่า ปั จจัยการออกแบบและบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าที่มีผลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อคือ บรรจุ
ภัณฑ์ช่วยเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน บรรจุภณ
ั ฑ์บอกข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด (ราคา วันเดือนปี ที่ผลิต วัน
หมดอายุ สถานที่ผลิต) ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นานหลังจากที่เปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว และบรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อ
การบริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคให้ความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกน้ าหนักสุ ทธิ 134 กรัม บรรจุ
10 ชิ้น เหมาะสมกับราคา 89 บาท
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ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ข้าวตังหน้ าผงโรยข้าวน้าพริกนรก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก วิเคราะห์
ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน แบ่ ง ตามปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาด 4 ด้า น ได้แก่ ปั จจัย ด้า น
ผลิตภัณฑ์ (product) ปั จจัยด้านราคา (price) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (place) และปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (promotion) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรย ข้าว
น้ าพริ กนรก
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

คะแนนค่าเฉลีย่
(x̅)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความสาคัญ

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
4.30
0.50
มากที่สุด
2. ด้านราคา (Price)
4.17
0.69
มาก
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4.28
0.57
มากที่สุด
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
4.22
0.63
มากที่สุด
รวม
4.42
0.49
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก โดยภาพรวม พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅= 4.42) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกซื้ ออยูในระดับ มากที่ สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (product) (x̅= 4.30) ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย (place) (x̅= 4.28) และด้านการส่ งเสริ ม การตลาด
(promotion) (x̅= 4.22) ตามลาดับ และมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านราคา (price) (x̅=
4.17)
สรุปผล
งานวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนคลองลัดภาชี ที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความ
หลากหลายมากขึ้ น โดยการนาผลิ ตภัณ ฑ์น้ าพริ กนรกของชุ ม ชนที่ มีอยู่แล้ว ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เลื อกผงโรยข้าวมาเป็ น
ผลิตภัณฑ์หลักและนาผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชนที่มีอยู่แล้วได้แก่น้ าพริ กนรก พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ วตังหน้าผงโรย
ข้าว ทาการศึกษากระบวนการผลิตการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคและการศึกษา
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ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนพร้อมนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน ผลการศึกษาการยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ขา้ วตังผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก ทดสอบกับ
ผูบ้ ริ โภคจานวน 100 คน ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 100 บรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสม
ร้อยละ 98 ฉลากเหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์มี น้ าหนักสุ ทธิ 134 กรัม 10 ชิ้น เหมาะสมกับราคา
89 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการเลื อกซื้ อมากที่ สุ ด คื อด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (X̅ =4.30) รองลงมา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (X̅ =4.28) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (X̅ =4.22) และด้านราคา (X̅ =4.17) ตามลาดับ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุมชน
คลองลัดภาชี มูลนิ ธิทีทีบีธนาคารทหารไทยธนชาติที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทาให้งานวิจยั เสร็ จ
สมบูรณ์ ส่ งผลให้ชุมชนสามารถนาไปใช้ได้จริ งและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมได้แก่น้ าพริ กนรก ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ ึงเป็ นความ
ต้องการของชุ มชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ที่ ผลิตน้ าพริ กนรกเพื่ อจาหน่ ายเป็ นรายได้ของ
ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของผงโรยข้าวต่อ
น้ าพริ กนรกที่แตกต่างกัน 3 อัตราส่ วน และศึกษาการยอมรับและปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว
น้ าพริ กนรก ทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบ้ ริ โภคจานวน 50 คน ผลการวิจยั พบว่า อัตราส่ วนของผงโรยข้าวต่อ
น้ าพริ กนรกที่ 40:60 ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากที่สุด มีคะแนนลักษณะปรากฎ 4.58±0.61 สี 4.44±0.61 กลิ่น
4.44±0.73 รสชาติ 4.22±1.02 เนื้ อสัมผัส 4.44±0.71 และความชอบโดยรวม 4.44±0.71 อยูใ่ นระดับชอบมากที่สุด ผล
การศึกษาการยอมรับและปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก ทดสอบกับผูบ้ ริ โภคจานวน
100 คน ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 99 บรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสม ร้อยละ 98 ฉลาก
เหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 98 ผลิตภัณฑ์น้ าหนักสุ ทธิ 35 กรัม เหมาะสมกับราคา 50 บาท ร้อยละ 84 ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้ อมากที่ สุด คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์และด้านราคา ( X̅ = 4.29) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (X̅ = 4.26)
และด้านการส่งเสริ มการตลาด (X̅ = 4.19)
คาสาคัญ: ผงโรยข้าว น้ าพริ กนรก การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Abstract
This research aims to develop the original product is Nam Prik Narok. To new products which are the
needs of Khlong Lat Phachi Community, Phasi Charoen District, Bangkok that Nam Prik Narok for sale as
income for the community. The objectives of this research are to study appropriate ratio between Nam Prik Narok
and Furikake in product. And to study factors affecting buying-decision of Nam Prik Narok Rice Seasoning
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(Furikake). The results of the appropriate ratio at 40:60 testers had the most scores sensory testing. The score for
appearance was 4.58±0.61, color 4.44±0.61, smell 4.44±0.73, taste 4.22±1.02, texture 4.44±0.71, and overall
liking 4.44±0.71 was at the most liked level.
The results of analysis and acceptance of product in the part of sensory indicated that consumers accepted the
product in the part of flavor, texture, liking in overview, appearance and color, respectively. Consumers accepted
99% of Nam Prik Narok Rice Seasoning (Furikake) was appropriate. 98% of packaging was appropriate. 98% of
product label was appropriate to package. of consumers accepted Nam Prik Narok Rice Seasoning ( Furikake)
with 35 grams that was appropriate for 50 Baht for 84%. The results of studying factors affecting buying decision
of Nam Prik Narok Rice Seasoning ( Furikake) indicated that The result factors affecting buying decision of
product were Product and Price ( X̅ = 4.29) Place (X̅ = 4.26) Promotion (X̅ = 4.19).
Keyword: Rice Seasoning (Furikake), Nam Prik Na Rok, Product development
บทนา
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว หรื อ ฟูริคาเกะ (Furikake) คือ ผงโรยข้าวหรื อที่ชาวญี่ ปุ่นเรี ยกกันว่าฟูริคาเกะ เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์งานวิจยั ที่ ช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจากมี กระบวนการแปรรู ป ที่ ไม่ซับ ซ้อน เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับรับประทานคู่กบั ข้าวสวยหรื อโรยบนอาหารชนิดอื่นนอกจากข้าว เช่น บะหมี่ พิซซ่า สลัด
ประกอบไปด้วย ปลาโออบแห้ง สาหร่ าย งาขาว งาดา มิริน โชยุ และน้ ามันงา สามารถช่วยลดการปรุ งแต่งรสอาหาร
หรื อช่วยชูรสอาหารให้มีความอร่ อยขึ้นและสะดวกในการใช้งาน (นันท์นภัส และมาศสุภา, 2559)
น้ าพริ ก เป็ นเสาหลักสาคัญของระบบอาหารไทย น้ าพริ กมีบทบาทเป็ นอาหารจานหลัก ที่เป็ นกับข้าววาง
เด่นอยูก่ ลางเคียงคู่กบั “ผักแนม” และ “เครื่ องเคียง” วัฒนธรรมการกินน้ าพริ ก จึงเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่ผคู ้ นใน
สังคมไทยหลายชาติพนั ธุ์ได้รังสรรค์ข้ ึน จากความสามารถในการใช้ฐานทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองได้
อย่างชาญฉลาดได้ท้ งั ความอร่ อยมีคุณค่าทางโภชนาการและสอดคล้องกับระบบนิ เวศน์ นอกจากนี้ ในส่ วนประกอบ
ของน้ าพริ กซึ่ งมีสรรพคุณเป็ นสมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้ าพริ กสาเร็ จรู ปและน้ าพริ กกึ่งสาเร็ จรู ป ปัจจุบนั มีน้ าพริ กหลาย
ชนิด ที่สามารถเก็บถนอมไว้รับประทานได้นานในรู ปแบบสาเร็ จรู ป ซึ่งผูบ้ ริ โภคสามารถรับประทานได้ทนั ทีหลาย
ชนิ ด ได้แก่ น้ าพริ กเผา น้ าพริ กนรก น้ าพริ กปลาย่าง น้ าพริ กกุง้ เสี ยบ แจ่วสาเร็ จรู ป น้ าพริ กนับเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่ งที่
มี ส มุ น ไพรเป็ นส่ ว นประกอบและมี ก ารผลิ ต หลายชนิ ด แต่ ล ะชนิ ด มี ล ัก ษณะเฉพาะตามความแตกต่ างของ
ส่ วนประกอบ ชนิ ดและปริ มาณของสมุนไพรที่ใช้ กรรมวิธีการปรุ งและรสชาติ น้ าพริ กที่ลกั ษณะค่อนข้างละเอียด
และร่ วนแห้งใช้สาหรับโรยหรื อ คลุกข้าว นอกจากนี้ แล้วยังมีอาหารที่ มีลกั ษณะเดี ยวกับน้ าพริ กแต่ไม่ได้เรี ยกว่า
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น้ าพริ ก ได้แก่ ป่ น หรื ออาหารที่ปรุ งอย่างน้ าพริ กทั้งที่เป็ นน้ าขลุกขลิกหรื อแห้งร่ วน เช่น ปลาย่างโขลกประสมพริ ก
ทาให้แหลกละเอียด เช่น เกลือ พริ กป่ น (นิรมล และคณะ, 2550)
น้ าพริ กนรก เป็ นน้ าพริ กที่ มีลกั ษณะแห้ง โดยการนาวัตถุดิบมาโขลกให้ละเอี ยดแล้ว จึ งนาไปผัดกับ
เครื่ องปรุ งจนมีลกั ษณะแห้งที่เป็ นเอกลักษณ์ นิ ยมนามาทาเป็ นน้ าพริ กผงที่ใช้คลุกข้าว เพราะเป็ นน้ าพริ กที่เก็บได้
นาน ทาจากเนื้อปลาเป็ นส่ วนประกอบหลัก เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ของน้ าพริ กนรก คือ มีรสชาติเผ็ดเหมาะสาหรับผูท้ ี่
ชอบทานอาหารรสจัด ซึ่ งน้ าพริ กนรกถือได้ว่า เป็ นน้ าพริ กที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมาก
เพราะมีส่วนประกอบของปลาป่ น เป็ นอาหารโปรตีนที่สาคัญ และมีสมุนไพรหลายอย่าง อาทิ พริ ก หอม กระเทียม
เป็ นต้น (ปุณยนุช, 2559)
ชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั มี 79 หลังคาเรื อน ประชากร 338 คน โดยมี
คุณฉวีวรรณ ตระกูลธรรม เป็ นประธานชุมชน มีแนวคิดให้ชุมชนคลองลัดภาชีเป็ นชุมชนที่จดั การตัวเองได้ เป็ น
ชุมชนที่เข้มแข็งและมุ่งหวังให้ชุมชนเลี้ยงตัวเองได้อย่างยัน่ ยืน มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน เช่น ผลิต
น้ าพริ กนรก น้ าพริ กตาแดงแมงดา น้ าพริ กเผากุง้ เพาะเห็ด แปรรู ปเห็ด เป็ นต้น ชุมชนมีความต้องการต่อยอดในการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จัดจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ทางคณะผูว้ ิจยั เห็นว่าน้ าพริ กนรก และผงโรยข้าว เป็ นอาหารทีใช้โรยกับข้าวสวย
หรื อใช้รับประทานคู่กับอาหารชนิ ด อื่น ๆได้ อีกทั้งยังสะดวกในการบริ โภคด้วย การนาผลิ ตภัณฑ์ท้ งั 2 ชนิ ดมา
ประยุกต์รวมกันน่าจะเป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความน่าสนใจให้กบั ชุมชนได้
คณะผูว้ ิจยั จึงนาความต้องการของชุ มชนมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก เป็ นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชุมชน ซึ่ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั ถือเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างยอดขายให้กบั ชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผง
โรยข้าวน้ าพริ กนรกโดยศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของผงโรยข้าวต่อน้ าพริ กนรก การยอมรั บและปั จจัยต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เดิม นอกจากนี้ ยงั เป็ นแนวทาง ในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ าพริ ก
นรกที่ผลิตในชุมชนคลองลัดภาชีและเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ าพริ กมากยิง่ ขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของผงโรยข้าวต่อน้าพริกนรก
นาสู ตรพื้นฐานของผงโรยข้าวจาก นันท์นภัส และมาศสุ ภา (2559) และสู ตรพื้นฐานของน้ าพริ กนรกจาก
ชุมชนคลองลัดภาชี แสดงดังตารางที่ 1 ขั้นตอนการทาแสดงดังแผนภาพที่ 1และ2 ทาการทดลองอัตราส่ วนของผง
โรยข้าวต่อน้ าพริ กนรกแตกต่างกัน 3 อัตราส่ วน คือ 40:60 50:50 และ 60:40 อบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนเเบบถาด ยี่ห้อ
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Houno ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที นาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผชู ้ ิมจานวน 50 คน ซึ่ งเป็ นนักศึกษาระดับชั้น
ปริ ญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีก ารชิ มแบบให้
คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – Point Hedonic Scale) วางแผนการทดลอง แบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized
Complete Block Design, RCBD) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's Multiple Range Test
(DMRT) วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 สู ตรพื้นฐานในการผลิตผงโรยข้าวและน้ าพริ กนรก
ส่ วนผสมผงโรยข้าว
ปลาโออบแห้ง
สาหร่ ายแผ่นตัดเส้น
งาขาว
งาดา
มิริน
โชยุ
น้ ามันงา

ปริมาณ (ร้ อยละ)
16.8
4.2
27.3
13.9
18.2
16.8
2.8

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตผงโรยข้าว

ส่ วนผสมน้าพริกนรก
พริ กป่ น
ปลาป่ น
มะขามเปี ยก
น้ าตาลปี๊ บ
กะปิ
เกลือ
ผงปรุ งรส

ปริมาณ (ร้ อยละ)
18.9
47.3
8.3
9.5
9.5
1.8
4.7

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตน้ าพริ กนรก
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2. ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่มีผลต่ อการเลือกซื้อผงโรยข้ าวน้าพริกนรกของผู้บริโภค
นาผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกที่ได้รับการมาที่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ คานวณ
ต้นทุ น และตั้งราคาขาย ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในในการเก็บ ข้อมูล เป็ น
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ในเขตพื้นที่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จานวน 100 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม
(questionnaire) ซึ่งดัดแปลงจาก อทิตา (2554) และสุรีวรรณ และคณะ (2563) แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ทั่วไปของผู ต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency)
และสรุ ปเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก ลักษณะแบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายกา วิเคราะห์หาค่าความถี่ และสรุ ปเป็ นค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 3 การยอมรับผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก ข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ผ งโรยข้าวน้ าพริ ก นรก ประกอบไปด้วยลัก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสั ม ผัส และความชอบ
โดยรวม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแสดงใบหน้า (facial Rating scale) และลักษณะ
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
ส่ วนที่ 4 ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก แบ่งตามปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย (Place) และปั จจัย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า หาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยแปลผลจากค่าเฉลี่ยของแต่
ละปัจจัยได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 แปลความว่า ให้ความสาคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 แปลความว่า ให้ความสาคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 แปลความว่า ให้ความสาคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 แปลความว่า ให้ความสาคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 แปลความว่า ให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
(Opened form) วิเคราะห์เนื้อหาและสรุ ปเป็ นค่าความถี่
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ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของผงโรยข้าวต่อน้าพริกนรก
จากการทดลองท าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกในอัตราส่ วนที่ แตกต่างกัน 3 อัตราส่ วน คือ 40:60 50:50 และ
60:40 อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที นาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผงโรยข้าว : น้ าพริ กนรก ในปริ มาณที่แตกต่างกัน 3 อัตราส่ วน
คุณภาพทางประสาทสั มผัส

อัตราส่ วนของการศึกษา
อัตราส่ วนที่ 1

อัตราส่ วนที่ 2

อัตราส่ วนที่ 3

ลักษณะปรากฏ

4.58±0.61a

4.42±0.61ab

4.16±0.82b

สี

4.44±0.61a

4.48±0.65a

3.96±0.97b

กลิ่นns

4.44±0.73

4.38±0.73

4.28±0.83

รสชาติns

4.22±1.02

4.20±0.88

4.22±0.91

เนื้อสัมผัสns

4.44±0.71

4.38±0.72

4.20±0.90

ความชอบโดยรวมns

4.44±0.71

4.38±0.70

4.20±0.90

หมายเหตุ : 1) ตัวอักษร ns หมายถึงค่าที่ไม่มีความแตกต่าง
2) ตัวอักษร a, b และ ab อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความหมายแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05)
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับด้านกลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมทั้ง 3
อัต ราส่ ว น ไม่ แตกต่ างกัน แต่ ใ นด้านลัก ษณะปรากฏ และสี ผูท้ ดสอบชิ ม ให้ก ารยอมรั บ ที่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ซึ่ งในด้านลักษณะปรากฏ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับการใช้ผงโรยข้าว :
น้ าพริ กนรก อัตราส่ วนที่ 1 และอัตราส่ วนที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
โดยอัตราส่ วนที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 อยู่ในระดับความชอบมากที่สุด ซึ่ งมากกว่าอัตราส่ วนที่ 3 มีคะแนน
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เฉลี่ยที่ 4.16 อยูใ่ นระดับความชอบมาก ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะปรากฏของผงโรยข้าวทั้ง 3 อัตราส่วนมีความแห้งและ
จับ ตัวเป็ นก้อนแตกต่ างกัน เกิ ดจากความชื้ น ของส่ วนผสมที่ เป็ นของเหลวในผงโรยข้าว ได้แก่ โชยุ มิ ริน และ
น้ ามันงา ดังนั้นเมื่ อมีการใช้ปริ มาณผงโรยข้าวในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นและนาไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส ใน
ระยะเวลาที่ 1 ชัว่ โมง 30 นาที จึงส่ งผลทาให้เกิดการละลายและจับตัวกันเป็ นก้อน (นิธิยา, 2535) อัตราส่ วนผงโรย
ข้าว : น้ าพริ กนรกที่ 40:60 จึงมีความชื้นน้อยกว่าอัตราส่ วนอื่น ๆ

(a) 40:60
(b) 50:50
รู ปที่ 1 ผงโรยข้าวต่อน้ าพริ กนรกที่ (a) 40:60 (b) 50:50 และ (c) 60:40

(c) 60:40

ด้านสี พบว่า ผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรับการใช้ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก อัตราส่ วนที่ 1 และ อัตราส่ วนที่ 2
ไม่ แตกต่ างกัน มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ที่ 4.44 และ 4.48 อยู่ในระดับ ความชอบมากที่ สุ ด และส าหรับ อัต ราส่ วนที่ 3
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ 3.96 อยู่ในระดับ
ความชอบมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากในการอบแห้งจะเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ ดหรื อปฏิกิริยาการเกิดสี น้ าตาล (ปั ทมกร และ
ก่องกาญจน์, 2547) ดังนั้นการใช้ปริ มาณผงโรยข้าวในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อนาไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
ในระยะเวลาที่ 1 ชัว่ โมง 30 นาที จึงส่ งผลทาให้เกิดการละลายและเกิดสี น้ าตาลจากส่ วนผสมของผงโรยข้าวทาให้
ผลิตภัณฑ์มีสีที่เข้มขึ้น
ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ ด้านเนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่ องจากผงโรยข้าวมีส่วนผสมของ ปลาโอ สาหร่ าย และเครื่ องปรุ งประกอบด้วย โชยุ และน้ าพริ กนรกมีส่วนผสม
ของ ปลาป่ น และเครื่ องปรุ งประกอบด้วย กะปิ มี สารที่ ให้รสอูมามิ โดยกล่า วถึงคุณ สมบัติของรสอูมามิ ว่าเป็ น
ส่ วนประกอบที่เป็ นได้ท้ งั วัตถุดิบที่ให้รสอูมามิจะช่วยเสริ มสร้างรสชาติซ่ ึ งกันและกัน (flavor partner) อูมามิมีส่วน
ช่วยทาให้แต่ละรสชาติมีความเด่นออกมาในเวลาที่แตกต่างกัน (Flavor layerer) อูมามิช่วยรักษาสมดุลของรสชาติ
อาหาร (Flavor balance) และยังทาหน้าที่เป็ นแก่นหรื อรสชาติพ้ืนฐานแก่อาหาร (Flavor catalyst) ที่เพิ่มรสชาติ ให้
อาหารหรื อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรู ปและสามารถใช้ร่วมกับเครื่ องปรุ งรสอื่น ๆ เพื่อรักษาสมดุลของรสชาติให้กลม
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กล่อม (กลุ่มงานฝ่ ายวิชาการ บ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากั ด, 2554) สอดคล้องกับ สุ รีวรรณ และคณะ
(2563) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุ งรสและผงโรยข้าวจากถัว่ เหลืองหมักพื้นบ้าน พบว่า ในถัว่ เหลือง
หมักอบแห้ง มีส่วนประกอบของกรดกลูตามิก (Glutamic acid) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การรับรสอูมามิจะทาให้เกิด
รสอูมามิเด่นขึ้นมาเหนือรสอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วผูว้ ิจยั จึงเลือกผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกที่อตั ราส่ วนที่
1 เป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
2. ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่มีผลต่ อการเลือกซื้อผงโรยข้ าวน้าพริกนรกของผู้บริโภค
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 56 คน คิด
เป็ นร้อยละ 56 ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 38 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38 ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 บาทขึ้นไป จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 25
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผงโรยข้ าว
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ งโรยข้าว พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจในการ
บริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์ผงโรยข้าว จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 99 ผูบ้ ริ โภคเคยบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ ผงโรยข้าว
จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 70 มีความถี่ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน จานวน 45
คน คิดเป็ นร้อยละ 45 สถานที่ที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวส่ วนใหญ่ คือ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น Tops, Foodland,
Villa Market, Big C, Lotus เป็ นต้น จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 สาเหตุที่เลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผงโรยข้าวส่ วน
ใหญ่มีรสชาติอร่ อย จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 71 ความสนใจหากมีการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ ก
นรกส่ วนใหญ่ ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ งโรยข้า วน้ า พริ ก นรก จานวน 89 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 89 แนะน าให้ ผูอ้ ื่ น บริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 98 และสามารถในการพัฒนาเป็ นธุรกิจในอนาคต
ได้ จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 98
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การยอมรับผลิตภัณฑ์ ผงโรยข้าวน้าพริกนรก
จานวนและร้ อยละข้อมู ล เกี่ ยวกับ การยอมรั บ ผลิ ตภัณฑ์ผ งโรยข้าวน้ าพริ ก นรก พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 99 บรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสม จานวน 98 คน คิด
เป็ นร้อยละ 98 ฉลากผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑ์ จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 98 ผลิตภัณฑ์ผงโรย
ข้าวน้ าพริ กนรก น้ าหนักสุ ทธิ 35 กรัม เหมาะสมกับราคา 50 บาท จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 84
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ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผงโรยข้าวน้าพริกนรก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งตามปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
รวม

คะแนนค่าเฉลีย่
(X̅)
4.29
4.29
4.26
4.19
4.26

ส่ วนเบี่ยงเบน
ระดับความสาคัญ
มาตรฐาน (S.D.)
0.51
มากที่สุด
0.67
มากที่สุด
0.51
มากที่สุด
0.61
มาก
0.47
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X̅ =
4.29) ด้านราคา (X̅ = 4.29) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X̅ = 4.26) ตามลาดับ และมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
อยู่ใ นระดับ มาก 1 ด้า น คื อ ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (X̅ = 4.19) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ปั จ จัย ที่ มี ต่ อ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า รสชาติอร่ อยมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ รีวรรณ และ
คณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุ งรสและผงโรยข้าวจากถัว่ เหลืองหมักพื้นบ้าน ได้กล่าวว่าใน
ถัว่ เหลืองหมักอบแห้ง มีส่วนประกอบของ กรดกลูตามิก (glutamic acid) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การรับรสอูมามิ
และเพิ่มรสชาติให้กบั อาหารหรื อผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ป ด้านราคา มีปัจจัยที่มีต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผงโรย
ข้าวอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า การระบุราคาขายที่ชดั เจนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ (2543) เรื่ อง
กลยุทธ์การตลาด กล่าวว่าราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคมักจะพิจารณาราคาอย่างละเอียด ถ้าราคา
ตรงตามป้ายที่แจ้งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการใช้บริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีปัจจัยที่มีต่อการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ความหลากหลายของช่องทางในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ เช่น
ซื้อผ่านทางออนไลน์, โทรสัง่ ผ่านเบอร์ติดต่อ, ซื้อด้วยตนเอง เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สุพตั รา
(2561) เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าพริ ก
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ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญโดยรวมอยู่
ในระดับสาคัญมากและมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความสะดวกในการดูรายละเอียดของสิ นค้ าผ่านทางร้านค้าออนไลน์
และมีความสะดวกในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา
สรุปผล
จากการทดลองท าผงโรยข้าวน้ าพริ กนรกในอัตราส่ วนที่ แตกต่างกัน 3 อัตราส่ วน คือ 40:60 50:50 และ
60:40 อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที นาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการวิจยั พบว่า การใช้ผงโรยข้าวต่อ
น้ าพริ กนรกที่อตั ราส่ วน 40:60 ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากที่สุด จากนั้นทาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ คานวณ
ต้นทุน และศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก ร้อย
ละ 99 บรรจุ ภัณ ฑ์ มี ค วามเหมาะสม ร้ อ ยละ 98 ฉลากผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามเหมาะสมกับ บรรจุ ภัณ ฑ์ ร้ อ ยละ 98
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก น้ าหนักสุ ทธิ 35 กรัม เหมาะสมกับราคา 50 บาท ร้อยละ 84 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้ าพริ กนรก แบ่งตามปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X̅ = 4.29) ด้านราคา (X̅ = 4.29) และ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X̅ = 4.26) ตามลาดับ และมีปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออยูใ่ นระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้าน
การส่งเสริ มการตลาด (X̅ = 4.19)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุมชน
คลองลัดภาชี มูลนิ ธิทีทีบีธนาคารทหารไทยธนชาติที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทาให้งานวิจยั เสร็ จ
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บทคัดย่อ
แตงกวาเป็ นผัก ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ แม้ จ ะสามารถปลู ก ในประเทศไทยได้ ต ลอดทั้ งปี
แต่ ใ นฤดู ฝ นถึ ง ฤดู ห นาวมั ก พบปั ญ หาการเข้ า ท าลายของโรคราน้ าค้ า ง ดั ง นั้ นงานวิ จัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์
เพื่อการศึ กษาความสัมพันธ์ของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิ ตและระดับโรคราน้ าค้าง ของแตงกวาประชากรพื้นฐาน
รอบที่ 8 ร่ วมกับพันธุ์มาตรฐาน 7 พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete
Block Design : RCBD) จานวน 2 ซ้ า ระหว่างเดือนกันยายนถึง พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง ผลการทดลองพบว่าลักษณะจานวนผลต่อต้นมีอิทธิพลรวมต่อ
ผลผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 0.800 โดยมีอิทธิพลตรงทางบวกเท่ากับ 0.781 และระดับโรคราน้ าค้างที่ 45 วันหลังย้ายปลูก
มีอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.233 แต่มีอิทธิพลตรงทางลบเท่ากับ -0.102 แสดงว่าแตงกวาเป็ นโรคราน้ าค้างต่าที่อายุ 45 วัน
หลังย้ายปลูก จะทาให้จานวนผลต่อต้นและผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการปรับปรุ งพันธุ์แตงกวาให้มีผลผลิตสู งควร
คัดเลือกแตงกวาที่มีจานวนผลต่อต้นสู งและระดับโรคราน้ าค้างต่า
คาสาคัญ: แตงกวา ผลผลิต โรคราน้ าค้าง สหสัมพันธ์ สัมประสิ ทธ์เส้นทาง
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Abstract
Cucumber (Cucumis sativas L.) is one of the most important economic vegetables. Although it can be grown in
Thailand all year, but in the rainy season to winter, it has a problem from downy mildew disease, So the objective of this
study was the relativity of yield, yield components and downy mildew in cucumber by base population cycle eight using
the experimental design of randomized complete block design ( RCBD) with two replications from September to
November 2020 was studied at Agricultural Technology Research Institute of Rajamangala University of Technology,
Lanna Lampang. The results showed that the number of fruits per plant had the highest total influence on yield at 0.800,
with a positive direct influence of 0 .7 8 1 . While the level of downy mildew at 45 days after transplanting had a total
influence of 0.233, but had a low direct effect of -0.102. Therefore, multiple regression and Path coefficient studies in
cucumbers showed that the selection for cucumber varieties had high yields. Therefore, the number of fruit and low
downy mildew score has the ability to be selected in cucumber breeding.
Keyword: cucumber, yield, downy mildew, correlation, path coefficient
บทนา
แตงกวา เป็ นพื ชผักที่ มีความส าคัญทางเศรษฐกิ จ นิ ยมทั้งการบริ โภคสดและแปรรู ป ในประเทศไทยจัดเป็ น
พืชผักที่ มี การปลูกกันอย่างแพร่ หลายเนื่ องจากปลูกง่ายและสามารถเก็ บเกี่ ยวได้ภายในเวลา 30 - 45 วัน (เฉลิมเกียรติ
โภคาวัฒนา และภัสรา ชวประดิ ษฐ์ , 2539) รายงานจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAOSTAT,
2020) ถึงการผลิตแตงกวาและเจอร์ กิ้นทัว่ โลกพบว่าในปี 2563 มีผลผลิตทั้งหมด 91.3 ล้านตัน โดยประเทศที่ มีผลผลิ ต
มากที่สุด 4 อันดับ คือ จีน ตุรกี รัสเซี ย และอิหร่ าน ซึ่ งมีผลผลิตอยู่ที่ 72.8 1.9 1.7 และ 1.2 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 79.8
2.1 1.8 และ 1.3 ตามลาดับ โดยประเทศไทยอยู่อนั ดับที่ 28 ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 0.2 ล้านตัน มีการปลูกทั้งในสภาพโรงเรื อน
และแปลง เป็ นพืชวงศ์แตงที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาพันธุ์เป็ นอย่างมาก (จานุลกั ษณ์ ขนบดี , 2550) ถึงแม้ประเทศไทย
จะสามารถปลู กแตงกวาได้ตลอดทั้งปี แต่ เมื่ อปลู กในฤดู ฝน ถึ งฤดู หนาว มักพบปั ญหาการท าลายของโรคราน้ า ค้าง
(downy mildew) ซึ่ งเกิ ดจากเชื้ อรา Pseudoperonospora cubensis ระบาดมากในแปลงปลูกเป็ นโรคที่ สร้างความเสี ยหาย
รุ นแรงให้ กับพื ชวงศ์แตง ทั้งน้ าเต้า สควอช ฟั กทอง เมลอนและแตงกวาโดยเแตงกวา เป็ นพื ชที่ อ่ อนแอมากที่ สุ ด
(Celetti, 2010) กรณี ที่เกิดการระบาดอย่างรุ นแรงนั้นจะทาให้ใบแห้ง ใบร่ วงก่อนกาหนด ต้นโทรม ส่ งผลทาให้คุณภาพ
และปริ มาณผลผลิ ตลดลง ตลอดจนกลายเป็ นปั ญหาส าคัญและจาเป็ นต้องมี การใช้สารเคมี ก าจัดเชื้ อราร่ วมกับพันธุ์
ต้านทานโรคราน้ าค้ าง (Grahame, 2017) การใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ สั ม ประสิ ทธิ์ เส้ น ทาง (path coefficient) ท าให้ เข้าใจ
ความสั มพันธ์ระหว่างลักษณะหรื อปั จจัยต่าง ๆ ในการศึ กษานั้นได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลทางอ้อมบางครั้ งมี บทบาท
สาคัญมาก ซึ่ งในบางกรณี ที่มีการพิจารณาลักษณะสาคัญหรื อสนใจมากที่สุดอาจทาไม่ได้หรื อทาได้ไม่เต็มที่ (สุ รพล
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อุปดิสสกุล, 2536) งานวิจยั เรื่ องนี้ จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผลผลิต ระดับของโรคราน้ าค้างที่มี
อิทธิพลต่อผลผลิตต่อไร่ ของแตงกวาประชากรพื้นฐานรอบที่ 8
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. การปลูกแตงกวา
การเพาะเมล็ดพันธุ์โดยนาเมล็ดพันธุ์แตงกวามาเพาะในถาดเพาะขนาด 104 หลุมโดยใช้วสั ดุเพาะกล้าซึ่ ง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ขุ ย ม ะ พ ร้ าว แ ก ล บ เผ า แ ล ะ ปุ๋ ย ห มั ก สั ด ส่ ว น 3 :2 :1 โ ด ย ป ริ ม าต ร ใ ห้ น้ าวั น ล ะ
1–2 ครั้ง การเตรี ยมพื้ นที่ ป ลูกโดยการไถพรวนดินและตากดิ นก่อนเตรี ยมพื้นที่ 1 สัป ดาห์เตรี ยมแปลงกว้าง 1.2
เมตร สู ง 0.3 เมตร ร่ องน้ ากว้าง 0.5 เมตร ใส่ ปุ๋ยหมักรองพื้น อัตรา 1 ตันต่อไร่ คลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลงสี
ดาเงิน เจาะหลุมปลูกโดยให้ระยะระหว่างต้น 0.4 เมตร ระยะระหว่างแถว 1 เมตร ย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าอายุ 7 – 10
วัน หลังเพาะเมล็ดพันธุ์ จากนั้นทาการปักค้างเมื่อต้นแตงกวาอายุ 10–14 วัน หลังย้ายปลูก ทาค้างโดยใช้ไม้รวกปั ก
เป็ นกระโจมและด้านข้างขึงด้วยตาข่าย หลังย้ายปลูกทุก 10 วัน ใส่ ปุ๋ยแต่งหน้าใช้มูลไก่ผสมน้ า สัดส่ วน 1:10 อัตรา
200 กิโลกรัมต่อไร่ การเก็บผลผลิตสดเริ่ มเก็บเมื่อแตงกวามีอายุต้ งั แต่ 25 – 35 วัน หลังย้ายปลูก ซึ่งขึ้นอยู่กบั อายุเก็บ
เกี่ยวของแต่ละสายพันธุ์ โดยเลือกผลที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลระหว่าง 3.0 – 5.0 เซนติเมตร เก็บผลใส่ ใน
ถุงพลาสติกที่มีกระดาษกากับหมายเลขแปลงย่อยแยกรายถุง
2. การประเมินสายพันธุ์
ทาการประเมิ นสายพันธุ์แตงกวาประชากรพื้น ฐานรอบที่ 8 เป็ นสายพันธุ์ที่ ผ่านการปรับปรุ งประชากร
มาแล้ว 8 รอบ จ านวน 68 สายพัน ธุ์ ร่ ว มกั บ พัน ธุ์ ม าตรฐาน 7 พัน ธุ์ เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องผลผลิ ต
องค์ป ระกอบผลผลิ ตและระดับ โรคราน้ าค้าง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อกสมบู รณ์ (Randomized
Complete Block Design : RCBD) จ านวน 2 ซ้ า ระหว่ า งเดื อ นกัน ยายน ถึ ง พฤศจิ ก ายน 2563 ณ สถาบัน วิ จัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง พื้นที่ศึกษา 0.7 ไร่
3. การบันทึกข้ อมูล
3.1. อัตราการเกิดโรคราน้ าค้างในสภาพแปลง จานวน 3 ครั้ง คือระยะก่อนออกดอก ระยะเริ่ มติดผล และ
ระ ย ะ ผ ล เริ่ ม แ ก่ ห รื อ ที่ อ ายุ 2 0 30 แ ล ะ 45 วั น ห ลั ง ย้ า ย ป ลู ก ต าม ล าดั บ น าข้ อ มู ล ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โรคราน้ าค้า งโดยรวมทั้ ง ต้น มาจัด ระดั บ และกลุ่ ม ตามวิ ธี ก ารของโดยประเมิ น ความเสี ย หายของพื้ น ที่ ใ บ
ที่เกิดจากโรคราน้ าค้างโดยรวมทั้งต้น ตามวิธีการของ Jenkins and Wehner (1983) (รู ปที่ 1)

451

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

3.2. ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ องค์ ป ระกอบของผลผลิ ต จ านวนผลต่ อ ต้ น น้ าห นั ก ผล (กรั ม ) ขนาดผล
ขนาดไส้ (เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว (เซนติ เมตร)) ความหนาเนื้ อ (เซนติเมตร) ความบางเนื้ อ(เซนติเมตร)
ร้อยละสี เขียวของความยาวผล อายุเก็บเกี่ยว และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

รู ปที่ 1 การประเมินอัตราการเกิดโรคราน้ าค้าง 9 ระดับ ตามวิธีการของ Jenkins and Wehner (1983)
(1) Highly Resistant (HR) 0-12 %
(2) Moderate Resistant (MR) 13-25 %
(3) Intermediate (IM) 26-75 %
(4) Moderate Susceptible (MS) 76-87 %
(5) Highly Resistant (HS) 88-100 %
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและสัมประสิ ทธิ์เส้นทางเพือ่ ศึกษาอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อม โดยมีตวั แปรตามคือ ผลผลิตต่อไร่ กับตัวแปรอิสระ คือ องค์ประกอบของผลผลิต ระดับโรคราน้ าค้าง สุ
รพล อุปดิสกุล (2536)
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. สหสัมพันธ์ ของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและระดับโรคราน้าค้าง
การศึกษาสหสัมพันธ์ของผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และระดับโรคราน้ าค้าง ระหว่างเดือนกันยายน
ถึง พฤศจิกายน 2563 พบว่า อิทธิ พลที่ส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่ มากที่สุดคือจานวนผลต่อต้น โดยมีอิทธิพลทางบวก
เท่ากับ 0.800 รองลงมาคือ ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ความยาวไส้ น้ าหนักผล ระดับโรคราน้ าค้างที่อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก
เท่ากับ 0.307 0.248 0.233 0.215 ตามลาดับ และมีอิทธิพลทางลบต่ออายุเก็บเกี่ยวเท่ากับ -0.213 แสดงว่าถ้าต้องการ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น จะต้องทาให้มีจานวนผลต่อต้นสู ง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนานขึ้น ความยาวไส้มาก น้ าหนักผลมาก และ
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อายุเก็ บ เกี่ ยวเร็ ว แต่ก็จะท าให้เกิ ดโรคราน้ าค้างสู งขึ้ นด้วย สอดคล้องกับ สุ พิศา และคณะ (2558) Pal et al. (2017)
Lakshmi and Reddy (2018) และ Sharma et al. (2018) รายงานว่าการปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ แตงกวาให้มี ผ ลผลิ ต สู งควร
คัดเลือกลักษณะที่มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนาน นอกจากนี้ Sharma et al. (2018) รายงานว่าการปรับปรุ งพันธุ์แตงกวาให้มี
ผลผลิตสู งควรคัดเลือกลักษณะที่มีน้ าหนักผลเฉลี่ยสู ง
ระดับโรคราน้ าค้างที่อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก มีอิทธิ พลทางบวกต่อจานวนผลต่อต้นมากที่ สุดคือ 0.288
รองลงมาคือความยาวไส้ ช่วงเลาเก็บเกี่ยว น้ าหนักผลเท่ากับ 0.165 0.136 0.105 ตามลาดับ และมีอิทธิพลทางลบต่อ
อายุเก็บเกี่ยวเท่ากับ -0.129 แสดงว่าจานวนผลต่อต้นสู ง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนาน ความยาวไส้มาก น้ าหนักผลมาก
และอายุเก็บเกี่ ยวเร็ วจะส่ งผลให้เกิ ดโรคราน้ าค้างสู งขึ้น น้ าหนักผล มี อิทธิ พลทางบวกต่อความยาวไส้มากที่ สุ ด
เท่ากับ 0.647 รองลงมาคืออายุเก็บเกี่ยวเท่ากับ 0.063 และมีอิทธิพลทางลบต่อช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเท่ากับ -0.004 แสดง
ว่าถ้าแตงกวามีน้ าหนักผลมาก จะทาให้มีขนาดไส้มากขึ้นด้วย แต่จะทาให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวลดลง อายุเก็บเกี่ยวมี
อิทธิพลทางลบต่อช่วงเวลาเก็บ เกี่ย วมากถึง -0.855 แสดงว่า แตงกวาที่มีอ ายุก ารเก็บเกี่ย วเร็ ว จะมีช่ว งเวลาเก็บ
เกี่ยวที่นานด้วย (ตารางที่ 1)
2. สัมประสิทธิ์เส้ นทางของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและระดับโรคราน้าค้าง
จานวนผลต่อต้นมีอิทธิ พลรวมต่อผลผลิตสู งมากที่สุดเท่ากับ 0.800 โดยแบ่งเป็ นอิทธิ พลทางตรงเท่ากับ
0.781 และอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.019 ซึ่งอ้อมผ่านช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากที่สุดเท่ากับ 0.057 แสดงว่า
ถ้าจานวนผลต่อต้นสู งจะทาให้ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น และยังทาให้สามารถเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น สอดคล้องกับสุ พิศา
ทองลา และคณะ (2558) Ene et al. (2016) และ Karthick et al. (2019) รายงานว่ า จ านวนผลต่ อ ต้น มี ส หสั ม พัน ธ์
ทางบวก และมีอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อผลผลิตสูง รองลงมาคือช่วงเวลาเก็บเกี่ยวมีอิทธิพลรวมต่อผลผลิตเท่ากับ
0.307 โดยมีอิทธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.174 และมีอิทธิ พลทางอ้อมเท่ากับ 0.133 ซึ่ งอ้อมผ่านจานวนผลต่อต้น มาก
ที่สุดเท่ากับ 0.254 แสดงว่าจานวนผลต่อต้นสู งมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนาน ส่ งผลให้ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น ความยาวไส้มี
อิทธิพลรวมต่อผลผลิตเท่ากับ 0.248 มีอิทธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.653 และมีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.405 โดยอ้อม
ผ่านน้ าหนักผลมากที่สุดเท่ากับ 0.065 แสดงว่า น้ าหนักผลมากส่ งผลต่อความยาวไส้มากทาให้ผลผลิตสู ง ระดับโรค
ราน้ าค้างที่ 45 วันหลังย้ายปลูก มีอิทธิ พลรวมเท่ากับ 0.233 มีอิทธิ พลทางตรงเป็ นลบเท่ากับ -0.102 และมีอิทธิ พล
ทางอ้อมเท่ากับ 0.334 โดยอ้อมผ่านจานวนผลต่อต้น น้ าหนักผล ความยาวไส้ อายุเก็บเกี่ยว และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
เท่ากับ 0.225 0.011 0.108 -0.005 และ 0.024 ตามลาดับ แสดงว่าผลผลิตมาก จานวนผลต่อต้นมาก ความยาวไส้มาก
น้ าหนักผลมาก อายุเก็บเกี่ยวเร็ ว และช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่นาน จะทาให้เกิดโรคราน้ าค้างสู ง (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 สหสัมพันธ์ของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและระดับโรคราน้ าค้าง
ระดับโรคที่อายุ
45 วันหลังย้ ายปลูก
.233*

จานวนผล
อายุ
น้าหนักผล ความยาวไส้
ต่อต้น
เก็บเกีย่ ว
.800**
.215*
.248*
-.213*

ผลผลิตต่อไร่
ระดับโรคที่อายุ 45 วัน
.288**
.105
หลังย้ายปลูก
จานวนผลต่อต้น
-.051
น้ าหนักผล
ความยาวไส้
อายุเก็บเกี่ยว
*, **
แตกต่างทางสถิติระดับนัยสาคัญ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ

ช่ วงเวลา
เก็บเกีย่ ว
.307**

.165

-.129

.136

.042
.647**

-.257*
.063
.071

.325
-.065
-.004
-.855

ตารางที่ 2 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของลักษณะที่มีอิทธิพลต่อผลผลิต
ระดับโรคที่อายุ
จานวนผล
อายุ ช่ วงเวลา
น้าหนักผล ความยาวไส้
45 วันหลังย้ ายปลูก
ต่อต้น
เก็บเกีย่ ว เก็บเกีย่ ว
ระดับโรคที่อายุ 45 วัน
หลังย้ายปลูก
-0.102
-0.029
จานวนผลต่อต้น
0.225
0.781**
น้ าหนักผล (กรัม)
0.011
-0.005
ความยาวไส้ (ซม.)
0.108
0.027
อายุเก็บเกี่ยว
-0.005
-0.010
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
0.024
0.057
อิทธิพลรวม
0.233*
0.800**
**
แตกต่างทางสถิติระดับนัยสาคัญ 0.01
ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวกาหนดที่เหลือ (Residual) ร้อยละ 28.8
ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้แสดงอิทธิพลทางตรง
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-0.011
-0.040
0.100
0.422
0.002
-0.011
0.215*

-0.017
0.033
0.065
0.653
-0.002
-0.008
0.248*

0.013
-0.201
0.006
0.046
0.038
-0.149
-0.213*

-0.014
0.254
-0.006
-0.003
-0.033
0.174
0.307**
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สรุปผล
โรคราน้ าค้างสร้างความเสี ยหายรุ นแรงให้กบั พืชวงศ์แตง การศึกษาสหสัมพันธ์และสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง
ของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และระดับโรคราน้ าค้างของแตงกวาประชากรพื้นฐาน พบว่า จานวนผลต่อต้น มี
อิทธิ พลรวมและอิทธิ พลตรงต่อผลผลิตต่อไร่ สูงที่สุดเท่ากับ 0.800 และ 0.781 การศึกษาการถดถอยพหุ คูณและ
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง ในแตงกวาพบว่าการคัดเลือกเพื่อปรับปรุ งพันธุ์แตงกวาให้มีผลผลิตเพิ่มสู งขึ้น ควรคัดเลือก
พันธุ์ที่มีจานวนผลต่อต้นสู งเป็ นเกณฑ์หลัก น้ าหนักผลดี ความยาวไส้มาก อายุเก็บเกี่ยวเร็ ว มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนาน
และมีระดับโรคราน้ าค้างต่า
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บทคัดย่อ
การประเมินผลผลิต คุณภาพทางกายภาพและเคมีของฟักทองพันธุ์สังเคราะห์ โดยใช้ประชากรเริ่ มต้นจานวน
11 สายพันธุ์ ที่ผา่ นการทดสอบสมรรถนะการผสม นามาสร้างพันธุ์สังเคราะห์ 3 รอบ คือ syn1, syn2 และ syn3 จากนั้น
ประเมินผลผลิต คุณภาพทางกายภาพและเคมี โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ จานวน 3 บล็อก
12 ต้น ต่ อแปลงย่อ ย ระหว่า งมี น าคม ถึ ง มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 ณ สถาบัน วิ จัย เทคโนโลยีเกษตร มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลาปาง พบว่า ทุกลักษณะมีความแตกต่างทางสถิติ ยกเว้น จานวนผลต่อต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ของเนื้ อดิบ และความแน่นเนื้ อดิบและนึ่งสุ ก พันธุ์สังเคราะห์
รอบที่ 3 (Syn3) มีแนวโน้มผลผลิตต่อไร่ และน้ าหนักผลเพิ่มขึ้นจากพันธุ์สังเคราะห์รอบที่ 1 (Syn1) ร้อยละ 9.1 และ 18.2
ตามลาดับ โดยพันธุ์สังเคราะห์รอบที่ 2 (Syn2) ให้ผลผลิตมากที่สุด คือ 1.3 ตัน ต่อไร่ และมีน้ าหนักผลมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 1.3 กิโลกรัม หรื อเพิ่มขึ้นจากพันธุ์สังเคราะห์รอบที่ 1 (Syn1) ร้อยละ 18.2 ในขณะที่ลกั ษณะคุณภาพ พบว่า
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ในทุกลักษณะของพันธุ์สังเคราะห์ในรอบที่ Syn1 - Syn3 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่า ทุกลักษณะของ
ค่าเฉลี่ยพันธุ์สังเคราะทั้ง 3 รอบ กับค่าเฉลี่ยพันธุ์ลูกผสม มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
คาสาคัญ: ฟักทอง พันธุ์สังเคราะห์ ผลผลิต คุณภาพทางกายภาพ-เคมี
Abstract
The evaluation of yield and physico-chemical quality of synthetic pumpkin varieties was investigated. The
initiative population comprised of 11 pumpkin lines were combined ability test and used to create three cycles of
the synthetic varieties then evaluate the yield and physico-chemical quality. The experiment design was
randomized complete block design (RCBD) consisted of 3 blocks with 12 plants per plot during March to June
2021 at Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang.
The results showed that all the traits were statistically different except for the number of fruit per plant, the
diameter of fruit pith, total soluble solid in raw flesh and the texture of raw and cooked flesh. The Syn 3 cycle had
the yield/rai and fruit weight tended to increase from the Syn1 cycle by 9.1 and 18.2 %, respectively. While the
Syn2 cycle had the highest yield average 1.3 ton/rai and fruit weight equal or more than 1.3 kg or an 18.2%.
While the quality characteristics were found that all traits of the first to third synthetic cycles were similar
average and also the average of the hybrids were similar.
Keyword: pumpkin, synthetic variety, yield, physico-chemical quality
บทนา
ฟั ก ทอง (Pumpkin) เป็ นพื ชผัก วงศ์แตง (Cucurbitacea) ที่ ส ามารถปลูก ได้ในทุก ภาคและตลอดปี ฟั ก ทอง
สามารถรับประทานได้ท้ งั ส่ วนเนื้ อและเมล็ด ปั จจุบนั นิ ยมบริ โภคในรู ปของอาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารเสริ มหรื อเป็ นยา
(Caili, Huan, & Quanhong, 2006) ประเทศไทยมี พ้ื นที่ เพาะปลู กฟั กทองรวม 33,650 ไร่ มี ผลผลิ ตมากเป็ นอันดับที่ 32
ของโลกมีผลผลิตรวม 111,397 ตัน (FAOSTAT, 2019) ฟั กทองมีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ทั้งส่ วน
ของเนื้ อ เมล็ด และน้ ามันจากเมล็ด นอกจากนั้นฟั กทองยังมีสารเบต้าแคโรทีนที่จาเป็ นต่อร่ างกาย เป็ นสารที่อยู่ใน
กลุ่มแคโรทีนอยด์ เป็ นรงควัตถุที่มีสีเหลือง สี ส้ม และสี แดง (Krinsky & Johnson, 2005) สารเบต้าแคโรทีนเป็ นสาร
ตั้งต้นในการสร้างวิตามินเอ อีกทั้งยังช่วยให้ตามองเห็นในที่มืดสลัวได้ดี ป้ องกันผิวหนังที่อาจเกิดอันตรายจากรังสี
อุ ล ตร้ า ไวโอเลต อี ก ทั้ง ยัง เป็ นสารแอนติ อ อกซิ แ ดนท์ (antioxidant) ที่ ก าจัด อนุ มู ล อิ ส ระและป้ อ งกัน การเกิ ด
โรคมะเร็ ง (จานุลกั ษณ์ ขนบดี, สุ ภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ, ศิริพร มุลาลินน์, และจิรภา พงษ์จนั ตา, 2546) พันธุ์สังเคราะห์
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(synthetic variety) คือพันธุ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของลูกผสมที่ผสมแบบพบกันหมดระหว่างสายพันธุ์แท้หรื อ
พันธุ์ผสมเปิ ดมากกว่า 4 สายพันธุ์ หรื อระหว่างพันธุ์ผสมเปิ ด 2 พันธุ์หรื อมากกว่า ที่มีความสามารถในการรวมตัว
กันได้ดี ทาให้ได้พนั ธุ์ที่รวมลักษณะดีของสายพันธุ์เข้าด้วยกัน (ไพศาล เหล่าสุ วรรณ, 2526) การผสมกันอย่างสุ่ ม
ภายในประชากรพันธุ์สังเคราะห์ทาให้อตั ราส่ วนของยีนและจี โนไทป์ คงที่ตลอดไปและถ้ามีการคัดเลือกภายใน
ประชากรพันธุ์สังเคราะห์แล้วผสมกันอย่างสุ่ มระหว่างพืชที่คดั เลือกไว้ จะทาให้ผลผลิตและลักษณะอื่นๆ ดีกว่าเดิม
พันธุ์สังเคราะห์จึงมีคุณสมบัติคงตัวของลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะปลูกต่อเนื่ องไปกี่ชว่ั ก็ตาม และมีการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนได้กว้างขวางกว่าพันธุ์ลูกผสม (จานุลกั ษณ์ ขนบดี , 2563) ใช้ปลูก เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
และปลูกได้หลายๆ ชัว่ โดยที่ผลผลิต และลักษณะอื่นๆ ไม่เสื่ อมถอย สามารถใช้พนั ธุ์สังเคราะห์ปลูกเป็ นการค้า
หรื อใช้ปลูกเป็ นพันธุ์ถาวรในท้องถิ่นหรื อประเทศที่ยงั ไม่มีการผลิตลูกผสมเพื่อการค้า หรื อผลิตได้แต่มีราคาแพง
และการใช้พนั ธุ์สังเคราะห์เหมาะสมกับประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่ งผูป้ ลูกนิ ยมเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์จากแปลงปลูกไว้
ปลูกในปี ถัดไป ส่ วนในพืชที่มีการผลิตพันธุ์ลูกผสมเป็ นการค้าอยู่แล้ว อาจใช้พนั ธุ์สังเคราะห์ปลูกเป็ น การชัว่ คราว
ในกรณี ที่ ยงั ผลิ ตพันธุ์ลูกผสมที่ ดียงั ไม่ ได้ และอาจใช้เป็ นแหล่งสกัดสายพันธุ์เพื่ อใช้ในการผลิตลูก ผสมต่อไป
(ไพศาล เหล่าสุวรรณ, 2527) ตัวอย่างเช่น Yothasiri (1992) ได้พฒั นาทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์โดยการคัดเลือกสาย
พันธุ์ทานตะวัน 36 สายพันธุ์ จากการผสมข้ามของทานตะวัน 67 พันธุ์ ซึ่งปล่อยให้ผสมเปิ ด 5 รอบ เพื่อพัฒนาเป็ น
ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์ ได้ประชากรที่ให้ผลผลิตสู ง และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าลูกผสมในชัว่ ที่ 1 ที่
เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ กิตติ บุญเลิศนิ รันดร์ , สุ ชาดา บุญเลิศนิ รันดร์ , เสน่ห์ บัวสนิ ท, และชูศกั ดิ์ จอมพุก (2561) ได้ทา
การพัฒนาข้าวโพดเทียนที่ได้จากการผสมรวมกันแบบพบกันหมดของ สายพันธุ์แท้จานวน 6 สายพันธุ์ ที่มีพ้ืนฐาน
ทางพัน ธุ ก รรมต่ างกันและมี ส มรรถนะการผสมทั่วไปดี พบว่า พัน ธุ์ สั งเคราะห์ ชั่วที่ 2 ให้ผ ลผลิ ตสู งกว่าพัน ธุ์
พื้นเมืองเทียนบ้านเกาะ และมีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดี จึงมีความเหมาะสมสาหรับส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้ปลูก
แทนพันธุ์พ้ืนบ้าน เพื่อยกระดับการผลิตข้าวโพดเทียนให้มีคุณภาพและสามารถใช้เป็ นประชากรพื้นฐานสาหรับ
พัฒนาพันธุ์ลูกผสมต่อไป ข้าวโพดเทียนพันธุ์สังเคราะห์ ชัว่ ที่ 2 ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร และ
ได้หนังสื อรับรองเป็ นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนชื่อ เทียนอยุธยา 60 ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาการประเมินฟั กทองพันธุ์
สังเคราะห์เพื่อพัฒนาให้ได้ผลผลิต คุณภาพทางกายภาพและเคมีสูง ซึ่ งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็ นประโยชน์ ทั้งใน
เชิ งการค้า และใช้เป็ นแหล่ งในการคัดเลื อกสายพันธุ์ที่ ดีจากประชากรพันธุ์สังเคราะห์เพื่ อผลิ ตพันธุ์ลูก ผสมใน
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ฟักทองต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสร้ างฟักทองพันธุ์สังเคราะห์
ใช้ส ายพัน ธุ์ ฟั ก ทองจานวน 11 สายพัน ธุ์ ที่ ผ่านการทดสอบสมรรถนะการผสมมาแล้ว น าเมล็ด พัน ธุ์ม า
คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นปลูกแล้วผสมพันธุ์รวมภายในประชากร เก็บเกี่ยวผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ที่ได้รวมกัน จะได้
ประชากรที่ผา่ นการปรับปรุ งแล้ว 1 รอบ โดยสามารถสร้างพันธุ์สังเคราะห์ได้จานวน 3 รอบ คือ Syn1, Syn2 และ Syn3
2. การประเมินฟักทองพันธุ์สังเคราะห์
ท าการประเมิ นฟั กทองพันธุ์ สั งเคราะห์ จานวน 3 รอบ ได้แก่ Syn1 , Syn2 และ Syn3 ร่ ว มกับ พัน ธุ์ ม าตรฐาน
จานวน 5 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อกสมบูรณ์ จานวน 3 บล็อก เพาะเมล็ดพันธุ์ในถาดเพาะขนาด
104 หลุม โดยใช้วสั ดุเพาะกล้าประกอบด้วย ขุยมะพร้าว แกลบเผา และปุ๋ ยหมัก อัตราส่ วน 3:2:1 เตรี ยมพื้นที่ปลูก
โดยไถพรวนดิน และตากดิน ก่ อนเตรี ยมพื้นที่ 1 สัปดาห์ ยกแปลงกว้าง 4.0 เมตร สู ง 0.4 เมตร ร่ องน้ ากว้าง 0.5 เมตร
ใส่ ปุ๋ยหมักรองพื้น อัตรา 1 ตันต่อไร่ คลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลงสี ดาเงินและเจาะหลุมปลูกโดยให้ ระยะปลูก
ระหว่างต้นห่ าง 0.8 เมตร และเว้นระยะห่ างระหว่างแถว 4.0 เมตร เมื่อต้นกล้าอายุ 7-10 วัน ย้ายปลูกจานวน 12 ต้นต่อ
แปลงย่อย ใส่ ปุ๋ยแต่งหน้าด้วยมูลไก่ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก 10 และ 20 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตหลัง
ย้ายปลูก 80 ถึง 100 วัน พื้นที่ศึกษา 0.5 ไร่ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2564 ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. ลาปาง
การบันทึกข้อมูลดังนี้
1. ผลผลิตต่อไร่ และองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผล (กิโลกรัม) ขนาดผล เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว
(เซนติเมตร) ขนาดไส้ เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว (เซนติเมตร) ความหนาและบางของเนื้อผล (เซนติเมตร)
2. ลักษณะคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณของแข็งทั้งหมด (AOAC, 2000) ปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ของ
เนื้อดิบและนึ่ งสุ ก ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้ อสัมผัสของเนื้ อดิบและนึ่งสุ ก โดยใช้ เครื่ อง Force Gauge
รุ่ น Model FS 1001 และค่าสี ของเนื้ อฟั กทองดิบและนึ่ งสุ ก โดยใช้เครื่ องวัดสี High Quality Colorimeter รุ่ น Model
NR200
วิเคราะห์ข ้อมู ลโดยวิเคราะห์ค วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ ย เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Rang Tests (DMRT) ที่นยั สาคัญ 0.05
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
การประเมินผลผลิตต่อไร่ องค์ประกอบของผลผลิต ลักษณะคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี พบว่า ในทุก
ลักษณะที่ศึกษามีความแตกต่างทางสถิติ ยกเว้น จานวนผลต่อต้น เส้นผ่านศูนย์กลางไส้ ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้
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ของเนื้อดิบ และความแน่นเนื้อดิบและนึ่งสุ ก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน ผลผลิต
ต่อไร่ และองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า พันธุ์สังเคราะห์รอบที่ 3 (Syn3) ให้ผลผลิตต่อไร่ และน้ าหนักผลมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากพันธุ์สังเคราะห์รอบที่ 1 (Syn1) ร้อยละ 9.1 และ 18.2 ตามลาดับ โดยมีผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 1.2 ตัน น้ าหนักผล
เฉลี่ย 1.3 กิโลกรัม เส้นผ่านศูนย์กลางผลเฉลี่ ย 17.3 เซนติเมตร ความยาวผลเฉลี่ย 9.1 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไส้
เฉลี่ย 11.9 เซนติเมตร ความยาวไส้เฉลี่ย 5.7 เซนติเมตร แต่พนั ธุ์สังเคราะห์รอบที่ 2 (Syn2) ให้ผลผลิตมากที่สุด คือ 1.3
ตั น ต่ อ ไร่ และมี น้ าหนั ก ผลมากกว่ า หรื อเท่ า กั บ 1.3 กิ โ ลกรั ม ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ แ ละน้ าหนั ก ผลของค่ า เฉลี่ ย
พันธุ์สังเคราะห์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐานร้อยละ 8.1 และ 13.9 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เสาวรี ตังสกุล และคนอื่น ๆ (2544) ได้ศึกษาการสร้างทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์จากสายพันธุ์แท้จานวน 8 สายพันธุ์
แล้วนามาประเมินผลผลิ ตร่ วมกับพันธุ์ลูกผสมแปซิ ฟิค 33 โดยปลูกในสภาพแวดล้อมต่างๆ กัน 5 สภาพแวดล้อม
พบว่า พันธุ์สังเคราะห์ให้ผลผลิตค่อนข้างสู งแต่ต่ ากว่าพันธุ์ลูกผสมประมาณ ร้อยละ 20 และยังพบว่ามีปริ มาณ
น้ ามันในเมล็ดต่ากว่าพันธุ์ลูกผสมที่มีจาหน่ ายเป็ นการค้าเล็กน้อย ในขณะที่ลกั ษณะคุณภาพ พบว่า ในทุกลักษณะ
ของพันธุ์สังเคราะห์ในรอบที่ Syn1 - Syn3 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยปริ มาณของแข็งทั้งหมดของเนื้ อดิบ มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 17.2 16.1 และ 16.8 ตามล าดับ ปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าของเนื้ อผลดิ บ มี ค่ าเท่ ากับ 13.2 13.2 และ 12.4
องศาบริ กซ์ ปริ มาณของแข็งที่ ล ะลายน้ าของเนื้ อนึ่ งสุ ก มี ค่ าเท่ ากับ 14.1 14.8 และ 13.3 องศาบริ กซ์ ความแน่ น
เนื้ อ ดิ บ มี ค่ าเท่ า กับ 5.0 5.5 และ 6.4 กิ โลกรั ม และความแน่ น เนื้ อนึ่ งสุ ก มี ค่ าเท่ า กับ 0.3 0.2 และ 0.3 กิ โลกรั ม
ส่ วนปริ มาณของแข็งทั้งหมดของเนื้ อดิบ ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าของเนื้ อดิบ และความแน่นเนื้ อดิบของค่าเฉลี่ย
พันธุ์สังเคราะห์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐานร้อยละ 9.4 0.6 และ 4.4 ตามลาดับ และปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ า
ของเนื้ อนึ่ งสุ ก และความแน่ นเนื้ อนึ่ งสุ กของค่าเฉลี่ ยพันธุ์สังเคราะห์สูงกว่าค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐานร้อยละ 3 และ
19.6 (ตารางที่ 2)
สรุปผล
พันธุ์ สั งเคราะห์ รอบที่ 3 ให้ ผ ลผลิ ต ต่ อไร่ แ ละน้ า หนั ก ผลเพิ่ มขึ้ นจาก รอบที่ 1 ส่ วนลักษณะคุ ณภาพทุ ก
ลักษณะของพันธุ์สังเคราะห์ทุกรอบ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ผลผลิตต่อไร่ และองค์ประกอบของผลผลิตของ
พันธุ์สังเคราะห์และพันธุ์ลูกผสมมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันร้อยละ 3.1 ส่ วนลักษณะคุณภาพแตกต่างกันร้อยละ 1.7 แสดงว่า
พันธุ์สังเคราะห์ 3 รอบ กับพันธุ์ลูกผสมมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชมรดก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุน
งบประมาณในการวิจยั และขอขอบคุ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการดาเนิ นการวิจยั
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ตารางที่ 1 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของฟักทองพันธุ์สังเคราะห์ รอบที่ 1-3 ระหว่าง มีนาคม-มิถุนายน 2564
ผลผลิต
จานวน
น้าหนักผล
ขนาดผล
รอบที่/
ลาดับ
พันธุ์การค้า
ต่ อไร่
ผลต่ อต้ น
เส้ นผ่านศูนย์กลาง
ยาว
(ตัน)
(ผล)
(กก.)
(ซม.)
(ซม.)
1
syn1
1.1
c-e2/
1.0
1.1
cd
16.0
c
8.7
bc
2
syn2
1.3
b-d
1.0
1.3
a-c
17.1
bc
9.2
b
3
syn3
1.2
b-d
1.0
1.3
b-d
17.3
bc
9.1
b
4
การค้า1
1.6
ab
1.0
2.0
a
20.8
a
8.4
bc
5
การค้า2
1.3
bc
1.0
1.3
a-c
17.3
bc
7.9
bc
6
การค้า3
0.9
de
1.0
1.0
cd
16.0
c
7.6
c
7
การค้า4
1.8
a
1.0
1.9
ab
20.3
ab
10.5
a
8
การค้า5
0.7
e
1.0
0.7
d
13.7
c
8.8
bc
ค่าเฉลี่ยสายพันธุ์
1.2
1.0
1.2
16.8
9.0
ค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐาน
1.3
1.0
1.4
17.6
8.7
ร้อยละ
-8.1
0.0
-13.9
-4.9
3.9
1/
F-test
**
ns
**
**
**
C.V. (%)
17.6
0.0
8.6
10.9
8.4
1/
ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
2/
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรชนิดเดียวกันไม่แตกต่างกันในแนวคอลัมน์ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธี DMRT
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ขนาดไส้
เส้ นผ่านศูนย์กลาง
(ซม.)
10.7
11.9
11.9
13.6
11.3
11.2
13.7
10.4
11.5
12.1
-5.1
ns
11.8

เฉลี่ย
ยาว
(ซม.)
5.0
5.8
5.7
3.8
4.7
4.8
6.3
6.1
5.5
5.1
6.4

b
ab
ab
c
bc
bc
a
a

-3.1
**
11.1
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ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมีและกายภาพของฟักทองพันธุ์สังเคราะห์รอบที่ 1-3 ระหว่าง มีนาคม-มิถนุ ายน 2564
ปริมาณของแข็ง
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
รอบที่/
ลาดับ

พันธุ์การค้า

ทั้งหมด

เนื้อดิบ

เนื้อนึ่งสุ ก

(ร้ อยละ)
(องศาบริกซ์ )
(องศาบริกซ์ )
1
syn1
17.2 bc2/
13.2
14.1 a-c
2
syn2
16.1 c
13.2
14.8 ab
3
syn3
16.8 bc
12.4
13.3 bc
4
การค้า1
17.3 bc
12.8
13.8 a-c
5
การค้า2
20.8 ab
15.0
16.5 a
6
การค้า3
22.5 a
12.6
12.3 bc
7
การค้า4
13.5 c
10.7
11.8 c
8
การค้า5
17.5 bc
13.8
13.8 a-c
ค่าเฉลี่ยสายพันธุ์
16.7
12.9
14.1
ค่าเฉลี่ยพันธุ์มาตรฐาน
18.3
13.0
13.6
ร้อยละ
-9.4
-0.6
3.0
1/
F-test
**
ns
*
C.V. (%)
12.5
13.7
10.2
1/
ns, * และ ** = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
2/
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรชนิดเดียวกันไม่แตกต่างกันในแนวคอลัมน์ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธี DMRT

463

ความแน่ นเนื้อ

เฉลี่ย

เนื้อดิบ

เนื้อนึ่งสุ ก

(กก.)
5.0
5.5
6.4
5.4
7.4
4.2
5.9
6.3
5.6
5.8
-4.4
ns
19.4

(กก.)
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.3
0.2
19.6
ns
9.8

1.7
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บทคัดย่อ
ปลาซัคเกอร์เป็ นปลาที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถขยายพันธุ์
ได้อย่างรวดเร็ ว และถือเป็ นปลาที่รุกรานของชนิ ดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) และสร้างปั ญหาให้กบั ปลาประจา
ถิ่น จากการศึกษาพบว่าเนื้ อของปลาชนิ ดนี้ มีโปรตีนสู ง สามารถนาประกอบอาหารได้ และมีรสชาติอร่ อย ดังนั้น
การน าปลาชนิ ด นี้ มาแปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ลาแผ่ น อบกรอบจากปลาซั ค เกอร์ น้ ั น มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา
องค์ประกอบทางเคมีของปลาซัคเกอร์ ศึกษาสู ตรพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิตปลาแผ่นอบกรอบ เพื่อศึกษาปริ มาณ
เนื้ อปลาซัคเกอร์ ที่เหมาะสมที่ ใช้ในการผลิต และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบ
กรอบจากปลาซัคเกอร์ ระหว่างการเก็บรักษา ทาการทดลองโดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้ อปลาซัดเกอร์
ได้แก่ ปริ มาณความชื้น ปริ มาณโปรตีน ปริ มาณไขมัน ปริ มาณเส้นใยหยาบ ปริ มาณเถ้า และปริ มาณคาร์ โบไฮเดรต
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ศึกษาสู ตรพื้ นฐานจานวน 3 สู ตร วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์
ในบล็อ ก (Randomized Complete Block Design – RCBD) และศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพโดยเก็ บ รั ก ษาที่
อุณ หภู มิ ห้อ ง สุ่ ม ตรวจทุ ก สั ป ดาห์ เป็ นระยะเวลา 2 สั ป ดาห์ ห รื อ จนกว่ าค่ าปริ ม าณน้ า อิ ส ระในอาหาร (Water
Activity) จะมากกว่า 0.6 ได้ผลการวิจยั ดังนี้ เนื้ อปลาซัคเกอร์ มีปริ มาณความชื้ น โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ เถ้า
และคาร์ โบไฮเดรต 83.20±0.24, 14.63±0.51,.48±0.16, 0.16±0.03, 1.40±0.20 และ 0.11±0.02 ตามลาดับ การศึกษา
สู ตรพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิตปลาแผ่นอบกรอบพบว่าสู ตรที่ 2 ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบเฉลี่ยในทุก
ด้านมากที่สุด ผลการศึกษาปลานิ ล : ปลาซัคเกอร์ ที่ระดับ 100 : 0, 25 : 75, 50 : 50, 75 : 25 และ 0 : 100 ผูท้ ดสอบ
ชิมให้คะแนนความชอบที่ระดับ 0 : 100 มากที่สุดในทุกด้าน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพโดยเก็บรักษาที่
อุณ หภูมิ ห้องเป็ นระยะเวลา 2 สัป ดาห์ พบว่าผลิ ตภัณ ฑ์ ป ลาแผ่นอบกรอบจากปลาซัคเกอร์ ส ามารถเก็ บได้เป็ น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์โดยผูท้ ดสอบชิมยังให้คะแนนความชอบอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ปลาซัคเกอร์ ปลาแผ่นอบกรอบ การแปรรู ปอาหาร
Abstract
Sucker mouth fish is imported from foreign countries, able to adapt to the environment well, able to breed
quickly and is considered an invasive fish of foreign species (Alien Species) and create problems for local fish.
The study found that the meat of this fish have high protein, can be used for cooking and tasty. Therefore,
processing this Sucker mouth fish into crispy fish sheet products is intended to study the chemical composition of
Sucker mouth fish, study the basic recipe and processes of crispy fish sheet production, study the suitable amount
of Sucker mouth fish used in production, and study the changes in the quality of crispy fish products from Sucker
mouth fish during storage. The experiment was carried out by analyzing the chemical composition of Sacker fish,
including Moisture content, protein content, fat content, coarse fiber content, ash content and carbohydrate
content. Moisture by planning the complete randomized experiments in the block (Randomized Complete Block
Design – RCBD) and study the quality changes by keeping at room temperature, randomly checked every week
for 2 weeks or until the water activity value is greater than 0.6, The results showed that Sucker mouth fish
contains with moisture, protein, fat, crude fiber, ash and carbohydrates at percentage of 83.20 ± 0.24, 14.63 ±
0.51, .48 ± 0.16, 0.16 ± 0.03, 1.40 ± 0.20 and 0.11 ± 0.02, respectively. The study of the basic recipe and the
process of crispy fish sheet production found that the second recipe, panelists gave the highest average scores in
all aspects The study result of Nile tilapia fish: Sucker mouth fish 100: 0, 25: 75, 50: 50, 75: 25 and 0: 100 levels.
Panelists rated the liking rating at 0: 100 in all aspects. And studied the quality change by keeping at room
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temperature for 2 weeks has found that Sucker crispy fish products can be stored for 2 weeks, with the panelists
still rated the highest preference.
Keyword: Sucker mouth fish, Baked Crispy Fish, Food Processing
บทนา
ปั จจุ บ ันการบริ โภคอาหารว่างขนมขบเคี้ ย วมี ป ริ ม าณเพิ่ ม สู งขึ้ น โดยในเด็ ก และเยาวชนมี แนวโน้ม ให้
ความสาคัญอาหารมื้อหลักน้อยลง การบริ โภคขนมขบเคี้ยวทาให้เกิดความเพลิดเพลิน แต่อาหารเหล่านี้ มกั มีคุณค่า
ทางโภชนาการน้ อ ย เพราะส่ ว นใหญ่ ท าจากแป้ ง น้ า ตาลและไขมัน เป็ นจ านวนมากมี ป ริ ม าณโปรตี น ต่ า ถ้า
รับประทานเป็ นประจาส่ งผลให้เด็กมี น้ าหนักร่ างกายเกิ น และมี โอกาสเป็ นโรคอ้วน การที่ โรคอ้วนในเด็กอุบ ัติ
สู งขึ้นมากในเวลาอันสั้น น่าจะเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของวิถีชีวิตของผูค้ นในสังคม กระตุน้ ให้
พันธุกรรมที่ผิดปกติอยูแ่ ล้วกลายเป็ นโรคชัดเจนมากขึ้นและในเด็กอายุนอ้ ยลงด้วย สะท้อนถึงความสาคัญของปัจจัย
แวดล้อมในปัจจุบนั ที่ส่งเสริ มการบริ โภคอาหารที่ทาลายสุขภาพและขัดขวางการมีกิจกรรมทางกายของเด็ก (วันชัย,
2550)
ปลาแผ่นเป็ นอาหารว่างขนมขบเคี้ยวเป็ นที่ นิยมของเด็กและเยาวชน ทั้งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากปลาเป็ น
ส่ วนประกอบหลัก เช่น ปลานิ ล ปลาทับทิม ปลาช่อน เป็ นต้น ปลาแผ่นเป็ นอาหารที่รับประทานได้ง่าย สะดวกต่อ
การพกพา และมีรสชาติให้เลือก มีผูน้ ิ ยมบริ โภคกันมากขณะเดินทางท่องเที่ยวหรื อใช้เป็ นกับแกล้มทาให้ปริ มาณ
การบริ โภคเพิ่มขึ้นทุกปี อาหารว่างประเภทที่ทาจากปลามียอดการจาหน่ายเป็ นอันดับสองรองจากมันฝรั่งทอดกรอบ
(ประวีณา, 2546)
ปลานิ ล เป็ นหนึ่ งในประเภทของปลาที่ นิ ย มน ามาท าเป็ นปลาแผ่น เนื่ อ งจาก เป็ นปลาเศรษฐกิ จ แพร่
ขยายพันธุ์ง่าย ราคาไม่แพง และมีรสชาติดี นิ ยมนามาเป็ นอาหาร เนื้ อขาวแน่ น เส้นใยกล้ามเนื้ อละเอียดรสชาติ ดี
(ประวีณา, 2546) มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง โดยปริ มาณ 100 กรัม ให้พลังงาน 93 กิโลแคลอรี โปรตีน 18.23 กรัม
ไขมันทั้งหมด 2.25 กรัม ไอโอดีน 18 ไมโครกรัม วิตามินเอ 2 ไมโครกรัม วิตามินอี 0.86 มิลลิกรัม ไธอะมิน 0.02
มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน 0.09 มิลลิกรัม และไนอาซิน 2.05 มิลลิกรัม(บุณฑริ กา, 2559)
ปลาซัคเกอร์ เป็ นปลาที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดี หากินเก่ง เลี้ยง
ง่ายและสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ ว ด้วยรู ปร่ างที่แปลกและมีหน้าตาน่ากลัวทาให้ไม่มีใครกล้านาปลาชนิ ดนี้
มาบริ โภค จากเหตุผลที่กล่าวมาทาให้ปลาซัคเกอร์มีอยูท่ ุกที่ในแม่น้ าของไทย (สิ ทธิพฒั น์, 2550)
ดังนั้นจึงเกิดความสนใจแปรรู ปปลาซัคเกอร์ เนื่องจากปลาซัคเกอร์มีโปรตีนสู ง เป็ นแหล่งโปรตีนที่หาง่ายมี
อยู่ใกล้ตวั สามารถนาประกอบอาหารได้และมี ราคาถูก ช่ วยลดต้นทุนในการผลิ ต อี กทั้งยังช่ วยลดปริ ม าณและ
รณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริ โภคปลาซัคเกอร์ จึงได้นาปลาซัคเกอร์มาแปรรู ปเป็ นปลาแผ่นอบกรอบซึ่งเป็ นขนม
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ขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโปรตีนสู งและมีคุณค่าทางโภชนาการต่อสุ ขภาพ จึงเป็ นแนวทางในการควบคุมและป้ องกัน
การโภชนาการเกินในเด็ก นาไปสู่การส่งเสริ มสุขภาพเด็ก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของปลาซัคเกอร์
2. เพื่อศึกษาสู ตรพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิตปลาแผ่นอบกรอบ
3. เพื่อศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นจากปลาซัคเกอร์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทาการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของปลาซัคเกอร์ โดยนาตัวอย่างเนื้อปลาซัคเกอร์ที่ปั่นละเอียดแล้วมา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณความชื้น ปริ มาณโปรตีน ปริ มาณไขมัน ปริ มาณเส้นใยหยาบ ปริ มาณ
เถ้า และปริ มาณคาร์โบไฮเดรตด้วยวิธีการ (AOAC, 2000)
2. ศึกษาสู ตรพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิตปลาแผ่นอบกรอบ และคัดเลือกสู ตรพื้นฐานเพื่อเป็ นต้นแบบใน
การผลิตปลาแผ่นอบกรอบ โดยการศึกษาสู ตรพื้นฐานจานวน 3 สู ตร
3. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส นาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบสู ตรพื้นฐานจานวน 3 สู ตร มา
วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete
Block Design – RCBD) ใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนครั้งละ 50 คน ซึ่งเป็ นอาจารย์และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
ด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีการให้คะแนนความชอบ 9
ระดับ (9-Point Hedonic Scale) นาผลมาวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance – ANOVA) และ
วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multipe’s Range test (DMRT) เพื่อเลือกสูตรที่ดี
ที่สุดไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
4. ศึกษาปริ มาณเนื้ อปลาซัคเกอร์ที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส โดยทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block
Design – RCBD) โดยทาการศึกษาอัตราส่วนปริ มาณปลานิลต่อปลาซัคเกอร์ จานวน 5 ระดับ คือ 100 : 0, 75 : 25,
50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100
5. นาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากปลาซัคเกอร์ที่ผทู ้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบมากที่สุดมา
ทาการศึกษากลิ่นหื นโดยเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากปลาซัคเกอร์ โดยนาผลิตภัณฑ์ปลา แผ่นอบ
กรอบจากปลาซัคเกอร์บรรจุลงถุงอลูมิเนียมฟอยล์แบบซิ ปล็อคขนาด 6×9 นิ้ว บรรจุน้ าหนัก 30 กรัม พร้อมสารดูด
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ความชื้นน้ าหนัก 2 กรัม ทาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง สุ่ มตรวจทุกสัปดาห์เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์หรื อจนกว่าค่า
ปริ มาณน้ าอิสระในอาหาร (Water Activity) จะมากกว่า 0.6 จึงหยุดทาการศึกษากลิ่นหื น
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของปลาซัคเกอร์ โดยนาตัวอย่างเนื้ อปลาซัคเกอร์ ที่ปั่นละเอียดแล้วมาวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณความชื้น ปริ มาณโปรตีน ปริ มาณไขมัน ปริ มาณเส้นใยหยาบ ปริ มาณเถ้า และ
ปริ มาณคาร์โบไฮเดรต
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปลาซัคเกอร์
องค์ประกอบทางเคมี
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เส้นใยหยาบ
เถ้า
คาร์โบไฮเดรต

ปริมาณ (ร้ อยละ)
83.20±0.24
14.63±0.51
0.48±0.16
0.16±0.03
1.40±0.20
0.11±0.02

จากตารางที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของปลาซัคเกอร์ โดยนาปลาซัคเกอร์ มาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ เถ้า และคาร์โบไฮเดรต มีค่าดังนี้ ร้อยละ 83.20±0.24,
14.63±0.51, 0.48±0.16, 0.16±0.03, 1.40±0.20, และ 0.11±0.02 ตามลาดับ
จากการศึกษาสู ตรพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลา แผ่นอบกรอบ โดยมี
สู ตรในการผลิ ตที่ แตกต่างกัน 3 สู ตร โดยนาไปศึก ษาลัก ษณะปรากฏด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่ อ
ทาการศึกษาสู ตรพื้นฐานและกรรมวิธีที่เหมาะสม
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ตารางที่ 2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบ โดยมีสูตรที่แตกต่างกันจานวน 3 สูตร
ลักษณะของ
สู ตรพื้นฐานปลาแผ่ นอบกรอบ
ผลิตภัณฑ์
1
2
3

มีสีน้ าตาลเข้ม
เนื้อสัมผัสกรอบ
เหนียว ไม่พองฟู

มีสีน้ าตาลเข้ม
เนื้อสัมผัสกรอบ
แผ่นพองฟู

มีสีน้ าตาลเข้มมาก
เนื้อสัมผัสแข็ง
แผ่นไม่พองฟู

ที่มา : สูตรที่ 1 ประวีณา (2545)
สูตรที่ 2 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า (2552)
สูตรที่ 3 วณิศรา (2531)
ตารางที่ 3 คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบบกรอบจากปลาซัคเกอร์ โดยมีปริ มาณปลาซัคเกอร์ทีแตกต่าง
กัน จานวน 5 ระดับ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
ปริมาณปลานิล : ปริมาณปลาซัคเกอร์
100 : 0
25 : 75
50 : 50
75 : 25
0 : 100
ลักษณะที่ปรากฏ
7.14±1.12ab 6.86±1.26bc
7.24±1.02a
6.80±1.31c
7.36±1.06a
สี
7.18±1.34a
6.72±1.32b
7.24±1.04a
6.76±1.45b
7.30±1.18a
กลิ่น
6.98±1.35a
6.68±1.38ab 6.82±1.30ab
6.50±1.40b
6.62±1.41ab
กลิ่นรสns
6.36±2.00
6.40±1.68
6.76±1.61
6.58±1.47
6.68±1.58
รสชาติ
6.08±2.24b
6.34±1.81ab 6.80±1.59a
6.40±1.87ab
6.60±1.64ab
เนื้อสัมผัส (ความกรอบ)
6.70±1.62ab 6.96±1.56a
7.20±1.38a
6.32±1.86b
7.08±1.35a
ความชอบโดยรวม
6.40±1.82b
6.50±1.61b 7.06±1.43a
6.48±1.66b
7.06±1.22a
หมายเหตุ : ตัวอักษรในแนวนอนที่ต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ตัวอักษรns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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จากตารางที่ 2 และ 3 การประเมินคุณภาพทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบ
กรอบจากปลาซัคเกอร์ จานวน 5 สู ตร พบว่าตารางที่ 2 ค่าทางกายภาพ ร้อยละปริ มาณปลานิ ล : ปลาซัคเกอร์ ที่
ระดับ 100 : 0, 25 : 75, 50 : 50, 75 : 25 และ 0 : 100 ค่าเนื้ อสัมผัสไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p>0.05) ส่ วนค่า aw ค่าความชื้น และค่าสี มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) และจากตารางที่ 3
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบ
โดยรวม ที่ ร้อยละปริ ม าณปลานิ ล : ปลาซัค เกอร์ ที่ ระดับ 100 : 0, 25 : 75, 50 : 50, 75 : 25 และ 0 : 100 มี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่ วนด้านกลิ่นรสไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p>0.05) โดยคะแนนเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดของทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึงเลือกปลาแผ่นอบกรอบจากปลา
ซัคเกอร์ ที่ มีร้อยละปริ ม าณปลานิ ล : ปลาซัคเกอร์ ที่ระดับ 0 : 100 เนื่ องจากมีปริ มาณปลาซัคเกอร์ ที่มากกว่า การ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบจากปลาซัคเกอร์ กลิ่น (หื น) พบว่าระยะเวลาการเก็บ
รักษาสัปดาห์ที่ 0 ถึงสัปดาห์ที่ 2 ค่าความชื้นลดลง ทาให้ค่าปริ มาณน้ าอิสระ (aw) ลดลงไปด้วย ในสัปดาห์ที่ 2 มีค่า
เท่ ากับ 0.30 ค่ าสี เกิ ด การ เปลี่ ย นแปลงอย่ างช้า ๆ และค่ าเนื้ อ สั ม ผัส ลดลงเล็ก น้อ ยแต่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ย งั คงกรอบอยู่
ผลิตภัณฑ์จึงสามารถเก็บรักษาได้นาน และจากการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสผูท้ ดสอบให้คะแนนด้านกลิ่น (หื น)
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็ นว่าด้านกลิ่นหื นของผลิตภัณฑ์ที่อายุการเก็บ
รักษาสัปดาห์ที่ 0, 1 และ 2 ไม่มีผลต่อผูท้ ดสอบ ซ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สักกมน เทพพัสดิน ณ อยุธยา ที่
ทาการศึกษาการอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ พบว่า เมื่ อความชื้ นอาหารมีความชื้ นเพิ่มขึ้นจะทาให้กลิ่น (หื น)
เพิ่ มสู งขึ้นไปด้วยเนื่ องจากเมื่ อระยะเวลาในการเก็ บ รั กษาเพิ่ มขึ้ นปริ ม าณความชื้ น ค่าวอเตอร์ แอคติ วิต้ ี การเกิ ด
ออกซิเดชันของไขมันและการเกิดกลิ่นหื นมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุปผล
จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท้ งั 3 ข้อมีดงั นี้ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของปลาซัคเกอร์ พบว่า
มีปริ มาณความชื้น ปริ มาณโปรตีน ปริ มาณไขมัน ปริ มาณเส้นใยหยาบ ปริ มาณเถ้า และปริ มาณคาร์โบไฮเดรต มีค่า
ดังนี้ ร้อยละ 83.20±0.24, ร้อยละ 14.63±0.51, ร้อยละ 0.48±0.16, ร้อยละ 0.16±0.03, ร้อยละ 1.40±0.20 และร้อยละ
0.11±0.02 ตามลาดับ 2. เพื่อศึกษาสู ตรพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิตปลาแผ่นอบกรอบ พบว่าสู ตรพื้นฐานสู ตรที่ 2 ผู ้
ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบมากที่สุด เนื่องจากเป็ นสู ตรที่ใช้เนื้ อปลาทั้งหมดไม่มีวตั ถุดิบที่มีส่วนผสมของแป้ ง
ซึ่งผูท้ ดสอบให้คะแนนสูตรที่ 2 มากที่สุดในทุกๆ ด้าน โดย ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบในปัจจัยด้านลักษณะที่
ปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส รสชาติ เนื้ อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) และ 3. เพื่อศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นจากปลาซัคเกอร์ปริ มาณ
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เปลาซัคเกอร์ พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดคือ ร้อยละปริ มาณปลานิล : ปลา
ซัคเกอร์ ที่ระดับ 50 : 50 และ 0 : 100 ซึ่ งผลค่าเฉลี่ ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ ปรากฏ สี กลิ่ น
กลิ่นรส รสชาติ เนื้ อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
(p>0.05)
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้า
ขอมอบความดีน้ ี ให้แก่ผมู ้ ีพระคุณทุกท่านที่กล่าวมา ส่ วนความบกพร่ องนั้นข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า. 2552. ปลาแผ่ นอบกรอบ.
https://www.fisheries.go.th/industry/
บุณฑริ กา ทองดอนพุ่ม. 2559. การประเมินคุณค่ าทางโภชนะในอาหารที่ผลิตจากสัตว์ นา้ จืด.
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal.
ประวีณา ว่องไว. 2545. ปลาบดแผ่ น. https://www.ku.ac.th/e-magazine /june45/agri/fish.html.
ประวีณา ว่องไว. 2546. ปลาแผ่ น. https://www.thaihealth.or.th/Content
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. ม.ป.ป. การอบแห้ งอาหารและวัสดุชีวภาพ. http://lib.ku.ac.th/web/index.php/
drying-of-foods-and-biomaterials.
สิ ทธิพฒั น์ แผ้วฉ่า. 2550. ภัยจาก "ปลาซัคเกอร์ ". https://www.posttoday.com/social.
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ผลของการยืดอายุการเก็บรักษาทองหยอดด้วยการปรับสภาวะบรรยากาศ
Effect of Modified Atmosphere on Thong Yod Shelf-Life Extending
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บทคัดย่อ
ทองหยอดเป็ น “ขนมหวาน” ที่หลายคนชื่นชอบ และนิ ยมจัดเลี้ยงในงานพิธีการต่างๆ ของไทย เช่น งาน
บุญเลี้ยงพระ งานมงคล งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ ทองหยดมีส่วนผสมหลัก ได้แก่น้ าตาลทราย ไข่แดง และทาให้
สุ ก ด้ว ยน้ า เชื่ อ ม จากส่ วนประกอบเหล่ า นี้ ส่ ง ผลให้ ท องหยอดมี อายุก ารเก็ บ ประมาณ 1-2 วัน ที่ อุณ หภู มิ ป กติ
เนื่องจาก น้ าตาลทรายและไข่แดง เป็ นแหล่งอาหารสาคัญของจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุหลักของการเสี่ ยมเสี ยในอาหาร
ดังนั้นการศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะดัดแปลงบรรยากาศที่เหมาะสมในการเก็บรักษา และศึกษาอายุการ
เก็บรักษาทองหยอด ทาการทดลองโดยบรรจุทองหยอดในภาชนะที่มีการปรับสภาวะบรรยากาศ ประกอบด้วย แบบ
สุ ญญากาศ, N2 100%, N2 80% : CO2 20%, N2 60% : CO2 40%, N2 70% : CO2 30% และCO2 100% โดยเก็บรักษาที่
อุณ หภู มิ ป ระมาณ30-35oC แล้วน าทองยอดมี ก ารปรั บ สภาวะบรรยากาศทั้ง 6 แบบ มาตรวจวิ เคราะห์ จ านวน
เชื้ อจุลินทรี ยท์ ุกวัน จนมีเชื้ อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ไม่เกิน 1x10-6 แล้วเปรี ยบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวาง
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แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design – RCBD) ได้ผลการวิจยั ดังนี้ ผล
การตรวจเชื้ อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด พบว่าการปรับสภาวะบรรยากาศด้วย CO2 100% สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้
นานถึ ง 12 วัน ผูท้ ดสอบชิ มให้ค ะแนนความชอบเฉลี่ ยในทุก ด้านมากกว่าการปรับสภาวะแบบอื่นโดยมี ระดับ
ความชอบอยู่ที่ชอบมากที่สุด ให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมี
ระดับ คะแนนอยู่ที่ 8.23+0.83, 8.32+0.76, 8.30+0.61, 8.40+0.63, 8.48+0.55 และ8.33+0.76 ตามล าดับ ตรวจพบ
เชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด และ S.aureus เท่ากับ 7.2×105(CFU/g), < 100 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ทองยอด อายุการเก็บรักษา สภาวะบรรยากาศ
Abstract
Thong Yod is a "dessert" that many people like and popular for banquets at various Thai ceremonies for
example, Merit making ceremony, auspicious ceremony, Housewarming ceremony, etc. The main ingredients
consist of granulated sugar, egg yolks and cooked with syrup from these components, Thong Yod has a shelf life
of 1-2 days at normal temperatures Because sugar and egg yolks It is an important food source for
microorganisms that are the main cause of food spoilage which causes operators to have distribution problems
especially in the Phetchaburi province that produces a lot of Thong Yod desserts. Therefore, studying the effect
of extending the shelf life of Thong Yod by adjusting the atmospheric conditions. The objective is to study the
modified atmosphere conditions suitable for storage and study the shelf life of Thong Yod. The experiment was
conducted by packing Thong Yod in an atmosphere modified container consisting of vacuum, N2 100%, N2 80%:
20% CO2, N2 60%: 40% CO2, N2 70%: 30% CO2 and 100% CO2 at 30-35oC and then take Thong Yod which has
all 6 types of atmospheric conditions to analyze the number of microbes every day until there are no more than
1x106 (CFU /g) microorganisms stored then compare the sensory qualities by planning a complete randomized
experiment in the block(Randomized Complete Block Design – RCBD) The results were as follows: The results
of all microbial tests showed that atmospheric modification with 100% CO2 could extend the shelf life for up to
12 days and the panelists also gave the average scores in all aspects more than any other modifications, with the
most liked preference levels the color, odor, taste, flavor, texture and overall liking scores were rated at 8.23 +
0.83, 8.32 + 0.76, 8.30 + 0.61, 8.40 + 0.63, 8.48 + 0.55 and 8.33 + 0.76 respectively and detecting all
microorganisms and S.aureus equal to 7.2 × 105 (CFU/g), <100 by respectively.
Keyword: Thong Yod, Shelf-Life, Modified Atmosphere
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บทนา
เลี้ยงในงานพิธีการต่างๆ ของไทย เช่น บุญเลี้ยงพระ งานมงคล งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ เพราะขนมไทยถือ
เป็ นสิ่ งที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็ นสิ ริมงคลของงาน มีความละเอียดอ่อน ประณี ต ในการเลือกสรรตั้งแต่วตั ถุดิบ
กรรมวิธีการทา ความพิถีพิถนั ทางด้านรสชาติ สี สัน รู ปลักษณ์ และในขนมไทยยังมีวตั ถุดิบหลักที่ใช้ในการทามา
จากแป้ง น้ าตาล กะทิ ฯลฯขนมไทย เป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรมประจาชาติไทยอย่างหนึ่งที่เป็ นที่รู้จกั กันดี เพราะ
เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณี ตในการทาตั้งแต่วตั ถุดิบ วิธีการทา ที่กลมกลืน พิถีพิถนั ในเรื่ อง
รสชาติ สี สัน ความสวยงาม กลิ่นหอม รู ปลักษณะชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานขนมแต่ละ
ชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้น ๆ
“ขนมหวาน” เป็ นสิ่ งที่หลายคนชื่นชอบ มีส่วนประกอบหลักที่เป็ นตัวชูรสชาติ คือ น้ าตาล ที่ทาให้ร่างกาย
กระปรี้ กระเปร่ า รู ้สึกสดชื่น ช่วยกระตุน้ ให้สมองหลัง่ สารแห่ งความสุ ขหรื อสารเอ็นโดรฟิ น แต่ขอ้ มูลที่น่าตกใจก
คือ “คนไทยบริ โภคน้ าตาลเฉลี่ยสู งสุ ดวันละ 20 ช้อนชา ทาให้สถิติผปู ้ ่ วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและอายุของ
ผูป้ ่ วยลดน้อยลงเรื่ อยๆ” สะท้อนให้เห็นว่าผูค้ นตระหนักถึงโทษของ “น้ าตาล” ไม่มากพอ จึงบริ โภคกันอย่างไม่
จากัด ทั้งที่ความจริ งแล้วขนมหวานหลายชนิดที่เต็มไปด้วยน้ าตาล ทาร้ายสุ ขภาพได้มากกว่าที่ใครหลายคนรู ้
แต่อย่างไรก็ตามขนมแต่ละชนิ ดมีอายุการเก็บรักษาที่ส้ ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองหยอด ที่มีส่วนประกอบ
หลักที่เป็ นไข่แดง และของสด ซึ่งเป็ นแหล่งอาหารสาคัญของจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุหลักของการเสี่ ยมเสี ยในอาหาร
หากเก็บรักษาไม่ดีย่อมทาให้คุณลักษณะที่เหมาะสมเปลี่ยนไป รวมถึงเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เนื่ อง
ปั จจัยการเจริ ญเติบโตของเชื้ อจุลินทรี ยน์ ้ นั นอกจากอาหารที่เป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญของเชื้ อจุลินทรี ยแ์ ล้วนั้น
เชื้อจุลินทรี ยย์ งั ต้องอาศัยปั จจัยอื่นร่ วมด้วย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และอากาศ ดังนั้นหากมีการให้การปรับสภาวะ
บรรยากาศเพื่อป้ องกันการเจริ ญเติบโตของเชื้ อ จุลินรี ย ์ ก็สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทองหยอด โดย
อาศัยนวัตกรรมและองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ทั้งคงรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ของขนมหวาน
พื้ น เมื อ งและมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการครบถ้วนเพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ ี่ นิ ยมรับ ประทาน ยืด อายุก ารเก็ บ รั ก ษา
สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้สามารถจัดตั้งกิจการเป็ นผูป้ ระกอบการที่สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนและท้องถิ่น
แบบยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทองหยอด จ.เพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาสภาวะดัดแปลงบรรยากาศที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทองหยอด จ.เพชรบุรี

475

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วิธีดาเนินการวิจัย
คัดเลื อกสู ตรพื้ นฐานของผลิ ตภัณฑ์ท องหยอด จ.เพชรบุ รี จานวน 3 สู ตรนามาทดสอบการยอดรับของ
ผูบ้ ริ โภค ด้วยการวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized
Complete Block Design – RCBD) แล้วบรรจุทองหยอดในภาชนะที่ มี การปรับสภาวะบรรยากาศ ประกอบด้วย
แบบสุ ญญากาศ, N2 100%, N2 80% : CO2 20%, N2 60% : CO2 40%, N2 70% : CO2 30% และCO2 100% นา
ทองยอดมี การปรับ สภาวะบรรยากาศทั้ง 6 แบบ มาตรวจวิเคราะห์ จานวนเชื้ อจุลินทรี ยท์ ุกวัน จนมี เชื้ อจุ ลินทรี ย ์
ทั้งหมด ไม่ เกิ น 1x10 -6 โดยเก็ บ รัก ษาที่ อุณ หภูมิ ห้อง เปรี ยบเที ยบคุณ ภาพทางประสาทสัมผัส โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design – RCBD)
ตารางที่ 1 สู ตรพื้นฐานในการผลิตขนมทองหยอด
สู ตรที่
1
2
3
ไข่ไก่ (เฉพาะไข่แดง)
300
180
120
30
ไข่เป็ ด
น้ าตาลทราย
950
475
475
น้ าลอยดอกมะลิ
950
475
475
แป้งทองหยอด
135
135
135
ที่มา : สูตรที่1จิรวดี(2549) สูตรที่2 พีรสักและวัชริ ศ(2549) สูตรที่3 นันธิญา(2549) สูตรที่4 ขนมไทยชาววัง
(2538)
วิธีทาทองหยอด
ส่ วนประกอบ (กรัม)

ผสมน้ าตาลทรายกับน้ าดอกไม้สด ตั้งไฟพอน้ าตาลละลาย ยกลงกรองแล้วนากลับไปตั้งไฟใหม่จนเดือดที่อุณหภูมิ
95-100 oC แบ่งน้ าเชื่อมออกมา หนึ่งส่วนไว้สาหรับแช่ทองหยอด น้ าเชื่อมอีกสองส่วนตั้งไฟเคี่ยว 15 นาที
แยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน นาเยื่อไข่แดงออก ตีดว้ ยกระกร้อความเร็ วสู ง 5 นาที จนขึ้นฟู แบ่งไข่ออกเป็ นสองส่วน
ใส่ถว้ ยผสมแป้ง 3 ซ้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันเร็ วๆ
ยกหม้อน้ าตาลตั้งบนไฟแรง 15 นาที ใช้นิ้วหัว แม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง ขยุม้ แป้งให้ติดนิ้ว
ใช้นิ้วหัวแม่มือรู ดแป้งไปที่ปลายนิ้วสะบัดลงในกระทะทันที ทาเช่นนี้จนหมด ทิ้งไว้ 5นาที
ตักขึ้นแช่ใน น้ าเชื่อม
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการคัดเลือกสูตรเหมาะสมที่จะนามาดัดแปลงสูตร โดยใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัส ซึ่งผูท้ ดสอบ
ที่ไม่ได้ผ่านการฝึ กฝน จานวน 50 คน ประเมินโดยการให้คะแนนความชอบแบบ 9-Points Hedonic Scale ตารางที่
4.1 ผลการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมในการผลิตขนมทองหยอด
ตารางที่ 2 ผลการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมในการผลิตขนมทองหยอด
สู ตรที่
1
2
3
สี
8.23+0.83ab
8.35+0.74a
8.18+0.78ab
กลิ่น
8.32+0.76a
8.18+0.84ab
7.93+0.86b
รสชาติ
8.30+0.61a
8.20+0.65a
7.58+1.08b
กลิ่นรส
8.40+0.63a
8.25+0.63a
7.65+0.92b
เนื้อสัมผัส
8.48+0.55a
8.20+0.69b
7.98+0.77bc
ความชอบโดยรวม
8.33+0.76a
8.13+0.65a
7.55+0.90b
หมายเหตุ: * ตัวอักษรในแนวนอนต่างกัน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ(p≤.05)
รายงานผลเป็ นค่าเฉลี่ย ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คุณลักษณะทางประสาทสั มผัส

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมทองหยอดทั้ง 3
สู ตร เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส (เนียนนุ่ม) และความชอบโดยรวม พบว่า สู ตรที่ 1
มีคะแนนความชอบเฉลี่ยสู งสุ ดใน 1 สู ตร อยู่ในเกณฑ์ความชอบระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนและหาค่า
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าในด้านลักษณะด้านสี ท้ งั 3 สู ตร ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ และอยู่ใน
เกณฑ์ความชอบระดับมากทั้ง 3 สู ตร ในด้านลักษณะปรากฏ ความหวาน กลิ่น และความชอบโดยรวม ทุกสู ตรไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤.05)
การวิเคราะห์ คุณสมบัติของขนมหวานพื้นเมือง
ในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดา้ นจุลินทรี ย ์ โดยใช้การตรวจวิเคราะห์ Total Plate Count และ ปริ มาณ
S.aureus โดยศึกษาจานวนวันที่เก็บรักษาได้นานที่สุด ซึ่ งจะนับเชื้ อจุลินทรี ยต์ ามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชนของ
ขนมจีนที่ตอ้ งมีปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ไม่เกิน 1x10-6 และปริ มาณ S.aureus ไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1
กรัม ซึ่งผลทดลองแสดงได้ดงั นี้
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ตารางที่ 3 แสดงผลของการบรรจุขนมทองหยอดภายใต้สภาพปรับบรรยากาศต่อจานวนจุลินทรี ย ์
ที่วิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ ด้านจุลนิ ทรีย์
อายุการเก็บรักษา
สภาวะการเก็บ
S.aureus
(วัน)
จุลนิ ทรีย์ท้งั หมด (CFU/g)
(โคโลนี/กรัม)
สุญญากาศ (Vacuum)

ปกติ

N2 80% : CO2 20%

N2 100%

0
1
2
3

1.4×103
3.3×103
5.2×103
3.4×103

ND
< 100
< 100
ND

4

2.5×106

< 100

0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2

1.19×103
2.3×103
7×103
2×104
7×105
3.3×102
8.6×102
1.4×103
1.7×103
1.5×103
2.2×103
3.3×103
2.5×104
3.2×104
1.5×105
2.6×106
1.3×103
1.4×103
3.8×102

< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
ND
ND
ND
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สภาวะการเก็บ

N2 60% : CO2 40%

N2 70% : CO2 30%

ผลการวิเคราะห์ ด้านจุลนิ ทรีย์

อายุการเก็บรักษา
(วัน)

จุลนิ ทรีย์ท้งั หมด (CFU/g)

S.aureus
(โคโลนี/กรัม)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5

1.4×103
8.0×104
2.8×104
1.6×103
1.6×105
5.2×104
1.3×105
1.8×105
2.5×106
2.7×102
3.0×102
4.0×102
1.6×103
2.8×103
2.6×103
1.3×103
4.6×104
6.8×104
2.0×105
8.2×105
1.4×106
2.8×102
2.7×102
4.1×102
1.5×103
6.0×103
1.2×103

< 100
< 100
< 100
ND
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
ND
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100

479

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สภาวะการเก็บ

อายุการเก็บรักษา
(วัน)

ผลการวิเคราะห์ ด้านจุลนิ ทรีย์
จุลนิ ทรีย์ท้งั หมด (CFU/g)

6
1.2×104
7
1.6×104
8
2.4×105
9
1.0×105
10
1.3×105
11
6.6×105
12
3.0×106
CO2 100%
0
3.5×102
1
6.7×102
2
1.2×103
3
1.0×103
4
1.5×103
5
1.4×103
6
1.1×103
7
1.1×103
8
4.5×104
9
1.5×104
10
1.5×105
11
2.3×105
12
7.2×105
13
4.5×106
หมายเหตุ : ND หมายถึง ไม่พบโคโลนีของเชื้อหรื อมีเชื้อน้อยกว่า 10 โคโลนี

S.aureus
(โคโลนี/กรัม)
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
ND
ND
ND
ND
< 100
< 100
ND
ND
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100
< 100

จากตารางที่ 2และ3 การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลินทรี ยท์ ี่เก็บรักษาไว้ในสภาวะตั้งแต่วนั ที่ 0-15 และ
ปรับสภาวะบรรกาศด้วยวิธี Vacuum ,ปกติ ,N2 80% : CO2 20% ,N2 100% , N2 60% : CO2 40% , N2 70% : CO2 30%
และ CO2 100% พบว่า จานวนวันที่สามารถเก็บรักษาได้และไม่เกินค่ามาตรฐาน 2.5x106 ,2.4x106 ,2.6x106 ,2.5x106
,1.4x106 ,3.0x106 และ 4.5x10-5 ตามลาดับ สรุ ปได้ว่า การใช้สภาวะดัดแปรในการเก็บรักษาขนมหวานพื้นเมือง และ
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สามารถยืดอายุการเก็บรักษาขนมหวานพื้นเมืองได้นานที่สุด โดยใช้ CO2 100% ซึ่งสามารถเก็บได้นานที่สุด 12 วัน
ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีคุณสมบัติเป็ น Bacteriostatic สามารถยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์
(งามทิพย์ ภู่วโรดม, 2538; Gill และ Tan, 1980)
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คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้า
ขอมอบความดีน้ ี ให้แก่ผมู ้ ีพระคุณทุกท่านที่กล่าวมา ส่ วนความบกพร่ องนั้นข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้เพื่อเป็ นแนวทาง
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The Study of Beef Cattle Raising Conditions of Farmers in Lampang Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงการจัดการ
และปั ญ หาและอุ ป สรรคในการเลี้ ย งโคเนื้ อของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคเนื้ อในจัง หวัดล าปาง ท าการเก็ บ ข้อมู ล จาก
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดลาปาง จานวน 115 ราย โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย และเครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบ
สัมภาษณ์ ที่มีความเชื่ อมัน่ 0.96 เมื่อทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบัค วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติความถี่ และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 68.70 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 53.90 เลี้ยงโคเนื้ อเป็ นอาชีพเสริ มร้อยละ 73.00 เกษตรกรมีประสบการณ์การ
เลี้ ยงโคเนื้ อน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 43.50 มีวตั ถุประสงค์หลักในการเลี้ยงเพื่อผลิ ตลูกขายร้อยละ 75.70 นิ ยมเลี้ยง
แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย (ร้อยละ 71.30) พันธุ์โคเนื้อที่นิยมเลี้ยงเป็ นพันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองบรามันห์ร้อยละ 53.90 ในด้าน
การผสมพันธุ์ พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ ผสมพันธุ์โคเนื้ อด้วยการผสมเที ยม (ร้ อยละ 63.50) ด้านการสุ ขาภิ บาล
พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.30 มีการทาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่ อย วัณโรค และโรคอื่นๆให้แก่โค
เนื้ อ จากการศึกษาพบว่าปั ญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคเนื้ อคือการขาดแคลนอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง และ
ราคาขายโคเนื้อไม่แน่นอน
คาสาคัญ: โคเนื้อ สภาพการเลี้ยง จังหวัดลาปาง
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Abstract
The objectives of this research were to study the socio-economic conditions of beef farmers, livestock
raising conditions and farm management practices on the cattle farm, and major constraints faced by beef farmer
in Lampang province. Simple Random Sampling was used to obtain total of 115 farmers, who all answered to
assessment form. Reliability of questionnaire was confirmed by using Cronbach’s alpha coefficient, yielding a
value of 0.96. Data were collected using interview forms, and then analyzed by using frequency and percentage.
Most of the farmers were male (68.70% ), had achieved a primary school education (53.90% ), and raised beef
cattle as a secondary career (73.00%). The farmers have had less 10 years of experience in raising beef cattle, and
their main purpose in raising cattle is to produce calves for selling (75.70%) and rear the cattle in semi-intensive
system (75.70% ). The cattle are Brahman x Thai naïve crossbred (53.90% ). In the area of beef cattle mating
method, disease and farm sanitation, farmers used artificial insemination (AI) to breed their cattle (63.50%). Most
farmers had their beef cattle vaccinated (98.30% ), and the vaccination program include Foot and Mouth disease
(FMD), Tuberculosis and other vaccines. The major problems and obstacles facing the farmers in raising beef
cattle were lack of feed roughage in summer and selling price fluctuation.
Keyword: Beef Cattle, Raising conditions of Farmers, Lampang Province
บทนา
การเลี้ ย งโคเนื้ อ เป็ นอาชี พ ทางการเกษตรที่ ส าคัญ ของไทย จากการเลี้ ย งเพื่ อใช้ง าน และบริ โภคภายใน
ครอบครัว ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็ นการเลี้ยงโคเนื้ อเพื่อจาหน่ ายเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากจานวนประชากรมนุ ษย์และ
ความต้องการบริ โภคเนื้อโคที่เพิ่มขึ้น สภาพการเลี้ยงโคเนื้ อในปัจจุบนั จึงเป็ นการเลี้ยงโคเนื้อคราวละหลายๆตัว และ
มีการเลี้ยงในรู ปแบบฟาร์ มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุ งโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร และ
สัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้งอาชี พการเลี้ยงโคเนื้ อ เพื่อสร้างอาชี พและรายได้เพิ่มขึ้นให้กบั เกษตรกร (ภัทรพงศ์ และชัย
ชาญ, 2556) ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อในประเทศไทย มีจานวนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 19.38 จากปี
พ.ศ. 2559 (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสัตว์, 2560) โคเนื้ อ
ในจังหวัดลาปางในปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 98,506 ตัว (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสัตว์,
2558) เพิ่มขึ้นเป็ น 124,838 ตัวในปี พ.ศ. 2562 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมปศุสัตว์, 2562) และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โคเนื้อที่เลี้ยงส่ วนมากเป็ นโคเนื้อพันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์ผสม โดยเลี้ยงแบบปล่อยตามพื้นที่
สาธารณะ หรื อปล่อยแปลงหญ้า พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อส่ วนมากเป็ นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงโคเนื้ อเพื่อเป็ น
อาชี พเสริ ม ยังขาดความรู ้และประสบการณ์ ในการเลี้ยงโคเนื้ ออยู่พอสมควร ร่ วมกับมีปัญหาและอุปสรรคในการ
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เลี้ยงอีกหลายประการ เช่น แหล่งพันธุ์ แหล่งเงินทุน การจัดการเบื้องต้นในด้านอาหาร การสุ ขาภิบาล โรคและการ
ป้ อ งกัน รวมถึ ง ปั ญ หาด้า นการตลาด (อัจฉรั ตน์ , 2546) จัง หวัดล าปางเป็ นพื้ น ที่ ก ารเลี้ ย งโคเนื้ อ ที่ น่ าสนใจ มี
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อจานวนมาก ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้ อของเกษตรกร
ในจังหวัดลาปาง เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคเนื้ อ และ
พัฒ นาการตลาดให้ มี ทิ ศ ทางที่ ส อดคล้อ งกับ ศัก ยภาพของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งโคเนื้ อจังหวัดล าปาง ก่ อให้ เกิ ดการ
ประกอบอาชีพที่มนั่ คง สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดลาปาง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ศึกษา
เกษตรกรในกลุ่ม วิสาหกิ จชุ ม ชนกลุ่ มผูเ้ ลี้ ยงโค-กระบื อ จังหวัดลาปาง จานวน 115 ราย โดยดาเนิ นการ
สัมภาษณ์ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในศึกษา การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่ งมีคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด
(closed-ended question) และปลายเปิ ด (open-ended question) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 6 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูล
เกี่ ย วกับ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล และข้อ มู ล ทั่ว ไป ประกอบด้ว ย เพศ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ หลัก และอาชี พ รอง
ระยะเวลาและประสบการณ์ ในการเลี้ ยงโคเนื้ อ เงิ น ทุ น ที่ ใ ช้ในการเลี้ ย งโคเนื้ อ และรายได้จากการเกษตรของ
ครัวเรื อน ไม่รวมรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้ อของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ 2) สภาพการเลี้ยงโคเนื้อทัว่ ไป ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงโคเนื้ อ สภาพและรู ปแบบการเลี้ยงโดยรวม บริ เวณที่ใช้เลี้ยง การจัดการแหล่งอาหาร การ
เสริ มอาหารข้น และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้ อ 3) การป้องกันโรค ประกอบด้วย โรคที่เคยพบ การฉี ดวัคซี น
ป้ อ งกัน โรค ความถี่ ใ นการฉี ด วัค ซี น และการถ่ ายพยาธิ 4) การปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ โคเนื้ อ ประกอบด้วย สายพัน ธุ์
แหล่งที่มา และการจัดการผสมพันธุ์โคเนื้ อ 5) การตลาดและการจาหน่ายโคเนื้อ ประกอบด้วย การขาย และรู ปแบบ
การขายโคเนื้ อ (ดัดแปลงจาก สุ รียพ์ ร และคณะ, 2563) และ 6) ปั ญหาในการเลี้ ยงโคขุนของเกษตรกร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการเก็บ ข้อมูล จากเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคเนื้ อจานวน 115 ราย พบว่าเกษตรกรมี การเลี้ ยงโคเนื้ อทั้งหมด
1,016 ตัว (เฉลี่ย 8.83 ตัวต่อราย) สภาพการเลี้ยงโคเนื้ อในจังหวัดลาปาง พื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงเป็ นพื้นที่ราบสู งเชิ ง
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เขา นิ ยมเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ และให้หญ้าเนเปี ยเป็ นแหล่งของอาหารหยาบ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อที่ทาการศึกษา พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 68.7 เป็ นเพศชาย สอดคล้องกับ
รายงานของ Suphawadee (2016) ที่ กล่าวว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงโคเนื้ อเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง ซึ่ งเกษตรกรเพศ
ชายมีความเข้าใจ ความชานาญและความชื่นชอบมากกว่าเพศหญิง จบการศึก ษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 53.9
เช่นเดียวกับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อในอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุ โลก และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยง
ปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคา จากัด (ชวลิต, 2555 และ Suphawadee, 2016) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายร้อยละ 23.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 19.1 และระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าร้อยละ 3.4 ส่ วนใหญ่
เลี้ ยงโคเนื้ อเป็ นอาชี พ เสริ ม ร้อยละ 73.0 โดยมี อาชี พ หลักคื อการทานาหรื อท าสวน (ร้อยละ 88.1) รองลงมา คื อ
รับจ้างทัว่ ไป ค้าขาย และรับราชการ คิดเป็ นร้อยละ 11.9 แตกต่างจากเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อในอาเภอชาติตระการ
จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก ซึ่ งมี อ าชี พ เลี้ ย งโคเนื้ อ เป็ นอาชี พ หลัก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 86.6 (Suphawadee, 2016) เกษตรกร
ส่ วนมากมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้ อไม่เกิน 10 ปี จานวน 50 ราย (ร้อยละ 43.5) รองลงมาคือมีประสบการณ์
ในการเลี้ยงอยู่ในช่วง10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี (ร้อยละ 23.5) และช่วง 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 20.9) เงินทุนที่ใช้
ในการเลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่ เป็ นเงินทุนส่ วนตัว ร้อยละ 70.4 สอดคล้องกับ Suphawadee (2016) และชวลิต (2555)
รายงานว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 95 และร้อยละ 46 ใช้เงินทุนส่ วนตัวในการผลิตโคเนื้ อ และ
รายได้จากการเกษตรของครัวเรื อน ไม่รวมรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้ อ ต่ากว่า 25,000 บาทต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 46.1
รองลงมาคือ มีรายได้อยูใ่ นช่วง 25,001 - 50,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 41.7) และรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อปี (ร้อย
ละ 12.2) (ตารางที่ 1)
เกษตรกรผู เ้ ลี้ ย งโคเนื้ อ ส่ ว นใหญ่ เลี้ ย งโคทั้ง หมดด้ว ยตนเอง จานวน 113 ราย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 98.3 มี
วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงโคเนื้ อเพื่อผลิตลูกขาย คิดเป็ นร้อยละ 75.7 นิ ยมเลี้ยงแบบปล่อยในพื้นที่สาธารณะและขัง
คอกตอนกลางคืน จานวน 82 ราย คิดเป็ นร้อยละ 71.3 เนื่ องจากการเลี้ยงโคเนื้ อแบบปล่อยฝูง หรื อปล่อยเลี้ยงตาม
ธรรมชาติมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่ากว่า เพราะส่ วนมากเป็ นต้นทุนการผลิตที่ไม่เป็ นเงินสด (นภาพร และคณะ, 2560)
คอกที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้ อมักเป็ นคอกที่แยกห่ างจากบริ เวณที่อยู่อาศัยร้อยละ 78.3 ซึ่งคอกที่แยกห่างจากบริ เวณที่
อยู่อาศัยมีขอ้ ดีในด้านความสะอาด และการสุ ขาภิบาล มีการตัดหญ้าตามธรรมชาติมาให้กินในคอกร้อยละ 36.5
สอดคล้องกับรู ปแบบการเลี้ยงโคส่ วนใหญ่ คือปล่อยในพื้นที่สาธารณะ และขังคอกตอนกลางคืน สาหรับการเสริ ม
อาหารข้นให้แก่โคเนื้ อ พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ได้เสริ มอาหารข้นให้กบั โคที่เลี้ยง ร้อยละ 62.6 แตกต่างกับการ
รายงานของ Suphawadee (2016) ที่ พ บว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ ไ ม่ ให้อาหารข้นแก่ โคเนื้ อเลย ซึ่ งอาจมี ส าเหตุจาก
อาหารข้นมีราคาสู ง จึงทาให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มสู งขึ้น รวมถึงการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดปั ตตานี พบว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่ให้หญ้าเพียงอย่างเดียวร้อยละ 51.2 (เทียนทิพย์ และคณะ, 2557) และการศึกษาในจังหวัดพัทลุง
ที่พบว่าเกษตรกรร้อยละ 75.0 ให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียว (ชฏารัตน์, 2552) และใช้แหล่งน้ าจากน้ าบ่อขุดเองร้อย
ละ 60.0 (ตารางที่ 2) ด้านการป้ องกันโรค และการแพร่ ระบาดของโรคของโคเนื้ อในจังหวัดลาปาง พบว่า เกษตรกร
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ผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่ไม่เคยพบโรค จานวน 64 ราย คิดเป็ นร้อยละ 55.7 ซึ่ งโรคที่เคยพบในโคขุนของเกษตรกรผู ้
เลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่ ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่ อยร้อยละ 58.8 รองลงมาคือโรคข้า (ร้อยละ 23.8) และโรคอื่นๆ มี
การทาวัคซี นเพื่อป้ องกันโรคในฟาร์ ม โดยมีการฉี ดวัคซี นร้อยละ 98.3 ซึ่ งกลุ่มโคเนื้ อที่ไม่มีการฉี ดวัคซี นจัดเป็ น
กลุ่มที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรค และเป็ นพาหะของโรคหลายชนิด ฉี ดวัคซีนให้กบั โคเนื้อส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการฉี ด
วัคซีนโคขุนทุก 6 เดือน ร้อยละ 67.3 และมีการถ่ายพยาธิโคขุน ทุก 6 เดือนร้อยละ 60.0 (ตารางที่ 3)
จากตารางที่ 4 พบว่าเกษตรกรในจังหวัดลาปางนิ ยมเลี้ยงโคเนื้ อลูกผสมพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั ร้อยละ 53.9
เช่นเดียวกับเกษตรกรในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย เช่น แพร่ (สุ รียพ์ ร และคณะ, 2563) และฉะเชิงเทรา (ธเนศ
และคณะ, 2556) แตกต่างจากการรายงานของ Suphawadee (2016) และชวลิต (2555) พบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคใน
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุ โลก และเกษตรกรสมาชิ กสหกรณ์ การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคา จากัด
นิยมเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมชาร์ โรเล่ส์ ซึ่ งแหล่งที่มาของพันธุ์โคเนื้อได้จากการซื้ อภายนอกทั้งหมดร้อยละ 60.9 มี
การใช้บริ การผสมเทียมโดยใช้พ่อพันธุ์ท้ งั จากภายในฝูง และพ่อพันธุ์จากภายนอกพื้นที่ จานวน 73 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 63.5 สอดคล้องกับการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จังหวัดฉะเชิ งเทราพบว่าเกษตรกรใช้วิธีการผสมเทียมร้อยละ
52.67 (ธเนศ และคณะ, 2556) และจังหวัดนครปฐมใช้วิธีการผสมเทียมร้อยละ 86.09 (ภูษณิศา และนิสาชล, 2559)
การจาหน่ ายโคเนื้ อของเกษตรกรมีรูปแบบการจาหน่ ายให้กบั พ่อค้าที่มารับซื้ อที่ บา้ นเป็ นส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ
82.6 และหาผูร้ ับซื้ อเองร้อยละ 11.4 พบว่าการขายโคเนื้ อให้กบั พ่อค้าที่มารับซื้ อที่บา้ นมักได้ราคาต่ากว่าการหาคน
รับซื้อเอง ซึ่ งเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อส่ วนใหญ่มีวิธีการจาหน่ายแบบขายเหมาตัว ร้อยละ 99.1 มีการตกลงราคาตามที่
ทั้งสองฝ่ ายพึ งพอใจ มี การขายแบบชั่งน้ าหนักเพี ยงร้อยละ 0.9 ซึ่ งการซื้ อขายแบบเหมาตัวจัดเป็ นวิธีที่ พ่ อค้าจะ
ได้เปรี ยบ เนื่ องจากมีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพซากและเนื้ อที่จะได้ เกษตรกรไม่มีอานาจต่อรองการซื้ อ
ขาย และขายได้ในราคาไม่เป็ นธรรม (โอภาส, 2562) เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่ขายโคเนื้ อโคขุนแล้วได้รับ
เงินสดทันที ร้อยละ 96.5 จึงควรหาแนวทางส่งเสริ มและสนับสนุนระบบตลาดในรู ปแบบต่างๆ เช่น การสร้างตลาด
กลางในพื้นที่ การจัดหาตลาดและราคากลางที่เป็ นธรรม รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจานวนโคเนื้ อในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
อานาจการต่อรองให้กบั เกษตรกร
สรุปและข้ อเสนอแนะ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดลาปางเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และจบชั้นประถมศึกษา พื้นที่ที่มีการเลี้ยง
โคเนื้ อมากที่ สุ ดได้แก่ ตาบลนาโป่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.9 ส่ วนใหญ่ มี อาชี พ ท านาเป็ นอาชี พ หลัก มี รายได้ต่อ ปี
ประมาณ 25,001 - 50,000 บาทและเลี้ยงโคเนื้ อเป็ นอาชีพรอง โดยเลี้ยงโคเนื้ อมาเป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี และ
ใช้เงินทุนส่ วนตัว สาหรับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อทัว่ ไปของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดลาปางพบว่า เกษตรกรนิยม
เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกขาย และเลี้ยงโคเนื้ อด้วยตนเอง ส่ วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยในพื้นที่สาธารณะและขังคอกตอน
กลางคื น มี ค อกที่ แยกห่ างจากบริ เวณที่ อยู่อาศัย มี ตัดหญ้าตามธรรมชาติ มาให้กิ น ในคอก และเสริ มอาหารข้น
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สาหรับแหล่งน้ านิ ยมใช้น้ าจากบ่อขุดเองมาใช้ในการเลี้ ยงโคเนื้ อ พันธุ์โคเนื้ อที่ เกษตรกรนิ ยมเลี้ยง ได้แก่ โคเนื้ อ
ลูกผสมพันธุ์อเมริ กนั บราห์มนั ซึ่ งเกษตรกรซื้ อสายพันธุ์มาจากภายนอกทั้งหมด มีการผสมเทียมโดยใช้พ่อพันธุ์ท้ งั
จากภายในฝูง และพ่อพันธุ์จากภายนอกพื้นที่ การศึกษาเรื่ องการป้ องกันโรค และการแพร่ ระบาดของโรคของโค
เนื้ อในจังหวัดลาปาง พบว่า เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่ไม่เคยพบโรค เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการทาวัคซี นเพื่อ
ป้ องกันโรคในฟาร์ ม โดยฉี ดวัคซี น และถ่ายพยาธิ ทุก 6 เดือน สาหรับโรคที่พบในพื้นที่ คือโรคปากและเท้าเปื่ อย
ด้านการตลาดพบว่า เกษตรกรมีรูปแบบการจาหน่ายให้กบั พ่อค้าที่มารับซื้ อที่บา้ นเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคเนื้ อส่ วนใหญ่มีวิธีการจาหน่ายแบบขายเหมาตัว และเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อส่ วนใหญ่ขายโคเนื้ อโคขุนแล้วได้รับ
เงินสดทันที ปั ญหาหลักของการเลี้ยงโคเนื้ อของเกษตรกรในจังหวัดลาปางคือ การจัดหาตลาดเพื่อจาหน่ ายโคเนื้ อ
และการกาหนดราคากลางในการขายโคเนื้ อ ซึ่งควรหาแนวทางส่ งเสริ มและสนับสนุนระบบตลาดในรู ปแบบต่างๆ
รวมถึ งการเชื่ อมโยงข้อมูล จานวนโคเนื้ อในพื้ นที่ เพื่ อเพิ่ ม อานาจการต่อรองให้กับ เกษตรกร ปั ญหารองคือการ
จัดการด้านการจัดการแปลงหญ้า เนื่ องจากเกษตรกรนิ ยมเลี้ยงโคเนื้ อแบบปล่อยธรรมชาติ ทาให้เกิดการขาดแคลน
อาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดลาปาง (n = 115)
ข้ อมูลทั่วไปของเกษตรกร
เพศ
ระดับการศึกษา

อาชีพ
อาชีพหลักของเกษตรกร
ระยะเวลาและประสบการณ์
ในการเลีย้ งโคเนื้อ

เงินทุนที่ใช้ ในการเลีย้ งโคเนื้อ
รายได้จากการเกษตรของ
ครัวเรื อนไม่รวมรายได้
จากการเลีย้ งโคเนื้อ (ต่อปี )

จานวนเกษตรกร (ราย)

ร้ อยละ

ชาย
หญิง
ประถมศึกษา

79
36
62

68.7
31.3
53.9

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
เลี้ยงโคเนื้ อเป็ นอาชีพหลัก
เลี้ยงโคเนื้ อเป็ นอาชีพรอง
ทานา หรื อทาสวน

2
27
4
31
84
74

19.1
23.5
3.4
27.0
73.0
88.1

อื่นๆ
ไม่เกิน 10 ปี
10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
30 ปี ขึ้นไป
เงินทุนส่วนตัว
กูย้ มื

26
50
27
24
14
81
19

11.9
43.5
23.5
20.9
12.2
70.4
29.6

ต่ากว่า 25,000 บาท
25,001 - 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท

53
48
14

46.1
41.7
12.2

ตารางที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อทัว่ ไปของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อในจังหวัดลาปาง (n = 115)
สภาพการเลีย้ งโคเนื้อทั่วไป
วัตถุประสงค์ ในการเลีย้ งโคเนื้อ ขายโคขุน
ผลิตลูกขาย
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จานวนเกษตรกร (ราย)

ร้ อยละ

28
87

24.3
75.7
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สภาพการเลีย้ งโคเนื้อทั่วไป
สภาพการเลีย้ งโดยรวม
รู ปแบบการเลีย้ งโดยรวม

บริเวณการเลีย้ ง
การจัดการแหล่งอาหาร

การเสริมอาหารข้น
แหล่งน้าที่ใช้ ในการเลีย้ ง

จานวนเกษตรกร (ราย)

ร้ อยละ

เลี้ยงทั้งหมดด้วยตัวเอง
รับจ้างเลี้ยง หรื อรับเลี้ยงเพื่อแบ่งลูก
ขังคอกตลอดเวลา
ปล่อยในพื้นที่สาธารณะ

113
2
11
82

98.3
1.2
9.6
71.3

และขังคอกตอนกลางคืน
ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ
บริ เวณเดียวกับที่อยู่อาศัย

22
25

19.1
21.7

แยกห่างจากที่อยูอ่ าศัย
ปล่อยแทะเล็มตาม
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
ตัดหญ้าตามธรรมชาติมาให้กิน
ในคอก
ตัดหญ้าที่ปลูกมาให้กินในคอก

90
40

78.3
34.8

42

36.5

33

28.7

เสริ ม
ไม่เสริ ม
น้ าบ่อขุดเอง
น้ าประปา หรื ออื่นๆ

72
43
69
31

62.6
37.4
60.0
40.0

ตารางที่ 3 การป้องกันโรคของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อในจังหวัดลาปาง (n = 115)
การป้องกันโรค
การพบโรคระบาดในโคเนื้อ
โรคเคยพบ

จานวนเกษตรกร (ราย)

ร้ อยละ

ไม่เคยพบ
เคยพบ
โรคปากและเท้าเปื่ อย

64
51
30

55.7
44.3
58.8

โรคแอนแทรกซ์
โรคคอบวม
โรคไข้ขา

4
3
12

7.8
5.8
23.8

491

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การป้องกันโรค

จานวนเกษตรกร (ราย)

ร้ อยละ

การป้องกันโรคโดยการฉีด
วัคซีน
ความถี่ในการฉีดวัคซีน

โรคอื่นๆ
ฉีดวัคซีน
ไม่ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีนทุก 6 เดือน

2
113
2
76

3.8
98.3
1.7
67.3

การถ่ายพยาธิ

ฉีดวัคซีนทุก 1 ปี
ฉีดวัคซีนเมื่อมีบริ การ
ถ่ายพยาธิทกุ 6 เดือน

19
18
69

16.8
15.9
60.0

ถ่ายพยาธิเมื่อมีบริ การ
ไม่ถ่ายพยาธิ

31
15

27.0
13.0

ตารางที่ 4 การปรับปรุ งพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดลาปาง (n = 115)
การตลาด
และการจาหน่ ายโคเนื้อ
สายพันธุ์ที่เลีย้ ง

แหล่ งที่มาของพันธุ์โคเนื้อ

การจัดการผสมพันธุ์โคเนื้อ

จานวนเกษตรกร (ราย)

ร้ อยละ

อเมริ กนั บราห์มนั
ชาร์โรเล่ส์
ลูกผสมอเมริ กนั บราห์มนั
ลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ส์

2
4
62
18

1.7
3.5
53.9
15.7

พันธุ์พ้นื เมือง
อื่นๆ
มีอยูด่ ้ งั เดิม

28
1
23

24.3
0.9
20.0

ซื้อจากภายนอกทั้งหมด
ซื้อเพิ่มเติมจากภายนอก
ใช้พ่อพันธุ์ที่มีอยูใ่ นฝูง
และผสมตามธรรมชาติ

70
22
15

60.9
19.1
13.0

ใช้พ่อพันธุ์จากนอกพื้นที่
และผสมตามธรรมชาติ

27

23.5
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การตลาด
และการจาหน่ ายโคเนื้อ
ใช้พ่อพันธุ์ที่มีอยูใ่ นฝูง
และผสมเทียม
ใช้พ่อพันธุ์จากนอกพื้นที่
และผสมเทียม
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จานวนเกษตรกร (ราย)

ร้ อยละ

24

20.9

49

42.6
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ผลของการงดน้าในช่ วงก่อนการเก็บเกีย่ วต่ อคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์แรงจิโป
Effect of Stop Watering During Pre-harvest on
Fruit Quality of Melon cv. Rangipo
เยาวรัตน์ วงศ์ศรี สกุลแก้ว* จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และ นิยม บัวบาน
Yaowarat Wongsrisakulkaew*, Chanpen Chaimongkol and Niyom Buaban
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทศั น์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Department of Crop Production Technology and Landscape Design, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University
of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: yaowarat_w@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
ศึกษาการงดน้ าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์แรงจิโป วางแผนการทดลองแบบ
สุ่ มสมบูรณ์มี 4 สิ่ งทดลอง จานวน 4 ซ้ า คือไม่งดน้ า งดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยว 5 วัน งดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยว 10 วัน
และงดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยว 15 วัน ทาการเพาะเมล็ดเมล่อนพันธุ์แรงจิโปลงในถาดเพาะด้วยพีทมอส เมื่อเมล่อนมี
อายุ 14 วัน ย้ายต้นกล้าไปปลูกในโรงเรื อน ใส่ ถุงปลูกขนาด 8 x 13 นิ้ว ใช้กาบมะพร้าวสับและขุยมะพร้าวผสมกัน
เป็ นวัสดุปลูกใส่ ถุงละ 7 กิโลกรัม ให้น้ าผสมสารละลาย A และ สารละลาย B ปริ มาตร 450 มิลลิลิตร/ ต้น และทา
การงดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยว เก็บข้อมูล น้ าหนักผล ขนาดรอบผล ความยาวผล เส้นผ่านศูนย์กลางผล ความหนาเนื้ อ
ความหวาน และค่ า L a และ b จากผลการทดลองพบว่าน้ าหนัก ผล ขนาดรอบผล ความยาวผล และเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางผลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่ วนความหนาเนื้ อ ปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ (TSS) ค่า L a
และ b พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการงดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยว 5 วัน มีค่าความหนาเนื้ อสู งที่สุดคือ 3.47
เซนติเมตร ส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) ในการงดน้ าด้วยวิธีต่างๆ มีความแตกต่างกันทางสถิติ การ
งดน้ าที่ 15 วัน มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) มากที่สุดคือ 14.59 องศาบริ กซ์
คาสาคัญ: การงดน้ า ก่อนการเก็บเกี่ยว เมล่อน
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Abstract
The effect of stop watering during pre-harvest on fruit quality of melon cv. Rangipo was studied. The
experimental design was Completely Randomized Design ( CRD) with 4 treatments and 4 replications include
stop watering during pre-harvest at 5, 10, 15 days and control. Planting the melon seeds cv. Rangipo in the tray
with peat moss. After 14 days of germination, transplant the seedlings to plant with the planting bag (8 x 13 inch)
in the greenhouse. Using chopped coconut and coconut husk mixed as a planting material about 7 kg per bag,
treated with 450 ml. of solution A and B solution/plant, and stop watering during pre-harvest. Fresh weight,
circumference, fruit length, fruit diameter, pulp thickness, total soluble solids, L, a and b values were recorded.
The results showed that the fresh weight, circumference, length and diameter of melon fruit were not significant.
There were significantly difference on pulp thickness and total soluble solids, L, a and b values in each treatment.
The pulp thickness with stop watering during pre-harvest at 5 days was 3.47 cm and the total soluble solids with
stop watering during pre-harvest at 15 days was 14.59 OBrix.
Keyword: stop watering, pre-harvest, melon
บทนา
เมล่อนเป็ นผลไม้ที่กาลังเป็ นที่นิยมบริ โภคกันมากในปั จจุบนั เนื่ องจากมีรสชาติดี เนื้อนุ่ม หวานและมีกลิ่น
หอม ชวนรับประทาน สามารถใช้บริ โภคสดในรู ปผลไม้ หรื อใช้เป็ นส่ วนประกอบในสลัดผัก นอกจากนี้ ยงั ใช้
ประกอบของหวานและเครื่ องดื่มหลายชนิด เมล่อนจึงมีราคาดีที่สุดในบรรดาพืชในวงศ์แตงด้วยกันในบางสวนที่มี
มาตรฐานการผลิตและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็จาหน่ายในราคาที่อาจจะสูงกว่าอีกเท่าตัว
เมล่อนเป็ นพืชที่ตอบสนองต่อน้ าไวมากและต้องการน้ าในการเจริ ญเติบโตตามช่วงอายุ การให้น้ าในปริ มาณที่มาก
จนเกินไปอาจเป็ นอันตรายต่อต้นเมล่อนโดยจะชักนาให้ผลผลิตลดลง เช่นเดียวกับการขาดน้ าหรื อได้รับน้ าที่นอ้ ย
กว่าความต้องการของพืชจะส่งผลให้การเจริ ญเติบโตและผลผลิตลดลง (Sensoy et al., 2007) การขาดน้ าหรื อได้รับ
น้ าที่ น้อยกว่าความต้องการของพืชจะส่ งผลให้การเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ตลดลงในเมล่ อน (Hartz, 1997) การ
ตอบสนองทางสรี รวิทยาต่อการขาดน้ าของพืชต่อการเจริ ญเติ บโตทางด้านผลผลิตหากเกิดในระยะผลแก่ซ่ ึ งเป็ น
ระยะหลังจากการเจริ ญเติบโตพบว่ามีกิจกรรมของเอนไซม์ sucrose phosphate synthase (SPS) เพิ่มขึ้นพร้อมกับพบ
การสะสมซู โครสในผลของพืชซึ่ งไม่มีการสะสมแป้ งภายในผลขณะที่เจริ ญเติบโต จะเคลื่อนย้ายน้ าตาลที่ได้จาก
กระบวนสังเคราะห์ดว้ ยแสงในรู ปของซูโครสเข้าไปในผลแล้วอาศัยเอมไซม์ acid invertase เปลี่ยนซูโครสไปอยูใ่ น
รู ป ของกลูโคสและฟรุ ก โตสก่ อน เมื่ อถึ งระยะบริ บู รณ์ กิ จกรรมของเอมไซม์ acid invertase จะลดลงในขณะที่
กิจกรรมของเอนไซม์ SPS จะเพิ่มสู งขึ้นซึ่ งทาให้ผลที่บริ บูรณ์มีซูโครสสู ง หากพืชขาดน้ าก่อนระยะแก่หรื อระยะ
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บริ บูรณ์เพียงไม่กี่วนั จะส่ งผลต่อปริ มาณการเคลื่อนย้ายน้ าตาลเข้าไปในผล โดยพบว่าเมื่อได้รับการขาดน้ าช่วงก่อน
การเก็บเกี่ ยวจะส่ งผลให้มีปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้เพิ่ มสู งขึ้นในขณะที่ มีผลกระทบเพี ยงเล็กน้อยทางด้าน
น้ าหนักของผลเมล่อน (Yildirim et al., 2009)
น้ าเป็ นชีวโมเลกุลที่พบมากที่สุดในพืชพบได้ทุกส่ วนของพืช เช่น ในราก (70-90%) ลาต้น (50-80%) ใบ
(75-90%) ผล (80-95%) และเมล็ด (5-15%) หากเกิดการขาดน้ าในพืชจะส่ งผลให้เกิดความเครี ยด (stress) เนื่องจาก
อัตราการคายน้ า (transpiration) ของพืชมากกว่าอัตราการดู ดน้ า เป็ นผลให้ปริ มาณน้ าในพืชลดลงเมื่ อเกิ ดสภาวะ
เครี ยดจากการขาดน้ า หากพืชสู ญเสี ยน้ ามากขึ้นความเข้มข้นของตัวถูกละลายในเซลล์จะเพิ่มสู งขึ้น เยื่อหุ ้มเซลล์จะ
หนาขึ้นและอัดตัวกันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อพืชขาดน้ าเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้น พื้นที่ใบ ความสู งของลาต้น น้ าหนัก
สดและน้ าหนักแห้งของต้นจะลดลงตามปริ มาณน้ าที่ขาด ซึ่ งได้มีการศึกษาในพริ ก (พวงเพชร และสุ ชีลา, 2551)
เมล่อน (Zeng et al., 2008; Yildirim et al., 2009; Mirabad et al., 2013) การตอบสนองทางสรี รวิทยาต่อการขาดน้ า
ของพืชต่อการเจริ ญเติบโตทางด้านผลผลิต โดยหากเกิดในระยะแก่ซ่ ึงเป็ นระยะช่วงหลังจากการเจริ ญเติบโตพบว่ามี
กิจกรรมของเอนไซม์ sucrose phosphate synthase (SPS) เพิ่มขึ้นพร้อมกับพบการสะสมซูโครสในผลของมะละกอ
และแตง ซึ่ งไม่มีการสะสมแป้ งภายในผลขณะที่เจริ ญเติบโต จะเคลื่อนย้ายน้ าตาลที่ได้จากกระบวนสังเคราะห์ดว้ ย
แสงในรู ปของซูโครสเข้าไปในผลแล้วอาศัยเอมไซม์ acid invertase

เปลี่ยนซูโครสไปอยู่ในรู ปของกลูโคสและ

ฟรุ กโตสก่อน เมื่อถึงระยะบริ บูรณ์ กิจกรรมของเอมไซม์ acid invertase จะลดลงในขณะที่กิจกรรมของเอนไซม์
SPS จะเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งทาให้ผลที่บริ บูรณ์ มีซูโครสสู ง (จริ งแท้, 2550) หากพืชได้รับการขาดน้ าก่อนระยะแก่หรื อ
ระยะบริ บูรณ์เพียงไม่กี่วนั จะส่ งผลต่อปริ มาณการเคลื่อนย้ายน้ าตาลเข้าไปในผล โดยพบว่าเมื่อได้รับการขาดน้ าช่วง
ก่อนการเก็บเกี่ยวจะส่ งผลให้มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้เพิ่มสู งขึ้นในขณะที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยทางด้าน
น้ าหนักของผลเมล่อน (Yildirim et al., 2009)
Chun-Zhi Zeng et al. (1998) ได้ท าการทดลองโดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่อกาหนดปริ ม าณน้ าชลประทานที่
เหมาะสมสาหรับเมล่อนในโรงเรื อน กาหนดปริ มาณน้ าชลประทานตามเปอร์ เซ็นต์ความจุความชื้ นภาคสนามบน
พื้นฐานเดี ยวกันของจุดเริ่ มต้นการชลประทานที่ 60% มี ท้ งั หมด 4 ระดับ 100% 90% 80% 70% จากผลการวิจยั
พบว่าการเจริ ญเติบโตของพื ช ผลผลิ ตและคุณภาพได้รับ ผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติภายใต้ปริ มาณน้ า
ชลประทานที่ต่างกัน ความสู งและลาต้นของพืชมีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงรวมถึงผลผลิตจากทรี ทเมนต์ที่ 1 ถึง 4
ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด อยู่ที่ 90% ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น้ าชลประทาน ดั ง นั้ นคุ ณ ภาพและปริ ม าณ
ผลตอบแทนของเมล่อนขึ้นอยู่กบั การควบคุมความจุน้ าที่ 90% เป็ นการรักษาดินที่เหมาะสมสามารถประหยัดน้ าได้
และปรับปรุ งคุณภาพของเมล่อนได้การระเหยภายในโรงเรื อนกระจกที่ดีที่สุด
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จากผลการทดลองปรี ชา (2547) กล่าวไว้วา่ ความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร หรื อปุ๋ ยที่ละลายน้ าที่สูงเกินไปทา
ให้ผลผลิตลดลงแต่ผลมีคุณภาพในด้านของปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้และวิตามินซี เพิ่มขึ้น แต่การให้น้ าสู ง
เกิ นไปมี ผลเสี ยต่อผลผลิตในรู ปของน้ าหนักผลแม้ว่าทาให้ปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้สูงขึ้นเมล่อนมี รสชาติ
หวานขึ้น แต่การทาให้เมล่อนมีความหวานที่สูงขึ้นสามารถทาได้ดว้ ยวิธีอื่นๆที่ไม่ส่งผลกระทบต่อน้ าหนักผล เช่น
การลดการให้น้ าเมื่อใกล้กาหนดการเก็บเกี่ยว การทดลองนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลเม
ล่อนและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับการขาดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยว
วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 4 ซ้ า ในแต่ละสิ่ ง
ทดลอง (Treatment) ดังนี้
1. ให้น้ าตามปกติ (ไม่งดน้ า)
2. งดน้ าต้นเมล่อนก่อนการเก็บเกี่ยว 5 วัน
3. งดน้ าต้นเมล่อนก่อนการเก็บเกี่ยว 10 วัน
4. งดน้ าต้นเมล่อนก่อนการเก็บเกี่ยว 15 วัน
1. การเตรียมต้นกล้าเมล่อน
เพาะเมล็ดเมล่อนพันธุ์แรงจิ โปโดยนาเมล็ดเมล่ อนแช่ ในน้ าเป็ นเวลา 1 คืน จากนั้นนาเมล็ดวางใน
กระดาษเพาะกล้าหรื อผ้าขาวบางชุ่มน้ าแล้วจึงห่ อเมล็ดทิ้งไว้ 2 วัน หลังจากนั้นนาเมล็ดมาหยอดลงในถาดเพาะที่
บรรจุพีทมอส
2. การย้ ายปลูกและการดูแลรักษา
เมื่อต้นกล้าเมล่อนอายุ 14 วัน ทาการย้ายกล้าปลูกลงดินในถุงที่ผสมขุยมะพร้ าวอัตราส่ วน 3:1 บรรจุลง
ในถุงหนัก 7 กิโลกรัม ปลูกถุงละ 1 ต้น จานวน 20 ต้นต่อชุดการทดลอง ให้น้ าต้นเมล่อนด้วยระบบน้ าหยด 1 ครั้ง
ต่อวันเป็ นเวลา 30 นาที ให้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 1 กรัม/ต้น ในระยะก่ อนติดผลและเพิ่มปริ มาณปุ๋ ยมากขึ้นใน
ระยะติ ดผลอัตรา 4 กรัม /ต้น สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง ในระยะผลใกล้เก็ บ เกี่ ย วเปลี่ ย นมาให้ปุ๋ ยสู ตร 13-13-21 ดู แล
ควบคุมกาจัดแมลงศัตรู พืชที่เข้ามารบกวนและทาลายต้นพืชให้ได้รับความเสี ยหายอย่างสม่าเสมอ ทาการบันทึกผล
การทดลองทางด้านการเจริ ญเติบโตหลังจากการย้ายปลูกต้นเมล่อน 40 วัน ไว้กิ่งแขนงที่ขอ้ 9-12 เพื่อใช้เป็ นแขนง
สาหรับการผสมเกสรและเลี้ยงผลเมล่อน ทาการช่วยผสมเกสรเมล่อนในช่วงเวลา 6.00-10.00 น. เพราะดอกตัวเมีย
จะพร้อมสาหรับการผสมเกสรในช่วงเวลาดังกล่าว โดยหลังจากผสมเกสรจนกระทัง่ ติดผลแล้วประมาณ 1 สัปดาห์
ผลจะเริ่ มมีขนาดใหญ่ข้ ึน ต้องมีการผูกเชือกเพื่อทาการแขวนผล ทาการเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดในแต่ละต้นไว้เพียง
ผลเดียวจากนั้นทาการงดน้ าต้นเมล่อนก่อนการเก็บเกี่ยว 5 10 และ 15 วัน และแบ่งสิ่ งทดลองที่ให้น้ าตามปกติ
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(ไม่งดน้ า) เมื่ อครบกาหนด 85 วัน ทาการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตโดยเก็บ ผลเมล่ อนจานวน 5 ผลต่อซ้ า นามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านคุณภาพของผล
3. การบันทึกข้ อมูล:
บันทึ กข้อมู ลทางด้านกายภาพและคุณ ภาพของผลเมล่อนทุก สัป ดาห์โดยเก็บ ข้อมูล ในด้านต่ างๆ ได้แก่
น้ าหนักผลสด เส้นรอบวงของผล ความหนาของเนื้ อผลวัดด้วยสเกลเวอร์เนียร์ (มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร) ทาการวัด
ค่าสี ของเนื้ อผลเมล่อน (L*a*b*) ด้วยเครื่ อง Colormeter และวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ า ได้ (TSS) ที่เนื้ อผลวัด
ด้วยเครื่ อง Hand refractometer
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย แบบ
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการทดลองงดน้ าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว มีผลต่อคุณภาพของเมล่อน ดังนี้
คุณภาพภายนอกของผลเมล่ อน
จากการศึกษาผลของการงดน้ าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อน 4 สิ่ งทดลอง โดยผลการ
ทดลองพบว่าน้ าหนักของผลเมล่อน งดน้ า 5 วันก่อนเก็บเกี่ยวมีน้ าหนักมากที่สุดคือ 645.72 กรัม ส่ วนเมล่อนที่ไม่งด
น้ าน้อยที่ สุดคือ 562.61 กรัม ขนาดรอบผลเมล่อนที่ งดน้ า 5 วันก่ อนเก็บ เกี่ ยว มี ขนาดรอบผลมากที่ สุ ดคือ 32.30
เซนติเมตร ส่ วนเมล่อนที่ไม่งดน้ าน้อยที่สุดคือ 31.59 เซนติเมตร และ ความยาวผลเมล่อน งดน้ า 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว
มีความยาวมากที่สุดคือ 17.62 เซนติเมตร ซึ่ งสิ่ งทดลองที่ 1 งดน้ าน้อยที่สุดคือ 17.39 เซนติเมตร จากผลการทดลอง
น้ าหนักของผล ขนาดของผล และความยาวผล ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คุณภาพภายนอกของผลเมล่อนที่ไม่งดน้ าและงดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยวที่ระยะเวลาแตกต่างกัน
สิ่งทดลอง

น้าหนักผล (กรัม)

เส้ นรอบวงผล (ซม.)

ความยาวผล (ซม.)

ไม่งดน้ า

562.61

31.59

17.39

งดน้ า 5 วันก่อนเก็บเกี่ยว

645.72

32.30

17.47

งดน้ า 10 วันก่อนเก็บเกี่ยว

609.50

31.92

17.53

งดน้ า 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว

591.52

31.88

17.62

ns

ns

ns

F-test

498

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สิ่งทดลอง

น้าหนักผล (กรัม)

CV. (%)
10.51
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

เส้ นรอบวงผล (ซม.)

ความยาวผล (ซม.)

2.48

5.57

คุณภาพภายในของผลเมล่ อน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผลเมล่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเมล่อนมากที่สุด คือ งดน้ า 5 วัน ก่อนเก็บ
เกี่ยวคือ 10.05 เซนติเมตร ส่ วนไม่งดน้ าน้อยที่สุดคือ 9.81 เซนติเมตร จากผลการทดลองเส้นผ่านศูนย์กลางของผล
เมล่อนไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ความหนาเนื้ อมากที่สุด คือ งดน้ า 5 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวคือ 3.47 เซนติเมตร ส่ วน
ไม่ งดน้ าน้อยที่ สุ ดคื อ 3.09 เซนติ เมตร จากการทดลองความหนาเนื้ อมี ค วามแตกต่ างกันทางสถิ ติ และปริ ม าณ
ของแข็งที่สามารถละลายน้ าได้มากที่ สุด คืองดน้ า 15 วันก่อนเก็บเกี่ ยวคือ 14.59 ส่ วนไม่งดน้ าน้อยสุ ดคือ 13.16
องศาบริ กซ์ จากการทดลองปริ มาณของแข็งที่สามารถละลายน้ าได้มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2)
จากการทดลองสามารถชี้ให้เห็นว่าการได้รับน้ าที่มากขึ้นสามารถเพิ่มความหนาเนื้ อได้ ในขณะที่เมล่อนที่
ได้รับ น้ าน้อยหรื อขาดน้ ามี ความหนาเนื้ อลดลง (Sharma et al., 2014) ซึ่ งสอดคล้องกับ Cabello et al. (2009) ที่
รายงานว่าปริ มาณน้ าที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้ความแน่นเนื้ อของเมล่อนลดลง เมื่อความชื้นในวัสดุที่ลดลงส่ งผลให้เนื้ อเยื่อ
สู ญเสี ยน้ า เมื่อปริ มาณน้ าในเนื้ อเยือ่ ลดลง เซลล์จะหดตัวทาให้ปริ มาตรของเซลล์ลดลง เยือ่ หุม้ เซลล์จะหนามากขึ้น
และแน่นขึ้นเนื่องจากเซลล์มีพ้นื ที่ผิวลดลง Well และ Nugent (1980) กล่าวว่าการปลูกเมล่อนที่ปริ มาณความชื้นใน
ดินสู งเกินไปสามารถ ลดปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ ละลายน้ าได้ใน muskmelon ส่ งผลให้เมล่อนมีคุ ณภาพลดลง
เนื่ องจากน้ าจะไปเจือจางน้ าตาลที่สะสมอยู่ภายในผลและการให้น้ าที่น้อยเกิดไปส่ งผลให้การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ลดลง ทาให้มีการสร้ างน้ าตาลลดลง ส่ งผลกระทบต่อการสะสมน้ าตาลภายในผลอย่างไรก็ตามปริ มาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ของทุกทรี ทเมนต์มีค่าสู งกว่ามาตรฐานสิ นค้าเกษตรที่สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กาหนดไว้ที่ 12 องศาบริ กซ์
ตารางที่ 2 คุณภาพภายในของผลเมล่อนที่ไม่งดน้ าและงดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยวที่ระยะเวลาแตกต่างกัน
สิ่งทดลอง

เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง (ซม.)

ความหนาเนื้อ (ซม.)

TSS (° Brix)

ไม่งดน้ า
งดน้ า 5 วันก่อนเก็บเกี่ยว

9.81
10.05

3.09c
3.47a

13.16b
14.00ab

งดน้ า 10 วันก่อนเก็บเกี่ยว
งดน้ า 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว

10.00

3.33ab

14.40a

9.68

3.17bc

14.59a
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สิ่งทดลอง

เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง (ซม.)

ความหนาเนื้อ (ซม.)

TSS (° Brix)

F-test

ns

**

*

CV. (%)

2.85

4.07

9.15

หมายเหตุ :

ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* หมายถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
** หมายถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ
ตัวอักษรตามหลังตัวเลข ที่ไม่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ

การวัดสีของเนื้อผลเมล่อนด้วยเครื่ อง Color meter
จากการวิเคราะห์การวัดค่าสี ของผลเมล่อนด้วยเครื่ อง Color meter พบว่าค่าความสว่าง (L)ไม่งดน้ ามีความ
สว่างมากที่สุด คือ 66.10 ส่ วนงดน้ า10 วันก่อนเก็บเกี่ยวให้ความสว่างน้อยที่สุด คือ 62.28 ส่ วนค่าสี แดงและเขียว (a)
งดน้ า 15 วันก่อนเก็บเกี่ยวมากที่สุด คือ 22.78 ส่ วน ไม่งดน้ าน้อยที่สุด คือ 18.85 จากการทดลองวัดค่าความสว่าง
ค่าสี แดงและเขียวมีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าสี เหลืองและสี น้ าเงิน (b) งดน้ า 15 วันก่อนเก็บเกี่ยวมากที่สุดคือ
42.84 ส่ วนไม่งดน้ าน้อยที่สุดคือ 38.45 จากการทดลองหาค่าสี เหลืองและสี น้ าเงินพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าสี ของเนื้อผลเมล่อนที่ไม่งดน้ าและงดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยวที่ระยะเวลาแตกต่างกัน
สิ่งทดลอง

ความสว่าง (L)

สีแดงและเขียว (a)

สีเหลืองและสีน้าเงิน (b)

ไม่งดน้ า

66.10a

18.85b

38.45

งดน้ า 5 วันก่อนเก็บเกี่ยว
งดน้ า 10 วันก่อนเก็บเกี่ยว

62.84b

20.66ab

40.84

62.28b

21.09ab

39.98

งดน้ า 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว

63.01b

22.78a

42.84

F-test
CV. (%)
หมายเหตุ:

*
*
ns
2.55
8.51
6.43
ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
* หมายถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตัวอักษรตามหลังตัวเลข ที่ไม่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ
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ปริมาณน้าที่ให้ เมล่อน
การวิเคราะห์ปริ มาณน้ าที่ให้เมล่อนในแต่ละสิ่ งการทดลองทั้งหมด 4 สิ่ งทดลอง พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ปริ มาณน้ าที่ให้เมล่อนตั้งแต่ยา้ ยปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
สิ่งทดลอง
ปริมาณน้าที่ให้ เมล่อน (ลิตร/ต้น)
ไม่งดน้ า
28.78a
งดน้ า 5 วันก่อนเก็บเกี่ยว
26.55b
งดน้ า 10 วันก่อนเก็บเกี่ยว
24.30c
งดน้ า 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว
22.05d
F-test
**
CV. (%)
2.70
หมายเหตุ:
** หมายถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ
ตัวอักษรตามหลังตัวเลขที่ไม่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ

T1

T2

T3

T4

รู ปที่ 1 ลักษณะของผลเมล่อนที่ไม่งดน้ าและงดน้ าก่อนการเก็บเกี่ยวที่ระยะเวลาแตกต่างกัน
สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองการงดน้ าก่อนการเก็บเกี่ ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อน พบว่างดน้ า 15 วันก่อนการเก็บ
เกี่ยว ลักษณะของผลภายนอก ขนาดรอบผล ความยาวผล เส้นผ่านศูนย์กลาง และน้ าหนักผลไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ จากผลการทดลองจะสังเกตได้ว่าการงดน้ าตั้งแต่ 5 10 และ 15 วันก่อนการเก็บเกี่ ยวปริ มาณของแข็งที่
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ละลายน้ าได้เพิ่ มขึ้นจากเดิ มที่ ไม่ได้งดน้ าก่ อนการเก็บเกี่ ยว งดน้ า 15 วันก่ อนการเก็บ เกี่ ยวมี ค่าเฉลี่ ยดี ที่ สุด คื อ
14.59 องศาบริ กซ์ การงดน้ า 15 วันก่อนการเก็บเกี่ยวพบว่า ใช้ปริ มาณน้ าน้อยที่สุด แต่ยงั คงให้คุณภาพของผลผลิต
และปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ดีที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สนับสนุนทุนการทาวิจยั
เรื่ องผลของการงดน้ าในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อนในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มี จุดประสงค์เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลของกากที่ ได้จากการหมัก น้ าหมักชี วภาพสู ตรต่าง ๆ ต่อการ
เจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ วัสดุปลูกที่ใช้มีส่วนผสมของดินผสม แกลบดา กาบมะพร้าวสับ และกาก
น้ าหมักชี วภาพชนิ ดต่าง ๆ ในอัตราส่ วน 3:1:1:2 โดยปริ มาตร วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design : CRD) มี 6 สิ่ ง การทดลอง ท าการทดลอง 5 ซ้ า ซ้ าละ 4 ต้น โดยมี สิ่ งทดลอง 1.ดิ น ผสม 2.
ปุ๋ ยเคมี (สิ่ งทดลองควบคุม) 3.กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่ 4.กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก 5.กากน้ าหมักชีวภาพนม
สด 6.กากน้ าหมักชีวภาพสู ตรมิกซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก กาก
น้ าหมักชีวภาพนมสด) ผลของการทดลองการเจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ ในด้านความสู งต้น ความ
กว้างทรงพุ่ม จานวนใบและน้ าหนักสดทั้งต้น พบว่า กากน้ าหมักชี วภาพสู ตรมิ กซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมัก
ชีวภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชีวภาพนมสด) ให้ผลผลิตเฉลี่ยด้านความสู งต้นดีที่สุดคือ
26.52 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 34.85 เซนติเมตร มีจานวนใบเฉลี่ยดีที่สุดคือ 14 ใบต่อต้น และให้น้ าหนักสด
สูงที่สุด 62.04 กรัมต่อต้น
คาสาคัญ: ผักกาดขาว น้ าหมักชีวภาพ การเจริ ญเติบโต
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Abstract
The objective of this study was to compare the effects of various fermented formula on the growth of
Chinese white cabbage, Khao Yai variety. The planting material was a compound of black rice husk mixed soil,
ground coconut, and various types of bio-extracts at the ratio of 3:1:1:2 by volume. The experimental design was
Completely Randomized Design (CRD) with 6 treatments and 5 repetitions; T1: mixed soil, T2: chemical
fertilizer (control treatment), T3: Bio- extracts eggshell, T4: Bio-extracts manure waste, T5: Bio- extracts dumped
milk, fresh milk, T6: Mixed (T1+T2+T3+T4+T5). The data on the growth of Chinese white cabbage was
collected such as plant height, the width of canopy, number of leaves per plant, and fresh weight per plant. The
results revealed that the best Chinese white cabbage with T6, Mixed: T1+T2+T3+T4+T5, was with the height at
26.52 cm, the width of canopy at 35.85 cm, the average of the number of leaves at 14 leaves per plant, and the
best amount of fresh weight at 62.04 g per plant.
Keyword: white cabbage, bio-extracts, growth
บทนา
น้ าหมักชี วภาพ (bio-extract หรื อ bio-fertilizer) คือสารละลายเข้มข้นที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรี ย ์ ทั้งใน
สภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรื อสัตว์ ได้ของเหลวสี น้ าตาล ประกอบด้วย
ฮอร์ โมนหรื อสารเสริ มการเจริ ญเติ บโตของพืช เช่น ออกซิ น จิ บเบอเรลลิน และไซโตไคนิ น รวมทั้งกรดอินทรี ย ์
หลายชนิด เช่น กรดแลคติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก ซึ่งมีความจาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช และยังสามารถ
กระตุน้ การทางานของจุลินทรี ยใ์ นดินเพื่อปรับปรุ งดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นส่ วนประกอบของระบบเอนไซม์
และเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาต่าง ๆ ในพืชเพื่อให้ตน้ พืชมีความแข็งแรงขึ้น (กรมวิชาการเกษตร, 2547; กรมพัฒนาที่ดิน,
2551) น้ าหมักชี วภาพเป็ นเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ และเป็ นการนาเอาวัสดุ เหลือใช้มาทาให้เกิ ด
ประโยชน์มีคุณค่า ลดต้นทุนการผลิต และยังสามารถนามาใช้ในเกษตรแบบอินทรี ยไ์ ด้อีกด้วย (มะลิวลั ย์, 2545)
มีรายงานว่าการใช้น้ าหมักชีวภาพจากพืชและผลไม้ โดยการนาวัตถุดิบจากพืช ได้แก่ ฟักทอง มะละกอ กล้วย
สับปะรด ผสมอัตราส่ วน 1:1:1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันกัน ต่อกากน้ าตาลในอัตราส่ วน 3:1 หมักนาน 3 เดือน หลังจาก
นั้นนามาเจือจางโดยอัตราน้ าหมักชีวภาพ 1 ส่ วน ในน้ าสะอาด 1,000 ส่ วน ฉี ดพ่นต้นพริ กที่ปลูกในดินร่ วนทุก ๆ 7
วันหลังย้ายกล้า จะส่ งผลให้ต้นพริ กมี แนวโน้ม ท าให้ เกิ ดการแตกกิ่ งมากขึ้ น (ปิ ยะรัตน์ และคณะ, 2556) และมี
รายงานว่าหมักชีวภาพจากนมสดส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของผักสลัดเบบี้เรดคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิ กส์
ในด้านความสู งต้น ความกว้างทรงพุ่ ม จานวนใบ น้ าหนั ก สดและน้ าหนัก แห้ ง และมี ป ริ ม าณรงควัตถุ ได้แ ก่
คลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด และแคโรทีนอยด์ท้ งั หมด ได้สูงที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ าหมัก
505

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบอื่น ได้แก่ ผลไม้ เศษปลา และหอยเชอรี่ (จาริ วฒั ณ์ และคณะ, 2564) ก่อนนาน้ าหมักไปใช้
จะนาการกรองแยกกากและน้ าหมักออกจากกัน โดยส่ วนที่เป็ นน้ าหมักจะถูกนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ให้เป็ นปุ๋ ยทางใบ
หรื อรดลงดิน แต่กากที่เหลือประมาณร้อยละ 20 จากน้ าหนักเริ่ มต้น จะถูกนาไปใช้ในการหมักครั้งต่อไปหรื อกอง
ทิ้งไว้ เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่มีความเข้าใจว่าคุณประโยชน์จากวัสดุหมักน่าจะอยูใ่ นน้ าหมักชีวภาพ (ปิ ยะรัตน์
และคณะ, 2561) การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลของกากที่ได้จากการหมักน้ าหมักชีวภาพสู ตรต่าง ๆ
ต่อการเจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ โดยมี 6 สิ่ งทดลอง ได้แก่ 1.ดินผสม 2.ปุ๋ ยเคมี (กรรมวิธีควบคุม)
3.กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่ 4.กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก 5.กากน้ าหมักชีวภาพนมสด 6.กากน้ าหมักชีวภาพสู ตร
มิกซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชีวภาพนมสด)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเพาะเมล็ดผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่
เพาะเมล็ดพันธุ์ผกั กาดขาวพันธุ์ข าวใหญ่ในถาดหลุมที่บรรจุพี ทมอส หลุมละ 1-2 เมล็ด หลังจากต้นกล้า
ผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่มีอายุ 15-20 วัน ย้ายปลูกลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่บรรจุวสั ดุปลูกที่เตรี ยมไว้ในแต่ละสิ่ ง
ทดลองให้เต็มกระถาง ปลูก 1 ต้นต่อกระถาง โดยวัสดุปลูกที่ใช้ มีส่วนผสมของดินผสม แกลบดา กาบมะพร้าวสับ
และกากน้ าหมักชี วภาพชนิ ดต่าง ๆ (การเตรี ยมกากน้ าหมักชี วภาพชนิ ดต่าง ๆ ทาได้โดยการแยกกากน้ าหมักนามา
ตากแดดให้แห้งเป็ นเวลา 30 วัน ก่ อนนามาใช้) ในอัตราส่ วน 3:1:1:2 โดยปริ มาตร วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบู รณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี 6 สิ่ งการทดลอง ทาการทดลอง 5 ซ้ า ซ้ าละ 4 ต้น โดยมี สิ่ ง
ทดลอง ได้แก่
สิ่ งทดลองที่ 1 ดินผสม
สิ่ งทดลองที่ 2 ปุ๋ ยเคมีสูตร16-16-16 (สิ่ งทดลองควบคุม)
สิ่ งทดลองที่ 3 กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่
สิ่ งทดลองที่ 4 กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก
สิ่ งทดลองที่ 5 กากน้ าหมักชีวภาพนมสด
สิ่ งทดลองที่ 6 กากน้ าหมักชี วภาพสู ตรมิกซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชี วภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมัก
ชีวภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชีวภาพนมสด)
ดูแลต้นพืชโดยการรดน้ าเช้า-เย็น กาจัดวัชพืช และเมื่อพบแมลงเข้าทาลายฉี ดพ่นด้วยน้ าส้มควันไม้
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2. การทาน้าหมักชีวภาพ
2.1 วิธีการทาน้าหมักชีวภาพ สู ตรนมสด
นานมสด 10 ลิ ตร กากน้ าตาลหรื อน้ าตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม น้ าสะอาด 5 ลิ ตร และหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ 2
ลิตร ผสมให้เข้ากันในถังพลาสติกสี ทึบแล้วปิ ดฝาให้สนิ ท เก็ บไว้ในที่ร่มเป็ นเวลา 15 วัน ในระหว่างการหมักจะ
เปิ ดฝาเพื่อกวนส่ วนผสมและระบายแก๊สที่เกิดจากการหมักทุก ๆ สัปดาห์ ก่อนนาไปใช้ จะนาน้ าหมักไปกรองเพื่อ
แยกกากน้ าหมัก นามาตากแดดให้แห้งเป็ นเวลา 30 วัน ก่อนนามาใช้
2.2 วิธีการทาน้าหมักชีวภาพ สู ตรมูลสั ตว์
นามูลสัตว์ (ไก่ เป็ ด วัว ควาย) แห้ง 250 กิโลกรัม กากน้ าตาลหรื อน้ าตาลทรายแดง 250 กิโลกรัม น้ าสะอาด
500 ลิตร สารเร่ งการหมัก พด.2 20 ลิตร ผสมให้เข้ากันในถังพลาสติกสี ทึบแล้วปิ ดฝาให้สนิ ท เก็บไว้ในที่ร่มเป็ น
เวลา 30-45 วัน ในระหว่างการหมักจะเปิ ดฝาเพื่อกวนส่ วนผสมและระบายแก๊สที่เกิดจากการหมักทุก ๆ สัปดาห์
ก่อนนาไปใช้ จะนาน้ าหมักไปกรองเพื่อแยกกากน้ าหมัก นามาตากแดดให้แห้งเป็ นเวลา 30 วัน ก่อนนามาใช้
2.3 วิธีการทาน้าหมักชีวภาพ สู ตรเปลือกไข่
น้ าซาวข้าวหมักหรื อน้ าส้มสายชูหมัก 10 ส่ วน เปลือกไข่ตากแห้ง หรื อเผาไฟ (บดให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ ) 1 ส่วน
ผสมให้เข้ากันในถังพลาสติกสี ทึบแล้วปิ ดฝาให้สนิ ท เก็บไว้ในที่ร่มและสังเกตเปลือกไข่ที่กาลังทาปฏิกิริยากับ
ส่ วนผสมน้ าซาวข้าวหมักหรื อน้ าส้มสายชูหมัก เมื่อปฏิกิริยาสงบลงจึงนาไปใช้ได้ ในระหว่างการหมักจะเปิ ดฝาเพื่อ
กวนส่ วนผสมและระบายแก๊สที่เกิดจากการหมักทุก ๆ สัปดาห์ ก่อนนาไปใช้ จะนาน้ าหมักไปกรองเพื่อแยกกากน้ า
หมัก นามาตากแดดให้แห้งเป็ นเวลา 30 วัน ก่อนนามาใช้
3. การบันทึกผลการทดลอง
บันทึกความสูงต้นโดยวัดจากโคนต้นถึงปลายยอดใบที่ยาวสุด วัดความกว้างทรงพุ่ม ทุก ๆ สั ปดาห์หลังย้าย
ปลูก และเมื่อผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่มีอายุ 35 วันหลังย้ายปลูก นับจานวนใบ และชัง่ น้ าหนักสด
4. การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล ทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรม SPSS เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย จากกรรมวิ ธี
Duncan ‘s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
5. ระยะเวลาและสถานที่ทาการทดลอง
กันยายน - พฤศจิกายน 2562 ณ สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิ ต) ตาบล ประชาธิปัตย์ อาเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
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ผลการวิจัย
1. ความสู งต้ น
ผลของกากน้ าหมักชี วภาพและสิ่ งทดลองอื่ น ๆ มี ผลต่อความสู งต้นของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ ตั้งแต่
สัปดาห์แรก หลังย้ายปลูกผักกาดขาวพันธ์ขาวใหญ่ที่ได้รับกากน้ าหมักชี วภาพสู ตรมิกซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากน้ า
หมัก ชี วภาพเปลื อกไข่ กากน้ าหมัก ชี วภาพปุ๋ ยคอก กากน้ า หมัก ชี วภาพนมสด) มี ค วามสู ง ต้น สู ง สุ ด คื อ 26.52
เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ กากน้ าหมัก ชี วภาพปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชี วภาพนมสด กากน้ าหมัก ชี วภาพ
เปลือกไข่ ดินผสม โดยมีความสูงต้น 24.25 24.24 19.50 19.05 และ 17.33 เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตด้านความสูงต้นของผักกาดขาวพันธ์ขาวใหญ่ต่อการใช้กากน้ าหมักชีวภาพสู ตรต่าง ๆ
ความสู งต้ น (เซนติเมตร)
สิ่งทดลอง
7 วัน หลัง 14 วัน หลัง 21 วัน หลัง 28 วัน หลัง 35 วัน หลัง
ย้ ายปลูก
ย้ ายปลูก
ย้ ายปลูก
ย้ ายปลูก
ย้ ายปลูก
1. ดินผสม
9.45bc
11.72c
12.57e
15.58e
17.33c
2. ปุ๋ ยเคมี (สิ่ งทดลองควบคุม)
9.73b
12.17c
15.67b
19.52bc
24.24b
3. กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่
10.41b
12.25bc
13.40de
16.55de
19.05c
4. กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก
8.27c
13.77b
16.90b
20.31b
24.25b
5. กากน้ าหมักชีวภาพนมสด
9.87b
12.32bc
14.88cd
17.73cd
19.50c
6. กากน้ าหมักสู ตรมิกซ์
11.976a
15.55a
19.42a
23.07a
26.52a
F-test
*
*
*
*
*
CV.(%)
9.72
9.32
7.97
8.30
7.85
หมายเหตุ : *
คือ แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
a, b, c คือ ค่าเฉลี่ยตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการ
วิเคราะห์ดว้ ย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
2. ความกว้ างทรงพุ่ม
ในด้านความกว้างทรงพุ่ มพบว่าผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ ที่ ได้รับกากน้ าหมักชี วภาพสู ตรมิ ก ซ์ (ดิ นผสม
ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชีวภาพนมสด) มีความกว้างทรงพุ่มสู ง
ที่สุดคือ 34.85 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชี วภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชี วภาพนมสด กากน้ า
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หมัก ชี วภาพเปลื อกไข่ ดิ น ผสม โดยมี ค วามกว้างทรงพุ่ ม เฉลี่ ย 33.05 30.60 25.97 23.03 และ 21.30 เซนติ เมตร
ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโตด้านความกว้างทรงพุ่มของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ต่อการใช้กากน้ าหมักชีวภาพสู ตร
ต่าง ๆ
ความกว้ างทรงพุ่ม (เซนติเมตร)
สิ่งทดลอง
7 วัน หลัง 14 วัน หลัง 21 วัน หลัง 28 วัน หลัง 35 วัน หลัง
ย้ ายปลูก
ย้ ายปลูก
ย้ ายปลูก
ย้ ายปลูก
ย้ ายปลูก
1. ดินผสม
8.57c
13.40b
14.47e
18.39d
21.30c
2. ปุ๋ ยเคมี
9.17c
13.55b
19.65bc
24.67b
33.05a
3. กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่
11.58ab
13.98b
15.56de
18.91cd
23.03bc
4. กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก
8.35c
16.42a
21.42b
23.09b
30.60a
5. กากน้ าหมักชีวภาพนมสด
10.62b
13.90b
17.42cd
21.83bc
25.97b
6. กากน้ าหมักสู ตรมิกซ์
12.30a
17.42a
24.92a
31.10a
34.85a
F-test
*
*
*
*
*
CV.(%)
9.10
8.20
10.83
10.63
11.66
หมายเหตุ : *
คือ แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
a, b, c คือ ค่าเฉลี่ยตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการ
วิเคราะห์ดว้ ย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
3. จานวนใบและน้าหนักสด
เมื่อผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่มีอายุ 35 วัน หลังย้ายปลูก พบว่าการปลูกในกากน้ าหมักชีวภาพสู ตรมิกซ์ (ดิน
ผสม ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชี วภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมักชี วภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชี วภาพนมสด) มีจานวนใบสู ง
ที่สุดคือ 14.25 ใบต่อต้น รองลงมา ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชีวภาพนมสด กากน้ าหมัก
ชีวภาพเปลือกไข่ ดินผสม โดยมีความสู งใบเฉลี่ย 11.40, 11.20, 10.30, 9.45, และ 8.60 ใบ ตามลาดับ ซึ่ งมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิต นอกจากนี้ การปลูกในกากน้ าหมักชีวภาพสู ตรมิกซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมัก
ชีวภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมักชี วภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชี วภาพนมสด) มี น้ าหนักสู งที่ สุดคือ 62.04 กรัมต่อต้น
รองลงมา ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชี วภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชี วภาพนมสด กากน้ าหมักชี วภาพเปลื อกไข่ ดิ น
ผสม โดยมีน้ าหนักสดเฉลี่ย 56.81 54.94 43.15 28.38 และ 14.18 กรัมต่อต้น ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 การเจริ ญเติบโตด้านจานวนใบและน้ าหนักสดของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ต่อการใช้กากน้ าหมักชีวภาพ
สูตรต่าง ๆ เมื่อต้นผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่มีอายุ 35 วัน หลังย้ายปลูก
สิ่งทดลอง

จานวนใบ (ใบต่อต้น)
น้าหนักสด (กรัม)
1. ดินผสม
8.90c
14.18d
2. ปุ๋ ยเคมี
11.40b
56.81ab
3. กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่
9.55c
28.38cd
4. กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก
11.50b
54.94ab
5. กากน้ าหมักชีวภาพนมสด
10.30bc
43.15bc
6. กากน้ าหมักชีวภาพสู ตรมิกซ์
14.25a
62.04a
F-test
*
*
CV.(%)
10.55
28.90
หมายเหตุ : * คือ แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
a, b, c คือ ค่าเฉลี่ยตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการ
วิเคราะห์ดว้ ย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์

รู ปที่ 1 การเจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ที่อายุ 35 วัน หลังย้ายปลูก
อธิปรายผล
จากการศึกษาผลของกากน้ าหมักชี วภาพต่อการเจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ พบว่า การปลูก
ในวัสดุ ปลูกที่ ใช้มีส่วนผสมของดิ นผสม แกลบดา กาบมะพร้าวสับ และกากน้ าหนักชี วภาพสู ตรมิ กซ์ (ดิ นผสม
ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมักชี วภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมักชี วภาพนมสด) ในอัตราส่ วน 3:1:1:2
โดยปริ มาตร ช่วยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตทางด้าน ความสู งต้น ความกว้างทรงพุ่ม จานวนใบ และน้ าหนักสด ให้
การเจริ ญเติบโตมากที่สุด อาจเป็ นผลมาจากการใช้ปุ๋ยอินทรี ยอ์ าจจะมีผลทาให้ค่าพีเอชของดินเพิ่มสู งขึ้นและจะไป
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ส่งผลดีต่อระบบราก กล่าวคือทาให้รากดูดธาตุอาหารที่ได้จากการปลดปล่อยจากปุ๋ ยเคมีที่ใส่ ร่วมกันได้เพิ่มขึ้น การ
ใส่ ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยเ์ หล่านี้ จึงเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มให้พืชมีการเติบโตดีและทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
(Ning et al., 2017) นอกจากนี้ การใช้สารอินทรี ยใ์ นการเพาะปลูกช่วยปรับปรุ งสภาพดินให้ดีข้ ึนโดยสามารถเพิ่ม
ความพรุ นช่วยถ่ายเทอากาศ และยังสามารถช่วยลดปริ มาณการใช้ปุ๋ ยเคมี ลดต้นทุนการผลิ ตของเกษตรกรและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค (Ratneetoo, 2009)
สอดคล้องกับการทดลองของ สมพร และคณะ (2561) ที่ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่ วมกับปุ๋ ย
อินทรี ยท์ ี่มีผลต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินชุดดินพัทลุง พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินร่ วมกับมูลสุ กร 2,000 กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง/ไร่ มี ผลทาให้ขา้ วโพดหวานมี ผลผลิตน้ าหนักฝั กสดทั้ง
เปลือกและน้ าหนักฝักสดปอกเปลือกสู งสุ ด เฉลี่ย 2,081.1 และ 1,493.9 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ โดยไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกบั สิ่ งทดลองการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิ ดอื่น แต่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ กับ การใช้ปุ๋ ยเคมี ต ามค่ าวิเคราะห์ ดิน เพี ยงอย่า งเดี ยว ในขณะที่ สิ่ งทดลองต่ างๆ นี้ มี ผ ลต่ อการเติ บ โตของ
ข้าวโพดหวานไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลตอบแทนภายหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ย
แล้ว พบว่า การใช้การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่ วมกับมูลสุ กร 2,000 กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง/ไร่ ให้ผลตอบแทน
สูงสุด (13,867.2 บาท/ไร่ )
สอดคล้องกับการทดลองของ ปิ ยะรัตน์ และคณะ (2561) ที่ได้ศึกษาผลของกากน้ าหมักชีวภาพเปรี ยบเทียบ
กับปุ๋ ยชนิ ดต่างๆ ต่อการเจริ ญเติบโตของกวางตุง้ ในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของดินร่ วน เถ้าแกลบ กาบมะพร้าวสับ
และปุ๋ ยชนิ ดต่างๆ ในอัตราส่ วน 3:1:1:2 (โดยปริ มาตร) แบ่งการทดลองเป็ น 5 ตารับ ได้แก่ T1: ดินร่ วน (ควบคุม)
T2: มู ล สุ ก ร T3: ปุ๋ ยยูเรี ย T4: กากจากน้ าหมัก ชี วภาพสู ตรผลไม้ และ T5: กากจากน้ าหมัก ชี วภาพสู ตรปลา ผล
การศึกษาพบว่าชุดการทดลอง T5 ซึ่ งใช้กากน้ าหมักชีวภาพสู ตรปลาเป็ นส่ วนผสม มีค่าเฉลี่ยของการเจริ ญเติบโตดี
ที่สุดทั้งด้านความสู ง ความกว้างใบ ความยาวใบ ความยาวก้านใบ และจานวนใบ และมีน้ าหนักเฉลี่ยของต้นมาก
ที่สุดที่ระยะ 35 วัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิต
สรุปผล
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบผลของกากน้ าหมักชีวภาพต่อการเจริ ญเติบโตของผักกาดขาวพันธุ์ขาวใหญ่ พบว่า
ดินผสม ปุ๋ ยเคมี และกากน้ าหมักชีวภาพทุกสู ตร มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักกาดขาวพันธุ์ขาว โดย
กากน้ าหมักชีวภาพสู ตรมิกซ์ (ดินผสม ปุ๋ ยเคมี กากน้ าหมักชีวภาพเปลือกไข่ กากน้ าหมักชีวภาพปุ๋ ยคอก กากน้ าหมัก
ชี วภาพนมสด) ส่ งผลให้ ความสู งต้น ความกว้างทรงพุ่ ม และจานวนใบ และน้ าหนัก สด ของผัก กาดขาวพัน ธุ์
ขาวใหญ่มีการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าการปลูกในวัสดุปลูกจากกากน้ าหมักชีวภาพหรื อสิ่ งทดลองสู ตรอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของวัสดุกรองในบ่อกรองสาหรับเลี้ยงปลาทองที่แตกต่างกัน 3 ชนิด คือ ไบโอบอล
ตาข่ายพรางแสง และเศษอิฐมวลเบา ตามลาดับ ปล่อยปลาทองหัวสิ งห์ญี่ปุ่น บ่อละ 5 ตัว มี ความยาวเริ่ มต้นเฉลี่ ย
8.62±0.13, 8.53±0.19 และ 8.46±0.18 เซนติ เมตร ตามล าดับ และมี น้ าหนัก เริ่ มต้นเฉลี่ ย 68.23±5.77, 63.64±1.44
และ 62.93±2.84 กรัม ตามลาดับ เลี้ยงเป็ นระยะเวลา 49 วัน ความยาวสุ ดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักสุ ดท้ายเฉลี่ย ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าความยาวสุ ดท้ายเฉลี่ย 9.79±0.08, 9.48±0.43 และ 9.59±0.34
เซนติเมตร น้ าหนักสุ ดท้ายเฉลี่ย 108.99±8.45, 98.58±5.43 และ 99.82±5.34 กรัม ตามลาดับ อัตราการอดตาย ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) มีค่า 100 เปอร์ เซ็นต์ ทุกชุดการทดลอง คุณภาพน้ ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) พบว่าชุดการทดลองที่ ใช้เศษอิฐมวลเบามีค่าแอมโมเนีย และไนไตรท์นอ้ ยที่สุด
เท่ากับ 0.0007±0.0002 และ 0.2647±0.0307 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ จากผลการทดลองครั้งนี้ สรุ ปได้ว่าเศษอิฐ
มวลเบาสามารถนาไปใช้เป็ นวัสดุกรองในการเลี้ยงปลาทอง หรื อปลาสวยงามได้ เนื่ องจากมีประสิ ทธิ ภาพในการ
เปลี่ยนรู ปแอมโมเนียและไนไตรท์ได้ดี ไม่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาทอง
คาสาคัญ: เศษอิฐมวลเบา ไบโอบอล ตาข่ายพรางแสง อัตราเจริ ญเติบโต อัตราการรอดตาย คุณภาพน้ า
Abstract
This study was carried out to determine the efficiency of filter materials on growth and water quality for
goldfish culture. Three different filter materials were bioball, shading net media and aerated brick. The lion head
goldfish, which average initial length (8.46±0.18-8.62±0.13 cm.) and average initial body weight (62.93±2.84513
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68. 23±5. 77 g. ) were cultured for 49 days. At the culture period of 49 days, the average final length were
9.79±0.08, 9.48±0.43 and 9.59±0.34 cm and average final body weights were 108.99±8.45, 98.58±5.43 and
99.82±5.34 g., respectively. The survival rates were 100±0.00, 100±0.00 and 100±0.00 %, respectively. There
were not significantly different ( p>0.05) in average final length, average final body weight and survival rate.
Water qualities were significantly different (p<0.05). The aerated brick was the best reducetion of ammonia and
nitrite (0.0007±0.0002 and 0.2647±0.0307 mg/l., respectively). The results showed that aerated bricks can be
used as filter materials for culture goldfish or ornamental fish. Since aerated brick is good conversion efficiency
of ammonia and nitrite and no effect on growth and survival rate of goldfish.
Keyword: Aerated Brick, Bioball Shading net media, Growth rate Survival rate, Water quality
บทนา
ปลาทอง เป็ นปลาสวยงามอันดับต้น ๆ ที่ได้รับความนิ ยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางทั้งภายในและต่างประเทศ
โดยมีสถิติการส่ งออกปี 2562 เป็ นอันดับ 6 มีจานวนทั้งหมด 2,408,176 ตัว คิดเป็ นมูลค่า 33,555,407 ล้านบาท (ด่าน
ตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, 2562) เพราะสี สันที่สวยงามและดูมีชีวิตชีวา แถมชื่อยังเป็ นมงคล นักเลี้ยง
ปลาทั้งมืออาชี พและมือสมัครเล่น จึงเลื อกเลี้ยงปลาชนิ ดนี้ ไว้ดูเล่นกันเป็ นจานวนมาก แม้ว่าปลาทองจะเป็ นปลา
สวยงามที่เลี้ยงไม่ยาก แต่ผเู ้ ลี้ยงหลายรายต้องสู ญเสี ยปลาทองไป เนื่องจากเป็ นปลาที่ตายได้ง่าย หากไม่รู้วิธีการเลี้ยง
อย่างถูกต้อง ปลาทองเป็ นปลาที่กินเก่ง และขับถ่ายอยู่ตลอดเวลาจึงเป็ นสาเหตุทาให้น้ าขุ่นและทาให้คุณภาพน้ าที่
เลี้ยงไม่ดีจึงเป็ นเหตุทาให้ปลาทองตาย จึงควรมีระบบกรองภายในตูห้ รื อบ่อเลี้ยง คอยดูดจับตะกอนหรื อของเสี ยที่
ปลาขับถ่ายออกมา นาน้ าไปบาบัดได้น้ าที่มีคุณภาพดีกลับคืนมา
ระบบกรองนับเป็ นข้อสรุ ปที่สาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการเลี้ยง เนื่ องจากระบบกรองได้
ออกแบบมาเพื่ อก าจัดของเสี ย ที่ เป็ นพิ ษ ให้อยู่ในรู ป ที่ ไม่ เป็ นพิ ษ โดยวัส ดุ กรองจะต้องมี พ้ื นที่ ยึดเกาะ ที่ มี พ้ื น ที่
ผิวสัมผัสจาเพาะต่อหน่วยค่อนข้างมาก เพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรี ย เพื่อ ดูดซับ อิออนไนซ์แอมโมเนีย ออกจาก
ระบบโดยเกิดกระบวนการออกซิ ไดซ์แอมโมเนี ย ไนโตรเจน ให้เปลี่ ยนรู ปเป็ นไนไตรท์และเป็ นไนเตรท (วิธู ,
2546) โดยวัสดุกรองต่าง ๆ จะทาหน้าที่แตกต่างกันไป โดยฉพาะวัสดุที่มีรูพรุ นที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั คือ ไบโอ
บอล หิ นภูเขาไฟ เซรามิคริ งค์ ซึ่ งมีขายในท้องตลาด จากการศึกษาของ ชลฤทัย และคณะ (2554) เปรี ยบเทียบการ
เจริ ญเติบโตและคุณภาพน้ าในการเลี้ยงปลา บู่ทรายระบบปิ ด พบว่าวัสดุตวั กลางตาข่ายกรองแสงมีประสิ ทธิภาพใน
การช่วยบาบัดน้ าดีที่สุด เศษอิฐมวลเบาเป็ นผลิตภัณฑ์คอนกรี ตชนิ ดใหม่ที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม มีน้ าหนัก
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เบา และมีรูพรุ นจานวนมาก สามารถเป็ นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรี ยได้ดี และมีองค์ประกอบของวัสดุปูนสามารถช่วย
เพิม่ ค่า pH ในน้ าตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
ดังนั้นด้วยเหตุผลนี้ จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของอิฐมวลเบาในการใช้ทดแทนวัสดุกรอง
เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลาทองที่ใช้วสั ดุกรองแตกต่างกัน และศึกษาผลของวัสดุกรองต่อการเจริ ญเติบโต
อัตราการรอดตาย และคุณภาพน้ าในการเลี้ยงปลาทอง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) แบ่งเป็ น 3 ชุดการทดลอง ๆ
ละ 3 ซ้ า โดยถังกรองที่ 1 ของทุกชุดการทดลองใส่ใยกรองหยาบ และใยกรองละเอียด ถังกรองที่ 2 ใส่วสั ดุกรองที่
แตกต่างกัน (ภาพที่ 1) ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ใส่ไบโอบอล
ชุดการทดลองที่ 2 ใส่ตาข่ายพลางแสง
ชุดการทดลองที่ 3 ใส่เศษอิฐมวลเบา

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 1 ภาพตัดขวางระบบกรองในการทดลอง (ก) ไบโอบอล (ข) ตาข่ายพลางแสง และ
(ค) เศษอิฐมวลเบา
2. การดาเนินการทดลอง
2.1 เติมน้ าประปาลงในระบบ และอ่างเลี้ยงปลาให้ได้ปริ มาตร 50 ลิตร จากนั้นรันระบบน้ าหมุนเวียนไว้
เป็ นเวลา 7 วัน
2.2 น าปลาทองที่ พ กั ไว้จานวน 45 ตัวมาชั่งน้ าหนัก และวัดความยาวมาตรฐาน (Standard Length) แล้ว
ปล่อยปลาทองลงบ่อทดลอง บ่อละ 5 ตัว (100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร)
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2.3 ให้อาหารปลา 2 มื้ อ เช้า-เย็น เวลา 08.30 น. และ 16.00 น. ให้อาหาร 2 เปอร์ เซ็ นต์ต่อน้ าหนักตัว โดย
อาหารที่ให้เป็ นอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปปริ มาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์ เซ็นต์ ชัง่ น้ าหนัก วัดความยาวทุก ๆ 7 วัน
และปรับเปลี่ยนปริ มาณอาหารให้เหมาะสมกับน้ าหนักตัวของปลา และเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองทาการชัง่ น้ าหนัก วัด
ความยาว นับจานวนปลาที่เหลือ และจดบันทึกปริ มาณอาหารที่ปลากินทั้งหมดของทุกชุดการทดลอง
2.4 ตรวจวัด คุ ณ ภาพน้ าก่ อ นการทดลอง ระหว่างการทดลอง และสิ้ น สุ ด การทดลอง ทุ ก ๆ 7 วัน ดัง นี้
อุณหภูมิของน้ า (Temperature) ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) โดยใช้เครื่ องตรวจวัดคุณภาพน้ าหลายตัวแปร Hach
HQ40d ปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในน้ า (Dissolved Oxygen) โดยใช้เครื่ องตรวจวัดคุณภาพน้ าหลายตัวแปร YSI
Pro 2030 ปริ มาณแอมโมเนีย (Ammonia) และปริ มาณไนไตรท์ (Nitrite) ใช้วิธีการ ไตเตรท (titration) ตามวิธีการ
วิเคราะห์ และมาตรฐานสาหรับควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางเคมี (กรมประมง, 2563) และตลอดระยะเวลา
การทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ า
2.5 นาข้อมูลของแต่ละชุดการทดลองมาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง โดยวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนโดย
ใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรี ยบเทียบ ค่าเฉลี่ยตาม Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวัดุกรองที่แตกต่างกัน คือวัสดุกรองไบโอบอล ตาข่ายพลางแสง และเศษอิฐมวลเบาต่อการ
เจริ ญเติบโตของปลาทองหัวสิ งห์ ผลการศึกษาดังนี้
น้ าหนักเฉลี่ย
ปลาทองหัวสิ งห์มีน้ าหนักเริ่ มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 68.23±5.77, 63.64±1.44 และ 62.93±2.84 กรัม ตามลาดับ ทุก
ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า
ปลาทองมีน้ านักสุ ดท้ายเฉลี่ย 108.99±8.45, 98.58±4.53 และ 99.82±5.34 กรัม ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
ความยาวเฉลี่ ย ปลาทองหั วสิ งห์ มี ค วามยาวเริ่ ม ต้น เฉลี่ ย เท่ากับ 8.62±0.13, 8.53±0.19 และ 8.46±0.18
เซนติเมตร ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) เมื่อ
สิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่าปลาทองหัวสิ งห์มีความยาวสุ ดท้ายเฉลี่ ยเท่ากับ 9.79±0.08, 9.48±0.43 และ 9.59±0.34
เซนติเมตร ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
น้ าหนั ก เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง พบว่ า ปลาทองหั ว สิ ง ห์ มี น้ าหนั ก เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย เท่ า กั บ
40.76±2.74, 34.94±3.51 และ 36.89±2.52 กรัม ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
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ความยาวเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย เมื่ อ สิ้ น สุ ดการทดลอง พบว่า ปลาทองหั วสิ ง ห์ มี ค วามยาวเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย เท่ ากับ
1.17±0.05, 0.95±0.24 และ 1.13±0.16 เซนติ เมตร ตามล าดับ ทุ ก ชุ ด การทดลองไม่ มี ค วามแต กต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 น้ าหนักเริ่ มต้นเฉลี่ย ความยาวเริ่ มต้นเฉลี่ย น้ าหนักสุ ดท้ายเฉลี่ย ความยาวสุ ดท้ายเฉลี่ย น้ าหนัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย และความยาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของปลาทองหัวสิ งห์ (Mean±SD)
พารามิเตอร์
วัสดุกรอง
F-test
ไบโอบอล
ตาข่ายพลางแสง
เศษอิฐมวลเบา
น้ าหนักเริ่ มต้นเฉลี่ย (กรัม)
68.23±5.77
63.64±1.44
62.93±2.84
ns
น้ าหนักสุ ดท้ายเฉลี่ย (กรัม)
108.99±8.45
98.58±4.53
99.82±5.34
ns
น้ าหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (กรัม)
40.76±2.74
34.94±3.51
36.89±2.52
ns
ความยาวเริ่ มต้นเฉลี่ย (ซม.)
8.62±0.13
8.53±0.19
8.46±0.18
ns
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (ซม.)
9.79±0.08
9.48±0.43
9.59±0.34
ns
ความยาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ซม.)
1.17±0.05
0.95±0.24
1.13±0.16
ns
หมายเหตุ: ns คือ แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)
อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน (Average Daily Growth Rate; ADG) เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า ปลาทองหัว
สิ งห์มีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวัน เท่ากับ 0.91±0.06, 0.78±0.08 และ0.82±0.06 กรัมต่อวัน ตามลาดับ ทุกชุดการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2)
อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า ปลาทองหัวสิ งห์
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ เท่ากับ 1.04±0.02, 0.97±0.07 และ1.02±0.02 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ ทุกชุดการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อ (Feed Conversion Ratio; FCR) เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า ปลาทองหัว
สิ งห์มีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อเท่ากับ 1.90±0.02, 2.05±0.15 และ1.95±0.03 ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2)
อัตราการรอดตาย (Survival Rate; SR) เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า ปลาทองหัวสิ งห์มีอตั ราการรอดตาย
เท่ า กับ 100±0.0, 100±0.0 และ100±0.0 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล าดับ ทุ ก ชุ ด การทดลองไม่ มี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 อัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ อัตราการแลกอาหารเป็ นเนื้อ และอัตรา
การรอดตายของปลาทองหัวสิ งห์ (Mean±SD)
พารามิเตอร์
วัสดุกรอง
F-test
ไบโอบอล

ตาข่ายพรางแสง เศษอิฐมวลเบา

อัตราการเจริ ญเติบโต (ก./วัน)
0.91±0.06
0.78±0.08
0.82±0.06
อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (%/วัน)
1.04±0.02
0.97±0.07
1.02±0.02
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อ
1.90±0.02
2.05±0.15
1.95±0.03
อัตราการรอดตาย (%)
100±0.00
100±0.00
100±0.00
หมายเหตุ: ns คือ แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)

ns
ns
ns
ns

คุณภาพน้ า
ปริ ม าณออกซิ เจนที่ ล ะลายในน้ า (Dissolved Oxygen; DO) เริ่ ม ต้น เท่ า กั บ 4.86±0.78, 5.21±0.26 และ
5.01±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ระหว่างการทดลอง เท่ากับ 5.74±0.40, 5.74±0.20 และ 6.03±0.58 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดลอง เท่ากับ 4.59±0.48, 4.89±0.49 และ
5.06±0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
(ภาพที่ 3A)
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของน้ าเริ่ มต้น เท่ากับ 5.82±0.16, 5.39±0.11 และ 6.49±0.07 ตามลาดับ พบว่าชุดการ
ทดลองที่ใส่ เศษอิฐมวลมีค่าความเป็ นกรดด่างสู งกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่าง
การทดลอง เท่ากับ 6.18±0.19, 5.71±0.06 และ 6.84±0.05 ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่ามีค่า pH เท่ากับ 6.15±0.20, 5.71±0.06 และ 6.86±0.09 ตามลาดับ ทุก
ชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 3B)
อุณหภูมิ (Temperature) ของน้ าในการเลี้ยงปลาทองหัวสิ งห์ เริ่ มต้น เท่ากับ 29.50±0.06, 29.40±0.15 และ
29.38±0.21 องศาเซลเซี ยส ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ระหว่างการทดลอง เท่ากับ 28.37±0.10, 28.38±0.10 และ 28.42±0.06 องศาเซลเซี ยส ตามลาดับ ทุกชุดการทดลอง
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดลอง เท่ากับ 28.40±0.00, 28.30±0.10
และ 28.40±0.06 องศาเซลเซี ย ส ตามล าดับ ทุ ก ชุ ดการทดลองไม่มี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p>0.05) (ภาพที่ 3C)
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แอมโมเนี ย (NH3) ของน้ า มี ค่ า เริ่ ม ต้น เท่ า กับ 0.0000±0.0000, 0.0000±0.0000 และ 0.0000±0.0000
มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหว่างการทดลอง เท่ากับ
0.0049±0.0004, 0.0048±0.0003 และ 0.0004±0.0000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ตามล าดับ ชุ ด การทดลองที่ 1 และ 2 ไม่
แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับ ชุดการทดลองที่ 3 อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า
แอมโมเนียมีค่าเท่ากับ 0.0124±0.0008, 0.0111±0.0002 และ 0.0007±0.0002 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ทุกชุดการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยถังกรองที่ใส่ เศษอิฐมวลเบามีค่าแอมโมเนียต่าที่สุด (ภาพ
ที่ 3D)
ไนไตรท์ (NO2) ของน้ า มีค่าเริ่ มต้น เท่ากับ 0.0061±0.0057, 0.0005±0.0006 และ 0.0005±0.0004 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหว่างการทดลอง เท่ากับ
0.4649±0.0268, 0.3990±0.0244 และ 0.2601±0.0937 มิ ล ลิ ก รัมต่อลิ ตร ตามล าดับ ทุ ก ชุ ดการทดลองแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง พบว่ า ค่ า ไนไตรท์ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.5274±0.0040,
0.4563±0.0712 และ 0.2647±0.030 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ระบบกรองที่ใส่ เศษอิฐมวลเบามีค่าไนไตรท์ต่ากว่า
ชุดการทดลองอื่นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 3E)

(A)

(B)

(C)

(D)
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(E)
รู ปที่ 3 ค่าคุณภาพน้ าระหว่างการทดลองในบ่อเลี้ยงที่มีวสั ดุกรองแตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้นจะพบว่า วัสดุกรองไบโอบอล วัสดุกรองตาข่ายพลางแสง และวัสดุกรองเศษอิฐ
มวลเบา ไม่ทาให้การเจริ ญเติบโตของปลาทองหัวสิ งห์แตกต่างกัน เนื่องจาก วัสดุกรองแต่ละชนิดไม่ส่งผลต่ อการ
เจริ ญเติบโตของปลา สอดคล้องกับการศึกษาของ ประจวบ (2553) ศึกษาเรื่ องแนวทางการผลิตปลาบู่ขนาด 300-600
กรัม เชิงพาณิ ชย์ในระบบน้ าหมุนเวียน ชุดการทดลองที่ 1 วัสดุกรองไบโอบอล ชุดการทดลองที่ 2 วัสดุกรองตาข่าย
พราง และชุดการทดลองที่ 3 วัสดุกรองเนื้ ออวน กล่าวว่า จากการวิเคราะห์การเจริ ญเติบโตของปลาบู่ทรายตลอด
ระยะเวลา 70 วัน ที่ เลี้ยงรวมกับการใช้วสั ดุ กรองไบโอบอล ตาข่ายพรางแสง และเนื้ ออวน พบว่า ไม่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของปลาบู่ทรายที่เลี้ยงระบบกรอง แต่พบว่าปั จจัยระดับความหนาแน่นมีผลทาให้น้ าหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
และอัตราการเจริ ญเติบ โตของปลาบู่ทรายมีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ฤทธิ์ และคณะ
(2551) ศึกษาวัสดุกรองทางชีวภาพ เพื่อใช้ในระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมร่ วมกับระบบการปลูกพืชแบบไอโดร
โพนิคส์ พบว่า วัสดุกรองชีวภาพชนิดต่างกันไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อของปลาดุก
ลูกผสม ซึ่งอัตราการเจริ ญเติบโต อัตราเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อสู งหรื อต่าขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของอาหาร
อัตราการรอดตายของปลาทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน เป็ นผลมาจากค่าคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงเป็ นไป
ตามมาตรฐานของการเลี้ยงปลาสวยงาม จึงทาให้ปลาทองมีอตั ราการรอดที่สูง อาจเป็ นไปได้ว่า ความหนาแน่นใน
การทดลองครั้งนี้ อยู่ในระดับที่ เหมาะสม คุณภาพน้ าในทุกชุดการทดลอง จึงมีค่าตามมาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุ ภาวดี และคณะ (2562) ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลของอัตราความหนาแน่นต่างกันต่อการอนุบาลลูกปลา
ทองหัวสิ งห์ กล่าวว่า ชุดการทดลองที่มีความหนาแน่นสู งจะส่ งผลต่อสรี รวิทยาและพฤติกรรมของลูกปลาได้เช่น
การกินอาหารและพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงลูกปลาลดน้อยลง นอกจากนี้ ปริ มาณของเสี ยจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งปริ มาณของเสี ยที่
เกิดขึ้นดังกล่าว จะมีความแปรผันโดยตรงกับอัตราความหนาแน่นของลูกปลาที่เพิ่มสู งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ จะส่ งผลให้
สัตว์น้ าเครี ยด การเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายจะลดน้อยลง และสอดคล้องกับการศึกษาของ ประจวบ (2553)
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ศึกษาเรื่ องแนวทางการผลิตปลาบู่ขนาด 300-600 กรัม เชิงพาณิ ชย์ในระบบน้ า กล่าวว่า เมื่อเลี้ยงสัตว์น้ าในอัตราที่
หนาแน่นมากขึ้น การเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาจะลดลง เพราะกาลังการผลิตของบ่อปลามีจากัด
เมื่อเลี้ยงปลาในระดับความหนาแน่ นมากขึ้นจะมีผลทาให้การแข่งขันด้านต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
สาหรับสัตว์น้ า และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ฤทธิ์ และคณะ (2551) พบว่าวัสดุกรองแต่ละชนิ ดไม่มีผลต่อ
อัตราการรอดตายของปลาดุก
ในการทดลองครั้งนี้ อุณหภูมิ ของน้ ามี ค่าระหว่าง 28-29 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโตของปลาทอง สุ ภาวดี และคณะ (2562) รายงานว่า อุณหภูมิ ที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลา
สวยงาม อยู่ระหว่าง 27.60-30.67 องศาเซลเซี ยส ประจวบ (2553) กล่าวว่า ปั จจัยชนิ ดของวัสดุกรองไม่มีผลทาให้
อุณหภูมิของถังเลี้ยงปลาบู่ทรายมีความแตกต่างกัน
ปริ ม าณออกซิ เจนที่ ล ะลายในน้ าของบ่ อเลี้ ย ง มี ค่ าอยู่ระหว่าง 4.56-6.03 มิ ล ลิ ก รั มต่อ ลิ ตร อยู่ในช่ วงที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลาทอง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ภาวดี และคณะ (2562) รายงานว่าค่า
คุณภาพน้ าที่ใช้เลี้ยงปลาทองตลอดการทดลองค่าออกซิ เจนที่ละลายในน้ าอยู่ในระหว่าง 5.11-7.65 มิลลิกรัมต่อลิตร
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลาสวยงาม เนื่ องจากมีค่าสอดคล้องเป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพของน้ าที่ ใช้
เลี้ ยงสั ตว์น้ าจื ด นอกจากนี้ นฤมล (2544) กล่ าวว่า ปริ ม าณออกซิ เจนที่ ล ะลายในน้ า 1-5 มิ ล ลิ ก รัมต่อลิ ตร ปลา
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ แต่ถา้ ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ าลดต่าเป็ นเวลานานและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องปลาอาจ
เจริ ญเติบโตช้าไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ และปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ า มากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสม
สาหรับการเจริ ญเติบโตและการขยายพันธุ์ และปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ าที่ต่าสุ ดที่จะทาให้ปลาทองตาย คือ
0.1-2 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่ างของน้ าที่ เหมาะสมในการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า มี ค่ าระหว่าง 6.5 - 9.0 (ส านักงาน
ประมงจังหวัดสระบุ รี, 2563) จากการทดลองครั้ งนี้ ระบบกรองที่ ใส่ เศษอิ ฐมวลเบามี ค่ าความเป็ นกรดเป็ นด่ าง
ระหว่าง 6.49 - 6.86 ซึ่งมีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ า ส่ วนระบบกรองที่ใส่ ไบโอบอล และตาข่ายพรางแสง มี
ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างระหว่าง 5.82 – 6.18 และ 5.39 – 5.71 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย การใช้
เศษอิฐมวลเบาเป็ นวัสดุกรอง มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม อาจเป็ นเพราะเศษอิฐมวลเบามี
ส่ วนผสมของแคลเซี ยมคาร์ บอเนต ที่สามารถละลายน้ าได้ จึงสามารถละลายน้ าได้ดีกว่าวัสดุกรองไบโอบอลและตา
ข่ายพรางแสงที่เป็ นพลาสติก ทาให้ชุดการทดลองที่ใช้เศษอิฐมวลเบามีค่าความเป็ นกรด-ด่าง สูงกว่าชุดการทดลองที่
ใช้ไบโอบอล และตาข่ายพรางแสง ส่ งผลให้ชุดการทดลองที่ใช้เศษอิฐมวลเบา มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลาทอง แต่ชุดการทดลองที่ใช้ไบโอบอล และตาข่ายพรางแสง มีค่าความเป็ น
กรด-ด่าง ไม่อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลาทอง แต่ปลาสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ประจวบ (2553) กล่าวว่าปัจจัยชนิดของวัสดุกรองไม่มีผลทาให้ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของถังเลี้ยง
ปลาบู่ทรายมีความแตกต่างกัน โดยถังเลี้ยงปลาที่ใช้วสั ดุตวั กลางตาข่ายพรางแสงมีค่าความเป็ นกรด-ด่างเฉลี่ย โดย
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ตลอดการทดลองดีที่สุด เท่ากับ 7.15±0.10 ส่ วนถังเลี้ยงปลาที่ใช้วสั ดุตวั กลางไบโอบอล และวัสดุตวั กลางเนื้ ออวนมี
ค่าความเป็ นกรด-ด่างเฉลี่ย เท่ากับ 7.14±0.05 และ 7.14±0.09 ตามลาดับ
เศษอิฐมวลเบาเป็ นวัสดุกรองที่มีรูพรุ นมาก เป็ นที่ยึดเกาะของแบคทีเรี ยที่ช่วยกาจัดแอมโมเนี ยได้ดีที่สุด
เมื่อตรวจสอบค่าแอมโมเนียของทุกชุดการทดลอง พบว่า มีค่าแอมโมเนียอยู่ในช่วงที่เหมาะสมและไม่เป็ นอันตราย
ต่อการเลี้ยงปลาสวยงาม สอดคล้องกับ Scott (1996) ได้รายงานว่า ถ้าแอมโมเนียอิสระมีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.62 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทาให้ปลาบางชนิ ดตายได้อย่างรวดเร็ ว ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าแอมโมเนี ยได้จากการขับถ่ายของ
สัตว์น้ าเป็ นหลัก แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ประจวบ (2553) ในการทดลองใช้วสั ดุกรองไบโอบอล ตาข่าย
พรางแสง และเนื้ ออวน พบว่าปั จจัยชนิ ดของวัสดุ กรองไม่ มีผลท าให้แอมโมเนี ยของถังเลี้ ยงปลาบู่ท รายมี ความ
แตกต่างกัน และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ Chen and Lin (1995) รายงานว่า สัตว์น้ าจะขับถ่ายของเสี ยในรู ปของ
สารละลายต่างกันหลายรู ป แต่ที่ขบั ถ่ายออกมามากที่สุดจะอยู่ในรู ปแอมโมเนี ย -ไนโตรเจน โดยคิดเป็ น 60-70 %
รองลงมาคื อ ยูเรี ย ยูริค ไนไตรท์ -ไนโตรเจนมี ความเป็ นพิ ษ ต่ า วัส ดุ ก รองเศษอิ ฐมวลเบามี ค่าไนไตรท์ต่ า ที่ สุ ด
เนื่ องจากมีรูพรุ นมากเป็ นพื้นที่ให้แบคทีเรี ยยึดเกาะได้ดีที่สุด จึงทาให้การย่อยสลายของเสี ย โดยการออกซิ ไดซ์ไน
ไตรท์ให้กลายเป็ นไนเตรตของวัสดุกรองเศษอิฐมวลเบาประสิ ทธิภาพดีกว่าวัสดุกรองไบโอบอล และวัสดุกรองตา
ข่ายพรางแสง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประจวบ (2553) กล่าวว่า ปั จจัยชนิ ดของวัสดุกรองมีผลทาให้ค่าไน
ไตรท์แตกต่างกัน
สรุปผล
จากการศึกษาการเลี้ยงปลาทองในระบบน้ าหมุนเวียน โดยใช้วสั ดุกรองไบโอบอล ตาข่ายพรางแสง และอิฐ
มวลเบา พบว่าอิฐมวลเบา มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดน้ าได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากค่าแอมโมเนี ย และไนไตรท์
ตลอดระยะเวลาการทดลอง มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลาทอง ดังนั้นจึงสรุ ปได้
ว่าเศษอิฐมวลเบาสามารถนาไปใช้เป็ นวัสดุกรองในการเลี้ยงปลาทองได้ เพราะมีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดน้ าได้ดี
ไม่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาทอง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รีที่ เอื้ อเฟื้ อ
สถานที่ และให้คาแนะนาในการทาวิจยั
เอกสารอ้างอิง
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ฉบับที่ 6. 135 หน้า
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บทคัดย่อ
จากงานวิจยั ก่อนหน้านี้ ได้มีการปรับปรุ งพันธุ์เบญจมาศด้วยการเหนี่ ยวนาให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการ
ฉายรังสี แกมมาเบญจมาศพันธุ์การค้าชนิ ดตัดดอก ช่อแบบ spray ดอกแบบ 2 สี และได้สายพันธุ์กลายที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสี ดอก ได้แก่ สี แดงขลิบเหลือง สี ขาวม่วง สี ขาว และสี เหลือง ดังนั้นการคัดเลือกสายพันธุ์กลายที่มี
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ความเสถียร ต้องมีการตัดชาข้อเพื่อปลูกทดสอบหลายชัว่ รุ่ นการคัดเลือกจึงมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
สามารถช่วยลดระยะเวลาของการตัดชาข้อเพื่อคัดเลือกได้ โดยงานวิจยั นี้ ได้นาต้นเบญจมาศสายพันธุ์กลายมาฟอก
ฆ่าเชื้ อที่ผิว เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสู ตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ภายใต้สภาพเพาะเลี้ยงที่มีแสง 50 ไม
โครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 16 ชัว่ โมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส และตัดชาข้อเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่
ทุกเดือนจานวน 8 ชัว่ รุ่ น นาต้นเบญจมาศย้ายลงปลูกในแปลงทดลองจนกระทัง่ ออกดอกบาน จากนั้นประเมินความ
คงตัวโดยพิจารณาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา ผลการทดลองพบว่า พันธุ์สีแดงขลิบเหลืองมีความคงตัว 34.62
เปอร์เซ็นต์ ส่วนสายพันธุ์ สี ขาวม่วง สี ขาวและสี เหลือง มีความคงตัว 32.86 6.67 และ 34.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ การกลายพันธุ์ รังสี แกมมา
Abstract
In previous research, the chrysanthemum lines derived from induced mutation by gamma irradiation of
commercial bicolor spray chrysanthemum cut flower cultivar. The variant lines demonstrated that the changes in
flower color were found in mutation induction with the new color of red-yellow, white-purple, white and yellow.
Thus, in order to extract the solid variant lines, several generations of single-node cuttings proof to be effective.
For this procedure, tissue culture could aid to shorten the time. In this experiment, the selected chimeric plants
were surface sterilized and cultured on solid MS medium. The tissue was cultured under 50 µmole/m2/s, 16 hr.
light and 25±2°C and single node tissue were transferred onto a new medium every month for eight generations.
Plantlets were transplanted in the experimental field and morphological characterization was performed at the full
bloom stage. The result revealed that, in the red-yellow color, there were 34.62 % solid variant lines. While the
white-purple, white and yellow color cultivar were 32.86 %, 6.67 % and 34.78 % solid variant lines, respectively.
Keyword: Tissue culture, Mutation, Gamma ray
บทนา
เบญจมาศเป็ นไม้ตดั ดอกที่มีมูลค่าการผลิตติดอันดับ 1 ใน 4 อันดับแรกของไม้ตดั ดอกทัว่ โลก โดยประเทศ
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก ได้แก่ เนเธอร์ แลนด์ แอฟริ กาใต้ สเปน อิสราเอล สหรัฐ อเมริ กา และญี่ปุ่น สาหรับประเทศ
ไทยมู ล ค่ า ของเบญจมาศที่ ผ ลิ ต ได้ใ นประเทศประมาณ 450 ล้า นบาท ในขณะที่ มี ก ารน าเข้า เบญจมาศจาก
ต่างประเทศเนื่องจากการผลิตในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าถึง 550 ล้านบาท (สุ ภาพร และอานวย, 2563) ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิต
เบญจมาศคุณภาพสู งอย่างต่อเนื่ องเพื่อการค้า หากแต่จะต้องผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยส่ วนมากสภาพภูมิอากาศ
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ที่สามารถปลูกเบญจมาศได้ดีคือในเขตภูเขาสู งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และปัจจุบนั แหล่งผลิตใหม่
ที่ มีศกั ยภาพสู งคือ อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา อย่างไรก็ตาม การปลูกในเขตที่ราบสู งจะได้คุณภาพดี
ในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากสายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ใช้เป็ นการค้าในปัจจุบนั ได้จากการปรับปรุ งและคัดเลือกพันธุ์ในเขต
พื้นที่สูงทางภาคเหนื อ เมื่อนามาปลูกในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลผลิตและคุณภาพจึงยังไม่ดีพอ ดังนั้นการ
ปลูกเบญจมาศให้ได้ผลดีและให้ผลผลิตสม่าเสมอตลอดปี ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนั้น จาเป็ นต้องมีพนั ธุ์ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ปั จจุบนั มีการพัฒนาเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ๆ มากขึ้น แต่เนื่ องจากเบญจมาศเป็ นพืชที่มีความสามารถใน
การติดเมล็ดต่า การปรับปรุ งพันธุ์โดยวิธีผสมเกสรจึงประสบความสาเร็จน้อยมาก ส่วนการขยายพันธุ์โดยการปักชา
กิ่ง มีโอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติได้แต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเช่นกัน ดังนั้น แนวทางหนึ่ งในการ
พัฒ นาสายพัน ธุ์ เบญจมาศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง คื อ การน าเทคนิ ค การก่ อ กลายพัน ธุ์ เข้า มาช่ ว ย โดยมี ร ายงาน
ความสาเร็ จหลายรายงาน ซึ่ งเทคนิ คการก่อกลายพันธุ์ที่นิยมนามาใช้กนั มากได้แก่ การใช้ประโยชน์จากหลักการ
somaclonal variation โดยชักนาให้เกิดต้นใหม่จากแคลลัส ซึ่งมีโอกาสได้พนั ธุ์ที่มีความแปลกใหม่ไปจากเดิม (พัน
ทิพา, 2559) นอกจากนี้ ยงั มี การนิ ยมนารังสี มาใช้เหนี่ ยวนาให้เกิดการกลายพันธุ์ได้มากขึ้น โดยอาจใช้วิธีการฉาย
รังสี กบั ท่อนพันธุ์ หรื อฉายรังสี ให้กบั แคลลัส และนาไปชักนาให้เกิดต้นใหม่ (Mandal et al., 2000; Jain, 2005; Lee
et al., 2008) ซึ่ งมีรายงานว่าสามารถเพิ่มโอกาสของการกลายพันธุ์ให้มากขึ้นกว่าการชักนาให้เกิดต้นจากแคลลัส
เพียงอย่างเดียว (Lamseejan et al. 2000) เนื่องจากการแปรผันของเซลล์ร่างกายจะช่วยเสริ มในด้านการปรับปรุ งพันธุ์
พืชแบบดั้งเดิ มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงมีประโยชน์ในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ คือเกิ ดขึ้นได้ด้วยความถี่ สูงและ
สามารถสื บสายพันธุ์ได้ การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อจะช่วยคัดแยกสายพันธุ์ที่แปลกไปจากเดิมและช่วยลดระยะเวลาของ
การคัดแยกลักษณะได้ดี อย่างไรก็ตามต้นที่ได้จากการเหนี่ยวนาให้เกิดการกลายพันธุ์อาจจะมีพนั ธุกรรมที่ไม่เสถียร
ดังนั้นสายพันธุ์ที่คดั แยกได้จึงต้องมีการปลูกทดสอบและคัดเลือกซ้ าจนกว่าจะได้สายพันธุ์ที่เสถียร
จากการวิ จัย ที่ ผ่านมา การปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ เบญจมาศโดยการฉายรั ง สี ร่ วมกับ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อ นั้ น
สามารถสร้างสายพันธุ์กลายได้ (พันทิพา, 2560) แต่การจะใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์กลายเหล่านั้นในทางการค้ายัง
ต้องการการคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ที่มีความเสถี ยรทางพันธุกรรม จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้ ซึ่ งเป็ นการวิจยั ต่อยอด
ที่สามารถคัดเลือกเบญจมาศสายพันธุ์กลายได้ท้ งั หมด 4 สายพันธุ์ นามาเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อและคัดเลือกซ้ าเพื่อให้ได้
สายพันธุ์ที่มีความคงตัว และต้องทดสอบในพื้นที่ผลิตจริ งเพื่อให้การคัดเลือกพันธุ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ใน
การผลิตเป็ นการค้าในพื้นที่น้ นั ๆ ได้ งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพันธุ์เบญจมาศที่ได้จากการเหนี่ ยวนา
ให้เกิดการกลายพันธุ์ดว้ ยรังสี แกมมาให้ได้เบญจมาศพันธุ์ใหม่ที่มีความคงตัวเหมาะสาหรับใช้ปลูกเป็ นการค้าในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ต้ นพันธุ์เบญจมาศที่ใช้ ในการศึกษา
ต้นพันธุ์เบญจมาศที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการปรับปรุ งพันธุ์โดยชักนาการกลายพันธุ์ดว้ ยรังสี แกมมา
ซึ่งเป็ นงานวิจยั ก่อนหน้านี้ (พันทิพา, 2560) จานวน 4 สายพันธุ์ คือ สี แดงขลิบเหลือง สี เหลือง สี ขาวม่วง และสี ขาว
(ภาพที่ 1)

สี แดงขลิบเหลือง

สี เหลือง

สี ขาวม่วง

สี ขาว

รู ปที่ 1 ลักษณะของเบญจมาศสายพันธุ์กลายที่ได้จากการเหนี่ยวนาด้วยรังสี แกมมาแบบเฉียบพลัน
จานวน 4 สายพันธุ์
2. เพิม่ ปริมาณต้ นพันธุ์เบญจมาศที่ได้ จากสายพันธุ์กลายด้ วยเทคนิคเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
น าตาข้า งของต้น พัน ธุ์ เบญจมาศสายพัน ธุ์ ก ลายที่ ค ัด เลื อ กจากสภาพแปลงปลู ก มาฟอกฆ่ า เชื้ อ ด้ว ย
สารละลายไฮเตอร์ 20 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ (สารออกฤทธิ์: sodium hypochlorite 6 %) ที่เติมสารลดแรงตึง
ผิว 1-2 หยด เขย่านาน 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ าที่ ผ่านการนึ่ งฆ่าเชื้ อแล้ว 2 ครั้ ง เขย่านานครั้งละ 5 นาที นาไป
เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสู ตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ในสภาพที่ให้แสง 16 ชัว่ โมงต่อวัน ความเข้มแสง
50 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซี ยส และตัดชาข้อของเบญจมาศ
สายพันธุ์กลายที่ได้ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ อย่างน้อย 8 ชัว่ รุ่ น
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3. การนาต้ นเบญจมาศออกปลูกในสภาพธรรมชาติ
น าต้น เบญจมาศที่ อ อกรากสมบู รณ์ อ อกปลู ก ในสภาพโรงเรื อ น โดยปรั บ สภาพด้ว ยการคลายฝาขวด
เพาะเลี้ ย ง และน าออกจากห้ องเพาะเลี้ ย งเป็ นเวลา 1 สั ป ดาห์ แล้วล้างวุน้ ที่ ติ ดรากออกให้ห มด ตัด ใบล่างออก
ประมาณ 2-3 ใบ และตัดรากให้เหลือประมาณ 1 เซนติเมตร ปลูกต้นเบญจมาศลงในถาดเพาะกล้าขนาด 105 หลุม
โดยใช้พีทมอสที่น่ ึ งฆ่าเชื้ อแล้วเป็ นวัสดุเพาะชา จากนั้นคลุมด้วยผ้าขาวบางให้สูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร
แล้วให้น้ าแบบพ่นฝอยเช้าและเย็นเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ นาต้นเบญจมาศย้ายลงปลูกในแปลงปลูกที่เตรี ยมไว้ ณ ตาบล
ไทยสามัคคี อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้ระยะปลูก 13 x 13 เซนติเมตร เป็ นเวลาประมาณ 4 เดือน
จนกระทัง่ ออกดอกบาน จากนั้นคัดเลือกและประเมินความคงตัวของต้นพันธุ์โดยพิจารณาจากลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการนาเบญจมาศพันธุ์กลายที่ได้จากการเหนี่ ยวนาด้วยรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันจานวน 4 สายพันธุ์
(พันทิพา, 2560) คือ สี แดงขลิบเหลือง สี ขาวม่วง สี เหลือง และสี ขาว ตัดชาต้นเบญจมาศในสภาพปลอดเชื้อ (In vitro
cutting) จานวน 8 ครั้ง และออกปลูกในสภาพแปลงปลูก เพื่อประเมินความคงตัวของสายพันธุ์ โดยประเมินจาก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า ลักษณะดอกและทรงพุ่มไม่ต่างกัน (ภาพที่ 2 และ 3) จานวนดอกเฉลี่ยต่อต้นมี
ความใกล้เคียงกัน โดยพันธุ์สีแดงขลิบเหลือง มีความคงตัว 34.62 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนสายพันธุ์สีขาวม่วง สี ขาวและสี
เหลือง มีความคงตัว 32.86 6.67 และ 34.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
การประเมินความคงตัวของเบญจมาศสายพันธุ์กลายในสภาพแปลงปลูก หลังจากการตัดชาในสภาพปลอด
เชื้ อ (In vitro cutting) 8 ครั้ ง ณ ตาบลไทยสามัค คี อาเภอวังน้ าเขี ยว จังหวัดนครราชสี ม า เป็ นระยะเวลา 4 เดื อน
พบว่าลักษณะการกลายยังมีการกระจายตัวอยู่ สอดคล้องกับการทดลองของ พีรนุ ช และคณะ (2554) ที่ทดลอง
เหนี่ ยวนาให้เกิดการกลายพันธุ์ในเบญจมาศด้วยรังสี แกมมาร่ วมกับเทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อและขยายพันธุ์เพิ่ม
จานวนโดยการตัดชาจนถึงรุ่ น M1V3 ปลูกและคัดเลือกลักษณะกลายพันธุ์ พบว่าต้นเบญจมาศที่ได้รับปริ มาณรังสี
รวม 20 30 และ 40 เกรย์ มี ความถี่ในการเกิดการกลายพันธุ์ในลักษณะของรู ปทรงดอกเป็ น 14.7 22.9 และ 39.3
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ส่ วนการกลายพันธุ์ในลักษณะสี ดอกมีความถี่ในการเกิดเป็ น 2.9 4.2 และ 17.8 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ Ahloowalia and Maluszynski (2001) ได้รายงานว่าการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อโดยการตัดชาในสภาพปลอด
เชื้ อสามารถนาไปสู่ ความเสถียรของพันธุ กรรมตั้งแต่รุ่น V3-V4 อีกทั้งความผันแปรของดอกไม้อาจมีปัจจัยหลาย
อย่างที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น เนื้ อเยื่อไคเมร่ า (Stewart and Dermen, 1970; Bush et al., 1976) การทางานของยีนและการ
ความคุมเหนือยีน (Jain, 2001) เนื้อเยื่อไคเมร่ าเป็ นการกลายพันธุ์ที่พบในเซลล์ร่างกายที่มีความแตกต่างกันของเซลล์
ทาให้พนั ธุ์กลายที่คดั เลือกได้ท้ งั หมดนี้ ยงั ต้องขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ และโดยวิธีตดั ชากิ่ งเพื่อนาไป
ปลู ก ทดสอบดู ค วามคงตัวและความสม่ าเสมอของพัน ธุ์ ใ นปี ต่ อไป เพื่ อเพิ่ ม เปอร์ เซ็ น ต์ค วามคงตัวให้ ม ากขึ้ น
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เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์กลายในทางการค้าจาเป็ นต้องมีการคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ที่มีความเสถียร
ทางพันธุ กรรม และต้องคัดเลือกซ้ าเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีความคงตัว และนอกจากนี้ ยงั ต้องทดสอบในพื้นที่ ผลิต
จริ งเพื่อให้สายพันธุ์กลายที่คดั เลือกได้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในการผลิตเป็ นการค้าในพื้นที่น้ นั ๆ อีกด้วย
ตารางที่ 1 การกระจายตัวของลักษณะดอกจากลักษณะเดิมของต้นกลาย ภายหลังจากการตัดชาในสภาพ
ปลอดเชื้อ (In vitro cutting) จานวน 8 ครั้ง แล้วนาออกปลูกในแปลงปลูก
ลักษณะสายพันธุ์กลายที่
จานวนต้น
จานวนดอก
% ความคงตัวจาแนกตามลักษณะ
1
ได้จากการฉายรังสี
ทั้งหมด
ต่อต้น
สีดอกที่เหมือนเดิมในแต่ละต้น
สี แดงขลิบเหลือง
51
9.79
34.62
สี ขาวม่วง
76
8.96
32.86
สี ขาว
70
11.49
6.67
สี เหลือง
22
8.04
34.78
1
สายพันธุ์กลายที่ได้จากการทดลองของพันทิพา (2560)

รู ปที่ 2 ลักษณะดอกของเบญจมาศสายพันธุ์กลายอายุ 4 เดือน ที่ได้จากการเหนี่ยวนาด้วยรังสี แกมมา
แบบเฉียบพลันจานวน 4 สายพันธุ์

รู ปที่ 3 ลักษณะทรงพุ่มของเบญจมาศสายพันธุ์กลายอายุ 4 เดือน ที่ได้จากการเหนี่ยวนาด้วยรังสี แกมมา
แบบเฉียบพลัน จานวน 4 สายพันธุ์
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สรุปผล
การคัดเลือกพันธุ์เบญจมาศที่ได้จากการเหนี่ยวนาให้เกิดการกลายพันธุ์ดว้ ยรังสี แกมมาจานวน 4 สายพันธุ์
พบว่าพันธุ์สีแดงขลิบเหลือง มีความคงตัว 34.62 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนสายพันธุ์สีขาวม่วง สี ขาวและสี เหลือง มีความคง
ตัว 32.86 6.67 และ 34.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
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ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ที่แยกจากลาไส้ ก้งุ ก้ามกราม (Macrobrachium
rosenbergii (De Man)) ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp.
Effective of Bacillus spp. isolated from the intestine of Freshwater Prawn
(Macrobrachium rosenbergii (De Man))
to control of Vibrio spp.
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บทคัดย่อ
การเลี้ยงสัตว์น้ ามีการขยายตัวอย่างมาก แต่การเลี้ยงส่ วนใหญ่มกั ประสบปั ญหาด้านโรคในระหว่างการเลี้ยงซึ่ ง
ส่ งผลต่อปริ มาณผลผลิต ทาให้มีการนาสารเคมีและยาปฏิชีวนะเข้ามาใช้ในการเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น แต่การใช้ยา
ที่มากเกินไปทาให้เกิดการตกค้างและเป็ นปั ญหาต่อสิ่ งแวดล้อม การป้องกันโรคด้วยวิธีทางชีวภาพโดยการใช้จุลินทรี ย ์
โพรไบโอติ ก เช่ น Bacillus spp. ที่ มี หลายชนิ ดพบว่าสามารถควบคุมเชื้ อโรคได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้ มุ่ งเน้นการศึ ก ษา
ประสิ ทธิภาพของ Bacillus spp. ที่แยกได้จากลาไส้กงุ้ ก้ามกราม ในการควบคุมเชื้อ Vibrio spp. ซึ่ งเป็ นเชื้อก่อโรคที่
สร้างความเสี ยหายในการเลี้ยงกุง้ จากการศึกษาพบ Bacillus spp. จานวน 3 ชนิด คือ B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ
B. megatilium จากลาไส้กุง้ ก้ามกราม เมื่อนามาศึกษาประสิ ทธิ ภาพยับยั้งเชื้ อ Vibrio spp. ด้วยวิธี cross streak บน
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ พบว่ า B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ B. megatilium สามารถเข้า ครอบครองพื้ น ที่ ข องเชื้ อ V.
parahaemolyticus V. harveyi V. cholerae และ V. vulnificus ได้ แต่ ไ ม่ พ บการยับ ยั้ง เชื้ อ ที่ ท ดสอบ จากผล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงว่ า B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ B. megatilium ที่ แ ยกได้ จ ากล าไส้ กุ้ ง ก้ า มกรามมี
ประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่ มจานวนเข้าครอบครองพื้นที่ ของเชื้ อ V. parahaemolyticus V. harveyi V. cholerae และ
V.vulnificus ได้ สามารถนาไปใช้ลดประมาณเชื้อ Vibrio spp. ในการเลี้ยงได้
คาสาคัญ: บาซิลลัส วิบริ โอ กุง้ ก้ามกราม
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Abstract
Aquaculture are increased but it has been found disease problems on culture that are affect to
productivity. Chemical and antibiotic are used to solve the problems on culture. However, this has led to over
usage that cause drug residue and environmental effect. The prevention by biological control as probiotic
application; Bacillus spp. which are various species show inhibitory pathogens. Therefore, this research aims to
study effectiveness of Bacillus spp. that are isolated from the intestine of Freshwater prawn to control of Vibrio
spp. that affects on shrimp culture. The results showed 3 species of Bacillus spp. are B. subtilis 1 B. subtilis 2 and
B. megatilium from shrimp’s intestine. They could colonize on V. parahaemolyticus V. harveyi V. cholerae and
V. vulnificus but they could not inhibitory activities by cross streak method. This experiment indicated that B.
subtilis 1 B. subtilis 2 and B. megatilium were isolated from prawn can be growth and colonized on V.
parahaemolyticus V. harveyi V. cholerae and V. vulnificus that can be used to decrease Vibrio spp. in culture.
Keyword: Bacillus spp., Vibrio spp., Freshwater Prawn
บทนา
กุง้ ก้ามกรามเป็ นกุง้ น้ าจืดที่พบทัว่ ไปในแหล่งน้ าธรรมชาติ และสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ท้ งั น้ ากร่ อยและน้ า
จืด ปั ญ หามลภาวะในด้านต่างๆท าให้ป ริ ม าณกุ้งก้ามกรามจากแหล่งธรรมชาติ ล ดน้อยลง จึงมี ก ารพัฒ นาการ
เพาะเลี้ยงเพื่อชดเชยจากธรรมชาติ ปั จจุบนั กุง้ ก้ามกรามเป็ นสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและมีราคาแพง ส่ งเป็ น
สิ นค้าออก และทารายได้ให้กบั ประเทศได้มาก ทาให้มีการเพิม่ ปริ มาณการผลิตมากขึ้นกว่าเดิม เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยง
ยังคงมีวิธีการเลี้ยงแบบที่มีการลงทุนน้อยแต่เลี้ยงแบบหนาแน่นทาให้มีปัญหาและอุปสรรคตามมา (อรวรรณ์ บุตรดี,
พรพรรณ อู่สุวรรณ, และกัญญา สอนสนิท, 2556) ซึ่ งการเลี้ยงแบบหนาแน่นนี้ มกั ก่อให้เกิดการสะสมสารอินทรี ย ์
ภายในบ่อเป็ นจานวนมาก และส่ งผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยง เป็ นสาเหตุให้สภาพแวดล้อมภายในบ่อเกิด
สภาวะเสื่ อมโทรม สัตว์น้ าที่เลี้ยงเกิดภาวะอ่อนแอ ติดเชื้อ และตายได้ เชื้อแบคทีเรี ย Vibrio sp. เป็ นกลุ่มแบคทีเรี ย
กลุ่มที่ พบได้ง่ายในการเพาะเลี้ยงกุง้ (Lightner, 1996) เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค Vibriosis หากมีจานวนมากทา
ให้เกิดการตายของกุ้งได้ สารเคมีและยาปฏิชีวนะถูกนามาใช้ในการรักษาโรค แต่มกั ไม่ได้ผลเนื่ องจากกุ้งป่ วย
เรื้ อรังมักไม่กินอาหาร และการรักษาโรคด้วยยาปฏิ ชีวนะอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้แบคที เรี ยเกิดภาวะดื้อยา รวมถึ ง
ส่ ง ผลให้ มี ก ารสะสมของสารปฏิ ชีวนะในร่ างกาย (วลัย พร ทิ ม บุ ญ ธรรม, 2544) เกิ ดปั ญ หาการตกค้างของยา
ปฏิชีวนะซึ่งอาจส่งผลต่อผูบ้ ริ โภค
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มีการนาเอาจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์เข้ามาใช้ในการเลี้ยงเพื่อประโยชน์ดา้ นการอยูร่ อดของสัตว์น้ า และการ
เจริ ญเติบโต ซึ่ งเป็ นการอาศัยหลักการควบคุมชีวภาพโดยใช้สิ่งมีชีวิตชนิ ดหนึ่ งควบคุมสิ่ งมีชีวิตอีกชนิ ดหนึ่ งไม่ให้
เพิ่มจานวนหรื อทาความเสี ยหาย (Gatesoupe, 1999) การพัฒนาการนาจุลินทรี ยม์ าใช้ประโยชน์ในการควบคุมการ
แพร่ ระบาดของโรคเป็ นส่ วนสาคัญต่อผลผลิตของสัตว์น้ า มีขอ้ มูลงานวิจยั ระบุวา่ มีการใช้จุลินทรี ยโ์ พรไบโอติกใน
การเลี้ยงปลา กุง้ หอย และในอาหารมีชีวิต เพื่อผลิตสัตว์น้ า (Verschuere, Rombaut, Sorgeloos, & Verstraete, 2020)
Bacillus spp. เป็ นจุลชี พจาพวกแบคทีเรี ยที่ ถูกนามาใช้กันอย่างแพร่ หลายในการเลี้ยงสัตว์น้ าเนื่ องจากมี
คุณสมบัติในการเป็ นโพรไบโอติก และมีขอ้ มูลวิจยั สนับสนุ นประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งจุลินทรี ย ์ และช่ วยเสริ ม
ภูมิ คุม้ กัน รวมทั้งส่ งผลดี ต่อคุณภาพน้ า ท าให้ได้ผ ลผลิ ตสั ตว์น้ าตามต้องการ สามารถลดการใช้ส ารเคมี และยา
ปฏิชีวนะในระบบการเลี้ยง (Hlordzi et al., 2017) ดังนั้นในการพัฒนาการเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามโดยใช้หลักการควบคุม
ชีวภาพ การคัดเลือก Bacillus spp. จากกุง้ ก้ามกรามเพื่อนามาทดสอบประสิ ทธิภาพในการควบคุมเชื้อก่อโรคซึ่ งจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อการเลี้ ย งนั้น สามารถใช้เป็ นข้อ มู ล ประกอบในการประยุก ต์ใช้ป ระโยชน์ ส าหรั บ การเลี้ ย งกุ้ง
ก้ามกราม และลดการใช้ยาในระบบการเลี้ยงได้ เป็ นการส่ งเสริ มการเลี้ยงแบบปลอดภัยต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การแยกและจาแนกเชื้อ Bacillus spp. จากลาไส้ ก้ งุ ก้ ามกราม
ทาการเก็บตัวอย่างลาไส้กุง้ ก้ามกรามจานวน 50 ตัวอย่างจากฟาร์ ม ด้วยเทคนิ คปลอดเชื้อโดยนาลาไส้ที่ได้
แต่ละตัวอย่างมาบดด้วยโกร่ งบดให้ละเอี ยด แล้วนามาเจือจางด้วย น้ าเกลื อ 0.85% ปริ มาณ 1 มิลลิลิตรในหลอด
ทดลอง หลังจากนั้นทาการเขย่าหลอดสารละลายด้วย vortex mixer และนาไปต้มด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส นาน 20 นาที แล้วนาไปแช่ในน้ าธรรมดา (Purivirojkul, Maketon, & Areechon, 2005) นาสารละลายที่
ได้ม าเกลี่ ยบนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ Nutrient Agar (NA) แล้วบ่มที่ อุณ หภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 18-24 ชั่วโมง
แยกโคโลนี บนอาหารแต่ละลักษณะมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่เพื่อให้ได้โคโลนี เดี่ยว (เชื้อบริ สุทธิ์) โดยการเขี่ย
เชื้ อ บ่ มที่ อุณ หภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 18-24 ชั่วโมง ทาการย้อมสี แบบแกรม และทดสอบโดยทาการ
ละลายเชื้อแบคทีเรี ยใน API 50 CHB medium ปรับความขุ่นเท่ากับ McFarland No.2 หลังจากนั้นหยดสารละลายที่
เตรี ยมไว้ในหลุมของชุดทดสอบ และเติม Mineral oil บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 24-48 ชัว่ โมง
ทาการอ่านผลโดยหลุมที่เปลี่ยนจากสี แดงเป็ นสี เหลืองจะอ่านผลบวก ยกเว้นหลุมที่ 25 จะให้ผลบวกเมื่อสารละลาย
เปลี่ ยนเป็ นสี ด า และน าผลไปวิเคราะห์ ช นิ ดของแบคที เรี ยโดยโปรแกรม API50CHB version 4.0 (ชุ ดทดสอบ
สาเร็จรู ป API50 CHB (bioMérieux)
2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus spp. ต่อเชื้อ Vibrio spp.
นาเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio spp. ที่ก่อโรคในกุง้ จานวน 4 ชนิด คือ V. parahaemolyticus V. harveyi V.
cholerae และ V. vulnificus ซึ่งได้รับการจาแนกและยืนยันชนิดจากห้องปฏิบตั ิการสุ ขภาพสัตว์น้ า ภาควิชา
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ทดสอบประสิ ทธิภาพของเชื้อ Bacillus spp. ด้วย
เทคนิค cross steak method โดยนา Vibrio spp. แต่ละชนิดขีดลงบนอาหาร NA เป็ นเส้นเดียว และนาเชื้อ Bacillus
spp. ที่แยกและจาแนกจากลาไส้กุง้ ก้ามกรามมาขีดทับตัดกันเป็ นกากบาท นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง โดยทาการทดสอบ 3 ซ้ า และมีการขีดเชื้อแบคทีเรี ยแต่ละชนิดเป็ นกลุ่มควบคุม สังเกตการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อที่เวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. การแยกและจาแนกเชื้อ Bacillus spp. จากลาไส้ ก้ งุ ก้ ามกราม
ผลการแยกและจ าแนกแบคที เรี ย ตามวิ ธี ก าร พบ Bacillus spp. จานวน 3 ชนิ ด ที่ แ ยกได้จากล าไส้ กุ้ง
ก้ามกรามจานวน 50 ตัว ได้แก่ B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ B. megatilium โดยมีลกั ษณะโคโลนี เจริ ญเติบโต
บนอาหารเลี้ยงเชื้อต่างกัน เช่น มีลกั ษณะกลม ลักษณะเป็ นดอก ๆ ขอบหยัก สี ครี มขุ่น สี ขาวขุ่นเยิม้ และเมื่อนาไป
ย้อมแกรมเพื่อดูการติดสี และลักษณะโคโลนี พบว่า เซลล์ของจุลินทรี ยท์ ุกชนิดติดสี ม่วง (แกรมบวก) และมีรูปแท่ง
โดยมีเอนโดสปอร์ อยู่ภายใน ซึ่งแบคทีเรี ยที่พบแต่ละชนิ ดมีรายละเอียดลักษณะต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 ซึ่งลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาที่พบมีลกั ษณะคล้ายกับ ที่ กีรวิชญ์ เพชรจุล, กาญจนา กุลวิทิต, อนุพงษ์ ทานกระโทก, และพนิดา
สื บชมภู (2561) ที่ศึกษาจุลินทรี ยโ์ พรไบโอติกจากบ่อเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) ใน
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยทาการคัดแยกเชื้อแบคทีเรี ยที่ได้จากดินโคลนบ่อกุง้ ก้ามกราม และพบเชื้อแบคทีเรี ยมีลกั ษณะ
และสี ของโคโลนีแตกต่างกันและโคโลนีที่พบมีลกั ษณะกลม ลักษณะเป็ นเส้นใย ลักษณะเป็ นดอก ๆ ขอบหยัก พบ
มีสีเหลือง สี ขาวขุ่น สี ชมพูใส สี ขาวขุ่นเยิม้ และโดยมากย้อมติดสี ม่วง การจัดจาแนกการวิเคราะห์ลาดับเบสในส่วน
ของ 16S rDNA ของเชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ี่ พบส่ วนมากเป็ นกลุ่ม Bacillus spp. นอกจากนี้ ในการคัดเลือกเชื้ อบาซิ ลลัส
โพรไบโอติกจากทางเดินอาหารของกุง้ ก้ามกรามจากคลองธรรมชาติในจังหวัดนครปฐมมีการพบเชื้อที่มีประโยชน์
เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก รู ปท่อน มีการจัดเรี ยงตัวของเซลล์เป็ นสายสั้น ๆ เช่นเดียวกัน (อรวรรณ์ บุตรดี, พรพรรณ
อู่สุวรรณ, และกัญญา สอนสนิท, 2556)
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ตารางที่ 1 ลักษณะโคโลนี เซลล์ และสี แกรมของแบคทีเรี ย
ลาดับ
ลักษณะโคโลนีที่พบ

รู ปแบบของเซลล์

ผลการย้อมแกรม

B. subtilis 1

โคโลนีกลม ทึบแสง ขอบไม่เรี ยบ สี ครี ม

รู ปร่ างแท่ง มีสปอร์

+

B. subtilis 2

โคโลนีกลม ทึบแสง ขอบเรี ยบ สี ครี ม

รู ปร่ างแท่ง มีสปอร์

+

รู ปร่ างแท่ง มีสปอร์

+

B. megatilium โคโลนี เป็ นดอกขอบหยัก ทึบแสง ขอบไม่
เรี ยบ สี ขาวเยิม้

2. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus spp. ต่อเชื้อ Vibrio spp.
เมื่ อนาเชื้ อ Bacillus spp. ที่พบทั้ง 3 ชนิ ด มาทดสอบประสิ ทธิ ภาพต่อเชื้ อ Vibrio spp. ทั้ง 4 ชนิ ด ในด้าน
คุณสมบัติของเชื้ อในการยับยั้ง (Inhibition) หรื อการเจริ ญครอบครองโคโลนี (Colonization) โดยวิธี cross streak
บนอาหาร NA ภายหลังจากการบ่มเชื้ อเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง พบว่า B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ B. megatilium
สามารถเจริ ญ เติ บ โต และขยายเข้า ครอบครองพื้ น ที่ เชื้ อ V. parahaemolyticus V. harveyi V. cholerae และ V.
vulnificus ได้ โดยไม่แสดงคุณสมบัติในการยับยั้ง (Inhibition) การเจริ ญเติบโตของเชื้ อ Vibrio spp. ทั้ง 4 ชนิ ด ได้
และเมื่อเวลาผ่านไปที่ 48 ชัว่ โมง เชื้อ Bacillus spp. ทั้ง 3 ชนิ ดยังคงครอบครอบพื้นที่เชื้อ Vibrio spp. และไม่แสดง
การยับ ยั้งเชื้ อเช่ นเดิ ม เนื่ องจากไม่ส ามารถเกิด clear zone ในระยะเวลา 24 ชัว่ โมง และเมื่ อเวลา 48 ชัว่ โมง เชื้ อ
Bacillus spp. ที่ แ ยกได้จ ากกุ้ง ก้า มกรามยัง คงไม่ แ สดงคุ ณ สมบัติ ใ นการยับ ยั้ง เชื้ อ Vibrio sp. (รู ป ที่ 1) ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับการทดลองของ Balcazar & Rojas-Luna (2007) พบว่า B. subtilis จากกุง้ สามารถยับยั้ง V. harveyi V.
alginolyticus และ V. parahaemolyticus ได้โดยมีการเกิด inhibitory zones ในเวลา 24 ชัว่ โมงหลังจากบ่มไว้ และ
อรวรรณ์ บุตรดี, พรพรรณ อู่สุวรรณ, และกัญญา สอนสนิท (2556) ยังรายงานว่าเชื้อบาซิลลัสโพรไบโอติกที่แยกได้
จากทางเดินอาหารของกุง้ ก้ามกรามที่อาศัยอยูใ่ นคลองธรรมชาติ ในจังหวัดนครปฐม B. subtilis TSM33, B. subtilis
TSM262, B. subtilis LLBM241, B. subtilis TSN262, B. aryabhattai TSM362, B. amyloliquefacian TSN63, B.
amyloliquefacian TSM499-4 และ B. thuringiensis HMN151 สามารถยับ ยั้ง เชื้ อ แบคที เรี ยก่ อ โรค 4 ชนิ ด คื อ
Aeromonas hydrophila, V. harviyi, V. parahaemolyticus แ ล ะ Escherichia coli ต าม วิ ธี Agar Well Diffusion
Assay โดยแสดงการยับยั้งสู งสุ ดเมื่อเวลา 48 ชัว่ โมง แต่ไม่สามารถยับยั้งเชื้ อ V. parahaemolyticus นอกจากนี้
มินตรา ศีลอุดม, นนทวิทย์ อารี ยช์ น และ ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูมิ (2551) ทาการเก็บตัวอย่างเชื้อ Bacillus spp. จาก
ลาไส้กุ้งขาวบริ เวณจังหวัดนครปฐมและฉะเชิ งเทรา และทดสอบเชื้ อ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้ อ V. harveyi
ด้วยวิธี cross streak พบว่าเชื้ อ B. licheniformis สายพันธุ์ BLF และ B. licheniformis สายพันธุ์ BLS สามารถยับยั้ง
การเจริ ญเติบโตของ V. harveyi AQVH03 เชื้อ B. cereus สายพันธุ์ BCES และ B. sphaericus แสดงการครอบครอง
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พื้นที่ของเชื้อ V. harveyi AQVH03 ส่ วนเชื้อ B. cereus สายพันธุ์ BCEF, B. coagulans และ B. subtilis ไม่แสดงการ
ยับ ยั้ง V. harveyi AQVH03 ส่ วน Balcazar & Rojas-Luna (2007) พบว่า Bacillus subtilis จากกุ้งสามารถยับยั้ง V.
harveyi V. alginolyticus และ V. parahaemolyticus ได้โ ดยแสดงการเกิ ด inhibitory zones ในเวลา 24 ชั่ ว โมง
งานวิ จัย เหล่ านี้ ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ าเชื้ อ Bacillus spp. หลายชนิ ด มี ค วามสามารถในการยับ ยั้ง เชื้ อ ก่ อโรคได้ แม้ว่า เชื้ อ
Bacillus spp. ที่พบในการทดลองครั้งนี้ ท้ งั 3 ชนิ ดไม่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้ อ Vibrio spp. ที่นามาทดสอบทั้ง 4
ชนิ ด แต่ ก็ ส ามารถคครอบครองโคโลนี ไ ด้ ซึ่ งผลของกิ จกรรมเกิ ดจากแบคที เรี ย Bacillus spp. สามารถสร้ าง
เอนไซม์ออกมาภายนอกเซลล์ได้โดยสารดังกล่าวอาจเป็ นสารในกลุ่ม antimicrobial (Moriarty, 1998) ซึ่งมีผลทาให้
สามารถเข้าครอบครองพื้นที่หรื อให้ผลยับยั้งได้

รู ปที่ 1 ประสิ ทธิภาพของ (a) B. subtilis 1 (b) B. subtilis 2 (c) B. megatilium ต่อเชื้อ V. parahaemolyticus V.
harveyi V. cholerae และ V. vulnificus
ในการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า Bacillus spp. ได้ถูกแยกและคัดเลือกเพื่อประโยชน์สาหรับการใช้ในระบบการ
เลี้ยงสัตว์น้ า โดย Vaseeharan & Ramasamy (2003) แยกเชื้อ Bacillus spp. จากบ่อเลี้ยงกุง้ กุลาดา และทดสอบการ
ยับ ยั้งเชื้ อก่ อโรค พบว่า B. subtilis BT23 สามารถยับ ยั้งเชื้ อ V. harveyi ได้ และเมื่ อกุ้งกุ ล าดาได้รับ B. subtilis
537

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

BT23 ในบ่อเลี้ยงในช่วงเวลาสั้นและยาวในการทดลองส่ งผลให้การตายสะสมของกุง้ ที่เกิดจากเชื้อ V. harveyi มี
ปริ มาณลดลง นอกจากนี้ Liu et al. (2017) รายงานว่า Bacillus subtilis HAINUP40 เป็ นโพรไบโอติกที่แยกได้จาก
สภาพแวดล้อมของสัตว์น้ า โดยให้ผสมในอาหารของปลานิ ลส่ งผลให้ปลานิ ลมีน้ าหนักสุ ดท้าย เปอร์ เซ็นต์อตั รา
การเจริ ญ เติบ โตจาเพาะ ค่ า total antioxidant capacity (T-AOC) และปริ มาณ serum superoxide dismutase (SOD)
เพิ่มขึ้น protease activity และ amylase activity ในระบบย่อยอาหารเพิ่มขึ้น หลังจาก 4 และ 8 สัปดาห์ respiratory
bursts และ serum lysozyme activity เพิ่ ม ขึ้ นหลั ง จาก 2 สั ป ดาห์ และมี ค วามต้ า นทานต่ อ เชื้ อ Streptococcus
agalactiae เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ Rahiman, Jesmi, Thomas, & Hatha (2010) แยก Bacillus NL110 ได้ จ ากกุ้ ง
ก้ามกรามธรรมชาติ และพบว่า Bacillus ช่ วยพัฒนาคุณภาพน้ า การเจริ ญเติ บโต อัตรารอด อัตราการเจริ ญเติบโต
จาเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อ ปัจจัยทางภูมิคมุ ้ กัน และสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคได้ดี
ในการนาเชื้อ Bacillus spp. มาประยุกต์เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านการเลี้ยงสัตว์น้ านั้น ผลในการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพด้านการควบคุมและการยับยั้งเชื้ อก่อโรคเป็ นข้อมูลเบื้ องต้นสาหรับใช้ในการคัดเลือกชนิ ดของเชื้ อ
โดยจากข้อมู ล จากงานวิ จัย ต่ า ง ๆ แสดงให้ เห็ น ว่าประสิ ท ธิ ภ าพของเชื้ อ Bacillus spp. ชนิ ดเดี ย วกัน จากแหล่ ง
เดียวกัน มีประสิ ทธิภาพและความสามารถในการทางานแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันของค่า
ความเป็ นกรดเป็ นด่าง การใช้ประโยชน์จากสารอาหารของ Bacillus spp. และผลที่เกิดจากองค์ประกอบอื่น ๆ ใน
การเลี้ยงจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในด้านการทางาน การควบคุมเชื้อ และการเจริ ญเติบโต (Chaurasia et al.,
2005; Gullian, Thompson, & Rodrı´guez , 2004; Yilmaz, Soran, & Beyatli, 2006) รวมถึ งประสิ ท ธิ ภ าพในด้า น
ภูมิคมุ ้ กัน และคุณภาพน้ าด้วย
สรุปผล
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของ Bacillus spp. ที่แยกจากลาไส้กุง้ ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii (De
Man)) ในครั้งนี้ สามารถจาแนกเชื้ อแบคทีเรี ย Bacillus spp. จากลาไส้กุ้งก้ามกราม ได้จานวน 3 ชนิ ด ประกอบไป
ด้ว ย B. subtilis 1 B. subtilis 2 และ B. megatilium โดยทั้ ง 3 ชนิ ด มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเชิ ง โพรไบโอติ ก ในการ
เจริ ญ เติ บ โตครอบครองโคโลนี ข องเชื้ อ Vibrio spp. ซึ่ งประกอบไปด้ว ย V. parahaemolyticus V. harveyi V.
cholerae และ V. Vulnificus ได้ ซึ่ งผลจากประสิ ท ธิ ภ าพของเชื้ อ Bacillus spp. ที่ พ บในการทดลองนี้ สามารถ
คัดเลื อ กเพื่ อน าไปศึ ก ษาพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในด้านอื่ น ๆ ส าหรั บ ประโยชน์ ในการประยุก ต์ใช้ใ นการเลี้ ยงกุ้ง
ก้ามกราม หรื อกุง้ ชนิดอื่นๆได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รี ที่ เอื้ อเฟื้ อสถานที่ และ
สนับสนุนงบประมาณในการทาวิจยั
538

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เอกสารอ้างอิง
กีรวิชญ์ เพชรจุล, กาญจนา กุลวิทิต, อนุพงษ์ ทานกระโทก และ พนิดา สื บชมภู. (2561). การศึกษาจุลินทรี ยโ์ ปร
ไบโอติกจากบ่อเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) ในจังหวัดกาฬสิ นธุ์. แก่นเกษตร,
46 (5), 955-964.
มิ น ตรา ศี ล อุด ม, นนทวิ ท ย์ อารี ย ์ช น และ ประพัน ธ์ ศัก ดิ์ ศี รษะภู มิ . (2551). ประสิ ท ธิ ภ าพของแบคที เรี ย สกุ ล
Bacillus spp. ที่แยกได้จากลาไส้ของกุง้ ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone) ในการควบคุมเชื้ อ
Vibrio harveyi. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 (น. 91-99), กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วลัยพร ทิมบุญธรรม. (2544). การคัดเลือกจุลินทรี ย์ที่มีคุณสมบัติเป็ นโพรไบโอติกในการเลีย้ งกุ้งก้ ามกราม.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาประมง.
อรวรรณ์ บุตรดี, พรพรรณ อู่สุวรรณ และ กัญญา สอนสนิท. (2556). การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสโพรไบโอติกจาก
ทางเดินอาหารของกุง้ ก้ามกรามจากคลองธรรมชาติในจังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 2 (1), 10-19.
Balcazar J.L. & Rojas-Luna, T. (2007). Inhibitory activity of probiotic Bacillus subtilis UTM 126 against Vibrio
species confers protection against vibriosis in juvenile shrimp (Litopenaeus vannamei). Current
Microbiology, 55, 409-412. DOI: 10.1007/s00284-007-9000-0.
Chaurasia, B., Pandey, A., Palni, LMS., Trivedi, P., Kumar B. & Colvin, N. (2005). Diffusible and volatile
compounds produced by an antagonistic Bacillus subtilis strain cause structural deformations in
pathogenic fungi in vitro. Microbiological Research, 160, 75–81. DOI: 10.1016/j.micres.2004.09.013.
Gatesoupe, F. J. (1999). The use of probiotics in aquaculture. Aquaculture, 180, 147–165. DOI: 10.1016/S00448486(99)00187-8.
Gullian, M., Thompson, F., and Rodrı´guez, J. (2004). Selection of probiotic bacteria and study of their
immunostimulatory effect in Penaeus vannamei. Aquaculture, 233, 1–14. DOI:
10.1016/j.aquaculture.2003.09.013
Hlordzi, V., Kuebutornye, F. K. A., Afriyie, G., Abarike, E. D., Lu, Y. , Chi, S. & M. A. Anokyewaa. (2020).
The use of Bacillus species in maintenance of water quality in aquaculture: A review. Aquaculture
Reports, 18, 1-12. DOI: 10.1016/j.aqrep.2020.100503.
Lightner, D.V. (1996). A Handbook of Pathology and Diagnostic Procedures for Disease of Penaeid Shrimp.
World Aquaculture Society.
539

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Liu H., Wang, S., Cai, Y.,Guo, X.,Cao, Z. , Zhang, Y., Liu, S., Yuan, W., Zhu, W., Zheng, Y., Xie, Z., Guo, W.,
& Zhou, Y. (2017). Dietary administration of Bacillus subtilis HAINUP40 enhances growth, digestive
enzyme activities, innate immune responses and disease resistance of tilapia, Oreochromis niloticus.
Fish and Shellfish Immunology, 60, 326-333. DOI: 10.1016/j.fsi.2016.12.003.
Moriarty, D.J.W. (1998). Control of Luminous Vibrio species in penaeid aquaculture ponds. Aquaculture, 164,
351-358. DOI :10.1016/S0044-8486(98)00199-9.
Purivirojkul, W., Maketon, M. & Areechon, N. (2005). Probiotic Properties of Bacillus pumilus, Bacillus
sphaericus and Bacillus subtilis in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) Culture.
Kasetsart Journal Natural Science, 39, 262-273.
Rahiman, K. M. M., Jesmi, Y., Thomas, A. P. & Hatha, A. A. M. (2010). Probiotic effect of Bacillus NL110 and
Vibrio NE17 on the survival, growth performance and immune response of Macrobrachium rosenbergii
(de Man). Aquaculture Research 41: e120-e134. DOI :10.1111/j.1365-2109.2009.02473.
Vaseeharan, B. & Ramasamy, P. (2003). Control of pathogenic Vibrio spp. by Bacillus subtilis BT23, a possible
probiotic treatment for black tiger shrimp Penaeus monodon. Letters in Applied Microbiology, 36, 83–
87. DOI: 10.1046/j.1472-765x.2003.01255.x.
Verschuere, L., Rombaut, G., Sorgeloos, P. & Verstraete, W. (2020). Probiotic Bacteria as Biological Control
Agents in Aquaculture. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 64 (4), 655-671. DOI:
10.1128/MMBR.64.4.655-671.2000.
Yilmaz, M., Soran, H. & Y. Beyatli. (2006). Antimicrobial activities of some Bacillus spp. strains isolated from
the soil. Microbiological Research, 161, 127–131. DOI: 10.1016/j.micres. 2005.07.001.

540

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสารห่ อหุ้มน้ามันรกจันทน์ เทศโดยการพ่นแห้ ง
Effect of Hydrocolloids on the Quality of Mace Oil Encapsulated by Spray Drying
Techniques
รัฐภูมิ จันทะผล และ ศริ นญา สังขสัญญา*
Ratthaphum Jantapon and Sarinya Sangkasanya*
สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Division of Food Technology, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: sarinya_s@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิ ดไฮโดรคอลลอยด์ที่ต่างกัน 2 ชนิ ด ได้แก่ มอลโทเดกซ์ตริ น
และกัมอราบิกต่อคุณภาพทางกายภาพ และเคมีของเอนแคปซูเลตน้ ามันรกจันทน์เทศที่เตรี ยมได้จากการพ่นแห้ง ผล
การศึกษาพบว่าชนิ ดของไฮโดรคอลลอยด์มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่ อปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด และกิจกรรม
การต้านอนุมูลอิสระ (p<0.05) เอนแคปซูเลตน้ ามันรกจันทน์เทศที่เตรี ยมได้จากการพ่นแห้งด้วยกัมอราบิก (ร้อยละ
20 ) มีลกั ษณะเป็ นผงแห้งสี ขาวเหลือง มี ค่า aw เท่ากับ 0.14 มีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และค่า
ความเป็ นสี เหลื อ ง (b*) เท่ ากับ 84.47, 6.49 และ 26.69 ตามล าดับ มี ค่าความหนาแน่ น รวมเท่ากับ 0.39 กรั มต่อ
ลูก บาศก์เซนติ เมตร มี ป ริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้งหมดเท่ ากับ 0.52 กรั มสมมูล กรดแกลลิ กต่อมิ ล ลิ ลิตร และมี กิ จกรรม
การต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 155.31 ไมโครกรัมสมมูลกรดแอสคอร์บิกต่อมิลลิลิตร
คาสาคัญ: เอนแคปซูเลต เอนแคปซูเลตน้ ามันรกจันทน์เทศ กัมอราบิก
Abstract
The objective of this research was to study the effect of two different hydrocolloid types, maltodextrin and
gum arabic on the physical and chemical qualities of Mace oil encapsulated. The results showed that types of
hydrocolloid were significantly effect on total phenolic content and antioxidant activity (p<0.05). The Mace oil
was encapsulated by spray drying techniques with 20% gum arabic as encapsulating agent. The Mace oil
encapsulated was dry with yellowish-white color. The water activity (aw) was 0.14. The lightness (L*), redness
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(a*) and yellowness (b*) values were 84.47, 6.49 and 26.09, respectively. The value of bulk density was 0.39
g/cm3. The total phenolic content was 0.52 g GAE/ml. The antioxidant activity was 155.31 µg AAE/ml.
Keyword: Encapsulated, Encapsulated Mace oil, Gum arabic
บทนา
ปั จจัย ด้านสุ ข ภาพมี ส่ วนส าคัญ ต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ อาหารของผู บ้ ริ โภคในยุค ปั จจุ บ ัน ส่ ง ผลให้
อุตสาหกรรมการผลิ ตอาหาร และเครื่ องดื่ ม เพื่ อสุ ข ภาพกันมากขึ้ น โดยการนิ ย มเลื อกใช้ส ารสกัดจากวัตถุ ดิบ
ธรรมชาติ แทนที่วตั ถุสังเคราะห์ และนามาเป็ นส่ วนผสมในผลิตภัณ ฑ์อาหาร อย่างไรก็ ตามมักพบว่าสกัดจาก
ธรรมชาติ มี ความคงตัวต่ าจึ งง่ายต่อการเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพทั้งทางกายภาพและเคมี เนื่ องจากปั จจัย ภายนอก
ได้แก่ ความชื้น แสง และอากาศ เป็ นต้น ดังนั้นรู ปแบบการเก็บรักษาสารสกัดดังกล่าวจึงมีความสาคัญมากที่จะช่วย
คงคุณภาพสารสกัดจากธรรมชาติเอาไว้ให้มีคุ ณภาพที่ดีในการนาไปใช้เป็ นส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร
ต่อไป
กระบวนการเอนแคปซู เลชั น (Encapsulation) เป็ นกระบวนการห่ อ หุ้ ม อนุ ภ าคของของแข็ ง หรื อ
หยดของเหลวด้วยสารอีกชนิ ดหนึ่ ง เพื่อป้ องกันสารที่ไวต่อการเสื่ อมสลายจากอันตรกิริยาต่างๆ สามารถป้ องกัน
สารจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ (Thiess, 2005) สิ่ งที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวเรี ยกว่า เอนแคปซู เลต
เป็ นแคปซูลขนาดอนุภาค 1-800 ไมครอน โดยสารที่ทาหน้าที่ห่อหุ้มจะเรี ยกว่า สารห่ อหุ้ม (Wall material) และ
สารที่ ถูก ห่ อหุ้ม จะเป็ นสารส าคัญ (Core material) ที่ ต้องการเก็ บ รัก ษาคุณ ภาพไว้ (ณัชชา, 2559) ในปั จจุบัน มี
วิธี ก ารเอนแคปซู เลชันหลายวิธี เช่ น วิธี พ่ น ฝอย (Spray drying), สเปรย์ชิ ล ลิ ง คูล ลิ ง (Spray cooling/ Chilling),
กระบวนการอัดรี ด (Extrusion), การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized bed coating) เป็ นต้น โดยเทคนิคที่นิยม
ใช้ ม ากที่ สุ ด ในอุ ต สาหกรรมอาหารคื อ วิ ธี พ่ น แห้ ง เนื่ อ งจากใช้ ต้น ทุ น ต่ า ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ยุ่ งยาก และมี
ประสิ ทธิภาพในการกักเก็บสูง (Ferreira et al., 2016)
จากการพัฒนากระบวนการสกัดรกจันทน์เทศด้วยน้ ามันบริ โภคของ รุ่ งอรุ ณ (2562) ทาให้ได้น้ ามันบริ โภค
ที่ มี ส ารออกฤทธิ์ ทางชี ว ภาพ ได้แ ก่ α-pinene, β-pinene, terpene-4-ol, myristicin, elemicin, safrole และ eugenol
เป็ นต้น ซึ่ งมี รายงานว่าสารเหล่านี้ มีฤทธิ์ ในการต้านอนุ มู ลอิสระและต้านการอักเสบ แต่สารสกัดจากธรรมชาติ
เหล่านี้ มีขอ้ ด้อย เนื่องจากสามารถเกิดการเสื่ อมเสี ยคุณภาพได้จากอากาศ ความชื้น และแสง อีกทั้งน้ ามันที่ทาหน้าที่
เป็ นตัวทาละลายสารเหล่านั้นเองก็สามารถเสื่ อมเสี ยได้จากปั จจัยดังกล่าว ดังนั้นในงานวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นการนาเอา
กระบวนการเอนแคปซู เลชั น ด้ ว ยเทคนิ คการท าแห้ ง แบบพ่ น แห้ ง มาใช้ ใ นการเปลี่ ย นรู ปน้ ามั น สกั ด
รกจันทน์เทศให้กลายเป็ นน้ ามันในรู ปของเอนแคปซู เลต โดยจะศึกษาชนิ ดของสารห่ อหุ ้ม คุณสมบัติทางกายภาพ
และคุณสมบัติทางเคมีของเอนแคปซูเลตน้ ามันรกจันทน์เทศ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมรกจันทน์ เทศแห้ ง
นารกจันทน์เทศสดมาทาให้แห้งด้วยเครื่ องอบแห้งลมร้อน (Hot Air Oven) ที่อุณหภูมิ 60+ 5 องศาเซลเซียส
จนรกจันทน์ เทศมี ค วามชื้ นต่ ากว่าร้ อยละ 10 จากนั้นน ามาบดละเอี ยดด้วยโถปั่ นแห้ ง เก็ บ รั ก ษาที่ อุณ หภู มิ ห้อง
และบรรจุในถุงฟอยด์ทึบสุญญากาศ เพื่อรอใช้ในการสกัดต่อไป
2. การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรกจันทน์ เทศด้วยน้ามันบริโภค
นาผงรกจันทน์เทศแห้งที่เตรี ยมได้มาสกัดด้วยน้ ามันมะพร้าว โดยใช้อตั ราส่ วนของผงรกจันทน์เทศแห้ง
ต่ อ น้ ามั น มะพร้ า วในการสกั ด เท่ า กั บ 1:4 (w/v) ท าการสกั ด นาน 24 ชั่ ว โมง มี ก ารกวนผสมตลอดเวลา
เมื่ อ ครบเวลาการสกัด ให้ ก รองแยกเอาเฉพาะส่ ว นของน้ ามัน เก็ บ รั ก ษาน้ ามัน ที่ ส กัด ได้ไ ว้ใ นขวดแก้ว สี ช า
ที่อุณหภูมิ 4+2 องศาเซลเซียส เพื่อรอใช้ในการทดลองขั้นต่อไป
3. เตรียมอิมัลชันของน้ามันรกจันทน์ เทศโดยใช้ สารห่ อหุ้มที่แตกต่ างกัน
3.1 เตรี ยมสารละลายมอลโทเดกซ์ตริ นความเข้มข้นร้อยละ 30
โดยใช้มอลโทเดกซ์ทริ น 50 กรัม กับน้ ากลัน่ 100 มิลลิลิตร ผสมจนเป็ นสารละลาย จากนั้นนาสารละลาย
ที่ เตรี ย มได้ม าผสมกับ น้ ามัน จันทร์ เทศในอัตราส่ วน 1:1 (v/v) โดยปริ ม าตรน้ ามันจันทน์ เทศ 50 มิ ล ลิ ลิตร และ
อิ ม ัล ซิ ไ ฟเออร์ 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ Tween 20, PEG 400 ในอัต ราส่ ว น 3: 1 (v/v) น าตัว อย่ า งที่ เตรี ย มได้เข้า เครื่ อ ง
โฮโมจีไนเซอร์ที่ 18,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที
3.2 เตรี ยมสารละลายกัมอราบิกความเข้มข้นร้อยละ 20
โดยใช้กมั อราบิก 10 กรัม น้ ากลัน่ 50 มิลลิลิตร ผสมจนเป็ นสารละลาย จากนั้นนาสารละลายที่เตรี ยมได้มา
ผสมกับน้ ามันรกจันทร์เทศในอัตราส่ วน 5:2 (v/v) โดยปริ มาตรน้ ามันรกจันทน์เทศ 20 มิลลิลิตร นาตัวอย่างที่เตรี ยม
ได้เข้าเครื่ องโฮโมจีไนเซอร์ที่ 18,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นนาตัวอย่างที่เตรี ยมได้จากขั้นตอนที่ 3.1
และ 3.2 เข้าเครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอยกาหนดอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 180 องศาเซลเซี ยส (รู ปที่ 1) (ดัดแปลงจาก
มาลินี, 2552)
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รู ปที่ 1 กระบวนการเอนแคปซูเลชันน้ ามันรกจันทน์เทศด้วยวิธีการพ่นแห้ง (Lab plant Spray dryer รุ่ น SD-Basic)
4. การประเมินสมบัติทางกายภาพ และเคมี
4.1 สมบัติทางกายภาพ
ใช้ตวั อย่างของผงเอนแคปซูเลตที่ได้ปริ มาณ 100 กรัม ในการประเมินสมบัติทางกายภาพ
การวัดค่าสี (Color Measuring)
วัดค่าสี โดยใช้เครื่ อง Hunter lab ระบบ CIE L*,a*,b* ด้วยเครื่ องวัดค่าสี Colorimeter บันทึกค่าความสว่าง
(*L) ค่าความเป็ นสี แดง(*a) และค่าความเป็ นสี เหลือง(*b)
การวัดความหนาแน่ นรวม (Bulk density)
ศึกษาความหนาแน่นรวม (Bulk density)โดยทาการชัง่ กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร เทตัวอย่างที่ได้
ใส่ ลงในกระบอกตวงผ่านกรวยกระดาษ หลังจากนั้นชัง่ กระบอกตวงที่บรรจุตวั อย่าง และอ่านปริ มาตรตัวอย่าง
คานวณค่าความหนาแน่นรวมในสมการที่ 1 โดยทาการทดลองจานวน 3 ซ้ า
สมการหาความหนาแน่นรวม (Bulk density)
ความหนาแน่นรวม =

มวล(กรัม)
ปริ มาตร(มิลลิลิตร)

(1)

การวัดปริมาณน้าอิสระ (Water Activity (aw))
วิ เคราะห์ ค่ า ปริ ม าณน้ าอิ ส ระ (aw) ด้ว ยเครื่ อ ง Water Activity รุ่ น AQUA LAB 4TE โดยบรรจุ ตัว อย่า ง
ประมาณ 2 ใน 3 ของภาชนะ นาไปเข้าเครื่ องวัดจนกระทัง่ ค่าคงที่ อ่านค่า aw ที่ได้โดยทาการทดลองจานวน 3 ซ้ า
4.2 สมบัติทางเคมี
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นาตัวอย่างผงเอนแคปซู เลตน้ ามันรกจันทน์เทศมาผสมกับน้ ากลัน่ โดยใช้อตั ราส่ วนของผงเอนแคปซู เลต
น้ ามัน รกจัน ทน์ เทศ : น้ ากลั่น เท่ า กับ 1 : 1 (w/v) ละลายผสมให้ เข้า กัน น าตัว อย่างที่ ไ ด้ม าวิ เคราะห์ ป ริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด
วิ เคราะห์ ป ริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ง หมด ด้ว ยวิ ธี Folin-Ciocalteu Reagent (ร้ อ ยละ 10) โดยน า
ตั ว อย่ า งปริ มาตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม Folin-Ciocalteu Reagent (ร้ อ ยละ 10) ปริ มาตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร วางทิ้ ง ไว้
ที่ อุณ หภู มิ ห้ อ งเป็ นเวลา 5 นาที จากนั้น เติ ม สารละลายโซเดี ย มคาร์ บ อเนต (ร้ อยละ 7.5) ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร
วางไว้ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเป็ นเวลา 60 นาที จากนั้ น วัด ค่ า ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 765 นาโนเมตร โดยใช้
กรดแกลลิกเป็ นสารมาตรฐาน และรายงานค่าในรู ปกรัมกรดแกลลิ กต่อมิลลิลิตร (g GAE/ ml) (ดัดแปลงจาก รุ่ ง
อรุ ณ และ ศริ นญา, 2563)
กิจกรรมการต้ านอนุมูลอิสระ
วิ เค ร าะ ห์ กิ จ ก ร รม ก ารต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ระ โ ด ย วิ ธี DPPH radicals scavenging โด ย น าตั ว อ ย่ า ง
ปริ มาตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม สารละลายอนุ มู ล อิ ส ระเสถี ย ร DPPH (0.15 มิ ล ลิ โ มลาร์ ) ปริ มาตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ผสมให้ เข้า กัน วางไว้ที่ มื ด ให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเป็ นเวลา 90 นาที จากนั้ น วัด ค่ า ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 517
นาโนเมตร โดยใช้กรดแอสคอร์บิกเป็ นสารมาตรฐาน และรายงานค่าในรู ปไมโครกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อมิลลิลิตร
(µg AAE/ ml) (ดัดแปลงจาก ศริ นญา และคณะ 2560)
ผลการศึกษา และอภิปรายผล
ผลของชนิดไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุณภาพทางกายภาพ
ผงเอนแคปซู เลตน้ ามันรกจันทน์เทศที่ได้มีลกั ษณะเป็ นผงแห้งสี ขาวอมเหลือง (รู ปที่ 2) เมื่อนามาประเมิน
สมบัติทางกายภาพของเอนแคปซูเลตรกจันทน์ พบว่าชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ไม่มีผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อ
ปริ ม าณน้ าอิ ส ระ(aw) และค่ า ความหนาแน่ น ปรากฎ (Bulk density) (p>0.05) ผงเอนแคปซู เลตที่ ใ ช้ส ารห่ อ หุ้ ม
มอลโทเดกซ์ตริ น มีค่าความสว่าง (*L) ค่าความเป็ นสี แดง (*a) และค่าความเป็ นสี เหลือง(*b) เท่ากับ 84.17 9.36
และ38.78 ตามลาดับ ผงเอนแคปซูเลตที่ใช้สารห่อหุม้ กัมอราบิกมีค่าความสว่าง (*L) ค่าความเป็ นสี แดง (*a) และค่า
ความเป็ นสี เหลือง (*b) เท่ากับ 84.47 6.49 และ 26.69 ตามลาดับ
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A

B

รู ปที่ 2 ผงเอนแคปซูเลตน้ ามันรกจันทน์เทศที่เตรี ยมได้จากการพ่นแห้งโดยใช้สารห่อหุม้ ที่แตกต่างกันมอลโท
เดกซ์ตริ น (A) และกัมอราบิก (B)
ผลของชนิดไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุณภาพทางเคมี
จากการตรวจประเมิ น สมบัติ ท างเคมี พบว่า ชนิ ดของไฮโดรคอลลอยด์มี ผลอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ต่ อ ปริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้ง หมด และกิ จกรรมการต้านอนุ มู ล อิ ส ระ (p<0.05) โดยผงเอนแคปซู เลตที่ เตรี ย มได้จาก
กัมอราบิกมี ปริ มาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีที่ DPPH radicals
scavenging ดีกว่าผงเอนแคปซู เลตที่ เตรี ยมได้จากมอลโทเดกซ์ ตริ น โดยมี ป ริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ กทั้งหมด
เท่ากับ 0.52 g GAE/ ml และกิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระเท่ากับ 155.31 µg AAE/ ml (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ สามารถ
อธิ บายได้ว่าประสิ ทธิ ภาพที่ดีของการทาเอนแคปซูเลตด้วยกัมอราบิกเป็ นผลเนื่ องจากโครงสร้างของกัมอราบิกที่
เป็ นโซ่ กิ่ง (highly branch) ของน้ าตาลซึ่งสามารถสร้างพันธะโควาเลนท์ได้ดีในระบบที่มีโปรตีนเพียงเล็กน้อยทาให้
เกิดโครงสร้างที่เป็ นฟิ ล์มช่วยในการห่ อหุ้มในระหว่างการทาเอนแคปซูเลต (Luiza and Caciano, 2016) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กลอยใจ (2556) ได้ทาการวิจยั ไว้วา่ น้ าสกัดใบเตยผงผสมกัมอราบิกมีฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระที่ดี โดย IC50 = 45.68 mg/ml ที่ความเข้มข้น 50 mg/ml สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50 % ซึ่ งน้ าสกัดใบเตยผง
ผสมมอลโทเดกซ์ตริ นที่ความเข้มข้น 50 mg/ml สามารถยับยั้งอนุ มูลอิสระได้เพียง 38.50 % อีกทั้งรุ่ งอรุ ณ (2562)
ได้รายงานว่าพบปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก และกิจกรรมในการต้านอนุ มูลอิส ระในรกจันทน์เทศ (Myristica
Fragrans Houtt.) เท่ากับ 1.702 mg GAE/ g FW และ 0.433 mg AAE/ g FW กล่าวว่าในรกจันทน์เทศมีปริ ม าณสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีของเอนแคปซูเลตน้ ามันรกจันทน์เทศ
hydrocolloid
Quality
Maltodextrin
Gum Arabic
ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด (g GAE/g)
0.44±0.0018b
0.52±0.0007a
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ(µg AAE/g)
90.22±13.6116b
155.31±9.4449a
ค่าความสว่าง (L*)
84.17±0.2736b
84.47±0.1522a
ค่าความเป็ นสี แดง (a*)
9.36±0.2045a
6.49±0.1091b
ค่าสี เหลือง (b*)
38.78±0.6196a
26.69±0.2539b
ค่าวอเตอร์แอคทิวีต้ ี (aW)
0.14±0.0141ns
0.14±0.0029ns
ค่าความหนาแน่นรวม ( g/cm3 )
0.41±0.0132ns
0.39±0.0185ns
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งที่มีตวั อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กแตกต่างกันแสดงถึง
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของผลการทดลองที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
a-b
ตัวอักษรที่แตกต่างกันที่กากับเหนือตัวเลขในแนวแถวแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
สรุปผล
จากผลการทดลองพบว่าชุ ดการทดลองที่ ดีที่ สุดคือเอนแคปซู เลตน้ ามันรกจันทน์ เทศที่ เตรี ยมได้จากการ
พ่ น แห้งด้วยกัม อราบิ ก ความเข้ม ข้น ร้อยละ 20 มี ป ริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้งหมดเท่ ากับ 0.52 g GAE/ ml และกิ จกรรม
การต้านอนุ มู ลอิ ส ระเท่ ากับ 155.31 µg AAE/ ml มีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และค่าความเป็ น
สี เหลือง (b*) เท่ากับ 84.47, 6.49 และ 26.69 ตามลาดับ ผงเอนแคปซู เลตน้ ามันรกจันทน์เทศลักษณะเป็ นผงแห้ง
สี ขาวเหลือง มีค่า aw เท่ากับ 0.14 มีค่าความหนาแน่นรวมเท่ากับ 0.39 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจยั นี้ ศึกษากระบวนการพ่นแห้งเพียงกระบวนการเดียวในการเตรี ยมเอนแคปซู เลต ซึ่ งควรศึกษา
เทคนิ ค อื่ นเพิ่ มเติ มมาใช้ในการเตรี ยมเอนแคปซู เลตเช่ น การอบแห้งแบบฟลู อิไดซ์เบดข้อดี ช่ วยท าให้อตั ราการ
อบแห้งเร็ วขึ้นเนื่ องจากใช้ลมร้อนเป่ าผ่านชั้นวัสดุ (Bed) ทาให้วสั ดุลอยตัวเป็ นอิสระเกิดการคลุกเคล้า และสัมผัส
กับลมร้อนอย่างสม่าเสมอ มีอตั ราการถ่ายเทความร้อน และมวลสู งสามารถลดความชื้นของวัสดุลงได้อย่างรวดเร็ ว
เหมาะกับใช้ทาแห้งวัสดุที่เป็ นเม็ดเล็กที่มีรูปทรง และขนาดสม่าเสมอ เช่นเมล็ดธัญพืช (Cereal grain) ถัว่ (Legume)
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เป็ นต้น และยังใช้ได้กบั ของเหลวแบบข้นหนื ด (Paste) เนื้ อผลไม้ (Pulp) อีกด้วย ดังนั้นหากมี การต่อยอดงานวิจยั
ควรศึ ก ษาการน าเทคนิ คอื่ น ๆมาใช้เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพที่ ดีข้ ึ นในการเตรี ยมเอนแคปซู เลตเพื่ อการปรั บ ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ศูนย์รังสิ ต ที่อานวยความสะดวกในเรื่ องของการใช้สถานที่อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ระหว่างปฏิบตั ิงานวิจยั
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บทคัดย่อ
ถัว่ หรั่ง เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในท้องถิ่นภาคใต้ มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีเหมาะที่จะนามาทดแทนแป้ ง
สาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กบั ผลิตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั จึงศึกษาปริ มาณผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ ง
สาลีในบราวนี่ ในระดับที่แตกต่างกัน 5 ระดับคือร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 ของน้ าหนักแป้ งสาลีท้ งั หมด โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อ คสมบู รณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และน าไปประเมิ น
คุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิม
แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – Point Hedonic Scale) โดยใช้ผูท้ ดสอบชิ ม จานวน 80 คน ซึ่ งเป็ นอาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร แล้ว น าผลที่ ไ ด้ม าวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี (Duncan’s New Multiple Rang Test, DMRT) พบว่าการใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลี
ในบราวนี่ ที่ ระดับ ร้ อ ยละ 50 ได้รับ การยอมรั บ สู ง สุ ด ในด้า นลัก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ สั ม ผัส และ
ความชอบโดยรวม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.92 8.10 8.03 7.70 7.85 และ 7.88 ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความชอบปานกลางและ
ชอบมาก เมื่อนามาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่าในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ผงถัว่ หรั่ง บราวนี่ แป้งสาลี
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Abstract
Bambara groundnut are an important economic crop in the southern region. Useful and nutritious suitable
to replace wheat flour in bakery products to increase the nutritional value of the product. The researchers
studied the amount of Bambara groundnut powder in place of wheat flour in brownies in 5 different levels: 0, 25,
50, 75 and 100 percent of the total wheat flour weight. The randomized complete block design (RCBD) was
planned and evaluated for sensory qualities in appearance, color, scent, taste, texture and personal preference. By
the tasting method 9 points (9 - Point Hedonic Scale), using 80 testers who are professors and students in the food
and nutrition program Faculty of Home Economics Technology Rajamangala University of Technology Phra
Nakhon. And use the results to analyze the variance ( ANOVA) and comparing the differences of the means (
Duncan's New Multiple Rang Test, DMRT) it was found that when we use the Bambara groundnut powder
instead of wheat flour in brownies in the level of 50 percent was the most accepted in appearance, color, scent,
taste, texture and personal preference which has an average of 7.92, 8.10, 8.03, 7.70, 7.85 and 7.88, respectively
in the moderate level and very like. Hence used to analyze the variance and compare the differences found that in
the appearance, color, scent, taste, texture and personal preference are significantly different in the level of 0.05
Keyword: Bambara groundnut powder, Brownie, Wheat flour
บทนา
การศึ กษาปริ มาณการใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในบราวนี่ ครั้งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณผง
ถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในบราวนี่ ถัว่ หรั่ง เป็ นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ งที่สาคัญของภาคใต้ สามารถทารายได้ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ได้ดี และมีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกถัว่ หรั่งเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกร
จะสามารถปลูกถัว่ หรั่งแบบผสมผสานกับพืชชนิ ดอื่นได้ เช่น ปลูกแซมร่ องกับสวนยางพารา สวนผลไม้หรื อสวน
มะพร้ า ว ส่ ว นใหญ่ นิ ย มปลู ก ในหลายจัง หวัด ทางภาคใต้ไ ด้แ ก่ นราธิ ว าส ยะลา ปั ต ตานี กระบี่ ตรั ง พัท ลุ ง
นครศรี ธ รรมราช และสุ ราษฎร์ ธ านี เป็ นต้น ถัว่ หรั่ งเป็ นพื ชตระกู ล ถัว่ อายุส้ ั น ทนต่อสิ่ ง แวดล้อมที่ ร้อนชื้ น ให้
ผลผลิตสู ง จึงเป็ นที่นิยมปลูกและบริ โภค เพราะมีรสชาติหวานและมีความมันเหมือนถัว่ ลิสง โดยสามารถนาถัว่ หรั่ง
สดมาต้ม หรื อย่างทั้งฝั กหรื อนาไปประกอบอาหารต่างๆ เช่น แกง ขนมหวาน อาหารว่าง ไส้ขนม หรื อบดทาแป้ ง
ถัว่ หรั่งโดยการใช้เมล็ดสดไปผ่านการแช่น้ า ต้มในน้ าเดือด และนาไปอบที่อุณหภูมิสูง ต้องบดและร่ อน จนได้เป็ น
แป้ งถัว่ หรั่ง แป้ งถัว่ หรั่งสามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ได้ เช่น โปรตีนเกษตร อาหารเจ เป็ นต้น ทั้งนี้
ถัว่ หรั่งยังเป็ นแหล่งของสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะมีโปรตีนร้อยละ 18.3–22.1 เส้นใยอาหาร
ร้อยละ 0.8–5.2 ไขมันร้อยละ 1.2–6.6 และคาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 55.6–67.1 ซึ่ งสู งกว่า ถัว่ ชนิ ดอื่นๆ นอกจากนี้ ยงั
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พบว่าถัว่ หรั่งยังปราศจากสารกลูเตน (Gluten) ทาให้ผทู ้ ี่แพ้กลูเตนสามารถบริ โภคได้ จึงทาให้เหมาะสาหรับกับผูท้ ี่
แพ้กลูเตนในแป้งสาลี และยังสามารถบริ โภคถัว่ หรั่งในรู ปแบบผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆได้ (กมลทิพย์, 2553)
บราวนี่เป็ นผลิตภัณฑ์เบเกอรี ชนิดคุกกี้ จัดอยู่ในประเภทคุกกี้ชนิดแท่ง มีสีน้ าตาลเข้ม รู ปทรงแบนหนา ตัด
แบ่งเป็ นชิ้นสี่ เหลี่ยม มีส่วนผสมของแป้ งสาสี น้ าตาล ถัว่ และส่ วนผสมอื่นๆ มีรสชาติที่เข้มข้นของช็อกโกแลต มี
เนื้ อสัมผัสที่ไม่ฟูเหมือนขนมเค้ก แต่มีลกั ษณะคล้ายเค้กกึ่งคุกกี้ บราวนี่ ถือเป็ นเบเกอรี ชนิ ดหนึ่ งที่นิยมบริ โภคกัน
มากในประเทศไทย เพราะรับประทานง่าย และมีวิธีการทาที่ง่ายไม่ยุ่ งยาก (จิตธนา และอรอนงค์, 2555) ผูว้ ิจยั จึงมี
แนวคิดที่จะศึกษาปริ มาณผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในบราวนี่ เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่หันมาดูแล
เรื่ องสุ ขภาพกันมากขึ้น การศึกษาปริ มาณการใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในบราวนี่ จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับ
ผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ และเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกถัว่ หรั่ง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
ถัว่ หรั่งที่นามาทาผงถัว่ หรั่งในการศึกษาปริ มาณการใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่ เป็ นถัว่ หรั่ง
พันธุ์พ้นื เมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
นาถัว่ หรั่ง 1,000 กรัม มาล้าง และคัดเลือกเมล็ดเสี ยออกแช่น้ า 24 ชัว่ โมง
ลอกเปลือกหุม้ เมล็ดออก
นาถัว่ ไปต้มในน้ าเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที
พักถัว่ ให้สะเด็ดน้ าแล้วนาไปอบแห้ง 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
นาถัว่ มาบดแล้วร่ อนผ่านตะแกรงแยกกากออก
ผงถัว่ หรั่ง 370 กรัม
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการทาผงถัว่ หรั่ง (กมลทิพย์, 2553)
2. วิธีการทดลอง
การศึกษาปริมาณผงถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่
การวิจยั ครั้งนี้ ได้นาสู ตรพื้นฐานบราวนี่ ที่ใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลี ที่ผ่านการคัดเลือกจากสู ตรพื้นฐาน
มาทาการศึกษาปริ มาณผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในบราวนี่ โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์
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(Randomized Complete Block Design, RCBD) โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic
Scale) โดยใช้ผชู ้ ิมจานวน 80 คน
ตารางที่ 1 ปริ มาณการใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้งสาลีที่เหมาะสม
วัตถุดิบ
ปริมาณการใช้ ผงถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี (ร้ อยละ)
0
25
50
75
แป้งสาลี
125
93.75
62.5
31.25
ผงโกโก้
30
30
30
30
กลิ่นวานิลลา
15
15
15
15
ไข่ไก่
150
150
150
150
น้ าตาลทราย
190
190
190
190
ดาร์กช็อกโกแลต
150
150
150
150
เนยสด
200
200
200
200
ผงฟู
2
2
2
2
ผงถัว่ หรั่ง
31.25
62.5
93.75

100
30
15
150
190
150
200
2
125

3. การวิเคราะห์ ผล
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสู ตรพื้นฐานบราวนี่ และการศึกษาปริ มาณใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในบ
ราวนี่ มาหาค่ าเฉลี่ ย (X̅) และนามาวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเที ย บ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบวิธี (Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติ
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษาปริมาณผงถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่
จากการศึกษาปริ มาณผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในบราวนี่ ในระดับที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คือร้อยละ 0 25
50 75 และ100 ของน้ าหนักแป้ งสาลีในบราวนี่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized
Complete Block Deign, RCBD) และนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น
รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 – Point Hedonic
Scale) ใช้ผูช้ ิ ม จานวน 80 คน นาข้อมู ลที่ ได้ม าหาค่าเฉลี่ ย (x̅) วิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of Variance,
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ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยวิธี (Duncan’s New Multiple Range Test, DMRT) ปริ มาณผง
ถัว่ หรั่งทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่ ดังตาราง ที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ ย คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส และค่ าความแตกต่ า งของปริ ม าณผงถั่วหรั่ งทดแทนแป้ งสาลี
ในบราวนี่ จานวน 5 สูตร
คุณภาพทาง
ค่าเฉลีย่ และความแตกต่าง
ประสาทสัมผัส
สู ตรพื้นฐาน ร้ อยละ25 ร้ อยละ50 ร้ อยละ75 ร้ อยละ100
ลักษณะปรากฏ 7.82+1.03a 7.75+1.03ab 7.92+0.91a 7.45+0.98b 7.62+1.12ab
สี
7.93+0.85ab 7.87+0.96ab 8.10+0.87a 7.75+0.80b 7.63+1.05b
กลิ่น
7.63+1.10b 7.85+1.09ab 8.03+0.91a 7.65+1.09b 7.70+1.13ab
รสชาติ
7.58+0.98a 7.67+0.94a 7.70+0.88a 7.60+0.84a 7.25+1.07b
เนื้อสัมผัส
7.55+0.98ab 7.62+1.05ab 7.85+0.80a 7.57+0.95ab 7.32+1.11b
ความชอบโดยรวม 7.65+0.92ab 7.65+0.92ab 7.88+0.72a 7.60+0.87ab 7.38+1.07b
หมายเหตุ : ตัวอักษรแนวนอนต่างกัน หมายถึงค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าร้อยละ 50 ผูช้ ิมให้การยอมรับ มากที่สุด
โดยมีค่าคะแนนความชอบในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมที่ระดับ 7.92
8.10 8.03 7.70 7.85 และ7.88 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับความชอบปานกลางและชอบมาก เมื่อนามาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าในด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รู ปที่ 1 บราวนี่ที่ใช้ถวั่ หรั่งทดแทนแป้งสาลีท้ งั 5 ระดับ
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของผงถัว่ หรั่ง 100 กรัม
องค์ประกอบทางเคมี
ผงถั่วแบบไม่ผ่านการต้ม

ผงถั่วแบบผ่านการต้ม

ความชื้น

5.00+1.25b

8.12+0.10a

คาร์โบไฮเดรต

66.75+0.42b

68.74+0.08a

โปรตีน

8.33+0.8b

9.53+0.09a

ไขมัน

7.68+0.21b

8.64+0.57a

เถ้า

3.73+0.0a

3.08+0.37b

เยือ่ ใย

5.33+0.23a

4.90+0.56b

หมายเหตุ : ตัวอักษรแนวนอนต่างกัน หมายถึงค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของผงถัว่ หรั่งแบบผ่านการต้มมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าแบบไม่ผ่านการ
ต้มในด้าน ความชื้น คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน มีค่าเฉลี่ย 8.12 68.74 9.53 และ 8.64 ตามลาดับ และในด้าน
เถ้าและเยื่อใย มีค่าเฉลี่ย 3.08 และ 4.90 ตามลาดับ เพราะการให้ความร้อนโดยการต้มในน้ าเดือด ทาให้โครงสร้าง
ของถัว่ หรั่ งมี พ องตัว ขยายตัว และดู ดซับ ความชื้ น จากกระบวนการต้มทาให้มีค่าความชื้ นเพิ่ มสู งขึ้น ส่ งผลให้
คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น และไขมัน สู ง ขึ้ นตามล าดับ แต่ จะมี ผ ลให้ ค่ าเฉลี่ ย เถ้า และเยื่อใย ลดลง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ (กมลทิพย์ 2553) พบว่าการต้มอาจทาให้สารประกอบอนิ นทรี ยเ์ กิดการละลายไปกับน้ าออกมา ส่ งผล
ให้ปริ มาณเถ้า และเยือ่ ใยลดต่าลง
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของบราวนี่ 100 กรัม
องค์ประกอบทางเคมี
สู ตรพื้นฐาน
สู ตรทดแทนร้ อยละ 50
ความชื้น
14.82+1.54b
20.41+6.04a
คาร์โบไฮเดรต
45.64+1.16a
40.32+2.27b
โปรตีน
4.14+0.15b
5.08+0.12a
ไขมัน
29.56+0.14a
28.68+0.39b
เถ้า
2.46+0.03b
3.43+0.39a
เยือ่ ใย
3.38+0.21b
3.43+0.39a
หมายเหตุ : ตัวอักษรแนวนอนต่างกัน หมายถึงค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า บราวนี่ ที่ใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้งสาลีในระดับ
ร้อยละ 50 แตกต่างกับบราวนี่ สูตรพื้นฐาน โดยค่า ความชื้น โปรตีน เถ้า เยือ่ ใย มีค่าเฉลี่ย20.41 5.08 3.43 และ3.43
ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าสู ตรพื้นฐาน เนื่องจากในถัว่ หรั่งมีโปรตีน เถ้า เยือ่ ใยที่สูงกว่าแป้งสาลี ไขมันลดลง เมื่อคิดเป็ น
ร้ อ ยละโดยน าค่ า ความชื้ น ของสู ต รทดแทน สู ต รพื้ น ฐานออกจะได้ค่ าเฉลี่ ย 36.03 และ34.70 ตามล าดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการทดลองของ กมลทิพย์ (2553) พบว่าเมื่ออัตราส่ วนของแป้งถัว่ หรั่งเพิ่มมากขึ้นปริ มาณโปรตีนและ
เถ้าจะสู งขึ้น แต่ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตและไขมันจะลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากแป้ งถัว่ หรั่งมีปริ มาณโปรตีนสู งกว่าแป้ ง
สาลีนนั่ เอง ดังนั้น เมื่อใช้ปริ มาณที่เพิ่มขึ้นจึงส่ งผลให้แป้ งผสมมีปริ มาณโปรตีนเพิ่มสู งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผล
ให้คาร์โบไฮเดรตลดต่าลงด้วย
สรุปผล
การศึกษาปริ มาณการใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในบราวนี่ การศึกษาองค์ประกอบของผงถัว่ หรั่งแบบ
ผ่านการต้มมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแบบไม่ผา่ นการต้มในด้าน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน มีค่าเฉลี่ย 68.74 9.53 และ
8.64 ตามลาดับ และจากการศึ กษาผลการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบทางเคมี ข องการศึ กษาปริ มาณการใช้ผงถั่วหรั่ ง
ทดแทนแป้งสาลีในบราวนี่พบว่า บราวนี่ที่ใช้ผงถัว่ หรั่งทดแทนแป้ งสาลีในระดับร้อยละ 50 แตกต่างกับบราวนี่สูตร
พื้นฐาน โดยที่มีค่าความชื้น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย เท่ากับ 20.41 40.32 5.08 28.68 3.43 และ 3.43
ตามลาดับ
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องขนมแก่ นตะวันสู ตรลดพลังงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสู ตรพื้นฐานขนมแก่นตะวัน ซึ่ ง
เป็ นขนมประเภทนึ่ งที่ ดัดแปลงจากการใช้หัวแก่ นตะวันสดมาทดแทนมันสาปะหลังในสู ตรขนมมันสาปะหลัง
ประเมิ นคุณภาพทางประสาทสัมผัสขนมแก่นตะวันด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point
Hedonic Scale) พบว่าผูช้ ิ มให้การยอมรั บ สู ตรพื้ นฐานสู ตรที่ 2 มากกว่าสู ตรที่ 1 และสู ตรที่ 3 ส่ วนผสมในสู ตร
ประกอบด้วย หัวแก่นตะวันขูด มะพร้าวทึนทึก แป้ งมันสาปะหลัง แป้งข้าวโพด น้ าตาลทราย และเกลือ โดยผูช้ ิมให้
การยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.07 8.08
7.85 7.93 7.98 และ 7.98 ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความชอบปานกลางถึงชอบมาก ด้วยหัวแก่นตะวันมีรสหวานจึงได้
ศึกษาการลดน้ าตาลในสู ตรขนมแก่นตะวันโดยลดที่ระดับ 0% 25% 50% 75% และ 100% ของปริ มาณน้ าตาลใน
สู ตรพื้ นฐาน ผลการทดสอบชิ ม พบว่าคะแนนความชอบด้านลัก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสั ม ผัส และ
ความชอบโดยรวม ของแต่ละสู ตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยสู ตรที่ผูช้ ิ มให้การ
ยอมรับมากที่สุดเป็ นสู ตรที่ ลดน้ าตาลลง 75% มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม เท่ากับ 8.05 7.93 7.55 7.82 และ 7.83 ตามลาดับ อยู่ในระดับความชอบปานกลางถึงชอบมาก
จากการคานวณคุณค่าทางโภชนาการของขนมแก่นตะวันพบว่าปริ มาณโปรตีน ไขมัน และใยอาหารของขนมแก่น
ตะวันยังคงเดิม ยกเว้นพลังงานและคาร์โบไฮเดตรที่ขนมแก่นตะวันสู ตรลดน้ าตาล 75% มีพลังงานลดลง 936 แคลอ
รี่ และคาร์ โบไฮเดรตลดลง 241.79 กรั ม ดังนั้นจึ งมี ค วามเหมาะสมในการพัฒ นาขนมแก่ นตะวัน เป็ นขนมเพื่ อ
สุขภาพได้
คาสาคัญ: ขนมแก่นตะวัน ลดพลังงาน ขนมประเภทนึ่ง
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Abstract
The study of Khanom Kaen Tawan (Jerusalem Artichoke) energy reduction recipe aimed to study
the basic recipe of Khanom Kaen Tawan, a steamed dessert that replaced cassava with fresh Jerusalem Artichoke.
The sensory qualities of Khanom Kaen Tawan were evaluated with preference rating (9 - Point Hedonic Scale).
The results of the study of the basic recipe of Khanom Kaen Tawan found that the panelists accepted the basic
formula 2 more than formula 1 and 3. Ingredients in the recipe include grated sunflower heads, dull coconut,
tapioca flour, cornstarch, sugar, and salt. The panelists agreed on appearance, color, smell, taste, texture and
overall liking with average scores of 8.07, 8.08, 7.85, 7.93, 7.98 and 7.98, respectively, meaning that their
preferences were medium to very likable. Because the Jerusalem Artichoke is sweet, the sugar reduction levels in
Khanom Kaen Tawan recipes from the basic recipe were studied by 0, 25, 50, 75, and 100%. Color, smell, taste,
texture, and overall preferences. There are statistically significant differences (p≤0.05). The sensory evaluation
results showed that the scores of appearances, color, smell, taste, texture and overall preference were statistically
significantly different (p≤0.05). The panelist accepted the 75% reduced sugar formula in terms of appearance,
color, taste, texture and preference scores were 8.05, 7.93, 7.55, 7.82 and 7.83, respectively. According to the
nutritional value calculation, it was found that the protein, fat and dietary fiber content of Kaen Tawan dessert
was unchanged. While energy and carbohydrates of Kaen Tawan 75% reduced sugar recipe decreased by 936 Cal
and 241.79 g, respectively, Therefore, Kaen Tawan is suitable for developing into a healthy dessert.
Keyword: Jerusalem Artichoke Dessert, Energy – Reducing, Steamed Dessert
บทนา
ขนมไทยประเภทนึ่ง เป็ นขนมที่หาซื้ อได้ง่ายในท้องตลาด ขนมประเภทนี้ มีความหลากหลายของลักษณะ
ด้วยมีการใช้วตั ถุดิบที่แตกต่างกันมาทาขนม ได้แก่ แป้ง ไข่ ถัว่ ผัก และผลไม้ เติมความหวาน ด้วยน้ าตาล และความ
มันด้วยมะพร้าว หรื อกะทิ แล้วทาให้สุกด้วยความร้อนจากไอน้ า ได้แก่ ขนมถ้วยฟู ขนมกล้วย ขนมน้ าดอกไม้ ขนม
ชั้น ขนมขี้หนู ขนมทราย ขนมเที ยน ขนมดอกโสน ขนมดอกดิน ข้าวต้มมัด ขนมมันสาปะหลัง เป็ นต้น (เยาวภา,
2554) ทาให้ขนมไทยให้พลังงานสู ง ในปั จจุบนั มีกระแสการรักสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความใส่ ใจเรื่ องอาหารมากขึ้น
ทาผูม้ ีความวลกับการบริ โภคขนมไทยในปริ มาณมาก จึงทาให้มีการศึกษางานวิจยั หรื อการตลาดที่ได้พฒั นาสู ตร
ขนมไทยให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นด้วยการเสริ มหรื อทดแทนวัตถุดิบบางชนิ ดเพื่อให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เช่น การเสริ มหรื อทดแทนด้วยแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke) ซึ่งเดิมเป็ นพืชที่มี
ถิ่นกาเนิ ดอยู่ที่ทวีปอเมริ กาเหนื อก่อนจะนาเข้ามาปลูกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2539 ส่ วนที่นามาบรโภคเป็ นหัวแก่น
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ตะวันมีลกั ษณะคล้ายขิง หรื อ ข่า มีหลายสี ได้แก่ สี แดง สี เหลือง และสี ขาว มีรสชาติคล้ายมันฝรั่ง แห้ว และมันแกว แต่
มีรสหวานกว่าเล็กน้อย สามารถนามาแปรรู ปเป็ นอาหารคาวหวานได้หลากหลายเมนู ส่ วนหัวของแก่นตะวันจะมี
สารอินนูลินที่เต็มไปด้วยน้ าตาลฟรักโทสโมเลกุลยาว จึงเป็ นพืชพรี ไบโอติกที่มีเส้นใยสู งมากและยังมีสารอาหารที่มี
คุณสมบัติเชิ งหน้าที่ อีก เช่ น วิตามิ นบี 1 ท าหน้าที่ ช่วยป้ องกันโรคเหน็บชา วิตามินบี 2 ทาหน้า ที่ ช่วยในการบารุ ง
ผิวพรรณ วิตามินบี 3 ทาหน้าที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ส่ วนแร่ ธาตุประกอบด้วย แมกนี เซียม
แคลเซียม โพแทสเซียม ทาหน้าที่ช่วยควบคุมการทางานของกล้ามเนื้ อหัวใจ และธาตุเหล็ก ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
ของเม็ดเลือดแดง ยังมีส ารต่างๆ ที่ทาหน้าที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด (ครรชิต,
2561)
จากคุณประโยชน์ของแก่ นตะวันผูว้ ิจยั จึ งสนใจในการพัฒนาเป็ นขนมชนิ ดใหม่เพื่อเป็ นแนวทางการใช้
ประโยชน์สาหรับการบริ โภคหัวแก่นตะวัน โดยดัดแปลงจากสู ตรของขนมมันสาปะหลังซึ่ งเป็ นขนมประเภทนึ่ ง
มีวตั ถุดิบเดิม ได้แก่ มันสาปะหลัง มะพร้าว แป้งมันสาปะหลัง แป้งข้าวโพด น้ าตาลทราย เกลือ ซึ่งในสู ตรมีน้ าตาล
เป็ นส่วนผสมค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 15-30 ของน้ าหนักส่ วนผสมทาให้ขนมมันสาปะหลังเป็ นขนม
ที่ให้พลังงานค่อนข้างสู งจากส่ วนประกอบหลักที่เป็ นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตจากมันสาปะหลัง แป้ง น้ าตาล และไขมัน
จากมะพร้าว เมื่อดัดแปลงสู ตรโดยใช้แก่นตะวันทดแทนมันสาปะหลัง ด้วยแก่นตะวันมีรสชาติหวานจึงควรลด
ปริ มาณน้ าตาลในสู ตรลงเพื่อพัฒนาเป็ นขนมสู ตรลดพลังงาน โดยการศึกษาสู ตรพื้นฐานขนมแก่นตะวัน และศึกษา
การลดปริ ม าณน้ าตาลในสู ตรขนมแก่ นตะวัน ทาให้ขนมแก่ นตะวันมี พ ลังงานลดลง เพื่อเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือก
สาหรับคนรักสุ ขภาพที่ได้ประโยชน์จากคุณค่าของแก่นตะวัน และเหมาะสาหรับผูท้ ี่กงั วลกับการบริ โภคน้ าตาลให้
สามารถรับประทานขนมได้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
แก่ นตะวันสด (แปลงปลูกจังหวัดนครปฐม) นามาปอกผิวด้านนอกออกแล้วขูดเป็ นเส้ นๆ น้ าตาลทราย
(ตรามิตรผล) มะพร้าวทึ กทึก และ มะพร้าวขูดขาว (ตลาดเทเวศร์ ) เกลือป่ น (ตราทหารพราน) แป้ งท้าวยายม่อม
(ยี่ห้อปลามังกร) แป้ งมันสาปะหลัง (ยี่ห้อปลามังกร) แป้ งข้าวโพด (ยี่ห้อคนอร์ )แป้ งถัว่ เขียว (ยี่ห้อต้นสน) น้ าลอย
ดอกมะลิ (ดอกมะลิสดล้างน้ า แล้วแช่ไว้ในน้ าสะอาดก่อนนาไปใช้)
2. วิธีการทดลอง
2.1 การศึกษาสู ตรพื้นฐานขนมแก่ นตะวัน
ศึ ก ษาสู ต รพื้ น ฐานขนมแก่ น ตะวัน จานวน 3 สู ต ร (ตารางที ่ 1) โดยดัด แปลงจากสู ต รขนมมัน
สาปะหลัง โดยใช้แ ก่ น ตะวัน สดทดแทนมัน ส าปะหลัง ในสู ต รเดิ ม ขั้น ตอนการท าขนมดัง แผนภูมิ ที ่ 1วาง
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แผนการทดลองแบบสุ ่ ม ในบล็อ กสมบูร ณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) น าขนมที ่ไ ด้ม า
ประเมิ นคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ด้วยวิ ธี การชิ ม แบบให้ คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) โดยให้ผู ท้ ดสอบชิ ม เป็ นนัก ศึก ษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 40 คน
ชั่งส่ วนผสมตามสู ตร
ผสมแก่ นตะวันขูด น้าตาลทราย แป้ งมันสาปะหลัง แป้ งข้ าวโพดเข้ าด้ วยกัน
ขยาจนน้าตาลทรายละลาย เป็ นเวลา 5 นาที ใส่ น้าเปล่าคนให้ เข้ากัน
คลุกมะพร้ าวทึนทึกกับเกลือให้ เข้ ากัน
นึ่งถ้วยตะไลเปล่าในลังถึง เป็ นเวลา 4 นาที
ตักขนมแก่นตะวันใส่ ถ้วยตะไล ถ้วยละ 15 กรัม โรยหน้ าด้ วยมะพร้ าวทึนทึก 1/4 ช้ อนชา (1กรัม)
นึ่งขนมเป็ นเวลา 10 นาที
พักขนมให้ เย็น เป็ นเวลา 10 นาที แคะขนมออกจากถ้วย
ขนมแก่ นตะวัน
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนผลิตขนมแก่นตะวัน
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ตารางที่ 1 สู ตรพื้นฐานขนมแก่นตะวัน
สู ตรที่ 1
สู ตรที่ 2
สู ตรที่ 3
วัตถุดิบ
กรัม
ร้ อยละ
กรัม
ร้ อยละ
กรัม
ร้ อยละ
แก่นตะวันขูด
500
56.18
500
28.53
500
43.76
น้ าตาลทราย
250
28.09
325
18.54
250
21.88
มะพร้าวทึนทึก
150
8.56
250
21.88
มะพร้าวขูดขาว
125
14.04
เกลือป่ น
2.5
0.14
2.5
0.22
แป้งท้าวยายม่อม
15
1.69
แป้งมันสาปะหลัง
150
8.56
แป้งข้าวโพด
25
1.43
แป้งถัว่ เขียว
15
1.31
น้ าเปล่า
600
34.24
น้ าลอยดอกมะลิ
125
10.94
ที่มา : สูตร 1 ดัดแปลงสูตรจาก ธนศักดิ์ (2559) สูตร 2 ดัดแปลงสูตรจาก รัมภา (2552)
สูตร 3 ดัดแปลงสูตรจาก อบเชย (2551)
2.2 การลดปริมาณน้าตาลในขนมแก่นตะวัน
ศึกษาการลดปริ มาณน้ าตาลในขนมแก่นตะวันจานวน 5 ระดับ ได้แก่ ล ดน้ า ตาลลง 0% 25% 50% 75%
และ 100% ของปริ ม าณน้ า ตาลทั้ง หมดในสู ตรพื้ นฐาน (ตารางที่ 2) โดยมี ข้ นั ตอนการทาขนมดัง แผนภาพที่ 1
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อ กสมบูร ณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ประเมิน คุณ ภาพ
ทางประสาทสัม ผัส ในด้า นลัก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ สัม ผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิม
แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) โดยให้ผูช้ ิ มจานวน 80 คน
ตารางที่ 2 สู ตรขนมแก่นตะวันที่มีการลดปริ มาณน้ าตาลในส่ วนผสม
น้าหนักวัตถุดิบ (กรัม)
วัตถุดิบ
พื้นฐาน (0%) ลดน้าตาล 25% ลดน้าตาล 50% ลดน้าตาล 75% ลดน้าตาล 100%
500
500
500
500
500
แก่นตะวันขูด
น้ าตาลทราย
325
243.8
162.5
81.25
0
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วัตถุดิบ
มะพร้าวทึนทึก
แป้งมันสาปะหลัง
แป้งข้าวโพด
เกลือป่ น
น้ าเปล่า

น้าหนักวัตถุดิบ (กรัม)
พื้นฐาน (0%) ลดน้าตาล 25% ลดน้าตาล 50% ลดน้าตาล 75% ลดน้าตาล 100%
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
25
25
25
25
25
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
600
600
600
600
600

3. การวิเคราะห์ ผล
น าคะแนนความชอบที ่ไ ด้ม าหาค่า เฉลี ่ย (𝑥̅ ) วิเ คราะห์ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance,
ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย โดยวิ ธี (Least Significant Difference, LSD) ที่ ระดับ ความ
เชื่อมัน่ ที่ 0.05 โดยวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1 ผลการศึกษาสู ตรพื้นฐานขนมแก่ นตะวัน
คะแนนความชอบเฉลี่ยขนมแก่นตะวันสู ตรพื้นฐาน 3 สูตร แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนความชอบเฉลี่ยขนมแก่นตะวันสู ตรพื้นฐาน 3 สูตร
คะแนนความชอบเฉลีย่
คุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัส
สู ตรที่ 1
สู ตรที่ 2
ลักษณะปรากฏ
7.67±0.83b
8.07±0.73a
สี
7.65±0.86b
8.08±0.80a
กลิ่นns
7.58±0.96
7.85±0.98
รสชาติ
7.40±0.84b
7.93±0.89a
เนื้อสัมผัส
7.48±0.78b
7.98±0.83a
ความชอบโดยรวมns
7.65±0.77
7.98±0.97

สู ตรที่ 3
7.75±0.78ab
7.65±0.98b
7.65±0.98
7.70±1.07ab
7.60±1.01ab
7.65±1.03

หมายเหตุ : a b ที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
ที่กากับคุณลักษณะ หมายถึง ค่าในแนวนอนที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)

จากตารางที่ 3 เมื่ อน าคะแนนความชอบขนมแก่ น ตะวัน ทั้ง 3 สู ต ร มาวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนและ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ และเนื้ อสัมผัส มีความ
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แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ส่ วนด้านกลิ่ น และความชอบโดยรวม ไม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูช้ ิมให้คะแนนความชอบสู ตรพื้นฐานขนมแก่นตะวันสู ตรที่ 2 มากกว่าสู ตรที่ 3
ในด้านกลิ่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.07 8.08 7.85 7.93 7.98 และ 7.98 ตามลาดับ อยู่ในระดับความชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก ได้คะแนนสู งกว่าสู ตรอื่นในทุกคุณลักษณะ ดังนั้นจึงเลือกสู ตรขนมแก่นตะวันสู ตรที่ 2 เป็ น
สู ตรพื้นฐานในการทดลองขั้นต่อไป
4.2 ผลการศึกษาการลดปริมาณน้าตาลในขนมแก่นตะวัน
การลดปริ มาณน้ าตาลในขนมแก่นตะวันในปริ มาณที่ แตกต่างกัน จานวน 5 ระดับ ได้แ ก่ สู ต รพื้ น ฐาน
(ลด 0%) สู ตรลดน้ าตาล 25% 50% 75% และ100% แสดงผลคะแนนความชอบในแต่ละสู ตร ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบเฉลี่ยขนมแก่นตะวันที่มีการลดปริ มาณน้ าตาลจานวน 5 สู ตร
คะแนนความชอบเฉลีย่
คุณลักษณะ
พื้นฐาน
ลดน้าตาล
ลดน้าตาล
ลดน้าตาล
(0%)
25%
50%
75%
ลักษณะปรากฏ
8.03±0.62a
7.02±0.78c
7.55±0.87b
8.05±0.75a
สี
7.58±0.74b
6.93±0.87c
7.63±0.83b
7.93±0.94a
กลิ่น
7.30±0.97ab
6.87±0.98c
7.52±0.90a
7.33±0.97ab
รสชาติ
7.45±0.78a
6.73±0.80b
7.50±0.81a
7.55±0.75a
เนื้อสัมผัส
7.50±1.01b
6.75±0.90c
7.65±0.98ab
7.82±0.81a
ความชอบโดยรวม
7.50±0.75b
7.02±0.89c
7.65±0.89ab
7.83±0.95a

ลดน้าตาล
100%
6.93±0.89c
6.87±0.89c
7.13±0.96bc
7.03±0.79b
6.92±0.91c
6.98±0.70c

หมายเหตุ : a b c ที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

จากตารางที่ 4 เมื่อนาคะแนนความชอบมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่างทาง
สถิติ พบว่าคุณลักษณะทุกด้านทั้งด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผูช้ ิมให้คะแนนความชอบขนมแก่นตะวันสู ตรที่มีการ
ลดปริ มาณน้ าตาลในสู ตร 75% คะแนนสู งกว่าสู ตรอื่นในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 8.05 7.93 7.55 7.82 และ 7.83 ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความชอบปานกลางถึงชอบมาก ส่ วน
ในด้านกลิ่น ผูช้ ิ มให้คะแนนความชอบสู ตรที่ลดปริ มาณน้ าตาลในขนมแก่นตะวัน 75% และ 50% สู งไม่ต่างกัน
(p>0.05) ด้วยในหัวแก่นตะวันมีรสชาติหวานเมื่อนามาทาขนมทาให้ขนมยิ่งมีรสชาติหวานมากขึ้น จึงสามารถลด
ปริ มาณน้ าตาลในสู ตรได้ถึง 75 % แต่ยงั คงมีน้ าตาลคงเหลือในส่ วนผสมอีก 25% ด้วยน้ าตาลทรายที่ยงั มีอยู่ในสู ตร
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จะทาให้คุณลักษณะขนมหนืดไม่เหลวเกินไป ถ้าไม่ใช้น้ าตาลเลยลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมจะเหลวไม่เกาะตัวกัน
จากผลที่ได้จึงนาสู ตรขนมแก่นตะวันที่ลดปริ มาณน้ าตาลลง 75% เป็ นสู ตรที่ได้รับการยอมรับ และนาไปคานวณ
คุณค่าทางโภชนาการ ผลแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนาการขนมแก่นตะวันสู ตรพื้นฐานและขนมแก่นตะวันสู ตรลดน้ าตาล 75%
ขนมแก่ นตะวัน
ขนมแก่ นตะวัน
คุณค่ าทางโภชนาการ
สู ตรพื้นฐาน
สู ตรลดน้าตาล 75%
พลังงาน (แคลอรี่ )
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)

2,380
580.49
12.68
8.82
8.00

1,444
338.70
12.68
8.82
8.00

จากตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบคุณค่าทางโภชนาการขนมแก่นตะวันสู ตรพื้นฐานกับขนมแก่นตะวัน สู ตรลด
น้ าตาล 75% จากการคานวณพบว่าขนมแก่นตะวันสู ตรพื้นฐาน มีพลังงาน 2,380 แคลอรี่ ส่ วนขนมแก่นตะวันสู ตร
ลดน้ าตาล 75% มีพลังงาน 1,444 แคลอรี่ พลังงานลดลง 936 แคลอรี่ ลดลง คิดเป็ นลดลง 39.33% จากสู ตรพื้นฐาน
โดยคาร์ โบไฮเดรตลดลง 241.79 กรัม ส่ วนปริ มาณโปรตีน ไขมัน และใยอาหารของสู ตรพื้นฐานและสู ตรลดน้ าตาล
ยังคงเดิม
สรุปผล
ผูท้ ดสอบชิ ม ให้ ก ารยอมรั บ ขนมแก่ น ตะวัน ที่ ดัด แปลงจากสู ต รขนมมัน ส าปะหลัง สู ต รพื้ น ฐานที่ 2
ประกอบด้วยหัวแก่นตะวันขูด มะพร้าวทึนทึก แป้งมันสาปะหลัง แป้งข้าวโพด น้ าตาลทราย และเกลือ โดยผูช้ ิมให้
คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมที่ 8.07 8.08 7.85 7.93 7.98 และ 7.98
ตามลาดับ และสามารถลดปริ มาณน้ าตาลในขนมแก่นตะวันจากสู ตรพื้ นฐานลงได้ 75% โดยได้คะแนนความชอบ
ในด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ที่ 8.05 7.93 7.55 7.82 และ 7.83 ตามลาดับ
ขนมแก่นตะวันสู ตรพื้นฐานมี พลังงาน 2,380 แคลอรี่ ส่ วนขนมแก่ นตะวันสู ตรลดน้ าตาล 75% มีพลังงาน 1,444
แคลอรี่ พลังงานลดลง 936 แคลอรี่ คิดเป็ นการลดลง 39.33% จากสู ตรพื้ นฐาน จึ งเป็ นขนมแก่ นตะวันสู ตรลด
พลังงานเหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพได้
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การศึกษาแป้งถั่วขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ ตสับปะรดไต้ หวัน
Study on White Bean Flour in Place of Wheat Flour in Taiwan Pineapple Tart
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ* สุนิสา หวังอีน และ สิ ริญา แจ้งกัน
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*

บทคัดย่อ
ทาร์ตสับปะรดไต้หวัน เป็ นขนมอบชนิ ดหนึ่ งที่มีขนาดเล็ก มีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลัก ได้แก่ แป้ งสาลี
น้ าตาลทราย เนย และไข่ ทาร์ ตสับ ปะรดไต้หวันได้รับ ความนิ ยมในหลายประเทศ เช่ น ไต้หวัน จีน และญี่ ปุ่ น
รวมถึงประเทศไทย ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวทดแทนแป้ งสาลี ในทาร์ตสับปะรดไต้หวัน 5
ระดับ คือ ร้อยละ 0 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 100 ของแป้ งสาลีท้ งั หมด โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม ในบล็อกสมบู รณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) น าไปประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาท
สัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) ผลการศึกษาแป้ งถัว่ ขาวทดแทนแป้ งสาลีในทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน ผู ้
ชิมให้การยอมรับที่ ร้อยละ 25 ในด้านรสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 7.5 7.4 และ 7.4
ตามลาดับ อยู่ในระดับความชอบปานกลาง ส่ วนในด้านลักษณะปรากฏ และด้านสี ผูช้ ิมให้การยอมรับร้อยละ 0 มี
ค่าเฉลี่ย 7.3 และ 7.3 ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง ส่ วนด้านกลิ่น ผูช้ ิมให้การยอมรับร้อยละ 50 โดย
มีค่าเฉลี่ย 7.4 อยู่ในระดับความชอบปานกลาง เมื่อนามาวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่า
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: แป้งถัว่ ขาว การทดแทนแป้งสาลี ทาร์ตสับปะรดไต้หวัน
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Abstract
Taiwan Pineapple Tart is a kind of small pastries. The main ingrediencies is wheat flour, granulated sugar,
butter and egg tart. Taiwanese pineapple Tart is popular in many countries such as Taiwan, China, Japan and
Thailand as well. The researcher has the idea to study the amount of white bean flour instead of wheat flour.
There are 5 levels of Taiwanese pineapple tart, which are 0 percent, 25 percent, 50 percent, 75 percent and 100
percent of all wheat flour. The randomized complete block design (RCBD) was used to plan the sensory qualities
of appearance, color, smell, taste, texture and personal preference. Using 9-point Hedonic Scale tasting method,
results of white bean flour instead of wheat flour in Taiwan Pineapple Tart. The tasters accepted 25 percent of the
taste, texture and personal preference. Total average of 7.5, 7.4, and 7.4 respectively to a moderate level.
Regarding appearance and color, overall acceptance 0% with an average of 7.3 and 7.3, respectively to a
moderate level. As for the smell the tasters accepted 50%, with an average of 7.4 to a moderate level. Then
analyzing the variance and comparing the differences, it was found that the appearance, color, odor, taste, texture
and overall acceptance. So, there is a statistically significant difference at the level of 0.05.
Keyword: White Bean Flour, Wheat Flour Substitution, Taiwan Pineapple Tart
บทนา
การศึ กษาแป้ งถัว่ ขาวทดแทนแป้ งสาลี ในทาร์ ตสั บ ปะรดไต้หวัน มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาปริ มาณแป้ ง
ถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน ทาร์ตเป็ นขนมที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ เช่น โปรตุเกส
ฝรั่ งเศส จี น และญี่ ปุ่ น รวมถึ งประเทศไทย มี แนวโน้ม การบริ โภคเพิ่ ม ขึ้ น ในกลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคที่ ช อบรั บ ประทาน
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (นริ นทร์ และกนกพร, 2556) ซึ่ งวิวฒั นาการมาจากการทาขนมปั ง แต่ว่ามีสัดส่ วนของไขมัน
มากกว่าขนมปัง มีลกั ษณะของเปลือกแข็งกรอบ สามารถบรรจุไส้คาว ไส้หวานต่าง ๆ ได้ (ธีรนุช , 2548) ทาร์ต เป็ น
ขนมอบที่ประกอบด้วย แป้ ง น้ าตาล เนย และไข่ ซึ่ งให้สารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตเป็ นหลัก ถัว่ ขาวเป็ นพืช
ล้ม ลุกอายุฤ ดู เดี ยวถัว่ ขาวจะเป็ นแหล่งของวิตามิ นและแร่ ธาตุ ต่างๆ คื อถั่วขาวมี วิตามิ นอี วิตามิ นบี 6 วิตามิ นบี 5
วิ ต ามิ น เค ไทอามี น ไนอะซิ น โฟเลต ไรโบฟลาวิ น ส่ ว นแร่ ธ าตุ ที่ พ บมากในถั่ว ขาว 3 อัน ดับ แรกคื อ เหล็ ก
แมกนี เซี ยม และแมงกานี ส จะเห็นได้ว่าการบริ โภคถัว่ ขาวทาให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ ธาตุต่างๆ มากมายซึ่ ง
จาเป็ นต่อร่ างกายทั้งสิ้ น (บุศริ นทร์, 2559) ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแป้งถัว่ ขาว
ทดแทนแป้งสาลี ในทาร์ตสับปะรดไต้หวัน เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
งานวิจยั ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะแป้งถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ตสับปะรดไต้หวันเท่านั้น
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการเมล็ดถัว่ ขาว 100 กรัม
คุณค่ าทางโภชนาการ
พลังงาน
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน
เส้นใย
น้ าตาล
โซเดียม
แคลเซียม
เหล็ก
ที่มา: Puechkase (2560)

ปริมาณสารอาหาร
211
21.05
60.53
0.00
31.6
2.63
39
158
7.11

หน่ วย
แคลลอรี่
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

2. วิธีการทดลอง
การศึกษาปริมาณแป้งถั่วขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวทดแทนแป้ งสาลี ในทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน ได้นาสู ตรพื้นฐาน
ทาร์ ต สั บ ปะรดไต้ห วัน ที่ ผ่า นการคัด เลื อกจากสู ตรพื้ น ฐานมาท าการศึ ก ษาปริ ม าณแป้ ง ถั่วทดแทน ในทาร์ ต
สับปะรดในปริ มาณที่แตกต่างกัน 5 ระดับได้แก่ ร้อยละ 0 (สู ตรพื้นฐาน) 25 50 75 และ 100 ของน้ าหนักส่ วนผสม
ทั้งหมดโดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบู รณ์ (Randomized Completely Block Design, RCBD)
และนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนน 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) ใช้ผทู ้ ดสอบชิมจานวน 40 คน
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ตีเนยสดด้วยหัวตีใบไม้ ใช้ ความเร็วปานกลางจนเนยอ่อนตัวประมาณ 2 นาที ใส่ น้าตาลทรายป่ นลงไปตีต่อประมาณ
6 นาที ให้ พอขั้นฟูเล็กน้ อย

พอตีเนยจนเข้ากัน เติมไข่แดงลงไป แล้วตีผสมให้ เข้ากันประมาณ 5 นาที

เติมกลิน่ วานิลลาลงไป ตีผสมจนเข้ากันแล้วลดเป็ นความเร็วต่า ตีต่อประมาณ 2 นาที
เติมแป้ งถั่วขาว แป้ งสาลีเอนกประสงค์ และผงฟูที่ร่อนแล้ วลงไปจนหมด พอแป้ งหมดให้ เพิม่ เป็ นความเร็วปาน
กลาง ตีผสมให้ เข้ากันประมาณ 7 นาที

ตักส่ วนผสมขึน้ มาใส่ ถุงหรื อพลาสติกถนอมอาหาร นาเข้าแช่ เย็น ประมาณ 1 ชั่วโมง

แบ่ งแป้งที่พกั ไว้ประมาณ 15 กรัม แพ่ให้ เป็ นแผ่นไปห่ อไส้ สับปะรดกวนประมาณ 5 กรัม ที่เตรียมไว้ นาแป้งมาห่ อ
ไส้ แล้ วคลึงให้ เนียน และนาใส่ พมิ พ์กดรู ปสั บประรดที่เตรียมไว้ ให้ มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร

นาไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ประมาณ 20-25 นาที

จัดเสิร์ฟ
รู ปที่ 1 ขั้นตอนการทาแป้งทาร์ตสับปะรดไต้หวันทดแทนแป้งถัว่ ขาว
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ตารางที่ 2 แป้งถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ตสับปะรดไต้หวัน 5 ระดับ
น้าหนักวัตถุดิบเป็ น (กรัม)
วัตถุดิบ
สู ตรพื้นฐาน
ร้ อยละ25
ร้ อยละ50
ร้ อยละ75
แป้งสาลีอเนกประสงค์
แป้งถัว่ ขาว
ผงวานิลลา
ผงฟู
เนยสดชนิดเค็ม
น้ าตาลทรายป่ น
ไข่ไก่
สับประรดกวน

250
10
5
150
75
50
500

187.5
62.5
10
5
150
75
50
500

125
125
10
5
150
75
50
500

62.5
187.5
10
5
150
75
50
500

ร้ อยละ100
250
10
5
150
75
50
500

3. การวิเคราะห์ ผล
นาข้อมู ลที่ ได้จากการศึ กษาปริ มาณแป้ งถั่วขาวทดแทนในทาร์ ตสั บปะรดไต้หวัน มาวิเคราะห์ ค่าความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan's new
multiple rang test หรื อ DMRT การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษาปริมาณแป้งถั่วขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน
จากการนาสู ตรพื้นฐานที่ผชู ้ ิมให้การยอมรับมากที่สุดมาศึกษาปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ ต
สับ ปะรดไต้หวันในปริ มาณที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ สู ตรพื้นฐาน สู ตรปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวทดแทนแป้ งสาลีใน
ทาร์ตสับปะรดไต้หวัน ร้อยละ 25 50 75 และ100 ของปริ มาณแป้งสาลีในทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Desing, RCBD) ประเมิ นคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ทดสอบชิมด้วยวิธีการให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) โดยให้ผูช้ ิมทั้งหมด 40 คน 2 ซ้ า นาผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 𝑥̅ วิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี (Duncans
New Multiple Range, DMRT)
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พื้นฐาน

25%

50%

75%

100%

รู ปที่ 2 ทาร์ตสับปะรดไต้หวันที่ใช้แป้งถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลี 5 ระดับ
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแป้งถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ต
สับปะรดไต้หวัน5 ระดับ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลีย่ และค่าความแปรปรวน
สู ตรพื้นฐาน
ร้ อยละ25
ร้ อยละ50
ร้ อยละ75
ลักษณะปรากฎ
7.3 a±0.7
7.2a±0.8
7.2a±0.9
7.2a±0.9
สี
7.3 a±0.7
7.2a±0.9
7.2a±0.9
7.2a±0.9
กลิ่น
7.3a±0.8
7.2 a±0.8
7.4a±0.8
7.2 a±1.0
รสชาติ
6.9c±0.6
7.5 a±0.9
7.4ab±0.9
7.2abc±1.1
เนื้อสัมผัส
7.3ab±0.6
7.4 a±0.9
7.1ab±0.8
7.0b±0.9
ความชอบโดยรวม
7.3a±0.7
7.4 a±0.8
7.4a±0.8
7.2a±0.9
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน มีค่าแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ร้ อยละ100
7.2a±0.8
7.3a±0.9
7.2a±0.8
7.2bc±1.0
7.3ab±0.9
7.2a±0.8

จากตารางที่ 3 ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพทางประสาทสั มผัส พบว่า แป้ งถั่วขาวทดแทนแป้ งสาลี ในทาร์ ต
สับปะรดไต้หวัน ผูช้ ิมให้การยอมรับร้อยละ 25 ในด้านรสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 7.5
7.4 และ7.4 ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง ส่ วนในด้านลักษณะปรากฏ และด้านสี ผูช้ ิมให้การยอมรับ
สู ตรพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย 7.3 และ7.3 ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง ส่ วนด้านกลิ่น ผูช้ ิมให้การยอมรับร้อย
ละ 50 โดยมีค่าเฉลี่ย 7.4 อยู่ในระดับความชอบปานกลาง เมื่อนามาวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรี ยบเทียบคสาม
แตกต่าง พบว่า ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกแป้งถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ตสับปะรดไต้หวัน
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีสูตรพื้นฐาน และปริ มาณแป้งถัว่ ขาวร้อยละ 25 ทดแทนแป้งสาลี
ในทาร์ตสับปะรดไต้หวัน
องค์ประกอบทางเคมี
ปริมาณทดแทนแป้งถั่วขาว
สู ตรพื้นฐาน
ร้ อยละ 25
ความชื้น
9.6b±0.5
10.0a±0.2
คาร์โบไฮเดรต
66.5a±0.6
65.2b±1.3
โปรตีน
2.6a±0.1
2.5a±0.1
ไขมัน
18.2a±0.6
17.5a±1.3
เถ้า
0.9b±0.1
1.4a±0.3
เยื้อใย
2.0b±0.8
3.4a±0.0
หมายเหตุ: อักษรในแนวนอนต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า แป้ งถัว่ ขาวทดแทนแป้ งสาลีในทาร์ตสับปะรด
ไต้หวัน ระดับร้อยละ 25 แตกต่างกับแป้ งทาร์ ตสับปะรดไต้หวันสู ตรพื้นฐาน โดยมีความชื้น เถ้า เยื้อใย เท่ากับร้อย
ละ 10.1 1.4 และ 3.4 ตามลาดับ ซึ่งทาให้ปริ มาณของสารอาหารที่เพิ่มขึ้นจากถัว่ ขาว เนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรต และ
ไขมันลดลงเหลือร้อยละ 65.2 และ 17.5 ซึ่งเป็ นทางเลือกสาหรับผูบ้ ริ โภคที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะใน
ปัจจุบนั คนส่ วนใหญ่นิยมบริ โภคอาหารประเภทแป้ง เช่น การรับประทานขนมเบเกอรี่ มากขึ้น ส่ งผลทาให้เกิดโรค
ต่าง ๆ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็ นต้น
สรุปผล
การศึ กษาปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวที่ ทดแทนแป้ งสาลี ในทาร์ ตสับปะรดไต้หวัน ผูช้ ิ มให้การยอมรั บสู ตรแป้ ง
ถัว่ ขาวทดแทนแป้งสาลีในทาร์ตสับปะรดไต้หวันร้อยละ 25 ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมโดยมีค่าเฉลี่ย 7.2 7.2 7.2 7.5 7.4 และ 7.4 ตามลาดับ ซึ่ งอยู่ในระดับความชอบปานกลาง เมื่อ
นามาวิเคราะห์หาความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ทางสถิติพบว่า ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การใช้แป้ งถัว่ ขาวร้อย
ละ 25 ทดแทนแป้ งสาลีในทาร์ ตสับ ปะรดไต้หวัน ทาให้สารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต และไขมัน ในทาร์ ต
สับปะรดไต้หวันลดลง
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บทคัดย่อ
จากผลการศึกษาการปนเปื้ อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้ อสัตว์จากตลาดบริ เวณ
ใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทาการเก็บตัวอย่างจานวนทั้งหมด
100 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นเนื้ อไก่ 50 ตัวอย่างได้แก่ สันใน เนื้ อหน้าอก เนื้ อสะโพก อกไก่บด เครื่ องใน เนื้ อหมู 50
ตัวอย่าง ได้แก่ สันนอก สันใน หมูเนื้ อแดง สามชั้น หมูนุ่ม เก็บตัวอย่างปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 500 กรัม แช่เย็นเพื่อส่ ง
ตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ เพื่ อตรวจแยกเชื้ อ Salmonella spp. โดยการแยกเชื้ อใช้วิธีตามมาตรฐานของ ISO 6579
(1993) ส่ ว น Escherichia coli นั้ น ท าการแยกเชื้ อ โดยใช้ชุ ด ตรวจส าเร็ จ รู ป PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count
plate พบว่า จากแหล่งเก็บตัวอย่างที่เป็ นตลาดสด ทาการเก็บตัวอย่างเนื้ อไก่จานวน 17 ตัวอย่าง เนื้ อหมูจานวน 13
ตัวอย่าง ส่ วนซุ ปเปอร์ มาเก็ต ทาการเก็บตัวอย่างเนื้ อไก่จานวน 33 ตัวอย่าง เนื้ อหมูจานวน 37 ตัวอย่าง นั้นตรวจไม่
พบการปนเปื้ อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ทั้ง 100 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็นได้ว่า
เนื้ อสัตว์ที่วางขายจาหน่ ายในตลาดบริ เวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ธัญบุรี นั้นเป็ นเนื้ อสะอาด ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้ อนเชื้ อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ซึ่ งเป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คาสาคัญ: ซัลโมเนลล่า อี โคไล เนื้อสัตว์
Abstract
The study on contamination of Salmonella spp. and Escherichia coli in meat from markets nearby the
Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The collected meat 100
samples and divided into 50 samples of chicken, tenderloin, brisket, hip, ground chicken breast, offal, and 50
samples of pork, sirloin, tenderloin, pork loin, pork belly, pork tenderloin. The samples were collected at least
500 g and were sent to laboratory under low temperature condition. Salmonella spp. was isolated using standard
ISO 6579 (1993) method, Escherichia coli was isolated using the PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count plate.The
results show that 17 chicken sample and 13 pork samples collected from fresh market, 33 chicken sample and 37
pork sample collected from supermarket can not detect both of Salmonella spp. and Escherichia coli. The study
indicated that the meat sold in the market nearby the Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala
University of Technology Thanyaburi was clean, safe, without Salmonella spp. and Escherichia coli
contaminated which are standard meet.
Keyword: Salmonella spp. Escherichia coli meat
บทนา
การปนเปื้ อนของจุลินทรี ยใ์ นเนื้ อสัตว์ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็ นพิษ และท้องเสี ยได้ โดยเชื้ อที่ เป็ นสาเหตุ
ส่ วนหนึ่ งอาจเกิดจากเชื้ อ Salmonella spp. และ Escherichai coli ซึ่ งพบการระบาดได้ทวั่ โลก รวมทั้งประเทศไทย
ด้วย มีอตั ราการป่ วยเพิ่มขึ้นทุกปี ส่ วนใหญ่การติดเชื้อในคนเกิดจากการบริ โภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้ อนเชื้อ
แหล่งที่พบเชื้ อส่ วนใหญ่ได้แก่ เนื้ อไก่ เนื้ อหมู เนื้ อโค จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
ระหว่า งวัน ที่ 1 มกราคม ถึ ง 24 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 พบผู ้ป่ วยด้ว ยโรคอาหารเป็ นพิ ษ ที่ อ าจมี ส าเหตุ ม าจาก
เชื้ อจุ ลิ น ทรี ยจ์ านวน 119,095 ราย คิ ดเป็ นอัตราป่ วย 175.91 ต่อ แสนประชากร ในปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวัน ที่ 1
มกราคม ถึ ง 23 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 พบผูป้ ่ วยด้วยโรคอุ จจาระร่ วงจานวน 1,031,998 ราย เสี ยชี วิต 8 ราย ในปี
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาพบผูป้ ่ วย 87,093 ราย เสี ยชีวิต 1 ราย และในปี พ.ศ. 2564 พบผูป้ ่ วย 6,900 ราย ไม่มีผูเ้ สี ยชี วิต
โดยมีรายงานพบผูป้ ่ วยโรคอาหารเป็ นพิษ เป็ นกลุ่มก้อน 2 เหตุการณ์ ซึ่ งอยู่ในโรงเรี ยนแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ โขทัย
มีจานวนผูป้ ่ วย 30 ราย และศูนย์พกั พิงเด็กด้อยโอกาสแห่ งหนึ่ งในจังหวัดเชียงใหม่ มีผูป้ ่ วยจานวน 16 ราย (กรม
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ควบคุ ม โรค, 2564) ซึ่ งในอาหารอาจมี ก ารปนเปื้ อนของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ก่ อ โรคพวก Vibrio parahaemolyticus ,
Staphylococcus spp., Salmonella spp. และ Escherichai coli (ส านักระบาดวิทยา, 2562) ตามนโยบายของกรมปศุ
สัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดา้ นอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะสิ นค้าปศุสัตว์ มีมาตรการมุ่งเน้นเรื่ องสุ ขอนามัย
ส่วนบุคคล สถานที่ผลิตให้รักษาความสะอาดเรี ยบร้อยตามหลักสุ ขอนามัยที่ดีในการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต
โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิ ตที่ มีผลต่อการลดหรื อกาจัดเชื้ อจุลินทรี ย ์ และตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในการควบคุม
ความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การแปรรู ป การเก็บรักษาและการขนส่ งสิ นค้าเพื่อป้ องกัน
การปนเปื้ อน แต่ ปั ญ หาเรื่ องการปนเปื้ อนเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์อ าจพบได้จากขั้น ตอนกระบวนการผลิ ตได้ ดัง นั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจการปนเปื้ อนเชื้ อ Salmonella spp. และ Escherichai coli ในเนื้ อสัตว์จาก
ตลาดบริ เวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังการ
เกิ ดโรคในพื้ น ที่ ใกล้เคี ย งคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุ รี และศึ ก ษาการ
ปนเปื้ อนของจุลินทรี ยด์ งั กล่าวมีจานวนมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการปนเปื้ อนของเชื้ อ Salmonella spp. ในเนื้ อสั ต ว์ จ ากตลาดบริ เวณใกล้ เคี ย งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการปนเปื้ อนของเชื้ อ Escherichia coli ในเนื้ อสั ต ว์ จ ากตลาดบริ เวณใกล้ เคี ย งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์
การเก็บตัวอย่าง จะเลื อกสุ่ มตัวอย่างเนื้ อไก่และเนื้ อหมู จากตลาดบริ เวณใกล้คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวนทั้งหมด 100 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นเนื้ อไก่จานวน 50 ตัวอย่าง เช่น เนื้ อ
หน้าอก เนื้ อสะโพก อกไก่บด และเครื่ องใน เนื้ อหมู 50 ตัวอย่าง เช่น สันนอก สันใน หมูเนื้ อแดง สามชั้น หมูนุ่ม
นามาใส่ถุงพลาสติกแช่เย็นแล้วนาส่งตรวจในห้องปฏิบตั ิการ
2. การตรวจแยกเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli จากเนื้อสัตว์
การตรวจแยกเชื้ อ Salmonella spp. และ Escherichia coli โดยเก็ บ ตัวอย่างมาตรวจแยกเชื้ อ Salmonella
spp. โดยใช้วิธีตามมาตรฐานของ ISO 6579 (1993) คือเตรี ยม Pre-enrichment medium โดยใช้ตวั อย่าง 25 กรัมบด
ให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นใส่ ลงใน Buffered Peptone Water ปริ มาตร 225 มิลลิลิตร แล้วนาไปบ่มที่ อุณหภูมิ 37 º C
นาน 18 - 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นดูด Pre-enrichment medium ปริ มาตร 1.0, 0.1 มิลลิลิตร ลงใน Tetrathionate broth
และ Rappaport-Vassiliadis soy peptone (RVS) broth แล้วนาไปบ่มที่ อุณหภูมิ 37 º C และ 42 º C นาน 18-24 ชัว่ โมง
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จากนั้นดูด Tetrathionate broth และ Rappaport-Vassiliadis soy peptone (RVS) broth อย่างละ 10 ไมโครลิตรลงบน
อาหารเลี้ยงเชื้ อ XLD และ BGA agar นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 º C นาน 18-24 ชัว่ โมง แล้วนามาตรวจแยกเชื้ อด้วยการ
ทดสอบทางชี วเคมี เช่ น ท ดส อบ กั บ TSI, Urea, Lysine decarboxylase broth, Citrate และ Indole test ส่ วน
Escherichia coli นั้นทาการแยกเชื้ อโดยใช้ชุดตรวจสาเร็ จรู ป PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count plate ของบริ ษทั
3M โดยปิ เปตตัวอย่างมา 1 มิลลิลิตร เปิ ดแผ่นฟิ ล์มออก และนาไปหยดลงแผ่นเลี้ยงเชื้อ petridish ปิ ดแผ่นฟิ ล์มช้า ๆ
อย่าให้มีฟองอากาศ นาแผ่น Petrifilm ไปบ่มที่อุณหภูมิ 35°C เป็ นเวลา 48±2 ชัว่ โมง โดยให้ดา้ นฟิ ล์มใสอยู่ดา้ นบน
สามารถวางซ้อนกัน ได้ไม่เกิน 40 แผ่น ตรวจสอบผลการทดลองที่เวลา 48 ชัว่ โมง
3. การเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ท างสถิ ตินาผลที่ ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเชิ งบรรยายเพื่ อหาร้ อยละการปนเปื้ อนของเชื้ อ
Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้อสัตว์
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาการปนเปื้ อนของเชื้ อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้ อสั ต ว์จากตลาดบริ เวณ
ใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเก็บตัวอย่างเนื้ อสัตว์จากตลาดสด
และซุ ปเปอร์ มาเก็ตบริ เวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน
ทั้งหมด 100 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นเนื้อไก่ 50 ตัวอย่างได้แก่ สันใน เนื้อหน้าอก เนื้อสะโพก อกไก่บด เครื่ องใน เนื้ อ
หมู 50 ตัวอย่าง ได้แก่ สันนอก สันใน หมูเนื้ อแดง สามชั้น หมูนุ่ม เก็บตัวอย่างปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 500 กรัม แช่เย็น
เพื่อส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบว่า จากแหล่งเก็บตัวอย่างที่ เป็ นตลาดสด ทาการเก็บตัวอย่างเนื้ อไก่จานวน 17
ตัวอย่าง เนื้ อหมู จานวน 13 ตัวอย่าง ส่ วนซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต ท าการเก็ บ ตัวอย่างเนื้ อไก่ จานวน 33 ตัวอย่าง เนื้ อหมู
จานวน 37 ตัวอย่าง
ในการตรวจแยกเชื้ อ Salmonella spp. นั้น นาตัวอย่างที่ ได้มาเพิ่มจานวนเชื้ อและแยกเชื้ อในอาหาร XLD
agar และ BGA agar ลักษณะโคโลนี ของเชื้อ Salmonella spp. บนอาหาร XLD agar จะต้องมีลกั ษณะโคโลนีรูปร่ าง
กลม ขนาดปานกลาง มีสีแดงและสี ดาอยู่ตรงกลาง และสร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีสีดาอยู่ตรงกลางโคโลนี
ลักษณะโคโลนี ของเชื้อ Salmonella spp. บนอาหาร BGA agar ลักษณะโคโลนี จะมีรูปร่ างกลม ขนาดปานกลาง สี
ชมพูขาวทึบแสง อาหารรอบ ๆ โคโลนีจะเปลี่ยนเป็ นสี แดง ผลการแยกเชื้อ Salmonella spp. จากแหล่งเก็บตัวอย่างที่
เป็ นตลาดสด เป็ นตัวอย่างเนื้ อไก่จานวน 17 ตัวอย่าง เนื้ อหมูจานวน 13 ตัวอย่าง ส่ วนซุปเปอร์ มาเก็ต เป็ นตัวอย่าง
เนื้อไก่จานวน 33 ตัวอย่าง เนื้อหมูจานวน 37 ตัวอย่าง บนอาหาร XLD agar นั้น ส่ วนใหญ่พบโคโลนีมีลกั ษณะกลม
สี ขาวขุ่น ไม่พบลักษณะโคโลนีที่มีจุดดาตรงกลางซึ่งเป็ นลักษณะโคโลนีที่จาเพาะของเชื้อ Salmonella spp. แสดงว่า
ตรวจไม่ พ บเชื้ อ Salmonella spp. (ภาพที่ 1) ส่ วนบนอาหาร BGA agar ส่ วนใหญ่ พ บโคโลนี มี ล ัก ษณะสี ขาวขุ่น
ขนาดปานกลาง และโคโลนี สีขาว โปร่ งแสง ไม่พบลักษณะโคโลนี สีชมพูทึบแสง อาหารรอบๆ โคโลนี สีแดง ว่า
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ตรวจไม่ พ บเชื้ อ Salmonella spp. แสดงว่า จากตัว อย่า งเนื้ อ 100 ตัว อย่ า งนั้ น ตรวจไม่ พ บการปนเปื้ อนของเชื้ อ
Salmonella spp. ทั้ง 100 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

รู ปที่ 1 ลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่นที่เจริ ญบนอาหาร XLD agar จากตัวอย่างเนื้อที่ใช้ในการแยกเชื้อ Salmonella spp.
แสดงว่าไม่พบเชื้อ Salmonella spp.

รู ปที่ 2 ลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่นที่เจริ ญบนอาหาร BGA agar จากตัวอย่างเนื้อที่ใช้ในการแยกเชื้อ Salmonella spp.
แสดงว่าไม่พบเชื้อ Salmonella spp.
ส่ ว นการแยกเชื้ อ E. coli ใช้ชุ ด ตรวจส าเร็ จ รู ป 3MTM PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count การอ่ านผลดู
ลักษณะโคโลนี ของ E. coli บนแผ่นเพาะเชื้ อสาเร็ จรู ปชนิ ด Petrifilm จะมีลกั ษณะโคโลนี สีน้ าเงินหรื อสี น้ าเงินอม
แดงมีฟองก๊าซ ผลการแยกเชื้อ E. coli จากแหล่งเก็บตัวอย่างที่เป็ นตลาดสด เป็ นตัวอย่างเนื้ อไก่จานวน 17 ตัวอย่าง
เนื้ อหมูจานวน 13 ตัวอย่าง ส่ วนซุปเปอร์ มาเก็ต เป็ นตัวอย่างเนื้ อไก่จานวน 33 ตัวอย่าง เนื้ อหมูจานวน 37 ตัวอย่าง
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พบไม่โคโลนี สีน้ าเงินของ E. coli บนแผ่นเพาะเชื้อสาเร็ จรู ปชนิ ด Petrifilm นั้นแสดงว่าไม่พบการปนเปื้ อนของเชื้อ
E. coli ทั้ง 100 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100)

(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 ชุดตรวจสาเร็จรู ป 3MTM PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count (ก)
ลักษณะโคโลนีสีน้ าเงินของเชื้อ E. coli บนชุดตรวจ 3MTM PetrifilmTM E. coli/ Coliform Count (ข)

รู ปที่ 5 ลักษณะโคโลนีลกั ษณะของเชื้อจากตัวอย่างบนชุดตรวจ 3MTM PetrifilmTM E. coli/Coliform Count
แสดงว่าไม่พบเชื้อ E. coli
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ตารางที่ 1 การปนเปื้ อนเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในตัวอย่างเนื้ อสัตว์
เชื้อจุลนิ ทรีย์
Salmonella spp.

Escherichia coli

แหล่งเก็บตัวอย่าง

รวม

จานวนตัวอย่าง
ปนเปื้ อน
ไม่ปนเปื้ อน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

ตลาดสด
เนื้อไก่

30
17

0

เนื้อหมู

13

0

ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เนื้อไก่

70
33

0

เนื้อหมู

37

0

รวม

100

0

ตลาดสด
เนื้อไก่

30
17

0

เนื้อหมู

13

0

ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เนื้อไก่

70
33

0
0

เนื้อหมู

37

0

รวม

100

0
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17
(100)
13
(100)
33
(100)
37
(100)
100
(100)
17
(100)
13
(100)
33
(100)
37
(100)
100
(100)
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการปนเปื้ อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้ อสัตว์จากตลาดบริ เวณ
ใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเก็บตัวอย่างเนื้ อสัตว์จากตลาดสด
และซุ ปเปอร์ มาเก็ตบริ เวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน
ทั้งหมด 100 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นเนื้อไก่ 50 ตัวอย่างได้แก่ สันใน เนื้อหน้าอก เนื้อสะโพก อกไก่บด เครื่ องใน เนื้ อ
หมู 50 ตัวอย่าง ได้แก่ สันนอก สันใน หมูเนื้ อแดง สามชั้น หมูนุ่ม เก็บตัวอย่างปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 500 กรัม แช่เย็น
เพื่อส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบว่า จากแหล่งเก็บตัวอย่างที่ เป็ นตลาดสด ทาการเก็บตัวอย่างเนื้ อไก่จานวน 17
ตัวอย่าง เนื้ อหมู จานวน 13 ตัวอย่าง ส่ วนซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต ท าการเก็ บ ตัวอย่างเนื้ อไก่ จานวน 33 ตัวอย่าง เนื้ อหมู
จานวน 37 ตัวอย่าง นั้นตรวจไม่พบการปนเปื้ อนของเชื้ อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ทั้ง 100 ตัวอย่าง
(ร้ อ ยละ 100) จะเห็ น ได้ ว่ า เนื้ อ สั ต ว์ที่ ว างขายจ าหน่ า ยในตลาดบริ เวณใกล้เคี ย งคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้นเป็ นเนื้ อสะอาด มีคุณภาพ ปราศจากการปนเปื้ อนเชื้อ Salmonella spp.
และ Escherichia coli ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่ องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารและภาชนะสั ม ผัส ฉบับ ที่ 3 ลงวัน ที่ 11 มกราคม 2560 โดยก าหนดว่าเนื้ อสดของสั ตว์ห รื อสั ตว์ปี ก
รวมถึ งเนื้ อสดแช่ เย็นหรื อแช่ แข็ง เช่ น เนื้ อหมู เนื้ อไก่ และเครื่ องใน เป็ นต้น จากตัวอย่างอาหาร 25 กรัม จานวน
จุ ลิ น ทรี ย ์ช นิ ด Escherichia coli ที่ พ บได้ต้อ งน้ อ ยกว่ า 100 โคโลนี ส่ ว น Salmonella นั้ นต้อ งตรวจไม่ พ บเลย
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2560) แสดงให้เห็นว่าตลาดบริ เวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีการจัดการที่ถูกสุ ขลักษณะ มีเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเนื้ อไปตรวจการปนเปื้ อนของเชื้ อ
อย่างเป็ นระยะ ทาให้สามารถควบคุมสุ ขลักษณะที่ดีได้ ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้ไม่สอดคล้องกับ สุ วดี และการันต์
(2557) ศึกษาความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาและรู ปแบบการดื้อสารต้านจุลชี พของเชื้ อที่แยกได้จากเนื้ อไก่ในตลาด
จังหวัดปทุ ม ธานี ระหว่างเดื อนมกราคม ถึ งเดื อนธัน วาคม พ.ศ. 2555 จานวน100 ตัวอย่างพบเชื้ อซัล โมเนลลา
จานวน 38 ตัวอย่าง (38 %) นอกจากนั้นจารัสและนิ ยม (2560) ที่ได้ทาการศึกษาการปนเปื้ อนของเชื้ อ Salmonella
spp. ในเนื้อสัตว์ จานวน 396 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างเนื้อจากโรงฆ่าสัตว์ 18 แห่ง และสถานที่จาหน่าย เนื้อสัตว์ 30
แห่ ง ในจัง หวัด ตาก พบว่ า มี ก ารปนเปื้ อน Salmonella spp. ร้ อ ยละ 47.44 และเพชรรั ต น์ และคณะ (2547) การ
ตรวจหาการปนเปื้ อนของเชื้ อซัลโมเนลล่าในเนื้ อสุ กร เนื้ อไก่ และเนื้ อวัว พบเชื้ อซัลโมเนลล่าในเนื้ อสุ กร 44.39%
เนื้อไก่ 52.13% และเนื้อวัว 40%
จากผลการศึกษาการปนเปื้ อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้ อสัตว์จากตลาดบริ เวณ
ใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้นตรวจไม่พบการปนเปื้ อนของเชื้ อ
Salmonella spp. และ Escherichia coli ทั้ง 100 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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ด้วยเทคนิคโอโซน
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Using Ozone Technique
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บทคัดย่อ
วิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอต้นแบบระบบบาบัดน้ าสาหรับบ่อปลาดุ กเพื่อยับยั้งเชื้ อ Aeromonas hydrophila.
ด้วยเทคนิ คโอโซน ก๊าซโอโซนสร้างจากสนามไฟฟ้ าจากอิเล็กโทรดทรงกระบอกซ้อนแกนร่ วมแบบเส้นลวดพัน
เกลียวด้วยแรงดันสู งกระแสสลับ 5.8kV เพื่อใช้การบาบัดน้ าในบ่อเลี้ยงปลาดุก. ทาการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์
ความเข้มของก๊าซโอโซน 0.3 -2.5 ppm ที่ส่งผลต่อค่า pH น้ าและแอมโมเนี ย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าที่ความ
เข้ม ก๊าซโอโซน 2.5 ppm ส่ งผลท าให้ค่า pH น้ าและแอมโมเนี ยเพิ่ ม ขึ้น ซึ่ งหลังจาก 7 ชั่วโมง นั้นค่ า pH น้ าและ
แอมโมเนี ยจะลดลงจนมีค่าใกล้เคียงค่าเริ่ มต้น อีกทั้งสามารถลดปริ มาณเชื้ อแบคที เรี ย Aeromonas hydrophila ได้
ร้อยละ 99.9996 หรื อ ร้อยละ 0.048 ต่อวัตต์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อพลังงานอย่างเหมาะสม ซึ่งผลที่ได้สามารถ
กาหนดพิกดั ของระบบบาบัดน้ าบ่อเลี้ยงปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila ได้
คำสำคัญ: โอโซน, การยับยั้ง, เชื้อรา Aeromonas hydrophila
Abstract
This research is present water treatment system for catfish pond to inhibit Aeromonas hydrophila using
ozone technique. Ozone gas generate by electric field from Helix Coil Coaxial cylindered electrode with high
voltage AC 5.8kV, 50Hz for water treatment in catfish reservoir. Experiment to achieve the relation of ozone
concentration 0.3 - 2.5ppm effect to water pH and Ammonia. The result show that ozone concentration 2.5ppm
affected to increase water pH and Ammonia so after 7 hour those are reduce to closely initial also can be reused
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bacteria Aeromonas hydrophila to 99.9996 percent or 0.048 percent per watt which effectively to appropriate
energy. Overall result can define water treatment system configuretion for catfish pond system to inhibiting
bacteria Aeromonas hydrophila.
Keywords: Ozone, Inhibit, Aeromonas hydrophila
บทนำ
ปลาดุกจัดเป็ นสัตว์น้ าที่นิยมนามาบริ โภคเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศนอกจากนิยมบริ โภคแล้วยังเป็ นที่ตอ้ งการ
ส่ งออกสิ นค้าทางด้านประมง โดยมีการส่ งออกปลาดุกรู ปแบบต่างๆ ทั้งสดและแปรรู ปเพื่อสร้างมูลค่าให้ปลาดุก โดย
ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ช่วง ม.ค. - มี.ค.61 ไทยส่ งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ ปริ มาณ 233.7 ตัน มูลค่า 12.9 ล้านบาท
ปริ มาณ และมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 115.07 และ 34.1 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 รู ปแบบการส่ งออก
ได้แก่ ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง ร้อยละ 69.4 (ตลาดหลัก สหราชอาณาจักร ร้อยละ 50.0 เกาหลีใต้ ร้อยละ 16.5 เบลเยียม ร้อย
ละ 10.4 ญี่ ปุ่น ร้อยละ 6.6 และ อื่ นๆ ร้อยละ 16.5) ปลาดุ กมี ชีวิต ร้อยละ 26.7 (ตลาดหลักสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ร้อยละ 42.9 เมียนมาร์ ร้อยละ 42.0 และกัมพูชา ร้อยละ 15.1) และ ปลาดุกสดหรื อแช่เย็น ร้อยละ 3.9
(ตลาดหลัก กัมพูชา ร้อยละ 15.1 และเมียนมาร์ ร้อยละ 22.5) (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร,
2561) แต่เนื่ องจากในการเลี้ยงปลาดุกผูเ้ ลี้ยงมักประสบปั ญหาการเกิดโรคในปลาดุกซึ่ งสร้างความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก
ให้กบั ผูเ้ ลี้ยง ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้เกิดโรคนั้น อาจแตกต่างกันไป เช่น อาการจากคุณภาพน้ าในบ่อไม่ดี (สุ กญ
ั ญา พิมมาดี,
2561) ปั จจัยที่ เกิ ดจากแบคที เรี ยนั้นควบคุ มได้ยาก เช่ นโรคที่ เกิ ดจากการติ ดเชื้ อแบคที เรี ย Aeromonas hydrophila ที่
เรี ยกว่า “โรคกกหู บวม” หรื อ “Motile Aeromonas disease” ซึ่ งเกิดได้กบั สัตว์น้ าจืดหลายชนิ ด แบคทีเรี ยชนิ ดนี้ จะทาให้
ปลาเกิดอาการตกเลือด มีบาดแผลตามลาตัว ปลาที่ติดเชื้อจะแสดงอาการรุ นแรงแบบเฉี ยบพลัน โดยมีลกั ษณะท้องมาน
บวมน้ า และเป็ นแผลตื้นเรื้ อรังหรื อตายภายในระยะเวลา 3-5 วัน(เอกพล วังคะฮาต, 2555)
ปั จจุบนั วิธีที่ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคที่เรี ยคือการใช้สารกลุ่มเตตร้าซัยคลิน(Tetracycline) ใน
การรักษาซึ่ งอันตรายของสารกลุ่มเตตร้าซัยคลินที่ตกค้างในอาหารเป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารของผูบ้ ริ โภคที่
รั บ ประทานเข้าไป (Alessandro d. C., 2019) และสารอี ก ชนิ ด หนึ่ งที่ นิ ย มใช้ คื อ สารจ าพวกคลอแรมเฟนิ ค อล
(Chloramphenicol) เป็ นสารไม่มีสี ใส สามารถยับยั้งการ เจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยได้ แต่สารจาพวกนี้ ก็สามารถตกค้าง
ในอาหารได้เช่นเดียวกับสารกลุ่มเตตร้าซัยคลิน แต่ในปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า โอโซนนั้นมีคุณสมบัติในการ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู ง โดยจากการศึกษางานวิจยั ที่นาโอโซนไปใช้ประยุกต์ในการฆ่า
เชื้อแบคทีเรี ยพบว่าโอโซนที่ความเข้ม 25 ppm. สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยได้ถึง 99% (S. Potivejkul, 2014) จึงได้ศึกษา
วิธีการนาโอโซนเข้ามาใช้ในการลดความเสี่ ยงในการติดโรคที่มาจากเชื้อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila โดยใช้วิธีการ
นาโอโซนเข้ามาใช้ในระบบจัดเตรี ยมน้ าก่ อนเลี้ ยงปลา และบ าบัดน้ าระหว่างเลี้ ยง เพื่ อลดเชื้ อแบคที เรี ย Aeromonas
hydrophila ที่ก่อให้เกิดโรคกกหู บวมทั้งก่อนเลี้ยงและระหว่างเลี้ยง เป็ นการลดการใช้สารเคมีซ่ ึงอาจเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้
และตกค้างในตัวปลา อาจจะทาให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคได้
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จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้ในการพัฒนาระบบบาบัดน้ าบ่อปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ด้วยเทคนิค
โอโซน จากอากาศปกติเพื่อลดต้นทุกการผลิตก๊าซโอโซนจากการใช้ก๊าซออกซิเจนบริ สุทธิ์ ในกระบวนการจัดเตรี ยมน้ า
ก่อนเลี้ยงปลาเพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิม่ คุณภาพของปลาดุกปลอดโรคและสารตกค้างที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคและนาไปสู่
การเพิ่มรายได้ในการส่ งออกต่อไป
วัตถุประสงค์
ศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มข้นก๊าซโอโซนต่อการยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila และ ความเข้ม
ก๊าซโอโซนหลังการบาบัดต่อระยะเวลาในการพักน้ าก่อนปล่อยสู่ บ่อ นาไปสู่การกาหนดพิกดั ใช้งานระบบบาบัดน้ า
บ่อปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ด้วยเทคนิคโอโซน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1 . ไดอะแกรมกำรทดลอง

รู ปที่ 1 ไดอะแกรมกระบวนการทำงานของระบบผสมน้ำโอโซน
จากรู ปที่ 1 กระบวนการทางานของระบบผสมน้ าโอโซน ในหมายเลข 1 คือแหล่งจ่ายแรงดัน 220V ความถี่
50Hz จ่ า ยให้ กับ หม้อ แปลงปรั บ แรงดัน ในหมายเลข 2 เพื่ อ ลดทอนแรงดัน ไฟฟ้ า ให้ เหมาะสมกับ การจ่ า ย
แรงดันไฟฟ้าให้กบั หม้อแปลงแรงดันสู งในหมายเลข 3 เพื่อจ่ายให้กบั อิเล็กโทรด ในเครื่ องกาเนิ ดก๊าซโอโซนใน
หมายเลข 4 เพื่ อสร้างสนามไฟฟ้ า เมื่ อจ่ายอากาศหรื อก๊าซออกซิ เจนผ่าน สนามไฟฟ้ าที่ มี พ ลังมากพอจะทาให้
ออกซิ เจนในอากาศเกิ ดการแตกตัวแล้วกลับมารวมตัวกันใหม่เกิดเป็ นก๊าซโอโซน หลังจากนั้นนาก๊าซโอโซนที่
ได้ม าผสมกับ น้ าที่ ผ สมเชื้ อ แบคที เรี ย Aeromonas hydrophila เพื่ อวิ เคราะห์ ห าค่ าความเข้ม ข้น และระยะเวลาที่
เหมาะสมเพื่อยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila ในหมายเลข 5 และวิเคราะห์หาระยะเวลาในการพักน้ า
เพื่อให้คุณภาพน้ าหลังจากการบาบัดเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลาดุกในหมายเลข 6
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2. กำรวิเครำะห์ เครื่ องกำเนิดก๊ำซโอโซนที่ใช้ ในกำรทดลอง
อิเล็กโทรดที่ใช้ในการสร้างโอโซนเป็ นแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่ วม ที่มีฉนวนกัน เบรกดาวน์ 2 ชั้น
คือ pvc และอากาศ โดยการวิเคราะห์ค่าแรงดันที่จ่ายให้กบั อิเล็กโทรดเพื่อให้เกิดค่า สนามไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการ
สร้างโอโซน จะวิเคราะห์จากสมการค่าสนามไฟฟ้ าสัม พันธ์กบั แรงดัน แสดงดังสมการที่ 1 (สารวย สังข์สะอาด,
2547)
Emax × r1 =

ε2 U
r

r

r1 (ε1 lnr3 +ε2 lnr2 )
2

(1)

1

โดยทรงกระบอกซ้อนแกนร่ วมฉนวน 2 ชั้นมีตวั แปรดังนี้

ช่องว่างอากาศ

รู ปที่ 2 อิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดลอง
รายละเอียดของอิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดลอง r1 = รัศมีจากจุดศูนย์กลางถึงขดลวดทองแดง 0.94 cm r2 =
รัศมีจากจุดศูนย์กลางถึง PVC 1.1 cm r3 = รัศมีจากจุดศูนย์กลางถึงสแตนเลส 1.3 cm ε1 = ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของ
อากาศ คือ 1, ε2 = ค่าคงที่ ไดอิเล็กตริ กส์ ของ PVC คือ3.3 โดยการออกแบบขนาดต่างๆ วิเคราะห์โดยโปรแกรม
จาลอง FEM เพื่ อทราบการกระจายแรงดันและค่าสนามไฟฟ้ าสู งสุ ดในการกาหนดการฉนวนและระยะต่างๆ ที่
เหมาะสมของอิเล็กโทรดทรงกระบอกแบบเส้นลวดพันเกลี่ยว (S. Leejongpermpoon, 2018)โดยค่าสนามไฟฟ้าที่ทา
ให้อากาศเริ่ มแตกตัวคือ E = 30 kV/cm และการกาหนดแรงดันตั้งต้นเพื่อให้เกิดโคโรน่ าดิสชาร์ จที่ 2.3kV. จากการ
จาลองด้วยโปรแกรม FEM ดังรู ปที่ 3 และ 4
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รู ปที่ 3 การกระจายสนามไฟฟ้าด้วย FEM

Electric Field, nom (V/cm)

Electric Field, nom (V/cm)

Arc-length

รู ปที่ 4 ค่าของสนามไฟฟ้าที่ระยะช่องว่างอากาศจากแรงดันเริ่ มต้น 2300 V
รู ปที่ 3 แสดงการกระจายสนามไฟฟ้าของอิเล็กโทรดที่ออกแบบในการทดลอง โดย A คือ PVC, B คือ แกป
อากาศ, C คือ เส้นลวดตัวนาเพื่อจ่ายแรงดันสูงที่พนั อยู่รอบแกนฉนวนซุบเปอร์ลีนตาแหน่ง D และกราวนด์อยู่
ทรงกระบอกนอกในตาแหน่ง E โดยค่าสนามไฟฟ้าสู งสุ ดเกิดขึ้นที่บริ เวณตาแหน่ง F และมีค่าลดลงตามระยะทาง
ในแกปอากาศที่แสดงรู ปที่ 4
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3. กำรติดตั้งอุปกรณ์ กำรทดลอง

รู ปที่ 5 การออกแบบและติดตั้งระบบบาบัดน้ าบ่อปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ด้วย
เทคนิคโอโซน
รู ปที่ 5 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆดังนี้
1. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ากระแสสลับ
2. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสู งกระแสสลับ
3. อิเล็กโทรด
4. ปั๊มลม
5. แผ่นอะคิลิค

11. ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์
12. ดิจิตอลแอมป์ มิเตอร์
13. พื้นสาหรับวางถังผสมและถังพักน้ า
14. ถังผสมน้ าโอโซน
15. ถังพักน้ า
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6. ตูค้ อนโทรล
7. แมคเนติกส์คอนแทคเตอร์
8. ทามเมอร์
9. ไฟแสดงสถานะสี เขียว
10. ไฟแสดงสถานะสี แดง

16. ปั๊มน้ า 1
17. กรองการเกษตร
18. ปั๊มน้ าที่ 2
19. วาล์ว

ผลกำรวิจัย
จากบทน าและวัต ถุ ป ระสงค์ น าไปสู่ ก ารออกแบบชุ ด ทดลองระบบบ าบัด น้ า บ่ อ ปลาดุ ก เพื่ อ ยับ ยั้ง เชื้ อ
Aeromonas hydrophila ด้วยเทคนิ คโอโซน โดยแบ่งลักษณะของการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ 1. วิเคราะห์หา
ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนในน้ า 2. วิเคราะห์ผลของความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่ เหมาะสมกับการยับยั้งเชื้ อ
แบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila. 3. การวิเคราะห์หาระยะเวลาที่ เหมาะสมในการพักน้ าก่อนปล่อยลงสู่ บ่อเลี้ ยง
ก่อนนาผลที่ได้ไปกาหนดพิกดั การใช้งานของระบบ
1. วิเครำะห์ หำควำมเข้มข้นของก๊ำซโอโซนในน้ำ
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการผลิตก๊าซโอโซนของเครื่ องกาเนิ ดก๊าซโอโซนจากวิธีโคโรน่าดิสชาร์จ โดย
ทาการวัดจากปริ มาณความเข้มก๊าซโอโซนที่ละลายในน้ าต่อระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต
ตำรำงที่ 1 ความสัมพันธ์อตั ราการผลิตของเครื่ องกาเนิดก๊าซโอโซนต่อความเข้มข้นก๊าซโอโซนในน้ า 250 ml. พิกดั
แรงดันที่จ่ายให้กบั เครื่ องกาเนิดก๊าซโอโซนที่ 5.8 kV 50Hz
ระยะเวลา/นาที
ค่าความเข้มโอโซน (ppm)
5
0.04
10
0.08
15
0.12
20
0.16
25
0.20
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการทดสอบ
เพิ่มขึ้น ต่ออิเล็กโทรด 1 ตัว
2. วิเครำะห์ ค่ำควำมเข้มข้ นของโอโซนที่เหมำะสมต่อกำรยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila
การทดลองความสัมพันธ์ของปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila. ก่อนและหลังได้รับก๊าซโอโซน
ที่ความเข้ม 1.5 , 2.0 และ 2.5ppm. ในปริ มาตรน้ า 250 ml. ขูดเชื้อลงในน้ าจากนั้นทาให้ละลาย แล้วเทียบค่าความขุ่น
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ของเชื้อที่ละลายน้ าให้ได้ค่าความขุ่นที่ 0.5 เจือจาง 7 ครั้ง แล้วใช้ Spreader ป้ายเชื้อแบคทีเรี ยให้ทวั่ จานเพาะเชื้อแล้ว
ทาการบ่มเชื้อที่ 37 องศาเซลเซี ยส ได้ปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ยตั้งต้น 2.492 x 1011 ซึ่ งปริ มาณเชื้ อที่สามารถก่อโรคได้
จะอยูท่ ี่ 106 (แก้วตา ลิ้มเฮง, 2558)

รู ปที่ 6 ปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ยตั้งต้น 2.492 x 1011
ตำรำงที่ 2 วิ เคราะห์ ผ ลของความเข้ม ข้น ของก๊ า ซโอโซนที่ เหมาะสมกับ การยับ ยั้ง เชื้ อ แบคที เรี ย Aeromonas
hydrophila. ที่ความเข้ม 1.5 ppm , 2.0 ppm. , 2.5 ppm. ในปริ มาตรน้ า 250 ml. ปริ มาณแบคทีเรี ยตั้งต้น 2.492 x 1011
ควำมเข้มข้นของก๊ำซ
โอโซน (ppm.)
1.5
2.0
2.5

ปริมำณแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila. ( CFU / ml.)
หลังผสมโอโซน
เปอร์ เซ็นยับยั้ง
5.6x106
99.9977
2.3x106
99.9990
9x105
99.9996

จากตารางที่ 2 แสดงผลของความเข้มข้นของก๊าซโอโซนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila ที่
ความเข้ม ขัน 1.5 ppm , 2.0 ppm , 2.5 ppm ต่ อ ปริ ม าณน้ า 250 ml. ปริ ม าณแบคที เรี ย ตั้ง ต้น 2.492 x 1011 พบว่ า
ปริ มาณแบคทีเรี ยมีจานวนลดลงตามค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซน โดยที่ความเข้มข้น 1.5 ppm สามารถยับยั้งเชื้อ
ได้ร้ อ ยละ 99.9977 ที่ ค วามเข้ม ข้น 2.0 ppm สามารถยับ ยั้ง เชื้ อ ได้ร้ อ ยละ 99.9990 และที่ ค วามเข้ม ข้น 2.5 ppm
สามารถยับ ยั้งเชื้ อได้ร้อยละ 99.9996 ซึ่ งมากที่ สุ ด ในการทดลอง และอยู่ในเกณฑ์ที่ ไ ม่ ส ามารถก่ อโรคได้ หรื อ
ปริ มาณเชื้อไม่เกิน 106 CFU / ml (แก้วตา ลิ้มเฮง, 2558)
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รู ปที่ 7 ปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ยที่ลดลงต่อความเข้มก๊าซโอโซน 1.5 ppm, 2.0 ppm และ 2.5 ppm.
3. กำรวิเครำะห์ หำระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรพักน้ำก่ อนปล่ อยลงสู่ บ่อเลีย้ ง
3.1 การวิเคราะห์ผลความเข้มข้นก๊าซโอโซนที่มีผลต่อค่า pH (กรด-ด่าง) ของน้ า
ค่า pH ของน้ ามี ผลต่อการเลี้ ยงปลาหากค่า pH อยู่ในระดับ ที่ไม่เหมาะสมอาจส่ งผลกระทบทาให้
ปลาโตช้าหรื อตายได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์เพื่ อหาความเข้มข้น ของก๊าซโอโซนที่เหมาะต้องคานึ งถึงค่า pH ที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากทาการผสมก๊าซโอโซนกับน้ าในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเลี้ยงปลา โดย
ค่า pH ของน้ าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาควรอยู่ระหว่าง 7–9 pH (ศศิธร พินภิรมย์, 2554) และเวลาที่เหมาะสมใน
การพักน้ าในบ่อปลาดุกหลังจากการบาบัดด้วยก๊าซโอโซนซึ่งเคยนาเสนอในงานวิจยั (กรกมล จันทร์ประธาตุ, 2018)
ซึ่งพบว่าก๊าซโอโซนทาให้ pH ในน้ านั้นเพิ่มสู งในช่วงแรกและหลังจากทาปฏิกิริยาเป็ นเวลาประมาณ 7 ชม. จะมีค่า
ลดลงจนใกล้เคียงกับค่าตั้งต้น ในการกาหนดเวลาเพื่อลดค่า pH จึงไม่ควรน้อยกว่า 7 ชม.
3.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความเข้มโอโซนที่เหมาะสมต่อการลดปริ มาณแอมโมเนีย
ในการทดลองนี้ เป็ นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความเข้มโอโซนที่เหมาะสมต่อการลดปริ มาณ
แอมโมเนี ยในน้ าเลี้ ยงปลาดุกที่ ความเข้มโอโซน 1.5, 2.0 และ 2.5 ppm. ในปริ มาตรน้ า 1000 ml. ผลการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 3
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ควำมเข้ มข้ นแอมโมเนีย(ppm)

ตำรำงที่ 3 การวิเคราะห์หาค่าความเข้มของโอโซนที่เหมาะสมต่อการลดปริ มาณแอมโมเนียในน้ าเลี้ยงปลาที่ค่า
ความเข้ม 1.5, 2.0 และ 2.5 ppm. ในปริ มาตรน้ า 1000 ml.
ควำมเข้มข้น
แอมโมเนียที่เปลีย่ นแปลง (ppm.)
แอมโมเนีย
โอโซน
ตั้งต้น
1 ชม.
2 ชม.
3 ชม.
4 ชม.
5 ชม.
6 ชม.
7 ชม.
(ppm.)
5.0
5.0
4.0
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.5
5.0
5.0
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
2.0
5.0
4.0
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0
2.5

เวลำ(ชั่วโมง)
รู ปที่ 8 แสดงค่าการลดลงของแอมโมเนียต่อระยะเวลาการพักน้ า 1-7 ชัว่ โมง
จากรู ปที่ 8 แสดงผลของปริ มาณแอมโมเนียที่ลดลงตามเวลาหลังจากผ่านการบาบัดด้วยโอโซน โดยที่
ความเข้ม 1.5 ppm. ความเข้มข้นของแอมโมเนียลดลงจาก 5.0 ppm. เหลือ 2.0 ppm. ในเวลา 6 ชัว่ โมง ที่ความเข้ม
2.0 ppm. ความเข้มข้นของแอมโมเนียลดลงจาก 5.0 ppm. เหลือ 2.0 ppm. ในเวลา 5 ชัว่ โมง และที่ความเข้ม 2.5
ppm. ความเข้มข้นของแอมโมเนียลดลงจาก 5.0 ppm. เหลือ 2.0 ppm. ในเวลา 5 ชัว่ โมง ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เป็ น
อันตรายต่อสัตว์น้ า (ศศิธร พินภิรมย์, 2554)
สรุปและอภิปรำยผล
จากการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สามารถนาไปสู่ การออกแบบชุดต้นแบบระบบบาบัดน้ าบ่อเลี้ยงปลา
ดุก เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila. ด้วยเทคนิคโอโซน โดยสามารถสรุ ปพิกดั ของเครื่ องได้ดงั นี้
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1. อัตราการผลิตของอิเล็กโทรดในการทดลองปริ มาตรน้ า 250 ลิตร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริ งควร
เพิม่ อัตราการผลิตเป็ น 4 ตัว เท่ากับ 0.048 ppm ต่อนาทีในปริ มาตรน้ า 1 ลิตร นอกจากนี้ ยงั เป็ นเหตุผลเรื่ อง
ค่าครึ่ งชีวิต หากความเข้มน้อยเกินไปจะไม่สามารถสร้างความเข้มก๊าซโอโซนที่ตอ้ งการในน้ าสาหรับการ
ใช้งานได้
2. แรงดันจากหม้อแปลงที่จ่ายให้กบั อิเล็กโทรด
- Vin = 86 Vac 50 Hz
- Vout = 0-2.3 kV 50 Hz
3. ความเร็วการไหลของอากาศ 2 m/s
4. อัตราการไหลของน้ า 0.5 L/min
5. ค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่เหมาะสม 2.5 ppm.
6. เวลาที่ใช้ในการสร้างความเข้มก๊าซโอโซน 1 ชัว่ โมง
7. ค่าพลังงานที่ใช้ 207.6 W
8. ระยะเวลาในการพักน้ า 7 ชัว่ โมง
กกกกกกกการกาหนดพิกดั ของระบบบาบัดน้ าสาหรับบ่อปลาดุกเพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila
ด้วยเทคนิ คโอโซน สามารถยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ย Aeromonas hydrophila.จากผลการทดลองสามารถสามารถยับยั้ง
เชื้อได้ร้อยละ 99.9996 และอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถก่อโรคได้ หรื อปริ มาณเชื้อไม่เกิน 106 หรื อ ประสิ ทธิภาพร้อย
ละการยับยั้งเชื้อเท่ากับ 0.048 ต่อวัตต์โดยไม่ทาให้ค่า pH และแอมโมเนี ย ในน้ าเป็ นอันตรายต่อปลาดุกก่อนปล่อย
ลงสู่ บ่อเลี้ยง ผลการทดลองที่ได้สามารถนาไปติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาร่ วมกับระบบพลังงานทดแทนและระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกำศ
ผู ้จัด ท าขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช า วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศู น ย์สุ พ รรณบุ รี คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ คณะวิศวกรรมไฟฟ้าห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังที่คอยให้คาแนะนา อานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ในการทาการทดลอง
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กำรยับยังเชื้อรำ Colletotrichum Gloeosporioides ในเมลอนด้วยเทคนิคโอโซน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการสร้างเครื่ องต้นแบบให้น้ าโอโซนและหมอกโอโซนเพื่อยับยังเชื้ อรา Colletotrichum
Gloeosporioides. ในโรงเรื อนเมล่อน โอโซนสร้างด้วยอิเล็กโทรดแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่ วมที่มีฉนวนกัน
เบรกดาวน์ 2 ชั้น ที่แรงดัน 30 kV 50 Hz และทาการปล่อยก๊าซโอโซนด้วยอุปกรณ์ปล่อยฟองนาโนแนวตั้ง ที่อตั รา
การไหลของอากาศ 20 L/min ต่อปริ มาตรน้ าที่ใช้ในการผสม 1000 ml ทาการทดลองเพื่อทราบความสัมพันธ์ของ
ความเข้มก๊าซโอโซนในการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum Gloeosporioides ต่อเวลา และ ประสิ ทธิ์ภาพด้านพลังงาน ผล
จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มข้นโอโซนที่เหมาะสม คือ 2 ppm ที่ค่าพลังงาน 57.38 วัตต์ สามารถยับยั้ง
เชื้ อรา Colletotrichum Gloeosporioides. ได้ถึง 98.4% หรื อประสิ ท ธิ ภาพร้ อยละการยับ ยั้งเชื้ อต่อพลังงานเท่ ากับ
ร้อยละ 1.71 ต่อ วัตต์
คำสำคัญ: โอโซน การยับยั้ง เชื้อรา Aeromonas hydrophila
Abstract
This paper is present inhibition of Colletotrichum Gloeosporioides in melon by ozone technique using
corona discharge electrode with Voltage 30 kV, 50 Hz and feeding ozone gas product with vertical nano bubble
at flow rate of air is 20 l/min with water mixing valve 1000 ml. Experiment to achieve the relation of ozone
concentration with time and energy efficiency to inhibiting. The result showed that suitable ozone concentration
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is 2ppm at energy 57.38W can be inhibit Colletotrichum Gloeosporioides to 98.4% or efficiency of percent in
inhibiting is 1.71 per watt
Keywords: Ozone, Inhibit, Colletotrichum Gloeosporioides
บทนำ
เมล่อนเป็ นพื ชที่ มี ถิ่ นก าเนิ ดในต่ างประเทศ เช่ น ทวีป แอฟริ ก า ประเทศอิ นเดี ย ประเทศญี่ ปุ่ น แถบกึ่ ง
อบอุ่น และเขตร้อนทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริ กา เป็ นพืชในตระกูลแตงที่นิยมปลูกเพื่อการค้าชนิ ดหนึ่ งที่มี
ราคาต่อผลสู ง เนื่องจากเป็ นแตงที่มีรสหอมหวาน มีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วยวิตามินเอ และวิตามินซีสูง
จากที่กล่าวมานั้นเมล่อนจึงเป็ นพืชที่นิยมบริ โภคกันมากในท้องตลาดประเทศไทยจึงเล็งเห็นเนื่องจากสภาพอากาศ
ของไทยที่ใกล้เคียงกับทวีปแอฟริ กาซึ่งเป็ นถิ่นกาเนิ ดของเมล่อน ประเทศไทยจึงเริ่ มมีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อปลูก
เมล่อนในปี 2478 และสาเร็จในปี 2497 และจากการที่ประเทศไทยสามารถปลูกเมล่อนได้(กรมส่งเสริ มการเกษตร,
สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2545)จึงส่ งผลให้ในปั จจุ บนั ประเทศไทยมี การเพราะปลูกเมล่อนญี่ ปุ่นเนื้ อที่ ป ลูก
ทั้งสิ้ น 533 ไร่ จานวนผูป้ ลูก 89 ราย พื้นที่ปลูก 17 จังหวัด ผลผลิตรวม 1,323 ตัน ผลิตต่อไร่ 3,273 กิโลกรัม ราคา
ขายได้ต่อกิโลกรัม 73.06 บาท(กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2560)
แต่เนื่ องจากปั จจุ บนั ปั ญหาด้านโรคและแมลงศัตรู พื ชในเมล่อนนั้นสร้ างปั ญหาให้กับผูเ้ พาะปลูกเป็ น
จานวนมาก ทั้งโรคที่เกิดจากเชื้ อราและความเสี ยหายที่เกิดจากแมลงศัตรู พืช โดยเชื้ อราทาให้เกิดโรคเช่น โรครา
แป้ ง โรคราน้ าค้าง โรคแอนแทรคโนส โดยโรคที่สร้างความเสี ยหายและยากต่อการควบคุมคือโรคแอนแทรคโนส
ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides. นั้น จากการศึกษางานวิจยั พบว่าโรคแอนแทรคโนสมีผลกระทบ
ร้ายแรงสามารถเข้าทาลายได้ทุกส่ วนและทุกระยะการเจริ ญเติบโตของพืชทั้งก่อนการเก็บเกี่ยวและระหว่างหรื อ
หลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะของการเกิดโรคนี้ จะมีลกั ษณะใบเป็ นสี น้ าตาลหรื อน้ าตาลดารู ปร่ างของแผลไม่แน่ นอน
โดยเชื้ อราชนิ ดนี้ สามารถเจริ ญเติบ โตได้ดีในสภาพอากาศร้ อนชื้ น(ธารทิ พย์และคณะ, 2547)ในส่ วนของแมลง
ศัตรู พืช เช่น เพลี้ยไฟ ทาให้ยอดของต้นเมล่อนเกิดอาการหงิกและไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ และเพลี้ยไฟยังส่ งผล
โดยตรงต่อผลของเมล่อนทาให้ผลผลิตมีตาหนิ ไม่สวยและเสี ยราคา ซึ่ งปั จจุบนั มีการใช้สารเคมีในการควบคุมเชื้อ
ราและแมลงศัตรู พืช โดยการใช้สารจาพวกคอลโรทโลนิล ฉี ดพ่นบริ เวณต้นเมล่อนในช่วงอายุ 5-12 วัน และสาร
ชนิ ดไวม็อกซานิ ล ผสมกับ แมนโคเซบ (ไซม็อกซิ เมท) ในช่ วงอายุ พื ช 19-47 วัน ที่ เกิ ด เชื้ อรา และใช้ส ารเคมี
จาพวกฟิ โพรนิ ล (fipronil) ชนิ ดยาดูดซึ มในการฆ่าเพลี้ยไฟ(กรมวิชาการเกษตร, 2559) ซึ่ งการใช้สารเคมีในการ
แก้ปัญหานั้นอาจไม่สามารถควบคุมและรักษาโรคได้ 100% และเป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การใช้สารเคมีในภาค
เกษตรกรรมนั้นสามารถตกค้างภายในผลผลิตเป็ นอันตรายต่อทั้งผูบ้ ริ โภค และตกค้างภายในร่ างการของผูใ้ ช้ การ
ใช้สารเคมีในการกาจัดแมลง ข้อดีคือ กาจัดแมลงได้ เห็นผลทันที เป็ นวิธีที่ลดจานวนประชากรของแมลงได้อย่าง
รวดเร็ ว และสามารถใช้ได้ทุกโอกาสที่ตอ้ งการ ข้อเสี ยคือ ทาให้แมลงสร้างความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงจึงต้อง
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เปลี่ยนยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ใหม่หรื อใช้ในปริ มาณที่สูงขึ้น และทาให้เกิดพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้
การใช้น้ าส้มควันไม้ ข้อดีคือ สามารถกาจัดแมลงสตรู พืชได้ไม่ว่าจะเป็ น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด หอยทาก มด ไร
แดง ฯลฯ แล้วยังช่วยกระตุน้ ให้ดอกติดผลได้ดีข้ ึนอีกด้วย ข้อเสี ยคือ น้ าส้มควันไม้มีความเป็ นกรดสู ง น้ าส้มควัน
ไม้ที่ยงั ไม่ผา่ นการเจือจางหากสัมผัสผิวหนังหรื อดวงตา จะทาให้ผิวหนังไหม้ หรื อตาบอดได้
ปั จจุบนั วิธีการให้น้ ามีหลายวิธีแต่ละวิธีมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกันไป เช่นการให้น้ าแบบฉี ดฝอย (sprinkler
irrigation) เป็ นการให้น้ าโดยการฉี ดน้ าออกจากหัวขึ้นไปบนอากาศ โดยมีรูปทรงการแพร่ กระจายเช่นเดียวกับฝน
เหมาะกับพืชทุกชนิ ดยกเว้นข้าว ข้อดีคือสามารถให้ปุ๋ย ยาปราบศัตรู พืช ยารักษาโรค พร้อมกับการให้น้ าได้ วิธีน้ ี
เป็ นวิธีที่ใช้แรงงานน้อยกว่าวิธีอื่น ข้อเสี ยคือต้องล้างไส้กรองทุกวัน และถ้าใบหมุนชารุ ดก็ไม่สามารถใช้งานได้
การให้น้ าทางผิวดิน (surface irrigation) เป็ นการให้น้ าโดยที่ให้น้ านั้นขังหรื อไหลไปบนผิวดินและซึ มลงไปในดิน
ตรงจุดที่ น้ านั้นขังหรื อไหนผ่าน ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ ท่วมแบบผืน (Flooding) เหมาะกับข้าว หรื อพื ชที่ ไม่
ต้องการไถพรวน ข้อดีคือถ้าต้องการระบายน้ าออกก็สามารถทาได้ และใช้แรงงานในการให้น้ าไม่มาก ข้อเสี ยคือ
สภาพพื้ น ที่ ค วรราบเรี ย บสม่ า เสมอกัน และไม่ เหมาะสมกับ ดิ น ทราย การให้ น้ าแบบร่ อ งคู ต ามเส้ น ขอบเนิ น
(contour furrow) เหมาะกับ พื้ น ที่ ล าดเททัว่ ไป ยกเว้น พื้ น ที่ ที่ เป็ นดิ นทราย หรื อดิ น ที่ มี ก ารแตกระแหงเมื่ อแห้ง
เหมาะกับพืชที่ปลูกเป็ นแถวเกือบทุกชนิ ด ข้อดีคือ มีความสม่าเสมอในการให้น้ าดี ข้อเสี ยคือ เสี ยเวลาในการวาง
ร่ องคูมากและต้องมีการป้ องกันการกัดเซาะในคูส่งน้ าด้วย เพราะคูมีความลาดเทมาก วิธีระบบน้ าหยด เป็ นการ
ปล่อยน้ าจากหัวปล่อยน้ าสู่ ดินโดยตรง แล้วซึ มผ่านดิ น ไปในบริ เวณเขตรากพื ชด้วยแรงดู ดซับ ของดิ น เหมาะ
สาหรับไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่มีระยะปลูกเป็ นแถวระยะประชิด ข้อดีคือ ประหยัดน้ าและใช้พลังงานน้อย ข้อเสี ยคืออุด
ตันง่ายการวางบนพื้นผิวดินทาให้ตรวจสอบยากเมื่อพบการอุดตันพืชอาจเกิดความเสี ยหายแล้ว(กรมวิชาการเกษตร
, 2559)
ในปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันว่าเทคโนโลยีโอโซนเป็ นก๊าซออกซิ ไดซ์ที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรี ยแ์ บคทีเรี ย
เชื้อรา และไวรัส จากการศึกษาข้อมูลความเข้มข้นของโอโซนที่สามารถทาความสะอาดและสามารถฆ่าเชื้อราได้ที่
ความเข้มข้น 0.01-0.04 ppm มีฤทธิ์ ทาลายเชื้ อราและแบคทีเรี ยได้ โดยเทคโนโลยีโอโซนได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้
ในด้ า นการแพทย์โ ดยการใช้ โ อโซนในการฆ่ า เชื้ อ แบคที เรี ยขนาดเล็ ก ในโรงพยาบาล(S. Potivejkul, S.
Leejongpermpoon, C. Markchun and V. Kinnares, 2014) และในด้านการเกษตรกรรมได้มีการนาโอโซนมายับ ยั้ง
จุลินทรี ยใ์ นข้าวและข้าวโพดที่มีความเข้มข้นของโอโซน 50 ppm สาหรับการรักษา (3-5วัน) สามารถฆ่าแมลง
ศัตรู พืชได้ถึง 70%-100%( Muhammad Nur1* และคนอื่นๆ, 2013) อีกทั้งก๊าซโอโซนไม่อุดตันในระบบให้น้ า และ
หากในระบบให้น้ ามีการเพิ่มระบบกรองน้ าในการบาบัดร่ วมกับเทคนิ คโอโซน มีความเป็ นไปได้ที่จะทาให้ระบบ
การให้น้ าสามารถพัฒนาขึ้น ทั้งในส่ วนของการยับยั้งเชื้อและลดปัญหาอุดตันตกตะกอนและตะไคร่
จึงเป็ นที่ ม าของงานวิจยั นี้ ในการศึ กษาการยับ ยังเชื้ อรา Colletotrichum Gloeosporioides ในเมลอนด้วย
เทคนิ คโอโซนที่สร้างจากอิเล็กโทรดแบบโคโรนาดิสชาร์ จ เพื่อนาไปพัฒนาสร้างเครื่ องต้นแบบให้น้ าโอโซนเพื่อ
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ยับ ยั้ง เชื้ อ รา Colletotrichum gloeosporioidesในโรงเรื อ นเมล่ อ น อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แทนการใช้ส ารเคมี ที่
ก่อให้เกิดอันตรายกับเกษตรกรและยังช่วยประหยัดต้นทุนในการเพาะปลูกทาให้ผบู ้ ริ โภคปลอดภัยจากสารตกค้าง
ในผลเมล่อน
วัตถุประสงค์
ศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มก๊าซโอโซนในการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum Gloeosporioides ต่อเวลา
และ ประสิ ทธิ์ภาพด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาเครื่ องให้น้ าโอโซนสาหรับโรงเรื อนเมลอนในอนาคตต่อไป
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ไดอะแกรมกระบวนกำรทำงำนของระบบผสมน้ำโอโซน
1
220 Vrms
50 HZ

3

2
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5

4

Ozone
water

O3

Ozone
Generator
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รู ปที่ 1. ไดอะแกรมกระบวนการทางานของระบบผสมน้ าโอโซน
จากภาพที่ 3.1 แสดงกระบวนการทางานของระบบผสมน้ าโอโซน ในหมายเลข 1 คือแหล่งจ่าย แรงดัน 220
V ความถี่ 50Hz จ่ายให้กบั หม้อแปลงปรับแรงดันในหมายเลข 2 เพื่อลดทอนแรงดันไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับการจ่าย
แรงดันไฟฟ้าให้กบั หม้อแปลงแรงดันสู งในหมายเลข 3 ที่ต่อกับอิเล็กโทรดเครื่ องกาเนิดก๊าซโอโซนในหมายเลข 4
ในการสร้างสนามไฟฟ้า เมื่อจ่ายอากาศหรื อก๊าซออกซิ เจนผ่าน สนามไฟฟ้ าที่มีพลังมากพอจะทาให้ออกซิ เจนใน
อากาศเกิดการแตกตัวแล้วกลับมารวมตัวกันใหม่เกิดเป็ นก๊าซโอโซน หลังจากนั้นนาก๊าซโอโซนที่ได้มาผสมกับน้ า
เพื่อให้ได้ค่าที่ตอ้ งการในหมายเลข 5
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2. กำรวิเครำะห์ เครื่ องกำเนิดก๊ำซโอโซนที่เหมำะสมกับกำรทดลอง
การวิเคราะห์เครื่ องกาเนิดโอโซนที่เหมาะสมกับการทดลอง จะพิจารณาจากค่าความเข้มข้นและระยะเวลา
ในการฆ่าเชื้อรา อัตราการไหลของอากาศที่ผสมกับก๊าซโอโซนกับน้ าและประสิ ทธิ ภาพในการผสมเข้ากับน้ า เพื่อ
น าไปใช้ ใ นการออกแบบอิ เล็ ก โทรดก๊ า ซโอโซนที่ จ ะให้ ป ริ ม าณก๊ า ซเพี ย งพอต่ อ การใช้ ง านเพื่ อ ยัง ยั้ง เชื้ อ รา
Colletotrichum gloeosporioides.

รู ปที่ 2. อิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดลอง
รายละเอียดของอิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดลอง r1 และ r2 คือ รัศมีจากจุดศูนย์กลางถึงขดลวดทองแดง 0.94
cm และ รัศมีจากจุดศูนย์กลางถึง PVC 1.1 cm ตามลาดับ. r3 คือ รัศมีจากจุดศูนย์กลางถึงสแตนเลส 1.3 cm. ε1 คือ
ค่าความเป็ นฉนวนของอากาศเท่ากับ 1 และ ε2 คือ ค่าความเป็ นฉนวนของ PVC เท่ากับ3.3 โดยระยะห่ างระหว่าง
ลวดตัวนาที่เหมาะสมคือ 40 mm เพื่อให้ได้ค่าสนามไฟฟ้าสู งสุ ด (S.Leejongpermpoon and P. Yutthagowith, 2018)
ที่ ทาให้อากาศเริ่ มแตกตัวจากปรากฎการณ์ โคโรน่ าดิ สชาร์ ต คือ E = 30 kV/cm และค่าแรงดันสู ง U ที่ใช้ในการ
สร้าง
สามารถหาแรงดัน ไฟฟ้ าตั้ง ต้น ในการทดลองได้จากความสั ม พัน ธ์ ข องสนามไฟฟ้ าและแรงดัน จาก
ทรงกระบอกซ้อนแกนร่ วมดังสมการที่ 1 (สารวย สังข์สะอาด, 2547) ซึ่ งทาเมื่อกาหนดค่าต่างๆ ของอิเล็กโทรดที่
ออกแบบลงไปในสมการให้ทราบค่าแรงดันที่ทาให้เกิดโคโรน่าดีสชาร์จในระบบต้องไม่นอ้ ยกว่า 5.8 kV/cm
Emax ×r1 =
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3. กำรติดตั้งอุปกรณ์ กำรทดลอง

รู ปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลอง
หมายเลข 1 เครื่ องกาเนิดโอโซนด้วยวิธีโคโรน่าดิสชาร์จ โดยทาการจ่ายพลังงานไฟฟ้า 220V 50Hz ให้กบั
หม้อแปลงปรับแรงดันในหมายเลข 2 เพื่อปรับแรงดันต่าให้เหมาะสมกับการจ่ายให้กลับหม้อแปลงแรงดันสู ง ใน
หมายเลข 3 เป็ นมิเตอร์วดั ค่าแรงดันจากหม้อแปลงแรงดันสู ง ในหมายเลข 4 และทาการจ่ายไฟฟ้าแรงดันสู งให้กบั
อิเล็กโทรดโดยจะมีปั๊มลมในหมายเลข 5 คอยช่วยจ่ายอากาศให้กบั อิเล็กโทรดเพื่อสร้างโอโซนจากนั้นต่อสายก๊าซ
โอโซนเพื่อผสมก๊าซโอโซนเข้ากับน้ า
4. วิธีกำรเก็บค่ำเชื้อ
1. แยกเชื้ อ ราสาเหตุ โรค โดยวิธี tissue transplanting method โดยตัด เนื้ อ เยื่อ บริ เวณที่ เป็ นโรคที่ ต่ อ กับ
เนื้ อเยื่อปกติเป็ นชิ้นขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร แช่ชิ้นเนื้ อเยื่อพืชใน 10 เปอร์ เซ็นต์คลอรอกซ์เป็ นเวลา 3 นาที แล้ว
นาไปล้างด้วยน้ าRO (Reverse Osmosis) ที่น่ ึ งฆ่าเชื้ อแล้ว 2 ครั้ง ซับให้แห้งด้วยกระดาษทิ ชชูที่ผ่านการนึ่ งฆ่าเชื้ อ
แล้ว จากนั้นนาชิ้นเนื้ อเยื่อพืชที่ได้ไปวางบนอาหารวุน้ Potato Dextrose Agar (PDA) (Riker and Rike, 1963) นาไป
บ่มในสภาพอุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 7 วัน จากนั้นทาการย้ายเชื้อจนได้เชื้อบริ สุทธิ์
2. เตรี ยมสารแขวนลอยสปอร์ ของเชื้ อรา นาน้ า RO ที่ ฆ่าเชื้ อแล้ว ปริ มาตร 20 มิลลิลิตร เทลงบนผิวหน้า
อาหารใช้แท่งแก้วรู ปตัวแอลที่ ผ่านการฆ่าเชื้ อแล้วขูดผิวหน้าอาหารให้สปอร์ หลุดออก และนับจานวนสปอร์ ดว้ ย
hemacytometer ปรับความเข้มข้นสปอร์ ให้ได้ 10 6 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร เติมสารจับใบ (tween-20) เพื่อช่วยให้สปอร์
เกาะติดผิวพืชได้ดีข้ นึ
3. การทาให้เชื้อกระจาย (spread plate) การเจือจางเชื้ออย่างเป็ นลาดับ (serial dilution) การทาเจือจางโดยใช้
ตัวทาเจือจาง (diluent) โดยใช้น้ า RO ปริ มาตร 9 มิลลิลิตรผสมกับสารแขวนลอยสปอร์ 1 มิลลิลิตรจะได้เป็ นระดับ
ความเจือจางที่ 10-1 จากนั้นดูดเชื้ อจากหลอดขั้นต้น 1 มิลลิลิตร ใส่ หลอดถัดไปซึ่ งมีตวั เจือจางอยู่ 9 มิลลิลิตรจะได้
เป็ นระดับความเจือจางที่ 10-2 ทาเช่นนี้ไปเรื่ อยๆจนกว่าจะได้ระดับความเจือจางที่ 10-6
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นาระดับความเจือจางที่ 10-6 มาทาให้เชื้อกระจาย (spread plate) โดยดูดเชื้ อปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตรใส่ ลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อทาการเกลี่ยเชื้อให้กระจายไปทัว่ จานอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยใช้แท่งแก้วรู ปสามเหลี่ยม(glass spreader)
ท าการค านวณจ านวนจุ ลิ น ทรี ย ์เป็ น colony forming unit, CFU/ml โดยนับ จ านวนจุ ลิ น ทรี ย ์อ ยู่ใ นช่ ว ง 30-300
โคโลนีของจานอาหารเลี้ยงเชื้อ แล้วบันทึกผลเป็ น
- น้อยกว่า 30 โคโลนี
- มากกว่า 300 โคโลนี
- 52 +60/2 = 56 โคโลนีที่ 10-2 ดังนั้นมีเชื้อ = 56 x 102 x 10 = 5.6 x 104 CFU/ml
ผลกำรวิจัย
1. ควำมสัมพันธ์ ของควำมเข้ มก๊ำซโอโซนในน้ำ
การทดลองในส่ วนนี้เป็ นการทดลองเพื่อวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการผลิตก๊าซโอโซนของเครื่ องกาเนิดก๊าซ
โอโซนที่ได้จากวิธีโคโรน่าดิสชาร์จ โดยทาการวัดจากปริ มาณความเข้มก๊าซโอโซนที่ละลายในน้ าต่อระยะเวลาที่ใช้
ในการผลิตดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ความสัมพันธ์อตั ราการผลิตของเครื่ องกาเนิ ดก๊าซโอโซนต่อความเข้มข้นก๊าซโอโซนในน้ า 1000 ml.
พิกดั แรงดันที่จ่ายให้กบั เครื่ องกาเนิดก๊าซโอโซนที่ 5.8 kV ความถี่ 50Hz
ปริมำณกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำต่อกำรผสมก๊ำซ
ระยะเวลำ/นำที
ค่ำควำมเข้มโอโซน (ppm)
โอโซนในแต่ละควำมเข้ม (watt-hours)
42
0.5
14.34
84
1
28.69
126
1.5
43.03
168
2
57.38
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ น ถึ งค่ าความเข้มข้น ของก๊ าซโอโซนที่ เปลี่ ย นแปลงเมื่ อเวลาในการทดสอบ
เพิ่มขึ้น
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รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการปล่อยก๊าซโอโซนต่อปริ มาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่ได้
วิเครำะห์ ผลกำรทดลอง
จากการทดสอบในตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาในการ
ทดสอบเพิ่มขึ้นต่อปริ มาณน้ า 1000 ml. โดยเครื่ องกาเนิดก๊าซโอโซนให้อตั ราการผลิตอยู่ที่ 0.012 ppm. ต่อนาที และ
ปริ ม าณก๊ าซโอโซนที่ ไ ด้จากเครื่ องผลิ ตก๊ าซโอโซนมี ค่าความ เข้มข้น 2 ppm ซึ่ งมีค่ามากกว่ า ความเข้ม ที่ ยบั ยั้ง
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์แ บคที เรี ย เชื้ อ รา และไวรั ส 0.01-0.04 ppm ซึ่ งเพี ย งพอต่ อ การน าไปใช้ ใ นการยับ ยั้ง เชื้ อ รา
Colletotrichum gloeosporioides.
ควำมสัมพันธ์ ของกำรยับยั้งเชื้อรำ Colletotrichum gloeosporioides ต่อควำมเข้มข้นก๊ำซโอโซน
ในการทดลองนี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ต่อความ
เข้มข้นก๊าซโอโซนโดยอุปกรณ์ ที่ใช้ปล่อยก๊าซโอโซนแบบฟองนาโนแนวตั้งขนาด 0.5 micron ระยะเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบผลของก๊าซโอโซนต่อการยับยั้งเชื้อราคือ 5, 10, 15 และ 20 นาที ต่อความเข้มข้นก๊าซโอโซนในแต่ละ
ความเข้ม 0.5, 1, 1.5 และ 2 ppm.
ตำรำงที่ 2 ความสัมพันธ์ของการยับยั้งเชื้ อรา Colletotrichum gloeosporioides ต่อความเข้มข้นก๊าซโอโซน 0.5, 1,
1.5 และ 2 ppm ที่ ระยะเวลายับยั้งเชื้อรา 5, 10, 15 และ 20 นาที
ควำมเข้มโอโซน
(ppm)
0.5
1
1.5
2

ปริมำณเชื้อตั้งต้น
(Colony)
53.67
67.67
64
63

ระยะเวลำในกำรยับยั้งเชื้อรำ / ปริมำณเชื้อรำที่เหลือ(Colony)
5 นำที
10 นำที
15 นำที
20 นำที
24.5
23.5
22
21.5
3.5
3
3
3
2
1.5
1
1
1.5
1
1
1
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วิเครำะห์ ผลกำรทดลอง
จากผลการทดลองในตารางที่ 2 เป็ นการทดลองปริ มาณความเข้มก๊าซโอโซนที่ 0.5, 1, 1.5 และ2 ppm ใน
การยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides.ทาให้ทราบว่าที่ค่าความเข้มก๊าซโอโซน 2 ppm มีอตั ราการยับยั้ง
เชื้อดีที่สุดในการทดลองนี้คือ 98.42%

รู ปที่ 5 ปริ มาณเชื้อที่ได้รับความเข้มก๊าซโอโซนค่าต่างๆ ต่อระยะเวลาในการทดลอง
สรุปและอภิปรำยผล
จากที่มาปั ญหาด้านโรคในเมล่อนนั้นสร้างปั ญหาให้กบั ผูเ้ พาะปลูกเป็ นจานวนมาก โดยสาเหตุหลักที่สร้าง
ความเสี ยหายและยากต่อการควบคุมคือโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides นาไปสู่
การศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้มก๊าซโอโซนการยับยังเชื้ อรา Colletotrichum Gloeosporioides ในเมลอนด้วย
เทคนิคโอโซนที่สร้างจากอิเล็กโทรดแบบโคโรนาดิสชาร์จ สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
เครื่ องกาเนิ ดโอโซนที่นามาใช้ในการทดสอบสามารถให้ปริ มาณความเข้มข้นโอโซนที่เพี ยงพอต่อการ
ยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides. โดยสามารถผลิตก๊าซโอโซน 0.5-1.5 ppm. ซึ่งพิกดั แรงดันที่จ่ายให้กบั
เครื่ องกาเนิดโอโซนอยูท่ ี่ 5.8 kV 50Hz ที่ปริ มาตรน้ า 1000 ml.
จากการวิ เ คราะห์ ป ริ มาณ ค่ า ความเข้ ม ก๊ า ซโอโซนที่ 0.5, 1, 1.5 และ2 ppm ในการยับ ยั้ง เชื้ อรา
Colletotrichum gloeosporioides. ท าให้ ท ราบว่า ที่ ค่ า ความเข้ม ก๊ า ซโอโซน 2 ppm มี อัต ราการยับ ยั้ง เชื้ อ ดี ที่ สุ ด
98.42% ที่ค่าพลังงาน 57.38 วัตต์ หรื อประสิ ทธิภาพร้อยละการยับยั้งเชื้อต่อพลังงานเท่ากับ ร้อยละ 1.71 ต่อ วัตต์
ผลการทดลองที่ ไ ด้ส ามารถน าไปพัฒ นาเครื่ อ งต้น แบบระบบให้ น้ าเพื่ อ ยับ ยัง เชื้ อ รา Colletotrichum
gloeosporioides ที่ก่อโรคแอนแทรคโนสสาหรับโรงเรื อนเมลอนเพื่อลดปั ญหาของเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรด้วยเทคโนโลยีข้นั สู งต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
ควรทาการทดลองเพิ่มเติมเพื่อหาค่าความเข้มที่เหมาะสมและไม่เป็ นอัตรายต่อเมลอนในขณะเพาะปลูก อีก
ทั้งควรวิเคราะห์อตั ราการไหลและความเข้มให้เหมาะสมกับระบบจ่ายน้ าที่เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกเมลอนนิ ยมใช้ใน
ปัจจุบนั
กิตติกรรมประกำศ
ผู ้จัด ท าขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช า วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ศู น ย์สุ พ รรณบุ รี คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ คณะวิศวกรรมไฟฟ้าห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังที่คอยให้คาแนะนา อานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ในการทาการทดลอง
เอกสำรอ้ำงอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2559. สารเคมีทางการเกษตรกับระบบการควบคุม. http://www.doa.go.th
กรมส่งเสริ มการเกษตร. 2560. สถานการณ์ การปลูกเมล่ อนญี่ปุ่น รายจังหวัดปี 2559. http://producyion
.doae.go.th
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร, สถาบัน การแพทย์แ ผนไทย. 2545. สารอาหารที เป็ นประโยชน์ ต่ อ ร่ างกายปี 2545.
http://www.lib.kps.ku.ac.th/
ธารทิพย์และคณะ. 2547. โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose). มหาวิยาลัยเชียงใหม่.
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ. 2529. วิธีการให้ นา้ แก่ พืช. http://kmcenter.rid.go.th
สารวย สังข์สะอาด . 2547. วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและอีเอ็มซี . สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม.
Muhammad Nur1*, Aribat Solichin1, Endang Kusdiayantini2, Tri A. Winarni4, Susilo5, Dian Arif
Rahman1, Resti Maryam1, Sosiowati Teke1, Wuryanti3 and Harjum Muharam6. 2 0 1 3 . Ozone
production by Dielectric Barrier Discharge Plasma for microbial inactvation in rice.3rd International
Conference on Instrumentation,Communications, Information Technology and Biomedical Engineering
(ICICI-BME)
S. Potivejkul, S. Leejongpermpoon, C. Markchun and V. Kinnares. A development design of ozone generator
with a new helix coil electrode for microbacterialdisinfection in hospitals. TENCON 2014 -2014 IEEE
Region 10 Conference,Bangkok, 2014, pp. 1-5
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S. Leejongpermpoon and P. Yutthagowith. (2018). Effects of Configurations of Conductor Wire in A Helix Coil
Type Ozone Generator. Proceedings of TENCON 2018 -2018 IEEE Region 10 Conference. Jeju. Korea.
pp. 762-766.
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กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหำรจัดกำรข้ อมูลสำรสนเทศโครงกำรจัดตั้ง
ห้ องเรียนวิทยำศำสตร์ ในโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
Development of web applications for information management for Science
Classroom project in Chiang Mai University Demonstration School
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บทคัดย่อ
โครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โครงการ วมว.-มช.) จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อสนับสนุนนักเรี ยนในระดับมัธยมปลายที่มีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการจัดการแบบโรงเรี ยนประจา
มีนกั เรี ยนในการดูแลประมาณ 180 คน ระบบการจัดการหลายด้าน เช่น การขออนุญาตเข้า-ออกหอพัก การเช็คชื่อ
นักเรี ยนหอพักตามเวลา การขออนุญาตทากิจกรรม การจองห้องปฏิบตั ิการ ดาเนินการโดยการใช้เอกสารซึ่งมีหลาย
ขั้นตอน เช่ น การขออนุ ญาตออกหอพักต้องผ่านการเห็ นชอบจากผูป้ กครอง จากนั้นส่ งต่อให้อาจารย์ประจาชั้น
พิจารณา และสุดท้ายต้องถูกอนุมตั ิจากผูจ้ ดั การโครงการ ทาให้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และข้อมูลมีจานวนมาก การ
จัดเก็ บ ข้อมู ล ท าได้ย าก วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชั่น เพื่ อ การบริ ห ารจัดการข้อ มู ล สารสนเทศใน
โครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานเว็บแอปพลิเคชัน่ โดยผ่านการศึกษาระบบงานเดิม เก็บข้อมูลความต้องการผ่านการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับระบบงานเดิม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 1 คน อาจารย์ในโครงการ 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน นักเรี ยน 10 คน ผูป้ กครอง 1 คน
รวมทั้งมีการรวบรวมเอกสารจากระบบงานเดิมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโปรแกรมและหน้าต่างส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ของระบบงานใหม่ จัดทาระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกัน เพื่อลดขั้นตอนซ้ าซ้อนและความผิดพลาดในการทางาน สะดวกในการจัดการข้อมูลเอกสารและแบบ
คาร้องขออนุ ญาตที่ ตอ้ งการความถูกต้อง แม่นยา สามารถเรี ยกดู รายงานข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อให้ส อดคล้องกับ
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เทคโนโลยีและวิถีชีวิตในช่วงออนไลน์ เว็บแอปพลิ เคชัน่ ถูกพัฒนาแบบเชิ งโครงสร้างตามวิธีการรู ปแบบโมเดล
น้ าตกสมัย ใหม่ ด้วยเครื่ อ งมื อ ดังนี้ โปรแกรมจาลองเซิ ฟ เวอร์ XAMPP, โปรแกรมวิช วล สตูดิโอ โค้ด (Visual
Studio Code), ฐาน ข้ อ มู ล มายเอส คิ ว แอล (MySQL), โป รแกรมจั ด การฐาน ข้ อ มู ล พี เอชพี มายแอดมิ น
(PHPMyAdmin), ภาษาเอชที เอ็ม เอล (HTML5), ภาษาพี เอชพี (PHP), ชุ ดค าสั่ งจาวาสคริ ป ต์ (JavaScript) เพื่ อให้
สามารถรองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ การใช้งาน จากนั้นทาการทดสอบแบบกล่องดาให้ผลลัพธ์การทางาน
ครบตามข้อระบุจาเพาะของขอบเขตความต้องการผูใ้ ช้ และท าการติ ดตั้งลงสภาวะแวดล้อมการทางานจริ งของ
หน่วยงาน
การประเมิ นความพึ งพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของผูใ้ ช้ระบบ จากการจัดทาแบบสอบถาม
แบ่ งกลุ่มเป็ น ผูบ้ ริ หาร 1 คน อาจารย์ในโครงการ 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน นักเรี ยน 10 คน ผูป้ กครอง 1 คน โดยมี
เกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถและการใช้งานของระบบ ด้านความถูกต้องแม่นยาและความปลอดภัย
ของระบบ ด้านการแสดงผลของระบบ โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้
เทียบกับ เกณฑ์ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert) และประเมิ นแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ใช้สู ตร IOC (บุญชม ศรี
สะอาด. 2553) พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยพอใจในด้านการแสดงผล
ของระบบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.12) สรุ ปผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงเว็บแอปพลิเคชัน
สามารถใช้งานได้จริ ง ตรงตามความต้องการผูใ้ ช้ ช่วยให้การทางาน มีความเป็ นระบบ และมีการจัดเก็บข้อมูลที่
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
ค ำส ำคั ญ : เว็บ แอปพลิ เคชั่น ระบบการจัด การสารสนเทศ การแสดงผลเว็บ ไซต์รองรั บ ทุ ก หน้าจอ พี เอชพี
โครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract
The establishment of a science classroom project in Chiang Mai University Demonstration School was to
support high school students with a science aptitude. There are approximately 180 students in the care, which
operated as a boarding school. The current management includes permission to enter/leave the dormitory, time
attendance, permission to arrange the activity, laboratory reservation which required many steps, and paper
documents. For example, the process of requesting permission to enter/leave the dormitory must be approved by
their parent then forward to the class instructor, and finally approved by the project manager, these were too
complicated and create bulk information that was difficult to collect. The web application, information
management systems for a science classroom project in Chiang Mai University Demonstration School was
developed for information management improvement and user satisfaction evaluation by studied current process,
interviewed from 1 managerial level, 5 teachers, 3 employees, 10 students and 1 parent and also gathered data
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and document from current system to analyze the problems, studied guidelines from available technology, related
document and research. This new application has new design and user interfaces and relational database to reduce
redundant procedures and errors, providing convenience functions of information management, accurate forms
and documents, and reports in accordance with online technology and lifestyle. The web application was
developed in terms of structured model as modern waterfall model with the following tools: XAMPP Server
Emulator, Visual Studio Code, MySQL Database, PHPMyAdmin, HTML5, PHP, JavaScript, which can support
all device platform. Then tested by black box method to achieve full functional results in accordance with the
specifications of the user scope and finally installed at the actual working environment of the organization.
The user satisfaction of this web application was collected through survey from 1 managerial level, 5
teachers, 3 employees, 10 students and 1 parent with 3 main criteria; ability and usability, accuracy and security,
and system display. The percentage, mean and standard deviation are used as statistical analysis in this survey.
The mean values were compared with the Likert method and assessed questionnaire using the IOC formula
(Boonchom Srisaat, 2010). The result showed that the overall satisfaction level was at a high level (3.98), with
the most satisfaction in terms of system display (4.12) The overall assessment results were at a good level. It
showed that this web application was practical and match the user requirements which help them to work
systematic and more secure data storage.
Keyword: Web Application, Management Information System, Responsive website, PHP, Science classroom
project in Chiang Mai University Demonstration School
บทนำ
เนื่ องจากการสร้างกาลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพจาเป็ นต้องเริ่ มตั้งแต่ระดับเยาวชน
โดยการคัดสรรผูเ้ รี ยนที่ มี ศ ัก ยภาพสู ง เพื่ อน าเข้าสู่ ก ระบวนการพัฒ นาอย่างถูก ต้องและเหมาะสม ส่ งเสริ มให้
อัจฉริ ยะภาพที่ มีอยู่ได้เบ่ งบานอย่างเต็มที่ และได้รับการพัฒ นาเป็ นนัก วิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มี
คุณภาพ อันจะเป็ นกาลังสาคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยใช้ความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิต
ภาพและสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริ การต่อไปในอนาคต การดาเนิ นการของโครงการ วมว.-มช.ใช้
หลัก สู ต รที่ มี ก ารจัดการเรี ย นรู ้ มุ่ ง เน้น ให้ นัก เรี ย นมี ความโดดเด่ น ในด้านทัก ษะกระบวนการการคิ ด วิเคราะห์
ผสมผสานกระบวนการเรี ยนรู ้แบบองค์รวม ผ่านหน่วยการเรี ยนที่เน้นใช้เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานในการเรี ยนการสอน ร่ วมกับการสอนในรู ปแบบปกติ (Text based) ตลอดจนการทาโครงงานและฝึ กทาวิจยั
โดยมีคณาจารย์จากมหาลัยเขียงใหม่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา รวมทั้งส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เลือกเรี ยนกระบวนวิชา
วิทยาศาสตร์ ข้ นั สู งตามโครงการเรี ยนล่วงหน้า Advance Placement Program ตามความถนัด เพื่อเตรี ยมความพร้อม
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ของนักเรี ยนเข้า สู้ Honor Program ในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีการคัดเลือกเด็กนักเรี ยน จากทัว่ ประเทศ ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อเข้าร่ วมการเรี ยนในโครงการ ในปัจจุบนั มีนกั เรี ยนในโครงการ 180 คน อาจารย์โครงการ 9
คน เจ้าหน้า ที่ 3 คน โดยนั ก เรี ย นจะได้รับ ทุ น สนับ สนุ น จากกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อการทาวิจยั รวมถึงค่าใช้จ่ายส่ วนตัวตลอดหลักสู ตร
โครงการ วมว.มช. ตั้งอยู่ที่ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ปั จจุ บ ันกระบวนการท างาน จากการ
สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องพบปั ญหาของระบบงานเดิมคือ ไม่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการข้อมูล
ทาให้ข้ นั ตอนการดูแลที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน การจัดเก็บเอกสารเป็ นแบบกระดาษ นักเรี ยนในโครงการทั้งหมดอยู่
ในระบบหอพักซึ่ งจัดการโดยโครงการ วมว.มช. ต้องมีการขออนุญาตทากิจกรรมล่วงเวลา การขออนุญาตกลับหอ
ช้า การขออนุญาตออกนอกบริ เวณในวันหยุด การเช็คชื่อ หรื อการจัดการการใช้ห้องปฏิบตั ิการ การยืมอุปกรณ์และ
สารเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการทาวิจยั และการเรี ยนการสอน อีกทั้งการจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบเอกสารและเก็บใส่ แฟ้มเพียง
อย่างเดียว มีพ้ืนที่จดั เก็บไม่เพียงพอ เมื่อมีการสู ญหายทาให้ไม่สามารถเก็บกูข้ อ้ มูลได้ทาให้การค้นหาข้อมูลมีความ
ล่าช้า และเป็ นอุปสรรคในการทางาน รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาเอกสาร เอกสารจาเป็ นต้องเก็บรักษา
ในห้องเก็บหลักฐานไม่ต่ากว่า 5 ปี เนื่ องจากเอกสารเกี่ยวข้องถึงการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุ น การเก็บรักษา
แบบเดิมมีโอกาสที่จะเสื่ อมสภาพและถูกทาลายได้ง่าย ซึ่งอาจทาให้ขอ้ มูลมีความผิดพลาด ก่อให้เกิดผลเสี ยกระทบ
เป็ นวงกว้างได้ จากการศึกษากระบวนการการทางานพบว่าไม่มีการนาระบบจัดการแบบออนไลน์เข้ามาช่วย ในการ
เก็บบันทึกเอกสารทั้งหมดใช้วิธีการจดลงบนกระดาษ และข้อมูลที่บนั ทึกแต่ละครั้งมีเป็ นจานวนมาก ทาให้ยากต่อ
การค้นหาและนามาใช้
การออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application เพื่ อบริ หารจัดการโครงการ วมว.-มช. โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล และลดความเสี่ ยงและขั้นตอนของการทางานในรู ปแบบของ
เอกสาร และพัฒ นาเว็บ แอปพลิเคชัน ส าหรั บ บริ ห ารจัดการข้อมู ลสารสนเทศในโครงการสนับ สนุ นการจัดตั้ง
ห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่แบบ real time เกี่ยวกับการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ การอัพโหลดกิจกรรม/ผลงานวิจยั ของนักเรี ยน จองห้องแลป การเช็คชื่อเข้าหอพัก และ
ข้อมูลของนักเรี ยน อาจารย์ และผูป้ กครอง เพื่อลดขั้นตอนในการทางานและลดความสู ญหายที่เกิดจากระบบงาน
เดิ ม ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบโดยใช้ ภ าษา PHP , CSS , JAVA-Script , HTML-5 ในการออกแบบเว็ บ ไซต์
ฐานข้อมูลที่ใช้จะประกอบไปด้วย ระบบ MySQL เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์กร ใช้สถาปั ตยกรรมพื้นฐาน
ประกอบด้ว ย Browser , Web Server , PHP และ MySQL และสามารถออกรายงานได้ ท าให้ ข้อ มู ล มี ร ะเบี ย บ
สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น กระบวนการทางานมีความสะดวกและรวดเร็ ว ช่วยลดขั้นตอนในการทางานและ
เพิ่มประสิ ทธิภาพให้ดีมากยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชั่น เพื่ อ การบริ ห ารจัด การข้อ มู ล สารสนเทศในโครงการจัด ตั้ง ห้ อ งเรี ย น
วิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อประเมิ นความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิ เคชั่นเพื่อการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
โครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1) ศึกษำและรวบรวมข้ อมูล
ทาการศึ ก ษาและรวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับ ขั้นตอนการท างานในโครงการวมว.-มช. ศึกษาปั ญ หาที่
เกิดขึ้นว่า มีปัญหาใดบ้างที่จะต้องทาการแก้ไข ศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้งาน ผ่านการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง ดังนี้
ผูบ้ ริ หาร 1 คน อาจารย์ในโครงการ 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน นักเรี ยน 10 คน ผูป้ กครอง 1 คน ศึกษาถึงเครื่ องมือที่จะ
นามาใช้ในการพัฒนาระบบ และศึ กษารวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้อง มี ท้ งั ข้อมูลเอกสารสั ญญา เอกสารขออนุ ญาต
งานวิจยั และผลงานของนักเรี ยน เอกสารการจองห้องปฏิบตั ิการ เอกสารการยืมอุปกรณ์และสารเคมี เอกสารการเช็ค
ชื่อนักเรี ยนในหอพัก และอื่น ๆ โดยสามารถสรุ ปปัญหาของระบบงานเดิมได้ดงั ภาพที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงแผนภูมิกา้ งปลาสรุ ปปัญหาระบบงานเดิม
2) วิเครำะห์ และออกแบบเชิงตรรกะ
เมื่อทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแล้ว จะนาข้อมูลที่ศึกษาได้มาวิเคราะห์ระบบ แล้วเขียนข้อระบุจาเพาะ
ของความต้องผูใ้ ช้ จากนั้นน าข้อมู ล ออกแบบเชิ งตรรกะโดยมี ตารางแสดงรายละเอี ยดเอ็กเทอร์ นัลเอ็น ทิ ต้ ี และ
โปรเซสของระบบงานใหม่ และใช้สัญลักษณ์แผนภาพบริ บท (Context Diagram) แสดงภาพรวมของระบบงานใหม่
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 2 แสดงการการไหลของข้อมูลและการประมวลผล
ต่า งๆ ในระบบสั ม พัน ธ์ กับ แหล่ ง เก็ บ ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ แผนภาพความสั ม พัน ธ์ (ER-Diagram) ใช้อ ธิ บ ายโครงสร้ าง
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ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ดังแสดงในตาราง 1 เพื่อที่จะนามาใช้ในการ
ออกแบบระบบใน ขั้นตอนต่อไป
ตำรำงที่ 1 แสดงแฟ้มข้อมูลในระบบ
ลำดับ
ชื่ อตำรำง
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
คาอธิบาย :

ประเภท

Manager
Master
Officer
Master
Professor
Master
Student
Master
Parent
Master
News
Transaction
join_activity
Transaction
Activity
Reference
Research
Transaction
check_name
Transaction
Laboratory
Reference
book_lab
Transaction
Tool
Reference
borrow_tool
Transaction
Dormitory
Transaction
check_status
Reference
Master ใช้สาหรับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อย
Transaction ใช้สาหรับการเปลี่ยนข้อมูลบ่อย
Reference ใช้สาหรับการอ้างอิง
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รำยละเอียด
แฟ้มข้อมูลผูจ้ ดั การ
แฟ้มข้อมูลเจ้าหน้าที่
แฟ้มข้อมูลอาจารย์
แฟ้มข้อมูลนักเรี ยน
แฟ้มข้อมูลผูป้ กครอง
แฟ้มข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
แฟ้มข้อมูลเข้าร่ วมกิจกรรม
แฟ้มข้อมูลกิจกรรม
แฟ้มข้อมูลผลงานวิจยั
แฟ้มข้อมูลเช็คชื่อ
แฟ้มข้อมูลห้องปฏิบตั ิการ
แฟ้มข้อมูลการจองห้องปฏิบตั ิการ
แฟ้มข้อมูลอุปกรณ์
แฟ้มข้อมูลการยืมอุปกรณ์
แฟ้มข้อมูลการเข้าหอพักล่วงเวลา
แฟ้มข้อมูลสถานะการเช็คชื่อ
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รู ปที่ 2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
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3) กำรออกแบบระบบเชิงกำยภำพ
ทาการเขียนแผนภาพและการออกแบบระบบ โดยประกอบไปด้วย การออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบ
หน้าจอหลัก และออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผูใ้ ช้ ให้ครบตามขอบเขตความต้องการของผูใ้ ช้งาน ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดงการออกแบบหน้าจอหลักของเว็บไซต์
จากนั้นมีการสอบถามผูเ้ กี่ยวข้องถึงความพึงพอใจของหน้าจอต้นแบบและมีการแก้ไขตามความต้องการ
ก่อนนาไปพัฒนาโปรแกรม
4) พัฒนำระบบ
ทาการพัฒนาระบบตามที่ได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์คือ
1) โปรแกรมจาลองเซิฟเวอร์ XAMPP
2) ชุ ดคาสั่งภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้เขียนโครงสร้างหลักการของโปรแกรมบนเว็บไซต์และสร้างรู ปแบบ
ของโปรแกรมใช้ร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล
3) ชุดคาสั่งภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML5) ใช้กาหนดการแสดงผลของข้อมูลหน้าเว็บเพจ
4) โปรแกรมวิชวล สตูดิโอ โค้ด (Visual Studio Code) ใช้ในการเขียนโปรแกรม
5) โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (PHPMyAdmin) ใช้จดั การฐานข้อมูล
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6) โปรแกรม มายเอสคิวแอล (MySQL) ใช้เป็ นฐานข้อมูล
7) ชุดคาสั่งจาวาสคริ ปต์ (JavaScript) เพื่อให้สามารถรองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์การใช้งาน
เว็บแอปพลิเคชัน่ ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์การแสดงผล(Responsive Website)
ประกอบไปด้วยการทางานแบ่งเป็ น 12 ส่ วน ดังนี้
1) ส่วนตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ
2) ส่วนจัดการข้อมูลส่วนตัว
3) ส่วนจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งานในระบบ
4) ส่วนจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
5) ส่วนยืน่ คาร้องเข้าร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยนในโครงการ
5.1) รับข้อมูลขออนุมตั ิเข้าร่ วมกิจกรรม
5.2) อนุมตั ิจากผูจ้ ดั การ
5.3) อนุมตั ิจากอาจารย์
5.4) อนุมตั ิจากผูป้ กครอง
5.5) แสดงผลการอนุมตั ิ
6) ส่วนอัปโหลดผลงานกิจกรรมของนักเรี ยนในโครงการ
6.1) แสดงข้อมูลผลงานกิจกรรม
6.2) รับข้อมูลขออนุมตั ิ อัปโหลดผลงานกิจกรรม
6.3) อนุมตั ิจากอาจารย์
6.4) แสดงผลการอนุมตั ิ
7) ส่วนเช็คชื่อนักเรี ยนในหอพัก
7.1) แสดงข้อมูลรายชื่อนักเรี ยน
7.2) เช็คชื่อนักเรี ยน
8) ส่วนอัปโหลดผลงานวิจยั ของนักเรี ยนในโครงการ
8.1) แสดงข้อมูลผลงานวิจยั
8.2) รับข้อมูลขออนุมตั ิอปั โหลดผลงานวิจยั
8.3) อนุมตั ิจากอาจารย์
8.4) แสดงผลการอนุมตั ิ
9) ส่วนจองห้องปฏิบตั ิการ
9.1) แสดงข้อมูลตารางการใช้งานห้องปฏิบตั ิการ
9.2) รับข้อมูลขออนุมตั ิจองห้องปฏิบตั ิการ
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9.3) อนุมตั ิผลจากอาจารย์
9.4) แสดงผลการอนุมตั ิ
10) ส่วนยืมอุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั ิการและสารเคมี
10.1) แสดงข้อมูลอุปกรณ์และสารเคมี
10.2) รับข้อมูลอนุมตั ิยมื อุปกรณ์และสารเคมี
10.3) อนุมตั ิจากเจ้าหน้าที่
10.4) แสดงผลการอนุมตั ิ
11) ส่วนเข้าหอพักล่วงเวลาและออกหอพักในวันหยุด
11.1) รับข้อมูลขออนุมตั ิเข้าหอพักล่วงเวลาและออกหอพักในวันหยุด
11.2) อนุมตั ิจากอาจารย์
11.3) แสดงผลการอนุมตั ิ
12) ส่วนออกรายงานสารสนเทศ
5) ทดสอบและติดตั้งระบบ
เมื่อพัฒนาระบบเสร็ จสมบูรณ์แล้ว จะเข้าสู่ กระบวนการทดสอบโดยผูพ้ ฒ
ั นาเลือกใช้โปรแกรมทดสอบ
อัตโนมัติ Selenium-IDE ช่วยในการสร้าง Test Case และทดสอบซ้ าที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ ว โดยสร้างสถานการณ์
การตรวจสอบให้ครอบคลุมการทางานตามข้อกาหนดความต้องการผูใ้ ช้งาน ทั้งในส่ วนพฤติกรรมพิเศษและชุด
ข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ก่อนส่ งมอบ จากนั้นจึงติดตั้งระบบและนาระบบมาทดลองใช้งานกับผูใ้ ช้ที่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องในสภาวะสิ่ งแวดล้อมจริ ง เมื่ อทดสอบแล้วว่าระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น สามารถใช้ง านได้จริ งโดยไม่ มี
ข้อบกพร่ องจึงทาการอัพโหลดเว็บขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6) กำรประเมิน
ทาการประเมิ นผลการใช้งานระบบ โดยจัดท าแบบประเมิ นการท างานของระบบจากนั้นปรับ ปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ นาแบบประเมินที่แก้ไขแล้วไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร 1 คน
อาจารย์ในโครงการ 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน นักเรี ยน 10 คน ผูป้ กครอง 1 คน เพื่อประเมินว่าระบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน และระบบมีประสิ ทธิภาพมากได้มากน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน คือ
6.1 ด้านความสามารถและการใช้งานของระบบ
6.2 ด้านความถูกต้องแม่นยาและความปลอดภัยของระบบ
6.3 ด้านการแสดงผลของระบบ
โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ข้อมูลพื้นฐานผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้
ระบบการพัฒ นาเว็บ แอปพลิ เคชัน โดยน าค่ าที่ ไ ด้จาก Likert Scale มาใช้เพื่ อ แปลผลความพึ งพอใจของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้ดงั นี้
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ค่ำเฉลีย่ คะแนนควำมพึงพอใจ
ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
7) จัดทำคู่มือใช้ งำน
จัดท าเอกสารคู่ มื อการใช้ง านและการอบรมเพื่ ออธิ บ ายกระบวนการทางานของระบบเพื่ อให้ผูใ้ ช้งาน
สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
เว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ร่ วมกับการใช้ภาษาพี
เอชพี (PHP) ภาษาซีเอสเอส (CSS) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML5) และภาษาจาวาสคริ ปต์ (JavaScript) ในการพัฒนา
และจัดรู ปแบบการแสดงผลภายในระบบ เป็ นระบบที่ช่วยในการจัดการบริ หารงานในองค์กร จัดการระบบการ
ทางาน เช่น การเช็คชื่อเข้าหอพัก ข้อมูลห้องปฏิบตั ิการและการจองเพื่อใช้งาน การยืมอุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการและ
สารเคมี การขออนุญาตทากิจกรรม การขออนุญาตออกหอพัก การขออนุญาตเข้าหอพักล่าช้า รวมทั้งมีระบบการเก็บ
รวมรวมงานวิจยั และผลงานของนักเรี ยน ช่วยให้โครงการวมว.-มช. สามารถจัดการการทางานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว ลดขั้นตอนที่ซบั ซ้อน มีความมาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดปั ญหาการจัดเก็บ
ข้อมู ล ที่ ผิดพลาด และช่ วยจัดเก็ บ ข้อมู ลส าคัญ ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการ สามารถออกรายงานเพื่ อผูบ้ ริ ห าร
สามารถใช้ในการตรวจสอบ บริ หารจัดการ กาหนดนโยบายในอนาคตได้
เว็บแอปพลิเคชัน่ ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์การแสดงผล(Responsive Website)
โดยมีตวั อย่างหน้าการแสดงผลดังแสดงในภาพที่ 4-9

รู ปที่ 4 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์
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รู ปที่ 5 หน้าแสดงการเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้แต่ละประเภท

รู ปที่ 6 แสดงหน้าการจองห้องปฏิบตั ิการ

รู ปที่ 7 หน้าจอฟอร์มรับข้อมูลการยืมอุปกรณ์/สารเคมีในห้องปฏิบตั ิการ
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รู ปที่ 8 หน้าจอฟอร์มเช็คชื่อนักเรี ยนในหอพัก

รู ปที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลรายงานการเข้าร่ วมกิจกรรม
โดยผลการสารวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิ เคชั่นสาหรับบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
โครงการวมว.-มช. สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
หัวข้อกำรประเมิน
ค่ำเฉลีย่ 𝑿̅ ค่ำกำรเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D.

กำรแปลผล

1. ด้ำนควำมสำมำรถและกำรใช้ งำนของระบบ
1.1 ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
3.85
1.2 ประสิ ทธิภาพของระบบ
3.80
1.3 สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
3.90

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

0.88
0.77
0.91
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หัวข้อกำรประเมิน

ค่ำเฉลีย่ 𝑿̅ ค่ำกำรเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D.
3.85
0.84
เฉลีย่
2. ด้ ำนควำมถูกต้ องแม่ นยำและควำมปลอดภัยของระบบ
2.1 ค วาม ถู ก ต้ อ งแ ม่ น ย าแล ะ
3.90
0.72
ปลอดภัยในการใช้งาน
2.2 ค วาม ถู ก ต้ อ งแ ม่ น ย าแล ะ
4.00
0.86
ปลอดภัยของข้อมูล
3.95
0.78
เฉลีย่
3. ด้ำนกำรแสดงผลของระบบ
3.1 รู ป ภาพเนื้ อ หามี ค วามถู ก ต้อ ง
4.00
0.65
ชัดเจน
3.2 รู ปแบบการแสดงผลหน้าจอ
4.05
0.60
3.3 มีความลื่นไหล รวดเร็ว
4.30
0.57
4.12
0.61
เฉลีย่
3.98
0.75
ควำมพึงพอใจในภำพรวม

กำรแปลผล
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม ของผูใ้ ช้งานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับ
บริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยพอใจในด้านการแสดงผลของระบบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.12) รองลงมาคือ
ด้านความถูกต้องแม่นยาและความปลอดภัยของระบบ (ค่าเฉลี่ย 3.95) และ ด้านความสามารถและการใช้งานของ
ระบบ (ค่าเฉลี่ย 3.85)
สรุปผล
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ โดยได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มการจัดการข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต โดยการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน่ ในครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาที่นามาใช้แทนการบริ หารจัดการข้อมูลแบบเดิม ซึ่งได้สอบถาม และรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กร เพื่อนามาวิเคราะห์ในการสร้างระบบฐานข้อมูล
สอบถามถึงความต้องการในการออกแบบเว็บไซต์ และนามาออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการ
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศโครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาขึ้นด้วยภาษาเอชทีเอ็มเอล (HTML5) พีเอชพี (PHP) ชุดคาสั่งภาษาซี
เอสเอส (CSS) และชุดคาสัง่ ภาษาจาวาสคริ ปต์ (JAVA Script) เป็ นภาษาที่ใช้ร่วมกับภาษา HTML ในการจัดรู ปแบบ
เว็บไซต์ให้ดูมีการเคลื่อนไหวและ สามารถตอบสนองกับผูใ้ ช้งานได้ดี เมื่อได้ทาการศึกษาความรู ้พ้ืนฐานในด้าน
ต่างๆ แล้วจึงได้ทาการวิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอระบบ และทา การพัฒนาระบบไป
พร้อม กับการทดสอบและปรับปรุ งในขั้นตอนสุ ดท้ายหลังจากทาการพัฒนาจนกระทัง่ พัฒนาระบบเสร็ จสิ้ น
จากขอบเขตของการประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้ง านเว็บ แอปพลิ เคชั่น ส าหรั บ บริ ห ารจัดการข้อมู ล
สารสนเทศโครงการจัดตั้งห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าความพึงพอใจใน
ระบบ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) สามารถใช้งานได้จริ ง ตามความต้องการขององค์กร สามารถจัดการกับข้อมูล
ต่างๆ ที่ตอ้ งการผ่านทางเว็บ ไซต์ได้ จึงเป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ ความสะดวกรวดเร็ วในการบริ หารจัดการใน
โครงการ วมว.มช.
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ อ.ดร.ขวัญชนก วนะวนานนท์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว.-มช. ที่ได้เสี ยสละเวลาใน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานที่มีขายตามท้องตลาดกับแผ่น
ฝ้ าเพดานที่ มีการนาผักตบชวามาเป็ นส่ วนผสมเพิ่ม เพื่ อนามาเป็ นข้อพิจารณาในการลดต้นทุ นการผลิ ต และลด
ปริ มาณผักตบชวาที่มีมากในปัจจุบนั โดยผูว้ ิจยั ได้นาแผ่นฝ้าเพดานที่มีอตั ราส่ วนระหว่าง ยิปซัม น้ า โซเดียมซิ ลิเกต
และผักตบชวาโดยน้ าหนัก มาทดสอบเปรี ยบเทียบค่าแรงกดแตกตามยาวและตามขวาง การแอ่นตัว การดูดซึ มน้ า
ความหนาแน่ น ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ การน าความร้ อ น และแรงต้ า นทานการดึ ง ของตะปู ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.219-2552 จานวน 5 อัตราส่ วน คือ 1:1:0.03:0 1:1:0.03:60 1:1:0.03:65 1:1:0.03:70
และ 1:1:0.03:75 จากการทดสอบ พบว่า แผ่นฝ้าเพดานที่มีส่วนผสมผักตบชวาเพิ่มในอัตราส่ วน 1:1:0.03:60 มีความ
เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีค่าแรงกดแตกตามยาวและตามขวาง ค่าแรงต้านทานการดึงของตะปูสูงสุด ค่าการแอ่นตัว
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับอัตราส่ วนผสมอื่น และมีตน้ ทุนการผลิตน้อยกว่าแผ่นฝ้าเพดานที่มีส่วนผสมปกติ
ร้อยละ10 แผ่นฝ้าเพดานที่พฒั นาขึ้นนี้สามารถลดปริ มาณผักตบชวาที่มีมากในปัจจุบนั อีกด้วย
คำสำคัญ: ฝ้าเพดาน ผักตบชวา ลดต้นทุน
Abstract
The objective of this research is to compare the properties of ceiling panels that are available in the market
and ceiling panels with hyacinth added as an ingredient for considered in reducing production costs and reducing
the amount of hyacinth that is present in large numbers. The researcher applied the ceiling panels with the ratio of
gypsum, water, sodium silicate and hyacinth by weight to comparison the longitudinal and transverse rupture
pressure values, bending, water absorption, density, thermal conductivity coefficient, and the tensile strength of
the nail according to TIS 219-2552 ( 2009) industrial product standard with 5 ratios including 1: 1: 0. 03: 0,
1:1:0.03:60, 1:1:0.03:65, 1:1:0.03:70 and 1:1:0.03:75. The results showed that the ceiling plate with hyacinth
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added in the ratio of 1:1:0.03:60 was the most suitable due to the longitudinal and transverse rupture pressure
values, the tensile strength of the nail at highest value, the deflection value is within the standard compared with
other ingredient ratios and production cost is 10% less than ceiling panels with normal ingredients. The
developed ceiling panels can also reduce the amount of hyacinth that is present in large numbers.
Keyword: ceiling panel, hyacinth, cost reduction
บทนำ
จากคุณ สมบัติของผักตบชวาในด้านความเหนี ยว และในด้านของการรับ แรงดึ งมี น้ าหนัก เบาสามารถ
นาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆที่มีน้ าหนักน้อยลง จึงมีการนาคุณสมบัติต่าง ๆเหล่านี้ มาประยุกต์ใช้ใน
ด้านวัสดุก่อสร้างเนื่ องจากในปั จจุบนั มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการศึกษาวิจยั ที่กา้ วหน้าและทันสมัยเพิ่มขึ้น
จากในอดีตทาให้มีการวิจยั เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุจากธรรมชาติ แนวทางการนาไปใช้ และการพัฒนาในเชิง
ธุ รกิจจากวัสดุธรรมชาติ ทาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์จากผักตบชวา ในด้านการนาเส้นใยมาเป็ นสิ่ งทอ
รวมถึงมีการศึกษาวิจยั ในการนาเส้นใยต่าง ๆ เช่น ใยปอแก้ว ใยป่ าน ฯลฯ มาผสมกับคอนกรี ตเพื่อเสริ มเส้นใย
ทดแทนวัสดุ ที่ใช้ทวั่ ไป รวมทั้งมีการนาผักตบชวามาเป็ นส่ วนผสมเพื่อพัฒนาเป็ นคอนกรี ตอิฐบล็อกชนิ ดไม่รับ
น้ าหนัก สาหรับใช้ในการลดความร้อนเข้าสู่ ตวั อาคาร และได้ราคาถูกกว่าคอนกรี ตบล็อกตามท้องตลาด และใน
ระบบการคิดต้นทุนฐานกิจกรรมทาให้สามารถจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นาไปสู่ การ
คิดราคาผลิตภัณฑ์ตามเป้ าหมายได้ (Cokin,G.,2002) นอกจากนั้น ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมยังเชื่ อมโยงระหว่าง
วิธีการดาเนินงานและความต้องการใช้ทรัพยากรจากวิธีการดาเนินงาน จึงอธิบายได้ว่าผลิตภัณฑ์สามารถทารายได้
และใช้ทรัพยากรไปเท่าใด (Kumar,N.,&Mahto,D.G., 2013) การวิจยั ในครั้งนี้ คาดว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดาน
โดยการใช้ผกั ตบชวาเป็ นส่ วนผสมจะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ต่อไป โดยในการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มี
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัยดังนี้
1. เพื่อพัฒนาฝ้าเพดานจากผักตบชวา ให้ได้มาตรฐานตาม มอก.219-2552 (ประเภทไม่ทนความชื้น)
2. เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนจากการพัฒนาฝ้าเพดานจากผักตบชวาเทียบกับฝ้าเพดานตามท้องตลาด
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การดาเนิ นงานวิจัยการพัฒ นาฝ้ าเพดานเพื่ อลดต้น ทุน การผลิ ตได้ทาการออกแบบอัตราส่ วนผสมที่ ใ ช้
ปริ ม าณส่ วนผสมของผักตบชวาที่ ม ากที่ สุ ดและสามารถขึ้ นรู ป ได้เพื่ อมุ ้งเน้นในเรื่ องของการใช้ป ระโยชน์ จาก
ผัก ตบชวาให้ม ากที่ สุ ด จานวน 4 อัตราส่ วน เพื่ อเปรี ย บเที ย บกับอัตราส่ วนผสมที่ ไม่ มี ก ารนาผัก ตบชวามาเป็ น
ส่ วนผสม โดยมีข้นั ตอนในการดาเนินงานดังนี้
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1.ขั้นตอนการเตรี ยมผักตบชวา โดยการเก็บผักตบชวานามาย่อยเป็ นชิ้นเล็ก ๆแล้วนาไปตากแห้งร่ อนผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 4 ค้าง ใช้เป็ นส่วนผสม

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการเตรี ยมผักตบชวา
2. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ปูนยิปซัม น้ า โซเดียมซิลิเกต และผักตบชวา ขนาดค้างตะแกรงเบอร์
8 แบบหล่ อ ขนาด 60x60x0.9 เซนติ เมตร เครื่ อ งชั่ง น้ าหนั ก เครื่ อ งทดสอบอเนกประสงค์ (Universal testing
machine, UTM) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมอื่น ๆ

(ก).ปูนยิปซัมปลาสเตอร์

(ข).โซเดียมซิลิเกต
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(ค). เครื่ องชัง่ น้ าหนัก

(จ). น้ าประปา
รู ปที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

(ง).แบบหล่อขนาด 60 x 60 x 0.9 เซนติเมตร

(ฉ). Universal testing machine, UTM

3. ออกแบบอัตราส่ วนผสมของแผ่นฝ้ าเพดานทั่วไป ประกอบด้วย ปู นยิป ซั ม น้ า โซเดี ย มซิ ลิ เกต และ
ผักตบชวา ได้ทาการออกแบบอัตราส่วนผสม ตามตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 อัตราส่ วนผสมโดยน้ าหนัก
อัตรำส่ วน
ปูนยิปซัม%
E0
100
E60
100
E65
100
E70
100
E75
100

น้ำ%
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

โซเดียมซิลเิ กต%
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
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ผักตบชวำ%
0
60
65
70
75
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4. การขึ้นรู ปตัวอย่างแผ่นฝ้าเพดาน เริ่ มจากการนาผักตบชวาตามขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ที่เตรี ยมไว้ ทา
การตวงส่ วนผสมทั้งหมดตามที่ ออกแบบไว้ในตารางที่ 1 ทาการผสมน้ าและโซเดี ยมซิ ลิเกตให้เข้ากันตามอัตรา
ส่ วนผสมที่ออกแบบ จากนั้นจึงนาปูนยิปซัมและผักตบชวาผสมให้เข้ากัน เตรี ยมแบบหล่อที่ทาความสะอาดแล้ว ทา
การเทส่ วนผสมทั้งหมดในแบบหล่อตามขนาดที่เตรี ยมไว้ แล้วแต่งผิวหน้าของส่ วนผสมให้เรี ยบ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่
ใช้ในการผสมทั้งหมดไม่ควรเกิน 10 นาที เนื่ องจากส่ วนผสมจะเริ่ มมี การก่อตัว จากนั้นบ่มฝ้าเพดานในอากาศที่
ระยะเวลา 28 วัน ก่อนจะนามาทดสอบหาค่าต่าง ๆ

รู ปที่ 3 การขึ้นรู ปตัวอย่างแผ่นฝ้าเพดาน
5. ทาการทดสอบหาค่าคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน มอก.219-2552 (ประเภทไม่ทนความชื้น) ซึ่ งมีการทดสอบ
ค่าต่าง ๆดังนี้
5.1 การทดสอบค่าความหนาแน่น ตัวอย่างในการทดสอบจานวน 3 ตัวอย่าง /อัตราส่วนผสม
5.2 การทดสอบหาค่าแรงกดแตกตามยาวและตามขวาง ตัวอย่างในการทดสอบจานวน 3 ตัวอย่าง /
อัตราส่วนผสม
5.3 การทดสอบหาค่าการแอ่นตัว ตัวอย่างในการทดสอบจานวน 3 ตัวอย่าง /อัตราส่วนผสม
5.4 การทดสอบการดูดซึมน้ า ตัวอย่างในการทดสอบจานวน 3 ตัวอย่าง /อัตราส่วนผสม
5.5 การทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนตัวอย่างในการทดสอบจานวน 3 ตัวอย่าง /อัตรา
ส่วนผสม
5.6 การทดสอบแรงต้านทานการดึงของตะปู ตัวอย่างในการทดสอบจานวน 3 ตัวอย่าง /อัตรา
ส่วนผสม
5.7 การวิเคราะห์ตน้ ทุนในการผลิต
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ควำมหนำแน่ น (กิโลกรัม/ลูกบำศก์ เมตร)

ผลกำรวิจัย
จากผลการทดสอบคุณสมบัติของฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวา ตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 เรื่ องแผ่น
ยิปซัม และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปผลการทดสอบได้ดงั ต่อไปนี้
1. กำรทดสอบค่ำควำมหนำแน่ น
ผลกระทบของปริ มาณเส้นใยผักตบชวาเนื่ องมาจากลักษณะของช่องว่างของเส้นใยผักตบชวาที่มีผลต่อ
ความหนาแน่นของแผ่นฝ้าเพดานดังรู ปที่ 4 พบว่า นอกช่องว่างของเส้นใยผักตบชวาจะมีผลต่อการดูดซึมน้ าแล้ว ยัง
มีผลต่อค่าความหนาแน่นของแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมอีกด้วย โดยแผ่นฝ้าเพดานที่ไม่ผสมเส้นใยผักตบชวา (H0) จะมี
ความหนาแน่ นสู งสุ ด เท่ากับ 980 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ แผ่นฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวาที่
อัตราส่ วนร้อยละ 60 (H60) มีค่าเท่ากับ 920 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราส่ วนร้อยละ 65 (H65) มีค่าเท่ากับ 908
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราส่ วนร้อยละ 70 (H70) มีค่าเท่ากับ 895 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตราส่ วน
ร้อยละ 75 (H75) จะมี ค่ าความหนาแน่ น ที่ น้ อ ยที่ สุ ดโดยมี ค่าเท่ ากับ 870 กิ โลกรัมต่ อลูก บาศก์เมตร ตามล าดับ
นอกจากนี้ ย งั เป็ นผลมาจากค่าความถ่ วงจาเพาะของวัส ดุ จาพวกเซลลูโลสของเส้ นใยผัก ตบชวาที่ มี ค่าเพี ยง 0.6
ในขณะที่ยปิ ซัมจะมีค่าความถ่วงจาเพาะอยูท่ ี่ 2.2-2.4 (Davies RM, Mohammed US. , 2011)
1000

980

980
960
940

920

908

920

895

900

870

880
860
840
820
800
H0

H60

H65

อัตรำส่ วนผสม

H70

H75

รู ปที่ 4 แสดงค่าความหนาแน่นของฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวา
2. กำรทดสอบหำค่ำแรงกดแตกตำมยำวและตำมขวำง
จากผลการทดสอบแรงกดแตกยามแนวยาวและแนวขวางในรู ป ที่ 5 และรู ป ที่ 6 พบว่าอัตราส่ วนของ
ผักตบชวาต่ออัตราส่ วนผสมปู นยิป ซัม ต่อเส้นใยผักตบชวาที่ ร้อยละ 75 (H75)มี ค่าน้อยที่ สุ ด อัตราส่ วนร้อยละ
70(H70) อัตราส่ วนร้อยละ 65(H65) และอัตราส่ วนร้อยละ 60(H60) มีค่ามากที่สุด ตามลาดับ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจาก
ผัก ตบชวามี ส่ วนที่ เป็ นเส้ น ใยเซลลูโลสซึ่ งมี ความสามารถในการรั บ แรงดึ งได้ดี ห ากท าการผสมในปริ มาณที่
เหมาะสม เมื่อผสมลงในยิปซัมจะสามารถช่วยพัฒนาคุณสมบัติตา้ นทานแรงดึง ซึ่งมีผลต่อการกาลังรับแรงของแรง
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แรงกดแตกตำมยำว (นิวตัน)

กดแตกทั้งตามแนวยาวและแนวขวาง อย่างไรก็ตามการเพิ่มเส้นใยผักตบชวาในปริ มาณที่มากจะทาให้ปูนยิปซัมไม่
สามารถเชื่อมประสานเส้นใยผักตบชวาและส่ วนผสมทั้งหมดให้เป็ นฝ้าที่มีความแข็งแรงที่มากขึ้นได้
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รู ปที่ 5 แสดงค่าแรงกดแตกตามยาว

รู ปที่ 6 แสดงค่าแรงกดแตกตามขวาง

3.กำรทดสอบหำค่ำกำรแอ่นตัว
ผลการทดสอบการแอ่นตัวของฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวา ตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 เรื่ องแผ่น
ยิปซัม ดังรู ปที่ 7 พบว่าเมื่อผสม เส้นใยผักตบชวาในปริ มาณที่มากขึ้นไป จะมีค่าการแอ่นตัวที่มากขึ้นกว่าฝ้าเพดานที่
ไม่ผสมเส้นใยผักตบชวา(H0) และแผ่นฝ้าเพดานที่ผสมเส้นใยผักตบชวาที่อตั ราส่ วนร้อยละ 75(H75) มีค่าการแอ่น
ตัวที่มากที่สุด ซึ่งเป็ นผลมาจากความสามารถในการรับแรงดึงของเส้นใยผักตบชวาที่ดี จะพบว่าค่าที่ได้น้ นั ยังน้อย
กว่าค่า ตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 เรื่ องแผ่นยิปซัม ซึ่งกาหนดให้ค่าการแอ่นตัวไม่เกิน 10 มิลลิเมตรโดยแผ่นฝ้า
เพดานที่ มีผ กั ตบชวาเป็ นส่ วนผสมทั้งหมดมี ค่ าระหว่าง 6.4-8.2 มิล ลิ เมตร(มาตรฐาน มอก. 219-2552 เรื่ องแผ่น
ยิปซัม)
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กำรแอ่ นตัว (มิลลิเมตร)
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รู ปที่ 7 แสดงการแอ่นตัวของฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวา

632

H75

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

4.กำรทดสอบกำรดูดซึมน้ำ
จากลักษณะของเส้นใยผักตบชวาที่มีช่องว่างเป็ นรู พ รุ นค่อนข้างมาก เมื่อผสมกับยิปซัมเพื่อเป็ นแผ่นฝ้า
เพดานจึ งท าให้มีผลต่อพฤติ กรรมการดู ดซึ ม น้ าของแผ่นฝ้ าเพดานผสมเส้นใยผัก ตบชวาที่ เพิ่มมากขึ้นตามอัตรา
ส่ วนผสม ดังรู ปที่ 8 โดยแผ่นฝ้าเพดานที่ไม่มีก ารผสมเส้นใยผักตบชวา(H0)มี การดู ดซึ ม น้ าที่ ต่ าที่ สุด รองมาคื อ
อัตราส่ วนร้อยละ 60(H60) 65(H65) 70(H70) และ75(H75) เป็ นอัตราส่ วนที่ มีการดู ดซึ มน้ ามากที่ สุ ด ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าการดูดซึ มน้ าที่เกิดขึ้นกับมาตรฐาน มอก. 219-2552 เรื่ องแผ่นยิปซัม พบว่า มาตรฐานดังกล่าวจะ
กาหนดให้แผ่นยิปซัม เฉพาะประเภททนความชื้น ต้องมีค่าการดูดซึ มน้ า ไม่เกินร้อยละ 5ซึ่งแผ่นฝ้าเพดานผสมเส้น
ใยผักตบชวาทั้งหมดที่พฒั นานั้นมีค่าการดูดซึ มน้ าเกินจากมาตรฐานกาหนดทาให้แผ่นฝ้าเพดานจากผักตบชวาไม่
ผ่านมาตรฐานแผ่นยิปซัมประเภททนความชื้นแต่สามารถผ่านมาตรฐานแผ่นยิปซัมไม่ทนความชื้นแทนได้เนื่ องจาก
ไม่มีการกาหนดเกณฑ์ค่าการดูดซึมน้ า (มอก. 219-2552 เรื่ องแผ่นยิปซัมแบบไม่ทนความชื้น)
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รู ปที่ 8 แสดงการดูดซึมน้ าของฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวา
5.กำรทดสอบค่ำสัมประสิ ทธิ์กำรนำควำมร้ อน
สัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนเป็ นการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการป้องกันความร้อนจากหลังคาสู่ ภายในตัวอาคาร โดยผลการทดสอบสามารถสรุ ปผลได้จากรู ปที่ 9 พบว่า แผ่น
ฝ้าเพดานที่มีปริ มาณเส้นใยผักตบชวา ที่อตราส่ วนร้อยละ75(H75) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนต่าที่สุด มีค่า
เท่ากับ 0.32 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน รองลงมาคือ อัตราส่ วนร้อยละ 70(H70) อัตราส่ วนร้อยละ 65(H65) อัตราส่ วนร้อย
ละ 60 (H60) และอัตราส่ วนร้อยละ 0(H0) มีค่าเท่ากับ 0.40 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน เป็ นอัตราส่ วนที่มีสัมประสิ ทธิ์การ
นาความร้ อนสู ง ที่ สุ ด ตามล าดับ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากลักษณะของเส้ นใยผักตบชวาเป็ นจาพวกเส้ น ใยเซลลู โลส
(ปราโมทย์ วีรานุกูล,2018) และมีช่องว่างมากจึงส่ งผลต่อค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนที่นอ้ ยลงจึงทาให้ได้ค่าที่
ต่ากว่าฝ้าเพดานทัว่ ไป
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รู ปที่ 9 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนของฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวา

แรงต้ ำนกำรดึงตะปู (นิวตัน)

6. กำรทดสอบแรงต้ ำนทำนกำรดึงของตะปู
มาตรฐาน มอก. 219-2552 เรื่ องแผ่นยิปซัม กาหนดให้แผ่นฝ้าเพดาน ต้องรับแรงต้านทานการดึงตะปู โดยมี
ค่าไม่ต่ากว่า 270 นิ วตัน ซึ่ งจะช่วยให้แผ่นฝ้าเพดานสามารถใช้งานได้ อย่างคงทน จากรู ปที่ 10 จะเห็นว่าแผ่นฝ้ า
เพดานผสมเส้นใยผัก ตบชวา อัตราส่ วนร้อยละ 60(H60) 65(H65) 70(H70) และอัตราส่ วนร้อยละ75(H75) ทั้ง 3
อัต ราส่ วน มี ค่ า มากกว่า แผ่น ฝ้ า เพดานที่ ไ ม่ มี เส้ น ใยผัก ตบชวาเป็ นส่ ว นผสม (H0) ทั้ง นี้ เป็ นผลมาจากเส้ น ใย
ผักตบชวาเป็ นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสู ง และมีค่าการรับแรงดึงที่ดีจึงมีค่าความต้านทานแรงดึงตะปูได้มาก
ขึ้นเพราะการผสมเส้นใยผักตบชวาในปริ มาณที่เหมาะสมอาจจมีแนวโน้มในการช่วยเพิ่มแรงต้านทานการดึงตะปู
ได้เช่นกัน
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รู ปที่ 10 แสดงแรงต้านทานการดึงตะปูของฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวา
7. กำรวิเครำะห์ ต้นทุนในกำรผลิต
เมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนระหว่างแผ่นฝ้าเพดานทัว่ ไปกับแผ่นฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวา พบว่า แผ่นฝ้า
เพดานผสมเส้นใยผักตบชวามีตน้ ทุนรวมทั้งสิ้ นต่ากว่าแผ่นฝ้าเพดานทัว่ ไปร้อยละ 10 ดังรู ปที่ 11 โดยแผ่นฝ้าเพดาน
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ผสมเส้นใยผักตบชวาที่อตั ราส่ วนผสมร้อยละ60(H60) มีราคาอยู่ที่ 16.2 บาท เป็ นอัตราส่ วนผสมที่สามารถช่วยลด
ต้นทุนในการพัฒนาแผ่นฝ้าเพดาน เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับแผ่นฝ้ าเพดานทัว่ ไปซึ่ งมีราคาต้นทุนเท่ากับ 18 บาท โดย
ค่าเฉลี่ยจากการสารวจจากท้องตลาด ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากเส้นใยผักตบชวาเป็ นเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติ มีปริ มาณที่
มากและท าลายสิ่ งแวดล้อมทางน้ าจึ งท าให้ไ ม่ มี มู ล ค่าในด้านราคาของวัส ดุ ในการน าผัก ตบชวามาพัฒ นาเป็ น
ส่ วนผสมของแผ่นฝ้าเพดานนั้น สามารถเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ของผักตบชวาได้มากขึ้น และยังช่ วยลดปั ญหา
มลพิษทางน้ าที่เกิดจากผักตบชวาที่มีปริ มาณมากเกินไป
ต้ นทุนต่ อแผ่น (บำท)
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รู ปที่ 11 แสดงการเปรี ยบเทียบราคาของแผ่นฝ้าเพดาน
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
ผลจากการพัฒนาฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตามมาตรฐาน 219-2552 เรื่ องแผ่น
ยิปซัม สามารถสรุ ปได้ว่า กระบวนการผลิตแผ่นฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวาสามารถขึ้นรู ปได้ดว้ ยวิธีการหล่อ
ขึ้นรู ป โดยอัตราส่ วนที่ เหมาะสมที่ สุ ดในการผลิ ตแผ่นฝ้ าเพดานผสมเส้ นใยผักตบชวาที่ ผ่านมาตรฐานดังกล่าว
ประเภทไม่ทนความชื้น คือ อัตราส่ วนปูนยิปซัมต่อน้ าต่อสารโซเดียมซิลิเกตต่อเส้นใยผักตบชวา เท่ากับ1:1:0.03:60
(H60) โดยน้ าหนัก ซึ่ งมีคุณสมบัติ ได้แก่ แรงกดแตกตามยาว 413 นิวตัน แรงกดแตกตามขวาง 244 นิวตัน การแอ่น
ตัว 6.4 มิลลิเมตร แรงต้านการดึงตะปู 247 นิวตัน ความหนาแน่น 920 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
น าความร้ อ น 0.38 วัต ต์ ต่ อ เมตรเคลวิ น และราคาต้น ทุ น ต่ อ แผ่ น 16.2 บาท เป็ นอัต ราส่ ว นที่ เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ของงานการวิจยั ในครั้งนี้ เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ มุง้ เน้นในเรื่ องของการผลิตฝ้าเพดานจากเส้นใย
ผักตบชวาเพื่อช่วยในการประหยัดต้นทุนทางด้านวัสดุที่นามาทนแทน วัสดุที่มีราคาสู งโดยผักตบชวานั้นมีมากใน
ประเทศไทยและมี ก ารแพร่ พ ัน ธุ์ไ ด้เร็ ว และเมื่ อ น ามาทนสอบคุ ณ สมบัติ ตามมาตรฐาน มอก.219-2552 พบว่า
คุณสมบัติในหลาย ๆด้านเทียบเท่ากับมาตรฐานและที่สาคัญคือทางด้านการลดการนาความร้อนถือว่าเป็ นคุณสมบัติ
ที่พิเศษสามารถนามาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านการประหยัดพลังงานได้
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ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาแผ่นฝ้ าเพดานผสมเส้นใยผัก ตบชวาให้มีคุณสมบัติผ่านมาตรฐาน มอก. 219-2552 เรื่ องแผ่น
ยิปซัม ประเภททนความชื้น และสารผสมเพิ่มต่าง ๆ เพื่อให้ได้แผ่นฝ้าเพดานผสมเส้นใยผักตบชวาที่ช่วยในการลด
มลพิษทางน้ า ประหยัดพลังงาน เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการทดสอบในด้านของอายุการใช้งานของวัสดุที่มี
เส้นใยจากธรรมชาติเป็ นส่วนผสมต่อไป
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Comparison of the Compressive Strength of Concrete Produced using Sand from
River Sands and Pit Sands
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บทคัดย่อ
นานมาแล้วที่วิศวกรโดยทัว่ ไปต่างเข้าใจว่า การนาทรายแม่น้ ามาเป็ นส่ วนผสมของคอนกรี ตจะให้กาลังอัด
ประลัยที่สูงกว่าการนาทรายบกมาเป็ นส่ วนผสม งานวิจยั นี้จึงทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบกาลังอัดประลัยของคอนกรี ต
ที่ มีส่วนผสมระหว่างทรายบกกับทรายแม่น้ า ทั้งหมด 3 จังหวัดรอบเขตสุ พรรณบุรี ซึ่ งได้แก่ จงั หวัด กาญจนบุ รี
ชัย นาท และสิ งห์ บุ รี โดยการนาทรายบกและทรายแม่ น้ าของทั้ง 3 จังหวัดมาล้างและร่ อนผ่านตะแกรงเพื่ อลด
ผลกระทบเรื่ องขนาดของเม็ดทรายและสารอินทรี ยป์ นเปื้ อน จากนั้นนามาผสมเป็ นคอนกรี ต และทาการทดสอบ
กาลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน รวมตัวอย่างทดสอบทั้งสิ้ น 18 ตัวอย่าง จากการทดสอบพบว่า คอนกรี ตที่มีส่วนผสม
ของทรายแม่น้ ามีค่าเฉลี่ยของกาลังอัดประลัยสู งกว่าคอนกรี ตที่ผสมทรายบกอยูป่ ระมาณร้อยละ 5
คำสำคัญ: กาลังอัดประลัย ทรายบก ทรายแม่น้ า
Abstract
For a long time, engineers generally understood that using river sand as a mixture of concrete would
provide a higher compressive strength than the use of pit sand as a mixture. The research was tested to compare
the compressive strength of concrete with pit and river sands in all three provinces around Suphan Buri, namely
Kanchanaburi, Chainat and Singburi by washed and sieved the pit and river sands of the three provinces to reduce
the impact on the size of sand and organic contamination. The result shows that river sand had the compressive
strength of concrete higher than pit sand average about 5 percent.
Keyword: compressive strength, pit sand, river sand
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บทนำ
งานวิจยั นี้มาจากแนวคิดที่วา่ วิศวกรโดยทัว่ ไปต่างเข้าใจว่าการนาทรายแม่น้ ามาเป็ นส่ วนผสมของคอนกรี ตจะ
ให้กาลังอัดประลัยที่สูงกว่าการนาทรายบกมาเป็ นส่ วนผสม ดังนั้นเพื่อเป็ นการพิสูจน์ความเข้าใจข้างต้นจึงทาการ
ทดสอบเปรี ยบเทียบกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตที่อายุ 28 วัน ที่มีส่วนผสมระหว่างทรายบกจาก 3 จังหวัดและ
ทรายแม่น้ าจาก 3 จังหวัดรอบเขตสุ พรรณบุรี ได้แก่จงั หวัดกาญจนบุรี ชัยนาท และสิ งห์บุรี จากการศึกษางานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องของ (สุ ธิรา เบญจานุกรม, 2560) ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้านกาลังอัดของคอนกรี ตผสมทรายแม่น้ า
ที่ได้มาจากแม่น้ าป่ าสัก (ลาน้ าสาขาห้วยท่าพล) โดยเปรี ยบเทียบกาลังอัดกับคอนกรี ตผสมทรายที่ขายตามท้องตลาด
และค่าการยุบตัวของคอนกรี ต โดยใช้การกาหนดขนาดอนุ ภาคเม็ดทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 10 และแทนอัตรา
ส่ วนผสมของทรายแม่ น้ าต่อทรายที่ ข ายตามท้องตลาดในอัตราส่ วนร้ อยละ 0, 25, 50, 75 และ100 โดยน้ าหนัก
ออกแบบก าลังอัดคอนกรี ตควบคุม ที่ อายุ 28 วัน เท่ากับ 210 กก./ลบ.ซม. เพื่ อทาการทดสอบก าลังอัด จากการ
ทดสอบหาค่ากาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ตที่ผสมทรายแม่น้ าจากแม่น้ าป่ าสัก (ลาน้ าสาขาห้วยท่าพล) สามารถ
นามาใช้แทนทรายที่ขายตามท้องตลาด ผลการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรี ตทดสอบอยู่ในช่วง 7±0.8 ซม. โดย
อัตราส่ วนที่เหมาะสมที่สุดคือ ทรายแม่น้ าต่อทรายตามท้องตลาด 75:25 ให้ผลของกาลังต้านทานแรงอัดที่มากกว่า
คอนกรี ตควบคุ ม ที่ ได้ท าการออกแบบไว้ โดยสามารถให้ก าลังต้านทานแรงอัดที่ เพิ่ ม ขึ้ นกว่า คอนกรี ตควบคุ ม
ประมาณ 33% และงานวิจยั ของ (J. H. Quayson, S. K. Ansah, Z. Mustapha, 2018) ได้ทาการศึกษากาลังอัดประลัย
ของคอนกรี ตที่อายุ 28 วัน อัตราส่ วนผสมคอนกรี ต 1:2:4 และ w/c เท่ากับ 0.5 โดยใช้ทรายที่มาจากแหล่งที่ต่างกัน
คือ ทรายบกจาก Wiamoa และทรายแม่น้ าจาก Okyi River จากการศึกษาพบว่าคอนกรี ตที่ผสมทรายแม่น้ ามีกาลังอัด
ประลัยสู งกว่าคอนกรี ตที่ผสมทรายบกประมาณ 36 นิ วตันต่อตารางมิลลิเมตร จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้กว่า
ทรายแม่น้ าจะให้กาลังอัดประลัยที่สูงกว่าทรายทัว่ ไปหรื อทรายบก เนื่ องมาจากปั จจัยเรื่ องขนาดของเม็ดทรายและ
อาจเป็ นไปได้จากการปนเปื้ อน ดังนั้นการศึกษานี้ จะเน้นไปที่กาลังอัดประลัยที่อตั ราส่ วนผสมเดียวกันและควบคุม
ตัวแปรอื่นๆ ที่จะส่ งผลต่อกาลังอัดประลัยได้เช่น สารอินทรี ยป์ นเปื้ อนของเม็ดทราย ขนาดของเม็ดทราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตที่มีส่วนผสมระหว่างทรายบกกับทรายแม่น้ า
2. เพื่อศึกษากาลังอัดประลัยของคอนกรี ตที่ผสมด้วยทรายแต่ละแหล่งรอบเขตสุพรรณบุรี
ขอบเขตของงำนวิจัย
1. อัตราส่วนผสมของคอนกรี ตใช้ 1:2:4 (ปูนซีเมนต์:ทราย:หิน) อัตราส่วน w/c เท่ากับ 0.6
2. แหล่งทรายที่ ใช้เป็ นทรายบก 3 จังหวัดและทรายแม่น้ า 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท และ
สิ งห์บุรี
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3. ทรายแต่ละแหล่งจะร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และค้างตะแกรงเบอร์ 40
4. เพื่อควบคุมเรื่ องสารอิ นทรี ยป์ นเปื้ อนของเม็ดทราย ทรายจะถูกแช่ น้ าทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงและนามาล้างให้
สะอาด
5. การทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตใช้คอนกรี ตทรงลูกบาศก์ขนาด 15×15×15 cm ที่อายุ 28 วัน ตาม
มาตรฐาน BS 1881-116 (British Standard, 1983)
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. เตรี ยมทรายที่ใช้ได้แก่ทรายบก 3 แหล่งและทรายแม่น้ า 3 แหล่งมาร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และเก็บ
ส่วนที่คา้ งตะแกรงเบอร์ 40 ดังรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 การเตรี ยมทรายโดยการร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และค้างเบอร์ 40

(ก) ทรายบก
(ข) ทรายแม่น้ า
รู ปที่ 2 ภาพถ่ายเปรี ยบเทียบระหว่าง (ก) ทรายบก และ (ข) ทรายแม่น้ า
2. นาทรายไปทดสอบปริ มาณอินทรี ยส์ ารตามมาตรฐาน ASTM C40 (ASTM, 1999) โดยการทดสอบตาม
มาตรฐานจะใช้ส ารละลายมาตรฐานหรื อแผ่นกระจกสี มาตรฐาน (Indicator) มาเที ย บก็ ได้ ในงานนี้ จึ ง เลื อกใช้
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สารละลายมาตรฐานมาเป็ นตัวเทียบสี โดยเตรี ยมสารละลายมาตรฐานจากผงโพแทสเซี ยมไดโครเมตใส่ ลงใน
กรดซัลฟูริกเข้มข้นในอัตราส่ วน 0.25 กรัมต่อกรด 100 มิลลิลิตร ซึ่ งจากการทดสอบเปรี ยบเทียบสี กบั สารละลาย
มาตรฐาน พบว่าปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นทรายมีปริ มาณไม่เกินค่ามาตรฐาน ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การทดสอบปริ มาณอินทรี ยส์ ารในทราย (ด้านซ้าย กลาง และขวา คือ ทรายแม่น้ า สารละลายมาตรฐานที่ใช้
ในการเทียบสี และ ทรายบก ตามลาดับ)
3. หลังจากนั้นทรายจะถูกแช่น้ าทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมงและนามาล้างให้สะอาดเพื่อลดผลกระทบจากสารอินทรี ย ์
ปนเปื้ อนก่อนนามาผสมเป็ นคอนกรี ต
4. ผสมคอนกรี ตตามส่ วนผสมที่ ได้ออกแบบไว้ดงั ตารางที่ 1 ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงจึงถอดแบบแล้ว
นาไปบ่มเป็ นเวลา 28 วัน ก่อนนาไปทดสอบหากาลังอัดประลัย
5. การตั้งชื่อส่ วนผสมจะใช้หลักการตั้งชื่อตามแหล่งที่มาของทรายดังนี้ PS คือ Pit sand (ทรายบก) และ RS
คื อ River sand (ทรายแม่ น้ า) ส่ ว นแหล่ ง ที่ ม าแต่ ล ะจัง หวัด จะใช้ ตัว ขึ้ น ต้น จัง หวัด ได้ แ ก่ K คื อ Kanchanaburi
(กาญจนบุรี), C คือ Chai Nat (ชัยนาท) และ S คือ Sing Buri (สิ งห์บุรี)
ตำรำงที่ 1 ส่วนผสมคอนกรี ต 1:2:4 อัตราส่วน w/c เท่ากับ 0.6
ปูนซีเมนต์
ทรำย
แหล่งทรำย
(kg)
(kg)
PS-K
3.2
6.3
PS-C
3.2
6.3
PS-S
3.2
6.3
RS-K
3.2
6.3
RS-C
3.2
6.3
RS-S
3.2
6.3
640

หิน
(kg)
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8

น้ำ
(kg)
2
2
2
2
2
2

จำนวนตัวอย่ำง
ทดสอบ
3
3
3
3
3
3
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ตัวอย่างทดสอบแบ่งเป็ นทรายบก 3 จังหวัดและทรายแม่น้ า 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้ น 18 ตัวอย่างทดสอบ โดย
จะนาค่าเฉลี่ยของทรายแต่ละแหล่งมาเปรี ยบเทียบกาลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ทาการทดสอบกาลังอัดประลัยตาม
มาตรฐาน BS 1881-116 (British Standard, 1983)
ผลกำรวิจัย
จากการทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตที่อายุ 28 วันได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรี ต
น้ำหนัก
ควำมหนำแน่ น
แหล่งทรำย
(kg)
(kg/m3)
PS-K-1
7.880
2318
PS-K-2
7.960
2342
PS-K-3
8.085
2377
RS-K-1
7.800
2295
RS-K-2
7.855
2310
RS-K-3
7.850
2309
PS-C-1
8.110
2385
PS-C-2
7.965
2343
PS-C-3
8.090
2379
RS-C-1
7.990
2350
RS-C-2
8.045
2366
RS-C-3
7.950
2338
PS-S-1
7.895
2322
PS-S-2
7.945
2337
PS-S-3
7.985
2349
RS-S-1
7.805
2296
RS-S-2
7.897
2323
RS-S-3
7.940
2335
641

กำลังอัดประลัย
(ksc)
267.0
285.6
289.4
288.5
289.4
302.3
292.2
328.0
317.0
333.3
339.7
311.7
252.7
303.3
297.7
364.9
342.2
315.0

ค่ำเฉลีย่ ของกำลังอัด
(ksc)
280.7

293.4

312.0

328.2

284.6

340.0
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กำลังอัดประลัยของคอนกรี ต

สรุปและอภิปรำยผล
จากผลการทดสอบเมื่อเปรี ยบเทียบกาลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรี ตที่มีส่วนผสมระหว่างทรายบกและ
ทรายแม่น้ าของแต่ละจังหวัดรอบสุ พรรณบุรี ดังรู ปที่ 4 พบว่า คอนกรี ตที่มีส่วนผสมของทรายแม่น้ ามีค่าเฉลี่ยของ
กาลังอัดประลัยสู งกว่าคอนกรี ตที่ผสมทรายบกอยู่ประมาณร้อยละ 5 และเนื่ องจากการตัดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
กาลังอัดประลัยในด้านสารอินทรี ยป์ นเปื้ อนและขนาดคละของเม็ดทรายออกแล้ว สิ่ งที่ส่งผลต่อกาลังอัดประลัยของ
คอนกรี ตอาจมาจากความแข็งของเม็ดทรายเองหรื อรู ปทรงและเหลี่ยมมุมของเม็ดทรายที่แตกต่างกันระหว่างทราย
บกและทรายแม่น้ าดังรู ปที่ 2 และเห็นว่าควรออกแบบการทดสอบในส่ วนนี้เพิ่มเติมในอนาคต
400
350
300
250
200
150
100
50
0

340
293.4 280.67

284.56

328.23312.7

คอนกรี ตผสมทรายแม่น้ า
คอนกรี ตผสมทรายบก

กาญจนบุรี

สิ งห์บุรี

ชัยนาท

ตัวอย่ำงทรำย (จังหวัด)
รู ปที่ 4 กราฟเปรี ยบเทียบผลการทดสอบกาลังอัดประลัยของคอนกรี ตที่มีส่วนผสมของทรายแต่ละแหล่ง
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณบริ ษทั นาบัวคอนกรี ตที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการเตรี ยมตัวอย่างทดสอบ และสาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ที่
เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการทดสอบและให้คาแนะนาในการทาวิจยั
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความวิจยั นี้ ทาการศึกษาทดสอบเปรี ยบเทียบระหว่างบ้านจาลองที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ 1
ชั้น และ บ้านจาลองที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ 2 ชั้น กับบ้านจาลองที่ไม่ติดตั้งฉนวนการทดสอบตัวบ้านจาลองทั้ง 3 หลัง
หลังคา หันไปทางทิศใต้ ขนาดของตัวบ้านจาลองคือ 1.20x1.20x1.20 เมตร หลังคาขนาด 1.20x1.60 เมตร ตัวบ้าน
จาลองยกสู งด้วยขาตั้งเหล็กจากพื้น 0.70 เมตร เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของบ้านระหว่างที่
ติดตั้งฉนวนแผงไข่ 1 ชั้น และ ฉนวนแผงไข่ 2 ชั้น กับบ้านที่ไม่มีการติดตั้งฉนวน ที่มีผลต่อการลดความร้อนภายใน
ห้อง ของบ้านจาลองใต้สภาวะอากาศของจังหวัดสุ พรรณบุรีผลการศึกษาทดลองพบว่า บ้านจาลองที่ติดตั้งฉนวน
แผงไข่ 2 ชั้น มี อุณหภูมิภายในห้องต่ากว่า บ้านจาลองที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ 1 ชั้น และ บ้านจาลองที่ไม่ติดตั้งฉนวน
ตามลาดับ ฉนวนแผงไข่ช่วยลดความร้อนได้มากกว่าการไม่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน และเป็ นการนาขยะ
ครัวเรื อนกลับมาใช้ให้เป็ นประโยชน์
คำสำคัญ: รังไข่ที่ใช้งานแล้ว หลังคาเหล็ก สภาวะอากาศประเทศไทย
Abstract
Objectives of this research paper a comparative test was conducted between the simulated houses with
insulated 1-layer egg panels and the simulated houses with insulated 2-layer egg panels. With simulated houses
that are not insulated. The simulated house test on all 3 houses, the roof facing south, the size of the model house
is 1.20x1.20x1.20 m3, roof size 1.20x1.60 m2, the model house is raised with steel stands 0.70 meters from the
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floor to study the thermal performance of the house during the installation of insulation, 1 layer of egg panel and
insulated two egg. With the house without the installation of insulation. That affect to reduce the heat inside the
room of a model house under the climate of Thailand.The results of the experimental study showed that the
simulated house equipped with an insulated 2-layer egg panel had a lower room temperature inside. Simulated
houses with insulated 1-layer egg panels and uninsulated simulated houses respectively. Insulated egg panels
covered provide greater heat dissipation than the absence of a thermal insulation installation. And is a useful
reuse of household waste.
Keyword: Recycle egg panels, Metal sheet, Climate of Thailand
บทนำ
หลังคาเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งของอาคารที่มีความสาคัญ ทั้งในเรื่ องของการป้ อนกันฝน ลม ความ หนาว
เย็น และช่วยป้องกันแสงแดดส่ องเข้าสู่ ภายในหรื อความร้อนโดยตรงจากความเข้มแสงของรังสี อาทิตย์โดยมีความ
เข้มของรังสี อาทิตย์ประมาณ 17 MJ/m2.day มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20°C- 30°C และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ
59-100 (พันธุดา พุฒิไพโรจน์, 2551) ช่วงเวลากลางวันเข้าสู่ ภายในอาคาร ความเข้มของรังสี อาทิตย์ที่มาตกกระทบ
บน ผิวกระเบื้องหลังคาทาให้เกิดการสะสมความร้อนและถ่ายเทความร้อนผ่านโครงสร้างหลังคาเข้าสู่ ภายในอาคาร
(ปรี ดา จันทวงษ์, 2554) ดังนั้นปริ มาณความร้อน จากการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์ที่เข้าสู่ ภายในอาคารกว่าครึ่ งหนึ่ งจึง
เป็ น ความร้อนที่มาจาก ทางหลังคา ส่ งผลให้อุณหภูมิอากาศภายในห้องที่อยู่ช้ นั บนสุ ด ของอาคารสู งกว่า สภาวะ
สบายในเวลากลางวัน (พงษ์ศกั ดิ์ ลอยฟ้า, 2550)
ในปั จจุบนั สิ่ งที่ผูอ้ ยู่อาศัยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการลดความร้อนให้แก่บา้ นหรื ออาคารด้วยการใช้เครื่ องปรับ
อากาศเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร ส่ งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นภายในบ้านจากระบบปรับอากาศ 60%
แสงสว่าง 20% และอุป กรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า 20% (ปรี ดา จันทวงษ์, 2554) และอีกหนึ่ งวิธีคือการติ ดตั้งฉนวนกัน
ความร้อน โดยฉนวนกันความร้อนมีอยู่ดว้ ยกัน 2 ประเภทคือ ฉนวนป้ องกันความร้อน และ ฉนวนสะท้อนรังสี
ความร้อน ซึ่ งฉนวนกันความร้อนที่นิยมใช้คือ ฉนวนเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่ งวัสดุส่วนใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศ มี
ราคาสู ง และ วัสดุส่วนใหญ่ทาจากใยสังเคราะห์จึงอาจเกิดปั ญหาด้านสุ ขภาพของคนงานที่ผลิต ผูต้ ิดตั้ง และ ผูอ้ ยู่
อาศัย
เนื่ องด้วยประเทศไทยมีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทัว่ ประเทศ ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 พ.ศ. 2560 ปริ มาณ 27.37 ล้านตัน เนื่องจาก การขยายตัวของชุมชนเมืองและการปรับเปลี่ยนวิธี
ชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่ สังคมเมืองในหลายพื้นที่ โดยพบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม/
คน/วัน ซึ่ งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 (สานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
จัง หวัด 76 จัง หวัด , 2561)ประเทศไทยได้มี ก ารรณรงค์ก ารน าขยะกลับ มาใช้ใ ห้ เป็ นประโยชน์ อีก ครั้ ง การใช้
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ประโยชน์ของขยะมูลฝอยในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 แล้วพบว่าขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ที่เพิ่ม
มากขึ้นกว่าเดิ มร้ อยละ 14.67 เมื่อเที ยบกับปริ มาณขยะมูลฝอยที่ ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา
(สานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด, 2561) จึงมี
การเก็บเอาขยะหลากหลายชนิดมาใช้ประโยชน์กบั งานวัสดุ เช่น กระเบื้อง ผนัง ฉนวนกันความร้อน เป็ นต้น
จึงมีการศึกษาค้นคว้าความรู ้เกี่ยวกับ คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน โดยใช้วสั ดุจากขยะครัวเรื อน
โดยใช้ แผงไข่และซองบรรจุภณ
ั ฑ์ซ่ ึ งมีคุณสมบัติกนั ความร้อนได้เป็ นวัสดุเหลือใช้ตามครัวเรื อน ซึ่ งแผงไข่น้ นั ทา
มาจากเยื้อกระดาษมี ส่ วนประกอบของเซลลู โลส ทดสอบหาสารโลหะหนัก ปนเปื้ อนพบว่ามีโครเมียม(IV) ใน
ปริ ม าณ 9.639 มิล ลิก รัมต่อกิโลกรัม , แคดเมียมในปริ มาณ 0.125 มิล ลิก รัมต่อกิโลกรัม , ปรอทในปริ มาณ 0.655
มิลลิ กรัมต่อกิโลกรัม , ตะกั่ว ในปริ มาณ 5.585 มิล ลิกรัมต่อกิ โลกรัม และสารหนู ในปริ มาณ 1.497 มิ ลลิก รัมต่อ
กิโลกรัม เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดฉลากเขียวสาหรับแผ่นอัดสาหรับอาคาร ตกแต่งและอุตสาหกรรม
เครื่ องเรื อน มีที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด (อภิชญา อธิ ตมบัณฑิตกุล , 2555) ดังนั้นมี แนวโน้มที่จะนาพัฒนาเพื่อเป็ น
แผ่นฉนวนกันความร้อนภายในอาคารได้ และซองบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ ซองลามิเนต มีลกั ษณะทางกายภายมันวาวเป็ น
ลักษณะทางกายภาพเดียวกันกับแผ่นสะท้อนความร้อน ซึ่ งทามาจาก ฟิ ล์ม Metalized ซึ่ งผ่านกระบวนการเคลือบ
ด้วยไอของโลหะอลูมิ เนี ย ม ท าให้ซ องบรรจุ ภัณ ฑ์มี ล ัก ษณะมัน วาว สามารถป้ องกัน การซึ มผ่านของก๊ าซและ
ความชื้ น ได้ดีซ่ ึ งท าให้ ส ามารถน าไปเป็ นส่ วนประกอบของแผ่ นฉนวนกันความร้ อ นภายในอาคารได้ และได้
ทาการศึกษาเพื่อทดสอบคุณสมบัติ เช่น สัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน และ อัตราการนาความร้อนเพื่อให้ได้ฉนวน
กันความร้อนที่เหมาะสมและมีความเป็ นมาตรฐานที่สามารถนาไปใช้กบั อาคารได้ ซึ่งเป็ นการใช้ประโยชน์การขยะ
ครัวเรื อนอย่างแท้จริ ง
การป้องกันความร้อนที่ฉนวน เริ่ มจากการถ่ายเทความร้อนจากรังสี ดวงอาทิตย์ตกกระทบสู่ ผิวหลังคาของ
ตัวอาคาร บางส่ วนถูกสะท้อนออกไป บางส่ วนถูกดูดซับเข้ามาในห้องใต้หลังคาเกิดเป็ นพลังงานความร้อนภายใน
ห้องใต้หลังคา และภายในห้องใต้หลังคาของอาคารส่ วนใหญ่มีช่องระบายอากาศซึ่ งทาให้ความร้อนบางส่ วนถูก
ระบายออกไป และส่ วนที่ไม่ได้ถูกระบายออกก็ตกกระทบสู่ ผิวของฉนวนซึ่ งจะถูกคลุมด้วย ฟิ ล์ม Metalized ซึ่ ง
ความร้อนบางส่ วนอาจถูกสะท้อนและถูกหน่วงเอาไว้ แต่อาจจะมีรังสี ความร้อนบางส่ วนผ่านมาได้ แต่ภายในตัว
อาคารก็จะมีปัจจัยในการระบายอาการ เช่น ประตู หน้าต่าง ซึ่ งเปรี ยบกับห้องใต้หลังคาก็คือช่องระบายอากาศ ก็จะ
ทาให้ภายในตัวอาคารมีอุณหภูมิที่ต่ากว่าภายในห้องใต้หลังคา
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างแผ่นฉนวนลดความร้อนของอาคารโดยใช้แผง
ไข่ เพื่อหาประสิ ทธิภาพของแผ่นฉนวนลดความร้อนของอาคารโดยใช้แผงไข่และ เพื่อศึกษาสมบัติเชิงความร้อน
ของแผ่นฉนวนลดความร้อนของอาคารโดยใช้แผงไข่
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
ทาการสร้างบ้านทดลอง ณ บริ เวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี

บ้านจาลองหลังที่ 1

บ้านจาลองหลังที่ 2

บ้านจาลองหลังที่ 3

รู ปที่ 1 บ้านจาลองทั้งสามหลัง
สาหรับงานวิจยั นี้จะออกแบบฉนวนกันความร้อน ซึ่ งกาหนดตามขนาดของแผงไข่ 2 รู ปแบบ แผงไข่ Type
ก ขนาด 30x30x4.5 cm3 และ แผงไข่ Type ข ขนาด 30x30x9 cm3

Type ก
Type ข
รู ปที่ 2 แผงไข่ Type ก ขนาด 30x30x4.5 cm3 และ แผงไข่ Type ข ขนาด 30x30x9 cm3
สาหรับงานวิจยั นี้จะออกแบบฉนวนกันความร้อน ซึ่ งกาหนดตามขนาดของแผงไข่ 2 รู ปแบบ แผงไข่ Type
ก ขนาด 30x30x4.5 cm3 และ แผงไข่ Type ข ขนาด 30x30x9 cm3 ทาการทดสอบที่บา้ นจาลองทั้งสามหลังมีขนาด
เท่ากันทดสอบภายใต้สภาวะอากาศปกติของสุ พรรณบุรี สาหรับบ้านจาลองหลังที่ 1 ทดสอบหลังคาเหล็กรี ดลอน
ร่ วมกับ ผนังยิปซั่ม หลังคาเหล็กรี ดลอนชั้นเดียวขนาด 1.20x1.60 m2 มีห้องใต้หลังคาด้วยฝ้ายิปซัม่ หนา 9 mm. ไม่
ติดตั้งฉนวนแผงไข่ โดยหลังคาทั้งหมดทามุม 30 องศา ผนังยิปซั่มสองชั้นและช่องว่างอากาศขนาด 100 มิลลิเมตร
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บ้านจาลองหลังที่ 2 ทดสอบหลัง คาเหล็ก รี ดลอนและติ ดตั้งฉนวนแผงไข่ Type ก ไว้ในห้องใต้หลังคา ร่ วมกับ
ผนังยิปซั่ม หลังคาเหล็ก รี ดลอนชั้นเดี ยวขนาด 1.20x1.60 m2 มี ห้องใต้หลังคาด้วยฝ้ ายิปซั่ม หนา 9 mm. วางด้วย
ฉนวนแผงไข่ Type ก ขนาด 30x30x4.5 cm2 โดยหลังคาทั้งหมดทามุม 30 องศากับแนวระนาบ ผนังยิปซั่มสองชั้น
และช่องว่างอากาศขนาด 100 mm. และ บ้านจาลองหลังที่ 3 ทดสอบหลังคาเหล็กรี ดลอนและติดตั้งฉนวนแผงไข่
type ข ไว้ในห้องใต้หลังคา ร่ วมกับ ผนังยิปซั่ม หลังคาเหล็กรี ดลอนชั้นเดียวขนาด 1.20x1.60 m2 มีห้องใต้หลังคา
ด้วยฝ้ายิปซั่มหนา 9 mm. วางด้วยฉนวนแผงไข่ Type ข ขนาด 30x30x9 cm3 โดยหลังคาทั้งหมดทามุม 30 องศากับ
แนวระนาบ ผนังยิปซั่มสองชั้นและช่องว่างอากาศขนาด 100 mm.ในการทดลองนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้ Data Loggers
Hioki รุ่ น LR 8431และใช้ Thermocouples (Type K) เป็ นอุปกรณ์เก็บค่าอุณหภูมิ และได้ทาการติดจุดวัดอุณหภูมิดงั
รู ปที่3

รู ปที่ 3 ตาแหน่งการติดตั้งเครื่ องมือวัดของบ้านจาลองทั้งสามหลัง
ผลกำรทดลอง
ผลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (Tamp) และการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิภายในของบ้านจาลอง
ระหว่างบ้านจาลองที่ไม่ได้ติดตั้งฉนวนกันความร้อน (T-room 1) บ้านที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่กนั ความร้อน Type ก
(T-room 2) กับบ้านจาลองที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่กนั ความร้อน Type ข(T-room 3)
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รู ปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิภายในบ้านจาลองทั้งสามหลัง
พบว่า อุณหภูมิภายในบ้านของบ้านที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ Type ข จะมีอุณหภูมิต่ากว่าบ้านจาลองที่ ติดตั้ง
ด้วยฉนวนแผงไข่ Type ก ประมาณ 2-4 องศา และต่ากว่าบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งฉนวน 3-6 องศา เนื่องจากบ้านที่ไม่ได้
ติดตั้งฉนวนกันความร้อนไม่มีตวั ป้องกันความร้อนทาให้ความร้อนจากรังสี ดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับหลังคาและ
ความร้อนจากหลังคาแผ่รังสี ความร้อนเข้าสู่ ฝ้าใต้หลังคาโดยตรง และ บ้านที่ ติดตั้งฉนวน Type ก มีความร้อนสู ง
กว่าเมื่อเทียบกับบ้านที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ Type ข เนื่ องจากฉนวนแผงไข่ Type ก นั้นมีความหนาน้อยกว่าฉนวน
แผงไข่ Type ข 4.2 เซนติเมตร จากทฤษฎีหน่วงความร้อน ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อน ขึ้นอยู่กบั มวลสาร
และความจุความร้อนของวัสดุ การเพิ่มความหนาของวัสดุจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการหน่วงความร้อนได้มากยิ่งขึ้น
จึงทาให้ฉนวนแผงไข่ Type ก กันความร้อนได้นอ้ ยกว่าฉนวนแผงไข่ Type ข

รู ปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉนวนแผงไข่ภายในบ้านจาลองหลังที่ 1 ที่ไม่ได้ติดตั้งฉนวนแผงไข่
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รู ปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉนวนแผงไข่ภายในบ้านจาลองหลังที่ 2 ที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ Type 1

รู ปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายฉนวนแผงไข่ในบ้านจาลองหลังที่ 3 ที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ Type 2
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จากรู ปที่ 5, 6, 7 จะพบว่าอุณหภูมิฝ้าเพดานด้านล่าง และ ภายในตัวบ้านของบ้านหลังที่ 1 สูงกว่าบ้านหลังที่
2 ที่มีฉนวนแผงไข่ Type ก และ สูงกว่าบ้านหลังที่ 3 ที่มีฉนวนแผงไข่ type ข ช่วยกันความร้อนเข้าสู่ตวั บ้าน
สรุปและกำรอภิปรำยผล
งานวิจยั นี้ ท าการศึ กษาเปรี ยบเที ยบสมรรถนะการป้ องกันความร้ อนผ่านหลังคาเข้าสู่ ภายในบ้านจาลอง
ระหว่างบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนแผงไข่ Type 1 บ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนแผงไข่ Type 2 และ บ้านที่
ไม่ได้ติดตั้งฉนวนกันความร้อน พบว่าอุณหภูมิภายในบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งฉนวนมีอุณหภูมิที่สูง เมื่อเทียบกับบ้านที่
ติดตั้งฉนวนกันความร้อน Type 1 และ Type 2 ถึง 3-6 องศา และบ้านที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ Type 1 มีอุณหภูมิที่สูง
กว่าบ้านที่ติดตั้งฉนวนแผงไข่ Type 2 ถึง 2-4 องศา เนื่ องจาก ฉนวนแผงไข่ Type 2 มี ความหนากว่าฉนวนแผงไข่
Type 1 ซึ่ งฉนวนทั้งสองรู ปแบบสามารถลดความร้อนจากรังสี ดวงอาทิตย์เข้าสู่ ภายในบ้านได้ และเป็ นการนาขยะ
ครั วเรื อนกลับ มาใช้ป ระโยชน์ อีก ครั้ งโดยใช้งบจานวนไม่ ม ากในการท าฉนวนแผงไข่ และช่ วยลดปั ญ หาขยะ
ครัวเรื อนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
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บทคัดย่อ
ระบบรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิทลั (Data Acquisition System, DAQ) ที่นาเสนอประกอบด้วยฮาร์ดแวร์คือ บอร์ด
ESP8266 และโมดู ล MCP 4725 ท างานร่ ว มกับ โปรแกรม WinFACT/BORIS โดยมี จุ ด เด่ น คื อ มี ร าคาถู ก ใช้
ทรัพยากรของหน่วยความจาต่า และใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชนั การทางานแบบกราฟิ กในรู ปแบบบล็อกไดอะแกรม ใน
บทความนี้ ได้น าเสนอตัวอย่างการทดสอบ 1) การนาเข้าและส่ งออกของสัญ ญาณแรงดัน ไฟฟ้ ารู ปคลื่ นไซน์ ที่
ความถี่ 0.5, 1, 2 และ 5 เฮิร์ตซ์ 2) การสร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเพื่อจาลองการทางานแทนระบบพลวัตแบบหนึ่ ง
อินพุตหนึ่งเอาต์พุตที่เป็ นระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง 3) การทางานแบบระบบฮาร์ดแวร์อยูใ่ นลูป (Hardware
in the Loop, HiL) ด้วยการฝังโปรแกรมที่ทาหน้าที่เป็ นระบบอันดับหนึ่ งลงไปในระบบ DAQ ที่นาเสนอ และทา
การควบคุมวงปิ ดด้วยตัวควบคุมพีไอดี จากผลการทดลองพบว่าระบบ DAQ ที่นาเสนอทางานได้ถูกต้องตรงกับ
ทฤษฎีในรายวิชาระบบควบคุมระดับปริ ญญาตรี โดยมีอตั ราการสุ่มต่าสุดที่ 0.01 วินาทีต่อรอบการคานวณ
คำสำคัญ: DAQ HiL ESP8266 ระบบพลวัต ระบบควบคุม WinFACT/BORIS
Abstract
Operating by an ESP8266 board and an MCP 4725 module with WinFACT/BORIS program, the
proposed Data Acquisition System (DAQ) offers some advantages of not only its low cost, minimal memory
resource requirement, but also its user friendliness by using block diagram graphics. This paper presents three
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experimental examples: 1) the input and output of a sine wave voltage signal at frequencies of 0.5, 1, 2 and 5 Hz.,
2) a voltage signal generating to simulate the first and second order single-input- single-output dynamic system,
and 3) Hardware in the Loop DAQ system with an embedded first order dynamic system program and a PID
controller for the closed loop. From the experiments, it was found that the proposed DAQ system worked
correctly and correspondingly to the theory in the undergraduate control system course at the minimum sampling
rate of 0.01 second per calculation cycle.
Keyword: DAQ, HiL, ESP8266, Dynamic system, Control system, WinFACT/BORIS
บทนำ
ระบบรวบรวมข้อมู ลเชิ งดิจิท ัล (Data Acquisition System, DAQ) เป็ นเครื่ องมือที่ ส าคัญ เพื่ อใช้ช่วยในการ
เรี ยนการสอนวิชาระบบควบคุมในระดับปริ ญญาตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองในห้องปฏิบตั ิการซึ่ งต้องอาศัย
ระบบ DAQ ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการรับและส่งสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกต่างๆ
เช่ น ออสซิ ล โลสโคป เครื่ อ งก าเนิ ด สั ญ ญาณ อุ ป กรณ์ ก ระตุ้น (Actuator) ที่ อ ยู่ใ นกระบวนการจาลอง เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปแล้วสัญญาณที่ใช้ในการสื่ อสารกันระหว่างอุปกรณ์ ไฟฟ้ ากับระบบ DAQ จะเป็ นแรงดันไฟฟ้ามากกว่า
กระแสไฟฟ้ า ทั้งนี้ เพราะมี ความสะดวกและง่ายต่อการสร้างสัญญาณ การใช้งานระบบ DAQ มีวตั ถุประสงค์ที่
หลากหลาย เช่น การวัดค่าสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากตัวตรวจวัด การส่งสัญญาณควบคุมไปที่กระบวนการ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์หลักของการเรี ยนในรายวิชาระบบควบคุมระดับปริ ญญาตรี (Classical control) คือการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับการออกแบบตัวควบคุมที่ใช้กบั กระบวนการที่เป็ นระบบพลวัตแบบหนึ่งอินพุตหนึ่งเอาต์พุต (Single Input
Single Output, SISO) และเป็ นระบบที่ ไ ม่ ข้ ึ นอยู่ กั บ เวลา (Time invariant) รวมทั้ งเป็ นระบบที่ มี สั ญ ญาณ
แบบต่อเนื่ อง (Continuous signal) โดยพิ จารณาแบบจาลองทางคณิ ต ศาสตร์ ด้วยหลัก การของฟั งก์ชัน ถ่ ายโอน
(Transfer function) การวิเคราะห์ ระบบจะทาทั้งในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แต่ สาหรั บโดเมนความถี่ การ
จาลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ เพราะเครื่ องมือวิเคราะห์เชิงความถี่มีราคาสู งมากอีก
ทั้งยังมีการใช้งานที่ซับซ้อน ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความต้องการที่จะนาเอาระบบ DAQ ที่มีประสิ ทธิภาพดีเพียงพอ
ต่ อ การวิเคราะห์ ร ะบบในโดเมนเวลามาใช้กับ การเรี ย นการสอนวิ ช าระบบควบคุ ม ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้ว ย
งบประมาณที่ต่า จึงเป็ นหัวข้องานวิจยั ที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมาก ดังตัวอย่างงานวิจยั (Soriano, A., Marin,
L., Valles, M., Valera, A. and Albertos, P., 2014)
ผลิตภัณฑ์ระบบ DAQ พร้อมใช้มีวางจาหน่ายอยู่มากมาย เช่น dSPACE, LabJack, NI myRIO และ NI USB6008 ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาจะมีราคาสู งแปรผันไปตามฟั งก์ชนั การทางานที่มากขึ้น การใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบ
DAQ พร้อมใช้เหล่านี้ บางตัวยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่ วนของโปรแกรมที่ใช้เขียนเพื่อควบคุมการทางานของระบบ
DAQ โดยเฉพาะอี ก ด้ว ย ดัง นั้ น ด้ว ยงบประมาณที่ สู ง จึ ง เป็ นปั ญ หาทั้ง กับ มหาวิ ท ยาลัย ในการจัด หามาใช้ ใ น
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ห้องปฎิบตั ิการและสาหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการเป็ นเจ้าของ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความไม่คุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์
ระบบ DAQ พร้อมใช้ดงั กล่าวกับเนื้ อหาของรายวิชาระบบควบคุมในระดับปริ ญญาตรี จะพบว่ามีหลายฟั งก์ชนั การ
ทางานที่ไม่จาเป็ น เช่น ระบบเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต จานวนอินพุตและเอาต์พุตรวมกันมากกว่า 4 ช่องสัญญาณ
ช่วงของย่านการทางานที่มีให้เลือกได้หลายระดับ เป็ นต้น
บทความนี้ นาเสนอระบบรวบรวมข้อมูล เชิ งดิจิทัลแบบเรี ยลไทม์ที่ มีราคาถูก สาหรับการเรี ยนวิชาระบบ
ควบคุมในระดับปริ ญญาตรี โดยแสดงตัวอย่า งการใช้ง านดัง นี้ 1) การนาเข้าและส่ งออกของสัญญาณรู ปคลื่นไซน์
2) การจาลองการทางานของระบบพลวัตอันดับหนึ่งและอันดับสอง 3) การทางานแบบระบบฮาร์ดแวร์อยูใ่ นลูป
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. โปรแกรม WinFACT/BORIS และบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
โปรแกรม WinFACT/BORIS ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบควบคุม
ดังนั้นโปรแกรมนี้ จึงมีเครื่ องมือที่จาเป็ นเพียงพอต่อการใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชาระบบควบคุมใน
ระดับปริ ญญาตรี โปรแกรมนี้ มีความสามารถสั่งงานแบบกราฟิ กได้โดยใช้การเชื่ อมต่อของสายสัญญาณระหว่าง
บล็อกไดอะแกรม ที่ซ่ ึ งสอดคล้องกับการเรี ยนโดยใช้หลักการของฟั งก์ชนั ถ่ายโอน และได้ผลิตรุ่ นที่แจกฟรี ให้ใช้
งานโดยมีขอ้ จากัดคือไม่สามารถบันทึกไฟล์ได้ นอกจากการคานวณบนคอมพิ วเตอร์ แล้วโปรแกรมดังกล่าวยัง
สามารถทาระบบ DAQ ขนาดเล็กได้อีกด้วยโดยมีตวั อย่าง (ปรี ชา,2562) แต่ดว้ ยอัตราการสุ่ มต่าสุ ดที่ 0.5 วินาทีต่อ
รอบการคานวณสาหรับบอร์ ด Arduino UNO จึงทาให้ไม่สามารถนาระบบ DAQ นี้ มาใช้ได้ ต่อมาเมื่อมีโครงการ
พัฒนาบอร์ด ESP 8266 และ ESP 32 ซึ่งเป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความเร็ วสู งโดยมีความถี่ของสัญญาณ
นาฬิกาเท่ากับ 80 MHz และ 160 MHz ตามลาดับ (เปรี ยบเที ยบกับบอร์ ด Arduino UNO ที่มีความถี่ของสัญญาณ
นาฬิกาเพียง 16 MHz) จึงทาให้อตั ราการรับส่ งข้อมูลระหว่างบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั คอมพิวเตอร์ เพิ่มสู ง
มากขึ้น โดย ปรี ช า,(2564)ได้แสดงตัวอย่างการใช้งานบอร์ ด ESP 32 กับโปรแกรม WinFACT/BORIS แต่ด้วย
ความละเอียดต่าเพียงแค่ 8 บิท (bit) หรื อ 256 ค่าเท่านั้นสาหรับสัญญาณเอาต์พุต (Digital to Analog ,DAC) จึงเป็ น
จุดด้อยของระบบดังกล่าว เมื่อพิจารณาราคาของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่าบอร์ด ESP 32 มีราคาประมาณ
สองร้อยบาท ขณะที่บอร์ด ESP 8266 มีราคาประมาณหนึ่ งร้อยบาท ดังนั้นในบทความนี้ จึงเลือกบอร์ ด ESP 8266
เพื่อสร้างระบบ DAQ ราคาถูก (ประมาณ 150 บาทต่อชุด) และได้นาโมดูลการแปลงดิจิตอลเป็ นอนาลอกรุ่ น MCP
4725 (ราคา 50 บาท) มาใช้ส าหรับ การสร้างสัญญาณเอาต์พุ ตโดยมี ความละเอี ยดที่ 12 บิ ท (4095 ค่า) เนื่ องจาก
บอร์ด ESP 8266 ติดต่อกับโมดูล MCP 4725 ผ่านทางสื่ อสารแบบ I2C จึงเป็ นเรื่ องง่ายในการต่อสายสายสัญญาณ
ระหว่างบอร์ ดทั้งสองซึ่ งอธิ บายได้ดังนี้ คือ ทางฝั่ งของบอร์ ด ESP 8266 ขา GPIO 4 และขา GPIO 5 ต่อเข้ากับขา
SDA และขา SCL ของโมดูล MCP 4725 ตามลาดับเพื่อการสื่ อสารแบบ I2C สาหรับไฟเลี้ยงโมดูล MCP 4725 ก็ให้
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ต่อขา 3.3V และขา GND ที่อยู่ทางฝั่งบอร์ ด ESP 8266 ไปที่ขา VCC และขา GND ของโมดูล MCP 4725 ตามลาดับ
สาหรับสัญญาณเอาต์พุตสามารถวัดได้จากขา OUT ของโมดูล MCP 4725
การสร้างโปรแกรมเพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม WinFACT/BORIS กับบอร์ ด ESP8266 แบ่งออกได้
เป็ น 2 ส่วนคือ
1.1 โปรแกรมขับอุปกรณ์ (ESP8266.DLL) โปรแกรม WinFACT/BORIS เขียนขึ้นมาจากภาษา Delphi
ดัง นั้ น จึ ง ใช้ โ ปรแกรม Delphi ของบริ ษ ัท Embarcadero รุ่ น community 10.3 (ซึ่ งเป็ นรุ่ น แจกฟรี ) ท าการเขี ย น
โปรแกรมขับอุป กรณ์ ไฟล์ ESP8266.DLL เป็ นไฟล์ที่ ใช้สาหรับบล็อกไดอะแกรม ESP8266 ไฟล์ดังกล่าวคือ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากชุดของโปรแกรม ซึ่งสร้างมาจากโปรแกรมต่างๆ โดยสามารถแบ่งการทางานออกเป็ น 2 ส่วนหลัก
คือ
1.1.1 ESP8266.Dlg เป็ นฟอร์ ม ของหน้าต่ างที่ ต้อ งการให้ผู ้ใช้งานกรอกหมายเลขของพอร์ ต การ
สื่ อสารและการสั่งให้อินพุตและเอาต์พุตทางานหรื อไม่ ดูรูปที่ 1 ประกอบ
1.1.2 ESP8266.pas เป็ นโปรแกรมที่ ใ ช้ส าหรั บ การสื่ อ สารทางพอร์ ต อนุ ก รมระหว่างโปรแกรม
WinFACT/BORIS และบอร์ด ESP 8266
1.2 ESP8266.ino เป็ นโปรแกรม firmware ที่ ใช้ส าหรับการสื่ อสารทางพอร์ ตอนุ กรมระหว่างบอร์ ด ESP
8266 และโปรแกรม WinFACT/BORIS ซึ่งจะต้องอัดโปรแกรมนี้ลงบนบอร์ด ESP 8266

รู ปที่ 1 หน้าต่างการตั้งค่าของระบบ DAQ ที่นาเสนอ
2. ระบบ DAQ ที่นำเสนอ
โครงสร้ า งทางกายภาพของระบบ DAQ ที่ น าเสนอแสดงดัง รู ป ที่ 2 โดยมี คุ ณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ดัง นี้
1. มีหนึ่ง1อินพุตที่ความละเอียดของการแปลงอนาลอกเป็ นดิจิทลั 10 บิทหรื อ 1024 ค่า
2. มีหนึ่งเอาต์พุตที่ความละเอียดของการแปลงดิจิทลั เป็ นอนาลอก 12 บิทหรื อ 4096 ค่า
3. มีอตั ราการสุ่มต่าสุดที่ 0.01 วินาทีต่อรอบการคานวณ
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รู ปที่ 2 ระบบ DAQ ที่นาเสนอซึ่งประกอบด้วยบอร์ด ESP 8266 และโมดูล MCP 4725
3. แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ ของระบบพลวัต
1. ระบบพลวัตอันดับหนึ่งและอันดับสองบรรยายด้วยรู ปแบบของระบบเวลาต่อเนื่อง (Continuous system)
แสดงได้ดงั สมการ (1) และ (2) ตามลาดับ เมื่อกาหนดให้  คือค่าคงที่ทางเวลา, k คือค่าอัตราขยาย,  คือค่าการ
หน่วง และ  คือค่าความถี่ธรรมชาติ
n

G (s) =

k
 s +1

(1)

G (s) =

k n 2
s + 2n s + n 2

(2)

2

2. สาหรับการทางานแบบระบบฮาร์ ดแวร์ อยู่ในลูปนั้น จาเป็ นต้องบรรยายระบบพลวัตด้วยรู ปแบบของ
ระบบเวลาวิยุต (Discrete system) โดยใช้เทคนิ คการสุ่ มข้อมูล (Sampling-data) ได้แก่ การแปลง Z (Z-transform)
และการสร้างสมการผลต่าง (Difference equation) ตัวอย่างระบบอันดับหนึ่ งแสดงได้ดงั สมการ (3) เมื่อกาหนดให้
 คือค่าคงที่ทางเวลา T คือเวลาที่ใช้ในการสุ่ มข้อมูล k คือลาดับที่ของเวลาสุ่ ม และให้ค่าอัตราขยายมีค่าเท่ากับหนึ่ ง

(

)

(

)

C ( k ) =  1 − e−(T *(1/ )) * E ( k − 1)  −  −e−(T *(1/ )) * C ( k − 1)

 


(3)

ตัวอย่างการคานวณ เมื่อกาหนดให้  = 1 และ T = 0.01 วินาที สามารถเขียนสมการ (3) ใหม่ในรู ปแบบของสมการ
ผลต่าง (difference equation) ได้ดงั สมการ (4)
(4)
เมื่อ E(k-1) คือสัญญาณอินพุตที่เวลาสุ่ม k-1 ส่วน C(k-1), C(k) คือสัญญาณเอาต์พุตที่เวลาสุ่ม k-1 และ k ตามลาดับ
C ( k ) = 0.00995* E ( k − 1) + 0.99* C ( k − 1)
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4. ระบบฮำร์ ดแวร์ อยู่ในลูป (Hardware in the Loop, HiL)
ระบบฮาร์ ดแวร์ อยู่ในลูปเป็ นระบบที่ มีท้ งั อุปกรณ์ จริ งและอุปกรณ์ จาลองอยู่ใ นลูป การควบคุม เดีย วกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานของอุปกรณ์จริ งหรื ออุปกรณ์จาลองที่ตอ้ งการในเรื่ องต่างๆ เช่น การจาลอง
สัญญาณเลีย นแบบกระบวนการ เพื่อใช้ท ดสอบการทางานของตัวควบคุมที่ส ร้ า งขึ้ นด้วยอุปกรณ์จริ ง หรื อ ใน
ทานองกลับกันระบบดังกล่าวก็มีความสามารถจาลองสัญญาณเลีย นแบบตัวควบคุม เพื่อใช้ทดสอบการทางาน
ของกระบวนการที่ ส ร้ า งขึ้ น ด้ว ยอุปกรณ์จริ ง การทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในลูปควบคุมต้องมีความรวดเร็ ว
แบบเรี ยลไทม์จึงจะทาให้ระบบฮาร์ดแวร์อยู่ในลูปทางานได้อย่างสมบูรณ์ (Meiqi et al.,2017)
ในบทความนี้ได้ทาการทดลองโดยให้ระบบ DAQ ที่นาเสนอจาลองการทางานของระบบพลวัตอันดับหนึ่ง
ซึ่งได้เขียนโปรแกรมบรรยายสมการผลต่าง (4) เพิ่มลงไปในโปรแกรม ESP8266.ino
ผลกำรวิจัย
ในบทความนี้มี 3 การทดลองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การนาเข้าและส่ งออกของสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ เนื่องจากสัญญาณรู ปคลื่นไซน์เป็ นตัวแทนของสัญญาณ
รายคาบอื่นๆ เช่น สี่ เหลี่ ยม สามเหลี่ยม ทั้งนี้ เพราะสัญญาณรู ปคลื่นไซน์มีความละเอียดของข้อมูลมากกว่า การ
ทดลองจะใช้ความถี่ 4 ค่าคือ 0.5, 1, 2 และ 5 เฮิร์ตซ์ การต่อบล็อกไดอะแกรมเพื่อ ทดลองการนาเข้าและส่ งออกของ
สัญญาณรู ปคลื่นไซน์แสดงดังรู ปที่ 3 ผลการทดลองแสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการนาเข้าและส่งออกของสัญญาณรู ปคลื่นไซน์
ในรู ป ที่ 4 เมื่ อ สั ญ ญาณช่ อ งที่ ห นึ่ งและสั ญ ญาณช่ อ งที่ ส องคื อ สั ญ ญาณอิ น พุ ต และสั ญ ญาณเอาต์พุ ต
ตามลาดับ จากผลการทดลองพบว่าระบบ DAQ ที่นาเสนอมีความสามารถนาเข้าและส่ งออกของสัญญาณรู ปคลื่น
ไซน์ที่ความถี่สูงสุ ดคือ 2 เฮิร์ทซ์ สาหรับในกรณี ที่สัญญาณมีความถี่ สูงกว่านี้ ดูรูปที่ 4 ง) จะส่ งผลทาให้สัญญาณ
เอาต์พุตแสดงผลเป็ นขั้นบันไดซึ่งไม่ถูกต้องเมื่อเปรี ยบเทียบกับสัญญาณรู ปคลื่นไซน์ที่นาเข้ามา
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ก)

ข)

ค)
ง)
รู ปที่ 4 สัญญาณรู ปคลื่นไซยน์ที่ความถี่ ก ) 0.5 เฮิร์ตซ์ ข ) 1 เฮิร์ตซ์ ค ) 2 เฮิร์ตซ์ ง ) 5 เฮิร์ตซ์
2. การจาลองการทางานของระบบพลวัตอันดับหนึ่ ง เมื่อกาหนดให้ฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบอันดับหนึ่ ง
เป็ นดังสมการ (5) ค่าคงที่ทางเวลาเท่ากับ 2 วินาที
G (s) =

(5)

1
2s + 1

การจาลองการทางานของระบบพลวัตอันดับสอง เมื่อกาหนดให้ฟังก์ชนั ถ่ายโอนของระบบอันดับสองเป็ น
ดังสมการ (6) (เมื่อ k = 1,  = 0.2 ,  = 1)
(1)(1)
(6)
G (s) =
n

2

s 2 + 2(0.2)(1) s + (1)2

การต่อบล็อกไดอะแกรมเพื่อจาลองการทางานของระบบอันดับหนึ่งและอันดับสองแสดงดังรู ปที่ 5 ผลการ
ทดลองแสดงดังรู ปที่ 6 ก) ค่าคงที่ทางเวลาสามารถหาได้จากรู ปที่ 6 ก) ซึ่ งก็คือค่าเวลาที่ผลตอบสนองมีค่าเท่ากับ
0.6321 โวลต์เมื่ อวัดจากเวลาที่ เริ่ ม ต้น การเปลี่ ยนแปลง จากรู ป ได้ค่าคงที่ ท างเวลา 2 วิน าที ค านวณหาค่าความ
ผิดพลาดได้เท่ากับ ( ( 2 − 2 ) 2 ) *100 = 0%
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ก)
ข)
รู ปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมเพื่อจาลองการทางานของ ก) ระบบอันดับหนึ่ง ข) ระบบอันดับสอง
3. การท างานแบบระบบฮาร์ ดแวร์ อยู่ในลูป เมื่ อกาหนดให้ส มการผลต่างของระบบอันดับหนึ่ งเป็ นดัง
สมการ (7) ค่าคงที่ทางเวลาเท่ากับ 10 วินาที
(7)
C ( k ) = 0.0009995* E ( k − 1) + 0.999* C ( k − 1)
การต่อบล็อกไดอะแกรมเพื่อจาลองการทางานแบบระบบฮาร์ ดแวร์ อยู่ในลูปแสดงดังรู ปที่ 7 โดยระบบ
DAQ ทาหน้าที่เป็ นระบบอันดับหนึ่ง ผลการทดลองแสดงได้ดงั รู ปที่ 8 คานวณหาค่าความผิดพลาดของค่าคงที่ทาง
เวลาได้เท่ากับ ( (10 − 10.6 ) 10 ) *100 = 6% ส่ วนรู ปที่ 9 แสดงการต่อตัวควบคุมพีไอดีจากคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุม
ระบบอันดับ หนึ่ งที่ อยู่ในระบบ DAQ ตามหลัก การของ HiL ผลการทดลองแสดงได้ดังรู ปที่ 10 เมื่ อก าหนดให้
K = 1, T = 1, T = 1 และจากัดสัญญาณที่ออกจากตัวควบคุมพีไอดีให้ไม่เกิน 3.3 V
P

N

V

ก)
รู ปที่ 6 ผลตอบสนองแบบขั้นของ ก) ระบบอันดับหนึ่ง ข) ระบบอันดับสอง
ตำรำงที่ 1 การหาตัวแปรของระบบพลวัตอันดับสอง
ตัวแปร
สมกำรที่ (6)
ค่าอัตราขยาย (k)
ค่าการหน่วง ( )
ค่าความถี่ธรรมชาติ ( )
ค่าขนาดสูงสุด ( M pt )
ค่าในสภาวะคงตัว ( C )
ค่าเวลาที่ขนาดสูงสุด (Tp )
ค่าเปอร์เซนต์การพุ่งเกิน (%OS)
n

SS

1
0.2
1
1.52
1
3.2
52.6
660

ข)

รู ปที่ 6 ข)

ควำมผิดพลำด (%)

1
0.18
1.03
1.56
1
3.1
56

0
10
-3
-2.63
0
3.12
-6.46
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หมายเหตุ เมื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระบบอันดับสองเป็ นดังนี้ TP =
(%OS) =

(M pt − Css ) *100  =
Css

,

− ln ( %os /100 )

 + ln ( %os /100 )
2

2


n 1 −  2

และ %os = e (

−  / 1− 2

) x100

จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงการหาค่าตัวแปรของระบบพลวัตอันดับสอง พบว่ามีค่าความผิดพลาดสูงสุด 10%
เกิดขึ้นที่การคานวณค่าการหน่วง

รู ปที่ 7 บล็อกไดอะแกรมเพื่อจาลองการทางานแบบระบบฮาร์ดแวร์อยูใ่ นลูป

รู ปที่ 8 ผลตอบสนองแบบขั้นของระบบฮาร์ดแวร์ อยูใ่ นลูปที่มีค่าคงที่ทางเวลาเท่ากับ 10 วินาที
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รู ปที่ 9 บล็อกไดอะแกรมเพื่อจาลองการทางานของระบบควบคุมวงปิ ดแบบระบบฮาร์ดแวร์อยูใ่ นลูป

รู ปที่ 10 ผลตอบสนองแบบขั้นของระบบฮาร์ดแวร์อยูใ่ นลูปเมื่อใช้ตวั ควบคุมพีไอดี
สรุปและอภิปรำยผล
จากผลการทดลอง 1) การนาเข้าและส่ งออกของสัญ ญาณรู ปคลื่นไซน์ พบว่าความถี่สู งสุ ดที่ ระบบ DAQ
ทางานได้คือไม่เกิน 2 เฮิร์ตซ์ ดังนั้นระบบ DAQ ที่นาเสนอสามารถประยุกต์ใช้วดั สัญญาณแรงดันแทนการใช้
ออสซิลโลสโคปได้และยังสามารถสร้างสัญญาณแรงดันรู ปคลื่นต่างๆ แทนการใช้เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณได้ในช่วง
ความถี่ไม่เกิน 2 เฮิร์ตซ์
จากผลการทดลอง 2) การจาลองการท างานของระบบพลวัตอันดับหนึ่ งและอันดับสอง พบว่ามีค่าความ
ผิดพลาดสู งสุ ดคือ 10 % ซึ่งสาหรับการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี ถือว่าพอยอมรับได้ ข้อดีที่สาคัญของการ
ใช้ระบบ DAQ ที่นาเสนอจาลองการทางานของระบบพลวัตคือการดึงเอาบล็อกไดอะแกรมที่มีอยู่แล้วในโปรแกรม
WinFACT/BORIS มาใช้ซ่ ึงมีบล็อกไดอะแกรมของระบบพลวัตที่หลากหลาย เช่น ระบบเวลาเว้นว่าง ระบบอันดับ
สาม ฯลฯ ดังนั้นระบบ DAQ นี้สามารถจาลองการทางานของระบบพลวัตในลักษณะที่ตอ้ งการได้
จากผลการทดลอง 3) การท างานแบบระบบฮาร์ ด แวร์ อ ยู่ใ นลู ป พบว่าระบบ DAQ มี ค วามสามารถฝั ง
โปรแกรมเพื่อจาลองระบบพลวัตอันดับหนึ่งลงไปในระบบได้ ซึ่งเป็ นจุดเด่นของระบบ DAQ ที่นาเสนอ นอกจากนี้
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ยังรองรับการฝังโปรแกรมเพื่อจาลองระบบพลวัตแบบต่างๆ ได้เมื่อสามารถสร้างสมการผลต่างที่สอดคล้องกับ
ระบบที่ตอ้ งการได้
นอกจากนี้ มีความเป็ นไปได้ในการทดลองโดยใช้ระบบ DAQ สองตัวโดยให้ตวั แรกทาหน้าที่เป็ นตัวควบคุม
และตัวที่ สองทาหน้าเป็ นกระบวนการซึ่ งการทดลองในลักษณะนี้ จะทดแทนชุดการทดลองแบบเดิมที่นิยมสร้าง
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเลียนแบบการทางานของระบบพลวัตหรื อตัวควบคุมด้วยเทคโนโลยีอนาลอก
ระบบ DAQ ที่นาเสนอมีความสามารถจาลองการทางานของระบบพลวัต และระบบฮาร์ ดแวร์ อยู่ในลูปได้
โดยมีอตั ราการสุ่มต่าสุ ดที่ 0.01 วินาทีต่อรอบการคานวณ ดังนั้นระบบ DAQ ที่นาเสนอจึงมีประสิ ทธิภาพดีเพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ระบบในโดเมนเวลาและสามารถนาเอาระบบ DAQ ที่นาเสนอมาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนวิชา
ระบบควบคุมในระดับปริ ญญาตรี ได้ นอกจากนี้ ระบบ DAQ ที่นาเสนอมีราคาต่อชุดประมาณ 150 บาทจึงเหมาะสม
กับนักศึกษาที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ดว้ ยงบประมาณที่ต่า และการต่อวงจรที่ไม่ซับซ้อนระหว่างบอร์ด ESP
8266 และโมดูล MCP 4725 ก็ทาให้นกั ศึกษาสร้างเองที่บา้ นได้
เอกสำรอ้ำงอิง
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการศึ ก ษาการเคลื่ อนที่ ข องรถไฟโดยพิ จารณาพลังงานที่ ใช้เพื่ อการขับ เคลื่ อนรถไฟ
ร่ วมกับผลของอุโมงค์ที่รถไฟต้องวิ่งผ่าน กรณี ศึกษาแนวเส้นทางโครงการรถไฟทางคู่สายนครสวรรค์-แม่สอด การ
จาลองการเคลื่อนที่ของรถไฟตลอดเส้นทางนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอดระยะทางรวม 250.875 กิโลเมตร
ลอดผ่านอุโมงค์ท้ งั สิ้ น 4 แห่ ง ความยาวรวม 29.714 กิโลเมตร ประกอบ 28 สถานี ผูโ้ ดยสาร ลักษณะการจาลอง
แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบคือการจัดการเดินรถแบบธรรมดาและแบบด่วน พบว่าพลังงานที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อนรถไฟคือ
1,708.508 กิโลวัตต์ชวั่ โมง และ 192.106 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อรอบการเดินทาง ตามลาดับ ทั้งนี้ ไม่นึกถึงผลของความ
ลาดชันของเส้นทาง
คำสำคัญ: รถไฟทางคู่ อุโมงค์รถไฟ สมการเดวิส
(เว้น 1 บรรทัด)
Abstract
This article presents a study of a single train movement with tunnel effect focusing on driving energy
consumption. The Nakhonsawan-Maesot double track railway project has been selected as a benchmark.
Simulation was done on a single train traveling whole trip from Nakhonsawan-through Kamphaengphet, Tak and
Maesot with 28 passenger stations in 250.875 km range including 4 train tunnels with overall length 29.714 km.
Simulation work was divided into 2 scenarios namely city train and express train. The obtained simulation results
of driving energy consumptions were 1,708.508 kWh per trip and 192.106 kWh per trip, respectively. Note that
this study excluded gradient in the model.
Keyword: double-track railway, train tunnel, Davis equation
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บทนำ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2564)
เป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่ งทางราง ส่ งเสริ มเศรษฐกิจของประเทศ และเชื่อมโยงการขนส่ ง
ไปสู่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้า น (การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย, 2558) ซึ่ งโครงการนี้ จะให้ ค วามส าคั ญ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางด้านการขนส่ งผูโ้ ดยสารและการบริ การขนส่ งสิ นค้าของการขนส่ งสาธารณะภายในประเทศทั้ง
พื้นที่ ชนบท และเมื อง โดยเฉพาะพื้นที่ ภาคเหนื อตอนล่างและภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชรและ
จังหวัดตาก ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีเส้นทางรถไฟผ่าน และเพิ่มประสิ ทธิภาพของการขนส่ งระหว่างประเทศที่ชายแดน อ.
แม่สอด จ.ตาก กับสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ให้สะดวกยิ่งขึ้น, เพิ่มศักยภาพด้านการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ใน
เรื่ องการค้า และการจ้างงานในพื้นที่ที่แนวเส้นทางรถไฟผ่านโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจจังหวัดตาก และเพื่อช่วย
กระจายความเจริ ญไปยังชุ มชนที่ อยู่ตามแนวเส้นทางของโครงการ รวมทั้งส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ ยวตามแหล่ง
สถานที่ ที่ส าคัญในเขตภาคเหนื อในจังหวัดที่ แนวเส้นทางโครงการผ่าน ซึ่ งการพัฒนาระบบรถไฟนี้ สามารถลด
ระยะเวลาในการเดินทางและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่ งสิ นค้า ลดปั ญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนน
ลดการปล่อยมลพิษจากการใช้รถยนต์บนท้องถนน ลดอุบตั ิเหตุทางถนน เพิ่มประสิ ทธิภาพ และจูงใจให้ประชาชน
หันมาใช้บริ การทางรางให้มากยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดแนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่ งทางราง
และเตรี ยมความพร้ อมด้านกาลังคนในพื้นที่ โครงการ คณะผูว้ ิจยั จึ งนาเสนอการศึ กษาพื้ นฐานการเคลื่ อนที่ ของ
รถไฟตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟทางคู่ โดยมีลกั ษณะการจาลองแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือการจัดการเดินรถแบบ
ธรรมดาและแบบด่วน

รู ปที่ 1 แนวเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2564)
โครงการก่ อ สร้ างทางรถไฟสายนครสวรรค์-ก าแพงเพชร-ตาก-แม่ ส อด มี แ นวเส้ น ทางรถไฟเริ่ ม ต้น
โครงการที่สถานี นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และสิ้ นสุ ดโครงการที่สถานี ด่านแม่สอด จ.ตาก แสดงดังรู ปที่ 1 โดย
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แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 นครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก และช่วงที่ 2 ตาก-แม่สอด และลอดผ่านอุโมงค์ 4
แห่งในช่วงที่ 2 (สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2564)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟแนวเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด
2. เพื่อศึกษาการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถไฟในกรณีการเดินรถไฟแบบธรรมดาและแบบด่วน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 หลักการเคลื่อนที่ของรถไฟ
การเคลื่อนที่ของรถไฟสาหรับงานวิจยั นี้ สามารถอธิบายได้ดว้ ยหลักการพื้นฐานทางฟิ สิ กส์ดว้ ยกฎของการ
เคลื่อนที่ขอ้ ที่สองของนิวตัน (ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ , 2561, หน้า 381-394) ที่กล่าวว่าผลลัพธ์ของแรงที่เกี่ยวข้อง
ในการเคลื่อนที่แสดงด้วยแผนภาพแรงอิสระของรถไฟ ดังรู ปที่ 2 มีค่าเท่ากับมวลทั้งหมดของรถไฟคูณด้วยอัตราเร่ ง
การเคลื่อนที่ของรถไฟ ดังสมการที่ (1) และสมการแรงโน้มถ่วงตามสมการที่ (2)
FT

Fr
Fg

mg
θ

รู ปที่ 2 แผนภาพแรงอิสระของรถไฟที่กาลังเคลื่อนที่ข้ นึ ทางลาดชันเป็ นมุม θ
FT -Fr -Fg = ma

(1)

เมื่อ FT คือ แรงฉุดของรถไฟ หน่วยเป็ น นิวตัน Fr คือแรงต้านเนื่องจากอากาศและอื่น ๆ หน่วยเป็ น นิวตัน
Fg คือแรงต้านเนื่ องจากความลาดชัน หน่วยเป็ น นิ วตัน a คืออัตราเร่ งการเคลื่อนที่ของรถไฟ หน่วยเป็ น เมตรต่อ
วินาทีกาลังสอง และ m คือมวลของรถไฟ หน่วยเป็ น กิโลกรัม
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Fg = mgsin(θ)

(2)

เมื่อ g คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลก ขนาด 9.81 เมตรต่อวินาทีกาลังสอง และ 𝜃 คือมุมลาดชันของรางเทียบ
กับ แนวระดับ หน่ วยเป็ น องศา ส่ วนแรงต้านเนื่ องจากอากาศและอื่นๆ สามารถคานวณได้จากสมการของเดวิส
(Davis equation) แสดงดังสมการที่ (3)
Fr = A+Bv+Cv2

(3)

เมื่อ v คือ ความเร็ วของรถไฟฟ้า หน่วยเป็ น กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และสัมประสิ ทธิ์ของสมการเดวิส (ค่าคงที่)
ประกอบด้วย A หน่วยเป็ น กิโลนิ วตัน, B หน่ วยเป็ น กิโลนิ วตันชัว่ โมงต่อกิโลเมตร และ C หน่วยเป็ น กิโลนิ วตัน
ชั่วโมงกาลังสองต่อตารางกิ โลเมตร (Rochard, B. P. and Schmid, F., 2000, pp.185-199) ผลของอุโมงค์ต่อขนาด
ของแรงต้านทานอากาศจะปรากฎชัดเจนระหว่างรถไฟวิ่งด้วยความเร็ วสู ง งานวิจยั นี้จึงเลือกปรับขนาดของ C ให้โต
ขึ้น 2 เท่าระหว่างเดินทางผ่านอุโมงค์ (มหาชิ น สิ ทธิ ศกั ดิ์, อมรเทพ ประเสริ ฐน้อย, สวัสดิ์ ยุคะลัง และจักรกฤษณ์
เคลือบวัง, 2564, หน้า 939-948)
1.2 กาลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
ก าลัง ไฟฟ้ า ขับ เคลื่ อ นรถไฟฟ้ า สามารถค านวณได้จากสมการที่ (4) ส าหรั บ การศึ ก ษาของงานวิ จัย นี้
กาลังไฟฟ้าขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจะรวมอยูใ่ นโปรแกรมการเคลื่อนที่ของรถไฟฟ้า
P=

Fr ×v
η

+Paux

(4)

เมื่อ P คือ กาลังไฟฟ้าขับเคลื่อน หน่วยเป็ น กิโลวัตต์, η คือ ประสิ ทธิภาพของการแปลงพลังงานกลไปเป็ น
พลังงานไฟฟ้า, Paux คือ โหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้าบนรถไฟฟ้า หน่วยเป็ น กิโลวัตต์ (ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์, ทศพล รัตน์
นิ ยมชัย และธนัดชัย กุลวรวานิ ชพงษ์, 2560, หน้า 25-36) ส่ วนพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับการเดิ นรถไฟฟ้ าแต่ละ
เที่ยว สามารถคานวณได้จากสมการที่ (5)
t

W= ∫ P(t).tdt

(5)

0

เมื่อ W คือ พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับเคลื่อนรถไฟ หน่วยเป็ น จูล (Joule) และ t คือ เวลา หน่วยเป็ น วินาที
แต่พลังงานไฟฟ้าสาหรับงานวิจยั นี้จะอยูใ่ นหน่วย กิโลวัตต์ชวั่ โมง (kWh)โดยที่ 1 กิโลวัตต์ชวั่ โมง จะมีค่าเท่ากับ
3.6 ล้านจูล
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1.3 ข้อมูลโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด
รถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด เป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ ง
ทางรางที่กระทรวงคมนาคมให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่ งสิ นค้า ผูโ้ ดยสาร
และด้า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศ มี ร ะยะทางประมาณ 250.875 กิ โ ลเมตร ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งโครงข่ ายตาม
แผนพัฒ นารถไฟทางคู่เชื่ อมแนวตะวันตก-ตะวันออก ด้านบน (E-W Upper) จากแม่ส อด-นครสวรรค์ บ้านไผ่ นครพนม ซึ่งมีความสาคัญและเป็ นเส้นทางเชื่อมกับ ด่านพรมแดน จะเป็ นประโยชน์ในการขนส่งสิ นค้า (สานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์, 2564)
จากการศึกษาและสารวจโครงการดังกล่าว หากมีการก่อสร้างจริ งในอนาคต จะมีแนวเส้นทางรถไฟแบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 นครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก ประกอบด้วย 23 สถานี ระยะทาง 181.26 กิโลเมตร
ช่วงที่ 2 ตาก-แม่สอด ประกอบด้วย 5 สถานี ระยะทาง 69.615 กิโลเมตร ระยะทางรวม 250.875 กิโลเมตร ลอดผ่าน
อุโมงค์ท้ งั สิ้ น 4 แห่ งในช่วงที่ 2 ความยาวรวม 29.714 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็ นเส้นทางที่มีอุโมงค์ลอดผ่านเขาที่ยาว
ที่สุดในประเทศไทย
2. กำรจำลอง
แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ถูกเลือกมาใช้เพื่อเป็ น
กรณี ศึกษาสาหรับงานวิจยั นี้ ซึ่ งมีระยะทางทั้งสิ้ น 250.875 กิโลเมตร วิ่งจากสถานี นครสวรรค์ (ต้นทาง) ไปยังสถานี
ด่านแม่สอด (ปลายทาง) ประกอบด้วย 28 สถานี ผโู ้ ดยสาร รายละเอียดชื่อสถานีและระยะห่ างระหว่างสถานี (วิกิพี
เดีย, ม.ป.ป) แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการประกอบการจาลองการศึกษาของบทความนี้ดว้ ย
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสถานี และระยะทางการเดินรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด
สถำนี

ชื่ อสถำนี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นครสวรรค์
บึงเสนา
บ้านมะเกลือ
มหาโพธิ์
เก้าเลี้ยว
บางตาหงาย
เจริ ญผล
ตาขีด
ป่ าพุทรา

ระยะทำง
(กิโลเมตร)
0
3.65
10.37
15.62
23.21
30.19
38.07
49.31
55.81
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สถำนี

ชื่ อสถำนี

15
16
17
18
19
20
21
22
23

คณฑี
เทพนคร
กาแพงเพชร
หนองปลิง
ลานดอกไม้
โกสัมพี
วังเจ้า
วังหิน
หนองบัวใต้

ระยะทำง
(กิโลเมตร)
94.88
104.66
113.26
120.70
134.66
147.32
157.06
168.06
175.27
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สถำนี

ชื่ อสถำนี

10
11
12
13
14

ยางสูง
วังแขม
วังยาง
ท่ามะเขือ
วังบัว

ระยะทำง
(กิโลเมตร)
63.97
69.42
74.21
78.6
87.73

สถำนี

ชื่ อสถำนี

24
25
26
27
28

ตาก
ด่านแม่ละเมา
แม่ปะ
แม่สอด
ด่านแม่สอด

ระยะทำง
(กิโลเมตร)
181.26
214.77
236.15
245.50
250.875

ในการศึก ษาการจาลองการเคลื่ อนที่รถไฟฟ้ า อาศัยการจาลองด้วยโปรแกรม MATLAB มีการแบ่งการ
จาลองการเดินรถออกเป็ น 2 แบบ คือการจัดการเดินรถแบบธรรมดา (City Line) หมายถึงรถไฟจะจอดทุก ๆ สถานี
ผูโ้ ดยสาร และแบบด่ วน (Express Line) หมายถึ งรถไฟจะจอดเฉพาะสถานี ใหญ่ หรื อสถานี ต้ น ทางกับ สถานี
ปลายทางเท่านั้น โดยที่ผูจ้ ดั ทาได้เลือกใช้ขอ้ มูลรถไฟของบริ ษทั Siemens รุ่ น Desiro Class 360/2 แสดงดังรู ปที่ 3
รถไฟแบบคาดน้ าเงิน เป็ นขบวนธรรมดาที่ ใช้การจัดการเดินรถแบบธรรมดา และรถไฟแบบคาดแดง เป็ นขบวน
ด่วนที่ใช้การจัดการเดินรถแบบด่วน โดยกาหนดความเร็ วของรถไฟไว้ที่ 160 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีมวลของรถไฟ
เปล่า 153 ตัน มวลสัมภาระ 30.67 ตัน อัตราเร่ ง 0.67 เมตรต่อวินาทีกาลังสอง แรงฉุ ดสู งสุ ด 200 กิโลนิ วตัน แรง
เบรกสู ง สุ ด 100 กิ โลนิ วตัน ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ของสมการเดวิส ดังสมการที่ (3) เลื อ กใช้ A= 2.1222 กิ โลนิ วตัน ,
B= 0.3197 กิโลนิวตันชัว่ โมงต่อกิโลเมตร และ C= 0.00618 กิโลนิ วตันชัว่ โมงกาลังสองต่อตารางกิโลเมตร สาหรับ
ระบบรางเปิ ด ส่ วนกรณี ระบบรางภายในอุโมงค์จะเพิม่ ขนาด C เป็ นสองเท่า (มหาชิน สิ ทธิศกั ดิ์, อมรเทพ ประเสริ ฐ
น้อย, สวัสดิ์ ยุคะลัง และจักรกฤษณ์ เคลือบวัง, 2564, หน้า 939-948) ทั้งนี้ ในการจาลองยังไม่คานึ งผลของความชัน
ของเส้นทางเพื่อความสะดวก ซึ่ งอาศัยการจาลองโปรแกรมโดยการดัดแปลงจากหนังสื อระบบจ่ายไฟฟ้าสาหรับ
รถไฟ (ธนัดชัย กุลวรวานิ ชพงษ์, 2561, หน้า 408-413) และบทความเรื่ องระบบขนส่ งทางรางคู่ขนานทางน้ าของ
โครงการคลองไทย (จักรกฤษณ์ เคลือบวัง และสวัสดิ์ ยุคะลัง, 2564, หน้า 41-47)

รู ปที่ 3 รถไฟฟ้ารุ่ น Desiro Class 360/2 (บริ ษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด, 2559)
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ผลกำรวิจัย
ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของรถไฟแนวเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์ -กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ผลการ
จาลองของรถไฟในรู ปแบบการเดินรถแบบธรรมดาและแบบด่วน เริ่ มต้นที่สถานี นครสวรรค์ ไปยังสถานี ด่านแม่
สอด ได้ผลการจาลองแสดงดังรู ปที่ 4 และรู ปที่ 5 ตามลาดับ โดยยังไม่คานึ งถึงผลของความลาดชันของเส้นทาง
เนื่ องจากอยู่ระหว่างการออกแบบของบริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษา ผลการจาลองน าเสนอความสั ม พัน ธ์ 3 รู ป แบบ ได้แ ก่
เส้ นกราฟแสดงความสั ม พันธ์ระหว่างระยะทางกับ เวลาในการเดิ น รถ, เส้น กราฟแสดงความสัม พัน ธ์ระหว่าง
ความเร็วรถไฟฟ้ากับระยะทาง และเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้าที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนรถไฟฟ้ากับ
ระยะทาง ตามลาดับ

รู ปที่ 4 ผลการจาลองการเคลื่อนที่ของรถไฟแนวเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอดโดยการ
เดินรถแบบธรรมดา

รู ปที่ 5 ผลการจาลองการเคลื่อนที่ของรถไฟแนวเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอดโดยการ
เดินรถแบบด่วน
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จากกราฟสามารถนาผลจาลองของการจัดการเดินรถทั้ง 2 รู ปแบบมาเปรี ยบเทียบได้ดงั ตารางที่ 2 แสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างของจานวนสถานีที่รถไฟจอด ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟ
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลและผลการจาลองการเดินรถไฟจากสถานีตน้ ทาง ไปยังสถานีปลายทาง
เวลำที่ใช้ ใน
ควำมเร็วสู งสุ ด
รู ปแบบกำรเดินรถไฟ
จำนวนสถำนี
กำรเดินรถ
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
(วินำที)
การเดินรถแบบธรรมดา
28
160
7,602.1
การเดินรถแบบด่วน
4
160
5,722.3

พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)
1,708.508
192.106

จากตารางที่ 2 ในการจาลองการเคลื่อนที่ของรถไฟ ระยะทางทั้งหมด 250.875 กิโลเมตร จากสถานี จานวน
สถานี ที่รถไฟจอดที่ไม่เท่ากันจากรู ปแบบการจัดการเดินรถทั้ง 2 รู ปแบบ ทาให้เวลาที่ใช้ในการเดินรถของการเดิน
รถแบบธรรมดาที่จาเป็ นต้องจอดตามสถานี ผูโ้ ดยสารใช้เวลานานกว่าแบบด่วนที่จอดเฉพาะสถานี หลักแสดงดัง
ตารางที่ 2 เป็ นผลท าให้พ ลังงานที่ ใช้ในการขับเคลื่ อนรถไฟของการเดิ น รถแบบธรรมดามากกว่าแบบด่ วนอยู่
1,516.402 กิโลวัตต์ชวั่ โมง จากการเพิ่มขึ้นของจานวนการเริ่ มเคลื่อนที่ของรถไฟ
สรุปและอภิปรำยผล
การศึกษานี้ นาเสนอการเคลื่อนที่ของรถไฟตามแนวเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่
สอด โดยการจาลองการเดินรถเป็ นการจัดการเดินรถแบบธรรมดา และแบบด่วน ผ่านโปรแกรม MATLAB ได้ผล
การจาลองการเดินรถแบบธรรมดาใช้เวลาในการเดินรถไฟ 7,602.1 วินาที หรื อประมาณ 2 ชัว่ โมง 7 นาที โดยใช้
พลังงานใช้ฟ้าในการขับเคลื่อน 1,708.508 กิโลวัตต์ชวั่ โมง และผลการจาลองการเดินรถแบบด่วน 5,722.3 วินาที
หรื อประมาณ 1 ชัว่ โมง 35 นาที ตามลาดับ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 192.106 กิโลวัตต์ชวั่ โมง โดยไม่
คานึงถึงเวลาในการจอดพักและผลของความลาดชันของเส้นทาง
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของรถไฟแล้วนามาจาลองเปรี ยบเทียบกับผล
การศึกษาปั จจุบนั จะสร้างฐานข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจได้อีก ตัวอย่างเช่น ผลของอุโมงค์ต่อการเคลื่อนที่
ของรถไฟ เป็ นต้น
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2. เนื่ องจากข้อมูลระยะทางของแต่ละสถานี ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟตามแนวเส้นทางรถไฟสาย
นครสวรรค์-กาแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ที่ใช้น้ ี เป็ นการประมาณ หากได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและถูกต้องจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบจะสามารถแก้ไข้และจาลองเพื่อให้ได้ผลการจาลองที่ถูกต้องแม่นยาขึ้น
กิตติกรรมประกำศ
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Grey Prediction Model for Trend of Installed Electricity Wind Capacity
(เว้น 1 บรรทัด)
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(เว้น 1 บรรทัด)
บทคัดย่อ (Angsana New, ขนำด 16,หนำ)
บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้งานตัวแบบพยากรณ์เกรย์เพื่อศึกษาแนวโน้มการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยพลังงานลมของทัว่ โลก เนื่ องจากพลังงานลมเป็ นพลังงานทดแทนหมุนเวียนที่สะอาดไม่พ่ ึงพาพลังงาน
ฟอสซิลสาหรับกระบวนการผลิต สาหรับข้อมูลกังหันลมที่นามาศึกษาแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มกังหันลมบนฝั่งและ
กลุ่มกังหันลมนอกชายฝั่ ง โดยใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2553 – 2559 เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์เกรย์ และใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ.
2560 – 2563 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์เกรย์ ผลการสร้างตัวแบบพยากรณ์เกรย์ของกลุ่ม
กังหันลมบนฝั่งและนอกชายฝั่งให้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย 3.61 % และ 5.67 % ตามลาดับ ส่วนตัว
แบบพยากรณ์เกรย์ของกลุ่มกังหันลมนอกชายฝั่งให้ค่า MAPE ของการสร้างตัวและการตรวจสอบอยู่ที่ 0.94 % และ
12.18 % และคาดการณ์ดว้ ยตัวแบบพยากรณ์เกรย์พบว่าในปี พ.ศ.2568 ทัว่ โลกจะมีกงั หันลมผลิตพลังงานไฟฟ้ า
แบบติดตั้งบนฝั่ง 1,658 จิกะวัตต์ และ 139 จิกะวัตต์ สาหรับกังหันลมนอกชายฝั่ง (An
gsana New, ขนาด 16)

คำสำคัญ: กังหันลมบนฝั่ง กังหันลมนอกชายฝั่ง ตัวแบบพยากรณ์เกรย์
(เว้น 1 บรรทัด)
Abstract
This article presents an application of a grey prediction model to forecast the global installed wind capacity
since electricity from wind energy is a clean renewable energy where no fossil fuel are required in operation
process. The data were divided into 2 groups, onshore wind turbine and offshore wind turbine. First set of both
data groups from year 2010 to 2016 were used for modelling and then second set from year 2017 to 2019 were
used for validation approach. The obtained mean absolute percent error (MAPE) in modelling for onshore and
offshore wind turbine are 3 .6 1 % and 5.6 7% respectively. The MAPE of validation are 0.94% and 12.18%
674

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

respectively. The forecasting results from the obtained grey prediction models show that the 1,658 GW onshore
wind turbines and the 139 GW offshore wind turbines will be installed in the world by 2025.
Keyword: Onshore wind turbine, Offshore wind turbine, Grey prediction model
บทนำ
การประชุ ม ภาคี อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศครั้ งที่ 26 (UN Climate
Change Conference of the Parties - COP26) เหล่าประชาชาติ ได้แสดงจุดยืนที่ ชัดเจนถึ งความมุ่งมัน่ ต่อการบรรลุ
เป้ าหมาย(สหประชาชาติ, 2564) การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิเป็ นศูน ย์ (Net Zero) การใช้พลังงานที่สะอาดโดย
การลดและควบคุ ม ภาวะโลกร้ อน(COP26, 2564) ประกอบกับ องค์ก ารพลังงานระหว่างประเทศ (International
Energy Agency – IEA) ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในช่วงระหว่างปี 2555-2583 กลุ่มองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒ นา (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) ซึ่ งเป็ นกลุ่มประเทศมี ก าร
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้พลังงานค่อนข้างอิ่มตัวจะมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
1.4 ต่อปี และมีกฎหมายที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้าพร้อ มกับส่ งเสริ มและพัฒนาการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น(กฟผ., 2564) โดยพลังงานลมเป็ นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดสามารถใช้อย่าง
ไม่มีวนั หมดและในหลายๆประเทศต่างให้ความสนใจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานลม
(กฟผ., 2564) อย่างไรก็ตามการสรรหาแหล่งพลังงานลมมาใช้น้ นั อาจยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของคนทัว่ โลก จึงมีความจาเป็ นต้องใช้หลักการบริ หารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS)
ต้องมีการออกแบบและวางแผนการควบคุม การผลิต การส่ งพลังงานที่ เหมาะสม (กฟผ., 2564) ซึ่ งการบริ หาร
จัดการจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องอาศัยการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นควรมีการใช้
ทฤษฎีการพยากรณ์ที่ให้ผลแม่นยามาประยุกต์ใช้ ปัจจุบนั นี้ พบว่ามีวิธีการพยากรณ์หลายรู ปแบบ (วันวิสา รักพ่วง,
2557) เช่ น วิ ธี โ ครงข่ า ยประสาทเที ย ม(Artificial Neural Networks : ANAs) วิ ธี ต รรกศาสตร์ ค ลุ ม เครื อ (Fuzzy
Logic) วิ ธี เชิ ง พัน ธุ ก รรม (Genetic Algorithm : GA) วิ ธี ซั พ พอร์ ต เวกเตอร์ แ มทชี น (Support Vector Machines
: SVM) วิธีเกรย์ (Grey) เป็ นต้น โดยคณะผูว้ ิจยั ได้เลือกพิจารณาแบบจาลองเกรย์ (Grey Model) ของ ศาสตราจารย์
เดง(Deng) ชาวจีนที่คน้ พบในปี ค.ศ. 1989 (Deng, J., 1989) ทฤษฎีน้ ี ได้พฒั นาใช้อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ซึ่ งข้อดี
ของวิธีการนี้ คือสามารถใช้ขอ้ มูลในการพยากรณ์นอ้ ยกว่าวิธีอื่นๆ(จักรกฤษณ์ เคลือบวัง, 2560) สาหรับงานวิจยั นี้
ได้เสนอตัวแบบพยากรณ์เกรย์เพื่อหาแนวโน้มการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของทัว่ โลกครอบคลุมกลุ่ม
กังหันลมบนฝั่งและกลุ่มกังหันลมนอกชายฝั่ง
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
กระบวนการสร้ างตัวแบบเกรย์ด้ งั เดิ ม (Grey Model) หรื อ GM(1,1) เพื่ อพยากรณ์ ค่าในอนาคตสามารถ
อธิบาย ด้วยความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์สรุ ปได้ดงั สมการที่ (1) และ (10) ตามลาดับ เมื่อกาหนดให้สมการที่ (1)
คือชุดข้อมูลดิบ และสมการที่ (2) ถึง สมการที่ (10) คือกระบวนการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์เกรย์ (Deng,
J., 1989)
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อ้างอิงข้อมูลการติดตั้งกังหันลมกลุ่มกังหันลมบนฝั่ งและกลุ่มกังหันลมนอกชายฝั่ ง (Global wind energy
council, 2021) จากปี พ.ศ. 2553 – 2563 โดยใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2553 – 2559 (ข้อมูล 7 ค่า) เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์
เกรย์ และใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2560 – 2563(ข้อมูล 4 ค่า) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์เกรย์จะใช้
วิธีการการหาค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน (Percentage Error หรื อ PE) และหาค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error หรื อ MAPE) ดังสมการที่ (10) และ (11) ตามลาดับ
PE(%) =

MAPE(%) =

X 0 (i ) − X p0 (i )
X 0 (i )

(10)

 100%

0
0
1 n X (i) − X p (i)
 X 0 (i) 100%
n i =1

(11)

เกณฑ์ ข อง Lewis (Lewis ,1982) อธิ บ ายถึ ง ค่ า MAPE ไว้ดั ง นี้ คื อ ค่ า MAPE น้ อ ยกว่ า 10% ถื อ ว่ า การ
พยากรณ์น้ นั มีความแม่นยามาก ส่ วนค่า MAPE อยู่ในช่วง10-20% ถือว่าการพยากรณ์น้ นั ดี ส่ วนค่าMAPE 20-50%
ถือว่าการพยากรณ์น้ นั ใช้ได้ และถ้าค่า MAPE ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปถือว่าการพยากรณ์น้ นั ไม่มีความแม่นยา
ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง
ตัวแบบพยากรณ์เกรย์ของกลุ่มกังหันลมบนฝั่ง ให้ค่า MAPE ของการสร้างตัวและการตรวจสอบอยู่ที่ 3.61
% และ 5.67 % ตามลาดับ ส่ วนตัวแบบพยากรณ์เกรย์ของกลุ่มกังหันลมนอกชายฝั่ง ให้ค่า MAPE ของการสร้างตัว
และการตรวจสอบอยู่ที่ 0.94 % และ 12.18 % ตามลาดับ ซึ่งค่า MAPE ของการตรวจสอบตัวแบบพยากรณ์เกรย์ของ
กลุ่มกังหันลมบนฝั่ งและกลุ่มกังหันลมนอกชายฝั่ งบ่งบอกว่าเป็ นการพยากรณ์ ที่แม่นยามากและการพยากรณ์ ที่ดี
ตามลาดับ
ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลการติดตั้งกลุ่มกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งโลก หน่วยจิกะวัตต์ (GW)
แบบติดตั้งบนฝั่ง
แบบติดตั้งนอกชำยฝั่ง
ปี พ.ศ.
ค่ ำข้ อมูลจริง ค่ำพยำกรณ์
PE (%)
ค่ ำข้ อมูลจริง ค่ำพยำกรณ์
PE (%)
2553
2554
2555
2556
2557

195
234
278
312
362

195
237.9042
273.2926
313.9452
360.6449

0
-1.67
1.69
-0.62
0.37
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3
4
5
7
8

3
4.011411
5.166527
6.654269
8.570416

0
-0.29
-3.33
4.94
-7.13
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ปี พ.ศ.

แบบติดตั้งบนฝั่ง

2558

ค่ ำข้ อมูลจริง
421

ค่ำพยำกรณ์
414.2912

2559

473

475.9174

2560
2561
2562
2564

522
568
621
707
%MAPE

MAPE
546.7106
628.0343
721.4551
828.7723

แบบติดตั้งนอกชำยฝั่ง
PE (%)
1.59
-0.62

ค่ ำข้ อมูลจริง
12

ค่ำพยำกรณ์
11.03833

14

14.21691

0.94
-4.73
-10.57
-16.18
-17.22

19
23
29
35

12.18%

%MAPE

MAPE
18.31077
23.5835
30.37455
39.12114

PE (%)
8.01
-1.55
3.61
3.63
-2.54
-4.74
-11.77
5.67%

สรุป
บทความวิจยั นี้ ได้นาเสนอการประยุกต์ใช้งานตัวแบบพยากรณ์เกรย์เพื่อศึกษาแนวโน้มการติดตั้งระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้ าด้วยพลังงานลมของทัว่ โลก โดยแบ่งข้อมูล 2 กลุ่ม คือกลุ่มกังหันลมบนฝั่ งและกลุ่มกังหันลมนอก
ชายฝั่ง กาหนดให้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2553 – 2559 (ข้อมูล 7 ค่า) เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์เกรย์ และใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2560
– 2563(ข้อมูล 4 ค่า) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์เกรย์ ซึ่งให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ยน้อยอย่างเป็ นที่น่าพอใจและจากผลการพยากรณ์ดว้ ยตัวแบบเกรย์ พบว่าในปี พ.ศ.2568 ทัว่ โลกจะมี
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าติดตั้งบนฝั่ง 1,658 จิกะวัตต์ และ 139 จิกะวัตต์ สาหรับกังหันลมนอกชายฝั่ง
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุ ณ หน่ วยวิจัย พลัง งานไฟฟ้ า มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และส านัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ ม วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ส าหรั บทุน สนับ สนุ น บางส่ วน (เลขที่ สั ญ ญา
2564Basic023)
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาลักษณะลายทอของผ้าทอเกาะยอต่อแรงดึงสู งสุ ดและการยืดของผ้าที่
แรงดึงสู งสุด กรณีศึกษา ตาบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา โดยการทดสอบแรงดึงสู งสุดและการยืดของผ้าที่แรงดึงสูงสุ ด
โดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้ นทดสอบตามมาตรฐานทดสอบสิ่ งทอ มอก. 121 เล่ม 9-2552 ผ้าทอเกาะยอที่นามา
ทดสอบประกอบด้วย 3 ลาย คื อ ผ้า ทอลายมะลิ ซ้ อ น ลายดอกพิ กุ ล และลายพิ กุ ล จิ๋ ว ด้วยเครื่ อ งทดสอบความ
ต้านทานแรงดึงสู งสุ ดเป็ นชนิ ดเอนกประสงค์ มีการทดสอบทั้งหมด 2 แบบ คือ การทดสอบผ้าทอในสภาวะเปี ยก
และการทดสอบในสภาวะแห้ง พบว่า ค่าแรงดึงสู งสุ ดในสภาวะแบบแห้งมากกว่าสภาวะแบบเปี ยกของผ้าทอทั้ง 3
ลาย โดยเฉพาะผ้าทอลายพิกุลจิ๋ว มีค่าการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดสภาวะเปี ยกและแห้งในแนวเส้นยืนเท่ากับ 41.00±1.11
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และ 40.20±0.91 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการทดสอบแบบเปี ยกมีเปอร์ เซ็นต์การยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดดีกว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 2
เปอร์เซ็นต์ และมีค่าการยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดในแนวเส้นพุ่งเท่ากับ 33.50±1.67 และ 32.80±1.48 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการ
ทดสอบแบบเปี ยกมีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดดีกว่าเพิม่ ขึ้นประมาณ 2.13 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะการขาดของ
ผ้าทอมีลกั ษณะทิศทางที่ไม่แน่นอน ดังนั้น ถ้าต้องการการยืดตัวของผ้าทอควรเลือกใช้ผา้ ทอลายดอกพิกุลจิ๋วในแนว
เส้นยืนสภาวะแบบเปี ยกเพราะยืดตัวได้มากสุด
คำสำคัญ: ผ้าทอ แนวเส้นยืนและพุ่ง สมบัติทางกล ทดสอบสิ่ งทอ
Abstract
The objective of this research was to the study of patterns Koh Yo woven fabric on the maximum force
and elongation at maximum force. A case study of koh Yo district, Songkhla province. The standard testing was
used of the TIS121 volume 9-2552 to the maximum force and elongation at maximum force using the strip
method. They wove fabrics tested consisted of 3 patterns are Pikul pattern, Malisorn pattern and Pikul jiw pattern,
tested on a universal tensile testing machine. There are 2 tests wet woven fabric test and dry woven fabric test.
The results showed that the three patterns of woven fabrics had the highest maximum force in wet woven fabric
than in dry woven fabric. Especially woven fabrics with Pikul Jiw pattern have the highest elongation at
maximum force in wet and dry conditions, in warp yarn, 41.00±1.11 and 40.20±0.91 percent. The wet test
showed an increase in elongation at maximum force of better elongation of approximately 2 percent and an
elongation at maximum force in the weft yarn of 33.50±1.67 and 32.80±1.48 percent. In the wet test, the
elongation at maximum force improved by around 2.13 percent, which was better than the dry test. The woven
fabric's breakage characteristics have an ambiguous direction. If elongation of the woven fabric is desired, Pikul
Jiw pattern in the warp yarn thread in the wet condition is the ideal option because it has the ability to stretch as
far as possible.
Keyword: Woven fabric, Warp yarn and weft yarn, Mechanical properties, Textile test
บทนำ
สิ่ งทอเป็ นสิ่ งสาคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต ของประชากรในประเทศไทยมากทั้ง
การนามาใช้ภายในประเทศและการส่ งออกของสิ่ งทอระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่คา้ ต่างประเทศระหว่าง ปี
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 ที่ผา่ นมาจะเห็นว่าประเทศที่เป็ นคู่การค้าหลักของประเทศไทย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน เป็ นต้น ซึ่ งในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาสามารถทารายได้ให้กับ
ประเทศไทยมูลค่ า 200 ถึง 500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งส าคัญมากส าหรับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย
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สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ (2564) การทอผ้าทอมี หลายพื้ นที่ ของประเทศ ดังเช่ น ผ้าทอพื้ นเมื องลาวครั่ ง
รัชฎาพร บุญเรื อง (2564) ผ้าทอของกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา คลฑรรน์รัตน์ ดิษบรรจง และคณะ (2563) กลุ่มผ้า
ทอมือโบราณพาดีผา้ ทอ พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง และ ศิรินทรา ก้ออิสละ (2563) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่น
ศรี กนกวรรณ ไทยประดิษฐ และ กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส (2563) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดดู่ ภูมินทร์ แสนเจริ ญ
สุข และ ภัทรธิรา ผลงาม (2562) และผ้าทอเกาะยอ ซึ่งผ้าทอเกาะยอมีความโดดเด่นของลวดลายผ้าทอที่การใช้สีซ่ ึง
จุดเด่นของการใช้สีของผ้าทอก็คือการใช้สีขบั เน้นลายผ้าให้โดดเด่นเห็นได้ชดั และการจัดวางลายผ้าซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวมีความสมดุลกันคือลายจะเหมือนกันทั้งสองด้านซ้ายและขวาขนาดของลวดลายที่มีช่วงจังหวะประสาน
ต่อเนื่ องกันเป็ นระยะที่แน่นอน มีขนาดเล็ก ๆ กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม (2564) จากลักษณะเด่นของผ้าทอเกาะยอได้
พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ทาจากเส้นด้ายเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้ามีท้ งั ไหมประดิษฐ์ไหมแท้และฝ้ายผ้าทอเกาะยอมี
ทั้งที่เป็ นผ้าพื้น ผ้าขาวม้าผ้าโสร่ งหรื อผ้าถุง แต่เป็ นการใช้โดยทัว่ ไปแต่ถา้ หากเราต้องการพัฒนาและประยุกต์ใช้ผา้
ทอเกาะยอให้สามารถใช้กบั งานในลักษณะอื่นแต่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์เดิมไว้ เช่น งานวิจยั ก่อนหน้าของ เพ็ญวิ
สาข์ พิสิฏฐศักดิ์ (2558) ศึ กษาผ้าสะท้อนน้ าและน้ ามันได้ปรับปรุ งพื้นผิวผ้าด้วยกระบวนการโซลเจลด้วยวิธีการ
เคลือบพื้นผิวจากสารเคลือบผิวที่มีองค์ประกอบเป็ นสารไม่ชอบน้ ากลุ่มของสารอัลคอกซี ไซเลน ต่อมา สมจินดา
ชมพูนุท และคณะ (2563) ศึกษาผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ กับการเกิดอุบตั ิการณ์การเกิดและระยะเวลาการหายของผด
ผื่นบริ เวณผิวหนังและเปรี ยบเทียบความชื้ น อุณหภูมิ บริ เวณผิวหนังของผูร้ ับบริ การติดเตียง พบว่า ผ้าปูที่นอนนา
โนซิงค์ออกไซด์ช่วยลดความชื้นบริ เวณหลังและสะโพกซึ่งเป็ นตาแหน่งที่มกั เกิดผดผื่น และลดอุณหภูมิบริ เวณหลัง
สะโพก และขาได้ ต่ อ มา พัช รี มหิ ท ธิ ว าณิ ช ชา และ สาธิ ต พุ ท ธชัย ยงค์ (2558) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่าง
โครงสร้างผ้าทอลายทแยงที่มีผลต่อสมบัติ ทางด้านความแข็งแรง และการฉีกขาดของผ้าทอจากปัญหาการปริ ของผ้า
พบว่า โครงสร้างผ้าลายทแยง S twill แบบ 2/2 มีความแข็งแรงกว่าแบบ Z twill ทั้งลาย 2/2 และ 3/1 ในทุกระดับ
ความถี่เส้นด้าย ส่ วนความต้านทานต่อแรงฉี กขาดกลับ พบว่า S twill แบบ 3/1 มีค่าสู งกว่า Z twill ทั้งลาย 2/2 และ
3/1 ในทุกระดับความถี่เส้นด้าย เช่นกัน
ดัง นั้น จากการสื บ ค้น งานวิ จยั ก่ อนนี้ ยังมี ข ้อมู ล สมบัติท างกลของผ้าทอเกาะยอไม่ เพี ยงพอในการเป็ น
แนวทางในการพัฒนาลวดลายที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะและใช้เป็ นฐานข้อมูลด้านสมบัติทางกลโดยเฉพาะ
การทนทานต่อการเสี ยหายหรื อฉี กขาดจากแรงดึงสู งสุ ดในทิศทางแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่ ง จึงมีความสนใจที่
ศึกษาอิทธิพลจากลักษณะลายทอของผ้าทอเกาะยอและเปรี ยบเทียบสมบัติทางกลของลายผ้าทอเกาะยอลายมะลิซอ้ น
ลายดอกพิกุล และลายพิกุลจิ๋ว ทั้งสภาวะเปี ยกและแห้ง
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. วัสดุ
ผ้าทอที่ใช้ในการวิจยั นี้เป็ นผ้าทอเกาะยอมีลกั ษณะลวดลายที่แตกต่างกัน 3 ลวดลาย ดังแสดงในรู ปที่ 1 (ก) ผ้า
ทอลายมะลิซ้อน (ข) ผ้าทอลายดอกพิกุล และ (ค) ผ้าทอลายพิกุลจิ๋ว ในการเลือกวิจยั ลายผ้า 3 ลวดลาย นี้ เนื่ องจาก
เป็ นลายดั้งเดิมและเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะยอ และได้รับการอนุเคราะห์จากกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทอผ้าเกาะยอของ
ครู นิตย์ พงศ์พฤกษ์ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 1 (ก) ผ้าทอลายมะลิซอ้ น (ข) ผ้าทอลายดอกพิกุล และ (ค) ผ้าทอลายพิกุลจิ๋ว ผ้าทอที่ใช้ในการวิจยั นี้
2. กำรชักตัวอย่ำง
การชักตัวอย่างแรงดึงของผ้าทอเกาะยอ ได้ทาการชักตัวอย่างจากวัสดุและกระบวนการผลิตในรุ่ นเดียวกันมา
จากผ้าที่ไม่เสี ยหาย รอยพับ รอยยับ ตาหนิ ที่มองเห็นได้ และเปี ยกชื้ น โดยการสุ่ มเป็ นจานวน 1 พับจากจานวนไม่
เกิน 3 พับของผ้าทอ ทาการวัดความยาวจากปลายผ้าความยาว 3 เมตร แล้วเริ่ มตัดความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดย
เต็มหน้ากว้าง
3. กำรเตรียมชิ้นทดสอบ
การเตรี ยมชิ้นทดสอบนามาเตรี ยมเป็ น 2 ชุด คือชิ้นทดสอบแนวเส้นยืน 1 ชุด (แนวขนานกับเครื่ องจักร) และ
แนวเส้นพุ่ง 1 ชุด (แนวขวางกับเครื่ องจักร) โดยการตัดผ้าทอต้องห่ างจากขอบผ้า 150 มิลลิเมตรได้ตดั ผ้าจานวน 5
ชิ้นในแต่ละชุดขนาดความกว้าง 50±0.5 มิลลิเมตร ด้วยการกาหนดสัญลักษณ์ชิ้นทดสอบเพื่อให้ทราบรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้ จะทาการทดสอบในสภาวะแห้งและเปี ยก ชิ้นทดสอบทดสอบจะมีขนาดความยาว
ระยะทดสอบ 200±1 มิลลิเมตร และขนาดความยาวระยะทดสอบ 2 เท่าของสภาวะแห้งเท่ากับ 400±1 มิลลิเมตร
ตามลาดับ
4. กำรทดสอบ
การทดสอบจะทาการทดสอบในสภาวะแห้งโดยการนาชิ้นทดสอบที่เตรี ยมตามขนาดและจานวนทั้งการ
ทดสอบในแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่ง ทาการปรับสภาวะของชิ้นทดสอบก่อนการทดลองจากมาตรฐานทดสอบสิ่ ง
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ทอ ในการปรับภาวะของชิ้นทดสอบขั้นต้น ให้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 10 ถึง
ร้อยละ 25 จนชิ้นทดสอบอยูใ่ นสภาวะสมดุลโดยให้การชัง่ น้ าหนักของชิ้นทอสอบ
ตำรำงที่ 1 สัญลักษณ์และรายละเอียดของตัวอย่างงานวิจยั
รำยละเอียด
สัญลักษณ์
ผ้าทอลายมะลิซอ้ น
ผ้าทอลายดอกพิกุล
ผ้าทอลายพิกุลจิ๋ว
สภาวะเปี ยก
สภาวะแห้ง
แนวเส้นยืน

1
2
3
ป
ห
ย

รำยละเอียด
แนวเส้นพุ่ง
ชิ้นตัวอย่างที่ 1
ชิ้นตัวอย่างที่ 2
ชิ้นตัวอย่างที่ 3
ชิ้นตัวอย่างที่ 4
ชิ้นตัวอย่างที่ 5

สัญลักษณ์
พ
A
B
C
D
F

ทั้ง 2 ครั้งห่ างกันไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง แตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 0.25 แล้วนาทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบ
ความต้านทานแรงดึงสู งสุ ดเป็ นชนิ ดเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine; UTM) ที่ใช้ในการทดสอบ ยี่ห้อ
HOUNSFIELD TEST EQUIPMENT Model H 100ks Serial No. 0068 ชิ้นทดสอบใช้ระยะทดสอบ (Gauge length)
200±1 มิ ล ลิ เมตร เนื่ องจากการยืดที่ แรงดึ งสู งสุ ดของผ้า มากกว่าร้อยละ 75 และอัตราเร็ วของระยะยืดคงที่ 100
มิลลิ เมตรต่อนาที และใช้แรงดึงเริ่ มต้นเท่ากับ 2 นิ วตัน ในทางกลับกัน การทดสอบจะทาการทดสอบในสภาวะ
เปี ยกโดยการนาชิ้นทดสอบที่เตรี ยมตามขนาดและจานวนทั้งการทดสอบในแนวเส้นยืนและเส้นพุ่ง สามารถนาชิ้น
ทดสอบแช่ในน้ ากลัน่ เป็ นเวลาประมาณ 54 วินาที เมื่อถึงเวลาในการแช่ยกออกแล้วซับน้ าส่ วนเกินออกด้วยผ้าพอ
หมาด ๆ แล้วนาทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบความต้านทานแรงดึงสู งสุ ดเป็ นชนิ ดเอนกประสงค์ ชิ้นทดสอบใช้ระยะ
ทดสอบ 400±1 มิลลิเมตร เนื่ องจากการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดของผ้ามากกว่าร้อยละ 75 และอัตราเร็ วของระยะยืดคงที่
100 มิลลิเมตรต่อนาที และใช้แรงดึงเริ่ มต้นเท่ากับ 1 นิวตัน
5. กำรวิเครำะห์ ผล
โดยการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์การแปรผันของแรงดึงและการยืดเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถคานวณหาค่าได้
ด้วยสู ตรการคานวณ สมการ (1)-(2) ดังนี้
CV
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

X

=

x

(2)

i

N

เมื่อ CV คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การแปรผัน X คือ ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ X i คือ ผลทดสอบแต่ละค่า
คือ จานวนครั้งของการทดสอบ และ S คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถคานวณได้ดว้ ย สมการ (3) ดังนี้

S=

เมื่ อ S คื อ ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน

 xi2 −

( xi ) 2

N −1

N

N

(3)

 x คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด และ N คือ จานวนของข้อมู ล
2
i

ทั้งหมด
ดังนั้น ในขั้นตอนวิธีดาเนิ นการวิจยั นี้ ได้ป ฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 121 เล่ม 92552 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552)
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
1. ผลของแรงดึงและกำรยืดของลำยผ้ ำทอเกำะยอแนวเส้ นยืนและแนวเส้ นพุ่งในสภำวะเปี ยกและแห้ ง
จากรู ปที่ 2 (ก) ผลของกราฟความสัมพันธ์ของแรงดึงกับการยืดของผ้าทอในสภาวะเปี ยกและแห้งของแนว
เส้นยืน ผลการทดสอบในสภาวะเปี ยก พบว่า ชิ้นทดสอบรหัส 1ปยC 2ปยA และ 3ปยB มีค่าแรงดึงที่จุดขาดเท่ากับ
506 545 และ 487 นิวตัน ค่าการยืดตัวที่จุดขาดเท่ากับ 147 163 และ 123 มิลลิเมตร ตามลาดับ ซึ่งค่าแรงดึงที่จุดขาด
ของ 2ปยA มีค่าสู งสุ ด แต่เมื่อพิจารณาการยืดตัวที่จุดขาดใกล้เคียงกับ 3ปยB ในขณะที่ 1ปยC มีค่าแรงดึงที่จุด
ขาดใกล้เคียงกับ 2ปยA นอกจากนี้ ผลการทดสอบในสภาวะแห้ง พบว่า ชิ้นทดสอบรหัส 1หยC 2หยA และ 3หยB
มี ค่ า แรงดึ ง ที่ จุ ด ขาดเท่ า กับ 632 611 และ 611 นิ ว ตัน ค่ า การยื ด ตัว ที่ จุ ด ขาดเท่ า กับ 75.90 73.20 และ 79.20
มิลลิเมตร ตามลาดับ จะเห็นว่าชิ้นทดสอบทั้ง 3 ลวดลายมีค่าแรงดึงที่จุดขาดและการยืดตัวที่จุดขาดใกล้เคียงกันมาก
จึงสรุ ปได้ว่าการทดสอบของผ้าทอเกาะยอทั้ง 3 ลวดลายมีค่าแรงดึงที่จุดขาดในสภาวะแห้งสู งกว่าในสภาวะเปี ยก
และในรู ปที่ 2 (ข) ผลความสัมพันธ์ของแรงดึงกับการยืดของผ้าทอสภาวะเปี ยกและแห้งของแนวเส้นพุ่ง ผลการ
ทดสอบในสภาวะเปี ยก พบว่า ชิ้นทดสอบรหัส 1ปพC 2ปพE และ 3ปพE มีค่าแรงดึงที่จุดขาด เท่ากับ 500 525
และ 507 นิ วตัน ค่ าการยืดตัวที่ จุดขาด เท่ ากับ 120 117 และ 129 มิ ล ลิ เมตร ตามล าดับ ดังนั้น ชิ้ น ทดสอบทั้ง 3
ลวดลายมีค่าแรงดึงที่ จุดขาดและการยืดตัวที่ จุดขาดใกล้เคียงกันในขณะเดียวกัน ผลการทดสอบในสภาวะแห้ง
พบว่า ชิ้นทดสอบรหัส 1หพA 2หพE และ 3หพC มีค่าแรงดึงที่จุดขาด เท่ากับ 638 472 และ 626 นิวตัน ตามลาดับ
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ค่าการยืดตัวที่จุดขาดเท่ากับ 66.10 54.20 และ 67.20 มิลลิเมตร ตามลาดับ ซึ่ง 2หพE จะมีค่าแรงดึงที่จุดขาดต่าที่สุด
ในขณะที่ 1หพA และ 3หพC มีค่าการยืดตัวที่จุดขาดใกล้เคียงกัน จีง สรุ ปได้ว่าการทดสอบของผ้าทอทั้ง 3 ชนิ ดมี
ค่าแรงดึงที่จุดขาดในสภาวะแห้งสู งกว่าในสภาวะเปี ยกเช่นเดียวกับแนวเส้นยืน จากเหตุผลดังกล่าวน้ าที่แช่ก่อนการ
ทดลองทาให้ด้ายดูดซึ มน้ าเกิ ดการแทรกตัวระหว่างเส้นด้ายทาให้เกิ ดการคลายตัวของด้ายส่ งผลท าให้ค่าแรงดึ ง
ลดลง และจากงานวิจยั ของ Daelemans et al. (2016) เกิดจากกลศาสตร์ ของเส้นด้าย ประกอบด้วย (1) การสัมผัส
และ (2) การสไลด์ของเส้นด้ายกับเส้นด้าย (3) การเสี ยรู ปของการตัดขวางเนื่องจากเส้นด้ายปรับเส้นใยใหม่และ (4)
เกิดการอัดตัวจากความตึงของเส้นด้ายทาให้มีค่าสู งขึ้นระหว่างรับแรงดึง

(ก)

(ข)

รู ปที่ 2 ความสัมพันธ์ของแรงดึงและการยืดของลายผ้าทอเกาะยอ (ก) แนวเส้นยืน และ (ข) แนวเส้นพุ่งในสภาวะ
เปี ยกและแห้ง
2. ผลของแรงดึงสู งสุ ดและกำรยืดที่แรงดึงสู งสุ ดกับชนิดของลำยผ้ ำทอเกำะยอในสภำวะเปี ยก
จากรู ปที่ 3 ผลการทดลองแรงดึงสู งสุ ดของผ้าทอแบบเปี ยกแนวเส้นยืน พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุล ลายมะลิ
ซ้อน และลายพิ กุลจิ๋ ว มี ค่าแรงดึ งสู งสุ ด เท่ากับ 560 520 และ 510 นิ วตัน ตามลาดับ ซึ่ งเมื่ อพิจารณาจากผลการ
ทดลองจะเห็ น ว่า ผ้าทอลายดอกพิ กุ ล มี ค่ า แรงดึ งสู งสุ ดมากกว่ าผ้าทอลายดอกพิ กุ ล จิ๋ วเท่ า กับ 8.93 เปอร์ เซ็ น ต์
นอกจากนี้ ผลการทดลองแรงดึงสู งสุ ดของผ้าทอแบบเปี ยกแนวเส้นพุ่ง พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุล ลายมะลิซ้อน
และลายพิกุลจิ๋ว มีค่าแรงดึงสู งสุ ด เท่ากับ 520 490 และ 510 นิ วตัน ตามลาดับ ซึ่ งผ้าทอทั้ง 3 ลวดลาย มีค่าแรงดึง
สูงสุ ดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองจะเห็นว่าผ้าทอลายดอกพิกุลมีค่าแรงดึงสู งสุดมากกว่าผ้าทอ
ลายดอกพิกุลจิ๋วเท่ากับ 1.93 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งผ้าทอลายดอกพิกุลและลายมะลิซ้อน ในแนวเส้นยืนมีค่าแรงดึงสู งสุ ด
มากกว่ าแนวเส้ น พุ่ ง ในขณะเดี ย วกัน ลายดอกพิ กุ ล จิ๋ วทั้ง แนวเส้ น ยืน กับ แนวเส้ น พุ่ งมี ค่ าแรงดึ งสู งสุ ด เท่ ากัน
เพราะฉะนั้น ผ้าทอลายดอกพิ กุ ล และลายมะลิ ซ้อ น ถ้าต้องการน าไปใช้ป ระโยชน์ ค วรจะใช้ผ า้ ทอแนวเส้ น ยืน
นอกจากนี้ลายดอกพิกุลจิ๋วสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั 2 แนวของเส้น
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รู ปที่ 3 แรงดึงสูงสุดของลายผ้าทอเกาะยอในสภาวะเปี ยก
สาหรับผลการทดลองการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดของผ้าทอแบบเปี ยกแนวเส้นยืน พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุล ลาย
มะลิซ้อน และลายพิกุลจิ๋ว ค่าการยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดเท่ากับ 37.00 34.50 และ 41.00เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่ งผ้า
ทอลายดอกพิกุลจิ๋วมีค่าการยืดตัวที่แรงดึงได้สูงสุ ดเท่ากับ 9.75 เปอร์เซ็นต์เมื่อพิจารณาที่ผา้ ทอลายดอกพิกุลจะมีค่า
การยืดตัวที่ใกล้เคียงกันกับผ้าทอลายมะลิซ้อน และผลการทดลองการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดของผ้าทอแบบเปี ยกแนว
เส้นพุ่ง พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุล ลายมะลิซ้อน และ ลายพิกุลจิ๋ว มีค่าการยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดเท่ากับ 26.50 29.50
และ 33.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการทดลองจะเห็นว่าค่าการยืดตัวสู งขึ้นเป็ นลาดับ จึงสรุ ปได้ว่า
ผ้าทอชนิดเส้นยืนจะมีค่าการยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดมากกว่าแนวเส้นพุ่งของผ้าทอทั้ง 3 ลวดลาย หากต้องการนาไปใช้
ประโยชน์ควรจะใช้ผา้ ทอในแนวเส้นยืน เพราะมีค่าการยืดตัวสู งกว่าแนวเส้นพุ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการการยืด
ตัวที่สูงควรจะใช้ลายดอกพิกุลจิ๋ว เพราะมีค่าการยืดตัวสู งสุ ดกว่าลายผ้าชนิ ดอื่นทั้ง 2 แนวเส้น ดังแสดงในรู ปที่ 4
และจากงานวิจัย ของ Daelemans et al. (2016) ได้ก ล่ าวว่าถ้าการยืด ตัวของผ้ามากกว่า 1.00 เปอร์ เซ็ น ต์ เกิ ดจาก
สาเหตุของการบิดงอของเส้นด้ายส่ งผลให้แรงดึงสู งขึ้น

รู ปที่ 4 การยืดที่แรงดึงสูงสุดของลายผ้าทอเกาะยอในสภาวะเปี ยก
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3. ผลของแรงดึงสู งสุ ดและกำรยืดที่แรงดึงสู งสุ ดกับชนิดของลำยผ้ ำทอเกำะยอในสภำวะแห้ ง
จากรู ปที่ 5 ผลการทดลองแรงดึงสู งสุ ดของผ้าทอแบบแห้งแนวเส้นยืน พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุล ลายมะลิ
ซ้อน และลายพิ กุล จิ๋ ว มี ค่าแรงดึ งสู งสุ ดเท่ ากับ 588 630 และ 614 นิ วตัน ตามลาดับ ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาจากผลการ
ทดลองจะเห็ น ว่า ผ้าทอลายดอกพิ กุ ล มี ค่ า แรงดึ งสู งสุ ดน้ อ ยกว่ าผ้าทอลายดอกพิ กุ ล จิ๋ วเท่ า กับ 4.24 เปอร์ เซ็ น ต์
นอกจากนี้ ผลการทดลองแรงดึงสู งสุ ดของผ้าทอแบบแห้งแนวเส้นพุ่ง พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุล ลายมะลิซ้อน
และลายพิกุลจิ๋ว มีค่าแรงดึงสู งสุ ดเท่ากับ 480 616 และ 642 นิวตัน ตามลาดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองจะ
เห็นว่าผ้าทอลายดอกพิกุลมีค่าแรงดึงสู งสุ ดน้อยกว่าผ้าทอลายดอกพิกุลจิ๋วเท่ากับ 25.24 เปอร์เซ็นต์ สรุ ปได้ว่า ผ้าทอ
ลายดอกพิกุลและมะลิซ้อนในแนวเส้นยืนจะมีค่าแรงดึงที่สูงกว่าผ้าทอในแนวเส้นพุ่ง ในขณะที่ผ ้ าทอลายดอกพิกุล
จิ๋วแนวเส้นพุ่งจะมีค่าแรงดึงที่สูงกว่าผ้าทอในแนวเส้นยืน ดังนั้น ถ้าต้องการนาไปใช้ประโยชน์ควรใช้ผา้ ทอลาย
มะลิซอ้ นและลายดอกพิกุลจิ๋วที่มีค่าแรงดึงสู งกว่าลายดอกพิกุลทั้ง 2 แนวเส้น นอกจากนี้ จากการนับจานวนเส้นด้าย
ของผ้าทอทั้งสามลายต่อตารางนิ้ว พบว่า จานวนเส้นด้ายรวมของผ้าทอลายดอกพิกุล ลายมะลิซ้อน และลายพิกุลจิ๋ว
เท่ ากับ 64/55 64/61 และ 74/54 เส้ น ต่อนิ้ ว ตามล าดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลของแรงดึ งสู งสุ ดโดยตรง และความ
แข็งแรงดึงในสภาวะแห้งแนวเส้นพุ่งของผ้าทอลายดอกพิกุล ลายมะลิซ้อน และลายพิกุลจิ๋ว มีค่าสู งกว่าแนวเส้นพุ่ง
ลายทอ Z twill และลายทอ S twill (พัชรี มหิทธิวาณิชชา และ สาธิต พุทธชัยยงค์, 2558)

รู ปที่ 5 แรงดึงสูงสุดของลายผ้าทอเกาะยอในสภาวะแห้ง
สาหรับผลการทดลองการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดของผ้าทอแบบแห้งแนวเส้นยืน พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุล ลาย
มะลิ ซ้ อน และลายพิ กุ ล จิ๋ ว มี ค่ าการยืดตัวที่ แรงดึ งสู งสุ ดเท่ ากับ 35.70 37.80 และ 40.20 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล าดับ
เท่ากับ 11.19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งเมื่อดูจากผลการทดลองจะเห็นว่าค่าการยืดตัวของผ้าทอทั้ง 3 ลวดลาย สู งขึ้นตามลาดับ
นอกจากนี้ ผลการทดลองการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดของผ้าทอแบบแห้งแนวเส้นพุ่ง พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุล ลายมะลิ
ซ้อน และลายพิกุลจิ๋ว มีค่าการยืดตัวที่แรงดึงสู งสุ ดเท่ากับ 26.20 32.50 และ 32.80 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่ งผ้าทอ
ลายดอกพิกุลจิ๋วและลายมะลิซ้อนมีค่าการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดใกล้เคียงกัน ในขณะที่ผา้ ทอลายดอกพิกุลมีค่าการยืดที่
แรงดึงต่าที่สุด สรุ ปได้ว่าผ้าทอแนวเส้นยืนจะมีค่าการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดสู งกว่าแนวเส้นพุ่ง ถ้าหากต้องการนาไปใช้
ประโยชน์ควรใช้ผา้ ทอลายดอกพิกุลจิ๋วและลาย มะลิซ้อนที่มีค่าการยืดตัวสู งสุ ดทั้ง 2 แนวเส้น ดังแสดงในรู ปที่ 6
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และจากงานวิจัย ของ Daelemans et al. (2016) ได้ก ล่ าวว่าถ้าการยืด ตัวของผ้ามากกว่า 1.00 เปอร์ เซ็ น ต์ เกิ ดจาก
สาเหตุของการบิดงอของเส้นด้ายส่ งผลให้แรงดึงสู งขึ้นมาก

รู ปที่ 6 การยืดที่แรงดึงสูงสุดของลายผ้าทอเกาะยอในสภาวะแห้ง
4. ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรผัน
ผลสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันแรงดึงดังแสดงในตารางที่ 2 ของผลการทดลองผ้าทอสภาวะแห้ง ผ้าทอลายมะลิ
ซ้อนแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 2.97 และ 2.95 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในส่วน
ผ้าทอลายดอกพิกุลและดอกพิกุลจิ๋ วแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่งมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผันเท่ากับ 9.11 7.51
3.17 และ 8.34 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ดังนั้นค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันแรงดึงของผลการทดลองผ้าทอสภาวะแห้ง
ของลายมะลิซ้อนเส้นพุ่งมีค่าน้อยที่สุด นอกจากนี้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผันการยืดตัวของผลการทดลองผ้าทอ
ในสภาวะแห้ง พบว่า ผ้าทอลายมะลิซ้อนแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 2.75 และ
1.88 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ในส่ วนผ้าทอลายดอกพิกุลและดอกพิกุลจิ๋วแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่งมีค่าสัมประสิ ทธิ์
ความแปรผันเท่ากับ 7.39 8.05 2.26 และ 4.51 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองจะเห็น
ว่ามะลิซ้อนแนวเส้นพุ่งมีค่าสัมประสิ ทธิ์น้อยสุ ด สาหรับ ผลสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันแรงดึงของผลการทดลองผ้า
ทอสภาวะเปี ยก ผ้าทอลายมะลิซอ้ นแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันเท่ากับ 7.19 และ 9.22
เปอร์ เซ็ นต์ ตามลาดับ ในส่ วนผ้าทอลายดอกพิกุลและดอกพิกุลจิ๋ วแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่งมี ค่าสั มประสิ ท ธิ์
ความแปรผันเท่ากับ 1.24 9.70 2.71 และ 4.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ดังนั้นค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันแรงดึงของ
ผลการทดลองผ้าทอสภาวะเปี ยกของลายดอกพิกุลด้ายยืนมีค่าน้อยที่สุด นอกจากนี้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันการ
ยืด ตัว ของผลการทดลองผ้า ทอในสภาวะเปี ยก พบว่า ผ้า ทอลายมะลิ ซ้ อ นแนวเส้ น ยืน และแนวเส้ น พุ่ ง มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน เท่ากับ 4.43 และ 11.60 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในส่ วนผ้าทอลายดอกพิกุลและดอกพิกุล
จิ๋ ว แนวเส้ น ยื น และแนวเส้ น พุ่ ง มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความแปรผัน เท่ า กับ 3.57 5.63 8.14 และ 6.33 เปอร์ เซ็ น ต์
ตามลาดับ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองจะเห็นว่าลายดอกพิกุลแนวเส้นยืนมีค่าสัมประสิ ทธิ์นอ้ ยสุ ด สรุ ปได้
ว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ของชิ้นทดสอบดอกพิกุลแนวเส้นยืนและมะลิซอ้ นแนวเส้นพุ่งค่าที่ดีทีสุดในงานวิจยั นี้
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ตำรำงที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผันแรงดึงและการยืดตัวของผลการทดลองผ้าทอ
ค่ำสัมประสิทธิ์
ค่ำสัมประสิทธิ์ ค่ำสัมประสิทธิ์ควำม ค่ำสัมประสิทธิ์
ควำมผันแปร
ควำมผันแปร
ผันแปร
ควำมผันแปร
ลำยผ้ำทอ/
สภำพแห้ งของ
สภำพแห้ งของ
สภำพเปี ยกของ
สภำพเปี ยกของ
ชนิดเส้ นด้ำย
ค่ำเฉลีย่ เปอร์ เซ็นต์ ค่ำเฉลีย่ แรงดึง ค่ำเฉลีย่ เปอร์ เซ็นต์ ค่ำเฉลีย่ แรงดึง
กำรยืดตัว
สู งสุ ด
กำรยืดตัว
สู งสุ ด
มะลิซอ้ นแนวเส้นยืน
2.75
2.97
7.19
4.43
มะลิซอ้ นแนวเส้นพุ่ง
1.88
2.95
9.22
11.60
ดอกพิกุลแนวเส้นยืน
7.39
9.11
1.24
3.57
ดอกพิกุลแนวเส้นพุ่ง
8.05
7.51
9.70
5.63
ดอกพิกุลจิ๋วแนวเส้นยืน
2.26
3.17
2.71
8.14
ดอกพิกุลจิ๋วแนวเส้นพุ่ง
4.51
8.34
4.99
6.33
5. รอยขำด
ผลของลักษณะการขาดของผ้าทอเกาะยอภายหลังการทดสอบแรงดึงทั้งสภาวะเปี ยกและแห้ง ในแนวการ
ทดสอบแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่ง ลักษณะการขาดของผ้าทอภายหลังการทดสอบแรงดึงที่แรงดึงสู งสุ ดและการ
ขาดที่ปรากฏ พบว่า มีการขาดทั้งลักษณะของเส้นแนวยืนและแนวเส้นพุ่ง โดยการขาดมีท้ งั ลักษณะการขาดเริ่ มจาก
ขอบของชิ้นทดสอบเข้าไปสู่ บริ เวณกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ การขาดแบบพร้อมกันของเส้นยืนเป็ นลักษณะขาดแบบ
แนวตรงตั้งฉากกับแนวของแรงดึง และการขาดแนวเอียงกับแนวแรงดึง ดังแสดงในรู ปที่ 7 ซึ่งลักษณะของผ้าทอจะ
เกิดการขาดในลักษณะที่ไม่แน่นอนแต่โดยส่ วนใหญ่ชิ้นทดสอบเริ่ มขาดบริ เวณกึ่งกลางของชิ้นทดสอบซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
ลายของผ้าทอเป็ นสาคัญและความหนาแน่นของดอกของลายผ้าทอแต่ละชนิ ดซึ่ งจะมีค่าแปรผันตรงกับค่าแรงดึง
สู งสุ ดนั้นเอง และจากงานวิจยั ของ Nilakantan et al. (2012) ได้กล่าวถึงความแข็งแรงของเส้นด้ายเป็ นหลักที่ได้รับ
แรงจากอัตราการทดสอบ ทิ ศ ทางหลายทิ ศ ทางที่ ส ามารถท าให้เกิ ด ความเสี ยหายและยังมี อี ก หลายปั จจัย เช่ น
ตาแหน่งของบริ เวณกระแทกจากการเสี ยดทาน การลื่นของขอบเส้นด้าย และความแตกต่างของลวดลาย
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1ปย

1ปพ

2ปย

2ปพ

3ปย

3ปพ

1หย

1หพ

2หย

2หพ

3หย

3หพ

รู ปที่ 7 ลักษณะการขาดของผ้าทอเกาะยอภายหลังการทดสอบแรงดึง (1) ลายมะลิซ้อน (2) ลายดอกพิกุล (3) ลาย
พิกุลจิ๋ว (ป) สภาวะเปี ยก (ห) สภาวะแห้ง (ย) แนวเส้นยืน และ (พ) แนวเส้นพุ่ง
สรุป
จากการนาเสนอผลการวิจยั ที่ กล่าวมาสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้ คือ แรงดึงสู งสุ ดในสภาวะเปี ยก
ของลายผ้าทอในแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่ง ของผ้าทอลายดอกพิกุลและลายมะลิซ้อน แรงดึงสู งสุ ดของแนวเส้น
ยืนจะมีค่าแรงดึงสู งสุ ดมากกว่าแนวเส้นพุ่ง แต่เมื่อเปรี ยบเทียบผ้าทอลายดอกพิกุลกับลายดอกพิกุลจิ๋วแนวเส้นยืนมี
ความแข็งแรงกว่า 8.93 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ลายดอกพิกุลจิ๋วมีค่าแรงดึงสู งสุ ดเท่ากันทั้งแนวเส้นยืนกับแนวเส้นพุ่ง
นอกจากนี้ ในการทดลองแบบสภาวะแห้ง พบว่า ผ้าทอลายดอกพิกุลจิ๋วสภาวะเปี ยกแลสภาวะแห้งของแนวเส้นยืน
และแนวเส้นพุ่งมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 20.39 และ 25.88 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับการยืดที่แรงดึงสู งสุดสภาวะ
เปี ยกและสภาวะแห้ง ของลายผ้าทอแนวเส้นยืนและแนวเส้นพุ่ง ผ้าทอลายพิกุลจิ๋วมีค่าการยืดตัวสู งสุ ดในแนวเส้น
ยืนเท่ากับ 41.00±1.11 และ 40.20±0.91 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า การทดสอบแบบสภาวะเปี ยกมีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่
ดี ก ว่าโดยเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 2 เปอร์ เซ็ น ต์ ขณะที่ ผ า้ ทอลายพิ กุ ล จิ๋ วมี ค่ าการยืด ตัวสู ง สุ ด แนวเส้ น เส้ น พุ่ ง เท่ า กับ
33.50±1.67 และ 32.80±1.48 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า การทดสอบสภาวะเปี ยกมีเปอร์ เซ็นต์การยืดตัวที่ดีกว่าเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2.13 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ลักษณะการขาดของผ้าทอภายหลังการทดสอบแรงดึงที่แรงดึงสู งสุ ดและการ
ขาดที่ปรากฏ ลักษณะที่ไม่แน่ นอน แต่โดยส่ วนใหญ่ชิ้นทดสอบขาดบริ เวณกึ่งกลางของชิ้นทดสอบขึ้นอยู่กบั ลาย
ของผ้าทอเป็ นสาคัญ ดังนั้น จากการวิจยั และผลที่กล่าวมานั้นสามารถนาค่าแรงดึงสู งสุ ดที่ได้นาไปพัฒนาเพิ่มความ
แข็งแรงของผ้าทอเกาะยอเพิ่มขึ้นได้โดยการออกแบบและพัฒนาลายของผ้าทอที่เป็ นเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นไปพร้อมกับ
ความแข็งแรงที่เหมาะสมหรื อเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและสามารถที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรื อใน
ด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป
691

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุ ณ กลุ่ม แม่บ ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ ครู นิตย์ พงศ์พ ฤกษ์ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมื อง จังหวัด
สงขลา ที่ ไ ด้ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์ ผ า้ ทอเกาะยอในการวิ จัย และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเหมื อ งแร่ แ ละวัส ดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่ องทดสอบ
สาหรับการทดสอบแรงดึงและการยืดที่แรงดึงสู งสุ ดครั้งนี้
เอกสำรอ้ำงอิง
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม. (2564, 8 มิถุนายน). เอกลักษณ์ ผ้าทอเกาะยอจังหวัดสงขลา.
http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5796&filename=index
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2552). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 121 เล่ ม 9-2552.
http://www.fio.co.th/web/tisi_fio/fulltext/TIS121_9-2552.pdf
กนกวรรณ ไทยประดิษฐ และ กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส. (2563). รู ปแบบการตลาดออนไลน์บนเครื่ องมือ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ
นาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง. BU Academic Review, 19(1), 155-172.
คลฑรรน์รัตน์ ดิษบรรจง, พระสุทธิสารเมธี, บุญร่ วม คาเมืองแสน, และ กฤษฎา ดิษบรรจง. (2563).
ปรัชญาชีวิตที่ปรากฎผ่านอัตลักษณ์บนลวดลายผ้าทอของกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ไทยทรงดา. วารสาร
พยาบาลสภากาชาดไทย, 7(3), 109-125.
พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง และ ศิรินทรา ก้ออิสละ. (2563). การใช้เทคโนโ ลยี QR-Code เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าทอมือโบราณพาดีผา้ ทอ ตาบลบ่อสวก อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 13(2), 34-41.
พัชรี มหิทธิวาณิชชา และ สาธิต พุทธชัยยงค์. (2558). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผ้าทอ
ลายทแยงที่มีผลต่อสมบัติ ทางด้านความแข็งแรง และการฉีกขาดของผ้าทอ. วารสารวิจัย
มทร.กรุงเทพ, 9(1), 81-90.
เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์. (2558). การใช้กระบวนการโซลเจลเพื่อเพิ่มสมบัติของสิ่ งทอ : ผ้าสะท้อนน้ าและ
น้ ามัน. วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 4(1), 46-63.
ภูมินทร์ แสนเจริ ญสุข และ ภัทรธิรา ผลงาม. (2562).การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ทอในกลุ่มผ้าทอ
พื้นเมืองบ้านกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลาภู. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
(สทมส.), 25(1), 187-202.
รัชฎาพร บุญเรื อง (2564) กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองลาวครั่งแบบมีส่วนร่ วมของกลุ่ม

692

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แม่บา้ นพุน้ าร้อน อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี. วารสารสังคมศาสตร์ และมนุษยวิทยาเชิ งพุทธ , 6(4),
256-271.
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ. (2564). สถิติสิ่งทอไทย 2563/2564.
https://www.thaitextile.org/th/insign/downloadsrc.preview.58.html
สมจินดา ชมพูนุท, วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว, และ ปิ ยะพร คามภีรภาพพันธ์. (2563). ผลของการใช้ผา้ นาโน
ซิงค์ออกไซด์ต่อการเกิดผดผื่น ความชื้นและอุณหภูมิบริ เวณผิวหนังของผูร้ ับบริ การติดเตียง ชุมชน
คลองเตย. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 13(1), 192-208.
Daelemans, L., Faes, J., Allaoui, S., Hivet, G., Dierick, M., Hoorebeke, L. V., & Paepegem, W. V. (2016).
Finite element simulation of the woven geometry and mechanical behaviour of a 3D woven dry fabric
under tensile and shear loading using the digital element method. Composites Science and Technology,
137, 177-187. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2016.11.003.
Nilakantan, G., Keefe, M., Wetzel, E. D., Bogetti, T. A., & Gillespie, Jr. J. W. (2012). Effect of statistical yarn
tensile strength on the probabilistic impact response of woven fabrics. Composites Science and
Technology, 72, 320-329. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2011.11.021.

693

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ศักยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกน้ำชะขยะของโรงงำนเตำเผำ
ขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดภูเก็ต
Potential of Biogas Production of Leachate in Phuket Municipal Solid Waste
Incineration Plant
วรชัย อภิชาตบุตร1 และ มณีรัตน์ เข็มขาว1, 2*
Warachai Aphichatabut1 and Maneerat Khemkhao1, 2*
วิทยาลัยพลังงานและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนรัตนโกสิ นทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170
2
ศูนย์วิจยั สารสนเทศจุลินทรี ยแ์ ละผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจุลินทรี ย ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุ งเทพมหานคร 10800
1
Rattanakosin College for Sustainable Energy and Environment, Rajamangala University of Technology Rattanakosin,
Phutthamonthon, Nakhon Pathom, 73170, THAILAND
2
Microbial Informatics and Industrial Product of Microbe Research Center, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok, Bangkok 10800, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: maneerat.khe@rmutr.ac.th
1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน (Biochemical methane potential, BMP) ของ
น้ าชะขยะโรงงานเตาเผาขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนเทศบาลนครภู เก็ ต ที่ อั ต ราส่ ว นอาหารต่ อ จุ ลิ น ทรี ย์ (Food to
microorganism ratio, F/M ratio) 1.5, 2.9, 5.8, 11.6 และ 17.4 ภายใต้สภาวะไร้อากาศ ไม่ปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง
สภาวะอุณ หภูมิ ป กติ ผลการทดลองพบว่า ทุ ก F/M ratio มี ศัก ยภาพในการผลิ ตก๊ าซมี เทน อยู่ใ นช่ วง 143.12 –
286.13 L CH4/kg CODadded ซึ่ ง F/M ratio 1.5 ให้ค่ าศัก ยภาพในการผลิ ต ก๊ าซมี เทนสู งสุ ด เฉลี่ ย 286.13 L CH4/kg
CODadded มีสัดส่ วนก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพร้อยละ 64.05 มีประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสารอินทรี ยใ์ นรู ปซี โอดีท้ งั หมด
สู งสุ ด เฉลี่ยร้อยละ 94.11 มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 7.48 อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซี ยส และมีสัดส่ วนปริ มาณกรด
ไขมันระเหยได้ต่อค่าความเป็ นด่าง (VFA/Alkalinity) เท่ากับ 0.02
คำสำคัญ: ขยะมูลฝอยชุมชน ก๊าซชีวภาพ น้ าชะขยะ ศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทน โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดภูเก็ต
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Abstract
The objective of this research was to investigate the biochemical methane potential (BMP) of leachate
from the Phuket municipal solid waste incinerator plant. Food to microorganism (F/M) ratios of 1.5, 2.9, 5.8, 11.6
and 17.4 were tested under anaerobic conditions with no pH adjustment. The results showed that all F/M ratios
had the potential to produce methane in the range of 143.12 - 286.13 L CH4/kg CODadded. The F/M ratio of 1.5
showed the maximum methane production potential of 286.13 L CH4/kg CODadded with an average methane
content in biogas of 64.05%. This ratio has the highest average COD removal efficiency of 94.11% at a pH of
7.48 and an average temperature of 30 °C. The volatile fatty acid to alkalinity ratio was 0.02.
Keyword: municipal solid waste, biogas, leachate, biochemical methane potential, Phuket municipal solid waste
incineration plant
บทนำ
จังหวัดภูเก็ตมี การบริ หารจัดการแบบรวมศูนย์รองรั บการกาจัดขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ ท้ งั จังหวัด ซึ่ ง
จังหวัดภูเก็ตมอบให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ต ใช้วิธีกาจัด
ขยะด้วยกระบวนการเผา (Incineration) ขยะมูลฝอยจะมีความชื้นสู ง โดยเฉพาะขยะชีวภาพ เช่น เศษอาหาร มีน้ าอยู่
ร้อยละ 70 - 90 และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ (Micolucci et al., 2016) ซึ่ งระหว่างการเก็บขยะมูลฝอย การ
แยกน้ าออกจากขยะมู ล ฝอยก่ อ นการเผา และระหว่ า งการกัก เก็ บ ก่ อ นเข้า สู่ ก ระบวนการเผา จะมี น้ าชะขยะ
(Leachate) เกิดขึ้น หรื อน้ าชะขยะจากหลุมฝังกลบ (Landfill) (Bong et al., 2018) โดยข้อมูลจากโรงงานเตาเผาขยะ
มูลฝอยชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต ในปี 2562-2563 มีปริ มาณขยะมูลฝอยส่ งกาจัดที่ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
เฉลี่ย 900 ตัน/วัน โดยมีปริ มาณน้ าชะขยะเฉลี่ย 120 ลบ.ม./วัน มีค่าซี โอดี (Chemical oxygen demand, COD) เฉลี่ย
62.07 ก/ลิตร
น้ าชะขยะจัดเป็ นน้ าเสี ยที่ มีความเข้มข้นสู ง (high strength wastewater) เนื่ องจากมีค่าซี โอดี (COD ~ 10,000
mg/L) และสารอินทรี ยล์ ะลายน้ า (Dissolved organic matter, DOM) สู ง มีแอมโมเนีย-ไนโตรเจน โลหะหนัก และ/
หรื อ เกลืออนิ นทรี ย ์ (Baccot et al., 2017) ดังนั้นการปล่อยน้ าชะขยะโดยตรงจากขยะมูลฝอยอาจทาให้แหล่งรับน้ า
ชะขยะ เช่ น แหล่งน้ า หรื อดิ นเสี ยหายอย่างรุ นแรงได้ เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่ เกิ ดขึ้นจากน้ าชะขยะ ได้มีการ
สารวจวิธีการต่าง ๆ ในการบาบัดน้ าชะขยะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ วิธีการทางชีวภาพ เช่น การทาปุ๋ ยหมัก และ
การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิ เจน (Anaerobic digestion, AD) ขณะที่วิธีการทางเคมี -กายภาพ นิ ยมใช้ การดูดซับ
การสร้างตะกอน/ การรวมตะกอน การเกิดออกซิเดชันทางเคมี และการตกตะกอน เป็ นต้น (Baccot et al., 2017) ซึ่ง
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กระบวนการ AD ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็ นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากที่สุดวิธีหนึ่ง ในการบาบัดน้ าเสี ยอินทรี ย ์
ที่มีความเข้มข้นสูง (Luo et al, 2015)
จากงานวิจยั ที่ผ่านมา Liu et al. (2010) บ่งชี้ ว่า น้ าชะขยะจากการปรับสภาพขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางชี วภาพ
และทางกล (biological-mechanical treatment) สามารถบาบัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในเครื่ องปฏิกรณ์ชีวภาพ แบบ
ชั้นเม็ดตะกอนแบบขยายตัว โดยร้อยละ 80 ของ COD ที่ป้อนเข้า หรื อร้อยละ 83 ของ COD ที่ยอ่ ยสลายทางชีวภาพ
ถูกแปลงเป็ นก๊าซมีเทน และมีอตั ราการผลิตก๊าซมีเทน 6.0 ล./ล./วัน ขณะที่ Luo et al. (2015) รายงานว่า COD ร้อย
ละ 60–96 ของน้ าชะขยะจากหลุมฝังกลบสามารถบาบัดได้ เกิดเป็ นผลได้ก๊าซมีเทน (methane yield) 0.3-0.4 ลบ.ม./
กก. COD เมื่อป้อน COD 5,000– 100,100 มก./ลิตร และมีอตั รารับภาระสารอินทรี ยช์ ่วง 0.70–79 กก. COD/ลบ.ม./
วัน Baccot et al. (2017) ทดสอบศักยภาพการผลิ ตก๊าซมี เทนจากน้ าชะขยะจากหลุมฝั งกลบ พบว่า ให้ผลได้ก๊าซ
มีเทนสูงสัดเท่ากับ 4,257 มล./ ก. คาร์บอนอินทรี ยล์ ะลายน้ า และมีสัดส่ วนก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพเฉลี่ยเท่ากับร้อย
ละ 56 ส่วน Lei et al. (2016) ได้นาผ้าคาร์บอน (carbon cloth) ใส่ เข้าไปในเครื่ องปฏิกรณ์เพื่อใช้บาบัดน้ าชะขยะจาก
โรงเผาขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า อัตรารับภาระสารอินทรี ยเ์ พิ่มขึ้นร้อยละ 34.2 บาบัด COD ได้ร้อยละ 80-90 และ
ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 8.9-11.5 ล./วัน
จากการรวบรวมข้อมูลน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจริ งของโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า
ลักษณะน้ าเสี ยของโรงงานเป็ นน้ าเสี ยที่มีความสกปรกปนเปื้ อนสู งมาก โดยเฉพาะค่าบีโอดีสูงถึง 35,346 มล.ก./ล.
ค่าซีโอดี 62,066 มล.ก./ล. ของแข็งแขวนลอย 5,800 มล.ก./ล. และค่าไขมันและน้ ามัน 5,096 มล.ก./ล. จากลักษณะ
ของน้ าเสี ยดังกล่าวสามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดิบเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาศักยภาพการเกิดก๊าซชี วภาพจากน้ าชะขยะมูลฝอยชุมชนจากโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนคร
ภูเก็ต
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำกตะกอนหัวเชื้อและน้ำชะขยะ
งานวิ จัย นี้ ใช้ตัวอย่า งหั วเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ม าจากระบบหมัก ถัง ปฏิ ก รณ์ ไ ร้ อ ากาศแบบแผ่ น กั้น (Anaerobic
Baffled Reactor, ABR) ของโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต (PK) ซึ่งคุณสมบัติของกากตะกอน
หัวเชื้อจุลินทรี ยแ์ สดงในตารางที่ 1 โดยหัวเชื้อจุลินทรี ยจ์ ะถูกกรองเอาเศษขนาดใหญ่ออกก่อนนามาใช้ทดลอง ใช้
ตัวอย่างน้ าชะขยะจากโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้าเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่ งคุณสมบัติของน้ าชะขยะ
แสดงในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 คุณสมบัติของหัวเชื้อจุลินทรี ยแ์ ละน้ าชะขยะ
Inoculum

pH

Phuket (PK)

7.60

Wastewater

pH

Leachate

5.52

TOC
(g/L)
1.43

tCOD
(g/L)
62.07

sCOD
(g/L)
43.00

TS
(g/L)
34.42

MLVSS
(g/L)
10.68

TS
(g/L)
106.33

SS
(g/L)
141.00

SS
(g/L)
5.80

VFA
(g/L)
12.44

ALK
(g/L)
5.02

VS
(g/L)
35.70
VFA/
ALK
2.48

VSS
(g/L)
33.24

SVI
(mL/g)
5.17

TKN
(g/L)
1.04

NH3-N
(mg/L)
868

2. วิธีกำรทดลอง
ศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทน (BMP) ของน้ าชะขยะด้วยการทดลองแบบกะ (Batch) โดยมีตวั แปรต้น คือ
อัตราส่ วนอาหารต่อหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ ตัวแปรตาม คือ ปริ มาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ สัดส่วนก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ
ประสิ ทธิภาพการกาจัดซีโอดีและของแข็ง ส่ วนตัวแปรควบคุม คือ สภาวะไร้อากาศ ทาการเตรี ยมสัดส่ วนระหว่าง
น้ าชะขยะกับหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ (F/M ratio) ตามตารางที่ 2 และปรับปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ ให้ได้ปริ มาตรรวมเท่ากับ
1,000 มล. (Seswoya et al., 2018) โดยไม่มีการปรับค่าพีเอช จากนั้นทาการไล่อากาศด้วยไนโตรเจนเป็ นเวลา 5 นาที
ปิ ดปากขวดด้วยจุกยางดาและใช้พาราฟิ ล์มพันเพื่อป้ องกันก๊าซชีวภาพรั่วซึ มออกจากชุดทดลอง จากนั้นทาการต่อ
ชุดทดลองกับถุงเก็บก๊าซชีวภาพ (Edward et al., 2015) และแท่งวัดอุณหภูมิ ดังแสดงในรู ปที่ 1 โดยไม่ได้ควบคุม
อุณหภูมิ
ตำรำงที่ 2 อัตราส่ วนอาหารต่อหัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้สาหรับหมักแต่ละชุดการทดลอง
F/M ratio
Leachate
Inoculum
Leachate
Inoculum
Tap water
(gCOD/L)
(gVSS/L)
(mL)
(mL)
(mL)
1.5
2.9
5.8
11.6
17.4

3.88
7.76
15.52
31.03
46.55

2.67
2.67
2.67
2.67
2.67

62.50
125.00
250.00
500.00
750.00

250.00
250.00
250.00
250.00
250.00

687.50
625.00
500.00
250.00
0.00

working
volume (mL)
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

บันทึกปริ มาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในถุงเก็บก๊าซ วัดอุณหภูมิในขวดการทดลอง เก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพทา
ได้โดยปิ ดวาล์วที่ชุดหมักและที่ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพ จากนั้นใช้กระบอกฉี ดยาดูดก๊าซชีวภาพออกจากถุง และ
นาไปบรรจุ ในขวดเก็ บ ตัวอย่างก๊าซชี วภาพ ซึ่ งตัวอย่างก๊ าซชี วภาพจะถูก นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊ าซ
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ชี วภาพด้วยเครื่ องแก๊สโครมาโทกราฟี ด้วยตัววัดสัญญาณชนิ ดสภาพนาความร้อนต่อไป เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลอง
ตัวอย่างน้ าที่อยู่ในขวดการทดลองจะถูกนาไปวิเคราะห์หาค่าพีเอช ค่าซี โอดีท้ งั หมด (tCOD) และซีโอดีที่ละลายได้
(sCOD) ค่าของแข็งทั้งหมด (total solid, TS) และของแข็งแขวนลอย (suspended solid, SS) ปริ มาณกรดอิ นทรี ย ์
ระเหยง่ าย (volatile fatty acid, VFA) และค่ า สภาพความเป็ นด่ าง (alkalinity) ส่ ว นหั วเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์จ ะถู ก น าไป
วิเคราะห์หาค่าตะกอนแขวนลอยระเหยได้ (mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS)

รู ปที่ 1 แบบจาลองระบบหมักแบบ Batch
3. วิธีวิเครำะห์
วัดค่าพีเอชด้วยเครื่ องวัดพีเอช โดยวิธี electrometric method ค่าซี โอดีท้ งั หมดและซี โอดีที่ละลายได้โดยวิธี
close reflux-colorimetric method ค่าของแข็งทั้งหมด ค่าของแข็งแขวนลอย ค่าของแข็งทั้งหมดระเหยได้ (volatile
solid, VS) และค่ า ของแข็ ง แขวนลอยระเหยได้ (volatile suspended solid, VSS) ทดสอบตามวิ ธี ก ารมาตรฐาน
สาหรั บการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสี ย (APHA, AWWA&WAF, 2012) ปริ มาณกรดอินทรี ยร์ ะเหยง่าย และค่าสภาพ
ความเป็ นด่าง ด้วยวิธี direct titration method ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ด้วยวิธี Kjedahl method ค่าแอมโมเนี ยไนโตรเจน ( NH3-N) ด้ ว ยวิ ธี Distillation & titrimetric method ปริ ม าณอิ น ทรี ย ์ค าร์ บ อนทั้ ง หมด (total organic
carbon, TOC) ด้ ว ยวิ ธี In-house method : LBEN-09149 base on United States Environmental Protection Agency,
2004, EPA method 9060 A, Revision 1.0 ค่าดัชนี ปริ มาตรตะกอน (sludge volume index, SVI) ด้วยวิธี volumetric
test ค่าตะกอนแขวนลอยระเหยได้ (mixed liquor volatile suspended solids, MLVSS) เผาที่อุณหภูมิ 550  50 องศา
เซลเซียส
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
รู ปที่ 2 แสดงสภาพความเป็ นกรด-ด่าง และค่าพีเอช ก่อนการทดลอง เมื่อน้ าชะขยะผสมกับหัวเชื้อจุลินทรี ย ์
ค่าพีเอชเริ่ มต้นในชุดการทดลองอยู่ในช่วง 6.33-7.43 ซึ่ งค่าพีเอชจะลดลงและค่า VFA/ALK เพิ่มขึ้น เมื่อปริ มาณ
ของน้ าชะขยะเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามค่าพีเอชดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ นัน่
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10,000

9
8
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4
3
2
1
0

8,000
6,000
4,000
2,000
0

VFA before
VFA after

pH

VFA and alkalinity concentrations (mg/L)

คือ 6.5-7.5 (ซันวานี และชัยรัตน์ , 2559) ซึ่ งถ้าหากพีเอชลดลงต่ากว่า 5.0 ก็จะหยุดกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
(คฑาพล ปิ่ นพัฒนพงศ์, 2563) เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง ค่าพีเอชเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 7.53-7.82 ค่าสภาพความเป็ นด่าง
และค่าสภาพความเป็ นกรดก่อนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิ เจน อยูใ่ นช่วง 2,255.87-5,790.28 มล.ก/ล. และ 1,304.847,886.83 มล.ก/ล. ตามลาดับ ซึ่งบางอัตราส่วนจะมีค่าสภาพความเป็ นกรดสูง สภาพความเป็ นด่างต่ากว่าค่าที่แนะนา
สาหรับการผลิตมีเทนที่เหมาะสม คือ ควรมีค่าสภาพความเป็ นด่างมากกว่า 3,000 มล.ก./ล. และค่าสภาพความเป็ น
กรดน้อยกว่า 1,000 มล.ก./ล. (Holliger et al., 2016) การผลิตมีเทนไม่ได้ถูกยับยั้ง และเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า
ค่าสภาพความเป็ นกรดลดลงเหลือไม่ถึง 262 มล.ก./ล. ขณะที่สภาพความเป็ นด่างทุกอัตราส่ วนเพิ่มขึ้นเกิน 3,000
มล.ก./ล. ทุกอัตราส่วน ซึ่งปริ มาณกรดไขมันระเหยได้ลดลง เนื่องจากจุลินทรี ยก์ ลุ่มผลิตมีเทนได้เปลี่ยนกรดไขมัน
ระเหยได้เป็ นมีเทนจนหมด ทาให้ค่าพีเอชเพิ่มขึ้นด้วย (Pavi et al, 2017) ส่ งผลให้ค่า VFA/ALK ลดลงด้วย แสดงให้
เห็นว่า ค่าสภาพความด่างสามารถรักษาสมดุลความเป็ นกรด-ด่างในระบบได้ดี

ALK before
ALK after
pH before
pH after

F/M 1.5 F/M 2.9 F/M 5.8 F/M 11.6 F/M 17.4

รู ปที่ 2 ค่าสภาพความเป็ นกรด ด่าง และค่าพีเอช
จากการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนของน้ าชะขยะที่ อตั ราส่ วนต่าง ๆ เป็ นเวลา 31 วัน (รู ปที่ 3) พบว่า
การเพิ่มปริ มาณน้ าชะขยะแปรผันโดยตรงกับปริ มาณก๊าซชี วภาพที่ผลิตได้ นั่นคือปริ มาณก๊าซชี วภาพสะสมมาก
ที่ สุ ด พบใน F/M ratio17.4 เท่ า กั บ 14,796.17  2,427.50 มล. รองลงมาคื อ F/M ratio 11.6, 5.8, 2.9 และ1.5
ตามล าดับ แสดงให้เห็ นว่า เชื้ อในระบบมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการใช้ส ารอิ นทรี ยใ์ นน้ าชะขยะเพื่ อเปลี่ ยนเป็ นก๊ าซ
ชีวภาพได้ดี โดยปกติช่วงแรกของการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน จุลินทรี ยจ์ ะใช้เวลาในการปรับตัวและเจริ ญเติบโต
ช้า เมื่อคุน้ เคยกับวัสดุหมักแล้ว จะทาให้ปริ มาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นค่อย ๆ เพิ่มสู งขึ้น และอุณหภูมิในการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29-31 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิที่จุลินทรี ยก์ ลุ่ม Mesophilic (20-45 องศาเซลเชียส) ทางานไม่
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ส่ งผลกระทบต่อการทางานของระบบ และการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยก์ ลุ่มผลิตมีเทน (อัฆพรรค์ วรรณโกมล ,
2560)
สัดส่ วนมีเทนอยูใ่ นช่วงร้อยละ 59.23-64.05 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วงร้อยละ 13.28-19.81 ส่ วนที่
เหลื อจะเป็ นก๊ าซอื่น ๆ อยู่ในช่ วงร้อยละ 16.14-27.49 เมื่ อเพิ่มปริ มาณน้ าชะขยะ สัดส่ วนมี เทนในก๊าซชี วภาพมี
แนวโน้มลดลง อาจเนื่ องมาจากเชื้อกลุ่มก๊าซผลิตมีเทนจากการเปลี่ยนก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนเป็ น
ก๊าซมีเทน (Hydrogenotrophic methanogens) ทางานไม่สมบูรณ์ ทาให้มีสัดส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพ
สู ง ซึ่ง F/M ratio ที่มีสัดส่ วนมีเทนมากที่สุดคือ 1.5 รองลงมาคือ 2.9, 5.8, 11.6 และ 17.4 ตามลาดับ โดยมีศกั ยภาพ
ในการผลิตก๊าซมีเทนอยูใ่ นช่วง 143.12 – 286.13 L CH4/kg CODadded
75
60

15,000

45
10,000
30
5,000

Methane content (%)

Cummulative biogas and CH4 production
(mL)

20,000

Biogas
Methane
CH4 content

15

0

0
F/M 1.5 F/M 2.9 F/M 5.8 F/M 11.6 F/M 17.4

รู ปที่ 3 ปริ มาณก๊าซชีวภาพ มีเทนสะสม และสัดส่วนมีเทนในก๊าซชีวภาพ
ประสิ ท ธิ ภาพการกาจัดของแข็งและซี โอดี แสดงในรู ปที่ 4 ซึ่ งประสิ ท ธิ ภาพการก าจัดของแข็งทั้งหมดมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 61.57-73.04 โดยประสิ ทธิ การกาจัดของแข็งทั้งหมดเฉลี่ยสู งสุ ดที่ F/M ratio 5.8 ร้อยละ
73.04 และประสิ ทธิภาพการกาจัดต่าสุดใน F/M 2.9 ร้อยละ 61.57 ขณะที่ประสิ ทธิภาพการกาจัดของแข็งแขวนลอย
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในช่วง 96.27-98.47 ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายสารอิ นทรี ยใ์ นรู ปซี โอดีท้ งั หมด
(tCOD) และสารอิ น ทรี ยใ์ นรู ป ซี โอดี ล ะลายน้ า (sCOD) อยู่ในช่ วงร้อยละ 88.65-94.11 และร้อยละ 85.73-97.40
ตามลาดับ โดย F/M ratio ที่มีประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสู งสุ ดคือ 1.5 รองลงมาคือ 11.6, 17.4, 5.8 และ 2.9 ตามลาดับ
ค่าของแข็งทั้งหมดและของแข็งแขวนลอยลดลง เนื่ องจากการย่อยสลายโดยจุ ลินทรี ยก์ ลุ่มย่อยสลาย (ชุ ติมา คุณ
ภักดี, 2560) ซึ่ งหากปริ มาณของแข็งที่อยู่ในน้ าเสี ยค่อนข้างสู ง จะมีผลต่อศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ (นภดล
โพชกาเนิด, 2562) ในน้ าชะขยะมีโครงสร้างสารอินทรี ยท์ ี่ซบั ซ้อนและไม่ได้ผา่ นการปรับสภาพเบื้องต้นก่อน จะทา
ให้จุลินทรี ยไ์ ม่สามารถย่อยสลายสารอินทรี ยท์ ี่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนได้เต็มประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
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การผลิตก๊าซชีวภาพทาให้มีค่าไม่สูง (ธนพล แสงสว่าง, 2561) ซึ่งงานวิจยั นี้ มีค่าประสิ ทธิภาพในการกาจัดซีโอดีสูง
และร้อยละมากกว่า 88 ถูกเปลี่ยนเป็ นก๊าซมีเทน
Solids and COD removal efficiencies (%)
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รู ปที่ 4 ประสิ ทธิภาพการกาจัดของแข็งและซีโอดี
สรุปผล
น้ าชะขยะของโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตมีค่าศักยภาพในการผลิตมีเทนอยู่ในช่วง
143.12 –286.13 L CH4/kg CODadded โดย F/M ratio 1.5 ให้ ค่ า ศั ก ยภาพในการผลิ ต มี เทนสู ง สุ ด 286.13 L CH4/kg
CODadded และมีสัดส่ วนมีเทนสู งสุ ดร้อยละ 64.05 มีประสิ ทธิภาพการกาจัดสารอินทรี ยใ์ นรู ปซีโอดีร้อยละ 94.11 ค่าพี
เอช 7.43 เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยเ์ พื่อผลิตมีเทน สัดส่ วนปริ มาณกรดไขมันระเหยได้ต่อค่าความ
เป็ นด่างอยู่ที่ 0.02 ซึ่งเหมาะสมต่อการเดินระบบสาหรับผลิตก๊าซชีวภาพ อย่างไรก็ตามควรมีการทาการทดลองใน
ระดับห้องปฏิบตั ิการแบบกึ่งต่อเนื่ องและแบบต่อเนื่ องเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
ผลิ ตก๊าซชี วภาพจากน้ าชะขยะ ได้แก่ อุณหภูมิ การกวนผสม สภาพความเป็ นกรด-ด่าง อัตรารับภาระสารอินทรี ย ์
และอัตราส่ วนระหว่างน้ าเสี ยต่อจุลินทรี ย ์ เป็ นต้น
กิตติกรรมประกำศ
ผูว้ ิ จัย ขอขอบคุ ณ โรงเผาขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนและผลิ ตไฟฟ้ า จังหวัด ภู เก็ ต ที่ เอื้ อเฟื้ อสถานที่ ตัวอย่า งและ
เครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทดลอง และขอขอบคุณศูนย์วิจยั ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ สาหรับเอื้อเฟื้ อเครื่ องแก๊สโครมาโทกราฟี ด้วยตัววัดสัญญาณ
ชนิดสภาพนาความร้อน สาหรับทดสอบองค์ประกอบก๊าซ
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั นิ ยมใช้ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์สาหรับอบแห้งอาหารมากขึ้น เนื่ องจากตูอ้ บแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถลดเวลาในการตากได้ นอกจากนี้ ยงั ช่วยป้ องกันฝุ่ น แมลง มารบกวนอาหารที่ตาก แต่ตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีขนาดและวัสดุที่ใช้ทาโครงหลังคาที่แน่ นอนเพราะผูอ้ อกแบบจะออกแบบให้เหมาะกับ
ลัก ษณะงานที่ ใช้เป็ นหลัก จากการวิ จยั ก่ อนหน้านี้ (พัฒนพงษ์ และคณะ, 2563) คณะผูว้ ิจยั ได้ขนาดของตู้อบที่
ต้องการแล้ว ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาการกระจายอุณหภูมิภายในตูอ้ บเมื่อเลือกใช้วสั ดุทาโครงหลังคาที่ต่างกัน
3 ชนิด คือ กระจก โพลีคาร์บอเนต และอะคริ ลิคใส โดยทาการเก็บข้อมูลอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในตูอ้ บ จาก
การศึกษาพบว่า กระจก ให้อุณหภูมิเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 46 องศาเซลเซียส ตามด้วย โพลีคาร์บอเนต และอะคริ ลิค
ใส ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 43 และ 41 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
คำสำคัญ: ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การกระจายอุณหภูมิ กระจก โพลีคาร์บอเนต อะคริ ลิคใส
Abstract
Nowadays, solar dryers are increasingly used for drying food, because solar dryers can reduce time. It also
helps prevent dust and insects from disturbing the food. But the solar dryer does not have the exact size and
material used to make the roof frame because the designer will design it to befit the type of work that is used
primarily. Based on previous research (Phattanapong et al., 2020), researchers have now obtained the required
size of the solar dryer. Therefore, this research aims to study the temperature distribution inside the solar dryer
when choosing 3 different roof truss materials, namely glass, polycarbonate and clear acrylic. Temperature data
was collected at different locations within the solar dryer. The study found that glass had the highest mean
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temperature of 46C, followed by polycarbonate and clear acrylic with the highest mean temperatures of 43C
and 41C, respectively.
Keyword: solar dryer, temperature distribution, glass, polycarbonate, clear acrylic
บทนำ
การถนอมอาหารสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การเชื่อม การหมักดอง การแช่อิ่ม การกวน การตากแห้ง การแช่
แข็ง เป็ นต้น ในกรณี ของการตากแห้งทาได้โดยนาผลิ ตภัณฑ์ที่จะตาก เช่น เนื้ อสัตว์ ปลา ผัก หรื อผลไม้ เป็ นต้น
หมักตามสู ตรที่ ตอ้ งการจากนั้นนาไปตากแดดให้แห้ง ซึ่ งกระบวนการในการตากแห้งไม่ยุ่งยาก สามารถถนอม
อาหารได้คราวละมากๆ และเก็บรักษาได้นาน ทาให้การถนอมอาหารโดยการตากแห้งเป็ นที่นิยมอย่างมาก ปัจจุบนั
การตากแห้งนอกจากจะเก็บผลิตภัณฑ์ตากแห้งไว้บริ โภคในครัวเรื อนแล้ว ยังตากแห้งเพื่อจาหน่ายด้วยไม่ว่าจะเป็ น
ปลาแดดเดียว หมูแดดเดียว กล้วยตาก เป็ นต้น การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการตากแห้งต่างๆ ทาได้ 2 ช่องทาง
หลักๆ คือ (1) การวางจาน่ายตามท้องตลาด และ (2) การจาหน่ายทางออนไลน์ การจาหน่ายทางออนไลน์เป็ นที่นิยม
อย่างมากในปั จจุบนั เพราะผูซ้ ้ื อสามารถติดต่อกับผูข้ ายได้สะดวก สามารถซื้ อ-ขายได้ตลอดเวลา ทาให้ผผู ้ ลิตต้องมี
การเพิ่มกาลังการผลิตสิ นค้าเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า ในอดีตการตากแห้งจะนาผลิตภัณฑ์ที่จะตากแห้ง
ไปตากแดดโดยตรง ซึ่ งอาจใช้เวลาประมาณ 1-3 วันหรื อมากกว่านั้นตามสภาพอากาศ (มานะ และคณะ, 2563) ใน
ระหว่างที่ตากแห้งนั้นอาจมีฝนุ่ ละออง หรื อการรบกวนจากแมลงต่างๆ ซึ่งส่ งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวผูผ้ ลิตและนักวิจยั ก็ทราบเป็ นอย่างดี ทาให้ผูผ้ ลิตและนักวิจยั หลายๆ กลุ่มพยายามศึกษาออกแบบ รวมถึง
สร้างตูอ้ บแบบต่างๆ เพื่อผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพมากที่สุด และทันความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เช่ น (ประทีป
และ อาไพศักดิ์, 2553) ทาการศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งและสัมประสิ ทธิ์การแพร่ ของปลานิล (ประทีป และ
ณั ฏ ฐ์ ธ นั น , 2559) ท าการศึ ก ษาการอบแห้ ง ขนมนางเล็ ด ด้ว ยตู้อ บแห้ ง พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ (สุ พ รพิ ศ , 2558)
ทาการศึกษากระบวนการอบแห้งปลากุเลาด้วยเครื่ องอบแห้งพลังงานไฟฟ้า โดยใช้การควบคุมอุณหภูมิแบบพีไอดี
(ประพันพงษ์ และ อาไพศัก ดิ์ , 2556) ท าการศึก ษาอิทธิ พ ลของอัตราส่ วนสมมูล ต่อประสิ ทธิ ภาพการไหลเวีย น
อากาศภายในเครื่ องอบแห้งแสงอาทิตย์ (อนิรุทธิ์ และ สมบัติ, 2556) ทาการศึกษาเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิ ดพาความร้อนแบบธรรมชาติและชนิ ดพาความร้อนแบบบังคับ (นัฑพงศ์ และคณะ, 2557) ศึกษาตูอ้ บพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ทาจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต (เสาวลักษณ์, 2560) ศึกษาเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมินิกรี น
เฮาส์เพื่อชุมชน (กิตติศกั ดิ์ และ วริ ศ, 2557) ศึกษาตูอ้ บปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร่ วมกับขดลวดทา
ความร้อน (สุ ห์ดี และ ภาณุมาศ, 2559) ศึกษาเตาอบแห้งพริ กชี้ฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าร่ วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
(ธี รเดช และคณะ, 2553) ศึกษาการพัฒนากระบวนการอบแห้งปลาด้วยเครื่ องอบแห้งพลังงานร่ วมแสงอาทิ ตย์ ไฟฟ้า ภายใต้สภาพภูมิอากาศภาคใต้ของประเทศไทย (ศิริรัตน์ และ ณรงค์, 2555) ศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้ง
พริ กไทยด้วยเครื่ องอบแห้งลมร้อน เป็ นต้น จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
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สร้างตูอ้ บแห้งในลักษณะที่ต่างกัน เพื่อที่จะทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการตากแห้งมาโดยตลอดซึ่ งแต่ละวิธีก็มีข้ นั ตอน
การศึกษา การออกแบบ และทดลอง ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถพัฒนาการผลิตภัณฑ์ได้ท้ งั สิ้ น
จากการศึกษาวิจยั ของคณะผูว้ ิจยั ที่ได้ทาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (มานะ และคณะ, 2563) ศึกษาอิทธิพลของ
โครงหลังคาต่อการกระจายตัวของอากาศในเครื่ องอบแห้งปลาพลังงานแสงอาทิตย์ และ (พัฒนพงษ์ และคณะ,
2563) ศึกษาด้วยการทานายพื้นที่รับพลังงานจากรังสี อาทิตย์ต่อการกระจายความร้อนด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิง
คานวณ ทาให้ได้ขนาดและลักษณะของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ที่เหมาะกับการใช้งานในครัวเรื อนที่ตอ้ งการ
แล้ว นอกจากขนาด และลักษณะของห้องอบแห้งแล้ว ส่วนประกอบของห้องอบแห้งที่สาคัญอีกหนึ่งส่วนคือหลังคา
และผนังรอบๆ ห้องอบแห้ง ถ้าหากเลือกวัสดุที่เหมาะสมจะช่วยในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศภายในห้องอบแห้ง
ทาให้ลดเวลาในการอบแห้งของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จะทาการทดลองเพื่อหาการกระจายอุณหภูมิ
ของอากาศภายในห้องอบแห้งที่ ส ร้างขึ้นโดยเลื อกใช้วสั ดุ ที่ ต่างกัน 3 แบบ คือ กระจกใส โพลี คาร์ บอเนต และ
อะคริ ลิคใส จากนั้นนาผลของอุณหภูมิที่ได้เปรี ยบเทียบกันเพื่อหาวัสดุที่เหมาะกับขนาดและลักษณะของตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. วัสดุอุปกรณ์
1. ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นตามขนาดที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้
(พัฒนพงษ์ และคณะ, 2563) ดังแสดงในรู ปที่ 1
2. วัสดุที่ใช้ทาหลังคาในการศึกษานี้ มี 3 ประเภท คือ กระจกใส โพลีคาร์บอเนต และอะคริ ลิคใส โดยวัสดุ
ทั้ง 3 ประเภทโปร่ ง ใสโดยหลัก การสามารถท าให้ รั ง สี ห รื อ แสงอาทิ ต ย์ส ามารถทะลุ ผ่ านเข้า ไปยัง ตู้อ บได้
รายละเอียดของวัสดุต่าง ๆ ดังนี้
- กระจกใส
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 50 * 100 * 5 มิลลิเมตร จานวน 1 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 25 * 50 * 5 มิลลิเมตร จานวน 4 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 10 * 25 * 5 มิลลิเมตร จานวน 4 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 35 * 100 * 5 มิลลิเมตร จานวน 2 แผ่น
- โพลีคาร์บอเนต
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 50 * 100 * 5 มิลลิเมตร จานวน 1 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 25 * 50 * 5 มิลลิเมตร จานวน 4 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 10 * 25 * 5 มิลลิเมตร จานวน 4 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 35 * 100 * 5 มิลลิเมตร จานวน 2 แผ่น
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- อะคริ ลิคใส
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 50 * 100 * 5 มิลลิเมตร จานวน 1 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 25 * 50 * 5 มิลลิเมตร จานวน 4 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 10 * 25 * 5 มิลลิเมตร จานวน 4 แผ่น
ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา 35 * 100 * 5 มิลลิเมตร จานวน 2 แผ่น
เมื่อนาไปประกอบกับโครงตูอ้ บแห้งแล้ว แสดงรู ปที่ 1 และทาการกาหนดตาแหน่งในการวัดอุณหภูมิ ซึ่ ง
ตาแหน่ งในการวัดอุณหภูมิน้ ี มี 3 แถว (1), (2) และ (3) แต่ละแถวห่ างกัน 15 เซนติเมตร และแต่ละจุดวัดอุณหภูมิ
ห่างกันจุดละ 10 เซนติเมตร
2. เทอร์ โมคัปเปิ ลชนิ ดเค (สาหรับวัดอุณหภูมิของอากาศภายในห้องอบแห้ง) ซึ่ งเทอร์ โมคัปเปิ ล รุ่ น SPL
T_S/101 และใช้ ดาต้าล็อกเกอร์ ในการบันทึกข้อมูล
2. วิธีกำรทดลอง
เพื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล อุ ณ หภู มิ ที่ ไ ด้จ ากการทดลองเปรี ย บเที ย บกัน ระหว่างวัส ดุ 3 ชนิ ด คือ กระจกใส โพลี
คาร์บอเนต และอะคริ ลิคใส ของการศึกษาวิจยั นี้มีข้นั ตอนดังนี้
1. ติดตั้ง เทอร์โมคัปเปิ ลชนิดเค (สาหรับวัดอุณหภูมิของอากาศภายในห้องอบแห้ง) ตามจุดและตาแหน่ งวัด
อุณหภูมิ ซึ่งตาแหน่งในการวัดอุณหภูมิน้ ี มี 3 แถว (1), (2) และ (3) แต่ละแถวห่างกัน 15 เซนติเมตร และแต่ละจุดวัด
อุณหภูมิห่างกันจุดละ 10 เซนติเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 1
2. บันทึกเวลาเริ่ มต้นทดลอง และบันทึกอุณหภูมิเมื่อเวลาผ่านไป 1 ชัว่ โมง (ต่อการทดลอง 1 ซ้ า) ในการวัด
ความอุณหภูมิของอากาศภายในห้องอบแห้งจะทาการวัดกรณี ละ 3 ซ้ า โดยกาหนดเงื่อนไขในการทดลองแต่ละรอบ
การทดลอง คือ ทดลองในวันเดียวกัน ในระหว่างการทดลองไม่มีเมฆบังแสงอาทิตย์ รอบที่ 1 เวลาทดลอง 11.00 –
12.00 น. รอบที่ 2 เวลาทดลอง 12.15 – 13.15 น. และรอบที่ 3 เวลาทดลอง 13.30 – 14.30 น. และทาการทดลอง
ในช่วงเดือนเมษายน 2564 โดยทดลองทีละวัสดุ แต่ละวัสดุมีการทดลองซ้ า 3 ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันเป็ นจานวน 3
วัน แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงผลในรู ปแบบค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแต่ละจุด
3
2

1
15 cm

รู ปที่ 1 ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
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ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
จากการศึกษาอิทธิ พลของวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อหาวัสดุที่
เหมาะการทาหลังคาตูแ้ ห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น ในการศึกษาวิจยั นี้ เลือกใช้วสั ดุ 3 ชนิด คือ กระจกใส โพลี
คาร์ บอเนต และ อะคริ ลิคใส เมื่อพิจารณาการกระจายอุณหภูมิเ ฉลี่ยภายในห้องอบแห้งแถวที่ 1 และแถวที่ 3 ดัง
แสดงในรู ปที่ 2(a) และ (c) พบว่าทั้ง 3 วัสดุมีลกั ษณะการกระจายอุณหภูมิคล้ายกัน คือตาแหน่งหัวและท้ายของห้อง
อบแห้งจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริ เวณกึ่งกลางห้องอบแห้ง เพราะเป็ นตาแหน่งใกล้ผนังด้านหัวและด้านท้ายของห้อง
อบแห้ง จึงทาให้ได้รับอิทธิ พลการแผ่รังสี ความร้อนจากวัสดุที่ใช้ทาหลังคาด้านหัวและด้านท้ายมากกว่าบริ เวณที่
ห่างออกมาจากผนัง ถึงแม้จะมีลกั ษณะการกระจายอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งแถวที่ 1 และแถวที่ 3 จะคล้ายกันทั้ง
3 วัสดุ แต่กระจกใส มีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 46.97 องศาเซลเซียส รองลงมาคือ โพลีคาร์บอเนต และ อะคริ ลิค
ใส ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 44.00 องศา เซลเซียส และ 42.07 องศาเซลเซียส ตามลาดับ

(a) แถวที่ 1

(b) แถวที่ 2
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(c) แถวที่ 3
รู ปที่ 2 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในห้องอบแห้งแต่ละแถว

รู ปที่ 3 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในห้องอบแห้ง
เมื่ อพิ จารณาการกระจายอุณ หภูมิ ภายในห้องอบแห้งแถวที่ 2 ดังแสดงในรู ป ที่ 2(b) พบว่า ทั้ง 3 วัส ดุ มี
ลักษณะการกระจายอุณหภูมิคล้ายกันซึ่ งตาแหน่งหัวและท้ายของห้องอบแห้งจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริ เวณกึ่งกลาง
ห้องอบแห้งเหมือนกับแถวที่ 1 และ แถวที่ 3 ถึงแม้จะมีลกั ษณะการกระจายอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งแถวที่ 2 จะ
คล้ายกันทั้ง 3 วัสดุ แต่กระจกใส มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ ากับ 44.35 องศาเซลเซี ยส รองลงมาคือ โพลีคาร์ บอเนต และ
อะคริ ลิคใส ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 41.38 องศา เซลเซียส และ 39.45 องศาเซลเซียส ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแล้วจะ
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พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแถวที่ 2 จะต่ากว่าแถวที่ 1 และ แถวที่ 3 อาจเป็ นเพราะเป็ นแถวที่อยู่ตรงกลางทาให้ได้รับ
อิทธิพลของการแผ่รังสี ความร้อนจากผนังด้านข้างน้อยกว่าแถวที่ 1 และ แถวที่ 3 สาเหตุที่อุณหภูมิเฉลี่ยของวัสดุท้ งั
สามประเภทไม่เท่ากันอาจเพราะคุณสมบัติในการกระจายรังสี ความร้อนของกระจกใสดีกว่า โพลีคาร์บอเนต และ
อะคริ ลิคใส จึงทาให้กระจกใสมีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งที่สุด แต่ถา้ วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการกระจายรังสี ความร้อน
ดีกว่ากระจกใส อาจใช้วสั ดุน้ นั ทดแทนกระจกใสในการทาผนังห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ได้เช่นกัน
รู ปที่ 3 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในห้องอบแห้ง พบว่า กระจกใส ให้อุณหภูมิภายในห้องอบแห้งแต่
ละแถวในทุกตาแหน่งสูงที่สุด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 46 องศาเซลเซียส รองลงมาคือ โพลีคาร์บอเนต และ อะคริ
ลิคใส ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 43 และ 41 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
สรุปผล
จากการศึกษาอิทธิ พลของวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิภายในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อเลือกใช้วสั ดุ
ที่ต่างกัน 3 ชนิดคือ กระจกใส โพลีคาร์บอเนต และ อะคริ ลิคใส พบว่า ลักษณะการกระจายอุณหภูมิของทั้ง 3 วัสดุมี
ความคล้ายกัน แต่กระจกใสมีอุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุด 46 องศาเซลเซียส รองลงมาคือ โพลีคาร์บอเนต และ อะคริ ลิคใส
ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 43 และ 41 องศาเซลเซี ยส ตามลาดับ จากการวิเคราะห์พบว่า กระจกใส มีแนวโน้มดีที่สุด
เพราะให้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า โพลีคาร์บอเนต และ อะคริ ลิคใส ซึ่งอุณหภูมิที่สูงจะช่วยให้ลดเวลาในการอบแห้งได้
ดีในการศึกษาครั้งต่อไปจะทาการนาตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งด้วยกระจกไปทาการทดลองอบผลิตภัณฑ์
จากนั้นจะนาผลการศึกษาที่ได้ไปเผยแพร่ แก่เกษตรกรต่อไป
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ สาขาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั
เอกสำรอ้ำงอิง
กิตติศกั ดิ์ ศรี สวัสดิ์ และ วริ ศ จิตต์ธรรม. (2557). การศึกษาตูอ้ บปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร่ วมกับ
ขดลวดทาความร้อน [Study of Fish Oven with Solar-Electrical Combined Energy]. วารสารวิจัย, 9(2),
20-30.
ธีรเดช ใหญ่บก, สุวิทย์ เพชรห้วยลึก, จอมภพ แววศักดิ์, มารี นา มะหนิ และ ภรพนา บัวเพชร์. (2553). การพัฒนา
กระบวนการอบแห้งปลาด้วยเครื่ องอบแห้งพลังงานร่ วมแสงอาทิตย์-ไฟฟ้า ภายใต้สภาพภูมิอากาศภาคใต้
ของประเทศไทย [Development the Fish Drying Process with a Solar-Electrical Combined Energy
Dryer under the Southern of Thailand Climate]. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 12(3), 109-118.
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั นิ ยมใช้ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์สาหรับอบแห้งอาหารมากขึ้น เนื่ องจากตูอ้ บแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถลดเวลาในการตากได้ นอกจากนี้ ยงั ช่วยป้ องกันฝุ่ น แมลง มารบกวนอาหารที่ตาก จากงานวิจยั
ก่อนหน้านี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ขนาดและวัสดุที่ใช้ทาโครงหลังคาตูอ้ บที่เหมาะสมแล้ว การหาประสิ ทธิภาพของตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิ ตย์ที่สร้างขึ้นจึงเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ น ดังนั้น งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาต่อเนื่ องจากงานวิจยั ก่อนหน้านี้
โดยใช้หมูเป็ นผลิตภัณฑ์ในการทดลอง กาหนดเวลาในการทดลอง เท่ากับ 4 ชัว่ โมง น้ าหนักหมูเริ่ มต้น เท่ากับ 3
กิ โลกรั ม จากนั้น ท าการเปรี ย บเที ย บความชื้ น มาตรฐานเปี ยกของผลิ ต ภัณ ฑ์ ระหว่า งหมู ใ นตู ้อบแห้ งพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นกับหมูที่ตากแบบธรรมชาติ จากการทดลอง พบว่า ความชื้ นมาตรฐานเปี ยกของหมูที่อยู่ใน
ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ และความชื้ น มาตรฐานเปี ยกของหมู ที่ ต ากแบบธรรมชาติ เท่ ากับ 33.33% และ
24.27% ตามลาดับ
คำสำคัญ: ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู การทดลอง
Abstract
Nowadays, solar dryers are increasingly used for drying food, because solar dryers can reduce time. It also
helps prevent dust and insects from disturbing the food. From the previous research, the research team has
already determined the appropriate size and material for the roof of the solar dryer. Finding the efficiency of the
built-in solar dryer is necessary. Therefore, this research is a continuation of the previous research. Using pork as
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a product in the experiment, the experimental time was 4 hours and the initial pig weight was 3 kg. Wet basis of
the product was then compared between the meat in the solar dryer and conventional sunlight. From the
experiment, it was found that the wet basis moisture of the pork from the solar dryer and the conventional
sunlight were 33.33% and 24.27%, respectively.
Keyword: solar dryer, pork, experiment
บทนำ
หมูแดดเดี ยว เป็ นการถนอมอาหารโดยการนาเนื้ อหมูหมักตามสู ตรที่ ตอ้ งการจากนั้นนาไปตากแดด
โดยตรง ในการตากแดดโดยตรงทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ ได้แก่ ปริ มาณแดดไม่เพียงพอเนื่ องจากสภาพอากาศ รวมถึง
ระหว่างที่ตากแห้งนั้นอาจมี ฝุ่นละออง หรื อการรบกวนจากแมลงต่างๆ ซึ่ งส่ งผลต่อคุณภาพของหมูแดดเดียว ซึ่ ง
ข้อมูลดังกล่าวผูผ้ ลิตและนักวิจยั ก็ทราบเป็ นอย่างดี ทาให้ผูผ้ ลิตและนักวิจยั หลายๆ กลุ่มพยายามศึกษาออกแบบ
รวมถึงสร้างตูอ้ บแบบต่างๆ เพื่อผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพมากที่สุด และทันความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เช่น
ประที ป และ อ าไพศัก ดิ์ , 2553 ท าการศึ ก ษาจลนพลศาสตร์ ก ารอบแห้งและสั ม ประสิ ท ธิ์ การแพร่ ของปลานิ ล
ประทีป และ ณัฏฐ์ธนัน , 2559 ทาการศึกษาการอบแห้งขนมนางเล็ดด้วยตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สุ พรพิ ศ ,
2558 ทาการศึกษากระบวนการอบแห้งปลากุเลาด้วยเครื่ องอบแห้งพลังงานไฟฟ้า โดยใช้การควบคุมอุณหภูมิแบบ
พีไอดี ประพันพงษ์ และ อาไพศักดิ์ , 2556 ทาการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่ วนสมมูลต่อประสิ ทธิภาพการไหลเวียน
อากาศภายในเครื่ องอบแห้งแสงอาทิตย์ อนิ รุทธิ์ และ สมบัติ, 2556 ทาการศึกษาเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ชนิ ดพาความร้อนแบบธรรมชาติและชนิ ดพาความร้อนแบบบังคับ นัฑพงศ์ และคณะ, 2557 ศึกษาตูอ้ บพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ทาจากแผ่นโพลีคาร์ บอเนต เสาวลักษณ์ , 2560 ศึกษาเครื่ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมินิกรี น
เฮาส์เพื่อชุมชน กิตติศกั ดิ์ และ วริ ศ , 2557 ศึกษาตูอ้ บปลาสลิดพลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร่ วมกับขดลวดทา
ความร้อน สุ ห์ดี และ ภาณุ มาศ, 2559 ศึกษาเตาอบแห้งพริ กชี้ ฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้ าร่ วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
ธีรเดช และคณะ, 2553 ศึกษาการพัฒนากระบวนการอบแห้งปลาด้วยเครื่ องอบแห้งพลังงานร่ วมแสงอาทิตย์-ไฟฟ้า
ภายใต้สภาพภูมิอากาศภาคใต้ของประเทศไทย ศิริรัตน์ และ ณรงค์, 2555 ศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งพริ กไทย
ด้วยเครื่ องอบแห้งลมร้อน เป็ นต้น จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าได้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาการสร้างตูอ้ บ
แห้งในลักษณะที่ต่างกัน เพื่อที่จะทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการตากแห้งมาโดยตลอดซึ่ งแต่ละวิธีก็มีข้ นั ตอนการศึกษา
การออกแบบ และทดลอง ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถพัฒนาการผลิตภัณฑ์ได้ท้ งั สิ้ น
จากการศึกษาวิจยั ของคณะผูว้ ิจยั ที่ได้ทาการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง มานะ และคณะ, 2563 ศึกษาอิทธิ พล
ของโครงหลังคาต่อการกระจายตัวของอากาศในเครื่ องอบแห้งปลาพลังงานแสงอาทิตย์ และ พัฒนพงษ์ และคณะ,
2563 ศึกษาด้วยการทานายพื้นที่รับพลังงานจากรังสี อาทิตย์ต่อการกระจายความร้อนด้วยวิธีพลศาสตร์ ของไหลเชิ ง
คานวณ ทาให้ได้ขนาดและลักษณะของตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะกับการใช้งานในครัวเรื อนที่ตอ้ งการ
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แล้ว นอกจากขนาด และลักษณะของห้องอบแห้งแล้ว ส่วนประกอบของห้องอบแห้งที่สาคัญอีกหนึ่งส่วนคือหลังคา
และผนังรอบๆ ห้องอบแห้งจากการศึกษาพบว่า กระจก เป็ นวัสดุหนึ่ งที่นิยมนามาทาหลังคา และผนังรอบๆ ห้อง
อบแห้งค่อนข้างมาก เพราะมีส่วนช่ วยในการเพิ่มและกระจายอุณหภูมิของอากาศภายในห้องอบแห้งได้ดี ดังนั้น
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาต่อเนื่ องจากงานวิจยั ก่อนหน้านี้ โดยใช้หมูเป็ นผลิตภัณฑ์ในการทดลองและใช้กระจก
เป็ นวัสดุทาหลังคาและผนังรอบๆ ห้องอบแห้ง จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบความชื้ นมาตรฐานเปี ยกของผลิตภัณฑ์
ระหว่างหมูในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นกับหมูที่ตากแบบธรรมชาติ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. วัสดุอุปกรณ์
1. ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นตามขนาดที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้
พัฒนพงษ์ และคณะ, 2563 ดังแสดงในรู ปที่ 1
2. เครื่ องชัง่ ดิจิตอล มีคุณสมบัติ เครื่ องชัง่ สามารถชัง่ ได้สูงสุ ด 10 กิโลกรัม ค่าละเอียด 1 กรัม หรื อทศนิยม 3
ตาแหน่ง ชัง่ ได้มาตรฐาน เที่ยงตรง ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสายการผลิต ในธุรกิจอาหาร
2. วิธีกำรทดลอง
เพื่อเก็บข้อมูลน้ าหนักที่ได้จากการทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างหมูที่อยู่ในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่
สร้างขึ้นกับหมูที่ตากแบบธรรมชาติ จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบความชื้ นมาตรฐานเปี ยกของผลิตภัณฑ์ระหว่างหมู
ในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นกับหมูที่ตากแบบธรรมชาติของการศึกษาวิจยั นี้มีข้นั ตอนดังนี้
1. บันทึกน้ าหนักเริ่ มต้นของปลา และหมู ในการทดลองแต่ละรอบใช้หมู 3 กิโลกรัม และ ปลา 3 กิโลกรัม
แต่ละรอบใช้เวลาในการทดลอง 4 ชัว่ โมง
2. จัดวางหมู และ ปลา กระจายอย่างเหมาะสมในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นดังแสดงในรู ปที่ 1
3. จัดวางหมู และ ปลา กระจายอย่างเหมาะสมในภาชนะรองรับสาหรับตากแบบธรรมชาติ
4. บันทึกเวลาเริ่ มต้นทดลอง
5. บันทึ กเวลาสิ้ นสุ ดการทดลองแล้วนาปลา และหมู ไปชัง่ น้ าหนักด้วยเครื่ องชั่งดิ จิตอลที่ สามารถชัง่ ได้
สูงสุด 10 กิโลกรัม ค่าละเอียด 1 กรัม หรื อทศนิยม 3 ตาแหน่ง ชัง่ ได้มาตรฐาน เที่ยงตรง ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สายการผลิต ในธุรกิจอาหาร แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงผลในรู ปแบบค่าความชื้นมาตรฐานเปี ยก จากพฤติกรรม
การใช้งานจริ งบางครั้งผูบ้ ริ โภคในการตากแห้งนิยมนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ประเภท ตากรวมกัน ดังนั้น การศึกษานี้
มีนาปลาและหมูตากรวมกัน
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รู ปที่ 1 ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3. ควำมชื้นมำตรฐำนเปี ยก (Wet Basis)
คืออัตราส่ วนน้ าหนักของน้ าในผลิ ตภัณฑ์ต่อน้ าหนักผลิ ตภัณฑ์ช้ื น เป็ นความชื้ นที่ นิยมใช้ในวงการค้า
โดยทัว่ ไปจะอ้างอิงในรู ปเปอร์เซ็นต์ โดยมีสมการดังนี้
Mw = [

โดย

W−d
] x100
W

Mw = ความชื้นมาตรฐานเปี ยก
W = น้ าหนักเริ่ มต้นของผลิตภัณฑ์
d = น้ าหนักผลิตภัณฑ์แห้ง

ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการอบแห้งของผลิตภัณฑ์ดว้ ยตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ดังแสดงในรู ปที่
2(a) พบว่า ความชื้ นมาตรฐานเปี ยกของหมูที่อยู่ในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และความชื้นมาตรฐานเปี ยกของ
หมูที่ ตากแบบธรรมชาติ เท่ ากับ 33.33% และ 24.27% ตามลาดับ ในส่ วนของปลา ดังแสดงในรู ปที่ 2(b) พบว่า
ความชื้นมาตรฐานเปี ยกของปลาที่อยู่ในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และความชื้ นมาตรฐานเปี ยกของปลาที่ตาก
แบบธรรมชาติ เท่ากับ 36.67% และ 28.58% ตามลาดับ โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ที่พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ตากในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เวลาน้อยกว่าการตากแบบธรรมชาติ อย่างไรก็ตามควรศึกษา
เกี่ยวกับขนาดของผลิตภัณฑ์ในตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ย
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(a) หมู

(b) ปลา
รู ปที่ 2 เปรี ยบเทียบความชื้นมาตรฐานเปี ยกภายในตูอ้ บแห้งและการตากแบบธรรมชาติ
สรุปผล
ความชื้นมาตรฐานเปี ยกของหมูที่อยูใ่ นตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และความชื้นมาตรฐานเปี ยกของหมูที่
ตากแบบธรรมชาติ เท่ากับ 33.33% และ 24.27% ตามลาดับ และความชื้นมาตรฐานเปี ยกของปลาที่อยู่ในตูอ้ บแห้ง
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พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ และความชื้ น มาตรฐานเปี ยกของปลาที่ ต ากแบบธรรมชาติ เท่ า กับ 36.67% และ 28.58%
ตามล าดับ เมื่ อพิ จารณาความชื้ น มาตรฐานเปี ยกของปลาที่ อ ยู่ใ นตู้อ บแห้ งพลังงานแสงอาทิ ต ย์ และความชื้ น
มาตรฐานเปี ยกของปลาที่ตากแบบธรรมชาติ พบว่า สู งกว่าความชื้ นมาตรฐานเปี ยกของหมูท้ งั สองกรณี อาจเป็ น
เพราะในระยะเวลาการทดลองเท่ากันปลาอาจมีน้ าหนักลดลงได้เร็ วกว่าหมู
เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาต่อเนื่ องจาก มานะ และคณะ, 2563 และ พัฒนพงษ์ และคณะ, 2563 โดย
นาเอากระจกใสมาใช้เป็ นวัสดุในการทาหลังคาและผนังห้องอบแห้ง ซึ่ งพบว่าให้ผลที่ดี ในการศึกษาครั้งต่อไปเป็ น
การต่อยอดงานวิจยั นี้ ซึ่ งจะเป็ นการนาตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นนี้ ไปทดลองอบผลิตภัณฑ์อื่น และ
ก าหนดเงื่ อนไขการทดลองอื่ นเพื่ อปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพของตู ้อ บแห้ ง พลังงานแสงอาทิ ต ย์ จากนั้น จะน าผล
การศึกษาที่ได้ไปเผยแพร่ แก่เกษตรกรต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมไต้ฝุ่นฮาร์ ดแวร์ อินเดอะลูป รุ่ น 2021.4 ปรับปรุ งครั้งที่ 1
เพื่อศึกษาคุณสมบัติและพฤติกรรมของระบบไฟฟ้ากาลังสาหรับลักษณะการไหลของกาลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้ามี
บทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมและมี แนวโน้มสู งขึ้นเนื่ องจากการเข้าไปแทนที่พลังงานเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล
แบบเดิมที่มีผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมมากกว่า ระบบไฟฟ้ากาลังที่ใช้ศึกษาเป็ นระบบมาตรฐาน IEEE ขนาด 4 บัส
ประกอบด้วย บัส อนัน ต์ ระบบสายส่ งก าลัง 2 ช่ วง หม้อแปลง 1 ตัว และภาระไฟฟ้ า 1 ชุด การจาลองสามารถ
พิจารณาค่าแรงดันและกระแสทั้ง 4 บัสแบบเวลาจริ ง ตัวอย่างผลการจาลองค่ากาลังไฟฟ้าจริ งจากบัสต้นทางถึงบัส
ปลายทาง คือ 6,117.81 กิโลวัตต์ 6,077.41 กิโลวัตต์ 5,987.47 กิโลวัตต์ และ 5,536.68 กิโลวัตต์ ตามลาดับ
คำสำคัญ: ไต้ฝนุ่ ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป ระบบไฟฟ้ากาลัง การไหลของกาลังไฟฟ้า
(เว้น 1 บรรทัด)

Abstract
This article presents an application of the Typhoon-HIL program version 2021.4 service packed 1 for
studying power system’s characteristics and behavior especially power flow approach. Electricity has been
playing an important role for driving society and also has been more influenced in disrupting the conventional
fossil fuels with higher environmental impact. The studied power system is an IEEE 4 bus with infinite bus, two
sections of transmission line, a power transformer and a three-phase load set. Simulation can monitor all real-time
voltages and currents of those buses. A set of observed real power from grid to load buses were 6,117.81 kW
6,077.41 kW 5,987.47 kW and 5,536.68 kW, respectively.
Keyword: Typhoon-HIL, power system, power flow

720

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

บทนำ
ปั จจุบนั ความต้องการพลังงานไฟฟ้ามีอตั ราที่เพิ่มสู งขึ้น จึงจาเป็ นจะต้องขยายกาลังการผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการและลดสัดส่ วนการใช้เชื้ อเพลิ งจากก๊าซธรรมชาติ ให้น้อยลง ตามการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ในการ
วางแผนและดาเนิ นการควบคุมระบบไฟฟ้าจึงมีความสาคัญเพิ่มขึ้น เพื่อลดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็ นบริ เวณกว้างอาจ
นามาซึ่ งความสู ญเสี ยของเศรษฐกิจ ขั้นตอนในการส่ งจ่ายพลังงานไฟฟ้ านั้นผูผ้ ลิตไฟฟ้ าจะต้องพิจารณาหาความ
เหมาะสมทั้ง ทางด้า นเศรษฐศาสตร์ แ ละทางด้า นเทคนิ ค ควบคู่ กัน ไป เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่น คง (security) และ
เสถียรภาพ (stability) ของระบบไฟฟ้ากาลัง ปัญหาที่ได้รับความสนใจ ตัวอย่างเช่น สภาวะแรงดันพังทลาย (voltage
collapse) จะเกิดขึ้นเมื่อระบบมีการส่ งจ่ายกาลังไฟฟ้ าเป็ นปริ มาณมากประกอบกับระบบมีความไม่สมบูรณ์ มีการ
หยุดโรงไฟฟ้ าบางโรงหรื อเกิ ดปั ญ หากับ สายส่ งเส้ น ส าคัญ บางเส้น ส่ งผลให้เกิ ดเหตุก ารณ์ ไ ฟฟ้ า ดับ ทั้งระบบ
(blackout) หรื อแค่บางส่ วน (browout) นอกจากนี้ เมื่ อมี การใช้โหลดเพิ่มมากขึ้น อาจจะส่ งผลให้แรงดันในระบบ
ลดลงถ้าขนาดแรงดันลดลงจนถึงจุดพังทลาย (collapsing point) จะทาให้แรงดันในระบบขาดเสถียรภาพ เกิดไฟดับ
ตามมาได้หรื อในกรณี ที่เลวร้ายที่สุดอาจทาให้ระบบไฟฟ้ ากาลังเกิดความล่มสลายทั้งระบบ จากตัวอย่างเหตุการณ์
ไฟฟ้ าดับครั้งใหญ่ที่สหรัฐอเมริ กาในรัฐเทกซัส เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อันเนื่ องจากการพัดถล่มของพายุฤดู
หนาว อุณหภูมิลดต่าลง เกิดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่น ส่ งผลให้เกิดเหตุไฟฟ้า
ดับครั้งใหญ่ทวั่ รัฐเท็กซัส เนื่ องจากโครงข่ายไฟฟ้ าของรัฐไม่สามารถรองรับได้ (คมปทิต สกุลหวง, 2564) จึงเป็ น
ประเด็นที่ให้ความสาคัญและนามาใช้เป็ นกรณี ศึกษาด้านเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า ซึ่งหลักการวิเคราะห์ปัญหา
เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากาลังจากเดิ มที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทางการไหลวิกฤตของระบบไฟฟ้า
กาลัง และวิธีการไหลของก าลังไฟฟ้ าแบบต่อเนื่ องที่ได้รับความนิ ยมจากความสามารถในการค านวณจุดที่ เกิ ด
สภาวะแรงดันพังทลายได้ (ณัฐพล ศิลปะชัย และคมสันติ์ ดาโรจน์ , 2561, หน้า 107-119) และ (พรประนด ดิษ ย
บุตร์ , 2539, หน้า 10) ซึ่งเป็ นวิธีที่มีการคานวณที่ซับซ้อน คณะผูว้ ิจยั จึงนาเสนอการศึกษาการไหลของกาลังไฟฟ้า
อย่างเหมาะสม ที่มีการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าผ่านโปรแกรมไต้ฝนฮาร์
ุ่
ดแวร์อินเดอะลูป
ของระบบไฟฟ้ามาตรฐาน IEEE ประกอบด้วยบัสอนันต์ ระบบสายส่ งกาลัง 2 ช่วง หม้อแปลง 1 ตัว และภาระไฟฟ้า
1 ชุด ไฟฟ้ า จาลองหาค่าแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้าของทั้ง 4 บัส แบบเวลาจริ ง เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
กาลังไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ าจากบัสต้นทางถึ งบัสปลายทาง สิ่ งเหล่านี้ จะแสดงให้เข้าใจถึ งเหตุการณ์ และผลที่ จะ
ตามมาในเหตุการณ์น้ นั ๆ ที่อาจนาไปใช้พิจารณาในการวางแผนปรับปรุ งหรื อขยายระบบไฟฟ้าในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ ก ษาการวิเคราะห์ ปั ญ หาเสถี ยรภาพแรงดัน ไฟฟ้ าโดยเปรี ย บเที ย บวิธี ก ารไหลของก าลังไฟฟ้ า
แบบต่อเนื่อง
2. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางการไหลวิกฤตเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
1.1 พื้นฐานการวิเคราะห์การไหลของกาลังไฟฟ้า
การวิเคราะห์ ก ารไหลของกาลังไฟฟ้ าเป็ นเครื่ องมื อพื้ นฐานในการวินิจฉัยสภาวะการท างานของระบบ
ไฟฟ้ากาลัง ผลจากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้ผดู ้ ูแลระบบทราบถึงจุดทางานและปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ส าคัญ ส าหรั บ การท างานในสภาวะปกติ คื อ เรื่ องของแรงดัน ตกและก าลั งงานสู ญ เสี ย ในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ากาลัง (ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์, 2551, หน้า 250) การศึกษาการวิเคราะห์การไหลของระบบไฟฟ้าใน
ด้านสภาวะคงตัวของระบบไฟฟ้าจะพิจารณากระแส แรงดัน กาลังไฟฟ้าจริ ง กาลังไฟฟ้ารี แอกทีฟ ตัวประกอบกาลัง
และความสูญเสี ย ดังสมการที่ (1)
1

1

𝑝(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝑖(𝑡) = 2 𝐼𝑚 𝑉𝑚 cos (𝑣 − 𝑖 ) + 2 𝐼𝑚 𝑉𝑚 cos (2𝑡 + 𝑣 + 𝑖 )

(1)

เมื่อ p(t) คือกาลังไฟฟ้ าชั่วขณะ v(t) คือแรงดันไฟฟ้ าชั่วขณะ i(t) คือกระแสไฟฟ้ าชั่วขณะ Vm คือค่ายอด
แรงดันไฟฟ้า Im คือค่ายอดกระแสไฟฟ้า v คือมุมเฟสแรงดันไฟฟ้า i คือมุมเฟสกระแสไฟฟ้า  คือความถี่เชิงมุม
ไฟฟ้ า (Charles K. Alexander and Matthew N.O. Sadiku, 2021, page 457) ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นพื้ น ฐานของการศึ ก ษา
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ าการศึกษาการไหลของกาลังไฟฟ้า (load flow) นั้นเป็ นการศึกษาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสาหรับ
การจาลองในการวางแผนระบบไฟฟ้า และการพิจารณารู ปแบบการจัดการระบบไฟฟ้าแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการ
พิจารณาเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ของระบบไฟฟ้า เช่นการปลดเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า สายส่ง หม้อแปลง
1.2 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
ระบบไฟฟ้ากาลังที่ดีตอ้ งมีความน่ าเชื่อถือของเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง ซึ่ งเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ้ากาลัง หมายถึง ความสามารถของระบบไฟฟ้าในการรักษาสมดุลของการทางานภายใต้สภาพการทางานปกติ
และยังต้องสามารถที่ จะต้องนาระบบกลับสู่ ส ภาพสมดุลที่ยอมรับได้ภายหลังการเกิดการรบกวนในระบบ โดย
เสถี ย รภาพทางไฟฟ้ า แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ เสถี ย รภาพทางมุม และเสถี ย รภาพทางแรงดัน ในส่ วนของ
เสถียรภาพทางมุมซึ่งก็คือมุมของแรงดันทางไฟฟ้าที่เป็ นที่ยอมรับคือค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ตอ้ งไม่ต่ากว่า 0.85 ส่ วน
เสถียรภาพทางแรงดันค่าที่ยอมรับได้คือ แรงดันระหว่าง 0.95-1.05 เปอร์ยนู ิ ต (จตุรนต์ กองชิต, รชต คงทอง และส
ดายุ ใฝ่ กระจายทรัพย์, 2556)
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1.3 โปรแกรมไต้ฝนฮาร์
ุ่
ดแวร์อินเดอะลูป
โปรแกรม Typhoon HIL (Jovana Markovic and Simisa Simic, 2020) ถื อ ว่าเป็ นวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาใน
รู ปแบบใหม่สาหรับระบบอิเล็กทรอนิ กส์ไฟฟ้ ากาลัง เป็ นการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ไฟฟ้ ากาลังผ่านการ
Controller Hardware in the Loop technology ผ่ านโปรแกรมการจ าลองที่ ม าพร้ อ มแผงควบคุ ม SCADA พร้ อ ม
เครื่ องมือ (Widget) ที่ใช้ในการจาลอง ดังรู ปที่ 1 ช่วยให้ผูใ้ ช้งานสามารถปรับแต่งหรื อเพิ่มเติมลักษณะงานได้ตาม
ความต้องการและความเหมาะสม สามารถกาหนดค่าพารามิเตอร์ของระบบ ดังรู ปที่ 2 และสามารถออกแบบการ
จาลองได้ภายใต้การทดสอบและบันทึกผลโดยอัตโนมัติ รวมทั้งยังสามารถควบคุมได้ดว้ ยภาษา Python ทาให้การ
ทดสอบเป็ นแบบอัตโนมัติด้วย Python Editor ตัวอย่างเช่น การสร้างข้อบกพร่ อง หรื อกระตุน้ การลัดวงจรให้กับ
ระบบทดสอบ ซึ่ งให้ผลการจาลองออกมาในรู ปแบบของ Scope และ Capture แสดงดังรู ปที่ 3 ผูใ้ ช้งาน ทั้งยังช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผลการจาลองให้น่าเชื่ อถือ ลดเวลาใช้งานในห้องปฏิบตั ิการ และเพิ่มความปลอดภัยในการ
ทางาน

รู ปที่ 1 หน้าต่างการทางานของโปรแกรม Typhoon HIL

723

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการกาหนดค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรม Typhoon HIL

รู ปที่ 3 ตัวอย่างผลการจาลองของโปรแกรม Typhoon HIL (Typhoon HIL Inc. Switzerland technolog, 2019)
แบบจาลองนี้ แสดงให้ เห็ นการใช้งานซอฟต์แวร์ Typhoon HIL ในด้าน Power Systems โดยการจาลอง
ร่ วมกับ ซอฟต์แวร์ OpenDSS Typhoon HIL และ OpenDSS สามารถเชื่ อมต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้ก ารแลกเปลี่ ย น
แรงดันไฟฟ้ าผ่านบัสระบบไฟฟ้ า อินเทอร์ เฟซนั้นเกิดขึ้นที่ระดับ HIL SCADA ผ่าน Python API จะทางานโดยให้
ข้อมู ล การจาลอง OpenDSS เกี่ ย วกับ การจ่ ายพลังงานบนบัส เฉพาะ จากนั้นให้การตั้งค่ าแรงดันไฟฟ้ าใหม่ ที่ บ ัส
เดียวกันนั้นไปยังการจาลองที่ ทางานบนอุปกรณ์ HIL ที่ ฝั่ง OpenDSS บัสที่ เชื่ อมต่อคือบัสปกติ ทางฝั่ ง Typhoon
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HIL ซึ่ งบัสแบบเชื่อมต่อคือ แหล่งจ่ายแรงดันไฟแบบสามเฟสพร้อมการวัดกาลังไฟฟ้าแบบสามเฟสที่เชื่อมต่อที่ข้ วั
(Jovana Markovic and Simisa Simic, 2020)
2. กำรจำลอง
แบบจาลองระบบไฟฟ้ากาลังที่ใช้ในการศึกษาเป็ นระบบไฟฟ้ามาตรฐานไอทริ ปเปิ้ ลอี ขนาด 4 บัส ดังรู ปที่
4 ประกอบด้วย บัสอนันต์ ขนาด 7,200 โวลต์ ผ่านระบบสายส่งกาลังช่วงแรกระยะทาง 2,000 ฟุต หรื อประมาณ 600
เมตร เข้าหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 6 เมกะโวลต์แอมป์ พิกดั 7,200/480 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ จานวน
1 ตัว และส่ งผ่านระบบสายส่ งก าลังช่ วงที่ ส องระยะทาง 2,500 ฟุ ต หรื อ 750 เมตร ไปยังโหลดที่ มี ภาระโหลด
กาลังไฟฟ้าพิกดั รวมขนาด 6 เมกะวัตต์ แสดงการจาลองดังรู ปที่ 5 ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ซึ่ งทั้งหมดถูกกาหนดค่าเพื่อ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กริ ดเท่านั้น

รู ปที่ 4 บัสทางไฟฟ้าที่ใช้ในการออกแบบ

รู ปที่ 5 แบบจาลองแผนผังของระบบส่งกาลังไฟฟ้า
ผลกำรวิจัย
ในการศึกษาระบบไฟฟ้ามาตรฐานไอทริ ปเปิ้ ลอี ขนาด 4 บัส ด้วยโปรแกรมไต้ฝนฮาร์
ุ่
ดแวร์อินเดอะลูป ซึ่ง
ประกอบด้วย บัสอนันต์ ผ่านสายส่ งระยะทาง 600 เมตร ที่เชื่ อมต่อกับหม้อแปลงแรงดัน 3 เฟส เพื่อรักษาระดับ
แรงดันก่อนส่ งไปยังโหลดที่มีภาระโหลดกาลังไฟฟ้ าพิกดั รวมขนาด 6 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่ งระยะทาง 750 เมตร
ได้ผลการจาลองออกมาในรู ปแบบมิเตอร์ แสดงดังรู ปที่ 6 และผลการจาลองที่แสดงเป็ นกราฟดังรู ปที่ 7 ซึ่ งผลการ
จาลองจะประกอบไปด้วย กาลังไฟฟ้าที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ของแต่ละบัส
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รู ปที่ 6 ผลการจาลองบนโปรแกรม Typhoon HIL

รู ปที่ 7 กราฟแสดงผลแรงดัน และรู ปคลื่นกระแส ของโหนด
จากรู ปที่ 6 ในการจาลองระบบไฟฟ้ ามาตรฐานไอทริ ปเปิ้ ลอี ขนาด 4 บัส แสดงให้เห็นค่ากาลังไฟฟ้าจริ ง
แรงดัน ไฟฟ้ าเฉลี่ ย และกระแสไฟฟ้ าเฉลี่ ย ที่ บัส ที่ 1 เท่ ากับ 6,117.81 กิ โลวัตต์ 12,470.72 โวลต์ 339.71 แอมป์
ตามลาดับ บัส ที่ 2 เท่ากับ 6,077.41 กิโลวัตต์ 12,349.72 โวลต์ 339.65 แอมป์ ตามลาดับ บัสที่ 3 เท่ากับ 5,987.47
กิโลวัตต์ 3,918.84 โวลต์ 1,018.11 แอมป์ ตามลาดับ บัสที่ 4 เท่ากับ 5,536.68 กิโลวัตต์ 3,488.86 โวลต์ 1,018.09
แอมป์ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา จะสังเกตให้เห็นการเกิดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยของระบบไฟฟ้า จากระยะห่างของสายส่ง ตัวอย่าง
จากผลการจาลองในช่ วงแรก พบว่า ก าลัง ไฟฟ้ าของบัส ที่ 2 มี ค่ าน้อยกว่าบัส ที่ 1 ซึ่ งเป็ นบัส ต้น ทางอยู่ 40.40
กิ โลวัตต์ เช่ น เดี ย วกับ ช่ วงที่ 2 พบว่าก าลัง ไฟฟ้ าของบัส ที่ 4 มี ค่าน้อยกว่าบัส ที่ 3 อยู่ 450.79กิ โลวัตต์ และเมื่ อ
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พิจารณามุมระหว่างเฟสของแรงดันจะเห็นได้วา่ มุมระหว่างเฟสของแรงดันแปลงผันตรงตามแรงดัน ที่เปลี่ยนไปใน
แต่ละบัส เช่นเดียวกับมุมระหว่างเฟสของกระแส เนื่องจากกระแสของแต่ละบัสไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นผลให้มุม
ระหว่างเฟสของกระแสแต่ละบัสไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่ นกัน ทั้งนี้ ในอนาคตหากมี ปรับปรุ งหรื อการขยายระบบ
ไฟฟ้ า ควรพิ จารณาก าลังไฟฟ้ าที่ อาจเปลี่ ยนแปลงจากแรงดันที่ เปลี่ ยนไปของระบบ หรื อภาระโหลดที่ เพิ่ ม ขึ้ น
เพื่อให้แหล่งจ่ายสามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ
สรุปและอภิปรำยผล
จากการศึกษาการไหลของกาลังไฟฟ้าด้วยโปรแกรมฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป พบว่าเมื่อป้อนแรงดันเข้าไปใน
ระบบแรงดันต้นทางและแรงดันปลายทางนั้นมี ค่าแรงดันไม่เท่ากันเนื่ องจากความต้านทานในสายส่ ง โหลดที่
เพิ่มขึ้นและค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ ในระบบเป็ นผลให้เกิดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยมากกว่าปกติทาให้ตอ้ งเพิ่มกาลังการผลิต
กระแสไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ้น ฉะนั้นในการออกแบบระบบไฟฟ้ าจึ งต้องคานึ งถึ งกาลังไฟฟ้ าจริ ง, กาลังไฟฟ้ ารี แอคตี ฟ ,
แรงดันไฟฟ้ า และมุมของแรงดันไฟฟ้ ามาประกอบการออกแบบวิเคราะห์ด้วยเสมอ เพื่ อให้ระบบไฟฟ้ ามีความ
เสถียรภาพมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
เนื่ องจากแบบจาลองการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาลัง ใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ไต้ฝุ่นฮาร์ดแวร์อิน
เดอะลูป สามารถวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย และมีศกั ยภาพที่แม่นยารวดเร็ ว จึง
สามารถพัฒนาขอบเขตของระบบไฟฟ้ าให้เพิ่มขึ้น เพื่อการนามาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าโดยอาศัยฐานข้อมูลจริ งใน
อนาคต
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ หน่วยวิจยั พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สาหรับเครื่ องมือเพื่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ และ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม (สกสว.) ส าหรั บ ทุ น
สนับสนุนบางส่วน (เลขที่สัญญา 2564Basic023)
เอกสำรอ้ำงอิง
คมปทิต สกุลหวง. (2564). เท็กซัสหนาวเป็ นประวัติการณ์ ไม่มีน้ าใช้-ไฟยังดับหลายพื้นที่.
https://thestandard.co/texas-cold-weather/
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน มอก. และ
สภาพการนาความร้อนของผนังอาคารแบบแซนด์วิชจากเศษไม้ยางพาราและใบยางพาราโดยใช้น้ ายางพาราเป็ น
วัสดุเชื่ อมประสาน มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานโดยทาการออกแบบเป็ นผนังในรู ปแบบ 3 ชั้น ประกบกัน โดย 2 ชั้น
ด้านนอกทาเป็ นแผ่นอัดจากเศษไม้ยางพาราความหนา 1 ซม. ชั้นกลางทาเป็ นแผ่นอัดจากใบยางพาราความหนา 13
ซม. ซึ่งแผ่นอัดทั้ง 2 ประเภท ขึ้นรู ปด้วยวิธีการอัดด้วยความร้อนและใช้น้ ายางเป็ นสารเชื่อมประสาน นามาประกบ
กันด้วยกาวสาหรับติดงานไม้ ได้เป็ นผนังอาคารขนาด กว้าง 30 ซม. x ยาว 30 ซม. x หนา 15 ซม. นาไปทดสอบ
สมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 ผลการทดสอบพบว่ามีลกั ษณะทัว่ ไปผ่านตามเกณฑ์
ข้อกาหนด โดยมี เหลี่ ยมคม ไม่บิ่น ไม่หลุดร่ อน ได้ฉาก และความคลาดเคลื่ อนของมิ ติไม่เกิน ±2 มม. มีค่าความ
ต้านทานแรงอัดเท่ากับ 2.54 เมกะพาสคัล มีค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนเท่ากับ 0.138 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน ซึ่งมี
ความเป็ นฉนวนความร้อนได้มากกว่าผนังอาคารแบบปกติมากกว่าร้อยละ 50 จึงสามารถนาไปใช้ในงานกั้นห้อง
ภายในอาคารประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้
คำสำคัญ: เศษไม้ยางพารา ใบยางพารา น้ ายางพารา ผนังอาคาร ฉนวนความร้อน
Abstract
This research aims to study the production process, the test properties according to TIS standards and the
thermal conductivity of the sandwich building wall from rubber wood chips and rubber leaves by using Para
rubber as a bonding material. The operation process is to design a wall form in 3 layers joined together. 2 outer
layers are made of rubber wood sheets with a thickness of 1 cm. The middle layer is made of rubber leaves sheets
with a thickness of 13 cm. Both types of compression are formed by heat extrusion and used latex as a binder.
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Both was dovetailed and attached together with glue for sticking wood to be building wall which is width 30 cm.
x length 30 cm. x thickness 15 cm. Then it was tested for properties according to TIS 58-2533 standard. The test
results showed that the general characteristics passed the requirements with sharp edges, no chipping, no slipping,
perpendicularity and dimensional tolerances not exceeding ±2 mm. It has a compressive strength of 2.54 mega
Pascal’s and a coefficient thermal conductivity of 0.138 watts/m.-degrees Kelvin. This product has thermal
insulation qualification more than normal building walls over 50 percentages. Then it can be used for indoor
room partitions, energy-saving and environmentally friendly.
Keyword: Rubber wood chips, rubber leaves, rubber latex, building wall, thermal insulation
บทนำ
จากปั ญหาราคายางพาราตกต่าในปั จจุบนั อีกทั้งมีวสั ดุเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรู ปไม้ยางพาราและวัสดุเหลือ
ทิ้งจากสวนยางพารา จึงได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนางานวิจยั ที่มีมูลค่าสู ง โดยได้ดาเนิ นโครงการวิจยั
"การสร้ า งมูล ค่า เพิ่ม จากเศษไม้ย างพารา ใบยางพารา และน้ า ยางพารา สาหรับ ทาเป็ นระบบผนังอาคารที่ มี
คุณสมบัติในการเป็ นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี" สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจยั ยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
ผลิตภัณฑ์ยางพารา (ผลผลิตปลายน้ า) วิจยั และพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้กา้ วทันความเปลี่ยนแปลง
ได้ตามยุคสมัย ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิ มให้สามารถแข่งขัน/ครองส่ วนแบ่งการตลาดได้ ประเด็นวิจยั
สนับสนุ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารที่ไม่ใช่ยางในน้ ายาง (non rubber constituents) รวมทั้งเมล็ดและส่ วน
อื่น ๆ ของต้นยางพารา โดยช่วยให้เป้าหมายหรื อตัวชี้วดั ในแผนยุทธศาสตร์ น้ นั บรรลุผลในด้านของความรู ้และการ
พัฒนา ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนต่าง ๆ ของยางพาราที่กา้ วทันความเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และสามารถ/ครอง
ส่ วนแบ่ งการตลาดได้ โดยนวัตกรรมใหม่ “ผนังอาคารแบบแซนด์วิช จากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ า
ยางพารา” ที่ได้จากงานวิจยั ครั้งนี้ มีความแตกต่างจากเดิม คือการใช้วสั ดุประสานที่เป็ นน้ ายางพาราคอมปาวด์ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่ากาวเคมี ทั้งในส่ วนของผนังประกบด้านนอกและฉนวนไส้กลาง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
ตามท้องตลาดและในงานวิจยั ที่ผ่านมายังไม่ได้ดาเนิ นการในส่ วนนี้ ดังนั้นผลสาเร็ จที่ได้จากงานวิจยั นี้ นอกจากจะ
ได้ระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนที่ดี แล้ว ยังได้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่ใช้คุณสมบัติในการประสานของน้ ายางทดแทนการใช้วสั ดุประสานกาวสังเคราะห์ที่เป็ นพิษ
ต่อสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
เพื่อวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิตและทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของผลิตภัณฑ์ผนังอาคาร
แบบแซนด์วิชจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ ายางพารา ที่มีคุณสมบัติในการเป็ นฉนวนป้องกันความร้อน
ที่ดี
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำรเตรียมวัสดุ
1. การเตรี ยมเศษไม้ยางพารา ที่เหลือทิ้งจากสวนยางพาราของชาวบ้านในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็ นส่ วนของกิ่ง
ยอดอ่อนไม้ยางพารา นามาทาการบดย่อยด้วยเครื่ องบดเส้นใยให้ผ่านตะแกรงจานวน 4 ขนาดด้วยกัน คือ 25, 10, 6
และ 4 มม. ทาความสะอาด แล้วตากแห้งหรื ออบไล่ความชื้นด้วยเตาอบ โดยกาหนดปริ มาณความชื้นต้องไม่เกินร้อย
ละ 15 ขึ้นรู ปแผ่นขนาด 30 x 30 x 1 ซม. ใช้ปริ มาณเศษไม้ยางพาราบดย่อยจานวน 800 กรัม
2. การเตรี ยมใบยางพารา ที่เหลือทิง้ จากสวนยางพาราของชาวบ้านในจังหวัดระยอง ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ติดกับกิ่ง
ยอดอ่อนไม้ยางพาราและส่ วนที่ร่วงลงพื้นสวนยางผสมกัน นามาทาความสะอาด ตากให้แห้ง แล้วบดย่อยด้วยเครื่ อง
บดเส้นใยให้ผ่านตะแกรงขนาด 25 มม. ควบคุมปริ มาณความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ 15 ขึ้นรู ปแผ่นขนาด 30 x 30 x
6.5 ซม. (ใช้ครั้งละ 2 แผ่น ประกบกัน เพื่อให้ได้ความหนา 13 ซม.) ใช้ปริ มาณเศษใบยางบดย่อยจานวน 3,000 กรัม/
แผ่น
3. การเตรี ยมสารเชื่ อมประสานใช้เป็ นน้ ายางคอมปาวด์สู ตรของกองวิจยั อุตสาหกรรมยาง การยางแห่ ง
ประเทศไทย กาหนดปริ มาณอัตราส่วนการผสมร้อยละ 15, 20 และ 25 ตามลาดับ
2. อุปกรณ์ ที่ใช้ ในกำรวิจัย
1. เครื่ องบดย่อยวัสดุ
2. เครื่ องอัดร้อนใช้ไฮดรอลิกแบบมือโยกขนาดแผ่นเพลท 40 x 40 ซม.
3. ถังเก็บวัสดุ
4. โม่สาหรับผสมเศษวัสดุกบั สารเชื่อมประสาน
5. เครื่ องฉีดสารเชื่อมประสาน
6. ตูอ้ บวัสดุ
7. ถังลม ปั้มลม และพัดลม
8. เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
9. แผ่นเหล็กรองอัด และแผ่นเทปล่อน
10. แท่งเหล็กเพื่อใช้กาหนดความหนา
11. กล่องสี่ เหลี่ยมเพื่อใช้ในการเตรี ยมแผ่น
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12. ถุงมือกันร้อน ผ้าปิ ดจมูก และแว่นตา
13. เครื่ องทดสอบเอนกประสงค์
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ทาส่วนของผนังไม้ประกอบด้านนอกและการทดสอบ
ทาส่ วนของผนังไม้โดยการอัดแผ่นผนังชิ้นไม้อดั ชนิ ดอัดราบจากเศษไม้ยางพารา ขนาด 30 x 30 x 1 ซม.
กาหนดปริ มาณเศษไม้ยางพาราบดย่อยจานวน 800 กรัม ปริ มาณน้ ายางคอมปาวด์ ร้อยละ 15, 20 และ 25 ตามลาดับ
โดยมีข้ นั ตอนการอัดขึ้นรู ป เริ่ มจากการทาความสะอาดและบดย่อย แล้วอบจนได้ปริ มาณความชื้นที่เหมาะสมด้วย
เครื่ องอบ ชัง่ น้ าหนักนาไปใส่ โม่ผสมคลุกกับน้ ายางคอมปาวด์ดว้ ยการฉี ดพ่น เมื่อผสมเข้ากันเรี ยบร้อยแล้ว นาเศษ
ไม้ยางพาราผสมน้ ายางคอมปาวด์ ไปทาเป็ นแผ่นชิ้นไม้ดว้ ยเครื่ องอัดร้อนในแนวราบทั้งนี้ตอ้ งมีการควบคุมอุณหภูมิ
160 องศาเซลเซี ยส แรงอัดความดัน 200 บาร์ และระยะเวลาในการอัดร้อน 10 นาที ให้น้ าหนักคงค้างทิ้งไว้ให้เย็น
ตัวในเครื่ องอัดอีก 6 ชัว่ โมง นาแผ่นตัวอย่างออกจากเครื่ อง แกะออกจากแบบ แล้วนาไปผึ่งให้แห้งในสภาพอากาศ
ปกติเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาไปตัดเป็ นชิ้นให้มีขนาดเท่ากับวิธีการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
กาหนด โดยการทดสอบทาตามมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่ องแผ่นชิ้นไม้อดั ชนิ ดอัดราบ เพื่อเลือกอัตราส่ วนที่ มี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดสาหรับใช้งานประกอบเป็ นระบบผนังอาคาร
2. ทาส่วนของแกนฉนวนไส้กลางและการทดสอบ
ทาส่ วนของแกนไส้กลางโดยการอัดขึ้นรู ปแผ่นฉนวนป้ องกันความร้อนจากใบยางพารา ขนาด 30 x 30 x
6.5 ซม. กาหนดปริ มาณเศษใบยางพาราบดย่อยจานวน 3,000 กรัม ปริ มาณน้ ายางคอมปาวด์ ร้อยละ 15, 20 และ 25
ตามลาดับ โดยมี ข้ นั ตอนการอัดขึ้นรู ป เริ่ มจากการทาความสะอาดและบดย่อย แล้วอบจนได้ปริ มาณความชื้ นที่
เหมาะสมด้วยเครื่ องอบ ชั่งน้ าหนัก น าไปใส่ โม่ ผ สมคลุ ก กับ น้ ายางคอมปาวด์ ด้วยการฉี ดพ่ น เมื่ อผสมเข้ากัน
เรี ยบร้อยแล้ว นาเศษใบยางพาราผสมกับน้ ายางคอมปาวด์ ไปทาเป็ นแผ่นใยอัดด้วยเครื่ องอัดร้อนในแนวราบทั้งนี้
ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซี ยส แรงอัดความดัน 200 บาร์ และระยะเวลาในการอัดร้อน 30 นาที ให้
น้ าหนักคงค้างทิ้งไว้ให้เย็นตัวในเครื่ องอัดอีก 6 ชัว่ โมง นาแผ่นตัวอย่างออกจากเครื่ อง แกะออกจากแบบ แล้วนาไป
ผึ่ง ให้แ ห้ง ในสภาพอากาศปกติ เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น น าไปตัดเป็ นชิ้ น ให้ มี ข นาดเท่ า กับ วิ ธี ก ารทดสอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐานกาหนด โดยการทดสอบทาตามมาตรฐาน มอก.966-2547 เรื่ องแผ่นใยไม้อดั ความ
หนาแน่นปานกลาง เพื่อเลือกอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติดีที่สุดสาหรับใช้เป็ นฉนวนความร้อนเสริ มไส้กลางระบบผนัง
3. ทาการประกอบเป็ นระบบผนังอาคารแบบแซนด์วิชและการทดสอบ
เลือกอัตราส่ วนที่ดีที่สุดของแผ่นผนังไม้ประกบด้านนอกและแผ่นฉนวนไส้กลางจากผลการทดสอบที่ได้
มาทาการประกอบชิ้นงานส่ วนของผนังแผ่นชิ้นไม้อดั และส่ วนของแกนไส้กลางด้วยกาวเป็ นผลิตภัณฑ์ระบบผนัง
อาคารแบบแซนด์วิชขนาดชิ้นละ 30 X 30 ซม. หนา 15 ซม. (เมื่อนาไปผลิตจาหน่ายในเชิงพาณิ ชย์สามารถออกแบบ
ให้มีลกั ษณะเป็ นเดือยและรางลิน้ ที่ขอบปลายของผนังทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อสะดวกในการประกอบติดตั้งได้)
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การตัดแผ่นอัดเศษไม้ยางพารา

การทากาวติดระหว่างแผ่นอัด

การประกอบระบบผนังฉนวน

การอัดแผ่นผนังฉนวนทิง้ ไว้ 24 ชม.

หน้าตัดผนังฉนวนที่ประกอบแล้ว

การต่อผนังฉนวนซ้อนกัน 2 ชั้น

รู ปที่ 1 การประกอบระบบผนังอาคารแบบแซนด์วิชจากเศษไม้ยางพาราและใบยางพารา
ทาการทดสอบสมบัติในเชิ งวิศวกรรมในด้านการรับกาลังต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้มาตรฐานอ้างอิง
หลักในการทดสอบ คือ มอก.58-2533 เนื่ องจากเป็ นลักษณะของบล็อกก่ อผนังแบบไม่รับน้ าหนัก และทดสอบ
สภาพการนาความร้อนของระบบผนังอาคาร ตามมาตรฐาน ASTM C518 เนื่องจากเป็ นคุณสมบัติเด่นที่ตอ้ งการใน
งานวิจยั ครั้งนี้
4. กำรคิดต้ นทุนกำรผลิต
การคานวณต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการนาไปขยายผลในเชิงพาณิ ชย์ โดยได้ทาการ
คานวณต้นทุนของผนังอาคารแบบแซนด์วิชจากงานวิจยั (คิดต้นทุนในห้องปฏิบตั ิการ) และคิดให้มีขนาด 2 เท่าของ
งานวิจยั เนื่องจากบริ ษทั ฯ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการต้องการทาตลาดที่ขนาดผลิตภัณฑ์ 30 x 60 x 15 ซม. (เนื่องจาก
มีขนาดใกล้เคียงกับอิฐมวลเบาและผนังแบบโฟมแซนด์วิช ) เปรี ยบเทียบกับต้นทุนในการผลิตของวัสดุผนังอาคาร
ตามท้องตลาด 2 ชนิด (ใช้ขอ้ มูลจากบริ ษทั ฯ ที่สนับสนุนโครงการวิจยั ) คือ ผนังฉนวนโฟมแบบแซนด์วิชและผนัง
อิฐมวลเบา
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
1. ผลกำรทดสอบส่ วนของผนังไม้ประกอบด้ำนนอกและแกนฉนวนไส้ กลำง
การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของผนังแผ่นอัดจากเศษไม้ยางพาราตามมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่ องแผ่นชิ้น
ไม้อดั ชนิ ดอัดราบ และแผ่นอัดฉนวนไส้กลางจากใบยางพารา ตามมาตรฐาน มอก.966-2547 เรื่ องแผ่นใยไม้อดั
ความหนาแน่นปานกลาง ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท้ งั 2 ประเภทนั้น ได้ทาการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อเป็ น
แนวทางในการตัดสิ นใจเลือกค่าสมบัติที่มีความเหมาะสมสาหรับนาไปประกอบเป็ นระบบผนังฉนวนความร้อน ซึ่ง
สมบัติต่าง ๆ ไม่จาเป็ นต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกค่าเพราะว่าไม่ได้ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ในลัก ษณะของแผ่นไม้เทียม
เพียงแต่นามาใช้เป็ นส่ วนประกอบของระบบบล็อกก่อผนัง ดังนั้นมาตรฐานที่ตอ้ งผ่านเกณฑ์ท้ งั หมดคือมาตรฐาน
ตาม มอก.58-2533 เรื่ องบล็อกก่อผนังไม่รับน้ าหนักประเภทไม่ควบคุมความชื้ น จึงสามารถนาไปใช้งานได้ โดย
ข้อกาหนดเบื้องต้นนั้น แผ่นอัดเศษชิ้นไม้ยางพารา (ผนังด้านนอก) ไม่ตอ้ งทดสอบปริ มาณฟอร์มาลดีไฮด์ เนื่องจาก
ใช้ยางธรรมชาติเป็ นสารเชื่อมประสาน และไม่ตอ้ งทดสอบความยึดเหนี่ยวของตะปูเนื่องจากมีขนาดไม่เกิน 13 มม.
ส่ วนของแผ่นอัดเศษใยใบยางพารา (แผ่นฉนวนไส้กลาง) ไม่ตอ้ งทดสอบปริ มาณฟอร์ มาลดีไฮด์เนื่ องจากใช้ยาง
ธรรมชาติเป็ นสารเชื่อมประสาน และไม่ตอ้ งทดสอบความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าและไม่ตอ้ งทดสอบความยึด
เหนี่ ยวของตะปูเนื่ องจากใช้เป็ นวัสดุฉนวนด้านใน จึงไม่จาเป็ นต้องใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติดังกล่าว ผลการ
ทดลองแสดงในตารางที่ 1-2 ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 สมบัติของแผ่นอัดเศษชิ้นไม้ยางพารา (ผนังด้านนอก) ที่อตั ราส่ วนน้ ายางคอมปาวด์ต่างกัน
สมบัติของผลิตภัณฑ์
น้ำยำง 25% น้ำยำง 20% น้ำยำง 15%
ข้อกำหนดตำม มอก.
ลักษณะทัว่ ไป
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิวเรี ยบ ขอบได้ฉากกับระนาบผิว
ความหนาแน่น
854.65 kg/m3 829.19 kg/m3 781.75 kg/m3
400 kg/m3 ถึง 900 kg/m3
ปริ มาณความชื้น
12.14%
12.78%
13.82%
4% ถึง 13%
การพองตัวตามความ
9.50%
10.63%
11.24%
ไม่เกิน 12%
หนา
ความต้านทานแรงดัด
14.26 MPa
12.43 MPa
10.32 MPa
ไม่นอ้ ยกว่า 14 MPa
มอดุลสั ยืดหยุน่
1,855.69 MPa 1,467.21 MPa 1,285.22 MPa
ไม่นอ้ ยกว่า 1,800 MPa
ความต้านแรงดึงตั้งฉาก
0.49 MPa
0.38 MPa
0.33 MPa
ไม่นอ้ ยกว่า 0.4 MPa
กับผิวหน้า
ความยึดแน่นของผิวหน้า
0.92 MPa
0.82 MPa
0.73 MPa
ไม่นอ้ ยกว่า 0.8 MPa
0.132
0.130
0.129
สัมประสิ ทธิ์การนาความ
ไม่ได้กาหนด
ร้อน
w/m-k
w/m-k
w/m-k
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ตำรำงที่ 2 สมบัติของแผ่นอัดเศษใบยางพารา (แผ่นฉนวนไส้กลาง) ที่อตั ราส่ วนน้ ายางคอมปาวด์ต่างกัน
สมบัติของผลิตภัณฑ์
น้ำยำง 25% น้ำยำง 20% น้ำยำง 15%
ข้อกำหนดตำม มอก.
ผิวเรี ยบ ขอบได้ฉากกับระนาบ
ลักษณะทัว่ ไป
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิว
ความหนาแน่น
152.25 kg/m3 151.98 kg/m3 151.50 kg/m3
400 kg/m3 ถึง 800 kg/m3
ปริ มาณความชื้น
9.97%
11.18%
12.23%
4% ถึง 13%
การพองตัวตามความหนา
42.87%
43.75%
45.89%
ไม่เกิน 6 %
ความต้านทานแรงดัด
1.21
0.66
0.47
ไม่นอ้ ยกว่า 15 MPa
มอดุลสั ยืดหยุน่
53.25
34.43
30.73
ไม่นอ้ ยกว่า 1,700 MPa
0.065
0.060
0.052
สัมประสิ ทธิ์การนาความ
ไม่ได้กาหนด
ร้อน
w/m-k
w/m-k
w/m-k
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบแผ่นผนังชิ้นไม้อดั จากเศษไม้ยางพารา ความหนา 1 ซม. ที่ปริ มาณน้ ายางคอม
ปาวด์ร้อยละ 15, 20 และ 25 ตามลาดับ ตามมาตรฐาน มอก.876-2547 เรื่ องแผ่นชิ้ นไม้อัดชนิ ดอัดราบ พบว่าทุ ก
อัตราส่ วนสามารถขึ้นรู ปได้ โดยมีลกั ษณะทัว่ ไปที่ผา่ นข้อกาหนด คือ มีผิวเรี ยบ ขอบได้ฉากกับระนาบผิว มีค่าความ
หนาแน่ นอยู่ในเกณฑ์กาหนด คือ ช่วง 400 กก./ลบ.ม. ถึง 900 กก./ลบ.ม. ปริ มาณความชื้ นอยู่ในช่วงร้อยละ 4-13
ตรวจไม่พบปริ มาณฟอร์มาลดีไฮด์ มีการพองตัวตามความหนาไม่เกินร้อยละ 12 ความต้านทานแรงดัดไม่ต่ากว่า 14
เมกะพาสคัล มอดุลสั ยืดหยุ่นไม่ต่ากว่า 1800 เมกะพาสคัล ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้าไม่ต่ากว่า 0.4 เมกะ
พาสคัล ความยึด แน่ น ของผิวหน้า ไม่ ต่ ากว่า 0.8 เมกะพาสคัล ความยึดเหนี่ ย วของตะปู ไ ม่ต้องท าการทดสอบ
เนื่ องจากมีขนาดความหนาไม่เกิน 13 มม. ค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนเท่ากับ 0.132 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน ซึ่ ง
พบว่าเมื่ อผสมน้ ายางในปริ มาณที่ มากขึ้นส่ งผลให้แผ่นผนังชิ้ นไม้อดั จากเศษไม้ยางพารามี คุณสมบัติด้านความ
แข็งแรงมากขึ้น ทั้งค่าความต้านทานแรงดัด มอดุลสั ยืดหยุ่น ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า ความยึดแน่นของ
ผิวหน้า โดยในครั้งนี้ ผลการทดลองที่เหมาะสมเลือกใช้ปริ มาณน้ ายางคอมปาวด์ร้อยละ 25 ใช้เศษไม้ยางพาราบด
ย่อยขนาด 10 มม.
และจากตารางที่ 2 ผลการทดสอบแผ่นฉนวนป้ องกันความร้อนจากใบยางพารา ความหนา 6.5 ซม. ที่
ปริ มาณน้ ายางคอมปาวด์ ร้อยละ 15, 20 และ 25 ตามลาดับ ใช้ใบยางพาราบดย่อยขนาด 25 มม. ตามมาตรฐาน มอก.
966-2547 เรื่ องแผ่น ใยไม้อดั ความหนาแน่ น ปานกลาง พบว่าคุณ สมบัติด้านความแข็งแรงมี ค่าไม่มากเนื่ องจาก
ต้องการใช้คุณสมบัติในการเป็ นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี จึงจาเป็ นต้องลดความหนาแน่นลงให้มากที่สุดให้ต่า
กว่ามาตรฐานของแผ่นใยอัดจึงส่ งผลให้ความแข็งแรงลดลงตามไปด้วย ในที่น้ ี เลือกใช้ปริ มาณน้ ายางคอมปาวด์ ร้อย
ละ 15 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อนเท่ากับ 0.052 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน
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2. ผลกำรทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระบบผนังอำคำรแซนด์ วิชในห้ องปฏิบัติกำร
การประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์บล็อกระบบผนังอาคารเพื่อทาการทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.58-2533
โดยเลือกอัตราส่ วนที่เหมาะสมมากที่สุดของแผ่นผนังประกบด้านนอกและแผ่นฉนวนไส้กลางจากผลการทดสอบที่
ได้ ทาการประกอบชิ้นงานส่ วนของผนังแผ่นชิ้นไม้อดั และส่ วนของแกนไส้กลางด้วยกาวเป็ นผลิตภัณฑ์ระบบผนัง
อาคารขนาดชิ้นละ 30 x 30 ซม. หนา 15 ซม. ผลการทดสอบสมบัติในเชิงวิศวกรรมในด้านการรับกาลังต่าง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ แสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบสมบัติดา้ นต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ระบบผนังแซนด์วิชที่ใช้งาน
คุณสมบัติ
ค่ำที่ได้
เกณฑ์ ข้อกำหนด
ความคาดเคลื่อน ไม่เกิน ± 2 มม. แข็งแรง
ลักษณะทัว่ ไป
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ปราศจากรอยแตกร้าว
มอก.58-2533 กาหนดไว้ตอ้ งไม่ต่ากว่า
ความต้านทานแรงอัด
2.54 เมกะพาสคัล
2.5 เมกะพาสคัล
ความต้านทานแรงดัด
0.5 เมกะพาสคัล
มอก.58-2533 ไม่ได้กาหนด
มอก.58-2533 ไม่ได้กาหนด
ความหนาแน่น
353.78 กก./ลบ.ม.
การดูดซึมน้ า
ปริ มาณความชื้น
การทนไฟ
สัมประสิ ทธิ์การนาความ
ร้อน

เฉลี่ยผนังไม้ดา้ นนอกและแผ่น
มอก.58-2533 ประเภทไม่ควบคุม
ฉนวนไส้กลางเท่ากับ 32.6% ความชื้นไม่ได้กาหนดค่าการดูดซึมน้ าไว้
เฉลี่ยผนังไม้ดา้ นนอกและแผ่น
4% ถึง 13%
ฉนวนไส้กลางเท่ากับ 12.73%
มอก.58-2533 ไม่ได้กาหนด
1 ชัว่ โมง
0.064 วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน

มอก.58-2533 ไม่ได้กาหนด

ตารางที่ 3 ผลการประกอบชิ้นงานส่ วนของผนังไม้และส่ วนของแกนไส้กลางเป็ นผลิตภัณฑ์ระบบผนัง
อาคารและบ้านพักอาศัยที่มีคุณสมบัติในการเป็ นฉนวนป้ องกันความร้อนที่ดี พบว่าสามารถใช้กาวลาเท็กซ์สาหรับ
ยึดติดไม้เป็ นวัสดุในการยึดติดระหว่างส่ วนของแผ่นผนังไม้ดา้ นนอกและส่ วนของแกนฉนวนไส้กลางได้ดี ทาให้
ไม่แยกตัวกันระหว่างการทดสอบการรับแรงอัด อีกทั้งสามารถนาไปเซาะร่ องและทาเดือยได้
ผลการทดสอบคุ ณ สมบัติ ท ั่ว ไป ในเชิ ง กายภาพ และเชิ ง วิ ศ วกรรมในด้านการรั บ ก าลังต่ าง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ และด้านสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน แล้วทาการเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน พบว่าระบบผนังอาคารที่ทา
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มาจากเศษไม้ย างพาราและใบยางพารานั้น มี ค่ าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 2.54 เมกะพาสคัล ซึ่ ง ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ มอก.58-2533 เรื่ องบล็อกไม่รับ น้ าหนักประเภทไม่ ควบคุ ม ความชื้ น ที่ ก าหนดค่ าความต้านทาน
แรงอัดต้องไม่ต่ากว่า 2.5 เมกะพาสคัล การดู ดซึ มน้ าคิดค่าเฉลี่ยผนังไม้ด้านนอกและแผ่นฉนวนไส้กลางเท่ากับ
32.6% ซึ่ งมีค่าสู งเนื่ องจากเป็ นวัสดุประเภทชิ้นไม้ แต่สามารถใช้งานได้เนื่ องจาก มอก.58-2533 เรื่ องบล็อกไม่รับ
น้ าหนักประเภทไม่ควบคุมความชื้น ไม่ได้กาหนดไว้ และเมื่อพิจารณาค่าปริ มาณความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 12.73% ก็ยงั
อยู่ในเกณฑ์ขอ้ กาหนดตามมาตรฐาน มอก.876-2547 และ มอก.966-2547 ที่กาหนดอยู่ในช่วง 4% ถึง 13% ส่ วนค่า
ความต้านทานแรงดัดมีค่าไม่สูงเนื่ องจากเป็ นวัสดุเชิงประกอบเป็ นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีความหนาแน่ นต่างกันมากยึด
ติดด้วยกาว (แต่อย่างไรก็ตามความต้านทานแรงดัดไม่ได้ถูกกาหนดไว้ในการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ของวัสดุ
ก่อผนัง) ส่ วนผลทดสอบการทนไฟที่ระดับ 200 องศาเซลเซี ยส ได้เป็ นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่ งเป็ นปกติ ของวัสดุ
ก่อสร้างที่เป็ นไม้ซ่ ึ งจัดอยู่ในประเภทวัสดุไม่ทนไฟ (โดยในงานวิจยั นี้ ทาการทดสอบค่าต่าง ๆ ที่ไม่ได้กาหนดตาม
มาตรฐานเพิ่มเติมนั้น เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบสาหรับใช้ในเชิงพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการและเป็ นองค์ความรู ้ใน
การต่อยอดงานวิจยั เท่านั้นจึงไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการใช้งานจริ ง) ส่ วนคุณสมบัติที่สาคัญมากที่สุดของโครงการวิจยั นี้
คือ การเป็ นฉนวนความร้อนซึ่งสามารถดูได้จากค่าสัมประสิ ทธิ์การนาความร้อน พบว่าระบบผนังอาคารจากเศษไม้
ยางพาราและใบยางพาราของงานวิจยั นี้ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนเท่ากับ 0.064 วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน ซึ่ ง
ต่ากว่าอิฐมวลเบาที่จาหน่ายในท้องตลาดมาก (ประมาณ 0.13 วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน) และใกล้เคียงกับฉนวนความ
ร้อนแบบโฟม (ประมาณ 0.017-0.024 วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน ) อี กทั้งระบบผนังอาคารจากงานวิจยั ยังมี ค่าความ
หนาแน่นเท่ากับ 353.78 กก./ลบ.ม. ซึ่งเป็ นค่าซึ่งที่มาก ๆ (เป็ นวัสดุมวลเบา) จึงมีคุณสมบัติเด่นด้านการเป็ นฉนวน
ป้ องกันความร้อนที่ดี ดังนั้นจึงสามารถนาไปใช้เป็ นระบบผนังอาคารสาหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ผลกำรคำนวณต้ นทุนกำรผลิต
การคานวณต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการนาไปขยายผลในเชิงพาณิ ชย์ โดยได้ทาการ
คานวณต้นทุนของผนังอาคารจากงานวิจยั (คิ ดต้นทุนในห้องปฏิ บัติก าร) และคิดให้มี ขนาด 2 เท่าของงานวิจัย
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการต้องการทาตลาดที่ขนาดผลิตภัณฑ์ 30 x 60 x 15 ซม. (เนื่องจากมีขนาด
ใกล้เคียงกับอิฐมวลเบาและผนังแบบโฟมแซนด์วิช ) เปรี ยบเทียบกับต้นทุนในการผลิตของวัสดุผนังอาคารตาม
ท้องตลาด 2 ชนิ ด (ใช้ขอ้ มูลจากบริ ษทั ฯ ที่สนับสนุนโครงการวิจยั ) คือ ผนังฉนวนโฟมแบบแซนด์วิชและผนังอิฐ
มวลเบา ได้ผลดังตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4 ต้นทุนการผลิตระบบผนังอาคารแบบแซนด์วิชจากเศษไม้ยางพาราและใบยางพารา
ลำดับ
รำยกำร
ต้ นทุนกำรผลิต (บำท)
แผ่ นอัดจากเศษไม้ ยางพารา
1 เศษชิ้นไม้ยางพารา (รวมบดย่อย)
2
2 สารเชื่อมประสาน
50
แผ่ นอัดจากใบยางพารา
3 ใบยางพารา (รวมบดย่อย)
4
4 สารเชื่อมประสาน
140
ระบบผนังอาคารจากเศษชิ ้นไม้ ยางพาราและใบยางพารา
5 สารเชื่อมประสาน
2
6 ค่าตัดแต่งแผ่นวัสดุ ประกอบเป็ นระบบผนัง ขัดผิว ทาสี
5
7 ค่าสาธารณูปโภค (น้ าประปา/ไฟฟ้า)
0.5
8 วัสดุอื่น ๆ เช่น น้ ามันทาแบบ ถุงมือ กาพ่นกาว ฯลฯ
5
9 ค่าแรงงาน
50
รวมต้นทุนทั้งหมด
258.5
ราคาขายปลีก
350
หมายเหตุ
คิดต้นทุนการผลิตในห้องปฏิบตั ิการที่แผ่นระบบผนังอาคารขนาด 30 x 60 x 15 ซม.
ไม่รวมค่าโฆษณา ค่าขนส่งวัสดุ และขนส่งสิ นค้าจาหน่าย
ตารางที่ 4 เป็ นการคานวณต้นทุนการผลิตของระบบผนังอาคารจากเศษไม้ยางพาราและใบยางพาราของ
งานวิจยั โดยทาการคิดต้นทุนในห้องปฏิบตั ิการ จึงทาให้มีตน้ ทุนสู งกว่าเมื่อนาไปผลิตในเชิงพาณิ ชย์ ประมาณ 3
เท่าตัว ซึ่ งต้นทุนที่ได้พบว่าระบบผนังอาคารจากเศษไม้ยางพาราและใบยางพาราขนาด 30 x 60 x 15 ซม. มีตน้ ทุน
การผลิตเท่ากับ 258.5 บาทต่อแผ่น ตั้งราคาขายแผ่นละ 350 บาท คิดเป็ น ตร.ม.ละ 1,950 บาท ผนังฉนวนโฟมแบบ
แซนด์วิชติดกับแผ่นเมททัลชีท ขนาดหนา 7 ซม. ราคาขาย ตร.ม.ละ 700 บาท ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนความหนา
ผนัง 10 ซม. ราคา ตร.ม.ละ 800 บาท
ซึ่งจากการคิดต้นทุนดังกล่าวเห็นได้ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีราคาสู งมากคือต้นทุนของสารเชื่อมประสาน
และค่าแรงงาน และระบบผนังอาคารจากโครงการวิจยั มีขนาดความหนา 15 ซม. ซึ่ งเป็ น 2 เท่าของความหนาผนัง
ฉนวนโฟมที่มีความหนา 7 ซม. และเมื่อสอบถามจากผูป้ ระกอบการในการผลิตระบบผนังอาคารสาเร็ จรู ปแล้วได้
ข้อมู ล การประมาณการผลิ ต ในเชิ ง พาณิ ช ย์จะมี ต้น ทุ น ที่ ต่ ากว่าในห้องปฏิ บัติ ก ารถึ ง 3 เท่ าตัว ดังนั้น เมื่ อ น ามา
พิจารณาข้อมูลประกอบกันแล้ว หากนามาผลิ ตและจาหน่ ายจริ งจะสามารถตั้งราคาขายได้ประมาณ 600 – 1,000
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บาท ซึ่ งก็มีราคาใกล้เคียงกับระบบผนังฉนวนโฟมและผนังก่ ออิ ฐมวลเบาปกติ จึ งสามารถแข่งขันในตลาดวัส ดุ
ก่อสร้างที่เป็ นฉนวนป้องกันความร้อนได้
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
1. สรุปผลกำรวิจัย
โครงการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ผลิต ต้น แบบผลิต ภัณ ฑ์ระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็ น
ฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีโดยใช้เศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ า ยางพารา และ (2) เพื่อทดสอบสมบัติทาง
กายภาพสมบัติทางกล สมบัติการเป็ นฉนวนความร้อน และการใช้งานสถานที่จริ งของผลิตภัณ ฑ์ระบบผนังอาคาร
ดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคานวณต้นทุนการผลิตเพื่อนาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์
ขั้นตอนการดาเนิ นงานเริ่ มจาการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นอัดจากเศษไม้ยางพาราและใบยางพาราโดยใช้
น้ ายางพาราคอมปาวด์เป็ นสารเชื่อมประสาน ทาการออกแบบเป็ นผนังในรู ปแบบ 3 ชั้น ประกบกัน โดย 2 ชั้นด้าน
นอกทาเป็ นแผ่นอัดจากเศษไม้ยางพาราความหนา 1 ซม. โดยในขั้นตอนนี้ ใช้เศษไม้ยางพาราบดย่อยขนาด 10 มม.
ใช้น้ ายางคอมปาวด์ร้อยละ 25 ของน้ าหนักเศษไม้ยางพาราแห้ง ชั้นกลางทาเป็ นแผ่นอัดจากใบยางพาราความหนา
6.5 ซม. (ประกบกัน 2 ชั้น ได้ความหนา 13 ซม.) โดยในขั้นตอนนี้ ใช้ใบยางพาราบดย่อยขนาด 25 มม. ใช้น้ ายาง
คอมปาวด์ร้อยละ 10 ของน้ าหนักใบยางพาราแห้ง ซึ่ งแผ่นอัดทั้ง 2 ประเภท ขึ้นรู ปด้วยวิธีการอัดด้วยความร้อนและ
ใช้น้ ายางคอมปาวด์เป็ นสารเชื่อมประสาน การอัดแผ่นเศษชิ้นไม้ยางพาราและแผ่นใยอัดจากใบยางพาราใช้อุณหภูมิ
160 องศาเซลเซียส ใช้ความดัน 200 บาร์ ระยะเวลาในการอัดแผ่นเศษไม้ยางพาราใช้เวลา 10 นาที ส่วนระยะเวลาใน
การอัดแผ่นใบยางพาราใช้เวลา 30 นาที หลังจากนั้นทาการทิ้งให้ชิ้นงานเย็นตัวลงโดยคงค้างแรงอัดไว้เป็ นเวลา 6
ชัว่ โมง จึงนาออกมาผึ่งให้แห้งในสภาพอากาศปกติเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อได้แผ่นอัดทั้ง 2 ชนิดแล้ว นามาประกบ
กันด้วยกาวสาหรับติดงานไม้ ได้เป็ นผนังอาคารขนาด กว้าง 30 ซม. x ยาว 30 ซม. x หนา 15 ซม. นาไปทดสอบ
สมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 ผลการทดสอบพบว่ามีลกั ษณะทัว่ ไปผ่านตามเกณฑ์
ข้อกาหนด โดยมี เหลี่ ยมคม ไม่บิ่น ไม่หลุดร่ อน ได้ฉาก และความคลาดเคลื่ อนของมิ ติไม่เกิน ±2 มม. มีค่าความ
ต้า นทานแรงอัด เท่ า กับ 2.54 เมกะพาสคัล สามารถทนไฟที่ อุ ณ หภู มิ 200 องศาเซลเซี ย สได้ 1 ชั่ ว โมง มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนเท่ากับ 0.064 วัตต์/ม.-องศาเคลวิน ซึ่ งมีความเป็ นฉนวนความร้อนใกล้เคียงกับผนัง
ฉนวนแบบโฟมแซนด์วิช และมีความเป็ นฉนวนความร้อนดีกว่าผนังอาคารมวลเบาแบบปกติถึง 2 เท่าตัว และเมื่อ
ประมาณการราคาต้นทุนในการผลิตระดับอุตสาหกรรมมีความใกล้เคียงกับผนังฉนวนความร้อนประเภทอื่น ๆ ที่
จาหน่ายตามท้องตลาด จึงสามารถนาผลิตภัณฑ์ระบบผนังอาคารฉนวนความร้อนจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา
น้ ายางพารา ไปใช้ในงานกั้นห้องภายในอาคารประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้
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2. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การยางแห่ งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ สามารถนาผลงานวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดนโยบายในการจัดการขยะ
เหลือศูนย์ (Zero waste) ในโรงงานแปรรู ปไม้ยางพาราและสวนยางพารา ด้วยการนามาเพิ่มมูลค่าในเชิ งพาณิ ชย์
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน สนับสนุนส่งเสริ มนโยบายให้มีการปลูกป่ าชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์อีกด้วย
2. ข้อเสนอแนะเชิ ง วิช าการ สามารถน าผลงานวิจัย ไปยื่น จดทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา เผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดงานวิจยั สาหรับนักวิจยั หรื อนักวิชาการอื่น ๆ ทั้งใน
ด้านของการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและใช้งานง่ายขึ้น การพัฒนาคุณสมบัติของสารเชื่อมประสานที่
เป็ นยางธรรมชาติให้มีความแข็งแรงมากขึ้น การพัฒนาเครื่ องจักรที่เหมาะสมในเชิ งพาณิ ชย์ และการลดต้นทุนใน
การผลิต เป็ นต้น
3. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ป ระโยชน์ เมื่ อผูป้ ระกอบการหรื อชุ มชน ต้องการนาไปต่อยอดในเชิ ง
พาณิ ชย์ ต้องมีการลงทุนด้านเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่เหมาะสม ต้นทุนต่า ควรมีการฝึ กทักษะในการผลิตทั้งการขึ้นรู ป
แผ่นอัดและการประกอบเป็ นระบบผนังฉนวน ทาการวางแผนธุ รกิจ และหาช่องทางในการจัดจาหน่ าย เชื่ อมต่อ
ธุรกิจกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต้อง
ทาการส่ งเสริ มสนับสนุน ให้คาปรึ กษา กับผูป้ ระกอบการเพื่อให้สามารถนาไปขยายผลในเชิงพาณิ ชย์ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
กิตติกรรมประกำศ
ได้รับ การสนับ สนุ นงบประมาณการวิจยั จาก การยางแห่ งประเทศไทย (กยท.) ประจาปี 2563 เรื่ อง การ
สร้ างมูลค่าเพิ่ม จากเศษไม้ย างพารา ใบยางพารา และน้ า ยางพารา สาหรับทาเป็ นระบบผนังอาคารที่มีคุณสมบัติ
ในการเป็ นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี
เอกสำรอ้ำงอิง
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เรื่ องแผ่ นชิ ้นไม้ อัดชนิดราบ
(มอก.876), สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เรื่ อง แผ่ นใยไม้ อัดความ
หนาแน่ นปานกลาง (มอก.966), สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2533). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เรื่ องคอนกรี ตบล็อกไม่ รับ
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บทคัดย่อ
การออกแบบและสร้ า งชุ ด ควบคุ ม เครื่ อ งเชื่ อ มแม๊ ก (MAG)ให้ ส ามารถเชื่ อ มในระบบอัต โนมัติ โ ดยใช้
คอมพิวเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมให้เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู่ ยคุ อุตสาหกรรม 4.0 โดยการประยุกต์เทคโนโลยีการควบคุมระบบเครื่ องจักรอัตโนมัติการออกแบบ
และประกอบชุดควบคุม ให้สามารถประยุกต์ใช้กบั เครื่ องเชื่ อมมิก/แม็กทัว่ ไปเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนใน
การเชื่อมอัตโนมัติ ชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติมีความแม่นยาคาดเคลื่อนไม่เกิน 2 มิลลิเมตรสามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่ อง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 3 แกน เครื่ องสามารถเชื่อมในพื้นที่ 90x100x25 เซนติเมตร
โดยชุดควบคุมสามารถป้ อนข้อมูลได้ที่หน้าจอเพื่อแก้ไขปั ญหาหน้างานได้และติดตั้งตัวป้ องกันสัญญาณรบกวน
จากความร้อนเพื่อให้เชื่อมได้ต่อเนื่ อง ผลการทดลองชุดควบคุมเครื่ องเชื่ อมแม๊กเพื่อการเชื่อมอัตโนมัติควบคุมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่ องสามารถเชื่ อมชิ้นงานได้ โดยเครื่ องมีความแม่นยาในการเชื่ อม คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2
มิลลิเมตร ทาการทดลองเชื่อมโดยไม่ได้ใส่ ค่าชดเชยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 2.66 มิลลิเมตร จากนั้นได้ทาการใส่
ค่าชดเชยลงไปในคาสั่งแกน X ทดสอบให้มีความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ได้ผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียง
0.55 มิลลิเมตร มีค่าน้ าหนักรวมแนวเชื่อมเฉลี่ย 19.3 กรัม
คำสำคัญ: การเชื่อมอัตโนมัติ อุตสาหกรรม 4.0 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract
This paper presents design and create MAG Control Unit for Automatic Welding by Computer
Programming. Can automatic welding using computer controlled movement of welding head move automatic. To
use in teaching strategic development to era industry 4. 0 by applied control technology automatic machine
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system. Design and assembly of control unit can be applied to MIG/MAG Welding machine general. To use as a
teaching tool in automatic welding. Control unit automatic welding machine have precise erroneously not more
than 2 mm. Can work have continuous using microcontroller control 3 axes Include the core X,Y and Z. Machine
can welding in working area 90x100x25 cm. Using microcontroller 3-axis control developed by change control
unit can data entry at the screen to fix a page problem and Installed Noise protection from the heat. For
continuous automatic welding. From the experiment MAG control unit for automatic welding by computer
programming. Machine can welding work piece have precise erroneously not more than 2 mm. Experiment
welding 20 work piece not yet enter compensation. Have error Average 2.66 mm. Then make enter compensation
by give have confidence 95% .The results of the experiment more 10 work piece. Experimental results average
error 0.55 mm. Have weight Included Weldment average 19.3 g.
Keyword: Automatic, Welding, Machine Industry 4.0, Microcontrollers
บทนำ
โลกจะเข้าสู่ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่4 ภายใน 20 ปี ข้างหน้า ด้วยด้านเทคโนโลยีที่ไร้พรหมแดนในทุก
มิ ติ ทั้งความร่ วมมื อทางการค้าความร่ วมมื อด้านการพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐาน ความพัฒ นาทางด้านสั งคมและ
เศรษฐกิ จ และการแข่ ง ขัน ที่ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เป็ นเหตุ ผ ลที่ ห ลายๆประเทศจ าเป็ นต้อ งปรั บ ตัว สู่ ก ารพัฒ นาในยุ ค
อุตสาหกรรม4.0 มีจุดเด่นคือการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่ องจักรและระบบในลักษณะอุตสาหกรรมระบบ
เครื่ องจักรอัตโนมัติ เพื่อผลิตสิ นค้าตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่ยงั รักษาประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (นิ ตยสาร โม
เดิร์น เมนู แฟคเจอร์ ริ่ง,อินเทอร์เน็ต, 2558) ปั จจุบนั ประเทศไทยเรานาเข้าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ
เป็ นจานวนมากท าให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าในอัตราการนาเข้า ซึ่ งส่ งผลกระทบกับเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ได้มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับทางด้าน
เครื่ องจักรกลอัตโนมัติอยู่ ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาหาองค์ความรู ้ในการใช้ชุดควบคุมซีเอ็นซีนาดเล็ก (Mini CNC) โดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการได้มีโครงการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ชุดควบคุมซีเอ็นซี กบั งานต่างๆอาทิเช่น งาน
ตัดพลาสม่าอัตโนมัติ ผูว้ ิจยั ได้แนวคิดนามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเชื่อมแม๊ก(MAG) เพื่อลดการนาเข้าเครื่ อง
เชื่อมอัตโนมัติจากต่างประเทศ โดยนาเครื่ องเชื่อมธรรมดามาใช้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
สามารถน ามาประกอบใช้เองกับ ชุ ดควบคุ ม เครื่ องเชื่ อมอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เข้ามาควบคุ ม
เนื่ องจากเครื่ องเชื่อมอัตโนมัติมีราคาค่อนข้างสู ง นาวัสดุอุปกรณ์ ในท้องตลาดทาให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ทาให้
เครื่ องมีราคาถูก
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งานวิจยั นี้ ศึกษาการนาชุดควบคุมอัตโนมัติมาควบคุมเครื่ องเชื่ อมแม๊ก(MAG)ให้สามารถเชื่อมในระบบ
อัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมลักษณะการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมให้เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ ในการออกแบบ
และประกอบชุดควบคุมซีเอ็นซี ให้มาประยุกต์ใช้กบั เครื่ องเชื่อมตามท้องตลาดได้เพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
ในการเชื่อมอัตโนมัติ และเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการทางานที่ดีข้ นึ มีความแน่นอนและแม่นยา สามารถทางานได้
อย่างต่อเนื่ อง สะดวกรวดเร็ วและประหยัดแรงงานในการทางาน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม 3 แกน
ประกอบด้วยแกน x, y และ z ในการเคลื่อนที่หัวเชื่อมแม๊ก(MAG) ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมส
เต็ปปิ้ งมอเตอร์ ท้ งั 3 แกน โดยใช้พอร์ทยูเอสบี เชื่อมต่อข้อมูลส่งจากระบบปฏิบตั ิการคอมพิ วเตอร์ ป้ อนคาสั่งจีโค้ด
(G-Code)ผ่านอุปกรณ์ควบคุม XCMCU รุ่ น XC609M เพื่อกาหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมแม๊ก(MAG) มา
ใช้ในการเชื่ อมชิ้นงานในแนวราบโดยการเชื่ อมต่อเกยเป็ นสเต็ปขั้นบรรไดที่ระนาบต่างกัน 3 ระดับ ในระยะทางที่
ต่างกัน และความสู งที่ ต่างกันเพื่ อทดสอบความแม่นยาระยะการเคลื่อนที่แนวแกน X ของชุดควบคุมของเครื่ อง
เชื่อมแม๊กอัตโนมัติ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการวิจยั ชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กเพื่อการเชื่อมอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุม ทฤษฎีและหลักการเครื่ องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) ไมโครคอนโทรเลอร์ และการควบคุมสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ การ
ออกแบบฟิ กซ์เจอร์ มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมมิกต่อสมบัติของรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400
กับเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก AISI430 ศักดิ์ชยั จันทศรี และคณะ (2556) โดยกาหนดตัวแปรในการทดลองไว้ 3 ตัว
แปร คือ กระแสไฟ 4 ระดับ ได้แก่ 90, 100, 110 และ 120 แอมป์ แก๊ส ปกคลุม 3 ชนิ ด คือ 80% อาร์ กอน + 20%
คาร์ บอนไดออกไซด์, อาร์กอน 100% และ คาร์บอนไดออกไซด์ 100% ความเร็ วในการเดินแนวเชื่อม 3 ระดับ คือ
350, 400 และ 450 มิลลิเมตร/นาที ปั จจัยด้านกระแสะไฟ แก๊สปกคลุม และความเร็ วในการเดินแนวเชื่อม มีผลต่อ
การหลอมละลายละการถ่ายโอนน้ าโลหะระหว่างลวดเชื่ อมกับชิ้นงาน ตลอดจนส่ งผลต่อสมบัติทางกลของแนว
เชื่ อม ที่ ชิ้นงานหนา 3 มิลลิเมตร ช่วงกระแส 90 – 120 แอมป์ มีความสามารถในการเชื่อมที่แ ตกต่างกันโดยเชื่ อม
แบบแก๊สปกคลุม และสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ที่ความเร็ ว 350 – 450 มิลลิเมตร/นาที เป็ นช่วงความเร็วที่
นิ ยมใช้ในการเชื่ อมที่ ความหนาชิ้ นงาน 3 มิ ลลิ เมตร ผูว้ ิจยั ได้แนวคิดนาพารามิ เตอร์ จากงานวิจยั นี้ ไปใช้ในการ
ทดลองด้วยชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติ
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1.2 การหาประสิ ท ธิ ภาพของเครื่ องเจาะควบคุมโดยโปรแกรม MACH 3 รณชัย เหรัญญะและคณะ
(2557, หน้า 47-49) หลังจากท าการสร้ างเป็ นที่ ส มบู รณ์ แล้ว ก่ อ นที่ จะน า ไปใช้ง านจริ งต้องมี ก ระบวนการหา
ประสิ ทธิภาพโดยใช้การปรับค่าเทียบกับค่าโปรแกรมซึ่งต้องทาการปรับส่ วนต่ าง ๆ ให้ได้ค่าที่เหาะสมและแม่นยา
ที่ สุด แล้วเก็ บ ข้อมูล หลังจากนั้นท าการปรั บ ปรุ งตามข้อแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และท าการปรั บ ปรุ งแก้ไขและ
ทดสอบจนได้ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ สู งที่ สุ ด ดังนั้นจึ งได้ท าแบบผลการทดลองการเคลื่ อนที่ ของแกน X,Y,Z ตามการ
เคลื่อนที่ที่กาหนดและกระบวนการเจาะและกันชิ้นงานในรู ปแบบต่าง ๆผลกระบวนการเคลื่อนที่ในแนวแกน X,
แกน Y, แกน Z ผลกระบวนการเคลื่อนที่ในแนวแกน X, แกน Y, แกน Z หลังจากที่กาหนดค่าของพารามิเตอร์ของ
มอเตอร์แนว แกน X แกน Y และแกน Z เป็ นที่เรี ยบร้อยได้ทาการทดสอบการเคลื่อนที่ โดยการทดสอบสามารถทา
ได้ 3 รู ปแบบ คือการใช้คียบ์ อร์ ดในการสั่งงาน (Manual Control) เรี ยกว่าการ Jog การสั่งแบบป้ อนคาสั่ง (Code
Control) การสั่ ง นั้ นต้ อ งใช้ แ ถบเมนู ใ นหน้ า MDI Alt2 โดยป้ อ นค าสั่ ง ที่ เป็ นโค้ ด ในช่ อ ง Input ค าสั่ ง นี้ จะ
ประกอบด้วยสามส่วนคือ แนวแกน ระยะทาง แรงในการเคลื่อนที่
ผูว้ ิจยั ได้แนวคิดการปรับค่าเทียบกับค่าโปรแกรมชดเชยจากงานวิจยั นี้ ไปใช้ในการทดลองด้วยชุด
ควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติ
1.3 การพัฒนาเครื่ องตัดพลาสมาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม 3 แกน (สุ นารี ชัยมุงคุณ
และคณะ, 2559) เพื่อทดสอบและเปรี ยบเทียบคุณภาพรอยตัด เวลาในการตัดชิ้นงาน ความเร็ วในการตัดชิ้นงานและ
เปรี ยบเที ย บอั ต ราการเกิ ด ชิ้ น งานเสี ยกั บ เครื่ องตั ด พลาสมา 2 แกน ท าพั ฒ นาเครื่ องตั ด พลาสมาโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 3 แกน ในการเคลื่อนที่หวั ตัดพลาสมา ทางานด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ควบคุมสเต็ป
ปิ้ งมอเตอร์ (Stepping Motor) โดยใช้ พ ล็ อ ตยู เอสบี (USB) เชื่ อ มต่ อ ข้อ มู ล รั บ และส่ ง จากระบบปฏิ บ ั ติ ก าร
คอมพิ วเตอร์ วินโดวส์ เจ็ด (Windows 7) ผ่านโปรแกรมมาช (Mach) รั บ คาสั่ งจี (G-Code) ให้กาหนดทิ ศทางการ
เคลื่อนที่ของหัวตัดพลาสมา (Plasma Cutting) ใช้ในการตัดชิ้นงาน จากการทดลองตัดแผ่นสแตนเลสขนาด 10 x
16 หนา 0.1 และ 0.3 เซนติเมตร โดยเครื่ องตัดพลาสมา 3 แกน มีผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพรอยตัด 4.48
และ 4.58 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยเวลาในการตัดน้อยกว่าเครื่ องตัดพลาสมา 2 แกน 6.2 และ 9.2 วินาที ตามลาดับ ใช้
ความเร็วในการตัดได้เร็ วกว่าเครื่ องตัดพลาสมา 2 แกนถึง 12.1% และ 9.09% ตามลาดับ เครื่ องตัดพลาสมา 3 แกน มี
ชิ้นงานเสี ยจากกระบวนการตัด 5% และเครื่ องตัดพลาสมา 2 แกนมีชิ้นงานเสี ยจากกระบวนการตัด 35%
ผูว้ ิจยั ได้ทราบปัญหาจากระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์วินโดวส์เจ็ด (Windows 7) ผ่านโปรแกรมมาช
(Mach) เมื่ อเวลาผ่านไปเปลี่ยนระบบปฎิ บตั ิ การใหม่จะใช้โปรแกรมไม่ได้งานวิจยั นี้ จึงใช้ชุดควบคุมหน้าเครื่ อง
โดยตรงในการควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติ
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2. ออกแบบและสร้างชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมมิกอัตโนมัติ อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเชื่อม ติดตั้งโครงชุดควบคุม
เครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติ ติดตั้งชุดคอนโทรลเลอร์ภายในตูส้ วิทช์บอร์ด

รู ปที่ 1 ชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติ
3. ทดสอบเครื่ องเชื่ อมแม๊ กอัตโนมัติกับ ชุ ดควบคุ มคอนโทรลเลอร์ ด้วยคาสั่ งจี ผ่านหน้าจอแสดงผลชุ ด
ควบคุมและแก้ไขปรับปรุ งข้อผิดพลาด

รู ปที่ 2 ทดสอบเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติกบั ชุดควบคุมคอนโทรลเลอร์
4. ทดลองการเคลื่อนที่ของหัวเชื่ อมมิก 3 แกน โดยการเชื่ อมชิ้นงานเหล็ก SS400 หนา 3 มิลลิเมตร ขนาด
100 × 30, 100 × 60, 100 × 90 มิลลิเมตร ตามลาดับ เชื่อมแบบต่อเกย 3 ขั้น
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รู ปที่ 3 ทดลองการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมมิก 3 แกน โดยการเชื่อมชิ้นงานเหล็ก SS400
5. ทดลองหาค่าความคลาดเคลื่อนของแนวแกนทั้ง 3 แกน ปรับค่าขดเชยและสรุ ปผลการทดลอง

รู ปที่ 4 ทดลองหาค่าความคลาดเคลื่อนของแนวแกนทั้ง 3 แกน
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
ผลการทดลองการเชื่ อ มชิ้ น งานเหล็ ก SS400 ด้ ว ยชุ ด ควบคุ ม เครื่ องเชื่ อ มแม๊ ก อั ต โนมั ติ โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ค วบคุ ม 3 แกน เครื่ อ งเชื่ อ มที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบยี่ ห้ อ POLO รุ่ น MIG 200 ใช้ แ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในการปกคลุมแนวเชื่อมโดยใช้อตั ราการไหลของแก๊สคงที่เท่ากับ 8 ลิตรต่ อนาที ลักษณะการ
เชื่ อมเป็ นสเต็ป ขั้นบันได 3 ขั้น เชื่ อมแบบต่อเกยแนวราบ 3 แนว โดยการก าหนดกระแสที่ 110 แอมป์ เพื่ อหา
ประสิ ทธิภาพของชุดควบคุมเครื่ องเชื่อแม๊กอัตโนมัติ 3 แกน ด้วยชุดควบคุม XCMCU รุ่ น XC609M หลังจากทาการ
ติดตั้งเป็ นที่สมบูรณ์ก่อนที่จะนาไปพัฒนาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่อไปนั้นจะต้องมีกระบวนการหาประสิ ทธิ ภาพ
โดยใช้การปรับ ค่าโปรแกรมซึ่ งต้องท าการปรับส่ วนต่างๆให้ได้ค่าที่ เหมาะสมและแม่นยาที่สุ ด แล้วเก็บข้อมูล
หลัง จากนั้ นท าการปรั บ ปรุ ง ตามข้อ แนะน าของผู ้เชี่ ย วชาญ และท าการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขและทดสอบจน ได้
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ประสิ ทธิภาพที่สูงสุ ด ดังนั้นจึงทาการปรับค่าชดเชยผลการทลองการเคลื่อนที่ของทั้ง 3 แกน ได้ตามการเคลื่อนที่ที่
กาหนด
1. ทดสอบควำมแม่นยำกำรเคลื่อนที่แนวแกน X ของชุดควบคุมของเครื่ องเชื่ อมแม๊ก
การทดลองโดยกาหนดกระแสเชื่อม 110 แอมป์ ความดัน 19 โวลต์ ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อม
300 มิ ล ลิ เมตรต่อนาที อัตราการไหลของแก๊ ส 8 ลิ ตรต่อนาที ห าระยะการคลาดเคลื่ อนของแนวแกน X ที่ ระยะ
30,60,90 มิลลิเมตร
สรุ ปผลการทดลอง การคลาดเคลื่อนของแนวแกน X ที่ระยะ 30 มิ ลลิเมตร มีความผิดพลาดการเคลื่อนที่
เฉลี่ย 2.69 มิลลิเมตร การคลาดเคลื่อนของแนวแกน X ที่ระยะ 60 มิลลิเมตร ความผิดพลาดการเคลื่อนที่เฉลี่ย 2.78
มิลลิเมตร แนวแกน X ที่ระยะ 90 มิลลิเมตร มีความผิดพลาดการเคลื่อนที่เฉลี่ย 2.50 มิลลิ เมตร น้ าหนักก่อนการ
เชื่อมเฉลี่ย เท่ากับ 685.24 กรัม น้ าหนักหลังการเชื่ อมรวมทั้ง3แนวเฉลี่ย เท่ากับ 686.2 กรัม ค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยทั้ง 3 แนว เท่ากับ 2.66 มิลลิเมตร ดังรู ปที่ 5
ความคลาดเคลื่อนของทั้ง 3 แนว
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รู ปที่ 5 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทั้ง 3 แนว
จากรู ปที่ 5 กราฟแสดงค่าความคลาดเคลื่อนของแนวแกน X 30,60 และ 90 พบว่าระยะการคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยทั้ง 3 ระยะนั้นมีค่าความเผื่อ เท่ากับ 2.66 มิลลิเมตร ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยเท่ากับ 0.70 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงทา
การทดลองค่าความเผื่อ ความคลาดเคลื่อนของชุดควบคุมเครื่ องเชื่อมแม๊กอัตโนมัติเพิ่มเติม หาค่าความแปรปรวน
และค่าความคลาดเคลื่อนของแนวแกน X ได้
กาหนดให้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ หรื อที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 คือค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
5 เปอร์ เซ็ นต์ โดยทาการทดลอง 10 ครั้ ง ผลการทดลอง ค่าความเผื่อที่ -2 มิลลิ เมตร ของแนวแกน X ที่ระยะ 30
มิลลิเมตร มีความผิดพลาดการเคลื่อนที่เฉลี่ย 0.82 มิลลิเมตร การคลาดเคลื่อนของแนวแกน X ที่ระยะ 60 มิลลิเมตร
ความผิดพลาดการเคลื่อนที่เฉลี่ย 0.29 มิลลิเมตร แนวแกน X ที่ระยะ 90 มิลลิเมตร มีความผิดพลาดการเคลื่อนที่
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เฉลี่ย -0.55 มิ ล ลิ เมตร น้ าหนักก่ อนการเชื่ อมเฉลี่ ย เท่ากับ 681.2 กรั ม น้ าหนักหลังการเชื่ อมรวมทั้ง 3 แนวเฉลี่ ย
เท่ากับ 700.5 กรัม ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยทั้ง 3 แนว เท่ากับ 0.55 มิลลิเมตร
ความคลาดเคลื่อนของทั้ง 3 แนว
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รู ปที่ 6 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความเผื่อ แกน X ที่30 60 90 มิลลิเมตร
จากรู ปที่ 6 กราฟแสดงค่าความเผื่อที่ -2 มิลลิเมตร ของแนวแกน X ที่ระยะ 30,60 และ 90 พบว่าระยะการ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยทั้ง 3 ระยะนั้นมีค่าใกล้เคียงกับระยะที่กบั กาหนดมีคลาดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ากับ 0.55 มิลลิเมตร ค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยเท่ากับ 0.48 มิลลิเมตร จึงทาให้สมติฐานที่กาหนดไว้น้ นั เป็ นจริ ง เนื่ องจากระยะการการเคลื่อน
ของทั้ง 3 แนว ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
สรุ ปผลการทดลอง ชิ้นงานที่ระยะ 30 มิลลิเมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.69 มิลลิเมตร ชิ้นงานที่
ระยะ 60 มิ ล ลิ เมตร มี ค่ าความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย อยู่ที่ 2.78 มิ ล ลิ เมตร ชิ้ น งานที่ ระยะ 90 เซนติ เมตร มี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงได้กาหนดระยะเผื่อ -2 มิลลิเมตรระยะที่ 30 มิลลิเมตรกาหนดระยะ
เผื่อที่ 28 มิลลิเมตร ได้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.82 ระยะที่ 60 มิลลิเมตร กาหนดระยะเผื่อที่ 58มิลลิเมตรได้
ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.29 ระยะที่ 90 มิลลิเมตรกาหนดระยะเผื่อที่ 88 มิลลิเมตร ได้ค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยอยู่ที่ -0.55 มิลลิเมตร น้ าหนักชิ้นงานก่อนเชื่ อมเฉลี่ ยอยู่ที่ 667.80 กรัม น้ าหนักชิ้นงานหลังเชื่ อมเฉลี่ ย 686.2
กรั ม มี น้ าหนักแนวเชื่ อมเฉลี่ ย 18 กรั ม น้ าหนักชิ้ นงานที่ กาหนดค่าความเผื่อก่ อนเชื่ อมหนัก 681.2 กรัม น้ าหนัก
ชิ้นงานหลังเชื่อมเฉลี่ย 700.5 กรัม มีน้ าหนักของแนวเชื่อมเฉลี่ย 19.3 กรัม
2. กำรทดลองชดเชยควำมคลำดเคลื่อนที่หน้ ำเครื่ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องการพัฒนาเครื่ องตัดพลาสมาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม 3 แกน
ใช้ก ารค่ า ชดเชยที่ -2 มิ ล ลิ เมตร จึ ง ทดลองใส่ ค่ า ชดเชยที่ -2 มิ ล ลิ เมตร แนวแกน X 30, 60, 90 มิ ล ลิ เมตร ใน
โปรแกรม G code หน้าเครื่ องได้ผลการทดลองค่าความเผื่อที่ -2 มิลลิเมตร ของแนวแกน X ที่ระยะ 30 มิลลิเมตร มี
ความผิดพลาดเฉลี่ย 0.82 มิลลิ เมตร การคลาดเคลื่อนของแนวแกน X ที่ระยะ 60 มิ ลลิ เมตร ความผิดพลาดการ
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เคลื่อนที่เฉลี่ย 0.29 มิลลิเมตร แนวแกน X ที่ระยะ 90 มิลลิเมตร มีความผิดพลาดการเคลื่อนที่เฉลี่ย -0.55มิลลิเมตร
น้ า หนั ก ก่ อ นการเชื่ อ มเฉลี่ ย เท่ า กับ 681.2กรั ม น้ าหนั ก หลัง การเชื่ อ มรวมทั้ง 3แนวเฉลี่ ย เท่ า กับ 700.5กรั ม ค่ า
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยทั้ง 3 แนว เท่ากับ 0.55 มิลลิเมตร
ความคลาดเคลื่อนของทั้ง 3 แนว
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รู ปที่ 7 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนทั้ง 3 แนว เมื่อปรับค่าชดเชย
จากรู ป ที่ 7 กราฟแสดงค่ าชดเชยที่ -2 มิล ลิเมตร ของแนวแกน X ที่ระยะ 30,60และ 90 พบว่าระยะการ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยทั้ง 3 ระยะนั้นมีค่าใกล้เคียงกับระยะที่กบั กาหนดมีคลาดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ากับ 0.55 มิลลิเมตร ค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยเท่ากับ 0.48 มิลลิเมตรจึงทาให้สมติฐานที่กาหนดไว้น้ นั เป็ นจริ ง เนื่ องจากระยะการการเคลื่อน
ของทั้ง 3 แนว ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
ผลการทดลองแรกชิ้นงานที่ระยะ 30 มิลลิเมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.69 มิลลิเมตร ชิ้นงานที่
ระยะ 60 มิ ล ลิ เมตร มี ค่ าความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย อยู่ที่ 2.78 มิ ล ลิ เมตร ชิ้ น งานที่ ร ะยะ 90 มิ ล ลิ เมตร มี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.50 มิลลิเมตร ดังนั้นจึงได้กาหนดระยะเผื่อ -2 มิลลิเมตรระยะที่ 30 มิลลิเมตร กาหนดระยะ
เผื่อที่ 28 มิลลิเมตร ได้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.82 ระยะที่ 60 มิลลิเมตร กาหนดระยะเผื่อที่ 58 มิลลิเมตร ได้
ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.29 ระยะที่ 90 มิลลิเมตรกาหนดระยะเผื่อที่ 88 มิลลิเมตรได้ค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยอยู่ที่ -0.55 มิลลิเมตร น้ าหนักชิ้นงานก่อนเชื่ อมเฉลี่ ยอยู่ที่ 667.80 กรัม น้ าหนักชิ้นงานหลังเชื่ อมเฉลี่ ย 686.2
กรั ม มี น้ าหนักแนวเชื่ อมเฉลี่ ย 18 กรั ม น้ าหนักชิ้ นงานที่ กาหนดค่าความเผื่อก่ อนเชื่ อมหนัก 681.2 กรัม น้ าหนัก
ชิ้นงานหลังเชื่อมเฉลี่ย 700.5 กรัม มีน้ าหนักของแนวเชื่อมเฉลี่ย 19.3 กรัม
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สรุปผล
การเชื่อมอาร์คแก๊สคลุมด้วยชุดควบคุมซีเอ็นซี สาหรับการเชื่อมแบบอัตโนมัติ โดยประกอบชุดขับเครื่ องกับชุด
ควบคุมซี เอ็นซี หน้าเครื่ องที่มีอยูใ่ นท้องตลาดทัว่ ไป สามารถประกอบเองได้สามารถเชื่อมในระบบอัตโนมัติโดยใช้
คอมพิวเตอร์ควบคุมลักษณะการเคลื่อนที่ของหัวเชื่อมให้เคลื่ อนที่แบบอัตโนมัติ ในการออกแบบและประกอบชุด
ควบคุ ม ซี เอ็น ซี ให้ม าประยุก ต์ใช้กับ เครื่ องเชื่ อมตามท้องตลาดได้เพื่ อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนในการเชื่ อม
อัตโนมัติ และในอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดีข้ นึ มีความแน่นอนและแม่นยา สามารถ
ท างานได้อย่างต่อ เนื่ อง สะดวกรวดเร็ วและประหยัดแรงงานในการท างาน ผลการวิจัยพบว่าสามารถปรั บ ตั้ง
ค่าชดเชยให้เชื่อมได้ตามแบบงานมี่ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ผลการปรับค่าชดเชยไม่มีผลต่อน้ าหนัก
ของแนวเชื่ อม อย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคื อไม่มีผลต่อราคาค่าวัส ดุเชื่ อม โดยอุปกรณ์ ควบคุม ซี เอ็นซี XCMCU รุ่ น
XC609M แก้ปัญาวิธีการเดิมที่ใช้ชุดควบคุมผ่านโปรแกรมมาช (Mach) แล้วเมื่อต้องเปลี่ยนระบบปฎิบตั ิการเครื่ องก็
ไม่สามารถใช้ได้ แต่การใช้ชุดควบคุมหน้าเครื่ องสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพได้มากขึ้นโดยเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุม
ซีเอ็นซีรุ่นที่ทนั สมัยขึ้นด้วย
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณบุคคลากรทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดาเนินงานวิจยั นี้
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บทคัดย่อ
เทคนิ ค การเก็ บ ข้อ มู ล ภาพถ่ า ยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้ ค นขับ (UAV) ได้น ามาประยุก ต์ใ ช้ใ นด้าน
วิศวกรรมโยธา ในรู ปแบบการจัดทาแผนที่และสร้างระบบฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีตน้ ทุนในราคา
ต่า โดยที่ ในการศึ กษานี้ ได้นามาใช้ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พ้ืนที่ หันตรา เพื่ อ
นามาสร้างเป็ นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสิ นใจการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย การศึกษาครั้งนี้ มี 3
ขั้นตอน คือ 1) วางแผนการดาเนิ นการก่อนการบิน โดยที่ เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูล สารวจพื้นที่เบื้ องต้น เพื่อ
พิจารณาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขั้นได้ก่อนที่จะทาการบินเก็บข้อมูล 2) ดาเนิ นการเก็บและรวบรวมข้อมูล
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 3) ขั้นตอนการสร้างภาพถ่ายทางอากาศด้วยโปรแกรม Agisoft Metashape และนาไปตรึ ง
ภาพถ่ายทางอากาศลงในโปรแกรม AUTOCAD เพื่ อสร้ างฐานข้อมู ล การใช้พ้ื นที่ ภายในมหาวิท ยาลัย จากการ
ดาเนิ นงาน พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พ้ืนที่หันตรานั้นมีขนาดใหญ่ การเก็บข้อมูลจะ
กาหนดความสูงไว้ที่ 90 เมตร เพื่อเป็ นไปตามประกาศข้อบังคับของกรมการบินพลเรื อน จึงทาให้การเก็บข้อมูลต้อง
มี จานวนครั้ งที่ ข้ ึนบิ น 3 รอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับการบิน โดยที่สามารถเก็บข้อมูลภาพถ่ายได้ 323 รู ป
นามาสร้างภาพถ่ายทางอากาศ และนามาสร้างระบบฐานข้อมูลในโปรแกรม AUTOCAD นั้น สามารถสร้างเป็ น
ข้อมูลการใช้พ้ื นที่ ภายในมหาวิท ยาลัยได้ 26 อาคาร โดยในการสร้ างฐานข้อมูลนี้ สามารถทราบถึ งขอบเขตของ
อาคาร และขนาดของพื้นที่อาคารนั้นได้ โดยที่ใช้เวลาดาเนินการทั้งสิ้ นเพียง 1 สัปดาห์
คำสำคัญ: อากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมจัดทาภาพถ่ายทางอากาศ
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Abstract
Techniques for collecting aerial photographs with unmanned aerial vehicles (UAV) has been applied in
civil engineering for create mapping and database systems that easily quickly and low cost. The research has
purpose for create information land use in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi huntra campus
with UAV. So create a database system used for analysis and decide land use in university. This study has 3
process is 1) Planning before take off flight for preliminary survey study problem in place and implement data. 2)
Collect data with unmanned aerial vehicles. 3) Process creating aerial photographs with Agisoft Metashape
program and import picture to Autocad program for fix picture to scale and create information land use in
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi huntra campus. Data collection scope in take off flight at
height 90 maters in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi huntra campus. Result Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi huntra campus has big area must flight 3 times can take photo 323 pic.
Import data to Agisoft Metashape program and Autocad program for create information land use. Result can
create information land use in university at 26 building can know boundaries the building and area building.
Which takes 1 week for complete project.
Keyword: Unmanned aerial vehicles, database systems, Agisoft Metashape
บทนำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เป็ นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มให้ใช้องค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ควบคู่กบั การเรี ยน การสอน และการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกัน 4 พื้นที่ศูนย์
การเรี ยน โดยที่มีศูนย์พ้ืนที่ หันตรา เป็ นที่ต้ งั สานักงานอธิ การและหน่วยงานกลางต่างๆ[1] และปั จจุบนั พื้นที่ศูนย์
หันตรานั้นมีการเปิ ดการเรี ยนการเรี ยนการสอนเพิ่มในหลายๆสาขา และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ และอาคาร
จากเดิมไปมาก ทั้งในการใช้อาคาร การปรับปรุ งอาคาร รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ในการก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้าง และ
การใช้ป ระโยชน์ ในพื้ น ที่ ทั้งนี้ พบว่าจากอดี ตมาจนถึ งปั จจุ บ ัน มหาวิ ท ยาลัยในศู น ย์พ้ื น ที่ ดังกล่ าวมี ก ารพัฒ นา
ทางด้านกายภาพการใช้พ้ืนที่เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ไปอย่างมาก ทาให้ขอ้ มูล
บางอย่างไม่สามารถตรวจสอบหรื อพิจารณาได้ง่ายหรื อต้องพิจารณาแบบภาพรวมทั้งพื้นที่ ทั้งนี้ การจัดทาข้อมูล
ดัง กล่ า วนั้ น อาจจะต้อ งประสบปั ญ หาต่ า งๆ ทั้ ง ในด้า นการจัด สรรงบประมาณ ระยะเวลาการท างานและ
ความสามารถในการจัดสรรข้อมูลเกิดเป็ นโจทย์ในการทาวิจยั โดยที่มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่เปิ ดให้
มี ก ารเรี ย น การสอน จึง เกิ ดเป็ นโจทย์วิจัย ที่ จะเป็ นการน า ความรู ้ และทัก ษะที่ จะน านัก ศึ ก ษาเข้ามาเรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์ จริ งและนาไปใช้ป ระโยชน์ได้โดยตรง ทั้งนี้ ก ารสร้ างฐานข้อมู ลการใช้พ้ื นที่ ภายในมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พ้ืนที่หนั ตรา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV (Unmanned Aviation Vehicle) จึง
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เป็ นประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่ได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง เพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณ์ โดยที่การทางานวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ จากอากาศยานไร้คนขับ
และนามาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางคอมพิ วเตอร์ (Agisoft Metashape) และนาข้อมูลที่ ได้ นามาสร้างระบบ
ฐานข้อมูล แบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) โดยที่จะนาเสนอข้อมูลในรู ปแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ การรวบรวมข้อมูลในการสร้างเป็ นฐานข้อมูลการใช้พ้ืนที่ ในรู ปแบบ
ดิจิตอล
วัตถุประสงค์
1. ทราบแนวทางการเก็บข้อมูลทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)
2. สร้างฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์
หันตรา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกีย่ วข้อง
การท าแผนที่ ด้วยอากาศยานไร้ค นขับ [2] เป็ นการบันทึ ก ภาพจากมุมสู งที่ มี ความสู งคงที่ โดยเป็ นการ
บันทึกภาพถ่ายที่มีความส่ วนซ่อนในแนวบิน (Over lap) ที่ 60-90% โดยที่ทาการบินวนซ้ าในการเก็บภาพถ่ายให้มี
ส่ วนซ่ อนในแนวบินด้านข้าง (Side lap) ที่ 20-80% เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาศัยระบบกาหนด
ตาแหน่งของโลก (GPS : Global Positioning System)[3] เป็ นการนาข้อมูลของตาแหน่งและเวลา โดยอาศัยความถี่
สัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมสังเกตุการณ์ที่โคจรมาระบุตาแหน่ง ด้วยวิธีการพิจารณาตาแหน่งในแนวแกนพิกดั
ฉาก โดยที่ถา้ มีตาแหน่งการส่ งสัญญาณจากดาวเทีย มสังเกตุการมากเท่าใดยิง่ มีความแม่นยาที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้นด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)[4] เป็ นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มาเป็ น
เครื่ องมือในการนาข้อมูลเข้า เพื่อจัดเก็บ จัดเตรี ยม แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ โดยประกอบไปด้ว ย 4
ส่ วน 1) ข้อมูลสารสนเทศ(Data/Information) 2) เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ (Hardware) 3) โปรแกรม
(Software) 4) บุ ค ลากร (User/People) การประยุก ต์ใ ช้อากาศยานไร้ ค นขับ (UAV)เพื่ อ จัด ท ารู ป ถ่ ายทางอากาศ
กรณี ศึกษาพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตขามเรี ยง[5] กล่าวว่า การจัดทาข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ
จากแหล่ ง ข้อมู ล ดาวเที ย มหรื อเว็บ ไซด์ต่ างๆ นั้น มี ข ้อจากัดด้านความละเอี ย ดของภาพและข้อ มู ล รวมไปถึ ง
งบประมาณที่ ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ ใช้งบประมาณที่ สูง อันเป็ นข้อมูลที่สาคัญยิ่งในการออกแบบชุมชนเมือง
และวางผังเมือง ดังนั้นการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศในการเก็บข้อมูลเป็ นวิธีการที่มีความรวดเร็ว(Rapid Arial
Photography) ด้ว ยอากาศยานไร้ ค นขับ ราคาถู ก (Low Cost UAV) มาใช้ โดยน ามาประยุก ต์ใ ช้กับ เทคนิ ค การ
ถ่ายภาพทางอากาศ โดยจากข้อมูลที่ได้สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาด 4 ตร.กม. โดยที่มีความละเอียดที่คมชัดใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการที่ส้ นั
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
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รู ปที่ 1 แสดงขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นการวิจยั การสร้างฐานข้อมูลการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หนั ตรา ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
ผลกำรวิจัย (Results)
จากวิธีดาเนินการวิจยั สามารถกาหนดเป็ น 3 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั คือ 1) วางแผนการดาเนินการก่อน
การบิน โดยที่เป็ นการศึกษารวบรวมข้อมูล สารวจพื้นที่เบื้องต้น เพื่อพิจารณาถึงปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขั้นได้
ก่อนที่จะทาการบินเก็บข้อมูล 2) ดาเนิ นการเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ 3) ขั้นตอนการสร้าง
ภาพถ่ า ยทางอากาศด้ ว ยโปรแกรม Agisoft Metashape และน าไปตรึ งภาพถ่ า ยทางอากาศลงในโปรแกรม
AUTOCAD เพื่อสร้างฐานข้อมูลการใช้พ้ืนที่ จากการดาเนิ นงาน โดยที่ สามารถเก็บข้อมูลภาพถ่ายได้ 323 รู ป ที่
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ความสู ง 90 เมตรนั้น และสามารถแบ่งกลุ่มอาคารสร้างเป็ นข้อมูลการใช้พ้ืนที่ ภายในมหาวิทยาลัยได้จานวน 26
อาคาร และสามารถหาขนาดพื้นที่ภายในอาคารนั้นได้

รู ปที่ 2 ภาพประมวลผลด้วยโปรแกรม Agisoft Metashape มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์หนั ตรา

รู ปที่ 3 สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Autocad มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หนั ตรา
สรุปและอภิปรำยผล
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จากผลการดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนถึงขั้นตอนผลการวิจยั นั้น พบว่า การใช้อากาศยานไร้คนขับในการเก็บ
ข้อมูลนั้นจะใช้ท รัพ ยากรที่ น้อย ระยะเวลาที่ ส้ ั น ทาให้ส่งผลต่อทางด้านงบประมาณที่ ใช้ต่ ากว่าการส ารวจด้วย
วิธีการสารวจภาคพื้นดิน งานวิจยั นี้ ทราบถึงแนวทางการเก็บข้อมูลทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned
Aerial Vehicle : UAV) โดยใช้โ ปรแกรม Agisoft Metashape ในการประมวลผลภาพถ่ ายทางอากาศและสร้ าง
ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System) โดยโปรแกรม Autocad และการนานักศึ กษาร่ วมเก็บข้อมูล ประมวลผล และรับการถ่ายทอดความรู ้ น้ ัน
แสดงถึง การสร้างฐานข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับนั้น ไม่ได้มีความซับซ้อนในปั จจุบนั
แต่ในการดาเนิ นงานพบปั ญหา และอุปสรรค์ระหว่างดาเนิ นงาน 1) การเก็บข้อมูลในสภาวะร้อนจัดทาให้มีผลต่อ
การควบคุมเครื่ องอากาศยานไร้คนขับ จนเป็ นสาเหตุให้เกิดความเสี ยหายกับตัวอากาศยานและข้อมูล ควรเก็บข้อมูล
ด้วยรวดเร็ วเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศร้อน 2) การเก็บภาพต้องมี ความละเอียดครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมด โดยถ้ามี
ข้อมูลไม่เพียงพอจะเกิดปั ญหาในการประมวลผล 3) การใช้โปรแกรมเพื่อประมวลภาพถ่ายทางอากาศและสร้าง
ฐานข้อมูลต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพที่สูง โดยที่จะส่งผลต่อระยะเวลาในการประมวลผลโดยตรง

รู ปที่ 4 ภาพประมวลผลด้วยโปรแกรมโดยที่ไม่มีขอ้ มูลที่เพียงพอ
กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgment)
ขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ ในด้านงบประมาณ และ
อานวยความสะดวกให้ กับ งานวิ จยั ในครั้ งนี้ ประกอบกับ ขอบคุ ณ นัก ศึ ก ษาสาขาวิศ วกรรมโยธา มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิศูนย์พ้ืนที่สุพรรณบุรี ในการให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลและประมวลผล และ
ตั้งใจในการรับถ่ายทอดองค์ความรู ้น้ ี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษากระบวนการบาบัดฟอสเฟตด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้แผ่นขั้วอลูมิเนี ยมเป็ น
ขั้ว อิ เล็ ค โทรดในน้ าเสี ย จริ ง จากปั ส สาวะของมนุ ษ ย์ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ หาสภาวะที่ เหมาะสมในด้า น
กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในการบาบัดฟอสเฟตได้สูงสุ ด ซึ่งการทดลองนี้ได้ทาการศึกษาในระดับห้องปฏิบตั ิการ
โดยสภาวะที่ใช้ในการทดลองได้ทาการแปรเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่ 4 8 และ 12 แอมแปร์ ที่ระยะเวลาการทดลองที่
30 60 และ 90 นาที ทุ ก สภาวะการทดลองจะมี ร ะยะห่ า งระหว่ า งขั้ว อิ เล็ ค โทรดอลู มิ เนี ย ม-อลู มิ เนี ย มซึ่ งเป็ น
ขั้วแอโนดและแคโทดที่ระยะ 6 ซม. แล้วทาการหาผลของการบาบัดฟอสเฟตและซี โอดีโดยใช้น้ าเสี ยจากปั สสาวะ
จริ ง ที่ ค วามเข้ม ข้น ฟอสเฟต 480 มก./ล. และค่ า ซี โ อดี เริ่ ม ต้น 20,155 มก./ล. ผลการทดลองพบว่า ที่ ส ภาวะ
กระแสไฟฟ้าที่ 4 แอมแปร์ ระยะเวลาการทดลอง 90 นาที มีการลดปริ มาณฟอสเฟตสูงที่สุด มีปริ มาณอยูท่ ี่ 2.5 มก./
ล. พีเอชเท่ากับ 5.46 และค่าซีโอดีเท่ากับ 17,802 มก./ล. คิดเป็ นประสิ ทธิภาพการบาบัดฟอสเฟตและซีโอดีเท่ากับ
ร้อยละ 99.5 และ 11.7 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่ าวิธีการดังกล่าวมีประสิ ทธิภาพในการบาบัดฟอสเฟตสู งแต่อย่างไรก็
ตามยังคงประสิ ทธิภาพในการบาบัดซี โอดีที่ต่าอยู่ ดังนั้นเพื่อให้ครบกระบวนการบาบัดพารามิเตอร์อื่นๆ จึงควรเพิ่ม
หน่วยการบาบัดอื่นๆ ต่อไป การศึกษานี้ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการลดภาระการบาบัดฟอสเฟตและป้ องกันการ
เกิดปรากฏการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน่ ที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ าที่มีฟอสฟอรัสปริ มาณมากได้
คำสำคัญ: ฟอสเฟต ปัสสาวะมนุษย์ กระบวนการไฟฟ้าเคมี อลูมิเนียมอิเล็คโทรด
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Abstract
This research is to study the phosphate treatment from human urine wastewater by the electrochemical
process using aluminum (Al) electrode plates. This study aimed to optimize the suitable conditions in terms of
electricity and the maximum duration of phosphate treatment. The experiment was conducted on a laboratory
scale. The experimental conditions were altered at 4, 8, and 12 A at an experimental time of 30, 60, and 90 min.
All experimental conditions had a distance between Al-Al electrodes (anode and cathode) at a distance between
the electrodes of 6 cm. Phosphate and chemical oxygen demand (COD) were analyzed with the initial phosphate
concentration of 480 mg/l and COD of 20,155 mg/l. The results showed that the current density at 4 A, 90 min
experimental period had the highest reduction of phosphate content. The phosphate content was decreased to 2.5
mg/l, pH was 5.46, and the COD was 17,802 mg/l. The phosphate and COD removal efficiencies were 99.5 and
11.7%, respectively. The method was highly effective in treating phosphate concentration; however, the efficacy
of COD treatment was still low. Therefore, additional treatment units should be added to complete the treatment
process. This study provides an alternative way to reduce the burden of phosphate treatment and prevent the
occurrence of eutrophication in high phosphorus-rich water bodies.
Keywords: Phosphate, human urine, electrochemical process, aluminium electrodes
บทนำ
ฟอสฟอรั ส เป็ นธาตุ อ าหารที่ ส าคัญ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก ประเภทรวมถึ ง มนุ ษ ย์ด้ว ย โดยฟอสฟอรั ส ยัง เป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญในปุ๋ ยในระบบการผลิตและการบริ โภคอาหารในปัจจุบนั นอกจากนี้ควบคู่ไปกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การเพิ่มจานวนประชากร การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาของระบบวสาธารณูปโภคพื้นฐานและการ
กาจัดน้ าเสี ยทาให้มีน้ าเสี ยที่มีองค์ประกอบของฟอสฟอรัสเป็ นส่ วนประกอบมีเป็ นปริ มาณมากและเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อเนื่ อง เมื่ อน้ าเสี ย ที่ มี ฟ อสฟอรั ส สู งเหล่ านี้ ถู ก ปล่ อยลงสู่ แหล่ ง น้ าในลัก ษณะของน้ าเสี ย ฟอสฟอรั ส ที่ พื ช ไม่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ า ทาให้พืชน้ าประเภทสาหร่ ายและแพลงก์ตอน
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและแพร่ กระจายประชากรจนปกคลุมผิวน้ า ทาให้แสงสว่างไม่สามารถส่ องลงไปสู่ ในน้ า
ได้ จึงส่ งผลท าให้เกิ ดการขาดออกซิ เจนในน้ าลดลงจุลินทรี ยท์ ี่ ใช้ออกซิ เจนในการย่อยสลายจึ งหมดไปเมื่ อไม่มี
ออกซิ เจนในแหล่งน้ า จุลินทรี ยก์ ลุ่มไม่ใช้ออกซิ เจนจึงเป็ นผูท้ าหน้าที่ ในการย่อยสลายแทนจึงทาให้เกิดปรากรฎ์
การณ์ ที่เรี ยกว่า ยูโทรฟิ เคชั่น (Eutrophication) ซึ่ งก่ อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมทางน้ าตามมา (Dodds & Smith,
2016) ดังนั้นการบาบัดหรื อลดปริ มาณฟอสฟอรั สด้วยระบบบ าบัดน้ าเสี ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการลดภาระทาง
ชี วภาพก่อนทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าจึงเป็ นเทคนิ คหลักในการป้ องกันการพัฒนายูโทรฟิ เคชันและบรรเทาผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม
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การควบคุมมลพิษทางน้ าที่ เกิ ดขึ้นโดยฟอสฟอรัสนั้น จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีในการควบคุมโดยวิธีการ
บาบัดน้ าเสี ยซึ่ งมีวิธีการบาบัดที่ หลากหลายรู ปแบบ อย่างไรก็ตามการบาบัดน้ าเสี ยที่มีฟอสฟอรัสในปริ มาณที่สูง
ของระบบบ าบัดน้ าเสี ยโดยทัว่ ไปนั้น ก็ อาจจะเป็ นการเพิ่ ม ภาระในการบ าบัดที่ ม ากขึ้น จากปั ญ หาในการกาจัด
ฟอสฟอรัสในแหล่งน้ าเสี ยก่อนเข้าสู่ ระบบการบาบัดจึงมีผูค้ ิดค้นมากมาย เพื่อช่วยในการลดภาระการบาบัด แต่การ
กาจัดฟอสฟอรัสนั้นยังคงเป็ นวิธีการที่มีความซับบซ้อนและจาเป็ นต้องใช้วิธีการขั้นสู งในการกาจัดก่อนเข้าสู่ ระบบ
บาบัดแบบทั่วไป การบ าบัดฟอสเฟตด้วยกระบวนการไฟฟ้ าเคมี เป็ นอี กวิธีการหนึ่ งที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจาก
กระบวนการบาบัดด้วยไฟฟ้ าเคมีสามารถนามาใช้ในการบาบัดน้ าเสี ยได้ท้ งั น้ าเสี ยชุมชน และอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เช่น การฟอกหนัง เยื่อกระดาษ สิ่ งทอ รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก(ทรงพล และคณะ, 2020) การกาจัด
มลพิ ษ ทางน้ า ที่ ห ลากหลาย เช่ น ความต้อ งการออกซิ เจนทางเคมี (Chemical oxygen demand: COD) ของแข็ ง
แขวนลอย โลหะหนัก และ อื่นๆ โดยมีประสิ ทธิภาพในการกาจัดสูงถึงร้อยละ 50 (Moussa et.al., 2017) ซึ่งที่ผา่ นมา
มีการศึกษาการนาขั้วอิเล็คโทรดหลากหลายชนิ ดมาทดลองในการบาบัดน้ าเสี ยในรู ปแบบต่าง เช่น ขั้วอลูมิเนี ยม
เหล็ก แพลตินมั และสแตนเลส เป็ นต้น จากการบาบัดน้ าเสี ยในเชิงการกาจัดฟอสเฟตนั้นมักจะนิ ยมใช้ข้วั อลูมิเนี ยม
และขั้วเหล็กในการบาบัดด้วยวิธีการใช้ไฟฟ้าเคมี ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ข้วั อิเล็กโทรดที่เป็ นอลูมิเนียมแสดงดัง
สมการที่ 1 – 4 โดยควบคุมการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดฟอสเฟตนั้นด้วยวิธีการ
ดังกล่าวมีประสิ ทธิภาพสูงถึง ร้อยละ 75 -90 (สุธาทิพย์ บุญชิต, 2557)
ปฏิกิริยาที่ข้วั แอโนด (Anode) เมื่อใช้อลูมิเนียมเป็ นขั้วไฟฟ้า :
Al(s) → Al+3
(1)
(aq) +3e
ปฏิกิริยาที่ข้วั คโทด จะให้ OH- และแก๊ส H2 ดังนี้
3H2 O + 3e- → 3OH- + 3/2H2(g)

(2)

ปฏิกิริยาเมื่อ Al3+ ละลายตัว และบางส่วนรวมตัวกับ OH- จนกลายเป็ น Al(OH)3 ที่ไม่สามารถละลายน้ าได้
Al + 3H2 O → Al(OH)3(s) + 3/2H2(g)
(3)
OH- ที่เกิดขึ้นนั้นจะส่ งผลให้ข้วั ไฟฟ้าผุกร่ อน และเกิดปฏิกิริยาการให้แก๊ส H2
Al + 3H2 O + OH- → Al(OH)-4 + 3/2H2(g)
(4)
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จากการศึกษาวิจยั พบว่าปั สสาวะมนุยป์ ระกอบไปด้วยธาตุโตรเจนร้อยละ 90 ฟอสฟอรัสร้อยละ 65 และ
โพแทสเซี ยมร้อยละ 80 (Rose, Parker, Jefferson, & Cartmell, 2015) ซึ่ งถือว่าเป็ นของเหลวที่ มีความเข้มข้นของ
แหล่งธาตุอาหารที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้ โดยมีการศึก ษาการนาน้ าเสี ยปัสสาวะมนุษย์จริ ง
มาใช้การทดลองแยกธาตุอาหารจากของเหลวโดยใช้การผสมผสานกระบวนการไฟฟ้าเคมี อิเล็คโตรไดอะไลซิ ส
และเมมเบรนในการแยกธาตุอาหารออกจากน้ าเสี ยปั สสาวะจริ ง ซึ่ งที่ ผ่านมี การบาบัดฟอสฟอรัสจากน้ าเสี ยด้วย
วิธีการดังกล่าวโดยใช้ข้วั อลูมิเนี ยมทาให้เกิดปฏิกิริยาดังสมการที่ 5 – 6 และพบว่ามีประสิ ทธิภาพถึงร้อยละ 93 และ
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ าเสี ยปั สสาวะจริ งหลังจากการบาบัด พบกว่าน้ าเสี ยที่ผา่ นการบาบัดโดยไฟฟ้าเคมี ตรวจ
ไม่พบสารอินทรี ยแ์ ละองค์ประกอบอื่นๆ ในน้ าเสี ยตัวอย่าง (William et.al., 2018) จากการศึกษาการทดลองหาค่า
ความเหมาะสมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาบัดฟอสเฟตในน้ าเสี ย ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพร้อยละ 90 ในการ
กาจัดฟอสเฟตได้แก่ ความเข้มข้นของฟอสเฟต 10 – 35 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการไหลกระแสไฟฟ้าระหว่าง 5 –
12.5 มิลลิแอมแปร์ ระยะเวลาในการบาบัดระหว่าง 5 – 35 นาที และค่าความเป็ นกรดด่างเริ่ มต้น 6 – 9 ( ศตวรรษ
และคณะ, 2019) นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบาบัดด้วยไฟฟ้ าเคมี จากผลการศึกษาปั จจัยระยะห่ าง
ระหว่างขั้วทั้ง 4 ระยะ คือ 4 6 8 และ 10 มิลลิเมตรจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่ 10 โวลต์เป็ นเวลา 2 นาที ซึ่ งที่ระยะห่ างที่ 4
มิลลิเมตรนั้นส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพการบาบัดน้ าเสี ยมีแนวโน้มที่ดีกว่าระยะห่าง ทั้ง 3 แบบ (วาทิต และคณะ, 2016)
ปฏิกิริยารวมในสารละลายมื่อมีฟอสเฟตผสม
+
Al3+
(aq) + 3H2 O → Al(OH)3(s) + 3H

(5)

-3
+
Al+3
(aq) + PO4 → AlPO4(s) + 3H

(6)

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการกาจัดฟอสเฟตจากน้ าเสี ยจากน้ าปั สสาวะมนุษย์ดว้ ยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดย
ใช้ข้วั อลูมิเนียมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด โดยทาการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมและประสิ ทธิภาพของการกาจัดฟอสเฟตในน้ าเสี ยด้วยด้วย
กระบวนการไฟฟ้าเคมี เพื่อช่วยลดภาระการบาบัดของระบบบาบัดน้ าเสี ยและป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ าและปรากฎการณ์ยูโทร
ฟิ เคชัน่ ทาให้เกิดความยัง่ ยืนทางด้านสิ่ งแวดล้อม

วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. การเตรี ยมการทดลอง
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษากระบวนการบาบัดฟอสเฟตด้วยกระบวนการไฟฟ้ าเคมีโดยใช้แผ่นขั้วอลูมิเนี ยม
เป็ นขั้วอิ เล็คโทรด ตัวอย่างน้ าเสี ยที่ ใช้ในการทดลองเป็ นปั ส สาวะของมนุ ษย์จริ ง โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าเสี ย
ปัสสาวะจากสุขาชายซึ่งเป็ นปัสสาวะของผูช้ ายที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี จานวน 5 คน โดยทาการรวบรวมใส่ภาชนะ
ไว้ใช้ก่อนการทดลองโดยไม่มีการเจือจางด้วยน้ าจากการชาระล้างและทาการทดลองภายในวันที่ รวบรวมน้ าเสี ย
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จากนั้นนาน้ าเสี ยที่รวบรวมได้มาใส่ ในภาชนะโหลแก้วขนาด 5 ลิตร โดยใส่ น้ าเสี ยด้วยปริ มาตรการทาการทดลอง
4.5 ลิตร จากนั้นนาแผ่นขั้วอลูมิเนี ยมมาต่อกับชุดการทดลองที่มีชุดติดตั้งชุดจ่ายกระแสไฟที่ทาจากอะคริ ลิค ทาการ
เจาะรู ดา้ นบนเพื่อยึดชุดขั้วอิเล็กโทรดและทาการต่อกระแสไฟเข้ากับขั้ว ซึ่งแผ่นขั้วจะรับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
จากเครื่ องจ่ายพลังงานไฟฟ้า (DC Supply) ที่ทาการต่อแบบอนุกรมกับวงจรเพื่อดูค่ ากระแสไฟฟ้ า ขั้วอิเล็กโทรดที่
ใช้ใ นการทดลองนี้ ประกอบไปด้วยขั้วที่ ท าจากอลู เนี ย มและอลู มิ เนี ย มทั้งแคโทดและแอโนด ที่ มี ข นาดแผ่ น
5.0x10.0 ซม. (กว้าง × ยาว) และมีความหนา 5 มม. แผ่นอลูมิเนี ยมจุ่มลงไปในน้ าเสี ยที่ โดยมีระยะเหนื อก้นโหล
ขึ้นมา 2.5 ซม. โดยแสดงรู ปชุดการทดลองดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ชุดการทดลองการการบาบัดน้ าเสี ยปัสสาวะมนุยษ์ดว้ ยไฟฟ้าเคมี
2. การดาเนินงานวิจยั
ในการทดลองการกาจัดฟอสเฟตจากน้ าเสี ยจากน้ าปั สสาวะมนุษย์ดว้ ยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ข้ วั
อลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด โดยทาการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมและประสิ ทธิ ภาพของการกาจัดฟอสเฟตในน้ า
เสี ยด้วยด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีน้ นั โดยขั้นแรกจะดาเนิ นการทดลองโดยการวิเคระห์ลกั ษณะน้ าเสี ยจากปั สสาวะ
ของมนุษย์ก่อนทาการทดลอง จากนั้นประกอบชุดการทดลองดังที่ได้กล่าวมา โดยชุดการทดลองแบ่งเป็ น 3 ชุด ชุด
ที่ 1 ค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 4 แอมป์ ชุดที่ 2 ค่ากระแสไฟฟ้าอยูท่ ี่ 8 แอมป์ และชุดที่ 3 ค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 12 แอมป์
โดยแต่ละชุดการทดลองจะแบ่งระยะการบาบัดเป็ น 30 60 และ 90 นาที ในแต่ละช่วงเวลาจะทาการเก็บตัวอย่างน้ า
เสี ยอย่างน้อย 1 - 1.5 ลิตร ทาการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ก่อน และหลังแต่ละกระบวนการ ได้แก่ ค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง (pH) ฟอสเฟต และซีโอดี ดังแสดงขั้นตอนดังรู ปที่ 2
1. พารามิเตอร์และวิธีวิเคราะห์
พารามิเตอร์ ที่ทาการตรวจวัดในการทดลองครั้งนี้ ประกอบ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ฟอสเฟต และ
ซี โอดี ในน้ าเสี ยก่อนเข้าระบบและน้ าเสี ยหลังการบาบัด ดังแสดงพารามิเตอร์ ที่ทาการตรวจวัดและวิธีการ รวมถึง
เครื่ องมือที่ทาการวิเคราะห์ในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
พำรำมิเตอร์ ที่วิเครำะห์
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ฟอสเฟต (Phosphate), mg/L
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand), mg/L

วิธีกำรวิเครำะห์ /เครื่ องมือวิเครำะห์
เครื่ อง pH Meter รุ่ น AD11 ยี่หอ้ ADWA
วิธีกรดแวนนาโดโมลิบโดฟอสฟอริ ค
วิธีรีฟลักแบบปิ ด

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
1. ลักษณะน้ าเสี ยที่ใช้ในการทดลอง
งานวิจยั นี้ ศึกษากระบวนการบาบัดฟอสเฟตด้วยกระบวนการไฟฟ้ าเคมี โดยใช้แผ่นขั้วอลูมิเนี ยมเป็ นขั้ว
อิ เล็คโทรดในน้ าเสี ยจริ งจากปั ส สาวะของมนุ ษ ย์น้ ัน จากการศึ ก ษาการบ าบัดโดยก าหนดระยะห่ างระหว่างขั้ว
อิเล็คโทรดที่ 6 เซนติเมตร กระแสไฟฟ้ าที่ปล่อยไหลผ่านแผ่นขั้วได้ทาการแปรเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่ 4 8 และ 12
แอมแปร์ ที่ระยะเวลาการทดลองที่ 30 60 และ 90 นาที น้ าเสี ยที่นามาใช้ทดลองนี้ เป็ นน้ าเสี ยจริ งจากปั สสาวะของ
มนุษย์โดยมีลกั ษณะทางกายภาพคือ มีสีเหลืองใส แสงทะลุผ่านได้ และมีกลิ่น โดยองค์ประกอบของน้ านั้นมีความ
เข้มข้นของฟอสเฟตและซี โอดีสูงมาก เนื่ องจากเป็ นปั สสาวะของมนุษย์ที่ไม่ได้ผา่ นการเจือจางน้ าจากการชาระล้าง
เมื่ อน ามาวิ เคราะห์ ต ามพารามิ เตอร์ ที่ ต รวจวัด ได้แ ก่ ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง ค่ าฟอสเฟต และซี โ อดี เที ย บกับ
มาตรฐานน้ าทิ้ งกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม (กรมควบคุมมิ ลพิ ษ , 2548) ซึ่ งการที่ น้ าเสี ย จาก
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ปัสสาวะของมนุษย์น้ นั มีค่าธาตุอาหารที่ค่อนข้างสู งเมื่อปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าจะก่อให้เกิดปั ญหาต่อสิ่ งแวดล้อมคือทา
ให้น้ าเน่าเสี ยรวมถึงเกิดปรากฏการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน่ อีกด้วย ดังผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ลักษณะน้ าเสี ยของปัสสาวะมนุษย์ที่ใช้ในการทดลอง
พำรำมิเตอร์

ก่อนบำบัด

ค่ำมำตรฐำนน้ำ
(กรมควบคุมมิลพิษ, 2548)

ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ฟอสเฟต (Phosphate), mg/L
ซีโอดี (Chemical oxygen demand) , mg/L

6
480

5-9
ไมเกิน 2 มก./ล.

20,155

ไม่เกิน 120 มก./ล.

2. ผลการทดลองหลังการบาบัดน้ าเสี ยด้วยกระบวนการตกตะกอนไฟฟ้าเคมี
2.1 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ค่าความเป็ นกรด-ด่างเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี ซึ่ งในการบาบัดน้ าเสี ย
ด้วยกระบวนการตกตะกอนไฟฟ้าเคมีน้ นั จาเป็ นต้องควบคุมค่า pH ในน้ าให้เหมาะสมกับสารที่เป็ นตัวสร้างตะกอน
เพื่อทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดที่สูง โดยเมื่อขั้วอิเล็คโทรดเกิดปฏิกิริยาจากการแตกตัวทางไฟฟ้าเมื่อมีการ
จ่ายไฟฟ้ามาจาก DC supply ทาให้เกิดปฏิกริ ยาการสร้างและรวมตะกอนในน้ าทาให้ค่า pH เปลี่ยนแปลงไป โดยน้ า
ปัสสาวะสังเคราะห์มี pH เริ่ มต้นที่ค่อนข้างเป็ นกลาง เมื่อทาการตกตะกอนทางไฟฟ้าเคมีทาให้น้ าปั สสาวะหลังการ
ทดลองมีค่าความเป็ นกรดเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย อยูใ่ นช่วง 5.46 – 5.80 ดังรู ปที่ 3 โดยการเปลี่ยนแปลงค่า pH จะต่าลง
เมื่ อระยะเวลามากขึ้นจนกระทัง่ ถึ งระยะเวลาหนึ่ งค่า pH จะค่อยๆ เพิ่ มขึ้น โดยเมื่ อทาการเพิ่ม ค่ากระแสไฟฟ้ าที่
สู งขึ้นจะมีผลทาให้ pH เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยทั้งกระแสไฟฟ้าและระเวลาที่เกิดปฏิกิริยามีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่า pH ทั้งสิ้ น

รู ปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็ นกรด – ด่างที่มีผลจากกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาการทาปฏิกิริยาที่
แตกต่างกัน เมื่อระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็คโทรดเท่ากับ 6 ซม.
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2.2 ค่าฟอสเฟต
ฟอสเฟตเป็ นพารามิเตอร์ ที่มี มากในปั สสาวะของมนุ ษย์เนื่ องจากเป็ นธาตุอาหารหลักสาคัญที่ มนุ ษ ย์
จาเป็ นต้องใช้ในการดารงชีวิตทาให้บริ โภคอาหารที่มีฟอสฟอรัสเข้าไป ปริ มาณฟอสเฟตของมนุษย์แต่ละคนมีไม่
เท่ากันขึ้นอยู่กบั อาหารที่ บริ โภคและลักษณะร่ างกายของแต่ละบุคคล โดยการกาจัดฟอสเฟตด้วยการตกตะกอน
ไฟฟ้ าเคมี น้ ันมี ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการก าจัดฟอสเฟต ได้แก่ ค่ ากระแสไฟฟ้ าที่ ป ล่ อยไปยังขั้วอิ เล็ค โทรดและ
ระยะเวลาการปล่อยกระแสไฟฟ้า ฟอสเฟตในน้ าเสี ยปัสสาวะซึ่ งเป็ นสารละลายในน้ าเสี ยเมื่อนามาบาบัดด้วยวิธีการ
บาบัดด้วยไฟฟ้าเคมี จะเกิดการแตกตัวด้วยกระบวนการออกซิ เดชัน่ ที่ข้ วั บวกของแผ่นอลูมิเนี ยมไปยังฟอสเฟตอนิ
นทรี ย ์ที่ ข้ ัว บวก ฟอสเฟตจะเกิ ด การเปลี่ ย นและก่ อ ตัว เป็ นของแข็ ง หรื อ ตะกอนแยกออกจากน้ า เสี ย ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าเสี ยจะขึ้นอยูก่ บั สภาวะของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าทาปฏิกิริยา และเวลาที่เหมาะสมในการบาบัด
ดังแสดงผลการทดลองในรู ปที่ 4 พบว่าที่กระแสไฟฟ้าที่ทาปฏิกิริยากับน้ าเสี ยปัสสาวะจะส่ งผลให้เกิดการลดลงของ
ฟอสเฟตในน้ าเสี ย อย่ า งเห็ น ได้ชัด โดยเป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ กว่ า ระยะเวลา จะเห็ น ว่ า ค่ า ฟอสเฟตจะมี ค่ า ต่ า เมื่ อ
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั น้ าเสี ยมีค่าสู งโดยใช้ระยะเวลาในการทาปฏิกิริยาไม่นาน โดยที่กระแสไฟฟ้าสู ง ระยะเวลา
ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าจะมีผต่อการเปลี่ยนแปลงฟอสเฟตน้อย แต่ถา้ ใช้กระแสไฟฟ้าต่า ต้องใช้ระยะเวลาในการทา
ปฏิกิริยาให้นานขึ้นจึงจะสามารถกาจัดฟอเฟตได้ดี

รู ปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของค่าฟอสเฟตที่มีผลจากกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาการทาปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน
เมื่อระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็คโทรดเท่ากับ 6 ซม.
2.3 ค่าซีโอดี
ค่าซี โอดีในน้ าเสี ยจากปั สสาวะของมนุ ษย์เป็ นอีกค่าที่มีความเข้มข้นสู งซึ่ งทาให้ตอ้ งหาวิธีการที่ดี
ในการบาบัด เมื่อพิจารณาจากการทดลองการบาบัดน้ าเสี ยปัสสาวะด้วยไฟฟ้าเคมี พบว่าการลดปริ มาณซี โอดีในเสี ย
ปัสสาวะเข้มข้นสู งนั้น จาเป็ นอาศัยสภาวะความเป็ นกรด – ด่างของในน้ าเสี ยที่นอ้ ยกว่า 6 เนื่องจากประสิ ทธิภาพใน
การลดปริ มาณซีโอดีดว้ ยแผ่นอลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็คโทรดนั้น จะสามารถลดปริ มาณซี โอดี และความขุ่นของน้ าเสี ย
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ได้ดีที่สุด (ทิพย์สุรีย,์ 2562) ประสิ ทธิ ภาพการบาบัดซี โอดีข้ ึนอยู่กบั ปริ มาณสารแขวนลอยในน้ าเสี ยซึ่ งบางครั้งเป็ น
สารที่ ย่อยสลายยากและตกตะกอนได้ยากเช่ น กัน โดยเมื่ อน าน้ าปั ส สาวะที่ มี ค่ าซี โอดี สู ง มาท าการบ าบัดด้วย
กระบวนการไฟฟ้ าเคมี ที่ มี ค่ า กระแสไฟฟ้ าและระยะเวลาในการปล่อ ยกระแสไฟฟ้ าต่างๆ สามารถแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของค่าซีโอดีดงั รู ปที่ 5 จะเห็นว่าค่าซีโอดีจะมีค่าต่าเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ จ่ายให้กบั น้ าเสี ยมีค่าสู งโดยใช้
ระยะเวลาในการท าปฏิ กิ ริยาไม่ นาน เมื่ อใช้ระยะเวลาในการท าปฏิ กิ ริย านานเกิ นไปไมี ผลต่อการบ าบัดซี โอดี
น้อยลงมาก

รู ปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของค่าซีโอดีที่มีผลจากกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาการทาปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน
เมื่อระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็คโทรดเท่ากับ 6 ซม.
จากการศึ กษาการบาบัดฟอสเฟตจากปั ส สาวะของมนุ ษย์ดว้ ยกระบวนการไฟฟ้ าเคมี ที่ มีอลูมิเนี ยมเป็ นขั้ว
อิ เล็ค โทรดที่ ส ภาวะที่ แ ตกต่ า งกัน สามารถสรุ ป ได้ว่าที่ ส ภาวะการใช้ก ระแสไฟฟ้ าในการบ าบัด ที่ 4 แอมป์
ที่ระยะเวลาในการบาบัด 90 นาที มีประสิ ทธิภาพในการกาจัดฟอสเฟตมากที่สุดเหมือนเทียบกับสภาวะอื่นๆในการ
ทดลอง เนื่ องจากที่ระยะห่ างของขั้วอิเล็คโทรดที่ 6 ซม. เป็ นระยะห่างที่มีผลกับต่อความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็คได้ดี และเพิม่ ปริ มาณไอออนที่สูงกว่า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในระบบที่พอเหมาะ
และต่อเนื่ อง จะส่ งผลให้ปริ มาณไอออนจากแผ่นขั้วเพิ่มสู งขึ้นซึ่ งจะแปรผันกับปริ มาณฟอสเฟตน้ าเสี ยที่จะลดลง
ตามปริ ม าณไอออนของแผ่ น ขั้ว ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นออกมา และเกิ ด เป็ นตะกอน จากการทดลองโดยการจ่ า ย
กระแสไฟฟ้าที่ 4 แอมป์ ระยะเวลา 90 นาที จะช่ วยในการลดปริ มาณค่าฟอสเฟตในน้ าปั สสาวะสุ ดที่ 2.5 มก./ล. คิด
เป็ นประสิ ท ธิ ภาพการกาจัดฟอสเฟตที่ ร้อยละ 99.5 นอกจากนี้ ยงั สามารถช่ วยลดปริ ม าณซี โอดี ที่ เกิ ดขึ้ นเท่ ากับ
17,802 มก./ล. คิดเป็ นประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดซี โอดี ที่ร้อยละ 11.7 และค่าพีเอชของน้ าเสี ยหลังการบาบัดจะ
เท่ากับ 5.46 นอกจากนั้นตะกอนที่ เกิ ดขึ้นระบบยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่ พืชได้อีกด้วย ดังนั้นสภาวะที่
เหมาะสมสาหรับการนาไปบาบัดฟอสเฟตจากปัสสาวะของมนุษย์จึงสามารถสรุ ปได้ว่าควรมีค่ากระแสไฟฟ้าต่าแต่
ใช้ระยะเวลาสู ง จะทาให้สามารถกาจัดฟอสเฟตได้สูงสุ ดในการทดลอง แต่ อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึงด้านอื่นๆ
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โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบาบัดจึงจาเป็ นต้องศึกษาเพิ่มเติม โดยผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการศึกษาต่อไปว่า 1) ควรมี
การทดลองการบาบัดน้ าเสี ยที่ไหลแบบต่อเนื่ องเพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการบาบัด 2) กระแสไฟฟ้ าที่ใช้ในการ
ทดลองควรเลือกใช้เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าประเภทปรับจากค่าแอมป์ เนื่ องจากการศึ กษาในครั้งนี้ มีขอ้ จากัดเกี่ ยวกับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง และ 3) ควรทาการพิจารณาถึงประสิ ทธิภาพในการบาบัดของพารามิเตอร์ อื่นๆ ควบคู่
ด้วยโดยควรพิจารณาควบคู่ไปกับการคานวณค่าใช้จ่ายในการบาบัดด้วย
สรุปผลกำรวิจัย
งานวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นถึงประสิ ทธิ ภาพสู งในการบาบัดฟอสเฟตจากปั สสาวะของมนุ ษย์ดว้ ยกระบวนการ
ไฟฟ้ า เคมี ที่ มี อ ลู มิ เนี ย มเป็ นขั้ว อิ เล็ ค โทรด สรุ ป ได้ว่ า จากสภาวะที่ อ อกแบบในการลองนั้ นค่ า พี เอชเริ่ ม ต้น
กระแสไฟฟ้านั้นมีผลต่อความสามารถในการรวมตัวของอนุภาคของตะกอนในน้ าเสี ย นอกจากนั้นระยะเวลาในการ
ปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นก็มีผลต่อประสิ ทธิภาพของน้ าเสี ยเช่นกัน จากผลการทดลองที่กระแสไฟฟ้า 4 แอมแปร์
ระยะเวลาการทดลอง 90 นาที และระยะห่ างขั้ว 6 เซนติเมตร และในสภาวะที่น้ าเสี ยเริ่ มต้นมีค่าพีเอช เป็ นกรด นั้น
ส่ งผลให้มีความสามารถในการบาบัดฟอสเฟตสู งถึงร้อยละ 99.5 ที่สภาวะที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ยงั สามารถนาไปใช้
รวมถึงลดภาระการบาบัดของระบบบาบัดน้ าเสี ยหลักได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามยังสามารถนาการวิจยั ฉบับนี้ ไปต่อ
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บทคัดย่อ
เนื่ องจากประเทศไทยมี แ ผนในการพั ฒ นาระบบรางให้ มี เส้ น ทางการขนส่ งที่ ค รอบคลุ ม ไปยัง
แต่ ล ะภู มิ ภาค และสนับ สนุ น ให้ ระบบรางเป็ นการรู ปแบบการขนส่ งสิ น ค้าหลัก โครงการรถไฟรางคู่เส้น ทาง
น ค รส วรรค์ – ก าแพ งเพ ช ร – ตาก – แม่ ส อ ด เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข องโค รงข่ าย ตามแผน พั ฒ น าฯ แล ะ
ถื อ เป็ นเส้ น ทางหลัก ในการขนส่ ง สิ น ค้าผ่ านด่ านพรมแดนถาวรแม่ ส อดไปยังเมี ย นม า ดัง นั้ น งานวิ จัย นี้ จึ ง มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อรวบรวมพฤติ ก รรมการเลื อกรู ปแบบการขนส่ งสิ น ค้าอุป โภคบริ โภค และวิเคราะห์ปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าของผูป้ ระกอบการบนแนวเส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ –
กาแพงเพชร – ตาก – แม่ สอด โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
รู ป แบบการขนส่ ง กลุ่ม ตัวอย่างประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการด้านการผลิ ต ผูป้ ระกอบการด้านการขนส่ ง และ
ผูป้ ระกอบการที่ประกอบธุ รกิจศูนย์กลางกระจายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค จานวน 500 ตัวอย่าง และทาการวิเคราะห์
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งด้วยแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation
Modeling: SEM) โดยผลการวิเคราะห์แบบจาลองของปั จจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในเกณฑ์ที่ดี
(χ2 = 199.031, χ2 /df = .862, df = 231, p = .937, GFI = .951, CFI =1.000, RMR = .030, RMSEA = .010) ปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้ามากที่สุด คือ ต้นทุนการขนส่ ง รองลงมา ได้แก่ ความปลอดภัยของ
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สิ นค้า ความน่าเชื่อถือและตรงเวลา ความรวดเร็ วในการขนส่ ง โครงข่ายที่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสิ นค้า คลังเก็บ
สิ นค้า หรื อศูนย์กระจายสิ นค้า และบริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ นค้า
ค ำส ำคั ญ : การเลื อกรู ป แบบการขนส่ ง สิ น ค้าอุ ป โภคบริ โภค รถไฟรางคู่ แบบจาลองสมการเชิ ง โครงสร้าง
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
Abstract
Due to the plans for the development of a rail network in Thailand, in order to improve
the existing rail system and complete the double-track rail system for connecting to each region of Thailand. The
rail system can be promoted to be the main transportation mode for freight after completing the rail system in the
development plan. Mae Sot – Tak-Kamphaeng Phet – Nakhon Sawan Double – Track Railway is one of the
projects in the development plan, which is the main route to transport products through the Mae Sot border to
Myanmar. Therefore, this research is focusing on the factors affecting the decision of transportation mode for
entrepreneurs on Mae Sot – Tak-Kamphaeng Phet – Nakhon Sawan Double – Track Railway. Firstly, the
behavior of decision-makers for selecting a mode of transportation is investigated. Then the factors affecting the
decision of transportation mode for entrepreneurs on Mae Sot – Tak-Kamphaeng Phet – Nakhon Sawan Double –
Track Railway in terms of consumer products have been analyzed. In this study, the questionnaire is employed to
collect the related information especially factors. The sample size is 500 samples, which consists of
manufacturers, Logistics Service Providers (LSPs), warehouse operators, and distribution center operators.
Furthermore, the factors affecting the decision of transportation mode have been analyzed by applied Structural
Equation Modeling (SEM). The results showed that the model is consistent with the empirical data
(χ2 = 199.031, χ2 /df = .862, df = 231, p = .937, GFI = .951, CFI =1.000, RMR = .030, RMSEA = .010). The
main factor is transportation cost, this factor is considered first when the entrepreneurs select the transportation
mode. Other factors i.e., security, reliability, transportation time, rail network accessibility, and facilities for
supporting rail mode, these factors have been considered as minor factors.
Keyword: Modes of Transportation, Consumer Products, Double – Track Railway, Structural Equation Modeling
(SEM), Factor Analysis
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บทนำ
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ ง โดยโครงสร้างพื้นฐานหลักที่
ได้รับการพัฒนา ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการขนส่ งทางถนน ที่นบั ว่าเป็ นรู ปแบบการขนส่ งหลักของประเทศ
ซึ่งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 78.3 (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) นอกจากการพัฒนา
ระบบขนส่ งทางถนนแล้ว ประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคมยังมุ่งเน้นให้มีการวางแผนในการพัฒนาระบบขนส่ ง
ทางราง ได้แก่ รถไฟความเร็ วสู งและรถไฟรางคู่ เพื่อให้เป็ นระบบหลักในการขนส่ ง โดยมี เป้ าหมายให้มีการเพิ่ม
ปริ มาณการขนส่ งทางรางให้อยู่ในสัดส่ วนร้อยละ 30 (กระทรวงคมนาคม, 2563) ของการขนส่ งทั้งหมด ประกอบ
กับ ต้องการสนับ สนุ นให้การขนส่ งทางรางเป็ นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ งสิ นค้าของประเทศ และ
สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรู ปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ
โครงการรถไฟรางคู่เส้นทางนครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่ส อดเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงข่ายตาม
แผนพัฒนารถไฟรางคู่ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการขนส่ งทางราง โดยเพิ่มโครงข่ายการขนส่ ง
ทางรางให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่ งทัว่ ภูมิภาค โดยแผนการพัฒนาเส้นทางนครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก –
แม่สอดเป็ นเส้นทางที่จะเชื่อมการเดินทางและการขนส่ งสิ นค้าฝั่งตะวันตก-ตะวันออก (East-West Corridor Upper)
จากอ าเภอแม่ ส อด จัง หวัด ตาก ไปยังจังหวัด นครพนมเพื่ อให้ มี โครงข่ ายระบบขนส่ งทางรางที่ ส มบู รณ์ หาก
โครงการเส้นทางรถไฟรางคู่น้ ี ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็ จ คาดว่าจะช่วยส่ งเสริ มการเดินทางและการขนส่ งสิ นค้าทาง
รางภายในประเทศตามแนวตะวันตก - ตะวันออก นอกจากนั้นแนวเส้นทางโครงการรถไฟรางคู่เส้นทางนครสวรรค์
– กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอดมีปลายทางอยู่บริ เวณที่ต้ งั ของด่านพรมแดนสาคัญสาหรับการส่ งออกสิ นค้าไปยัง
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา ได้แก่ ด่านพรมแดนแม่สอดที่เป็ นประตูการค้าชายแดนที่สาคัญของประเทศไทยที่
มีศกั ยภาพในการจุดกระจายสิ นค้าจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาผ่านไปสู่ ประเทศประเทศ
อื่นๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มการขนส่งระหว่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
โครงการรถไฟรางคู่เส้นทางนครสวรรค์ –กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอดเป็ นทางเลือกรู ปแบบการขนส่ งใหม่
สาหรับผูป้ ระกอบการ ซึ่งการตัดสิ นใจเปลี่ยนรู ปแบบในการขนส่ งสิ นค้าจากรู ปแบบปัจจุบนั มาใช้การขนส่ งสิ นค้า
ด้วยระบบรางผูป้ ระกอบการต้องคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจเลือก
รู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าจึงมีความจาเป็ นในการช่วยให้ทราบถึงปั จจัยที่จะช่วยดึงดูดให้ผปู ้ ระกอบการหันมาเลือก
รู ปแบบการขนส่ งทางรางให้มากยิง่ ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าก็ย่อมมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เนื่ องจากมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจจานวนมากในการนาไปสู่ การคัดเลือกรู ปแบบการขนส่ งที่
เหมาะสมกับ ผูป้ ระกอบการการผลิ ตและการขนส่ งสิ นค้า ดังนั้น การเลื อกรู ป แบบการขนส่ ง เหตุ ผ ลการเลื อก
รู ปแบบการขนส่ ง และปั จจัยสาหรับการเลือกรู ปแบบการขนส่ ง ล้วนมีผลต่อการดาเนิ นการด้านการขนส่ ง ทั้งสิ้ น
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ในการวิจยั ครังนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ ง
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคของผูป้ ระกอบการบนแนวเส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเสนอแนะเป็ นแนวทางในพัฒนาระบบการขนส่งทางทางให้ตรงตามความต้องการ
ของการขนส่งสิ นค้ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของผูป้ ระกอบการ บนแนว
เส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด
2. เพื่ อ วิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการขนส่ งสิ น ค้าอุ ป โภคบริ โภคของ
ผูป้ ระกอบการ บนแนวเส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด โดยประยุกต์ใช้แบบจาลอง
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำและตัวแปร การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึ กษาพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่งสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของ
ผูป้ ระกอบการบนแนวเส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด โดยมีตวั แปรสาหรับงานวิจยั
นี้ 6 ตัวแปร ได้แก่ ต้นทุนการขนส่ ง ความรวดเร็ วในการขนส่ ง ความน่ าเชื่อถือและตรงเวลา โครงข่ายที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งผลิตสิ นค้า คลังเก็บสิ นค้า หรื อศูนย์กระจายสิ นค้า ความปลอดภัยของสิ นค้า และการบริ การเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ นค้า
2. ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง คือ ผูป้ ระกอบการด้านการผลิ ต ผูป้ ระกอบการด้านการขนส่ ง และ
ผูป้ ระกอบการที่ประกอบธุรกิจศูนย์กลางกระจายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
3. ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าบนเส้นทางรถไฟราง
คู่เส้นทางนครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด: กรณี ศึกษา สิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีกรอบแนวคิดการวิจยั แสดง
ดังรู ปที่ 1 โดยรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ได้เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
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รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
1. กำรทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ทาการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยต่อการตัดสิ นใจเลือก
รู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากนั้นทาการ
รวบรวมปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า สามารถสรุ ปตัวแปรสาหรับงานวิจยั นี้ ได้ 6 ตัว
แปร ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่ ง ความรวดเร็ วในการขนส่ ง ความน่าเชื่อถือและตรงเวลา โครงข่ายที่สามารถ
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เข้าถึงแหล่งผลิตสิ นค้า คลังเก็บสิ นค้า หรื อศูนย์กระจายสิ นค้า ความปลอดภัยของสิ นค้า และการบริ การเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ นค้า
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
การวิจยั นี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ดังนี้
ประชำกร : ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการด้านการผลิต ผูป้ ระกอบการด้านการขนส่ ง
และผูป้ ระกอบการที่ประกอบธุรกิจศูนย์กลางกระจายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
กลุ่มตัวอย่ ำง : กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการด้านการผลิ ต ผูป้ ระกอบการด้านการ
ขนส่ ง และผูป้ ระกอบการที่ ประกอบธุ รกิจศูนย์กลางกระจายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึ่ งในการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างนั้นผูว้ ิจยั ได้เลือกเกณฑ์การกาหนดขนาดตัวอย่างของ Hair, J. et al (2010) ที่ระบุว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม ควรมีจานวนอย่างน้อย 10-20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ มีตวั แปรสังเกตได้ท้ งั หมด 24 ตัว
แปร ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งใช้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 500 ตัวอย่าง เพื่อมิ ให้จานวนตัวอย่างเป็ นอุปสรรคในการคานวณ
ค่าสถิติต่าง ๆ และผลการวิจยั สอดคล้องกับข้อมูลความเป็ นจริ งมากขึ้น
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยประกอบด้วยคาถาม 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ชื่อบริ ษทั /ผูป้ ระกอบการ ที่ต้ งั
ประเภทของธุรกิจสิ นค้า และกาลังการผลิต/ปริ มาณการขนส่ง
ส่ วนที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูลการขนส่ งสิ นค้าในปั จจุบนั คาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรู ปแบบ
การขนส่ ง สิ น ค้า อุป โภคบริ โภค โดยใช้เกณฑ์ก ารแปลผลแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ความสาคัญ ตามลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ งประกอบด้วยข้อ
คาถาม 24 ข้อ
4. กำรหำคุณภำพของเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ซึ่ งนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index Objective Congruence: IOC)
โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นพิจารณาข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และ
พัฒนาแบบสอบถามให้เหมาะสม โดยจากการตรวจสอบพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60 - 1.00
จากนั้นนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Tryout)
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.79
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5. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยดาเนินการดังนี้
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของผูป้ ระกอบการบนแนว
เส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการเลื อกรู ป แบบการขนส่ งสิ นค้าด้วยการพัฒ นาแบบจาลองและ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling: SEM) ตามขั้นตอนของ Schumacker & Lomax (2010) แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้าง เป็ นขั้นตอนที่ทาการทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ทาให้ได้
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นมาใช้ในการพัฒนาแบบจาลองก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 การกาหนดขนาดตัวอย่าง ใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างตามกฎเกณฑ์ของ Hair, J. et al (2010)
เพื่อกาหนดขนาดตัวอย่างตามเงื่อนไขสาหรับการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ทาให้เกิดความถูกต้องน่า
และเชื่อถือของข้อมูล
2.3 การประมาณค่ าพารามิ เตอร์ เป็ นขั้นตอนที่ โปรแกรม AMOS ประมาณค่าพารามิ เตอร์ ต่าง ๆ ของ
โมเดลตามที่ระบุค่าความเป็ นไปได้ค่าเดียวของแบบจาลอง
2.4 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.5 การปรั บ แบบจาลอง เป็ นขั้นตอนที่ ท าเมื่ อมี ค่ าพารามิ เตอร์ บ างค่ าที่ มี ทิ ศทางไม่ตรงกับ ทฤษฎี ที่
กาหนดไว้ จึงทาการปรับแบบจาลองเพื่อทาให้ผลการวิจยั ได้แบบจาลองที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุด
ผลกำรศึกษำ
จากการทบทวนและรวบรวมปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า พบว่า ตัวแปรของ
ปัจจัยสาหรับการเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค 6 ปัจจัย ได้แก่ ปั จจัยต้นทุนการขนส่ ง ความปลอดภัย
ของสิ นค้า ความน่าเชื่อถือและตรงเวลา ความรวดเร็วในการขนส่ง โครงข่ายที่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสิ นค้า คลังเก็บ
สิ นค้า หรื อศูนย์กระจายสิ นค้า และบริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ นค้า โดยผูว้ ิจยั ได้นาปัจจัยดังกล่าวมา
ประยุก ต์ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัวอย่า ง ได้แ ก่ ผู ป้ ระกอบการด้า นการผลิ ต
ผูป้ ระกอบการด้านการขนส่ ง และผูป้ ระกอบการที่ประกอบธุ รกิจศูนย์กลางกระจายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค จานวน
500 ตัวอย่าง จากการรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยที่ผูป้ ระกอบการได้ให้ระดับความสาคัญ มาก
ที่สุด ได้แก่ ปัจจัยต้นทุนการขนส่งมากที่สุด ทั้งนี้รายละเอียดระดับความสาคัญของแต่ละปัจจัยแสดงดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 แสดงระดับ ความส าคัญ ของปั จ จัย การเลื อ กรู ป แบบการขนส่ ง สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภคบนเส้ น ทาง
นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด
ปัจจัยกำรเลือกรู ปแบบกำรขนส่ งสิ นค้ ำอุปโภคบริโภค
ระดับ
̅
X
S.D.
บนเส้ นทำงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตำก – แม่สอด
ควำมสำคัญ
1. ต้นทุนการขนส่ง
2. ความปลอดภัยของสิ นค้า
3. ความน่าเชื่อถือและตรงเวลา
4. ความรวดเร็ วในการขนส่ง
5. โครงข่ า ยที่ ส ามารถเข้า ถึ ง แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้า คลัง เก็ บ สิ น ค้า
หรื อศูนย์กระจายสิ นค้า
6. การบริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ นค้า

4.42
4.30
4.29
4.23

0.24
0.36
0.34
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.94

0.37

3.74

0.44

มาก

โดยภำพรวม

4.12

0.36

มำก

ผลวิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการขนส่ ง สิ น ค้าอุ ป โภคบริ โ ภคของ
ผูป้ ระกอบการบนแนวเส้ น ทางรถไฟรางคู่ น ครสวรรค์ – ก าแพงเพชร – ตาก – แม่ส อด ด้วยแบบจาลองสมการ
โครงสร้ าง (Structural Equation Model: SEM) แสดงโมเดลในรู ป ที่ 2 และผลการวิ เคราะห์ เพื่ อ ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ที่ดี รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 1 และ ลาดับที่ 2
ค่ำน้ำหนักองค์ประกอบ
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้
ค่ำน้ำหนัก
S.E.
T
AA1
0.53
***
***
AA2
0.34
0.27
12.74
COST
AA3
0.60
0.67
15.76
AA4
0.95
0.33
11.16
AA5
0.50
0.25
15.67
SPEED
BB1
0.47
***
***
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P
***
0.914
0.01
***
0.24
***

R2
0.11
0.00
0.35
0.14
0.01
0.56
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ตัวแปรแฝง

RELIABILITY

NETWORK

SAFETY

SERVICE

FACTOR

ค่ำน้ำหนักองค์ประกอบ

ตัวแปรสังเกตได้

ค่ำน้ำหนัก
S.E.
T
P
BB2
0.48
0.03
15.70
0.36
BB3
0.92
1.15
1.34
0.18
BB4
0.79
0.03
15.79
0.44
CC1
0.96
***
***
***
CC2
0.62
0.32
12.85
0.16
CC3
0.73
1.56
14.58
0.25
CC4
0.42
0.46
13.76
0.11
DD1
0.62
***
***
***
DD2
0.30
0.63
6.87
0.60
DD3
0.13
4.06
8.54
0.53
DD4
0.59
0.84
7.09
0.27
EE1
0.67
***
***
***
EE2
0.90
0.44
14.03
0.79
EE3
0.56
0.30
15.37
0.80
EE4
0.61
0.82
13.39
0.79
FF1
0.98
***
***
***
FF2
0.68
0.07
13.86
0.47
FF3
0.57
0.07
15.44
0.26
COST
0.92
0.50
18.52*
0.40
SPEED
0.66
0.73
15.44*
0.07
RELIABILITY
0.73
0.47
17.69*
0.65
NETWORK
0.64
0.09
11.17*
0.07
SAFETY
0.77
0.71
18.21*
0.20
SERVICE
0.57
0.07
13.86*
0.07
CHI-SQUARE =199.031, CHI-SQUARE/DF = .862, DF = 231, P = .937, GFI = .951,
CFI =1.000, RMR = .030, RMSEA = .010
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R2
0.00
1.33
0.00
0.04
0.23
0.02
0.05
0.05
0.33
0.00
0.05
0.01
0.003
0.008
0.23
0.39
0.012
0.011
0.49
0.66
0.57
0.55
0.81
0.33
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หมายเหตุ : *t-value ≥ ± 1.96 มีค่านัยสาคัญที่ระดับ .05, *t-value ≥ ± 2.58 มีค่านัยสาคัญที่ระดับ .01, R2 = ค่า
สัมประสิ ทธิ์ความเที่ยงของตัวแปร, *** พารามิเตอร์บงั คับจึงไม่รายงานค่า S.E. T และ P

รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ของแบบจาลองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า
อุป โภคบริ โภค โดยพิ จารณาจากสถิ ติป ระเมิ นความกลมกลื น ของตัวแบบจาลองกับ ข้อมูล เชิ งประจัก ษ์ พบว่า
แบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีค่า CHI-SQUARE =199.031, CHI-SQUARE/DF = .862, DF =
231, P = .937 , GFI = .951, CFI =1.000 ,RMR = .030 RMSEA = .010 สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทุกตัวมี
ค่าเป็ นบวก และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรปั จจัยที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่ สุด คือ ต้นทุนการขนส่ ง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 และตัวแปรปั จจัยที่มีน้ าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุด คือ การบริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ นค้า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.57
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สรุปและอภิปรำยผล
การวิเคราะห์ ปั จจัย ที่ มี ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการขนส่ งสิ น ค้าอุ ป โภคบริ โภค เป็ นการศึ ก ษา
พฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ ง
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคของผูป้ ระกอบการบนแนวเส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด ผล
จากการรวบรวมรวมพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค พบว่า ปัจจัย ต้นทุนการขนส่ งเป็ น
ปัจจัยที่ผปู ้ ระกอบการได้ให้ระดับความสาคัญสู งที่สุด เมื่อพิจารณาถึงระยะทางของการขนส่ งสิ นค้า ลักษณะของ
สิ น ค้าและปริ ม าณในการขนส่ ง สิ น ค้า อัต ราค่ าระวางขนส่ ง (Transportation Rate) ค่ า ขนถ่ า ยซ้ าซ้ อ น (Double
Handling) และมี ต้น ทุ น ค่ าขนส่ ง และค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ย วข้องถูก กว่าเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ รู ป แบบการขนส่ งอื่ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันพิชิตต์ อรรคดีและ ศักดิ์สินี กลิ่นสุ นทร (2560) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่สาคัญต่อ
การเลือกใช้บริ การขนส่ งของ บริ ษทั ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการ
เชิ งโครงสร้างของปั จจัย พบว่า ตัวแปรปั จจัย ต้นทุนการขนส่ งมีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ ง
สิ นค้าของผูป้ ระกอบการมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั กับ อาพล นววงศ์เสถียร และคณะ (2559) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยและความยืดหยุ่นของปั จจัยในการเลือกรู ปแบบการขนส่ งของอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยาน
ยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ และสอดคล้องกับ ปิ ยะชัย สุ ทธิชาญ และคณะ (2560) เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกผูใ้ ห้บ ริ การด้านขนส่ งของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิ คมอุต สาหกรรมบางพลี จังหวัด
สมุ ท รปราการ โดยพบว่า ต้น ทุ น การขนส่ ง เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กรู ป แบบการขนส่ งของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ดังนั้น ผลจากการรวบรวมพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของผูป้ ระกอบการบน
แนวเส้นทางรถไฟรางคู่นครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอดจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสกัดปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั หมด 6 ปั จจัย ได้แก่ ปัจจัยต้นทุนการขนส่ ง ความปลอดภัยของสิ นค้า ความน่าเชื่อถือและตรงเวลา
ความรวดเร็ วในการขนส่ ง โครงข่ายที่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสิ นค้า คลังเก็บสิ นค้า หรื อศูนย์กระจายสิ นค้า และ
บริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ นค้า และผลจากการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
รู ปแบบการขนส่ งสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ด้วยแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) พบว่า
แบบจาลองของปั จจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่า CHI-SQUARE =199.031, CHISQUARE/DF = .862, DF = 231, P = .937 , GFI = .951, CFI =1.000 ,RMR = .030 RMSEA = .010 ซึ่ งล าดั บ ของปั จ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อการเลือกรู ปแบบการขนส่ งของผูป้ ระกอบการ ได้แก่ 1) ต้นทุนการขนส่ ง 2) ความปลอดภัยของสิ นค้า 3)
ความน่าเชื่ อถือและตรงเวลา 4) ความรวดเร็ วในการขนส่ ง 5)โครงข่ายที่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสิ นค้า คลังเก็บ
สิ นค้า หรื อศูนย์กระจายสิ นค้า และ 6) การบริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการขนถ่ายสิ นค้า ดังนั้น หน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งในการพัฒ นาโครงการรถไฟรางคู่ เส้ น ทางนครสวรรค์ – ก าแพงเพชร – ตาก – แม่ ส อด จึ งควรให้
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ความสาคัญกับปั จจัยดังกล่าว เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่ งมาใช้การขนส่ งทาง
รางมากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการขนส่ งสิ น ค้าอุ ป โภคบริ โภค ด้ว ย
แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
รู ปแบบขการขนส่ งสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒ นาระบบขนส่ งทางรางคานึ งถึง
ปั จจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ และนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาจะส่ งผลให้มีผูป้ ระกอบการหันมาใช้รูปแบบ
การขนส่ งทางรางมากยิง่ ขึ้น
เอกสำรอ้ำงอิง
กระทรวงคมนาคม (2563). การพัฒนาระบบรางของประเทศไทย “Thailand’s Rail Developments”.
ข่าวกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 922/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563.
เคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ โดย เร็นสิ ส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert) Likert, Rensis A. (1961). New
Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company Inc.
ปิ ยะชัย สุทธิชาญ, สุวภัทร ปลื้มธรรม และเชาวนันท์ พิลาอ่อน. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้บริ การด้านขนส่งของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่ งสุวรรณภูมิ, 411-423.
พล นววงศ์เสถียร, สุรัตน์ จันทองปาน, ฏาฏะณี วุฒิภดาดร, สิ ทธิชยั ฝรั่งทอง, ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ และชัญญญาณ์
ป้อมสา. (2559) การวิเคราะห์ปัจจัยและความยืดหยุน่ ของปัจจัยในการเลือกรู ปแบบการขนส่งของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ . ปี ที่ 56 ฉบับที่
1/2559, 111-135.
รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจาปี 2562. (2563). กรุ งเทพ: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.
วันพิชิตต์ อรรคดีและ ศักดิ์สินี กลิ่นสุ นทร. (2560). ปัจจัยที่สาคัญต่อการเลือกใช้บริ การขนส่งของ
บริ ษทั ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด. Joint Conference on ACTIS & NCOBA, 25th January 2017,
Bangkok, Thailand. ISSN: 1906-9006
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E., (2010).Multivariate data analysis: A global
perspectives. UpperSaddle River, NJ: Pearson Education, International.
Schumacker, R. E. & Lomax, R. G., (2010). A beginner’s guide to structural equation modeling. (3rd ed.). New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
781

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผลของควำมเร็วรอบและระยะห่ ำงระหว่ำงลูกยำงกะเทำะต่ อสมรรถนะ
ของเครื่ องสีข้ำวกล้อง
Effect of Rollers Speed and Clearance on Performance of
Rubber Roll Brown Rice Huller
เขมทัต ไกรนรา* รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ และ จตุรงค์ ลังกาพินธ์
Khemmathat Krainara*, Roongruang Kalsirisilp and Jaturong Langapin
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Department of Agricultural Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani 12110, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: khemmaathat_k@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
โครงการวิจยั นี้ มี วตั ุ ป ระสงค์เพื่ อประเมิ นสมรรถนะการท างานของเครื่ องสี ข ้าวกล้อง เครื่ องสี ขา้ วกล้อง
ประกอบด้วยโครสร้างหลัก 4 ส่ วนได้แก่ 1)โครงเครื่ อง 2) ชุดป้ อนข้าวเปลือก 3) ชุดลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก 4)
ชุ ดแยกแกลบ 5) ชุ ดมอเตอร์ ต้น ก าลัง ศึ ก ษาความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่ 1,300, 1,400 และ1,500 รอบต่อนาที
ระยะห่างระหว่างลูกยางที่ใช้ในการทดสอบ 0.8, 0.9 และ 1.0 มิลลิเมตร พันธ์ขา้ วเปลือกที่ใช้ในการทดสอบจานวน
3 สายพันธ์ได้แก่ พันธ์ปทุมธานี พันธ์ขา้ วเหลือง และข้าว กข 79 การทดสอบจะควบคุมความชื้นของข้าวเปลือกอยู่
ในช่ วงระหว่าง 13-15 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยมี ค่ า ชี้ ผ ลในการศึ ก ษา ได้แก่ ความสามารถในการกะเทาะข้าวเปลื อ ก
เปอร์ เซ็ น ต์ต้น ข้าว เปอร์ เซ็ น ต์ข ้า วแตกหั ก ประสิ ท ธิ ภ าพการกะเทาะและดัช นี ก ารกะเทาะ โดยทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 888 -2532 ผลการทดสอบเครื่ องสี ขา้ วหอมปทุมพบว่า ความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ ที่ เหมาะสมสาหรับการสี ขา้ วกล้อง เท่ากับ 1,300 รอบต่อนาที ระยะห่ างระหว่างลูกยางที่ เหมาะสม 0.9
มิ ล ลิ เมตร ความสามารถในการกะเทาะข้าวเปลื อ ก 25 กิ โลกรั ม ต่ อ ชั่ว โมง เปอร์ เซ็ น ต์ต้น ข้าว 94 เปอร์ เซ็ น ต์
เปอร์เซ็นต์ขา้ วแตกหัก 6 เปอร์ เซ็นต์ และดัชนี การกะเทาะ 89 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับข้าวเปลือกสายพันธุ์ ข้าวเหลือง
และ กข 79 พบว่าความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่ เหมาะสมในการกะเทาะเท่ากับ 1,500 รอบต่อนาทีและระยะห่ าง
ระหว่างลูกยางที่เหมาะสม 1.0 มิลลิเมตร มีค่าความสามารถในการกะเทาะข้าวเปลือกเท่ากับ 30 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
และ 26 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ตามลากับ มีค่าดัชนีการกะเทาะเท่ากับ 93 และ 92 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
คำสำคัญ: เครื่ องสี ขา้ วกล้อง เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว ดัชนีการกะเทาะ
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Abstract
The purpose of the study was to put the rubber roll brown rice huller to the test. The machine is made up
of five major components: the base and frame, the feed hopper, the rubber roll, the husk aspirator, and the electric
motor. The motor's test speeds were set to 1,300, 1,400, and 1,500 rpm. The clearance between the cylinders was
set at 0.8, 0.9, and 1.0 mm. Three varieties of paddy namely Pathum Thani, Khao Luang and RD 79 were used in
this study. The performance parameters investigated were machine capacity, percentage head rice recovery,
percentage of broken rice, husking efficiency, and husking index. The research study was conducted based on
Thai Industrial Standards 888-2532. The machine's performance test revealed that the optimum speed and
clearance between cylinders were 1,300 rpm and 0.9 mm, respectively. The machine's capacity was 25 kg of rice
per hour. The percentage recovery of head rice and broken rice was 94% and 6%, respectively. The machine's
husking index was determined to be 89 percent. For Khao Luang and RD 79, the revolution speed of motor and
clearance between cylinders were 1,500 rpm and 1.0 mm, respectively. The machine's capacity was 30 and 26 kg
of rice per hour for Khao Luang and RD 79 , respectively. The machine's husking index was determined to be 93
and 92 percent, respectively.
Keyword: Brown rice huller, Percentage of head rice recovery, husking index
บทนำ
เครื่ องจักรในการสี ขา้ ว ถูกออกแบบให้สามารถกะเทาะข้าวเปลือก คัดแยกแกลบ ตลอดจนขบวนการขัดสี
ข้า วเปลื อ ก ท าให้ ไ ด้ข ้า วกล้อ งหรื อ ข้า วสารที่ ส ะอาด เหมาะส าหรั บ การบริ โ ภค ซึ่ งในยุ ค ก่ อ นการพัฒ นา
อุตสาหกรรม กรรมวิธีในการสี ขา้ วนั้นทาโดยการนาข้าวเปลือกมาใส่ ลงในปากครก คนสี ขา้ วจะต้องหมุนคันโยก
ข้าวเปลือกจึงจะไหลลงสู่ ฟันครกซึ่งเป็ นตัวที่กะเทาะเปลือกข้าวให้หลุดออกจากเมล็ดข้าว ข้าวจะไหลออกจากฟั น
ครกลงสู่ ขอบที่ใช้รองรับข้าว ซึ่ งมีท้ งั แกลบ ข้าวเปลือกและเมล็ดข้าวสารปะปนกัน จากนั้นจะต้องนาข้าวไป “ฝัด”
เพื่อแยกข้าวสารออกจากแกลบข้าว ข้าวที่ได้จากการสี น้ นั เรี ยกว่า “ข้าวกล้อง” ซึ่ งเป็ นข้าวที่มีสารอาหารสู งสามารถ
นาไปหุ งกินได้ แต่กรรมวิธีการสี ขา้ วดังกล่ าว เป็ นขั้นตอนที่ใช้แรงงานและเวลาในการทางานมาก ข้าวสารมีการ
แตกหักสู ง และไม่ถูกสุ ขลักษณะ ปัจจุบนั เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยนิยมใช้เครื่ องสี ขา้ วขนาดเล็กในการสี
ข้าวเปลือกเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนหรื อทาธุ รกิจในครัวเรื อน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และเกษตรกรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้น ขั้นตอนการกะเทาะนับเป็ นหัวใจหลักของเครื่ องสี ขา้ วกล้อง สามารถจาแนกได้ดงั นี้ 1. การกะเทาะด้วยเพลา
เหล็ก (Steel husker) ใช้งานง่ายแต่เปอร์ เซ็นต์การแตกหักสู ง (รู ปที่ 1) 2. การกะเทาะด้วยหิ นขัด (Under runner
disc) ใช้หลักการเสี ยดสี ของหิ นขัดท าให้เปลือกหลุดออก (รู ปที่ 2) และ 3. การกะเทาะด้วยลูกยาง (Rubber roll
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husker) วิธีการกะเทาะแบบนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพในการกะเทาะดีที่สุด เปอร์ เซ็นต์ขา้ วแตกหักต่า (Agricultural Engineering
Unit International Rice Research Institute (IRRI), Rice Milling) (รู ปที่ 3) เครื่ องสี ขา้ วขนาดเล็กที่นิยมใช้ในประเทศไทย ได้แก่เครื่ อง
สี ขา้ วแบบลูกยางกะเทาะ (Rubber roll huller) ประกอบด้วยส่ วนประกอบหลัก 5 ส่ วนได้แก่ 1) โครงเครื่ อง 2) ชุด
ป้อนข้าวเปลือก 3) ชุดลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก 4) ชุดแยกแกลบ และ 5) ชุดมอเตอร์ตน้ กาลัง ลูกยางกะเทาะจะมี
ขนาดความโตของเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ ากัน ความเร็ วรอบของลูกยางกะเทาะจะต่างกันประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์
หมุนในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งจะดึงเมล็ดข้าวเปลือกลงมาด้านล่าง และเกิดแรงเฉือนที่เมล็ดข้าวเปลือก ทาให้เปลือก
หลุดออกจากเมล็ดข้าว (A. Baker et al, 2012)

รู ปที่ 1 เครื่ องกะเทาะข้าวเปลือกแบบเพลาเหล็ก

รู ปที่ 2 การกะเทาะข้าวเปลือกแบบหินขัด
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รู ปที่ 3 การกะเทาะข้าวเปลือกแบบลูกยาง
ส าหรั บ ขั้น ตอนการกะเทาะข้า วเปลื อ ก เป็ นขั้น ตอนที่ ส าคัญ มาก เนื่ อ งจากเป็ นขั้น ตอนแรกของ
กระบวนการสี ขา้ ว ซึ่งจะส่ งผลถึงเปอร์เซ็นต์ขา้ วเต็มเมล็ดที่ได้รับ ในการ กะเทาะข้าวเปลือกเป็ นเวลานานจะทาให้
อุณหภูมิของลูกยางกะเทาะสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นผลให้ขา้ วเปลื อกที่ อยู่ระหว่างลูกยางทั้งสองมี อุณ หภู มิสู งขึ้น เกิ ดการ
แตกหักได้ง่าย และ สภาพของลูกยางกะเทาะ เมื่อใช้งานเป็ นเวลานาน จะทา ให้ขนาดของลูกยางกะเทาะเล็กลง และ
ขาดการปรับตั้งที่ เหมาะสมทาให้ประสิ ทธิ ภาพการสี ขา้ วลดลงได้ ความเร็ วรอบของลูกยางกะเทาะมีผลต่อการ
ทางานของ เครื่ องสี ขา้ ว เมื่อลดความเร็ วรอบของลูกยางกะเทาะจะทา ให้อตั ราการกะเทาะและปริ มาณแกลบที่ได้
ลดลง แต่จะได้ ปริ มาณต้นข้าวเพิ่มมากขึ้น ความชื้ นของข้าวเปลื อกก็ เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อคุณภาพของข้าว
กล้อ งหรื อ ข้า วขาวที่ ไ ด้จ ากการสี ซึ่ งโดยทั่ว ไปควรท าการสี เมื่ อ ข้าวเปลื อ ก มี ค่ า ความชื้ น อยู่ ร ะหว่ า ง 13-15
เปอร์เซ็นต์ (ธนัสถ์ นนทพุทธ และคณะ, 2558) ทักษะของผูค้ วบคุมเครื่ องสี ขา้ วก็เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพ
การสี ขา้ วเปลือก (Dauda et al, 2011) ลักษณะรุ ปร่ างของข้าวเปลือก หรื ออัตราส่ วนระหว่างความยาวต่อความกว้าง
ของข้าวเปลือกมีผลต่อคุณภาพของข้าวกล้องหรื อข้าวขาวที่ได้จากการสี โดยข้าวเปลือกที่มีลกั ษณะเรี ยวยาว (Long
slender) จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกหักสู งกว่าข้าวเปลือกที่มีลกั ษณะสั้น ซึ่ งมีผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการ
สี ขา้ ว ระยะห่างระหว่างลูกยางกะเทาะ เป็ นอีกปัจจัยหนึ่ งที่มีผลต่อสมรรถนะการสี ขา้ ว ระยะห่ างระหว่างลูกยางที่
มากขึ้น ทาให้เปอร์ เซ็ นต์การแตกหักของข้าวลดลงและมี เปอร์ เซ็นต์ของต้นข้าว (Percent Brown Rice) และดัชนี
การกะเทาะ (Husking Index) สู งขึ้น กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ คุณภาพการสี ขา้ วขึ้นอยู่กบั ปั จจัย 2 ด้านได้แก่ ปั จจัยด้าน
วิ ศ วกรรม (Engineering Factor) และ ปั จ จัย ด้ า นพั น ธ์ ข้า ว (Variety Factor) โดยปั จ จัย ด้ า นวิ ศ วกรรมได้ แ ก่
กระบวนการเก็บเกี่ยว การลดความชื้นข้าวเปลือก การเก็บรักษา และขั้นตอนการสี ขา้ วเปลือก ส่ วนปัจจัยด้านพันธ์
ข้าว ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ และสมบัติเขิงกล ของข้าวเปลือก (A. Baker et al, 2012) สุ รินทร์ แหงมงาม และคณะ,
2558 ได้ออกแบบเครื่ องสี ขา้ วขนาดเล็กส าหรับครัวเรื อนโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการทางานของ
เครื่ องสี ขา้ ว ผลการทดสอบการสี ขา้ ว กล้องและข้าวขาวได้ขา้ วกล้องและข้าวขาวเฉลี่ย ร้อยละ 74.95 และ ร้อยละ
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59.86 ตามลาดับ โดยความเร็ วรอบของ มอเตอร์ ที่เหมาะสมกับการสี ขา้ วกล้องและข้าวขาวอยู่ที่ประมาณ 349.78
รอบต่อนาทีและ 2278.5 รอบต่อนาที ตามลาดับ สุรพงศ์ บางพาน และพีรพันธ์ บางพาน, 2558 ได้ออกแบบเครื่ องสี
ข้าวขนาดเล็ก สาหรับพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ และ พันธุ์ขา้ วสันป่ าตอง1 ได้เปอร์เซ็นต์ร ข้าวดีร้อยละ 80, 85% อัตรา
การสี ขา้ ว 32, 35 กิโลกรัม/วัน ตามลาดับ ที่ความเร็ วรอบ 1,440 รอบต่อนาท รุ่ งเรื อง กาลศิริศิลป์ และคณะ, 2562
ได้ทดสอบสมรรถนะเครื่ องสี ขา้ วพบว่า ประสิ ทธิภาพของการสี ขา้ วอยู่ระหว่าง 65 ถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ประสิ ทธิผล
ของการสี ขา้ วอยู่ระหว่าง 50 ถึง 71 เปอร์ เซ็ นต์ ร้อยละข้าวเต็มเมล็ดอยู่ระหว่าง 54 ถึง 81 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งงานวิจยั
ข้างต้นยังไม่ได้ทาการศึกษา ระยะห่ างระหว่างลูกยางที่เหมาะสมสาหรั บข้าวแต่ละสายพันธุ์ ดังนั้น วัตถุประสงค์
ของการวิ จัย นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะการสี ข ้า วกล้อ ง ของเครื่ อ งสี ข ้า วกล้อ งขนาดเล็ ก ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
เครื่ องสี ขา้ วกล้องที่ศึกษาเป็ นเครื่ องสี ขา้ วกล้องที่ผลิตภายในประเทศ ประกอบด้วยโครงสร้างหลักได้แก่ 1.
ชุดป้ อนข้าวเปลือก 2. ขุดลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก (รู ปที่ 4) 3. ชุดส่ งถ่ายกาลังด้วยพูลเลย์และสายพาน (รู ปที่ 5)
ประกอบด้วยลูกยางกะเทาะจานวน 3 ลูก ขนาดเส้นผ่า นศูนย์กลางลูกยางกะเทาะ 4x6 นิ้ว ระยะห่ างระหว่างลูกยาง
กะเทาะสามารถปรับได้ในช่วง 0.8 ถึง 1.0 มิลลิเมตร

รู ปที่ 4 ชุดลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก
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รู ปที่ 5 ชุดส่งถ่ายกาลังเครื่ องสี ขา้ วกล้อง
การสี ขา้ วที่มีคุณภาพข้าวเต็มเมล็ดและมีเปอร์ เซ็นต์การแตกหักน้อยนั้น ประกอบด้วยปั จจัยหลายประการ
เช่น ความชื้นข้าวเปลือกขณะกะเทาะ คุณภาพของข้าวเปลือก สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในการปลูกข้าว และ
สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ งได้แก่ ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ความเร็ วขอบของลูกยางกะเทาะและระยะห่างระหว่างลูก
ยาง (ภัทราวุธ บุญประคองและคณะ, 2563) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะและประสิ ทธิภาพการสี ขา้ วเปลือก
ของเครื่ องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กที่ผลิตภายในประเทศ แบบลูกยางกะเทาะ ซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลาย
ของเกษตรกรทัว่ ไป ซึ่งมีข้ นั ตอนและรายละเอียดการทดสอบดังนี้ พันธุ์ขา้ วเปลือกที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ พันธุ์
หอมปทุ ม พันธุ์ขา้ วเหลือง และพันธุ์ กข 79 ตรวจสอบเครื่ องสี จ้าวเปลื อกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สุ่ มวัด
ความชื้น ข้าวเปลือก นาข้าวเปลือกจานวน 1 กิโลกรัม ใส่ไปยังชุดป้อนข้าวเปลือก ความเร็วรอบของลูกยางกะเทาะ
ที่ศึกษาได้แก่ 1,300, 1,400 และ1,500 รอบต่อนาที ระยะห่ างระหว่างลูกยางที่ใช้ในการทดสอบ 0.8, 0.9 และ 1.0
มิลลิเมตร ในแต่ละการทดสอบทาซ้ า 3 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยมีค่าชี้ ผลในการศึกษาได้แก่ สมรรถนะ
การสี ขา้ วกล้อง เปอร์ เซ็ นต์ตน้ ข้าว เปอร์ เซ็ นต์ขา้ วแตกหัก ประสิ ทธิ ภาพการกะเทาะและดัชนี ก ารกะเทาะ โดย
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม มอก.888-2532 (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก
,. 888-2532)
ประสิ ทธิภาพการสี ขา้ ว (Milling Rice Recovery, MRR)หาได้จากผลรวมของน้ าหนัก ปลายข้าว ข้าวเต็ม
เมล็ด ต้นข้าว ข้าวหักใหญ่ ข้าวหัก หารด้วยน้ าหนักของข้าวเปลือก คูณด้วยหนึ่งร้อย แสดงดังสมการที่ (1)
MRR =

A+B+C+D+E
× 100
T

787

(1)
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ประสิ ทธิผลการสี ขา้ ว (Head Rice Recovery, HRR) หาได้จากผลรวมของน้ าหนักข้าวเต็มเมล็ด และต้นข้าว
หารด้วยน้ าหนักของข้าวเปลือกคูณด้วยหนึ่งร้อย แสดงดังสมการที่ (2)
HRR =

B+C
× 100
T

(2)

เมื่อ A = ปริ มาณปลายข้าว เป็ นกิโลกรัมต่อชัว่ โมง
B = ปริ มาณข้าวเต็มเมล็ด เป็ นกิโลกรัมต่อชัว่ โมง
C = ปริ มาณต้นข้าว เป็ นกิโลกรัมต่อชัว่ โมง
D = ปริ มาณข้าวหักใหญ่ เป็ นกิโลกรัมต่อชัว่ โมง
E = ปริ มาณข้าวหัก เป็ นกิโลกรัมต่อชัว่ โมง
T = ปริ มาณเมล็ดข้าวเปลือก ที่ถูกป้อนเป็ นกิโลกรัมต่อชัว่ โมง
ดัชนีการกะเทาะ (Husking Index) เป็ นค่าที่สาคัญในการประเมินสมรรถนะของเครื่ องสี ขา้ ว คานวณได้
จากสมการ 3
H = 100* (1 −

𝑤2

𝑤3

) ∗ (𝑤1−𝑤2−𝑤4)
𝑤1

(3)

เมื่อ H = ดัชนีการกะเทาะ (เปอร์เซ็นต์)
W1 = น้ าหนักข้าวเปลือกที่ทดสอบ (กรัม)
W2 = น้ าหนักข้าวเปลือกที่ไม่ผา่ นการสี (กรัม)
W3 = น้ าหนักของข้าวกล้องเต็มเมล็ด (กรัม)
W4 = น้ าหนักของแกลบ (กรัม)
เปอร์เซ็นต์การแตกหัก (Rice quality, JICA) คานวณได้จากสมการที่ 4
BK = 100 ∗
เมื่อ BK = เปอร์เซ็นต์การแตกหัก (เปอร์เซ็นต์)
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W3 = น้ าหนักของข้าวกล้องเต็มเมล็ด (กรัม)
W5 = น้ าหนักข้าวกล้องที่แตกหัก (กรัม)
สมรรถนะการสี ขา้ วกล้อง (Milling Capacity of Brown Rice, MCb) คานวณได้จากสมการที่ 5
MCb =
เมื่อ

𝐵𝑟

(5)

𝑡

MCb = สมรรถนะการสี ขา้ วกล้อง (กิโลกรัมต่อชัว่ โมง)
Br
= น้ าหนักข้าวกล้องที่สีได้ (กิโลกรัม)
t
= เวลาที่ใช้ในการสี ขา้ วกล้อง (ชัว่ โมง)

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
สมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพการสี ขา้ ว รู ปที่ 3-6 แสดงสมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพการสี ขา้ วกล้องหอม
ปทุม ที่ความเร็ วรอบมอเตอร์ 1300 1400 และ 1500 รอบต่อนาที และระยะห่ างระหว่างลูกยางกะเทาะเท่ากับ 0.8
0.9 และ 1.0 มิลลิเมตร ที่ความเร็ วรอบมอเตอร์ 1300 รอบต่อนาที ความเร็ วรอบของลูกยางกะเทาะรอบเร็ วเท่ากับ
1300 รอบต่อนาที ขณะที่ความเร็ วรอบของลูกยางกะเทาะรอบช้าเท่ากับ 780 รอบต่อนาที จากกราฟสรุ ปได้ว่าที่
ความเร็ วรอบลูกยางกะเทาะรอบเร็ ว 1500 รอบต่อนาที และความเร็ วรอบลูกยางกะเทาะรอบช้าที่ 885 รอบต่อนาที
ระยะห่ างระหว่างลูกยางที่ 1.0 มิลลิเมตร จะให้อตั ราการกะทาะข้าวกล้องสู งสุ ดเท่ากับ 22 กิโลกรัมข้าวกล้องต่อ
ชั่ว โมง เปอร์ เซ็ น ต์ต้น ข้า ว 92 เปอร์ เซ็ น ต์ เปอร์ เซ็ น ต์ข้าวแตกหั ก 8 เปอร์ เซ็ น ต์ ประสิ ท ธิ ภ าพการกะเทาะ 91
เปอร์ เซ็นต์ และดัชนี การกะเทาะ 89 เปอร์เซ็นต์ ประสิ ทธิ ภาพและดัชนี การกะเทาะข้าวกล้องที่ความเร็ วรอบของ
ลูกยางกะเทาะรอบเร็ วเท่ากับ 1300 รอบต่อนาที ความเร็ วรอบของลูกยางกะเทาะรอบช้าเท่ากับ 780 รอบต่อนาที
ระยะห่ างระเหว่างลูกยางกะเทาะ 0.9 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับ 72 และ 89 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์การแตกหัก 6
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อเพิ่มความเร็ วรอบลูกยางกะเทาะรอบเร็ วเป็ น 1,400 รอบต่อนาที ความเร็วรอบของลูกยาง
กะเทาะรอบช้าเท่ ากับ 840 รอบต่อนาที ประสิ ท ธิ ภาพและดัชนี ก ารกะเทาะข้าวกล้องมี ค่าเท่ ากับ 68 และ 87
เปอร์ เซ็ นต์ เมื่อเพิ่มความเร็ วรอบลูกยางกะเทาะรอบเร็ วเป็ น 1,500 รอบต่อนาที ความเร็ วรอบของลูกยางกะเทาะ
รอบช้าเท่ากับ 885 รอบต่อนาที ประสิ ทธิ ภาพและดัชนี การกะเทาะข้าวกล้องมีค่าเท่ากับ 65 และ 84 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ จากข้อมูลการทดสอบ พบว่า ระยะห่ างระหว่างลูกยางกะเทาะมีผลต่อเปอร์ เซ็นต์การแตกหักของข้าว
กล้อง ถ้าระยะห่ างระหว่างลูกยางน้อยเกินไป (0.8 mm) จะทาให้มีเปอร์ เซ็นต์การแตกหักของข้าวสู งขึ้น ประมาณ
30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันถ้าระยะห่างระหว่างลูกยางมากเกินไป (1.0 mm) ค่าดัชนีการกะเทาะจะจะมีค่าลดลง
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ตามไปด้วย ขณะที่ผลของความเร็ วรอบของมอเตอร์ ต่อ เปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าว พบว่า ความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ ที่ สู ง มากเกิ น ไป (มากกว่ า 1300 รอบต่ อ นาที ) ท าให้ เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารแตกหั ก ของข้า วเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 100
เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้น ความเร็ วรอบและระยะห่ างระหว่างลูกยางที่ เหมาะสมสาหรับการสี ขา้ วกล้องหอมปทุม 1300
รอบต่อนาที และ 0.9 มิลลิเมตร ตามลาดับ
รู ปที่ 7-9 แสดงสมรรถนะและประสิ ทธิภาพการสี ขา้ วเหลือง ที่ความเร็ วรอบมอเตอร์ 1300 1400 และ 1500
รอบต่อนาที และระยะห่างระหว่างลูกยางกะเทาะเท่ากับ 0.8 0.9 และ 1.0 มิลลิเมตร จากกราฟสรุ ปได้ว่าที่ความเร็ ว
รอบลูกยางกะเทาะรอบเร็ ว 1500 รอบต่อนาที และความเร็ วรอบลูกยางกะเทาะรอบช้าที่ 885 รอบต่อนาที ระยะห่าง
ระหว่างลูกยางที่ 1.0 มิลลิเมตร จะให้อตั ราการกะทาะข้าวกล้องเท่ากับ 30 กิโลกรัมข้าวกล้องต่อชัว่ โมง เปอร์ เซ็นต์
ต้น ข้าว 97 เปอร์ เซ็ นต์ เปอร์ เซ็ นต์ข ้าวแตกหัก 3 เปอร์ เซ็ น ต์ และดัชนี ก ารกะเทาะ 93 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ งให้ผลการ
ทดสอบเปอร์ เซ็นต์การแตกหักน้อยที่ สุด จากข้อมูลการทดสอบ พบว่า ระยะห่ างระหว่างลูกยางกะเทาะมีผลต่อ
เปอร์ เซ็ น ต์ก ารแตกหั ก ของข้า วกล้อ ง ถ้าระยะห่ างระหว่างลู ก ยางน้อ ยเกิ น ไป ( น้อ ยกว่า 1.0 mm) จะท าให้ มี
เปอร์ เซ็นต์การแตกหักของข้าวสู งขึ้น ขณะที่ผลของความเร็ วรอบของมอเตอร์ ต่อ เปอร์ เซ็นต์การแตกหักของข้าว
พบว่า ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่น้อยเกินไป (น้อยกว่า 1500 รอบต่อนาที) ทาให้เปอร์ เซ็นต์การแตกหักของข้าว
เพิ่มขึ้นถึง 4 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้น ความเร็ วรอบและระยะห่ างระหว่างลูกยางที่เหมาะสมสาหรับการสี ขา้ วเหลืองอยู่ที่
1500 รอบต่อนาที และ 1.0 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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รู ปที่ 3 อัตราการกะเทาะข้าวกล้องที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (ข้าวหอมปทุม)
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รู ปที่ 4 เปอร์เซ็นต์ขา้ วหักที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (ข้าวหอมปทุม)
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รู ปที่ 5 ดัชนีการกะเทาะที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (ข้าวหอมปทุม)
C 0.8
75
70

C 0.9

C1

72
70

71
69

69

68

68

68
65

65
60
55
ทธ า า

ทา - 1300

ทธ า า

ทา - 1400

ทธ า า

ทา - 1500

รู ปที่ 6 ประสิ ทธิภาพการกะเทาะที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (ข้าวหอมปทุม)
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รู ปที่ 7 ดัชนีการกะเทาะที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (ข้าวเหลือง)
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รู ปที่ 8 เปอร์เซ็นต์ขา้ วหักที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (ข้าวเหลือง)
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รู ปที่ 9 อัตราการกะเทาะข้าวกล้องที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (ข้าวเหลือง)
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รู ปที่ 10-12 แสดงสมรรถนะและประสิ ทธิภาพการสี ขา้ ว กข 79 ที่ความเร็ วรอบมอเตอร์ 1300 1400 และ
1500 รอบต่อนาที และระยะห่ างระหว่างลูกยางกะเทาะเท่ากับ 0.8 0.9 และ 1.0 มิลลิเมตร จากกราฟสรุ ปได้ว่าที่
ความเร็ วรอบลูกยางกะเทาะรอบเร็ ว 1500 รอบต่อนาที และความเร็ วรอบลูกยางกะเทาะรอบช้าที่ 885 รอบต่อนาที
ระยะห่ างระหว่างลูกยางที่ 1.0 มิลลิเมตร จะให้อตั ราการกะทาะข้าวกล้องสู งสุ ดเท่ากับ 26 กิโลกรัมข้าวกล้องต่อ
ชัว่ โมง เปอร์ เซ็นต์ตน้ ข้าว 97 เปอร์ เซ็นต์ เปอร์ เซ็นต์ขา้ วแตกหัก 3 เปอร์ เซ็นต์ และดัชนี การกะเทาะ 92 เปอร์ เซ็นต์
ซึ่ งให้ผลการทดสอบเปอร์ เซ็ น ต์ก ารแตกหักน้อยที่ สุ ด จากข้อมูลการทดสอบ พบว่า ระยะห่ างระหว่างลูกยาง
กะเทาะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าวกล้อง ถ้าระยะห่างระหว่างลูกยางน้อยเกินไป ( น้อยกว่า 1.0 mm) จะ
ทาให้มีเปอร์ เซ็นต์การแตกหักของข้าวมีแนวโน้มสู งขึ้น ขณะที่ผลของความเร็ วรอบของมอเตอร์ต่อ เปอร์ เซ็นต์การ
แตกหักของข้าว พบว่า ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่น้อยเกินไป (น้อยกว่า 1500 รอบต่อนาที) ทาให้เปอร์เซ็นต์การ
แตกหักของข้าวเพิ่มขึ้นถึ ง 3 เปอร์ เซ็ นต์ และค่าดัชนี การกะเทาะมีแนวโน้มลดลงด้วย ดังนั้น ความเร็ วรอบและ
ระยะห่างระหว่างลูกยางที่เหมาะสมสาหรับการสี กข 79 อยูท่ ี่ 1500 รอบต่อนาที และ 1.0 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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รู ปที่ 10 ดัชนีการกะเทาะที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (กข 79)
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รู ปที่ 11 เปอร์เซ็นต์ขา้ วหักที่ความเร็วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (กข 79)
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รู ปที่ 12 อัตราการกะเทาะข้าวกล้องที่ความเร็ วรอบและระยะห่างระหว่างลูกยางต่างกัน (ข้าว กข 79)
สรุปผล
เครื่ องสี ขา้ วกล้องที่ศึกษา เป็ นเครื่ องสี ขา้ วกล้องขนาดเล็กที่ผลิตภายในประเทศ ประกอบด้วยโครสร้างหลัก
4 ส่ วนได้แก่ 1)โครงเครื่ อง 2)ชุดป้ อนข้าวเปลือก 3)ชุดลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก 4) ชุดแยกแกลบ 5)ชุดมอเตอร์ ตน้
กาลัง ผลการทดสอบเครื่ องสี ขา้ วกล้องพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อสมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพการสี ขา้ วกล้อง ได้แก่
สายพันธุ์ขา้ วเปลือก ระยะห่ างระหว่างลูกยางกะเทาะ และความเร็ วรอบของมอเตอร์ ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่
เหมาะสมสาหรับการสี ขา้ วกล้องสายพันธ์หอมปทุม เท่ากับ 1,300 รอบต่อนาที ระยะห่างระหว่างลูกยางที่เหมาะสม
0.9 มิ ลลิ เมตร ความสามารถในการกะเทาะข้าวเปลื อก 25 กิ โลกรั มต่อชัว่ โมง เปอร์ เซ็ นต์ตน้ ข้าว 94 เปอร์ เซ็นต์
เปอร์ เซ็นต์ขา้ วแตกหัก 6 เปอร์ เซ็นต์ และดัชนี การกะเทาะ 89 เปอร์เซ็นต์ ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่เหมาะสม
ส าหรั บ การสี ข้า วเหลื อ ง เท่ า กับ 1,500 รอบต่ อ นาที ระยะห่ า งระหว่ า งลู ก ยางที่ เหมาะสม 1.0 มิ ล ลิ เมตร
ความสามารถในการกะเทาะข้าวเปลือก 26 กิ โลกรัมต่อชั่วโมง เปอร์ เซ็ นต์ตน้ ข้าว 97 เปอร์ เซ็ นต์ เปอร์ เซ็ นต์ขา้ ว
แตกหัก 3 เปอร์เซ็นต์ และดัชนีการกะเทาะ 93 เปอร์เซ็นต์ ความเร็ วรอบของมอเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับการสี ขา้ ว
กล้องสายพันธ์ กข 79 เท่ากับ 1,500 รอบต่อนาที ระยะห่างระหว่างลูกยางที่เหมาะสม 1.0 มิลลิเมตร ความสามารถ
ในการกะเทาะข้าวเปลื อก 26 กิ โลกรั ม ต่ อ ชั่วโมง เปอร์ เซ็ น ต์ต้น ข้า ว 97 เปอร์ เซ็ น ต์ เปอร์ เซ็ น ต์ข ้า วแตกหั ก 3
เปอร์เซ็นต์ และดัชนีการกะเทาะ 92 เปอร์เซ็นต์
กิตติกรรมประกำศ
งานวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุ นจากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญ บุ รี ที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการจัด สร้ าง สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ใ นการทดสอบ คณะผูว้ ิ จัย
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมาณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
เครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยนถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวตั ุประสงค์เพื่อลดปริ มาณขยะที่เกิดจากเปลือก
ทุเรี ยน สามารถลดเวลาและแรงงานในการทากระถางส าหรบปลู ก เครื่ องอัดขึ้ นรู ป เปลื อกทุ เรี ยนประกอบด้วย
ส่ วนประกอบหลัก 3 ส่ วน ได้แก่ โครงสร้างเครื่ อง แม่พิมพ์กระถาง และระบบไฮดรอลิกประกอบด้วยชุดมอเตอร์
และปั๊ มไฮดรอลิกที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ 10 40 และ 70 บาร์ ตามลาดับ ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ อัตรา
ส่ วนผสมของวัสดุโดยมี ขุยมะพร้าว กาวแป้ ง และเปลือกทุเรี ยน จากผลการทดสอบพบว่าเครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือก
ทุเรี ยน สามารถอัดขึ้นรู ปกระถางได้ดีที่สุดที่อตั ราส่ วน 1:2:3 ที่ความดัน 70 บาร์ ความสามารถในการอดกระถาง
เท่ากับ 25 กระถางต่อชัว่ โมง มีเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของกระถาง 99 เปอร์ เซ็นต์ การวิเคราะห์และประเมินผลเชิง
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมมีค่าใช้จ่ายต่อกระถางเท่ากับ 9 บาทต่อกระถาง จุดคุม้ ทุนของเครื่ องมีค่าเท่ากับ 108 ชัว่ โมง
ต่อปี เมื่อพิจารณาชัว่ โมงการทางานที่ 600 ชัว่ โมงต่อปี ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 0.75 ปี หรื อประมาณ 9 เดือน
คำสำคัญ: เครื่ องอัดขึ้นรู ป กระถางปลูก เปลือกทุเรี ยน

Abstract
The goal of the research project "design and fabrication of compression molding machine from durian
peel" was to reduce durian peel waste while also saving time and labor in the planting pot process. Steel frame,
compression molding unit, and hydraulic system unit are the three main components of the machine. Hydraulic
motor and hydraulic pump make up the hydraulic system unit. The hydraulic system pressures were set to 10, 40,
and 7 0 bar, respectively. The mixing ratio of coconut flakes, paste glue, and durian peel were the performance
parameters investigated. At a system pressure of 70 bar, the optimum mixing ratio of coconut flakes, paste glue,
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and durian peel was found to be 1:2:3. The machine that made the planting pots had a capacity of 25 units per
hour. A cost-benefit analysis revealed that the machine's operation cost was 9 baht per unit of planting pot, with a
break-even point of 108 hours per year. The payback period of the machine was calculated to be 0.75 years based
on 600 hours of work per year.
Keywords: compression molding machine, planting pot, durian peel
บทนำ
ทุเรี ยนมีถิ่นกาเนิ ดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ แหล่งผลิตสาคัญ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย
และฟิ ลิ ป ปิ นส์ ในปี 2563 (ปี เพาะปลูก 2562/63) ทุ เรี ย นมี เนื้ อที่ ให้ผ ลผลิ ต รวมทั้งประเทศ 755,000 ไร่ ผลผลิ ต
1,133,000 ตัน และผลผลิ ต ต่ อ ไร่ 1,500 กิ โลกรั ม เพิ่ ม ขึ้ น จ ากปี 2562 ที่ มี เนื้ อ ที่ ให้ ผ ลผลิ ต 726,475 ไร่ ผลผลิ ต
1,013,741 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 1,395 กิโลกรัม (สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการ สถานการณ์ทุเรี ยน_พฤษภาคม
2563) ทุเรี ยน เป็ นผลไม้ซ่ ึงได้ชื่อว่าเป็ นราชาของผลไม้ ผลทุเรี ยนมีขนาดใหญ่และมีหนามแข็งปกคลุมทัว่ เปลือก
อาจมีขนาดยาวถึง 30 ซม. และอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง 15 ซม. โดยทัว่ ไปมีน้ าหนัก 1-3 กิโลกรัม ผลมีรูปรี ถึง
กลม เปลือกมีสีเขียวถึงน้ าตาล เนื้ อในมีสีเหลืองซี ดถึงแดง แตกต่างกันไปตามสายพันธ์ ทุเรี ยนเป็ นผลไม้ที่มีกลิ่น
เฉพาะตัว ซึ่งเป็ นส่ วนผสมของสารระเหยที่ประกอบไปด้วยเอสเทอร์คีโตน และสารประกอบกามะถัน ทาให้มีการ
ห้ามนาทุเรี ยนเข้ามาในโรงแรมและการขนส่ งสาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทุเรี ยนเป็ นผลไม้ที่มีน้ าตาลสู ง
ทั้งยังอุดมไปด้วยกามะถันและไขมัน จึงไม่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยเป็ นเบาหวาน ทุเรี ยน เป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญชนิ ด
หนึ่ งของไทยโดยเป็ นผลไม้ที่ได้รับความนิ ยมในการบริ โภคทั้งในและต่างประเทศ ไทยเป็ นผูส้ ่ งออกทุเรี ยนสด
อันดับ 1 ของโลก การส่ งออกเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2564 มูลค่าราย เดือนสู งที่สุดเป็ นประวัติการณ์ที่ 934.9 ล้าน
ดอลลาร์ฯ ขยายตัวร้อยละ 95.3 โดยการส่ งออกไปจีนที่เป็ น ตลาดหลักเติบโตสู งถึงร้อยละ 130.9 ปริ มาณผลผลิต
ทุเรี ยนที่ ออกสู่ ตลาดในปี นี้ มีเพิ่มขี้น ประกอบกับกระแสความต้องการทุเรี ยนจากตลาดจีนยิง่ หนุนราคาส่ งออกทา
ให้ การส่ งออกทุเรี ยนสดของไทยในภาพรวมในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35-40 มีมูลค่า 2,800- 2,900 ล้านดอลลาร์ ฯ
นับเป็ นยอดส่ งออกสู งสุ ดครั้งใหม่จากที่เคยทา ไว้ในปี ก่อนหน้า จนกลายเป็ น สิ นค้าเกษตรเศรษฐกิจตัวใหม่รองจาก
ยางพารา แซงหน้าการส่ งออกผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย Econ Analysis ปี ที่ 27 ฉบับที่ 3233; 25
มิ.ย. 64) ส่ วนตลาดในประเทศก็เป็ นที่ นิยมรับประทานกันมากของคนทัว่ ไป เนื่ องจากปั จจุบนั เกษตรกรสามาร
พัฒนาให้สามารถออกผลผลิตได้เกือบตลอดปี เปลือกทุเรี ยนซึ่ งเป็ นของเหลือทิ้งจานวนมากเป็ นปัญหาในการกาจัด
ทิ้ง เปลื อกทุเรี ยนมีส่วนประกอบที่เป็ นเส้นใยค่อนข้างมาก เหมาะแก่ การนามาทาเป็ นภาชนะหรื อใช้ประโยชน์
ทางด้านอื่นๆ ประเทศไทยมีการนาเปลือกทุเรี ยนไปใช้ประโยชน์และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั เปลือกทุเรี ยน เช่ น
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การใช้เส้นใยจากเปลือกทุเรี ยนเป็ นวัสดุผสมในมอตาร์ น้ าหนักเบา (ประชุม คาพุฒ และคณะ, 2552 ) เชื้ อเพลิงอัด
แท่งจากเปลือกทุเรี ยน (ทองทิพย์ พูลเกษม, 2542) การผลิตกระดาษจากเปลือกทุเรี ยน (กัญตนา หลอดทองหลาง,
2563) จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยนขึ้น เพื่อนาเปลือก
ทุ เรี ยนที่ เป็ นของเหลื อทิ้ งมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ โดยนาเปลื อกทุ เรี ยนผ่านกระบวนการบดและผสมมาอัดเป็ น
กระถางต้นไม้ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยข้อดีคือสามารถปลูกได้ท้ งั กระถางเมื่อสลายตัวจะให้ธาตุอาหารที่เป็ น
ปุ๋ ยสาหรับการเจริ ญเติบโตของพืชได้ และช่วยลดมลภาวะ ที่เกิดจากการใช้กระถาง หรื อ ถุงเพาะชาพลาสติกซึ่งใช้
ระยะเวลาในการย่อยสลายนานและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว ในการกาจัดขยะจากพลาสติก
เป็ นขั้นตอนที่ยุ่งยากในการกาจัด ซึ่ งส่ วนใหญ่จะใช้วิธีการเผาขยะจากพลาสติก ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดก๊าช
คาร์ บอนไดออกไซค์ และก๊าชพิษจานวนมาก ซึ่ งเป็ นมลพิษให้กับโลกทางดิน น้ า และอากาศ อันนาไปสู่ ปัญหา
สิ่ งแวดล้อม ในที่สุด (เตือนใจ ปิ ยังและคณะ, 2561) ซึ่ งจากงานวิจยั ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเรื่ องการอัดขึ้นรู ป
เปลือกทุเรี ยน และอัตราส่ วนผสมที่เหมาะสมสาหรับวัสดุปลูก ดังนั้นจึงดาเนิ นโครงงานวิจยั นี้ เพื่อออกแบบและ
สร้างเครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลื อกทุเรี ยน ศึกษาหาอัตราส่ วนผสมที่ เหมาะสมในการขึ้นรู ปเปลื อกทุเรี ยน และประเมิ น
สมรรถนะการทางานของเครื่ องขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ออกแบบเครื่ องและสร้ ำงเครื่ องอัดขึน้ รู ปเปลือกทุเรียน
ในการออกแบบเครื่ องอัดขึ้นรู ปปลือกทุเรี ยน ได้ศึกษาหาแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรง จากนั้นได้ทา
การออกแบบโดย มีส่วนประกอบ หลัก 4 ส่วนคือ โครงสร้าง, แม่พิมพ์กระถาง, กระบอกไฮดรอลิก, ชุดปั๊มไฮดรอลิก
รายละเอียดในการออกแบบและสร้ างเครื่ องอัดขึ้ นรู ป เปลื อกทุ เรี ยนส าหรั บ อัดขึ้นรู ป เป็ นกระถางต้นไม้ โดยมี
ส่ วนประกอบหลัก คือ โครงสร้าง แม่พิมพ์กระถาง กระบอกไฮดรอลิก และชุดปั๊ มไฮดรอลิก 1) โครงสร้าง ใช้เป็ น
เหล็ก ตัวซี ขนาด 50 x100 หนา 5 มิ ล ลิ เมตร ท าหน้าที่ ยึดกระบอกไฮดรอลิ ก แม่ พิ ม พ์ ก ระถาง และรั บ แรงกดจะ
กระบอกไฮดรอลิก 2) แม่พิมพ์กระถาง ใช้เป็ นเหล็กแผ่นหนา 15 มิลลิเมตร เป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยมคางหมู ทาหน้าที่
รองรับวัสดุและกดอัดเพื่อขึ้นรู ปกระถาง โดยออกแบบขนาดให้เหมาะสมกับการปลูกพันธุ์ไม้ผล สามารถปลูกลง
ดิน โดยไม่ตอ้ งนาออกจากกระถาง 3) กระบอกไฮดรอลิก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 95 มิลลิเมตร สามารถ
รับแรงดันได้สูงสามารถเลือกใช้ความดันได้หลากหลาย ยาวทั้งตัวรวมหัวยึด 512.22 มิลลิเมตร ทาหน้าที่ให้แม่พิมพ์
ตัวผูเ้ คลื่อนที่ข้ ึนลง 4) ชุดปั๊ มไฮดรอลิก ทาหน้าที่ส่งน้ ามันที่มีความดันสู งไปที่กระบอกไฮดรอลิก เพื่อทาการอัดขึ้น
รู ปปั๊ มมีขนาดความดัน 250 bar อัตราไหล 1 – 7.8 cc/rev ความเร็ ว 600 – 4500 rpm มอเตอร์ 3 แรง สามารถทาความดัน
ได้สูง เพื่อสะดวกต่อการทดสอบการอัดกระถางที่ความดันแตกต่างกัน รายละเอียดในการออกแบบและสร้างเครื่ อง
อัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยนสาหรับอัดขึ้นรู ปเป็ นกระถางต้นไม้ โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ โครงสร้าง แม่พิมพ์กระถาง
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กระบอกไฮดรอลิ ก และชุ ดปั๊ มไฮดรอลิ ก โดยโครงสร้างทาจากเหล็กตัวซี ขนาด 100 x50 หนา 5 มิลลิเมตร นามา
เชื่ อมติ ดกันมี ข นาดความกว้าง ความยาวและความสู งเท่ากับ 600 x500 x1250 มิ ล ลิ เมตร ตามล าดับ ทาหน้าที่ ยึด
กระบอกไฮดรอลิกและแม่พิมพ์กระถาง แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 โครงสร้าง
แม่พิมพ์กระถางตัวผูท้ าจากเหล็กแผ่น หนา 15 มิลลิเมตร นามาเชื่อมติดกันมีขนาดความกว้าง ความยาว
และความสู งเท่ากับ 115x115x232 มิลลิเมตร ตามลาดับ เป็ นส่ วนที่จะติดอยู่กบั กระบอกไฮดรอลิก ทาหน้าที่กดอัด
ขึ้นรู ปกระถาง แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แม่พิมพ์กระถางตัวผู ้
แม่พิมพ์กระถางตัวเมียมีขนาดที่พอดีสาหรับปลูกพันธุ์ไม้ผล ทาจากเหล็กแผ่นหนา 15 มิลลิเมตร นามา
เชื่อมติดกันมีขนาดความกว้าง ความยาวและความสู งเท่ากับ 159.17*130*174.84 มิลลิเมตร และตัวปิ ดเปิ ดแม่พิมพ์
ทาจาก เหล็กฉาก 2 นิ้ว หนา 4 มิลลิเมตร ยาวชิ้นละ 80 มิลลิเมตร 4 ชิ้น เจาะรู 10 มิลลิเมตร ชิ้นละ 2 รู เพื่อยึดน็อต
เป็ นส่ วนที่จะติดอยูก่ บั โครงสร้าง ทาหน้าที่รองรับวัสดุที่ทาการอัดขึ้นรู ป (รู ปที่ 3)

รู ปที่ 3 แม่พิมพ์กระถางตัวเมีย
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กระบอกไฮดรอลิก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 95 มิลลิเมตร ยาวทั้งตัวรวมหัวยึด 512.22 มิลลิเมตร
เชื่อมติดกับแผ่นเหล็กขนาด 200*200 มิลลิเมตร หนา 15 มิลลิเมตร 2 แผ่นประกบติดกันเพื่อยึดกระบอกไฮดรอลิก
เข้ากับโครง (รู ปที่ 4)

รู ปที่ 4 กระบอกไฮดรอลิก
ชุดปั๊มไฮดรอลิกประกอบไปด้วยชิ้นส่ วนต่างๆ ดังรู ปที่ 5 ชุดปั๊มไฮดรอลิก ที่ 5 ชุดปั๊มไฮดรอลิก

รู ปที่ 5 ชุดปั๊มไฮดรอลิก
หลักกำรทำงำนของเครื่ องอัดขึน้ รู ปเปลือกทุเรียน
เครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยนที่สร้างขึ้นนี้ จะทางานโดยอาศัยต้นกาลังจากมอเตอร์ ส่ งไปยังปั๊ มไฮดรอลิก
จากนั้นปั๊ มไฮดรอลิกก็จะทางานโดยการดูดน้ ามันจากถังน้ ามันไฮดรอลิ กและส่ งไปยังวาล์วควบคุม ถ้าโยกวาล์ว
ควบคุ ม เปิ ดน้ ามัน ไฮดรอลิ ก จะถู ก ส่ งมาตามสาย ไปยัง กระบอกไฮดรอลิ ก ท าให้ ก ระบอกไฮดรอลิ ก สามารถ
เคลื่อนที่ข้ นึ ลงได้ และทาการอัดขึ้นรู ปต่อไป
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รู ปที่ 6 เครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยน
กำรเตรียมวัสดุในกำรอัดขึน้ รู ป
โดยวัสดุที่นามาใช้ในการผสมทากระถางนี้ มีส่วนประกอบด้วยกัน 3 อย่าง คือ กาวแป้งเปี ยก,เปลือกทุเรี ยน
บด,ขุยมะพร้าว แล้วนามาผสมในอัตราส่ วนที่เหมาะสม โดย เตรี ยมเปลือกทุเรี ยนที่ยอ่ ยแล้ว จะเป็ นชิ้นๆและใยผสม
กัน โดยมีขนาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1-5 มิลลิเมตร เตรี ยมขุยมะพร้าวแบบละเอียด เตรี ยมแป้ งมันสาปะหลัง 240 กรัม กับ น้ า
600 มิลลิลิตร มาผสมและต้มในน้ าร้อน คนจนกาวเหนี ยวและข้น นาทั้ง 3 อย่าง มาผสมจนเป็ นเนื้ อเดียวกัน พร้อม
ขึ้นรู ปกระถาง
วิธีกำรทดสอบ
ทดลองหาส่ วนผสมที่ เหมาะสม สาหรับ อัดขึ้นรู ป กระถางต้นไม้ ให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด ทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะการทางานของเครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยน อัตราส่ วนผสมที่ต่างกัน ทาให้ได้กระถางที่ต่างกัน
จึงต้องทดสอบหาส่ วนผสมที่ทาให้กระถางมีความสมบูรณ์ และ มีสมรรถนะการทางานดีที่สุด ความดันที่ใช้ใน
การอัด เพื่อทดสอบว่าความดันมีผลกับการอัดหรื อไม่ เช่น ความเร็ วในการอัด ความสมบูรณ์ของกระถาง เตรี ยม
ส่ วนผสม 3 อัตราส่ วน จับเวลาเมื่อเริ่ มทางาน บันทึกผลความสามารถในการทางาน (กระถาง/ชัว่ โมง) บันทึกผล
ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ในการท างาน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ปรับความดันที่ 10, 40 และ 70 บาร์ อย่างละ 1 ครั้ ง ซ้ า
จานวน 3 ครั้ง
กำรทดสอบคุณภำพหลังกำรอัด
การทดสอบแรงดึง (tension test หรื อ tensile test ) คือ วิธีการทดสอบเนื้ อสัมผัส (texture analysis) โดยใช้
แรงดึง (tensile force) ดึงวัสดุอย่างช้าๆ ทาให้วสั ดุจะยึดยาวขึ้น อาจให้แรงดึง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่ ชิ้ น
ทดสอบขาด แล้ ว บั น ทึ ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ความเค้ น ดึ ง (tensile stress) กั บ ความเครี ยดตามแนวดึ ง
(tensile strain) แสดงความสัมพันธ์เป็ นกราฟ เรี ยกว่า กราฟความเค้นกับ ความเครี ยด (stress-strain curve) หรื อ แรง
ดึงกับระยะการเปลี่ยนรู ป (deformation) ซึ่ งเป็ นระยะที่วสั ดุยืดตัวออกจากระยะเดิม การทดสอบเนื้ อสัมผัส แบบ
การทดสอบแรงดึง (tensile test ) และการทดสอบแรงอัด (compression test) ที่ใช้แรงประเภทเดียวกัน คือเป็ นแรง
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ตรง (direct load) กระท าผ่านจุ ด ศู น ย์ถ่วง ของหน้าตัดต่ างกัน ที่ ก ารทดสอบแรงดึ งใช้ห าการค่าการยืด ตัวการ
ทดสอบแรงกดหาค่ า การหดตั ว รู ปที่ 7 แสดงเครื่ องทดสอบแรงดึ ง TM 115A UNIVERSAL TESTING
MACHINE, 50 kN 1) เตรี ยมกระถางที่จะทดสอบ โดยตัดกระถางเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 50*100 มิลลิเมตร ดัง
รู ปที่ 8 2) เจาะรู ชิ้นงานแล้วนาไปยึดกับเครื่ องทดสอบดังรู ปที่ 9 ตั้งค่าไดอัลเกจและจอแสดงค่า FORCE ไว้ที่ศูนย์
ทาการโยกคันโยกไฮดรอลิกจนชิ้นงานขาด บันทึกผล

รู ปที่ 7 เครื่ องทดสอบแรงดึง TM 115A UNIVERSAL TESTING MACHINE, 50 kN.

รู ปที่ 8 การเตรี ยมชิ้นงานทดสอบ

รู ปที่ 9 การยึดชิ้นงานกับเครื่ องทดสอบ
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ค่ำชี้ผลกำรศึกษำ
1) เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของกระถาง(%)
ปริ มาตรถายนอกกระถางทัว่ ไป(𝑐𝑚3 )
ปริ มาตรภายนอกกระถางที่สมบูรณ์(𝑐𝑚3 )

X100

(1)

2) สมรรรถนะในการทางานจริ งของเครื่ องอัดขึ้นรู ปเปลือกทุเรี ยน (กระถาง/ชัว่ โมง) นับกระถางทั้งหมดที่อดั ใน
อัตราส่วนเดียวกัน
สมรรถนะในการทางานจริ ง (กระถาง/ชัว่ โมง) =

จานวนกระถางที่อดั ได้(กระถาง)

(2)

เวลา (ชัว่ โมง)

3) คานวณหาแรงที่ใช้กดแม่พิมพ์
F=P×A
เมื่อ F = แรงที่ใช้ในการกดแม่พิมพ์ (N)
P = ความดัน (N/m2)
A = พื้นที่หน้าตัดของแม่พิมพ์ (m2)
4) อัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ( H. W. Beaty, 1984)
W=

ivt

(3)

(4)

1,000

เมื่อ W = การสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า (kW-h)
v = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volt)
i = กระแสไฟฟ้า (Ampere)
t = เวลาในการทางาน (h)
วิเครำะห์ ค่ำใช้ จ่ำยทำงเศรษฐศำสตร์
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทางาน จุดคุม้ ทุน และวิเคราะห์หาระยะเวลาในการคืนทุนของ
เครื่ อง วิธีการประเมิ นค่าใช้จ่ายโดยรวม ในการใช้งานเครื่ องโดยพิจารณาจาก เกษตรกรซื้ อเครื่ องแทนวิธีการใช้
แรงงานคน ซึ่ งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable cost)
โดยต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่ อมราคาของเครื่ อง (คิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของ
เครื่ องเท่ากับ 5 ปี ) และค่าเสี ยโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 10 เปอร์เซ็นต์) ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนคงที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณของการใช้งานของเครื่ องอัดขึ้นรู ปปลือกทุเรี ยน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์จะไม่คิด
ต้นทุนคงที่เกี่ยวกับค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าโรงเรื อน และค่าจ้างขนย้ายเครื่ องอัดขึ้นรู ปปลือกทุเรี ยน ไปทางาน
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ตามสถานที่ ต่าง ๆ เป็ นต้น สาหรับต้นทุนผันแปรซึ่ งเป็ นต้นทุนที่ เปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณของการทางาน
ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานคนเพื่อทางานร่ วมกับเครื่ อง ค่าไฟฟ้า ค่าบารุ งรักษาและค่าซ่อมแซม เป็ นต้น
1. ค่ำเสื่ อมรำคำ (Depreciation) คำนวณได้จำกสมกำรที่ 5 (D. Humt, 2016)
𝑃−𝑆

𝐷= (

𝐿

(5)

)

เมื่อ
ค่าเสื่ อมราคา (Baht/yr)
𝑃 = ราคาเครื่ องจักร (Baht)
𝑠 = มูลค่าซาก (Baht)
𝐿 = อายุการใช้งาน (year)
𝐷=

2. ค่ำดอกเบีย้ หรื อค่าเสี ยโอกาสในการลงทุน สามารถคานวณได้จากสมการที่ 6
𝐼 =

(𝑃+𝑆)
2

(6)

𝑖

เมื่อ
𝐼 = ค่าดอกเบี้ย (Baht/yr)`
𝑖 = อัตราดอกเบี้ยทศนิ ยม
3. ระยะเวลำในกำรคืนทุน (Pay Back Period, PBP)
เป็ นการคานวณหาระยะเวลาคืนทุนของเครื่ องจักรว่ามีระยะเวลานานเท่าไรเมื่อลงทุนในเครื่ องจักรไปแล้ว
จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในจานวนเงินเท่ากับที่ลงทุนไปแล้วภายในระยะเวลากี่ปี คานวณได้จากสมการที่ 7
(Chan, S. and Gunter P. Sharp , 2021)
𝑃
𝑃𝐵𝑃 = 𝑅
(7)
เมื่อ
𝑃𝐵𝑃 = ระยะเวลาในการคืนทุน (year)
𝑝
= ราคาเครื่ องจักร (Baht)
𝑅 = กาไรสุ ทธิ ต่อปี (Baht/yr)
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4. จุดคุ้มทุน (Break Even Point)
จุดคุ ้ม ทุ นในการท างานของเครื่ องคื อจุดที่ รายได้และรายจ่ายจากการใช้เครื่ องมี ค่าเท่ากัน หรื อจุดที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดผลกาไร คานวณได้จากอัตราส่วนระหว่างผลรวมของค่าใช้จ่ายคงที่กบั ผลต่างระหว่างอัตราการรับจ้างและ
ค่าใช้จ่ายผันแปร ดังสมการที่ 8 (D. Humt, 2016)
𝐵𝐸𝑃 =

เมื่อ
𝐵𝐸𝑃
𝐹𝐶
𝐵
𝑉𝐶

𝐹𝐶

(8)

𝐵−𝑉𝐶

= จุดคุม้ ทุน (hr/yr)
= ค่าใช้จ่ายคงที่ (Baht/yr)
= อัตราการรับจ้าง (Baht/hr)
= ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht/hr)

5. ค่ำใช้ จ่ำยรวมของเครื่ อง (Total Cost)
ค่าใช้จ่ายรวมของเครื่ องผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ดได้แก่ผลรวมของค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร
คานวณได้จากสมการที่ 9 (A. W. Stonier, 1980)
𝐹
𝑇𝐶 = 𝑋𝐶 + 𝑉𝐶
(9)
เมื่อ`
𝑇𝐶 = ค่าใช้จ่ายรวมของเครื่ อง (Baht/hr)
𝐹𝐶 = ค่าใช้จ่ายคงที่ (Baht/yr)
𝑋 = ชัว
่ โมงการทางานต่อปี (hr)
𝑉𝐶 = ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht/hr)
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
ส่ วนผสมที่เหมำะสมระหว่ ำง เปลือกทุเรี ยน ขุยมะพร้ ำว และกำวแป้ งเปี ยก สำหรั บอัดขึ้นรู ปกระถำงต้ นไม้ ให้ มี
ประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
การศึกษาหาอัตราส่ วนที่เหมาะสม ของน้ าหนัก ขุยมะพร้าว กาวแป้ งเปี ยก และเปลือกทุเรี ยน โดยพิจารณา
จากความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของกระถาง โดยศึกษาที่อตั ราส่ วนผสม 1:2:3, 1:2.5:4.3 และ 1:5:15 ตามลาดับ
ปริ มาณส่วนผสมโดยน้ าหนักของวัสดุท้ งั สามและลักษณะของกระถางที่ข้ นี รู ปได้แสดงในตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 กระถางที่ข้ นึ รู ปจากอัตราส่ วนขุยมะพร้าว:กาวแป้งเปี ยก และ:เปลือกทุเรี ยน แตกต่างกัน
อัตรำส่ วน ขุยมะพร้ ำว:กำวแป้ งเปี ยก
และ:เปลือกทุเรียน (กรัม

1:2:3

น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก
ขุย
กำวแป้ง เปลือก
มะพร้ ำว เปี ยก ทุเรียน

100

200

กระถำงที่ขึน้ รู ป

300
รู ปที่ 10 กระถางที่อตั ราส่วน
1:2:3

อัตราส่วน ขุย
มะพร้าว:กาวแป้ง
เปี ยก และ:เปลือก
ทุเรี ยน (กรัม)

1:2.5:4.3

80

200

350
รู ปที่ 11 กระถางที่อตั ราส่วน
1:2.5:4.3

1:5:15

30

150

450
รู ปที่ 12 กระถางที่อตั ราส่วน
1:5:1.5

จากตารางที่ 1 ส่ วนผสม 1:2:3 เป็ นอัตราส่ วนที่ ท าให้ ชิ้น งานที่ ไ ด้มี ค่ าความสมบู รณ์ ที่ ดีที่ สุ ด และถอด
ชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ง่ายที่สุด รองลงมาคือ 1:2.5:4.3 และ 1:5:15 ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบแรงดึงของกระถางระยะดึงสูงสุด 5 มิลลิเมตร

0.03

0.597

ควำมเครียด
( %)
7.143

0.03
0.02

0.597
0.398

7.171
7.143

แรงดึง (kN) ควำมเค้น (N/mm2)

รำยกำร
1:2:3
อัตราส่วน ขุยมะพร้าว:กาวแป้งเปี ยก:เปลือกทุเรี ยน 1:2.5:4.3
1:5:15

จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนผสม 1:5:15 ค่า แรงดึง และ ความเค้น น้อยที่สุด ส่วนผสม 1:2:3 และ 1:2.5:4.3 มี
ค่า แรงดึง และ ความเค้น เท่ากัน และส่วนผสม 1:2.5:4.3 มีค่า ความเครี ยด น้อยที่สุด จึงสรุ ปได้วา่ ความแข็งแรงของ
กระถางทั้ง 3 อัตราส่ วนนั้น มีความแข็งแรงที่ไกล้เคียงกัน แต่ที่ดีที่สุด คือส่วนผสม 1:2:3

10

40
า นั (bar)

รู ปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันที่ใช้ในการอัดและสมรรถนะการอัดกระถาง
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70

22.4

1:05:15

21.0

1:2.5:4.3

1:2.5:4.3

1:02:03

1:05:15

19.0

25.4 25.3

1:02:03

25.1 24.5

1:05:15

25.2 24.5

1:2.5:4.3

30
25
20
15
10
5
0

1:02:03

น า ทางาน (

าง/ ่ ั

ง)

ผลกำรทดสอบและประเมินสมรรถนะกำรทำงำนของเครื่ องอัดขึน้ รู ปเปลือกทุเรียน
จากการทดลองเปรี ยบเที ยบค่ าของความดัน ที่ ใช้ในการในการอัดกระถาง ที่ 10 40 และ 70 บาร์ และ
สมรรถนะในการอัดกระถาง (กระถางต่อชัว่ โมง) และเปอร์ เซ็นต์ความสมบูรณ์ของกระถาง แสดงดังรู ปที่ 13 และ
14

10

40

63.33

1:05:15

1:2.5:4.3

99.49 97.59

1:02:03

62.77

1:05:15

1:2.5:4.3

99.15 97.44

1:02:03

62.74

1:05:15

99.35 97.09

1:2.5:4.3

100
80
60
40
20
0

1:02:03

อ ซน า

บ
(%)

อง

าง
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รู ปที่ 14 เปรี ยบเทียบความดันในการอัดกระถางกับเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของกระถาง
จากรู ปที่ 13 พบว่าความดันที่ต่างกันนั้น มีค่าสมรรถนะการทางานที่ไกล้เคียงกัน โดยที่ต่างกันอย่างเห็นได้
ชัดคือ ส่วนผสม 1:2:3 ที่ความดัน 70 บาร์ มีค่าสมรรถนะการทางานดีที่สุด เพราะสามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้
ง่ายและขึ้นรู ปได้ง่ายที่ สุด รองลงมาคือที่ อตั ราส่ วนผสม 1:2.5:4.3 และ 1:5:15 ตามลาดับ จากรู ปที่ 14 เมื่อเทียบ
ความดันในการอัดกระถาง ที่ ส่ วนผสมเดี ยวกัน จะได้เปอร์ เซ็ นต์ความสมบูรณ์ ของกระถาง ที่ ไกล้เคียงกันทั้ง 3
ความดัน โดยเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ ของกระถางจะต่างกันที่ส่วนผสม โดยส่ วนผสม 1:2:3 ที่ความดัน 70 บาร์ มี
เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์มากที่สุด และ ที่อตั ราส่วนผสม 1:2.5:4.3, 1:5:15 มีความสมบูรณ์รองลงมาตามลาดับ
สรุปผล
เครื่ อ งอั ด ขึ้ นรู ป กระถางต้ น ไม้ จ ากเปลื อ กทุ เรี ยน มี ข นาดความกว้า ง×ความยาว×ความสู ง เท่ า กั บ
1100×666×1200 มิลลิเมตร ส่ วนประกอบหลักได้แก่ ชุดโครงสร้างเครื่ อง ชุดกระบอกไฮดรอลิค ชุดปั๊ มไฮดรอลิค
และชุดแม่พิมพ์ ผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่ วนที่เหมาะแก่การอัดขึ้นรู ปเท่ากับ 1:2:3 (ขุยมะพร้าว:กาวแป้งเปี ยก:
เปลือกทุเรี ยน) เป็ นอัตราส่ วนที่ทาให้ชิ้นงานที่ได้มีค่าความสมบูรณ์ที่ดีที่สุด รองลงมาคือที่อตั ราส่วนผสม 1:2.5:4.3
และ 1:5:15 ตามล าดับ ผลการทดสอบแรงดึ ง สรุ ป ได้ว่าความแข็งแรงของกระถางทั้ง 3 อัตราส่ วนนั้น มี ค วาม
แข็งแรงที่ไกล้เคียงกัน แต่ที่อตั ราส่ วนผสม 1:2:3 มีความแข็งแรงดีที่สุด ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าความดันกับ
ค่าสมรรถนะการทางาน (กระถางต่อชัว่ โมง) พบว่า ที่ อตั ราส่ วนผสม 1:2:3 ความดัน 70 บาร์ มีค่าสมรรถนะการ
ท างานดี ที่ สุ ด เพราะสามารถถอดออกจากแม่ พิ ม พ์ไ ด้ง่ ายและขึ้ น รู ป ได้ง่ ายที่ สุ ด รองลงมาคื อ อัต ราส่ วนผสม
1:2.5:4.3 และ 1:5:15 ตามลาดับ ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบค่าความดันกับเปอร์ เซ็นต์ความสมบูรณ์ของกระถาง
พบว่า ส่วนผสม 1:2:3 ที่ความดัน 70 บาร์ มีเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาคืออัตราส่ วนผสม 1:2.5:4.3
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และ 1:5:15 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีค่าใช้จ่ายต่อกระถางเท่ากับ 9 บาทต่อกระถาง
จุดคุม้ ทุนของเครื่ องมีค่าเท่ากับ 107.50 ชม./ปี ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 9 เดือน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ ได้ออกแบบหุ่ นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคารให้สามารถส่ งสิ นค้าได้ตามจุดที่ ตอ้ งการ มี 2 โหมด
การท างานคื อ โหมดปกติ และโหมดท างานร่ วมกับ ลิ ฟ ต์ ผลการทดสอบความแม่ น ย าในการส่ งสิ น ค้าแบบ 1
ตาแหน่ ง มี ค่าความถูกต้องในการจอดตรงตาแหน่ งเป้ าหมายเฉลี่ย 99.14% การทดสอบความแม่นยาในการส่ ง
สิ นค้าแบบ 2 ตาแหน่ง มีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 99.2% และการทดสอบการส่งสิ นค้าผ่านลิฟต์จาลองมีค่าความถูกต้อง
เฉลี่ย 99.38% และสามารถส่งข้อมูลไร้สายกับลิฟต์ได้ทุกกรณี มีความเร็วในเคลื่อนที่เฉลี่ย 0.2 m/s
คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ การสื่ อสารไร้สาย หุ่นยนต์ส่งสิ นค้า
Abstract
In this paper, an indoor delivery robot was designed to deliver goods to the desired location. It is designed
to deliver products to the desired location. There are 2 operation modes: normal mode and working mode with
elevator. The results of the accuracy test for delivery from one position had an average accuracy of 99.14% for
stopping at the destination, and the accuracy test for delivery from two positions had an average accuracy of
99.2%. The delivery test by elevator simulation has an average accuracy of 99.38% and can transmit data
wirelessly to the elevator in all cases. The average travel speed is 0.2 m/s.
Keyword: Microcontroller, Wireless, Indoor delivery robot
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บทนำ
หุ่ น ยนต์มี บ ทบาทมากขึ้ นในชี วิตมนุ ษ ย์ท้ ังในแง่ข องการช่ วยเพิ่ ม ผลผลิ ตในกระบวนการผลิ ต ช่ วยดู แล
คุ ณ ภาพชี วิ ต ลดข้อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากข้อ จ ากัด ของมนุ ษ ย์ ปั จ จุ บ ัน มี ก ารใช้หุ่ น ยนต์ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในงานที่
หลากหลายเช่น หุ่ นยนต์ส่งของในระบบผลิต หุ่ นยนต์ทางการแพทย์ เป็ นต้น หุ่ นยนต์ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ตามลักษณะการใช้งาน [1] ได้แก่ 1) หุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยูก่ บั ที่ (fixed robot) สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้เฉพาะ
ข้อต่อภายในตัวเอง ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ แขนกลของหุ่ นยนต์ที่ใช้งานในด้าน
การแพทย์ เช่น แขนกลที่ใช้ในการผ่าตัด 2) หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ (mobile robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้จะเคลื่อนที่
ในรู ป แบบต่ า งๆ กั น ดั ง นี้ การเคลื่ อ นที่ แ บบใช้ ล ้ อ (wheel-drive locomotion) แบบใช้ ส ายพาน (track-drive
locomotion) แบบใช้ขา (legged locomotion) แบบบินในอากาศ (flight locomotion) หรื อแบบว่ายในน้ า (swimming
locomotion) ซึ่ งการเลือกการเคลื่อนที่ ในแต่ละแบบก็ข้ ึนอยู่กบั สถานที่และลักษณะพื้นที่ในการนาหุ่ นยนต์ไปใช้
งาน บางกรณีที่มีการเคลื่อนที่ดว้ ยล้ออาจเรี ยกเป็ นรถ เช่น รถเข็นส่ งอาหารผูป้ ่ วย [2] โดยใช้คนควบคุมเส้นทาง รถ
แบบไร้คนขับ (Automated Guided Vehicle, AGV ) มาขนส่ งสิ นค้าภายในอาคาร [3] โดยเคลื่อนที่ตามแถบแม่เหล็ก
หรื อเคลื่อนที่ตามแถบสี [4] หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางต้องย้ายแถบนาทางที่ติดบนพื้น
บทความนี้ ได้นาเสนอหุ่ นยนต์ส่ งสิ นค้าภายในอาคารควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เคลื่ อนที่ ด้วยล้อ
พร้อมพัฒนาระบบนาทางแบบไม่ตอ้ งติดตั้งอุปกรณ์ที่พ้ืน ประยุกต์ใช้ในงานบริ การอาหารตามโต๊ะแบบอัตโนมัติ
และจาลองการทางานร่ วมกับระบบลิฟต์โดยสื่ อสารผ่านระบบไร้สายเพื่อพัฒนาให้ส่งสิ นค้าหรื อเอกสารสาหรับ
อาคารสู ง พร้อมมีระบบตรวจจับสิ่ งกีดขวางและแจ้งข้อมูลเป็ นเสี ยงพูด
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. ออกแบบและสร้างหุ่ นยนต์ส่งสิ นค้าตามตาแหน่งแบบอัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์สาหรับวั ดระยะทางและ
เซนเซอร์ทิศทางเพื่อเคลื่อนที่ไปตาแหน่งปลายทาง กรณีใช้งานในการส่งชามก๋ วยเตี๋ยว
2. ออกแบบและสร้างการระบบสื่ อสารไร้สายระหว่างหุ่นยนต์กบั ลิฟต์จาลองเพื่อนาหุ่นยนต์ส่งสิ นค้าเคลื่อนที่
ไปตามชั้นต่างๆ ภายในอาคาร
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. เงื่อนไขกำรออกแบบ
เงื่อนไขการออกแบบเริ่ มจากหุ่ นยนต์ส่งสิ นค้าจะจอด ณ จุดรับสิ นค้า เมื่อวางสิ นค้าบนตาแหน่ งเรี ยบร้อย
แล้ว ให้ป้อนตาแหน่งที่คียแ์ พด จากนั้นหุ่ นยนต์จะเคลื่อนที่ไป ณ ตาแหน่งจุดส่ งสิ นค้า ซึ่ งระหว่างการเคลื่อนที่ไป
ส่ งสิ นค้าหุ่ นยนต์จะมี การตรวจสอบวัต ถุที่ อยู่ด้านหน้าของตัวหุ่ น ยนต์และหยุดการเคลื่ อนที่ เมื่ อวัตถุออกห่ าง
หุ่ นยนต์จะเคลื่อนที่ต่อไป เมื่อหุ่ นยนต์ถึงจุดส่ งสิ นค้าจะจอดรอเพื่อให้ลุกค้าหยิบสิ นค้าก่อนจะเคลื่อนที่ออกจากจุด
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ส่ งสิ นค้ากลับ ไปจุ ดเริ่ ม ต้น การออบแบบระบบขับ เคลื่ อนใช้ขบั เคลื่ อน 2 ล้อ วางตรงกลางและอี ก 4 ล้อ ติ ดตั้ง
เพื่อให้ตวั หุ่นสมดุล ตามรู ปที่ 2 (ก) ในส่ วนชุดวงจรประจุแบตเตอรี่ ติดตั้งด้านหลังเมื่อหุ่นยนต์ถอยกลับจุดโฮมแล้ว
จะประจุกระแสแบบอัตโนมัติ จุดติดตั้งอัลตร้าโซนิ คได้ติดทางด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดตัวหุ่ นยนต์มีความกว้าง
60 เซนติ เมตร ความยาว 65 เซนติ เมตรและความสู ง 45 เซนติ เมตร น้ าหนั ก บรรทุ ก รวมตัว หุ่ น ยนต์ไ ม่ เกิ น 40
กิโลกรัม การออกแบบลิฟต์จาลองจานวน 3 ชั้น ได้ออกแบบให้มีข้ นั ตอนการทางานใกล้เคียงกับลิฟต์จริ งโดยใช้
หลอดไฟ LED แสดงสถานะการทางาน มีปุ่มกดสาหรับเรี ยกใช้ลิฟต์ภายนอก และปุ่ มกดเลือกชั้นภายในลิฟต์ ดังรู ป
ตามรู ปที่ 1 (ค) การออกแบบจุดโฮมเพื่อให้หุ่นยนต์เข้ามาถึงตาแหน่ งเริ่ มต้นได้พอดีและเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
สะสมพร้อมติดตั้งชุดประจุแบตเตอรี่ ตามรู ปที่ 1 (ข)

(ก) โครงสร้างระบบขับเคลื่อน

(ข) ฐานปล่อยหุ่นยนต์

(ค) ลิฟต์จาลอง
รู ปที่ 1 โครงสร้างโดยรวมของหุ่นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคาร
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รู ปที่ 2 อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคาร
จากรู ปที่ 2 อุปกรณ์ท้ งั หมดมีหน้าที่ดงั นี้
1) Encode HC-020K มีหน้าที่สร้างสัญญาณที่สาพันธ์กบั ระยะทางการเคลื่อนที่
2) Ultrasonic HC-SR04 มีหน้าที่ตรวจสิ่ งกีดขวางในระหว่างการเคลื่อที่
3) Accelerometer GY-25 มีหน้าที่ตรวจมุมเลี้ยวและตรวจมุมเอียงจากเส้นทางหลัก
4) Keypad ใช้ต้ งั ค่าระยะทางตามแกน X และ แกน Y ของตาแหน่งปลายทาง
5) Infrared Sensor มีหน้าที่ตรวจสิ นค้าที่วางตรงจุดวาง
6) Wireless HC-12 มีหน้าที่สื่อสารแบบไร้สายระหว่างหุ่นยนต์และลิฟต์จาลอง
7) LCD มีหน้าที่แสดงค่าที่ตอ้ งการปรับตั้ง และค่าวัดจากเซนเซอร์
8) Driver Motor BTS7960 มีหน้าที่ขบั เคลื่อนมอเตอร์
9) Sound Module VS1053 มีหน้าที่เล่นเสี ยงแจ้งข้อมูล
10) Relay มีหน้าที่ตดั ต่อวงจรประจุแบตเตอรี่
2. กำรออกแบบขนำดมอเตอร์ ขับเคลื่อน
การหาขนาดของมอเตอร์ ขบั เคลื่ อนกาหนดข้อมูลดังนี้ 1) น้ าหนักหุ่ นยนต์รวมสิ นค้า(m) ไม่เกิน 40
กิโลกรัม 2) ความเร็ วในการขับเคลื่อน(v) ไม่เกิน 0.5 เมตรต่อวินาที 3) ทางชันคิดมุมเอียง () สู งสุ ดไม่เกิน 10
องศา การคานวณหากาลังขับเคลื่อนใช้สมการที่ 1 และสมการที่เกี่ยวข้องตามสมการที่ 2 ถึงสมการที่ 4 [5]
Pout =Rt v
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Rt =Rr +Rg
Rr =0.02×mg
Rg =mg sin 
เมื่อ

Pout
v
Rt
Rr
Rg

(2)
(3)
(4)

คือ กาลังขับเคลื่อน
คือ ความเร็ว
คือ แรงต้านรวมหาค่าได้ตามสมการที่ 2
คือ แรงต้านการหมุนของล้อ
คือ แรงต้านทางชัน

Pout =((0.02×40×9.8)+(40×9.8× sin 10° ))×0.5=38 W
จากข้อมูลคานวณหากาลังขับเคลื่อนได้ 38 W เลือกใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบเฟื่ องทดซึ่ งมอเตอร์
ประเภทนี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประมาณ 20% ถึ ง 60% [6] เลื อ กที่ 40% ได้ข นาดมอเตอร์ ขับ เคลื่ อ น 95 W เลื อ กใช้
มอเตอร์ 60 W จานวน 2 ตัว เลือกแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 V ต้องการใช้งานต่อเนื่อง 2 ชัว่ โมง ต่อการ
ประจุกระแส 1 ครั้ง เลือกใช้แบตเตอรี่ พิกดั 12 V 20 Ah
3. วงจรกำรควบคุม
ก่อนเริ่ มใช้หุ่นยนต์ตอ้ งระบุตาแหน่ งที่ถูกกาหนดเป็ นจุดส่ งสิ นค้าโดยอ้างอิงจากจุดเริ่ มต้น (จุดโฮม)
ลงในหน่วยความจาของไมโครคอนโทรลเลอร์ในรู ปแบบตาแหน่ง X และตาแหน่ ง Y เมื่อเริ่ มใช้งานให้เลือกจุด
ปลายทางที่ช่องของสิ นค้าซึ่ งมีท้ งั หมด 4 ช่อง โดยสามารส่ งสิ นค้าได้ไม่ เกิน 2 จุด สาหรับส่ งสิ นค้าในชั้นเดียวกัน
แต่ถา้ ใช้ร่วมกับลิฟต์ส่งได้ 1 จุด การสื่ อสารกับลิฟต์จาลองใช้การส่งข้อมูลแบบไร้สายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแทน
การกดปุ่ มต่างๆ ของลิฟต์ดว้ ยคน เลือกใช้โมดูลที่ส่งข้อมูลผ่านสิ่ งกีดขวางได้ดี [7] ที่ช่องใส่ สินค้ามีเซนเซอร์ตรวจ
การวางสิ นค้า เมื่อหุ่ นยนต์เคลื่อนออกจากจุดโฮมเริ่ มใช้ความเร็ วต่าแล้วค่อยๆ เพิ่มความเร็ ว เมื่อใกล้ถึงจุดส่ งสิ นค้า
หรื อจุดเลี้ยวก็จะชะลอความเร็ วแล้วหยุดแบบอัตโนมัติ ในระหว่างเคลื่อนที่หากมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าตัวหุ่นยนต์จะ
หยุดพร้อมเสี ยงแจ้งเตือนเป็ นคาพูดเพื่อ ขอใช้เส้นทาง การคานวณระยะทางเลือกใช้เอ็นโค้ดเดอร์ ร่วมกับเซนเซอร์
ทิศทาง เมื่อถึงจุดส่ งสิ นค้าจะมีเสี ยงแจ้งเป็ นคาพูดเพื่อให้ผรู ้ ับสิ นค้าหยิบสิ นค้าออกจากช่องที่กาหนด แล้วหุ่ นยนต์
เคลื่อนที่กลับจุดโฮม จากขั้นตอนการทางานต่อวงจรอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามรู ปที่ 3
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รู ปที่ 3 วงจรควบคุมหุ่นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคารควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ผลกำรทดสอบ
หุ่นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคารที่สร้างขึ้นแสดงได้ตามรู ปที่ 4 (ก) การทดสอบความแม่นยาในการส่ งสิ นค้า
ในชั้นเดียวกันใช้กรณี ส่งก๋ วยเตี๋ยวตามโต๊ะเป็ นกรณี ทดสอบ โดยเลือกส่ งกรณี 2 โต๊ะ ระยะทางของโต๊ะแสดงดังรู ป
ที่ 4 (ข) ผลการทดสอบเป็ นไปตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2
815

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

(ก) หุ่นยนต์ส่งสิ นค้า
(ข) ผังระยะทางของตาแหน่งโต๊ะ
รู ปที่ 4 หุ่นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคารและผังการทดสอบความแม่นยาการส่งข้อมูล
ตำรำงที่ 1 ผลการทดสอบความแม่นยาในการส่งสิ นค้าแบบ 2 ตาแหน่ง
จุดส่ งสิ นค้ ำ
โต๊ะ1-2
โต๊ะ1-3
โต๊ะ1-4
โต๊ะ1-5
โต๊ะ2-3
โต๊ะ2-4
โต๊ะ2-5
โต๊ะ3-4
โต๊ะ3-5
โต๊ะ4-5

ระยะที่กำหนด (cm)
1,250
1,650
1,650
2,100
1,200
1,200
1,650
1,600
2,050
2,050

ระยะทดลองเฉลีย่ (cm)
1,238
1,635
1,641
2,087
1,190
1,187
1,634
1,580
2,039
2,044

ระยะที่ผิดพลำด (cm)
12
15
9
13
10
13
16
20
11
6

% Error
0.96
0.92
0.57
0.64
0.80
1.07
0.98
1.26
0.53
0.29

จากตารางที่ 1 ความแม่นยาการส่ งสิ นค้า 2 ตาแหน่ง จานวน 10 ครั้ง ได้ค่าความแม่นยาเฉลี่ย 99.2% จาก
ตารางที่ 2 การจอดของหุ่นยนต์ส่งสิ นค้ามีทิศทางที่เบี่ยงเบนจากตาแหน่งที่ตอ้ งการเล็กน้อย
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ตำรำงที่ 2 ตาแหน่งของหุ่นยนต์ที่เข้าตามตาแหน่งเป้าหมายและตาแหน่งเข้าจุดโฮม
จุดส่ งสิ นค้ ำ
ตำแหน่ งจุดส่ งสิ นค้ ำจุด 1
ตำแหน่ งจุดส่ งสิ นค้ ำจุด 2
โต๊ะ 1-2

โต๊ะ 1-4

โต๊ะ 1-5

โต๊ะ 2-3

โต๊ะ 2-4

โต๊ะ 2-5

โต๊ะ 3-5

โต๊ะ 4-5
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รู ปที่ 5 (ก) แสดงลิฟต์จาลอง และผังระยะทางของห้องแสดงดังรู ปที่ 5 (ข) ผลการทดสอบเป็ นไปตาม
ตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ได้ค่าความแม่นยาเฉลี่ย 99.38

(ก) ลิฟต์จาลอง
(ข) ระยะทางของตาแหน่งโต๊ะ
รู ปที่ 5 ลิฟต์จาลองและผังการทดสอบความแม่นยาการส่งสิ นค้า
ตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบความผิดพลาดของตาแหน่งเมื่อใช้งานร่ วมกับลิฟต์จาลอง
จุดส่ งสิ นค้ ำ
ระยะจริง (cm)
ระยะทดลอง (cm)
ผิดพลำด (cm)
จาก ชั้น 1 ไป ชั้น 2 ห้อง 2
1,250
1,242
8
จาก ชั้น 1 ไป ชั้น 2 ห้อง 3
1,650
1,638
12
จาก ชั้น 1 ไป ชั้น 2 ห้อง 4
1,650
1,642
8
จาก ชั้น 1 ไป ชั้น 2 ห้อง 5
2,100
2,091
9
จาก ชั้น 1 ไป ชั้น 3 ห้อง 2
1,250
1,241
9
จาก ชั้น 1 ไป ชั้น 3 ห้อง 3
1,650
1,644
6
จาก ชั้น 1 ไป ชั้น 3 ห้อง 4
1,650
1,638
12
จาก ชั้น 1 ไป ชั้น 3 ห้อง 5
2,100
2,086
14
จาก ชั้น 3 ไป ชั้น 2 ห้อง 2
1,250
1,245
5
จาก ชั้น 3 ไป ชั้น 2 ห้อง 3
1,650
1,635
15
จาก ชั้น 3 ไป ชั้น 2 ห้อง 4
1,650
1,641
9
จาก ชั้น 3 ไป ชั้น 2 ห้อง 5
2,100
2,084
16
818

% Error
0.61
0.73
0.48
0.44
0.75
0.38
0.74
0.66
0.40
0.93
0.56
0.77
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ตำรำงที่ 4 ตาแหน่งของหุ่นยนต์ที่เข้าตามตาแหน่งลิฟต์ ตาแหน่งห้องและตาแหน่งจุดโฮม
จุดส่ งสิ นค้ ำ

ตำแหน่ งลิฟต์

ตำแหน่ งห้ อง

ตำแหน่ งเข้ ำจุดโฮม

จากชั้น 1 ไปชั้น
2 ห้อง 3
จากชั้น 1 ไปชั้น
2 ห้อง 4
จากชั้น 1 ไปชั้น
3 ห้อง 3
จากชั้น 1 ไปชั้น
3 ห้อง 4
จากชั้น 1 ไปชั้น
3 ห้อง 5
จากชั้น 3 ไปชั้น
2 ห้อง 2
จากชั้น 3 ไปชั้น
2 ห้อง 5

การทดสอบการใช้กระแสไฟฟ้ าของการส่ งสิ นค้าแบบ 2 โต๊ะ แสดงได้ตามรู ปที่ 6 เป็ นการทดสอบส่ ง
สิ นค้าที่โต๊ะหมายเลข 1 และโต๊ะหมายเลข 5 มีระยะทางในการส่ งรวม 18 เมตร ใช้เวลา 91 วินาที มีอตั ราการใช้
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 0.1 Ah และมีความเร็วเฉลี่ย 0.2 m/s
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รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับเวลาในการเคลื่อนที่ส่งสิ นค้า 2 โต๊ะ (โต๊ะ 1 และโต๊ะ 5)
สรุปและอภิปรำยผล
จากการออกแบบสามารถสรุ ปผลการดาเนินงานของหุ่ นยนต์ส่งสิ นค้าภายในอาคารได้ดงั นี้ หุ่นยนต์ส่งสิ นค้า
ภายในอาคารควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ทางานได้ตามฟังก์ชนั ที่ออกแบบ ความแม่นยาในการส่ งสิ นค้าตาม
ตาแหน่งแบบ 1 ตาแหน่ง มีค่าความแม่นยา 99.14% ความแม่นยาในการส่งสิ นค้าตามตาแหน่งแบบ 2 ตาแหน่ง มีค่า
ความแม่นยา 99.2% ดังนั้นจากการออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่ นยนต์ ถือว่าค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในค่าที่ยอมรับ
ได้โดยไม่มีผลต่อการส่ งสิ นค้า และหุ่นยนต์ทางานได้ตามเป้าหมายที่ตอ้ งการได้ทุกกรณี บทความนี้ ได้นาหุ่ นยนต์ที่
สร้ างขึ้ นใช้งานร่ วมกับ ลิ ฟ ต์โดยสร้างลิฟ ต์จาลอง (ไม่ได้เคลื่อนที่ จริ ง) ขนาด 3 ชั้น ที่ ค นสามารถกดใช้งานได้
เสมือนลิฟต์จริ งโดยเพิ่มชุดสื่ อสารไร้สายกับหุ่ นยนต์ หุ่ นยนต์สามารถส่ งคาสั่งเรี ยกลิฟต์มารับชั้นที่หุ่นยนต์อยู่และ
ส่ งข้อมู ลบอกชั้นที่ ตอ้ งการไป ส่ วนลิ ฟ ต์จาลองจะส่ งข้อมูล หมายเลขชั้นและสถานะเปิ ดประตู ผลการทดสอบ
ทางานได้ครบทุกเงื่อนไขและมีความแม่นยาเฉลี่ยในการเคลื่อนไปตาแหน่งปลายทาง 99.38%
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้
ทุนสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์และให้ใช้สถานที่ในการทดสอบ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการบาบัดปั สสาวะช้างด้วยกระบวนการตกตะกอน
ด้วยไฟฟ้าที่มีการใช้แผ่นขั้วเหล็กและอลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด โดยทาการแปรเปลี่ยนค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้า
และระยะเวลาในการบาบัด การทดลองเป็ นระดับห้องปฏิบตั ิการ โดยเป็ นการศึกษากระบวนการในน้ าเสี ยจริ งจาก
ปั ส สาวะของช้าง ความต่ างศัก ย์ที่ ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 10, 15 และ 20 โวลต์ โดยท าการเก็ บ ตัวอย่างน้ าเพื่ อ
วิเคราะห์ค่ าฟอสเฟต ซี โอดี และแอมโมเนี ยไนโตรเจนที่ ระยะเวลาการทดลอง 15, 30, 45, 60 และ 90 นาที ทุก
สภาวะการทดลองจะมีระยะห่ างระหว่างขั้วอิเล็คโทรดเหล็กและอลูมิเนี ยมซึ่ งเป็ นขั้วแอโนดและแคโทดที่ระยะ 5
ซม. ปั สสาวะช้างมีความเข้มข้นของพารามิเตอร์ ต่างๆ ค่อนข้างสู ง โดยมีปริ มาณฟอสเฟตที่ทาการทดลองเริ่ มต้นที่
558 มก./ล. ค่าซี โอดีเริ่ มต้น 58,400 มก./ล. และค่าแอมโมเนี ยไนโตรเจนเริ่ มต้นที่ 3,300 มก./ล. เมื่อผ่านการบาบัด
ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าพบว่าที่สภาวะความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 20 โวลต์ ระยะเวลาการทดลอง 60 นาที
มีการลดปริ มาณฟอสเฟตสู งที่สุด โดยมีปริ มาณฟอสเฟตหลังการทดลองอยู่ที่ 80 มก./ล. พีเอชเท่ากับ 9.07 ค่ าซีโอดี
เท่ากับ 14,000 มก./ล.และค่าแอมโมเนีย 823 มก./ล. คิดเป็ นประสิ ทธิภาพการบาบัดฟอสเฟต ซีโอดีและแอมโมเนีย
เท่ากับร้อยละ 85.7, 76.0 และ 75.1 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าน้ าเสี ยจากปั สสาวะของช้างมีปริ มาณมลสารที่สูงมากซึ่ ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ าใต้ดินหรื อแหล่งน้ าสาธารณะได้ ซึ่ งควรจะมีการศึกษาระบบรวบรวมน้ าเสี ยจากปัสสาวะช้าง
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนามาบาบัดได้และไม่ทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าหรื อบนดินโดยตรง โดยให้กระบวนการตกตะกอน
ทางไฟฟ้าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถบาบัดมลสารได้เป็ นอย่างดีและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
คำสำคัญ: ฟอสเฟต ปัสสาวะช้าง กระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า เหล็กและอลูมิเนียมอิเล็คโทรด
822

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Abstract
This research aimed to determine the optimal conditions for the treatment of elephant urine by
electrocoagulation process using iron and aluminum electrodes. The voltages and treatment duration were varied
in the laboratory-scale experiments. Real elephant urine was used in this experiment. The voltages used in the
experiment were 10, 15, and 20 V. Water samples were collected to analyze phosphate, COD, and ammonia
nitrogen at experimental periods of 15, 30, 45, 60, and 90 min. At a distance of 5 cm between the iron and
aluminum electrodes (anode and the cathode), elephant urine has a concentration of various parameters with
relatively high contents. The initial phosphate content was 558 mg/l, the initial COD was 58,400 mg/l, and the
ammonia nitrogen was 3,300 mg/l after the precipitation treatment. It was found that at a voltage difference of 20
V, for a 60-min experimental period, there was the highest reduction in phosphate content. The phosphate content
after the experiment was 80 mg/l, pH was 9.07, COD was 14,000 mg/l, and ammonia nitrogen was 823 mg/l. The
removal efficiencies of phosphate, COD, and ammonia nitrogen equal 85.7, 76.0, and 75.1%, respectively. The
wastewater from the elephant's urine contains many pollutants, which can cause problems with groundwater or
public water sources. The electrocoagulation process is an alternative that can treat pollution very well and at a
low cost.
Keyword: Phosphate, Elephant urine, Electrocoagulation process, Iron-Aluminium electrodes
บทนำ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีน้ าเสี ยเกิดขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นจากกิจกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม หรื อน้ า
เสี ยจากกิจกรรมอื่นๆ โดยแต่ละกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ าเสี ยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงจาเป็ นต้องมีระบบบาบัดที่
เหมาะสมในการบาบัดน้ าเสี ยแต่ละชนิ ด ซึ่ งโดยทัว่ ไปน้ าเสี ยที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมและน้ าเสี ยชุมชนนั้นมี
กฎหมายบังคับที่จาเป็ นจะต้องมีระบบบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยออกสู่ สาธารณะ (พงศ์ลดั ดา วีระศักดิ์ และชาญชัย
ณรงค์, 2555) น้ าเสี ยที่เกิดจากการกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ก็จดั เป็ นกลุ่มน้ าเสี ยซึ่ งอยู่ในกลุ่มของเกษตรกรรม ที่มีสิ่ง
สกปรกเจือปนอยู่ ทั้งที่อยูใ่ นรู ปของสารอินทรี ยแ์ ละสารอนินทรี ย ์ มักจะพบสารจาพวกฟอสเฟตในปริ มาณที่สูง ซึ่ง
น้ าเสี ยเหล่านี้ มกั จะรวบรวมและไม่ได้บ าบัดก่ อนการปล่อยทิ้ง โดยมักจะไหลลงสู่ แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ า
สาธารณะซึ่งทาให้เกิดมลพิษทางน้ าและเกิดปรากฏการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน่ ได้เนื่องจากน้ าเสี ยจากการเลี้ยงสัตว์ดงั นั้นน้ า
เสี ยที่เกิดขึ้นจะต้องมีการบาบัดผ่านกรรมวิธีกาจัดสารปนเปื้ อนต่างๆ ออกจากน้ าเสี ยก่อนทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ
ซึ่งการบาบัดน้ าเสี ยเหล่านี้ ลว้ นส่ งเสริ มให้เกิดการบรรลุเป้ าหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในเป้ าหมายและตัวชี้วดั
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ที่ 6 ของเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGS) “ให้มีน้ าเพื่อ
ใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้ าและสุ ขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนสาหรับทุกคน”
ช้างจัดว่าเป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม มีลกั ษณะที่รักษาอุณหภูมิของร่ างกายให้คงที่ ถึงแม้จะมีสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ วนใหญ่ช้างจะกินพืชเป็ นอาหารและใช้เวลากินมากถึง 16 ชัว่ โมง จึงทาให้การขับถ่ายของเสี ย
นั้นมีปริ มาณมาก ซึ่ งการขับถ่ายในรู ปปั สสาวะของช้างนั้นจะมีการเปลี่ยนแอมโมเนี ยให้เป็ นยูเรี ย เป็ นสารที่ละลาย
น้ าได้ง่าย และยังมีฟ อสฟอรัส ในปริ มาณที่สู ง (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 849 มก / ล) ซึ่ งฟอสฟอรัส เป็ นธาตุที่ส าคัญในการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ ถ้าเกิดว่ามีมากเกินไปก็จะทาให้พ วกสาหร่ ายสี เขียวเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและเมื่ อ
สาหร่ ายตายก็จะไปเพิม่ ปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นน้ าทาให้มีความสกปรก เน่าเสี ย วิธีการบาบัดน้ าเสี ยก็มีอยูห่ ลากหลาย
วิธี ซึ่ งสามารถลดการเกิ ดมลภาวะทางน้ าได้ดี โดยวิธีการตกตะกอนทางไฟฟ้ าก็เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ สามารถ
บาบัดน้ าเสี ยได้หลายลักษณะ และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับน้ าเสี ยประเภทอื่นๆได้ รวมถึงเป็ นวิธีการที่
ไม่ตอ้ งใช้สารเคมี ง่ายต่อการดาเนิ นการ และประหยัด (กฤษณ์ และบุษยมาศ , 2545) การตกตะกอนทางไฟฟ้ ามี
หลักการเบื้องต้น คือให้กระแสไฟฟ้ าตกคร่ อมบนขั้วไฟฟ้ า โดยมีการจ่ายไฟฟ้ าจากเครื่ องจ่ายไฟไปยังขั้วแอโนด
และขั้ ว แคโทด ซึ่ งท าให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเคมี แ ละเกิ ด ไอออน ซึ่ งไอออนจะท าลายเสถี ย รภาพอนุ ภ าคต่ า งๆ
ที่ปนเปื้ อนอยู่ในน้ า ส่ วนปฏิกิริยารี ดอกซ์ทาให้เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันที่ข้ วั แอโนด ทาให้ไอออนหลุดออกมา และ
เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชันที่ข้ วั แคโทดซึ่ งทาให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้น โดยที่แก๊สไฮโดรเจนนั้นจะนาพาตะกอนลอยขึ้นสู่
ผิวน้ าและทาให้กาจัดออกได้ง่าย (Chakchouk et al., 2017) ทาให้เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภ าพเป็ นที่น่าสนใจเป็ น
อย่างยิ่ง จากงานวิจยั ที่ผา่ นมามีข้วั อิเล็คโทรดที่ใช้ในการบาบัดที่เป็ นที่นิยม ได้แก่ ขั้วเหล็ก เพราะจะเกิดการสร้างตัว
เป็ นโครงข่ายคล้ายกับโพลิเมอร์ ไรซ์ในรู ปต่าง ๆ ซึ่ งมีสมบัติในการจับเกาะสิ่ งที่ปนเปื้ อนในน้ าได้ดี รวมถึงเกิดการ
เกาะรวมตัวเป็ นอนุ ภาคกลุ่มใหญ่และแยกออกจากได้ง่าย ส่ วนขั้วอลูมิเนี ยม จะเกิ ดโพลิเมอไรเซชัน และเกิดเป็ น
อะลูมิเนี ยมไฮดรัสที่มีประจุหลากหลาย ซึ่ งมีสมบัติในการดูดซับดี แต่อย่างไรก็ตามก็ข้ นึ อยูก่ บั สิ่ งที่ปนเปื้ อนที่อยูใ่ น
น้ าด้วย (ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล , 2557) โดยมีการศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดน้ าเสี ยสี ยอ้ มไหมสี แดง
โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ าที่ ใช้ข้ วั เหล็ก ซึ่ งผลการทดลองที่ ได้ประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดซี โอดีร้อยละ 79
และการบาบัดสี ร้อยละ 95 (ศตวรรษ และวัชรวิชญ์, 2562) และยังมีการศึกษาแบบจาลองสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการ
บาบัดน้ าเสี ยที่ ปนเปื้ อนฟอสเฟตด้วยกระบวนการเคมี ไฟฟ้ าโดยใช้อลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด ระยะห่ างระหว่างขั้ว
เท่ ากับ 2 เซนติเมตร พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดฟอสเฟตโดยเฉลี่ ยสู งถึงร้อยละ 81.78 (พงศ์ลดั ดา และคณะ,
2555) นอกจากนี้ การก าจัดความกระด้างในน้ าบาดาลด้วยวิ ธี การรวมตะกอนด้วยไฟฟ้ าโดยใช้แผ่นอะลูมิ เนี ยมเป็ น
ขั้วไฟฟ้ า พบว่าที่ กระแสไฟฟ้ า 7.2 ± 0.3 A ระยะห่ างระหว่างแผ่นขั้วไฟฟ้ า 1 cm และเวลาทาปฏิกิ ริยา 60 min โดยมี
ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดค่าปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ ค่าการนาไฟฟ้ า และความกระด้างรวมได้ร้อยละ 74.2,
75.0 และ 95.1 ตามลาดับ (สันติ รักษาวงศ ศศิธร สายแก้ว และสิ ริประภัสสร์ ระย้าย้อย, 2563)
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ดังนั้น การศึกษาวิจยั นี้ จึงได้ทาการบาบัดน้ าเสี ยจากปัสสาวะของช้างโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
โดยมีข้ วั อิเล็คโทรดเป็ นเหล็ก (2H2O + 2e- 2OH- + H2(g) ขั้วแคโทด) และอลูมิเนี ยม (Al3+ + 3e- ขั้วแอโนด) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัดปั สสาวะช้าง ได้แก่ ความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์) และระยะเวลา
ที่เกิดปฏิกิริยา (นาที) ที่เหมาะสม โดยใช้แผ่นขั้วเหล็กและอลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด โดยจะช่วยลดการปนเปื้ อน
ของน้ าเสี ยที่ลงไปสู่ น้ าใต้ดินและแหล่งน้ าสาธารณะก่อให้เกิดความยัง่ ยืนทางน้ าและถูกหลักสุ ขาภิบาล
วิธีดำเนินกำรวิจัย
น้ าเสี ยที่ใช้ในการศึกษาทดลองเป็ นน้ าปั สสาวะจริ ง โดยเก็บจากท่อปั สสาวะช้างโดยตรงและรวบรวมจาก
ช้างเพศผู ้ อายุป ระมาณ 10 ปี จานวน 1 ตัว และผสมรวมกันในแต่ ละช่ วงเวลา จากนั้นท าการเก็บ ตัวอย่างน้ าที่
อุณหภูมิต่ากว่า 4 องศาเซลเซียสและนามาทาการทดลองภายใน 1 วัน
ชุดการทดลองการบ าบัดน้ าเสี ยด้วยกระบวนตกตะกอนด้วยไฟฟ้ ามี เครื่ องมื อและอุป กรณ์ ที่ ใช้ในการ
ทดลองประกอบด้วย เครื่ องจ่ายไฟฟ้ าที่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ด 30 โวลต์และมี กระแสไฟฟ้ าที่ 50 แอมแปร์
(Switching DC Power Supply Operation Manual V1.3 ยี่ ห้ อ Twintex , Voltage 30 V, Current 50 A ) ต่ อ เข้า กั บ
ขั้วไฟฟ้าที่เป็ นขั้วอิเล็คโทรดชนิ ดขั้วเหล็กและขั้วอลูมิเนียม ขนาด 9 x 6.5 เซนติเมตร มีความหนาของแผ่นขั้วไฟฟ้า
4 มิลลิเมตร โดยขั้วอิเล็คโทรดทั้งสองแผ่นจะยึดติดกับขาตั้งที่ มีการปรับระยะห่ างของการวางขั้วทั้งสองแผ่นที่ 5
เซนติเมตร ขั้วอิเล็คโทรดที่ประกอบและติดตั้งกับเครื่ องจ่ายไฟฟ้ าแล้วจะถูกจุ่มลงในน้ าเสี ยที่บรรจุอยู่ในบีกเกอร์
ขนาด 2 ลิตร โดยมีปริ มาตรของน้ าเสี ยอยู่ 1.5 ลิตร ดังแสดงรู ปชุดการทดลองในรู ปที่ 1 ก่อนการเริ่ มต้นการทดลอง
จาเป็ นจะต้องทาการเตรี ยมขั้วไฟฟ้ าชนิ ดของแผ่นเหล็ก โดยนาไปแช่ดว้ ยกรดไฮโดรคลอริ กเข้มข้น 35% เป็ นเวลา
15 นาที ล้างด้วยน้ ากลัน่ ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วล้างด้วยน้ ากลัน่ อีกรอบ นาไปเข้าตูอ้ บที่ 105 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง
ปัจจัยในการศึกษา คือ การศึกษาหาค่าสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ามีการใช้แผ่น
ขั้วเหล็ก และอลู มิ เนี ยมเป็ นขั้วอิ เล็ค โทรด จะใช้ตัวแปรอยู่ 2 ตัวแปร คื อ ความต่ างศัก ย์ไ ฟฟ้ าที่ เหมาะสม และ
ระยะเวลาในการบ าบัดที่เหมาะสม โดยทาการทดลองปรับความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ กับปรับ
ระยะเวลาในการบาบัดที่ 15, 30, 45, 60 และ 90 นาที นาไปวิเคราะห์หาค่าการบาบัด ได้แก่ ค่าฟอสเฟต (PO₄--P)
ด้วยเครื่ อง Spectrophotometer รุ่ น Prove300/ชุดคิด Test 114842 ค่าซี โอดี วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Closed-Reflux Method
และค่าแอมโมเนี ยไนโตรเจน (NH3) วิเคราะห์ดว้ ยวิธีฟีเนต (Phenate Method) ดังแสดงแผนภาพสรุ ปขั้นตอนการ
ทดลองในรู ปที่ 2
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รู ปที่ 1 แบบจาลองอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าโดยใช้ข้วั เหล็กและขั้วอลูมิเนียม
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
1. คุณลักษณะน้ำเสี ย
ในการศึ กษาการบาบัดน้ าเสี ยจากปั ส สาวะของช้างโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ าที่ มีเหล็กและ
อลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด ทาการแปรเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ โดยมีระยะเวลาการ
ทาปฏิกิริยาที่ 15, 30, 45, 60 และ 90 นาที ซึ่งผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบคุณลักษณะของน้ าเสี ยของปัสสาวะ
ช้างก่อนการทดลอง ได้แก่ ค่าฟอสเฟต ค่าซี โอดี ค่าแอมโมเนี ยไนโตรเจน และค่าพีเอช แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งมา
จากคุณลักษณะของน้ าเสี ยจากปัสสาวะจริ งของช้าง
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พบว่ามีค่าเป็ นด่าง โดยมีค่าฟอสเฟตเกินมาตรฐานน้ าทิ้ง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกรมควบคุม
มลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ตำรำงที่ 1 คุณลักษณะน้ าเสี ยของปัสสาวะช้างที่ใช้ในการทดลอง
พำรำมิเตอร์
ค่ำน้ำเข้ำ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ฟอสเฟต (mg/L)
ซีโอดี (mg/L)
แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/L)

9± 1.0
150± 18
58,400± 4,582
1,326± 256

ค่ำมำตรฐำนน้ำทิง้
5.5-9.0
2
120
0.50

2. ผลของประสิทธิภำพกำรบำบัดค่ำฟอสเฟส ค่ำซีโอดี และค่ำแอมโมเนียไนโตรเจน
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพในการบาบัดน้ าเสี ย ที่ทาการแปรเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 10, 15 และ 20
โวลต์ และมีระยะเวลาการบาบัดที่ 15, 30, 45, 60 และ 90 นาที ผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบัด ฟอสเฟตมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากค่ า ความต่ า งศัก ย์ไ ฟฟ้ า ที่ 10 และ 15 โวลต์ มี
ประสิ ทธิภาพในการบาบัดฟอสเฟตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 20 โวลต์ มีประสิ ทธิภาพใน
การบ าบัด ฟอสเฟตเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งเห็ น ได้ชัด (รู ป ที่ 3) โดยพบว่า ระยะเวลาในการบ าบัด ที่ น านขึ้ น จะส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดฟอสเฟตเพิ่มขึ้นอี กด้วย เนื่ องจากมี สามารถในการกาจัดธาตุอาหารที่ มีผลกระทบต่อ
ระบบนิ เวศ ที่เรี ยกกันว่าปรากฏการณ์ยูโทรฟิ เคชัน่ ซึ่ งเป็ นมลภาวะจากธาตุอาหารพืชและเป็ นปั ญหามลพิษทางน้ า
อย่างรุ นแรง โดยการบาบัดฟอสเฟตจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งเมื่อใช้ความต่างศักย์ที่ 20 โวลต์ และเริ่ มมีประสิ ทธิ ภาพ
การบาบัดที่คงที่เมื่อระยะเวลา 60 นาที โดยในช่วงความต่างศักย์ที่ต่ากว่าจะมีประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกัน
ส่ วนประสิ ท ธิ ภาพในการบ าบัดค่าซี โอดี น้ ัน จากการทดลองประสิ ทธิ ภาพการบาบัดซี โอดี โดยใช้วิธี
Closed-Reflux Method พิจารณาที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ 20 โวลต์ มีประสิ ทธิ ภาพของการบาบัดค่าซีโอดีสูงขึ้น (รู ป
ที่ 4) และระยะเวลาในการบาบัดที่นานขึ้น จะก่อให้เกิดการกัดกร่ อนของขั้วอลูมิเนี ยมจากปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ ของ
ขั้วแอโนดและปฏิกิริยารี ดกั ชัน่ ของขั้วแคโทดที่มากขึ้น เนื่องจากขั้วอิเล็กโทรดที่มีการกัดกร่ อนนั้นจะทาให้เกิดการ
จับตัวและตกตะกอนได้ดี และความสามารถของการบาบัดซี โอดีก็ข้ ึนอยู่กบั ปริ มาณของสารแขวนลอยในน้ าเสี ย
ด้วย โดยการใช้ความต่างศักย์ต่าๆ ทาให้เกิดการละลายของไอออนแต่ไม่เกิดการบาบัดที่ดีทาให้ไม่สามารถบาบัดน้ า
ได้และเกิดเป็ นตะกอนตกค้างทาให้ค่าซี โอดีในน้ าเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้ าจะเห็นประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
อย่างชัดเจนโดยประสิ ทธิภาพเริ่ มคงที่เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 40 นาที
ส าหรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบ าบัดค่ าแอมโมเนี ย ไนโตรเจน จากการทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพการบ าบัด
แอมโมเนียไนโตรเจน โดยวิธีฟีเนต (Phenate Method) พบว่าระยะเวลาในการบาบัดที่ 30 และ 45 นาที ที่ความต่าง
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ศัก ย์ไ ฟฟ้ า 20 โวลต์ (รู ป ที่ 5) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบัด ค่ า แอมโมเนี ย ไนโตรเจนได้ดี เนื่ อ งจากน้ าเสี ย มี
แอมโมเนี ย ในปริ ม าณที่ สู งมาก จึ ง ท าให้ มี ต ะกอนเกิ ดขึ้ น เป็ นจานวนที่ เยอะ ดัง นั้น เมื่ อ เกิ ด การละลายของขั้ว
อิเล็กโทรดลงในน้ าเสี ยจากระยะเวลาบาบัดที่เหมาะสม จะทาให้มีการจับตัวเป็ นก้อนและไฮดรอกไซด์ของโลหะจะ
ทาให้เกิดการรวมตัวเป็ นอนุ ภาคหรื อตกตะกอน ที่ ช่วยดูดซับสิ่ งปนเปื้ อนในน้ าเสี ยได้ โดยประสิ ทธิ ภาพของการ
บาบัดแอมโมเนียจะสูงในช่วงแรกในทุกๆ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที
ดังนั้นจากผลการทดลองทั้งหมด ทางผูว้ ิจยั จึงนามาใช้ในการตัดสิ นใจเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการบาบัด
น้ าเสี ยจากปั สสาวะของช้างโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าที่ มีเหล็กและอลูมิเนี ยมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดสารมลพิษที่สาคัญในน้ าเสี ยและระยะเวลาที่ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดสู ง โดย
พบว่าการใช้ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่ 20 โวลต์ และมีระยะเวลาการบาบัดที่ 60 นาที เป็ นค่าที่เหมาะสมสาหรับขั้ว
อิเล็คโทรดแบบผสมนี้ ดังนั้นผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับงานวิจยั ต่อไปว่าควรมีการทดลองด้วยสภาวะที่เหมาะสม
นี้กบั ขนาดทดลองที่ขยายขึ้นเพื่อให้มีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้งานได้จริ งและควรมีการปรับเปลี่ยนชนิ ดของ
ขั้วอิเล็คโทรดที่เหมาะสมมากขึ้น

รู ปที่ 3 ประสิ ทธิภาพการบาบัดฟอสเฟตที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 10, 15 และ 20 โวลต์

รู ปที่ 4 ประสิ ทธิภาพการบาบัดซีโอดีที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 10, 15 และ 20 โวลต์
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รู ปที่ 5 ประสิ ทธิภาพการบาบัดแอมโมเนียไนโตรเจนที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 10, 15 และ 20 โวลต์
สรุปผลกำรทดลอง
จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการบาบัดปั สสาวะช้างด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าที่มี
การใช้แผ่นขั้วเหล็กและขั้วอลูมิเนียมเป็ นขั้วอิเล็คโทรด โดยปรับเปลี่ยนค่าของความต่างศักย์ไฟฟ้าและระยะเวลาใน
การบาบัด พบว่าการใช้ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่สูง (20 โวลต์) และมีระยะเวลาการบาบัดที่นาน (60 นาที) สามารถ
กาจัดธาตุอาหารที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน่ ได้ในระดับดีมาก คือ สามารถลดค่าฟอสเฟตและแอมโมเนี ย
ไนโตรเจนได้ถึงร้อยละ 85.7 และ 75.1 ตามลาดับ และสามารถลดค่าซี โอดีได้สูงมากถึงร้อยละ 76.0 โดยน้ าเสี ยจาก
ปัสสาวะของช้างมีปริ มาณมลสารที่สูงมากและเกิดเป็ นตะกอนค่อนข้างเยอะ ซึ่ งก่อให้เกิดปัญหาน้ าใต้ดินหรื อแหล่ง
น้ าสาธารณะได้ ดังนั้นกระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้ าจึงเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่สามารถบาบัดมลสารและลด
ตะกอนที่ปนเปื้ อนในน้ าเสี ยได้เป็ นอย่างดี มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่า ไม่มีการใช้เคมี และใช้งานได้ง่ายอีกด้วย โดยใน
งานวิจยั ต่อไปควรมีการศึกษาระบบรวบรวมน้ าเสี ยจากปั สสาวะช้างให้สามารถนามาบาบัดได้ไม่ทิ้งลงสู่ แหล่งน้ า
หรื อบนดินโดยตรง และควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลตะกอนกับระยะเวลาในการบาบัด โดยการหา
จากปริ มาณของมวลตะกอนที่ตอ้ งการกาจัดจากการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้ทาการเก็บ
ข้อมูลในส่ วนนี้ ซึ่งจะได้ทาการศึกษาในงานวิจยั ในอนาคตต่อไป
กิตติกรรมประกำศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้ให้โอกาสและสถานที่ในการทา
การวิจยั และขอขอบคุณวังช้างอยุธยา แลเพนียดและควาญช้างที่ให้การสนับสนุนในการให้ขอ้ มูลและช่วยรวบรวม
ปัสสาวะช้างที่ใช้ในการทางานวิจยั ทาให้งานวิจยั บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้
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บทคัดย่อ
เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงได้ถูกออกแบบ และสร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อลดเวลา และแรงงานใน
การแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง เครื่ องประกอบด้วย โครงสร้างเครื่ อง ชุดสายพานลาเลียง ชุดใบมีด ระบบส่ งกาลัง
และใช้มอเตอร์ ฟ้ าขนาด 0.5hp หลักการทางานของเครื่ อง ผูใ้ ช้ป้ อนเมล็ดบัวหลวงเข้าช่ องป้ อน จากนั้นเมล็ดบัว
หลวงจะวิ่งไปบนสายพานจนไปสัมผัสกับใบมี ดที่ปลายสายพาน และปล่อยให้เมล็ดบัวหลวงร่ วงสู่ ด้านล่างของ
เครื่ อง จากการทดสอบที่ความเร็ วรอบของมอเตอร์ 1,200 , 1,400 และ 1,600 rpm พบว่า เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
สามารถทางานได้ดีที่ความเร็วรอบ 1,400 rpm มีความสามารถใน การทางาน 4.9 kg hr-1 เปอร์เซ็นต์ในการแกะเมล็ด
บัว 84.6 % เปอร์ เซ็นต์ความ เสี ยหาย 0 % อัตราการสิ้ นเปลื องพลังงานไฟฟ้ า 0.24 kW-hr จากการวิเคราะห์ ทาง
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมพบว่าเมื่อใช้ เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง 1,440 hr year-1 จะมีระยะคืนทุน 2 ปี หรื อ 732 วัน
และจุดคุม้ ทุน 161.49 hr year-1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับการแกะด้วยแรงงานคน
คำสำคัญ: การพัฒนา และการทดสอบ เมล็ดบัวหลวง ชุดใบม
Abstract
The lotus seed shell peeling machine was designed and created with the main purpose of reducing the time
and labor required to peel lotus seeds The machine consists of machine structure Conveyor set, blade set,
transmission system and use a 0.5hp electric motor. The principle of operation of the machine. Farmers enters
lotus seeds into the input field. Then the lotus seeds will run on the belt until it touches the blade at the end of the
belt. and let the lotus seeds fall to the bottom of the machine From testing at motor speeds of 1,200, 1,400 and
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1600 rpm, it was found that the lotus seed extractor was able to work well at 1,400 rpm, with the ability to work
4.9 kg hr-1 per cent to extract lotus seeds 84.6% per cent. Damage 0 % Electricity consumption rate 0.24 kW hr-1
from analysis In engineering economics, it was found that when using the lotus seed peeling machine 1,440 hr
year-1 , there was a payback period of 2 years or 732 days and a break-even point of 161.49 hr year-1 when
compared with manual sheep.
Keyword : Development, and testing, Lotus seeds, Blade set

บทนำ
เม็ดบัว หรื อ เมล็ดบัว คือส่วนของเมล็ดที่อยู่ขา้ งในฝักของบัวหลวง จัดเป็ นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ให้คุณค่าทาง
อาหารสู งไม่แพ้ธัญพืชตระกูลถัว่ ในปริ มาณสู ง เม็ดบัวให้สารอาหารที่ เป็ นคาร์ โบไฮเดรต และโปรตี นมากกว่า
สารอาหารจาพวกกรดไขมัน และเม็ดบัวยังเป็ นอาหารที่ ให้ แคลอรี่ ต่ า จึ งเหมาะอย่างยิ่งส าหรั บ ผูท้ ี่ ต้องการลด
น้ าหนัก หรื ออยู่ในช่วงที่ตอ้ งควบคุมอาหารนอกจากนี้ ในเม็ดบัวยังมีวิตามินและแร่ ธาตุที่มีประโยชน์อีกหลายชนิ ด
ไม่ว่าจะเป็ นวิตามินบี วิตามินเอ วิตามินอี ไฟเบอร์ แคลเซียม ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม โพแทสเซี ยม สังกะสี และเม็ด
บัวยังเป็ นแหล่งของสารต้านอนุ มู ล อิส ระ และมี ส ารไฟโตนิ วเทรี ยนท์ที่ มี ป ระโยชน์ต่อระบบภูมิ คุ้มกัน และมี
สรรพคุณช่วยต้านการอักเสบได้อย่างดีอีกด้วยโดยเม็ดบัวสามารถกินได้ท้ งั แบบสด หรื อนาไปผัดใส่ ในอาหารเมนู
ต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถนามาต้มทั้งแบบเป็ นน้ าซุปหรื อต้อมกินเป็ นของหวานก็ได้เช่นกัน ซึ่ งสู ตรอาหารที่ใช้เม็ด
บัวเป็ นส่ วนผสมนั้นมีอยู่มากมาย สามารถเลือกทาได้ตามความชอบ [1] ประโยชน์ของเมล็ดบัวหลวง ต่อการลด
น้ าหนักเพราะเมล็ดบัวเป็ นธัญพื ชที่ ให้ไฟเบอร์ สู ง จึ งช่ วยให้รู้สึ กอิ่ ม ได้นานมากขึ้ น ต่อต้านริ้ วรอย ในเม็ดบัวมี
เอนไซม์ ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการต่ อ ต้า นริ้ ว รอยแห่ ง วัย ที่ ชื่ อ ว่า L-isoaspartyl methyltransferase ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่
สรรพคุณในการรักษาและซ่ อมแซมโปรตีนที่ถูกทาลาย และกระตุน้ การสร้างคอลลาเจนในร่ างกาย ดีต่อสุ ข ภาพ
หั ว ใจ แมกนี เซี ย มที่ อ ยู่ใ นเม็ ด บัว เป็ นสารอาหารที่ ป ระโยชน์ แ ละช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพหั ว ใจ เพราะ
แมกนี เซี ยมจะเข้าไปช่วยเพิ่มปริ มาณของออกซิ เจนและกระตุน้ การไหลเวียนของเลือดและสารอาหาร ช่วยให้หลับ
สบาย เม็ดบัวมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยเพิม่ การไหลเวียนของเลือดในร่ างกาย หากระบบไหลเวียนโลหิ ตทางานได้ดี ก็
จะช่วยให้ร่างกายและสมองรู ้สึกผ่อนคลาย ไม่กระสับกระส่ าย สามารถนอนหลับได้ดีข้ ึน [2][3] แหล่งปลูกบัวเพื่อ
เก็บเมล็ดที่สาคัญ คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุ โลก พันธุ์บวั ที่นิยมปลูกเพื่อเก็บเมล็ด คือ
บัวหลวงพัน ธุ์ ป ทุ ม ซึ่ งมี ข นาดฝั ก ใหญ่ และมี เมล็ ดมากเกษตรกรผูป้ ลู ก บัวเพื่ อเก็ บ เมล็ ด จะเริ่ ม ปลู ก ในเดื อ น
พฤศจิกายน และสามารถเก็บเกี่ยวภายหลังปลูก 3-4 เดือน โดยมีวิธีการปลูกและดูแลรักษาเช่นเดียวกับบัวตัดดอก
เมื่อปลูกบัวได้ประมาณ 3-4 เดือน ก็จะเริ่ มเก็บฝักได้ ฝักแก่จะสังเกตได้จากฝักปลายเมล็ดเริ่ มแห้ง เป็ นสี เทา หรื อสี
ดา หากปล่อยให้แห้งทั้งฝักเมล็ดจะหลุดจากขั้ว ร่ วงง่าย ระยะเวลาตั้งแต่ดอกตูมถึงเก็บฝักได้ประมาณ 40-50 วัน บัว
จะให้ผลผลิตนานประมาณ 3-4 เดือน จากนั้นจะเริ่ มโทรม ในการเก็บฝักบัวนั้น จะใช้เรื อถ่อเข้าไปแปลงบัว แล้วใช้
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ไม้สอยฝั กบัวใส่ เรื อ เมื่อเก็บฝักได้เต็มลาเรื อแล้ว ก็ขนขึ้นมาเก็บรวมกันในลานดิน แล้วใช้ไม้ทุบให้ฝักฉี กเมล็ดแก่
จะร่ วงหลุดออกจากฝัก ถ้ายังมีเมล็ดบัวติดค้างในฝักอีกก็จะใช้คนแกะออกมา เมล็ดที่ได้จะนาไปตากแดดให้แห้ง
ประมาณ 2-3 แดด จากนั้นเอาตะแกรงร่ อนเอาเมล็ดลีบๆ หรื อเมล็ดเสี ยออก แล้วบรรจุเมล็ดบัวที่ดีลงกระสอบเตรี ยม
ส่ งขายต่อไป ผลผลิตเมล็ดบัวแห้งจะได้ไร่ ละประมาณ 144-180 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้ถงั ละ 120-400
บาท [4] สาหรับเมล็ดบัวสดนั้นเกษตรกรยังสามารถแปรต่อในการลอกเนื้ อเยื่อแทงดีบวั [5] เพื่อนาดีบวั ไปแปรรู ป
ต่อเป็ นผลิตภัณ ฑ์ชาดีบ ัว ปั จจุ บ ันได้มี การนาเมล็ดบัวมาแปรรู ป เป็ นขนมขบเคี้ยว อาหารคลี นส าหรั บ คนรั ก ษา
สุ ขภาพ เช่น บริ ษทั ทีแอลเทรดวินด์ จ.สุ รินทร์ ได้แปรรู ปเมล็ดบัวอบกรอบ ชารากบัวหลวง ชาดีบวั และชาใบบัว
วางจาหน่ายทัว่ ประเทศ และยังส่ งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ลาว เกาหลี ญี่ปุ่น กัมพูชา ส่งผลให้ยอดขายของบริ ษทั
ทีแอลเทรดวินด์ 150 ล้านบาทต่อปี [6]
เกษตรกรในปั จจุบนั การแปรรู ปเมล็ดบัวในการแกะเปลือกของเมล็ด เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ใช้แรงงานคน
ในการแกะทาให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังต้องใช้แรงงานที่มีความชานาญเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อเมล็ดบัวและความปลอดภัยของแรงงานในการแกะเมล็ดและยังมีความล่าช้าในการทางาน ดังรู ปที่ 1 เครื่ องแกะ
เมล็ดบัวหลวงที่ใช้อยู่ในปัจจุ บนั มีจุดบกพร่ องต่าง ๆ เช่น ต้องคัดแยกขนาดเมล็ดก่อนนาเข้าเครื่ อง เปอร์ เซ็นต์ความ
เสี ยหายจากการแกะและเปอร์เซ็นต์การแกะเมล็ดบัวหลวงและประสิ ทธิ ภาพในการทางานยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร ดังรู ปที่ 2 จึงได้ทาการวิจยั และพัฒนาเครื่ องแกะเมล็ดบัวในปัจจุบนั เพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในการแปรรู ปผลผลิตจากเมล็ดบัวหลวง[7]

รู ปที่ 1 การแกะเมล็ดบัวของเกษตรกรโดยใช้แรงงานคน

รู ปที่ 2 เครื่ องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวงที่มีประสิ ทธิภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการ
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วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
เพื่ อออกแบบและพัฒนาเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง ศึกษาและพัฒนารู ปแบบการแกะ ความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ในการแกะ และประเมิณสมรรถนะการทางานของเครื่ องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง มาทดแทนแรงงานคน
ลดการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่ องต้นแบบที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ศึกษำปัญหำและขั้นตอนในกำรแกะเมล็ดบัวหลวง
เพื่ อศึก ษาข้อมู ล และปั ญหาของการแกะเมล็ดบัวหลวงในปั จจุ บันของเกษตรกร ในปั จจุบัน เกษตรกรใน
อุตสาหกรรมชุมชนยังขาดแคลนเครื่ องจักรในการผลิตเพื่ อลดระยะเวลาในการผลิตให้ทนั ต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค จากการศึกษากระบวนการผลิตของ บริ ษทั ทีแอลเทรดวินด์ จ.สุ รินทร์ รับซื้ อผลผลิตเมล็ดบัวสดใน จ.
สุ รินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนามาแปลรู ปโดยใช้เครื่ องจักรมาทดแทนแรงงานคนในกระบวนการผลิต ซึ่ ง
บริ ษทั ทีแอลเทรดวินด์ มีกาลังผลิตถึง 30 ตัน/เดือน และสามรถเก็บได้ถึง 1 ปี จึงเห็นถึงความต้องการของเกษตรกร
รายย่อยที่ ตอ้ งการเพิ่มกาลังผลิตให้ทนั ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคจากการใช้แรงงานคนเป็ นหลักในผูผ้ ลิตราย
ย่อย
กำรศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของเมล็ดบัว
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดบัวหลวงที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวของเมล็ด ความกว้างของเมล็ด
ความหนาของเปลือกเมล็ดบัวหลวง เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงลักษณะการแกะเมล็ดบัวหลวง
โดยการสุ่มวัดเมล็ดบัวหลวงจานวน 200 เมล็ด ด้วยเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์พบว่ามีความยาวของเมล็ดที่ระหว่าง 19-23
mm เฉลี่ย 21 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง ที่ 14-17 mm เฉลี่ย 15.5 mm ความหนาของเปลือกเมล็ดบัวหลวง 1.1-1.3 mm
เฉลี่ย 1.2 mm
ศึกษำเครื่ องต้นแบบที่นำมำพัฒนำ
การศึกษาและทดสอบเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง (จตุรงค์ ลังกาพินธ์,สุนนั ปานสาคร,รุ่ งเรื อง
กาลศิ ริศิ ล ป์ ,มาสสุ ภา โพธิ์ รอด) เครื่ องแกะเปลื อกเมล็ดบัวหลวงได้ถู ก ออกแบบและสร้ างขึ้ นเพื่ อลดเวลาและ
แรงงานในการแกะเมล็ดบัวหลวงของเกษตรกรเครื่ องต้นแบบประกอบด้วยโครงสร้างเครื่ อง ชุดใบมีดกรี ด กลไก
Scotch Yoke ระบบส่ งกาลังและใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาด 0.25 แรงม้า เป็ นต้นกาลัง การทางานของเครื่ องเริ่ มจากผู ้
ควบคุมเครื่ องป้ อนเมล็ดบัวหลวงลงในช่องป้ อนทางด้านบนของเครื่ อง หลังจากนั้นเมล็ดบัวหลวงจะถูกลาเลียงเข้า
ไปในชุดใบมีดกรี ดโดยการเคลื่อนที่ของกลไก Scotch Yoke ซึ่ งชุดใบมีดกรี ดทาหน้าที่กรี ดตัดเปลือกตามแนวเส้น
รอบวงของเมล็ดบัวหลวงและปล่อยให้เมล็ดบัวหลวงร่ วงลงสู่ ช่องทางออกด้านล่างของเครื่ อง จากการทดสอบที่
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ความเร็ วรอบเฉลี่ย 7.5,8.5 และ 9.5 เมตรต่อนาที ตามลาดับ พบว่าเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงต้นแบบสามารถทางาน
ได้ดีที่ความเร็วเฉลี่ยของชุดใบมีดกรี ด 7.5 เมตรต่อวินาที มีเปอร์เซ็นต์ในการแกะเมล็ดบัว 79.8% เมล็ดบัวไม่มีความ
เสี ยหายมีความสามารถในการทางาน 2±0.21 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 0.8 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมพบว่าเมื่อใช้เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง 1,440 ชัว่ โมงต่อปี มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของเครื่ อง 6.9 บาทต่อกิโลกรัม ระยะคืนทุน 11.4 เดือน และจุดคุม้ ทุน185.3 ชัว่ โมงต่อปี [8]

รู ปที่ 3 เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงต้นแบบที่นามาพัฒนา
กำรออกแบบและสร้ ำงเครื่ องต้นแบบ
จากการศึกษาข้อมูลที่จาเป็ นต่อการออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบโดยหลักทางวิศกรรมและใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ [9][10] ในส่วนโครงสร้าง ชุดสายพานลาเลียงเมล็ด ช่องป้อนเมล็ด
ชุดใบมีดกรี ด ชุดปรับความแข็งของสปริ งผลักชุดใบมีด
หลักกำรทำงำนของเครื่ องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง
หลักการทางานของเครื่ องเริ่ มจากผูค้ วบคุม เครื่ องป้ อนเมล็ดบัวผ่านช่ องป้ อนเมล็ด สายพานจะท าหน้าที่
ลาเลียงเมล็ดเข้าสู่ ใบมีดกรี ดที่มีชุดปรับความแข็งของแรงกดใบมีด กรี ดตามเส้นรอบวงของเมล็ดบัวหลวง และ
ปล่อยลงทางช่องด้านล่างของเครื่ องโดยใช้ตน้ กาลังมอเตอร์ไฟฟ้า 0.5 แรงม้า ส่ งกาลังผ่านเกียร์ ทด 1:50 มายังชุด
สายพานลาเลียง เครื่ องต้นแบบที่ออกแบบและสร้างเสร็จ ดังรู ปที่ 10
โครงสร้าง ทาจากเหล็กกล่อง 2.5×2.5 เซนติเมตรนามาตัดประกอบเชื่ อมให้มีความกว้าง×ยาว×สู งเท่ากับ
32×42×39 เซนติเมตรและประกอบแผ่นสแตนเลสขนาดสู ง30เซนติเมตร 2 แผ่นเข้ากับฐานโครงด้านล่างมีหน้าที่
เป็ นโครงสร้างสาหรับยึดชุดมอเตอร์ชุดใบมีดและชุดลาเลียงเมล็ดช่องป้ อนและช่องทางออกของเมล็ดเข้าด้วยกัน
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รู ปที่ 4โครงสร้างเครื่ องแกะเมล็ดบัว
ช่องใส่เมล็ดบัวทาจากสแตนเลสหนา 1 มิลลิเมตรโดยมีขนาด 14×28×22 เซนติเมตรและแบ่งออกเป็ น 2
ช่อง ช่องป้อนเมล็ดบัวจะมีหน้าที่ป้อนเมล็ดบัวไปยังสายพานลาเลียงเพื่อเข้าสู่ชุดใบมีด

รู ปที่ 5 ช่องใส่เมล็ดบัว
ชุดสายพานลาเลียงเมล็ด ส่วนประกอบหลักคือเฟื องสายพานร่ องและเฟื องสายพานมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร รู เพลากลาง 18 มิลลิเมตร มีท้ งั หมด2ชุดทาหน้าที่ลาเลียงเมล็ดเข้าสู่ ชุดใบมีด

รู ปที่ 6 ชุดสายพานลาเลียง
ชุดใบมีดสาหรับแกะเมล็ดใช้ใบมีดคัตเตอร์ 30◦ขนาด18 มิลลิเมตรยึดติดกับพลาสติกที่นามาทาเป็ นฐาน
สาหรับรองรับใบมีดติดตั้งสปริ งเข้าที่ส่วนบนของพลาสติกเพื่อทาให้สามารถแกะเปลือกเมล็ดบัวได้หลาย
ขนาดและติดตั้งตัวปรับระยะห่างของใบมีดกับสายพาน
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รู ปที่ 7 ชุดใบมีดเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
ชุดระบบส่งกาลังและถ่ายทอดกาลัง ใช้มอเตอร์ขนาด0.5 แรงม้า เป็ นต้นกาลังถ่ายทอดกาลังไปยังเกียร์ทด
1:50 ส่งกาลังไปยังมู่เล่ยแ์ ละสายพาน

รู ปที่ 8 ระบบส่งกาลัง

รู ปที่ 9
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ออกแบบเครื่ องต้นแบบด้วยโปรแกรม Solid Work
ช่องป้อนเมล็ด
ชุดปรับแรงกดใบมีดกรี ด
ทางออกเมล็ด
ชุดใบมีดกรี ด
ชุดสายพานลาเลียงเมล็ด
มอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรงม้า
เกียร์ทดรอบ 1: 50
สายพานส่งกาลัง
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รู ปที่ 10 เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
กำรทดสอบและประเมิณสมรรถนะเครื่ องต้นแบบ
การทดสอบและประเมิ ณ สมรรถนะในการท างาน รวมทั้ง คุ ณ ภาพในการแกะเมล็ ด บัว หลวงโดยใช้
ความสามารถในการทางาน เปอร์เซ็นต์ในการแกะเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายหลังผ่านการแกะและอัตราการ
สิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ซึ่งคานวณได้จากสมการ ดังสมการที่ (1)
1) เปอร์เซ็นต์การแกะเมล็ด (%)
น้ าหนักของเมล็ดบัวหลวงที่แกะเปลือกได้
×100
น้ าหนักของเมล็ดบัวหลวงทั้งหมด

(1)

2) เปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายของเมล็ด (%) ดังสมการที่ (2)
น้ าหนักของเมล็ดบัวที่เสี ยหาย
×100
น้ าหนักของเมล็ดบัวทั้งหมด

(2)

3) ความสามารถในการทางาน (kg/hr) ดังสมการที่ (3)
น้ าหนักของเมล็ดบัวที่แกะเปลือกได้ท้ งั หมด
เวลาในการทางาน

(3)

4) อัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ดังสมการที่ (4)
W=
เมื่อ

IVt
1000

I = กระแสไฟฟ้า (A)
V = แรงดันไฟฟ้า (V)
t = เวลา (hr)
838

(4)
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ในการทดสอบใช้เมล็ดบัวจากในพื้นที่จงั หวัด นครสวรรค์ พบว่ามีความยาวของเมล็ดที่ระหว่าง 19-23 mm
เฉลี่ย 21 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง ที่ 14-17 mm เฉลี่ย 15.5 mm ความหนาของเปลือกเมล็ดบัวหลวง 1.1-1.3 mm เฉลี่ย
1.2 mm ในการหาอัตราการแกะที่เหมาะสมทาโดยการป้ อนเมล็ดบัวครั้งละ 500กรัมโดยทดสอบที่ความเร็ วรอบ 3
ความเร็ วรอบได้แก่ 1200,1400 และ1600 รอบต่อนาที โดยการเตรี ยมเมล็ดบัวหลวง 500 กรัม ทั้งหมด 3 กอง ปรับ
ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ที่1200 รอบต่อนาที ป้ อนเมล็ดบัวหลวงจานวน 500 กรัม จับเวลาเมื่อเริ่ มป้ อนเมล็ด จน
เสร็ จสิ้ นและทาการคัดแยกเมล็ดที่แกะโดยสมบูรณ์และเมล็ดที่แกะไม่สมบูรณ์ อัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ า
บันทึกผล โดยทาการทดลองแบบข้างต้นที่ความเร็ วรอบ 1400 และ1600 รอบต่อนาทีเพื่อหาความเร็ วเฉลี่ยที่ใช้ใน
การแกะโดยทาซ้ ากัน 3 ครั้งในแต่ละความเร็ วรอบ จากการทดสอบที่รอบของมอเตอร์ ความเร็ ว 1600รอบต่อนาที
พบว่าเมล็ดบัวที่ผา่ นการแกะมีการกรี ดไม่ครบรอบเมล็ดหรื อมีการไถลของใบมีดจึงทดสอบที่ความเร็วรอบลดลงมา
ที่1400 รอบต่อนาที และ 1200 รอบต่อนาที เพื่อคานวณวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เช่น ภาระค่าใช้จ่าย
จุดคุม้ ทุน ระยะเวลาในการคืนทุน ในการใช้เครื่ องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง
กำรวิเครำะห์ เชิงเศรษฐศำสตร์
เพื่ อ วิ เคราะห์ ค่ า ใช้จ่า ยในการท างาน การประเมิ ณ ค่ าใช้จ่ ายโดยรวมในการใช้เครื่ อ งโดยพิ จ ารณาจาก
เกษตรกรนาเครื่ องจักรมาใช้แทนแรงงานคนซึ่ งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ( Fixed cost) และ
ต้นทุนผันแปร (Variable cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่ อมราคาของเครื่ อง (คิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงเมื่อ
ประมาณอายุการใช้งานของเครื่ องเท่ากับ 5 ปี ) และค่าเสี ยโอกาสของเงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 10 เปอร์ เซ็นต์) ซึ่ ง
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณการใช้งานของเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
1. ค่าเสื่ อมราคา (Depreciation) คานวณได้จากสมการที่ (5)
p-s

D=( )
L

เมื่อ

(5)

D = ค่าเสื่ อมราคา (Bath/yr)
P = ราคาเครื่ องจักร (Bath)
S = มูลค่าซาก (Bath)
L = อายุการใช้งาน (year)

2. ค่าดอกเบี้ยหรื อค่าเสี ยโอกาสในการลงทุนดังสมการที่ (6)
I=
839

(p+s)
2

i

(6)
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เมื่อ I = ค่าดอกเบี้ย (Bath/yr)
𝑖 = อัตราดอกเบี้ยทศนิยม
3. ระยะเวลาในการคืนทุน (Pay Back Period, PBP)
เป็ นการคานวนหาระยะเวลาคืนทุนในการใช้งานเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงว่ามีระยะเวลากี่ปีจึงจะได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากับที่ลงทุนไป ดังสมการที่ (7)
PBP=

P

(7)

R

เมื่อ PBP = ระยะเวลาในการคืนทุน (year)
P = ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักร (Bath)
R = กาไรสุทธิต่อปี (Bath/yr)
4. จุดคุม้ ทุน (Breaak Even Point)
การคานวณหาจุดคุม้ ทุนในการใช้เครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงเปรี ยบเทียบจากการใช้เครื่ องจักรและแรงงานคนใน
การทางาน ดังสมการที่ (8)
BEP=
เมื่อ

Fc
B-VC

(8)

BEP = จุดคุม้ ทุน (hr/yr)
Fc = ค่าใช้จ่ายคงที่ (Bath/yr)
B = อัตราการรับจ้าง (Bath/hr)
VC = ค่าใช้จ่ายผันแปร (Bath/hr)

ผลกำรวิจัย
จากการทดสอบสมรรถนะการทางานของเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงที่ความเร็วรอบ 1200,1400 และ 1600
รอบต่อนาที มีอตั ราการแกะอยูท่ ี่ 79.5,84.6และ77.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งความเร็วรอบที่1400 รอบต่อนาที มี
อัตราการแกะเฉลี่ยดีที่สุด 84.6 เปอร์เซ็นต์ผลที่ได้แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือการกรี ดรอบวงการกรี ดไม่ครบรอบซึ่ง
การกรี ดไม่ครบรอบหรื อการกรี ดไม่ตรงตามความต้องการสามารถนาเข้าเครื่ องกรี ดซ้ าได้ และการเสี ยหายหลังการ
กรี ดของเมล็ดตามขั้นตอนดังรู ปที่ 11
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รู ปที่ 11 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
1. เมล็ดบัวที่ใช้ในการทดสอบ
2. เมล็ดบัวที่ผา่ นการแกะสมบูรณ์
3. เมล็ดบัวที่ผา่ นการแกะไม่สมบูรณ์
4. เมล็ดบัวที่เกิดความเสี ยหายจากการแกะ
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนของเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
จากผลการทดสอบดังรู ปที่ พบว่าความสามารถในการแกะเมล็ดบัวหลวงจะเพิ่มขึ้นตามความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ ที่เพิ่มขึ้นที่ความเร็ ว 1,200 1,400 และ1, 600 รอบต่อนาทีจะมีความสามารถในการทางานอยู่ที่ 3.8,4.9และ
5.1กิโลกรัมต่อชัว่ โมง

รู ปที่ 12 เปอร์เซ็นต์แสดงความสามารถในการแกะเมล็ดบัวหลวง
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เปอร์ เซ็นต์กำรแกะเมล็ดบัวของเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
จากการทดสอบดังรู ปที่ พบว่าเปอร์เซ็นต์การแกะเมล็ดของเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงมีสมรรถนะสูงสุดที่
ความเร็วรอบที่ 1,400 รอบต่อนาที โดยมีเปอร์เซ็นต์การแกะอยูท่ ี่ 84.6 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ความเร็วรอบมอเตอร์
1,200 และ1,600 รอบต่อนาที มีเปอร์เซ็นต์การแกะอยูท่ ี่ 79.5 และ77 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ

รู ปที่ 13 เปอร์เซ็นต์การแกะเมล็ดบัวของเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
เปอร์ เซ็นต์ควำมเสียหำยของเครื่ องแกะเมล็ดบัว
จากรู ปที่6 พบเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายของเครื่ องแกะเมล็ดบัวในความเร็ วรอบของมอเตอร์ที่ 1,200 ,1,400
และ1,600 จะมีเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายอยู่ที่ 0.13,0และ0.13 จะเห็นได้ว่าในรอบความเร็ วของมอเตอร์ที่ 1,400 รอบ
ต่อนาที ไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อเมล็ดบัว

รู ปที่ 14 กราฟแสดงความเสี ยหายของเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง
อัตรำกำรสิ้นเปลืองพลังงำนไฟฟ้ำ
จากการทดสอบดังรู ปที่ พบว่าอัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงมีค่าเพิ่มขึ้น
ตามความเร็วรอบของมอเตอร์ โดยที่ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1,200 1,400 และ1,600 รอบต่อนาที จะมีอตั ราการ
สิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอยูท่ ี่ 0.11 0.24 และ0.35 กิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง
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รู ปที่ 15 กราฟแสดงความเสี ยหายของเมล็ดบัวหลวง
กำรประเมิณผลและกำรวิเครำะห์ เชิงเศรษฐศำสตร์
จากการวิเคราะห์เชิ งเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมโดยคิดราคาเครื่ องต้นแบบ30,000บาทอายุก ารใช้งาน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ ย 10 % ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน 1 คน ความสามารถในการทางาน 4.9 กิโลกรัมต่อชั่วโมงอัตราการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า 0.24 กิ โลวัตต์ต่อ ชั่วโมง ถ้าใช้เครื่ องต้น แบบ 6 เดื อน หรื อ 1440ชั่วโมงต่ อปี (ท างานวัน ละ8 ชั่วโมง) มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยของเครื่ องแกะเมล็ดบัว 9.81 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี จุดคุม้ ทุน 161.49 ชั่วโมงต่อปี
เมื่อเทียบกับแรงงานคน 1 คน ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 20 บาทต่อกิโลกรัม
สรุปผลกำรทดลอง
จากการศึกษาปัญหาและวิธีการแกะเมล็ดบัวหลวงของเกษตรกร การแกะเมล็ดบัวหลวงที่ใช้แรงงานคนใน
การแกะต้องใช้เวลานานเมื่อเทียบกับปริ มาณที่แกะได้ส่งผลให้เกิดความเหนื่ อยล้าในการทางานอาจส่ งผลให้เกิด
อุบตั ิเหตุในการทางานได้เนื่ องจากในการแกะใช้มีดหรื อสิ่ งมีคมในการแกะ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกษตรกรพบเจอ จึง
สร้างเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวง โดยศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของเมล็ดบัว และวิธีการแกะ จึงได้ออกแบบเครื่ องแกะ
เมล็ดบัวหลวง มีส่วนประกอบหลักดังนี้ โครงสร้างของเครื่ อง ชุดใบมีด สายพานลาเลียงเมล็ด ช่องป้อนเมล็ด ระบบ
ส่ งกาลัง ซึ่ งเครื่ องแกะเมล็ดบัวหลวงสามารถทางานตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และยังสามารถทางานได้ต่อเนื่ อง
ประหยัดแรงงานและยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยมีสมรรถนะในการทางาน 4.9 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ที่ความเร็ ว
รอบ 1,400 รอบต่อนาที ไม่มีอตั ราการสู ญเสี ย หรื อเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายที่ 0 เปอร์เซ็นต์ ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง
0.24 กิ โลวัตต์ต่อชั่วโมง เปอร์ เซ็ นต์ในการแกะเมล็ด 84.6 เปอร์ เซ็ นต์ มี จุดคุม้ ทุนที่ 161.49 ชั่วโมงต่อปี เพื่ อให้
เกษตรกรได้มีเครื่ องจักรที่สามารถเพิ่มผลผลิตการแปรรู ปได้มากยิง่ ขึ้นและลดระยะเวลาในการผลิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มชุดใบมีดกรี ดเมล็ดบัวหลวงเพื่อเพิ่มปริ มาณการแกะได้มากยิง่ ขึ้น
2. ควรหาใบมีดกรี ดที่มีความคมมากกว่าใบมีดที่ได้นามาทาการทดลอง
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3. ควรเพิ่มชุดคัดแยกเปลือกและเมล็ดหลังจากการแกะ
4. ช่องป้อนเมล็ดมีการติดขัดบ้างต้องป้อนไม่ให้เร็วเกินไป
กิตติกรรมประกำศ
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเป็ นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง เนื่ องจาก
ค่าพลังงานไฟฟ้ามีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องสวนทางกับราคาอุปกรณ์ของระบบที่มีลดลง การออกแบบระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้และกาลังการผลิตติดตั้งนิ ยมคานวณด้วยโปรแกรมเชิงพานิ ชน์
เช่น โปรแกรม PVsyst การคานวณดังกล่าวไม่คานึงถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าหรื อความต้องการกาลังไฟฟ้าจริ งที่
เกิดขึ้นในอาคาร ผลลัพธ์จากการคานวณจึงไม่สามารถนาไปใช้วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพที่แท้จริ งของระบบโดยรวม
ได้อย่างถูกต้อง บทความนี้นาเสนอการศึกษาศักยภาพและผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาของกลุ่มอาคารในพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กาลังการผลิต
ติดตั้งที่ได้จากการจาลองด้วยโปรแกรม PVsyst ถูกใช้ในการคานวณร่ วมกับข้อมูลความเข้มแสงจริ งเพื่อหาค่าของ
กาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้และจ่ายเข้าสู่ อาคารแต่ละหลัง พารามิเตอร์ จริ งของระบบถูกใช้ในการคานวณการไหลของ
ก าลังไฟฟ้ า ผลเฉลยการไหลของก าลัง ไฟฟ้ าในระบบแรงดัน ต่ าและแรงดัน ปานกลางถู ก น าไปใช้ห าค่ าของ
กาลังไฟฟ้ าที่ไหลเข้าสู่ ระบบอย่างแท้จริ ง อีกทั้งใช้ในการวิเคราะห์การสู ญเสี ยและประสิ ทธิ ภาพของระบบก่อน
และหลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ ดังนั้น ผลการศึกษานี้ จึงใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบและ
กาหนดกาลังการผลิตติดตั้งจริ งของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
คำสำคัญ: ค่าพลังงานไฟฟ้า ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์บนหลังคา การไหลของกาลังไฟฟ้า
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Abstract
Nowadays, solar rooftop power generation systems are widely popular because the cost of electric
energy is constantly increasing in contrast to the decline in system equipment prices. PV generation systems'
generated and installed capacity is commonly calculated by commercial programs such as PVsyst. The
calculations do not consider the behavior of electric loads or the actual power demand that arises in the building.
The calculated results cannot be used for analyzing the overall system's true performance. This paper presents a
study on the potential and impact of solar power generation on the roofs of buildings in the area of Rajamangala
University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi center. The installed capacity generated by the PVsyst
simulation is used for calculating together with the actual solar intensity data to determine the generated power
supplied to each building. The system's actual parameters are used as calculated the power flow. The power flow
solutions of low-voltage and medium-voltage systems are used for determining the actual power flow into the
system. It is used for analyzing the system's loss and efficiency with and without a PV generation system.
Therefore, the study results can be used as a guideline for the design and considered installation capacity of a
solar rooftop power generation system to reduce the university's overall cost of electric energy.
Keywords: Electric power cost, Solar rooftop PV generation system, Power-flow
บทนำ
ปั จจุบนั การผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ได้รับความนิ ยมกันอย่างแพร่ หลายเนื่ องจากแนวโน้มค่าพลังงาน
ไฟฟ้ ามีทิศทางสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนกลายเป็ นต้นทุนหลักในการดาเนิ นกิจการของอุตสาหกรรมหลายประเภท
แต่เดิมนั้นพลังงานไฟฟ้าจะถูกผลิตขึ้นและขายโดยการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และการไฟฟ้านคร
หลวงเท่านั้น โดยผูข้ ายจะกาหนดอัตราค่าไฟที่ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทและลักษณะของผูใ้ ช้ไฟ เช่นบ้านพักอาศัย กิจการ
ขนาดเล็ก และ กิจการขนาดใหญ่เป็ นต้น เมื่อพิจารณาถึงกิจการขนาดใหญ่ที่มีการดาเนินกิจการในช่วงกลางวันเป็ น
หลักและจะเป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้าในอัตรา TOU ซึ่งจะมีอตั ราค่าไฟสู งในช่วงเวลากลางวัน อาทิห้างสรรพสิ นค้า โรงงาน
หรื อหน่ วยงานราชการต่ างๆ ส่ ง ผลให้ค่ าไฟฟ้ าในแต่ล ะเดื อนมี ค่าสู ง ดังนั้น จึ ง มี ก ารน าระบบผลิ ตไฟฟ้ าด้วย
แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจ่ายเสริ มเข้ากับระบบเพื่อลดอัตราการซื้ อพลังงานไฟฟ้ าจาก
การไฟฟ้าลงซึ่งผลที่ได้ก็เป็ นที่น่าพอใจอย่างยิง่ และคุม้ ค่ากับการลงทุนเนื่องจากมีอตั ราการคืนทุนสั้น
ขั้นตอนแรกในการประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์คือการออกแบบระบบ ปั จจัยสาคัญที่ตอ้ ง
พิจารณาคือสถานที่และตาแหน่งติดตั้งแผงเซลล์เนื่องจากแผงควรติดตั้งในตาแหน่งที่เปิ ดโล่งสามารถรับแดดได้ท้ งั
วัน แต่ในความเป็ นจริ งแล้วทิ ศทางการติ ดตั้งแผงนั้นอาจจะไม่เป็ นไปตามหลักการนี้ เสมอไป เนื่ องด้วยอาคาร
ดังกล่าวอาจมีการก่อสร้างมานานแล้วหรื อมี ขอ้ จากัดในด้านตาแหน่ งที่ต้ งั ของอาคารที่ เป็ นไปตามพื้นที่ก่อสร้าง
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ดังนั้นการติ ดตั้งแผงบนหลังคาจึ งมี ทิ ศทางแตกต่างกันออกไปท าให้การรั บ แสงของแผงแต่ล ะชุ ดแตกต่างกัน
ออกไปด้วย จากปั ญหาดังกล่าว ในการออกแบบระบบจึงมีความต้องการทราบค่าของกาลังไฟฟ้ าหรื อพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ ส ามารถผลิ ตได้จริ งเมื่ อมี การติ ดตั้งแผงตามที่ ได้กาหนดไว้ ปั จจุ บนั มี โปรแกรมที่ ช่วยในการออกแบบ
ระบบผลิตไฟฟ้าซึ่ งนิ ยมกันอย่างแพร่ และมีความน่ าเชื่อถือเช่นโปรแกรม PVsyst ที่สามารถออกแบบระบบโดย
เลือกชนิ ดและขนาดของแผงตามต้องการเพื่อวางในตาแหน่งที่เหมาะสมกับรู ปแบบหลังคาของอาคาร พร้อมทั้ง
เลื อกอุปกรณ์ ประกอบอื่ นเช่ นอินเวอเตอร์ จากนั้นท าการคานวณค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ สามารถผลิ ตจากระบบใน
ระยะเวลารายเดื อนหรื อรายปี ผลลัพธ์ที่ได้ส ามารถนามาพิจารณาหาจุ ดคุม้ ทุนในการตัดสิ นใจเพื่อติดตั้งระบบ
ตามที่ออกแบบ
จากการศึกษาที่ผ่านมา [1] พบว่าค่ากาลังไฟฟ้าที่ระบบสามารถผลิตและจ่ายเข้าสู่ อาคารตามที่โปรแกรม
คานวณได้น้ นั ไม่ได้พิจารณาถึงปริ มาณการใช้กาลังไฟฟ้าจริ งภายในอาคารที่มีค่ามากหรื อน้อยเปลี่ยนแปลงไปตาม
ช่วงเวลา เช่น ในช่วงเวลาใดที่มีการใช้ไฟฟ้าในอาคารมากกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะสามารถจ่ายป้อนเข้าสู่ อาคารได้
มาก ในทางกลับกัน ช่วงเวลาใดมีการใช้ไฟฟ้าในอาคารน้อย ระบบผลิตไฟฟ้าก็จะไม่สามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าได้
ตามปริ มาณแสงที่ได้รับจริ งอย่างเต็มที่เนื่องจากขีดจากัดใน
การทางานของอินเวอเตอร์ ด้วยเหตุน้ ี จึงพอสรุ ปได้ว่ากาลังไฟฟ้าที่คานวณได้จากโปรแกรมข้างต้นนั้น เป็ นเพียง
การประมาณค่ากาลังการผลิตเบื้องต้นที่คานวณได้จากการเปลี่ยนรู ปพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้าและอยู่
ภายใต้ขอบเขตของการเลือกชนิ ดและขนาดของอุปกรณ์ตามที่ตอ้ งการเท่านั้น มิใช่ค่าพลังงานที่สามารถป้ อนเข้าสู่
ระบบจริ ง
มี ง านวิจยั ที่ ไ ด้ศึ ก ษาผลกระทบของการจ่ ายก าลังไฟฟ้ าที่ ผลิ ตได้เข้าไปในตัวอาคารแต่ก ารศึ ก ษาได้
พิจารณาแค่เพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น เช่น ในขณะที่มีความเข้มแสงอาทิตย์สูงสุ ด อีกทั้งการศึกษายังคลอบ
คลุมเพียงอาคารที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพียงอาคารเดียว ทาให้ไม่สามารถทราบพฤติกรรมที่แท้จริ งของการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์เข้ากับกลุ่มอาคารได้
บทความนี้ เริ่ มต้นด้วยการออกแบบและคานวณค่าผลลัพธ์ที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์บน
หลังคาของกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จากนั้นพิกดั กาลังของ
ระบบผลิตไฟฟ้าที่ออกแบบด้วยโปรแกรม ถูกใช้เป็ นค่ากาลังการผลิตที่พิกดั ของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจาย
ตัว (Distribution Generator) ในการศึ ก ษาและค านวณการไหลของก าลัง ไฟฟ้ า ในระบบจริ ง ในขั้น ตอนนี้
กาลังไฟฟ้าที่ถูกป้ อนเข้ามาในระบบจะมีค่าแปรตามความเข้มของแสงอาทิตย์ โดยที่โหลดไฟฟ้าภายในอาคารแต่
ละหลัง เช่น แสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่ องปรับอากาศจะมีการใช้กาลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตาม
การใช้งานในแต่ละวัน ค่าพารามิเตอร์ จริ งของระบบจ่ายไฟฟ้าทั้งด้านแรงดันปานกลางและแรงดันต่าถูกใช้ในการ
คานวณเพื่อการสาธิ ตระบบให้เสมือนจริ ง ความละเอียดในการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้ าถูกกาหนดตาม
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ข้อมู ลความเข้ม ของแสงอาทิ ตย์โดยใช้ขอ้ มูล จากแสงอาทิ ตย์จริ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี ที่ ความละเอียดทุก 1 นาที
(525,600 ค่าต่อ1ปี ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะและความเร็ วในการคานวณของโปรแกรมที่สร้างขึ้น
ผลที่ลพั ธ์ที่ได้จากการคานวณคือค่าพลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าสามารถป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้จริ ง
รวมถึงค่าพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสี ยและประสิ ทธิภาพที่แท้จริ งของระบบเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกาลังไฟฟ้า
ของโหลดในอาคารตามเวลาจริ ง ผลการคานวณสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ น ใจกาหนดขนาดของกาลังการผลิต
ติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้กาลังไฟฟ้ าในอาคาร เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าด้วย
แสงอาทิตย์บนหลังคาและสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการศึกษาในขั้นสู งขึ้นต่อไป
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ลักษณะทำงกำยภำพของระบบจ่ ำยไฟฟ้ ำของศูนย์ สุพรรณบุรี
ระบบจ่ายไฟฟ้าของศูนย์สุพรรณบุรีมีลกั ษณะการจ่ายไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางให้กบั หม้อแปลงไฟฟ้า
ของอาคารขนาด 500kVA รวม 8 เครื่ องแบบแขนงหรื อ Radial เริ่ มต้นจ่ายไฟฟ้ าผ่านเครื่ องวัดของการไฟฟ้ าเข้าที่
อาคารหลังแรกทางด้านทิศเหนื อ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ไปจนสิ้ นสุ ดที่อาคารกิจการนักศึกษาทางทิศใต้ของพื้นที่
ตามรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ลักษณะพื้นที่ภายใน มทร.สุ วรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
2. กำรจำลองระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนงำนแสงอำทิตย์ด้วยโปรแกรม PVsyst
โปรแกรม PVsyst ใช้เพื่อออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีฟังก์ชนั่ ในการออกแบบที่
สามารถเลือกได้แบ่งเป็ นระบบเชื่อมต่อกับการไฟฟ้ า (Grid Connected) และระบบแยกตัวอิสระ (Standalone) [1]
การออกแบบผูใ้ ช้งานจะต้องระบุ ล ัก ษณะทางกายภาพของระบบที่ ตอ้ งการเพื่ อเป็ นข้อมู ล เบื้ องต้น ส าหรั บการ
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ออกแบบ เช่น ขนาดและชนิดของแผงเซลล์และอินเวอเตอร์ โดยสามารถเลือกได้ตามรายชื่อผลิตภัณฑ์และผูผ้ ลิตใน
โปรแกรม ตาแหน่ งและทิ ศ ของการติ ดตั้งแผงขึ้น อยู่กับ อาคารหรื อพื้ นที่ ต้องการติ ดตั้ง ความเข้มแสงอาทิ ตย์ที่
โปรแกรมจาลองให้กบั ระบบที่ออกแบบนั้นจะขึ้นอยู่กบั ตาแหน่งพิกดั ละติจูดและลองติจูดของสถานที่ติดตั้ง โดย
นามาจากข้อมูลแสงอาทิตย์ยอ้ นหลังในฐานข้อมูลของโปรแกรม ซึ่งจะมีความเข้มของแสงที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ของโลก ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การจาลองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์โดยโปรแกรม PVsyst
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจาลอง จะแสดงพลังงานไฟฟ้าที่ระบบสามารถผลิตออกมาได้ในช่วงรายเดือนและราย
ปี รวมถึงค่าตัวแปรต่างๆของระบบคานวณได้เช่นประสิ ทธิภาพของระบบและการสู ญเสี ยในขั้นตอนต่างๆของการ
เปลี่ยนรู ปพลังงานที่ ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ผลการจาลองด้วยโปรแกรม PVsyst
3. กำรคำนวณกำรไหลของกำลังไฟฟ้ำ (Power flow calculation)
ในบทความนี้เลือกใช้วิธีการแพร่ กระจายถอยหลังและเดินหน้า Backward Forward Sweep Method ในการ
คานวณการไหลของกาลังไฟฟ้ าเพื่อวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ า
ด้วยแสงอาทิตย์ วิธีการดังกล่าวใช้หลักการคานวณโดยสร้างความสัมพันธ์ของสมการกระแสและแรงดันของเคอร์
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ชอฟ (KCL and KVL) ท าให้โ ปรแกรมการค านวณผลลัพ ธ์ ไ ด้อ ย่างรวดเร็ วและเหมาะสมกับ การน ามาใช้กับ
โครงข่ายแบบเรเดียลที่มีอตั ราส่วนค่า R/X ของสายสูง [2] – [3] ขั้นตอนวิธีในการคานวณแสดงตามรู ปที่ 4-5

รู ปที่ 4 การคานวณด้วยวิธีแพร่ กระจายแบบถอยหลัง (Backward Sweep)

รู ปที่ 5 การคานวณด้วยวิธีแพร่ กระจายเดินหน้า (Forward Sweep)
จากรู ป เมื่ อพิ จารณาที่ บ ัส i กระแสโหลดของบัส I i และกระแสที่ ไหลระหว่างบัส I ij (Branch current)
สามารถคานวณตามสมการที่ 1 และ 2
P − jQi
Ii = i
Vi*

(1)
(2)

Iij = I j +  I
kj jk

เมื่อ

Ii

คือกระแสของบัส i ,  คือเซ็ทของบัสที่อยูถ่ ดั ออกไปทางด้าน Downstream

I ij คือกระแสที่ไหล

จากบัส i ไปบัส j กระแสที่ไหลระหว่างบัสในรู ปของแมทริ ก  B  สามารถหาค่าได้โดย
การคานวณแพร่ กระจายถอดหลัง (Backward Sweep) จากความสัมพันธ์ของ  BIBC  (Bus Inject to Branch
Current Transformation Matrix) และแมทริ กกระแสของบัส  I  ดังสมการที่ 3
 B  =  BIBC   I 
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จากนั้นใช้ของกฎแรงดันของเคอร์ ชอฟในการคานวณแพร่ กระจายไปข้างหน้าเพื่อหาแรงดันที่บสั ต่างๆโดย
อาศัยเมทริ ก  BCBV  (Branch Current to Bus Voltage Transformation Matrix)และ เมทริ กกระแสระหว่างบัส
ที่คานวณได้จากสมการที่ 3 ดังสมการที่ 4 และ 5
V 
 j 

(4)

= Vi  − Vij 
 V 
ij 


=  I ij  Z ij  =  BCBV   B 

(5)

4. กำรผนวกระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยแสงอำทิตย์ กบั ขั้นตอนวิธีกำรคำนวณกำรไหลของกำลังไฟฟ้ำ
เมื่ อ พิ จ ารณาที่ บ ัส i ก าลัง ไฟฟ้ า จริ ง PPVi และก าลัง ไฟฟ้ า เสมื อ น jQPVi ที่ ผ ลิ ต ได้จ ากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ผ่านเครื่ องแปลงไฟฟ้าผกผัน (Inverter) จะถูกจ่ายเข้าสู่ บสั i และชดเชยให้กบั โหลด PLi และ jQLi ที่
ยังบัส i ก่อน หากกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้มีค่ามากกว่าความต้องการของโหลด กาลังไฟฟ้ าส่ วนที่เหลือจะไหลออก
ไปสู่บสั อื่นที่อยูใ้ กล้เคียงได้ ดังสมการที่ 6 [4]
Si = Pi + jQi = ( PLi + jQLi ) − ( PPVi + jQPVi )

(6)

ผลกำรวิจัย
1. กำรออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยแสงอำทิตย์บนหลังคำ
ในขั้นตอนกาหนดชนิ ดและขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ตอ้ งการ จากข้อมูลของแผงจะทราบถึงขนาด
ของแผงซึ่ งใช้ขอ้ มู ล ในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ปวาดขนาดของแผงเซลล์ตามสัดส่ วนจริ งลงบน
หลังคาในตาแหน่ งที่ คาดว่าจะสามารถติ ดตั้งได้อย่างปลอดภัยและรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด การออกแบบต้อง
คานึ งถึงน้ าหนักที่เพิ่มลงบนโครงสร้างเดิมของอาคารและที่ว่างเพื่อการบารุ งรักษาด้วย ตัวอย่างการออกแบบและ
ตัวอย่างการวางแผงบนหลังคาแสดงได้ดงั นี้

(ก) วางบนหลังคาแนวเอียง (ข)วางบนหลังคาแนวระนาบ
รู ปที่ 6 การออกแบบวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
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จากนั้น เลือกชนิ ดและขนาดของอินเวอร์ เตอร์ ตามที่ตอ้ งการโดยที่โปรแกรมจะมีความสามารถในการช่วย
ออกแบบระบบได้คือ หากการเลื อกชนิ ดอุป กรณ์ ที่ ใช้ในระบบไม่มี ความสัมพัน ธ์กัน โปรแกรมจะไม่ส ามารถ
คานวนผลลัพธ์ของการออกแบบได้ จนกว่าจะปรับแต่งระบบให้ได้ตามหลักเกณฑ์ซ่ ึงหมายถึงระบบที่ออกเป็ นจะ
ถูกตรวจสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานและเหมาะสมต่อการใช้งาน [5] เมื่อการคานวณเสร็ จสิ้ น ผลการคานวณแสดง
ให้เห็นถึงพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ตลอดระยะเวลาการจาลองโครงการ อีกทั้งยังแสดงถึงประสิ ทธิภาพต่างๆ
ของระบบเช่น การทางานของอินเวอร์เตอร์ การสูญเสี ยในขั้นตอนต่างๆของการผลิตไฟฟ้าเป็ นต้นดังรู ปที่ 7 และผล
การจาลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าของอาคารทุกหลังรวมถึงกราฟเปรี ยบเทียบเแสดงตามตารางที่ 1 ตามลาดับ

รู ปที่ 7 ผลการจาลองระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม PVsyst
ตำรำงที่ 1 พลังงานไฟฟ้าที่คานวณได้จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์โดยใช้โปรแกรม PVsyst
ชื่ ออาคาร
ศิลปศาสตร์ วิ ศวกรรมโยธา
ขนาดแผง (วัตต์)
300
300
จานวน (แผง)
192
76
กาลังผลิ ตติ ดตั้ง (กิ โลวัตต์)
57.60
22.80
เดื อน
ศิลปศาสตร์ วิ ศวกรรมโยธา
1
8,048
3,107
2
7,104
2,800
3
7,946
3,132
4
7,682
3,098
5
7,656
3,148
6
7,166
2,975
7
7,387
3,049
8
6,796
2,758
9
6,662
2,654
10
6,929
2,741
11
7,348
2,865
12
7,721
2,996
รวม
88,445
35,323

วิ ทยบริ การ บริ หารธุรกิ จ วิ ศวกรรมไฟฟ้า วิ ทยาศาสตร์
300
300
300
300
120
96
48
176
36.00
28.80
14.40
52.80
วิ ทยบริ การ บริ หารธุรกิ จ วิ ศวกรรมไฟฟ้า วิ ทยาศาสตร์
5,029
4,031
2,010
7,375
4,439
3,553
1,774
6,511
4,966
3,970
1,984
7,280
4,801
3,831
1,918
7,043
4,785
3,813
1,911
7,020
4,479
3,566
1,788
6,574
4,617
3,677
1,843
6,776
4,248
3,386
1,695
6,235
4,165
3,324
1,663
6,111
4,331
3,462
1,729
6,355
4,592
3,677
1,835
6,736
4,825
3,867
1,928
7,078
55,277
44,157
22,078
81,094
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อานวยการ กิ จการนักศึกษา
300
300
144
192
43.20
57.60
อานวยการ กิ จการนักศึกษา
4,888
7,466
4,498
6,805
5,409
7,792
5,270
7,764
5,541
7,943
5,221
7,533
5,426
7,713
4,821
6,921
4,540
6,620
4,520
6,734
4,551
6,914
4,672
7,139
59,357
87,344
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จากผลการคานวณเห็นได้ว่าพลังงานที่ ผลิตได้จะแปรตามกาลังการผลิ ตติดตั้งของระบบในแต่ละอาคาร
(ตารางที่ 1 คอลัมที่ 4 สี เทา) แต่เป็ นที่น่าสนใจคืออาคารที่มีกาลังผลิตติดตั้งเท่ากันเช่น อาคารศิลปศาสตร์และอาคาร
กิจการนักศึกษา กลับมีค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ผลิตได้ต่างกัน สาเหตุเป็ นเพราะ ทิศทางและมุมในการวางแผงเซลล์
แสงอาทิตย์รวมถึงลักษณะของระบบที่ออกแบบมีที่ความต่างกัน
2. กำรคำนวณกำรไหลของกำลังไฟฟ้ำผนวกระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยแสงอำทิตย์

รู ปที่ 8 ผังระบบจ่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
จากผังระบบจ่ายไฟฟ้าภายในตามรู ปที่ 8 เห็นได้ว่ามีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิตย์ในแต่ละ
อาคารโดยมี ข นาดก าลัง การผลิ ตตามตารางที่ 1 เนื่ อ งจากระบบไฟฟ้ าที่ ใช้ศึ ก ษาเป็ นอาคารสถานศึ ก ษาโหลด
เครื่ องใช้ไฟฟ้าหลักในแต่ละอาคารจึงประกอบด้วย โหลดแสงสว่าง เครื่ องใช้สานักงาน และเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งมี
การใช้กาลังไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆตามเวลาราชการคือ 8.30น. ถึง 16.30น. เป็ นหลัก ค่าพารามิเตอร์ของระบบจ่าย
ไฟฟ้าที่ใช้ในการคานวณ แสดงตามตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของระบบจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในการคานวณ
ITEM
TRANSFORMER
MV CABLE

DESCRIPTION
OIL TYPE (ONAN)
XLPE 25kV

RATED, DETAIL
500kVA 22000-400/230V
R=0.1955, XL=0.1842 Ω / km

LV CABLE

NYY 450/750V 185sq.mm.

R=0.1955, XL=0.1842 Ω / km
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ITEM

PV SYSTEM

DESCRIPTION
NYY 450/750V 25sq.mm.

RATED, DETAIL
R=0.8700, XL=0.1712 Ω / km

NYY 450/750V 16sq.mm.
ON-GRID STRING INVERTER

R=1.3760, XL=0.1791 Ω / km
INSTALLED CAPACITY SHOWN IN FIG.8

ผลการค านวณการไหลของก าลัง ไฟฟ้ า ของระบบจ่ า ยไฟฟ้ า ภายในมหาวิ ท ยาลัย ตามรู ป ที่ 8 แสดง
เปรี ยบเทียบกรณี ที่ไม่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ และมีการติดตั้งดังรู ปที่ 9 (ก) และ (ข)

(ก) กรณีไม่มีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
รู ปที่ 9 ผลการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้า

(ข) กรณีมีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

ตามรู ปที่ 9 ผลการคานวณอ้างอิงปริ มาณแสงอาทิตย์ในเวลา 12.00น. แสดงให้เห็นการไหลของกาลังไฟฟ้า
บัส ต่ างๆของระบบ รายละเอี ย ดที่ แสดงเปรี ย บเที ย บผลการค านวณในกรณี ที่ ไม่ มี และมี ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้วย
แสงอาทิตย์สรุ ปได้ดงั นี้ D คือกาลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อที่ อาคารทั้ง 8 หลัง A และ
F คือกาลังไฟฟ้าที่รับเข้าจากการไฟฟ้า B และ H คือพลังงานไฟฟ้า (หน่วยการใช้ไฟฟ้า) ที่ตอ้ งซื้ อจากการไฟฟ้า C
และ G คือกาลังสู ญเสี ยในระบบ และ I คือพลังงานสู ญเสี ยในระบบ ซึ่งจะน้อยกว่ากรณี ที่ไม่มีระบบผลิตไฟฟ้า จึง
ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบจ่ายไฟฟ้ามีค่าเพิม่ ขึ้นเป็ น 99.563 เปอร์เซ็นต์
เพื่อแสดงให้เห็นประสิ ทธิภาพในการคานวณที่รวดเร็ วของโปรแกรมที่ได้สร้างขึ้น จึงกาหนดกรณี ศึกษาให้
มีการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลแสงอาทิตย์จริ งในระยะเวลา 1ปี ที่ความละเอียดแสงทุก 1
นาที รวมเป็ น 525,600 ค่าตามรู ปที่ 10 (ก) ถูกป้ อนให้กบั ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับอาคารทั้ง 8
หลัง ตามรู ปที่ 9 โหลดภายในอาคารทั้ง 13 หลังถูกกาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาดังรู ปที่ 10 (ข)
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(ก) ความเข้มแสงอาทิตย์ระยะเวลา 1 ปี
(ข) กาลังไฟฟ้าของโหลดทั้ง 8 อาคาร
รู ปที่ 10 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
ผลการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้าโดยใช้ขอ้ มูลตามรู ปที่ 10 ในระยะเวลา 1 ปี (365วัน)สามารถสรุ ป
เปรี ยบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ตอ้ งซื้ อจากการไฟฟ้า (Energy From Grid) กาลังการสู ญเสี ยในระบบ (Total loss) และ
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบ (System_Eff) กรณี ที่มีและไม่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ได้ดงั รู ป

(ก) มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
(ข) ไม่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
รู ปที่ 11 ข้อมูลที่ใช้ในการคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
จากรู ปเห็นได้ว่า การจาลองการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ สามารถลดการซื้ อพลังงานจากการ
ไฟฟ้าลงได้ 443,967 kWh ต่อปี หรื อ 2,086,644 บาทต่อปี (พิจารณาค่าไฟฟ้า 4.70บาทต่อหน่วย) และลดพลังงาน
สู ญ เสี ยในระบบได้ 2,596 kWh ต่อปี และส่ งผลท าให้ประสิ ท ธิ ภาพโดยรวมของระบบเพิ่ ม ขึ้น และเมื่ อพิ จาณา
ผลกระทบที่มีผลต่อระดับแรงดันในอาคาร แสดงตัวอย่างตามรู ปที่ 12

รู ปที่ 12 เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงดันที่อาคารอานวยการ
รู ปแสดง ผลของการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ บัส หมายเลข 28 อาคารอานวยการ สังเกตได้ว่าในช่วงเวลา
กลางวัน กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้และจ่ายเข้าสู่ แผงจ่ายไฟหลักของอาคาร จะช่วยชดเชยกาลังไฟฟ้าของโหลดภายใน
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อาคาร ส่งผลทาให้ระดับแรงดันไฟฟ้าของอาคารเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปริ มาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าอาคารมีค่าลดลง
แรงดันของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงตามความเข้มแสงและกาลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้กรณี
ที่มีการติดตั้งระบบผลิตทั้ง 8 อาคารจะมีค่าระดับแรงดันสู งกว่ากรณี ที่มีการติดตั้งระบบผลิตเพียงแค่อาคารหลังเดียว
สรุปผลกำรวิจัย
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิตย์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป PVsyst โดย
พิจารณาพื้นที่ หลังคา ทิ ศทางการวางแผงและรู ปแบบของระบบ ผลลัพ ธ์ที่ได้คือกาลังการผลิ ตติดตั้งจริ งและค่า
พลัง งานไฟฟ้ า ของระบบ ขั้น ตอนต่ อมา ก าลัง การผลิ ต ติ ด ตั้ง จริ ง จากโปรแกรม PVsyst ถู ก น ามาค านวณด้ว ย
โปรแกรมคานวณการไหลของกาลังไฟฟ้าที่สร้างขึ้น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของโหลดภายในอาคาร พบว่า
เมื่อมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ผลการคานวณพลังงานที่ผลิตได้จริ งและจ่ายเข้าระบบในรอบ 1 ปี
จะมีค่าน้อยกว่าการคานวณด้วยโปรแกรม PVsyst เท่ากับ 29,108kWh ซึ่ งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของการใช้
กาลังไฟฟ้ าในอาคารกับกาลังไฟฟ้ าที่ระบบสามารถผลิตได้อย่างแท้จริ ง วิธีการที่นาเสนอ จึงสามารถคานวณค่า
พลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นและป้อนเข้าสู่ ระบบได้อย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
กิตติกรรมประกำศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้อธิบายการออกแบบการเพิ่มอัตราขยายสายอากาศโบว์ไท สาหรับรับสื่ อสารเรดาร์ บนย่าน SHF
โดยอาศัยเทคนิคอภิวสั ดุที่เป็ นโครงสร้างช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีรูปร่ างคล้ายดอกเห็ด ซึ่งเป็ นโครงสร้างแบบ
2 มิติ โดยนาไปวางด้านข้างด้านหน้าสายอากาศโบว์ไท เพื่อทาหน้าที่ช่วยลดเป็ นตัวสะท้อนคลื่นและเป็ นวงจรเร
โซแนนซ์ จากผลการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปพบว่าสายอากาศโบว์ไทที่มีโครงสร้าง EBG มีการแมตช์ของ
สายอากาศที่ดีข้ ึน และมี อตั ราขยายที่สูงขึ้นที่ ความถี่ 10 GHz มีค่าเท่ากับ 10.72 dB หรื อเพิ่มขึ้นประมาณ 8.47 dB
ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียงิ่ ขึ้น เมื่อเทียบกับสายอากาศโบว์ไทแบบดั้งเดิม
คำสำคัญ: การเพิม่ อัตราขยาย สายอากาศโบว์ไท ระบบเรดาร์ ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า
Abstract
This article describes a design of the efficiency enhancement of a Bow-Tie antenna for radar system at the
SHF band. A metamaterial technique in term of the Electromagnetic Band Gap or EBG is used to improve the
performance of this antenna. The mushroom like EBG, 2D structure, is installed behind a Bow-Tie antenna to
function as a reflector. Moreover, the mushroom EBG, 2D structure, is placed in front of a p Bow-Tie antenna for
being a resonant circuit. From the simulated results with simulation program, we found that this proposed Bow857
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Tie antenna can achieve the better impedance matching, and the gain of 10.72 dB at 10 GHz, higher than the
gain, which is obtained using a Bow-Tie Antenna with EBG Reflector at around 8.47 dB. As a result, this
technique gives rise to achieving better overall performance of the antenna.
Keyword: Gain enhancement, Bow-Tie antenna, Radar system, Electromagnetic Band Gap (EBG)
บทนำ
ระบบเรดาร์ ทางเรื อซึ่ งได้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการเดินเรื อใช้สาหรับตรวจจับวัตถุ ตลอดจนการหาตาแหน่ง
และความเร็ วของวัตถุ ที่ จับ ได้น้ ัน เรดาร์ ถู ก ใช้ในการตรวจหาเครื่ องบิ น หรื อ เรื อ รบของข้า ศึ ก ที่ เข้ามาในพื้ น ที่
ตรวจจับของเรดาร์ ซึ่ งในปัจจุบนั เรดาร์ถูกนามาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ หลายอย่าง ดังเช่น เรดาร์ประจาเรื อเดิน
ทะเล เรดาร์ ประจาหอการควบคุมท่าเรื อหรื อสถานี ชายฝั่ งต่างๆ เรดาร์ ประจาหอบังคับการของสนามบิน รวมถึง
สาหรับจับภาพของสภาพอากาศ แม้กระทั้งใช้ในงานตรวจจับวัตถุทางภาคพื้นดินของกองทัพบก เป็ นต้น โดยเรดาร์
มีหลักการทางานด้วยการส่งสัญญาณพัลส์ (Pulse) ซึ่งเป็ นสัญญาณช่วงสั้นออกไปในลักษณะของคลื่นวิทยุ เมื่อคลื่น
กระทบกับวัตถุที่กีดขวางเส้นทางของคลื่นวิทยุน้ นั ก็จะถูกสะท้อนกลับโดยวัตถุน้ นั และสัญญาณสะท้อนกลับจะถูก
น ากลับ มาวิ เคราะห์ ด้วยเครื่ อ งรั บ เรดาร์ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้น้ ัน จะสามารถบ่ ง บอกระยะทาง และความเร็ วของวัตถุ ไ ด้
ระยะทางสามารถค านวณจากเวลาที่ สั ญ ญาณใช้ในการเดิ นทางจากเครื่ องส่ ง แล้วสะท้อนกลับมายังเครื่ องรั บ
ระยะทางจึงเท่ากับครึ่ งหนึ่งของผลคูณระหว่างความเร็วและเวลาที่คลื่นเดินทางไปและกลับ ส่ วนความเร็ วของวัตถุ
ในทิศทางที่วิ่งสู่ เครื่ องนั้นสามารถทาการคานวณได้จากหลักของดอปเปลอร์ (Doppler principle) กล่าวคือ เมื่อวัตถุ
วิ่งเข้าสู่ เครื่ องเรดาร์ สัญญาณสะท้อนกลับจะมีความถี่เพิ่มขึ้นจากความถี่ของสัญญาณที่ส่งออกไป
ย่านความถี่ X - BAND เป็ นระบบเรดาร์ เรื อทั่วไปที่ มี การใช้ค วามถี่ 6,200 - 10,900 MHz มีความยาวคลื่ น
2.75 - 4.84 เซนติ เมตร เป็ นเรดาร์ ข นาดเล็ ก เหมาะส าหรั บ ในการติ ด ตั้ง ส าหรั บ เรื อ ขนาดเล็ ก จนถึ ง ปานกลาง
เรื อประมงทะเล หรื อใช้งานเป็ นเรดาร์สารองสาหรับเรื อเดินทะเลขนาดใหญ่ มีความสามารถในการตรวจจับวัตถุใน
ระยะใกล้ได้เป็ นอย่างดี มีรัศมีทาการประมาณ 100 กิโลเมตร และช่วงรัศมีหวังผลประมาณ 60 กิโลเมตร เพื่อให้
ระบบเรดาร์ ส ามารถท างานได้ส ายอากาศจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญ ในการรับส่ งสัญ ญาณ โดยสายอากาศที่ ใช้งานต้องมี
อัตราขยายมากพอที่สามารถส่ งสัญญาณได้ จากงานวิจยั W. Sarikha and R.Wongsan [1] และ M. Yang, X. Yin, Z.
N. Chen, Y. Rong, H. Qian และ F. Ulfah, C. Apriono [2-3] ที่ น าเสนอสายอากาศสายอากาศโบว์ไทส าหรับการ
ประยุกต์ใช้งาน พบว่าสายอากาศยังมีอตั ราขยายที่ต่าอยู่ B. Wang, D. Yang [4] งานวิจยั นี้ จึงได้พฒั นาต่อยอดเพื่อ
ปรับ ปรุ งอัตราขยายของสายอากาศให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบโครงสร้ างอภิ วสั ดุ รูป ร่ างคล้ายดอกเห็ ดมาวาง
ด้านหลังสายอากาศตั้งต้น เพื่ อทาหน้าที่ เป็ นตัวสะท้อนคลื่ น (Reflector) ร่ วมกับโครงสร้าง EBG แบบ 2 มิติ ที่ มี
รู ปร่ างโค้งมาวางด้านหน้าสายอากาศ ให้มีความเหมาะสมกับรู ปร่ างของบีม (Beam Shaped) สาหรับเป็ นวงจรเร
โซแนนซ์ (Resonant Circuit) ให้แก่สายอากาศ
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กำรออกแบบสำยอำกำศ
งานวิจยั นี้ จึงได้เลือกสายอากาศโบว์ไทจากงานวิจยั ของ W. Sarikha and R.Wongsan [1] ดังรู ปที่ 1 ที่เป็ น
สายอากาศตั้งต้น เมื่อทาการออกแบบด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป ได้ค่า S11 และอัตราขยายของสายอากาศ ดังแสดงใน
รู ปที่ 3 ซึ่ งจะเห็นได้ว่าสายอากาศตั้งต้นนี้ สามารถตอบสนองความถี่เรโซแนนซ์ย่านความถี่ปฏิบตั ิการระบบเรดาร์
อยู่ที่ 10 GHz ตามที่ ก าหนด แต่มี อัตราขยายของสายอากาศยังไม่ดีเท่ าที่ ควร และรู ป ที่ 2 แสดงแบบรู ปการแผ่
กระจายกาลังงานของสายอากาศ โดยมีค่าอัตราขยาย แสดงในตารางที่ 1

รู ปที่ 1 สายอากาศโบว์ไทที่เป็ นสายอากาศตั้งต้น

(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า
(ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก
รู ปที่ 2 แบบรู ปการแผ่กระจายกาลังงานของสายอากาศตั้งต้น [1]
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รู ปที่ 3 ค่า S11 ของสายอากาศตั้งต้น [1]
งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอการออกแบบโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ด ขนาด 2x2 อีลิเมนต์จานวน 2 ชุด
วางห่ างด้วยระยะ  / 2 โดยโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆแสดงในงานวิจยั ของ W.
Sarikha and R.Wongsan [1] เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของสายอากาศตั้ง ต้น โดยการปรั บ ปรุ ง ค่ า S11 ในส่ วนของ
อัตราขยายและการแมตช์ของสายอากาศให้ดียงิ่ ขึ้น ในการออกแบบและการปรับหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมของ
โครงสร้ าง EBG รู ป ร่ า งคล้ายดอกเห็ ด งานวิ จัย นี้ ได้แนวคิ ดจากงานวิ จัย ของ S. Kampeephat, P. Kamphikul, S.
Todsungnoen, W. Sarikha [2] และ S. Pimpol and R.Wongsan [3] โดยงานวิ จัย นี้ ได้ มี ก ารน าโครงสร้ า ง EBG
รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดมาวางด้านหลังสายอากาศตั้งต้น เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวสะท้อนคลื่น (Reflector) จากนั้นทาการ
จาลองผล เพื่ อหาระยะห่ างระหว่างสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดที่เหมาะสม หรื อ
ระยะ r1 ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ระยะห่างระหว่างสายอากาศตั้งต้นและรู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดขนาด2x2อีลิเมนต์จานวน 2 ชุด หรื อด้วยระยะ r1
จากการจาลองผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรู ปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อหาระยะ r1 ที่เหมาะสมเพื่อทาหน้าที่เป็ นเป็ น
ตัวสะท้อนคลื่น ซึ่งจะพบว่าเมื่อระยะ r1 เพิ่มขึ้น มีอตั ราขยายดีข้ ึนที่ช่วงความถี่ต้ งั แต่ 9.7 GHz – 11.25 GHz แต่เมื่อ
r1 มีระยะที่มากกว่า 15 cm จะส่ งผลให้ อัตราขยายในช่วงความถี่ต้ งั แต่ 8 GHz – 9.75 GHz มีค่าไม่ดีมากเท่าไรเมื่อ
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เทียบกับระยะ r1 เท่ากับ 15 cm ดังกราฟอัตราขยายในรู ปที่ 5 ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงกาหนดให้ระยะ r1 = 15 cm ซึ่ ง
เป็ นกราฟเส้นทึบนั้นเป็ นระยะห่ างที่ให้ประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศดีที่สุด ซึ่ งเหตุผลที่ใช้ EBG รู ปร่ างคล้ายดอก
เห็ดสะท้อนเพื่อให้สอดรับกับลาคลื่นด้านหลังมากกว่า ส่ งผลให้มีอตั ราขยายด้านหน้าเพิ่มขึ้น

รู ปที่ 5 ค่าอัตราขยายของสายอากาศตั้งต้นและรู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดขนาด 2x2 อีลิเมนต์ จานวน 2 ชุด หรื อระยะ r1
แตกต่างกัน
จากนั้นทาการการออกแบบโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศตั้งต้น
โดยการปรับปรุ งค่า S11 ในส่ วนของการแมตช์และอัตราขยายของสายอากาศให้ดียิ่งขึ้น ในการออกแบบและการ
ปรับ หาค่าพารามิ เตอร์ ที่ เหมาะสมของโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ ดแบบโค้ง งานวิจยั นี้ ได้แนวคิดจาก
งานวิจยั ของ P. Kamphikul and R. Wongsan [4] – [5] โดยงานวิจยั นี้ ได้มีการนาโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอก
เห็ดโค้งเพื่อให้คลื่นที่เดินทางออกมาจากสายอากาศสอดรับกับลาคลื่นจึงนามาวางด้านหน้าสายอากาศตั้งต้น เพื่อทา
หน้ า ที่ เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การแผ่ ก ระจายก าลัง ของคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ในแถบความถี่ ที่
เฉพาะเจาะจง ดังแสดงในรู ปที่ 6 จากนั้นทาการจาลองผล เพื่อหาระยะห่ างระหว่างสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง
EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดแบบโค้งที่เหมาะสม หรื อระยะ r2 ดังรู ปที่ 7
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รู ปที่ 6 แบบจาลองสายอากาศตั้งต้นที่มีการเพิ่มโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดร่ วมกับ EBG รู ปร่ างคล้ายดอก
เห็ดแบบโค้ง

รู ปที่ 7 ระยะห่างระหว่างสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดแบบโค้ง หรื อระยะ r2
จากการจาลองผลผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า เพื่อหาระยะ r2 ที่เหมาะสมเพื่อทาหน้าที่เป็ น
วงจรเรโซแนนซ์ พบว่าเมื่อระยะ r2 เพิ่ม ขึ้น อัตราขยายของสายอากาศดี ข้ ึนที่ ช่ วงความถี่ ต้ งั แต่ 8.6 GHz – 11.36
GHz แต่เมื่อ r2 มีระยะที่มากกว่า 20 cm จะส่ งผลให้ อัตราขยายของสายอากาศในช่วงความถี่ต้ งั แต่ 8 GHz – 8.58
GHz มี ค่ าไม่ ดีม ากเท่ าไรเมื่ อเที ยบกับ ระยะ r2 เท่ากับ 20 cm ดังกราฟอัตราขยายในรู ปที่ 8 ดังนั้น งานวิ จยั นี้ จึง
กาหนดให้ระยะ r2 = 20 cm ซึ่งเป็ นกราฟเส้นทึบได้เป็ นระยะห่างที่ให้ประสิ ทธิภาพอัตราขยายของสายอากาศดีที่สุด
สามารถตอบสนองความถี่เรโซแนนซ์ตลอดจนอัตราขยายในความถี่ปฏิบตั ิการตั้งแต่ 10 GHz ซึ่งเป็ นระบบเรดาร์
เรื อทัว่ ไป มีการแมตช์ของสายอากาศที่ดียงิ่ ขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากค่าอัตราขยายที่เพิ่มขึ้นสาหรับทุกช่วงความถี่ใช้งาน
แสดงดังตารางที่ 1 และรู ปที่ 9 แสดงแบบรู ปการแผ่กระจายกาลังงานของสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG
รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดแบบโค้ง
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รู ปที่ 8 ค่าอัตราขยายของสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดแบบโค้งที่ระยะ r2 แตกต่างกัน
พบว่าสายอากาศตั้งต้นที่มีโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดแบบโค้งวางหน้าสายอากาศจากรู ปที่ 10 แสดง
การเปรี ยบเทียบผลการจาลองมีค่า S11 ที่ดีข้ นึ รวมถึงสายอากาศมีการแมตช์สายอากาศที่ดีข้ นึ
ตำรำงที่ 1 ผลการจาลองอัตราขยาย
สำยอำกำศ
สายอากาศตั้งต้น
สายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ด
สายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ด ร่ วมกับรู ปร่ างคล้าย
ดอกเห็ดแบบโค้ง

Gain (dB)
2.25
6.93
10.72

Basic Bow-Tie antenna
Bow-Tie antenna with mushroom-like
EBG Additional curve EBG

(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า
(ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก
รู ปที่ 9 แบบรู ปการแผ่กาลังของสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดร่ วมกับ
EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดแบบโค้ง
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รู ปที่ 10 ค่า S11ของสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ด ขนาด 2x2 อีลิเมนต์ จานวน 2 ชุด
ร่ วมกับ EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดแบบโค้ง
สรุปผล
งานวิจยั นี้ นาเสนอการเพิ่มอัตราขยายของตัวสายอากาศที่จะได้เอาไปใช้ในระบบเรดาร์ทางเรื อ โดยมีความถี่
ปฎิบตั ิการในช่วง X-Band หรื อ 10 GHz โดยได้นาสายอากาศโบว์ไทมาเป็ นสายอากาศตั้งต้น จากผลการศึกษาการ
ใช้เทคนิคอภิวสั ดุ โครงสร้าง EBG 2 มิติ รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดมาวางด้านหลังสายอากาศตั้งต้น เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัว
สะท้อน ร่ วมกับโครงสร้าง EBG แบบ 2 มิติ รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดแบบโค้ง มาวางด้านหน้าสายอากาศตั้งต้นเพื่อทา
หน้าที่เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ให้แก่ระบบสายอากาศ พบว่าสามารถช่วยเพิ่มอัตราขยาย และการแมตช์สายอากาศให้ดี
ขึ้น ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียงิ่ ขึ้น
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ได้เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจาลองผลในการทางานวิจยั ซึ่ งได้ให้ความอนุเคราะห์
ให้คาแนะนาและแนวคิดที่มีประโยชน์ ส่ งผลให้งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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กำรปรับปรุงควำมกว้ำงแถบของสำยอำกำศโบว์ไท
โดยใช้ ช่องว่ำงแถบแม่ เหล็กไฟฟ้ำร่ วมกับรอยบำกสำหรับระบบเรดำร์
Bandwidth Improvement of a Bow-Tie Antenna Using Electromagnetic Band Gap
and increase with the notch for Radar Application
ศรันย์ คัมภีร์ภทั ร1* ธนาฒน์ สุกนวล1 ไมตรี ธรรมมา1 เภาภัทรา คาพิกุล2 และ วิชชุพงษ์ วิบูลเจริ ญ1
Saran Kampeephat1*, Thanat Sooknuan1, Maitree thamma1, Paowphattra Kamphikul2
and Witchupong Wiboonjaroen1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสี มา
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1
Department of Electronics Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Isan,
Nakhon Ratchasima, Thailand
2
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
*
Corresponding Author E-mail: saran.ka@rmuti.ac.th
1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้อธิ บายการออกแบบการเพิ่มความกว้างแถบเพิ่มขึ้นและอัตราขยายสายอากาศโบว์ไท สาหรับรับ
สื่ อสารเรดาร์ความถี่บนย่าน SHF โดยอาศัยเทคนิคการรอยบากบนสายอากาศโบว์ไทร่ วมกับอภิวสั ดุ โดยโครงสร้าง
ช่องว่างแถบแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า ที่ ใช้ที่ มีรูป ร่ างคล้ายดอกเห็ ด ซึ่ งเป็ นโครงสร้างแบบ 2 มิ ติ โดยนาไปวางด้านหน้า
สายอากาศโบว์ไท เพื่อทาหน้าที่เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ จากผลการจาลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปพบว่าสายอากาศ
โบว์ไท 7 ร่ องบากที่มีโครงสร้าง EBG มีการแมตช์ของสายอากาศที่ดีข้ นึ มีความกว้างแถบเพิ่มขึ้นจาก 2.5 GHz เป็ น
4.0 GHz หรื อเพิ่ มขึ้นประมาณ 1.5 GHz เมื่ อเทียบกับ สายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบาก และมี อตั ราขยายที่ สู งขึ้นอี ก
5.58 dB ส่ งผลทาให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียงิ่ ขึ้น เมื่อเทียบกับสายอากาศโบว์ไทแบบดั้งเดิม
คำสำคัญ: การปรับปรุ งความกว้างแถบ สายอากาศโบว์ไท ระบบเรดาร์ ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า
Abstract
This article describes a design of the efficiency enhancement bandwidth and gain of a Bow-Tie antenna for
radar system at the SHF band. A metamaterial technique in term of the Electromagnetic Band Gap or EBG is
used to improve the performance of this antenna in increase with the notch. Moreover, the mushroom EBG, 2D
structure, is placed in front of a p Bow-Tie antenna for being a resonant circuit. From the simulated results with
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simulation program, we found that this proposed Bow-Tie antenna 7 slot can achieve the bandwidth from 2.5
GHz to 4.0 GHz or around 1.5 GHz, higher than the gain, which is obtained using a Bow-Tie Antenna with EBG
Reflector at around 5.58 dB. As a result, this technique gives rise to achieving better overall performance of the
antenna.
Keyword: Bandwidth Improvement, Bow-Tie antenna, Radar system, Electromagnetic Band Gap (EBG)
บทนำ
การพัฒนาเทคโนโลยีท างด้านระบบการสื่ อสารแบบไร้สายในปั จจุบนั หลายๆ ระบบก็ใช้งานที่ ความถี่ ที่
แตกต่างกัน เช่น ระบบนาร่ องของดาวเทียม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบโครงข่ายท้อ งถิ่นไร้สาย เทคโนโลยีไว
แมกซ์ แม้ก ระทั้ง ระบบเรดาร์ เป็ นต้น ซึ่ งในย่ านความถี่ แ ถบกว้างยิ่ง หรื อ Ultra-Wideband เป็ นย่านความถี่ ที่
ครอบคลุมการใช้งานให้สามารถรับ -ส่ งข้อมูลได้ในอัตราความเร็ วสู งและถูกจัดสรรคลื่นความถี่ให้ใช้งาน ระบบ
เรดาร์ ย่าน X – BAND ก็เช่นเดียวกัน ที่ มีความถี่ปฏิบตั ิการที่ 6,200 - 10,900 MHz ซึ่ งมีความยาวคลื่นอยู่ที่ 2.75 4.84 เซนติ เมตร เป็ นเรดาร์ ข นาดเล็ ก เหมาะส าหรั บ ในการติ ด ตั้ง ส าหรั บ เรื อ ขนาดเล็ ก จนถึ ง ปานกลางทั่ว ไป
เรื อประมงทะเล หรื อประยุกต์ในการใช้งานเป็ นเรดาร์สารองสาหรับเรื อเดินทะเลขนาดใหญ่ มีความสามารถในการ
ตรวจจับวัตถุในระยะใกล้ได้เป็ นอย่างดี แต่เนื่ องจากเป็ นเรดาร์ ขนาดเล็ก ความยาวคลื่นจึงสั้น เมื่อคลื่นของเรดาร์
กระทบเป้ ามาก จะมีการสู ญเสี ยพลังงานมาก ทาให้เป้ าหรื อวัตถุที่ปรากฏบนจอเรดาร์ มีรูปร่ างผิดเพี้ยนไปจากความ
เป็ นจริ ง เรดาร์ ช นิ ด นี้ มี รัศ มี ท าการประมาณ 100 กิ โลเมตร ดัง นั้ น นั ก วิ จัย ส่ ว นใหญ่ จึ งมี ค วามสนใจออกแบบ
สายอากาศที่ ส ามารถใช้งานให้ค รอบคลุม แถบความถี่ ดั งกล่ าวเพื่ อให้ ส ามารถใช้งานได้ โดยสายอากาศที่ ใ ช้
ออกแบบจะต้องมีน้ าหนักเบา ราคาถูก และสร้างได้ง่าย สามารถใช้งานได้ครอบคลุมช่วงความถี่ดงั กล่าว โดยการนา
เทคนิ ค ต่ างๆ มาช่ วยในการออกแบบ เช่ น การออกแบบสายอากาศให้มี ข นาดเล็ก แต่ มี อัต ราขยายสู ง การใช้
โครงสร้ า งช่ อ งว่ า งแถบแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า (Electromagnetic Band Gap: EBG) ที่ ใ ช้ ที่ มี รู ปร่ างคล้ า ยดอกเห็ ด
(Mushroom like EBG)ในการออกแบบ เป็ นต้น ดังนั้นงานวิจยั นี้ ได้ออกแบบสายอากาศโบว์ไท สาหรับรับสื่ อสาร
เรดาร์ ความถี่บนย่าน SHF (Super High Frequency) โดยอาศัยเทคนิคอภิวสั ดุร่วมกับรอยบากบนสายอากาศโบว์ไท
โดยโครงสร้ า งช่ อ งว่ า งแถบแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า (Electromagnetic Band Gap: EBG) ที่ ใ ช้ที่ มี รู ป ร่ า งคล้า ยดอกเห็ ด
(Mushroom like EBG) ซึ่ งเป็ นโครงสร้างแบบ 2 มิติ โดยนาไปวางด้านหน้าสายอากาศโบว์ไท เพื่ อทาหน้าที่เป็ น
วงจรเรโซแนนซ์ (Resonant circuit) ซึ่ งจากผลการออกแบบและจ าลองผลด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป นั้ น พบว่ า
สายอากาศโบว์ไทที่มีการบากร่ องจานวนทั้งหมด 7 ร่ องบากใช้รวมกับโครงสร้าง EBG มีการแมตช์ของสายอากาศ
ที่ดีข้ นึ โดยจะมีความกว้างแถบเพิม่ ขึ้นประมาณ 2.5 GHz เป็ น 4.0 GHz เมื่อเทียบจากสายอากาศโบว์ไทดั้งเดิม หรื อ
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เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 GHz เมื่อเทียบกับสายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบาก และมีอตั ราขยายที่สูงขึ้นเท่ากับ 5.58 dB ส่ งผล
ทาให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียงิ่ ขึ้น เมื่อเทียบกับสายอากาศโบว์ไทแบบดั้งเดิม
กำรออกแบบสำยอำกำศ
ดังรู ปที่ 1 เป็ นสายอากาศโบว์ไทของ W. Sarikha and R.Wongsan [1] ที่เป็ นสายอากาศตั้งต้น เมื่อทาการ
ออกแบบด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป และรู ปที่ 2 แสดงแบบรู ปการแผ่กระจายกาลังงานของสายอากาศโบว์ไท รู ปที่ 3
แสดงค่า S11 และอัตราขยายของสายอากาศ โดยมีค่าอัตราขยาย แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งจะเห็นได้ว่าสายอากาศตั้งต้น
นี้ สามารถตอบสนองความถี่ เรโซแนนซ์ ย่า นความถี่ ป ฏิ บัติ ก ารระบบเรดาร์ อ ยู่ที่ 10 GHz ตามที่ ก าหนด แต่ มี
อัตราขยายของสายอากาศยังไม่ดีเท่าที่ควร และมีความกว้างแถบไม่ครอบคุมความถี่ใช้งาน

รู ปที่ 1 สายอากาศโบว์ไทที่เป็ นสายอากาศตั้งต้น [1]

(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า
รู ปที่ 2 แบบรู ปการแผ่กาลังของสายอากาศตั้งต้น [1]
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(ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก
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รู ปที่ 3 ค่า S11 ของสายอากาศตั้งต้น [1]
งานวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอการออกแบบรอยบากบนสายอากาศโบว์ไท เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของสายอากาศตั้งต้น
โดยการปรับปรุ งค่า S11 ในส่ วนของความกว้างแถบและการแมตช์ของสายอากาศให้ดียิ่งขึ้น ในการออกแบบและ
การปรับหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของรอยบากบนสายอากาศโบว์ไท งานวิจยั นี้ ได้แนวคิดจากงานวิจยั ของ S.
Kampeephat, S. Todsungnoen, P. Kamphikul, W. Sarikha และ S. Pimpol and R.Wongsan [2]-[3] โดยงานวิ จัย นี้
ได้มีการนาบากรอง เพื่อท าให้ส ายอากาศมี ความกว้างแถบกว้างมากขึ้น จากนั้นทาการจาลองผลผ่านโปรแกรม
สาเร็จรู ปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อหาระยะห่างระหว่างและจานวนร่ องบากที่เหมาะสม ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 สายอากาศโบว์ไทที่เป็ นสายอากาศตั้งต้น [1]
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รู ปที่ 5 ค่า S11ของสายอากาศตั้งต้นและความแตกต่างของจานวนร่ องบาก
จากการจาลองผลผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อหาจานวนร่ องบากที่เหมาะสมเพื่อทา
หน้าที่เพิ่มความกว้างแถบ พบว่าเมื่อจานวนร่ องบากเพิ่มขึ้น มีความกว้างแถบที่ช่วงความถี่ต้ งั แต่ 8.7 GHz – 11.5
GHz แต่เมื่อจานวนร่ องบากมีมากกว่า 7 ร่ อง จะส่ งผลให้ ความกว้างแถบในช่วงความถี่ต้ งั แต่ 3.6 GHz – 9 GHz มี
ค่าความกว้างแถบไม่ดีมากเท่าไรในช่วงความถี่ตน้ เมื่อเทียบกับจานวนร่ องบากเท่ากับ 7 ร่ อง ดังกราฟอัตราขยายใน
รู ปที่ 5 ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงกาหนดให้จานวนร่ องบากเท่ากับ 7 ร่ อง ซึ่ งเป็ นจานวนร่ องบากที่ให้ประสิ ทธิ ภาพของ
ความกว้างแถบดีที่สุด ซึ่งครอบคุมความถี่ปฏิบตั ิการที่ 6,200 - 10,900 MHz แต่ยงั พบว่าสายอากาศยังมีอตั ราขยายที่
ต่ าอยู่ ต่ อมางานวิจัยนี้ จึงได้พ ัฒ นาต่ อยอดเพื่ อปรั บ ปรุ งอัตราขยายของสายอากาศให้ ดียิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบ
โครงสร้างอภิวสั ดุรูปร่ างคล้ายดอกเห็ด แบบ 2 มิติ มาวางด้านหน้าสายอากาศ ให้มีความเหมาะสมกับรู ปร่ างของบีม
(Beam shaped) จากงาน วิ จั ย เรื่ อง P. Kamphikul, S. Kampeephat, and R. Wongsan [4] แล ะ R. Wongsan, P.
Duangtang and P. Mesawad [5] ส าหรั บ เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ (Resonant circuit) ให้ แ ก่ ส ายอากาศส่ ง ผลให้ มี
อัตราขยายด้านหน้าเพิ่มขึ้น
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(ก) มุมมองด้านบน

(ข) มุมมองจากด้านหลัง

(ค) มุมมองด้านข้าง

(ง) มุมมองด้านหน้า

(จ) มุมมองด้านหลัง

รู ปที่ 6 เรขาคณิตของโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดบนวัสดุฐานรองและระนาบกราวด์วงกลม
จากการจาลองผลผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้พารามิเตอร์ที่กาหนดเพื่อออกแบบและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้เหมาะสมที่สุดจะได้รับพารามิเตอร์ ของ EBG คล้ายเห็ดดังนี้ gm = 2.3 mm, rt = 2.6 mm, gv =
1.2 mm, g = 1.4 mm, ri = 2.4 mm, and ro = 3.5 mm เพื่อหาระยะ r ที่เหมาะสมในรู ปที่ 7 เพื่อทาหน้าที่เป็ นวงจรเร
โซแนนซ์ พบว่าเมื่อระยะ r เพิ่มขึ้น เมื่อ r คือระยะห่างระหว่างสายอากาศโบว์ไทกับโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้าย
ดอกเห็ดบนวัสดุฐานรองและระนาบกราวด์วงกลม อัตราขยายของสายอากาศดีข้ ึนที่ช่วงความถี่ต้ งั แต่ 8 GHz – 14
GHz แต่เมื่อ r มีระยะที่มากกว่า 22 cm จะส่ งผลให้ อัตราขยายของสายอากาศในช่วงความถี่ ต้ งั แต่ 7 GHz – 12.5
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GHz มี ค่ าไม่ ดีม ากเท่ าไรเมื่ อเที ยบกับ ระยะ r2 เท่ากับ 22 cm ดังกราฟอัตราขยายในรู ปที่ 8 ดังนั้น งานวิ จยั นี้ จึง
กาหนดให้ระยะ r = 22 cm ซึ่งเป็ นระยะห่างที่ให้ประสิ ทธิภาพอัตราขยายของสายอากาศดีที่สุด สามารถตอบสนอง
ความถี่เรโซแนนซ์ตลอดความถี่ปฏิบตั ิการที่ 6,200 - 10,900 MHz ซึ่ งครอบคุมช่วงความถี่ของระบบเรดาร์ ย่าน Xband และมีการแมตช์ของสายอากาศที่ดียงิ่ ขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากค่าอัตราขยายที่เพิ่มขึ้นสาหรับทุกช่วงความถี่ใช้งาน

รู ปที่ 7 ระยะห่างระหว่างสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ด หรื อมีระยะห่างเท่ากับ r

รู ปที่ 8 ค่าอัตราขยายของสายอากาศตั้งต้นและรู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดที่มีระยะห่าง r แตกต่างกัน
จากรู ป ที่ 9 และ 10 แสดงการเปรี ย บเที ย บผลการจาลองค่า S11และแบบรู ปการแผ่ก ระจายก าลังงานของ
สายอากาศโบว์ไทตั้งต้น และสายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบาก และสายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบากร่ วมกับ โครงสร้าง
EBG รู ปร่ างดอกเห็ดวงกลมตามลาดับ พบว่าสายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบากร่ วมกับโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอก
เห็ ดวางหน้าสายอากาศมีค่ า S11 ที่ ดีข้ ึน ทั้งนี่ รวมถึ งสายอากาศมี การแมตช์สายอากาศที่ ดีข้ ึน ได้ดังรู ปที่ 10 และ
ตารางที่ 1
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(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า
(ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก
รู ปที่ 9 แบบรู ปการแผ่กระจายกาลังงานของสายอากาศสายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบากร่ วมกับโครงสร้าง EBG รู ปร่ าง
ดอกเห็ดวงกลม
ตำรำงที่ 1 ผลการจาลองอัตราขยายและความกว้างแถบ
สำยอำกำศ
สายอากาศโบว์ไทตั้งต้น
สายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบาก
สายอากาศโบว์ไท 7 ร่ องบากและโครงสร้าง EBG
รู ปร่ างดอกเห็ดวงกลม
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Gain (dB)

Bandwidth (GHz)

2.25
6.12
11.7

7.9-12
5-11.34
4.5-12.4
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รู ปที่ 10 ค่า S11ของสายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดวงกลม
สรุปผล
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบสายอากาศโบว์ไทสาหรับรับสื่ อสารเรดาร์ ที่ความถี่ปฏิบตั ิการที่ 6,200 - 10,900 MHz
ซึ่ งครอบคุมช่วงความถี่ของระบบเรดาร์ ย่าน X-band โดยอาศัยเทคนิ คอภิวสั ดุร่วมกับรอยบากรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ด้านข้า งทั้ง สองข้างของสายอากาศโบว์ไ ทจานวนร่ องบาก 7 ร่ อง โดยโครงสร้ างช่ องว่างแถบแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า
(Electromagnetic Band Gap: EBG) ที่ใช้ที่มีรูปร่ างคล้ายดอกเห็ดวงกลม (Mushroom like EBG) ซึ่ งเป็ นโครงสร้าง
แบบ 2 มิติ โดยนาไปวางด้านหน้าสายอากาศโบว์ไท เพื่อทาหน้าที่เป็ นวงจรเรโซแนนซ์ (Resonant circuit) ให้แก่
ระบบสายอากาศ พบว่าสามารถช่วยเพิ่มความกว้างแถบรวมถึงยังช่วยเพิ่มในเรื่ องของอัตราขยายของสายอากาศให้
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนผลของการแมตช์สายอากาศให้ดีข้ นึ ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียงิ่ ขึ้น
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ได้ ให้คาแนะนาและแนวคิดที่มีประโยชน์ ตลอดจน
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ได้เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการจาลองผลในการทางานวิจยั ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ ส่ งผลให้งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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กำรออกแบบและสร้ ำงหุ่นยนต์ ABU 2021 “ดวลเกำทัณฑ์ สำนฝันสู่ แดนมังกร”
Design and Created Robot ABU 2021 “Throwing Arrows into Pots”
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทาภารกิจ “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่ แดนมังกร” โดย
การประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการควบคุมระบบกลไกของหุ่นยนต์โดยการรับสัญญาณ
อินพุตจาก Joy Stick play station PS2 wireless for Arduino เพื่อส่ งสัญญาณไปควบคุมชุดขับเคลื่อนมอเตอร์และชุด
ควบคุม ระบบนิ วเมติกส์ ประกอบด้วยหุ่ นยนต์แบบบังคับมือ 2ตัวคือ หุ่ นยนต์แบบบังคับมือตัวแรกที่ส ามารถ
เคลื่อนที่เรี ยกว่า หุ่ นยนต์ขว้าง(TR) ทาภารกิจโดยภารกิจขว้างลูกธู นลงในกระถางส่ วนหุ่ นยนต์ตวั ที่สองเรี ยกว่า
หุ่นยนต์ป้องกัน(DR) มีหน้าที่ป้องกันฝ่ ายตรงข้าม ผลปรากฏว่าภายในเวลา 2.45 นาที หุ่นยนต์ให้สามารถทาภารกิจ
“ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่ แดนมังกร”นั้นได้
คำสำคัญ: หุ่นยนต์ขว้าง, หุ่นยนต์ป้องกัน,ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract
The research aims to create robots to perform the " Throwing Arrows into Pots " mission by applying the
Arduino microcontroller board to control the robot's mechanics by receiving input signals from joy stick play
station PS2 wireless for Arduino to send signals to control motor drive units and pneumatic control units,
consisting of two hand-forced robots, the first hand-operated robot that can move called a throwing robot (TR).
The second robot is called a protective robot (DR). As it turned out, within 2.45 minutes, the robot was able to
complete the " Throwing Arrows into Pots " mission.
Keyword: throwing robot, protective robot, microcontroller
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บทนำ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์เป็ นอีกด้านหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนไทย โดยการ
แข่งขันหุ่ นยนต์ในระดับ ชาติ มีห ลายประเภทแตกต่างกันไปในทุ ก ๆ ปี ทั้งในด้านของการออกแบบกลไกของ
หุ่ นยนต์ [1] และการเขียนโปรแกรมควบคุ มการทางานของหุ่ นยนต์ [2] ให้เหมาะสมกับ การแข่งขันในแต่ล ะปี
รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นโดยเฉพาะความรู ้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหุ่ นยนต์ [12] ทาให้เห็น
และได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆจากประสบการณ์ที่ได้รับ เอบียูโรบอตคอนเทสต์ (ABU Robot Contest) หรื อที่เรี ยกสั้น ๆ ว่า
ABU Robocon เป็ นการการแข่งขันหุ่ นยนต์ของนักเรี ยนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จดั ขึ้น
เป็ นประจาทุ กปี โดยกติ กาที่ ให้หุ่นยนต์ท าภารกิจในแต่ล่ะปี จะให้นานาประเทศสมาชิ กของเอบี ยูจะหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นเจ้าภาพทุก ๆ ปี [6]
จากอดีตที่ผ่านมาทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม ได้เข้าร่ วมแข่งขันในปี พ.ศ.
2556 ได้สร้างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2013 ชื่อ “หุ่นยนต์พิทกั ษ์ รักโลกสี เขียว”ประเทศเวียดนามเป็ นผูอ้ อกแบบ
เกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2014 ชื่อ “อุ่นไอรัก” โดย
ประเทศอินเดียเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้สร้างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน
ABU 2015 ชื่อ “หุ่นยนต์แบดมินตัน” โดยประเทศอินโดนีเซียเป็ น ผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2559 ได้ส ร้างหุ่ นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2016 ชื่ อ “พลังงานบริ สุทธิ จุดประกายโลก”ประเทศไทยเป็ น
ผูอ้ อกแบบเกมการแข่ งขัน ในฐานะเจ้าภาพ ต่ อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้ส ร้ างหุ่ น ยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2017 ชื่ อ
“ยุทธการจานร่ อน” โดยประเทศอินโดนี เซี ยเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2561
ได้สร้างหุ่นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2018 ชื่อ “ลูกช่วงมังกรบิน” โดยประเทศเวียดนามเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขัน
ในฐานะเจ้าภาพ และต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้สร้างหุ่นยนต์เข้าแข่งขัน ABU 2019 ชื่อ “ขี่มา้ ส่ งสาร สะท้านขุนเขา”
โดยประเทศมองโกเลียเป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพและต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ได้สร้างหุ่นยนต์เข้า
แข่งขัน ABU 2020 ชื่อ “โรโบ รักบี้” โดยประเทศ ฟิ จิ เป็ นผูอ้ อกแบบเกมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพ จากอดีตตั้งแต่
ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั ทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคมเข้าร่ วมการแข่งขันหุ่ นยนต์ ส.ส.ท.
ชิงแชมป์ ประเทศไทย เพื่อเป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมแข่งขันในระดับนานาชาติ จึงจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้
ความเข้าใจ รวมถึงความเหมาะสม เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทางานได้ตามเงื่อนไข
การแข่งขัน ABU Robocon 2021 ณ เมือง Jimo ประเทศจีน "ขว้างลูกศรลงกระถาง" เป็ นเกมการละเล่ นที่
ถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิแบบดั้งเดิมของจีนในสมัยโบราณ โดยเริ่ มมาตั้งแต่ช่วง 770 ปี ก่อนคริ สตกาล ในช่วงนั้น
หนึ่งในการรับรองแขกของเจ้าบ้านคือการเชิญแขกให้ยิงธนูหรื อที่เรี ยกว่า“พิธีการยิงธนู” ซึ่งเมื่อแขกได้รับเชิญก็จะ
ไม่สามารถปฏิเสธได้ ในภายหลังเพื่อให้แขกที่ไม่ชานาญด้านการยิงธนูสามารถร่ วมเล่นได้อย่างสนุกสนาน จึงมีการ
ปรับให้เป็ นการขว้างลูกธนูลงในไหสุ ราแทน เมื่อเวลาผ่านไปกิจกรรมนี้ ได้กลายเป็ นพิธีการต้อนรับและเกมที่เรี ยบ
ง่ายแต่สง่างามในระหว่างงานเลี้ยง การละเล่นนี้ ได้แพร่ หลายมากว่า 2,700 ปี โดยมีการพัฒนาจากการเป็ นกิจกรรม
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ในพิธีการไปสู่ การละเล่นเพื่อความบันเทิง ถึงแม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในวิธีการและกฎการเล่น แต่หัวใจ
สาคัญของเกมคือการผูกสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง หุ่ นยนต์จะทาภารกิจเพื่อขว้างลูกธนูลงใน
กระถางได้ดีเพียงใดพวกเราทุกคนหวังว่าจะได้เห็ นการทางานอย่างยอดเยี่ยมของหุ่ นยนต์ที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนา
รุ่ นใหม่และในเกมการแข่งขันจะแบ่งเป็ น 2 ทีมคือระหว่างทีมสี แดงและสี น้ าเงิน ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีเพื่อใช้เป็ น
กฎเกณฑ์ในงานการแข่งขันหุ่ นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจาปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท การแข่งขัน หุ่ นยนต์ ส.ส.ท. ชิ ง
แชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 28 ภายใต้ธีม “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร”
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงได้สร้ างและออกแบบหุ่ นยนต์ ABU 2021 “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่ แดนมังกร” ซึ่ ง
วัตถุป ระสงค์ในการท าวิจยั คื อ 1. เพื่ อศึก ษาการทางานของบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และอุป กรณ์
เชื่อมต่อในแบบต่าง ๆ 2. เพื่อออกแบบการเขียนคาสั่งโปรแกรม ควบคุมการทางานของเซนเซอร์ ,ระบบนิ วเมติก
และมอเตอร์ขบั เคลื่อน [5-7] 3. เพื่อสามารถสร้างหุ่ นยนต์ท้ งั 2 ตัว คือ หุ่ นยนต์บงั คับมือ และหุ่ นยนต์อตั โนมัติให้
สามารถเข้าร่ วมการแข่ งขัน หุ่ น ยนต์ ABU Robot Contest ปี 2021 และท าตามเงื่อนไขกฎกติ ก าของการแข่งขัน
หุ่นยนต์และเป็ นการพัฒนาความรู ้ [3-4] และศักยภาพของผูว้ ิจยั ซึ่ งภายในการแข่งขันนั้นจะมีกติกาและเงื่อนไขที่
เราต้องทาให้สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างโครงสร้างของหุ่นยนต์ Try Robot
1.2.2 เพื่อศึกษาและออกแบบการควบคุมมอเตอร์ดว้ ยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
1.2.3 เพื่อศึกษาและออกแบบการควบคุมนิวเมติกส์ดว้ ยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
1.2.4 สามารถออกแบบหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับกติกาและเงื่อนไขของการแข่งขัน
ทฤษฎี
ในบทนี้ จึงเป็ นการอธิ บายเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของอุปกรณ์แต่ละส่ วน เริ่ มตั้งแต่การทาความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นของไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุ ม การท างานเชื่ อมต่ อวงจรต่ าง ๆ และอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะนามาใช้ในการสร้างหุ่นยนต์น้ ี
1. กำรควบคุมของมอเตอร์ กระแสตรง
การใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็ นตัวควบคุมการหมุน และทิศทางของมอเตอร์ กระแสตรงนั้น จะต้อง
มีส่วนของวงจร ที่เรี ยกว่าวงจรขับมอเตอร์ (Driver) ส่วนของวงจรกลับทิศทางของมอเตอร์ สามารถที่จะใช้รีเลย์เป็ น
สวิตซ์เพื่อกลับทิศทางของมอเตอร์ ได้ ดังนั้นเราจึงเลือกใช้วิธีการควบคุมโดยการจ่ายกระแสไฟให้กบั มอเตอร์ เป็ น
ช่วง ๆ โดยอาศัยกระแสไฟที่ป้อนให้กบั มอเตอร์
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รู ปที่ 1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อกับบอร์ดไดรฟ์ มอเตอร์และ DC มอเตอร์
2. กำรควบคุมโซลินอยด์วำล์ วลม
การใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุม โซลิ นอยด์วาล์วเพราะอุปกรณ์ น้ ี เป็ นแบบสวิตช์โดย
อาศัยหลักการทางานของแม่เหล็กไฟฟ้าทางานโดยใช้การป้ อนไฟเป็ นตัวกาหนดเงื่อนไขในการทางานควบคุมให้
ลิ้นกลไกปิ ดหรื อเปิ ดดังนั้นเราจึงเลือกใช้อุปกรณ์น้ ี ในการใช้โซลินอยด์วาล์วควบคุมกระบอกลมในการเสิ ร์ฟและตี
โต้ตอบของตัวหุ่นยนต์

รู ปที่ 2 แสดงการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อตัวควบคุมโซลินอยด์วาล์ว
3. ภำษำและโปรแกรมที่ใช้
ภาษาเครื่ อง (Machine Language) เป็ นภาษาที่ อยู่ในรู ปแบบของรหัสเลขฐานสองไมโครคอนโทรลเลอร์
สามารถเข้าใจภาษานี้ ได้ท ันที โดยไม่ ตอ้ งผ่านกระบวนการแปล แต่ เป็ นภาษาที่ ยากต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยู่ใน
รู ปแบบของเลขฐานสอง และผูใ้ ช้ตอ้ งมี ความรู ้ เกี่ ยวกับฮาร์ ดแวร์ เป็ นอย่างดี แต่ขอ้ ดี ของภาษานี้ คือ มี ขนาดเล็ก
ทางานได้รวดเร็ วและสามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง ภาษาระดับสู งซึ่ งทาหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา
ทั้งหมดให้เป็ นภาษาเครื่ อง จากนั้นจึงนาเอาโปรแกรมที่แปลเสร็ จแล้วเข้าไปเก็บในหน่วยความจาหลังจากนั้นจึงสั่ง
ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้น ๆ ทาให้การทางานได้เร็ วขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาษา C เป็ นต้น
2.4 กติกำกำรแข่งขัน
ในการแข่งขันนี้ วิธีการทาคะแนนของแต่ละทีมคือการขว้างลูกธนูให้ลงใน Pot ของตัวเอง ขณะที่ฝ่ายตรง
ข้ามก็จะพยายามป้ องกันไม่ให้อีกฝ่ ายได้คะแนน ดั้งนั้น อุปกรณ์สนามที่สาคัญในเกมการแข่งขันคือ Arrow Racks,
Pots และ Pot Tables โดยวัตถุทาคะแนนคือ ลูกธนู ลูกธนู ดงั แสดงในรู ปที่ 3 ยาวทั้งหมด 640 มม. และหนัก 86
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กรัม แกนล าตัวท าจากคาร์ บ อนไฟเบอร์ เส้นผ่านศูนย์ก ลาง 12 มม. หัวลูกธนู ทาจากยางซิ ลิโคน ขนาดเส้น ผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 40 มม. และยาว 80 มม. ที่บริ เวณปลายของลูกธนู ขนนกจานวน 4 ชุดได้ถูกติดตั้งโดยมีระยะห่ าง
เท่ากัน แต่ละเส้นยาว 130 มม. และกว้างสูงสุดไม่เกิน 25 มม. ในแต่ละเกมผูจ้ ดั การแข่งขันจะจัดเตรี ยมลูกธนูจานวน
20 ดอกให้แต่ละทีม ลูกธนูที่แต่ละทีมได้รับจะเหมือนกันทั้งรู ปทรง สี ขนาด และน้ าหนัก โดยไม่สามารถปรับแต่ง
คุณลักษณะของลูกธนูเองได้ เมื่อเกมจบลง แต่ละทีมจะได้รับคะแนนตามจานวนลูกธนูที่ตกลงใน Pot ของทีม โดย
ไม่ข้ นึ กับว่าทีมไหนเป็ นคนขว้างลงใน Pot

รู ปที่ 3 ลูกธนู
Scoring spot จะมีท้ งั หมด 5 จุด โดยอยูใ่ น inner area ในแต่ละจุดจะมี Pot Table สาหรับติดตั้ง Pot สี แดง
และสี น้ าเงิน ดังแสดงในรู ปที่ 4 โดย Pot สี แดงจะเป็ นของทีมสี แดง และ Pot สี น้ าเงินจะเป็ นของทีมสี น้ าเงินPot ทา
จาก PVC ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 305 มม. และสูง 460 มม. โดยมีแผ่นโฟมความหนา30 มม.
รองไว้ดา้ นล่าง แกนแนวดิ่งของ Pot จะตั้งฉากกับแนวระนาบ Pot Tables จะมีท้ งั หมด 3 แบบ ซึ่งถูกเรี ยกว่า I-type,
II-type, และ III-type ตามลาดับ ดังแสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 Pot Table
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รู ปที่ 5 สนามการแข่งขัน
วิธีดำเนินกำรวิจัยและกำรออกแบบ
การออกแบบสาหรับหุ่นยนต์ ABU 2021 โดยการทาโครงสร้างเพื่อทาการเคลื่อนที่และการออกแบบวงจร
เพื่อใช้ในส่วนของการควบคุมการทางานด้านต่าง ๆ ของตัวหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทางานตามขอบเขตและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การออกแบบตามกติกาการแข่งขัน ABU ROBOCON 2021

รู ปที่ 6 แสดงลักษณะการทางานของหุ่นตามกติกาการแข่งขัน ABU ROBOCON 2021
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ภำรกิจของหุ่นยนต์ TR
เริ่ มการแข่งขัน หุ่ นยนต์ TR สามารถเคลื่อนออกจากจุดสตาร์ทได้ แต่ไม่อนุญาตให้หุ่นยนต์ TR เข้าหรื อยืน่
ล้ าทางอากาศเข้าเขต inner area หุ่นยนต์ TR สามารถขว้างหรื อปล่อยลูกธนูไปยัง Pot ใดๆ จากที่ใดก็ได้ภายในเขต
Outer area ของทีม ตนเอง แต่จะต้องขว้างลูกธนูครั้งละ 1 ดอกเท่านั้น จะขว้างลูกธนูต่อไปได้ก็ต่อเมื่อลูกธนูเดิมเข้า
ไปใน Pot หรื อตกอยูท่ ี่พ้นื แล้วเท่านั้น เมื่อลูกธนูถูกโยนเข้าไปใน Pot แล้ว หุ่นยนต์ TR ต้องย้ายไปขว้างสู่ Pot อื่น
ทันที ลูกธนูที่เข้าไปที่ Pot ของอีกฝ่ ายหนึ่ง จะทาให้อีกฝ่ ายได้คะแนน ในระหว่างแข่งขัน หุ่นยนต์ TR ไม่อนุญาต
ให้เข้าหรื อยืน่ ล้ าเข้าไปใน Half Field ของทีมตรงข้าม รวมถึง พื้นที่ดา้ นบน หุ่นยนต์สามารถยืน่ ออกไปสู่ พ้นื ที่นอก
รั้วสนามในช่วงเวลาสั้นๆ
ภำรกิจของหุ่นยนต์ DR
เริ่ มทางานจากเขตเริ่ มต้น หุ่ นยนต์สามารถก้าวหรื อกระโดดข้าม ไม้ก้ นั หรื อเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิ ดเพื่อเข้าสู่
inner area ได้ หุ่ นยนต์ DR สามารถทาภารกิจป้ องกันได้ดวั ยวิธีการหมุน II-type Table หรื อ III-type Table ปั ดลูก
ธนูเพื่อสกัดลูกธนูที่ขว้างจากฝ่ ายตรงข้ามเข้าสู่ II-type หรื อ III-type Table หุ่นยนต์ห้ามสัมผัสกับส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง
ของ I-type Table แต่ถา้ สัมผัสแบบไม่ต้ งั ใจต้องรี บเคลื่อนออกโดยทันทีในขณะที่หุ่นยนต์ DR ต้องการหมุน II-type
หรื อ III-type Table อนุ ญ าตให้จบั ได้เฉพาะส่ วนที่ จบั เท่ านั้น ห้ามสั ม ผัส กับ ส่ วนอื่ นของ Table และ Pot เว้นแต่
สัมผัสโดยไม่ต้ งั ใจ ภาพฉายในแนวดิ่ งของทุกส่ วนของหุ่ นยนต์ DR ต้องไม่ ล้ าเข้าไปในภาพฉายในแนวดิ่ งของ
Pot ใด ๆ
2. การออกแบบควบคุมหุ่นยนต์ดว้ ยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560
ี ท บ

ลง ้ อ ล

หลงจา

บอ
อน ท ล ลอ
Arduino Mega 2560
บอ ี ล
ซลนอ าล
ล

รู ปที่ 7 แสดงลักษณะการทางานของวงจรที่ควบคุมหุ่นยนต์
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3. วงจรควบคุมหุ่นยนต์ TR และหุ่นยนต์ DR

รู ปที่ 8 แสดงการต่อวงจรควบคุมหุ่นยนต์ TR และหุ่นยนต์ DR
4. กำรออกแบบโครงสร้ ำงของหุ่นยนต์ TR และหุ่นยนต์ DR

รู ปที่ ก.โครงสร้างของหุ่นยนต์ TR

รู ปที่ ข. โครงสร้างของหุ่นยนต์ DR

รู ปที่ ค.หุ่นยนต์ TR
รู ปที่ 9 แสดงโครงสร้างของหุ่นยนต์ TR และหุ่นยนต์ DR
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ผลกำรดำเนินงำน
ในการทางานของหุ่นยนต์การควบคุมทิศทางของหุ่ นยนต์ จะถูกควบคุมผ่านไมโครคอนโทรเลอร์ และถูก
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ผ่านอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ
ตำรำงที่ 1 ผลการทดลองออกแบบการทางานของหุ่นยนต์(DR)และหุ่นยนต์ (DR)
ครั้งที่ทดสอบ จำนวนดอก จำนวนดอก จำนวนยิง จำนวนยิง จำนวนยิง คะแนนที่ได้รวมทั้งหมด
I-type Table II-type
ธนูที่ต้อง
ธนูที่ต้อง
ดอกธนู ดอกธนู ดอกธนู
Table และ
I-type
II-type
III-type
เก็บโดย
เก็บโดย
Table
Table
Table
III-type Table
(TR)
(DR)
1
2
3
4

15
15
15
15

12
11
8
6

1
2
3
3

1
1
2
3

1
1
2
3

3
7
19
27

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดลองการทางานของหุ่ นยนต์ 4 ครั้งโดยแต่ละครั้งจะเก็บลูกธนู ท้ งั หมด 15
ลูก ในเวลา 3 นาที ซึ่งทุกครั้ง สามารถเก็บดอกธนูได้ตลอดโดยให้หุ่นยนต์ (DR) เก็บไปยิงอีกครั้งทั้ง12 ดอกและยิง
ลงกระถางได้เพี ย งแค่ 3 ดอกเท่ านั้น และเนื่ องจากเวลาหมดจากการทดลองครั้ งแรกยิง ไม่ ล งเพราะองศาของ
กระบอกยิงไม่ตรงจุดของกระถาง ต่อมาเป็ นการทดลองครั้งที่ 2 ยิงลงในกระถางได้ 4 ดอกเนื่ องจากมีการปรับองศา
ที่กระบอกยิงให้ได้ระยะทางในกระถางต่อมาทาการทดลองครั้งที่ 3 ยิงลงในกระถางทั้งหมด 7 ดอกเพราะได้มีการ
ปรับระยะการยิงทั้ง 3 จุดแต่แรงดันลมไม่เพียงพอหมดเวลาการแข่งขัน 3 นาที จึงทาการทดลองครั้งที่ 4 สามารถยิง
ลงในกระถางทั้งหมด 9 ดอกเพราะได้ปรับระยะการยิงทั้ง 3 กระบอกและแรงดันลมเพียงพอต่อการยิงซึ่งการทดลอง
ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ จึงสามารถเข้าร่ วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2021 โดยทาตามเงื่อนไข กฎกติกา
การแข่งขันหุ่นยนต์เอบียชู ิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ABU Robot Contest Thailand Championship)ได้ตามทุกข้อ
สรุปผล
การออกแบบประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino Mega 2560 ในการควบคุมหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2021 บัดนี้
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการสาเร็ จลุล่วงแล้ว ซึ่ งผลการทดลองนั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ภายใต้ขอบเขต
ของโครงการและเป็ นจริ งตามที่คาดหวังไว้ทุกประการในการจัดทาหุ่นยนต์ (TR) และหุ่นยนต์ (DR) มีการใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เข้ามาเป็ นหน่วยประมวลผลควบคุมการทางานตามคาสั่งของจอย PS2
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ที่มีการส่ งข้อมูลมาที่บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เข้ามาประมวลผลตามคาสั่งในการบังคับ
หุ่ น ยนต์ โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม จะควบคุ ม โดยการเขี ย นโปรแกรมภาษา C และรั น โปรแกรมลงในบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 เพื่อให้หุ่นยนต์ (TR) ทางานตามกฎ กติกาและเงื่อนไข
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย ครั้ งนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาแขนกลของหุ่ น ยนต์ กู้ ภั ย ส ารวจ โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ บ อร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ในการควบคุมระบบกลไกของหุ่ นยนต์ โดยการรับสัญญาณอินพุตจาก Joy Stick
play station PS2 wireless for Arduino เพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมชุดขับเคลื่อนมอเตอร์และ ชุดควบคุมระบบนิวเม
ติ ก ส์ ข องหุ่ น ยนต์กู้ภัยที่ ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดไว้จานวน 3 จุ ด โดยใช้ Module TS832 และ RC832 ในการรับ -ส่ ง
สัญญาณภาพจากระยะทางไม่เกิน 800 เมตร และผลจากการพัฒนาหุ่ นยนต์ในส่ วนแขนกลด้วยระบบนิ วเมติกเมื่อ
ป้อนคาสั่งด้วย Joy PS2 สัง่ ให้กระบอกลมนิ วเมติกทางานนั้น พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพการทางานของส่ วนแขนกลมี
ความเร็ วและแข็งแรงมากขึ้น
คำสำคัญ: หุ่นยนต์กูภ้ ยั ควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract
The research aims to develop the mechanical arm of exploratory rescue robots. By applying the Arduino
microcontroller board to control the robot's mechanical system by receiving input signals from joy stick play
station PS2 wireless for Arduino to send signals to control the motor drive unit and pneumatic control unit of the
rescue robot, installed 3 CCTV cameras using Module TS832 and RC832 to receive and transmit image signals
from a distance of up to 800 meters, and as a result of the development of robots in the mechanical arms with
pneumatic systems when feeding commands with Joy PS2, the pneumatic cylinders were found to be more
efficient and powerful.
Keyword: Rescue robots, Control, Microcontroller
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บทนำ
หุ่ น ยนต์ห รื อโรบอท (robot) คื อ เครื่ อ งจัก รกลชนิ ด หนึ่ งมี ล ัก ษณะโครงสร้ างและรู ป ร่ างแตกต่างกัน
หุ่ นยนต์ในแต่ละประเภทจะมี หน้าที่ การทางานในด้านต่าง ๆ ตามการควบคุมของมนุ ษย์ ในการสั่งงานระหว่าง
หุ่ นยนต์และมนุ ษย์ สามารถทาได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ โดยทัว่ ไปหุ่ นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสาหรับงานที่ มี
ความยากล าบากและอัน ตราย ปั จจุ บ ัน มี ก ารนาหุ่ น ยนต์ม าใช้งานมากขึ้ น เช่ น หุ่ น ยนต์ที่ ใช้ในทางการแพทย์
หุ่นยนต์สาหรับงานสารวจ หุ่นยนต์ที่ใช้งานในอวกาศ หุ่นยนต์กภู้ ยั หรื อแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ อง
เล่ นของมนุ ษ ย์ จนกระทั่งในปั จจุ บ ันนี้ ได้มี การพัฒนาให้หุ่นยนต์น้ ันมี ลกั ษณะที่ คล้ายมนุ ษ ย์ เพื่ อให้อาศัยอยู่
ร่ วมกันกับมนุษย์ ให้ได้ในชีวิตประจาวัน
หุ่นยนต์กูภ้ ยั คือ หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างไว้สาหรับการช่วยชีวิต ผูท้ ี่ประสบภัย ให้รอดพ้นจากภัยพิบตั ิ , ระหว่าง
เกิดหรื อหลังภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ งภัยพิบตั ิสามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั ธรรมชาติหรื อเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น โดยมี
หุ่ นยนต์กูภ้ ยั หลายประเภทมีท้ งั แบบ หุ่ นยนต์กูร้ ะเบิด หุ่ นยนต์กูภ้ ยั แบบสารวจ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องการสร้างหุ่นยนต์กูภ้ ยั (มาลัย, 2557) (กัญช์, 2559) (สุ ประวิทย์, 2560) (สุประวิทย์, 2561) และ (สุ ประวิทย์,
2562) พบปั ญหาดังนี้ 1.ค าสั่ งเสี ยงในการควบคุ ม ตัวหุ่ นยนต์ให้ท างานนั้นเป็ นเสี ยงที่ ใช้เฉพาะเพี ย งหนึ่ งเสี ย ง
เท่านั้น 2. บอร์ ด Arduino UNO R3 มีจานวนพอร์ตไม่เพียงพอ และ 3. การใช้มอเตอร์ในการทางานของแขนกล ใน
ส่วนด้านของพอร์ตไม่เพียงพอ
จากความเป็ นมาดั ง กล่ า ว ทางคณะผู ้วิ จั ย จึ ง ได้ เลื อ กใช้ บ อร์ ด Arduino mega เพื่ อ เพิ่ ม พอร์ ต และ
ประสิ ทธิภาพต่อการใช้งาน ส่ วนปัญหาในด้านการใช้มอเตอร์สาหรับการควบคุมในส่ วนแขนกลนั้นมีการทางานที่
ช้า เนื่ องจากรอบหมุนของมอเตอร์ น้ นั หมุนค่อนข้างช้าต่อการใช้งาน ทางคณะผูว้ ิจยั จึงคิดค้นและพัฒนาแขนกล
เปลี่ยนจากระบบมอเตอร์ เป็ นระบบนิ วเมติกซึ่ งนามาประยุกต์ใช้กบั กระบอกสู บที่สามารถยืดหดได้ทนั ทีที่สั่งใช้
งาน หากนามาเปรี ยบเทียบกับมอเตอร์น้ นั ระบบนิวเมติกมีการทางานที่รวดเร็ วกว่าระบบมอเตอร์เป็ นอย่างมาก
วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
1. เพื่อศึกษาการทางานของระบบนิวเมติก
2.เพือ่ พัฒนาหุ่นยนต์กูภ้ ยั ที่สามารถควบคุมด้วยระบบนิวเมติก
3. เพื่อให้หุ่นยนต์กูภ้ ยั ต้นแบบทางานด้วยระบบนิวเมติก
ขอบเขตของโครงงำน
1. การควบคุมส่วนแขนหุ่นยนต์ในระบบนิวเมติกใช้ลมไม่เกิน 6 บาร์
2. ระยะการควบคุมหุ่นยนต์เริ่ มตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 เมตร
3. ระยะการส่ งสัญญาณภาพตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 800 เมตร
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ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในส่ วนนี้ เป็ นการอธิ บายเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของอุปกรณ์ แต่ละส่ วน เริ่ มตั้งแต่ระบบควบคุมการ
ทางานเชื่อมต่อวงจรต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะนามาใช้ใน การสร้างหุ่นยนต์น้ ี
1. กำรควบคุมของมอเตอร์ กระแสตรง
การใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็ นตัวควบคุมการหมุน และทิศทางของมอเตอร์ กระแสตรงนั้น จะต้อง
มีส่วนของวงจร ที่เรี ยกว่าวงจรขับมอเตอร์ (Driver) ส่วนของวงจรกลับทิศทางของมอเตอร์ สามารถที่จะใช้รีเลย์เป็ น
สวิตซ์เพื่อกลับทิศทางของมอเตอร์ ได้หรื ออาจใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ประเภทสารกึ่งตัวนาที่เป็ นวงจรขับเช่น
ทรานซิสเตอร์มอสเฟตแล้วแต่วิธีที่เราจะเลือกใช้งานการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์กระแสตรงมีหลายวิธีดว้ ยกัน
ซึ่ งอาจจะใช้วิธีการควบคุมแบบพื้นฐานทัว่ ไปเช่นการควบคุมด้วยวิธีการใช้ตวั ต้านทานปรับค่าโดยต่ออนุ กรมกับ
มอเตอร์ หรื อใช้วิธี การการควบคุมโดยการเปลี่ยนค่าของระดับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ แต่การควบคุมในวิธี
ดังกล่าวถึงแม้วา่ จะควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้คงที่ได้แต่ที่ความเร็วต่าจะส่งผลให้แรงบิดต่าไปด้วย

รู ปที่ 1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อกับบอร์ดไดรฟ์ มอเตอร์และ DC มอเตอร์
2. กำรควบคุมโซลินอยด์ วำล์ วลม
การใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นตัวควบคุม โซลิ นอยด์วาล์วเพราะอุปกรณ์ น้ ี เป็ นแบบสวิตช์โดย
อาศัยหลักการทางานของแม่เหล็กไฟฟ้าทางานโดยใช้การป้ อนไฟเป็ นตัวกาหนดเงื่อนไขในการทางานควบคุมให้
ลิ้นกลไกปิ ดหรื อเปิ ด

รู ปที่ 2 แสดงการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อตัวควบคุมโซลินอยด์วาล์ว
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3. ภำษำและโปรแกรมที่ใช้
ภาษาเครื่ อง (Machine Language) เป็ นภาษาที่อยู่ในรู ปแบบของรหัสเลขฐานสองไมโครคอนโทรลเลอร์
สามารถเข้าใจภาษานี้ ได้ท ันที โดยไม่ ตอ้ งผ่านกระบวนการแปล แต่ เป็ นภาษาที่ ยากต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยู่ใน
รู ปแบบของเลขฐานสอง และผูใ้ ช้ตอ้ งมี ความรู ้ เกี่ ยวกับฮาร์ ดแวร์ เป็ นอย่างดี แต่ขอ้ ดี ของภาษานี้ คือ มี ขนาดเล็ก
ทางานได้รวดเร็ วและสามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง ภาษาระดับสู งซึ่ งทาหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา
ทั้งหมดให้เป็ นภาษาเครื่ อง จากนั้นจึงนาเอาโปรแกรมที่แปลเสร็ จแล้วเข้าไปเก็บในหน่วยความจาหลังจากนั้นจึงสั่ง
ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้น ๆ ทาให้การทางานได้เร็ วขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาษา C เป็ นต้น
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในส่ วนนี้ ขอกล่าวถึงวิธีการดาเนิ นงานในการพัฒนาหุ่ นยนต์กูภ้ ยั จากการศึกษาหุ่ นยนต์กูภ้ ยั สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. แผนผังกำรดำเนินกำรวิจัย

รู ปที่ 3 แผนผังการดาเนินการวิจยั
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2. กำรออกแบบโครงสร้ ำงหุ่นยนต์ ก้ ภู ัย

รู ปที่ 4 ภาพด้านหน้าจากโปรแกรม

รู ปที่ 5 ภาพด้านหน้าจากภาพจริ ง

จากรู ปที่ 4 เป็ นภาพด้านหน้าของหุ่ นยนต์ที่ออกแบบจากโปรแกรม Sketch Up ที่มีขนาดความกว้างของ
ด้านหน้า 48 เซนติเมตรและมีขนาดความสู ง 17 เซนติเมตร และจากรู ปที่ 5 เป็ นภาพด้านหน้าที่ออกแบบจากภาพ
จริ ง ที่มีขนาดความกว้างของด้านหน้า 48 เซนติเมตรและมีขนาดความสูง 17 เซนติเมตร

รู ปที่ 6 ภาพด้านข้างจากโปรแกรม

รู ปที่ 7 ภาพด้านข้างจากภาพจริ ง

รู ปที่ 6 เป็ นภาพด้านข้างของหุ่ นยนต์ที่ออกแบบจากโปรแกรม Sketch Up ที่มีขนาดความยาวของด้านข้าง
112 เซนติ เมตร มี ข นาดความสู ง ของแขนช่ ว งล่ า ง 45 เซนติ เมตรและมี ข นาดความยาวของแขนช่ ว งบน 58
เซนติเมตร และรู ปที่ 7 เป็ นภาพด้านข้างที่ออกแบบจากภาพจริ ง ที่มีขนาดความยาวของด้านข้าง 112 เซนติเมตร มี
ขนาดความสูงของแขนช่วงล่าง 45 เซนติเมตรและมีขนาดความยาวของแขนช่วงบน 58 เซนติเมตร

รู ปที่ 8 ภาพด้านหลังจากโปรแกรม

รู ปที่ 9 ภาพด้านหลังจากภาพจริ ง
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จากรู ปที่ 8 เป็ นภาพด้านหลังของหุ่ นยนต์ที่ออกแบบจากโปรแกรม Sketch Up ที่มีขนาดความกว้างของ
ด้านหลัง 48 เซนติเมตรและมีขนาดความสู ง 17 เซนติเมตร และจากรู ปที่ 9 เป็ นภาพด้านหลังที่ออกแบบจากภาพ
จริ ง ที่มีขนาดความกว้างของด้านหน้า 48 เซนติเมตรและมีขนาดความสูง 17 เซนติเมตร

รู ปที่ 10 ส่ วนแขนกลยืดกล้องก่อนพัฒนาพัฒนา

รู ปที่ 11 ส่วนแขนกลยืดกล้องหลังพัฒนา

รู ปที่ 12 ส่วนแขนกลยกกล้องก่อน
พัฒนา

รู ปที่ 13 ส่วนแขนกลยกกล้องหลัง
พัฒนา

รู ปที่ 14 ส่ วนแขนกลดึงกล้องก่อน
พัฒนา

รู ปที่ 15 ส่วนแขนกลดึงกล้องหลัง
พัฒนา

จากรู ปที่ 10 ถึง รู ปที่ 15 เป็ นการพัฒนาจุดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของหุ่นยนต์กูภ้ ยั มาทางานด้วยระบบนิว
เมติก
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3. บล็อกไดอะแกรมหุ่นยนต์ ก้ ภู ัย

รู ปที่ 16 บล็อกไดอะแกรมหุ่นยนต์กูภ้ ยั
จากรู ปที่ 16 กดปุ่ มเพื่อส่ งสัญญานไปยัง Arduino UNO เมื่อรับโค้ดแล้วส่ งออกผ่านบอร์ ด NRF24L01(ส่ ง)
ให้ทาหน้าที่ส่งด้วยความถี่ 2.4GHz แล้วให้รับโค้ดด้วยบอร์ ด NRF24L01(รับ) ส่ งให้ Arduino Mega2560 เพื่อเช็ค
เงื่อนไขตรงกับคาสั่งใดแล้วส่ งเอาต์พุตให้บอร์ด Driver Motor เพื่อให้ควบคุมทิศทางของมอเตอร์

รู ปที่ 17 บล็อกไดอะแกรมระบบภาพไร้สาย
จากรู ปที่ 17 บล็อกไดอะแกรมระบบภาพไร้สายโดยผ่านกล้องวงจรปิ ดจะส่ งสัญญาณภาพไปยังโมดูล TS832
และทาส่ งสัญญาณผ่านความถี่ 5.8 GHz และโมดูล RC832 จะรับสัญญาณและส่ งสัญญาณภาพไปยังจอแสดงผล
LCD 4.3 นิ้ว
4. วงจรของหุ่นยนต์กูภ้ ยั ในแต่ละภาค หุ่นยนต์กูภ้ ยั ควบคุมด้วย Joy PS2 จะมีวงจรแต่ละภาคหลัก ๆ ดังนี้
4.1 ภาคที่ 1 ภาคคอนโทรลหุ่นยนต์กูภ้ ยั
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รู ปที่ 18 ภาคคอนโทรลหุ่นยนต์กูภ้ ยั
เมื่ อกดปุ่ มค าสั่ งที่ Joy Ps2 จะส่ งสั ญ ญาณข้อมู ล ไปที่ ตัวรับ สั ญ ญาณของ Joy Ps2 ที่ เชื่ อมต่อ อยู่กับ บอร์ ด
Arduino Mega 2560 จากนั้นบอร์ ดจะทาการนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลว่าตรงกับคาสั่งใดที่ได้ป้อนไว้ในบอร์ ด
Arduino Mega 2560 จากนั้นบอร์ ดจะนาคาสั่งที่ ได้ไปคอนโทรลในภาคขับ เคลื่ อนหุ่ นยนต์กู้ภัยภาคแขนกลตาม
คาสัง่ ที่ได้รับมาจากJoy Ps2 ส่ วนบอร์ดนั้นจะแหล่งที่ให้พลังงานคือ Lipo Battery 12V
4.2 ภาคที่ 2 ภาคขับเคลื่อนล้อตะขาบ

รู ปที่ 19 ภาคขับเคลื่อนล้อตะขาบ
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ภาคขับเคลื่อนล้อตะขาบนั้นจะทาได้โดยต้องรับคาสั่งมาจากบอร์ ด Arduino Mega 2560 ที่รับคาสั่งมาจาก
Joy Ps2 อี ก ที เมื่ อรั บ ค าสั่ ง มาแล้วนั้ น บอร์ ด DC Motor Driver จะท าการสั่ งให้ ม อเตอร์ ที่ ล ้อ ตะขาบเคลื่ อนที่ ไ ป
ทิศทางตามที่ได้รับมาจาก Joy Ps2

รู ปที่ 20 การเคลื่อนที่ถอยหลังของล้อตะขาบ
4.3 ภาคที่ 3 ภาคระบบภาพ

รู ปที่ 21 ภาคระบบภาพ
กล้องจะส่งสัญญาณภาพให้โมดูล Transmitters TS832 ออกอากาศด้วยคลื่น 5.8GHz ให้กบั โมดูลReceiver
RC832 โดยตั้งความถี่และ Channel อยูใ่ นช่องเดียวกันและส่งสัญญาณภาพไปยังจอแสดงผล LCD 4.3 นิ้ว

รู ปที่ 22 การรับสัญญาณภาพผ่านจอ Monitor
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ผลของกำรวิจัย
จากการพัฒนาส่ วนต่าง ๆ ของหุ่ นยนต์สาเร็ จเรี ยบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบส่ วนต่างๆของ
หุ่นยนต์ที่พฒั นาเพื่อจะได้ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ผลการทดลองคาสั่งกดปุ่ ม
ตำรำงที่ 1 แสดงผลการทดลองคาสั่งการกดปุ่ มควบคุมด้วย Joy PS2 การบังคับหุ่นยนต์กูภ้ ยั ที่ใช้ Joy PS2
คาสั่ง
คาสั่ง
สั่งด้วย Joy PS2
หมายเหตุ
1

เดินหน้า

✓

2

ถอยหลัง

✓

3

เลี้ยวซ้าย

✓

4

เลี้ยวขวา

✓

5

ยกหน้า

✓

6

วางหน้า

✓

7

หมุนขวา

✓

8

หมุนซ้าย

✓

9

ยืดแขน (กระบอกสูบตัวที่1)

✓

ใช้ยดื แขน

10

ยกสอง (กระบอกสูบตัวที่2)

✓

ใช้ยกแขน

11

ดึงสาม (กระบอกสูบตัวที่3)

✓

ใช้ดึงแขน

12

ดึงแขน

✓

13

กล้องขวา

✓

14

กล้องซ้าย

✓

15

ก้มกล้อง

✓

16

เงยกล้อง

✓

แทนการใช้คาสั่งเสี ยง ตามตารางที่ 1 ดังนี้
จากตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดลองได้ว่าการสั่งการให้หุ่นยนต์ทางานทั้ง 16 คาสั่ง ด้วย Joy PS2 สามารถ
บังคับหุ่นยนต์กภู้ ยั ให้ทาตามคาสั่งได้ท้ งั หมด
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รู ปที่ 23 คาสั่งต่างๆที่อยูบ่ นJoy Ps2
ตำรำงที่ 2 แสดงผลทดลองระบบนิ วเมติก ด้วยคาสั่งกดปุ่ ม Joy PS2 การบังคับแขนหุ่ นยนต์กูภ้ ยั ที่ใช้ Joy PS2 ตาม
ตารางดังนี้

1
ยืดแขน
2

ยกแขนด้านบน



3

ดึงแขนด้านล่าง



จากตารางที่ 2 สรุ ปผลการทดลองได้ว่าการสั่งการด้วย Joy PS2 เพื่อควบคุมระบบนิ วเมติกในส่ วนของ
แขนกลให้ทาตามคาสัง่ นั้นสามารถทาตามคาสัง่ ได้ท้ งั หมด 3 กระบอกสู บ

รู ปที่ 24 การทดลองระบบนิวเมติก ด้วยคาสั่งกดปุ่ ม Joy PS2
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ตำรำงที่ 3 แสดงผลการทดลองระยะของคุณภาพสัญญาณ
คุณภำพสั ญญำณ
ระยะทำง
ดี
เริ่มขำดหำย

100 เมตร

200 เมตร

300 เมตร

400 เมตร

500 เมตร

600 เมตร
700 เมตร
800 เมตร

ขำดหำย

หมำยเหตุ




จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองระยะของคุณภาพสัญญาณสรุ ปผลการทดลอง ได้ดงั นี้
ในระยะทาง 100 เมตร ถึง 400 เมตร คุณภาพสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อระยะทางที่ 500 เมตร ถึง 600 เมตร
คุณภาพสัญญาณเริ่ มมีการขาดหาย ซึ่ งอาจเกิดจากสิ่ งกีดขวางต่างๆจึงมีผลต่อคุณภาพสัญญาณ และเมื่อถึงระยะทาง
700 เมตร ถึ ง 800 เมตร ท าให้ คุ ณ ภาพสั ญ ญาณขาดหายซึ่ งเกิ ดจากระยะทางนั้น เกิ นจากขอบเขตของตัวรั บ -ส่ ง
สัญญาณภาพ
600 เมตร

รู ปที่ 25 การทดลองคุณภาพสัญญาณภาพ ที่ระยะต่าง ๆ
สรุปผลกำรทดลองที่ได้ จำกโครงกำร
จากการทดลองผลที่ได้คือ หุ่ นยนต์กภู้ ยั สามารถสั่งงานด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA
เข้ามาเป็ นหน่วยประมวลผลควบคุมการทางานตามคาสั่งของ Joy PS2 ได้ทุกคาสั่งซึ่งมีการควบคุมตัวหุ่ นยนต์ได้ใน
ระยะทาง 1 ถึง 10 เมตร ที่มีการส่ งข้อมูลมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA เข้ามาประมวลผลตามคาสั่ง
ในการทางานของหุ่ นยนต์และส่ วนอื่นๆ เพื่อให้หุ่นยนต์บงั คับตามที่กาหนดและยังมีส่วนส่ งสัญญาณภาพกล้อง
897

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วงจรปิ ดผ่านระบบไร้สาย 5.8GHz โดยใช้โมดูล TS832 RC832 ในระยะ1 เมตรถึง 800 เมตร และมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างแขนกล โดยที่การทางานส่ วนแขนนั้นต้องคานึ งถึงการลดแรงกระแทกให้น้อยที่สุด จากการพัฒนาใน
ส่ วนแขนที่เป็ นระบบนิ วเมติกนั้น เนื่ องจากการนามอเตอร์ มาควบคุมการทางานที่ส่วนแขนมีขอ้ เสี ยคือต้องรอรอบ
หมุนในการขับเคลื่อนกลไกซึ่งต่างจากระบบนิวเมติกที่สามารถทางานได้เร็วกว่าแขนกลแบบมอเตอร์
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำโครงกำร
1. เนื่ องจากกระบอกสู บนั้นท างานไปประมาณ 7 ครั้งผลปรากฏว่ากระบอกสู บตัวที่ 2 เริ่ มท างานช้าลง
เพราะแรงดันลมนั้นไม่พอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นควรเพิ่มแรงดันให้มากกว่า 4 บาร์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางานของกระบอกสูบ
2. จากการทดลองสัญญาณภาพพบว่าหลังจากหุ่นยนต์ได้เคลื่อนที่ 400 เมตรปรากฏว่าสัญญาณภาพเริ่ มขาด
หายเพราะฉะนั้นควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการส่ ง-รับสัญญาณที่สูงกว่านี้
3. จากการทดลองพบว่าระยะเวลาที่ หุ่ นยนต์กู้ภัยท างานนั้น มี ระยะเวลาไม่ เกิ น 1 ชั่วโมง เนื่ องจากใช้
แบตเตอร์รี่ที่มีแรงดัน 12V และกระแสที่ใช้มี 2 ค่าคือ 2200 mAh และ 3500 mAh หากต้องการให้หุ่นยนต์ทางาน
ในระยะเวลาที่มากขึ้นควรใช้แบตเตอร์รี่ที่มีแรงดันและกระแสที่สูงกว่าเดิม
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บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ เป็ นการศึ ก ษาค่ าการดู ดกลื นความร้ อน (k) ซึ่ งเป็ นตัวแปรส าคัญ ในการศึ ก ษาพฤติก รรมการ
ระบายความร้อนผ่านทางผิวของวัสดุทางวิศวกรรม โดยงานวิจยั นี้ได้ออกแบบเครื่ องมือวัดค่าดูดกลืนทางความร้อน
ที่ ส ามารถวัดค่ า k ของวัส ดุ ท างวิ ศ วกรรมก่ อสร้ างที่ มี ส่ วนผสมหลัก คื อ ซี เมนต์กับ วัส ดุ เส้ นใยธรรมชาติ โดยมี
สัดส่ วนที่แตกต่างกัน ทาการวัดค่า k ของวัสดุที่แตกต่างกัน สาหรับค่าที่วดั ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.287-0.579 W/moC
ซึ่ งค่าที่วดั ได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าดูดกลืนทางความร้อนใกล้เคียงกับค่า k ของซี เมนต์ และเปรี ยบเทียบกับค่าที่
ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับมาตรฐานค่า k ที่วดั ได้ดว้ ยเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมีค่าที่สอดคล้องกันโดยไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ P = 0.05 จากการประเมินศักยภาพของเครื่ องมือสามารถตรวจวัดค่า k
ของวัสดุได้และสามารถพัฒนาวัสดุทางวิศวกรรมก่อสร้างเพื่อนามาใช้เป็ นวัสดุประหยัดพลังงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
คำสำคัญ: การดูดกลืนความร้อน วัสดุเส้นใยธรรมชาติ วัสดุก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน ซีเมนต์บอร์ด
Abstract
This study investigates the heat absorption value ( k) , which is an important parameter in the study of
surface cooling behavior of engineering materials. This research has designed a heat absorption measuring device
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that can measure the k-value of engineering. The main ingredient is cement and different proportional natural
fibrous materials, which determine the k values of distinctive materials. For the measured values, values ranged
from 0.287-0.579 W/moC. In which the measured values for thermal absorption were close to the k-values of
cement and compared with the values tested in a standardized laboratory, the k values measured with the built-in
apparatus were valued, with no significant at the confidence level P = 0.05 from the appraisal of the instrument's
potential, k-value of the material can be measured, and the engineering material can be developed as an energysaving material. Continue to be effective
Keyword: Heat Absorption Value, Natural Fibrous Materials, Engineering Materials, Energy-Saving, Cement
Board
บทนำ
ปั จจุ บนั สภาวะอากาศของโลกมี แนวโน้ม ไปในทิ ศทางที่ สูงขึ้นในทุ ก ๆ ปี การปรับ ตัวของมนุ ษย์เพื่ อให้
สามารถดารงชีพอยู่ในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลผลกระทบโดยตรงก่อการใช้พลังงานเพื่อที่จะคงรักษา
ช่วงค่าอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้อย่างสบาย ดังมีงานวิจยั และนวัตกรรม
ต่าง ๆ เช่น เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องทาความร้อน เป็ นต้น สาหรับด้านวิศวกรรมก่อสร้างก็มีทิศทางไปในด้านการ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศเช่นเดียวกัน จากรายงานของ International Energy Agency (IEA) และ
United Nations Development Programe (UNDP) พบว่าหน่ วยงานก่ อสร้างมี ก ารใช้พ ลังงานมากที่ สุด โดยเฉพาะ
อาคารจัดว่ามีการใช้พลังงานคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 40 ของการใช้พลังงานทัว่ โลก (European Directive, 2012) เช่น
การปรั บ การออกแบบโดยใช้วสั ดุ ที่ ใ ห้ค่ าการน าความร้ อนต่ า การออกแบบอาคารประหยัด พลังงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ อาคารเป็ นสิ่ งปลูกสร้างมีส่วนสาคัญของกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของเราดังนั้นประเภทของวัสดุ
ก่อสร้างที่ ใช้ในอาคารและลักษณะของเปลื อกอาคารมี ผลกระทบอย่างมากต่อการใช้พลังงานของอาคารโดยได้
มุ่งเน้นไปที่อาคารประหยัดพลังงานที่ ยงั่ ยืน (Ionescu, C., et al., 2015) วัสดุที่ลดภาระการถ่ายเทความร้อนที่ผนัง
เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศ (Aditya,
L., et al., 2017) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ในการควบคุมอุณหภูมิภายในตัวอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะอากาศที่ที่ร้อน
ชื้ น นั้น เครื่ องปรั บ อากาศจะใช้ไ ฟฟ้ าได้ม ากถึ ง 60-80 เปอร์ เซ็ น ในอาคารเชิ งพาณิ ช ย์ (Opoku, R., et al.,2018)
นอกจากนี้ แล้ ว การลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ในอาคารบ้ า นเรื อนนั้ นยัง มี ส่ วนช่ ว ยให้ ป ริ มาณของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดว้ ยเช่นกัน (Hu, F., and Zheng, X. 2015).
การที่จะเลือกใช้วสั ดุที่ให้ค่าการนาความร้อนต่า เพื่อนามาใช้สาหรับการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงาน
นั้น จาเป็ นที่ จะต้องทราบค่าสัมประสิ ทธิ์ การนาความร้อนของวัสดุที่นามาใช้ในงานก่อสร้ างก่ อน จึงจะสามารถ
คานวณ วิเคราะห์ค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุที่ใช้ประกอบอาคาร ได้แก่ หลังคา ผนัง ฝ้า กาแพง ได้อย่าง
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แม่นยามากขึ้น (Asdrubali, F., et al., 2014.; Belussi, L., et al., 2015.; Samardzioska, T. and Apostolska, R., 2016.,
and Rasooli, A.et al., 2018) ซึ่ งในปั จจุ บ ันระบบโครงสร้ างประกอบอาคารเหล่านี้ จะมี ค วามซับ ซ้อนมากยิ่งขึ้ น
โดยเฉพาะระบบผนัง มีระบบผนังคู่ช่องกลางเป็ นฉนวน หรื อระบบผนังเชิงซ้อนที่ใช้วสั ดุฉนวนหลายชนิดซ้อนกัน
ซึ่งจะทาให้การวิเคราะห์หาค่าความต้านทานความร้อนของผนังมีความซับซ้อนยุง่ ยากขึ้น
การพัฒนาชุดทดสอบหาค่าคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุงานก่อสร้างนี้ จะใช้เพื่อหาค่าสมบัติทางความ
ร้อนโดยเฉพาะค่าสัมประสิ ทธิ์ ทางความร้อนของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างใหม่ ๆ (Jeong, Y.W., et al., 2017.; Silva,
F.S.B., 2017., and Marquez, J.M.A., et al., 2017) เริ่ มมีการนามาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ผนังซี เมนต์ผสมเม็ดโฟม
แผ่นซี เมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่ งคาดว่าชุดทดสอบที่สร้างขึ้นนี้ จะเป็ นการลดต้นทุนในการทดสอบหา
ค่าความร้อนได้ หรื อจากการซื้ อเครื่ องมือที่มีราคาแพงมาก และมีขอ้ จากัดในการทดสอบค่อนข้างมาก ไม่เหมาะกับ
วัสดุงานก่อสร้างที่มีความหลากหลายได้
วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดทดสอบหาค่าดูดกลืนความร้อนของวัสดุงานก่อสร้างที่ใช้ตน้ ทุนต่า
2. เพื่อพัฒนาวัสดุแผ่นซี เมนต์บอร์ ดผสมเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วและเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าความต้านทาน
ความร้อนต่าสาหรับใช้กบั อาคารอนุรักษ์พลังงาน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1 กำรสร้ ำงชุดเครื่ องมือทดสอบเพื่อวัดค่ ำดูดกลืนควำมร้ อน
1.1 การประกอบชุดเครื่ องมือทดสอบ และติดตั้งอุปกรณ์วดั และบันทึกผล
ทาการประกอบชุดตูค้ วามร้อน แล้วการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนไว้ภายในตู ้ พร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์
ต่าง ๆ สาหรับวัดค่าสมบัติดา้ นความร้อนของชิ้นตัวอย่างทดสอบ
1.2 การทดสอบเบื้องต้น และการปรับแต่งชุดเครื่ องมือทดสอบ
ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ภายในชุดเครื่ องมือทดสอบแล้ว ดาเนิ นการทดสอบเบื้องต้น เพื่อ
ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของชุดเครื่ องมือทดสอบ โดยนาค่าไปเปรี ยบเทียบกับค่าการทดสอบจากเครื่ องมือ
มาตรฐาน พร้อมกับปรับปรุ งแก้ไขเพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อน
1.3 การทดสอบคุณสมบัติทางด้านความร้อนของวัสดุก่อสร้าง
เมื่อผลการทดสอบจากชุดเครื่ องมือทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผลการทดสอบมีค่าความคลาดเคลื่อนอยูใ่ นเกณฑ์
ที่สามารถยอมรับได้ ก็จะดาเนิ นการทดสอบสมบัติทางด้านความร้อนของวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ต่อไปเพื่อใช้
เป็ นข้อมูลสาหรับนาวัสดุเหล่านั้นไปใช้ให้เหมาะสมกับตาแหน่ง ลักษณะงานต่าง ๆ ของการก่อสร้างต่อไป
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รู ปที่ 1 แบบโครงร่ างของชุดเครื่ องมือทดสอบค่าดูดกลืนทางความร้อน
2 กำรเตรียมวัสดุซีเมนต์บอร์ ดผสมเส้ นใยธรรมชำติ
2.1 วัสดุที่ใช้ ทำแผ่ นซีเมนต์ บอร์ ด
การวิจยั นี้ ได้ทาการผลิตวัสดุ ใหม่สาหรับใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อใช้ทดสอบสมบัติการดูดกลืนความร้อน
โดยผลิตแผ่นซีเมนต์บอร์ดผสมเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งมีวสั ดุ อุปกรณ์และขั้นตอนผลิตดังนี้

(ก) ปูนซีเมนต์ (ตราช้าง)

(ง) แบบหล่อแผ่นทดสอบ

(ข) กระดาษ A4 80 แกรม (ค) เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติที่
ที่ไม่ใช้แล้ว
มีขนาดความยาวประมาณ 1 ซม

(จ) เตาอบไฟฟ้า

(ฉ) เครื่ องปั่ นผลไม้

(ช) เครื่ องผสมซีเมนต์
(ซ) เครื่ องทาลายเอกสาร
(ฌ) อุปกรณ์ทดสอบแรงดัด
รู ปที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแผ่นซีเมนต์บอร์ดผสมเส้นใยธรรมชาติ

903

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2.2 เยื่อกระดำษและกำรขึน้ รู ปชิ้นงำนแผ่ นซีเมนต์ บอร์ ดผสมเส้ นใยธรรมชำติ
การเตรี ยมเยื่อเส้นใยกระดาษ ได้จากการนาเศษกระดาษที่ใช้แล้ว ผ่านการย่อยด้วยเครื่ องทาลายเอกสาร
นามาแช่ น้ าให้กระดาษชุ่ มน้ าแล้วผ่านการปั่ นให้ละเอี ยดด้วยเครื่ องปั่ น นากระดาษไปอบให้แห้งแล้วนามาเป็ น
ส่ วนผสมของแผ่นซี เมนต์บอร์ ดโดยการอัดขึ้นรู ปด้วยเครื่ องอัด มีขนาดของแผ่นเท่ากับ 30×30×1 ซม สาหรับแผ่น
ซีเมนต์บอร์ดที่นามาใช้ในการทดสอบสมบัติพ้นื ฐานและสมบัติทางกลใช้ขนาด 10×30×1 ซม ดังแสดงในรู ปที่ 3

(ก) กระดาษที่ผา่ นเครื่ องทาลาย

(ข) กระดาษที่ผา่ นการแช่น้ า

(ค) กระดาษที่นามาปั่นละเอียด

(ค) หล่อลงแบบทดสอบขนาด
(ง) แผ่นทดสอบ ขนาด
(จ) แผ่นชิ้นทดสอบ ขนาด
30×30×1 ซม
30×30×1 ซม
10×30×1 ซม
รู ปที่ 3 การเตรี ยมเยือ่ กระดาษที่ใช้แล้วและแผ่นชิ้นงานสาหรับทดสอบ
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
1 ชุดทดสอบเพื่อวัดค่ ำกำรดูดกลืนควำมร้ อน
ชุดทดสอบเพื่อวัดค่าการการดูดกลืนทางความร้อนที่สร้างขึ้นมา ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ วดั การแพร่ กระจาย
ของอุ ณ หภู มิ (Heat flux) หรื อ เซ็ น เซอร์ รั บ รู ้ ฟ ลัก ซ์ ค วามร้ อ นที่ มี ค่ า Nominal Sensitivity 8.0 mV(W/m2) ยี่ห้ อ
Fluxteq รุ่ น PHFS-01 มีพ้ืนที่รับรู ้ความร้อน 6.45 ตารางเซนติเมตร และชุดอุปกรณ์วดั และบันทึกค่าการไหลแผ่ของ
ความร้อน (Data Logger) ดังรู ปที่ 4 และ 5 โดยเซ็นเซอร์การวัดการแพร่ กระจายของอุณหภูมิ มีค่าความรับรู ้ฟลักซ์
ความร้อนเท่ากับ 1.60 ± 0.03 µV หรื อ (W/m2) ทางานในช่ วงอุณหภูมิต้ งั แต่ -50 oC ถึง 120 oC ค่าการตอบสนอง
เท่ า กับ 0.6 วิ น าที และส่ ง ผ่ า นอุ ป กรณ์ ต รวจวัด และบั น ทึ ก ค่ า การไหลแผ่ ข องความร้ อ น ( Data Logger) 8
ช่องสัญญาณ รับสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่ออ่านค่าฟลักซ์ความร้อนและบันทึกข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ การทดสอบจะ
กระทาการวัดภายในช่วงอุณหภูมิคงที่โดยปราศจากการรบกวนจากสภาวะภายนอกซึ่งจะกระทาการทดสอบภายใน
ตูส้ าหรับควบคุมอุณหภูมิ ดังแสดงในรู ปที่ 6
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รู ปที่ 4 ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์สาหรับตรวจวัดการแพร่ กระจายของอุณหภูมิ
a) เซ็นเซอร์วดั การแพร่ กระจายของความร้อน (Heat Flux Sensor)
b) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าการไหลแผ่ของความร้อน (Data Logger)
c) คอมพิวเตอร์บนั ทึกข้อมูล

(a) ชุดอุปกรณ์วดั และบันทึกค่าการไหลแผ่ของ
ความร้อน (Data Logger)
รู ปที่ 5 ชุดอุปกรณ์สาหรับตรวจวัดการไหลแผ่ของความร้อน

(b) แผ่นวัดการไหลของความร้อน
(Heat Flux Sensor)

a)
รู ปที่ 6 ตูค้ วบคุมอุณหภูมิสาหรับทดสอบค่าดูดกลืนความร้อน
a) ภาพภายในของตูค้ วบคุมอุณหภูมิทดสอบค่าดูดกลืนทางความร้อน
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b) ภาพภายนอกของตูค้ วบคุมอุณหภูมิทดสอบค่าดูดกลืนทางความร้อน
2.ชิ้นงำนทดสอบและกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบ
ชิ้นตัวอย่างทดสอบที่ใช้ในการทดสอบวัดค่าดูดกลืนทางความร้อนในครั้งนี้ ใช้แผ่นซี เมนต์บอร์ ดผสมเส้น
ใยธรรมชาติ ทาการตัดให้มีขนาด 5x5x1 ซม (PSF1, PSF2 และ SFP4) และขนาด 5x5x2 ซม (PSF5 และ PSF6) โดย
มี แ ผ่ น ยิ ป ซั่ ม บอร์ ด (PSF3) และแผ่ น ไม้อัด สั บ (PSF7) ซึ่ งเป็ นวัส ดุ ที่ มี ข ายอยู่ ท ั่ ว ไปเป็ นวัส ดุ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
เปรี ยบเทียบค่าการดูดกลืนความร้อน

รู ปที่ 7 วัสดุที่ใช้ทดสอบวัดค่าดูดกลืนความร้อน

รู ปที่ 8 การวัดค่าดูดกลืนทางความร้อน

ผลการทดสอบในตารางที่ 1 แสดงค่าการดูดกลืนความร้อนของตัวอย่างที่เตรี ยมในห้องปฏิบตั ิการโดยใช้
เครื่ องมื อวัดที่ สร้างขึ้น พบว่าชิ้ นตัวอย่างทดสอบ มี ค่าอยู่ระหว่าง 0.287-0.579 w/moC และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า
ดู ด กลื น ความร้ อ นที่ ท ดสอบด้ ว ยเทคนิ ค Transient Plane Source Method โดยใช้ เครื่ องมื อ ทดสอบ Thermal
Constant Analysiser รุ่ น TPS 2500S, Hot Disk, Sweden ในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทดสอบค่ าดู ด กลื น ความร้ อ นที่ ศู น ย์
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ (PSU) ซึ่งแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ชิ้นตัวอย่างทดสอบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.215-0.551 w/moC
โดยค่าที่วดั ได้ดว้ ยเครื่ องมือที่สร้างขึ้นในงานวิจยั นี้ มีค่าที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเครื่ องมือมาตรฐานที่
ใช้ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
ตำรำงที่ 1 ผลการวัดค่าการดูดกลืนความร้อนของตัวอย่างทดสอบด้วยชุดเครื่ องมือที่สร้างขึ้น
Size
Base
Measurement
Density
Thermal Conductivity
No Sample
(W×L×H)
Types
times (s)
(kg/m3)
(W/m oC)
(cm)
1
PSF1 Cement
5×5×1
20
1,440
0.364 ±
0.170
2
PSF2 Cement
5×5×1
20
637
0.287 ±
0.071
3
PSF3 Gypsum
5×5×0.8
20
737
0.428 ±
0.223
4
PSF4 Cement
5×5×1
20
1,534
0.396 ±
0.139
5
PSF5 Cement
5×5×2
20
1,344
0.579 ±
0.132
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Size
Base
Measurement
Density
Thermal Conductivity
(W×L×H)
Types
times (s)
(kg/m3)
(W/m oC)
(cm)
6
PSF6 Cement
5×5×2
20
1,345
0.369 ±
0.030
7
PSF7 Plywoo
5×5×1
20
1,336
0.365 ±
0.072
d
ตำรำงที่ 2 ผลการวัดค่าการดูดกลืนความร้อนของตัวอย่างจากศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ (PSU) และของ Walker
No

Sample

No

Sample

Measurement times (s)

1
2
3
4
5
6
7

PSF1
PSF2
PSF3
PSF4
PSF5
PSF6
PSF7

20
20
20
20
20
20
20

Thermal Conductivity (W/m oC)
PSU Lab
Walker’s analysis
0.356
0.3074
0.215
0.1468
0.282
0.1668
0.551
0.3262
0.368
0.2882
0.340
0.2884
0.329
0.2866

นอกจากนี้ ยงั เปรี ยบเทียบค่าดูดกลืนทางความร้อนของตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับค่าความหนาแน่นของตัวอย่าง
ดังรู ปที่ 9 พบว่าค่าดูดกลืนทางความร้อนมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นที่มีค่า R2 เท่ากับ 0.87 และ 0.5799 และจาก
งานวิจยั ของ Walker และ Pavia (2014) ซึ่ งได้ทดสอบการหาค่าการดูดกลืนความร้อนของวัสดุซีเมนต์และนาเสนอ
สมการหาค่าการดูดกลืนความร้อนสัมพันธ์กบั ค่าความหนาแน่นของวัสดุดงั สมการที่ 1
Conductivity = 0.0002 x Density + 0.0194
(1)
ซึ่งเมื่อนาค่าความหนาแน่นของวัสดุทดสอบมาแทนค่าเพื่อหาค่าการดูดกลืนความร้อนสามารถแสดงในรู ปที่
9 โดยพบว่า มี ค่ า การดู ด กลื น ความร้ อ นที่ ต่ า กว่ า ค่ า ที่ ไ ด้จากเครื่ อ งมื อ ทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น มาและที่ ท ดสอบใน
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
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Thermal Conductivity (W/m C)

0.7

0.6
0.5

y = 0.0002x + 0.0746
R² = 0.6228

y = 8E-05x + 0.3084
R² = 0.0875

0.4
0.3
0.2

y = 0.0002x + 0.0194

0.1
0
400

600

800

1,000
Density

1,200

1,400

1,600

1,800

(kg/m3)

รู ปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและค่าการดูดกลืนความร้อนของตัวอย่างทดสอบ

Thermal Conductivity (W/mC)

จากผลการทดสอบวัด ค่ า ของการดู ด กลื น ทางความร้ อ นของตัว อย่ า งโดยใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใน
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร พบว่า ค่ า ของค่ า ดู ด กลื น ทางความร้ อนทั้งหมด 7 ตัวอย่า งซึ่ ง แต่ ล ะตัวอย่า งมี คุ ณ ลัก ษณะและ
องค์ประกอบดังตารางที่ 1 มีค่าอยู่ในช่วง 0.287-0.579 W/moC เมื่อเปรี ยบเทียบค่าดูดกลืนทางความร้อนกับผลการ
ทดสอบในห้องปฏิ บ ัติก ารของศู นย์เครื่ องมื อวิทยาศาสตร์ (PSU Lab) แสดงดังรู ปที่ 10 พบว่าค่าเฉลี่ ยของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเปรี ยบเทียบจับคู่ (t-Test: Paired Two Sample for Means) ของค่าดูดกลืนทางความร้อนและได้ผลการ
ทดสอบทางสถิติดงั ตารางที่ 3
0.7
This Test
PSU Lab
Walker

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
PSF1

PSF2

PSF3

PSF4

PSF5

PSF6

PSF7

Sample

รู ปที่ 10 เปรี ยบเทียบค่าดูดกลืนทางความร้อนระหว่างเครื่ องมือที่สร้างขึ้นกับเครื่ องมือวิทยาศาสตร์
4.4 กำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงสถิติ
จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าดูดกลืนทางความร้อนระหว่างเครื่ องมือที่ สร้างขึ้นกับระเบียบวิธี
มาตรฐานในห้องห้องปฏิบตั ิการของศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ (PSU Lab) พบว่าค่าที่วดั ได้ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ P = 0.05 (ตารางที่ 3) นัน่ แสดงให้เห็นว่าเครื่ องมือที่สร้างขึ้นสามารถใช้ทดสอบค่า
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ดูดกลืนทางความร้อนของตัวอย่างที่ได้จากการเตรี ยมในห้องปฏิบตั ิการดังตารางที่ 1 โดยมีค่าการดูดกลืนความร้อน
อยูร่ ะหว่าง 0.287-0.579 W/moC
ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถิติเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าดูดกลืนทางความร้อน
Sample for Means ที่ระดับความเชื่อ α = 0.05
Laboratory
Mean
0.398251186
Variance
0.008179224
Observations
7
Pearson Correlation
0.294076226
Hypothesized Mean Difference
0
Df
6
t Stat
1.133496442
P(T<=t) one-tail
0.150128136
t Critical one-tail
1.943180281
P(T<=t) two-tail
0.300256271
t Critical two-tail
2.446911851

โดยวิธี t-Test: Paired Two
PSU Laboratory
0.348714286
0.010689905
7

ทั้งนี้ ค่าดูดกลืนทางความร้อนที่ตรวจวัดได้มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chen และคณะ (2019) ซึ่งได้วดั
ค่าดูดกลืนทางความร้อนของคอนกรี ตที่มีความพรุ นโดยใช้เทคนิคเดียวกันโดยมีค่าเท่ากับ 0.47 ถึง 0.82 W/mK ทั้งนี้
ค่าดูดกลืนทางความร้อนยังขึ้นอยู่กบั ความพรุ นของคอนกรี ตและองค์ประกอบของคอนกรี ตมีผลต่อค่าดูดกลืนทาง
ความร้อนโดยพบว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา และปูนซีเมนต์ซลั โฟอะลูมิเนต ที่ผสมกับโฟมพบว่าค่าดูดกลืน
ทางความร้อน เป็ น 0.4544 และ 0.4307 W/mK ตามลาดับ (Li, T., et al.,2020) จะเห็นได้ว่าการผสมของวัสดุอื่นทา
ให้ค่าการดูดกลืนทางความร้อนลดลง เช่นเดียวกับวัดค่าดูดกลืนทางความร้อนที่ภายนอกของผนังแผงภายนอกที่
ประกอบด้วยสัดส่ วนของปูนซี เมนต์กบั ทรายและภายในเสริ มด้วยใยมะพร้าวพบว่าค่าดุดกลืนทางความร้อนมีค่า
เท่ากับ 0.313 ถึง 0.233 W/mK ทั้งนี้ ใยมะพร้าวจะทาหน้าที่ เป็ นฉนวนทางความร้ อน และเมื่ อเพิ่มปริ มาณของใย
มะพร้ าวเพิ่ ม ขึ้ น จะท าให้ ค่ าดู ดกลื น ทางความร้ อนเหลื อ 0.233-0.221 W/mK (Alavez-Ramirez, R., et al., 2012)
นอกจากนี้ Opoku และคณะ (2020) ได้ศึกษาค่าดูดกลืนทางความร้อนของอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมซี เมนต์กบั ขี้เลื่อย
และเส้นใยปาล์มเป็ นส่วนผสมในสัดส่วนร้อยละ 0 10 20 30 และ 40 ตามลาดับ โดยที่อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมซีเมนต์
เพียงอย่างเดียวมีค่าดูดกลืนทางความร้อนเท่ากับ 1.34 W/mK เมื่อเพิ่มสัดส่ วนของวัสดุพบว่าค่าดูดกลืนทางความ
ร้อนมีค่าลดลงตามสัดส่วนของวัสดุเสริ มที่เพิ่มขึ้น
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ในงานวิจยั ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ถูกสร้างขึ้นสามารถวัดค่าดูดกลืนทางความร้อนได้โดยค่าที่วดั ได้สอดคล้องกับ
เทคนิ คการวัดในห้องปฏิบตั ิการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และค่าที่วดั ได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ ค่าที่วดั ได้ในตัวอย่างที่มีส่วนประกอบของของซี เมนต์เป็ นองค์ประกอบหลัก
และมี ส่ วนผสมของใยปาล์ม สอดคล้องกับ การศึก ษาของ Alavez-Ramirez และคณะ (2012) ซึ่ งเมื่ อเที ยบกับค่า
ดูดกลืนความร้อนของซี เมนต์ที่มีค่าประมาณ 1.34 W/mK (Opoku, R., et al., 2020) ซึ่ งค่าที่ตรวจวัดได้ในงานวิจยั
ต่ากว่าวัสดุที่เป็ นซีเมนต์เพียงอย่างเดียว
ดังนั้นที ม วิจยั จึ งคาดว่าในการศึ กษาค่าดู ดกลื นทางความร้อนของวัส ดุ สามารถนาเครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้นไป
ทดสอบค่าการดูดกลืนทางความร้อนของวัสดุเพื่อเป็ นฉนวนทางความร้อนและพัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติตา้ นทาน
ทางความร้อนหรื อส่ งผ่านความร้อนเพื่อส่ งเสริ มการใช้วสั ดุที่มี การส่ งผ่านความร้อนที่ต่ าทาให้มีการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้
สรุปผลกำรวิจัย
จากผลการวิจยั ในการสร้างเครื่ องมือสาหรับการตรวจวัดค่าดูดกลืนทางความร้อนของวัสดุก่อสร้างหรื อวัสดุ
ผิวเปลือกเพื่อพัฒนาเป็ นฉนวนความร้อนที่มีคุณสมบัติการต้านทานความร้อน โดยการทดสอบหาค่าดูดกลืนทาง
ความร้อน ซึ่งเป็ นสมบัติหนึ่งของวัสดุในการต้านทานทางความร้อน ซึ่งเป็ นคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ วัสดุที่
มีส่วนผสมที่มีวสั ดุผสมที่แตกต่างกันจะมีคุณสมบัติการดูดกลืนทางความร้อนที่แตกต่างกัน โดยค่าดูดกลืนทาง
ความร้อนของวัสดุบอกถึงความสามารถในการนาพาความร้อน สาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้เซ็นเซอร์ รับรู ้ความร้อน
และอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าการไหลแผ่ของความร้อนของ FluxDAQ ทาการวัดในตูค้ วบคุมอุณหภูมิโดยใช้
วัสดุทดสอบ 7 ตัวอย่างที่มีองค์ประกอบและขนาดที่แตกต่างกันโดยพบว่า ค่าดูดกลืนทางความร้อนที่วดั ได้มีค่าอยู่
ในช่วง 0.287 - 0.579 W/moC โดยค่าดูดกลืนทางความร้อนของซีเมนต์อยูร่ ะหว่าง 0.53 – 1.16 W/mK (Bentz, 2007)
จะเห็นได้ว่าค่าที่ ทดสอบได้จากเครื่ องมื อที่ สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับ Alavez-Ramirez และคณะ (2012) และ
Opoku และคณะ (2020) ที่ได้ศึกษาค่าดูดกลืนทางความร้อนของซี เมนต์ที่มีสัดส่ วนผสมของปูนซี เมนต์ที่แตกต่าง
กัน ดัง นั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น สามารถน าไปใช้ ใ นการพัฒ นาวัส ดุ ผิ วเปลื อ กทางวิ ศ วกรรมต่ อ ไปในอนาคต
นอกจากนี้ แล้ววัสดุซีเมนต์บอร์ ดผสมเส้นใยธรรมชาติที่ทดสอบในงานวิจยั ครั้งนี้ คาดว่าจะเป็ นสัดส่ วนต้นแบบที่
สามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่ นวัตกรรมการตกแต่ประกอบผิวอาคารเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งจาก
ภาคการเกษตรอันส่งผลถึงการลดอัตราการใช้พลังงานและการลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนได้
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กิตติกรรมประกำศ
งานวิจยั นี้ ได้รับสนับสนุนทุนการวิจยั งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ บุคลากรของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสู ตร
รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณะศิ ล ปศาสตร์ ทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เอื้ อ เฟื้ อสถานที่
ห้องปฏิบตั ิการในการทดสอบและอุปกรณ์การวิจยั ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ของการไหลผ่านฝายสันกว้างผิวขรุ ขระ และ
แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์อัตราการไหลผ่านฝายแต่ละรู ปแบบ การศึกษาได้ดาเนินการในห้องปฏิบตั ิการทางชลศาสตร์
โดยใช้รางทดสอบทางน้ าเปิ ดสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 47 เซนติเมตร แบบจาลองฝายสันกว้างรู ป
สามเหลี่ยม มุม 60, 90, 120 และ 150 องศา มีความหนา 7.5, 15 และ 22.5 เซนติเมตร ซึ่ งมีผิวขรุ ขระจากทรายร่ อน
ผ่ า นตะแกรงเบอร์ 4 และค้า งบนเบอร์ 8 ควบคุ ม การไหลเป็ นแบบอิ ส ระ ผลการทดสอบแสดงเป็ นกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ ากับความสู งของน้ าเหนื อสันฝาย และสัมประสิ ทธิ์ การไหลของน้ าเหนื อ
สันฝายแต่ละชนิ ด พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหลจากการทดสอบที่มุม 60 องศา มีค่าเฉลี่ย 1.506 มุม 90 องศา มี
ค่าเฉลี่ย 1.316 มุม 120 องศา มีค่าเฉลี่ย 1.187 มุม 150 องศา มีค่าเฉลี่ย 0.872
คำสำคัญ: ฝายสันกว้าง อัตราการไหล สัมประสิ ทธิ์การไหลผ่านฝาย
Abstract
This research aim study hydraulic properties of flow over broad-crested weir coated rough surface and
compare the flow rate coefficient of each type of weirs. The study was carried in a hydraulic laboratory by using
flume, width 30 cm, height 47 cm The angles of V-shaped weirs models are 60, 90, 120 and 150 degrees, width
7.5, 15 and 22.5 cm which has a rough surface by selected sand, percent finer sieve No.4 100% and retaining on
sieve No.8. The control experiment gave free flow. The test results are shown as a graph of the relationship
between the water flow rate and the height of the water above the weir and flow coefficient the weir and the
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height of the water above the ridge of each weir It was found that the flow coefficient from the test at an angle of
60 , 90 , 120 and 150 degrees had an average value of 1.506 , 1.316 , 1.187 and 0.872
Keyword: broad-crested weir, flow rate, discharge coefficient
บทนำ
อาคารชลประทาน คือสิ่ งปลูกสร้างที่ ใช้สาหรับการบริ หารจัดการน้ าในระบบชลประทานซึ่ งฝาย ก็เป็ น
อาคารชลศาสตร์ ที่สร้างขวางกั้นลาน้ าเพื่อทาหน้าที่ชะลอความเร็ วของน้ าและเพิ่มประมาณน้ า (กรมชลประทาน,
2553; กี รติ ลี วจั นกุ ล , 2557; พงษ์ศ ัก ดิ์ ฤทธิ ส มิ ต , 2545; สั น ติ ไทยยืน วงษ์ และคณะ, 2564; Mahmoud Ali R.
Eltoukhy and Mohammad Ibrahim, 2558) แต่ละช่วงของพื้นที่ที่ตอ้ งการใช้ประโยชน์ในงานเกษตรกรรมเนื่ องจาก
เกษตรกรมีความต้องการใช้น้ าแต่ดว้ ยลักษณะของน้ าในคูส่งน้ านั้นไม่สามารถทาให้ผใู ้ ช้น้ าทราบค่าปริ มาณน้ าได้
จึงต้องมี เครื่ องมื อวัดค่าต่างๆที่ เหมาะสมกับสภาพพื้ นที่ ในหลักการของชลประทานนั้นฝายเป็ นอาคารวัดน้ าใน
ระบบชลประทานซึ่ งเกษตรกรในท้องถิ่ น สามารถที่ จะสร้ างเองได้ มี ข นาดไม่ ใหญ่ ม าก (กฤตธี ศัก ดิ์ ดี , 2540;
จิรวัฒน์ เสี ยงแหลม และอุดมพร ธูปบูชา, 2554และสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ชลประทานที่ตอ้ งการวัดปริ มาณ
น้ าหรื อการเพิ่มจานวนของน้ าที่ตอ้ งการใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร อีกทั้งการก่อสร้างฝายนั้นสามารถดัดแปลง
นาเอาวัสดุที่มีในธรรมชาติในพื้นที่น้ นั มาก่อสร้างได้ ดังนั้นจึงทาให้เกิดความสนใจศึกษาเกี่ยวกับฝายสันกว้างรู ป
สามเหลี่ ยม เพื่ อหาขนาดของมุ มที่ ส ามารถวัดน้ าได้มี ประสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุ ด และขนาดของวัส ดุ ที่ นามาท าฝาย
เนื่ องจากหาได้ง่ายจากท้องถิ่นที่จะนามาก่อสร้างฝาย และสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรข้ามลาน้ าของคนใน
พื้นที่อีกด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ของฝายวัดน้ าสันกว้างรู ปสามเหลี่ยมที่มีลกั ษณะของผิวสันฝายเป็ นแบบ
ขรุ ขระขนาดความหนาของสันฝาย 7.5 , 15 และ 22.5 เซนติเมตร ผิวขรุ ขระจากทรายร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และ
ค้างบนเบอร์ 8 ทุกแบบจาลองทดลองควบคุมการไหลแบบอิสระ
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาแบบจาลองทางชลศาสตร์ของการไหลผ่านฝายสันกว้างผิวขรุ ขระ แสดงวิธีศึกษาดังรู ปที่ 1
ออกแบบสร้างแบบจาลองฝาย
ติดตั้งฝายในรางน้ าเพื่อทาการทดสอบ
ทดลองและเก็บข้อมูล
วิเคราะห์อตั ราการไหลของน้ าผ่านฝาย
สรุ ปและข้อเสนอแนะ
รู ปที่ 1 แผนผังวิธีการศึกษาแบบจาลองทางชลศาสตร์ของการไหลผ่านฝายสันกว้างผิวขรุ ขระ
1. ออกแบบและสร้างฝายสันกว้างผิวขรุ ขระรู ปสามเหลี่ยม ซึ่ งมีมุมและขนาดของฝายแสดงดังตารางที่ 1
ตัวอย่างการออกจาลองฝายดังแสดงในรู ปที่ 2 , 3
ตำรำงที่ 1 ขนาดของแบบจาลองฝายสันกว้างผิวขรุ ขระรู ปสามเหลี่ยม
ความสูง P (ซม.)
ความกว้างสันฝาย L (ซม.)
มุม θ
60
22.7
7.5
15
22.5
90
22.7
7.5
15
22.5
120
18.55
7.5
15
22.5
150
14.14
7.5
15
22.5
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รู ปที่ 2 ออกแบบฝายสันกว้างผิวขรุ ขระรู ปสามเหลี่ยม

รู ปที่ 3 ตัวอย่างฝายสันกว้างผิวขรุ ขระรู ปสามเหลี่ยม
2. ติดตั้งฝายวัดน้ าสันกว้างผิวขรุ ขระรู ปสามเหลี่ยมขนาดต่าง ๆ เข้ากับรางทดสอบการไหลในทางน้ าเปิ ด
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ในห้องปฏิบตั ิการทางชลศาสตร์ดงั แสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 รางทดสอบรางน้ าเปิ ดรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดทางน้ ากว้าง 30 เซนติเมตร สูง 47 เซนติเมตร
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3. ทาการทดสอบและเก็บข้อมูลลักษณะการไหลของน้ าผ่านฝาย โดยติดตั้งให้ตาแหน่งของฝายอยู่ก่ ึงกลาง
รางทดสอบการไหลและสันฝายอยูส่ ูงกว่าท้องรางทดสอบการไหล 10 เซนติเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ติดตั้งฝายวัดน้ ารู ปแบบต่างๆเข้ากับรางทดสอบการไหล ทาการทดสอบและเก็บข้อมูล
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบระหว่างค่าความสู งของระดับน้ าเหนื อสันฝายกับค่าอัตราการ
ไหลของน้ าผ่านฝายแต่ละตัวอย่าง
5. วิเคราะห์ค่าอัตราการไหลกับค่าสัมประสิ ทธิ์ การไหล Cd ของฝายเนื่ องจากฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยม
เป็ นฝายวัดน้ าที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัวคือเป็ นฝายที่รวมข้อดีของฝายสันกว้าง และฝายสันคมรู ปตัววีเข้าด้วยกัน
(กี รติ ลี วจั นกุ ล , 2557; กัญ ญา อิ น ทร์ เกลี้ ย ง, 2539; ปราโมท พลพณะนาวี, 2544; ปราโมทย์ ไม้ก ลัด , 2524)
รู ปแบบการไหลของปริ มาณน้ าผ่านฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยมถ้าระดับน้ าเหนื อสันฝายเท่ากับระดับขอบสันฝาย
ด้านข้างหรื อเต็มหน้าตัดรู ปสามเหลี่ยมพอดีจะเป็ น Full discharge ซึ่ งจะมีโอกาสเกิดการไหลเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
ระดับน้ าต่ากว่าระดับ Full และสูงกว่าระดับ Full
การคานวณปริ มาณน้ าไหลผ่านฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยมกรณี Less – than - full ดังสมการ 1
16

2

θ

Q = CdCv √ g tan H12.5
25 5
2

(1)

เมื่อ Q = ปริ มาณน้ าที่ไหลผ่านฝาย Free Flow, ม3/วินาที , g = ความเร่ งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก =
9.81 ม./(วินาที)2 , H1 = ความสู งของน้ าด้านเหนื อน้ า(สันฝายถึงผิวน้ า) (ม.) , Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลซึ่ ง
ขึ้นกับอัตราส่ วนของ H1/L , Cv = ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ วของกระแสน้ า
ปริ มาณน้ าไหลผ่านฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยมกรณี Over – full ดังสมการ 2
2

2

H 1.5

Q=CdCv √ g B [H1- b]
3 3
2
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เมื่อ Q = ปริ มาณน้ าที่ไหลผ่านฝาย Free Flow, ม3/วินาที , g = ความเร่ งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก =
9.81 ม./(วินาที)2 , H1 = ความสู งของน้ าด้านเหนื อน้ า(สันฝายถึงผิวน้ า) (ม.) , Cd = ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการไหลซึ่ ง
ขึ้นกับอัตราส่ วนของ H1/L ที่ไม่ควรมากกว่า 0.50 เพราะหากมากกว่าจะทาให้เกิดสภาพสุ ญญากาศเกิดขึ้น
ได้ , Cv = ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเร็ วของกระแสน้ า
เนื่องจากการทดสอบเป็ นแบบกรณี น้ าไหลต่ากว่าขอบระดับสันฝายด้านข้างและการออกแบบไม่ตรงตาม
ข้อกาหนดทัว่ ไปของรู ปร่ างลักษณะของฝายสันกว้างรู ปสามเหลี่ยมการคานวณได้ปรับสมการ 1ให้เข้ากับการ
ทดสอบที่หอ้ งปฏิบตั ิการดังสมการ 3
16

2

θ

Q = C √ g tan H12.5
25 5
2

(3)

เมื่อ Q = ปริ มาณน้ าที่ไหลผ่านฝาย Free Flow, ม3/วินาที , g = ความเร่ งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก =
9.81 ม./(วินาที)2 , H1 = ความสู งของน้ าด้านเหนื อน้ า(สันฝายถึงผิวน้ า) (ม.) , C = ค่าสัมประสิ ทธิ์ของการไหลของ
ฝาย
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงระดับน้ำเหนือสั นฝำยกับอัตรำกำรไหลและสัมประสิ ทธิ์กำรไหล
จากการทดสอบในห้องปฏิ บตั ิ การฝายมุม 60 องศา สามารถพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ า
เหนื อสันฝายกับอัตราการไหล เมื่อเพิ่มระดับน้ าเหนื อสันฝายมากขึ้นอัตราการไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่อตั ราการ
ไหลเดียวกันความสู งของระดับน้ าเหนื อสันฝายมีค่าใกล้เคียงกัน โดยฝายมุม 60 องศาสันกว้าง 22.5 cm มีค่าระดับ
น้ าเหนือสันฝายต่าที่สุด ดังรู ปที่ 6
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าเหนื อสันฝายเพิ่มขึ้นมีผลทาให้ค่าเฉลี่ยของสัมประสิ ทธิ์การไหล
จากการคานวณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความกว้างของสันฝาย ดังตารางที่ 2
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อัตราการไหล m3/s (10-3)

3.00
2.50
2.00
1.50

ฝา นั า้ ง 7.5 cm

1.00

ฝา นั า้ ง 15 cm

0.50

ฝา นั า้ ง 22.5 cm

0.00
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ระดับน้ าเหนือสันฝาย (cm)

รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าเหนื อสันฝายกับอัตราการไหลของฝายมุม 60 องศา
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยสัมประสิ ทธิ์การไหลของฝายสันกว้าง มุม 60 องศา
ควำมกว้ำงของสันฝำย
(cm)
7.5
15
22.5

อัตรำกำรไหล m3/s (10-3)
Qmeasure
1.61
1.36
1.15

Qtheoretical
1.27
1.07
0.76
เฉลี่ย (C มุม 60 องศา)

C
1.252
1.260
2.006
1.506

จากการทดสอบในห้องปฏิ บตั ิ การฝายมุม 90 องศา สามารถพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ า
เหนื อสันฝายกับอัตราการไหล เมื่อเพิ่มระดับน้ าเหนื อสันฝายมากขึ้นอัตราการไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่อตั ราการ
ไหลเดียวกันความสู งของระดับน้ าเหนื อสันฝายมีค่าใกล้เคียงกัน โดยฝายมุม 90 องศา สันกว้าง 15 cm มีระดับต่าสุ ด
ดังรู ปที่ 7
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าเหนื อสันฝายเพิ่มขึ้นมีผลทาให้ค่าเฉลี่ยของสัมประสิ ทธิ์การไหล
จากการคานวณฝายมุม 90 องศา สันกว้าง 15 cm มีค่ามากที่สุด ดังตารางที่ 3
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อัตราการไหล m3/s (10-3)

3.50
3.00
2.50
2.00

ฝา นั า้ ง 7.5 cm

1.50

ฝา นั า้ ง 15 cm

1.00

ฝา นั า้ ง 22.5 cm

0.50
0.00
2

3

4

5

6

7

8

9

10

ระดับน้ าเหนือสันฝาย (cm)

รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าเหนือสันฝายกับอัตราการไหลของฝายมุม 90 องศา

ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ยสัมประสิ ทธิ์การไหลของฝายสันกว้าง มุม 90 องศา
ควำมกว้ำงของสันฝำย
(cm)
7.5
15
22.5

อัตรำกำรไหล m3/s (10-3)
Qmeasure
Qtheoretical
1.75
1.32
1.88
1.28
1.55
1.32
เฉลี่ย (C มุม 90 องศา)

C
1.300
1.489
1.158
1.316

จากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการฝายมุม 120 องศา สามารถพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ า
เหนื อสันฝายกับอัตราการไหล เมื่อเพิ่มระดับน้ าเหนื อสันฝายมากขึ้นอัตราการไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่อตั ราการ
ไหลเดียวกันความสู งของระดับน้ าเหนือสันฝายมีค่าเพิ่มขึ้นตามลาดับความกว้างของสันฝาย ดังรู ปที่ 8
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าเหนือสันฝายเพิ่มขึ้นมีผลทดให้ค่าเฉลี่ยสัมประสิ ทธิ์การไหลจาก
การคานวณมีค่าใกล้เคียงกัน โดยฝายมุม 120 สันกว้าง 15 cm มีค่ามากที่สุด ดังตารางที่ 4
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อัตราการไหล m3/s (10-3)

3.50
3.00
2.50
2.00
ฝา นั า้ ง 7.5 cm

1.50

ฝา นั า้ ง 15 cm

1.00

ฝา นั า้ ง 22.5 cm

0.50
0.00
1

2

3

4

5

6

7

ระดับน้ าเหนือสันฝาย (cm)

รู ปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าเหนื อสันฝายกับอัตราการไหลของฝายมุม 120 องศา
ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ยสัมประสิ ทธิ์การไหลของฝายสันกว้าง มุม 120 องศา
ควำมกว้ำงของสันฝำย
(cm)

อัตรำกำรไหล m3/s (10-3)

C

7.5

Qmeasure
1.14

Qtheoretical
0.93

1.200

15
22.5

1.48
1.01

1.20
0.93

1.228
1.133

เฉลี่ย (C มุม 120 องศา)

1.187

จากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการฝายมุม 150 องศา สามารถพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ า
เหนื อสันฝายกับอัตราการไหล เมื่อเพิ่มระดับน้ าเหนื อสันฝายมากขึ้นอัตราการไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่ องจากมุม
องศาของฝายนั้นกว้างขึ้นทาให้ค่าระดับน้ าเหนือสันฝายมีค่าน้อยแต่อตั ราการไหลของน้ ามีค่าใกล้เคียงกัน ดังรู ปที่ 9
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าเหนือสันฝายเพิ่มขึ้นมีผลทดให้ค่าเฉลี่ยสัมประสิ ทธิ์การไหลจาก
การคานวณค่าใกล้เคียงกัน โดยฝายมุม 150 สันกว้าง 22.5 cm มีค่ามากที่สุด ดังตารางที่ 5
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1.60

อัตราการไหล m3/s (10-3)

1.40
1.20
1.00
0.80

ฝา นั า้ ง 7.5 cm

0.60

ฝา นั า้ ง 15 cm

0.40

ฝา นั า้ ง 22.5 cm

0.20
0.00
1

2

3

4

5

6

ระดับน้ าเหนือสันฝาย (cm)

รู ปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ าเหนื อสันฝายกับอัตราการไหลของฝายมุม 150 องศา
ตำรำงที่ 5 ค่าเฉลี่ยสัมประสิ ทธิ์การไหลของฝายสันกว้าง มุม 150 องศา
ควำมกว้ำงของสันฝำย
(cm)

อัตรำกำรไหล m3/s (10-3)

C

7.5

Qmeasure
0.63

Qtheoretical
0.68

0.883

15
22.5

0.62
0.80

0.83
0.81

0.733
1.002

เฉลี่ย (C มุม 150 องศา)

0.872

สรุปผล
การทดสอบการไหลผ่านฝายที่มีขนาดมุม 60 , 90 , 120 และ150 องศา แบบสันกว้างผิวขรุ ขระจากทรายร่ อน
ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ที่คา้ งเบอร์ 8 ผลการศึกษาพบว่าที่อตั ราการไหลเดียวกันฝายที่มีมุมหน้าตัดการไหลกว้างกว่าจะ
มีความสู งของระดับน้ าเหนือสันฝายต่ากว่าฝายที่มีมุมหน้าตัดแคบ
สาหรับค่าสัมประสิ ทธิ์การไหลของน้ าผ่านฝายสันกว้างผิวขรุ ขระ ที่มุม 60 องศา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.506 ฝาย
มุม 90 องศา มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.316 ฝายมุม 120 องศา มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.187 และฝายมุม 150 องศา มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 0.872 ดังนั้นฝายที่มีมุมความกว้างน้อยจะมีค่าสัมประสิ ทธิ์มากกว่าเนื่ องจากระดับน้ าเหนือสันฝายมากทาให้
อัตราการไหลผ่านฝายมาก
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานผสมขยะพลาสติกชนิดพอลิเอทธีลีนค
วามหนาแน่ น สู ง โดยใช้อัตราส่ วนผสมปู น ซี เมนต์ป อร์ ตแลนด์ป ระเภทที่ 1 : ดิ น ลูก รัง คือ 1:5 และมี เศษขยะ
พลาสติกผสมแทนที่ดินลูกรังในอัตราส่ วน ดังนี้ คือ 0%, 5%, 10%, 15% และ 20% จากการทดสอบหาค่าต้านทาน
กาลังอัดของอิฐบล็อกประสานที่ผสมเศษขยะพลาสติกในอัตราส่วน 0% ได้ค่าต้านทานกาลังอัดเฉลี่ยน้อยกว่า 71.38
กก/ซม 2 จัดเป็ นอิ ฐบล็อกประสานชนิ ดไม่ รับ น้ าหนัก ตามมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ชุ ม ชนอิ ฐบล็อกประสาน มผช.
602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม และที่อตั ราส่ วนผสมเศษขยะพลาสติก 5%, 10%, 15% และ 20% ได้ค่าต้านทาน
กาลังอัดมากกว่า 71.38 กก/ซม 2 จัดเป็ นอิฐบล็อกประสานชนิ ดรับน้ าหนัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อก
ประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม การทดสอบหาค่าต้านทานกาลังดัดเมื่อเพิ่มอัตราส่ วนผสมเศษขยะ
พลาสติ ก ที่ 0%, 5%, 10%, 15% และ 20% ค่ า ก าลัง ดัด จะลดลง 10% ของอัต ราการเพิ่ ม ปริ ม าณขยะพลาสติ ก
ตามลาดับ การทดสอบการดูดซึ มน้ าของอิฐบล็อกประสานที่ผสมเศษขยะพลาสติกในทุกอัตราส่ วน ได้ค่าเฉลี่ยการ
ดูดซึ มน้ าน้อยกว่า 288 kg/m3 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อ กประสาน มผช. 602/2547 กระทรวง
อุตสาหกรรม การตรวจสอบลักษณะทัว่ ไปและมิติได้มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร จัดได้ว่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช. 602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม และมีการแตกหักหรื อ
บิ่ น จากการศึ กษานี้ พ บว่าสามารถนาเศษขยะพลาสติก มาผสมแทนที่ดินลูกรังได้โดยให้คุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม และเป็ นการลดปริ มาณเศษ
ขยะพลาสติกรี ไซเคิลได้อย่างมาก
คำสำคัญ: อิฐบล็อกประสาน พลาสติกรี ไซเคิล พอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง
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Abstract
This study has a purpose to study engineering properties of Interlocking blocks mixed high density
polyethylene recycling waste. By use ratio of cement Portland type 1 per lateral soil is 1:5 and replace lateral soil
by High density Polyethylene (HDPE) plastic with ratio 0%, 5%, 10%, 15%, and 20%. From the compressive
strength testing of Interlocking block mixed plastic waste with ratio 0% have average compressive strength less
than 71.38 ksc. Assumed that doesn’t gain weight Interlocking blocks as Community coordination block product
standard (CMU. 602/2547). And Interlocking blocks mixed High density polyethylene recycling waste at ratio
5%, 10%, 15% and 20% have average compressive strength more than 71.38 ksc. Assume that gain weight
Interlocking blocks as Community coordination block product standard (CMU. 602/2547). Flexural strength
testing when adding plastic waste as percentage 0%, 10%, 15% and 20% flexural strength decrease 10% of
adding quantity plastic waste all ratio respectively. Absorption testing of Interlocking blocks mixed high density
polyethylene recycling waste at ratio 0%, 5%, 10%, 15% and 20% have average absorption less than 288 kg/m3.
Which passed the Community coordination block product standard (CMU. 602/2547). Attribute and dimension
have error value not more than ± 2 mm. Assume that passed the Community coordination block product standard
(CMU. 602/2547). According at the study it found that can replace lateral soil by plastic waste and was reduce
quantity recycling plastic waste.
Keyword: Interlocking Blocks, Recycling Waste, High Density Polyethylene
บทนำ
ปั จจุ บ ันอุตสาหกรรมการผลิ ตอิ ฐบล็อกประสานมี ม ากขึ้ นเรื่ อย ๆ ในทุก พื้นที่ ของประเทศไทย ด้วยอิ ฐ
บล็อกประสานนั้นเป็ นวัสดุในการก่อสร้างที่สามารถทาขึ้นมาง่ายเพียงมีเครื่ องมือการอัดอิฐบล็อกประสาน เครื่ อง
ผสม ส่ วนผสม เครื่ องชัง่ ตวงส่ วนผสม เพียงเท่านี้ ก็สามารถผลิตอิฐบล็อกประสานได้แล้ว อิฐบล็อกประสานใน
ประเทศมีหลากหลายรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ น อิฐบล็อกประสานที่ทาจากดินดิบ หิ นฝุ่ น หรื อดินลูกรัง ฯลฯ การทาอิฐ
บล็อกประสานจากวัสดุเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่นามาผลิต โดยอิฐบล็อกประสาน
ที่ผลิตจากดินดิบอาจมีอายุการใช้งานที่นอ้ ยเพราะคุณสมบัติการยึดตัวของดินดิบมีนอ้ ยกว่าวัสดุอื่น
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่พฒั นาทางด้านอุตสาหกรรมตามนโยบาย เทคโนโลยี 4.0 ของทางรัฐบาล ดังนั้น
การขยายตัวของอุตสาหกรรมจึงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่ งผลให้เกิดการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ด้วย
กระบวนการผลิ ตที่ สูงนี้ ทาให้เกิ ดเศษวัสดุที่เกิ ดจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่ เน่ า
เปื่ อยซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของอุตสาหกรรม หรื อซากขยะพลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรมที่หมดสภาพการใช้งานไป
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แล้ว รวมทั้ง ชิ้ น ส่ ว นประกอบของขยะพลาสติ ก ด้ว ย เช่ น ขวด กระป๋ อง ถัง น้ า ซึ่ งสิ่ ง นี้ คื อ ขยะอุ ต สาหกรรม
(Industrial Waste)
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติกมีจานวนเพิม่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่ องและไม่มีแนวโน้มจะลดลง ส่ งผลให้
เกิ ดการใช้ง านผลิ ตภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก เพิ่ ม ขึ้ น รวมไปถึ ง การใช้ง านผลิ ตภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก ในครั วเรื อนก็ เพิ่ ม มากขึ้ น
เช่นเดียวกัน เพราะพลาสติกเป็ นวัสดุที่สามารถขึ้นรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ง่าย อีกทั้งมีน้ าหนักเบาใช้งานได้สะดวกจึง
เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย และเป็ นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์พลาสติก อาทิเช่น ขวดนม ขวดน้ า บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
น้ ายาทาความสะอาดและยาสระผม นามารี ไซเคิลเป็ นขวดน้ ามันเครื่ อง ท่อ ลังพลาสติก และไม้เทียม ซึ่ งทามาจาก
พลาสติกชนิ ดพอลิเอทธีลีน ความหนาแน่นสู ง (High density polyethylene, HDPE) ล้วนเป็ นผลิตภัณฑ์สังเคราะห์
จากปิ โตรเลี ย มหรื อ น้ ามัน ซึ่ งย่ อ ยสลายยาก สามารถก่ อ ให้ เกิ ด มลภาวะต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบไม่ ว่ า จะเป็ น
สิ่ งแวดล้อม ร่ างกายมนุษย์ หรื อกระทัง่ ธรรมชาติโดยรวมของประเทศได้มากมาย
ดังนั้น ความส าคัญ ของงานวิ จยั นี้ ได้มี ก ารน าเศษขยะพลาสติ ก ชนิ ดพอลิ เอทธี ลี นความหนาแน่ น สู ง ที่
ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่ งแวดล้อมมาใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตอิฐบล็อกประสาน เพื่อจะได้อิฐบล็อกประสานที่มี
ความสามารถรั ก ษาคุ ณ สมบัติ ท างด้า นวิ ศ วกรรมของอิ ฐ บล็ อ กประสานไว้ไ ด้ และสิ่ ง ที่ ส าคัญ อย่ า งมากคื อ
สามารถลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาคุณสมบัติพ้ืนฐานทางด้านกายภาพของวัสดุ ที่นามาผลิ ตเป็ นตัวอย่างอิ ฐบล็อกประสานตาม
มาตรฐาน ASTM คือ ความถ่วงจาเพาะ โมดูลสั ความละเอียด และหน่วยน้ าหนักวัสดุ
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิดพอลิ เอทธีลี
นความหนาแน่นสู ง คือ การทดสอบความต้านทานกาลังอัด , การทดสอบความต้านทานกาลังดัด, การทดสอบการ
ดูดซึมน้ า และการตรวจสอบลักษณะทัว่ ไปและมิติ
3. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิดพอลิ เอทธีลีนความหนาแน่น
สูง กับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม
วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology)
1. กำรเตรียมวัสดุ วัสดุที่ใช้ทาตัวอย่างทดสอบอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิ ดพอลิเอทธีลีน
ความหนาแน่นสูง มีวสั ดุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.2 ขยะพลำสติกชนิดพอลิเอทธีลนี ควำมหนำแน่ นสู ง (HDPE) พลาสติกชนิดพอลิเอทธีลีน ความหนาแน่น
สูงที่ใช้เป็ นวัสดุทาตัวอย่างทดสอบ เป็ นขยะพลาสติ กจากภาชนะบรรจุน้ ายาทาความสะอาด แชมพูสระผม แป้ งเด็ก
ที่ทาการแปลรู ปให้มีขนาดเล็กพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิล
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รู ปที่ 1 ขยะพลาสติกชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
1.3 ดินลูกรัง
เป็ นดินลูกรังจากจังหวัดราชบุรีที่มีความละเอียดร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 8 (ขนาด 2.38 mm) และค้างบน
ตะแกรงเบอร์ 200 (ขนาด 0.080 mm)

รู ปที่ 2 ลักษณะดินลูกรังที่ใช้ผสมทาตัวอย่างทดสอบ
1.4 ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์
ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 ตรา SCG แดง ในการทาตัวอย่างทดสอบอิฐบล็อกประสานผสมเศษ
ขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง
2. กำรศึกษำคุณสมบัติพื้นฐำนของวัสดุที่ใช้ ในกำรผลิตตัวอย่ ำงทดสอบอิฐบล็อกประสำนผสมเศษขยะพลำสติกรี
ไซเคิลชนิดพอลิเอทธีลนี ควำมหนำแน่ นสู ง
การศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานต่าง ๆ ของดินลูกรัง ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 และขยะพลาสติกชนิ ด
พอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสู งที่ผ่านการบด สาหรับใช้ในการทาตัวอย่างทดสอบอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะ
พลาสติกรี ไซเคิลชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง มีการทดสอบหาคุณสมบัติพ้นื ฐานต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การหาขนาดคละของดิ นลู กรั ง (Grain Size analysis Testing) โดยท าการทดสอบโดยวิธี ก ารร่ อ นผ่าน
ตะแกรง (Sieve Analysis Testing)
2.2 การหาค่าความถ่วงจาเพาะของดินลูกรัง (Specific Gravity of Coarse aggregate Testing)
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2.3 การหาความถ่วงจาเพาะของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนต์ประเภทที่ 1 (Specific Gravity Hydraulic Cement
Testing)
2.4 การหาค่าหน่ วยน้ าหนักของขยะพลาสติกชนิ ดพอลิเอทธี ลีนความหนาแน่ นสู ง (HDPE) (Test of Unit
Weight)
2.5 การหาปริ ม าณน้ าที่ เหมาะสมส าหรั บ ตัว อย่า งทดสอบโดยวิ ธี ก ารบดอัด แบบมาตรฐาน (Standard
Compaction test)
3. ขั้นตอนกำรผลิตอิฐบล็อกประสำนผสมเศษขยะพลำสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทธีลนี ควำมหนำแน่ นสู ง
3.1 ขั้นตอนกำรผลิต
ขั้นตอนที่ 1 เก็ บ ตัวอย่างวัตถุดิบ จากแหล่งวัตถุดิบเพื่ อทดสอบหาแหล่งที่ เหมาะสมที่ สุ ด และกาหนด
ส่วนผสมที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 เตรี ยมวัตถุดิบ ถ้ามีความชื้นมากควรนาไปตากให้แห้งและกองเก็บวัตถุดิบในที่ร่มให้มากเพียง
พอที่จะทาการผลิตตลอดฤดูฝน หากดินเป็ นก้อน หรื อมีมวลหยาบน้อย ควรร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 2-4 mm ไม่ควร
ใช้ตาละเอียด เพราะจะทาให้ได้แต่เนื้ อฝุ่ นดิน ทาให้กอ้ นบล็อกไม่มีความแข็งแรง ถ้าเนื้ อดินมีกอ้ นใหญ่หรื อมวล
หยาบมากควรใช้เครื่ องบดร่ อน กองเก็บในที่ร่มเพื่อรอผลิต
ขั้นตอนที่ 3 การทาตัวอย่างทดสอบอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิ ดพอลิเอทธี ลีนค
วามหนาแน่นสู ง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั โดยใช้อตั ราส่ วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 : ดินลูกรัง คือ 1 :
5 โดยน้ าหนัก โดยทาการแทนที่ดินลูกรังด้วยขยะพลาสติกชนิ ดพอลิเอทธี ลีนความหนาแน่นสู ง ที่อตั ราส่ วน 0%,
5%, 10%, 15% และ 20% ต่อก้อนตัวอย่าง ในการตวงวัตถุดิบแนะนาให้ใช้การชัง่ น้ าหนัก เพราะจะทาให้การผลิต
สามารถควบคุมคุณภาพได้แน่นอน ผิดจากการตวงโดยปริ มาตรได้ซ่ ึงจะสะดวกรวดเร็ว แต่ไม่มีความสม่าเสมอของ
น้ าหนักต่อก้อน
ขั้นตอนที่ 4 ในการผสมให้คลุกเคล้าส่ วนผสมแห้งหรื อมวลรวมกับซี เมนต์ให้เข้ากันก่อน ในกรณี ที่ดินชื้น
เกาะกันเป็ นก้อน การผสมกับซีเมนต์จะทาให้ส่วนผสมไม่เข้ากันดี หรื อซีเมนต์ไม่สามารถแทรกเข้าไปในก้อนดินที่
จับตัวเป็ นก้อนได้ ทาให้ความแข็งแรงลดลง เมื่อโดนฝนจะทาให้บล็อกเป็ นรู ขนาดเท่าก้อ นดินที่ไม่มีปูนเข้าไปผสม
จึงเป็ นจุดที่ตอ้ งให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง และหลังจากทาการผสมแห้งแล้ว ให้ค่อยๆ เติมน้ าเข้าไปในส่ วนผสม
แห้ง จนเนื้อวัสดุเข้ากันดี โดยใช้เครื่ องผสมวัสดุในการผสมวัสดุทาตัวอย่างทดสอบ โดยมีลกั ษณะดัง รู ปที่ 3

928

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รู ปที่ 3 เครื่ องผสมวัสดุสาหรับใช้ทาตัวอย่างทดสอบบล็อกประสาน
ขั้นตอนที่ 5 ในการอัดบล็อก ควรใช้ส่วนผสมให้หมดภายใน 30 นาที หลังจากผสมน้ าเพื่อป้ องกันปูนเสื่ อม
ก่อนอัดขึ้นรู ป

รู ปที่ 4 เครื่ องอัดบล็อกประสานที่ใช้ในการทาตัวอย่างทดสอบแบบมือโยก
ขั้นตอนที่ 6 บล็อกประสานที่อดั เป็ นก้อนแล้วควรผึ่งในที่ร่มอย่างน้อย 1 วัน
ขั้นตอนที่ 7 ในการผลิตอิฐบล็อกประสาน ในอัตราส่ วน 0%, 5%, 10%, 15% และ 20% จานวน อัตราส่ วน
ละ 15 ก้อน รวมเป็ น 75 ก้อนโดยการแบ่งตัวอย่างเพื่อทาการทดสอบชุดละ 5 ก้อน เพื่อหาค่าเฉลี่ยของผลทดสอบที่
ได้ และใช้เครื่ องอัดอิ ฐบล็อกประสานแบบมือโยก (Cinva Ram) ในการอัดตัวอย่างทดสอบ โดยมี ล ักษณะของ
เครื่ องดัง รู ปที่ 4
4. กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงวิศวกรรมของตัวอย่ ำงทดสอบอิฐบล็อกประสำนผสมเศษขยะพลำสติก
ชนิดพอลิเอทธีลนี ควำมหนำแน่ นสู ง (HDPE)
สาหรับ ก้อนตัวอย่างทดสอบอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติก รี ไซเคิล ชนิ ดพอลิเอทธี ลี นความ
หนาแน่นสู ง ตัวอย่างทดสอบที่ได้จะมี ขนาดกว้าง 12.5 cm ยาว 25 cm หนา 10 cm หลังจากนั้นดาเนิ นการทดสอบ
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คุณสมบัติทางกายภาพ และทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม เช่น การทดสอบความต้านทานกาลังอัด, การทดสอบ
ความต้านทานกาลังดัด และการหาค่าการดูดซึมน้ าของอิฐ
4.1 การตรวจสอบลัก ษณะทัว่ ไปและมิ ติ ของตัวอย่างทดสอบที่ อัตราส่ วนผสมต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม
4.2 การทดสอบความต้านทานก าลังอัด ของตัวอย่างทดสอบที่ อัต ราส่ ว นผสมต่ าง ๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีลกั ษณะของเครื่ องทดสอบดัง รู ปที่ 5

รู ปที่ 5 เครื่ อง Universal Testing Machine (UTM) ขนาด 100 T ใช้ในการทดสอบแรงอัดอิฐบล็อกประสาน
4.3 การทดสอบการการดู ดซึ มน้ าของตัวอย่างทดสอบที่ อตั ราส่ วนผสมต่าง ๆ ตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์
ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม
4.4 การทดสอบความต้านทานก าลังดัด ของตัว อย่างทดสอบที่ อัต ราส่ ว นผสมต่ าง ๆ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีลกั ษณะของเครื่ องทดสอบดัง รู ปที่ 6

รู ปที่ 6 เครื่ อง Universal Testing Machine (UTM) ขนาด 60 T ใช้ในการทดสอบแรงดัดอิฐบล็อกประสาน
5. กำรเปรี ยบเทียบผลกำรศึ กษำคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงวิศวกรรมของตัวอย่ ำงทดสอบอิฐบล็อกประสำน
การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมด้านต่าง ๆ ของตัวอย่างทดสอบอิฐบล็อกประสานผสมเศษ
ขยะรี ไซเคิลชนิ ดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสู งโดยทาการพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการทดสอบ ในส่ วนของการ
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ตรวจสอบลักษณะทัว่ ไปและมิติ ความต้านทานกาลังอัด การดูดซึ มน้ า ความต้านทานกาลังดัด ว่าอัตราส่ วนผสมใด
ที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมดีที่สุด มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการผลิต และใช้ในการก่อสร้างได้จริ ง โดย
อ้างอิงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบล็อกประสาน มผช. 602-2547 กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลกำรวิจัย (Results)
1. ผลกำรศึกษำคุณสมบัติพื้นฐำนของวัสดุที่ใช้ ในกำรผลิตอิฐบล็อกประสำนผสมเศษขยะพลำสติกรีไซเคิลชนิดพอ
ลิเอทธีลนี ควำมหนำแน่ นสู ง (HDPE)
จากคุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุที่ใช้ผลิตอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิ ดพอลิเอทธี ลี
นความหนาแน่ นสู ง (HDPE) สาหรับ ใช้ในการทาตัวอย่างอิฐบล็อกประสานมี การทดสอบหาคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ต่างๆ ดังนี้
ตำรำงที่ 1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุที่ใช้ผลิตอิฐบล็อกประสานอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติก รี ไซเคิล
ชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
Unit Weight
Type of Material
Specific Gravity
Fineness Modulus
(kg/m3)
Cement
3.13
3,017
Plastic (HDPE)
1.02
646
lateritic soil
2.73
3.72
1,977
2. ผลทดสอบกำรต้ ำนทำนกำลังอัด กำรต้ ำนทำนกำลังดัด อัตรำกำรดูดซึ มน้ำ และมิติของอิฐบล็อกประสำนอิฐ
บล็อกประสำนผสมเศษขยะพลำสติกรี ไซเคิลชนิดพอลิเอทธีลีนควำมหนำแน่ นสู ง(HDPE) 0%, 5%, 10%, 15%
และ 20%
ตำรำงที่ 2 ผลทดสอบการต้านทานกาลังอัด การต้านทานกาลังดัด และการดูดซึ มน้ าของอิฐบล็อกประสานผสมเศษ
ขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) อัตราส่ วนขยะพลาสติก 0%, 5%, 10%,
15% และ 20%
HDPE
Compressive Strength
Flexural Strength
Absorption
(%)
(ksc)
(ksc)
(kg/m3)
HDPE-0

66.29

12.35
931
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HDPE
(%)

Compressive Strength

Flexural Strength

Absorption

(ksc)
73.44
82.59
92.20
78.51

(ksc)
11.03
9.63
8.63
7.80

(kg/m3)
205.49
189.19
159.79
147.03

HDPE-5
HDPE-10
HDPE-15
HDPE-20

100

92.20 ksc.
78.51 ksc.
73.44 ksc.82.59 ksc.
66.29 ksc.

50
0

รู ปที่ 7 แสดงแผนภูมิการเปรี ยบเทียบค่ากาลังอัดของอิฐบล็อกประสาน

Flexural Strength
15
10

12.35 ksc.

11.0… 9.63…
8.63…7.80 ksc.

5
0

รู ปที่ 8 แสดงแผนภูมิการเปรี ยบเทียบค่ากาลังดัดของอิฐบล็อกประสาน
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Absorption
300

200

217.54
kg/m3 205.49 kg/m3
189.19 kg/m3
3
159.79 kg/m147.03
kg/m3

100
0
HDPE-0 HDPE-5 HDPE-10 HDPE-15 HDPE-20

รู ปที่ 9 แผนภูมิการเปรี ยบเทียบค่าการดูดซึมของอิฐบล็อกประสาน
ตำรำงที่ 3 ผลทดสอบค่าเฉลี่ยของขนาดและมิติของอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิดพอลิเอทธี
ลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) อัตราส่วนขยะพลาสติก 0%, 5%, 10%, 15% และ 20%
ควำมกว้ำง
ควำมยำว
ควำมหนำ
อัตรำส่ วนของปริมำณขยะพลำสติก
(cm)
(cm)
(cm)
HDPE 0 %
12.50
25.00
10.00
HDPE 5 %
12.50
25.00
10.10
HDPE 10 %
12.50
25.00
10.10
HDPE 15 %
12.50
25.00
10.20
HDPE 20 %
12.50
25.00
10.20
สรุปและอภิปรำยผล (Discussion and Conclusions)
โครงการวิจยั นี้ ได้ดาเนิ นการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี
ไซเคิลชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสู ง (HDPE) โดยการศึกษาวิจยั ได้ใช้อตั ราส่ วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 : ดินลูกรัง คือ 1:5 และมีขยะพลาสติกชนิ ดพอลิเอทธี ลีนความหนาแน่ นสู ง (HDPE) ผสมแทนที่ดิน
ลูกรังในอัตราส่ วนต่าง ๆ ดังนี้ 0%, 5%, 10%, 15% และ 20%
1. สรุ ปผลกำรทดสอบกำรหำค่ ำต้ ำนทำนกำลังอัด กำรหำค่ ำต้ ำนทำนกำลังดัด อัตรำกำรดูดซึ มน้ำและมิติ
ของอิฐบล็อกประสำนผสมเศษขยะพลำสติกรีไซเคิลชนิดพอลิิเอทธีลนี ควำมหนำแน่ นสู ง (HDPE)
จากผลการทดสอบหาค่ าต้า นทานก าลังอัด ในอัตราส่ วนผสมขยะพลาสติ ก ชนิ ด พอลิ เอทธี ลี น ความ
หนาแน่นสู ง (HDPE) ที่อตั ราส่ วนร้อยละ 0% มีค่าต้านทานกาลังอัดเฉลี่ยเท่ากับ 66.29 ksc ซึ่ งค่าต้านทานกาลังอัด
ของอิฐบล็อกประสานที่อตั ราส่วนร้อยละ 0% จัดเป็ นอิฐบล็อกประสานชนิดไม่รับน้ าหนัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
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ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม และเมื่อมีการเพิ่มขยะพลาสติกชนิดพอลิเอทธีลีนค
วามหนาแน่นสู ง (HDPE) เข้าไปในอัตราส่ วนร้อยละ 5, 10, 15 และ 20% ผลการทดสอบค่าต้านทานกาลังอัดเฉลี่ย
พบว่ามีค่ามากกว่า 71.38 ksc ซึ่ งจัดได้ว่าอิ ฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิ ดพอลิเอทธี ลีนความ
หนาแน่นสู ง (HDPE) ในอัตราส่ วนดังกล่าวเป็ นอิฐบล็อกประสานชนิ ดรับน้ าหนัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
อิฐบล็อกประสาน มผช.602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม
ค่าต้านทานกาลังดัดเมื่อเพิ่มอัตราส่ วนผสมขยะพลาสติกชนิ ดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสู ง (HDPE) ที่
อัตราส่ วนร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20% ค่ากาลังดัดจะลดลงตามลาดับในอัตราส่ วน 10% ของอัตราส่ วนการเพิ่ม
ปริ มาณขยะพลาสติกชนิดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
ค่าการดูดซึ มน้ าของอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิ ดพอลิเอทธี ลีนความหนาแน่นสู ง
(HDPE) ที่อตั ราส่ วนร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20% มีค่าการดูดซึ มน้ าเฉลี่ยน้อยกว่า 288 kg/m3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อกประสาน มผช. 602/2547 กระทรวงอุตสาหกรรม
ค่ า เฉลี่ ย ของขนาดและมิ ติ อิ ฐ บล็อ กประสานผสมเศษขยะพลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล ชนิ ด พอลิ เอทธี ลี น ความ
หนาแน่ น สู ง (HDPE) เป็ นไปตามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนอิ ฐ บล็ อ กประสาน มผช. 602/2547 กระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ กาหนดไว้ว่าต้องมีลกั ษณะทัว่ ไปและมิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±2 มิลลิเมตร จาการ
ตรวจสอบพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยลักษณะภายนอกไม่มีรอยแตกหักและรอยบิ่น
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
1. การเตรี ยมวัสดุบดอัดดินให้มีความละเอียดมากยิง่ ขึ้น
2. ขนาด Particle Size ของขยะพลาสติ ก ไม่ เท่ ากัน มี ล ัก ษณะเป็ นเม็ ด และผงคละกัน มากจึ งท าให้ ค่ า
อัตราส่วนคลาดเคลื่อนได้
3. กระบวนการทางานและการปฏิบตั ิงานเป็ นอีกหนึ่ งสาเหตุของอัตราส่ วนที่คาดเคลื่อนเนื่องจากการผลิต
นั้นควบคุมโดยบุคลากร
4. กระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสานผสมเศษขยะพลาสติกรี ไซเคิลชนิ ดพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นสู ง
(HDPE) เพื่อเป็ นการศึกษา อัตราส่ วนที่เหมาะสมในการก่อสร้างจริ ง เพื่อให้ได้อิฐบล็อกประสานมีคุณภาพ ได้ค่า
ต้านทานกาลังแรงอัด ค่าต้านทานกาลังแรงดัด และการดูดซึ มน้ าของอิฐบล็อกประสานและขั้นตอนการผลิตทาให้
ได้รูปทรงที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานจึงต้องทาการวิจยั คุณสมบัติทางวิศวกรรมในด้านอื่น ๆ ต่อไป
เอกสำรอ้ำงอิง
จรู ญ เจริ ญเนตรกุล. อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้ าและกะลาปาล์ มนา้ มัน สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั , 2555.
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ซูฮายา หะยีหามะ และอาบีดีน ดะแซสาเมาะ. รายงานวิจัยสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐบล็อก
ประสานชนิดไม่ รับนา้ หนักที่มีส่วนผสมของเถ้ าไม้ ยางพารา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
ณัฐกฤตา โพธิ์นอก และนุชจรี ศรี จนั ทร์. บล็อกดินซีเมนต์ จีโอโพลิเมอร์ ค่าความร้ อนตา่ นครราชสี มา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสี มา, 2558.
ณิชาดา ฉัตรสถาปัตยกุล และคณะ. การศึกษาการนากากตะกอนเคมีจากกระบวนการผลิตนา้ ประปามาใช้ เป็ นวัสดุ
ทดแทนปูนซีเมนต์ มอร์ ตาและบล็อกประสาน. กรุ งทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2540.
ธนธร เงินชูกลิ่น. การประยุกต์ ใช้ เถ้ าแถลบในการผลิตบล็อกประสาน. สารนิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง. บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2554.
นราธิป ทับทัน. รายงานวิจัยการพัฒนาอิฐดินลูกรั งนา้ หนักเบาจากวัสดุเส้ นใยธรรมชาติเพื่อสร้ างวัสดุทางเลือกผนัง
อาคาร. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย, 2555.
ปิ ยะพล สี หาบุตร และคณะ. การใช้ ฟางข้าวในอิฐบล็อกประสาน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
2559.
เบญจพงษ์ พรนิมิต. รายงานวิจัยอิฐบล็อกประสานผสมกากแคลเซียมคาร์ ไบด์ . เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา, 2556.
ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน 2551. เครื อซีเมนต์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งทพฯ : บริ ษทั ปูซีเมนต์ไทย
อุตสาหกรรม จากัด, 2551.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิฐบล็อกประสาน (มผช. 602-2547). สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2547.
รายงานการวิจยั การผลิตอิฐบล็อกประสานจากกากอุตสาหกรรม 2555. ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์. 2555.
รัตนา ตันฑเทิดธรรม. การศึกษาการเตรี ยมและสมบัติของวัสดุคอมโพสิ ตของยางธรรมชาติกับเส้ นใยกาบมะพร้ าว
และปาล์ มนา้ มัน. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
วุฒินยั กกกาแหง. การศึกษาคุณสมบัติของบล็อกประสานที่ใช้ ยิปซัมสังเคราะห์ เป็ นวัสดุผสมแทนปูนซีเมนต์ .
กรุ งเทพฯ : สานักงานวิจยั และพัฒนา, 2540.
ศุภกร นุชประมูล. บล็อกประสานโดยการใช้ เม็ดโฟม EPS เป็ นส่ วนผสมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้องกันความ
ร้ อน และลดนา้ หนักวัสดุ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์. 2550.
Panuwat Joyklad. Mechanical Properties of Cement-Clay Interlocking (CCI) Hollow Bricks. Bangkok :
Srinakharinwirot University. 2020.
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ตที่ผสมขยะ
พลาสติกพอลิโพรพิ ลีน โดยการศึกษาวิจยั ได้ใช้อตั ราส่ วนผสมปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทาการผสม
คอนกรี ตตามการออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ตโดยวิธี ACI 211 โดยการแทนที่วสั ดุผสมหยาบ (หิ นธรรมชาติ) ด้วย
ขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 15, 30, 45, และ 60 โดยน้ าหนักของวัสดุผสมหยาบ
จากผลการศึกษาวิจยั พบว่าคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน ทุก
อัตราส่ วนมีความสามารถในการเท่ได้ (workability) ทุกอัตราส่ ว น และสามารถขึ้นรู ป ในแบบหล่อคอนกรี ตได้
คุณสมบัติท างกลของคอนกรี ตที่ ผสมขยะพลาสติกพอลิ โพรพิ ลีน ผลทดสอบกาลังต้านทานแรงอัด ได้ค่ากาลัง
311.03 ksc, 228.68 ksc, 217.35 ksc, 216.07 ksc และ 175.43 ksc ตามล าดับ จะมี ค่ าลดลงจากคอนกรี ต ควบคุ ม
ค่าเฉลี่ยทุกอัตราส่ วน อยู่ที่ ร้อยละ 32.68 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงดึงผ่าซี ก ได้ค่ากาลัง 29.07 ksc, 27.02
ksc, 22.34 ksc, 20.68 ksc และ 19.18 ksc ตามลาดับ จะมีค่าลดลงจากคอนกรี ตควบคุม ค่าเฉลี่ยทุกอัตราส่ วน อยู่ที่
ร้อยละ 22.52
ผลกระทบจากการนาขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน แทนที่วสั ดุผสมหยาบ (หิ นธรรมชาติ) เกิดจากผิวสาผัส
ของขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีนมีลกั ษณะเรี ยบมัน ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้การยึดเกาะระหว่าง ผิวของขยะพลาสติกพอลิ
โพรพิลีนกับมอร์ ตา้ มีการยึดเกาะที่ยงั ไม่ดีพอ ส่ งผลทาให้ค่ากาลังต้านทานแรงอัด และค่ากาลังต้านทานแรงดึงผ่า
ซีกมีค่าลดลงเป็ นลาดับ ตามอัตราส่ วนการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
คำสำคัญ: คอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)
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Abstract
The purpose of this research was to study the physical and mechanical properties of concrete mixed with
polypropylene plastic waste. In this study, the ratio of Portland cement type 1 was used to mix concrete according
to the concrete mix design by ACI 211 method by replacing coarse admixtures. (Natural stone) with
polypropylene plastic waste in the ratio of 0, 15, 30, 45, and 60 by weight of the coarse mix.
From research results it was found that the physical properties of concrete mixed with polypropylene
plastic waste every aspect ratio has the ability to be cool. (workability) in all ratios and can be molded in concrete
formwork Mechanical properties of concrete mixed with polypropylene plastic waste Compressive strength test
results were 311.03 ksc, 228.68 ksc, 217.35 ksc, 216.07 ksc and 175.43 ksc, respectively, with a decrease from
the control concrete. Average of all ratios at 32.68 percent.
The test results for tensile strength through the
cross section were 29.07 ksc, 27.02 ksc, 22.34 ksc, 20.68 ksc and 19.18 ksc, respectively, with lower values from
the control concrete. Average of all ratios at 22.52%.
The impact of polypropylene plastic waste replace coarse composites (Natural stone) formed from the
surface of the polypropylene plastic waste has a smooth appearance. Which may cause the adhesion between the
surface of polypropylene plastic waste and mortar the adhesion is not good enough.
As a result, the
compressive strength and the tensile strength through the hemisphere is decreased sequentially. According to the
increasing ratio of plastic waste, polypropylene.
Keyword: Concrete mixed with polypropylene waste plastic (Polypropylene: PP)
บทนำ
การก่ อสร้ างในปั จจุ บ ันนิ ยมใช้คอนกรี ตเป็ นโครงสร้ างหลักของที่ พ กั อาศัย หรื อสิ่ งปลูกสร้ างอื่ น ๆ ใน
ปั จจุบนั จะเห็นได้ว่า คอนกรี ตได้จดั ให้เป็ นวัสดุที่ใช้สาหรับงานก่อสร้างอย่างแพร่ หลายกันมานานหลายสิ บปี แล้ว
อัน เป็ นผลมาจากคุ ณ ลัก ษณะที่ เด่ น ๆ ได้แ ก่ คอนกรี ต สามารถออกแบบหล่ อ หลอมเป็ นโครงสร้ างหรื อ เป็ น
สิ่ งก่อสร้างได้ทุกรู ปลักษณะตามต้องการคอนกรี ตมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้ดีและมีความทนทานสู งทั้งยัง
สามารถเลื อ กใช้ส่ วนผสมให้ไ ด้ค อนกรี ต ที่ มี คุณ สมบัติต่ างกัน เพื่ อใช้ใ ห้เหมาะกับ งานก่ อสร้ างแต่ ล ะชนิ ด ได้
นอกจากนี้ คอนกรี ตยังสามารถนามาใช้ร่วมกับวัสดุอื่นเช่นเหล็กจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับแรงต่าง
ๆ ได้ดียงิ่ กว่าเดิม
จากสถานการณ์ในปัจจุบนั ประเทศไทยประสบปัญหาสิ นค้าราคาแพงส่ งผลทาให้ค่าครองชีพตลอดจนค่า
วัส ดุ ก่ อสร้างต่ างๆมี ราคาที่ สู งขึ้ นมากจากปั ญหาราคาวัส ดุ ก่อสร้ างที่ มีราคาที่ สูงขึ้นท าให้เล็งเห็ นถึ งการนาขยะ
พลาสติกจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรมมาใช้แทนการจัดการรู ปแบบเดิม เช่น ใช้เป็ นส่ วนผสมในกระบวนการ
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ผลิตคอนกรี ตในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งคอนกรี ตนี้ เป็ นวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถนาไปใช้เป็ นงานโครงสร้าง
ได้ดี และสามารถทาเป็ นรู ปร่ างต่าง ๆ ได้หลายรู ปแบบ กรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
คอนกรี ตเพื่อให้มีความเหมาะสมกับงานมากขึ้น
แต่เนื่ องจากคอนกรี ตมักจะมีคุณสมบัติทางด้านการยืดหยุ่นน้อย มีน้ าหนักมาก และความเป็ นฉนวนต่า จึง
มีแนวคิดที่จะนาเศษขยะพลาสติก พอลิโพรพิลีน (PP) เป็ นพลาสติกที่แข็ง ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ทนต่อสารเคมี
ความร้อน และน้ ามัน ทาให้มีสีสันสวยงามได้ ส่ วนใหญ่นิยมนามาทาภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง
ตะกร้ า หรื อ กระบอกส าหรั บ ใส่ น้ า แช่ เย็น PP สามารถน ากลับ มารี ไ ซเคิ ล ใช้ใ หม่ ไ ด้ โดยนิ ย มผลิ ต เป็ นกล่ อ ง
แบตเตอรี่ รถยนต์ ชิ้นส่ วนรถยนต์ เช่น กันชน และกรวยสาหรับน้ ามัน เป็ นต้น (รู ปที่ 1) โดยนาเอาพลาสติกชนิ ดนี้
มาใช้ใ นงานคอนกรี ต โดยอาศัย ข้อ ดี ท างกายภาพและเคมี ข องพลาสติ ก มาใช้ป ระโยชน์ กล่ าวคื อการพัฒ นา
สิ่ งก่อสร้างให้มีคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมที่ดีข้ ึน โดยเน้นไปทางการปรับปรุ งข้อด้อยของคอนกรี ตที่มกั พบมาก
นั่นคือ สามารถลดน้ าหนักของคอนกรี ตที่มีคอ้ นข้างมาก ลดการแตกร้าวบริ เวณผิวของคอนกรี ต และยังสามารถ
รักษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของคอนกรี ตไว้ได้ เช่น คุณสมบัติการต้านทานกาลังอัด คุณสมบัติการต้ านทาน
กาลังดัด คุณสมบัติการต้านทานกาลังดึง ฯลฯ และสิ่ งที่สาคัญอย่างมากคือลดต้นทุนการผลิตลดการเกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม

รู ปที่ 1 ประเภทของพลาสติก (ที่มา: https://www.gsbgen.com)
ดังนั้น ความสาคัญของงานวิจยั นี้ ได้มีการนาเศษขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ที่ก่อให้เกิดมลภาวะกับ
สิ่ งแวดล้อมมาใช้ในการผลิตคอนกรี ต เพื่อจะได้คอนกรี ตที่มีความสามารถรักษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของ
คอนกรี ตไว้ได้ และสิ่ งที่สาคัญอย่างมากคือ สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ผูว้ ิจยั จึงมี
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แนวคิ ดที่ จะศึ กษาวิจยั เรื่ อง “กำรศึ ก ษำคุ ณ สมบั ติ ทำงกำยภำพ และคุ ณ สมบั ติ ทำงกล ของคอนกรี ตที่ ผสมขยะ
พลำสติกพอลิโพรพิลีน (PP)” เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาการนาขยะพลาสติกมาผสมในคอนกรี ต ลดปริ มาณขยะ
พลาสติกที่มีมากในปัจจุบนั ยังเป็ นการช่วยลดสภาวะโลกร้อน และได้คอนกรี ตที่มีความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ (Research Objective)
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
(PP)
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนาขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) แทนที่หินจากธรรมชาติ
บางส่วน
3. เพื่อศึกษากาลังต้านทาน แรงอัด, แรงดึง ของคอนกรี ตที่มีการนาขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP)
แทนที่วสั ดุผสมหยาบ (หิ นธรรมชาติ) บางส่วน
วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology)
1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพวัสดุที่นามาใช้ในงานวิจยั
ปูนซีเมนต์
- การหาค่าความถ่วงจาเพาะ ตามมาตรฐาน ASTM C 188
ทราย
- การหาค่าความถ่วงจาเพาะ ตามมาตรฐาน ASTM C 128
- การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวม ตามมาตรฐาน ASTM C 136
- การหาค่าหน่วยน้ าหนักของวัสดุ ตามมาตรฐาน ASTM C 29
หิน
- การหาค่าความถ่วงจาเพาะ ตามมาตรฐาน ASTM C 127
- การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวม ตามมาตรฐาน ASTM C 136
- การหาค่าหน่วยน้ าหนักของวัสดุ ตามมาตรฐาน ASTM C 29
2. ออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต ตามวิธี ACI 211 กาลังอัด 320 ksc ที่อายุ 28 วันโดยกาหนดขนาดแบบหล่อ
คอนกรี ตเป็ นแบบรู ปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm. สูง 20 cm.
3. ทาการผสมคอนกรี ตตามการออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ตวิธี ACI 211 โดยการแทนที่วสั ดุผสมหยาบ
(หิ นธรรมชาติ) ด้วยขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน ในอัตราส่ วนร้อยละ 0, 15, 30, 45, และ 60 โดยน้ าหนักของวัสดุ
ผสมหยาบ (หินธรรมชาติ) จานวน 15 ตัวอย่าง ในแต่ละอัตราส่วน
4. ทดสอบหากาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ต (Compressive Strength Test) ตามมาตรฐาน ASTM C 39
โดยแบ่งการทดสอบตามการพัฒนากาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ต ตามอายุคอนกรี ตที่ 7, 14, และ 28 วัน และ
ทดสอบตามอัตราส่ วนการแทนที่ วัสดุผสมหยาบ ร้อยละ 0, 15, 30, 45, และ 60 โดยน้ าหนักของวัสดุ ผสมหยาบ
(หินธรรมชาติ)
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รู ปที่ 2 แสดงการทดสอบหากาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรี ต
5. การทดสอบหากาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีกของคอนกรี ต (Splitting Tensile Strength Test) ตามมาตรฐาน
ASTM C 496 โดยแบ่งการทดสอบตามการพัฒนากาลังต้านทานแรงดึงผ่าซี กของคอนกรี ต ตามอายุคอนกรี ตที่ 7,
14, และ 28 วัน และทดสอบตามอัตราส่ วนการแทนที่ วัสดุผสมหยาบ ร้อยละ 0, 15, 30, 45, และ 60 โดยน้ าหนัก
ของวัสดุผสมหยาบ (หินธรรมชาติ)

รู ปที่ 3 แสดงการทดสอบหากาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีกของคอนกรี ต
ผลกำรวิจัย (Results)
1. กำรศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพและคุณสมบัติทำงกลของคอนกรีตที่ผสมขยะพลำสติก พอลิโพรพิ
ลีน (PP)
จากคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ตที่ ผสมขยะพลาสติกสาหรับใช้ในการทา
ตัวอย่างคอนกรี ตมีการทดสอบหาคุณสมบัติพ้นื ฐานต่างๆ ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 คุณสมบัติพ้นื ฐานของวัสดุที่ใช้ผสมตัวอย่างคอนกรี ต
Type of Material
Cement
Sand
Coarse Aggregate
Water
Plastic (PP)

Specific Gravity

Absorption

3.02
2.75
2.51
1.02

4.67
2.37
-

Fineness
Modulus
2.59
-

Unit Weight
(kg/m3 )
3,017
1,591
1,587
1,000
-

จากตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ค่าความถ่วงจาเพาะ 3.02 ค่าหน่วย
น้ าหนัก 3,017 kg/m3 ทรายหยาบ มีค่าความถ่วงจาเพาะ 2.75 ค่าการดู ดซึ มน้ า 4.67 ค่าโมดู ลสั ความละเอียด 2.59
และค่ าหน่ วยน้ าหนัก 1,591 kg/m3 หิ นธรรมชาติ ค่ าความถ่ วงจาเพาะ 2.51 ค่าการดู ดซึ ม น้ า 2.37 และค่ าหน่ วย
น้ าหนัก 1,587 kg/m3 ขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ค่าความถ่วงจาเพาะ 1.02
2. ผลกำรทดสอบกำลังต้ ำนทำนแรงอัดคอนกรีตทุกส่ วนผสมที่ผสมขยะพลำสติกพอลิโพรพิลนี (PP) ร้ อย
ละ 0, 15, 30, 45, และ 60 ที่อำยุกำรบ่ ม 7, 14, และ 28 วัน
ตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงอัด ของคอนกรี ตทุกส่วนผสมที่ผสมขยะพลาสติก
พอลิโพรพิลีน (PP) ที่อายุคอนกรี ตที่ 7, 14, และ 28 วัน
Age (DAY)
Type
7
14
คอนกรี ตปกติบ่มน้ า (PP) 0 %
(ksc)
209.81
242.71
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 15 %
(ksc)
188.20
203.15
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 30 %
(ksc)
163.18
202.87
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 45 %
(ksc)
162.04
186.31
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 60 %
(ksc)
148.89
156.41

28
311.03
228.68
217.35
216.07
175.43

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงอัด มีการพัฒนากาลังต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้นตามอายุการ
บ่มคอนกรี ตในแต่ละอัตราส่ วน คอนกรี ตปกติบ่มน้ า (PP) 0 % (คอนกรี ตควบคุม) = 311.03 ksc ผสมขยะพลาสติก
พอลิ โ พรพิ ลี น (PP) 15 % = 228.68 ksc ผสมขยะพลาสติ ก พอลิ โ พรพิ ลี น (PP) 30 % = 217.35 ksc ผสมขยะ
พลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 45 % = 216.07 ksc และผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 60 % = 175.43 ksc
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350

COMPRESSIVE STRENGTH ( KSC )

300
250
200
150
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50
0
7

14
AGE (DAY)

อน ี

บ นา
ลา

(PP) 45 %

ลา

(PP) 15 %

ลา

(PP) 60 %

28

ลา

(PP) 30 %

รู ปที่ 4 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงอัด ของคอนกรี ต ทุกส่วนผสมที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ที่
อายุคอนกรี ตที่ 7, 14 และ 28 วัน
จำกรู ปที่ 4 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงอัด เมื่อมีการแทนที่หินด้วยขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP)
ในอัตราส่วน 0% มีค่า 311.03 ksc คิดเป็ น 100% (คอนกรี ตควบคุม)
ในอัตราส่วน 15% มีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม 82.35 ksc คิดเป็ นร้อยละ 26.47
ในอัตราส่วน 30% มีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม 93.68 ksc คิดเป็ นร้อยละ 30.12
ในอัตราส่วน 45% มีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม 94.96 ksc คิดเป็ นร้อยละ 30.53
ในอัตราส่วน 60% มีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม 135.60 ksc คิดเป็ นร้อยละ 43.60
ตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีก ของคอนกรี ตทุกส่วนผสมที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
(PP) ที่อายุคอนกรี ตที่ 7, 14 และ 28 วัน
Age (DAY)
Type
7
14
28
คอนกรี ตปกติบ่มน้ า (PP) 0 %
(ksc)
23.64 27.80 29.07
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 15 %
(ksc)
21.54 22.91 27.02
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 30 %
(ksc)
20.51 21.13 22.34
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Age (DAY)
7
14
28
18.67 20.15 20.68
14.53 16.59 19.18

Type
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 45 %
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 60 %

(ksc)
(ksc)

จำกตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีก มีการพัฒนากาลังต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้นตามอายุ
การบ่มคอนกรี ตในแต่ละอัตราส่ วน คอนกรี ตปกติบ่มน้ า (PP) 0 % (คอนกรี ตควบคุม) = 29.07 ksc ผสมขยะ
พลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 15 % = 27.02 ksc ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 30 % = 22.34 ksc ผสมขยะ
พลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 45 % = 20.68 ksc และผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) 60 % = 19.18 ksc
Splitting Tensile (ksc)

30
25
20
15
10
5
0
7

14

28

AGE (Day)
คอนกรีตปกติบ่มน้้า

ผสมขยะพลาสติก (PP) 15 %

ผสมขยะพลาสติก (PP) 45 %

ผสมขยะพลาสติก (PP) 60 %

ผสมขยะพลาสติก (PP) 30 %

รู ปที่ 5 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีก ของคอนกรี ต ทุกส่วนผสมที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
(PP) ที่อายุคอนกรี ตที่ 7, 14, และ 28 วัน
จากรู ปที่ 5 ผลการทดสอบกาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีก เมื่อมีการแทนที่หินด้วยขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
(PP) ใอัตราส่วน 0% มีค่า 29.07 ksc คิดเป็ น 100% (คอนกรี ตควบคุม)
ในอัตราส่วน 15% มีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม 2.05 ksc คิดเป็ นร้อยละ 7.05
ในอัตราส่วน 30% มีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม 6.73 ksc คิดเป็ นร้อยละ 23.15
ในอัตราส่วน 45% มีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม 8.39 ksc คิดเป็ นร้อยละ 28.86
ในอัตราส่วน 60% มีค่าน้อยกว่าคอนกรี ตควบคุม 9.89 ksc คิดเป็ นร้อยละ 34.02
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สรุปและอภิปรำยผล (Discussion and Conclusions)
จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของคอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
(PP) และศึ ก ษาอัต ราส่ วนที่ เหมาะสมในการน าขยะพลาสติ ก พอลิ โพรพิ ลี น (PP) แทนที่ วสั ดุ ม วลหยาบ (หิ น
ธรรมชาติ) บางส่ วน เพื่อต้องการศึกษาค่า กาลังต้านทานแรงอัด และกาลังต้านทานแรงดึงผ่ าซีกของคอนกรี ต โดย
ออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ตตามวิธี ACI 211 โดยกาหนดขนาดแบบหล่อคอนกรี ตเป็ นรู ปทรงกระบอก ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 10 cm สู ง 20 cm จากผลการทดสอบ แสดงให้เห็นถึงอัตราส่ วนการผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน
(PP) ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 15, 30, 45, และ 60 โดยน้ าหนักของวัสดุผสมหยาบ
1. สรุ ป ผลกำรทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท ำงกำยภำพ ของคอนกรี ต ที่ ผสมขยะพลำสติ ก พอลิโพรพิ ลีน (PP)
สามารถวิเคราะห์และ สรุ ปผลการทดสอบดังนี้
คอนกรี ตมี ค วามสามารถในการเท่ ไ ด้ (Workability) สามารถขึ้ น รู ป โดยใช้แ บบหล่ อ คอนกรี ตเป็ นรู ป
ทรงกระบอก ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm สู ง 20 cm พบว่าหลังจากคอนกรี ตก่อตัวเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้ว
ถอดแบบออก จะเห็นเศษขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ลอยตัวเหนือผิวคอนกรี ตของตัวอย่างการทดสอบ เมื่อใส่
ส่วนผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่ วนร้อยละ 60 เนื่องจากผิวสัมผัสของขยะพลาสติกพอลิโพรพิ
ลีน (PP) มีลกั ษณะผิวเรี ยบมัน และคอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติก พอลิโพรพิ ลีน (PP) ในอัตราส่ วนร้อยละ 60 มี
น้ าหนักโดยรวมที่เบากว่า เมื่อเทียบกับคอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่ วนร้อยละ 0 มี
ค่าประมาณ 618 g ต่อก้อนที่อายุ 28 วัน
2. สรุปผลกำรทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ผสมขยะพลำสติกพอลิโพรพิลีน (PP)
2.1 ก าลัง ต้า นทานแรงอัด คอนกรี ต ที่ ผ สมขยะพลาสติ ก พอลิ โ พรพิ ลี น (PP) เป็ นส่ ว นผสม ในแต่ ล ะ
อัตราส่ วนจะมีกาลังอัดลดลงเมื่อเพิ่มปริ มาณขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) อัตราส่ วนร้อยละ 15, 30, 45, และ 60
ตามลาดับ สามารถวิเคราะห์และ สรุ ปผลการทดสอบดังนี้
- กาลังต้านทานแรงอัดจะลดลงเมื่อเพิ่มขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่ วน 15% ประมาณร้อย
ละ 26.47% (ที่อายุคอนกรี ต 28 วัน)
- กาลังต้านทานแรงอัดจะลดลงเมื่อเพิ่มขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่ วน 30% ประมาณร้อย
ละ 30.12% (ที่อายุคอนกรี ต 28 วัน)
- กาลังต้านทานแรงอัดจะลดลงเมื่อเพิ่มขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่ วน 45% ประมาณร้อย
ละ 30.53% (ที่อายุคอนกรี ต 28 วัน)
- กาลังต้านทานแรงอัดจะลดลงเมื่อเพิ่มขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่ วน 60% ประมาณร้อย
ละ 43.60% (ที่อายุคอนกรี ต 28 วัน)
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2.2 กาลังต้านทานแรงดึงผ่าซี กคอนกรี ตที่ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) เป็ นส่ วนผสม ในแต่ละ
อัตราส่ วนจะมีกาลังแรงดึงผ่าซี กลดลง เมื่อเพิ่มปริ มาณขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) อัตราส่ วนร้อยละ 15, 30,
45, และ 60 ตามลาดับ สามารถวิเคราะห์ และ สรุ ปผลการทดสอบดังนี้
- กาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีกจะลดลงเมื่อเพิ่มขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่วน 15% ประมาณ
ร้อยละ 7.05% (ที่อายุคอนกรี ต 28 วัน)
- กาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีกจะลดลงเมื่อเพิ่มขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่วน 30% ประมาณ
ร้อยละ 22.34% (ที่อายุคอนกรี ต 28 วัน)
- กาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีกจะลดลงเมื่อเพิม่ ขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่วน 45% ประมาณ
ร้อยละ 28.68% (ที่อายุคอนกรี ต 28 วัน)
- กาลังต้านทานแรงดึงผ่าซีกจะลดลงเมื่อเพิ่มขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ในอัตราส่วน 60% ประมาณ
ร้อยละ 34.02% (ที่อายุคอนกรี ต 28 วัน)
การทดสอบสมบัติเชิงกล กาลังต้านทานแรงอัดและกาลังต้านทานแรงดึงผ่าซี ก ของคอนกรี ตที่ผสมขยะ
พลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) ทุกอัตราส่วนจะมีค่ากาลังลดลงตามลาดับ เนื่องจากลักษณะการเกาะตัวของคอนกรี ตที่
ผสมขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) มีความสามารถยึดเกาะเป็ นส่วนหนึ่งของคอนกรี ตได้นอ้ ยกว่าวัสดุมวลหยาบ
(หิ นธรรมชาติ) เนื่องมาจากสาเหตุที่ผิวสัมผัสของขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) มีลกั ษณะเรี ยบมัน ลื่น และไม่
เกาะตัวกับมอร์ตา้
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
คอนกรี ต ที่ ดีต้องมี ก ารกระบวนการผลิ ตที่ เป็ นขั้น ตอนเพื่ อ ให้ ไ ด้ค อนกรี ตที่ มี คุ ณ สมบัติส ม่ าเสมอทั้ง
ทางด้านการเทได้ (Workability) กาลัง (Strength) ความต้านทานการซึ มผ่านของน้ า (Permeability) ความทนทาน
(Durability) และขั้นตอนการผลิตที่ทาให้ตวั อย่างได้รูปทรงที่สมบูรณ์ตามมาตรฐาน จึงควรต้องวิจยั ต่อเนื่ องในด้าน
อื่นๆ อีกต่อไป
1. ในการทดสอบกาลังต้านทานแรงอัดและแรงดึงผ่าซี กของคอนกรี ตในการวิจยั ครั้งนี้ ควรมีการศึ กษา
คุณสมบัติเชิ งกลเพิ่ มขึ้น ได้แก่ การศึ กษากาลังต้านทานแรงดัด เป็ นต้น เพื่อนาไปเปรี ยบเที ยบ ทดสอบและการ
พัฒนาขึ้น จะทาให้ไม่เกิดการผิดพลาดจากการทดสอบ
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอัดและกาลังดึงผ่าซี ก ควรมีการบ่มคอนกรี ตให้มีระยะเวลาอายุ
เพิ่มขึ้น จาก 28 วัน ให้เป็ น 56 วัน 90 วัน และ 120 วัน ตามลาดับ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอกระบวนการการวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับการวางแผน การวิเคราะห์ การบริ หารและการจัดการโครงการ โดยครอบคลุมประเด็น
ต่ า ง ๆ ดั ง นี้ 1) ขอบเขตและกระบวนการในการด าเนิ น การ 2) ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ตั ว ชี้ วัด ของโครงการ 3)
ความสัมพันธ์และเชื่ อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ ในแต่ละระดับ 4) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5) การ
ประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ และ 6) การวิเคราะห์ตน้ ทุน -ผลประโยชน์ ของโครงการ เพื่อให้ชุมชน
พลังงานสี เขี ย วในประเทศไทยสามารถได้ รับ ประโยชน์ ท้ งั ในด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม อี ก ทั้งยัง
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน สร้างการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของเครื อข่ายความร่ วมมือทั้ง
ภายในและระหว่างชุมชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาในด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืน
คำสำคัญ: การวิเคราะห์โครงการ พลังงานสี เขียว ชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
This study aims to present an analysis of green energy community project procedures based on the
Sufficiency Economy Philosophy for planning, analysis, administration and project management. It addresses the
following issues: 1) scope and process of implementation, 2 ) project output, outcomes and indicators, 3 )
relationship and link between the project and the strategy at each level, 4) stakeholder analysis, 5) project cash
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flow projections, and 6 ) cost-benefit analysis. The creation of green energy communities in Thailand can be of
benefit economically, socially and environmentally. It can also promote the participation of community members
and create learning exchanges as collaborative networks both within and between communities leading to
sustainable energy development.
Keywords: project analysis, green energy, community, Sufficiency Economy Philosophy (SEP)
บทนำ
ปั จจุบนั พลังงานเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุ ษย์ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในปี พ.ศ.2563
พบว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานทั้งสิ้ น 187,047 ล้านหน่ วย ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 3.1% (สานักนโยบาย
และแผนพลังงานม 2563) มีสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ สู งสุดรองลงมาคือพลังงานหมุนเวียน
(สานักนโยบายและแผนพลังงาน, 2563) การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยพบว่ามีการ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในปี 2562-2563 เท่ากับ 11852.0 และ 12,004.6 เมกกะวัตต์ ตามลาดับ (สานัก
นโยบายและแผนพลังงาน, 2563) การใช้พลังงานหมุนเวียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตลอดมา เพื่อส่งเสริ มให้
เป็ นชุมชนพลังงานสี เขียว โดยพลังงานสี เขียวคือพลังงานที่มาจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิ ล ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ พลัง งานน้ า พลัง งานชี วมวล เป็ นต้น จัด เป็ นพลัง งานสะอาดไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
(Wibulswasdiet al., 2012) ชุ ม ชนพลัง งานสี เขี ย วได้รั บ ประโยชน์ ท้ ัง เป็ นชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้อ ม ท าให้ ชุ ม ชน
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้รวมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนการ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบของเครื อข่ายความร่ วมมือ (Munshi, 2014) ที่นาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ตั้งแต่ปีพ.ศ.2517 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช ทรงมีพระราชดารัสเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิ กรชาวไทย
ในทุกระดับ ซึ่งคาว่าความพอเพียงจะประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กัน คือ ความพอประมาณ, การมีเหตุผล
และการมี ภูมิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ในตัว (คณะอนุ ก รรมการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพี ยง ส านัก คณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2548) มีนกั วิจยั หลายท่านสนใจศึกษาเกี่ยวกับการปะยุกต์หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการจัดการพลังงานในระดับชุมชน เช่นงานวิจยั ของ วิสาขา ภู่จินดา(2552) , วีรวุฒิ บุญญานุศาสน์ และ
คณะ(2557) เป็ นต้น ซึ่ งจะเน้นการศึกษาเชิงนโยบายรวมทั้งแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อการจัดการพลังงานในชุมชน
เพื่อความมัน่ คงทางด้านพลังงานของชุมชนโดยเน้นการผลิตและการใช้พลังงานชีวมวลในชุมชน ดังนั้นงานวิจยั นี้
จึงเน้นการเสนอกระบวนการวิเคราะห์โครงการชุมชนที่ ประยุก ต์ศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ในการ
จัดการด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่ ชุมชนสู่ ชุมชนพลังงานสี เขียวเพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงาน
สี เขียวในประเทศไทยต่อไป
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิจยั ครั้งนี้ กาหนดรู ปแบบการวิจยั เป็ นแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้วิธีวิจยั เชิงทดลอง) โดยมีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
การวิจยั เชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนวัตกรชาวบ้าน ตัวแทนชุมชน มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน
12 คน ได้แก่ ตัวแทนจากบริ ษทั วังช้างอยุธยา แล เพนี ยด จากัด (1 คน) ตัวแทนจากหมู่บา้ นช้างเพนี ยดหลวง (3
คน) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิศวกรรม (1 คน) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสิ่ งแวดล้อม (1 คน) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ (1 คน)
ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ (2 คน) และนักท่องเที่ยว (3 คน)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีวิธีการศึกษาดังนี้
การวิจยั เชิงคุณภาพ จัดสนทนากลุ่มเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์
เพื่อตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจยั เอกสารและจากการสัมภาษณ์และ แล้ว
นามาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาที่ใช้ในการจัดกลุ่ม
ของข้อมูลที่ได้จากจากการการทาวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก แยกประเภทของข้อมูล ปั ญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาโครงการ โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์เนื้ อหา และ
เมื่อได้ขอ้ สรุ ปแล้วจะนาไปทวนสอบการวิเคราะห์เนื้ อหาอีกครั้งจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล แล้วทาการเปรี ยบเทียบกับเอกสาร
หลักฐานข้อมูล ตารา และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4. สร้างต้นแบบกระบวนการการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ของชุ มชนพลังงานสี เขียวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากชุมชนต้นแบบวังช้างอยุธยา แล เพนียด
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจาก
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนพลังงานสี เขียว โดยมีตน้ แบบจากการวิเคราะห์ของหมู่บา้ น
ช้างอยุธยา แล เพนี ยด ผูว้ ิจยั ได้เสนอกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบดังรู ปที่ 1
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-

ควำมพอประมำณ
ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
บริ หารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
-

-

กำรมีเหตุผล
เลือกใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่
เหมาะสมมาผลิตพลังงาน
มีของเสี ยในชุมชนน้อยที่สุด

กำรมีภูมิค้มุ กันที่ดี
ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงาน
ภายนอก
ผลิตพลังงานได้เองในชุมชน

กำรวิเครำะห์ โครงกำรชุมชนพลังงำนสีเขียว
1) ขอบเขตและกระบวนการในการดาเนินการ
2) ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ของโครงการ
3) ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ
4) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ
5) การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ
6) การวิเคราะห์ตน้ ทุน-ผลประโยชน์

รู ปที่ 1 กรอบการประยุกต์การวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงานสี เขียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับการวางแผน
การวิเคราะห์การบริ หารและการจัดการโครงการ ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ขอบเขตและกระบวนการในการดาเนินโครงการ
เหตุผลความจาเป็ น
การวิเคราะห์โครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องระบุสิ่งที่จะทาและสิ่ งที่จะ
ไม่ท าหรื อไม่ เกี่ ยวข้องกับ โครงการ เพื่ อให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้มี ภาพที่ ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ และเพื่ อเป็ นข้อมูล
พื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์ในประเด็นต่อ ๆ ไป
การวิเคราะห์
ประกอบด้วย การกาหนดขอบเขตของโครงการและการวิเคราะห์กระบวนการ สามารถใช้เกณฑ์ท้ งั ด้าน
ของผูร้ ับบริ การและเกณฑ์ภูมิศาสตร์ เป็ นแนวทางสาคัญในการกาหนดขอบเขตของโครงการว่าโครงการชุมชน
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พลังงานสี เขียวนี้ ตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การในกลุ่มใด เช่น ชุมชน เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ หรื อ นักท่องเที่ยว เป็ น
ต้น เกณฑ์ภูมิศาสตร์ จะพิจารณาว่าโครงการอยูใ่ นพื้นที่ใด
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ได้ข อบเขตกระบวนการ และขั้น ตอนที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับ โครงการชุ ม ชนพลัง งานสี เขี ย วตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ในประเด็นต่อ ๆ ไป
2. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ของโครงการ
เหตุผลความจาเป็ น
โครงการชุ มชนพลังงานสี เขี ยวตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้องก่ อให้เกิ ดประโยชน์ในรู ป แบบใด
รู ปแบบหนึ่ ง โดยอาจจะเป็ นประโยชน์ของโครงการที่ได้รับทันทีเมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการ (ผลผลิต)หรื อเป็ นการนา
ผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์อีกต่อหนึ่ง(ผลลัพธ์) ซึ่งไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์ของโครงการในรู ปของผลผลิต(Output)
หรื อผลลัพธ์(Outcome) ผูว้ ิเคราะห์โครงการจะต้องมีกลไกในที่ตอบได้วา่ เกิดผลผลิตหรื อผลลัพธ์น้ นั เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ ง
มักจะอยูใ่ นรู ปของตัวชี้วดั ความสาเร็ จของโครงการ
การวิเคราะห์
การระบุตวั ชี้ วดั ความสาเร็ จของโครงการนั้น เริ่ มต้นจากการระบุถึงผลผลิตที่สาคัญของโครงการ และ
ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการนาผลผลิตดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เมื่อกาหนดผลผลิตและผลลัพธ์แล้วจะต้องกาหนด
ตัวชี้วดั ที่เหมาะสม เพื่อประเมินได้ว่าบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ดงั กล่าวได้หรื อไม่พร้อมทั้งการกาหนดค่าเป้ าหมาย
และช่วงระยะเวลาที่จะใช้ในการบรรลุเป้าหมายนั้น
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ได้ผ ลผลิ ตและผลลัพธ์ รวมทั้งตัวชี้ วดั ที่ ชัดเจนถึ งการบรรลุ ผลผลิ ตและผลลัพธ์ ดังกล่ าวผลผลิ ตและ
ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนาไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
3. ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ
เหตุผล ความจาเป็ น
ในการจัด ท ายุท ธศาสตร์ ในระดับ ต่ าง ๆ จะยึดหลัก ความเชื่ อมโยงตั้งแต่ วิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ ดังนั้นโครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะจัดทา จึงควรที่จะเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์ในระดับใดระดับหนึ่ งเมื่อดาเนิ นโครงการเสร็ จสิ้ น
ผลสาเร็ จของโครงการดังกล่าวนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วดั ของยุทธศาสตร์ที่ได้ระบุไว้
การวิเคราะห์
สิ่ ง ที่ ต้องวิ เคราะห์ อย่ างแรกคื อ ความเชื่ อ มโยงระหว่างโครงการชุ ม ชนพลังงานสี เขีย วตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มากับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยแบ่งระดับของความเชื่อมโยงเป็ น 3 ระดับดังนี้
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ระดับที่ 1 โครงการหลัก ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันต่อความสาเร็ จของตัวชี้วดั ภายใต้เป้ าประสงค์ ของ
ยุทธศาสตร์
ระดับที่ 2 โครงการสนับสนุ น ที่ มีส่วนสนับสนุ นต่อการบรรลุความสาเร็ จของค่าเป้ าหมายในตัวชี้ วดั
ภายใต้เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้เป็ นโครงการหลัก ที่จะขาดเสี ยไม่ได้ ดังนั้นความสาเร็ จของโครงการ
สนับสนุนนั้นอาจจะส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนในความสาเร็ จของโครงการหลัก
ระดับที่ 3 โครงการที่มีความสัมพันธ์กบั ยุทธศาสตร์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการ
บรรลุ ค่ าเป้ าหมายในตัวชี้ วดั ใดตัวชี้ วดั หนึ่ ง หรื อกล่ าวอี กนัยหนึ่ งคื อเป็ นโครงการที่ สั ม พันธ์ห รื อเกี่ ยวเนื่ องกับ
ยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้ส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
ซึ่งสามารถสรุ ปประเด็นที่จะวิเคราะห์ได้ดงั ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ของโครงการ
ประเด็น
ป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
ยุทธศำสตร์
Xxx
xxx
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xxx

xxx

ตำรำงที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการและยุทธศาสตร์
สัมพันธ์ หรื อเชื่ อมโยงต่อ
X
โครงการหลัก ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุค่าเป้าหมาย ภายใต้
ตัวชี้วดั
โครงการสนับสนุน ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุค่าเป้าหมาย ภายใต้
ตัวชี้วดั
โครงการที่สัมพันธ์ กับ
ยุทธศาสตร์
โครงการที่ไม่มีความสัมพันธ์

xxx

โครงกำร
xxx

รำยละเอียด

ตัวชี้วดั ....................................................................
ค่าเป้าหมาย ............................................................
เป้าประสงค์ ............................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ................................................
ตัวชี้วดั ....................................................................
ค่าเป้าหมาย ............................................................
เป้าประสงค์ ............................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ................................................
เป้าประสงค์ ............................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ................................................
เหตุผลและความจาเป็ น .....................................................
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สัมพันธ์ หรื อเชื่ อมโยงต่อ
กับยุทธศาสตร์
*ประยุกต์จาก พสุ เดชะริ นทร์(2548)

X

รำยละเอียด
............................................................................................

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ท าให้ ท ราบว่าโครงการชุ ม ชนพลังงานสี เขี ย วตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งที่ จะจัดท านั้ น มี ค วาม
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กบั ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ หรื อไม่ อย่างไร
4. ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ (Stakeholder Analysis)
เหตุผล ความจาเป็ น
ในการดาเนินโครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอ จะมีหน่วยงาน กลุ่มบุคคล บุคคล
ที่เกี่ยวข้องและส่ งผลกระทบต่อความสาเร็ จของโครงการ โดยมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไป โดยบางกลุ่มอาจจะ
ส่ งผลกระทบต่อความสาเร็ จของโครงการ ในขณะที่บางกลุ่มอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ ซึ่ งไม่ว่าจะมี
ความเกี่ ย วข้อ งกับ โครงการอย่างไรก็ ล ้วนแล้ว แต่ ส่ งผลกระทบต่ อ ความส าเร็ จของโครงการทั้ง สิ้ น ดัง นั้น จึ ง
จาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ในด้านผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ มจาก
การระบุถึง หน่ วยงาน กลุ่มบุคคล และบุ คคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ โครงการ พร้อมทั้งบทบาท หน้าที่ และความ
เกี่ยวข้องเหล่านี้ โดยสามารถให้รายละเอียดตามแนวทางตามตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตำรำงที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความเกี่ยวข้องของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ
บทบำท
ประเมิน อนุมตั ิ

ผูใ้ ห้

ผูท้ ี่ได้รับผล

รำยละเอียด
ผูท้ ี่ มีหน้าที่ในการประเมิน ตรวจสอบโครงการ(ทั้งในด้านของ
ข้อเสนอ และความสาเร็ จของโครงการ) พร้อมทั้งผูท้ ี่มีหน้าที่ใน
การอนุมตั ิหรื อให้ความเห็นชอบต่อการดาเนินโครงการ
กลุ่มบุคคล หรื อ บุคคลที่มีหน้าที่ในการให้ปัจจัยและทรัพยากร
ต่าง ๆ ส าหรับการดาเนิ นโครงการ เช่น ข้อมูล ความรู ้ บริ การ
ต่าง ๆ เป็ นต้น
กลุ่มบุ คคล หรื อ บุคคลที่ได้รับผลกระทบ (ทั้งในเชิ งบวกและ
ลบ) จากผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
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โครงกำร
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ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
เข้าใจถึ งบทบาทและผลกระทบของกลุ่ม บุคคล และบุคคลเหล่านั้น พร้ อมทั้งรู ้ ปั ญหาที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการชุมชนพลังงานสี เขียว
ตำรำงที่ 4 ประเด็นปัญหาจาก Stakeholder
ส่ งผลกระทบต่อ
ผู้ที่เกีย่ วข้ อง

ควำมสำเร็จของ
โครงกำร

ได้รับผลกระทบจำก
โครงกำร

ประเด็นปัญหำที่
อำจจะมี

แนวทำงในกำรแก้ไข

*ประยุกต์จาก พสุ เดชะริ นทร์(2548)
5. การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ
เหตุผล ความจาเป็ น
การดาเนินโครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกโครงการมีงบประมาณเข้ามา
เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบคือการขาดการวางแผนล่วงหน้าในการจัดสรรและใช้งบประมาณ ทาให้โครงการไม่ได้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ผบู ้ ริ หารโครงการสามารถเห็นการไหลเข้าและออกของ
เงินสดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
การวิเคราะห์
การประมาณการกระแสเงินสด เป็ นการพยากรณ์หรื อคาดการณ์ถึงการได้มา (รับ) และการใช้จ่าย (จ่าย)
ในตัวเงินสดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยพิจารณาแยกตามช่วงเวลา (ปี หรื อเดือนหรื อสัปดาห์)โดยเริ่ มต้นจากการ
ประมาณการรายรั บ ที่ จะได้รับ ในแต่ ล ะเดื อน จากนั้นประมาณการค่ าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นอัน เนื่ องมาจาก
โครงการในแต่ละปี หรื อเดือนหรื อสัปดาห์ เนื่องจากโดยปกติการเสนอขออนุมตั ิโครงการได้มีการจัดทางบประมาณ
ของโครงการแยกตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้นการแปลงจากงบประมาณ (ทั้งรายรับและรายจ่าย)
เป็ นประมาณการกระแสเงินสดจึงเป็ นการประมาณการถึงการได้มาและจ่ายไปของงบประมาณในหมวดต่าง ๆ
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ได้การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ ซึ่งสามารถทาให้แผนการได้มาและใช้จ่ายงบประมาณมี
ประสิ ทธิภาพ
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6. การวิเคราะห์ตน้ ทุนประโยชน์ที่จะได้รับ
เหตุผล ความจาเป็ น
เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจว่าการดาเนิ นโครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตาม
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง นั้นจะก่ อให้เกิ ดผลหรื อประโยชน์เพียงพอกับ การลงทุนหรื อไม่ โดยต้องพิ จารณาทั้ง
ประโยชน์เชิงการเงินและทางสังคม
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลประโยชน์น้ นั ต้องมี การคานวณต้นทุนของโครงการ ทั้งต้นทุนคงที่ซ่ ึ งได้แก่ค่า
เครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง และต้นทุนแปรผันซึ่งได้แ ก่ ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ ค่าแรงงาน หรื อค่าสาธารณูปโภค และ
ต้องคาดการถึงรายรับที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อนามาคานวณเป็ นกาไรจากการดาเนิ นโครงการชุมชนพลังงานสี
เขียว อย่างไรก็ดีเนื่องจากรายรับที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็ นรายรับในอนาคต ต้องแปลงให้เป็ นมูลค่าในปัจจุบนั เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการของมูลค่าปั จจุบนั ได้แก่ วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ , วิธีอตั ราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ และอัตราส่ วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน นอกจากประโยชน์ท างการเงินแล้ว โครงการชุ มชน
พลังงานสี เขียวยังก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงสังคมด้วย โดยในการคาณวนประโยชน์เชิงสังคมต้องพิจารณาหรื อให้
ความสาคัญที่ประโยชน์ที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้รับเป็ นสาคัญ โดยเริ่ มต้นจากการระบุผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญทางสังคม
เช่ น ชุ ม ชน ชาวบ้าน เกษตรกรพ่ อค้า ผูป้ ระกอบการ ฯลฯ พร้ อมทั้งระบุ ถึ งผลกระทบที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลหรื อบุ ค คล
ดังกล่าวจะได้รับจากโครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ) โดย
ใส่ ผลกระทบที่จะได้ให้ตรงกับระดับความรุ นแรงของผลกระทบ เพื่อให้ได้คะแนนออกมา จากนั้นเมื่อรวมคะแนน
ทั้งหมดออกมาจะได้ค่าประโยชน์ของโครงการในเชิงสังคม
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ถ้าผ่านเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์แสดงว่าโครงการชุมชนพลังงานสี
เขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวสมควรที่จะลงทุน สาหรับการวิเคราะห์ประโยชน์ทางสังคมนั้นจะไม่
เห็นภาพที่ชดั เจน แต่ก็ทาให้เห็นว่าโครงการชุมชนพลังงานสี เขียวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน
สรุปผล
เพื่อให้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับชุมชนพลังงานสี เขียวในประเทศไทยประสบผลสาเร็ จ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับประโยชน์ท้ งั ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน สร้างการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของเครื อข่ายความร่ วมมือทั้งภายในและ
ระหว่างชุมชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาในด้านพลังงานอย่างยัง่ ยืน จาเป็ นที่ จะวิเคราะห์โครงการโดยผูร้ ับผิดชอบ
โครงการจาเป็ นต้องมีการพิจารณาโครงการและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ให้
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ทัว่ ถึงและรอบคอบ โดยมีประเด็นหลักๆ ที่จาเป็ นต้องพิจารณา ดังนี้ 1) ขอบเขตและกระบวนการในการดาเนิ นการ
2) ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้ วดั ของโครงการ 3) ความสัมพันธ์และเชื่ อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ ในแต่ละ
ระดับ 4) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5) การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ และ 6) การวิเคราะห์ตน้ ทุน ผลประโยชน์ ของโครงการ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาโครงสร้างเขื่อนดินห้วยหนองโรง อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็ นเขื่อนดิน
ความยาว 3.250 กิ โ ลเมตร ความสู ง 7 เมตร ด้วยการวิ เคราะห์ ค ลื่ น ผิ ว แบบหลายช่ อ งสั ญ ญาณ (Multichannel
Analysis of Surface Wave; MASW) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างเขื่อนหลังจากสร้างเสร็ จในปี พ.ศ.
2562 โดยท าการเก็ บ ข้อมู ล ในภาคสนามด้วยการให้ก าเนิ ดคลื่ น ผิวด้วยฆ้อนขนาด 12 ปอนด์ มี ระยะห่ างของจี
โอโฟนเท่ากับ 5 เมตร จานวน 24 ตัว ระยะทางรวมช่วงละ 115 เมตร ตลอดแนวความยาวเขื่อน หลังจากนั้นทาการ
วิเคราะห์ ค ลื่ น ผิ วด้วยโปรแกรม Seismager/SW ผลการศึ ก ษาสามารถจาแนกโครงสร้ า งของตัวเขื่ อ นได้ 3 ชั้น
ประกอบด้วย ชั้นดินตัวเขื่อน ชั้นดินที่ได้รับการปรับปรุ งและชั้นหิ นฐาน โดยชั้นดินตัวเขื่อนและชั้นดินที่ได้รับการ
ปรับปรุ ง มีความเร็ วคลื่นเฉื อนมากกว่า 180 เมตร/วินาที และชั้นหิ นฐานมีความเร็ วคลื่นเฉื อนมากกว่า 500 เมตร/
วินาที เมื่ออ้างอิงจากมาตรฐาน The National Earthquake Hazard Reduction Program (NEHRP)โดยผลการศึ กษา
พบว่า ไม่พบได้ถึงตาแหน่งที่มีความเร็ วคลื่นต่ากว่า 180 เมตร/วินาที ที่อาจเป็ นลักษณะของจุดวิกฤติหรื อจุดเสี่ ยง
ของการรั่วซึมตลอดแนวการสารวจ
คำสำคัญ: เขื่อนดิน คันดิน โครงสร้าง คลื่นผิว ธรณีฟิสิ กส์
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Abstract
This research project presents the study of earth dam structure, Huai Nong Rong Dam, located at Noen
Kham District, Chainat Province, Thailand. This dam has a length of 3.250 kilometers and a height of 7 meters.
The MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) is performed to investigate its structural integrity of this
dam since it had been constructed in 2019. The seismic data acquisition using 12 pounds-sledgehammer with a
geophone interval of 5 meters, a total of 24 channels, 115 meters length of a survey spread. After that, the
recorded data had been processed using Seismager/SW software. Based on the shear wave velocity, three layers
of materials had been classified include compacted soil layer, improved material layer, and bedrock layer. The
compacted soil and improved material layers have shear wave velocities higher than 180 meters/second and the
bedrock wave velocity higher than 500 meters/second. Referenced to The National Earthquake Hazard Reduction
Program (NEHRP) standards, there is no loose material layer or leakage location along the survey line.
Keyword: Earth Dam, Dike, Structure, Surface Wave, Geophysics
บทนำ
งานบดอัดดินเป็ นงานก่อสร้างที่พบได้เสมอเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของดินให้มีความหนาแน่ นเพิ่มขึ้น ลด
การไหลซึ ม ของน้ า ลดการกัดเซาะ ตลอดจนถึ งเพื่ อลดการเติ บ โตของวัช พื ช ในการสร้ างเขื่ อนทดน้ าเพื่ อการ
ชลประทานของประเทศไทย โครงสร้างของตัวเขื่อนมักเป็ นดินบดอัด เนื่ องจากมีความประหยัดและก่อสร้างได้ง่าย
โดยตัวของเขื่อนดินจะมีโครงสร้างประกอบไปด้วยดินหลายชนิ ด ที่ทาหน้าที่เพื่อลดการไหลซึ มของน้ า บางชั้นทา
หน้าที่เป็ นวัสดุกรองเพื่อป้องกันการพัดพาเม็ดดินเม็ดเล็ก ๆ จากการไหลซึมของน้ าผ่านตัวเขื่อน
ขั้นตอนการก่อสร้างเขื่อนเริ่ มต้นจากการคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ และอุทกศาสตร์ รวม
ไปถึงลักษณะทางธรณี วิทยาที่เหมาะสม อีกทั้งยังจาเป็ นที่จะต้องมีแหล่งวัสดุก่อสร้าง คือ วัสดุดินที่ใช้สร้างตัวเขื่อน
อยูไ่ ม่ห่างจากสถานที่ทาการก่อสร้าง หลังจากนั้นจะทาการเจาะสารวจชั้นดินเพื่อออกแบบและก่อสร้างฐานรากของ
ตัวเขื่อน โดยทาการขุดเปิ ดหน้าดินให้ลึกลงไปจนถึงระดับที่ทาการก่อสร้างฐานรากเขื่อนที่ซ่ ึ งโดยปกติเป็ นชั้นหิ น
แข็ง แต่อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติของชั้นหิ นแข็งมักจะปรากฏรอยต่อหรื อรอยแตกของชั้นหิ นที่มีผลทาให้เกิดการ
ไหลซึ มผ่านของน้ าใต้ฐานเขื่อนได้ ดังนั้นในการก่อสร้างจึงจาเป็ นที่จะต้องทาการปรับปรุ งคุณภาพของชั้นหิ นฐาน
รากด้วยการเจาะและอัดฉี ดน้ าปูนซี เมนต์ลงไปอุดแทรกรอยแตกดังกล่าวให้ทึบน้ าโดยสมบูรณ์ ตลอดแนวเขื่อน
หลังจากนั้นเป็ นการก่อสร้างคันดินที่เป็ นตัวเขื่อนด้วยการบดอัดดินเป็ นชั้น ๆ ขึ้นไปจนถึงระดับสู งสุ ดของตัวเขื่อน
ซึ่ งในระหว่างการบดอัดชั้นดินแต่ละชั้นได้มีการควบคุมงานก่อสร้างอย่างเข้มงวด ด้วยการทดสอบความหนาแน่ น
ของดิ น ที่ บ ดอัด ที่ ระยะห่ าง ทุ ก ๆ 25 เมตร หรื อ น้อ ยกว่า ตลอดแนวเขื่อ น แต่ เนื่ อ งจากตัวเขื่ อ นหลายเขื่อ นมี
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ระยะทางของแนวสันเขื่อนค่อนข้างมากและระยะที่ทาการตรวจสอบควบคุมคุณภาพความหนาแน่นของการบดอัด
ดินมีระยะห่างถึง 25 เมตร อาจทาให้เกิดความบกพร่ องขึ้นกับตัวเขื่อนได้
การศึกษานี้จึงได้นาเสนอเทคนิควิธีการเพื่อตรวจสอบโครงสร้างของเขื่อนดินด้วยวิธีการวิเคราะห์พ้ืนผิวแบบ
หลายช่องสัญญาณ ที่ใช้หลักการตรวจวัดและวิเคราะห์คลื่นกลเพื่อประมวลผลหาคุณสมบัติทางกลของชั้นวัสดุที่
ตรวจวัด คือ ชั้นดินถมบดอัดและโครงสร้างทางธรณี วิทยาด้านใต้ที่มีความละเอียดสู งและให้ขอ้ มูลที่เป็ นภาพรวม
ถึงลักษณะโครงสร้างของตัวเขื่อน (Dawin et al., 1989) โดยวิธีการนี้ เป็ นวิธีการทดสอบแบบไม่ทาลาย และสามารถ
ทาการทดสอบได้รวดเร็ว (Ted et al., 2007) มีการใช้งานกันอย่างแพร่ หลายในต่างประเทศ (Lewis et al., 2007) โดย
ค่าความเร็ วของคลื่นเฉื อนในดินจะเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับความหนาแน่นและคุณสมบัติทางวิศวกรรมของตัวเขื่อน
(Park C.B. et al., 1998)
การศึ ก ษาในด้านการตรวจสอบเขื่อนดิ นด้วยคลื่ นผิ วในประเทศไทยได้มีการศึ กษาในครั้งแรก ๆ ที่ โดย
Noppadol et al. (2010) ได้ทาการศึกษาการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์คลื่นผิวแบบหลายช่องสัญญาณ (Multichannel
Analysis of Surface Wave; MASW) ในการตรวจสอบตัวเขื่อนแม่จอกหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านพระนอน ตาบลดอนแก้ว
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งมีอายุการใช้งานมายาวนานกว่า 30 ปี โดยการศึกษานี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการอบรม
ระยะสั้ นที่ ม หาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และอี กหลายองค์ก รร่ วมกัน จัดขึ้ น มี ผ ลการศึ ก ษาในเบื้ องต้นพบว่า สามารถ
นาไปใช้ในงานวิศวกรรมเพื่อประเมินสภาพของเขื่อนได้ และในระยะต่อมา ณรงค์ชยั และคณะ (พ.ศ. 2561) ได้ทา
การประยุกต์ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์คลื่นผิวแบบหลายช่องสัญญาณเพื่อประเมินสภาพของเขื่อนกระเสี ยว อาเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า บางตาแหน่งของตัวเขื่อนมีความเร็ วน้อยกว่ า 150 เมตร/วินาที จาเป็ นที่จะต้องทา
การทดสอบทางวิศวกรรมในตาแหน่งที่ตรวจพบนั้นเพิม่ เติม
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกายภาพของโครงสร้างเขื่อนด้วยการประเมินความเร็ ว
คลื่นเฉื อนที่ได้จากการวิเคราะห์คลื่นผิวแบบหลายช่องทางรับสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ในการก่อสร้าง
ตัวเขื่อนดินอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรง ตาบลกะบกเตี้ย อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ที่ดาเนินการสร้างแล้วเสร็ จเมื่อ
ช่วงปี 2560 และมีการต่อเติมอาคารบริ เวณตัวเขื่อนพร้อมกับพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มเติมจากเดิมเมื่อช่วงกลาง
ปี 2564 (กรมชลประทาน, พ.ศ. 2564)
ตัวเขื่อนดินในการศึ กษานี้ ต้ งั อยู่ที่ ตาบลกะบกเตี้ย อาเภอเนิ นขาม จังหวัดชัยนาท ดังรู ปที่ 1 มีลกั ษณะทาง
ธรณี วิทยาของตัวเขื่อนตั้งอยูบ่ นพื้นดินตะกอนที่ราบลุ่มภาคกลาง มีเทือกเขาส่ วนใหญ่เป็ นหิ นตะกอนและส่ วนน้อย
เป็ นหิ นอัคนีและหิ นแปร ยุคซลูเรี ยน-ดีโวเนียนไปจนถึงตะกอนควอเทอร์นารี (กรมทรัพยากรธรณี , พ.ศ. 2519) อยู่
ทางด้านทิศตะวันตก มีเทือกเขาหิ นตะกอนอยู่ทางทิศตะวันออกวางตัวอยู่ในแนวตะวันตกเฉี ยงเหนื อ -ตะวันออก
เฉี ยงใต้ โดยชนิ ดของหิ นสามารถแยกได้จากลักษณะการวางตัวของชั้นหิ น สภาพแวดล้อมของการสะสมตะกอน
และการกระจายตัวของหน่วยหินต่าง ๆ ลักษณะทางธรณีวิทยาของตัวเขื่อนสามารถแสดงได้ ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 1 ที่ต้ งั อ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรง ตาบลกะบกเตี้ย อาเภอเนิ นขาม จังหวัดชัยนาท
ฐานรากเขื่อนตั้งอยู่บนดิ นตะกอนประเภทดินเหนี ยวปนกรวดทราย (Clayey Sand; SM, Silty Gravel; GM,
Silty Sand; SM) ในบางตาแหน่งพบหินแกรนิตที่ระดับความลึกประมาณ 20 เมตร จากผิวดินเดิม (กรมชลประทาน,
พ.ศ. 2555) โดยลักษณะชั้นดินฐานรากของตัวเขื่อนได้แสดงในรู ปที่ 3 ระดับการก่ อสร้างตัวเขื่อนนี้ ได้ทาการขุด
ลอกหน้าดินเดิมออกไปมีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงระดับความลึกได้ตามสภาพความ
จริ งของลักษณะทางธรณี วิทยาที่ปรากฏขณะทาการก่อสร้าง โดยระดับความลึกของร่ องลึกแกนไต้ตวั เขื่อนเป็ นไป
ตามรู ปแบบทางวิศวกรรม ดังรู ปที่ 4
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. เครื่ องมือและอุปกรณ์
การศึกษาในครั้งนี้ใช้เครื่ องมือบันทึกคลื่นไหวสะเทือนแบบ 24 ช่องสัญญาณ Geometrics Geode 24 และ จี
โอโฟนความถี่ 4.5 Hz พร้อมสายสัญญาณระยะห่ าง 5 เมตร โดยสายสัญญาณและจีโอโฟนถูก ติดตั้งเข้ากับชุดสาย
ลากจูง (Land Streamer) ที่ติดตั้งและลากจูงด้วยรถยนต์ ดังรู ปที่ 5 ส่ วนการให้กาเนิ ดคลื่นไหวสะเทือนกระทาโดย
การทุบค้อนเหล็กหนัก 12 ปอนด์ ลงบนพื้นโดยตรง (รู ปที่ 5)
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รู ปที่ 2 ลักษณะทางธรณี วิทยาของอ่างเก็บน้ าห้วยหนองโรง
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, พ.ศ. 2519)
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รู ปที่ 3 รู ปตัดขวางชั้นดินใต้ตวั เขื่อน (ดัดแปลงจาก กรมชลประทาน, พ.ศ. 2555)

รู ปที่ 4 รู ปตัดขวางตัวเขื่อน (กรมชลประทาน, พ.ศ. 2555)

รู ปที่ 5 การเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนในภาคสนาม
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2. วิธีกำรสำรวจและเก็บข้ อมูลภำคสนำม
แนวการส ารวจได้ท าการออกแบบตามลัก ษณะของเครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการส ารวจ คือ เครื่ องมื อวัดคลื่ น
สั่นสะเทือนขนาด 24 ช่องสัญญาณ มีจุดวัดคลื่น (จีโอโฟน) ระยะห่าง 5 เมตร รวมความยาวช่วงระยะทางการสารวจ
ช่วงละ 115 เมตร มีจุดก าเนิ ดคลื่นที่ ระยะห่ างจากจีโอโฟนตัวแรกที่ระยะ 0 เมตร 28.75 เมตร 57.50 เมตร 86.25
เมตร และ 115 เมตร ทุก ๆ ช่วงของการสารวจจนครบระยะทางของตัวเขื่อนดิน ดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
3. กำรประมวลผลกำรสำรวจ
ผลที่ได้จากภาคสนามจะถูกตรวจสอบตาแหน่งของจุดกาเนิ ดคลื่น (Shot location) ตาแหน่งของจีโอโฟน
หรื อจุดตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือน (Receiver location) เป็ นอันดับแรก หลังจากนั้นทาการวิเคราะห์คลื่นเพื่อหาคลื่น
เฉื อน โดยท าการวิ เคราะห์ ทุ ก ๆ ช่ องสั ญ ญาณ โดยขั้น ตอนการวิ เคราะห์ ผลคลื่ นใช้โปรแกรม Seisimager/SW
(Geometrics, ค.ศ. 2021) เพื่อสร้างเป็ นภาพตัดขวางแบบ 2 มิติ ของความเร็วคลื่นที่ประมวลผลได้ ณ ตาแหน่งของจี
โอโฟน ตลอดแนวการสารวจ
4. กำรวิเครำะห์ ผลกำรสำรวจ
การวิเคราะห์และแปลผลการสารวจสามารถแปลผลได้จากผลการสารวจที่ได้รับการประมวลผลแล้วที่อยู่
ในรู ปแบบของภาพตัดขวางแสดงการกระจายตัวของความเร็ วคลื่นเฉื อนตลอดแนวการสารวจ ซึ่ งค่าความเร็ วคลื่น
เฉื อนนี้ สามารถจาแนกได้ตามคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน คือ ความเร็ วคลื่นเฉื อนเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับความ
หนาแน่นและความแข็งแรงของวัสดุ (Park C.B. et al., 1998)
การจาแนกประเภทของพื้นดินในทางวิศวกรรมสามารถใช้เกณฑ์ของ Eurocode 8 (ค.ศ. 2005) ได้โดยดิน
ถูกจาแนกออกเป็ น 6 กลุ่ม ดังรู ปที่ 7 หรื อเมื่อพิจารณาในด้านการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวสามารถอ้างอิ งการ
จาแนกประเภทของฐานรากอาคารสาหรั บรองรับ การสั่นสะเทื อนจากแผ่นดิ นไหวตามข้อกาหนดของ NEHRP
(National Earthquake Hazards Reduction Program) ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ค.ศ.2003) ได้ดงั รู ปที่ 8
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ผลกำรศึกษำ
ผลการวิเคราะห์ความเร็ วคลื่นทุก ๆ ระยะ 5 เมตร ตลอดแนวเขื่อนพบว่า ตัวเขื่อนมีความเร็ วคลื่นเฉื อนอยู่
ระหว่าง 180 - 500 เมตร/วินาที ซึ่ งมีค่าในช่วงเดียวกับชั้นดินบดอัดและดินเดิม ส่ วนหิ นแกรนิ ตที่พบในหลุมเจาะ
สารวจมีค่าความเร็วประมาณ 500 เมตร/วินาที
สรุปผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาพบว่าความเร็ วคลื่นเฉื อนที่ระดับความลึก 30 เมตร (Vs30-m) มีค่าอยู่ช่วง 360-500 เมตร/วินาที
จัดอยูใ่ นประเภท B ตามมาตรฐานการจาแนกประเภทของดินระบบ Eurocode 8 ซึ่งจัดเป็ นดินตะกอนอัดตัวแน่นที่
มีความหนาอย่างน้อย 20 เมตร โดยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นตามความลึก มีค่า SPT-N มากกว่า 50 ครั้ง/ฟุต และมีค่า
Undrain Shear Strength (Cu) มากกว่า 250 kN/m2 (รู ปที่ 7)
หากทาการจาแนกชั้นดินตามประเภทของฐานรากอาคารสาหรับรองรับการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ตามข้อกาหนดของ NEHRP (รู ปที่ 8) จัดเป็ นดินใน Class C คือ ดินที่มีความแน่นมากและหิ นผุ ซึ่ งตรงตามความ
เป็ นจริ งในข้อมูลการก่อสร้างเขื่อน

รู ปที่ 7 การจาแนกประเภทของพื้นดิน (Ground Type) ในระบบ Eurocode 8 (NF EN 1998 - 1, 2005)
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รู ปที่ 8 การจาแนกประเภทของฐานรากอาคารสาหรับรองรับการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวตามข้อกาหนดของ
NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program) ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา(Building Seismic
Safety Council, 2003)

รู ปที่ 9 ผลการศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
จากข้อมู ลข้างต้นพบว่า ตัวเขื่อนมี ความสมบูรณ์ ดี แต่อย่างไรก็ ตามการตรวจสอบหรื อทดสอบเพิ่ มเติ ม
ในทางวิศวกรรม ควรดาเนินการ ณ ตาแหน่งที่มีความเร็วคลื่นเฉือนประมาณ 180 เมตร/วินาที
เนื่ องจากเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการบันทึกผลคลื่น และการประมวลผลคลื่น อีก
ทั้งเป็ นการบูรณาการองค์ความรู ้ดา้ นคลื่นเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านงานวิศวกรรมโยธาจึงมีเนื้อหาและรายละเอียด
ที่ มากเกิ นกว่าที่ จะนาเสนอในเนื้ อหาบทความที่ จากัดได้ ดังนั้นการศึ กษาค้นคว้าเพิ่มเติ มในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องจึงมี
ความจาเป็ นสาหรับผูท้ ี่สนใจในศาสตร์ แขนงนี้ และจะเป็ นการดีเป็ นอย่างยิ่ง โดยหากมี การบรรจุรายวิชา “ธรณี
ฟิ สิ กส์” ซึ่งเป็ นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่ง เข้าในหลักสูตรภาคบังคับในสาขาวิศวกรรมโยธา จะเป็ นผลดี
แก่วิศวกรรุ่ นใหม่เนื่องจากหน่วยงานในภาครัฐหลายแห่งและภาคเอกชน ได้มีการใช้วิธีการทดสอบและสารวจนี้ใน
การวางแผนโครงการต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์เพื่อตรวจสอบโครงสร้างเดิมที่ได้ก่อสร้างแล้วทั้งที่อยู่
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมาของงานก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ของกรมทางหลวง โดยทาศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก 2 ช่วง ของโครงการ คือ ช่วงที่ 1
โครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมื องสาย บางปะอิ น -สระบุ รี-นครราชสี มา ช่ วง กม.53+000 ถึ ง กม.
65+300 และ ช่วงที่ 2โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสี มา ช่วง กม.
65+300 ถึ ง กม.70+085 โดยดาเนิ น การสัม ภาษณ์ และใช้แบบสอบถามกับ ผูท้ ี่ มี ห น้าที่ รับผิดชอบในโครงการ
จานวน 76 ท่าน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโครงการ ผูบ้ ริ หารด้านต้นทุน วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม วิศวกรต้นทุน
และโฟร์แมน จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งความเสี่ ยงออกเป็ น 8 รู ปแบบ คือ เหตุการณ์ภายนอกที่
ควบคุ ม ไม่ ได้ การออกแบบและรายละเอี ย ดแบบ การก่ อสร้ าง บุ ค ลากร เครื่ องจัก ร-การขนส่ ง การเงินและงบ
ก่อสร้าง นโยบายและการเมือง และสังคมและสิ่ งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า มีจานวนความเสี่ ยง 177 เหตุการณ์
สามารถแยกเป็ นความเสี่ ยงสูง 20 เหตุการณ์ ความเสี่ ยงปานกลาง 68 เหตุการณ์ และความเสี่ ยงต่า 89 เหตุการณ์ โดย
ความเสี่ ยงสู ง 5 ลาดับแรก ได้แก่ 1.) การดาเนินงานมีล่าช้าจากแผนงานในหมวดงานถนน 2.) การถอดแบบคานวณ
ผิดพลาดทาให้งบก่อสร้างเพิ่มในหมวดงานสะพาน 3.) การคานวณถอดแบบปริ มาณวัสดุปริ มาณงานผิดพลาดทาให้
งบเพิ่มในหมวดงานไฟฟ้ าแสงสว่าง 4.) งานก่อสร้างระบบไฟฟ้ าล่าช้าจากแผนงานในหมวดงานไฟฟ้ าแสงสว่าง
และ5.) การดาเนินงานมีล่าช้าจากแผนงานในหมวดงานสะพาน
คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ ยง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บริ ษทั รับเหมา วิเคราะห์ความเสี่ ยง
Abstract
This research aimed to study risk factors affecting intercity motorway construction companies of the
Department of Highways. Two sections of the intercity motorway Bang Pa-in-Saraburi-Nakhon Ratchasima
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which are from km 53+000 to km.65+300 and from km.65+300 to km.70+085 were studied and analyzed. 76
personnel involved in the projects were interviewed and given questionnaires, consisting of intercity motorway
construction project managers, cost managers, project engineers, field engineers, cost engineers, and foremen.
According to literature reviews, risks can be divided into 8 types, including unavoidable external incidences,
design and details, construction, personnel, machinery-transportation, finance and construction budget, policy and
politics, and society and environment. The study found that there were 177 risk events. Twenty risks from this
number are high-risk events. There were 68 medium-risk incidents and 89 low-risk incidents. The top five highrisk events were 1.) the delay in the operation caused from road work activity, 2.) the wrong reproduction caused
by miscalculation, causing more budget from bridge work activity, 3.) the wrong calculation of the number of
materials and work, causing more budget from light and electrical work activity, 4.) the delay in electrical system
construction caused from light and electrical work activity, and 5.) the delay in the operation from bridge work
activity.
Keyword: Contractor, Intercity motorway, Risk analysis, Risk assessment
บทนำ
โครงการก่อสร้างเป็ นโครงการที่มีความเสี่ ยงสู ง เนื่ องจากความไม่แน่นอนและความซับซ้อนเป็ นธรรมชาติ
ของโครงการ ทาให้โครงการก่อสร้างจานวนไม่น้อยที่ไม่ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ [1] จากความ
เสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการเหล่านี้ เป็ นปั ญหาที่หลายโครงการไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นงาน
ได้ [2] การบริ หารงานก่ อสร้างให้ประสบความสาเร็ จ จาเป็ นต้องมี การบริ หารความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้น โดยการจัดทา
แผนการบริ หารและจัดการความเสี่ ยง จะต้องมีการจัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดจากโครงการ [3] การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนั้นมีลกั ษณะแตกต่างจากการก่อสร้างอาคารโรงงาน
หรื องานก่อสร้างอื่นๆ กล่าวคือ การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมิได้อยู่เฉพาะตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่ ง
เท่านั้น ถนนจะต้องมีแนวยาวหลายกิโลเมตร ผ่านพื้นที่ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน ผ่านผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทางตรงและ
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจานวนมาก [4] พร้อมทั้งหากงานก่อสร้างล่าช้า จะส่ งผลกระทบต่อผูท้ ี่มีส่วนร่ วมและผู ้
ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ทั้งประชาชนและผูป้ ระกอบการทั้งหลาย [5] ดังนั้นจึงเป็ นที่มาในการประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อศึกษาถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในโครงการ โดย
ส ารวจความคิ ด เห็ น จากผูท้ ี่ มี ห น้าที่ รับ ผิ ดชอบ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารโครงการ ผูบ้ ริ ห ารด้านต้น ทุ น วิศ วกร
โครงการ วิศวกรสนาม วิศวกรต้นทุน และโฟร์ แมน จากจานวน 2 ช่วงของโครงการ โดยทาการระบุปัจจัยความ
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เสี่ ยงที่เกิดขึ้น แล้วนาข้อมูลมาสร้างเป็ นแบบสอบถาม เพื่อเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยง วิเคราะห์ความ
เสี่ ยง และจัดลาดับเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากสู งไปจนถึงต่า
ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษานี้ เป็ นการประเมิ นและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั รั บเหมาก่ อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามผูท้ ี่ มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโครงการก่อสร้าง
ผูบ้ ริ หารด้านต้นทุน วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรด้านต้นทุน และโฟร์ แมน จากนั้นประเมิ นและ
วิเคราะห์ผลความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น จากแบบสอบถาม เพื่อจัดลาดับความเสี่ ยง ที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ ยง (Risk) มีอยูใ่ นทุกๆกิจกรรมของมนุษย์และจะมีอิทธิพลต่อทุกๆสิ่ งที่มนุษย์กระทา (Institution
of Civil Engineers and The Actuarial Profession [ICE], 2005) ดังนั้นในการดาเนิ นกิจกรรมหรื อชีวิตประจาวันของ
มนุษย์จะต้องเผชิญกับความเสี่ ยงไม่มากก็น้อยการจัดการกับความเสี่ ยงที่ดีจะทาให้มนุษย์ สามารถดาเนิ นกิจกรรม
นั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและจะนาไปสู่ ความสาเร็ จของกิจกรรมนั้นอย่างไรก็ตามในงานวิจยั นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเท่านั้น
ความเสี่ ยง คือ เหตุการณ์หรื อการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่ งเมื่อเกิดขึ้น
อาจจะส่ งผลกระทบในด้านที่ท ดีหรื อสร้างความเสี ยหาย ความล้มเหลวและลดโอกาสที่ จะบรรลุเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ สาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างความเสี่ ยง คือ เหตุการณ์อนั ทาให้เกิดความสู ญเสี ยต่างๆ โดยในแต่ละ
โครงการจะมีความเสี่ ยงอยู่หลายอย่างแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อให้ประสบความสาเร็ จจึงจาเป็ นที่ทุกฝ่ ายจะต้อง
สามารถประเมิน จัดการและยอมรับความเสี่ ยงเหล่านั้นได้
อุตสาหกรรมก่อสร้างประสบกับความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น เนื่ องจากการ
ก่อสร้างนั้นเป็ นการทางานที่ ซับซ้อนมีระยะเวลาก่อสร้างยาวนาน ต้องใช้วสั ดุและอุปกรณ์ จานวนมาก รวมทั้งมี
หลายกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องโดยความเสี่ ยง คือ เหตุการณ์หรื อสิ่ งที่สามารถประเมินได้ดว้ ยสัญชาตยาน หลักเหตุผลและ
ความน่าจะเป็ น โดยอาศัยข้อมูลหรื อประสบการณ์ที่ผ่านมา ส่ วนความไม่แน่ นอน คือ เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น ไม่มี
ประวัติหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามผูท้ ี่มีอานาจตัดสิ นใจจะต้องสามารถประเมินโอกาสจากความเห็นแก่ตวั
ให้แก่ความไม่แน่ นอน กล่าวโดยสรุ ปความไม่แน่ นอนนั้นเราจะไม่ทราบทั้งความน่ าจะเป็ นในการเกิดเหตุการณ์
และผลลัพธ์ที่ตามมา ดังที่ ใช้ 2 ตัวแปร เพื่อแบ่งแยกระหว่างความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน ได้แก่
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1. ความน่ าจะเป็ นในการเกิดเหตุการณ์ ( Probability ) โดยความไม่แน่ นนอนนั้นจะไม่ทราบโอกาส
หรื อความน่าจะเป็ นในการเกิดเหตุการณ์เสี่ ยง ส่ วนความเสี่ ยงนั้นจะทราบ
2. ผลลัพ ธ์ ที่ ต ามมา ( Outcome ) ซึ่ ง อาจจะเป็ นผลดี ห รื อ ไม่ ก็ ไ ด้ โดยความเสี่ ย งนั้ น สามารถทราบ
ขอบเขตความเป็ นไปได้ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ความไม่แน่นอนจะไม่ทราบขอบเขตและความน่าจะเป็ น
ของผลลัพธ์
1. โครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure, WBS)
โครงสร้างงาน เป้ นการกระจายงานโครงการหนึ่ งออกเป็ นงานย่อยตามลาดับชั้นบนล่างอย่างเป็ นระบบ
และมีโครงสร้างแบบผังต้นไม้ โดยทาการกระจายแตกออกเป็ นกลุ่มงาน และแต่ละกลุ่มงานก็กระจายแตกออกเป็ น
งานย่อย ๆ ต่อไปอีกทีละชั้นๆ ซึ่ งงานย่อยลาดับสุ ดที่ถูกแบ่งออกมาเหล่านี้ ก็คือ “กิจกรรม (Activity)” ในการแบ่ง
จะต้องเป็ นไปตามกฎ 100%
2. โครงสร้างความเสี่ ยง (Risk Breakdown Structure, RBS)
โครงสร้างงานความเสี่ ยงเป็ นโครงสร้างแผนภูมิตน้ ไม้ที่จดั กลุ่ม จาแนกประเภทและแจกแจงความเสี่ ยง
เป็ นลาดับชั้น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่จะได้กล่าวต่อไป ตัวอย่าง RBS ในงานก่อสร้าง
ทัว่ ไป
2. วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กมลทิพย์ [1] จัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยงในโครงการ กรณี ศึกษาการก่อสร้างทางแยกระดับ โดย
การนาเอาแนวคิดเกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของโครงการมาประยุกต์ใช้กับโครงการก่ อสร้างสร้าง ด้วยการ
จาแนกกลุ่มของความเสี่ ยงออกเป็ น 8 กลุ่มใหญ่คือ ความเสี่ ยงจากธรรมชาติ ความเสี่ ยงจากการออกแบบ ความเสี่ ยง
ทางด้านโลจิสติกส์ ความเสี่ ยงทางการเงิน ความเสี่ ยงจากกฎระเบียบข้องบังคับ ความเสี่ ยงจากการเมือง ความเสี่ ยงที่
เกิดใรกระบวนการก่อสร้าง ความเสี่ ยงจากสิ่ งแวดล้อม โดยทาการสอบถามผูจ้ ดั การโครงการและวิศวกร เกี่ยวกับ
โอกาสและความรุ นแรงของความเสี่ ยงที่ระบุข้ ึน ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ ยงที่เกิดใรกระบวนการก่อสร้าง เป็ น
รู ปแบบที่เกิดขึ้นสุ งสุ ด รองลงมาคือ ความเสี่ ยงทางการเงิน และ ความเสี่ ยงทางด้านโลจิสติกส์ ตามลาดับ
วิบูรณ์ [2] ศึกษาปัจจัยความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อผูร้ ับเหมาและเสนอกระบวนการจัด การความเสี่ ยงใน
งานก่ อสร้ างทางแยกต่ างระดับของกรมทางหลวง โดยการศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มูลโครงการ ประกอบกับการ
สัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามในการศึกษากับบุคลากรผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการก่อสร้างของผูร้ ับเหมา
ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โฟร์แมน ในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ซึ่ ง
ได้จดั กลุ่มรู ปแบบความเสี่ ยงออกเป็ น 9 รู ปแบบ ดังนี้ เหตุภายนอกควบคุมหรื อคาดการณ์ไม่ได้, การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบ, การก่อสร้าง, บุคลากร, โลจิสติกส์, การเงินและงบก่อสร้าง, กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง
, นโยบายและการเมือง และสังคมและสิ่ งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า มีจานวนเหตุการณ์ความเสี่ ยง 465 เหตุการณ์
ประกอบด้วยความเสี่ ยงระดับสู งมีจานวน 36 เหตุการณ์ ระดับปานกลางมีจานวน 179 เหตุการณ์ และระดับต่ามี
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จานวน 250 เหตุการณ์ ส่วนวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ ยงมีแนวทางในการตอบสนอง 4 แนวทาง ที่ใช้มากเรี ยงไป
หาน้อย ดังนี้ การลดบรรเทา, การหลีดเลี่ยง, การถ่ายโอน, และการยอมรับ ตามลาดับ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เลือกใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็ นการ
รวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ความเสี่ ยงต่างๆ โดยการตอบแบบสอบถาม จากผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จาแบบสอบถามมาประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น โดย
ใช้ ตาราง Probability and Impact Matrix [6] ดังแสดงในตารางที่ 1 นาข้อมูลที่ได้มาจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของ
เหตุการณ์ของความเสี่ ยงที่เป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆของบริ ษทั ผูร้ ับเหมางานก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง จากเหตุการณ์ที่มีความเสี่ ยงมากไปจนถึงน้อยตามลาดับ
โครงสร้างการกระจายงาน (Work Breakdown Structure) ของโครงการก่ อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 7 หมวดงาน ประกอบด้วย กิจกรรมทัว่ ไป งานเตรี ยมการ งานรื้ อ
โครงสร้างเดิ ม งานถนน งานสะพาน งานไฟฟ้ าแสงสว่าง และงานภูมิ ทัศน์ ดังแสดงในรู ปที่ 1 โครงสร้ างการ
กระจายงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รู ปที่ 1 โครงสร้างการกระจายงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงสร้างการกระจายความเสี่ ยง (Risk Breakdown Structure) ที่ นามาใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวง
พิ เศษระหว่างเมื อง เป็ นกรณี ศึก ษาสามารถแบ่ งงานออกได้เป็ น 8 รู ปแบบ ประกอบด้วย เหตุก ารณ์ ภายนอกที่
ควบคุ ม ไม่ ได้ การออกแบบและรายละเอี ย ดแบบ การก่ อสร้ าง บุ ค ลากร เครื่ องจัก ร-การขนส่ ง การเงินและงบ
ก่ อ สร้ าง นโยบายและการเมื อ ง และสั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม ตัวอย่างดังแสดงในรู ป ที่ 2 การจัดท า เพื่ อ ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการประกอบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ ยงให้ครอบคลุมโครงสร้างการกระจายงาน ทุกหมวดงาน
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รู ปที่ 2 โครงสร้างการกระจายความเสี่ ยง การจัดทาเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการประกอบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ ยง
ให้ครอบคลุมโครงสร้างการกระจายงาน ทุกหมวดงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง นาข้อมูลที่ได้รับมาจากแบบสอบถาม โดย
ใช้ ตาราง Probability and Impact Matrix [6] ดังแสดงในตารางที่ 1 ผลการแบ่งระดับความเสี่ ยงสามารถแบ่งได้เป็ น
3 ระดับ ได้แก่ สู ง ปานกลางและต่า
การแปลความหมายของผลกระทบของโครงการ
1 ความเสี่ ยงสู ง เป็ นเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการสู ง มีลาดับความสาคัญมากที่สุด ควรจะ
มีการตอบสนองเป็ นอันดับแรก
2 ความเสี่ ยงปานกลาง เป็ นเหตุการณ์ ความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อโครงการปานกลางและมี ความส าคัญ
รองลงมา ควรตอบสนองเป็ นอันดับถัดไป
3 ความเสี่ ยงต่า เป็ นเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการต่าและเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่นามาวิเคราะห์
ผลในงานวิจยั ครั้งนี้
ตำรำงที่ 1 ตาราง Probability and Impact Matrix[6]

ค ว า ม น่ า จ ะ เป็ น /
โอกาสที่เกิด

ตำรำง Probability and Impact Matrix
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
ต่า
ต่ามาก

0.90
0.70
0.50
0.30
0.10

น้ อยมำก
0.05
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

น้ อย
0.10
0.09
0.07
0.05
0.03
0.01
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ผลกระทบ
ปำนกลำง
0.20
0.18
0.14
0.10
0.06
0.02

สู ง
0.40
0.36
0.28
0.20
0.12
0.04

สู งมำก
0.80
0.72
0.56
0.40
0.24
0.08
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การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งเป็ นการให้ขอ้ มูลจากความคิดเห็น ความรู ้และประสบการณ์ในส่ วนงานที่แสดงถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากกรณี โครงการศึกษา จานวน 2 ช่วง ของโครงการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลโครงการกรณีศึกษา
ลำดับ
1

2

โครงกำร
โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสาย บาง
ปะอิน-สระบุรี-นครราชสี มา
ช่วง กม.65+300 ถึง กม.
70+085
โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสาย บาง
ปะอิน-สระบุรี-นครราชสี มา
ช่วง กม.53+000 ถึง กม.
65+300

ระยะ
สัญญำ

ผู้รับจ้ ำง

วัน
เริ่มต้น

วัน
สิ้นสุ ด

มูลค่ ำงำน
(บำท)

บริ ษทั เอสทค ซี
วิลแอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัด

1080
วัน

16 มี.ค
2560

25 ก.พ
2563

1,320,773,600

บริ ษทั เอสทค ซี
วิลแอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัด

960
วัน

9 ส.ค
2559

26 มี.ค
2562

1,936,700,000

งานวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการสอบถามบุคลากรที่มีความรับผิดชอบในโครงการจานวน 76 คน แบ่งออกเป็ นเพศ
ชาย 61 คน ร้อยละ 80 และเพศหญิง 15 คน ร้อยละ 20 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
61
15
76

974

ร้ อยละ
80
20
100

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

บุคลากรที่ถูกสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ผูบ้ ริ หารโครงการก่อสร้าง ผูบ้ ริ หารด้านต้นทุน วิศวกรโครงการ
วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรด้านต้นทุนและโฟร์แมน จานวน 76 คน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตำแหน่ ง
ผูบ้ ริ หารโครงการก่อสร้าง
ผูบ้ ริ หารด้านต้นทุน
วิศวกรโครงการ
วิศวกรสนาม
วิศวกรต้นทุน
โฟร์แมน
รวม

จำนวน (คน)

ร้ อยละ

2
4
9
24
12
25
76

3
5
12
32
16
33
100

จากการสัมภาษณ์พบว่า วุฒิการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ต่ากว่าระดับ ปวช. จานวน 5 คน ร้อย
ละ 7 ระดับ ปวช. จานวน 7 คน ร้อยละ 9 ระดับ ปวส. จานวน 13 คน ร้อยละ 17 ระดับปริ ญญาตรี จานวน 46 คน
ร้อยละ 60 และระดับปริ ญญาโท จานวน 5 คน ร้อยละ 7 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 ข้อมูลระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม
ระดับวุฒิกำรศึกษำ
ต่ากว่าระดับ ปวช.
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ปริ ญญาตรี
ระดับ ปริ ญญาโท
รวม

จำนวน (คน)
5
7
13
46
5
76

ร้ อยละ
7
9
17
60
7
100

จากการสัมภาษณ์พบว่า ประสบการณ์ทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ต่ากว่า 3 ปี จานวน 1 คน ร้อย
ละ 1 ระหว่าง 3-5 ปี จานวน 22 คน ร้อยละ 29 ระหว่าง 5-10 ปี จานวน 27 คน ร้อยละ 36ระหว่าง 10-15 ปี
จานวน 19 คน ร้อยละ 25 และ ระหว่าง 15-20 ปี จานวน 7 คน ร้อยละ 9 ดังแสดงในตารางที่ 6
975
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ตำรำงที่ 6 ข้อมูลประสบการณ์ทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประสบกำรณ์ ทำงำน
ต่ากว่า 3 ปี
ระหว่าง 3-5 ปี
ระหว่าง 5-10 ปี
ระหว่าง 10-15 ปี
ระหว่าง 15-20 ปี
รวม

จำนวน (คน)
1
22
13
46
5
76

ร้ อยละ
1
29
36
25
9
100

ผลกำรศึกษำ
จากการเข้าไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้ง 2 ช่วงของโครงการ ได้รวบรวมและสรุ ป
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น พบว่าเหตุการณ์ ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ทั้งหมด 177 เหตุการณ์ จากนั้นทาการแบ่งแยกเหตุการณ์
ความเสี่ ยงตามโครงสร้างการกระจายงาน ได้แก่ เหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ จานวน 19 เหตุการณ์ ร้อยละ 11
การออกแบบและรายละเอียดแบบ จานวน 37 เหตุการณ์ ร้อยละ 21 การก่อสร้าง จานวน 40 เหตุการณ์ ร้อยละ 23
บุคลากร จานวน 16 เหตุการณ์ ร้อยละ 9 เครื่ องจักร-การขนส่ ง จานวน 26 เหตุการณ์ ร้อยละ 15 การเงินและงบ
ก่ อสร้าง จานวน 17 เหตุก ารณ์ คิ ดเป็ น 10 นโยบายและการเมือง จานวน 7 เหตุการณ์ ร้อยละ 4 และสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม จานวน 15 เหตุการณ์ ร้อยละ 8 แสดงในตารางที่ 7 จานวนเหตุการณ์ความเสี่ ยงจาแนกตามโครงสร้าง
การกระจายความเสี่ ยง
ตำรำงที่ 7 จานวนเหตุการณ์ความเสี่ ยงจาแนกตามโครงสร้างการกระจายความเสี่ ยง
ลำดับ
ประสบกำรณ์ ทำงำน
จำนวน (เหตุกำรณ์ )
1
2
3
4
5
6
7
8

เหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
การออกแบบและรายละเอียดแบบ
การก่อสร้าง
บุคลากร
เครื่ องจักร-การขนส่ง
การเงินและงบก่อสร้าง
นโยบายและการเมือง
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
รวม

19
37
40
16
26
17
7
15
177
976

ร้ อยละ
11
21
23
9
15
10
4
8
100
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หลังจากทาการรวบรวมแบบสอบถามจากผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ความเสี่ ยง โดยใช้จากตารางเมทริ กซ์ความน่ าจะเป็ นและผลกระทบ (Probability and Impact Matrix) [6] ซึ่ งแบ่ง
ความเสี่ ยงออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ความเสี่ ยงระดับสู ง ความเสี่ ยงระดับปานกลาง และความเสี่ ยงระดับต่า จากผล
การวิเคราะห์ความเสี่ ยง พบว่า ความเสี่ ยงระดับสู งจานวน 20 เหตุการณ์ ร้อยละ 11 ความเสี่ ยงระดับปานกลางจา
วน 68 เหตุการณ์ ร้อยละ 39 และความเสี่ ยงระดับต่าจานวน 89 เหตุการณ์ ร้อยละ 50 โดยข้อมูลจะนามาเสนอ
เหตุการณ์ความเสี่ ยงสู งที่ผลกระทบกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง ดังแสดงในรู ปที่ 3 เหตุการณ์ความ
เสี่ ย งสู ง ความเสี่ ย งปานกลาง ได้น าเสนอ 10 ล าดับ แรก จากเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงทั้งหมด ดัง แสดงในรู ป ที่ 4
เหตุการณ์ความเสี่ ยงปานกลางและความเสี่ ยงต่า ได้นาเสนอ 10 ลาดับแรก จากเหตุการณ์ความเสี่ ยงทั้งหมด รู ปที่ 5
เหตุการณ์ความเสี่ ยงต่า
โคร งสร้ างงาน WBS

โคร งสร้ างความเสี่ ย ง RBS

เหตุ ก าร ณ์ ค วามเสี่ ย ง

76

ร วม

R

เฉลี่ย

W

4 หมวดงานถนน

3 การก่อสร้าง

06 การดาเนินงานมีลา่ ช้าจากแผนงาน

W.4.R.3.06

0.498

37.865

5 หมวดงานสะพาน

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

01 การถอดแบบคานวณผิดพลาดทาให้งบก่อสร้างบานปลาย

W.5.R.6.01

0.491

37.310

6 หมวดงานไฟฟ้ าแสงสว่าง

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

01 การคานวณถอดแบบปริมาณวัสดุปริมาณงานผิดพลาดทาให้งบ

W.6.R.6.01

0.488

37.125

6 หมวดงานไฟฟ้ าแสงสว่าง

3 การก่อสร้าง

02 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้ าล่าช้าจากแผนงาน

W.6.R.3.02

0.450

34.170

5 หมวดงานสะพาน

3 การก่อสร้าง

06 การดาเนินงานมีลา่ ช้าจากแผนงาน

W.5.R.3.06

0.443

33.645

7 หมวดงานภูมิทศั น์

5 เครื่องจักร-การขนส่ง

04 หญ้าต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ตดิ หรือตายในภายหลัง แต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

W.7.R.5.04

0.401

30.470

3 หมวดงานรื้อโครงสร้างเดิม

3 การก่อสร้าง

06 การดาเนินงานมีลา่ ช้าจากแผนงาน

W.3.R.3.06

0.362

27.520

7 หมวดงานภูมิทศั น์

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

01 การคานวณปริมาณพื้ นที่งานปลูกหญ้าผิดพลาดทาให้งบก่อสร้างบานปลาย

W.7.R.6.01

0.276

20.955

4 หมวดงานถนน

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

01 ราคาวัสดุที่แหล่งขึ้นราคา

W.4.R.6.01

0.267

20.325

7 หมวดงานภูมิทศั น์

5 เครื่องจักร-การขนส่ง

03 การจัดส่งหญ้าต้นไม้ลา่ ช้า

W.7.R.5.03

0.234

17.805

4 หมวดงานถนน

3 การก่อสร้าง

02 การส่งมอบพื้ นที่กอ่ สร้างล่าช้า

W.4.R.3.02

0.218

16.590

3 หมวดงานรื้อโครงสร้างเดิม

3 การก่อสร้าง

02 การส่งมอบพื้ นที่กอ่ สร้างล่าช้า

W.3.R.3.02

0.198

15.051

2 หมวดงานเตรียมการ

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

01 การถอดแบบปริมาณวัสดุปริมาณงานผิดพลาดทาให้งบก่อสร้างบานปลาย

W.2.R.6.01

0.195

14.790

6 หมวดงานไฟฟ้ าแสงสว่าง

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

02 วัสดุงานระบบไฟฟ้ าขึ้นราคาทาให้งบก่อสร้างบานปลาย

W.6.R.6.02

0.184

13.965

5 หมวดงานสะพาน

3 การก่อสร้าง

02 การส่งมอบพื้ นที่กอ่ สร้างล่าช้า

W.5.R.3.02

0.183

13.920

4 หมวดงานถนน

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

02 น้ามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา

W.4.R.6.02

0.171

13.005

3 หมวดงานรื้อโครงสร้างเดิม

5 เครื่องจักร-การขนส่ง

01 เครื่องจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการซ่อมนาน

W.3.R.5.01

0.153

11.595

2 หมวดงานเตรียมการ

3 การก่อสร้าง

01 งานเตรียมการล่าช้าจากแผนงาน

W.2.R.3.01

0.153

11.590

5 หมวดงานสะพาน

3 การก่อสร้าง

05 วางแผนการทางานผิดพลาด

W.5.R.3.05

0.152

11.515

1 หมวดกิจกรรมทั่วไป

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

01 การถอดแบบ คานวณปริมาณวัสดุ ปริมาณงานผิดพลาด ทาให้งบก่อสร้างบานปลาย

W.1.R.6.01

0.151

11.480

หมวดงาน

ID

ชั้ น ความเสี่ ย งที่ 1

ID

เหตุ ก าร ณ์ ค วามเสี่ ย ง

Risk ID

รู ปที่ 3 เหตุการณ์ความเสี่ ยงสูง
โคร งสร้ างงาน WBS

โคร งสร้ างความเสี่ ย ง RBS

เหตุ ก าร ณ์ ค วามเสี่ ย ง
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ร วม

R

เฉลี่ย

W

3 หมวดงานรื้อโครงสร้างเดิม

6 การเงิ นและงบก่อสร้าง

01 น้ามันขึ้นราคาทาให้งบก่อสร้างบานปลาย

W.3.R.6.01

0.141

10.710

4 หมวดงานถนน

3 การก่อสร้าง

05 วางแผนการทางานผิดพลาด

W.4.R.3.05

0.138

10.475

4 หมวดงานถนน

5 เครื่องจักร-การขนส่ง

01 เครื่องจักรเสียหายบ่อยๆใช้เวลาในการซ่อมนาน

W.4.R.5.01

0.132

10.050

7 หมวดงานภูมิทศั น์

1 เหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 02 การคานวณถอดแบบปริมาณวัสดุปริมาณงานผิดพลาดทาให้งบ

W.7.R.1.02

0.132

10.020

5 หมวดงานสะพาน

1 เหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 01 ฝนตกหนักไม่สามารถทางานโครงสร้างส่วนล่างได้ - บนได้

W.5.R.1.01

0.127

9.650

3 หมวดงานรื้อโครงสร้างเดิม

5 เครื่องจักร-การขนส่ง

W.3.R.5.03

0.127

9.630

4 หมวดงานถนน

1 เหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 01 ฝนตกหนักไม่สามารถทางานได้

W.4.R.1.01

0.123

9.310

4 หมวดงานถนน

4 บุคลากร

W.4.R.4.02

0.121

9.160

3 หมวดงานรื้อโครงสร้างเดิม

1 เหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 01 ฝนตกหนักไม่สามารถทางานได้

W.3.R.1.01

0.119

9.065

7 หมวดงานภูมิทศั น์

1 เหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 01 ฝนตกหนักไม่สามารถทางานได้

W.7.R.1.01

0.118

8.935

ID

หมวดงาน

ID

ชั้ น ความเสี่ ย งที่ 1

เหตุ ก าร ณ์ ค วามเสี่ ย ง

03 ขาดแคลนเครื่องจักรในการทางาน
02 ขาดแคลนคนงาน

รู ปที่ 4 เหตุการณ์ความเสี่ ยงปานกลาง
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โคร งสร้ างงาน WBS

โคร งสร้ างความเสี่ ย ง RBS

เหตุ ก าร ณ์ ค วามเสี่ ย ง

76

ร วม

R

เฉลี่ย

W

3 หมวดงานรือ้ โครงสร้างเดิม

3 การก่อสร้าง

04 กาหนดเทคนิควิธกี ารรือ้ ย้ายไม่เหมาะสม

W.3.R.3.04

0.050

3.795

5 หมวดงานสะพาน

3 การก่อสร้าง

07 ตาแหน่งและแนวดิง่ ของหลุมเสาเข็มเจาะมีความคลาดเคลือ่ นไปจากแบบเกินค่าทีย่ อมให้

W.5.R.3.07

0.050

3.790

5
4
1
4
4

2
3
2
3
5

09
11
02
07
04

W.5.R.2.09
W.4.R.3.11
W.1.R.2.02
W.4.R.3.07
W.4.R.5.04

0.050
0.049
0.049
0.048
0.048

3.765
3.740
3.700
3.680
3.655

ID

หมวดงาน

หมวดงานสะพาน
หมวดงานถนน
หมวดกิจกรรมทัว่ ไป
หมวดงานถนน
หมวดงานถนน

ID

ชั้ น ความเสี่ ย งที่ 1

การออกแบบและรายละเอียดแบบ
การก่อสร้าง
การออกแบบและรายละเอียดแบบ
การก่อสร้าง
เครือ่ งจักร-การขนส่ง

เหตุ ก าร ณ์ ค วามเสี่ ย ง

ออกแบบนั่งร้านและระบบค้ายันแบบหล่อคอนกรีตผิดพลาดทาให้แบบหล่อคอนกรีตพั งขณะเทคอนกรีต
ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตใหม่เนื่องจากระยะความกว้างความยาวความหนาไม่ตรงตามแบบ
ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพิ่ ม / ลดรายการงานทีไ่ ม่มีในสัญญา
ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างโครงสร้างชัน้ ทางใหม่เนื่องจากระยะความกว้างความยาวหรือค่าระคับ Finish grade ไม่ตรงตามแบบ
การประสานงานผิดพลาดระหว่าง บริษทั กับคูค่ า้ ทาให้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่ง /ล่าช้า /ผิด Spec

Risk ID

5 หมวดงานสะพาน

3 การก่อสร้าง

04 กาหนดเทคนิควิธกี ารก่อสร้างไม่เหมาะสม

W.5.R.3.04

0.048

3.630

4 หมวดงานถนน
4 หมวดงานถนน

3 การก่อสร้าง
3 การก่อสร้าง

04 กาหนคเทคนิควิธกี ารก่อสร้างไม่เหมาะสม
09 ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างผิวทางแอสฟั สท์ใหม่เนื่องจากระยะความกว้างความยาวหรือค่าระดับ Finish grade ไม่ตรงตามแบบ

W.4.R.3.04
W.4.R.3.09

0.048
0.047

3.630
3.560

รู ปที่ 5 เหตุการณ์ความเสี่ ยงต่า
สรุปผล
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั รับเหมางานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จากการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ ยง ของโครงสร้างการกระจายงาน พร้อมกับเรี ยงลาดับคะแนนความเสี่ ยงจากมากไปหาน้อย ดังแสดงใน
ตารางที่ 7 พบว่า หมวดงานที่มีความเสี่ ยงสู ง ลาดับที่ 1 คือ หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง คะแนนความเสี่ ยง 0.374
สาเหตุ เกิ ดจากการเข้าพื้นที่ เพื่ อดาเนิ นงานช้ากว่าแผน เนื่ องจากพื้นที่ ไม่พร้อมทางาน ทาให้การหาตาแหน่ งเสา
ไฟฟ้ายังดาเนิ นการไม่ได้ การเข้าทางานช้า วันแล้วเสร็ จก็จะขยับช้าตาม ทาให้งานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางแผนไว้
อีกทัง่ เนื่ องจากงานไฟฟ้ าอยู่ในช่วงระหว่างโรคไวรัสโคโรนาระบาด ทางานให้ขาดแคลนแรงงานและการขนส่ ง
วัสดุล่าช้า ลาดับที่ 2 หมวดงานสะพาน คะแนนความเสี่ ยง 0.317 สาเหตุ เกิดจากการทางานในช่วงฤดูฝนและทีมงาน
มีไม่เพียงพอต่อจานวนสะพานทั้งหมดของโครงการ ทาให้งานเกิดการล่าช้าไม่ได้ตามแผนงานที่วางไว้ ลาดับที่ 3
หมวดงานภูมิทศั น์ คะแนนความเสี่ ยง 0.304 สาเหตุ เกิดจากต้นไม้และหญ้าที่ปลูกตายไม่สามารถส่ งงานได้ ต้อง
ปลูกใหม่ในจุดที่ตายและจุดที่เสี ยหา เนื่องจากงานภูมิทศั น์อยูใ่ นช่วงระหว่างโรคไวรัสโคโรนา ระบาด การเดินทาง
ของทีมงานที่จะเข้ามาทางานช้า ลาดับที่ 4 หมวดงานถนน คะแนนความเสี่ ยง 0.289 สาเหตุ เกิดจากการทางาน
ในช่วงฤดูฝนและเครื่ องจักรไม่เพียงพอ ทาให้การทางานล่าช้ากว่าแผนงาน ลาดับที่ 5 หมวดงานรื้ อโครงสร้างเดิม
คะแนนความเสี่ ยง 0.238 สาเหตุเกิดการทางานในช่วงฤดูฝน เครื่ องจักรที่ใช้ไม่เพียงพอและใช้ เวลาซ่อมเครื่ องจาก
นาน ลาดับที่ 6 หมวดงานเตรี ยมการ คะแนนความเสี่ ยง 0.174 สาเหตุ เกิดจากการขออนุมตั ิวสั ดุ แบบล่าช้า และ
ลาดับที่ 7 หมวดกิ จกรรมทัว่ ไป คะแนนความเสี่ ยง 0.151 สาเหตุ เกิ ดจากการเตรี ยมพื้นที่ สานักงาน พื้นพักอาศัย
บุคลากรช้า รวมไปถึงการอนุมตั ิน้ า ไฟล่าช้า ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตำรำงที่ 8 ลาดับความเสี่ ยงโครงสร้างการกระจายงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลำดับ
หมวดงำน
คะแนนควำมเสี่ยง
1
หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง
0.374
2
หมวดงานสะพาน
0.317
3
หมวดงานภูมิทศั น์
0.304
4
หมวดงานถนน
0.289
5
หมวดงานรื้ อโครงสร้างเดิม
0.238
6
หมวดงานเตรี ยมการ
0.174
7
หมวดกิจกรรมทัว่ ไป
0.151
จากผลการวิเคราะห์พบว่า หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง มีความเสี่ ยงสู งต่องานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง สาเหตุ เนื่ องจากงานไฟฟ้าจะดาเนิ นการหลังจากที่งานถนนดาเนินการได้ประมาณ 75% ถึงจะเริ่ มทาการหา
ตาแหน่งเสาไฟฟ้ าเพื่อขออนุ มตั ิผคู ้ วบคุมงานและเริ่ มงานไฟฟ้ าหลังจากอนุ มตั ิเรี ยบร้อย ซึ่ งงานไฟฟ้ ามีการทางาน
อยู่ในช่วงระหว่างโรคไวรัสโคโรนาระบาด การเดินทางของผูป้ ฏิบตั ิงาน การเข้าพื้นที่ยากและบ้างช่วงไม่สามารถ
เข้าโครงการได้ รวมถึงการส่ งวัสดุอุปกรณ์ก็เช่นกัน เนื่ องจากวัสดุงานไฟฟ้ามีราคาสู ง จึงไม่นาอุปกรณ์มาเก็บไว้
ที่สโตร์เพราะเสี่ ยงต่อการถูกขโมย ทาให้ตอ้ งวางแผนการส่งวัสดุเท่าที่ทาการเสร็จในแต่ละสัปดาห์ จึงเป็ นเหตุผลถ้า
งานไฟฟ้าถูกเลื่อนจากแผนที่วางไว้ มีโอกาสสู งที่โครงการจะล่าช้า เนื่ องจากงานไฟฟ้าเป็ นงานสุ ดท้ายก่อนที่จะทา
การส่ งงาน ถ้าจะต้องการเร่ งงานให้ ก ลับ มาอยู่ในแผนที่ วางไว้บ ริ ษ ัท จะต้องเพิ่ ม บุ ค ลากร เครื่ องจัก รและวัส ดุ
เครื่ องมือที่ใช้ ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปเช่นกัน
ข้อเสนอแนะบริ ษทั รับเหมาก่ อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมื อง จะต้องดาเนิ นการเตรี ยมพร้อมในการ
บริ หารความเสี่ ยงของโครงการ ทาการวางแผนดาเนิ นการก่ อสร้างในแต่ละหมวดงานที่ มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ าย
ก่อสร้าง ฝ่ ายต้นทุน ฝ่ ายจัดซื้ อ ฝ่ ายเครื่ องจักร และฝ่ ายอื่ นๆ เพื่อร่ วมกันวางแผนเกี่ ยวกับทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักร คนงาน ที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงพื้นที่พกั อาศัยและพื้นที่สาหรับการเก็บวัสดุต่างๆ และทา
แผนงานย่อยในแต่ละหมวดงานเพื่อให้ทุกฝ่ ายรับทราบและร่ วมในการประชุมติดตามความคืบหน้างานเป็ นประจา
ซึ่ งจะเป็ นการรู ้รับปั ญหาและแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที และป้ องกันความเสี่ ยงที่จะมีผลกระทบต่อโครงการทาให้
ล่าช้าไม่สามารถดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษางานวิจยั นี้ เป็ นการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงของบริ ษทั ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองเท่านั้น เป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยงในเชิ งคุณภาภาพ ควรศึกษาถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากการเกิดความ
เสี่ ยงในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งผลที่ได้จึงยังไม่ครอบคลุมของการดาเนินการทั้งโครงการ
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบพระคุณ บริ ษทั เอสเทค ซีวิล แอนส์คอนสตรัคชัน่ จากัด ที่ได้อนุญาตทาการศึกษากับบุคลากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานวิจยั ใน
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอนวัตกรรมกระถางต้นไม้ประหยัดน้ าจากขุยมะพร้าว ซึ่ งจะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน
โดยเป็ นการนาระบบการจัดการแบบลดขยะเป็ นศูนย์ มาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือทิ้งจากมะพร้าวน้ าหอม ในชุมชน
บ้า นคลองนกกระทุ ง และชุ ม ชนเครื อ ข่ า ย โดยมี เป้ า หมายในการสร้ า งอาชี พ เสริ ม ส าหรั บ เพิ่ ม รายได้ที่ 10%
กระบวนการเริ่ มต้นจะเป็ นขั้นตอนการแยกขุย-ใยออกจากกัน โดยใช้เครื่ องแยกขุย -ใย ซึ่งเกษตรกรจะใช้เครื่ องจักร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ เมื่อได้วตั ถุดิบที่ตอ้ งการแล้ว ก็จะนาไปผสมกับแป้ งเปี ยกตามอัตราส่ วน เพื่อ
จะส่ งไปยังขั้นตอนอัดขึ้นรู ปกระถาง ขั้น ตอนนี้ เกษตรกรจะใช้เครื่ องไฮโดรลิ คระบบมื อโยก ที่ ถูกประกอบกับ
แม่พิมพ์กระถางเป็ นที่เรี ยบร้อย เมื่อผ่านการอัดขึ้นรู ปก็จะได้ผลิตภัณฑ์กระถาง นอกเหนือจากนี้มีการเพิ่มมูลค่าด้วย
การสร้างอัตลักษณ์และตราสิ นค้า สารวจความต้องการสิ นค้าของตลาดและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายแบบออนไลน์
จากการคานวณคาดการผลลัพธ์ของโครงการนี้ จะมีกาไรจากการดาเนินงานที่ 56.50%
คำสำคัญ: กระถางต้นไม้ มะพร้าวน้ าหอม ลดขยะเป็ นศูนย์ เกษตรเพิม่ มูลค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน

981

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Abstract
This research presents an innovative water saving flower pot from coconut coir which will be a new
product of the community. This study adopting a zero-waste management system to add value to the waste raw
materials from perfumed coconuts. Coconuts will be used in the Ban Khlong Nok Krathong and the network
community. The goal of creating an additional career for increasing income at 10%. The initial step is the process
of separating the lint-fiber using a lint-fiber separator. The farmers will use the machines supported from this
project. When the required raw materials are obtained. Raw materials will be mixed with wet flour according to
the ratio to be sent to the process of extruding the pots. At this stage, farmers will use a hand-held hydraulic
system that is already assembled with the pot mold. The potted product is obtained in this stage. Moreover,
product value is added by creating identity and branding. Explore the market's demand for products and expand
online distribution channels. According to the calculation, this project will have an operating profit of 56.50%
Keyword: flower pot, Sweet Young Coconut, zero waste, value added agriculture, circular economy
บทนำ
มะพร้ าวน้ าหอม เป็ นไม้ผลเพื่ อสุ ข ภาพที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมบริ โภค ในลัก ษณะการบริ โภคผลสด และเป็ น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม ที่ผา่ นมามีบริ ษทั เอกชนซึ่ งเป็ นผูน้ าตลาดเครื่ องดื่ม หันมาสนใจลงทุนทาธุรกิจน้ า
มะพร้าวกระป๋ องพร้อมดื่ม กันอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อรองรับกระแสความนิ ยมบริ โภคน้ ามะพร้ าวเป็ นเครื่ องดื่ ม เพื่ อ
สุ ขภาพ มะพร้าวน้ าหอม จึงเป็ นพืชเศรษฐกิจทาเงินที่น่าลงทุน เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีโอกาสขยายตลาดอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยมีพ้นื ที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมไม่ต่ากว่า 1.5 ล้านไร่ มูลค่าตลาดกว่า 8,000
ล้านบาท พื้นที่ปลูกส่ วนใหญ่อยู่ในโซนภาคกลาง ที่ผ่านมามีการขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมในหลายประเทศ
เช่ น เวียดนาม พม่า มาเลเซี ย อิ นโดนี เซี ย มะพร้าวน้ าหอมของไทย น้ ามะพร้ าวมี กลิ่ นหอมและรสหวาน อี กทั้ง
คุณค่าทางโภชนาการ มีเกลือแร่ และแร่ ธาตุที่จาเป็ นต่อร่ างกายสู ง จึงได้ นาน้ ามะพร้าวมาดื่ มแทนเกลือแร่ และใช้
ทดแทนน้ าเกลือให้กบั ทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยความเป็ นเอกลักษณ์ของมะพร้าวที่มีน้ าหอมเป็ นสิ นค้าที่
นิ ย มอย่ า งมากในต่ า งประเทศ ส่ ง ออกปี ละประมาณกว่ า 8,000 ล้า นบาท ประเทศที่ น าเข้า มากที่ สุ ด ได้แ ก่
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เป็ นต้น
โดยมีแหล่งปลูกหลักอยู่ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ฯลฯ โดยไทยมีส่วนแบ่ง
ตลาดมะพร้าวน้ าหอม 30% และยังมีโอกาสเติบโตในตลาดโลกได้อีก
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จากการศึกษาข้อมูลส่ วนที่เหลือจากผลิตผลของมะพร้าวน้ าหอมซึ่ งมีปริ มาณมหาศาล และสามารถทามาเพิ่ม
มู ล ค่ าได้คื อขุ ย และเส้ น ใยมะพร้ า วโดยการน ามาอัด ขึ้ น รู ป เป็ นเป็ นกระถางหรื อถุ ง เพาะช าต้น ไม้ ดัง ภาพที่ 1
ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่เสี ยเปล่าแถมยังลดการใช้พลาสติกแก้ปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย มีขอ้ ดีต่างๆจาแนกได้ดงั นี้
1.การอุม้ น้ าจากกระถางขุยมะพร้าวสามารถอุม้ น้ าคงความชื้นได้นานกว่า
2.หากใช้กระกางที่ทาจากขุยมะพร้าวสามารถนาต้นกล้าไปปลูกทั้งกระถางได้เลยโดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาดึงต้น
กล้าออกจากกระถาง รากต้นกล้าจึงไม่มีโอกาสที่จะขาดออกจากต้นทาให้ตน้ ไม้ที่เพาะในกระถางจากขุยมะพร้าว
เจริ ญเติบโตได้ดีกว่า
3.ลดการใช้กระถางและถุงเพาะชาพลาสติก ช่วยแก้ปัญหาขยะลดโลกร้อน
4.เหมาะสาหรับการจัดสวนต่างๆ

ก. มะพร้าวน้ าหอม

ข. เปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งตากแห้ง

ค. ใยมะพร้าวที่ผา่ นกระบวนการแล้ว ง. ตัวอย่างกระถางใยมะพร้าวที่ข้ นึ รู ปแล้ว [1]
รู ปที่ 1 ตัวอย่างนวัตกรรมการแปรรู ปผลิตผลจากมะพร้าวน้ าหอมเป็ นกระถาง
ดังนั้นโครงการวิจยั นี้ จึงนาเสนอการพัฒนาห่ วงโซ่ คุณค่าด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับมะพร้าวน้ าหอมครบ
วงจร จ.นครปฐม จากการนาขุยและเส้นใยมะพร้ าวมาอัดขึ้นรู ปเป็ นเป็ นกระถางหรื อถุงเพาะชาต้นไม้เพื่ อช่ อง
ทางการจาหน่ายสร้างรายได้ให้ชุมชน
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วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระถางต้นไม้ประหยัดน้ าจากขุยมะพร้าวขับเคลื่อนชุมชน Zero Waste สร้างมูลค่าวัสดุเหลือ
ใช้จากมะพร้าวน้ าหอม จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อสร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวน้ าหอม ที่มีระบบจัดการด้วยเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริ มการเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริ มการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมระดับชุมชน
4. เพื่อสร้างต้นแบบองค์ความรู ้ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอื่นๆที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งในทุกระดับ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ปัญหำของชุมชน
จากการทางานกับชุมชน บ้านปากคลองนกกระทุง ม.1 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม พบว่า
ชาวบ้านส่ วนใหญ่มีความยากจน ชาวบ้านบางส่ วนขายที่ดินทากินไปทาอาชี พรับจ้าง พนักงานบริ ษทั พนักงาน
โรงงาน เป็ นต้น ส่ วนที่ ยงั อยู่ในพื้นที่ก็ยงั มี การทาเกษตรแบบดั้งเดิมและมีการทาอาชี พเสริ มบ้างแต่ก็ยงั ไม่พอกับ
ค่าใช้จ่าย มีหนี้ สิน โดยหลังจากที่ทีมวิจยั ได้เข้าไปสนับสนุนเครื่ องอัดเม็ดปุ๋ ย เครื่ องอัดแท่งถ่านและ เครื่ องขึ้นรู ป
กระถาง (อยู่ในการพัฒนาต้นแบบ) โดยทั้งหมดเป็ นการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งและใช้ส่วนผสมหลักที่ได้จากมะพร้าว
ในชุมชนและชุมชนเครื อข่ายใกล้เคียง ซึ่ งเป็ นการนาระบบการจัดการแบบ Zero waste management มาเพิ่มมูลค่า
วัตถุดิบเหลือทิ้งจากมะพร้าวน้ าหอม ก่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 10-12 % แต่ยงั มีสิ่งที่ชาวบ้านขาดไป
และต้องพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งก็คือ การนาระบบบัญชีประกอบอาชีพที่มีต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการต้นทุน การ
พัฒนาสิ นค้าให้มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า การสร้างอัตลักษณ์และตราสิ นค้า สารวจความต้องการ
การยอมรั บในสิ นค้าของตลาดและผูบ้ ริ โภค ร่ วมกันพัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ ายและระบบขนส่ งเพื่อการเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
การยกระดับ ห่ วงโซ่ อุป ทานเดิ ม สู่ ห่ วงโซ่ คุณ ค่าใหม่ ได้มี ก ารวิ เคราะห์ ตามภาพที่ 2 เพื่ อตั้งค าถามเพื่ อ
วิเคราะห์วตั ถุดิบและผลิตภัณฑ์
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รู ปที่ 2 การตั้งคาถามเพื่อวิเคราะห์วตั ถุดิบและผลิตภัณฑ์
แนวคิดและแผนปฏิบตั ิการเพื่อการยกระดับ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP แผนการดาเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน/OTOP ที่อยูใ่ นแต่ละ state
- Survival - Sufficient - Sustainable
นักวิจยั และชุมชนทางานร่ วมกับ กรมส่ งเสริ มการเกษตรให้คาปรึ กษา ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องมะพร้าวน้ าหอม สหกรณ์จงั หวัดนครปฐม ให้คาปรึ กษาและข้อมูลการปลูกมะพร้าวน้ าหอมของเกษตรกร
ในพื้นที่และเกษตรกรกลุ่ม Young Smart Farmer สนับสนุน ช่องทางการจัดจาหน่าย ความรู ้ทางด้านการผลิตเพื่อ.ฒ
นาเกษตรปราดเปรื่ องให้เป็ น Smart farmer และส่ งเสริ มเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน โดย
การถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
1. ฝึ กอบรม พัฒนา บ่มเพาะ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายเกษตรกร
4. สร้างการรับรู ้สาธารณะ
3. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลเดิม/ปัญหำ/สภำวกำรณ์ พื้นที่หรื อชุมชนหรื อวิสำหกิจชุมชน
• ปัญหาของสิ นค้า
-นาเปลือกมะพร้าวจากวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มเครื อข่าย ซึ่ งมีจานวนประมาณ 1.5 – 2 ตันต่อครั้ง
การตัด มาเพิ่มมูลค่า และเป็ นการใช้วตั ถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยวัสดุที่นามาใช้สามารถ
ทดแทนถุงดาที่ใช้เพาะชาต้นไม้ได้
• โอกาสของปัญหา
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-จากการขายมะพร้าวปอกเปลือกของกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยประมาณ 2000 ลูกต่อครั้งการตัด (1-2
ครั้งต่อเดือน) ทาให้มีเปลือกมะพร้าวเหลือทิง้ ในปริ มาณมาก 1.5 – 2 ตันต่อครั้งการตัด ต้องการ
แปรรู ปก่อให้เกิดรายได้
-ปริ มาณของวัตถุดิบที่หาได้ไม่สม่าเสมอ
• ความคุม้ ค่า
-คุม้ เพราะในการแปรรู ปวัตถุดิบเหลือทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มาลดรายจ่ายและเพิ่มมูลค่าได้
• วิธีการและหลักการแก้ไขปัญหา
-ใช้หลักการ Zero waste management หรื ออธิบายสั้นๆได้วา่ การทาให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและ
กาจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิผล ด้วยการนามาแปรรู ปเป็ นกระถางโดยใช้เครื่ องมือที่
พัฒนาขึ้นร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
4. ควำมสำมำรถกำรจัดกำรธุรกิจของ stakeholder ในห่ วงโซ่ อุปทำน
4.1 วัตถุดิบ-สิ นค้ ำเดิม: มีศักยภำพต่ อกำรลงแรง สนับสนุน
ศักยภาพรวม: วัตถุดิบพร้อม วัตถุดิบมีคุณภาพ
ศักยภาพในเรื่ องการลงทุน: Survive
ศักยภาพในเรื่ องโรงงาน: Survive
ศักยภาพในเรื่ องเทคโนโลยี: Survive
4.2 ผลิตภัณฑ์ : สิ นค้ ำ คุ้มค่ ำต่ อกำรลงทุน
I/P: ใช้วสั ดุในพื้นที่ ราคาถูก
O/P: สิ นค้าที่มีราคา เป็ นการเพิ่มมูลค่าจาก I/P
Efficiency: ต้นทุนต่าแต่ได้สินค้าที่มีประสิ ทธิภาพ
Effectiveness: สร้างงาน ก่อให้เกิดรายได้
4.3 มีควำมเหมำะสมต่ อกำรลงมือ

Branding: มีการสร้างแบรนด์เป็ นของตัวเอง
Marketing: มีตลาดในพื้นที่ นอกพื้นที่ ทาการตลาด online
Production: มีการร่ วมมือในชุมชน แต่เครื่ องมือไม่พร้อม
4.4 ตอบโจทย์: สร้ ำงผลตอบแทนในอำชีพ

Reasonable: ทาแล้วตอบโจทก์ลูกค้า
Growth: ทาแล้วเกิดเป็ นอาชีพ สามารถพัฒนาไปต่อได้
Sustainable: เกิดองความรู ้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิภาพ
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ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
ในกระบวนการทางาน เริ่ มแรก สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นาวัตถุดิบเหลือทิ้งจากมะพร้าวน้ าหอม
มะพร้าวแกง ในชุมชนตนเองและชุมชนเครื อข่าย ไม่วา่ จะเป็ น กลุ่มชุมชนบางไทรป่ า อ.บางเลน ชุมชนทัพหลวง อ.
เมือง กลุ่มแม่บา้ น อ.สามพราน ชุมชนคลองมหาสวัด์ ิ อ.พุทธมลฑล ชุมชนบางระกา อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม
เพื่อให้มีวตั ถุดิบเพียงพอสาหรับการผลิตกระถาง จากนั้นก็จะเป็ นขั้นตอนการแยกขุย-ใยออกจากกัน โดยใช้เครื่ อง
แยกขุย-ใย ซึ่ งเกษตรกรจะใช้เครื่ องจักรที่ ได้รับการสนับสนุ นจากโครงการนี้ เมื่อได้วตั ถุดิบที่ตอ้ งการแล้ว ก็จะ
นาไปผสมกับแป้ งเปี ยกตามอัตราส่ วน เพื่อจะส่ งไปยังขั้นตอนอัดขึ้นรู ป ขั้นตอนนี้ เกษตรกรจะใช้เครื่ องไฮโดรลิ
คระบบมื อโยก ที่ ถูกประกอบกับโมลกระถางเป็ นที่เรี ยบร้อย เมื่ อผ่านการอัดขึ้นรู ปก็จะได้ผลิตภัณฑ์กระถาง ดัง
ภาพรวมของโครงการใรภาพที่ 3 ซึ่งเป็ นกระบวนการทางานของโครงการ

ขุย ย

แยกขุย แยก ย

อัดข้นรป

วัต ุดิบเหลือทิ้ง

กระ างขุย ย
มะ ราว

รู ปที่ 3 ภาพรวมกระบวนการทางานของโครงการ
ชุมชนสามารถเรี ยนรู ้จากการทา Learning process เพื่อให้สามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้ดว้ ยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT): ดังตารางที่ 1 และวิเคราะห์ทกั ษะของชุมชนที่เปลี่ยนไปด้วย Business
model canvas (BMC) ตารางที่ 2
ตำรำงที่ 1 ผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)
จุดแข็ง (Strengths)
-วัตถุดิบพร้อม ราคาถูก มีคุณภาพ
-มีการสร้างแบรนด์เป็ นของตัวเอง
-มีตลาดในพื้นที่ นอกพื้นที่
-มีการพัฒนาการตลาด online
-มีการร่ วมมือในชุมชน และนอกชุมชน

จุดอ่ อน (Weakness)
-การผลิต: ต้องการ การพัฒนา
-การลงทุน: ต้องการ การสนับสนุน
-อาคารสถานที่: ต้องการ การสนับสนุน
-เทคโนโลยี: ต้องการ การพัฒนา
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โอกำส (Opportunities)
-สร้างผลตอบแทนในอาชีพ
-ทาแล้วตอบโจทก์ลูกค้า
-ทาแล้วเกิดเป็ นอาชีพ สามารถพัฒนาไปต่อได้
-เกิดองความรู ้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิภาพ

อุปสรรค (Threats)
-การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
-ปัญหาน้ าท่วม

ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์ทกั ษะของชุมชนที่เปลี่ยนไปด้วย Business model canvas (BMC)

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัยที่วำงไว้
1.ชุ มชนสามารถสร้ างนวัตกรรมกระถางต้นไม้ประหยัดน้ าจากขุยมะพร้ าว ด้วยการนาวัตถุดิบเหลื อทิ้งจาก
มะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวแกง ในชุมชนตนเองและชุมชนเครื อข่ายมาเพิ่มมูลค่าได้
2.สามารถพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสิ นค้ามะพร้าวน้ าหอม จังหวัดนครปฐม ด้วยหลักการ Zero waste
management
3.สามารถยกระดับและเพิ่ มมูลค่าราคาสิ นค้าเกษตรมะพร้าวน้ าหอม จังหวัดนครปฐม ด้วยการนาขุยและใย
มะพร้าวมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทาเป็ นกระถางเพาะชา

988

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

4. สามารถสร้างต้นแบบองค์ความรู ้ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอื่นๆที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งในทุกระดับ
โดยในภาพที่ 4 เป็ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ชุมชน บ้านปากคลองนกกระทุง ม.1 ต.คลองนกกระทุง อ.
บางเลน จ.นครปฐม

รู ปที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลโยลีภายในชุมชน
ข้อค้นพบจำกกำรดำเนินงำนวิจัย
1. ผลการวิจยั พบว่า นวัตกรรมกระถางต้นไม้ประหยัดน้ าจากขุยมะพร้าว มีส่วนสาคัญต่อบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนคลองนกกระทุง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้า
ร่ วมโครงการพอสมควรแต่ก็ ย งั ไม่ ม ากนัก อัน เนื่ อ งมาจากผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม มี ภ าระหน้าที่ หลายด้านด้วยกัน
ประกอบกับปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 การรักษานโนบายระยะห่ างทางสังคม ทาให้การเดินทางเข้า
ร่ วมประชุม เพื่ อแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นท าได้ไม่ส ะดวก และประชาชนบางส่ วนไม่ได้ให้ค วามส าคัญ กับการ
ส่ งเสริ มอาชีพอย่างจริ งจัง จึงควรจะมีการประสานสัมพันธ์และสนับสนุนเพิ่มเติม
2. กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชน ยัง ขาดทุ น ทรั พ ย์ใ นการด าเนิ น กิ จกรรมการตลาด และยังขาดความสนใจจาก
เกษตรกรในพื้นที่ อาจเป็ นเพราะมีความคิดและความเชื่อว่า การทาเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยอินทรี ยย์ ากลาบากกว่าการ
ใช้ปุ๋ยเคมี และจากสภาพสังคมที่ประชาชนมีความรู ้มากขึ้น ทาให้เกิดความรู ้สึกด้านลบ และเกิดการประเมินค่าการ
ทาเกษตรที่ไม่ดีนกั จึงไม่มีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมกับโครงการวิจยั
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังขาดหน่วยงานของรัฐและผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใกล้ชิดกับกลุ่ม
ผูท้ าการเกษตร เข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างจริ งจัง ควรให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มและให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
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สรุปผล
จากการทางานกับชุมชน บ้านปากคลองนกกระทุง ม.1 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม (เครื อข่าย
เกษตรกรรุ่ นใหม่ ภาคตะวันตก 8 จังหวัด สังกัดสานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขต 2 ราชบุรี) โดยผลิตภัณฑ์ได้
จะเป็ นอาชีพเสริ มใหม่สาหรับกลุ่มเกษตรกรซึ่ งเกษตรกรยังไม่เคยผลิตมาก่อน ซึ่ งเป็ นการนาระบบการจัดการแบบ
Zero Waste Management มาเพิ่ ม มู ล ค่ าวัตถุ ดิบ เหลื อทิ้ ง จากมะพร้ าวน้ าหอม มะพร้ าวแกง ในชุ ม ชนตนเองและ
ชุมชนเครื อข่าย ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มชุมชนบางไทรป่ า อ.บางเลน ชุมชนทัพหลวง อ.เมือง กลุ่มแม่บา้ น อ.สามพราน
ชุ ม ชนคลองมหาสวัส ดิ์ อ.พุ ท ธมลฑล ชุ ม ชนบางระก า อ.บางเลน ได้พ ฒ
ั นากระถางต้น ไม้ป ระหยัดน้ าจากขุย
มะพร้าวขับเคลื่อนชุมชน Zero Waste สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวน้ าหอม จังหวัดนครปฐม มีระบบจัดการ
ด้วยเทคโนโลยี ส่ งเสริ มการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมระดับชุมชน เกิดต้นแบบองค์ความรู ้ ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอื่นๆที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เสริ มสร้างความเข้มแข็งในทุกระดับ ก่อให้เกิดอาชี พ โดยมี
เป้ าหมายส าหรั บ เพิ่ ม รายได้จากเดิ ม 10-12 % ซึ่ งผลลัพ ธ์ของโครงการนี้ ส ามารถสร้ างรายได้ให้ก ลุ่ม เกษตรกร
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว 13,560 บาท/เดือน
กิตติกรรมประกำศ
โครงการวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมกระถางต้นไม้ประหยัดน้ าจากขุยมะพร้าว สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี เพราะได้รับ
ความอนุ เคราะห์ความรู ้จาก ผูใ้ หญ่สุพช ศรี คาหู ้ ผูน้ าและผูก้ ่อตั้งกลุ่มมูลสัตว์อดั เม็ดชุมชนคลองนกกระทุง คุณอิศ
เรศ เที ย นกุ ล ผู ้ป ระสานงานจากกลุ่ ม Young Smart Farmer ได้ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าตลอดจนแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดียงิ่ จนสาเร็ จสมบูรณ์ ทีมวิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
กราบขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจยั ทุกท่านที่ ผูว้ ิจยั ได้นามาศึ กษา อ้างอิ งในการทาวิจยั ครั้งนี้
รวมถึงผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ กับทีมงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และหน่วยจัดการ
กลางที่ให้ความรู ้การใช้เครื่ องมือสาหรับคลี่ภาพ Network Value chain ของสิ นค้าและบริ การเป้าหมาย
ทั้งนี้ ทีมวิจยั ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ที่เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูล ชี้ แนะเพื่อปรับปรุ งโครงการสาหรับนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ท้ งั ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้ใน
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างยัง่ ยืนตามเป้ าหมายของหน่วยบริ หารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จนสาเร็ จ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้สาหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ าหอม โดยเป็ น
การนาระบบการจัดการแบบลดขยะเป็ นศูนย์ มาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือทิ้งจากมะพร้าวน้ าหอม ในชุมชนบ้านคลอง
นกกระทุงและชุมชนเครื อข่าย โดยมีเป้ าหมายสาหรับเพิ่มรายได้จากเดิม 10 % เกษตรกรใช้เครื่ องอัดเม็ดที่มี เครื่ อง
บดและอัดเม็ดปุ๋ ยแบบ 2 ใน 1 ที่มีกาลังการผลิต 1000 กิโลกรัมต่อวัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจยั ซึ่งทีม
วิจยั ได้พฒั นาอุปกรณ์ตดั เม็ดปุ๋ ยอัตโนมัติประกอบเข้ากับตัวเครื่ อง ทาให้ได้ขนาดเม็ดปุ๋ ยที่ตอ้ งการโดยไม่ตอ้ งใช้
เครื่ องคัดแยกเม็ดปุ๋ ยให้ยุ่งยาก ซึ่ งเพิ่มความสะดวกต่อเกษตรกรเป็ นอย่างมาก จากนั้นจะนาปุ๋ ยที่ผ่านกระบวนการ
ตากเรี ย บร้ อ ยแล้ว ไปยัง ขั้น ตอนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ซ่ ึ งก็ มี ห ลากหลายขนาด ไม่ ว่ า จะเป็ น 5 15 และ 30 กิ โ ลกรั ม
นอกเหนื อจากนี้ มีการปรับสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการปรับหี บห่ อแบบถุงน้ าชา มีการเพิ่มมูลค่า
ด้วยการสร้ างอัตลักษณ์ และตราสิ นค้า ส ารวจความต้องการสิ นค้าของตลาดและเพิ่ มช่ องทางการจาหน่ ายแบบ
ออนไลน์ ซึ่งผลลัพท์ของโครงการนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 26.18%
คำสำคัญ: ปุ๋ ยชีวภาพ, มะพร้าวน้ าหอม, ลดขยะเป็ นศูนย์, เกษตเพิ่มมูลค่า, เศรษฐกิจหมุนเวียน
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Abstract
This research presents technology of organic fertilizer production using aromatic coconut waste. This
study adopting a zero waste management system to add value to the waste raw materials from perfumed
coconuts. Coconuts will be used in the Ban Khlong Nok Krathong and the network community. The goal is to
increase revenue from the original of 10%. Farmers use machine that have 2 in 1 fertilizer granulator and
pelletizer with a capacity of 1000 kg per day. A machine that is supported by this project. The research team has
developed an automatic fertilizer pellet cutter integrated into the machine. This makes it possible to obtain the
required fertilizer granule size without having to use a difficult sorting machine for fertilizer pellets, which
greatly increases the convenience for farmers. Fertilizer that has passed the drying process to the packing process,
which has a variety of sizes, whether it's 5, 15 and 30 kg. Moreover, the products have been adjusted to be more
diversified by adjusting the packaging of tea bags. Product value is added by creating identity and branding.
Explore the market's demand for products and expand online distribution channels. The results of this project can
generate income increased of 26.18%.
Keyword: Organic fertilizer, aromatic coconut, zero waste, value added agriculture, circular economy
บทนำ
มะพร้ าวน้ าหอม เป็ นไม้ผลเพื่ อสุ ข ภาพที่ ได้รับความนิ ย มบริ โภคในลัก ษณะการบริ โภคผลสด และเป็ น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม ที่ผา่ นมามีบริ ษทั เอกชนซึ่ งเป็ นผูน้ าตลาดเครื่ องดื่ม หันมาสนใจลงทุนทาธุรกิจน้ า
มะพร้ าวกระป๋ องพร้ อมดื่ ม กันอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อรองรั บ กระแสความนิ ยมบริ โภคน้ ามะพร้าวเป็ นเครื่ องดื่ มเพื่ อ
สุ ขภาพ มะพร้าวน้ าหอม จึงเป็ นพืชเศรษฐกิจทาเงินที่น่าลงทุน เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีโอกาสขยายตลาดอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยมีพ้นื ที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมไม่ต่ากว่า 1.5 ล้านไร่ มูลค่าตลาดกว่า 8,000
ล้านบาท พื้นที่ปลูกส่ วนใหญ่อยู่ในโซนภาคกลาง ที่ผ่านมามีการขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมในหลายประเทศ
เช่ น เวียดนาม พม่า มาเลเซี ย อิ นโดนี เซี ย มะพร้าวน้ าหอมของไทย น้ ามะพร้ าวมี กลิ่ นหอมและรสหวาน อี กทั้ง
คุณค่าทางโภชนาการ มี เกลือแร่ และแร่ ธาตุที่จาเป็ นต่อร่ างกายสู ง จึงได้นาน้ ามะพร้าวมาดื่มแทนเกลือแร่ และใช้
ทดแทนน้ าเกลือให้กบั ทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยความเป็ นเอกลักษณ์ของมะพร้าวที่มีน้ าหอมเป็ นสิ นค้าที่
นิ ย มอย่ า งมากในต่ า งประเทศ ส่ ง ออกปี ละประมาณกว่ า 8,000 ล้า นบาท ประเทศที่ น าเข้า มากที่ สุ ด ได้แ ก่
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เป็ นต้น
หากเปรี ยบเทียบรสชาติความอร่ อยแล้ว ไม่มีประเทศไหนสู ้มะพร้าวน้ าหอมของไทยได้เลย เพราะประเทศ
ไทยมี ความโชคดี 2 ชั้น คือ 1) มี พนั ธุ์มะพร้าวคุณภาพดี และ 2) มี แหล่งปลูกที่ มีความอุดมสมบูรณ์ ทาให้สินค้า
มะพร้าวน้ าหอมของไทยมีคุณภาพโดดเด่นในด้านกลิ่นหอมและมีรสหวานตามธรรมชาติ โดยมีแหล่งปลูกหลักอยู่
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ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ฯลฯ โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาดมะพร้าวน้ าหอมแค่ 30% ยังมี
โอกาสเติ บ โตในตลาดโลกได้อีก จากการลงพื้ นที่ ชุม ชน และได้พู ดคุยกับ ผูใ้ หญ่ สุ พ ช ศรี คาหู ้ บ้านปากคลอง
นกกระทุง ม.1 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้ขอ้ มูลว่าเกษตรกรมีการนาขุยมะพร้าวมาทาปุ๋ ยอัดเม็ด
เพื่อใช้เองและจาหน่าย พบว่ามีปัญหาในกระบวนการผลิตไม่สามารถควบคุมมาตรฐานได้ รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่มี
จุดขายและขาดการทาตลาดที่ดีพอ ตามรู ปที่ 1 ผูใ้ หญ่ สุพช บอกว่าเกษตรกรมีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรื อนักวิชาการ เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในส่ วนของการปรับปรุ งกระบวนการผลิต การปรับปรุ งเครื่ องอัดเม็ดปุ๋ ย
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงช่วยทาการตลาด หาช่องทางการจาหน่ าย ซึ่ งถ้าหากมีการดาเนิ นการในส่ วนนี้ ได้
และประสบความสาเร็ จ ทางผูใ้ หญ่ สุ พช ยังมีเครื อข่ายชุมชนที่สามารถขยายผลจากงานวิจยั ไปยังชุมชนเครื อข่าย
เหล่านั้นได้ เช่น กลุ่มชุมชนบางไทรป่ า อ.บางเลน ชุมชนทัพหลวง อ.เมือง กลุ่มแม่บา้ น อ.สามพราน ชุมชนคลอง
มหาสวัด์ ิ อ.พุ ท ธมลฑล และชุ ม ชนบางระก า อ.บางเลน เป็ นต้น ดัง นั้นที ม วิจัย และชุ ม ชนจึ ง ช่ วยกันวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ดงั รู ปที่ 2

ก. การทาปุ๋ ยอัดเม็ด

ข. ลักษณะปุ๋ ยที่อดั เม็ดแล้ว

ค. ตากแดดหลังจากอัดเม็ดเสร็จ
ง. การบรรจุปุ๋ยใส่ถุง
รู ปที่ 1 การทาปุ๋ ยของเกษตรชุมชนคลองนกกระทุง อ. บางเลน ในปัจจุบนั ซึ่งไม่มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและ
ควบคุมได้ ขาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่น่าสนใจและการตลาดที่ดี
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รู ปที่ 2 แนวคิดการประยุกต์ใช้ SWOT เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องที่ มีมาก่อน จารู ญ ตันติพิศาลกุล (2550) ศึกษาข้อมูลที่จาเป็ นก่อนการออกแบบและ
สร้ างเครื่ องอัดเม็ดปุ๋ ย แบบลู กกลิ้ งแนวตั้ง ที ม วิจัยได้ศึ ก ษาข้อมู ล ที่ มี อยู่ในปั จจุ บ ัน อย่างละเอี ยดและรั ดกุ ม ทุ ก
ขั้นตอน เพื่อป้ องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ซึ่ งทีมวิจยั ทาการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยข์ องเครื่ องอัดเม็ดปุ๋ ยแบบลูกกลิ้งแนวตั้ง
ให้ได้คุณภาพ ปริ มาณและความต้องการ พงศ์เทพ อันตะริ กานนท์ (2554) ความรู ้เรื่ องปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ คือ การ
นาเศษพืชหรื อวัสดุอินทรี ยเ์ หลือทิ้งต่าง ๆ (Organic wastes) ซึ่ งมาจากทั้งพืชและมูลสัตว์ มาแปรสภาพให้กลายเป็ น
ปุ๋ ยด้วยการย่อยสลายโดยจุลินทรี ย ์ จนเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่เรี ยกว่าปุ๋ ยหมักและการจาแนกชนิ ดของปุ๋ ยอินทรี ยส์ ามารถ
แบ่ ง ออกได้เป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ ตามลัก ษณะภายนอกของปุ๋ ย คื อ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ช นิ ด น้ า และปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ช นิ ด ผง
นอกจากนี้ ยงั มีปุ๋ยพืชสด และปุ๋ ยดินผลิตจากมูลคน พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ ี ปุ๋ ย
หมายความว่า สารอินทรี ย ์ อินทรี ยส์ ังเคราะห์ อนิ นทรี ย ์ หรื อจุลินทรี ย ์ ไม่ว่าจะเกิ ดขึ้นโดยธรรมชาติหรื อทาขึ้นก็
ตาม สาหรับใช้เป็ นธาตุอาหารพืชได้ไม่วา่ โดยวิธีใด หรื อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ หรื อชีวภาพใน
ดิน เพื่อบารุ งความเติบโตแก่พืช ปุ๋ ยเคมี หมายความว่า ปุ๋ ยที่ได้จากสารอนิ นทรี ย ์ หรื ออินทรี ยส์ ังเคราะห์ รวมถึง ปุ๋ ย
เชิงเดี่ยว ปุ๋ ยเชิงผสม ปุ๋ ยเชิงประกอบ และปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี แต่ ไม่รวมถึงการถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
อัดเม็ดในระดับชุมชน ปุ๋ ยชีวภาพ หมายความว่า ปุ๋ ยที่ได้จากการนาจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรื อ
ช่วยให้ธาตุอาหารเป็ นประโยชน์กบั พืช มาใช้ในการปรับปรุ งบารุ งดิน ทางชีวภาพ ทางกายภาพหรื อทางชีวเคมี และ
ให้หมายความรวมถึงหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ หมายความว่า ปุ๋ ยที่ ได้หรื อทามาจากวัส ดุ อินทรี ย ์ ซึ่ งผลิ ตด้วย
กรรมวิธีทาให้ช้ืน สับ หมัก บด ร่ อน สกัด หรื อด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรี ย ์ ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ดว้ ยจุลินทรี ย ์
แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยชีวภาพ ธาตุอาหารหลัก หมายความว่า ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรื อ โพแทสเซียม
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ธาตุอาหารรอง หมายความว่า ธาตุอาหารแมกนีเซียม แคลเซียม หรื อกามะถัน ธาตุอาหารเสริ ม หมายความว่า ธาตุ
อาหารเหล็ก แมงกานี ส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดีนัม คลอรี น หรื อธาตุอาหารอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา คุณสมบัติของปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่สามารถนามาขอขึ้นทะเบียน ปุ๋ ยอินทรี ยต์ อ้ งมี มาตรฐาน
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอน พิเศษ 1085 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ราตรี ใจสะอาด (2554) พืชได้ธาตุอาหารไม่พอทาให้ผลผลิต ตกต่าเป็ นสาเหตุหนึ่ งของการเป็ นหนี้ ของเกษตรกร
เนื่ องจากการกูเ้ งินเพื่อนนามาซื้ อปุ๋ ยเคมีและทาให้เกษตรกรประสบปั ญหาดินเสื่ อม คุณภาพที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
ต่อเนื่ องกันยาวนาน ดังนั้นจึงควรพิจารณาใช้ปุ๋ย แบบผสมผสานหรื อใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์ เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืนในระบบ การเกษตร ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ม็ดนับเป็ นเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมคือมีการนาเอาวัสดุ เหลือทิ้ง
กลับมาใช้ประโยชน์ดว้ ยการสร้างคุณค่าการตลาดของปุ๋ ยให้สูงขึ้น โดยวิธีผลิตปุ๋ ยอัดเม็ด คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ของปุ๋ ยนี้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ปั จจุ บนั ปุ๋ ยอิ นทรี ยเ์ ม็ดเป็ นที่ นิยมแพร่ หลายในต่างประเทศ เกษตรกรและ บุคคล
ทัว่ ไปสนใจหาซื้ อมาใช้มากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่ องจากปุ๋ ยอิ นทรี ยเ์ ม็ดสะดวกในการ นาไปใช้ และการเก็บ รัก ษา จาก
การศึกษาผลงานการวิจยั ที่ผา่ นมา
โครงการนี้ นาเสนอการผลิตปุ๋ ยชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้สาหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ าหอมซึ่ งเป็ นการนาระบบ
การจัดการแบบ Zero Waste Management มาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือทิ้งจากมะพร้าวน้ าหอม ด้วยเครื่ องอัดเม็ดที่ มี
เครื่ องบดและอัดเม็ดปุ๋ ยแบบ 2 in 1 ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ ซึ่ งทางผูน้ าชุมชนและทีมวิจยั ได้พฒั นา
อุปกรณ์ตดั เม็ดปุ๋ ยอัตโนมัติประกอบเข้ากับตัวเครื่ อง ทาให้ได้ขนาดเม็ดปุ๋ ยที่ตอ้ งการโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องคัดแยกเม็ด
ปุ๋ ยให้ยงุ่ ยาก
วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด ขับเคลื่อนชุมชน Zero Waste สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว
น้ าหอม จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อสร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าวน้ าหอม ที่มีระบบจัดการด้วยเทคโนโลยี
3. เพื่อส่งเสริ มการเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริ มการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมระดับชุมชน
4. เพื่อสร้างต้นแบบองค์ความรู ้ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอื่นๆที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งในทุกระดับ
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ปัญหำของชุมชน
จากการทางานกับชุมชนและ ผูใ้ หญ่ สุ พช ศรี คาหู้ บ้านปากคลองนกกระทุง ม.1 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน
จ.นครปฐม โครงการ Local enterprise ปี งบประมาณ 2563 พบว่าชาวบ้านส่ ว นใหญ่ มี ค วามยากจน ชาวบ้า น
บางส่ วนขายที่ดินทากินไปทาอาชีพรับจ้าง พนักงานบริ ษทั พนักงานโรงงาน เป็ นต้น ส่ วนที่ยงั อยูใ่ นพื้นที่ก็ยงั มีการ
ทาเกษตรแบบดั้งเดิมและมีการทาอาชีพเสริ มบ้างแต่ก็ยงั ไม่พอกับค่าใช้จ่าย มีหนี้สิน โดยหลังจากที่ทีมวิจยั ได้เข้าไป
สนับสนุนเครื่ องอัดเม็ดปุ๋ ย เครื่ องอัดแท่งถ่านและ เครื่ องขึ้นรู ปกระถาง (อยู่ในการพัฒนาต้นแบบ) โดยทั้งหมดเป็ น
การนาวัตถุดิบเหลือทิ้งและใช้ส่วนผสมหลักที่ได้จากมะพร้าวในชุมชนและชุมชนเครื อข่ายใกล้เคียง ซึ่ งเป็ นการนา
ระบบการจัดการแบบ Zero waste management มาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือทิ้งจากมะพร้าวน้ าหอม ก่อให้ชาวบ้านมี
รายได้เพิ่ มขึ้ นจากเดิ ม 10-12 % แต่ยงั มี สิ่งที่ ชาวบ้านขาดไปและต้องพัฒนาต่อเนื่ อง ซึ่ งก็ คือ การนาระบบบัญ ชี
ประกอบอาชีพที่มีต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการต้นทุน การพัฒนาสิ นค้าให้มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นเพื่อ
เพิ่ มมูลค่ า การสร้ างอัตลักษณ์ และตราสิ นค้า ส ารวจความต้องการ การยอมรั บในสิ นค้าของตลาดและผูบ้ ริ โภค
ร่ วมกันพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายและระบบขนส่ งเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
การยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมสู่ห่วงโซ่คุณค่าใหม่

รู ปที่ 3 การตั้งคาถามเพื่อวิเคราะห์วตั ถุดิบและผลิตภัณฑ์
วิเคราะห์การดาเนิ นงานของวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ในแต่ละ state คือ Survival, Sufficient และ Sustainable
นักวิจยั และชุมชนทางานร่ วมกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร ให้คาปรึ กษา ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มะพร้าวน้ าหอม สหกรณ์จงั หวัดนครปฐม ให้คาปรึ กษาและข้อมูลการปลูกมะพร้าวน้ าหอมของเกษตรกรในพื้นที่
และเกษตรกรกลุ่ม Young Smart Farmer สนับสนุน ช่องทางการจัดจาหน่าย ความรู ้ทางด้านการผลิต
1.พัฒนาเกษตรปราดเปรื่ องให้เป็ น Smart farmer
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2.ส่งเสริ มเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน ส่งเสริ มการผสมปุ๋ ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน
การผลิต โดยการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
กระบวนการในการยกระดับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP
• ชุดความรู ้ที่ใช้ ขึ้นอยูก่ บั แต่ละชุมชน
- องค์ความรู ้ (Knowledge)
- ทักษะ (Skill)
- การจัดการ (Management)
นักวิจยั และชุมชนทางานร่ วมกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร ให้คาปรึ กษา ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องมะพร้าวน้ าหอม สหกรณ์จงั หวัดนครปฐม ให้คาปรึ กษาและข้อมูลการปลูกมะพร้าวน้ าหอมของเกษตรกร
ในพื้ น ที่ แ ละเกษตรกรกลุ่ ม Young Smart Farmer สนับ สนุ น ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ความรู ้ ท างด้านการผลิ ต
พัฒนาศักยภาพศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการผลิต การแปรรู ป
แก่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่ อง และเกษตรกรรุ่ นใหม่ เสริ มสร้างความเข้มแข็งในทุกระดับ อบรม
เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริ ยะผ่านกลไกผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี ฝึ กอบรม
พัฒนา บ่มเพาะ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สนับสนุ นกลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็ง
เครื อข่ายเกษตรกร และ สร้างการรับรู ้สาธารณะ
3. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลเดิม/ปัญหำ/สภำวกำรณ์ พื้นที่หรื อชุมชนหรื อวิสำหกิจชุมชน ดังรู ปที่ 3
• ปัญหาของสิ นค้า
-ความหลากหลายของวัสดุจากสวน เช่น ต้นผุ เปลือก กาบ ใบ กะลาผุ ของมะพร้าว รวมถึงพื ช
เกษตรอื่นๆจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อนามาเตรี ยมเข้ากระบวนการทาปุ๋ ย
• โอกาสของปัญหา
-วัตถุดิบมีคุณสมบัติเฉพาะตัวบางอย่างที่เป็ นอุปสรรคในการนามาแปรรู ป เช่น ความแข็ง เหนียว
ชื้น ย่อยยาก
-ปริ มาณของวัตถุดิบที่หาได้ไม่สม่าเสมอ
• ความคุม้ ค่า
-คุม้ เพราะในการแปรรู ปวัตถุดิบเหลือทิง้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มาลดรายจ่ายและเพิม่ มูลค่าได้
• วิธีการและหลักการแก้ไขปัญหา
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-ใช้หลักการ Zero waste management หรื ออธิบายสั้นๆได้วา่ การทาให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและ
กาจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิผล ด้วยการนามาแปรรู ปเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ดโดยใช้
เครื่ องมือที่พฒั นาขึ้นร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
• ลูกค้าจะยอมจ่ายเท่าไร
-ราคาขายหลังการพัฒนา 30 บาท ต่อกิโลกรัม แต่ได้จานวนเพื่อนามาขายมากขึ้นกว่าเดิม
4. ควำมสำมำรถกำรจัดกำรธุรกิจของ stakeholder ในห่ วงโซ่ อุปทำน
4.1 วัตถุดิบ-สิ นค้ ำเดิม: มีศักยภำพต่ อกำรลงแรง สนับสนุน
ศักยภาพรวม: วัตถุดิบพร้อม วัตถุดิบมีคุณภาพ
ศักยภาพในการผลิต: น้อย ประมาณ 50 กก./ชม.
ศักยภาพในเรื่ องการลงทุน: Survive
ศักยภาพในเรื่ องโรงงาน: Survive
ศักยภาพในเรื่ องเทคโนโลยี: Survive
4.2 ผลิตภัณฑ์ : สิ นค้ ำ คุ้มค่ ำต่ อกำรลงทุน
I/P: ใช้วสั ดุในพื้นที่ ราคาถูก
O/P: สิ นค้าที่มีราคา เป็ นการเพิ่มมูลค่าจาก I/P
Efficiency: ต้นทุนต่าแต่ได้สินค้าที่มีประสิ ทธิภาพ
Effectiveness: สร้างงาน ก่อให้เกิดรายได้
4.3 มีควำมเหมำะสมต่ อกำรลงมือ
Branding: มีการสร้างแบรนด์เป็ นของตัวเอง
Marketing: มีตลาดในพื้นที่ นอกพื้นที่ ทาการตลาด online
Production: มีการร่ วมมือในชุมชน แต่เครื่ องมือไม่พร้อม
4.4 ตอบโจทย์: สร้ ำงผลตอบแทนในอำชีพ
Reasonable: ทาแล้วตอบโจทก์ลูกค้า
Growth: ทาแล้วเกิดเป็ นอาชีพ สามารถพัฒนาไปต่อได้
Sustainable: เกิดองความรู ้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิภาพ
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ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
ในกระบวนการทางาน เริ่ มแรก ผูใ้ หญ่สุพช ศรี คาหู ้ และสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นาวัตถุดิบเหลือ
ทิ้งจากมะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวแกง ในชุมชนตนเองและชุมชนเครื อข่าย ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มชุมชนบางไทรป่ า อ.
บางเลน ชุมชนทัพหลวง อ.เมือง กลุ่มแม่บา้ น อ.สามพราน ชุมชนคลองมหาสวัด์ ิ อ.พุทธมลฑล ชุมชนบางระกา อ.
บางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้มีวตั ถุดิบเพียงพอสาหรับการผลิตปุ๋ ย จากนั้นก็จะเป็ นขั้นตอนการผสม ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นในขั้นตอนการผสมปุ๋ ย นาเข้าสู่ กระบวนการบดและอัดเม็ด ซึ่ งเกษตรกรจะใช้เครื่ องอัดเม็ดที่มี
เครื่ องบดและอัดเม็ ดปุ๋ ยแบบ 2 in 1 ที่ มี กาลังการผลิ ต 1000 กิ โลกรั ม /วัน ที่ ได้รับการสนับ สนุ นจากโครงการนี้
(ก่ อนโครงการ 250-300 กิ โลกรั ม /วัน ) โดยทางผูใ้ หญ่ สุ พ ช ศรี ค าหู้ และ ที ม วิจัย ได้พ ัฒ นาอุป กรณ์ ตัดเม็ด ปุ๋ ย
อัตโนมัติประกอบเข้ากับตัวเครื่ อง ทาให้ได้ขนาดเม็ดปุ๋ ยที่ตอ้ งการโดยไม่ ตอ้ งใช้เครื่ องคัดแยกเม็ดปุ๋ ยให้ยุ่งยาก ซึ่ ง
เพิ่มความสะดวกต่อเกษตรกรเป็ นอย่างมาก จากนั้นจะนาปุ๋ ยที่ผา่ นกระบวนการตากเรี ยบร้อยแล้ว ไปยังขั้นตอนการ
Packing ซึ่ งก็มีหลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็ น 5 15 และ 30 กิโลกรัม รวมถึงมีการเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างอัตลักษณ์
และตราสิ นค้า มีการปรับสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการปรับหี บห่ อแบบถุงน้ าชา สารวจความต้องการ
การยอมรับในสิ นค้าของตลาดและผูบ้ ริ โภค ดังภาพรวมของโครงการในรู ปที่ 4 ผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค ตลอดระยะเวลาการทาโครงการสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1 ส่ วนตารางที่ 2 เป็ นผลการวิเคราะห์ทกั ษะของชุมชน
ที่เปลี่ยนไปด้วย Business model canvas

รู ปที่ 4 ภาพรวมกระบวนการทางานของโครงการซึ่งเป็ นการเพิ่มกาลังการผลิต
ชุมชนสามารถเรี ยนรู ้จากการทา Learning process เพื่อให้สามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้ดว้ ยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT):
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ตำรำงที่ 1 ผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่ อน (Weakness)

-วัตถุดิบพร้อม ราคาถูก มีคุณภาพ
-มีการสร้างแบรนด์เป็ นของตัวเอง
-มีตลาดในพื้นที่ นอกพื้นที่
-มีการพัฒนาการตลาด online
-มีการร่ วมมือในชุมชน และนอกชุมชน

-การผลิต: ต้องการ การพัฒนา
-การลงทุน: ต้องการ การสนับสนุน
-อาคารสถานที่: ต้องการ การสนับสนุน
-เทคโนโลยี: ต้องการ การพัฒนา

โอกำส (Opportunities)
-สร้างผลตอบแทนในอาชีพ
-ทาแล้วตอบโจทก์ลูกค้า
-ทาแล้วเกิดเป็ นอาชีพ สามารถพัฒนาไปต่อได้
-เกิดองความรู ้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิภาพ

อุปสรรค (Threats)
-การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
-ปัญหาน้ าท่วม

ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์ทกั ษะของชุมชนที่เปลี่ยนไปด้วย Business model canvas (BMC)
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ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัยที่วำงไว้
1.ชุมชนสามารถปรับปรุ งกระบวนการผลิต โดยใช้เครื่ องบดและอัดเม็ดปุ๋ ยแบบ 2 in 1 ที่มีกาลังการผลิต 1000
กิโลกรัม/วัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ (ก่อนโครงการ 250-300 กิโลกรัม/วัน) โดยทางผูใ้ หญ่สุพช ศรี คา
หู้ และ ทีมวิจยั ได้พฒั นาอุปกรณ์ตดั เม็ดปุ๋ ยอัตโนมัติประกอบเข้ากับตัวเครื่ อง ทาให้ได้ขนาดเม็ดปุ๋ ยที่ตอ้ งการโดย
ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องคัดแยกเม็ดปุ๋ ยให้ยงุ่ ยาก ซึ่งเพิ่มความสะดวกต่อเกษตรกรเป็ นอย่างมาก
2.สามารถพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสิ นค้ามะพร้าวน้ าหอม จังหวัดนครปฐม ด้วยหลักการ Zero waste
management
3.สามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าราคาสิ นค้าเกษตรมะพร้าวน้ าหอม จังหวัดนครปฐม ด้วยการนาเปลือกและขุย
มะพร้าวมาเพิม่ มูลค่าด้วยการทาเป็ นปุ๋ ยอัดเม็ดสร้างอาชีพเสริ มเพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชน
4.สามารถสร้างต้นแบบองค์ความรู ้ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอื่นๆที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งในทุกระดับ การถ่ายทอดเทคโนโยลีภายในชุมชน ดังแสดงในรู ปที่ 5
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รู ปที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโยลีภายในชุมชน
ข้อค้นพบจำกกำรดำเนินงำนวิจัย
1. ผลการวิจยั พบว่า เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยชี วภาพจากวัสดุเหลือใช้สาหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ าหอม มีส่วน
สาคัญต่อบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนคลองนกกระทุง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มี
เกษตรกรที่ ใ ห้ค วามสนใจเข้าร่ ว มโครงการพอสมควรแต่ ก็ ย งั ไม่ ม ากนัก อัน เนื่ อ งมาจากผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม มี
ภาระหน้าที่ หลายด้านด้วยกัน ประกอบกับปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 การรักษานโนบายระยะห่างทาง
สังคม ทาให้การเดินทางเข้าร่ วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาได้ไม่สะดวก และประชาชนบางส่ วนไม่ได้
ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มอาชีพอย่างจริ งจัง จึงควรจะมีการประสานสัมพันธ์และสนับสนุนเพิ่มเติม
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังขาดทุนทรัพย์ในการดาเนินกิจกรรมการตลาด และยังขาดความสนใจจากเกษตรกรใน
พื้นที่ อาจเป็ นเพราะมีความคิดและความเชื่อว่า การทาเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยอินทรี ยย์ ากลาบากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี และ
จากสภาพสังคมที่ประชาชนมีความรู ้มากขึ้น ทาให้เกิดความรู ้สึกด้านลบ และเกิดการประเมินค่าการทาเกษตรที่ไม่ดี
นัก จึงไม่มีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมกับโครงการวิจยั
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังขาดหน่วยงานของรัฐและผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มผูท้ า
การเกษตร เข้ามาให้ก ารช่ วยเหลื อ อย่างจริ ง จัง ควรให้ค วามสาคัญ กับ การส่ งเสริ ม และให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การ
ประกอบอาชีพของประชาชน
1003

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สรุปผล
จากการทางานกับชุมชนและ ผูใ้ หญ่ สุ พช ศรี คาหู้ บ้านปากคลองนกกระทุง ม.1 ต.คลองนกกระทุง อ.บาง
เลน จ.นครปฐม เครื อข่ายเกษตรกรรุ่ นใหม่ ภาคตะวันตก 8 จังหวัด สังกัดสานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขต 2
ราชบุ รี Local Enterprise ปี งบประมาณ 2563 โครงการเทคโนโลยีก ารผลิ ตปุ๋ ยชี วภาพจากวัส ดุ เหลื อใช้ส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ าหอมซึ่ งเป็ นการนาระบบการจัดการแบบ Zero Waste Management มาเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเหลือ
ทิ้งจากมะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวแกง ในชุมชนตนเองและชุมชนเครื อข่าย ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มชุมชนบางไทรป่ า อ.
บางเลน ชุมชนทัพหลวง อ.เมือง กลุ่ มแม่บา้ น อ.สามพราน ชุมชนคลองมหาสวัด์ ิ อ.พุทธมลฑล ชุมชนบางระกา อ.
บางเลน ก่ อให้เกิ ดอาชี พ โดยมี เป้ าหมายสาหรับเพิ่มรายได้จากเดิม 10-12 % ซึ่ งผลลัพท์ของโครงการนี้ สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 26.18% โดยที่เฟสถัดไปจะเป็ นการวิจยั เพื่อทดสอบคุณสมบัติธาตุอาหารของปุ๋ ย รวมถึง
ส่ งเสริ มการสร้างต้นแบบองค์ความรู ้ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอื่นๆที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งในทุกระดับ
กิตติกรรมประกำศ
โครงการวิจยั เรื่ องเทคโนโลยีการผลิ ตปุ๋ ยชี วภาพจากวัสดุ เหลือใช้สาหรับผลิ ตภัณฑ์มะพร้าน้ าหอมสาเร็ จ
ลุล่วงได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความอนุ เคราะห์ ความรู ้จาก ผูใ้ หญ่ สุพช ศรี คาหู ้ ผูน้ าและผูก้ ่ อตั้งกลุ่มมูลสัตว์อดั เม็ด
ชุมชนคลองนกกระทุง คุณอิศเรศ เทียนกุล ผูป้ ระสานงานจากกลุ่ม Young Smart Farmer ได้ช่วยเหลือให้คาปรึ กษา
แนะน าตลอดจนแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ างๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี ยิ่ง จนส าเร็ จสมบู รณ์ ที ม วิ จัย ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
กราบขอบพระคุ ณ เจ้าของเอกสารและงานวิจยัทุ กท่ านที่ ผูว้ ิ จยั ได้นามาศึ ก ษา อ้างอิ งในการท าวิจัยครั้ งนี้
รวมถึงผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ กับทีมงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และหน่วยจัดการ
กลางที่ให้ความรู ้การใช้เครื่ องมือสาหรับคลี่ภาพ Network Value chain ของสิ นค้าและบริ การเป้าหมาย
ทั้งนี้ ทีมวิจยั ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ที่เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูล ชี้ แนะเพื่อปรับปรุ งโครงการสาหรับนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ท้ งั ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้ใน
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างยัง่ ยืนตามเป้ าหมายของหน่วยบริ หารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จนสาเร็ จ
สมบูรณ์
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ น าเสนอการหาค่ าพารามิ เตอร์ ที่ เหมาะสมส าหรั บ การลดความชื้ น ในกระบวนการอบแห้ ง
ข้าวเปลือกแบบโรตารี ดว้ ยลมร้อนแบบอัตโนมัติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบพารามิเตอร์ สาหรับการลดความชื้น
ในข้าวเปลือกตามมาตรฐานการรับซื้ อข้าวเปลือกที่ 14% (มาตรฐานเปี ยก) ใช้การออกแบบการทดลอง (Experimental
Design) เพื่ อออกแบบพารามิ เตอร์ ที่ส่งผลต่อการลดความชื้ นในข้าวเปลื อกและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรั บ
ควบคุมการทางานของการอบแห้งข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติ งานวิจยั นี้ ใช้ขา้ วเปลือกพันธุ์พิษณุ โลก2 ความชื้นตั้งต้น
ระหว่าง 29-32% (มาตรฐานเปี ยก) อุณหภูมิภายในห้องอบไม่เกิน 60 องศาเซี ยลเซี ยส ความเร็ วลม 2.0 m/s ตัวแปรที่
ควบคุมได้แก่ น้ าหนักและเวลา โดยทดสอบที่ น้ าหนัก 50, 100, 150 และ 200 kg และระยะเวลาทดสอบอบแห้งค่า
ความชื้นต่ากว่า 14% (มาตรฐานเปี ยก) ซึ่ งทาการทดลองทั้งหมด 32 การทดลอง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาออกแบบการ
ควบคุมการทางานแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับการควบคุมการทางานระบบควบคุมการ
อบแห้งข้าวเปลือก โดยใช้เซนเซอร์ ความแม่นยาสู งอ่านค่าน้ าหนักและหยุดการทางานเมื่อถึงค่าความชื้ นที่กาหนด
จากผลการทดสอบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบอบแห้งอัตโนมั ติแบบโรตารี พบว่าค่าพลังงานในการอบลด
ความชื้นข้าวเปลือกเครื่ องสามารถลดความชื้นลงได้เฉลี่ย 16% (มาตรฐานเปี ยก) และสามารถลดค่าความชื้นได้ต่าสุ ด
9% (มาตรฐานเปี ยก) เปรี ยบเทียบกับความชื้ นเริ่ มต้นที่ใช้พลังงานจาเพาะในกระบวนการลดความชื้ นลงที่ปริ มาณ
150 kg ใช้พลังงาน 0.684 MJ/kg.
คำสำคัญ: ระบบอบแห้ง, พารามิเตอร์ที่เหมาะสม, โรตารี , ข้าวเปลือก, ลมร้อน
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Abstract
This research proposed the determination of optimum parameters for moisture reduction in the automatic
hot-air rotary paddy drying process. The objective was to design parameters for moisture reduction in paddy in
accordance with the paddy purchase standard of 14% (w.b.). The experimental design method was used to design
the parameters affecting the moisture reduction in paddy, and the microcontroller was used to control the
automatic paddy drying operation. This research was tested by using paddy rice varieties Phitsanulok 2 with
initial moisture content of 29-32% (w.b.), temperature inside the drying chamber on more than 60oC and hot-air
velocity of 2.0 m/s. In addition, the control variables are weight and time that testing weights of 50, 100, 150 and
200 kg and drying time the paddy purchase standard is less than 14% (w.b.) and total of experiment result are 32
experiments. The experimental design data was used to automate the operation using a microcontroller for
controlling the paddy drying control system. The drying system designed to receive the paddy weight value from
a high-precision weighing sensor and stop the operation when the specified moisture value is determined. The
results of the test of drying paddy with an automatic rotary drying system showed that the moisture content of all
weight paddy was reduced by an average of 16% (w.b.), a decrease of 9% (w.b.) compared with the initial
moisture content which consumed total specific energy in drying process at 150 kg, 0.684 MJ/kg water evap.
Keywords: Drying system, Optimum parameters, Rotary, Rice paddy, Hot-air
1. บทนำ (Introduction)
ข้าวเป็ นธัญพืชซึ่ งประชากรโลกบริ โภคเป็ นอาหารสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชี ย โดยทัว่ ไปการ
ปลูกข้าว เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกมักมีความชื้นสู ง (ความชื้นเริ่ มต้น) ประมาณ 22 ถึง 26%
(ความชื้นมาตรฐานเปี ยก) (Tirawanichakul, 2004; Soponronnarit et al., 2005; ศิรประภา คลังทอง และคณะ, 2549)
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลที่เก็บเกี่ยว ซึ่ งการลดความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือก (Paddy Dehydration)
ช่วยลดการเจริ ญเติบโตของเชื้อราซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดการเสื่ อมคุณภาพของข้าวเปลือก ความชื้นที่เหมาะสมที่
สามารถเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมหรื ออุณหภูมิไว้ได้นาน 2-3 เดือน อยู่ในช่วง 13 ถึง
14% (ความชื้ นมาตรฐานเปี ยก) (Wimberly., 1983) หรื อที่ ปริ มาณความชื้ นไม่เกิ น 15% เมื่ อนาไปจาหน่ ายให้กับ
โรงสี ประจาท้องถิ่นจะไม่ถูกหักลดน้ าหนักออกจากจานวนของน้ าหนักข้าวเปลือกสดทั้งหมด ดังนั้นการดาเนิ นการ
ลดความชื้ นภายหลังกระบวนการเก็บเกี่ ยวสามารถขายข้าวเปลื อกได้ราคาสู งขึ้นหรื อเป็ นการเพิ่มมูลค่า (Valueadded) ให้กบั ผลผลิตทางเกษตร การลดความชื้นจะใช้กระบวนการอบแห้งแบบต่างๆ เพื่อให้อากาศร้อนเคลื่อนผ่าน
เมล็ดข้าวทาให้เกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนจากอากาศไปยังเมล็ดข้าว ซึ่ งที่ผ่านมามีนักวิจยั ศึกษาการอบแห้ง
ด้วยเครื่ องอบแห้ง อาทิ เครื่ องอบแห้งแบบหล่นอิสระ, เครื่ องอบแห้งแบบพาหะลม, เครื่ องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์
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เบด (Tirawanichakul, 2004) การอบแห้งแบบความดัน ต่า กว่าบรรยากาศ การอบแห้งด้วยลมร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ (Bala & Janjai, 2009) การอบแห้งแบบผสมผสาน (Karatas and Kamisli,2007) และเครื่ อ งอบแห้ ง
อัตโนมัติแบบโรตารี ซึ่ งการใช้การอบแห้งดังกล่าว จาเป็ นต้องศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการลดความชื้ นของเมล็ด
ข้าวเปลือก อาทิ สายพันธุ์ ความชื้นเริ่ มต้น (Initial Moisture Content, IMC) อุณหภูมิ (Temperature) ระยะเวลาที่ใช้
อบ (Time) ความเร็ วลมร้ อน (Hot-air Speed) ซึ่ งพารามิ เตอร์ ท้ งั หมดต้องมี การปรั บ ตั้งหรื อกาหนดขึ้ นก่ อนการ
เดินเครื่ องอบแห้งในแต่ละรอบการทดลอง เนื่องจากการปรับตั้งพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมส่ งผลต่อค่าความชื้นสุ ดท้าย
(Final Moisture Content, FMC) แล ะการสิ้ น เป ลื อ งพ ลั ง งาน ใน การด าเนิ น การอบแห้ ง (Specific Energy
Consumption, SEC)
ในงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมสาหรับระบบอบแห้งอัติโนมัติแบบโรตารี ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบพารามิเตอร์ สาหรับการลดความชื้ นในข้าวเปลือกตามมาตรฐานการรับซื้ อข้าวเปลือกที่
14% (มาตรฐานเปี ยก) โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง (Experimental Design) เพื่อออกแบบพารามิเตอร์ที่ส่งผล
ต่อการลดความชื้นในข้าวเปลือกและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับควบคุมการทางานของการอบแห้งข้าวเปลือก
แบบอัตโนมัติ
2. วัตถุประสงค์ (Research Objective)
2.1 เพื่อศึกษาพารามิ เตอร์ สาหรับการลดความชื้ นในข้าวเปลือกตามมาตรฐานการรับซื้ อข้าวเปลื อกที่ 14%
(มาตรฐานเปี ยก)
2.2 เพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่ องอบแห้งข้าวเปลือกแบบโรตารี
3. วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology)
ต้นแบบเครื่ องอบแห้ งอัตโนมัติแบบโรตำรี
ต้นแบบเครื่ องอบแห้งแบบโรตารี ประกอบด้วย ห้องอบแห้งทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
80 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 177 เซนติเมตร เครื่ องกาเนิดลมร้อนไฟฟ้า (Heater) ขนาด 3,000 วัตต์ ซึ่ ง
ติ ดตั้งไว้ที่ ห้องสร้ างความร้ อนภายนอกและใช้ค วามเร็ วลมที่ 2.0 m/s เพื่ อนาความร้อนเข้าสู่ ห้องอบแห้งแสดง
ลักษณะเครื่ องอบแห้งแบบโรตารี ดังรู ปที่ 1
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ปล่องระบายความชื้น
ตูว้ งจรควบคุม
ห้องสร้างลมร้อน
มอเตอร์ขบั แกนโรตารี

รู ปที่ 1 ต้นแบบเครื่ องอบแห้งแบบโรตารี ที่ใช้ในงานวิจยั
กำรออกแบบค่ำพำรำมิเตอร์ ที่เหมำะสมด้วยวิธีกำรทดลองแบบแฟกทอเรียล
วิ ธี ก ารทดลองแบบแฟกทอเรี ยล (Factorial Experimental Design Method) เป็ นหนึ่ งในวิ ธี ข องวิ ธี ก าร
ออกแบบการทดลอง (Design of experiment; DOE) ซึ่ งเป็ นวิธี การหาคาตอบของการออกแบบที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
แสดงขั้นตอนการทางานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกระบวนการออกแบบการทดลอง ดังรู ปที่ 2
X1 X2 X3 ... Xp
...
Input

Decision Process

Output

รู ปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกระบวนการ (ประไพศรี สุทศั น ณ อยุธยา,2551)
เมื่อพิจารณาอินพุตและพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อเอาต์พุตจากรู ปที่ 2 สมการทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้หาค่าจานวน
การทดลองทั้งหมดที่เป็ นไปได้แสดงดังสมการที่ 1 (ประไพศรี สุทศั น ณ อยุธยา, 2551)
(1)

N = A B

โดยที่

N

A

B

คือ
คือ
คือ

จานวนการทดลองทั้งหมด (ทรี ตเมนต์คอมบิเนชัน่ )
ระดับของพารามิเตอร์ A
ระดับของพารามิเตอร์ B
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งานวิจัยนี้ ใช้ข ้าวเปลื อกพันธุ์พิ ษ ณุ โลก2 ความชื้ นเริ่ มต้นช่ วง 29-32% (มาตรฐานเปี ยก) อุณหภูมิ ภายใน
ห้องอบไม่เกิน 60 องศาเซียลเซียส ความเร็วลม 2.0 m/s
โดยที่ A คือ น้ าหนักข้าวเปลือก;
50, 100, 150, 200 kg. (4 ระดับ)
B คือ ระยะเวลาในการอบแห้ง; 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280 (8 ระดับ)
การทดลองแบบแฟกทอเรี ยลขนาด 4x8= 32 การทดลอง จากนั้นนาข้อมูลมาหาค่าความชื้นของข้าวเปลือก
ด้วยค่าความชื้นมาตรฐานเปี ยก (Wet Basis) โดยใช้สมการที่ 2 (Nattapon et al., 2016)
MW =

เมื่อ

MW
W
d

คือ
คือ
คือ

W −d
100
W

(2)

ความชื้นมาตรฐานเปี ยก (%)
น้ าหนักวัสดุก่อนอบแห้ง (กรัม)
น้ าหนักวัสดุหลังอบแห้ง (กรัม)

ระบบควบคุมเครื่ องอบแห้ งอัตโนมัติแบบโรตำรี
ในส่ วนนี้ แสดงขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมเครื่ องอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี แสดงภาพรวมของ
ระบบควบคุมเครื่ องอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี ดังรู ปที่ 3 และผังงานโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่ องอบ
แห้งอัตโนมัติแบบโรตารี ดังรู ปที่ 4 ซึ่งมีข้นั ตอนการทางาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบบรับข้อมูลจากคียแ์ พดที่กาหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและความชื้นสุ ดท้าย จากนั้น
ระบบรับค่าเซ็ นเซอร์ ได้แก่ เซ็ นเซอร์ วดั อุณหภูมิ รุ่ น K-Type โดยมีตวั ขยายสัญญาณDigital Module for K-Type
(MAX6675) เซ็นเซอร์น้ าหนัก (Load Cell Sensor) โดยมีตวั ขยายสัญญาณ Weight Sensor Module (HX711)
ขั้ น ตอนที่ 2 จากนั้ น ระบบประมวลผลตามเงื่ อ นไขการท างานของระบบด้ว ยหน่ ว ยประมวลผลของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ขั้นตอนที่ 3 แสดงค่าอินพุตต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิภายในห้องอบ น้ าหนักของวัสดุ ออกจอ LCD
ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการทางานของอุปกรณ์ ได้แก่ รี เลย์ใช้ในการควบคุมการ เปิ ด-ปิ ดการทางานของ
ตัวสร้างความร้อน (Heater) ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
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รู ปที่ 3 ระบบควบคุมเครื่ องอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี

รู ปที่ 4 ผังงานโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่ องอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี
4. ผลกำรวิจัย (Results)
ผลกำรอบแห้ งข้ำวเปลือกด้วยระบบอบแห้ งอัตโนมัติแบบโรตำรี
จากผลการทดสอบการประยุกต์ใช้เครื่ องอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี ทั้งหมด 32 การทดลอง สามารถ
แสดงผลการเปรี ยบเที ยบค่าความชื้ นมาตรฐานเปี ยกเที ยบกับ เวลาที่ ใช้ในการอบแห้ง ได้ดังรู ป ที่ 4 โดยก าหนด
เงื่อนไขของการอบแห้งคือระบบจะหยุดทางานเมื่อค่าน้ าหนักลดลงจนค่าความชื้นมาตรฐานเปี ยกน้อยกว่า 14%
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รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบค่าความชื้นมาตรฐานเปี ยกหลังการอบแห้งที่ปริ มาณข้าวต่างๆ
จากผลการอบแห้งข้าวเปลื อกด้วยเครื่ องอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี แสดงการเปลี่ ยนแปลงความชื้ นกับ
ระยะเวลาการอบเมื่อสังเกตุจากปริ มาณข้าวเปลือกที่อยู่ในห้องอบที่ 50, 100, 150 และ 200 กิโลกรัม โดยเริ่ มต้นค่า
ความชื้ น ที่ 29% ถึ ง 32.20% (มาตรฐานเปี ยก) พบว่ า การลดลงของความชื้ น มี ล ัก ษณะเอ็ ก โปแนนเชี ย ล
(Exponential) ตามระยะเวลาการอบที่ได้ควบคุมไว้ที่ความชื้นน้อยกว่า 14% (มาตรฐานเปี ยก) ระบบจะหยุดการอบ
อัตโนมัติและหากยังไม่ถึงค่าที่กาหนดไว้ เครื่ องอบจะทาการอบต่อไปรอบละ 30 นาที โดยที่ความชื้นสุ ดท้าย 9.2%
ที่ปริ มาณการอบ 50 กิโลกรัม ที่ความชื้นสุ ดท้าย 11.8% ที่ปริ มาณการอบ 100 กิโลกรัม ที่ความชื้นสุ ดท้าย 12.8% ที่
ปริ ม าณการอบ 150 กิ โลกรั ม และที่ ค วามชื้ น สุ ดท้าย 13.3% ที่ ป ริ ม าณการอบ 200 กิ โลกรั ม โดยก าหนดด้วย
โปรแกรมการทางานตรวจจับน้ าหนักข้าวเปลือกที่สัมพันธ์กบั ค่าความชื้นในระหว่างการอบข้าวระบบควบคุมการ
ทางานจะทาการตรวจสอบค่าทุกๆ 30 นาที เนื่ องจากจุดเริ่ มต้นของค่าความชื้นข้าวเปลือกมีความแตกต่างกัน ทาให้
ต้องทาการประเมินผลในสัดส่วนต่อกิโลกรัม สังเกตุได้วา่ ระยะเวลาการอบมีความสัมพันธ์ต่อปริ มาณข้าวเปลือก
ผลกำรวิเครำะห์ ค่ำพลังงำนในกำรอบแห้ งข้ ำวเปลือก
จากการวิเคราะห์ก ารใช้พ ลังงานไฟฟ้ าในแต่ ละน้ าหนักสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 เมื่อเปรี ยบเที ยบ
ต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อการอบแห้งข้าวเปลือก 1 kg ของการอบที่น้ าหนัก 50, 100, 150 และ 200 kg.พบว่า การ
อบแห้งข้าวเปลือกที่น้ าหนัก 150 kg ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อการอบแห้งน้อยที่สุด คือ 0.19 kWh คิดเป็ น 0.77 บาท/kg
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ซึ่ งเหมาะสมสาหรับการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยต้นแบบเครื่ องอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี ที่ใช้ในงานวิจยั แสดง
กราฟเปรี ยบเทียบดังรู ปที่ 5
ตำรำงที่ 1 การเปรี ยบเทียบต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อการอบแห้งข้าวเปลือกที่น้ าหนักต่างๆ
น้ำหนักข้ำวเปลือก
พำรำมิเตอร์
50kg
100kg
150kg
พลังงานไฟฟ้า (unit)
16.29
21.81
28.95
ค่าไฟฟ้า (4 บาท/ unit)
65.16
87.24
115.80
เวลาอบ (min/kg)
2.69
1.68
1.37
ค่าไฟ (บาท/ kg)
1.30
0.86
0.77
พลังงานไฟฟ้า (kWh/kg)
0.32
0.22
0.19
ค่าน้ าหนักที่หายไป (kg)
5.95
11.85
14.82
ค่าความชื้นที่หายไป (% w.b.)
20.70
20.40
16.20
สู ญเสี ยน้ าหนักข้าว (%)
11.86
11.74
9.90
ความชื้นที่สามารถลดได้ (%)
69.23
63.35
55.86
อุณหภูมิสูงสุ ดเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิภายนอก ๐C
28.00
27.80
27.50

200kg
39.20
156.80
1.38
0.79
0.20
20.22
17.90
10.13
57.37
26.90

จากตารางที่ 1 สามารถสรุ ปได้ว่าเมื่ อเปรี ยบเทียบข้อมูลต่างๆต่อการอบที่ น้ าหนักแตกต่างกับโดยคิดเป็ น
การเปรี ยบเทียบผลต่อกิโลกรัม เพื่อให้เห็นถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น กรณี 50 kg สังเกตุได้ว่าใช้เวลาในการอบน้อยต่อ
กิโลกรัมเพื่อให้ได้ค่าความชื้นที่มาตรฐานเปี ยกต่ากว่า 14% ใช้เวลาในการอบต่อกิโลกรัมที่มาก เนื่องจากความร้อน
ช่วงเริ่ มต้นใช้เวลาเพิ่มอุณภูมิ ประมาณ 30 -40 นาที ส่งผลให้ตน้ ทุนเชิงเวลาสูงกว่าปกติ และระบบมีการทางานและ
ตรวจสอบน้ าหนักทุกๆ 30 นาที เพื่อคานวณค่าความชื้นที่หายไป การของคิดเป็ นนั้นนาข้อมูลที่ได้มาออกแบบการ
ควบคุมการทางานแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับการควบคุมการทางานระบบควบคุมการ
อบแห้งข้าวเปลือก โดยใช้เซนเซอร์ ความแม่นยาสู งอ่านค่าน้ าหนักและหยุดการทางานเมื่อถึงค่าความชื้ นที่กาหนด
จากผลการทดสอบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบอบแห้งอัตโนมัติแบบโรตารี พบว่า ค่าพลังงานในการอบลด
ความชื้ นข้าวเปลื อกที่ ป ริ ม าณ 50 กิ โลกรั ม ใช้พลังงาน 1.152 MJ/kg ที่ปริ มาณ 100 กิโลกรัม ใช้พ ลังงาน 0.792
MJ/kg ที่ปริ มาณ 150 กิโลกรัม ใช้พลังงาน 0.684 MJ/kg ที่ปริ มาณ 200 กิโลกรัม ใช้พลังงาน 0.72 MJ/kg
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รู ปที่ 6 กราฟเปรี ยบเทียบต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อการอบแห้งข้าวเปลือก 1 kg
5. สรุปและอภิปรำยผล (Discussion and Conclusions)
งานวิจยั นี้ นาเสนอการหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมสาหรับการลดความชื้นในกระบวนการอบแห้งข้าวเปลือก
แบบโรตารี ดว้ ยลมร้อนแบบอัตโนมัติ วัตถุประสงค์เพื่อลดความชื้ นในข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุ โลก2 ความชื้ นตั้งต้น
เท่ากับ 29-32% (มาตรฐานเปี ยก) ใช้การออกแบบการทดลอง (Experimental Design) โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมการทางานการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยลมร้อนและพลิกกลับข้าวเปลือกที่อยู่ภายในตะแกงแบบโรตารี ระบบ
จะทางานเป็ นช่วงเวลาเพื่อทาการตรวจสอบน้ าหนักข้าวเปลือกให้มีค่าความชื้ นข้าวเปลือกที่ต่ากว่า 14% (มาตรฐาน
เปี ยก) ระบบจะหยุดการทางานอัตโนมัติ จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าปริ มาณข้าวเปลือกที่ใช้ในการอบมีผลต่อ
ระยะเวลาการอบซึ่ งจะท าให้เกิดเป็ นต้นทุ นการอบข้าว จุดสังเกตุที่ ส าคัญคือ ปริ มาณที่ อบข้าวน้อยสุ ด 50 kg แต่
ต้นทุนต่อกิโลกรัมในการอบมีค่าสู งเนื่องจากลมร้อนต้องใช้เวลาในการสร้างอุณหภูมิพอสมควร และหากใช้ปริ มาณ
ข้า วสู ง สุ ด 200 kg จะเกิ ด การไหลเวี ย นของอากาศไม่ ส ะดวกท าให้ ก ารน าพาความชื้ น ออกจากห้ อ งอบไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจึงต้องใช้เวลาในการอบที่นานขึ้นส่ งผลต่อต้นทุนการอบต่อกิโลกรัม เพราะฉะนั้นน้ าหนักที่เหมาะสม
ต่อการอบด้วยลมร้อนแบบโรตารี อยู่ที่ 150 kg ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่าการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยระบบอบแห้ง
อัตโนมัติแบบโรตารี ใช้วิธีการออกแบบการทดลองร่ วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ มีประสิ ทธิ ภาพในการลดความชื้ น
ได้ และความสามารถในการอบต่อรอบด้วยขนาดห้องอบ แรงลม และความร้ อน แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานต่อ
กิโลกรัมที่ปริ มาณการอบ 150 กิโลกรัม มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
6. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgment)
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบ ัน ทั่วโลกปล่อยก๊าซเรื อนกระจกกว่า 5 หมื่ นล้านตัน/ปี โดยคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นก๊ าซเรื อน
กระจกที่ ถูกปลดปล่อยสู่ ช้ นั บรรยากาศโลกสู งสุ ด และส่ งผลต่อปั ญหาการเกิดภาวะโลกร้อน แต่ก๊าซดังกล่าวก็มี
บทบาทสาคัญต่อการดารงชีพของสิ่ งมีชีวิต เพราะเป็ นสารตั้งต้นที่พืชใช้ผลิตอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง
ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ระบบดักจับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สาหรับการเพาะปลูกเรื อน
กระจกสมัยใหม่ เป้ าหมายคือการลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อนาไปใช้ในโรงเรื อนสมัยใหม่
เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร ระบบการตึ ง คาร์ บ อนไดออกไซ ด์ ใ นอากาศถู ก ออกแบบให้ ดั ก จั บ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ล อยอยู่ใ นอากาศผ่ า นฟิ ลเตอร์ โดยสารเคมี ที่ ใ ช้เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการตึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ มี 3 ชนิ ด ได้แก่ สารละลายไตรเอทาโนลามี น โมโนเอทาโนลามีน ( MEA ) และแคลเซี ยม
คาร์บอเนต จากนั้นก็สกัดเอาแก๊สชนิ ดนี้ ออกจากอากาศโดยให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 80 องศาเซลเซียส
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทาให้คาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์บริ สุทธิ์ จากการทดสอบหลัง
จัดสร้างต้นแบบ ผลการทดสอบคือสามารถดักคาร์ บอนไดออกไซด์ได้จริ งโดยมีอตั ราไหลของสารอยู่ที่ 7 ลิตรต่อ
ชัว่ โมง และสามารถดักได้เฉลี่ ยประมาณ 1500 ppm ต่อลิตร คิดเป็ นความสามารถในการทางาน 66.45 ppm/นาที
โดยสารละลายไตรเอทาโนลามีนมีอตั ราการคายซับมากที่สุด
คำสำคัญ: การตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ, การคายซับ, การอัดอากาศ
Abstract
Today, global greenhouse gas emissions exceed 50 billion tons/year. Carbon dioxide (CO2) is the highest
greenhouse gas released into the earth's atmosphere and affects the problem of global warming. But these gases
also play an important role in the sustenance of living things because it is a precursor that plants used to produce
food through the process of photosynthesis. Therefore, this research aims to investigate the application of a
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carbon dioxide capture system for modern greenhouse cultivation. The goal is to reduce the amount of carbon
dioxide in the air in order to use it in modern greenhouses to increase agricultural productivity. The Carbon
Dioxide Capture System is designed to trap airborne carbon dioxide through the filter. There are 3 types of
chemicals used to compare carbon dioxide capture efficiency: solution of triethanolamine, monoethanolamine
(MEA), and calcium carbonate. The gas is then extracted from the air by heating it to a temperature of 80 ° C.
This process turns carbon dioxide into pure carbon dioxide. According to the tests of the prototype, the result was
that it was able to actually trap CO2 with a flow rate of 7 liters per hour and could capture on average around
1500 ppm per liter, which represents a working capacity of 66.45 ppm/min. The triethanolamine solution had the
highest rate of absorption.
Keywords: carbon dioxide capture, desorption, compressed air
บทนำ
ในปั จจุบ ัน ทั่วโลกปล่อยก๊าซเรื อนกระจกกว่า 5 หมื่ นล้านตัน/ปี โดยคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นก๊ าซเรื อน
กระจกที่ถูกปลดปล่อยสู่ ช้ นั บรรยากาศโลกสู งสุ ด และส่ งผลต่อปั ญหาการเกิดภาวะโลกร้อน (Natt W., 2021) แต่
ก๊ า ซดัง กล่ า วก็ มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การด ารงชี พ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต เพราะเป็ นสารตั้ง ต้น ที่ พื ช ใช้ ผ ลิ ต อาหารโดย
กระบวนการสังเคราะห์แสง
ในช่ ว งระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่ า นมาหลายประ เทศทั่ ว โลกเริ่ มหั น กลั บ มาให้ ค วามส าคั ญ กั บ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ม ากขึ้นในหลายด้าน ทั้งนี้ เพื่ อแก้ไขปั ญ หาโลกร้ อนที่ นับ วันจะมี แต่ ร้ายแรงขึ้ นทุ กขณะ มี
การศึกษาและการวิจยั มากมายเพื่อหาวิธีลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่ช้ นั บรรยากาศให้มากที่สุด
รวมถึงการนาก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ผสมอยูใ่ นอากาศกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งในอุตสาหกรรมด้านต่าง
ๆ มากมาย ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านการเกษตร โดยหนึ่งในประโยชน์สาคัญของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือ
การใช้เป็ นปั จจัยหลัก ในการเจริ ญเติบโตของพื ช เนื่ องจากการสังเคราะห์แสงเพื่ อสร้างอาหารของพื ช นั้นจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2018) ที่ปะปน
อยู่ในอากาศ หากแต่ดว้ ยความบริ สุทธิ์ ที่ต่า ประกอบกับสัดส่ วนที่น้อยเพียงประมาณ 0.03% ในอากาศ (จุฑารัตน์
ฉัตรวิริยาวงศ์, 2012) จึงทาให้ไม่เพียงพอสาหรับพืชบางชนิด ทาให้พืชมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ชา้ ลง และมีผลผลิต
ที่ น้ อ ยกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น หรื ออาจให้ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ไ ด้ ปั จ จุ บ ั น เริ่ มมี ก ารน าแนวคิ ด ในการตึ ง ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งด้วยเครื่ องจักรขนาดใหญ่ เพื่อเก็บสะสมและกรอง
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้บริ สุทธิ์ เพื่อนาไปขายให้แก่แหล่งที่ตอ้ งการ เช่น แหล่งเกษตรกรรมที่ตอ้ งการปริ มาณ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สูง หากแต่ดว้ ยต้นทุนและเครื่ องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ยงั คงห่างไกลและ
มากเกินกว่าความจาเป็ นที่เกษตรกรทัว่ ไปจะสามารถจับต้องและนามาใช้ได้จริ งอยูด่ ี
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ทั้งนี้ จากการศึกษาสภาพปั ญหา ผลกระทบ และความเป็ นไปได้ต่าง ๆ ทาให้ทางผูจ้ ดั ทาเห็นถึงความสาคัญ
ของการพัฒ นาเทคโนโลยีใ นการตึ ง คาร์ บ อนไดออกไซด์เพื่ อ น ามาใช้ใ นโรงเรื อ นสมัย ใหม่ เพื่ อ ช่ วยเร่ ง การ
สังเคราะห์แสงของพืช ให้มีความสมบูรณ์และมีความเร็ วในการเจริ ญเติบโตมากขึ้น และยังเป็ นการเพิม่ แนวทางการ
ลดปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่กาลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในอนาคตอีกด้วย การศึกษาที่ผ่านมามุ่งเน้นไป
ที่การดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ยตัวดักจับชนิ ดต่าง ๆ เช่น ไตรเอทาโนลามีน (Liu X.W., 2007) โมโนเอทาโน
ลามีน ไดเอทาโนลามีน (Kamarudin K.S.N, 2013; ปรี ชา กสิ กรรมไพบูลย์, 2017) ไบเดนเทต ไบคาร์บอเนต (Leon
M., 2010) และเตตระเอทิ ลี น เพนตะมี น (ณั ฐ ธยาน์ พงศ์ ส ถาบดี , 2015) ตลอดจนการสร้ า งเครื่ อ งรี ไซเคิ ล
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องนั ก วิ จัย สหรั ฐ (ณรงค์ เกี ย รติ รอดภัย , 2019) และเครื่ อ ง DAC (Direct Air Capture)
เทคโนโลยีดกั จับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของบริ ษทั ในสวิสเซอร์แลนด์ (สุดาภร จิรานุกรสกุล, 2016)
การศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบการตึงคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ สาหรับ
ใช้ในการปลู ก พื ช ภายในโรงเรื อน และศึ ก ษาการใช้คาร์ บ อนไดออกไซด์ของพื ชในการเคราะห์ แสง และการ
เจริ ญเติบโต นอกจากนี้เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพการตึงและคายซับคาร์บอนไดออกไซด์
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำรออกแบบและสร้ ำงระบบกำรตึงคำร์ บอนไดออกไซด์
ระบบจะมี ส่ ว นส าคัญ อยู่ 5 ส่ ว นด้ ว ยกั น แสดงดั ง รู ป ที่ 1 ได้ แ ก่ (1) ส่ วนโครงสร้ า ง (2) กล่ อ งดั ก
คาร์ บอนไดออกไซด์ (3) ถาดปล่อยสาร (4) แผงดักคาร์ บอนไดออกไซด์ และ (5) ถังเก็บสาร โดยแต่ละส่ วนจะมี
หน้าที่ดงั นี้ ส่ วนโครงสร้างทาหน้าที่รองรับส่ วนอื่น ๆ และนอกจากนี้ ยงั มีบริ เวณอ่างซึ่งไว้ใช้พกั สารในระบบ และมี
ปั๊ ม เพื่ อ ให้ ส ารสามารถหมุ น ภายในระบบ ในกรณี ที่ มี ค าร์ บ อนไดออกไซด์ น้ อ ย สารอาจไม่ ส ามารถดั ก
คาร์ บอนไดออกไซด์ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ จึ งต้องมี การปล่อยสารวนซ้ าเพื่อให้สารสัมผัสกับอากาศได้มาก
ยิ่งขึ้น โดยมีกล่องดักคาร์ บอนไดออกไซด์ ทาหน้าที่ดกั คาร์ บอนไดออกไซด์ให้อยู่ภายใน เพื่อให้สารที่ไหลผ่านมี
โอกาสสัมผัสคาร์ บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น หลังจากนั้น ถาดปล่อยสาร ทาหน้าที่พกั สารและปล่อยสารออกไป
เพื่อให้สารสามารถดักคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีอตั ราการไหลอยู่ที่ 0.3 ลิตร/นาที ซึ่ งเป็ น
อัตราเร็ วที่ไม่จาเป็ นต้องวนสารซ้ าในสภาพพื้นที่อากาศปกติ นอกจากนี้ แผงดักคาร์บอน ช่วยให้สารสามารถสัมผัส
กับอากาศได้มากขึ้น และยังช่วยตึงคาร์ บอนให้คา้ งอยู่ภายในกล่องดักคาร์ บอนไดออกไซด์ และสุ ดท้าย ถังเก็บสาร
ทาหน้ากักเก็บสารที่ผ่านระบบมาเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อนาสารที่เก็บไปผ่านความร้อน และทาให้เกิดปฏิกิริยาและคาย
ซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
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รู ปที่ 1 ส่วนประกอบระบบตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสาหรับปลูกพืชในโรงเรื อน
2. สำรเคมี และอุปกรณ์ ทดสอบ
สารที่ใช้เป็ นฟิ ลเตอร์ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าสารเคมีที่เหมาะจะนามาใช้
เป็ นฟิ ลเตอร์ ในการดักจับได้แก่ ไตรเอทาโนลามีน โมโนเอทาโนลามีน ( MEA ) และแคลเซียมคาร์ บอเนต เพราะ
สารทั้งสามตัวมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถดักจับคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ และมีราคาต่า มีอุณหภูมิในการคายซับที่
เหมาะสมต่อการนาไปใช้ในชุดดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ งจะทาให้สารไหลผ่านแผลงที่มีการปล่อยให้อากาศ
ไหลผ่าน เพื่อให้สารสัมผัสกับคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ผสมอยู่ในอากาศ และดักจับเอาไว้ ก่อนจะไหลลงสู่ ถงั บรรจุ
ซึ่งต้องมีการนาไปผ่านความร้อนเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาคายซับต่อไป โดยวัดปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านอุปกรณ์
sensor MQ-135 ซึ่งต่อเข้ากับ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Arduino Uno (รู ปที่ 2)
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รู ปที่ 2 โมดูลเซ็นเซอร์ MQ-135 และ Arduino Uno
3. กำรทดสอบและประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรตึงคำร์ บอนไดออกไซด์
ทดสอบเลื อ กสารเคมี ที่ ใ ช้ เป็ นซั บ ในการดั ก จับ คาร์ บ อนไดออกไซด์ เปรี ยบเที ย บปริ มาณการตึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถตึงได้จากสารเคมีซ่ ึงเป็ นซับทั้ง 3 ชนิด ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาสารที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งที่สุด และสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ทดสอบใช้งานระบบในการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
โดยเปรี ยบเที ยบปริ มาคาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ส ามารถคายซับออกมาได้ ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ
บริ เวณที่ทดสอบ และปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดักภายในชุดดัก เทียบกับระยะเวลาที่ใช้ดกั และการคายซับ
โดยวัดปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านอุปกรณ์ sensor MQ-135 นอกจากนี้ ทาการวิเคราะเพื่อประเมินความคุม้ ค่า
ของระบบตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ สาหรับการปลูกพืชในโรงเรื อน ว่ามีความคุม้ ค่าและเหมาะสมต่อการ
นาไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจหรื อไม่
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
1. ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพในกำรดักและคำยซับสำรเคมี เพื่อเลือกใช้ เป็ นซับในกำรดักจับคำร์ บอนไดออกไซด์
จากการทดสอบประสิ ทธิภาพในการดักและคายซับคาร์บอนไดออกไซด์ของสารเคมี 3 ชนิ ด ได้แก่ไตรเอทา
โนลามีน(TEA) โมโนเอทาโนลามีน(MEA) และ แคลเซี ยมคาร์ บอเนต โดยการนาสารทั้ง 3 ชนิ ดไปผ่านการอัด
คาร์ บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปิด และใช้คาร์ บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสี ยรถจักรยานยนต์ Yamaha Finn 115i ปี
2020 (เลขไมล์ 3464 กิ โลเมตร) ซึ่ งจากการวัดพบว่ามีอตั ราการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์เฉลี่ยที่ ประมาณ 800
ppm/นาที เป็ นเวลา 10 นาที และวัดที่สภาพอากาศในพื้นที่ปิด ซึ่งมีปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์เริ่ มต้นที่ 226.1 ppm
พบว่า ไตรเอทาโนลามีน(TEA) และ โมโนเอทาโนลามีน(MEA) มีอตั ราการดักและคายซับที่ใกล้เคียงกัน
ในขณะที่แคลเซี ยมคาร์ บอเนตนั้นมีอตั ราการดักและคายซับที่น้อยกว่าอย่างชัดเจนดังแสดงในตารางที่ 1 และจาก
การจัดหาสารทั้ง 3 ชนิ ด พบว่าแคลเซี ยมคาร์ บอเนตมีราคาถูกที่สุด ในขณะที่ MEA มีราคาสู งที่สุด และจัดหาได้
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ค่อนข้างลาบาก ทางกลุ่มจึงได้เลือกใช้ TEA หรื อไตรเอทาโนลามีน ในการใช้เป็ นสารภายในระบบที่จะดาเนินการ
ออกแบบและจัดสร้างต่อไป
ตำรำงที่ 1 ปริ มาณการคายซับคาร์บอนไดออกไซด์ของสารแต่ละชนิด

ปริมาณการคายซับคาร์บอนไดออกไซด์
(ppm)

ปริมาณการคายซับคาร์บอนไดออกไซด์ของสารแต่ละชนิด
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2. ผลกำรทดสอบระบบกำรตึงคำร์ บอนไดออกไซด์ในอำกำศ สำหรับกำรปลูกพืชในโรงเรื อน
เมื่อจัดสร้างระบบตึงคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศตามที่ได้ออกแบบไว้เรี ยบร้อย จึงได้ดาเนิ นการทดสอบ
การทางานส่ วนต่าง ๆ เช่น ปั๊ มที่ใช้ดึงสาร อัตราการไหลของสาร พัดลมที่ทาหน้าที่อดั อากาศเข้าไปภายในกล่องดัก
และประสิ ทธิ ภาพของกล่องดัก ซึ่ งพบว่ าเมื่อเปิ ดปั๊ มเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดึงสารให้กลับมาวนผ่านถาดปล่อย
สารได้ เพราะมีแรงดันต่าไป แต่เมื่อเปิ ดพัดลมอัดอากาศจะทาให้ปั๊มสามารถดึงสารได้ในอัตราไหลที่ 0.7 ลิตร/นาที
ซึ่ งมากกว่าที่ ถ าดจะปล่อยสารได้ 7 ลิ ตร/ชั่วโมง จึ งต้องท าการแยกสวิ ตช์เพื่ อให้ส ามารถเปิ ดใช้งานแยกกันได้
ส่วนตัวกล่องและแผงดักคาร์บอนไดออกไซด์สามารถทาการดักและกักคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งหลังเปิ ดทางาน
10 นาที โดยไม่ใส่ สาร พบว่าจากปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ในกล่องมีค่าเพิ่มขึ้นเป็ น 1049.33 ppm จากที่เริ่ มต้นมี
ค่าเพียง 145.95 ppm
3. ผลกำรทดสอบปริมำณคำร์ บอนไดออกไซด์ในอำกำศที่ดักจับ และปริมำณ กำรคำยซับของสำรไตรเอทำโนลำมีน
ที่ผ่ำนระบบกำรตึงคำร์ บอนไดออกไซด์ในอำกำศ
ในการทดสอบปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่ดกั จับ และปริ มาณการคายซับของสารไตรเอทาโนลา
มี น ที่ ผ่ า นระบบการตึ ง คาร์ บ อนไดออกไซด์ใ นอากาศ ท าโดยใช้โ มดู ล เซ็ นเซอร์ MQ-135 ในการวัด ปริ ม าณ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ว ัด ภายในกล่ อ งดั ก ในระหว่ า งที่ เ ดิ น ระบบที่ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มซึ่ งมี ป ริ มาณ
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คาร์บอนไดออกไซด์ 226.10 ppm และวัดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในพื้นที่ปิดที่มีอากาศจากภายในถังใส่
สารซึ่ งถูกให้ความร้อน ซึ่ งสามารถวัดค่าคาร์ บอนไดออกไซด์ได้สู งสุ ดที่ ประมาณ 2000 ppm เนื่ องจากถึงความ
ละเอียดสูงสุดของเซ็นเซอร์
จากการทดสอบปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศที่ดกั จับ พบว่าปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใน
ระบบจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และเริ่ มเพิ่มขึ้นช้าลงหลังผ่านไปประมาณ 12 นาที แต่ยงั คงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป
ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2
จากการทดสอบปริ มาณการคายซับของสารไตรเอทาโนลามีนที่ผ่านระบบการตึงคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
อากาศพบว่ามีอตั ราการคายซับ ที่ม ากกว่าสารไตรเอทาโนลามี นที่ ผ่านการอัดคาร์ บอนโดยไม่ได้ผ่านระบบ ใน
ระยะเวลาที่เท่ากัน ซึ่งสังเกตได้จากการปริ มาณการคายคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เริ่ มคายตัง่ แต่ที่อุณหภูมิยงั เพิ่มขึ้นไม่
เต็ม ที่ ไปจนถึ ง 80 องศาเซลเซี ยส ในขณะที่ ส ารซึ่ งไม่ ผ่านระบบจะเริ่ ม มี ก ารคายซับ คาร์ บ อนไดออกไซด์เมื่ อ
อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส
4. ผลกำรวิเครำะห์ และประเมินผลทำงเศรษฐศำสตร์ วิศวกรรม
จากผลการทดสอบระบบตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ สาหรับปลูกพืชในโรงเรื อน ที่ได้ออกแบบและ
พัฒนาขึ้นโดยใช้แรงงานคนปฏิบตั ิงาน 1 คน กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยใช้งาน 15 วัตต์ต่อชัว่ โมง ความสามารถในการทางาน
ดัก คาร์ บ อนไดออกไซด์ด้วยสาร 7 ลิ ต รต่ อ ชั่วโมง สามารถคายซั บ ได้โ ดยประมาณ 2000 ppm ต่ อ สาร 1 ลิ ต ร
(เซ็ น เซอร์ ไม่ ส ามารถวัดค่ าเกิน 2000 ppm) ท างานปี ละ 300 วัน จากการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ พ บว่าระบบตึ ง
คาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศมีราคาค่าเครื่ อง 7,340 บาทและใช้เวลาในการทางาน 2,400 ชัว่ โมงต่อปี จึงกาหนด
อัตราการจ้าง 400 บาท จากการคานวณพบว่าค่าใช้จ่ายในการทางานของเครื่ อง 60 บาทต่อชัว่ โมง จุดคุม้ ทุน ในการ
ทางานเท่ากับ 5 ชัว่ โมงต่อปี และระยะเวลาในการคืนทุน 0.4068 เดือน
ตำรำงที่ 2 ปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในกล่องดัก เมื่อเปิ ดใช้งานระบบตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ที่
สภาพแวดล้อมมี่คาร์บอนไดออกไซด์ 226.10 ppm
ระยะเวลำ

ปริมำณคำร์ บอนไดออกไซด์

ระยะเวลำ

ปริมำณคำร์ บอนไดออกไซด์

(นำที)
0
1
2
3
4

(ppm)
127
188
298
424
533

(นำที)
16
17
18
19
20

(ppm)
1126
1382
1207
1292
1292

1023

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ระยะเวลำ
(นำที)

ปริมำณคำร์ บอนไดออกไซด์
(ppm)

ระยะเวลำ
(นำที)

ปริมำณคำร์ บอนไดออกไซด์
(ppm)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

582
717
807
906
940
1012
1049
1126
1207
1252
1249

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1249
1292
1382
1428
1524
1337
1382
1337
1524
1428

สรุปผล
จากการดาเนิ นงานออกแบบและสร้างระบบตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ผ่านการทดลองสอบโดยการ
ตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพอากาศปกติจานวน 5 ครั้ง ปรากฏว่าสามารถตึงคาร์ บอนไดออกไซด์ได้จริ งทุกครั้ง
โดยความสามารถในการทางานเฉลี่ย ดักคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ยสาร 7 ลิตรต่อชัว่ โมง สามารถคายซับได้ประมาณ
1500 ppm ต่อสาร 1 ลิตร คิดเป็ นความสามารถในการทางาน 66.45 ppm ต่อนาที และสารที่เหมาะสมจะใช้เป็ นซับ
ในการดักคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดคือไตรเอทาโนลามีน เนื่องจากมีปริ มาณการคายซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่
สู งที่สุด และยังเป็ นสารที่หาซื้ อได้ง่าย ปลอดภัย ประหยัด และสามารถนากลับไปใช้ซ้ าได้ ซึ่ งจากการคานวณทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่าระบบตึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมีระยะเวลาในการคืนทุน 0.4068 เดือน ซึ่งถือ
ว่ามีความคุม้ ค่า แม้ว่าวัสดุตน้ แบบที่ใช้ทาอาจไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากต้องการลดต้นทุนในการผลิตต้นแบบจึงนา
วัสดุเหลือใช้ หรื อไม่ใช้แล้วมาแปลง ทาให้ระบบอาจไม่สามารถกักเก็บได้เต็มที่ แต่ท้ งั นี้ก็ยงั สามารถดักและคายซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้จนเกินกว่าค่าที่เซนเซอร์ จะวัดได้ แสดงให้เห็นว่าระบบตึงคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
อากาศส าหรั บ การปลู ก พื ช ในโรงเรื อ นนี้ ยัง สามารถพัฒ นาต่ อ ไปเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานได้อีก มาก
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมยิง่ แสดงให้เห็นถึงความคุม้ ค่าในการใช้งาน ซึ่ งสามารถ
นาไปเป็ นแนวทางเพื่อพัฒนาต่อไปได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี และ 2) สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL 2)
โปรแกรมภาษา JavaScript 3) คลังโปรแกรม Vue.js และ Express.js และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้
และ แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) โดยสถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1.1) ส่ วนของโมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” 1.2) ส่ วนของเว็บแอป
พลิเคชันสาหรับจัดการข้อมูลที่แสดงผลอยูบ่ นโมบายแอปพลิเคชัน โดยในส่ วนนี้ ผูด้ ูแลระบบจะเป็ นผูจ้ ดั การข้อมูล
ต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่ พกั สถานที่ ราชการ และทริ ปแนะนาเป็ นต้น และ 2) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้มีต่อ โมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม”อยู่ในระดับ
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มากที่ สุ ดมี ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.98 และการประเมิ นด้วยแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) พบว่าได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.1 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย SUS
คำสำคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
Abstract
The objectives of this research were to develop a mobile application to promote tourism in Amphoe
Photharam, Ratchaburi Province and to survey user satisfaction towards the mobile application. The target group
used in this research consisted of 200 tourists traveling to Amphoe Photharam, Ratchaburi Province. The tools
used consisted of 1) MySQL database management program 2) JavaScript programming language 3) Vue.js and
Express.js libraries, and 4) User satisfaction and System Usability Scale (SUS) questionnaire. The statistics used
in the research were mean and standard deviation.
The results of the research were as follows: 1) The results of mobile application development to promote
tourism in Amphoe Photharam, Ratchaburi Province are divided into 2 parts: 1.1) The mobile application "Travel
Photharam" 1.2) The web application for managing the information displayed on the mobile application. The web
application is used by a system administrator to manage various information such as attractions, restaurants,
accommodation, places. service and recommended trips, etc. and 2) The user satisfaction study found that the
user's satisfaction with the mobile application “Travel Photharam” was at the highest level, with an average of
3.98, and the assessment with the System Usability Scale (SUS) questionnaire found that the average score was
71.1, which was higher than the average SUS score.
Keyword: mobile application, cultural tourism, Photharam District, Ratchaburi province
บทนำ
จัง หวัดราชบุ รีเป็ นจังหวัดท่ องเที่ ยวกลุ่ ม เมื องรองในพื้ น ที่ ภ าคกลางด้านตะวัน ตกที่ มี ภู มิ ป ระเทศและ
ประชากรที่หลากหลาย ทาให้จงั หวัดราชบุรีเต็มไปด้วยวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรม
เครื่ องปั้ น และอาหารที่ น่าสนใจมากมาย อย่างไรก็ตาม จากสถิติการท่องเที่ ยวแต่ละอาเภอของจังหวัดราชบุรีใน
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปี 2560 ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีพบว่า การท่องเที่ยวใน
อาเภอโพธารามยังมี ส ถิ ติก ารเข้ามาท่ องเที่ ย วค่ อนข้างน้อย ทั้งที่ มี ทุ นเดิ ม ทางวัฒ นธรรมที่ เก่ าแก่ และน่ าสนใจ
โดยเฉพาะในด้านความโดดเด่ น ทางด้า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เก่ า แก่ ด้านอาหาร และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ อาเภอโพธารายังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่ วมโครงการเมืองเกษตรสี เขียว (Green Agriculture
City) ซึ่ งเป็ นโครงการสาคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อพัฒนาพื้นที่ พัฒนาสิ นค้า และพัฒนาคนอย่างบูรณาการครบทุกภาคส่ วนและมีการคัดเลือก
พื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีศกั ยภาพและมีความโดดเด่นในการผลิตสิ นค้าเกษตรเป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตประจาวันของผูค้ นจานวน
มาก จากผลการสารวจการใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย ปี 2564 (ไตรมาส 4) ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
(2564) ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป ประมาณ 64.0 ล้านคน พบว่ามีผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต 54.6 ล้านคน (85.3%)
ผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ 60.6 ล้านคน (94.7%) และผูม้ ีโทรศัพท์มือถือ 55.5 ล้านคน (86.7%) โดยโทรศัพท์มือถือส่ วน
ใหญ่ (93%) เป็ นสมาร์ตโฟน และในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา คณะผูว้ ิจยั พบว่ามีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวในหลายจังหวัด อาทิ
สุ ธิรา, พิเชนทร์ , และแพรตะวัน (2560) ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เพื่อให้ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครแก่นกั ท่องเที่ยว
โดยโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลตาแหน่งปั จจุบนั ของผูใ้ ช้ แสดงข่าวจากเว็บไซต์และค้นหา
ข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนครได้ ในส่ วนของการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเค
ชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร พบว่าความพึงพอใจทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
สหัทยา (2562) ทาการวิจยั แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
ในแหล่งท่องเที่ยวจานวน 9 แห่ ง ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม จานวน 7 แห่ งที่อยู่ในชุมชนตาบลนางแล อาเภอเมือง
เชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย และทาการประเมินผลความพึ งพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว โดย
พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้โมบายแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
สรสิ นธุ์ (2561) ท าการวิจยั เรื่ องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวอาเภอ อู่ทอง
จังหวัด สุ พรรณบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และทาการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานในด้านต่าง ๆ
พบว่า ในด้านการออกแบบการใช้งานพบว่า แอปพลิเคชันมีความสวยงามทันสมัยสี สันดูสบายตา โดยมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดเท่ากับ 4.50 ในด้านประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลพบว่า แอปพลิเคชันทางานได้ตามคาสั่งของผูใ้ ช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.43 ในด้านการใช้งานแอปพลิเคชันพบว่า แอปพลิเคชันใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.54
สหัทยา, จงรักษ์, วราภรณ์, และสมประสงค์ (2562) ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันนาทาง
ท่องเที่ยวด้วยตนเองในพื้นที่ตาบลป่ าตึง อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย และประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน
โมบายแอปพลิเคชัน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมต่อโมบายแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.43
กรกช และจิ รวัฒ น์ (2562) ท าการวิจัยเรื่ องการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน บนสมาร์ ตโฟนโดยใช้เทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริ งสาหรับการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร พัฒนาและประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และประเมินความพึงพอใจ
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ของผูใ้ ช้ โดยพบว่าผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันและผลประเมินความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยวเท่ากับ
ค่าเฉลี่ย 4.23 และ 4.28 ตามลาดับ
พิชญ์สินี, ดลใจ, และวรรณพรรธน์ (2562) ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบนาทางการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจรผ่านสมาร์ตโฟนในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยเว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี และ
แอปพลิเคชัน Tour Ratchaburi บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ พบว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
4.23
ด้ว ยเหตุ น้ ี คณะผูว้ ิจัย จึ ง ได้เล็ง เห็ น ประโยชน์ ข องการน าสมาร์ ต โฟนมาใช้เพื่ อส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ย ว
เนื่องจากสามารถนามาพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันได้หลากหลายรู ปแบบและเข้าถึงผูใ้ ช้ได้อย่างสะดวก จึงได้ทาการ
พัฒนาโมบายแอพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นในอาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่ออานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทาง การตัดสิ นใจในการเลือก
สถานที่พกั ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ มกั จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางคณะผูว้ ิจยั
จึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยอยู่เสมอซึ่งคณะผูว้ ิจยั คาดว่างานวิจยั นี้ จะช่วยให้
ชุมชนโพธารามสามารถเพิ่มอัตราการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และช่วยยกระดับรายได้ของคนในชุมชนได้อย่าง
ยัง่ ยืน นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ ยงั ทาการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อโมบายแอพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม”
เพื่อปรับปรุ งโมบายแอพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้ได้ดียงิ่ ขึ้น
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. เครื่ องมือกำรวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ทาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และ
เว็บแอปพลิเคชันสาหรับจัดการข้อมูลทั้งหมดที่แสดงผลอยู่บนโมบายแอปพลิเคชัน ในส่ วนของการทดสอบระบบ
คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชัน “ท่ องเที่ยวโพธาราม” แบบมาตรา
ส่วน 5 ระดับและแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) แบบมาตราส่วน 5 ระดับ
2. กลุ่มเป้ ำหมำย
กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน
200 คน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
3. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
การพัฒนาโมบายแอพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี คณะผูว้ ิจยั ใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) แบบ Waterfall Model
(Royce, 1987) ตามรายละเอียดดังนี้
3.1 กำรเก็บรวบรวมควำมต้องกำรของระบบ (Systems and software requirements)
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คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมความต้องการของผูใ้ ช้โดยการจัดเวทีการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อร่ วมกัน
ระดมความคิด หารื อร่ วมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) และภาคีเครื อข่าย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ด้านนักท่องเที่ยว ด้านระบบการ จัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อทราบถึงความต้องการที่
แท้จริ งของชุมชนในพื้นที่ที่มี ความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรู ปแบบอาหารพื้นถิ่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ของ อาหารพื้นถิ่ น อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และจัดทาเส้นทางและโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบ และผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นต้นแบบ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
3.2 กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบ (Systems analysis and design)
เมื่อได้รับทราบความต้องการของผูใ้ ช้ในขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อ มู ล ความต้อ งการดัง กล่ า วและท าการออกแบบระบบโดยน าข้อ มู ล จากการวิ เคราะห์ ร ะบบมาเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละตารางในฐานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับการใช้งาน
ตามที่ได้วิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ จากนั้นดาเนิ นการออกแบบการแสดงผล (User Interface) ของโมบายและ
เว็บแอปพลิเคชัน
3.3 กำรพัฒนำและทดสอบระบบ (Systems development and testing)
การพัฒนาและทดสอบระบบดาเนิ นการไปพร้อมกัน โดยการพัฒนาระบบแบ่งเป็ น 3 ส่ วนประกอบได้แก่
1) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Android Studio และ 2)
การพัฒนาเว็บแอปพลิชนั โดยใช้ภาษาจาวาสคริ ปต์ โดยมีการใช้งานคลังโปรแกรม Vue.js เข้ามาช่วยในการพัฒนา
ในส่ วนของฝั่ งแสดงผล (Frontend) และ 3) ส่ วนของการติดต่อฐานข้อมูลจาก MySQL จากทั้งฝั่ งโมบายและเว็บ
แอปพลิเคชัน ผ่านทาง REST API ที่เขียนด้วยภาษาจาวาสตริ ปต์เช่นเดียวกัน แต่ใช้งานคลังโปรแกรม Express.js
จากนั้น ทาการทดสอบระบบทุกเมนูให้สอดคล้องกับการใช้งานของผูใ้ ช้
3.4 กำรดูแลระบบ (System maintenance)
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการบารุ งรักษาระบบซึ่ งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งโมบายแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานระบบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของระบบ แก้ไขปั ญหา เพิ่ม
ความปลอดภัย และการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
4. สถิติที่ใช้ ในกำรวิจัย
เมื่อได้ดาเนินการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเสร็ จสมบูรณ์แล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้โมบายแอพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย
แบบสอบถามใช้กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยนักท่อ งเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จานวน 200 คน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กัลยา, 2559) โดยนาผลที่
ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
5. ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
5.1 ผลกำรพัฒ นำโมบำยแอปพลิเคชัน “ท่ องเที่ยวโพธำรำม” เพื่อส่ งเสริมกำรท่ องเที่ยว อำเภอโพธำรำม
จังหวัดรำชบุรี
แอปพลิเคชันเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบ่งการทางานออกเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่ 1) โมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” สาหรับระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และ 2) เว็บแอปพลิเคชัน
สาหรับจัดการข้อมูลที่แสดงผลอยูบ่ นโมบายแอปพลิเคชัน
โมบายแอพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” เป็ นการนาเสนอข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ในอาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุ รี ในหลากหลายรู ป แบบ ได้แก่ สถานที่ /แหล่งท่องเที่ ยว ร้ านอาหาร ที่ พ กั และสถานที่ ราชการส าคัญของ
อาเภอ โดยในแต่ละสถานที่มีการอธิบายและคาแนะนาต่าง ๆ เช่น วันเวลาเปิ ด-ปิ ด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็ น
ต้น โดยผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกสถานที่ดงั กล่าว เก็บไว้เป็ นสถานที่ที่ชื่นชอบเพื่อกลับมาดูทีหลังได้ นอกจากนี้ แอป
พลิเคชันยังนาเสนอรู ปแบบการท่องเที่ยวที่แนะนาให้ผูใ้ ช้ควรไปแวะชมหรื อท่องเที่ยว โดยได้เรี ยงลาดับสถานที่
ท่องเที่ยว ร้านอาหารและที่พกั ตามลาดับ ดังรู ปที่ 1 ทั้งนี้ ผูใ้ ช้งานสามารถร่ วมพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวกับ
แอปพลิเคชันของเราได้ โดยสามารถเพิ่มข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มเติมได้โดยเข้าสู่ ระบบ
ผ่านบัญชี เฟสบุ๊ค และทาการเพิ่มข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ โมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” สามารถดาวน์
โหลดได้ผา่ นทาง Google Play Store

รู ปที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอของโมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม”
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ในส่ วนของเว็บแอปพลิเคชัน คณะผูว้ ิจยั ได้ออกแบบระบบให้ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พกั สถานที่ราชการ และทริ ปแนะนาเป็ นต้น ดังรู ปที่ 2, 3 และ 4 ตามลาดับ

รู ปที่ 2 หน้าจอการจัดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบนเว็บแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 3 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบนเว็บแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 4 หน้าจอการจัดการข้อมูลทริ ปแนะนาบนเว็บแอปพลิเคชัน
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5.2 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโมบำยแอปพลิเคชันเพื่อส่ งเสริมกำรท่องเที่ยว
อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
การวิเคราะห์หาความพึงพอใจในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองเข้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน และตอบแบบ
ประเมิน เพื่อประเมินหาความพึงพอใจในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน โดยมี จานวนผูต้ อบแบบประเมินทั้งหมด
จานวน 200 คน เป็ นเพศหญิง จานวน 108 คนและเพศชาย จานวน 92 คน ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี
ปี คิดเป็ นร้อยละ 68 และส่ วนใหญ่ มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 78 ทั้งนี้ ผูต้ อบแบบประเมิ นมี
ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยต่อโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้าน
การออกแบบอยูใ่ นเกณฑ์มาก ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ด้านการออกแบบ
ระดับควำมพึงพอใจ
เกณฑ์ กำรประเมิน
SD.
แปลผล
X̅
การจัดวางองค์ประกอบบนหน้าจอมีความเหมาะสม
3.83
0.73
มาก
เมนูของโมบายแอปพลิเคชันใช้งานง่าย
3.98
0.83
มาก
ตัวอักษรที่ใช้ในโมบายแอปพลิเคชันมีขนาดและรู ปแบบที่
3.92
0.74
มาก
เหมาะสม
รู ปภาพที่ใช้ในโมบายแอปพลิเคชันมีความชัดเจนและเหมาะสม
3.88
0.75
มาก
สัญลักษณ์ที่ใช้ในโมบายแอปพลิเคชันสามารถสื่ อความหมายได้ดี
4.07
0.74
มาก
ฟังก์ชนั การทางานของโมบายแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
4.04
0.70
มาก
การตอบสนองของโมบายแอปพลิเคชันมีความรวดเร็ว
3.97
0.78
มาก
เส้นทางท่องเที่ยวในอาเภอโพธารามที่แนะนาไว้ในโมบายแอป
4.03
0.67
มาก
พลิเคชันตรงกับความต้องการของท่าน
โมบายแอปพลิเคชันนาเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอโพ
3.99
0.67
มาก
ธารามได้อย่างถูกต้อง
โมบายแอปพลิเคชันช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในอาเภอ
4.11
0.66
มาก
โพธารามได้สะดวกยิง่ ขึ้น
คะแนนเฉลี่ยรวม
3.98
0.73
มาก
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นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการยืนยันการประเมินโมบายแอพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” คณะผูว้ ิจยั ได้นา
แบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996) ซึ่งเป็ นแบบสอบถามมาตรฐานที่ใช้วดั ความพึงพอใจ
ในด้านการใช้งาน (Usability) ของระบบสารสนเทศมาใช้ โดยผลการประเมินด้วยแบบสอบถาม SUS พบว่าได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.1 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย SUS ที่ 68 สะท้อนให้เห็นถึงเกณฑ์ความพึงพอใจด้านการใช้
งานอยูใ่ นระดับที่ดี (Bangor, Kortum, & Miller, 2008)
สรุปผล
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นโดยใช้โมบาย
แอปพลิ เคชัน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว อ าเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุ รี ซึ่ งผลลัพ ธ์ ข องการวิ จัย เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์คือ โมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” เพื่อส่ ง เสริ มการท่องเที่ยวในอาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ที่พร้อมใช้งาน และเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้จดั การข้อมูลการท่องเที่ยวให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ถือได้ว่าเป็ นการ
สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ให้เกิดการ
กระจายรายได้และการพัฒนาชุมชนโพธารามอย่างยัง่ ยืน
ส าหรั บ ผลการวิ เคราะห์ ห าความพึ ง พอใจในการใช้ง านของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ โมบายแอปพลิ เคชัน
“ท่องเที่ยวโพธาราม” แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ การประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามที่คณะผูว้ ิจยั จัดทาขึ้น
ซึ่งได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนในหัวข้อ “โมบายแอปพลิเคชันช่วยให้
ท่านเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ ยวในอาเภอโพธารามได้สะดวกยิ่งขึ้น” สู งที่ สุด และการประเมิ นความพึงพอใจด้วย
แบบสอบถาม System Usability Scale โดยผลการประเมินได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจด้านการ
ใช้งานอยูใ่ นระดับที่ดี
อย่างไรก็ตาม การใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยวโพธาราม” นั้นผูใ้ ช้จาเป็ นต้องใช้สมาร์ ตโฟนที่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์เท่านั้น ซึ่ งในอนาคตทางคณะผูว้ ิจยั มีแผนที่จะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “ท่องเที่ยว
โพธาราม” ให้รองรับกับระบบปฏิบตั ิการอื่น ๆ เช่น iOS
กิตติกรรมประกำศ
โครงการวิจยั การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่น โดยใช้โมบาย
แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ดว้ ยดี
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และสานักงานการวิจยั แห่งชาติ ที่ให้
ทุนอุดหนุนการวิจยั ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและสร้างระบบเซนเซอร์ เพื่อควบคุมการสภาพแวดล้อมสาหรับการปลูก
ผักแบบอควาโปนิ กส์ โดยการประยุก ต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการส่ งค่าที่เซ็นเซอร์ ตรวจวัดได้ไปเก็บบน
คลาวด์ (Cloud) ของ Thing speakTM และแสดงผลการวัดผ่านสมาร์ ทโฟน ควบคุมอุณหการควบคุมภูมิและความชื้น
ในอากาศทาได้โดยการสั่งเปิ ด-ปิ ดการทางานของหลอดไฟและพัดลมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ ทโฟน
ระบบที่ นาเสนอได้ทาการทดสอบโดยการทดลองปลูกผักสะระแหน่ ผักกวางตุง้ จี น และเลี้ ยงปลานิ ล ผลการวัด
สภาพแวดล้อมของเซ็ น เซอร์ ที่ แ สดงผลผ่า นแอปพลิ เคชัน บนสมาร์ ท โฟนถู ก น าไปเปรี ย บเที ย บกับ เครื่ องวัด
มาตรฐาน ซึ่ งได้ผลการวัดและค่าผิดพลาดเฉลี่ย ดังนี้ อุณภูมิในอากาศเฉลี่ย 26.13 C ค่าผิดพลาดเฉลี่ย 0.65% มีค่า
ความชื้นในอากาศเฉลี่ย 89.42% ค่าผิดพลาดเฉลี่ย 3.12% ค่าอุณหภูมิน้ าเฉลี่ย 25.7 C ค่าผิดพลาดเฉลี่ย 5.86% ค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง (PH) ของน้ าเฉลี่ ย 7.19 ซึ่ งเป็ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการเพาะปลูกผักสะระแหน่
กวางตุง้ จีนและการเลี้ยงปลานิล ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าระบบที่ออกแบบมีความเหมาะสมที่นาไปใช้ในการปลูกผักแบบ
อควาโปนิกส์ชนิดอื่นๆ ได้
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คำสำคัญ: อควาโปนิกส์ ระบบเซ็นเซอร์ ควบคุมสภาพแวดล้อม
Abstract
This paper presents the design and development of sensor systems to control environment for aquaponics
vegetable cultivation. The microcontroller is used to send the measured sensor values to Thing speakTM's cloud
and display the measurement results via smartphone. Temperature and humidity can be controlled by turning on off lamps and fans via the Blynk application on smartphone. The developed system was tested by conducting the
experiment of growing mint, Chinese white cabbage, and raising tilapia. The environment measurement results
from the sensor are displayed on the smartphone application. The values were then compared with those obtained
from a standard measuring tool. The average measurement and error values are as follows: average air
temperature is 26.13 C average error is 0.65%, average humidity is 89.42%, average error is 3.12%, average
water temperature is 25.7 C average error is 5.86%, average PH of water is 7.19% which is a suitable
environment for cultivate mint, Chinese white cabbage, and rising tilapia. Finally, the designed system can be
used for other aquaponics vegetable cultivation.
Keyword: Aquaponics, Sensor system, Environment control
บทนำ
การทาเกษตรกรรมนั้นสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อผลผลิตมากโดยเฉพาะการเพาะปลูก
พื ช แต่ ปั จจุ บ ันสภาพแวดล้อ มมัก จะคาดการณ์ ไ ม่ไ ด้ท าให้ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ไ ม่แน่ น อนและมี ค่ าใช้จ่ายในการดู แล
ค่อนข้างสู ง จึงได้มีการนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ร่ วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆ มาช่วยในการตรวจสอบและ
ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อพืชที่ทาการเพาะปลูก ช่วยอานวยความสะดวก ประหยัดเวลาในการทางาน
แก่เกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มผลผลิต เช่น [1] เสนอสถาปั ตยกรรมเครื อข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสาหรับเรื อน
กระจกปลูกผัก เพื่อลดต้นทุนการจัดการสภาพแวดล้อม จากการทดลองพบว่าเรื อนกระจกใช้งานได้จริ งและมีราคา
ประหยัด [2] ได้ผ ลิ ตชุ ดควบคุ ม ส าหรั บ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื่ อให้ บุ ค คลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายและ
สะดวกสบาย ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ระบบเซ็นเซอร์และ IoT สามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สาหรับบทความนี้ ได้นาเสนอการผสมผสานเทคโนโลยี IoT และระบบเซ็นเซอร์เข้ากับการทาเกษตรแบบ
หมุนเวียนเพื่อเป็ นการประหยัดทรัพยากรและลดการระบายของเสี ยออกสู่ สิ่งแวดล้อม โดยได้ออกแบบระบบให้
สามารถแสดงผลการวัดค่ าสภาพแวดล้อมที่สาคัญได้แก่ ค่าอุณหภูมิและความชื้ นในอากาศ ค่าอุณหภูมิและค่า PH
ของน้ า โดยสามารถแสดงผลผ่านสมาร์ ท โฟนทั้งแบบเวลาจริ งและสามารถแสดงข้อมูล ย้อนหลังได้ 4 สัปดาห์
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นอกจากนี้ ระที่นาเสนอยังสามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟและพัดลมเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นใน
อากาศผ่านสมาร์ทโฟน
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 อควำโปนิคส์ (Aquaponics)
อควาโปนิกส์ เป็ นระบบบูรณาการทางชี วภาพที่เชื่อมโยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบหมุนเวียนกับการผลิต
พืชผัก ดอกไม้ และ/หรื อสมุนไพรแบบไฮโดรโปนิกส์ [3] โดยอาศัยหลักที่ว่าน้ าทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ าอุดมไป
ด้วยธาตุอาหารซึ่ งเป็ นสารอาหารหลักสาหรับพืชที่ จะดูดซึ มสารเหล่านี้ ไปใช้ในการเจริ ญเติบโต และทาให้น้ ามี
ความสะอาดเพียงพอที่จะปล่อยทิ้ง หรื อถูกนากลับมาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพของน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์นอ้ ีกครั้ง อย่างไร
ก็ตามการนาระบบอควาโปนิ ก ส์ ไปใช้งานให้ ได้อย่างสมบู รณ์ น้ ัน สั ดส่ วนของสั ตว์น้ าและพื ช ที่ ป ลู ก จะต้องมี
ความสัมพันธ์กนั
1.2 IoT (Internet of Things)
Internet of Things (IoT) คื อ การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ มี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ฝั ง ตัว ภายใต้
โครงสร้างพื้นฐาน [4] ซึ่ งทาให้ผใู ้ ช้งานสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่น
การเปิ ด-ปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ ทางการเกษตร และการสั่งงานเครื่ องใช้ในชี วิตประจาวันต่างๆ ผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ - Node MCU ESP8266
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller : MCU) เป็ นอุปกรณ์ ที่ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารและควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ าโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมสัญญาณ Node MCU ESP8266 เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิ ดหนึ่ ง
ลักษณะการใช้งานเป็ นแบบ Open Source มี ขนาดเล็ก มี พ้ืนที่ เขียนโปรแกรมจานวนมาก และสามารถเชื่ อมต่ อ
WiFi ได้โดยใช้โมดูล ESP8266 จากข้อดีเหล่านี้ ทาให้สามารถประมวลผลโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ วเหมาะสาหรับ
งาน Smart Home และ IoT
1.4 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor Technology)
เซ็นเซอร์ (Sensor) คือ ชุดอุปกรณ์ วงจร หรื อ ระบบ ที่ทาหน้าที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรื อ
ลักษณะของสิ่ งต่างๆ โดยรอบวัตถุเป้าหมาย [5] อุปกรณ์เซ็นเซอร์สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ตามคุณสมบัติใน
การตรวจวัด ประกอบด้วย
1. เซ็นเซอร์ดา้ นกายภาพ (Physical Sensor) คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ
เป็ นเซ็นเซอร์ที่ใช้เซลล์พิเศษที่มีความไว ต่อ แสง อุณหภูมิ สนามแม่เหล็ก ความชื้น การสั่นสะเทือน เสี ยง และ
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ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ ของสภาพแวดล้อม เช่น แรงยืด การเคลื่อนไหวของอวัยวะ รวมทั้ง สารพิษ สารอาหาร
เป็ นต้น
2. เซ็นเซอร์ดา้ นเคมี (Chemical Sensor) คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดสารเคมีต่างๆ โดยอาศัยปฏิกิริยา
จาเพาะทางเคมี และมีการแปลงเป็ นข้อมูลหรื อสัญญาณที่สามารถอ่านวิเคราะห์ได้ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมี
ปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อม หรื อดินและน้ า
3. เซ็นเซอร์ทางชีวภาพ (Biosensor) คือ เซ็นเซอร์ที่อาศัยเทคนิคการนาสารชีวภาพ (Biological Recognition
Material) มาเป็ นตัวทาปฏิกิริยาจาเพาะกับสารเป้าหมาย เช่น เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด
2. กำรออกแบบ
การออกแบบระบบเซนเซอร์เพื่อควบคุมการปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
1. ส่ ว นระบบควบคุ ม และแสดงผล ระบบที่ น าเสนอมี บ ล็ อ กไดอะแกรมแสดงการท างานดัง รู ป ที่ 1
ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิน้ า และเซ็นเซอร์วดั ค่าความเป็ นกรด
- ด่างของน้ า เมื่อเริ่ มการทางานเซ็นเซอร์ จะทาการวัดค่าสภาพแวดล้อมและส่ งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์
Node MCU ESP8266-12E จากนั้นข้อมูลจะถูกส่ งไปเก็บ บนคลาวด์ของ Think SpeakTM และแสดงผลบนสมาร์ ท
โฟน นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นได้ ด้วยการสั่งเปิ ดปิ ดหลอดไฟและพัดลมผ่านแอป
พลิเคชัน Blynk เพื่อควบคุมการสภาพแวดดล้อม

รู ปที่ 1 ระบบควบคุมและแสดงผลของระบบเซ็นเซอร์ที่ออกแบบ
2. โครงสร้างของระบบเซนเซอร์ เพื่อควบคุมการปลูกผักแบบอควาโปนิ กส์ โดยโครงสร้างทั้งหมดมีขนาด
กว้าง 100 ซม. ยาว 120 ซม. สู ง 150 ซม. ดังแสดงในรู ปที่ 2 โครงสร้ างของระบบประกอบด้วย 2 ส่ วนคือส่ วน
ด้านบนใช้ในการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ และส่วนที่อยูด่ า้ นล่างเป็ นส่ วนสาหรับ ทาการเลี้ยงปลา โดยมีป๊ั มน้ าเพื่อ
นาน้ าจากถังเลี้ยงปลากลับไปเป็ นหวุนเวียนให้กบั การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
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รู ปที่ 2 โครงสร้างระบบเซ็นเซอร์ที่ออกแบบ
3. กำรทดสอบระบบเซ็นเซอร์ เพื่อควบคุมกำรปลูกผักแบบอควำโปนิกส์
ในหัวข้อนี้ นาเสนอการสร้างและทดสอบระบบเซ็นเซอร์ เพื่อควบคุมการปลูกผักแบบอวาโปนิ กส์ที่ โดยได้
ทดลองทาการทดลองปลูกผัก 2 ชนิ ดคือ ผักสะระแหน่และผักกว้างตุง้ จีน เนื่ องจากเป็ นพืชที่ปลูกง่าย เจริ ญเติบโต
เร็ว ใช้พ้นื ที่ในการเพาะปลูกไม่มากและนิยมนามาประกอบอาหาร ร่ วมกับการเลี้ยงปลานิ ล การทดลองปลูกผักแบบ
อควาโปนิกส์ในระบบที่สร้างแสดงดังรู ปที่ 3 โดยได้แยกทาการทดสอบระบบที่ออกแบบเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบการทางานของเซ็นเซอร์ ต่างๆ โดยทาการวัดค่าทั้งหมด 10 ครั้ง ห่ างกันเป็ นระยะเวลา 10 นาที
จากนั้นนาผลการวัดที่อ่านได้จากระบบที่สร้างขึ้นไปเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้จากเครื่ องวัดมาตรฐาน ผลการวัดและ
ทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 โดยจากตารางที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้ นของอากาศภายในโรง
ปลูกผัก เนื่ องจากอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของผัก โดยอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทาให้ผกั เฉา ใบ
แห้งและทาให้ผกั เจริ ญเติบโตช้า โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการปลูกผัก 2 ชนิ ดนี้ อยู่ระหว่าง 20-33 C และ
ความชื้ นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 60-80% จากผลการวัดอุณหภูมิของอากาศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.13 C และมีค่าความ
ผิดพลาดเฉลี่ยเท่ากับ 0.65% ส่ วนค่าความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 89.42% และค่าความผิดพลาดเฉลี่ยเท่ากับ
3.12% จากตารางที่ 2 เป็ นการแสดงค่าอุณหภูมิและค่าความเป็ นกรด – ด่าง (PH) ของน้ าที่ เหมาะสมสาหรับการ
เลี้ ยงปลานิ ล โดยปลานิ ล เป็ นสั ต ว์เลื อ ดเย็น ไม่ ส ามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ นร่ า งกายให้ ค งที่ ไ ด้ เมื่ อ น้ ามี ก าร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันจะทาให้ปลาเกิดอาการช็อคและตายได้ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง
ปลานิลจะอยูใ่ นช่วง 25-32 C และค่า PH ของน้ าที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิ ลคือระหว่าง 5-9 ซึ่งผลการวัดแสดง
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ ยของน้ าเท่ากับ 25.7 C ค่าผิดพลาดเฉลี่ย 5.86% สามารถวัดค่า PH เฉลี่ ยของน้ าได้ 7.19 มีค่าวาม
ผิดพลาดเฉลี่ย 4.97%
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2. ทดสอบการแสดงผลการวัดแบบเวลาจริ ง และเรี ยกดู ผลการวัดย้อนหลังเป็ นเวลา 1 เดื อนผ่านระบบ
คลาวด์ดว้ ยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน รู ปที่ 4 แสดงกราฟผลการวัดค่าแบบเวลาจริ งที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆ เป็ น
เวลา 15 นาที โดยมีการแสดงผลทุกๆ 15 วินาที และรู ปที่ 5 แสดงกราฟผลการวัดย้อนหลัง 1 เดือน โดยแสดงผลเป็ น
รายสัปดาห์
3. ทดสอบการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดหลอดไฟ และพัดลมด้วยแอปพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ทโฟน เพื่อเป็ น
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นในอากาศ จึงได้ออกแบบระบบให้ผใู ้ ช้สามารถควบคุมการเปิ ดปิ ดหลอดไฟและ
พัดลมได้ตลอดเวลา โดยในการทดลองได้ทาการตั้งเวลาของการเปิ ด-ปิ ด หลอดไฟและพัดลมไว้ตามช่วงเวลาต่างๆ
บนแอปพลิเคชัน Blynk และเมื่อถึงเวลาที่กาหนดแอปพลิเคชันจะส่ งค่าไปยัง Node MCU เพื่อสั่งการทางานของ
อุปกรณ์ โดยรู ปที่ 6 แสดงการตั้งค่าเวลาการทางานของอุปกรณ์ ผ่านสมาร์ ทโฟน ซึ่ งผลการทดลองเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ นัน่ คือหลอดไฟและพัดลมมีการทางานตามเวลาที่ได้ต้ งั ค่า
ตำรำงที่ 1 ค่าอุณหภูมิและความชื้นอากาศภายในโรงปลูกผัก
ค่ ำอุณหภูมิ ( C )
ค่ำควำม
ครั้งที่
ระบบที่ออกแบบ
เครื่ องวัด
ผิดพลำด
1
26.3
26.3
0
มำตรฐำน
(%)
2
26.2
26.3
0.38
3
26.1
26.3
0.76
4
26.1
26.3
0.760
5
26.1
26.3
0.76
6
26.1
26.3
0.76
7
26.1
26.3
0.76
8
26.1
26.3
0.76
9
26.1
26.3
0.76
10
26.1
26.3
0.76
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย
0.65
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ค่ำควำมชื้น ( % )
ระบบที่ออกแบบ เครื่ องวัด
88.9
92.3
มำตรฐำน
88.8
92.3
89.2
92.3
89.2
92.3
89.5
92.3
89.5
92.3
89.8
92.3
89.9
92.3
89.8
92.3
89.6
92.3
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย

ค่ำควำม
ผิดพลำด
3.68
(%)
3.79
3.36
3.36
3.03
3.03
2.71
2.60
2.71
2.93
3.12
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ตำรำงที่ 2 ค่าอุณหภูมิและค่าความเป็ นกรด-ด่าง (PH) ของน้ า
ค่ ำอุณหภูมิ ( C )
ค่ำควำม
ครั้ง
ระบบที่
เครื่ องวัด
ผิดพลำด
ที่
ออกแบบ
มำตรฐำน
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26
27.3
26
27.3
26
27.3
26
27.3
26
27.3
26
27.3
26
27.3
25
27.3
25
27.3
25
27.3
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย

4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
8.43
8.43
8.43
5.86

ควำมเป็ นกรด-ด่ำง
ระบบที่
เครื่ องวัด
ออกแบบ
มำตรฐำน

ค่ำควำม
ผิดพลำด
(%)

7.17
6.84
7.16
6.84
7.16
6.84
7.17
6.84
7.18
6.85
7.19
6.85
7.24
6.85
7.25
6.84
7.19
6.86
7.18
6.85
ค่าความผิดพลาดเฉลี่ย

4.81
4.33
4.64
4.81
4.82
4.99
5.67
5.99
4.84
4.82
4.97

รู ปที่ 3 ระบบเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมการปลูกผักแบบอควาโปนิกส์
4. การทดสอบการเจริ ญเติบโตของผักสะระแหน่และกวางตุง้ จีน โดยใช้เวลาในการปลูก 30 วัน เริ่ มจากการ
เพาะเมล็ดกวางตุง้ จีนและชากิ่งสะระแหน่เป็ นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นนาต้นกล้าที่เพาะแล้วมาปลูกในแปลงปลูก
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ของระบบจากนั้นทาการสังเกตการเจริ ญเติบโตของสะระแหน่และกวางตุง้ จีน โดยทาการวัดความสูงและบันทึก
ข้อมูลเป็ นเวลา 30 วัน รู ปที่ 7 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของผักจะเห็นว่าในวันที่ 30 ผักมีการเติบโต
มากกว่าวันที่ 14 อย่างเห็นได้ชดั และเมื่อพิจารณาจากรู ปที่ 8 ซึ่งแสดงความสูงของผักจะเห็นว่าเมื่อวันที่ 14
ผักกวางตุง้ จีนมีความสูง 5 ซม. สะระแหน่มีความสูง 20 ซม. และในวันที่ 30 ผักกวางตุง้ จีนมีความสูง 15 ซม. และ
สะระแหน่มีความสูง 30 ซม. นัน่ คือผักโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว

รู ปที่ 4 ผลการวัดค่าจากเซ็นเซอร์แบบเวลาจริ ง

รู ปที่ 5 ผลการวัดค่าจากเซ็นเซอร์ยอ้ นหลัง 4 สัปดาห์
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รู ปที่ 6 การควบคุมการทางานของอุปกรณ์ผา่ นแอปพลิเคชัน Blynk

(ก)
รู ปที่ 7 การเจริ ญเติบโตของผัก (ก) 14 วัน (ข) 30 วัน

(ข)

รู ปที่ 8 กราฟความสู งของผักตั้งแต่ เพาะเมล็ดจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว
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4. สรุป
งานวิจยั นี้ ได้ออกแบบระบบเซนเซอร์ เพื่อควบคุมการสภาพแวดล้อมในการปลูกผักแบบอควาโปนิ กส์ โดยมี
การแสดงผลและควบคุมการทางานผ่านสมาร์ทโฟน ผลการทดสอบการทางานของระบบที่สร้างขึ้นโดยการปลูกผัก
สะระแหน่ ผักกวางตุง้ จีนและเลี้ยงปลานิ ล พบว่าระบบสามารถทางานได้ดีสามารถแสดงผลการวัดจากเซ็นเซอร์
ผ่านสมาร์ ท โฟนแบบเวลาจริ งและสามารถเรี ยกดูค่าย้อนหลังได้ 4 สัปดาห์ และยังสามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ด
หลอดไฟและพัดลมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟนได้ ทาให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศให้
อยู่ในสถาวะที่เหมาะสมได้ และผักที่ทดลองมีการเจริ ญเติบโตได้ดีสามารถทาการเก็บเกี่ยวได้ตามระยะเวลา และ
นอกจากนี้ระบบที่ออกแบบยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผักแบบอควาโปนิกส์ชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย
เอกสำรอ้ำงอิง
ธิติศกั ดิ์ โพธิ์ทอง, ประสิ ทธิ์ เมฆอรุ ณ และ สิ ทธิชยั ชูสาโรง, “การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริ ยะสาหรับเกษตรกรยุค
ใหม่ดว้ ยซอร์ฟแวร์รหัสเปิ ด และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง,” Naresuan Agriculture Journal., vol. 16, nos.
2, pp. 79–88, 2019.
S. Mare, G. Cvetan, D.Vladimir, K. Aleksandra, and B.Vesna, “Environmental parameters monitoring in
precision agriculture using wireless sensor networks,” Journal of Cleaner Production, vol. 88, pp. 297307, 2015.
S. Diver and L. Rinehart, “Aquaponics- Integration of Hydroponics with Aquaculture,” A publication of the
National Sustainable Agriculture Information Service (ATTRA), pp. 1-28, (originally published 2006;
updated 2010).
S. Perumal, N. M. Norwawi and V. Raman, "Internet of Things(IoT) digital forensic investigation model: Topdown forensic approach methodology," in Proc. Fifth Int. Conf. on Digital Information Processing and
Communications (ICDIPC), pp. 19-23, 2015.
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ . https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/1520-sensor
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เสนอการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ ายและระบบโลจิสติกส์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากมะพร้าวน้ าหอมในจังหวัดนครปฐมและสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เพื่อช่วยเหลือชุมชน
ในการจัดจาหน่ายและกระจายสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภค โดยได้เล็งเห็นถึงปั ญหาของการขายสิ นค้าชุมชน ที่มียอดขาย
สิ นค้าหน้าร้านในปริ มาณน้อยลง เนื่ องจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ดังนั้นจึงได้ออกแบบระบบซื้ อ-ขาย สิ นค้าชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยใช้โปรแกรมภาษา
PHP และ JavaScript ร่ ว มกับ WooCommerce ในการพัฒ นาระบบ ซึ่ งระบบประกอบด้วยจัด การสิ น ค้าคงคลั ง
ตะกร้าสิ นค้า การชาระเงินค่าสิ นค้า ระบบแจ้งเตือนการสั่งสิ นค้าผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบแจ้งเตือนระบบ
แจ้งเตือนการสัง่ สิ นค้าผ่าน Line Application และระบบรายงานยอดขายรวม จากผลการทดลองพบว่าระบบสามารถ
ซื้อขายสิ นค้าได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพ
คำสำคัญ: การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วูคอมเมิร์ช โควิด-19
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Abstract
This paper presents the development of online sales promotion and logistics system for value added
community products form aromatic coconut in nakhonpathom and prachuapkhirikhan. To solve the problem of
selling products to the community with less sales in the storefront due to the COVID-19 epidemic situation.
Therefore, a buy-sell system has been designed online community products to fix the problem, by PHP and
JavaScript programming language with WooCommerce to develop the system. The system consists of managing
inventory, shopping carts, payment of goods, electronic mail order notification system notification system,
notification system for ordering products via line application and total sales report system. The experimental
result showed that the system can be traded products effected.
Keyword: E-commerce, Woocommerce, Coronavirus disease starting in 2019
บทนำ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบนั ทาให้ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ป
สับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และกลุ่มแปรรู ปมะพร้าวน้ าหอม จังหวัดนครปฐม ประสบปั ญหาการขายสิ นค้า
ไปยังผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง อีกทั้งระบบการขายเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่เป็ น
การขายสิ นค้าผ่านหน้าร้าน จึงทาให้ยอดขายสิ นค้าตกต่าเป็ นอย่างมาก อีกทั้งผูป้ ระกอบการส่ วนมากยังขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ และระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถขายสิ นค้าในระบบออนไลน์
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นการเสี ยโอกาสในการเพิ่มช่องทางขายสิ นค้า ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการ
พัฒนาระบบส่ งเสริ มการขายสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสิ นค้าให้กบั กลุ่มวิสาหกิจ
ดัง กล่ าวโดยการเข้า ถึ งชุ ม ชนแบบมี ส่ วนร่ ว มและทั่วถึ ง ในการสร้ า งอาชี พ ความมั่น คงในรายได้ และพัฒ นา
ผลงานวิจยั ไปใช้ป ระโยชน์สูงสุ ดแก่ชุมชน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่ าผลผลิตทางการเกษตร เพื่ อเป็ นการสร้างเศรษฐกิ จให้กับชุ มชนสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทาให้มี การ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน และผูท้ ี่ เกี่ยวข้องได้นาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ไปพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพด้านการ
ผลิตให้ได้มาตรฐานสู งขึ้นแก่ชุมชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตวั สิ นค้าเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่ วมยกระดับมาตรฐาน
สิ นค้าให้ยงั่ ยืนและเป็ นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระบบการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผูแ้ ปรรู ปมะพร้าว
ในจังหวัดนครปฐมและสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผูแ้ ปรรู ปมะพร้าวในจังหวัดนครปฐม และ
สับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business : E-Business) [1]
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการดาเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเครื อข่ายที่
โดยใช้การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งกัน ผ่ า นช่ อ งทางโครงข่ ายโทรคมนาคม ไม่ ว่ าจะเป็ นการพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ
ติดต่อสื่ อสารและการท างานร่ วมกัน (Enterprise Communication Collaboration) หรื อระบบธุ รกิ จภายในองค์ก ร
(Internal Business System) โดยองค์ประกอบหลักของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
- การติดต่อสื่ อสารและการทางานร่ วมกัน การทาธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ต้องมีการติดต่อสื่ อสารกันแบบ
ทางไกล เช่ น จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) การตอบรั บ ด้ว ยเสี ย ง (Voice Mail) การโต้ต อบกัน ด้ว ยกระทู้
(Discussion Forum) ระบบสนทนาการประชุมทางไกลทั้งภาพข้อมูลและเสี ยง (Teleconferencing)
- การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นส่ วนช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจที่การซื้อขายสิ นค้าและบริ การ
- ระบบธุรกิจภายในองค์กร เช่น การประมวลผลรายการ (Transaction Processing) การวางแผนทรัพยากร
ขององค์ก ร (ERP) การจัดการลูก ค้าสั ม พันธ์ (CRM) ระบบควบคุมกระบวนการท างานภายในองค์ก ร (Process
Control System) เป็ นต้น
2. กำรพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ [2]
เป็ นส่วนหนึ่งของการทาธุรกิจแบบ E-Business หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์โดย สามารถที่จะช่วยสนับสนุ นการนาเสนอสิ นค้าและบริ การไม่ว่าจะเป็ นตัวบุคคล องค์กรหรื อ
ระหว่างตัวบุ ค คลกับ องค์ก รอีค อมเมิร์ซ หมายถึ ง เทคโนโลยีที่ ช่ วยสนับสนุ น (Technology-Enable) เพื่ อการท า
ธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ระบบ ATM (Automatic Telling Machine) สาหรับใช้ฝากและถอนเงินผ่านทางออนไลน์ของ
ธนาคาร ระบบแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ข่ าวสารทางธุ รกิ จ (Electronic Data Interchange : EDI) ส าหรับ ใช้แลกเปลี่ ย น
ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจระหว่างกันในระดับหน่วยงานหรื อองค์กรผ่านทางออนไลน์หรื ออิ นเทอร์เน็ต เป็ นต้น โดยอี
คอมเมิร์ซ หมายถึง สิ่ งอานวยความสะดวกที่ช่วยส่ งเสริ มกิจกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและหรื อภายนอกองค์กร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่ อให้บ รรลุ ผ ลในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยการประยุก ต์ใช้พ าณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ มี ก าร
ประยุกต์ใช้งานดังนี้
2.1 ด้านการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing)
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ปั จจุบนั การตลาดแบบค้าปลีก (Direct Retail Marketing) ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบหรื อช่องทางการขายมา
เป็ นอีคอมเมิร์ซผ่านทางเว็บไซต์บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นการปฏิรูปโฉมใหม่ของการสิ นค้าและโฆษณา
อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปรู ปแบบของการค้าปลีกจะมีท้ งั แบบการขายตรงโดยทัว่ ไปและแบบค้าปลีกทัว่ ไปสาหรับ
การขายค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Retailing) หมายถึง การขายสิ นค้าและบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรงผ่าน
ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ตอ้ งผ่านทางตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์สโตร์ ฟ
ร้อนท์ (Electronic Storefront) และอิเล็กทรอนิกส์มอลล์ (Electronic Mall)
2.2 ด้านการโฆษณาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Advertisement)
แม้การขายสิ นค้าและบริ การแบบค้าปลี กอิ เล็กทรอนิ กส์ จะเอื้ ออานวยให้กับ ผูบ้ ริ โภค แต่ ไม่ ได้มุ่ งเน้น
โฆษณาสิ นค้า และบริ การเป็ นส าคัญ ดั ง นั้ นจึ ง ท าให้ จุ ด สนใจในตั ว สิ นค้ า อาจน้ อ ยลงไป จึ ง จ าเป็ นต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยการโฆษณา (Advertisement) ทั้งนี้ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวสิ นค้าและบริ การ เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ เช่ น การโฆษณาโดยใช้แผ่นป้ าย (Banner Advertisement) การ
โฆษณาผ่านทางอีเมล์ (E-Mail Advertisement) และการโฆษณาผ่านทางออนไลน์ (Online Advertisement)
3.2.3 ด้านการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auction : E-Auctions)
การประมูลอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างในรู ปแบบที่อาศัยตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บ
ไซด์บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทาหน้าที่เสมือนเป็ นคนกลางหรื อนายหน้าขายสิ นค้าและบริ การตามข้อตกลงการ
ซื้ อ - ขายระหว่างผูซ้ ้ื อกับ ผูข้ ายในลัก ษณะการประมู ล เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น การเป็ นไปอย่างราบรื่ น บริ สุ ท ธิ์ และ
ยุติธรรม
2.4 ด้านการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
สาหรับองค์กรที่นาอีคอมเมิร์ซมาใช้บริ การ เพื่ออานวยความสะดวกในด้านต่างๆได้แก่ ลูกค้าสมาชิก เช่น
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Job Market) และชุมชนอิเล็กทรอนิกส์
2.5 ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)
หน่ วยงานภาครัฐสามารถดาเนิ นกิจกรรมในลักษณะเดียวกับอีคอมเมิร์ซ โดยผ่านช่องทางการสื่ อสารที่
เรี ยกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่งเป็ นวีการบริ หารจัดการหน่วยงานราชการสมัยใหม่โดยนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครื อข่ายสื่ อสารอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กำรทบทวนวรรณกรรม / สำรสนเทศ (information) ที่เกีย่ วข้อง
ศิริพร สุพงษ์ (2548) [3] ได้เสนอการสร้างเว็บไซต์ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชาร้าน Doi Tung
Top Tea นี้ เพื่อนาคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการทางานด้านการขายสิ นค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า การทาระบบสมาชิ ก
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รวมถึงระบบค้นหาสิ นค้าและแสดงรายละเอียดต่างๆ ของร้าน Doi Tung Top Tea โดยในการพัฒนาระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ตซึ่ งได้ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ใช้
ภาษา PHP ในการเขียนเว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชาร้าน Doi Tung Top Tea
รั ต ติ ก าล สุ ข ใหญ่ (2549) [4] ได้เสนอระบบพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากไม้ร้ า นใจนาง มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการทางานด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ส่งผลให้เจ้าของกิจการร้านใจนางสามารถตรวจสอบ
รายการสิ นค้าและใบสั่งซื้ อของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว นอกจากนี้ บุคคลโดยทัว่ ไปที่สนใจก็
สามารถเข้ามาดูรายละเอียดข่ าวสารประชาสัมพันธ์ของร้านใจนาง ซึ่ งอานวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้า สามารถ
ตรวจสอบสถานะ การดาเนิ นการจัดส่ งสิ นค้า อี กทั้งยังช่ วยประชาสั มพันธ์สินค้า การพัฒ นาระบบงานพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ผลิ ตภัณฑ์จากไม้ร้านใจนางในครั้งนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เ น็ต ซึ่ งได้
ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูลในรู ปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้ภาษา PHP ในการเขียน
เว็บไซต์ ประมวลผลการทางานใช้ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์วินโดว์เอ็กพี และใช้ Apache เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์
เบญจมาศ บุญเพิ่มพูน (2544) [5] ได้เสนอระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริ ษทั AKA Traders ระบบสามารถ
ทาการจัดการข้อมูลการซื้ อขาย สมัครสมาชิ กแสดงรายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้ อ ชาระเงิน การจัดส่ งสิ นค้าให้กับ
สมาชิก และผูด้ ูและระบบ และยังสามารถแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้า สมาชิกสามารถ เพิม่ ลบ แก้ไขข้อมูลในระบบ
ได้ ในส่ วนของข้อมูลสมาชิก โดยผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต และส่ วนของผูด้ ูแลระบบนั้นก็สามารถ เพิ่ม ลบ
แก้ไข แสดงรายงานข้อมู ล ในระบบ โดยใช้โปรแกรม Appserv เป็ นเว็บเซิ ร์ฟ เวอร์ ใช้ MySQL Database Server
จัดเก็บฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลผูใ้ ช้ทาการซื้ อสิ นค้า ข้อดีของระบบ คือ
โปรแกรม ง่ายต่อการจัดเก็บ ค้นหา หรื อแก้ไข รวมถึงการออกรายงานต่างๆ
นายประธาน คาจินะ (2548) [6] ได้เสนอระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านถักทอ โดยระบบ สามารถแสดง
รายเอี ยดของการสั่งซื้ อได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าใหม่ เพิ่ มลบและแก้ไขข้อมูลใน
ระบบได้ สามารถดูขอ้ มูลทัว่ ไปสามารถแก้ไขข้อมูลของลูกค้าข้อมูลส่ วนตัวได้ นอกจากนี้ เมื่อผูใ้ ช้ลงทะเบียนเพื่อ
สมัค รเป็ นสมาชิ ก สามารถที่ จ ะท าได้ต ลอดเวลา โดยผ่านระบบเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต ฏิ บัติ ก ารลี นุ ก ซ์ ระบบ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ข้อดีของระบบ คือ เป็ นระบบที่ใช้โปรแกรมแบบโอเพ่ น
ซอร์ ส (Open Source) จึงไม่ตอ้ งเสี ยค่าลิขสิ ทธิ์ โปรแกรม
ซึ่ งระบบมีประสิ ทธิ ภาพสู งในการทางานและยังมี
ความสามารถในเรื่ องของการรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดีขอ้ จากัดของระบบ คือ เป็ นระบบที่ใช้งานค่อนข้างยาก
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กำรออกแบบระบบส่ งเสริมกำรขำยสิ นค้ ำวิสำหกิจชุมชนแบบออนไลน์
ผูซ้ ้ อื

ข้อมูลการซื้ อขายสิ นค้า
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลการตรวจสอบการชาระเงิน

ข้อมูลสิ นค้า
ใบเสร็ จ
ข้อมูลประวัติการสัง่ ซื้ อสิ นค้า

ข้อมูลการเข้าระบบ
ข้อมูลการสมัค รสมาชิก
ข้อมูลการซื้ อสิ นค้า
ข้อมูลการชาระเงิน

ระบบซื้ อขายสิ นค้า
เกษตร

ผูข้ าย

ข้อมูลการขาย
ข้อมูลการสัง่ ซื้ อ
ข้อมูลการการชาระเงิน
ข้อมูลการตรวจสอบการชาระเงิน
ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลการซื้ อขายสิ นค้า

ข้อมูลการขาย
ข้อมูลการสัง่ ซื้ อ
ข้อมูลการการชาระเงิน
ยอดการขาย

ผูด้ ูแลระบบ

รู ปที่ 1 Context Diagram ระบบส่งเสริ มการขายสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนแบบออนไลน์
จากรู ป ที่ 1 แสดง Context Diagram ประกอบด้วยผูซ้ ้ื อ มีห น้าที่ ก รอกข้อมูล การสมัครสมาชิ ก การเข้าสู่
ระบบ การซื้ อสิ นค้า และการชาระเงิน มีการรับข้อมูลสิ นค้า ใบเสร็ จ ข้อมูลประวัติการสั่งซื้ อสิ นค้า ผูข้ าย มีการให้
ข้อมูลการซื้ อขายสิ นค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลการตรวจสอบ การชาระเงิน มีการรับข้อมูลการ
ขาย ข้อมูลการสั่งซื้ อ ข้อมูลการชาระเงิน ผูด้ ูแลระบบ มีการให้ขอ้ มูล การซื้อขายสิ นค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน
และข้อมูลการตรวจสอบการชาระเงิน มีการรับข้อมูลการขาย ข้อมูลการสั่งซื้ อ ข้อมูลการชาระเงิน ข้อมูลยอดการ
ขาย
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ผูซ้ ื ้อ

ข้อมู ลลูกค้า
รายงานการเป็ นสมาชิก

1
สมาชิก

D1

จัดเก็บข้อมูล

แฟ้มลูกค้า

รายงานการสมัคร

ผูด้ ูแลระบบ
ข้อมู ลลูกค้า

ชื่อผู้ใช้
ยืนยันการเข้าสู่ ระบบ

2

ชื่อผู้ขาย
เข้าสู่ ระบบ

สัง่ ซื้อสิ นค้า

รายงานการสัง่ ซื้อ
รายละเอีย ดสิ นค า้
ขาระเงิ น
ใบเสร็จรั บเงิน
เลือกสิ นค้า

ชื่อผู้ดูแลระบบ
Seller

ตรวจสอบชื่อผู้ใ ช้/รหัสผ่าน
ยืนยันการตรวจสอบ

D1

แฟ้มลูกค้า

D2

แฟ้มข้อมูลสิ นค้า

D3

แฟ้มข้อมูลการสัง่ ซื้อ

ข้อมู ลลูกค้า
3

สัง่ ซื้อสิ นค้า

ค้นหาสิ นค้า
รายละเอียดสิ นค้า

รายงานการชาระเงิ น
รายงานการสัง่ ซื้อ

ค้นหารายการสัง่ ซื้ อสินค้า
รายงานการสัง่ ซื้อสิ นค้า

ข้อมู ลการสัง่ ซื้ อ

รายการสัง่ ซื้อสิ นค้า
ค้นหารายการสัง่ ซื้ อสินค้า

4

รายงานการสัง่ ซื้อสิ นค้า

ค้นหารายการสัง่ ซื้ อสินค้า

รายงาน

รู ปที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 ระบบส่งเสริ มการขายสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนแบบออนไลน์
จากรู ปที่ 2 แสดงภาพรวมการเชื่อมโยงข้อมูลของการใช้งานของผูซ้ ้ื อเมื่อทาการสมัครสมาชิกข้อมูล จะ
ถูกนาไปจัดเก็บไว้ ทาให้สามารถลงชื่อเข้าใช้งานในส่ วนของการสั่งซื้ อได้ เมื่อทาการเลือกสิ นค้าและทาการสั่งซื้ อ
เสร็ จสิ้ น จะเข้าสู่ กระบวนการรายงานเพื่อให้ ผูข้ าย ตรวจสอบรายการสั่ง และยอดรวมสิ นค้า
กำรพัฒนำและทดสอบกำรทำงำนระบบซื้อขำยสิ นค้ ำชุมชน

รู ปที่ 3 หน้าระบบหมวดหมู่สินค้า
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จากรู ปที่ 3 แสดงหน้าระบบหมวดหมู่สินค้าโดยประกอบด้วยหมวดหมู่อาหาร เครื่ องดื่ม ของใช้ประดับ
ตกแต่ง สมุนไพร สิ นค้าเกษตรจากสวน สิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ปลูกต้นไม้แต่งสวน และหมวดสิ นค้าอื่น

(ก) หน้าระบบสั่งซื้อเอียดสิ นค้า
รู ปที่ 4 หน้าระบบสัง่ ซื้อ และรายเอียดสิ นค้า

(ข) หน้ารายละเอียดสิ นค้า

จากรู ป ที่ 4 (ก) แสดงแสดงรายละเอี ย ดระบบสั่ ง ซื้ อ เอี ย ดสิ น ค้า โดยประกอบด้ว ยรู ป สิ น ค้า ระบบ
ตะกร้าสิ นค้า และ 4 (ข)แสดงหน้ารายละเอียดสิ นค้า โดยส่ วนนี้จะอธิบายรายละเอียดต่างๆ

รู ปที่ 5 หน้าระบบสั่งซื้อสิ นค้า
จากรู ปที่ 5 ระบบสั่งซื้ อสิ นค้าประกอบด้วยรายละเอียดสิ นค้า ยอดสั่งซื้ อสิ นค้า การจัดส่ งสิ นค้า และส่ วน
คูปองส่งเสริ มการขาย

1053

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รู ปที่ 6 หน้าระบบชาระเงิน
จากรู ปที่6 แสดงหน้าระบบชาระเงิน ประกอบด้วยข้อมูลผูซ้ ้ือสิ นค้าซึ่งส่ วนนี้ขอ้ มูลในการจัดส่ งสิ นค้า และ
ส่ วนสรุ ปรายการสั่งซื้อสิ นค้าของผูซ้ ้ื อ โดยหลังจากชานะเงินผูซ้ ้ือจะต้องแจ้งหลักฐาน การชาระเงินโดยส่ วนนี้ เป็ น
ส่ วนให้ลูกค้าส่ งหลักฐานการชาระเงิน โดยจะมีการแนบรู ปถ่ายหลักฐานเข้ามาในระบบแจ้งชาระเงินเพื่อให้ผขู ้ าย
ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินของลูกค้า

รู ปที่ 7 หน้าระบบตรวจสอบยอดสัง่ ซื้อสิ นค้า
จากรู ปที่ 7 หน้าระบบตรวจสอบยอดสั่งซื้ อสิ นค้าส่ วนนี้ จะแสดงยอดสั่งซื้ อสิ นค้าทั้งหมดจากผูซ้ ้ื อเพื่อให้
ผูข้ ายได้ทราบและบริ หารจัดการส่ งสิ นค้าตามยอดการสั่งซื้อ
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รู ปที่ 8 หน้ารายละเอียดสั่งซื้อสิ นค้า
จากรู ปที่ 8 แสดงหน้ารายละเอียดสั่งซื้ อสิ นค้าส่ วนนี้ เป็ นส่ วนแสดงรายละเอียดของรายการสั่งซื้ อโดยเมื่อ
ผูข้ ายตรวจสอบสถานะ การสั่งซื้ อเสร็ จแล้วสามารถแก้ไขสถานะเป็ นการสั่งซื้ อสาเร็ จเพื่อปิ ดการขาย โดยรู ปที่
10 (ก) แสดงหน้าใบเสร็จค่าสิ นค้า ซึ่ งในระบบได้สร้างขึ้นโดยผูข้ ายสามารถ พิมพ์เอกสารใบเสร็ จค่าสิ นค้าให้ผซู ้ ้ื อ
ได้ (ข)แสดงหน้าใบส่ งสิ นค้า ซึ่ งเป็ นส่ วนผูข้ ายต้องพิมพ์เอกสารแล้วติดไปยังกล่องพัสดุของ ผูซ้ ้ื อเพื่อนาส่ งสิ นค้า
ต่อไป

(ก) หน้าใบเสร็จค่าสิ นค้า
(ข) หน้าใบส่ งสิ นค้า
รู ปที่10 หน้าระบบชาระเงิน และแจ้งหลักฐานการชาระเงิน
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สรุปผลวิจัย
งานวิจยั นี้ เสนอการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ ายและระบบโลจิสติกส์ เพื่ อการเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิ ตภัณฑ์
ชุมชนจากมะพร้าวน้ าหอมในจังหวัดนครปฐมและสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการ
จัดจาหน่ ายและกระจายสิ นค้าไปสู่ ผูบ้ ริ โภคโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP และ JavaScript ร่ วมกับ WooCommerce
ในการพัฒนาระบบซึ่งระบบประกอบด้ว ยจัดการสิ นค้าคงคลัง ตะกร้าสิ นค้า การชาระเงินค่าสิ นค้า ระบบแจ้งเตือน
การสั่งสิ นค้าผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบแจ้งเตือนระบบแจ้งเตือนการสั่งสิ นค้าผ่าน Line Application และ
ระบบรายงานยอดขายรวม
อภิปรำยผลกำรวิจัย
8.1 ปัญหาด้านระบบซื้อขายสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนออนไลน์
- ระบบซื้ อขายยังไม่ เป็ นที่ รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคมากนักทาให้ในระยะแรกยอดขายสิ นค้ายังไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมาย
- ระบบยังมีขอ้ ผิดพลาดการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์แจ้งเตือนการสั่งซื้ อ โดยจดหมายจะไปอยู่ ใน
จดหมายขยะ (junk mail) ของลูกค้าทาให้บางครั้งลูกค้าหาจดหมายการสั่งซื้อไม่พบ
8.2 ปัญหาด้านการเก็บข้อมูลสิ นค้าชุมชน
- เนื่ องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดทาให้การลงชุมชน การเก็บข้อมูลค่อนข้างยากลาบาก ซึ่งส่ งผลต่องานทา
ให้ล่าช้า
ข้ อเสนอแนะแนวทำงในกำรประยุกต์ และพัฒนำต่ อยอดงำนวิจัย
- พัฒนาระบบการบัญชี ครัวเรื อนเพิ่มในส่ วนหน้าระบบเพื่อให้ผูป้ ระกอบการชุมชนสามารถนาไปใช้งาน
และเป็ นประโยชน์ต่อการคิดบัญชีรายรับรายจ่ายของการจาหน่ายสิ นค้าได้อย่างเป็ นระบบ
- พัฒนาระบบส่ วนโปรแกรมให้สามารถดาวน์โหลดผ่าน google play store เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถดาวน์
โหลดและลงโปรแกรมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้น
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณหน่ วยบริ หารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ที่ ให้ ค วามอนุ เคราะห์ ส นับ สนุ น การท าวิจัย แด่ ค ณะที ม งานผูว้ ิจัย ด้วยดี เสมอมา และ
สนับสนุนทุนรวมถึงสถานที่ในการทาวิจยั แด่คณะผูว้ ิจยั จนวิจยั แล้วเสร็จ
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บทคัดย่อ
ตู ้ดู ด ความชื้ น โดยใช้ ก ารลดความชื้ น แบบควบแน่ น ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ไ อโอที ต้น แบบใช้ บ อร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ในการควบคุมการทางานโมดูลรี เลย์เพื่อให้ไปควบคุมการทางานของแผ่นเพลเทียร์
ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นตัวดูดความชื้นโดยใช้หลักการกลัน่ ตัวควบแน่ นเป็ นหยดน้ า เพื่อควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์ตามค่าที่
กาหนดไว้ และมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์เพื่อตรวจสอบการทางานของตูด้ ูดความชื้ นเมื่อเกิดปั ญหาใน
การดูดความชื้ น การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของการควบคุมความชื้ นภายในตูด้ ูดความชื้ น โดยตั้งค่าความชื้ นสัมพัทธ์
แบ่งเป็ น 3 ช่วงได้แก่ 20%RH 40%RH และ 60%RH เมื่อตั้งค่าการทางานตูด้ ูดความชื้ นแล้วจากนั้นนาค่าความชื้นที่ได้
เซนเซอร์ SHT31 ที่ติดตั้งภายในตูด้ ูดความชื้นไปเปรี ยบเทียบกับค่าความชื้นจากอุปกรณ์ ไฮโกรมิเตอร์ ที่ติดตั้งภายในตู ้
ดูดความชื้นเช่นกัน เพื่อเป็ นการทดสอบความแม่นยาของการควบคุมความชื้นโดยใช้แผ่นเพลเทียร์ ผลการทดสอบการ
ดู ดความชื้ น มี ค่ าผิดพลาดร้อยละ 10 ที่ ก ารตั้ง ค่ า 20%RH มี ค่ าผิ ดพลาดร้ อยละ 2.5 ที่ ก ารตั้ง ค่ า 40%RH และมี ค่ า
ผิดพลาดร้ อยละ 1.6 ที่ ก ารตั้ง ค่ า 60%RH ระบบของตู ้ดู ด ความชื้ น ด้วยการลดความชื้ น แบบควบแน่ น ร่ วมกับ
เทคโนโลยีไอโอทีสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ได้ 2 สถานการณ์คือสามารถแจ้งเตือนเมื่อค่าความชื้นมี
ค่าสู งกว่าที่ต้ งั ค่าไว้และสามารถแจ้งเตือนเมื่อค่าความชื้นมีค่าเท่ากับค่าที่กาหนดไว้
คำสำคัญ: แผ่นเพลเทียร์ ควบแน่น ตูด้ ูดความชื้น เทคโนโลยีไอโอที
Abstract
Desiccant cabinet using condensation dehumidification combined with IoT technology. This uses the
ESP8266 microcontroller board is used to control the relay module, which controls the Peltier plate, which acts as
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a desiccant by using the condensation principle. When there is an issue with dehumidification, the relative
humidity is controlled according to the specified setting, and a notification is sent via the LINE application to
check the operation of the humidity monitor. The humidity control experiment in the desiccant cabinet. The
relative humidity is divided into three categories: 20% RH, 40% RH, and 60% RH. When the functions of
desiccant cabinet are configured. Then comparing the values obtained from humidity sensor SHT31 that install
inside the desiccant cabinet with the values obtained from hygrometer that install inside the desiccant same for
accuracy experiment of the humidity control by the Peltier plate. As a result, a dehumidifier with an error of 10 %
can control humidity at a 20% RH set. There is an error of 2.5 % at the 40% RH set and 1.6% at the 60% RH
setting. The LINE application can notify the system of the dehumidifier with condensation dehumidification
integrated with IoT technology in two situations: It might send out an alert when the humidity value is higher
than the set value and can notify alarm when the humidity value is equal to the set value.
Keyword: Peltier plate, Desiccant, Desiccator Cabinet, Internet of Things
บทนำ
ในปัจจุบนั ธรรมชาติของภูมิอากาศเป็ นเรื่ องที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้และมักจะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
เสมอ ซึ่ งประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้ นสภาพอากาศทัว่ ไปมี ความชื้ นสู งตลอดทั้งปี กรมอุตุนิยมวิทยาได้แสดง
สถิติของประเทศไทยไว้ว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 27 องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี อยู่ที่ระดับ 72 - 74 % และ
ลดลงในฤดูร้อนซึ่ งมี ค่าความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ย 62 - 69% [1] จึงต้องมีการควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์เพื่อให้ได้ค่าที่
เหมาะสมกับการจัดเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ไม่ตอ้ งการให้มีความชื้นสัมพัทธ์ที่ส่งผลเสี ยต่ออุปกรณ์และจาเป็ นต้องเก็บ
รักษาภายในสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งกันการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ซ่ ึงก็คือการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ภายในตูด้ ูดความชื้น
ซึ่งในปัจจุบนั มีการประยุกต์ใช้การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้เกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆเช่น การเลี้ยงสัตว์, การ
เพาะปลูก [2 - 3] หรื อใช้การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องพักให้มีความรู ้สึกสบาย [4] ซึ่ งในงานวิจยั [3] มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที ควบคู่ ไปกับการควบคุ มความชื้ นเพื่ อให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น แต่ ใน
บทความนี้ จะใช้งานในด้านห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม หรื อบุคคลทัว่ ไปที่ได้มีการนาตู ้
ดูดความชื้นมาใช้งานเพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์หรื อตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบที่ตอ้ งการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อ
ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์หรื อป้องกันไม่ให้ตวั อย่างวิเคราะห์ทดสอบเกิดความเสี ยหายจึงจาเป็ นต้องเก็บไว้ภายในตู้
ดูดความชื้น ซึ่ งทาให้ตอ้ งมีกระบวนการแก้ไขปั ญหาด้านความชื้ นสัมพัทธ์โดยมีกระบวนการลดความชื้ นสัมพัทธ์
หลักๆ มี อยู่ 3 กระบวนการดังนี้ คื อ กระบวนการอัดอากาศ กระบวนการควบแน่ นและกระบวนการใช้ส ารดู ด
ความชื้น [5] ซึ่ งตูด้ ูดความชื้นที่นิยมใช้ในปัจจุบนั จะเป็ นตูด้ ูดความชื้นที่เป็ นแบบใช้สารดูดความชื้นตูด้ ูดความชื้นที่
เป็ นแบบใช้ส ารดู ดความชื้ น จะใช้ซิ ลิกาเจลเป็ นสารดู ดความชื้ น มี ข ้อเสี ยคือ ซิ ลิก าเจลจะมี อายุการใช้งานอยู่ที่
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ประมาณ 1 - 3 เดื อน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรื อการจัดเก็บอุปกรณ์ โดยผูใ้ ช้งานต้องคอยตรวจสอบสี ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่ อ งจากซิ ลิก าเจลหมดสภาพ หลังจากนั้นต้องนา ซิ ลิ กาเจลเข้าไปอบเพื่อไล่ ความชื้ นออกแล้วนา
กลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งจะมี ช่วงเวลาที่ ภายในตูไ้ ม่มีสารดู ดความชื้ น ทาให้อุปกรณ์ หรื อตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบเกิ ด
ความเสี ยหายได้ นอกจากนี้ ต้องมีการตรวจเช็คค่าความชื้นสัมพัทธ์จากเครื่ องวัดความชื้นอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายใน
เพื่ อยืน ยัน ว่าตู ้ดู ดความชื้ น อยู่ใ นสภาพสมบู รณ์ พ ร้ อมใช้งาน ซึ่ ง กรณี น้ ี ท าให้ ผูใ้ ช้ง านต้องเข้ามาตรวจสอบค่ า
ความชื้ นสั ม พัท ธ์อยู่เสมอ ทาให้ยากต่ อการใช้งานด้วยสาเหตุที่ กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดเป็ นแนวคิดที่จะสร้างตูด้ ู ด
ความชื้ น ด้วยเทคโนโลยี ไอโอที โดยไม่ ใช้ กระบวนการสารดู ดความชื้ น แต่ จะใช้ ก ระบวนการควบแน่ น พร้ อม
ประยุกต์ใช้งานกับเทคโนโลยีไอโอทีซ่ ึ งคือใช้อุปกรณ์เพลเทียร์ ในการควบแน่ นได้มีบทความวิจยั ที่นาอุปกรณ์ เพล
เทียร์มาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่ หลาย [6 - 7]โดยในงานวิจยั [6] จะใช้หลักการควบแน่นภายในห้องเพื่อทาการผลิตน้ า
และงานวิจยั [7] จะใช้หลักการควบแน่นภายในห้องเพื่อทาการเพิ่มค่าความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่ งในบทความนี้ จะประยุกต์
และนาเทคนิ คการควบแน่ นมาลดค่าความชื้ นสัมพัทธ์และยังสามารถแจ้งเตือนสถานะค่าความชื้ นสัมพัทธ์ให้แก่
ผูใ้ ช้งาน ทาให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานและเป็ นประโยชน์ต่อการซ่อมบารุ งตูด้ ูดความชื้นมากขึ้น
วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้น ตอนการวางแผนการดาเนิ น งานเป็ นการวางโครงสร้ างหลัก การท างานต่ างๆ ศึ ก ษาข้อมู ล เกี่ ยวกับ
หลักการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์แบบต่างๆ คุณสมบัติของ แผ่นเพลเทียร์ เซ็นเซอร์ วดั อุณหภูมิความชื้ น อีกทั้งใน
ส่ วนของโปรแกรมศึ ก ษาการใช้บ อร์ ด Arduino mega ร่ วมกับ Node MCU ESP8266 ซึ่ งเป็ นตัวประมวลผลและ
ควบคุมการทางานของตูด้ ูดความชื้นรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของการจัดเก็บอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาตาม
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อกาหนดขอบเขตของการทางาน กาหนดช่วงเวลาของการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นขั้นตอน

1.ชุดคอนโทรลและแสดงผล
2.ชุดดูดความชื้น
รู ปที่ 1 ส่ วนประกอบตูด้ ูดความชื้น
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จากรู ปที่ 1 จะเป็ นการแสดงส่ วนประกอบของตูด้ ูดความชื้นจะมี 2 ส่ วน คือ1.ชุดคอนโทรลและแสดงผล 2.
ชุดดูดความชื้ น โดยชุดคอนโทรลและแสดงผล ทาหน้าที่ต้ งั ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ต้ งั แต่ 20 - 60%RH โดยแสดงค่า
ที่ ต้ ัง ไว้ผ่ า นทางจอ LCD I2C และมี Slot SD CARD ส าหรั บ เก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ งอุ ป กรณ์ ท้ ัง หมดเชื่ อ มอยู่ กับ บอร์ ด
คอนโทรลเลอร์ Arduino Mega และบอร์ ดคอนโทรลเลอร์ Node MCU V2 LUA Wi-Fi ESP8266 IoT ESP-12 ซึ่ ง
จะเป็ นทั้งตัวประมวลผลค่าความชื้นสัมพัทธ์และส่ งค่าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE) และชุดดูดความชื้น
ทาหน้าที่ดูดความชื้นภายในตู ้ โดยส่ วนประกอบข้างในชุดดูดความชื้นจะมีแผ่นเพลเทียร์เป็ นตัวดูดความชื้นอยู่คู่กบั
พัดลมระบายอากาศ พร้อมกับฟองน้ าเพื่อซับน้ าในขณะที่แผ่นเพลเทียร์ไม่ได้ทางาน หลักการทางานคือเมื่อแผ่นเพล
เทียร์ทางานจะมีการดูดความร้อนคือด้านที่ทาความเย็นและจะมีดา้ นที่คายความร้อ น ซึ่ งจะใช้ดา้ นที่เย็นติดตั้งเข้าฝั่ง
ข้างในตู ้ และด้านคายความร้อนมีพดั ลมระบายอากาศตลอดเวลาอยูฝ่ ั่งนอกตู ้ หลังจากแผ่นเพลเทียร์เริ่ มทางานด้านที่
ทาความเย็นจะเริ่ มดูดความร้อนจนอุณหภูมิรอบ ๆลดลง จนอุณหภูมิต่ากว่าค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew Point) จะมี
หยดน้ ามาเกาะที่ ตัวแผ่นอลูมิ เนี ยมที่ ยึดติ ดกับ ด้านเย็นของแผ่นเพลเที ยร์ ท าให้ค วามชื้ นสั ม พัทธ์ ในอากาศที่ อยู่
ภายในตูด้ ู ดความชื้ นเปลี่ยนสถานะจากไอน้ าในอากาศสู่ ของเหลวและไปยังฟองน้ าที่ทาหน้าที่คอยซับของเหลว
เพื่อให้ชุดดูดความชื้นทางานได้ต่อไป

รู ปที่ 2 ไดอะแกรมของระบบตูด้ ูดความชื้น
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จากรู ปที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึงไดอะแกรมของตูด้ ูดความชื้นด้วยเทคโนโลยีไอโอที โดยการทางานของตูด้ ูด
ค ว า ม ชื้ น ด้ ว ย เท ค โ น โ ล ยี ไ อ โ อ ที จ ะ มี Node MCU V2 LUA Wi-Fi ESP8266 IoT ESP-12E ไ อ ซี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่รองรับ การเชื่ อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth เป็ นตัวประมวลผลและสั่ งการในส่ วนต่าง ๆ
ของเครื่ องทั้งหมดโดยอาศัยแหล่งจ่ายพลังงานจาก switching power supply 12 โวลต์ ซึ่งทาหน้าที่แปลงแรงดันไฟ
บ้าน 220 โวลต์ โดยการประมวลผลคือการรับค่าความชื้ นสัมพัทธ์จากเซนเซอร์ GY-SHT31-D Temperature and
Humidity Sensor โดยใช้สวิตช์ต้ งั ค่าความชื้ นสัมพัทธ์ผ่านทางหน้าจอ LCD I2C เพื่อแสดงผลค่าที่ ต้ งั ค่าไว้และค่า
ความชื้นสัมพัทธ์จริ งที่เกิดขึ้นภายในตูด้ ูดความชื้ น เมื่อตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์เสร็ จสิ้ น ตัวประมวลผลและสั่งการ
บอร์ดรี เลย์ให้แผ่นเพลเทียร์และพัดลมภายในตูท้ าหน้าที่ดู ดความชื้น เมื่อแผ่นเพลเทียร์ และพัดลมภายในตูท้ างาน ก็
จะเข้าสู ้การบันทึ กค่าความชื้ นสั มพัท ธ์ลงโมดู ล Micro SD CARD โดยกาหนดให้ผูใ้ ช้งานสามารถดู ค่าความชื้ น
สัมพัทธ์ยอ้ นหลังได้ 3 วัน และส่ งค่าความชื้นสัมพัทธ์แจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชันไลน์ (LINE) โดยการส่ งข้อความ
ผ่าน LINE Notify เป็ นบริ การของ LINE เพื่อแจ้งเตือนค่าความชื้นสัมพัทธ์ไม่ตรงกับค่าที่ผใู ้ ช้งานตั้งค่าไว้

รู ปที่ 3 โครงสร้างตูด้ ูดความชื้น
โครงสร้ ำง
จากรู ปที่ 3 ในการออกแบบโดยมีขนาดภายนอกอยู่ที่ 400×370×450 มิลลิเมตร 3 ส่ วนขนาดภายใน อยู่ที่
390×365×440 มิลลิเมตร3 วัสดุที่ใช้ในการสร้างตูด้ ูดความชื้น ใช้แผ่นอคิลิควแบบใสความหนา 5 มิลลิเมตร
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1.ชุดพัดลมระบายอากาศภายในตู้
2.ชุดเพลเทียร์
3.ฟิ วส์ 5 แอมป์
4.ปลัก๊ AC ตัวเมีย
5.สวิตช์เปิ ด - เปิ ดเครื่ อง
6.สวิตช์ชิ่ง 12โวลต์ 5 แอมป์
รู ปที่ 4 ส่ วนประกอบของชุดดูดความชื้น
จากรู ปที่ 4 แสดงตาแหน่ งในการวางอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งในส่ วนของชุดดูดความชื้นภายในตูด้ ูดความชื้ น
โดยชุ ดพัดลมระบายอากาศภายในตูจ้ ะทาหน้าที่ ระบายอากาศและเป่ าลมเพื่ อเร่ งการระบายหยดน้ าที่ เกาะอยู่บ น
หน้าสัมผัสของแผ่นเพลเทียร์

1. แผ่นอลูมิเนียมความหนา 2 มิลลิเมตร
2. โฟมกันความร้อน
3. ฮีทซิงค์ 11×11 เซนติเมตร2
4. พัดลมระบายความร้อน

รู ปที่ 5 ส่วนประกอบของชุดเพลเทียร์
รู ปที่ 5 จะเป็ นการแสดงส่ วนประกอบของชุดเพลเทียร์เมื่อแผ่นเพลเทียร์ทางานจะเห็นว่า ด้านร้อนของแผ่น
เพลเทียร์ติดกับฮีทซิ งค์ถูกถ่ายเทความร้อนพร้อมกับระบายความร้อนจากฮีทซิงค์โดยพัดลมระบายความร้อนที่ติด
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ตั้งอยู่ภายนอกตู ้ ซึ่ งจะทาให้อีกด้านหนึ่ งของแผ่นเพลเทียร์ มีอุณหภูมิต่าลงทาให้เกิดการควบแน่ นจนเป็ นหยดน้ าที่
แผ่นอลูมิเนียมและระบายออกเพื่อลดความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู ้

รู ปที่ 6 การประกอบของชุดเพลเทียร์
จากรู ปที่ 6 การประกอบแผ่นเพลเทียร์ แผ่นอลูมิเนี ยมขนาด 2mm และพัดลมระบายความร้อนเข้ากับฮีท
ซิ งค์ โดยขนาดของแผ่นเพลเทียร์ จะมีขนาดอยู่ที่ 30×34 มิลลิเมตร2 หนา 3.93 มิลลิเมตร ส่ วนแผ่นอลูมิเนี ยมจะมี
ขนาดทั้งหมดคือ 48×60 มิลลิเมตร2 และมีพดั ลมระบายความร้อนด้านหลังฮีทซิงค์ขนาด 9×9 เซนติเมตร2
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล

1.SHT31
2.DTH32
3.DTH09
4.DTH27

รู ปที่ 7 การวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกของตูด้ ว้ ยเครื่ องมือที่ทาการสอบเทียบ
จากรู ปที่ 7 จะเป็ นการใช้งานเครื่ องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบเครื่ องมือมีจานวน 3 เครื่ อง โดยมี 2 เครื่ องที่
วัดค่าอุณ หภูมิและความชื้ นสัม พัทธ์อยู่ภายในตูค้ ื อ DTH27 และ DTH09 และอีก 1 เครื่ อง ใช้วดั ค่าอุณ หภูมิและ
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ความชื้ นสัมพัทธ์อยู่ภายนอก คือ DTH 32 โดยนามาเทียบกับค่าของเซนเซอร์ ที่ใช้งานวัดค่าอุณหภูมิและความชื้ น
สัมพัทธ์ที่อยู่ภายในตูค้ ือ SHT31 เพื่อทาการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้ได้ค่าที่ตรงกันและบันทึกผลเพื่อ
ทาการวิเคราะห์ต่อไป
ตำรำงที่ 1 ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษาอุปกรณ์
ช่ วงควำมชื้นสัมพัทธ์
อุปกรณ์ ที่เหมำะสมในกำรเก็บรักษำ
45-60%RH
40-45%RH
30-40%RH
ต่ากว่า 30%RH

แสตมป์ รู ปภาพ กระเป๋ าหนัง เอกสาร กระดาษ
เลนส์ กล้องถ่ายภาพ ฟิ ล์ม เครื่ องเพชร ยา กาแฟ สมุนไพร
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่ องมือแพทย์ สารเคมี
ชิ้นงานตัวอย่าง เครื่ องเทศ เมล็ดพันธ์พืช

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ของเซนเซอร์ที่ใช้งานเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์ที่ผา่ นการสอบเทียบ
การตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ 60 % RH
ควำมชื้น
เวลำที่ใช้ ในกำรทำงำนเพื่อควบคุม
ควำมชื้นภำยในตู้
ภำยนอกตู้
ควำมชื้นสัมพัทธ์
DTH32
68% RH
68% RH
67% RH
66% RH

SHT31
60% RH
59% RH
59% RH
59% RH

DTH09
59% RH
60% RH
60% RH
59% RH

DTH27
58% RH
59% RH
58% RH
58% RH

ที่ 60 % RH
30 นาที
60 นาที
120 นาที
180 นาที

จากตารางที่ 2 เป็ นการทดสอบประสิ ทธิภาพของเซนเซอร์และประสิ ทธิภาพในการควบคุมความชื้นไม่เกิน
60%RH โดยมีการบันทึกค่าความชื้นภายนอกตูจ้ ากเครื่ องวัดความชื้น DTH32 เพื่อเปรี ยบเทียบกับเซนเซอร์ของตูด้ ูด
ความชื้ น SHT31 และมี ก ารวัด ประสิ ท ธิ ภ าพความแม่ น ย าของเซนเซอร์ ภ ายในตู้โดยมี ก ารวัด เปรี ย บเที ย บกับ
เครื่ องวัด DTH09 และ DTH27 ต่าแหน่งจุดวัดค่าความชื้นแสดงดังรู ปที่7
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รู ปที่ 8 กราฟช่วงเวลาที่ค่าความชื้นลดลงถึง 60%RH
จากรู ป ที่ 8 เป็ นการตั้ง ค่ าความชื้ น สั ม พัท ธ์ ตู้ที่ 60%RH ที่ อุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ ง 24 องศาเซลเซี ย สและ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง 68%RH ใช้เวลาในการดูดความชื้ นสัมพัทธ์ภายในตูจ้ าก 66%RH ถึง 60%RH โดยค่า
ความชื้ น ที่ ล ดลงโดยเฉลี่ ย คื อ 1%RH ในทุ ก ๆ 1 นาที จนถึ ง ค่ า ความชื้ น ที่ 60%RH ใช้ เวลา 6 นาที และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับค่าเซนเซอร์ ที่ติดตั้งภายในตู ้ (SHT31) กับอุปกรณ์ที่ทาการสอบเทียบ (DTH09) มีค่าความผิดพลาด
เท่ากับ ±1% RH
ตำรำงที่3 แสดงค่าความชื้ นสัมพัทธ์ของอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวัดค่าความชื้ นสัมพัทธ์ที่การตั้งค่าความชื้ นสัมพัท ธ์
40 % RH
ควำมชื้น
ภำยนอกตู้
DTH32
60% RH
60% RH
60% RH
58% RH

เวลำที่ใช้ ในกำรทำงำนเพื่อควบคุม
ควำมชื้นสัมพัทธ์

ควำมชื้นภำยในตู้
SHT31
39% RH
39% RH
40% RH
40% RH

DTH09
40% RH
40% RH
39% RH
40% RH

DTH27
40% RH
39% RH
38% RH
39% RH

ที่ 40 % RH
30 นาที
60 นาที
120 นาที
180 นาที

จากตารางที่ 3 เป็ นการทดสอบประสิ ทธิภาพของเซนเซอร์และประสิ ทธิภาพในการควบคุมความชื้นไม่เกิน
40%RH โดยมีการบันทึกค่าความชื้นภายนอกตูจ้ ากเครื่ องวัดความชื้น DTH32 เพื่อเปรี ยบเทียบกับเซนเซอร์ของตูด้ ูด
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ความชื้ น SHT31 และมี ก ารวัด ประสิ ท ธิ ภ าพความแม่ น ย าของเซนเซอร์ ภ ายในตู้โดยมี ก ารวัด เปรี ย บเที ย บกับ
เครื่ องวัด DTH09 และ DTH27 ตาแหน่งจุดวัดค่าความชื้นแสดงดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 9 กราฟช่วงเวลาที่ค่าความชื้นลดลงถึง 40%RH
จากรู ปที่ 9 เป็ นการตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ 40%RH ที่อุณหภูมิภายในห้อง 24 องศาเซลเซี ยสและความชื้น
สัมพัทธ์ภายในห้อง 60%RH ใช้เวลาในการดูดความชื้นสัมพัทธ์ภายในตูจ้ าก 58%RH ถึง 40%RH โดยค่าความชื้นที่
ลดลงโดยเฉลี่ยคือ 1%RH ในทุก ๆ 1 นาที จนถึงค่าความชื้นที่ 40%RH ใช้เวลา 11 นาที และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า
เซนเซอร์ที่ติดตั้งภายในตู ้ (SHT31) กับอุปกรณ์ที่ทาการสอบเทียบ (DTH09) มีค่าความผิดพลาดเท่ากับ ±1%RH
ตำรำงที่ 4 แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่การตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์
20%RH
ควำมชื้น
เวลำที่ใช้ ในกำรทำงำนเพื่อควบคุม
ควำมชื้นภำยในตู้
ภำยนอกตู้
ควำมชื้นสัมพัทธ์
DTH32
60% RH
60% RH
58% RH
58% RH

SHT31
34% RH
31% RH
23% RH
22% RH

DTH09
33% RH
30% RH
22% RH
22% RH

DTH27
33% RH
29% RH
20% RH
20% RH

ที่ 20 % RH
30 นาที
60 นาที
120 นาที
180 นาที

จากตารางที่ 4 เป็ นการทดสอบประสิ ทธิภาพของเซนเซอร์และประสิ ทธิภาพในการควบคุมความชื้นไม่เกิน
20%RH โดยมีการบันทึกค่าความชื้นภายนอกตูจ้ ากเครื่ องวัดความชื้น DTH32 เพื่อเปรี ยบเทียบกับเซนเซอร์ของตูด้ ูด
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ความชื้ น SHT31 และมี ก ารวัด ประสิ ท ธิ ภ าพความแม่ น ย าของเซนเซอร์ ภ ายในตู้โดยมี ก ารวัด เปรี ย บเที ย บกับ
เครื่ องวัด DTH09 และ DTH27 ตาแหน่งจุดวัดค่าความชื้นแสดงดังรู ปที่7

รู ปที่ 10 กราฟช่วงเวลาที่ค่าความชื้นลดลงถึง 20%RH
จากรู ป ที่ 10 เป็ นการตั้ง ค่ าความชื้ น สั ม พัท ธ์ ที่ 20% RH ที่ อุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ ง 24 องศาเซลเซี ย สและ
ความชื้ นสัมพัทธ์ภายในห้อง 60%RH ใช้เวลาในการดูดความชื้นสัมพัทธ์ภายในตูจ้ าก 60%RH ถึง 20%RH ใช้เวลา
RH โดยค่าความชื้นที่ลดลงในช่วง 10-20 นาทีแรกโดยเฉลี่ยคือ 2%RH ในทุก ๆ 1 นาที หลังจากนั้นจะลดลง 1%RH
ในทุก ๆ 5 นาทีจนถึงค่าความชื้นที่ 20%RH ใช้เวลา 2ชัว่ โมง 50 นาที และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเซนเซอร์ ที่ติดตั้ง
ภายในตู้ (SHT31) กับอุปกรณ์ที่ทาการสอบเทียบ (DTH09) มีค่าความผิดพลาดเท่ากับ ±2% RH ความชื้นสัมพัทธ์จึง
อยูท่ ี่ 22%RH

รู ปที่ 11 การเกิดกระบวนการควบแน่นที่ผิวอลูมิเนียมที่ความชื้นสัมพัทธ์ 60% RH 40%RH และ 22%RH
ค่าความชื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลาหนึ่ งในกราฟทุกๆ กราฟนั้นเกิดจากการที่แผ่นเพลเทียร์จะหยุด
ทางานเมื่ อค่าความชื้ น ต่ ากว่าค่าที่ กาหนดไว้ เมื่ อเพลเที ยร์ หยุดท างานจึ งไม่มี ก ารดู ดความชื้ นท าให้ค่ าความชื้ น
เพิ่มขึ้นและเมื่อค่าความชื้นมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับค่าที่กาหนด เพลเทียร์ จึงกลับมาทางาน จึงทาให้กราฟที่ได้น้ นั มี
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การเปลี่ยนแปลงของค่าความชื้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งในการทางานของแผ่นเพลเทียร์ ก็จะเกิดกระบวนการควบแน่นที่
ผิวอลูมิเนียมดังรู ปที่11 การทางานของแผ่นเพลเทียร์จะใช้กระแสไฟที่ 1.85 แอมป์
การคานวณค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง
  RH  17.62  T 
243.12  ln 

+
 100  243.12 + T 

DP =
  RH  17.62  T 
17.62 − ln 

+
  100  243.12 + T 

(1)

เมื่อ DP คือ อุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew Point Temperature) [องศาเซลเซียส]
RH คือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) [%RH]
T คือ อุณหภูมิหอ้ ง (Room Temperature) [องศาเซลเซียส]
จากสมการ (1) เป็ นการค านวณการสร้ างกระบวนการควบแน่ นเพื่ อให้ได้ค่าความชื้ นที่ ตอ้ งการ โดยการ
คานวณนี้ จะเป็ นการสร้างกระบวนการควบแน่ นไว้ที่หน้าแผ่นอลูมิเนี ยมที่ อยู่ภายในตูซ้ ่ ึ งการจะเกิดกระบวนการ
ควบแน่ นที่ หน้าแผ่นอลูมิเนี ยมที่ อยู่ภายในตูต้ อ้ งมีอุณหภูมิต่ ากว่าค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้างจึงจะเกิดการกระบวนการ
ควบแน่น จากการคานวณที่อุณหภูมิหอ้ งเท่ากับ 24 องศาเซลเซียส จะได้ค่าดังนี้
• ที่ 60%RH ค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง เท่ากับ 15.75 องศาเซลเซียส
• ที่ 40%RH ค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง เท่ากับ 9.56 องศาเซลเซียส
• ที่ 20%RH ค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง เท่ากับ -0.36 องศาเซลเซียส
เมื่อทาการเปิ ดใช้งานตู้ และตูไ้ ด้ทาการเชื่อมต่ อ WIFI ได้แล้ว จะแสดงข้อความว่า “เปิ ดเครื่ องพร้อมใช้งาน”
เนื่องจากตารางที่ 1 ได้บอกช่วงความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสาหรับการเก็บอุปกรณ์ ดังนั้นจึงมีการกาหนดค่าความชื้น
สัมพัทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรื อเป็ นอันตรายต่อตัวอย่างหากเกิดความชื้นสัมพัทธ์ไว้เป็ นเวลานานซึ่ งค่าในการทดลองได้
กาหนดค่าความชื้ นสัมพัทธ์ไว้ที่ 65%RH ในการทดสอบการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE Notify) เพื่อ
ทาการตรวจสอบและการแก้ไขต่อไปเมื่อได้รับการแจ้งเตือนดังรู ปที่ 12

รู ปที่ 12 การทดสอบการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line Notify)
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สรุปผล
จากการศึกษาออกแบบและสร้างตูด้ ูดความชื้ นโดยใช้การลดความชื้นแบบควบแน่ นร่ วมกับเทคโนโลยีไอ
โอที ข้ ึนมาพร้อมทดลองใช้งานจริ งที่ ขนาด 400*370*450 มิลลิเมตร 3 สามารถควบคุมความชื้ น สั มพัท ธ์ได้ 20 60%RH ที่อุณหภูมิห้อง 20 - 25 องศาเซลเซียสโดยมีความผิดพลาด ±2% เทียบกับเครื่ องมือวัดมาตรฐาน ซึ่งในการ
ทดสอบที่ อุ ณ หภูมิ ภ ายในห้ องอยู่ที่ 24 - 25 องศาเซลเซี ย ส และความชื้ น สั ม พัท ธ์ ภ ายในห้ อ งอยู่ที่ 68%RH ถึ ง
60%RH และได้ทาการทดสอบเปิ ด-ปิ ดตูเ้ พื่อจาลองเหตุการณ์เมื่อจาเป็ นต้องเปิ ดตูท้ ิ้งไว้เพื่อนาอุปกรณ์เข้าหรื อออกตู ้
ซึ่ งตูย้ งั สามารถทางานได้ปกติ ในขณะที่ เปิ ดตูท้ ิ้งไว้ เมื่ อความชื้ นสัมพัทธ์ภายในตูม้ ี ความชื้ นสัมพัทธ์สูงเกิ นค่าที่
กาหนดซึ่ งเป็ นค่าความชื้ นสัมพัทธ์ที่ 65%RH เป็ นค่าที่สามารถทาให้อุปกรณ์ที่เก็บรักษาเกิดความเสี ยหายได้ จะมี
การแจ้ง เตื อ นผ่ า นแอพพลิ เคชั่น LINE และอี ก กรณี ที่ จ ะมี ก ารแจ้งเตื อ นผ่านแอพพลิ เคชัน LINE คื อ กรณี ที่ ค่ า
ความชื้นสัมพัทธ์ถึงค่าที่ผใู ้ ช้กาหนดไว้ก่อนที่ตจู ้ ะเริ่ มทางาน
เอกสำรอ้ำงอิง
กรมอุตุวิทยา (ม.ป.ป.). ความชื้นในบรรยากาศ. www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=56
คมสัน มุ่ยสี , เมธี ลิ่มกุล, มงคล มงคลวงศ์โรจน์, “ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นโดยใช้ เทอร์ โมอิเล็กตริ ก,”
การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 ,17-19 ตุลาคม ,2550
นพพร วิรุฬหะรัตน์, “การประหยัดพลังงานกับเครื่ องลดความชื ้น”,บทความวิชาการ ชุดที่ 8 , 2546
Ramadiani, Eko Wiji Setio Budianto, Dharma Widada, Masayu Widiastuti, Muhammad Labib Jundillah.,(2021).
Temperature and humidity control system for broiler chicken coops. Indonesian Journal of Electrical
Engineering and Computer Science,Vol. 22, No. 3, June 2021, pp. 1327~1333 ISSN: 2502-4752, DOI:
10.11591/ijeecs.v22.i3.pp1327-1333
A. Najmurrokhman, Kusnandar, A. Daelami, E. Nurlina, U. Komarudin and H. Ridhatama, "Development of
Temperature and Humidity Control System in Internet-of-Things based Oyster Mushroom Cultivation,"
2020 3rd International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems
(ISRITI), 2020, pp. 551-555, doi: 10.1109/ISRITI51436.2020.9315426.
K. Janprom , W. Permpoonsinsup, and S. Wangnipparnto., (2020). Intelligent Tuning of PID Using
Metaheuristic Optimization forTemperature and Relative Humidity Control of Comfortable Rooms.
Journal of Control Science and Engineering Volume 2020, Article ID 2596549, 13 pages, 24 January
2020
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Phungmuang, A., Uthansakul, P., (2016). Water Condensation Generator Based on Peltier Cooler Module.
South East Asian Technical University Consortium (10thSEATUC Symposium), Shibaura Institute of
Technology, Tokyo, Japan, 22nd -24th February, 2016
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สัตว์เพื่อการเฝ้าบ้าน หรื อเพื่อความสวยงาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นการเลี้ยงสัตว์เปรี ยบดังสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งทาให้การเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ ของสัตว์เลี้ยงจึงเป็ นการเลือกสิ่ งที่ดีและมีคุณภาพเพื่อสัตว์เลี้ยง ส่ งผล
ให้ธุรกิจและบริ การที่เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นมีการเติบโตอย่างมาก ธุ รกิจการอาบน้ าสุ นขั ก็เป็ นอีกธุ รกิจที่มี
การเจริ ญเติบโตแต่ดว้ ยวิกฤตการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิดทาให้ตอ้ งมีการเว้น 19ระยะห่างทางสังคมทาให้
การเลือกใช้บริ การอาบน้ าสัตว์เลี้ยงนั้นจากัด ดังนั้นเราจึงมีความสนใจในการออกแบบและสร้างเครื่ องอาบน้ าสุ นขั
อัตโนมัติดว้ ยเทคโนโลยีไอโอที โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ งกับเครื่ องอาบน้ าสัตว์เลี้ยง
เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้โดยไม่ตอ้ งไปใช้บริ การที่ร้านอาบน้ าสัตว์เลี้ยง ซึ่งระบบมีการแบ่งหน้าที่การทางาน
ออกเป็ น ส่ ว นคื อ ส่ ว นแปรงขัด ส่ ว นฉี ด พ่ น น้ ายาอาบน้ า 4ส่ ว นฉี ด พ่ น น้ า และส่ ว นเป่ าลม โดยใช้ บ อร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ส่งสัญญาณผ่านโมดูลรี เลย์เพื่อทาการควบคุมการทางานในแต่ละส่วน ส่ วนแปรงขัด
ทางานโดยควบคุมการทางานของสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ขนาด 2.8 A กาลัง 1.26N.m. เพื่อบังคับแปรงขัดทาความสะอาด
บนตัวสุ นัข ส่ วนการอาบน้ าจะใช้โซลีนอยวาล์วในการควบคุมการฉี ดพ่นน้ ายาอาบน้ าและฉี ดพ่นน้ า เพื่อชาระสิ่ ง
สกปรกบนตัวสุ นัข และสุ ดท้ายส่ วนเป่ าลมจะใช้การสั่งงานแบบเปิ ดปิ ด เพื่อควบคุมเครื่ องเป่ าขนให้ขนสุ นัขแห้ง
นอกจากนี้ เครื่ องอาบน้ าสุ นัขอัตโนมัติ สามารถแบ่งรู ปแบบการทางานออกเป็ น รู ปแบบ คือ การทางานคือแบบ 2
ทางานอัตโนมัติ โดยแบบทางานอัตโนมัติสามารถเลือกรู ปแบบการทางานตามลักษณะความยาวของขนสุ นัข ซึ่ ง
แบ่งเป็ น 8 ระดับ ระดับขนยาว 3 -15 เซนติเมตร ระดับขนยาวปานกลาง 8 - 4 เซนติเมตร และระดับขนสั้น 1 – 3
เซนติเมตร และแบบทางานด้วยมือ จะใช้แอปพลิเคชัน Blynk เพื่อการควบคุมและแสดงสถานะของระบบ ผลการ
ทดสอบเครื่ องอาบน้ าสุ นัขอัตโนมัติสามารถทางานในรู ปแบบอัตโนมัติได้ถูกต้องตามที่ระบบตั้งค่าไว้ และมีการ
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ทดสอบการวัดอุณหภูมิลมที่ออกมาจากเครื่ องเป่ าขนเปรี ยบเทียบกับเวลาในแต่ละระดับความยาวขนสุนขั ซึ่งทาการ
ทดลองวัดอุณหภูมิโดยใช้เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมิโดยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง องศาเซลเซียส 40 - 38
คำสำคัญ: เทคโนโลยีไอโอที เครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract
Pet lovers' behavior has evolved in recent years. Raising animals to guard the house or for beauty has
evolved into raising pets as family members, which influences the selection of pet products or services, resulting
in the selection of good and high-quality items for pets. As a result, the pet-care business and services have
expanded dramatically. Another rising yet in troubled business is dog grooming. The Covid 19 Virus's Spreading,
So the need for social distance, pet bathing is a limited choice. As a result, we'd like to design and build an
automatic dog bathing machine with IoT technology. By integrating Internet of Things technology with pet
bathing machines, owners will be able to save time and money by not having to visit a pet grooming
establishment. The scrubbing brush, the shower spray part, the water spray component, and the blower are the
four parts of the system's function. Send a signal through the relay module using the ESP 32microcontroller board
to control the operation of each part. To push the brush to clean on the dog, the scrub brush uses a stepping motor
with a size of 2.8 A and a power of 1.26 N.m. The solenoid valve is used to control the spraying of the bath and
water spray in the shower. to get remove of the dog's dirt Finally, the blower operates in an open-close mode. To
dry the dog's fur by controlling the hair dryer. Furthermore, the automatic dog bathing machine Work patterns
can be split into two modes: manual mode and automatic mode. The automatic mode can choose a working style
according on the dog's fur length, which is separated into three categories: long fur (8-15 cm), medium fur (4-8
cm), and short fur (1-3 cm). And the manual mode to control and display system status, use the Blynk
application. According to the system settings, the automatic dog bath experimental findings were able to operate
in the correct automatic mode. and measuring the temperature of the air flowing out of the hair drier to the
amount of time spent at each fur length level. A temperature sensor was used to measure the temperature, which
was in the range of 38 to 40 degrees Celsius on average.
บทนำ
IoT (Internet of Things) มี ชื่อเรี ย กอี ก อย่างว่า M2M (Machine to Machine) คือเทคโนโลยีอิน เตอร์ เน็ ตที่
เชื่อมต่ออุปกรณ์กบั เครื่ องมือต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน เทคโนโลยี IoT มีความจาเป็ นต้องทางานร่ วมกับอุปกรณ์ประเภท
RFID และ Sensors ซึ่ งเปรี ยบเสมือนการเติมสมองให้กบั อุปกรณ์ต่างๆ [1] ในปั จจุบนั เทคโนโลยี IoT (Internet of
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Things) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผูค้ นมากขึ้นการเชื่อมโยงสิ่ งต่างๆ เข้าสู่ โลกอินเทอร์ เน็ตทาให้การ
ควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆ เป็ นไปอย่างมี อิสระมีความสะดวกสบายมากขึ้น เป็ นที่ น่าสังเกตว่าลักษณะการเข้ามาของ
เทคโนโลยี IoT สาหรับผูบ้ ริ โภคหรื อผูป้ ระกอบการทัว่ ไปมักจะอยู่ในรู ปแบบของบ้านอัจฉริ ยะ (Smart Home) คือ
บ้านที่ เต็ม ไปด้วยข้าวของเครื่ องใช้ที่ มี ระบบการควบคุมด้วยสมาร์ ท โฟน แท็บ เล็ต ผ่านเครื อข่ายการเชื่ อมต่ อ
อินเทอร์ เน็ตทั้งแบบมีสายหรื อไร้สายก็ได้ และสามารถควบคุมทั้งจากระยะใกล้และระยะไกล ช่วยอานวยความ
สะดวกให้กับ เจ้าของบ้านยุ ค ใหม่ ไ ด้เป็ นอย่างดี [2] หรื อฟาร์ มอัจฉริ ย ะ (Smart Farming) คือ การท าการเกษตร
อัจฉริ ยะที่นาเทคโนโลยีเข้ามาบริ หารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุก ๆ ขั้นตอน และสามารถควบคุมทุกอย่างได้
ด้วยเทคโนโลยี เพื่อทาการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูกได้แบบ Real-Time พร้อมกับ
สามารถแสดงผลข้อมูลการเจริ ญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้อย่างแม่นยา [3] ประกอบกับทางผูจ้ ดั ทาได้คน้ คว้า
ข้อมูลพบเห็นโครงงานของนักศึกษาเทคนิ คกาแพงเพชรเรื่ องเครื่ องอาบน้ าสุ นัขระบบปิ ด [4] เกิดความสนใจและ
เล็งเห็นจุดที่สามารถพัฒนาต่อไปให้เป็ นประโยชน์ต่ อไปได้ ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงเกิ ดความสนใจในการจัดทาเครื่ อง
อาบน้ าสุ นัขอัตโนมัติ เพื่ อตอบสนองความสะดวกสบายในการอาบน้ าสุ นัขของผูใ้ ช้งานตามบ้าน และเพื่ อการ
ประหยัดเวลาของผูป้ ระกอบการร้านอาบน้ าตัดแต่งขนสุ นขั หรื อลดการแพ้สารเคมีจากการอาบน้ าสุ นขั ด้วยมือ โดย
ผูจ้ ัด ท าได้อ อกแบบและสร้ างเครื่ องอาบน้ า สุ นั ข อัต โนมัติ ภ ายใต้แนวคิ ด อิ น เทอร์ เน็ ต ส าหรั บ ทุ ก สรรพสิ่ ง มา
ประยุกต์ใช้งานโดยให้มีระบบชาระล้าง การขัด และการการเป่ าขน โดยที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงอุณหภูมิ38-40 องศา
เซลเซี ยส ซึ่ งอุณหภูมิในร่ างกายของสัตว์อุณหภูมิปกติอยู่ที่ (101-102 องศาฟาเรนไฮต์) โดยเราจะถื อว่าสัตว์เลี้ ยง
เผชิญกับโรคลมแดดเมื่ออุณหภูมิร่างกายมากกว่า 106 องศาฟาเรนไฮต์ (41 องศาเซลเซียส) [5]
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธี ก ารด าเนิ น งานสร้ า งเครื่ อ งอาบน้ า สุ นั ข อัต โนมัติ ซ่ ึ งแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน ด้วยกัน คื อ การวางแผน
ดาเนินการสร้าง การออกแบบวงจร ขั้นตอนการสร้าง และวิธีการทดสอบ
1. แผนกำรดำเนินงำน
เริ่ มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเทคโนโลยีไอโอที
นาระบบที่ศึกษาได้นาไปออกแบบและสร้างชิ้นงานหลังจากนั้นทดลองและปรับปรุ งแก้ไขจนได้ผลที่ตอ้ งการ
บันทึกผลการทดลองและสรุ ปผลการทดลอง
2. กำรออกแบบ
2.1 การออกแบบระบบ
ในการจาลองการออกแบบเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ เพื่อให้สามารถทางานตามวัตถุประสงค์ที่
ผูจ้ ดั ทาต้องการนั้นได้แบ่งเป็ นดังนี้
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รู ปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ
2.2 การออกแบบเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ

รู ปที่ 2 รู ปเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติที่ได้จากการออกแบบภายนอก
จากรู ปที่ 2 ผูจ้ ดั ทาจึงทาการออกแบบขึ้นมาโดยแบ่งออกเป็ นระบบน้ า ระบบเป่ าลม และระบบแปรงขัด
ระบบน้ าและน้ ายาอาบน้ า ใช้การเดิ นสายพร้อมระบบฟี ดด้านบนและติ ดตั้งหัวฉี ดเข้ากับส่ วนข้างของแปรงขัด
ระบบเป่ าลมติ ด ตั้ง ไว้ฝั่ ง ซ้ า ยและขวาของเครื่ อ ง และท าช่ อ งลมให้ มี ล มออกมา ซึ่ งเครื่ อ งต้น แบบมี ข นาด
75×69.5×105 เซนติเมตร มีโครงสร้างแบบเปิ ดเพื่อให้เจ้าของสุ นัขได้เห็นสุ นัขและสามารถสัมผัสสุ นั ขส่ วนศีรษะ
ได้ เพื่อเป็ นการลดความเครี ยดให้กบั สุ นขั ในการใช้เครื่ องอาบน้ า
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2.3 การออกแบบแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 3 รู ปหน้าแอปพลิเคชัน Blynk
จากรู ป ที่ 3 รู ป หน้าแอปพลิ เคชัน Blynk คื อหน้าการควบคุ ม เครื่ องผ่านแอปพลิ เคชัน โดยมี ปุ่ มแจ้ง
สถานะการเลือกโหมดความยาวของขนและขนาดตัวสุ นัข และแสดงโหมดการใช้น้ ายาอาบน้ าขณะทางานอยู่ และ
สามารถปรับเพิ่มโหมดน้ า โหมดน้ ายาอาบน้ า โหมดลม และปุ่ ม Emergency ให้ทางานเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์
3. ขั้นตอนกำรสร้ ำงและกำรทำงำนในแต่ละโหมด
3.1 แบบ Auto
- โหมดความยาวขนของสุ นขั แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ขนสั้น ขนยาวปานกลาง และขนยาวมาก
- ระบบน้ า เมื่อกดปุ่ มเลือกความยาวขน ESP32 จะทาการสั่งเปิ ดระบบน้ าพร้อมสั่งสเต็ปปิ้ งมอเตอร์หมุน
เดินรอบเพื่อเคลื่อนหัวพ้นน้ าจานวน 2 รอบ
- ระบบน้ ายาอาบน้ า เมื่อกดปุ่ มเลือกความยาวขน ESP32 จะทาการสั่งเปิ ดระบบน้ ายาอาบน้ าพร้อมสั่งส
เต็ปปิ้ งมอเตอร์หมุนเดินรอบเพื่อเคลื่อนหัวพ้นน้ ายาอาบน้ าจานวน 2 รอบ
- ระบบแปรงขัด หลังจากเสร็ จสิ้ นการทางานของระบบน้ าและระบบน้ ายาอาบน้ าแล้ว ESP32 จะทาการ
สั่งสเต็ปปิ้ งมอเตอร์หมุนเดินรอบเพื่อเคลื่อนแปรงขัดทั้งหมด 3 รอบ
- ระบบลม หลังจากเสร็ จสิ้ นของการทางานของระบบน้ า ระบบน้ ายาอาบน้ า และระบบแปรงขัดแล้ว
บอร์ด ESP32 จะทาการสั่งงานให้ระบบลมทางาน โดยการสั่ง Relay ให้ทาการควบคุม Hair Dryer เพื่อทาการเป่ า
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ลมตามเวลาที่กาหนดในแต่ละโหมดความยาวขน และควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 38-40 องศาเซลเซียส ระยะเวลาใน
การทางานของการเป่ าลมจะเป็ นไปตามระดับความยาวของขน โดยขนสั้น ระยะเวลาทางาน 5 นาที/1รอบ ขนยาว
ปานกลางระยะเวลาทางาน 8.33 นาที/1รอบ และขนยาวมากระยะเวลาทางาน 10 นาที/1รอบ
เมื่อทางานครบตามกาหนดเวลาที่กาหนดตัวบอร์ด ESP32 จะหยุดสั่งการทางานของระบบทั้งหมด
3.2 แบบ Manual
- ระบบน้ า เมื่ อ กดปุ่ มเลื อกจานวนรอบตรงปุ่ มสไลด์บ าร์ ห น้าแอปพลิ เคชัน Blynk พร้ อมกดปุ่ ม On
ดังนั้น ESP32 จะทาการสั่งเปิ ดระบบน้ าพร้อมเดินฟี ดตามรอบที่กาหนดตามหน้าแอปพลิเคชัน Blynk
- ระบบน้ ายาอาบน้ า เมื่อกดปุ่ มเลือกจานวนรอบตรงปุ่ มสไลด์บาร์ หน้าแอปพลิเคชัน Blynk พร้อมกดปุ่ ม
On ดังนั้น ESP32 จะทาการสั่งเปิ ดระบบน้ ายาอาบน้ าพร้อมเดินฟี ดตามรอบที่กาหนดตามหน้าแอปพลิเคชัน Blynk
- ระบบแปรงขัด เมื่อกดปุ่ มเลือกจานวนรอบตรงปุ่ มสไลด์บาร์ หน้าแอปพลิเคชัน Blynk พร้อมกดปุ่ ม
On ดังนั้น ESP32 จะทาการสั่งเปิ ดระบบแปรงขัดพร้อมเดินฟี ดตามรอบที่กาหนดตามหน้าแอปพลิเคชัน Blynk
- ระบบลม เมื่อกดปุ่ มเลือกจานวนรอบตรงปุ่ มเพิ่มลบหน้าแอปพลิเคชัน Blynk พร้อมกดปุ่ ม On ดังนั้น
ESP32 จะทาการสั่งเปิ ดระบบลมพร้อมเดินฟี ดตามรอบที่กาหนดตามหน้าแอปพลิเคชัน Blynk
3.3 Emergency Switch
- เป็ นปุ่ มที่จะทาการตัดวงจรเพื่อหยุดการทางานของระบบทั้งหมด ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
ผลกำรวิจัย
จากการดาเนิ นงานสร้างเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ เครื่ องต้นแบบมีขนาด ได้พบปั ญหาจากการจัดทาเครื่ อง
อาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติจึงทาการแก้ไขปัญหาเป็ นขั้นตอนจนสาเร็ จ ได้ผลการดาเนินงานดังนี้

รู ปที่ 4 ด้านหน้าของเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ
จากรู ป ที่ 4 เป็ นการต่ อ อุ ป กรณ์ ต ามรู ป ที่ 1 โดยมี อุ ป กรณ์ ดัง นี้ หมายเลข 1 บอร์ ด ESP32 แบบ 38 ขา
หมายเลข 2 Switching Power Supply 24 V หมายเลข 3 รี เลย์ (Relay) หมายเลข 4 วงจรบัชเซอร์ 5 Vdc หมายเลข 5
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Stepper Motor Driver หมายเลข 6 step down 24 V to 5 V หมายเลข 7 LM2596 Step down Dc to DC Converter
3A with Digital voltmeter

รู ปที่ 5 ด้านหน้าของเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ

รู ปที่ 6 ด้านหลังของเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ
จากรู ปที่ 6 หมายเลข 1 สเต็ปปิ้ งมอเตอร์ และระบบฟี ดที่ทางานโดยการใช้สเต็ปปิ้ งมอเตอร์หมุนแกน
เกลี ยวเพื่ อเคลื่ อนที่ ตามที่ ก ารป้ อนสั ญ ญาณพัล ส์ หมายเลข 2 แปรงขัด ที่ ติดตั้งในแนวตั้งฉากกับ พื้ นเพื่ อท าให้
หน้าสัมผัสของแปรงกับตัวสุ นขั นั้นกว้างขึ้น หมายเลข 3 ช่องปล่อยลมจะใช้ลมจากไดร์ เป่ าผมซึ่ งลมที่ออกมาจะมี
อุณหภูมิที่สูง และตัววัดอุณหภูมิจะติดตั้งไว้ขา้ งช่องเป่ าลมเพื่อเป็ นการควบคุมอุณหภูมิของลมที่เป่ าออกมาไม่ร้อน
จนเกินไปโดยกาหนดค่าอุณหภูมิให้ไม่เกิน 40 องศาเซลเซี ยส หมายเลข 4 ท่อและหัวสปริ งเกอร์ ปล่อยน้ าหรื อน้ ายา
อาบน้ า โดยการทางานในส่ วนนี้การฉี ดน้ าและฉี ดน้ ายาอาบน้ าจะมีการสลับกันทางานในโหมดการทางานอัตโนมัติ
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รู ปที่ 7 ด้านข้างของเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ
จากรู ป ที่ 7 หมายเลข 1 ตู ้ค วบคุ ม เครื่ องอาบน้ าสุ นัข อัตโนมัติ หมายเลข 2 ท่ อใส่ น้ ายาอาบน้ า หมายเลข 3
สเต็ปปิ้ งมอเตอร์และระบบฟี ด

รู ปที่ 8 ด้านในของเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ
จากรู ปที่ 8 หมายเลข 1 ตัววัดอุณหภูมิ หมายเลข 2 ช่องปล่อยลม

รู ปที่ 9 ด้านบนของเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ
จากรู ป 9 หมายเลข 1 คือสเต็ปปิ้ งมอเตอร์และระบบ
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รู ปที่ 10 กราฟแสดงผลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโหมดขนสั้น

รู ปที่ 11 กราฟแสดงผลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโหมดขนยาวปานกลาง

รู ปที่ 12 กราฟแสดงผลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโหมดขนยาวมาก
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จากรู ปที่ 10, 11, และ 12 แสดงกราฟความสัมพันธ์ จะเห็นว่าเส้นตรงจะตัดกับแกน y ตรงตาแหน่ งที่เรา
กาหนดไว้ คือจุดกาเนิ ดและจะมีการแสดงสมการเส้นตรงที่เป็ นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ ดว้ ยและบอกค่า R2 ซึ่ งจะ
เป็ นตัวชี้ ว่าเส้ น ตรงนี้ เหมาะสมกับ ข้อมู ล ชุ ดนี้ ม ากน้อยเพี ยงใด เรี ยกว่าสั มประสิ ท ธิ์ การก าหนด (Coefficient of
determination) ค่า R2 จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าใดแสดงว่าเส้นกราฟนั้นเหมาะสม
สอดคล้องกับข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น โดยระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิปกติไปจนถึง 40 องศาเซลเซี ยส
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที และมี อุณหภูมิเฉลี่ ยที่ วดั จากเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิที่ติดตั้งไว้ขา้ งช่ องเป่ าลมมี ค่า 38.81
องศาเซลเซียส

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 12 กราฟแสดงผลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโหมดขนยาวมาก
(ก) (ข) แสดงการทดสอบการใช้งานเครื่ องอาบน้ าสุ นขั สายพันธุ์ โกลเด้น รี ทรี ฟเวอร์
(ค) แสดงการทดสอบการใช้งานเครื่ องอาบน้ าสุ นขั สายพันธุ์ ชิสุ ผสม ร็ อตไวเลอร์
จากรู ปที่ 12 (ก) (ข) สุ นัขสายพันธุ์ โกลเด้น รี ทรี ฟเวอร์ เพศผู ้ มีลกั ษณะขนยาวปานกลาง สี น้ าตาล
ส่ วนสู งของสุ นขั 74 เซนติเมตร มีรอบตัว 29 นิ้ว และมีน้ าหนัก 30 กิโลกรัม โดยลักษณะของสุ นขั ตัวนี้ เราจะใช้เป็ น
สุ นัขทดสอบสาหรับสุ นัขขนาดกลางไปถึงใหญ่ จากรู ปที่ 12 (ค) สุ นัขสายพันธุ์ ชิสุ ผสม ร็ อตไวเลอร์ เพศเมีย มี
ลกษณะขนยาวมาก สี ดาผสมครี ม ส่ วนสู งของสุ นขั 44 เซนติเมตร มีรอบตัว 27 นิ้ว และมีน้ าหนัก 10 กิโลกรัม โดย
ลักษณะของสุ นัขตัวนี้ เราจะใช้เป็ นสุ นัขทดสอบสาหรับสุ นัขขนาดเล็ก ซึ่ งจากการทดสอบการใช้ตน้ แบบเครื่ อง
อาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติดว้ ยเทคโนโลยีไอโอที นั้นสามารถอาบน้ าและเป่ าแห้งขนสุ นขั ได้เป็ นอย่างดีแต่ยงั มีขอ้ จากัด
บางประการ คือ สุ นัขอาจจะเกิดความเครี ยดในการใช้งานครั้งแรก ซึ่ งควรมีเจ้าของคอยสัมผัสในช่วงต้นเพื่อลด
ความเครี ยดของสุนขั
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ตำรำงที่ 1 ผลการทดลองการใช้พลังงานของเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติ
พลังงำนที่ใช้ ของเครื่ อง
ฟังก์ชั่นกำรทำงำน
Mode Auto

ขนสั้น
2100W

ขนยำวปำนกลำง
3200W

สูตรคานวณคิดค่าไฟฟ้า
วัตต์ (W) × จานวนชัว่ โมงที่ใช้ใน 1 วัน = จานวนหน่วยต่อวัน (ยูนิต) × 3.96

ขนยำวมำก
4200W

(1)

ตำรำงที่ 2 ผลการคานวณคิดค่าไฟฟ้า
พลังงำนที่ใช้ ของเครื่ อง
โหมดกำรทำงำน
ขนสั้น
ขนยาวปานกลาง
ขนยาวมาก

พลังงำน
2100W
3200W
4200W

ค่ ำยูนิต
0.67
1.49
2.1

ค่ำไฟ/บำท
2.65
5.9
8.316

สรุปผล
จากการดาเนิ นโครงงานเครื่ องอาบน้ าสุ นขั อัตโนมัติสามารถทางานได้แบ่งออกเป็ น 2 แบบการทางานคือ แบบ
Auto และแบบ manual ซึ่งระบบการทางานแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนใหญ่ และได้ทาการทดสอบระบบน้ าโดยการให้ฟีด
ทางาน 2 รอบ ในการปล่อยน้ าให้สุนัขขนเปี ยก แต่ผลออกมาว่ามีบางจุดที่ขนสุ นัขเปี ยกไม่ทว่ั ถึงจึงทาการปรับจุด
วางตาแหน่ งปล่อยน้ าใหม่ ระบบน้ ายาอาบน้ าฟี ดทางาน 2 รอบ โดยการผสมน้ ายาอาบน้ า 1 ต่อ 4 ส่ วนของน้ าเปล่า
ผลออกมาว่าฟองออกมาไม่เยอะมาก เนื่องจากขนแปรงที่ขดั อ่อนเกินไปทาให้เกิดฟองน้อย ระบบแปรงขัดตัวสุ นัข
ท างาน 3 รอบ ระบบลมสามารถเป่ าลมได้ใ นเวลาที่ ก าหนดตามโหมดขนสุ นัข และท าการวัดอุ ณ หภู มิ โดยใช้
เซนเซอร์ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอุณภูมิอยู่ที่ 39.91 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งขอบเขตกาหนดต้องไม่เกิน 38-40 องศาเซลเซี ยสผล
ออกมาตามขอบเขต
กิตติกรรมประกำศ
ในการเขียนบทความฉบับนี้ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ คุม้ เขต ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญา
นิพนธ์ที่ได้ให้คาปรึ กษาคาแนะนาแนวคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตลอดจน
ช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาต่างๆ มาโดยตลอดในช่วงของการทาปริ ญญานิพนธ์และเขียนบทความฉบับนี้ ขอ
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กราบขอบพระคุณอาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสาหรับความรู ้และ
คาแนะนาต่างๆ อี กทั้งยังสนับสนุ นอุปกรณ์ และเกร็ ดความรู ้ต่างๆที่ เกี่ ยวกับ ปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ ท้ายนี้ ใคร่ ขอ
กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อนๆที่ให้กาลังใจและการช่วยเหลือ แก่ผจู ้ ดั ทาเสมอมา ตลอดจนทุกๆท่านที่
ไม่ได้เอ่ยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
เอกสำรอ้ำงอิง
ดิจิทลั ทิปส์ (2562, 25 มกราคมคม), “Smart Home บ้านอัจฉริ ยะด้วยเทคโนโลยี IoT”, บริ ษทั ทีโอที จากัด(มหาชน)
สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร(สวก.) (2563, 8 เมษายน), “Smart Farming ความสาเร็ จและความท้าทายแห่งยุค
สมัย”, สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร(องค์การมหาชน)
วิท ยาลัย เทคนิ ค ก าแพงเพชร (2557, 1 พฤษจิ ก ายน), “เครื่ อ งอาบน้ า สุ นั ข ระบบปิ ด”, THAIINVENTION.NET
สานักวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา
สพ.ญ พัทธธา สอาดอาวุธ, “Heatstroke : ภัยร้ายที่มากับอากาศร้อน”, วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่ เพื่อชุมชน, ปี ที่
7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563
By DevBun (2560, 24 มีนาคม), “Internet of Things (IoT) คืออะไร มาหาคาตอบกัน”, Sogoodweb
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กำรปรับปรุงวงจรกำรอ่ำนค่ำของเครื่ องมือวัดควำมเร็วกระแสน้ำเพื่อลดค่ำ
ควำมไม่ แน่ นอนในกำรวัด
The Reading Circuit Improvement of Flow Velocity Meter to Reduce
The Measurement Uncertainty
ฌานิน หาญณรงค์ พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร และ สัญญา สมัยมาก*
Shanin Harnnarong, Pitchanun Wongsiritorn and Sanya Samaimak*
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ศาลายา จ.นครปฐม
Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya, Nakhon Pathom, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: sanya.sam@rmutr.ac.th

บทคัดย่อ
เครื่ องมือวัดความเร็ วกระแสน้ า รุ่ น A-OTT C 31 เป็ นเครื่ องมือที่ยงั ถูกใช้อยู่โดยกรมชลประทาน A-OTT C
31 ให้เอาต์พุตเป็ นสัญญาณรู ปคลื่นสี่ เหลี่ยมที่ความถี่ข้ ึนกับความเร็ วของกระแสน้ าในขณะทาการวัด จากงานวิจยั ที่ผ่าน
มาผูว้ ิจยั ได้ท าการออกแบบและสร้างเครื่ องอ่านสัญ ญาณเอาต์พุ ตจาก A-OTT C 31 เพื่ อแสดงผลเป็ นค่าความถี่
พบว่าเมื่อเอาต์พุตมีความถี่เพิ่มขึ้น ค่าความผิดพลาดจากการอ่านสัญญาณของเครื่ องจะมีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าความ
ไม่แน่ นอนในการวัดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย งานวิจยั นี้ นาเสนอการปรับปรุ งวงจรการอ่านสัญญาณให้ดีข้ ึนเพื่อลดค่า
ความไม่แน่นอนในการวัด ผลการทดลองที่ได้จากวงจรที่ถูกปรับปรุ งแสดงให้เห็นถึงค่าความไม่แน่นอนในการวัด
ที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ก่อนหน้า
คำสำคัญ: กรมชลประทาน เครื่ องมือวัดความเร็ วกระแสน้ า ไอโอที
Abstract
The Royal Irrigation Department is now using the flow velocity meter model A-OTT C 31. The A-OTT C
31 produces a square waveform whose frequency is determined by the water current velocity when it is being
measure. Based on previous studies, we designed and implemented the A-OTT C 31 output signal reader to
display the frequency value. It has been found that as the frequency of the A-OTT C 31 output increases, so does
the signal reading inaccuracy of the reader. This study presents a signal reading circuit improvement that reduce
measurement uncertainty. The results from the revised circuit show a reduction in measurement uncertainty
compared to previous studies.
Keyword: The Royal Irrigation Department, Flow Velocity Meter, IoT
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บทนำ
หนึ่ งในเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวัด อัต ราการไหลของน้ าในแม่ น้ าที่ ก รมชลประทานใช้ แ ละได้ น ามา
ประกอบการทาวิจยั นี้คือ เครื่ องมือวัดกระแสน้ าแบบใบพัด A-OTT C 31 โดยทางกรมชลประทานได้มีการซื้อมาใช้
งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ปั จจุบนั มีอายุการใช้งานมากกว่า 32 ปี และยังมีการใช้งานอยู่ต่อเนื่ อง รู ปที่ 1 เครื่ องมือวัด
กระแสน้ าแบบใบพัด A-OTT C 31 ที่ ก รมชลประทานใช้งานอยู่ ในปี 2561 ผูว้ ิจัย ได้ท าการวิจัย เรื่ องเครื่ อ งวัด
ความเร็ วของกระแสน้ าในลุ่มน้ า เพื่อดาเนิ นการออกแบบวงจรและสร้างเครื่ องอ่านสัญญาณต้นแบบในการใช้งาน
ทดแทนเครื่ องบอกสัญญาณเสี ยงและแสดงตัวเลขรุ่ น Z 41-00 ที่ชารุ ดเสี ยหายและทางผูผ้ ลิตได้เลิกผลิตเครื่ องรุ่ นนี้
แล้ว ซึ่งตัวเครื่ องนี้ใช้เชื่อมต่อกับเครื่ อง A-OTT C 31 เพื่ออ่านค่าความเร็ วของกระแสน้ า (Sanya & Shanin, 2018)

รู ปที่ 1 เครื่ องมือวัดกระแสน้ าแบบใบพัด A-OTT C 31
ผลที่ได้จากการวิจยั พบว่าเครื่ องต้นแบบสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ เครื่ องมือวัดกระแสน้ าแบบใบพัด A-OTT
C 31 และใช้งานได้เป็ นอย่างดี โดยมีการนาเสนอผลการอ่านค่าที่ได้จากเครื่ องต้นแบบ และได้แสดงตัวเลขของค่า
ความไม่แน่นอนในการอ่านค่าไว้ดว้ ย ในการออกแบบเครื่ องต้นแบบเลือกใช้ Arduino DUE เป็ นบอร์ดควบคุม ใน
ปี 2562 ได้มีการพัฒนาต่อยอดให้ตวั เครื่ องสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ (ภูชิต , จักรพันธ์, สัญญา และฌานิน,
2562) โดยได้นาเสนอการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตเพื่อส่ งข้อมูลไปแสดงบนเว็บในเบื้องต้น การออกแบบเครื่ องอ่าน
สัญญาณในครั้งนั้นได้เลือกใช้ ESPino เป็ นบอร์ดควบคุม ซึ่งบอร์ด ESPino เป็ นบอร์ดที่ผลิตในประทศไทย ทาให้มี
ราคาถู ก กว่าบอร์ ดที่ ใช้ในงานวิจัยก่ อนหน้า และยังมี คุ ณ สมบัติในการเชื่ อมต่ ออิ น เตอร์ เน็ ตได้อีก ด้วย ส าหรั บ
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้มีแนวคิดในการปรับปรุ งวงจรการอ่านค่าของเครื่ องมือวัดความเร็ วกระแสน้ าเพื่อลดค่าความไม่
1085

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แน่ นอนในการวัดให้เครื่ องอ่านสั ญญาณท างานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้นและมี ราคาถูกลง และได้ท าการ
เปลี่ยนตัวบอร์ดที่ใช้ในการประมวลผลจากเครื่ องรุ่ นก่อนหน้ามาใช้บอร์ ด Lamloei Node32 Lite แทน
ผลจากการทาการทดลองเพื่อทดสอบความถูกต้องของค่าที่ได้จากการวัดและแสดงตัวเลขของค่าความไม่
แน่ นอนในการวัดดีข้ ึนจากงานวิจยั ก่อนหน้า โดยตัวเลขจากผลการทดลองได้ถูกแสดงไว้ในตอนท้ายของบทความ
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุ งวงจรทั้งในเรื่ องของความไม่แน่นอนในการ
วัดที่ลดลง และราคาที่ถูกลงอีกด้วย
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. เครื่ องมือวัดควำมเร็วกระแสน้ำ A-OTT C 31
เครื่ องมื อวัดความเร็ วกระแสน้ า รุ่ น A-OTT C 31 ของบริ ษ ทั OTT HydroMet เป็ นเครื่ องมื อวัดความเร็ ว
กระแสน้ าเอนกประสงค์ (Universal current meter) แบบใบพัด (Propeller type) (OTT Hydromet, 2017) มี แ กน
หมุ น รอบแกนนอน (Horizontal axis current meters) ลัก ษณะการท างานของเครื่ อ งมื อ ชนิ ด นี้ เป็ นแบบเชิ ง กล
(Mechanical velocity meters) เมื่อกระแสน้ าไหลผ่านเครื่ องมือวัดใบพัดจะหมุนรอบแกนหมุน และเนื่ องจากการ
ไหลของกระแสน้ าอยูใ่ นแนวเดียวกับแกนหมุนทาให้การหมุนของใบพัดมีความเสถียรกว่าเครื่ องมือวัดกระแสน้ าที่
มีแกนหมุนรอบแกนตั้งและยังไม่เกิดปั ญหาต่อการวัดจากตะกอนที่ไหลมากับน้ าอีกด้วย (ปราโมท, 2554) สามารถ
วัดความเร็ วของการไหลได้ต้ งั แต่ 0.025 เมตร/วินาที จนถึง 10 เมตร/วินาที (ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของใบพัด) ตัวเครื่ องทา
จากสแตนเลสที่ ตา้ นทานต่อการกัดกร่ อน (Corrosion resistant) ส่ วนใบพัดทาจากอลูมิเนี ยมชุบอโนไดซ์ ภายใน
ตัวเครื่ องจะมีหน้าสัมผัสแมกเนติกเซนเซอร์ (Reed Contact) ติดตั้งอยู่ และมีแถบแม่เหล็กติดอยู่กบั แกนหมุนที่ต่อ
อยู่กบั ใบพัด เมื่อใบพัดของเครื่ องวัด A-OTT C 31 ถูกกระแสน้ าไหลผ่านทาให้ใบพัดหมุน แถบแม่เหล็กจึงถูกหมุน
ตามไปด้วย ในการหมุนหนึ่ งรอบของใบพัดจะเท่ากับการหมุนของแถบแม่เหล็กหนึ่ งรอบพอดี แถบแม่เหล็กจะ
หมุนไปตัดกับแมกเนติกเซนเซอร์เกิดเป็ นชุดของสัญญาณพัลส์ส่งออกมาจากตัวเครื่ องวัดในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกับ
ความเร็ วของกระแสน้ า ณ จุดที่ทาการวัด (OTT Hydromet, 2017)

(ก)

(ข)

รู ปที่ 2 (ก) มิเตอร์วดั กระแสน้ า A-OTT C 31 บนแท่งโลหะ (OTT Hydromet, 2017)
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(ข) กล่องเครื่ องมือสาหรับเก็บมิเตอร์วดั กระแสน้ า (OTT Hydromet, 2017)
การใช้งานมิเตอร์วดั ความเร็ วกระแสน้ า A-OTT C 31 สาหรับการวัดในลาธารขนาดเล็กและระดับน้ าตื้นที่มี
ความเร็ วในการไหลของน้ าช้า มิเตอร์ วดั กระแสน้ า A-OTT C 31 จะถูกใช้งานร่ วมกับแท่งโลหะ (Rod) ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 20 มม. โดยการยึดติดให้คงที่ ดังแสดงในรู ปที่ 2 (ก) และรู ปที่ 2 (ข) เป็ นการจัดเก็บอุปกรณ์เมื่อใช้
งานเสร็ จ สาหรับการใช้งานมิเตอร์ วดั กระแสน้ าในระดับน้ าที่มีความลึกและความเร็ วในการไหลสู ง มิเตอร์จะถูกใช้
งานร่ วมกับสายเคเบิลดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การใช้งานมิเตอร์วดั กระแสน้ าในตาแหน่งระดับน้ าลึก
2. ค่ำควำมไม่แน่ นอนของกำรวัด
ค่าความไม่แน่ นอนของการวัด (Uncertainty of measurement) คือ พารามิเตอร์ ที่ไม่ใช่จานวนลบที่ ใช้บ่ง
บอกลักษณะเฉพาะของการกระจายของค่าปริ มาณต่างๆ ของสิ่ งที่ถูกวัดสิ่ งหนึ่งซึ่งกาหนดไว้บนพื้นฐานของข้อมูลที่
ใช้ (จริ ยา, ม.ป.ป.; อนุสรณ์ , 2562) ดังนั้นผลของการวัดปริ มาณใดๆ ค่าที่ ถูกวัดได้จะเป็ นปริ มาณที่ใช้เป็ นตัวแทน
ของค่าจริ ง (True value) ที่ตอ้ งการวัด ซึ่งค่าที่วดั ได้จะกระจายอยู่รอบๆ ค่าจริ ง เนื่ องมาจากค่าที่วดั ได้จะมีค่าความ
คลาดเคลื่อน (Error) จากการวัดรวมอยู่ดว้ ย ค่าความคลาดเคลื่อนนี้ สามารถมีแหล่งที่มาได้จากหลายสาเหตุและไม่
สามารถกาจัดค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดให้หมดไปได้ ดัง นั้นการประเมินค่าความไม่แน่ นอนของการวัดจึง
ส่ งผลโดยตรงต่อความเชื่อมัน่ ในผลของการวัดด้วย (จริ ยา, ม.ป.ป.)
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดใช้หลักการประเมินทางสถิติ ตามเอกสารของแนวทางในการ
ประเมินความไม่แน่นอนของการวัด (Guide to the expression of uncertainty in measurement: GUM) สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ชนิด (จริ ยา, ม.ป.ป.;วันชัย, 2561) ได้แก่
- การประเมิ น ค่ าความไม่ แ น่ น อนชนิ ด A (Type A evaluation) เป็ นผลจากความคลาดเคลื่ อ นแบบสุ่ ม
(Random error) ที่เกิดจากการวัดซ้ าหลายๆ ครั้งและค่าที่ได้เกิดการแปรผันในลักษณะที่ไม่สามารถทานายได้ (จริ ยา,
ม.ป.ป.;วันชัย, 2561)
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- การป ระเมิ น ค่ า ความไม่ แ น่ น อน ชนิ ด B (Type B evaluation) เป็ น ผลที่ ได้ จ ากวิ ธี การอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือไปจากการประเมินค่าความไม่แน่นอนชนิด A (จริ ยา, ม.ป.ป.)
สาหรับการประเมินค่าความไม่แน่นอนชนิด A นั้น สามารถหาได้จากการการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผลการวัด
ในเชิงสถิติดงั สมการที่ (1)
𝑢𝑎 =

𝜎𝑛−1
√𝑛

(1)

เมื่อ 𝑢𝑎 คือ ค่าความไม่แน่นอนชนิด A
𝜎𝑛−1 คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดลอง (Experimental standard deviation)
𝑛
คือ จานวนครั้งในการวัด
โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดลอง (𝜎𝑛−1) หาได้จากสมการที่ (2)
𝜎𝑛−1 = √
เมื่อ 𝑋̅
𝑥𝑖

2
̅
∑𝑛
𝑖=1(𝑋−𝑥𝑖 )

𝑛−1

(2)

คือ ค่าเฉลี่ยของการวัด
คือ ค่าที่วดั ได้ครั้งที่ 𝑖

ค่าเฉลี่ยของการวัด (𝑋̅) หาได้จากสมการที่ (3)
𝑋̅ =

∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 )
𝑛

(3)

สาหรับการประเมินค่าความไม่แน่นอนชนิด B ซึ่งสามารถหาได้จากการตัดสิ นในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้
พื้นฐานของข้อมูลที่เป็ นไปได้ของความแปรผันของผลการวัด ซึ่ งรวมไปถึง ความถูกต้อง (Accuracy) ความเสถียร
(Drift/Stability) สัมประสิ ทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัด เป็ นต้น สามารถหาได้ดงั สมการที่ (4)
2
2
2
𝑢𝑏 = √𝑢𝑏1
+ 𝑢𝑏2
+ ⋯ + 𝑢𝑏𝑛
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เมื่อ 𝑢𝑏
คือ ค่าความไม่แน่นอนชนิด B
𝑢𝑏1 , 𝑢𝑏2 , … , 𝑢𝑏𝑛 คือ ค่าความไม่แน่นอนจากแหล่งต่างๆ ที่ถูกนามาพิจารณา
ในงานวิจยั นี้ จะเป็ นการปรับปรุ งค่าความไม่แน่ นอนชนิ ด A เท่านั้น เนื่ องจากข้อมูลที่ จะนามาใช้ในการ
ประเมินค่าความไม่แน่นอนชนิด B มีไม่เพียงพอต่อการประเมิน
3. กำรออกแบบและกำรสร้ ำง
เนื่องจากสัญญาณที่ออกมาจากเซนเซอร์ของมิเตอร์ A-OTT C 31 จะเป็ นชุดของสัญญาณพัลส์ ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกับความเร็ วของกระแสน้ า ณ จุดที่ทาการวัดนั้นๆ โดยหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างจานวนรอบของการ
หมุนของใบพัดต่อวินาที จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ตน้ แบบ โดย
สามารถแสดงในรู ปแบบบล๊อกไดอะแกรมได้ดงั รู ปที่ 4
ฟั ง ก์ ชั่น เจนเนอเรเตอร์ (Function Generator) ท าหน้าที่ เป็ นตัว จ่ ายชุ ด สั ญ ญาณพัล ส์ เพื่ อ ทดสอบความ
ถูกต้องในการอ่านค่าสัญญาณที่ความถี่ต่างๆ ของเครื่ องอ่านสัญญาณที่ถูกสร้างขึ้น โดยรู ปแบบสัญญาณที่ส่งออกมา
จะเป็ นสัญญาณรู ปสี่ เหลี่ยม (Squre Wave) ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้ฟังก์ชนั่ เจนเนอเรเตอร์ ในการจ่ายสัญญาณเพื่อเป็ น
การจาลองสัญญาณที่ได้จากมิเตอร์ A-OTT C 31

รู ปที่ 4 บล๊อกไดอะแกรม (Block Diagram)
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ใช้เพื่ออ่านค่าความถี่ของชุดสัญญาณพัลส์ที่ได้จากฟั งก์ชนั่ เจนเนอเรเตอร์
ค่าที่ได้จะถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากเครื่ องที่สร้างขึ้น โดยค่าที่วดั ได้จากออสซิลโลสโคปจะถูกใช้เป็ น
ค่าอ้างอิง (Reference value)
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ตัวปรับแต่งสัญญาณ (Signal Condition) คือ ส่ วนการปรับแต่งสภาวะของสัญญาณ ทาหน้าที่ปรับแต่งหรื อ
เปลี่ยนสัญญาณให้มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ โดยจะทาหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ การปรับศูนย์และการเปลี่ยนระดับ
สัญญาณ, การแปลงกระแสเป็ นแรงดัน , การแปลงแรงดันเป็ นกระแส, การกระตุน้ , การขยายสัญญาณ, การกรอง
สัญญาณ, อิมพิแดนซ์แมชชิง, มอดดูเลเตอร์และดีมอดดูเลเตอร์ , การประมวลสัญญาณ, การแปลงแรงดันเป็ นความถี่
เป็ นต้น ในงานวิจยั นี้ได้ออกแบบวงจรในส่ วนที่ทาหน้าที่ปรับแต่งสภาวะของสัญญาณขึ้นมา โดยเลือกใช้ไอซี เบอร์
4N35 ประกอบอยู่ในวงจรที่ออกแบบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการแยกสัญญาณทางไฟฟ้า ทาให้วงจรต้นแบบสามารถใช้
งานได้ทนทานยิง่ ขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ตัวปรับแต่งสัญญาณ
บอร์ ดโหนด 32 ไลท์ (Node32 Lite) เป็ นบอร์ ดที่เลือกใช้ในงานวิจยั นี้ โปรแกรมที่เขียนขึ้นจะถูกโหลดลง
ไปยังบอร์ ดโหนด 32 ไลท์ บอร์ ดนี้ ทาหน้าที่เป็ นตัวควบคุมหลัก เนื่ องจากตัวบอร์ ดสามารถพัฒนาโปรแกรมบน
แพลตฟอร์ มอาร์ ดูยโน่ และยังสามารถทาการติดตั้งแพคเกจสนับสนุ นของ ESP32/Arduino ซึ่ งเหมาะสาหรับงาน
ด้านไอโอที (IoT) อีกด้วย
สวิตช์ (Switch) เป็ นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ ถูกใช้เพื่อควบคุมการเริ่ มต้นการวัดชุดสัญญาณพัลส์
การสื่ อสารแบบอนุกรม (Serial Monitor) คือ เครื่ องมือที่ถูกใช้ในการสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กบั บอร์ด
ตระกูลอาร์ดูยโน่ผ่านพอร์ตอนุกรม ทาให้สามารถรับค่าหรื อส่ งค่าใดๆ ไปยังบอร์ดตระกูลอาร์ดูยโน่ เพื่อให้บอร์ ด
ตระกูลอาร์ดูยโน่ทางานหรื อแสดงข้อมูลตามที่กาหนดไว้ได้
จากบล็อกไดอะแกรมที่ แสดงไว้ข ้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ท าการออกแบบวงจรเพื่ อใช้เป็ นอุ ปกรณ์ ต้น แบบใน
งานวิจยั นี้ วงจรที่แสดงดังรู ปที่ 6 เป็ นวงจรที่ผ่านการทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดหลายครั้ง การปรับปรุ งแก้ไข
เกิดจากผลการทดลองที่ได้ไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ และเมื่อนาไปทดลองใช้งานจริ งผูใ้ ช้งานได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
1090

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เพิ่ ม เติ ม เพื่ อปรั บ ปรุ งให้ ใช้ง านได้ส ะดวกยิ่งขึ้ น วงจรในรู ป ที่ 6 นี้ เป็ นวงจรที่ เป็ นผลมาจากการออกแบบและ
ปรับปรุ งแก้ไขรุ่ นล่าสุด
Oscilloscope

Process
Ter-7
Ter-6

IO 2
/ NPN LED

50

Bright Switch

3.3V

Jum-1
5k
5k

500

5V

SCL
SDA
Vcc
Gnd

2

2 x 16 Chr LCD I C

IO 22 / SCL
IO 21 / SDA

No Use
IO 11
IO 9
IO 8
IO 7
IO 6
IO 0

24LC32A 3.3V
A0
A1 WP
A2 SCL
SDA

3.3V
Ter-5

SCL
SDA

Function Generator
A-OTT C31

IO 16

Ter-3
Ter-2

50k

Calebration Module
4N35
50
VF=0.5

IO 36
IO 39
IO 34
IO 35

5V

IO 3 / Rx0
IO 1 / Tx0
IO 18 / Rx1
IO 19 / Tx1

Rx
Tx

3.3V
5V
Ter-1

50

4N35
VF=0.5

5k

Start Button

Ter-4
D
C
B
A

50k

Selector
PT65-01 D
A
D C
B
G
G A
C
B

5k
5k
5k
5k
5k

3.3V

IO 17
Gravitech
Node32Lite
LamLoei

รู ปที่ 6 วงจรรวมของเครื่ องอ่านสัญญาณจากมิเตอร์ วดั ความเร็ วกระแสน้ า A-OTT C 31
4. กำรทดลองและผลกำรทดลอง
การทดลองการทางานของเครื่ องอ่านสัญญาณความเร็ วของกระแสน้ าที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น โดยใช้
ฟั งก์ชนั่ เจนเนอเรเตอร์ จาลองการจ่ายสัญญาณพัลส์ ให้กบั ออสซิ ลโลสโคปและเครื่ องอ่านสัญญาณความเร็ วของ
1091

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กระแสน้ า จากนั้นตัวเครื่ องอ่านความเร็ วกระแสน้ าจะทาการประมวลผลความถี่จากสัญญาที่อ่านได้และแสดงผลที่
ได้ออกทางหน้าจอแอลซี ดีของเครื่ อง โดยมีการเทียบผลของการอ่านค่าที่ได้กับค่าที่วดั ได้จากออสซิ ลโลสโคป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองแสดงในรู ปที่ 7 และรู ปที่ 8

รู ปที่ 7 การเตรี ยมการทดลอง

รู ปที่ 8 การทดลองที่ความถี่ 2000 เฮิรตซ์
ทาการทดลองด้วยการกาหนดให้ฟังก์ชนั่ เจนเนอเรเตอร์ จ่ายเอาท์พุท สัญญาณสี่ เหลี่ยม ในรู ปแบบสัญญาณ
พัลส์ทีทีแอล ที่ความถี่ 20 เฮิรตซ์ เพื่อเป็ นการจาลองสัญญาณที่ได้จากมิเตอร์ A-OTT C 31 จากนั้นทาการสังเกตุผล
ที่ ได้ท างหน้าจอแอลซี ดีของเครื่ องอ่านความเร็ วของกระแสน้ าที่ ได้วิจยั ออกแบบสร้ างขึ้น ผลจากการทดลองที่
ความถี่ 20 เฮิรตซ์ มีผลการวัดถูกต้อง 100% จากนั้นทาการทดลองที่ความถี่เดิมซ้ า 15 ครั้ง และทาการบันทึกผลการ
ทดลองลงตารางบันทึกผล
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ทาการทดลอง ด้วยการกาหนดให้ฟังก์ชนั่ เจนเนอเรเตอร์จ่ายเอาท์พุท สัญญาณสี่ เหลี่ยม ในรู ปแบบสัญญาณ
พัลส์ทีทีแอล ที่ความถี่ต่างๆเพิม่ เติม และทาการบันทึกผลการทดลองลงตารางบันทึกผล
ตำรำงที่ 1 ผลการทดลองอ่านค่าสัญญาณที่ความถี่ต่างๆ ที่ n = 15
ผลจำกเครื่ องที่ได้ ทำกำรศึกษำก่อนหน้ ำ
20.0564 Hz
200.044 Hz
1004.19 Hz
2006.27 Hz

̅
𝑿

𝝈𝒏−𝟏

𝒖𝒂

20.0000
200.067
1004.20
2006.33

0.0000
0.2582
0.4140
0.4880

0.0000
0.0667
0.1069
0.1260

ผลจำกเครื่ องที่ได้ ทำกำรศึกษำใหม่

20.0000 Hz
200.000 Hz
1000.00 Hz
2000.00 Hz

̅
𝑿

𝝈𝒏−𝟏

𝒖𝒂

20.0000
200.000
1000.00
2000.00

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

สรุปผล
จากผลการทดลองและนาไปใช้งานจริ งพบว่าเครื่ องต้นแบบที่ ได้ทาการศึกษาใหม่ส ามารถต่อใช้งานกับ
มิเตอร์ A-OTT C 31 ได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถนาเครื่ องต้นแบบไปใช้งานแทนเครื่ องบอกสัญญาณเสี ยงและแสดง
ตัวเลขรุ่ น Z 41-00 ที่ ชารุ ดเสี ยหายได้ และผลจากการนามาทดสอบด้วยฟั งก์ชนั่ เจนเนอเรเตอร์ ที่ทาหน้าที่เป็ นตัว
จ่ายชุดสัญญาณพัลส์ที่ความถี่ต่างๆ พบว่าเครื่ องอ่านสัญญาณต้นแบบที่ถูกสร้างขึ้นใหม่น้ ี มีค่าความไม่แน่นอนชนิ ด
A ดีกว่าผลการทดลองจากเครื่ องที่ได้ทาการศึกษาก่อนหน้า
กิตติกรรมประกำศ
บทความวิจยั นี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสิ นทร์
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ขอขอบคุณ คุณวรวุฒิ บุญทอง หัวหน้าฝ่ ายมาตรฐานเครื่ องมืออุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
มาตรฐานเครื่ องมืออุทกวิทยา กรมชลประทานทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา เสนอแนะ และเอื้อเฟื้ ออุปกรณ์เครื่ องมือ
ในการทาวิจยั ในครั้งนี้
เอกสำรอ้ำงอิง
จริ ย า บัว เจริ ญ .[ม.ป.ป.] การประเมิ น ค่ า ความไม่ แ น่ น อนของการวัด (Uncertainty of Measurement) [เอกสาร
ประกอบการอบรม]. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of Metrology Thailand).
ปราโมท พลพณะนาวี. (2554). หลักการคานวณปริ มาณน้ าผ่านอาคารชลประทาน. การจัดการความรู ้ตามแผนการ
จัด การความรู ้ เพื่ อ สนับ สนุ น ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ก รมชลประทานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554.
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ส านั ก งานกรมชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน. http://water.rid.go.th/waterm/template/manager/
FProjectMAC/O&MQA/65/a/9/9.4.pdf
ภูชิต เที่ยงธรรม, จักรพันธ์ วาสุ โพธิ์, สัญญา สมัยมาก และฌานิน หาญณรงค์. (2562). ระบบการวัดอัตราการไหล
ของน้าในแม่ น้าแสดงผลผ่ านอิ น เตอร์ เน็ต . ในมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ , การ
ยกระดับงานวิจยั เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสัง คมที่ยงั ยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ครั้งที่ 4. (น. 11). กรุ งเทพฯ
วันชัย ชินชูศกั ดิ์.(2561). เทคนิคการประเมินค่ าความไม่ แน่ นอนของระบบสอบเทียบสายวัด. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง).
อนุ สรณ์ ทนหมื่นไวย. (2562). การกาหนดเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรั บได้ (Maximum Permissible Error).
[เอกสารประกอบการอบรม]. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of Metrology Thailand).
Sanya Samaimak and Shanin Harnnarong. (2018) Design of Data Acquisition Unit Using Arduino from a Flow
Velocity Meter for Tides in the River. Proceedings of 9Th Rajamangala University of Technology
International Conference: RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0. 38-43.
OTT Hydromet. (2017). OTT C31 Universal Current Meter. 10.001.001.P.E, OTT Hydromet GmbH & Co. KG,
GERMANY.
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ด้วยกำรวิเครำะห์ แผนเหตุกำรณ์
Planning and Operation for Reduce Power Loss in Distribution System
with Scenarios Analysis
ณัชพล เรื องทรัพย์ นาวิน รอดเรื อง นเรศ ชลังสุทธิ์ และ นัฐโชติ รักไทยเจริ ญชีพ*
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอการวางแผนและปฏิบตั ิการเพื่อลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ ายไฟฟ้าด้วย
การวิเคราะห์แผนเหตุการณ์ไฟฟ้า ในงานวิจยั นี้ใช้โปรแกรมจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (MATLAB/Simulink) โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 กรณี ศึกษา ได้แก่ กรณี ที่ 1 การไหลของกาลังไฟฟ้ าในสภาวการณ์ปกติ กรณี ที่ 2 การเพิ่มวงจรสายส่ ง
กรณี ที่ 3 การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าและกรณี ที่ 4 การติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว จากผลการทดสอบการลด
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ายไฟฟ้า พบว่ากรณี ที่ 2 และ 4 สามารถลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าและสามารถปรับปรุ งแรงดันไฟฟ้าให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
คำสำคัญ: การวางแผนและปฏิบตั ิการ, กาลังไฟฟ้าสูญเสี ย, ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
Abstract
This research presents planning and operation for reduce power loss in distribution system with scenarios
analysis. In this research was simulated into 4 case studies by mathematical simulation program
(MATLAB/Simulink). Case 1 power flow in the normal situation, case 2 with additional transmission line, case
3 increasing voltage, case 4 installation distributed generation. From the results of the power loss in the
distribution system reduction in each case study, it was found that cases 2 and 4 can reduce the power loss in the
distribution system and improve voltage profile in standard.
Keyword: Planning and Operation, Power Loss, Distribution System
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บทนำ
ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าในปั จจุ บนั มี ภาระทางไฟฟ้ าเพิ่ มมากขึ้นเนื่ องจากการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมส่ งผลให้เกิดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าต้อง
รองรับรู ปแบบของโหลดที่สามารถเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในปี 2006 ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 30 และ
35 บัสรวม 65 บัสในตุรกีโดยใช้โปรแกรม MATLAB [1] ในปี 2010 ได้มีการวิเคราะห์การไหลของกาลังไฟฟ้าใน
ระบบไฟฟ้ากาลัง 30 บัสเพื่อแก้ปัญหาและลดต้นทุนการดาเนินงานด้วยโปรแกรมเพาเวอร์เวิลด์ [2] ในปี 2014 ได้มี
การศึ ก ษาเพิ่ ม ความเสถี ย รของแรงดัน ไฟฟ้ าในระบบส่ งก าลัง โดยใช้ตัวชดเชยชุ ด ซิ งโครนั ส แบบคงที่ โดยใช้
โปรแกรม MATLAB [3] ในปี 2014 ได้มีการบูรณาการ Power World และ MATLAB สาหรับการจ่ ายพลังงานที่
เหมาะสมที่สุดในแบบจาลองระบบไฟฟ้ากาลัง 8 บัส ของการแข่งขันทางพลังงานในตลาดไฟฟ้า [4] ในปี 2015 ได้
มีการศึกษาสร้างแบบจาลองสมาร์ทกริ ดในโปรแกรม MATLAB/Simulink ในแบบจาลองระบบไฟฟ้ากาลัง 30 Bus
[5] ในปี 2016 ได้มีการศึกษา IPFC ที่ที่เชื่อมต่อกับระบบ IEEE 14 Bus ใน MATLAB/Simulink [6] ในปี 2017 ได้
มีการปรับปรุ งแรงดันไฟฟ้าเพื่อลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยด้วยเทคนิ คการหาตาแหน่งที่เหมาะสมของ TCSC ในระบบ
IEEE 14 bus [7] ในปี 2019 ได้มี ก ารวิ เคราะห์ ก ารไหลของก าลังไฟฟ้ า 8 บัส ของจังหวัด Izmir ด้วยโปรแกรม
เพาเวอร์ เวิล์ด [8] ในปี 2020 ได้มี การศึ กษาการยกระดับการสู ญเสี ยพลังงานในระบบจาหน่ ายด้วยการเชื่ อมต่อ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยโปรแกรม MATLAB [9]
ดังนั้นในบทความนี้ นาเสนอการวางแผนและปฏิ บตั ิการเพื่อลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า
โดยใช้โปรแกรมจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (MATLAB/Simulink) ทดสอบในแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 13 บัส
โดยแบ่งออกเป็ น 4 กรณีศึกษา
กำลังไฟฟ้ ำสู ญเสี ย
การวิ เคราะห์ ก ารไหลของก าลัง ไฟฟ้ า ในระบบจ าหน่ ายไฟฟ้ าได้รั บ การแก้ไ ขโดยใช้วิ ธี ก ารไหลของ
กาลังไฟฟ้ าทั้งไปข้างหน้าและย้อนหลังสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ ของการกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย [9]-[10] ได้มาจากแนวคิด
การส่งกาลังไฟฟ้า ไดอะแกรมเส้นเดียวของระบบจาหน่าย 2 บัส ดังแสดงในรู ปที่ 1
Vn+1 <  n+1

Vn < n
R(i)

X(i)

Bus n+1

Bus n
Branch i

รู ปที่ 1 ระบบจาหน่าย 2 บัส
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บัส n และ n+1 เชื่อมต่อผ่านพารามิเตอร์ Branch i สามารถหากาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยจริ งและกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยรี
แอกทีฟจากสมการที่ (1)-(2)
2
P
− jQn +1 
  R i
Ploss(i ) =  n +1
Vn +1



(1)

2
 Pn +1 − jQ n +1 
  X i
Qloss ( i ) = 
V


n +1

(2)

โดยที่ Ploss ( i ) คือ กาลังฟ้ าสู ญเสี ยที่ Branch i และ Q loss ( i ) คือ กาลังฟ้ ารี แอกทีฟสู ญเสี ยที่ Branch i การ
สู ญเสี ยกาลังไฟฟ้าจริ งและกาลังไฟฟ้ารี แอกทีฟทั้งหมดของระบบนั้นสามารถพิจารณาจากสมการที่ (3)

nl

Ptotal _ loss =  Ploss ( i ) +Qloss ( i )
t =1

(3)

แบบจำลองระบบจำหน่ ำยไฟฟ้ำ
ใน บ ท ค วาม นี้ มี ก ารป ระ ม วล ผ ล เท ค นิ ค ที่ น าเส น อ ด้ ว ย โป รแก รม จ าล อ งท างค ณิ ต ศ าส ต ร์
(MATLAB/Simulink) โดยศึกษาการลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า ทดสอบในแบบจาลองระบบ
จาหน่ ายไฟฟ้ า 13 บัส ประกอบด้วย 1 เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า และ 12 จุดโหลด โหลดรวมของระบบ 1,300 kW 920
kvar ค่าฐานแรงดัน คือ 11 kV ค่าฐานของโหลดเป็ น 100 MVA แบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 13 บัส ดังแสดงใน
รู ปที่ 2
11

12

13

0.56+j0.22 0.75+j0.35
100 kW
80 kW
160 kW
60 kvar
90 kvar
2.34+j1.53
100 kvar
1
2 120 kW 3
4
5
6
80 kvar 2.45+j1.32 1.55+j1.12 2.21+j1.42
1.25+j0.95
2.85+j1.35
50 kW
120 kW
100 kW
90 kW
Substation
25 kvar
100 kvar
60 kvar
60 kvar
Bus

1.69+j0.95

7

Load

2.11+j1.42
140 kW
90 kvar

8

รู ปที่ 2 แบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 13 บัส
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1.45+j1.21
60 kW
45 kvar

9

1.75+j1.32
70 kW
50 kvar

10
210 kW
160 kvar
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กรณีศึกษำ
ในบทความนี้ ศึกษาการลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าด้วยการวิเคราะห์แผนเหตุการณ์โดย
แบ่งออกเป็ น 4 กรณีศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 กรณีศึกษาการลดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 13 บัส
กรณี
กำรทดสอบ
1
การไหลของกาลังไฟฟ้าในสภาวการณ์ปกติ
2
การเพิ่มวงจรสายส่ ง
3
การเพิม่ แรงดันไฟฟ้าที่บสั อ้างอิง
4
การติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว
จากตารางที่ 1 ดาเนินการทดสอบ 4 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 การไหลของกาลังไฟฟ้าในสภาวการณ์ปกติ กรณีที่ 2
การเพิ่มวงจรสายส่ ง L2-3, L2-7 และ L3-11 จานวน 1 เส้น กรณี ที่ 3 การเพิ่มแรงดันไฟฟ้ าที่ บสั อ้างอิง (1.05 p.u.)
กรณีที่ 4 การติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวขนาด 100 kW ที่บสั 5, 9 และ 12
ผลลัพธ์ที่เป็ นตัวเลขสาหรับกรณีที่ 1 - 4 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ผลการทดสอบกรณีที่ 1 – 4
กาลังไฟฟ้าสูญเสี ย (kW)
ร้อยละกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยเทียบกรณีที่
1
บัสที่มีแรงดันสูงสุด
บัสที่มีแรงดันต่าสุด

กรณีที่ 1
67.61

กรณีที่ 2
52.48

กรณีที่ 3
73.39

กรณีที่ 4
46.88

-

22.37

8.54

30.66

1 (1.00 p.u.)
6 (0.93 p.u.)

1 (1.00 p.u.)
6 (0.95 p.u.)

1 (1.05 p.u.)
6 (0.99 p.u.)

1 (1.00 p.u.)
6 (0.95 p.u.)

กรณีที่ 1 การไหลของกาลังไฟฟ้าในสภาวการณ์ปกติ เกิดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย 67.61 kW แรงดันไฟฟ้าบัสที่ 4,
5, 6, 10, 11, 12 และ 13 มีค่าต่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) บัสที่มีแรงดันไฟฟ้าต่าที่สุด คือ บัสที่ 6 (0.93 p.u.) กรณี ที่
2 การเพิ่มวงจรสายส่ ง L2-3, L2-7 และ L3-11 จานวน 1 เส้น สามารถลดการเกิดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบได้
ร้อยละ 22.37 เมื่อเทียบกับกรณี ที่ 1 บัสที่มีแรงดันไฟฟ้าต่าที่สุด คือ บัสที่ 6 (0.95 p.u.) การเพิ่มวงจรสายส่ ง L2-3,
L2-7 และL3-11 จานวน 1 เส้น ดังแสดงในรู ปที่ 3
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11

1

2

12

3

13

4

5

6

Substation
Bus
7
Load
Add Transmission Line

8

9

10

รู ปที่ 3 การเพิ่มวงจรสายส่ ง L2-3, L2-7 และ L3-11 จานวน 1 เส้น
กรณี ที่ 3 การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่บสั อ้างอิง (1.05 p.u.) ส่ งผลให้เกิดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย 73.39 kW ซึ่งเป็ นการ
เพิ่มกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของระบบร้อยละ 8.54 เมื่อเทียบกับกรณี ที่ 1 บัสที่มีแรงดันไฟฟ้ าต่าที่สุด คือ บัสที่ 6 (0.99
p.u.) กรณี ที่ 4 การติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวขนาด 100 kW ที่บสั 5, 9 และ 12 สามารถลดการเกิด
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยของระบบได้ร้อยละ 30.66 เมื่อเทียบกับกรณี ที่ 1 บัสที่มีแรงดันไฟฟ้ าต่าที่สุด คือ บัสที่ 6 (0.95
p.u.) การติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวขนาด 100 kW ที่บสั 5, 9 และ 12 ดังแสดงในรู ปที่ 4
100 kW
11
12
13

1

2

3

4

5

100 kW
6

Substation
Bus
Load

7

8

9

Distributed Generation
รู ปที่ 4 การติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัวขนาด 100 kW ที่บสั 5, 9 และ 12
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100 kW
10
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สรุปวิจำรณ์ ผล
ผลลัพ ธ์ เปรี ยบเที ย บแรงดั น ไฟฟ้ า ส าหรั บ กรณี ที่ 1 และ 2 ดั ง แสดงในรู ป ที่ 5, ผลลัพ ธ์ เปรี ย บเที ย บ
แรงดันไฟฟ้าสาหรับกรณี ที่ 1 และ 3 ดังแสดงในรู ปที่ 6 และ ผลลัพธ์เปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้าสาหรับกรณีที่ 1 และ
4 ดังแสดงในรู ปที่ 7
1.01
Case 1
Case 2

1.00

Voltage (p.u.)

0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
1

2

3

4

5

6

7
Bus

8

9

10

11

12

13

รู ปที่ 5 ผลลัพธ์เปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้ากรณีการไหลของกาลังไฟฟ้าในสภาวการณ์ปกติและกรณีการ
เพิ่มวงจรสายส่ ง
1.05
Case 1
Case 3

Voltage (p.u.)

1.03
1.01
0.99
0.97
0.95
0.93
1

2

3

4

5

6

7
Bus

8

9

10

11

12

13

รู ปที่ 6 ผลลัพธ์เปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้ากรณี การไหลของกาลังไฟฟ้าในสภาวการณ์ปกติและกรณี การเพิ่ม
แรงดันไฟฟ้า
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1.01
Case 1
Case 4

1.00

Voltage (p.u.)

0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
1

2

3

4

5

6

7
Bus

8

9

10

11

12

13

รู ปที่ 7 ผลลัพธ์เปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้ากรณี การไหลของกาลังไฟฟ้าในสภาวการณ์ปกติและกรณี การติดตั้งเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว
สรุปผล
บทความนี้ นาเสนอการวางแผนและปฏิบตั ิการเพื่อลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ายไฟฟ้าทดสอบด้วย
โปรแกรมจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (MATLAB/Simulink) พบว่ากรณี ที่ 1 การไหลในสภาวการณ์ปกติไม่สามารถลด
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ ายไฟฟ้าได้ กรณี ที่ 2 การเพิ่มวงจรสายส่ ง L2-3, L2-7 และ L3-11 จานวน 1 เส้น
สามารถลดการเกิ ด ก าลัง ไฟฟ้ า สู ญ เสี ย ของระบบได้ร้ อ ยละ 22.37 เมื่ อ เที ย บกับ กรณี ที่ 1 กรณี ที่ 3 การเพิ่ ม
แรงดันไฟฟ้ าที่บสั อ้างอิง (1.05 p.u.) ส่ งผลให้เกิดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย 73.39 kW ซึ่ งเป็ นการเพิ่มกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย
ของระบบร้อยละ 8.54 เมื่อเทียบกับกรณี ที่ 1 และ กรณี ที่ 4 การติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัวขนาด 100
kW ที่ บ ัส 5, 9 และ 12 สามารถลดการเกิ ดก าลังไฟฟ้ าสู ญ เสี ย ของระบบได้ร้อยละ 30.66 เมื่ อเที ยบกับกรณี ที่ 1
ผลลัพธ์ในกรณี ที่ 4 สามารถลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าได้มากที่สุดส่ งผลให้ระบบจาหน่ายมี
ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นมากที่สุด
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการส่ งเสริ มสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อ
คนรุ่ นใหม่งบประมาณปี 2564 ที่ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจัดทาบทความนี้ ซ่ ึงได้ช่วยให้บทความ
นี้สาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอเทคนิ คการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบ
จาหน่าย การลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพของระบบจาหน่ายไฟฟ้า โดยมีผลกระทบทาง
เทคนิ คภายใต้ขอ้ จากัด เช่น ช่วงเวลาระยะของโหลด ระยะทางจากจุดต้นทางไปยังกลุ่มโหลด ดังนั้นจึงนาเสนอ
บทความนี้ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาก าลัง ไฟฟ้ า สู ญ เสี ย ในระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า โดยการเชื่ อ มต่ อ โรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ ด้วยการสร้ างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบจาหน่ าย 33 บัส และอัล กอริ ธึ มการไหลของ
พลังงานร่ วมกับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการวิจยั พบว่าการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถปรับปรุ งกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในระบบจาหน่ายได้
คำสำคัญ: กาลังไฟฟ้าสูญเสี ย โฟโตโวตาอิค ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
Abstract
This paper presents a technique for connecting photovoltaic power plants to reduce power losses in
distribution systems. Reducing power loss is a factor affecting the efficiency of the power distribution system. It
with technical impacts under limitations such as intervals of load, Distance from source point to load group.
Therefore, this paper is presented to solve the problem of power loss in the power distribution system synergy
photovoltaic power plant. Through mathematical modelling of a 33-bus distribution system and a power flow
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algorithm in conjunction with a distributed generator type photovoltaic power plant. The results showed that
connect photovoltaic power plant can improve the power loss in the distribution system.
Keyword: Power Loss, Photovoltaic, Distribution System
บทนำ
เครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ า แบบกระจายตัวเป็ นแนวทางที่ ใช้กับ เทคโนโลยีข นาดเล็ก เพื่ อผลิ ต ไฟฟ้ าให้กับ ผูใ้ ช้
พลังงานที่อยู่ใกล้แนวปลายสายส่ ง เทคโนโลยีเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว (DG) ประกอบด้วยเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ าแบบแยกส่ วน (และบางครั้งเป็ นพลังงานหมุนเวียน) สามารถใช้ป ระโยชน์ได้หลายประการ ตัวอย่าง เช่ น
เครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัว (DG) ด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากเซลล์
เชื้อเพลิง พลังงานจากไฮโดรเจน และพลังงานก๊าซชีวภาพ [1] ดังแสดงในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 ประเภทของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว
การจัดวางเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว (DGs) ในระบบจาหน่ายเพื่อปรับปรุ งกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยด้วย
โรงไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ภายใต้เงื่ อนไขทางเทคนิ ค สมการการไหลของก าลังไฟฟ้ า โซลูชัน การสร้ าง
แบบจาลองของระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า 33 บัส [2] เพื่ อหาค าตอบด้วยเทคนิ คที่ น าเสนอการปรั บ ปรุ งการสู ญ เสี ย
พลังงานในระบบจาหน่ายโดยการเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบ
กระจายตัว (DGs) ดังแสดงในรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 การติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัว (DGs)
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยเป็ นดัชนีที่สาคัญสาหรับการประเมินทางเทคนิคในการระบุตาแหน่งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
แบบกระจายตัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (PV-DG) กาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยทั้งหมดที่ โหลดแต่ละระดับหลังการติ ดตั้ง
เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (PV-DG) เป็ นองค์ประกอบหลักในฟั งก์ชันนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยให้เหลือน้อยที่สุด หลังจากติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัว (DG)
โดยมีการวางแผนจัดการหน่ วยของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (PV-DG) ที่มีอยู่
จานวนหนึ่ งสาหรับการจัดวาง สาหรับพื้นที่ในการค้นหาบัสของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ (PV-DG) ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มาก [3]
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงนาเสนอเทคนิ คการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยใน
ระบบจาหน่ าย [4] ดังแสดงในรู ปที่ 3 ด้วยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ร่วมกับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัว
(DG) ในระบบจาหน่ายไฟฟ้า 33 บัส มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เทคนิคการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อลดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในระบบจาหน่าย
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รู ปที่ 3 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
วัตถุประสงค์
การศึ ก ษานี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จ าลองพฤติ ก รรมของเครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ า (Photovoltaic: PV) เพื่ อ ลด
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบจาหน่าย ผลจากการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคนิ คการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ตย์เข้ากับระบบจาหน่ ายในปริ มาณที่ เพียงพอกับโหลดโดยไม่ตอ้ งสร้างปั ญหาที่ ผิดปกติในการ
ทางานและการควบคุมระบบ มีการศึกษามาตรการควบคุมเพื่อลดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยของการเปลี่ยนแปลงโหลดขนาด
ใหญ่
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำลังไฟฟ้ ำสู ญเสี ย
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยของระบบจาหน่ายโดยการวิเคราะห์การเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
โหลดในระบบจาหน่าย [3] การสร้างแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้าร่ วมกับการเข้าถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทิศ
ทางการไหลของพลังงานส่ วนใหญ่จะเป็ นทางด้านเครื อข่ายมากกว่าทางด้านโหลดในระบบจาหน่ายแบบเดิมที่ไม่มี
การเข้าถึงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กระแสที่ไหลเข้าสู่ ทางด้านโหลดมีระยะห่ างระหว่างสถานี ย่อยและด้าน
โหลด กระแสที่ไหลจากสถานี ย่อยคือกระแสที่ไหลจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะห่ างระหว่างสถานี ย่อยกับ
พลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ตย์ และระยะห่ างระหว่างพลังงานไฟฟ้ าแสงอาทิตย์กบั ด้านโหลด [5] การสร้างเครื่ อง
ก าเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวและโหลด ด้วยระบบจาหน่ ายแบบเรเดี ยลที่ แสดงโดยเมทริ กซ์ อิมพี แดนซ์บัส เมื่ อ
กาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยระบบจาหน่ ายแบบเรเดียลจะเทียบเท่ากับโหนดเดียวที่มีการเชื่ อมต่อและโหลดทั้งหมด ดังแสดง
ในรู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 ระบบจาหน่ายแบบเรเดียลร่ วมกับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว
2. โฟโตโวตำอิค
การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) เป็ นพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยและ
ยัง่ ยืน พลังงานแสงอาทิ ตย์ (PV) เป็ นอุปกรณ์ ที่แปลงแสงแดดเป็ นไฟฟ้ าโดยใช้ความเข้มของแสงอาทิตย์ ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ที่ใช้สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จานวนมากเชื่อมต่อกับกริ ดทุกที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในประเทศที่พฒั นาแล้ว [6] แผนผังของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ดังแสดงในรู ปที่ 5
MTTP

Controller

Transformer
DC/DC
converter

PV Generator

Inverter

DC link

DG bus

Feeder

Power Grid

รู ปที่ 5 แผนผังของระบบพลังงานแสงอาทิตย์
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ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงระบบอาร์เรย์ ประกอบด้วยแผงโซลาร์ เซลล์ต้ งั แต่สองแผงขึ้นไปที่
แปลงแสงจากดวงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานที่ไม่ธรรมดา สามารถใช้กบั
ระบบกูค้ ืนแรงดันไฟฟ้าแบบไดนามิก (DVR) สาหรับการจัดเก็บพลังงาน ระบบนี้ จะจ่ายพลังงานให้กบั แหล่งจ่าย
กระแสตรงซึ่ งท าหน้ า ที่ โ ดยระบบอิ น เวอร์ เตอร์ เพื่ อ แปลงพลังงานไฟฟ้ ากระแสตรง DC เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
กระแสสลับ AC สาหรับการใช้งานกับระบบ DVR ต่อไป แบบจาลองวงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ ดังแสดงใน
รู ปที่ 6 [7]
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รู ปที่ 6 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไฟดับในเมืองขนาดใหญ่ท้ งั หมดเกิดจากการโหลดเกินในสายส่ งซึ่ งเชื่อมต่อระบบ
จาหน่ ายแบบกระจายตัว ดังนั้นกลยุทธ์การควบคุมพลังงานที่ บทความนี้ ออกแบบการตอบสนองความต้องการ
โหลดภายในระบบจาหน่ ายระดับ สู งสุ ด และการใช้กลยุท ธ์น้ ี ก็ลดการส่ งกาลังทางไกล การป้ อนพลังงานแบบ
อัตโนมัติแ ละแบบทัน ที ท ัน ใดจากภายนอก ระบบจ่ ายไฟฟ้ าแบบไฮบริ ด ของเครื่ อ งก าเนิ ดไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ถูกตั้งโปรแกรมให้เป็ นแบบจาลองการทางานการจ่ายไฟฟ้าแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด (Islanding) ที่แยก
ออกมา ซึ่ งสามารถเข้าถึงพลังงานใหม่ได้สูงสุ ดและทางานที่โหมดเชื่อมต่อกริ ดเพื่อส่ งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม
[8]
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3. แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์
การวิเคราะห์การไหลของโหลดในระบบจาหน่ายแบบกระจายตัวได้รับการแก้ไขโดยใช้วิธีการไหลของ
โหลดทั้งไปข้างหน้าและย้อนหลัง [9-10]
ไดอะแกรมเส้นเดียวในส่วนของระบบจาหน่ายแบบกระจายตัว ดังแสดงในรู ปที่ 7
𝐕𝐤 + 𝟏 < 𝛅𝐤 + 𝟏
𝐕𝐤 < 𝛅𝐤
X(i)

R(i)

Bus k

I(i) ampere
Bus k+1

𝐏𝐃 + 𝐣𝐐𝐃

Branch i

รู ปที่ 7 ระบบจาหน่ายแบบเรเดียล 2 บัส
ซึ่งแสดง 2 บัส k และ k+1 เชื่อมต่อผ่านพารามิเตอร์ (Branch) i ความต้านทานและปฏิกิริยาของพารามิเตอร์
i แสดงโดย Ri และ Xi ตามลาดับ ในขณะที่ I(i) คือกระแสที่ไหลผ่านบรานช์ i กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยข้ามพารามิเตอร์ i
สามารถคานวณได้จากสมการ (1)-(2)
𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 (𝑖) = 𝑅(𝑖) ×

2
2
𝑃𝑘+1
+ 𝑄𝑘+1
𝑉𝑘+1 2

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 (𝑖) = 𝑋(𝑖) ×

2
2
𝑃𝑘+1
+ 𝑄𝑘+1
𝑉𝑘+1 2

(1)
(2)

โดยที่ Ploss(i) และ Qloss(i) คื อก าลังไฟฟ้ าสู ญ เสี ยแบบแอคที ฟ และแบบรี แอกที ฟ ทั่วทั้งพารามิ เตอร์ i
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยทั้งหมดในระบบจาหน่ายแบบกระจายตัว สามารถคานวณได้โดยการรวมกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยที่ใช้
งานและปฏิกิริยาของพารามิเตอร์ ท้ งั หมดในระบบจาหน่าย กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยระบบทั้งหมดสามารถคานวณได้โดย
สมการ (3)
𝑛𝑜 .𝑜𝑓 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐 ℎ𝑒𝑠

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 _𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝑖=1

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 (𝑖) + 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 (𝑖)
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ผลกำรวิจัย
1. กรณีศึกษำ
การศึกษาการปรับปรุ งกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยโดยใช้ระบบจาหน่าย 33 บัส พร้อมติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ดังแสดงในรู ปที่ 8
DG1
100 kW

DG8
100 kW

18

18

14
14
15

19

15

Grid supply point

19

17
20

1

21

2

1

13

16
16

2

22

17

20

21
23

100 kW
DG7

3

3

23

22

DG4
400 kW

4

24
4

24

25
5

25

26
26

5
31
6

27

6

33

27

36

32
32

7

28

DG6
100 kW

7

33

DG5
200 kW

28

29

8

8

29

9
30

9
35

30

34

DG3
300 kW
Load
Tie switches
Sectionalizing switches

10

10

31
11

11

12
37

12

Distributed generator
13

รู ปที่ 8 ไดอะแกรมเส้นเดียวของระบบจาหน่าย 33 บัส
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DG2
400 kW

DG9
400 kW
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ติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัว (DG) จานวน 9 ยูนิต โดยติดตั้งที่บสั หมายเลข 10, 14, 18, 19, 23,
26, 29, 30 และ 33 มีกาลังการผลิตที่ 300, 400, 100, 100, 100, 400, 100, 400 และ 200 kW ตามลาดับ กาลังการผลิต
ติดตั้งรวมของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัว (DG) คือ 1,000 kW ค่าฐานของโหลดเป็ น 100 MVA และค่าฐาน
แรงดันคือ 12.66 kV
แต่ละพารามิเตอร์ ในระบบมีสวิตช์แยกต่างหากเพื่อกาหนดค่าใหม่ ข้อมูลโหลดในตาราง [3], [11] สวิตช์
หมายเลข 1-32 เป็ นสวิตช์แบ่งส่ วนบนตัวป้ อนแบบกระจาย (ปกติปิด) และสวิตช์หมายเลข 33-37 เป็ นสวิตช์ไทล์
(ปกติเปิ ด) โหลดทั้งหมดสาหรับระบบทดสอบนี้ คือ 1,718.37 kW และ 1,226.90 kVar แรงดันไฟฟ้าของบัสทั้งหมด
ตั้งไว้ที่ 0.95 และ 1.05 p.u. โดยทาการทดสอบ 4 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 กรณีศึกษาการทดสอบกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในระบบจาหน่าย 33 บัส ร่ วมกับ
การติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Case
1
2
3
4

Installation DGs
(Unit)
3
6
9

PV at bus

Capacity of DGs

10, 14, 18
10, 14, 18, 19, 23, 26
10, 14, 18, 19, 23, 26, 29, 30, 33

300
600
1000

ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
ผลลัพธ์ที่เป็ นตัวเลขสาหรับทั้ง 4 กรณี แสดงในตารางที่ 2 กาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยทั้งหมดสาหรั บกรณี ที่ 1, 2, 3
และ 4 กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยจะดีข้ ึนดังแสดงให้เห็นได้ชดั เจนในกรณี ที่ 4 มีกาลังการผลิตที่ 1,000 kW ผลลัพธ์ขอ้ มูลของ
แรงดันไฟฟ้าสาหรับกรณีที่ 1 และ 3 ดังแสดงในรู ปที่ 9 และรู ปที่ 10
ตำรำงที่ 2 รายงานผลการทดสอบกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในระบบจาหน่าย 33 บัส ร่ วมกับ
การติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Case
1
2
3

Vmin
(p.u.)
0.95
0.95
0.95

PV at bus
10, 14, 18
10, 14, 18, 19, 23, 26
1111

Capacity of
DGs
300
600

Total Power Loss
(kW)
13.2316
10.4515
9.5910
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Case
4

Vmin
(p.u.)
0.95

PV at bus
10, 14, 18, 19, 23, 26, 29, 30, 33

Capacity of
DGs
1000

Total Power Loss
(kW)
5.6347

รู ปที่ 9 ข้อมูลของแรงดันไฟฟ้าที่ไม่มีการติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ
จาหน่าย

รู ปที่ 10 ข้อมูลของแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ
จาหน่าย
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จากรู ป ที่ 9 ข้อ มู ล ของแรงดัน ไฟฟ้ าที่ ไ ม่ มี ก ารติ ด ตั้ง เครื่ องก าเนิ ด ไฟฟ้ าแบบกระจายตัว ด้ว ยพลัง งาน
แสงอาทิตย์ในระบบจาหน่าย กรณี น้ ี แสดงถึงกรณี พ้ืนฐาน กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยทั้งหมด 13.2316 kW ในระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และรู ปที่ 10 ข้อมูลของแรงดันไฟฟ้าที่มีการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัว
ด้วยพลังงานแสงอาทิ ตย์ในระบบจาหน่ าย มีก าลังการผลิตไฟฟ้ า 600 kW ก าลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยรวม 9.5910 kW ใน
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถปรับลดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ยในระบบจาหน่ายลงได้
ตำรำงที่ 3 บัสและกาลังการผลิตของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่บสั ทดสอบ
Bus
Capacity
of PV (kW)

10

14

18

19

23

26

29

30

33

100

100

100

100

100

100

100

100

200

สรุป
บทความนี้ นาเสนอเทคนิ คการเชื่ อมต่อโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์เพื่อลดกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบ
จาหน่าย ทดสอบด้วยไดอะแกรมเส้นเดียวของระบบจาหน่าย 33 บัส ซึ่ งได้ดาเนิ นการ 4 กรณี ดังนี้ กรณี ที่ 1 ไม่มี
การติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวในระบบจาหน่ าย กรณี ที่ 2, 3 และ 4 ติ ดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบ
กระจายตัวจานวน 3, 6 และ 9 เครื่ อง ในระบบจาหน่าย ตามลาดับ พบว่ากรณี ที่ 1 หากไม่มีการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้าแบบกระจายตัวในระบบจาหน่ ายไม่สามารถปรับปรุ งกาลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบจาหน่ ายได้ แต่กรณี ที่ 2
และ 3 ติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวจานวน 3 และ 6 เครื่ อง ในระบบจาหน่ าย ตามลาดับและกรณี ที่ 4
ติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัวจานวน 9 เครื่ อง ในระบบจาหน่าย สามารถลดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าได้
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่
ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจัดทาบทความนี้ซ่ ึงได้ช่วยให้บทความนี้สาเร็ จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
เอกสำรอ้ำงอิง
P, Ngamprasert., N, Rugthaicharoencheep., & S, Woothipatanapan. (2019, December). Application Improvement
of Voltage Profile by Photovoltaic Farm on Distribution System. 2019 International Conference on
Power, Energy and Innovations (ICPEI), 98-101.
1113

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

J. A. M, Rupa., & S, Ganesh. (2014). Power Flow Analysis for Radial Distribution System Using
Backward/Forward Sweep Method. International Journal of Electrical and Computer Engineering,
8(10), 1628-1632.
P, Ngamprasert., P, Wannakarn., & N, Rugthaicharoencheep. (2021, May). Enhance Power Loss in Distribution
System Synergy Photovoltaic Power Plant. 2020 International Conference on Power, Energy and
Innovations (ICPEI), 173-176.
G. W, Chang., & N. C, Chinh. (2020, February). Coyote Optimization Algorithm-Based Approach for Strategic
Planning of Photovoltaic Distributed Generation. IEEE Access, vol.8, 36180-36190.
R, Han., Q, Wang., T, Wang., Y, Zheng., & Shaoping, Guan. (2017, October). Research on power loss of
distribution network with photovoltaic access. The Journal of Engineering, 2017(13), 2257-2260.
F, Sarkar., & R, Ramya. (2015, May). Voltage sag and distortion mitigation in a hybrid power system using
FACTs device. International Journal of Science and Research, 4(5), 311 – 317.
S, Aarif., & Er. R. K, Randhawa. (2017, September). Improvement of power quality using photovoltaic dynamic
voltage restorer. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, 5(9),
703-708.
GE, Yang-yang., CAI, Zhi-yuan., & SUN, Li-yong. (2016). Optimal placement for hybrid energy in micro-grid.
IEEE International Conference on Power System Technology (POWERCON).
N. M, Nor., A, Ali., T, Ibrahim., & M. F, Romlie. (2017, November). Battery Storage for the Utility-Scale
Distributed Photovoltaic Generations. IEEE Access, vol.6, 1137-1154.
Y, Wang., N, Zhang., H, Li., J, Yang., & C, Kang. (2017, September). Linear three-phase power flow for
unbalanced active distribution networks with PV nodes. CSEE Journal of Power and Energy Systems,
3(3), 321-324.
J. S, Savier., & D, Das. (2007, October). Impact of network reconfiguration on loss allocation of radial
distribution systems. IEEE Trans. on Power Delivery, 22(4), 2473-2480.

1114

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กำรเพิม่ ประสิทธิภำพเซลล์แสงอำทิตย์ในกระบวนกำรเชื่ อมต่ อริบบอนทองแดง
Optimizing Solar Cells In Copper Ribbon Connection Process
ศักดิ์ดา มัน่ คง*
Sakda Mankhong*
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600
Faculty of Engineering and Technology, Siam Technology College, Khet Bangkok Yai, Bangkok 10600, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: 13smankhong@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการทดลองการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ในกระบวนการเชื่ อมต่อเซลล์แสงอาทิ ตย์
ด้ว ยริ บ บอนทองแดง (Cu Ribbon) ซึ่ งในกระบวนการเชื่ อ มต่ อ เซลล์ จ ะใช้ริ บ บอนทองแดงในการเชื่ อ มต่ อ
วงจรไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่แผงขนาด1x2m วัดค่ากาลังไฟฟ้ าหลังจากการผลิตมี
ค่ าเฉลี่ ย 316.0 w จากขนาดของริ บ บอนทองแดงที่ 0.20 mm ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพแผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ (Module
efficiency) เท่ากับ 15.80% ทาการออกแบบการทดลองโดยใช้ขนาดของริ บบอนทองแดงที่ขนาด 0.20 0.25 0.30
และ 0.35 mm ตามลาดับ ทาการเชื่อมต่อเซลล์กับริ บบอนทองแดงโดยใช้เครื่ องเชื่อมอัตโนมัติแบบ Auto String
Welder โดยการควบคุมอุณหภูมิและความเร็ วในการป้อนเชื่อมริ บบอนทองแดงที่ค่า คงที่เท่ากับ 380 องศาเซลเซียส
และ 2 m/min ผลการวิจยั พบว่าขนาดของริ บบอนทองแดงที่มีประสิ ทธิ ภาพกาลังไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นที่เหมาะสมต่อการ
น าไปใช้ง านในกระบวนการผลิ ต แผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ คื อ ริ บ บอนทองแดงขนาด 0.25 mm เนื่ องจากให้ ค่ า
กาลังไฟฟ้าโดยเฉลี่ยมากกว่า 320.8 w มีค่าประสิ ทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Module efficiency) เท่ากับ16.04%
และไม่พบชิ้นงานเสี ยหรื อการแตกของเซลล์แสงอาทิตย์หลังจากการเชื่อมต่อเซลล์ดว้ ยริ บบอนทองแดง
คำสำคัญ: ริ บบอนทองแดง เซลล์แสงอาทิตย์ กาลังไฟฟ้า
Abstract
This research is an experiment of optimizing solar cells in the process of connecting solar cells with copper
ribbons (Cu Ribbon). In the process of connecting cells, copper ribbons are used to connect the solar cell's
electrical circuit, found that the solar cells at the module size 1x2m. Measured power after production averaged
316.0 w from a copper ribbon size of 0.20 mm with a solar cell module efficiency value equal to 15.80%. An
experimental design was therefore conducted using copper ribbon size of 0.20 0.25 0.30 and 0.35 mm
respectively. Cells were connected to copper ribbons by using Auto String Welder to control temperature and
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welding feed speed. The copper ribbon was fixed at 380 °C and 2 m/min. The results showed that the size of the
copper ribbon with increased power efficiency was suitable for use in the solar cell module manufacturing
process is 0.25 mm copper ribbon because it gives an average power rating of more than 320.8 w. The module
efficiency was 16.04%, and there were no defect or breakage of the solar cell after connecting the cells with
copper ribbons.
Keyword: Copper ribbon, Solar cell, Power
บทนำ
ในปัจจุบนั มีการใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า
มี ค วามต้อ งการที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ งมาจากการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ เซลล์แ สงอาทิ ต ย์เป็ นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถแปลงพลังงานไฟฟ้ าได้โดยตรง พลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิ ตย์ถื อเป็ นพลังงาน
ทางเลือกที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์โดยทัว่ ไปประมาณ20-25 ปี
แต่เนื่ องจากประสิ ทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ยงั มีประสิ ทธิภาพที่ไม่สูงเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ งประสิ ทธิภาพ
ของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์จะลดลง การพัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิ ต เซลล์แสงอาทิ ต ย์ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของแหล่งพลังงานทดแทนในประเทศที่ยงั มีสัดส่ วนไม่มาก ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการผลิ ต
เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้ประสิ ทธิ ภาพการแปลงพลังงานได้ประมาณ 15-18% มีการ
พัฒนาการปรับปรุ งหาวิธีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ให้เพิ่มขี้นและหาวิธีการลดปัจจัยการสู ญเสี ยใน
กระบวนการผลิ ตเซลล์แสงอาทิ ตย์ (Bhalchandra V. Chikate, B.D.C.O.E. Sewagram, Y.A. Sadawarte, 2015) ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน มีกระบวนการเชื่อมต่อเซลล์โดยใช้ริบบอนหรื อลวดตัวนา
ทองแดงในการเชื่ อมต่อเซลล์แบบอนุ กรม ซึ่ งในปั จจุ บนั มี ก ารพัฒนาวิธีการเชื่ อมต่ อเซลล์ที่ก้าวล้ าด้วยการใช้
เครื่ องจักรอัตโนมัติ (R. Klengel, M. Petzold, D. Schade and B. Sykes., 2011; M. Heimanna*, P. Klaernerb, 2012)
แต่ท้ งั นี้ ในกระบวนการผลิตยังประสบปั ญหาการแตกของเซลล์แสงอาทิตย์หลังจากทาการเชื่ อมต่อเซลล์เกิดขึ้นได้
(R. Klengel, M. Petzold, D. Schade and B. Sykes, 2011) ดั ง นั้ นงานวิ จั ย นี้ จึ ง มุ่ ง ประเด็ น ในเรื่ องการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของเซลล์แสงอาทิ ตย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มสู งขึ้น ลดความสู ญเสี ยของประสิ ทธิ ภาพในแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ในการปรับปรุ งกระบวนการเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยริ บบอนทองแดง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเซลล์แสงอาทิ ตย์ในกระบวนการเชื่ อมต่อเซลล์แสงอาทิ ตย์ด้วยริ บ บอน
ทองแดง (Cu Ribbon)
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำหนดขอบเขตของงำนวิจัย
กาหนดขอบเขตของงานวิจยั โดยทาการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ในการทดลองการ
ปรับปรุ งกระบวนการเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติดว้ ยริ บบอนทองแดง (Cu Ribbon) กาหนดเป้าหมาย
ในการปรับปรุ งทาการเพิ่มประสิ ทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 1-2 %
2. กำรวัดและวิเครำะห์
ทาการวัดและวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเซลล์แสงอาทิ ตย์ในกระบวนการผลิ ต
เชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยริ บบอนทองแดง (Cu Ribbon) ด้วยการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล
(Cause and Effect Metric) และแผนภาพพาเรโต (Pareto Chart ) จากปั จจัยที่ มีน้ าหนักและมีความสาคัญมากที่สุด
หลัง จากนั้ น ท าการออกแบบการทดลอง (Design Of Experiment) โดยเป็ นการทดลองแบบปั จจัย เดี ย ว (Single
Factor Experiment) 4 Level หาระดับ ของปั จ จัย ที่ เหมาะสมและท าการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน (Hypothesis Test)
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) แบบ One Way ANOVA หลังจากนั้นทาการทดสอบ
และบันทึกค่าผลที่ได้ วิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจาลอง โดยการวิเคราะห์ส่วนตกค้าง (Residual) ตรวจสอบ
ความปกติของกราฟที่ได้ พิสูจน์สมมุติฐานและผลที่ได้จากการทดลองนาไปใช้ในการปรับปรุ งต่อไป
3. ขั้นตอนกำรทดลอง
การทดลองใช้ริบบอนทองแดง (Cu Ribbon) หรื อลวดตัวนาไฟฟ้า (Conductive Wire) ซึ่งทาหน้าที่ในการ
เชื่อมต่อเซลล์ทุกเซลล์เข้าด้วยกันเพื่อนากระแสไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งาน ขนาดของริ บบอนทองแดงที่ใช้เชื่อมต่อเซลล์
แสงอาทิ ตย์มี ค วามหนา 0.20, 0.25, 0.30 และ 0.35 มี ความกว้าง 1 mm ทาจากโลหะทองแดง (Copper) มี ความ
บริ สุทธิ์ (Purity) คิดเป็ นร้อยละ 99.99 และเคลือบผิวทองแดง 20 ไมครอน ด้วยโลหะผสมระหว่างดีบุก (Tin-Sn)
และตะกั่ว (Lead-Pb) คิดเป็ นร้อยละ 60 และ 40 ตามลาดับ ดังรู ปที่ 1 แสดงลักษณะของริ บบอนทองแดง (Cu
Ribbon)

รู ปที่ 1 ริ บบอนทองแดง (Cu Ribbon)
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ทาการเชื่อมต่อริ บบอนทองแดง (Cu Ribbon) ด้วยเครื่ องเชื่อมอัตโนมัติแบบ Auto String Welder เชื่อมต่อ
เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 157x157mm หนา 0.2 mm จานวน 6 String ที่ขนาดแผง 1x2m ให้มีค่ากาลังไฟฟ้าที่ตอ้ งการ
เพิ่มขึ้นมากกว่า 1-2 %โดยในการทดลองครั้งนี้ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบจานวน 40 แผง ใช้ขนาดริ บบอน
ทองแดง 4 ขนาด ขั้นตอนปฏิ บ ัติง านต้องท าการควบคุ ม คุ ณ ภาพในกระบวนการเชื่ อมต่ อเซลล์ ก าหนดค่ าตัว
พารามิเตอร์และทาการควบคุมค่าพารามิเตอร์อุณหภูมิ (Temperature) การเชื่อมที่อุณหภูมิคงที่ เท่ากับ 380 องศา ซึ่ง
เป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด ควบคุมค่าความเร็ วในการป้ อนเชื่อมอัตโนมัติที่ ค่าคงที่ เท่ากับ 2 m/min หลังจากทา
การเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ท้ งั หมดจานวน 40 แผง เสร็ จแล้ว นาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปทาการ Laminating ใน
กระบวนการเคลือบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และกระบวนการ Framing & Junction Box ทาการเข้าเฟรมด้วยเครื่ องเข้า
เฟรมและติดตั้ง Junction Box หลังจากนั้นทาการทดสอบประสิ ทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยเครื่ องทดสอบ
PV-Module Tester ที่ความเข้มแสง 1,000 w/m2 ที่อุณหภูมิ 25 C วัดค่ากาลังไฟฟ้าที่ได้ เสร็ จแล้วทาการตรวจสอบ
การแตกร้าวของเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผงที่ทดสอบ
ผลกำรวิจัย
ทางผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการดาเนินการทดลองในกระบวนการเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยเครื่ อง
เชื่ อมอัตโนมัติ โดยทาการเชื่ อมต่อด้วยริ บบอนทองแดง (Cu Ribbon) จากผลการวัดโดยใช้เครื่ องมือ Cause and
Effect Metric และ Pareto Chart พบว่าการเชื่อมต่อเซลล์ดว้ ยริ บบอนทองแดง เป็ นสาเหตุที่สาคัญและมีน้ าหนักที่มี
ผลต่อการเพิม่ ของประสิ ทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตที่จะต้องนาไปทดลองต่อไป ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 Pareto Chart
หลังจากนั้นทาการเชื่ อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยริ บบอนทองแดง(Cu Ribbon)โดยใช้เครื่ องเชื่อมอัตโนมัติ
โดยทาการเพิ่มขนาดความหนาริ บบอนทองแดง 4 ขนาด คือ 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 mm ตามลาดับ มีความกว้าง 1
mm ทาการทดลองทั้งหมด 40 ครั้ง ในการทดลองครั้งนี้ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1x2 m ในแต่ละแผงใช้ริบ
บอนทองแดง จานวน 5 เส้น ดังรู ปที่ 3 แสดงกระบวนการเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยเครื่ องเชื่อมอัตโนมัติ
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รู ปที่ 3 การเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติดว้ ยริ บบอนทองแดง
ทาการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Test) ของค่ากาลังไฟฟ้ าเฉลี่ย โดยทาการตั้งสมมุติฐานเชิงสถิติได้
ดังนี้
Ho : ขนาด Cu Ribbon ไม่มีผลต่อค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ย
Ha : ขนาด Cu Ribbon มีผลต่อค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ย
สามารถกาหนดสมมุติฐานเชิงสถิติได้ดงั นี้
Ho : 1 = 2 = 3 = 4
Ha : i  j (อย่างน้อย 1คู่ ของ i , j ที่ i  j)
(Reject the null hypothesis if P-Value < 0.05)
หลังจากทาการเชื่อมต่อเซลล์ครบทุกแผงแล้วนาไปทาการทดสอบค่าประสิ ทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์โดยทา
การวัดค่ากาลังไฟฟ้าด้วยเครื่ องทดสอบ PV-Module Tester ที่ความเข้มแสง 1,000 w/m2 ที่อุณหภูมิ 25 C และทา
การบันทึกผลที่ได้ดงั ตารางที่ 1
ตำรำงที่1 ผลการทดลองการเชื่อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ย Cu Ribbon ที่Temp =380 C , v = 2 m/min
No

1
2
3
4

Ribbon
Size
0.20x1
0.25x1
0.30x1
0.35x1

วัตต์
เฉลี่ย

Watt (w)

Module eff. Defect
(%)
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

316.2

316.1

315.7

316.4

316.2

315.8

315.9

316.0

316.2

315.9

316.0

15.80

0.00

320.7

321.0

320.5

320.9

320.8

321.1

320.9

320.7

321.0

320.8

320.8

16.04

0.00

325.8

326.1

322.3

326.0

325.9

320.3

326.0

325.9

320.1

326.1

324.5

16.22

0.69

330.0

329.8

330.1

323.4

325.3

330.0

330.2

323.1

324.2

329.7

327.6

16.38

1.11
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ทาการวิเคราะห์ความถูกต้องของตัวแบบ Model Adequacy Checking พบว่าการกระจายตัวของข้อมูล มี
ลักษณะเป็ นเส้นตรงและ Histogram มีลกั ษณะเป็ นรู ประฆังคว่าแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจายตัวมีการแจกแจง
เป็ นแบบปกติ (Normal distribution) ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 วิเคราะห์ความถูกต้องของตัวแบบ Model Adequacy Checking
จากผลการทดสอบสมมุ ติฐาน แบบ One Way ANOVA พบว่า R-square มี ค่า 83.46 % หมายความว่ามี
ความผันแปร 83.46% มีเพียง 16.36% ที่ไม่สามารถอธิ บายได้และเมื่อเทียบกับค่า R-Sq(adj) เท่ากับ 82.08 % มีค่า
ใกล้เคียงกัน มีค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า  = 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) เนื่ องจากไม่มี
เหตุผลเพียงพอ และยอมรั บ Ha ซึ่ งกล่าวได้ว่าขนาดริ บบอนทองแดง มีผลต่อค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ย มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญ นั้นหมายความว่าขนาดริ บบอนทองแดง มีผลต่อค่ากาลังไฟฟ้ าที่ เพิ่มขึ้นของประสิ ทธิ ภาพเซลล์
แสงอาทิตย์ ผลการทดลองเชื่ อมต่อเซลล์แสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติด้วยริ บบอนทองแดง ทาการทดลองการผลิต
จานวน 40 แผง ขนาด 1 x2 m วัดค่ากาลังไฟฟ้ าที่ได้พ บว่าริ นบอนทองแดงหนา 0.20, 0.25, 0.30 และ 0.35 mm
กว้าง 1mm ให้ค่ากาลังไฟฟ้ าที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 316.0, 320.8, 324.5 และ 327.6 วัตต์ ตามลาดับ ผลที่ได้พบว่าริ บบอน
ขนาด 0.30, 0.35 มีงานเสี ยเกิดขึ้นคิดเป็ น 0.69% และ 1.11% ตามลาดับ ขณะที่ขนาด 0.25 mm ไม่พบงานเสี ยเกิดขึ้น
จากการผลิต ค่าประสิ ทธิ ภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์( Module efficiency) เท่ากับ 16.04 % ซึ่ งมีค่าประสิ ทธิ ภาพที่ดี
ที่สุดในการนาไปใช้ในกระบวนการผลิต ดังรู ปที่ 5 กราฟแสดงค่าประสิ ท ธิ ภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ค่ากาลังไฟฟ้ า
และเปอร์เซ็นต์งานเสี ย
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18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

335
330
325
320
315
310
305

0.20

0.25

Module eff. (%)

0.30

1

0.35

Defect (%)

2
3
4
5
Ribbon 0.20x1
Ribbon 0.30x1

6

7
8
9
Ribbon 0.25x1
Ribbon 0.35x1

10

รู ปที่ 5 กราฟแสดงค่าประสิ ทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ค่ากาลังไฟฟ้าและเปอร์เซ็นต์งานเสี ย
สรุปและกำรอภิปรำยผล
ผลจากงานวิจยั การเพิม่ ประสิ ทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ในการเชื่อมต่อเซลล์ดว้ ยการใช้ริบบอน ทองแดง (Cu
Ribbon) การทดลองเพิ่มขนาดความหนาของริ บบอนเป็ น 4 ขนาด คือ 0.20 0.25 0.30 และ 0.35 ตามลาดับ ผลที่ได้
พบว่าริ บ บอนทองแดง ขนาด 0.25 สามารถเพิ่ ม ค่ าก าลังไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิ ตย์เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย 320.8 w ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Module efficiency) เท่ากับ 16.04 % และไม่พบงานเสี ย (defect) หรื อมีเซลล์
แตกที่เกิดขึ้นจากการทดลองการผลิต ในขณะที่ขนาดริ บบอนทองแดงที่มีความหนา 0.30, 0.35 พบมีงานเสี ยเกิด
จากเซลล์แตกเกิดขึ้น คิดเป็ น 0.69% และ 1.11% ตามลาดับ คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ค่ากาลังไฟฟ้ าเฉลี่ยที่ได้เพิ่มขึ้นจาก
เดิมมากกว่า 1.51 % ดังนั้นขนาดของริ บบอนทองแดงที่ เหมาะสมคือ ขนาด 0.25 mm ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เซลล์แสงอาทิ ตย์และสามารถบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ หลังจากนั้นทาการผลิ ตตามแผนงานและตรวจติดตามอย่าง
ต่อเนื่องพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิ ทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาพารามิเตอร์ ที่มีผลต่อความเข้มของความเค้น การกระจายของความเค้นและศึกษาการเสี ยรู ป
ของวงล้อยางรันแฟลท สาหรับรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีการทดลองและระเบียบวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ถูกนามาใช้ในกระบวนการวิจยั ผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรี ยบเทียบด้วยค่าความเครี ยดของทั้งสองวิธีได้
แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสอดคล้อ งกัน ความแตกต่ างของค่ า ความเครี ย ดอยู่ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 10-16 ซึ่ งยืน ยัน ขี ด
ความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานี้ ได้ดว้ ยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ กระบวนการและวิธีดาเนินการที่ได้รับการ
พิสูจน์ในกระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SolidWorks Simulation กับการทดลองได้ถูกนาไปใช้
ในส่ วนของการออกแบบวงล้อรันแฟลท พารามิเตอร์ที่มีผลต่อความเข้มของความเค้น การกระจายของความเค้น
ได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจผลที่มีต่อ การเสี ยรู ปของวงล้อยางรันแฟลทแบบใหม่ กระบวนการวิศวกรรมย้อน
รอยได้ถูกนามาใช้ในกระบวนการวิจยั โดยสแกนกระทะล้อด้วย FARO P06-05 และสร้างโมเดล 3 มิติที่มีลกั ษณะ
เป็ นแบบจาลองทรงตันด้วยโปรแกรม Geomagic for SolidWorks ออกแบบหน้าตัดของล้อรันแฟลทด้วยการใช้แนว
ขอบด้านในของกระทะล้อที่ผ่านกระบวนการทาวิศวกรรมย้อนรอย ล้อรันแฟลทได้รับการออกแบบให้มีจานวน 3
ชิ้นส่ วน เพื่อให้สามารถประกอบเข้าหรื อถอดออกจากกระทะล้อได้อย่างง่าย วงล้อรันแฟลทได้รับการออกแบบ
สาหรับรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลที่เป็ นรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป ซึ่ งกาหนดน้ าหนักของรถยนต์ไม่เกิน 1,800
กิโลกรัม กระทะล้อมีขนาด 17 นิ้ ว การวิเคราะห์ต้ งั อยู่บนสมมติฐานการกระจายน้ าหนักของรถยนต์เท่ากันทุกล้อ
วัสดุที่ใช้ทาล้อรันแฟลทเป็ นยางเชิงประกอบที่สามารถรับแรงกดเนื่องจากน้ าหนักของรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลได้ จาก
การวิเคราะห์พบว่าความเค้นสู งสุ ดเกิดขึ้นที่ ลอ้ รั นแฟลท ณ ตาแหน่ งที่ พ้ืนผิวล้อรันแฟลทที่ สัมผัสกับถนน มี ค่า
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ระหว่าง 30-45 เมกะปาสคาล ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของวงล้อรันแฟลทที่สัมผัสกับถนน และกระจายความเค้นไปยัง
กระทะล้อ พารามิเตอร์ ที่มีผลต่อการกระจายความเค้นและการเสี ยรู ปคือ วัสดุที่ใช้สร้างล้อรันแฟลท พื้นที่หน้าตัด
และความกว้างของรันแฟลท
คำสำคัญ: ล้อยางรันแฟลท รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Abstract
The research aimed to study parameters affecting the stress intensity and stress distribution as well as the
deformation of run-flat tires for passenger cars using the Finite element method. Both experimental methods and
finite element methodologies were employed in the research process. The results were obtained by comparing the
strain values from the two methods to demonstrate the consistency of both methods. The differences in their
strain values were shown in the range of 10-16%, confirming the analyzing capability in this problem through the
Finite element method. At the pre-processing step, both procedures and methods were proven with SolidWorks
Simulation program together with experimentation. These consequences were incorporated to assist the design of
run-flat tires. Parameters affecting the stress intensity and stress distribution were evaluated to understand the
effects on deformation of the new designed run-flat tires. The reverse engineering process was thus applied in the
research process by scanning with FARO P0 6 -0 5 and creating solid modeling 3D models with Geomagic for
SolidWorks program. The cross-section of the run flat wheels was designed using the inner rim of the wheel pan
with a reverse engineering process. Three components were additionally designed to support the ease in
assembling or removing run flat tires from the pan. Run flat tires were finally designed for passenger cars,
typically the most common small cars. The weight of this car was limited at not more than 1,800 kg and the
thickness of the wheel pan was 17 inches. The analysis information assumed that the vehicle's weight was
distributed equally throughout all 4 wheels. The material used to make the run flat tires was a composite tire type
that could withstand the pressure occurring from the weight of a passenger car. The results of the analysis
demonstrated that the maximum stress on the run flat especially at the position where the run flat surface was in
contact with the road was 30-45 MPa which depends on the location of contact with the road. Thus, it affected the
stress distribution on the wheel pan. The parameters obtained from the study affecting the stress distribution and
deformation were accounted to be such types of materials made for run flat tires, cross-sectional area, and width
of run flat tires.
Keyword: Run flat tires, Passenger cars, Finite element method
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บทนำ
ในปั จจุบนั รถยนต์ขนาดเล็กเป็ นที่ นิยมใช้กันแพร่ หลายบนท้องถนน ซึ่ งปั ญหาที่พ บจากการขับขี่รถยนต์
ขนาดเล็กที่ สามารถทาให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุบ่อยครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่อนั เนื่ องมาจากการขับขี่รถยนต์ผ่านสิ่ งกี ดขวาง
ต่างๆ เช่น ตะปูเรื อใบ หรื อสาเหตุอื่นๆ ที่ทาให้ยางรถยนต์น้ นั เกิดรอยรั่ว จนไม่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไปอีก
ได้ หรื อถ้าขับขี่ต่อไปอาจมี ผลทาให้ก ระทะล้อและยางเกิ ดความเสี ยหายมากขึ้นเป็ นเหตุให้สูญเสี ยค่าซ่ อมแซม
เพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน ล้อรถยนต์นิรภัยหรื อล้อรันแฟลทเป็ นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยียาง ซึ่ งเป็ น
ที่ยอมรับ และติดตั้งในรถยนต์หลากหลายยีห่ อ้ ด้วยคุณลักษณะที่น่าสนใจ และประสิ ทธิภาพทางเทคโนโลยี จะช่วย
ให้ผขู ้ บั ขี่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไปได้อย่างปลอดภัย จะไม่มีปัญหาเรื่ องการทรงตัวของรถยนต์เมื่อไม่มีลมยาง
Previati et al. (2019) ได้ทาการจาลองความเสี ยหายของล้อยางด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อวิเคราะห์แรงที่กระทาต่อ
ล้อ อลู มิ เนี ย ม เป็ นการทดสอบความแข็ง แรงของล้อ อลู มิ เนี ย มที่ มี ห ลายรุ่ น โมเดล โดยใช้ส เตนเกจในการวัด
ความเครี ยดของตัวล้อยาง เพื่อจาลองการวิเคราะห์ในไฟไนต์เอลิเมนต์หาการเสี ยรู ปของล้อยางหลังจากที่ได้รับแรง
กระทาในแนวรัศมีของล้อยาง จากการวิเคราะห์พบว่า วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์มีประสิ ทธิภาพในการวิเคราะห์การเสี ย
รู ปของล้อยางนั้น นอกจากนั้น สิ ทธิ ชยั ลิ้มรุ่ งเรื องรัตน์ และอริ สรา ชัยกิตติรัตนา (2554) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการอบคงรู ปของล้อยางตันด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ที่สร้างจากการนายาง 3 ชนิด มาเรี ยงซ้อนกัน
โดยวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิ และการคงรู ประหว่างในแม่พิมพ์และหลังออกจากแม่พิมพ์ จากผลการ
ทดลองเพื่อหาการกระจายตัวของอัตราการอบคงรู ปในแม่พิมพ์ภายใน 3 ชัว่ โมง พบว่าบริ เวณยางชั้นกลางจะคงรู ป
น้อยที่สุด โดยมีระดับเพียงร้อยละ 1-2 และหลังจากนั้นนาล้อยางออกจากแม่พิมพ์เพื่อปล่อยให้เย็นตัวลงเป็ นเวลา 3
ชั่วโมง จะมี ระดับ การคงรู ป ของยางที่ ร้อยละ 6-8 Cho et al. (2012) ได้ใ ช้วิธี ท าการจาลองโดยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นของยาง เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของขอบยางด้านนอก เมื่อมีการ
เคลื่อนที่ดว้ ยล้อยางแล้วแก้มของยางรันแฟลทจะเป็ นตาแหน่งที่เสี ยหายมากที่สุด จึงทาการเสริ มยางเข้าไปที่แก้มยาง
ซึ่งต้องเป็ นจุดที่เสริ มยางเข้าไปแล้วจะไม่ทาให้ยางเกิดการเสี ยรู ป แต่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น John Stearns (2001) กล่าว
ว่า ล้อ ยางรั น แฟลทของกู๊ ด เยีย ร์ สามารถท างานได้โดยไม่ ใช้แรงดัน อากาศภายในเป็ นระยะทางอย่างน้อย 80
กิโลเมตร ซึ่งมาจากความหนาของแก้มยาง และเสริ มด้วยยางที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษ สามารถทางานได้แม้อยูภ่ ายใต้
ของความร้อน และความเครี ยดเมื่อความดันที่ต่า หรื อยางเกิดการแบน จากการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ได้
สร้ างล้ออลูมิ เนี ย มในโปรแกรม Pro/ENGINEER ให้กับ กู๊ ด เยีย ร์ ถ่ายโอนโมเดลเข้าสู่ โปรแกรม ALGOR ด้ว ย
เทคโนโลยี InCAD Algor ผ่านไฟล์ IGES เลือกชนิ ดเอลิเมนต์เป็ นเตตระฮีดรอล (Tetrahedral) จานวน 35,000 เอลิ
เมนต์ น้ าหนักของรถกระทาลงบนยางสองวงเท่ากับ 1,000 ปอนด์ ซึ่งเป็ นภาระสูงสุดกระทาลงบนส่ วนด้านล่างของ
ล้อที่มีการกระจายแรงแบบพาราโบลา
Ju et al. (2012)ได้ท าการออกแบบและทดสอบยางรถยนต์แบบไม่ใช้แรงดันอากาศ (Non-pneumatic tires,
NPTs) ทั้ง 6 ประเภท ซึ่ งนามาทดสอบโดยเปลี่ยนแปลงส่ วนที่เป็ นรังผึ้ง 6 ลักษณะมาทดสอบ ซึ่ งผลที่ ได้จากการ
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ทดสอบที่ความกว้าง 100 มิลลิเมตร พบว่า ล้อยางที่มีโครงสร้างแบบต่างๆ นั้นจะให้ผลของค่าความเครี ยดและความ
ล้าที่แตกต่างกัน Philip Stuart Hammond (1997) ทาการออกแบบล้อลมยางโดยเสริ มชั้นโฟมยาง ซึ่ งทามาจากยาง
สังเคราะห์ เพื่ อป้ องกันการถูก เจาะจากตะปู เรื อใบ หรื อสิ่ งกี ดขวางที่ ส ามารถท าให้ยางเกิ ดการรั่ วซึ มหรื อระเบิ ด
William et al. (1986) ได้ทาการประกอบล้อรันแฟลททั้งสองชิ้นประกบเข้าหากัน โดยมีหน้าตัดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคาง
หมู ล้อรันแฟลทประกอบขึ้นด้วยวัสดุ 2 ชั้น ชั้นแรกเป็ นยางธรรมชาติและชั้นที่สองเป็ นเหล็ก ซึ่ งชั้นเหล็กนี้ จะติด
กับกระทะล้อ และจุดยึดล้อรันแฟลทให้ประกบเข้าหากันมีสองจุดโดยใช้สลักเกลียว Isao & Shoichi (1982) ทาการ
สร้างล้อยางที่ เสริ ม ความแข็งแรงที่ขอบด้วยวัสดุ ที่เป็ นแบบชั้น (Treinfoming Layer) ซึ่ งมีลกั ษณะแข็งโดยนามา
เสริ มในส่ วนของแก้มยาง ทาให้ยางที่ถูกเจาะด้วยตะปูเรื อใบหรื อสิ่ งมีคมต่างๆ ที่ทาให้ยางแบนสามารถขับเคลื่อนที่
ต่อไปได้ แต่ยางชนิ ดนี้ มีขอ้ จากัดในเรื่ องของระยะทาง และความเร็ วที่กาหนดในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของผู ้
ขับขี่และตัวรถยนต์ ต่อมา เจริ ญยุทธ เดชวายุกุล และคณะ (2555) ได้สร้างยางรันแฟลทโดยขึ้นรู ปยางให้เป็ นโฟม
ยางโดยเติมสารฟู (Blowing agent) และเพิ่มความแข็งด้วยการเติมสารตัวเติมเคลย์หรื อแคลเซียมคาร์บอนเนต ติดตั้ง
เข้ากับ ล้อกระทะโดยศึกษาการจับ ยึดสองรู ปแบบ ได้แก่ 1) กาว 2) สกรู จบั ยึด จากผลการทดสอบพบว่า กาวไม่
สามารถยึดชิ้นงานได้ แต่สาหรับการจับยึดด้วยสกรู จะสามารถวิง่ ได้โดยไม่มีลมยางเป็ นระยะทาง 23 กิโลเมตร และ
เมื่อสวมล้อยางลมทาให้วิ่งได้เป็ นระยะทาง 230 กิโลเมตร หลังจากนั้นนาล้อไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก.3672529 ทั้ง 2 กรณี ได้แก่ การทดสอบแบบมีลมยางที่ความเร็ ว 60 80 และ100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และทดสอบแบบไม่
มีลมยางที่มีความเร็ว 40 60 และ 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จากผลการทดสอบพบว่า ล้อเกิดการสั่นเมื่อวิ่งขับเคลื่อนที่มี
ความเร็ วสู ง อันเนื่ องมาจากรันแฟลทนั้นมีน้ าหนักมาก และมีช่องว่างระหว่างรันแฟลทกับตัวกระทะล้อ จึงทาให้
เกิดการไม่สมดุลของล้อ
จากการทบทวนวรรณกรรมจึงออกแบบล้อรันแฟลทแบบใหม่โดยการใช้ยางเชิงประกอบที่แนบสนิ ทกับ
กระทะล้อ มี โครงสร้ างชิ้ น ส่ วนที่ ช่ วยยึด รัน แฟลทให้แนบแน่ น กับ กระทะล้อ แก้ไ ขปั ญ หาในการประกอบที่
ยากลาบากและสามารถใช้งานได้กบั รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อความเข้ม
ของความเค้น และการกระจายของความเค้นการเสี ยรู ปของวงล้อยางรันแฟลทสาหรับรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล โดย
การออกแบบและการวิเคราะห์ตอ้ งพิจารณาตัวแปรหลายตัว เช่น 1) ความกว้างที่เหมาะสมของล้อ รันแฟลททั้งใน
ส่ วนที่ติดกับกระทะล้อและส่ วนที่จะต้องสัมผัสกับผิวยางด้านในเมื่อยางแบน 2) รัศมีภายในและภายนอก ซึ่ งรัศมี
ภายในเป็ นค่าที่ข้ ึนอยู่กบั ขนาดกระทะล้อ และรัศมีภายนอกจะเป็ นตัวแปรที่กาหนดค่าความสู งของล้อรันแฟลท 3)
การออกแบบรู ปทรงเพื่อป้องกันล้อรันแฟลทกินผิวยางภายใน และรู ปทรงของวงล้อรันแฟลทในส่ วนที่ตอ้ งสัมผัส
กับกระทะล้อ ซึ่ งแนวขอบของกระทะล้อในภาคตัดขวางมี แนวไม่เป็ นเส้นตรงทั้งหมด ประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ น
เส้นตรง เส้นโค้งและมีมุม จึงยากต่อการจับยึดให้รันแฟลทแนบแน่นกับกระทะล้อ 4) การออกแบบชุดอุปกรณ์การ
ล็อคล้อรันแฟลทเข้ากับกระทะล้อ
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
การศึกษาการกระจายของความเค้นและการเสี ยรู ปของล้อรันแฟลท สาหรับรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลที่มีขนาด
กระทะล้อ 17 นิ้ ว คณะนักวิจยั ได้เลือกใช้วิธีไฟไนเอลิเมนต์เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการวิเคราะห์และแสดงผล ซึ่ ง
ได้รับการพิสูจน์และยืนยันขีดความสามารถของการวิเคราะห์ผลด้วยการทดลอง เปรี ยบเทียบผลจากทั้งสองวิธีดว้ ย
ค่าความเครี ยด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 วิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ดาเนินงานด้วยการใช้โปรแกรม SolidWorks Simulation เป็ นโปรแกรมหลัก
ในการวิเคราะห์ โดยต้องสร้ างไฟไนต์เอลิ เมนต์โมเดลที่ เริ่ ม จากการสร้างโมเดล 3 มิ ติ ของล้อรั นแฟลทโลหะ
แบบเดิม ดังรู ปที่ 1 a) ซึ่งจะได้โมเดลที่เป็ นแบบจาลองทรงตันดังรู ปที่ 1 b) และสร้างโมเดลกระทะล้อขนาด 17 นิ้ว
โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยด้วยการใช้เครื่ องสแกนเลเซอร์ จนกระทัง่ ได้ไฟล์นามสกุล *.stl และนาไป
สร้างพื้นผิวใหม่เป็ นแบบจาลองพื้นผิว และเปลี่ ยนพื้นผิวให้เป็ นแบบจาลองทรงตัน ทาการประกอบชิ้ นส่ วนรั น
แฟลทเข้ากับกระทะล้อ ดังรู ปที่ 2 b) และนาเข้าสู่ กระบวนการไฟไนต์เอลิเมนต์ จาก 3 กระบวนการหลักของการ
ดาเนินงานด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ตามที่แสดงในรู ปที่ 3 ประกอบด้วย กระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์ (Preprocessing), กระบวนการวิ เคราะห์ (Solve-processing) และกระบวนการแสดงผล (Post-processing) นั้ น
กระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดและได้รับการพิสูจน์ความถูกต้องด้วยวิธีการทดลอง
ประกอบด้วยการสร้างโมเดล การกาหนดวัสดุของแต่ละชิ้นส่ วนที่มีสมบัติดงั ตารางที่ 1 การกาหนดการจับยึดหรื อ
เงื่อนไขขอบ การกาหนดภาระภายนอกที่เป็ นแรงกระทา การแบ่งและการควบคุมเอลิเมนต์ การกาหนดคู่ สัมผัส
สาหรับในกระบวนการแสดงผลเป็ นการแสดงผลของความเครี ยด ความเค้น และการเสี ยรู ป สาหรับการแสดงผลค่า
ความเครี ยดจะต้องกาหนดการแสดงผลให้ถูกต้องโดยพิจารณาทิศทางของการเกิดค่าความเครี ยดจะต้องตรงกันกับ
ทิศทางของความเครี ยดที่ได้จากการทดลอง สาหรับการแสดงผลของค่าความเค้นจะอยู่ในรู ปแบบความเค้นวอนมิส
เซส ( Von Mises) ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของความเค้น ทั้ ง 6 ดัง สมการที่ (1) ส าหรั บ ความเครี ย ดมี ส องรู ป แบบคื อ
ความเครี ยดในแนวเดียวซึ่ งใช้เปรี ยบเทียบกับการทดลองและความเครี ยดเทียบเท่า (Equivalent strain) ดังสมการที่
(2) และค่าความปลอดภัยดังสมการที่ (3)

a)

b)

รู ปที่ 1 ล้อรันแฟลท a) ล้อโลหะแบบเดิมที่ใช้งานจริ ง และ b) โมเดล 3 มิติ ของล้อรันแฟลทแบบเดิม
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a)

b)

c)

รู ปที่ 2 โมเดลกระทะล้อจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยสาหรับล้อรันแฟลทโลหะแบบเดิม
a) กระทะล้อขนาด 17 นิ้ว b) ล้อรันแฟลทโลหะแบบเดิม และ c) การแบ่งเอลิเมนต์

รู ปที่ 3 กระบวนการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
(Fongsamootr, T. and Chartpuk, P., 2006), (Voranavin V. et al., 2011)
( 1/ 2 )

 Von Mises

2
2
2
1

=  ( x −  y ) + ( x −  z ) + ( y −  z )  + 3 ( xy 2 +  xz 2 +  yz 2 ) 

2 


 ESTRN = 2 ( 1 +  2 ) / 3

( 1/ 2 )

(2)

Factor of Safety = FOS =  limit /  Von Mises

1 =

(1)

(3)

1
(  x −  * )2 + (  y −  * )2 + (  z −  * )2 
2 

(4)

 2 = (  xy )2 + (  xz )2 + (  yz )2  / 4

(5)

 * =  x +  y +  z  / 3

(6)

โดยที่  x = ความเครี ยดตามแนวแกน x
 y = ความเครี ยดตามแนวแกน y
 z = ความเครี ยดตามแนวแกน z
 xy = ความเครี ยดเฉื อนในทิศทาง y บนระนาบ yz
 xz = ความเครี ยดเฉื อนในทิศทาง z บนระนาบ yz
 yz = ความเครี ยดเฉื อนในทิศทาง z บนระนาบ xz
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 xy

= ความเค้นตั้งฉากในทิศทางตามแนวแกน x
= ความเค้นตั้งฉากในทิศทางตามแนวแกน y
= ความเค้นตั้งฉากในทิศทางตามแนวแกน z
= ความเค้นเฉือนในทิศทางตามแนวแกน y บนระนาบที่ต้ งั ฉากกับแกน x

 xz

= ความเค้นเฉือนในทิศทางตามแนวแกน z บนระนาบที่ต้ งั ฉากกับแกน x

 yz

= ความเค้นเฉือนในทิศทางตามแนวแกน z บนระนาบที่ต้ งั ฉากกับแกน y

x
y

z

1.2 วิธีกำรทดลอง เริ่ มจากการประกอบชิ้นส่ วนล้อรันแฟลทเข้ากับกระทะล้อที่มีขนาด 17 นิ้ ว โดยที่
ไม่ตอ้ งใส่ ยางรถยนต์ วางแนวและตาแหน่งสาหรับการติดตั้งสเตนเกจลงบนชุดล้อ ติดตั้งสเตนเกจลงบนกระทะล้อ
และรันแฟลทจานวน 7 ตาแหน่ งภายใต้ระบบพิ กัดฉาก ดังแสดงในรู ปที่ 4 และนาชุ ดล้อ ไปติ ดตั้งเข้ากับ เครื่ อง
ทดสอบสัมประสิ ท ธิ์ แรงเสี ยดทานยางล้อดังรู ปที่ 5 ดาเนิ นการควบคุมอุณ หภูมิ ให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซี ยส และ
ความชื้ นในห้องทดสอบ 50%RH ติ ดตั้งเครื่ องบันทึ กข้อมูล (Data logger) เข้ากับสเตนเกจ ป้ อนค่าเกจแฟกเตอร์
(Gage factor) และปรับตั้งค่าความเครี ยดให้เป็ นศูนย์ (Set zero) จากนั้นเพิ่มแรงกด 5,000 นิ วตัน ลงไปที่ชุดล้อให้
หน้าสัมผัสของรันแฟลทกดเข้าไปที่ชุดดรัม (Drum) ของเครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานยางล้อ ดังรู ปที่ 5
ทาการบันทึกผลค่าความเครี ยด หากผลที่ได้ไม่เสถียรหรื อไม่คงที่ ให้ทาการปรับตั้งชิ้นส่ วนอุปกรณ์หรื อการจับยึด
ใหม่ และเปลี่ยนแปลงแรงกด พร้อมกับบันทึกผลค่าความเครี ยดในแต่ละครั้ง หาค่าเฉลี่ยของความเครี ยดในแต่ละ
ครั้งและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รู ปที่ 4 ตาแหน่งที่ติดตั้งสเตนเกจเพื่อวัดค่าความเครี ยด
การเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ของค่าความเครี ยดที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยไฟไนเอลิเมนต์และการทดลองเป็ นการ
พิสูจน์ขีดความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหาของงานวิจยั นี้ได้ หากผลลัพธ์ท้ งั สองวิธีให้ค่าที่สอดคล้องกัน จึงจะ
สามารถสรุ ปได้ว่าโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ที่เลือกใช้มีขีดความสามารถในการแก้ไขโจทย์ปัญหานี้ และจะใช้
กระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์น้ ี เป็ นรู ปแบบในการออกแบบและวิเคราะห์ลอ้ รันแฟลทแบบใหม่ที่สร้างด้วย
ยางเชิงประกอบ (Rubber Composite) ต่อไป
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รู ปที่ 5 การติดตั้งกระทะล้อและล้อรันแฟลทเข้ากับเครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานยางล้อ
2. เครื่ องมือและอุปกรณ์ กำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในกระบวนการวิจยั ต้องได้มาตรฐานและผ่านกระบวนการสอบเที ยบเพื่ อให้มนั่ ใจได้ว่าจะ
ได้ผลการทดลองที่น่าเชื่ อถือและถูกต้อง ประกอบด้วย 1) เครื่ องถอดยาง Hofmann Monty 32 และเครื่ องถ่วงล้อ
Hofmann Geodyna 2) เครื่ องอัดอากาศ 3) เครื่ องบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการทดสอบและวัดค่าความเครี ยดที่กระทะ
ล้อ 4) โปรแกรมช่ ว ยในการออกแบบและวิ เคราะห์ ท างด้านไฟไนต์เอลิ เมนต์ (SolidWorks และ SolidWorks
Simulation) 5) เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่ วยประมวลผลจานวนมากและรวดเร็ ว 6) สเตนเกจแบบแกนเดียว ชนิ ด
KFG-5-120-C1-11L3M2R พร้อมกาวติดสเตนเกจ 7) เครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานยางล้อ และ 8) เครื่ อง
สแกนเลเซอร์ FARO P06-05
3. กำรออกแบบและสร้ ำงโมเดลชุดล้ อรันแฟลทแบบใหม่
จากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยด้วยการใช้เครื่ องสแกนเลเซอร์ดงั รู ปที่ 6 a) จึงได้โมเดลกระทะล้อ 3 มิติ
ดังรู ปที่ 6 b) ที่เป็ นแบบจาลองทรงตัน จากรู ปที่ 7 เป็ นการออกแบบล้อรันแฟลทใหม่ให้มีความกว้างของหน้าตัดที่
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่การส่ งถ่ายแรงและกระจายความเค้นได้มากขึ้น ซึ่ งมีกระบวนการเริ่ มต้นออกแบบจากการนา
โมเดลกระทะล้อ มาตัด ครึ่ งให้ เห็ น ภาคตัด ขวางดังรู ป ที่ 7 a) และใช้แ นวขอบในภาคตัด ขวางนี้ ส าหรั บ สร้ าง
ภาคตัดขวางของล้อรันแฟลท ส่ งผลให้ได้ลอ้ รันแฟลทที่สามารถประกบเข้ากับกระทะล้อได้พอดี และดาเนิ นการ
ออกแบบขนาดหน้าตัดของล้อรันแฟลทดังรู ปที่ 7 b) ซึ่ งการออกแบบขนาดหน้าตัดนี้ จาเป็ นต้องออกแบบหลายครั้ง
และทุกครั้งที่ ออกแบบต้องเข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์ ด้วยไฟไนต์เอลิ เมนต์ จนกว่าจะได้รูป ร่ างภาคตัดขวางที่
เหมาะสม โดยภาคตัดขวางดังรู ปที่ 7 b) นี้ เป็ นภาคตัดขวางที่ออกแบบและผ่านการวิเคราะห์แล้วเป็ นครั้งสุ ดท้ายซึ่ ง
ใช้ในการนาเสนอในงานวิจยั นี้ รู ปที่ 7 c) และ d) เป็ นโครงสร้างเหล็กภายในล้อรันแฟลท มีแผ่นโลหะหน้าแคบ
จานวน 2 เส้น ซึ่งทาหน้าที่ในการตรึ งให้ลอ้ รันแฟลทถูกรัดแน่นเข้ากับกระทะล้อได้อย่างเหมาะสม เนื่องด้วยล้อรัน
แฟลทได้ถูกออกแบบให้มีจานวนสามชิ้น ดังนั้นจึงมีจุดยึดสามจุด ในแต่ละจุดจะมีรูปแบบเดียวกันโดยยึดด้วยสลัก
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เกลียว จากรู ปที่ 7 c) และ d) พบว่า โครงสร้างเหล็กจะอยู่ในวงล้อรันแฟลท นั่นหมายความว่าในงานวิจยั ต่อยอด
จะต้องมี ก ารออกแบบแม่พิ ม พ์ที่ ใช้ในการอัดขึ้ นรู ป ยางล้อรัน แฟลทเชิ งประกอบ โครงสร้างเหล็กดัง รู ป ที่ 7 d)
จะต้องถูกวางลงในแม่พิมพ์ซ่ ึงต้องมีจุดรองรับโครงสร้างเหล็กให้มนั่ คง จากนั้นจึงนายางเชิงประกอบที่พร้อมอัดขึ้น
รู ป ใส่ ลงไปและกดทับ ด้วยแกนอัด มีการถ่ายเทความร้อนจากแม่พิ มพ์เข้าไปภายในแม่พิ มพ์ จึงจะได้ลอ้ ยางรัน
แฟลทเชิงประกอบแบบใหม่ข้ ึนมา จากรู ปที่ 7 e) และ f) เป็ นการนาเสนอภาคตัดขวาง แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง
ภายในที่มีโครงสร้างเหล็กทาหน้าที่ในการตรึ ง ล้อรันแฟลททั้งสามชิ้นเข้าหากัน การออกแบบล้อรันแฟลทให้มี
จานวนสามชิ้นจะส่ งผลดีในด้านของการจับยึดที่มนั่ คงซึ่งจะดีกว่ากรณี ที่มีลอ้ รันแฟลทมีจานวนสองชิ้น สังเกตที่จุด
จับยึด คือปลายของชิ้นส่ วนรันแฟลทที่ หันเข้าหากันจะมีสลักเกลียวทาหน้าที่ในการตรึ งล้อรันแฟลท ด้วยการใช้
ประแจปากตายในการขันยึด การออกแบบจุดยึดนี้ อยู่ในเงื่อนไขของพื้นที่ ทางานที่ แคบ เพราะต้องประกอบยาง
รถยนต์และล้อรันแฟลทเข้าไปยังกระทะล้อในคราวเดียวกัน ที่ปลายของล้อรันแฟลทแต่ละชิ้นซึ่ งหันหน้าเข้าหากัน
จะถู ก ตัดให้ มี ห น้าตรงที่ ไ ม่ อยู่ในแนวรั ศ มี ข องล้อ รั น แฟลท ดังนั้น จึ ง เกิ ด ระยะออฟเซ็ ท (Offset) เป็ นระยะ 10
มิลลิเมตร และมีระยะห่ างระหว่างปลายของชิ้นส่ วนรันแฟลทเท่ากับ 20 มิลลิเมตร ดังรู ปที่ 7 f) ซึ่ งระยะห่ างนี้ เพียง
พอที่ จะใส่ ป ระแจปากตายในการขันเพื่ อตรึ งชิ้ นส่ วนรั นแฟลทเข้าหากันได้ และไม่ ส่งผลในการท างานเมื่ อยาง
รถยนต์แบน วงล้อรันแฟลทยังคงทางานได้เป็ นปกติ

a)

b)

รู ปที่ 6 การสแกนด้วยเครื่ องสแกนเลเซอร์ FARO P06-05 a) เครื่ องสแกน และ b) โมเดลกระทะล้อ
ขนาด 17 นิ้ว จากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

รู ปที่ 7 การกาหนดขนาดควบคุมหน้าตัดของล้อรันแฟลทแบบใหม่และโครงสร้างภายในล้อรันแฟลท
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4. กำรวิเครำะห์ ล้อรันแฟลทด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
สาหรับกระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์ในระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ให้กาหนดวัสดุสาหรับล้อรัน
แฟลทเป็ นยางเชิงประกอบที่มีสมบัติดงั ตารางที่ 1 ทาการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ค่าความเครี ยดไปเปรี ยบเทียบกับการ
ทดลอง และเมื่อได้รับการพิสูจน์ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ได้แล้วจึง เริ่ มนาโมเดลในรู ปที่ 7 ไปใช้ในการ
ออกแบบล้อรันแฟลทที่มีแนวขอบของหน้าตัดที่สามารถแนบสนิทเข้ากับขอบกระทะล้อได้ ซึ่งจะเป็ นล้อรันแฟลท
ที่ใช้วสั ดุยางเชิงประกอบ จากการนาโมเดลล้อรันแฟลทที่ประกอบเข้ากับล้ออัลลอย (กระทะล้อ) เข้าสู่ โปรแกรม
SolidWorks Simulation เลื อกประเภทการวิเคราะห์แบบสถิต ยศาสตร์ (Static Analysis) โดยในขั้นตอนแรกต้อง
กาหนดวัสดุของชิ้นงานโดยล้อรันแฟลทเดิมเป็ นโลหะ AISI 1020 และกาหนดกระทะล้อเป็ นอลูมิเนียมอัลลอย ดัง
ตารางที่ 1 กาหนดการจับยึดที่ดุมล้อเป็ นแบบยึดแน่นอยู่กบั ที่ (Fixed Geometry) กาหนดหน้าสัมผัสระหว่างล้ออัล
ลอย (กระทะล้อ) กับล้อรันแฟลทเป็ น แบบชนกันเท่านั้นแต่ไม่ได้ทะลุเข้าไปในเนื้ อของแต่ละชิ้น (No penetration)
สร้างฐานก้อนสี่ เหลี่ยมขึ้นมาโดยการจาลองให้ลอ้ ไปกดที่ฐานก้อนสี่ เหลี่ยม กาหนดหน้าสัมผัสระหว่างฐานก้อน
สี่ เหลี่ยมกับล้อรันแฟลทเป็ นแบบชนกันแต่ไม่ได้ทะลุเข้าไปในเนื้ อของแต่ละชิ้น กาหนดแรงกดลงไปที่ฐานก้อน
สี่ เหลี่ยมขนาด 5,000 นิ วตัน (เป็ นขนาดแรงเพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบค่าความเครี ยดจากวิธีการทดลองกับวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์เท่านั้น และแรงที่ใช้ในการกดสาหรับล้อรันแฟลทแบบใหม่ที่เป็ นยางเชิงประกอบเท่ากับ 4,400 นิ ว
ตัน) กาหนดเอลิเมนต์เป็ นชนิ ดรู ปทรงสี่ หน้ามี 10 โหนด (10 Nodes Tetrahedral) ทาการแบ่งเอลิเมนต์และควบคุม
ขนาดเอลิเมนต์ให้ละเอียด โดยเฉพาะในบริ เวณส่ วนหน้าสัมผัส ส่ งผลให้โมเดลกระทะล้อและล้อรันแฟลทโลหะ
แบบเดิม มี จานวน 170,328 เอลิเมนต์ 261,846 โหนด (ดูรูปที่ 2 c)) และส าหรับกรณี โมเดลกระทะล้อและล้อรัน
แฟลทแบบใหม่ มีจานวน 418,550 เอลิเมนต์ 643,385 โหนด (ดูรูปที่ 8 c)) จากรู ปที่ 9 คือการกาหนดหน้าสัมผัส
(Contact) การจับยึด (Constrain) และภาระกระทา (External load) ระหว่างชิ้นส่ วนแต่ละชิ้น

a)

b)

c)

รู ปที่ 8 โมเดลกระทะล้อจากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย a) กระทะล้อขนาด 17 นิ้ว
b) ล้อยางรันแฟลทเชิงประกอบแบบใหม่ และ c) การแบ่งเอลิเมนต์
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a) CAD Model

b) FE Model

รู ปที่ 9 การสร้างไฟไนเอลิเมนต์โมเดลในกระบวนการเตรี ยมการก่อนการวิเคราะห์สาหรับล้อรันแฟลทแบบเดิมที่
เป็ นล้อรันแฟลทโลหะ
ตำรำงที่ 1 สมบัติของวัสดุสาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Properties
Elastic Modulus, MPa
Poisson's Ratio
Shear Modulus, GPa
Mass Density, kg/m3
Tensile Strength, MPa
Yield Strength, MPa

Aluminum alloy
(สำหรับกระทะล้อ)
69x103
0.303
26
2,700
310
275

Rubber Composite
(ล้อรันแฟลทแบบใหม่)
248
0.45
1,500
63
34.5

AISI 1020
(ล้อรันแฟลทแบบเดิม)
200x103
0.29
77
7,900
420
351

ผลกำรทดลองและผลวิเครำะห์ ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์
จากการวิเคราะห์ความเครี ยดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดงั รู ปที่ 10 และวิธีการทดลองได้ผลการเปรี ยบเทียบค่า
ความเครี ยดในแนวแกน x และแนวแกน y แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่ งพบว่ามีค่าความแตกต่างของทั้งสองวิธีอยู่ในช่วง
ร้อยละ 10-16 ทิ ศ ทางของผลลัพ ธ์ จากทั้งสองวิ ธี มี ความสอดคล้องกัน จากรู ป ที่ 10 เป็ นตัวอย่างการแสดงการ
กระจายความเครี ยดที่เกิดขึ้นสาหรับล้อรันแฟลทโลหะแบบเดิมที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุ AISI 1020 ที่มีทิศทางตามแกน
x และ y ภายใต้แรงกด 5,000 นิ วตัน และจากตารางที่ 3 เป็ นผลลัพ ธ์จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี ไ ฟไนต์เอลิ เมนต์
สาหรับล้อยางรันแฟลทเชิงประกอบแบบใหม่ประกอบด้วยค่าความเค้นวอนมิสเซส ค่าความเครี ยดและค่าความ
ปลอดภัย ภายใต้แรงกระทาต่อหนึ่งล้อเท่ากับ 2,700 3,700 และ 4,400 นิวตัน มีผลการวิเคราะห์ดงั รู ปที่ 11-12
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a) ตัวอย่างการเกิดความเครี ยดในแนวแกน x

b) ตัวอย่างการเกิดความเครี ยดในแนวแกน y
รู ปที่ 10 ความเครี ยดที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีไฟไนเอลิเมนต์
ตำรำงที่ 2 ความแตกต่างของค่าความเครี ยดในแนวแกนระหว่างวิธีการทดลองกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Point
No.
1
2
3
4
5
6
7

Strain
Exp. results
FEA results
0.00000057
0.00000050
0.00002200
0.00001883
0.00000038
0.00000032
-0.00000198
-0.00000166
-0.00000180
-0.00000151
0.00000030
0.00000027
-0.00000499
-0.00000444
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% Diff.

Remark

11.88
14.41
15.69
16.31
16.39
11.37
11.03

y direction
y direction
x direction
x direction
x direction
z direction
y direction
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รู ปที่ 11 การเสี ยรู ปในโหมด URES (Resultant Displacement) สเกลการเสี ยรู ป 10x
ด้วยแรงกด 4,400 นิวตัน

รู ปที่ 12 การกระจายความเค้นบนหน้าตัดล้อรันแฟลทที่แรงกด 4,400 นิวตัน
ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีไฟไนเอลิเมนต์สาหรับล้อรันแฟลทใหม่ดว้ ยยางเชิงประกอบ
Results
Max. Von Mises stress (MPa)
Equivalent Strain, (ESTRN)
Safety factor (for run flat)

Compressive force/Wheel, (N)
2,700
3,700
4,400
22.4
24.7
26.3
0.09036 0.09948
0.10658
1.5
1.4
1.3
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จากรู ปที่ 11 เป็ นการแสดงการเสี ยรู ปของล้อยางรันแฟลทแบบใหม่ดว้ ยระยะขจัด URES อันเป็ นระยะขจัดที่
เกิดจากการนาระยะการเคลื่อนที่ ในแต่ละแกนยกกาลังสองและรวมเข้าด้วยกันจากนั้นทาการถอดรากที่สอง จาก
รู ปแสดงให้เห็นว่า ณ ตาแหน่งที่ผิวหน้าล้อรันแฟลทสัมผัสกับถนนจะเกิดการเสี ยรู ปมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ตาแหน่งอื่นๆ แต่ยงั อยูใ่ นขอบเขตยืดหยุน่ เชิ งเส้นและล้อรันแฟลทไม่เสี ยรู ปจนใช้งานไม่ได้ รู ปที่ 12 เป็ นการแสดง
ค่าความเค้นวอนมิสเซส ที่เกิดจากแรงกด 4,400 นิวตัน พบว่าค่าความเค้นเกิดการกระจายตัวได้มากเนื่ องด้วยมีพ้นื ที่
มากกว่าล้อแบบเดิม
สรุปผล
จากการดาเนิ นงานวิจยั ด้วยวิธีการทดลองและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ได้ให้ผลของค่าความเครี ยดที่สอดคล้อง
กัน ระหว่ า งร้ อ ยละ 10-16 แสดงให้ เห็ น ว่ า วิ ธี ไ ฟไนต์ เอลิ เมนต์ โ ดยโปรแกรม SolidWorks Simulation มี ขี ด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหานี้ ได้ จากนั้นโมเดลกระทะล้อจึงถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อน
รอยและหน้าตัดล้อรันแฟลทแบบใหม่ที่ มีฐานกว้างขึ้นมากกว่าเดิมได้ถูกออกแบบขึ้นมาและใช้วสั ดุที่เป็ นยางเชิ ง
ประกอบซึ่ งเป็ นสู ตรส่ วนผสมลับทางการค้าเป็ นวัสดุสาคัญในการวิเคราะห์ลอ้ รันแฟลท ล้อรันแฟลทที่ออกแบบ
ใหม่มีแนวขอบระหว่างกระทะล้อด้านในและฐานของวงล้อรันแฟลทที่เข้ากันได้พอดี ส่ งผลให้การประกอบเข้ า
ด้วยกันไม่มีช่องว่าง ด้วยแรงกดของรถยนต์ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์ต่อหนึ่ งวงล้อ เท่ากับ 2,700 3,700 และ
4,400 นิ วตัน ส่ งผลให้ทราบค่าความเค้นวอนมิสเซส เท่ากับ 22.4, 24.7, และ 26.3 เมกกะปาสคาล และมีค่าความ
ปลอดภัยเท่ากับ 1.5, 1.3 และ 1.1 ตามลาดับ ซึ่ งในงานวิจัยต่อยอดต่อไปจะเป็ นการสร้างแม่พิมพ์สาหรับขึ้นรู ปวง
ล้อรันแฟลทแบบใหม่น้ ีและทดสอบการใช้งานจริ งต่อไป
กิตติกรรมประกำศ
โครงการวิจยั นี้ ได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ พ.ศ. 2561 ตามสัญญา
เลขที่ กบง./2559-194 คณะผู ้วิ จัย ขอกราบขอบพระคุ ณ ส านั ก งานการวิ จัย แห่ ง ชาติ เป็ นอย่ างสู ง ขอขอบคุ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และสาธารณู ปโภค
ต่าง ๆ ในการทางานวิจยั และขอขอบคุณ ดร.ศุภชัย หลักคา สาหรับคาแนะนาและการทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบ
สัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานยางล้อ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
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บทคัดย่อ
งานวิ จยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อออกแบบล้อ รั น แฟลทที่ ส ร้ างด้วยอลู มิ เนี ยมส าหรั บ รถยนต์นั่งส่ วนบุ ค คล
วิเคราะห์ ความเค้น ความเครี ยด และการเสี ยรู ปของล้อรันแฟลทและชิ้ นส่ วนประกอบต่างๆ ล้อรันแฟลทโลหะ
แบบเดิมสาหรับกระทะล้อที่มีขนาด 17 นิ้ ว ถูกสร้างด้วย AISI 1020 ซึ่ งมีน้ าหนัก 11.36 กิโลกรัมต่อวงล้อ ปั ญหา
สาคัญคือน้ าหนักและการประกอบเข้ากับกระทะล้อไม่แนบสนิ ทและมีช่องว่าง งานวิจยั นี้ จึงต้องเปลี่ยนวัสดุจาก
AISI 1020 เป็ นอลูมิเนี ยม 6063 T6 การทดลองและการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยการใช้โปรแกรมไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ถูกนามาใช้ในงานวิจยั ด้วยการเปรี ยบเทียบค่าความเครี ยดตามตาแหน่ งต่างๆของล้อรันแฟลทและ
กระทะล้อ ผลลัพธ์จากทั้งสองวิธีการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของโปรแกรม SolidWorks Simulation ที่ให้
ผลลัพธ์สอดคล้องกับการทดลองที่มีความแตกต่างของค่าความเครี ยดร้อยละ 10-16 โมเดลกระทะล้อขนาด 17 นิ้ว ที่
มีความซับซ้อนได้รับการสร้างขึ้นด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยและกระทะล้อถูกนามาเป็ นชิ้นส่ วนอ้างอิง
สาคัญเพื่อใช้ออกแบบพื้นที่หน้าตัดของวงล้อรันแฟลทใหม่ที่สร้างด้วยอลูมิเนี ยม 6063 T6 โปรแกรม SolidWorks
Simulation เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบและวิเคราะห์ ค วามเค้น ของล้อ รั น แฟลทแบบใหม่ ที่ ส ร้ างด้ว ย
อลูมิเนี ยมส าหรั บกระทะล้อขนาด 17 นิ้ ว ไฟไนต์เอลิ เมนต์โมเดลของล้อรันแฟลททาด้วยวัส ดุ AISI 1020 และ
อลูมิเนี ยม 6063 T6 ล้อรันแฟลทมีจานวน 2 ชิ้น และน้ าหนักเบา ความเค้นและการเสี ยรู ปได้รับการพิสูจน์มีค่าไม่
เกินค่าความเค้นที่จุดครากอยูใ่ นช่วงขีดจากัดยืดหยุน่ เชิงเส้นและมีค่าความปลอดภัย 2-3 เท่า ผลที่ได้คือล้อรันแฟลท
จะช่วยให้สามารถขับขี่ต่อไปได้อีก 50 กิโลเมตร ด้วยความเร็ ว 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยไม่สูญเสี ยการควบคุม
และช่วยให้สามารถเปลี่ยนยางได้เมื่ออยูใ่ นสถานที่ที่ปลอดภัย
คำสำคัญ: ล้อรันแฟลท วิธีไฟไนเอลิเมนต์ วิศวกรรมย้อนรอย
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Abstract
The objective of this research was to design run-flat wheels made of aluminum for passenger cars and
investigate the stress, strain, and deformation of run-flat wheels and their components. The original 17-inch runflat wheels were made of AISI 1020 steel with a weight of 11.36 kg per wheel. The main problems were from the
high-level weight as well as the untightened connection, together with noticing gaps taking place between the
run-flat wheel and the wheel. Therefore, in this study, the AISI 1020 material was changed to the Aluminum
6063 T6 material. The numerical methodology using the finite element program was also chosen to indicate the
comparative differences in the stress values engaged at various locations of both run flat wheels and pan wheels.
The results obtained from both approaches using SolidWorks Simulation Program uncovered the consistent
results of the experiments with a 10-16% difference in stress values. The complicated 17-inch wheel pan model
was next built using reverse engineering and employed as a key reference to design the cross-sectional area of the
new run-flat wheels made of Aluminum 6063 T6. All these two parts could be connected tightly. The SolidWorks
Simulation program was employed to design and examine the strength of both the designed aluminum run-flat
wheels made of aluminum and the wheel pan made of 17-inch aluminum alloy to build passenger cars. The finite
element model was furthermore applied to the run flat wheels made of AISI 1020 material and aluminum 6063
T6, and it provided run flat wheels composed of 2 light-weighted pieces. The stress, strain, and deformation
measured were proven and suggested in the test. The output Von Mises stress did not exceed the Yield stress,
which is within the linear elastic limit and 3 times the safety integrity value. The results from the study showed
that the obtained run-flat wheels allowed the driver to continuously drive for a further 50 kilometers at a speed of
50 kilometers per hour without losing control. They allowed possible tire repair or replacement when situated in a
safe and convenient location.
Keyword: Run-flat wheel, Finite element method, Reverse engineering
บทนำ
หนึ่ ง ในนวัต กรรมใหม่ ท างเทคโนโลยีย าง คือ การช่ วยให้ ผูข้ ับ ขี่ ส ามารถขับ ต่ อไปได้แม้ย างรั่ ว และลด
อันตรายต่อผูข้ บั ขี่ให้น้อยลง ล้อรันแฟลท (Run flat) เป็ นเทคโนโลยีที่โดดเด่นและกาลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
มากในปัจจุบนั ในปี 2557 กรมการขนส่ งทหารบกได้ร่วมกับภาคเอกชนทาวิจยั และพัฒนาต้นแบบรถยนต์บรรทุก
ปกติขนาดเล็กติดเกราะที่เหมาะสมต่อการใช้งานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประสิ ทธิภาพในการป้องกันกระสุ น
ตามมาตรฐาน NIJ ระดับ 3 หนึ่ งในอุปกรณ์ของต้นแบบรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กติดเกราะที่ นอกเหนื อจาก
เกราะกันกระสุ นแบบต่างๆ ที่ได้ติดตั้งเข้าไปแล้ว พบว่ายังมีลอ้ นิรภัย หรื อล้อรันแฟลทด้วย ดังรู ปที่ 1 a) ซึ่งเป็ นล้อ
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รันแฟลทชนิดรองรับด้วยวงแหวน (Support ring system) ประเด็นสาคัญสาหรับประชาชนที่ใช้ในชีวิตประจาวันที่
เป็ นรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้น้ นั หากยางรถยนต์ได้รับการเจาะทะลุดว้ ยกระสุ นปื น
ตะปูเรื อใบ หรื อวัตถุที่ทาให้ยางทะลุจนเกิดลมรั่ว จะไม่สามารถขับขี่และวิง่ ต่อไปได้ หรื อถ้ายังขับเคลื่อนต่อไปก็จะ
ขับเคลื่อนได้ดว้ ยความเร็วต่าในระยะทางที่ส้ ัน สุ ดท้ายขอบกระทะล้อจะกดทับให้ยางรถยนต์เกิดความเสี ยหาย และ
ในบริ เวณที่เกิดการรั่วของลมยางนั้นอาจเป็ นพื้นที่เสี่ ยง มีอนั ตรายไม่สามารถหยุดรถได้ ผูข้ บั ขี่จึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ตอ้ งขับขี่ให้ออกจากพื้นที่เสี่ ยงดังกล่าว
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมให้รถยนต์วิ่งได้หลังจากที่ยางถูกเจาะ เพื่อให้ผขู ้ บั ขีม่ ีเวลาเพียงพอที่จะไป
เข้าศูนย์ซ่อมบารุ ง หลีกเลี่ยงไม่ให้ยางรถยนต์เสี ยรู ปถาวร นอกจากนั้นเมื่อยางแบนจะส่ งผลให้ระบบรองรับน้ าหนัก
และชิ้ นส่ วนต่ างๆ เกิ ดคความเค้นสู งขึ้น ตามสภาพถนน (Cheah et al., 2016) จากที่ ผ่านมาได้มีก ารออกแบบล้อ
อลู มิ เนี ย มอัล ลอยส าหรั บ ใช้ใ นรถยนต์ วิ ธี ไ ฟไนต์เอลิ เมนต์ถู ก น ามาใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรม Hypermesh ซึ่งเอลิเมนต์ชนิดเฮกซะฮีดรอลและเพนทาโกนอล (Hexahedral and pentagonal) ถูกนามาใช้
ในกระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าความเค้นที่เกิดขึ้นในแต่ละชิ้นส่วนประกอบต่ากว่า
ความเค้นที่จุดคราก (Sourav Das, 2014) นอกจากนี้ Cho et al. (2012) ได้วิจยั ยางรถยนต์ชนิ ดที่มีรันแฟลทในแก้ม
ยาง เมื่ อยางแบนและขับ ขี่ ด้วยรั น แฟลทพบว่า แก้ม ยางที่ มี รันแฟลทจะเกิ ดความเสี ยหายก่ อนบริ เวณอื่ น จึ งใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ และหาตาแหน่งเสริ มยางเข้าไป พบว่ายางรันแฟลทจะไม่เกิดการเสี ยรู ปทั้งยัง
ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัย John Stearns (2001) นาเสนอผลงานวิจยั สาหรับเทคโนโลยียางรันแฟลทของกู๊ด
เยียร์ ซ่ ึ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งแตกต่างจากยางทัว่ ไป สามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งมีแรงดันอากาศในยางเป็ นระยะทาง
อย่างน้อย 80 กิโลเมตร (50 ไมล์) โดยออกแบบให้มีส่วนช่ วยเสริ มเนื้ อยางให้ยางสามารถรับน้ าหนักของรถยนต์
ส่ งผลให้ยางรันแฟลทสามารถท างานได้ภายใต้ความร้อนและความเครี ยด วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ถูกนามาเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้วิเคราะห์โดยใช้เลือกโปรแกรม ALGOR กาหนดเอลิเมนต์เป็ นแบบไฮบริ ด คือ ชนิ ดเฮกซะฮีดรอล
และเตตระฮีดรอล (Hexahedral and Tetrahedral) รวมเป็ นจานวน 35,000 เอลิเมนต์ และกาหนดให้แรงที่กระทาลง
บนล้อยางรถยนต์อยู่ในรู ปแบบพาราโบลา Motrycz et al. (2012) ได้ศึกษาเกี่ยวกับยานพาหนะน้ าหนักสู งที่เสริ มรัน
แฟลทโดยทาการทดสอบการเกิดขึ้นของความร้อน การต้านทานการหมุน และความแข็งในแนวรัศมี ซึ่ งโครงสร้าง
ยางมี ท้ ังส่ วนที่ เป็ นเส้ นใยและโครงสร้ างโลหะ พบว่า การใช้ย างชนิ ดนี้ จะส่ ง ผลกระทบในทางลบขณะมี ก าร
เคลื่ อ นที่ ข องยานพาหนะเป็ นแบบไดนามิ ก ระหว่ า งถนนและตัว รถ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามควรพิ จ ารณาถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงความแข็งของระบบกันสะเทือนรถยนต์ เนื่องจากระบบกันสะเทือนสามารถชดเชยความแข็งของยางที่
เพิ่ ม ขึ้นได้ นอกจากนี้ ผลลัพ ธ์ที่ ได้ยงั แสดงให้เห็ น ถึ งความจาเป็ นในการวิจยั เพิ่ ม เติ มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
กระจายแรงกดสั ม ผัส ระหว่า งยางและพื้ น ผิ ว ถนน Joseph & David (1972) ได้ก ล่ า วว่ าล้อ รั น แฟลทที่ ส ร้ างขึ้ น
ประกอบด้วยบีดล็อค (Bead Lock) ที่ทาหน้าที่กนั ยางหลุดออกจากขอบล้อ โดยล้อรันแฟลทสามารถติดตั้งได้กบั ล้อ
ทุกขนาดและทุกประเภทโดยไม่คานึงถึงรู ปร่ างและความลึกของล้อ อุปกรณ์ลอ้ รันแฟลทสามารถติดตั้งได้โดยใช้
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เครื่ องมือมาตรฐานและสามารถทาให้แน่น ได้ ส่ งผลให้การขับขี่ไม่เกิดการแกว่งที่เกิดจากการจับยึดไม่สนิ ทของ
อุปกรณ์ Baranowski & Malachowski (2015) ทาการทดสอบรถที่ใช้ในทางทหาร ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบช่วง
ล่างของรถที่เกิดขึ้นเมื่อถูกระเบิด ซึ่ งได้ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบในการวิเคราะห์ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยทา
การจาลองทั้งหมด 3 รู ปแบบได้แก่ 1) แบบล้อยางลมปกติ (Without Modification) 2) แบบล้อยางลมเสริ มล้อ รัน
แฟลท (Run-flat Modification) และ 3) ล้อยางแบบรั งผึ้ง (Honeycomb Modifocaton) การทดสองจะเห็ นได้ว่าล้อ
ยางแบบรังผึ้งสามารถป้ องกันได้ดีเมื่อล้อถูกระเบิด นอกจากนี้ Igbudu & Fadare (2015) ยังได้นาเสนอสมบัติของ
วัสดุสาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
จากที่กล่าวมาสาหรับล้อรันแฟลทโลหะของต้นแบบรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กติดเกราะ ซึ่ งสร้างขึ้นด้วย
วัสดุ AISI 1020 ที่มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 7,900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงมีน้ าหนักต่อหนึ่ งชุด เท่ากับ 11.36
กิโลกรัม ได้ส่งผลต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ดงั กล่าวและมีความยากลาบากในการถอดและประกอบเข้ากับ
กระทะล้อ เนื่ องด้วยต้องใส่ รันแฟลทพร้อมกับการใส่ ยางรถยนต์ ซึ่งเป็ นจังหวะที่มีพ้นื ที่ในการทางานเพื่อประกอบ
เข้าหรื อถอดออกน้อยมาก และพบว่ามีระยะคลอนตัวเนื่องด้วยหน้าสัมผัสของล้อรันแฟลทไม่แนบสนิทกับกระทะ
ล้อ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดในการออกแบบล้อรันแฟลทใหม่ดว้ ยการเปลี่ยนแปลงชนิ ดของวัสดุที่ใช้ทารัน
แฟลทโดยยังคงเป็ นโลหะเช่นเดิมแต่มีน้ าหนักที่เบากว่า ทั้งนี้ค่าความเค้นใช้งานที่เกิดขึ้นจากน้ าหนักรถยนต์ตอ้ งไม่
เกินค่าความเค้นที่จุดครากภายใต้การวิเคราะห์ในช่วงยืดหยุ่นเชิ งเส้น งานวิจยั นี้ จึงเลือกใช้วสั ดุอลูมิเนี ยม Al 6063
T6 ที่มีค่าความหนาแน่ นเท่ากับ 2,700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทดแทนล้อรันแฟลทเดิมที่เป็ นโลหะ AISI 1020
และออกแบบหน้าสัมผัสของรันแฟลทใหม่ให้สัมผัสกับกระทะล้อได้อย่างแนบสนิ ท จากนั้นทาการวิเคราะห์การ
กระจายความเค้นและการเสี ยรู ปของล้อรันแฟลทที่เป็ นโลหะทั้งสองชนิด
ระเบียบวิธีวิจัย
1. เครื่ องมือและอุปกรณ์ กำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในกระบวนการวิจยั ได้มาตรฐานและผ่านกระบวนการสอบเทียบ ประกอบด้วย 1) เครื่ องถอด
ยาง Hofmann Monty 32 และเครื่ องถ่วงล้อ Hofmann Geodyna 2) เครื่ องอัดอากาศ 3) เครื่ องบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บค่า
ความเครี ยดจากสเตรนเกจ 4) โปรแกรมช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ทางด้านไฟไนต์เอลิเมนต์ (SolidWorks
และ SolidWorks Simulation) 5) เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลจานวนมากและรวดเร็ ว 6) สเตรนเกจชนิด
แกนเดียว KFG-5-120-C1-11L3M2R และกาวติดสเตรนเกจ 7) เครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานยางล้อ และ
8) เครื่ องสแกนเลเซอร์ FARO P06-05
2. กระบวนกำรดำเนินงำนวิจัย
การดาเนินงานวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) การพิสูจน์และยืนยันขีดความสามารถในการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
ไฟไนเอลิเมนต์โดยใช้โปรแกรม SolidWorks Simulation เทียบผลวิเคราะห์กบั วิธีการทดลองด้วยค่าความเครี ยด ใน
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ส่ วนของการทดลองกาหนดให้ใช้กระทะล้อและล้อรันแฟลทโลหะที่ทาด้วยวัสดุ AISI 1020 ดังรู ปที่ 1 a) ซึ่ งเป็ น
กระทะล้อขนาด 17 นิ้ ว และเป็ นล้อรันแฟลทโลหะแบบเดิมของบรรทุกปกติขนาดเล็กติดเกราะ สาหรับโมเดลไฟ
ไนเอลิเมนต์จะสร้างขึ้นด้วยขนาดจริ งที่วดั ได้จากล้อรันแฟลทโลหะ และสร้างโมเดลกระทะล้อขนาด 17 นิ้ว ด้วย
กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย (รู ปที่ 2) ที่จะได้แบบจาลองพื้นผิวจากนั้นนาไปสร้างพื้นผิวใหม่และเปลี่ยนให้เป็ น
แบบจาลองทรงตันทาการประกอบโมเดลล้อรันแฟลทและกระทะล้อเข้าด้วยกันและสร้างโมเดลทางไฟไนต์เอลิ
เมนต์ สาหรับกระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์ (Pre-processing) ที่ได้รับการยืนยันผลลัพธ์จากการทดลองจะ
ถูกนาไปใช้ในส่ วนที่สองเพื่อวิเคราะห์หาค่าความเค้น ความเครี ยดและการเสี ยรู ป 2) การเปลี่ยนวัสดุสาหรับล้อรัน
แฟลทโลหะจาก AISI 1020 เป็ นอลมิเนี ยม 6063 T6 และออกแบบผิวหน้าสัมผัสของล้อรันแฟลทให้เข้ากันได้กบั
ผิวหน้าสัมผัสของกระทะล้อด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย ซึ่ งในส่ วนนี้ จะใช้กระทะล้อที่มีขนาด 17 นิ้ วแต่
เป็ นรู ปทรงใหม่ และวิเคราะห์วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดว้ ยกระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์ที่ยืนยันผลความถูกต้อง
มาก่อนหน้านี้

รู ปที่ 1 ล้อรันแฟลทโลหะแบบเดิมของรถบรรทุกปกติขนาดเล็กติดเกราะ a) ล้อรันแฟลทที่ใช้งานจริ ง
และ b) โมเดลล้อรันแฟลท

รู ปที่ 2 ตาแหน่งติดตั้งสเตรนเกจลงบนกระทะล้อและล้อรันแฟลท
2.1 กำรทดลอง มีรายละเอียดดังนี้
เตรี ยมชิ้นส่ วนและเครื่ องมือในการทดสอบ เริ่ มจากนาล้อรันแฟลทโลหะ AISI 1020 ประกอบเข้ากับล้ออัล
ลอย (กระทะล้อ) ที่มีขนาด 17 นิ้ว โดยที่ไม่ตอ้ งใส่ ยางรถยนต์ จากรู ปที่ 2 เป็ นการกาหนดตาแหน่งด้วยพิกดั ฉาก x,
y, z และก าหนดตาแหน่ งติ ดตั้งสเตรนเกจลงไปที่ ก ระทะล้อและล้อรั นแฟลท เพื่ อใช้เป็ นจุดอ้างอิ งส าหรับการ
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เปรี ยบเทียบค่าความเครี ยดที่เกิดขึ้นจากการทดลองกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ นาชุดดุมล้อและอุปกรณ์จบั ยึดที่สร้างไว้
สาหรับจับยึดกระทะล้อติดตั้งเข้าไปที่กระทะล้อ

รู ปที่ 3 การติดตั้งสเตรนเกจเข้ากับกระทะล้อและล้อรันแฟลท

รู ปที่ 4 การติดตั้งกระทะล้อและล้อรันแฟลทเข้ากับเครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานยางล้อ
เตรี ยมพื้นผิวสาหรับติดตั้งสเตรนเกจด้วยการขัดพื้นผิวกระทะล้อและล้อรันแฟลท ณ ตาแหน่ งที่จะติดตั้งส
เตรนเกจ ดังรู ปที่ 2 ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400 ขัดลบสี และสารเคลือบต่างๆ ออก โดยให้มีพ้ืนที่ กว้างกว่าขนาด
ของสเตรนเกจ ใช้กระดาษชาระในงานอุตสาหกรรม (Silbon paper) ชุบอะซีโตนเช็ดทาความสะอาดผิวหน้าวัสดุอีก
ครั้ง และติดตั้งสเตรนเกจด้วยกาวสาหรับติดสเตรนเกจเข้าที่ชุดล้อทั้งหมด 12 จุดตามรู ปที่ 2 ปิ ดทับตัวสเตรนเกจ
ด้วยแผ่นโพลียูเรเทนที่มาพร้อมกับสเตรนเกจ กดด้วยนิ้ วโป้ งเป็ นเวลานานหนึ่ งนาทีแล้วนาแผ่นโพลียูเรเทนออก
เมื่อสเตรนเกจถูกติดตั้งลงบนพื้นผิวแล้วห้ามดึงตัวสเตรนเกจขึ้นเพื่อปรับตาแหน่งอย่างเด็ดขาด และเมื่อเวลาผ่านไป
60 นาที ตัวสเตรนเกจจะพร้อมสาหรับการวัดใช้งาน (ดูรูปที่ 3) แล้วจึงนาไปติดตั้งเข้ากับเครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์
แรงเสี ยดทานยางล้อ ดังรู ป ที่ 4 เชื่ อมต่อสายสัญญาณจากสเตรนเกจเข้ากับ อุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล ทาการควบคุม
อุณหภูมิห้องทดสอบให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซี ยส และความชื้น 50%RH เพิ่มแรงกดไฮดรอลิคเข้าไปที่ดุมของกระทะ
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ล้อเพื่อให้วงล้อรันแฟลทเข้าไปกดทับกับล้อดรัม (Drum) ของเครื่ องทดสอบสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานยางล้อ ด้วย
ภาระ 5,000 นิ วตัน โดยมุมกดที่เริ่ มต้นการกดให้เป็ น 0, 30, 45 และ 60 องศา อ่านค่าความเครี ยดโดยมีหน่ วยเป็ น
µm/m และเก็บข้อมูลในทุก ๆ ตาแหน่ง (ดังรู ปที่ 2) และทาการทดลองซ้ าเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 กำรวิเครำะห์ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
กระบวนการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แสดงดังรู ปที่ 3 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กระบวนการ คือ 1)
กระบวนการเตรี ย มก่ อ นการวิ เคราะห์ (Pre-processing) 2) กระบวนการวิ เคราะห์ (Solve-processing) และ 3)
กระบวนการแสดงผล (Post-processing) จากการสแกนด้วยเครื่ องสแกนดังรู ปที่ 6 a) และได้โมเดล 3 มิ ติ ที่ เป็ น
แบบจาลองทรงตัน ดังรู ปที่ 6 b)

รู ปที่ 5 กระบวนการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
(Fongsamootr, T. and Chartpuk, P., 2006), (Voranavin V. et al., 2011)

รู ปที่ 6 การสแกนด้วยเครื่ องสแกนเลเซอร์ FARO P06-05 a) เครื่ องสแกน b) โมเดลล้อ 17 นิ้ว ภายหลังกระบวนการ
วิศวกรรมย้อนรอย
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a)
b)
รู ปที่ 7 โมเดล 3 มิติ จากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย a) กระทะล้อและล้อรันแฟลทแบบเดิม และ
b) กระทะล้อและล้อรันแฟลทแบบใหม่
จากรู ปที่ 7 a) เป็ นโมเดลล้อรันแฟลทโลหะแบบเดิมด้วยวัสดุ AISI 1020 สาหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิ
เมนต์ เพื่อให้ได้ค่าความเครี ยดไปเปรี ยบเทียบกับการทดลอง และเมื่อได้รับการพิสู จน์ขีดความสามารถในการ
วิเคราะห์แล้วจึงเริ่ มนาโมเดลในรู ปที่ 7 b) ไปใช้ในการออกแบบล้อรันแฟลทที่มีแนวขอบของหน้าตัดที่สามารถ
แนบสนิ ทเข้ากับ ขอบกระทะล้อได้ ซึ่ งจะเป็ นล้อรันแฟลทที่ใช้วสั ดุอลูมิเนี ยม 6063 T6 จากการนาโมเดลล้อรัน
แฟลทที่ประกอบเข้ากับล้ออัลลอย (กระทะล้อ) เข้าสู่ โปรแกรม SolidWorks Simulation เลือกประเภทการวิเคราะห์
แบบสถิตยศาสตร์ (Static Analysis) โดยในขั้นตอนแรกต้องกาหนดวัสดุของชิ้นงานโดยล้อรันแฟลทเดิมคือ โลหะ
AISI 1020 และกาหนดล้ออัลลอยเป็ นอัลลอยสตีล (Alloy Steel, SS) ดังตารางที่ 1 กาหนดการจับยึดโดยให้ลอ้ รัน
แฟลทสัมผัส กับล้ออัลอยให้เป็ นการสัมผัส แบบไม่เจาะทะลุเข้าหากัน (No penetration) สร้างฐานก้อนสี่ เหลี่ ยม
ขึ้ น มาโดยการจาลองให้ ล ้อ ไปกดที่ ฐานก้อ นสี่ เหลี่ ย ม จากนั้น จับ ยึดดุ ม ล้ออัล ลอยแบบยึดแน่ น อยู่กับ ที่ (Fixed
Geometry) ให้ลอ้ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และกาหนดแรงกดลงไปที่ฐานก้อนสี่ เหลี่ยมขนาด 5,000 นิวตัน (เป็ นแรง
เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบค่าความเครี ยดจากวิธีการทดลองกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เท่านั้น) ทาการแบ่งเอลิเมนต์ดว้ ย
เอลิเมนต์ชนิ ดเตตระฮีดรอล 10 โหนด (10 Nodes Tetrahedral) และควบคุมขนาด เอลิเมนต์ให้ละเอียด โดยเฉพาะ
ในส่ วนหน้าสัมผัส จากรู ปที่ 8 คือการกาหนดหน้าสัมผัส (Contact) การจับยึด (Constrain) และภาระกระทา (Load)
ระหว่างชิ้นส่ วนแต่ละชิ้น
สาหรับกระบวนการแสดงผล ประกอบด้วย ความเค้นวอนมิสเซส ที่มีองค์ประกอบของความเค้นทั้ง 6 ค่า ดัง
สมการที่ (1) ความเครี ยดดังสมการที่ (2) และค่าความปลอดภัย สมการที่ (6)
( 1/ 2 )

2
2
2
1

Von Mises =  ( x −  y ) + ( x −  z ) + ( y −  z )  + 3 ( xy 2 +  xz 2 +  yz 2 ) 


2


(1)

Equivalent strain, ESTRN = 2 ( 1 +  2 ) / 3

(2)

โดยที่

1 =

( 1/ 2 )

1
(  x −  * )2 + (  y −  * )2 + (  z −  * )2 
2 
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 2 = (  xy )2 + (  xz )2 + (  yz )2  / 4

(4)

 * =  x +  y +  z  / 3

(5)

Factor of Safety = FOS =  limit /  Von Mises

(6)

โดยที่  x = ความเครี ยดตามแนวแกน x
 y = ความเครี ยดตามแนวแกน y
 z = ความเครี ยดตามแนวแกน z
 xy = ความเครี ยดเฉื อนในทิศทาง y บนระนาบ yz
 xz = ความเครี ยดเฉื อนในทิศทาง z บนระนาบ yz
 yz = ความเครี ยดเฉื อนในทิศทาง z บนระนาบ xz
 x = ความเค้นตั้งฉากในทิศทางตามแนวแกน x
 y = ความเค้นตั้งฉากในทิศทางตามแนวแกน y
 z = ความเค้นตั้งฉากในทิศทางตามแนวแกน z
 xy = ความเค้นเฉื อนในทิศทางตามแนวแกน y บนระนาบที่ต้ งั ฉากกับแกน x
 xz

= ความเค้นเฉือนในทิศทางตามแนวแกน z บนระนาบที่ต้ งั ฉากกับแกน x

 yz

= ความเค้นเฉือนในทิศทางตามแนวแกน z บนระนาบที่ต้ งั ฉากกับแกน y

รู ปที่ 8 การกาหนดหน้าสัมผัส การจับยึด และภาระกระทาระหว่างชิ้นส่ วนแต่ละชิ้น
ตำรำงที่ 1 สมบัติของวัสดุสาหรับการวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
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Properties
Elastic Modulus, MPa
Poisson's Ratio
Shear Modulus, GPa
Mass Density, kg/m3
Tensile Strength, MPa
Yield Strength, MPa

Aluminum alloy
for wheel pan
69x103
0.303
26
2,700
310
275

Aluminum 6063 T6
for run flat
69x103
0.33
25.8
2,700
240
215

AISI 1020
200x103
0.29
77
7,900
420
351

ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
จากการวิเคราะห์ความเครี ยดที่เกิดขึ้นกับล้อรันแฟลทโลหะ AISI 1020 โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แสดงดังรู ปที่
9 ซึ่งเป็ นภาพแสดงการกระจายความเครี ยดในแนวแกน x และ y ซึ่งผลการเปรี ยบเทียบค่าความเครี ยดในแนวแกน x
และแกน y แสดงดังตารางที่ 2 อ้างอิงตาแหน่งด้วยรู ปที่ 2 ซึ่งพบว่ามีค่าความแตกต่างของทั้งสองวิธีอยู่ในช่วงร้อย
ละ 10-16 ทิ ศทางของผลลัพธ์จากทั้งสองวิธีมีความสอดคล้องกัน และกระบวนการเตรี ยมการก่อนการวิเคราะห์
(Pre-processing) โดยโปรแกรม SolidWorks Simulation สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ได้
สาหรับการออกแบบรันแฟลทด้วยวัสดุใ หม่ ต้องพิจารณาการออกแบบได้ในรู ปแบบของการเปลี่ยนชนิ ด
ของวัสดุจาก AISI 1020 เป็ นวัสดุชนิ ดอื่นที่มีน้ าหนักเบากว่าหรื อรู ปแบบการเปลี่ยนหน้าตัดล้อรันแฟลทใหม่ ทั้งนี้
ก่อนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง จาเป็ นต้องวิเคราะห์การกระจายของความเค้นวอนมิ ส
เซส เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและวิเคราะห์ให้ลอ้ รันแฟลทวัสดุใหม่มีค่าความเค้นที่เหมาะสม และได้วสั ดุ
หรื อรู ปแบบหน้าตัดที่ดี ผลการวิเคราะห์แสดงดังรู ปที่ 10 ด้วยมวลที่ใช้ในการกดเท่ากับ 500 และ 800 กิโลกรัม ผล
ที่ได้แสดงให้เห็นค่าความเค้นวอนมิสเซสสู งสุด เท่ากับ 55.2 และ 82.3 เมกะปาสคาล ตามลาดับ จึงเป็ นแนวทางใน
การเปลี่ ย นวัส ดุ จ าก AISI 1020 เป็ นอลู มิ เนี ย ม 6063 T6 ซึ่ งยัง มี ค่ าความเค้น ที่ จุ ด ครากมากกว่าค่ าความเค้น ที่
วิเคราะห์ได้
ผลการวิเคราะห์ในรู ปที่ 10 แสดงให้เห็นว่าสามารถพิจารณาเปลี่ยนวัสดุได้ โดยในงานวิจยั นี้ ได้เลือกใช้วสั ดุ
อลูมิเนียม 6063 T6 ซึ่ งมีความต้านทานทางแรงดึงและความเค้นที่จุดครากที่เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ าหนักที่
ลดลงอย่างมาก (ลดลง 2.92 เท่า) สาหรับรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลที่เป็ นรถซึ่งมีน้ าหนักไม่เกิน 2,080 กิโลกรัม เป็ นการ
นับรวมรถกระบะสี่ ลอ้ หรื อที่เรี ยกกันในชื่อว่ารถปิ คอัพด้วย จากรู ปที่ 6 a) เป็ นการทาวิศวกรรมย้อนรอยของกระทะ
ล้อขนาด 17 นิ้ว ที่ใช้กบั รถบรรทุกหรื อรถปิ คอัพ และได้โมเดลดังรู ปที่ 6 b) และประกอบเข้ากับล้อรันแฟลทดังรู ป
ที่ 7 b) ภายใต้กระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์ตอ้ งกาหนดวัสดุสาหรับล้อรันแฟลทเป็ น อลูมิเนียม 6063 T6 ดัง
ตารางที่ 1 ภาระที่กระทาหรื อกดเข้าไปยังล้อรันแฟลทคือ 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 และ 8,000 นิ ว
ตัน ซึ่งแรงทั้งหมดเป็ นแรงที่กระทาต่อหนึ่งล้อ ภายใต้สมมติฐานหรื อเงื่อนไขคือ น้ าหนักรถยนต์กระจายเท่ากันทั้งสี่
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ล้อ ตารางที่ 3 แสดงขนาดของแรงเนื่ องจากน้ าหนักรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลและเป็ นแรงที่ใช้กาหนดลงในโปรแกรม
ไฟไนต์เอลิเมนต์
ขอบเขตของงานวิจยั นี้ กาหนดขนาดมวลของรถยนต์นงั่ ไม่เกิน 2,080 กิโลกรัม ดังนั้นจากตารางที่ 3 และ 4 จึง
ให้ความสาคัญหลักไปที่กรณี ศึกษา 1-4 ซึ่ งแต่ละกรณี มีน้ าหนักรถยนต์ดงั ตารางที่ 3 ทั้งนี้ ในความเป็ นจริ งเมื่อเกิด
การใช้งานรันแฟลทและรถยนต์เคลื่อนที่แล้ว น้ าหนักรถยนต์ที่กดลงไปที่แต่ละล้อจะมีค่ามากกว่าน้ าหนักรถยนต์
จริ งอันเกิดจากการขับเคลื่อนด้วยต้นกาลังเครื่ องยนต์ การเคลื่อนที่ของรถยนต์บนถนน ซึ่งสภาพถนนในความจริ ง
นั้นไม่ราบเรี ยบ ดังนั้นจึงมีการกาหนดเป็ นกรณี ที่ 5 6 และ 7 ที่มีมวลของรถยนต์ 2,446 2,854 และ 3,262 กิโลกรัม
ตามลาดับ ทั้งหมดเป็ นมวลของรถยนต์ที่มากกว่าขอบเขตของงานวิจยั นี้ ได้ถูกนามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิเคราะห์
เพื่อพิจารณาขีดความสามารถของวงล้อรันแฟลทว่าสามารถรับน้ าหนักรถยนต์ที่มากกว่า 2,080 กิโลกรัมได้หรื อไม่
จากรู ปที่ 11 ถึง 14 เป็ นผลการวิเคราะห์การกระจายความเค้นที่เกิดขึ้นสาหรับล้อรันแฟลทแบบใหม่ที่สร้างขึ้นด้วย
อลูมิ เนี ยม 6063 T6 ภายใต้แรงกด 3,000 3,500 4,000 และ 5,000 นิ วตัน และจากตารางที่ 4 เป็ นผลลัพ ธ์จากการ
วิเคราะห์ ด้ว ยวิธี ไ ฟไนต์ เอลิ เมนต์ส าหรั บ ล้อ รั น แฟลทแบบใหม่ ประกอบด้ว ยค่ าความเค้น วอนมิ ส เซส ค่ า
ความเครี ยดและค่าความปลอดภัยภายใต้แรงกระทาระหว่าง 3,000-8,000 นิวตัน การพิจารณาจะให้ความสาคัญไปที่
ล้อรันแฟลทเป็ นหลัก เนื่องด้วยกระทะล้อได้ถูกออกแบบและสร้างมาให้สามารถรองรับน้ าหนักรถยนต์ได้ดีอยูแ่ ล้ว

รู ปที่ 9 ตัวอย่างผลไฟไนเอลิเมนต์โมเดลและการจาลองค่าความเครี ยดเพื่อเปรี ยบเทียบกับการทดลอง
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ตำรำงที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าความเครี ยดในแนวแกนระหว่างการทดลองกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Point
No.
1
4
7
8
9
10
12

Strain
Exp. result
0.00000057
0.00002200
0.00000038
-0.00000198
-0.00000180
0.00000030
-0.00000499

FEA result
0.00000050
0.00001883
0.00000032
-0.00000166
-0.00000151
0.00000027
-0.00000444

% Diff.

Remark

11.88
14.41
15.69
16.31
16.39
11.37
11.03

y direction
y direction
x direction
x direction
x direction
z direction
y direction

a)
b)
รู ปที่ 10 การกระจายความเค้นวอนมิสเซสที่เกิดขึ้นที่กระทะล้อและล้อรันแฟลทแบบเดิม
ภายใต้มวลกด a) 500 kg และ b) 800 kg

รู ปที่ 11 การกระจายความเค้นวอนมิสเซสสาหรับล้อรันแฟลทด้วยวัสดุ Al 6063 T6 ที่แรงกด 3,000 N
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รู ปที่ 12 การกระจายความเค้นวอนมิสเซสสาหรับล้อรันแฟลทด้วยวัสดุ Al 6063 T6 ที่แรงกด 3,500 N

รู ปที่ 13 การกระจายความเค้นวอนมิสเซสสาหรับล้อรันแฟลทด้วยวัสดุ Al 6063 T6 ที่แรงกด 4,000 N

รู ปที่ 14 การกระจายความเค้นวอนมิสเซสสาหรับล้อรันแฟลทด้วยวัสดุ Al 6063 T6 ที่แรงกด 5,000 N
1151

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ตำรำงที่ 3 ขนาดแรงเนื่องจากน้ าหนักรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
รายการ
แรงต่อหนึ่งล้อ (N)
คิดเป็ นมวลที่กดลงต่อหนึ่งล้อ (kg)
คิดเป็ นมวลของรถยนต์หนึ่งคัน (kg)

กรณี ที่ 1 กรณี ที่ 2 กรณี ที่ 3 กรณี ที่ 4 กรณี ที่ 5 กรณี ที่ 6 กรณี ที่ 7
3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
305.8 356.8 407.7 509.7 611.6 713.5 815.5
1,223 1,427 1,631 2,038 2,446 2,854 3,262

ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีไฟไนเอลิเมนต์สาหรับล้อรันแฟลทใหม่ดว้ ยวัสดุอลูมิเนียม 6063 T6
แรงกด, N (kg)
รายการผลลัพธ์

3,000
(305.8)
29.6

Max. Von Mises stress (MPa)
Equivalent Strain, (ESTRN) 0.0003672
7.2
Safety factor (for run flat)

3,500
(356.8)
34.6

4,000
(407.7)
39.6

5,000
(509.7)
49.5

6,000
(611.6)
59.4

7,000
(713.5)
69.3

8,000
(815.5)
79.2

0.000428

0.000489

0.000612

0.000734

0.000856

0.000979

6.2

5.4

4.3

3.6

3.1

2.7

สรุปผล
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีไฟไนเอลิเมนต์โดยการวิเคราะห์แบบสถิตยศาสตร์ได้รับการยืนยันผลการวิเคราะห์ดว้ ย
การทดลองสาหรับแบบจาลองกระทะล้อและล้อรันแฟลทที่ทาจากโลหะ AISI 1020 ผลที่ได้คือความแตกต่างของ
ค่ า ความเครี ย ดจากทั้ง สองวิ ธี มี ค่ า อยู่ใ นช่ ว งร้ อ ยละ 10-16 แสดงให้ เห็ น ว่าโปรแกรม SolidWorks Simulation
สามารถจาลองสภาวะทางกายภาพของโจทย์ปัญหานี้ได้จริ ง จึงใช้กระบวนการเตรี ยมก่อนการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
จาลองและวิเคราะห์โจทย์ปัญหานี้ ในรู ปแบบเงื่อนไขอื่นๆ ได้ กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยเข้ามามีส่วนในการ
สร้างกระทะล้อที่มีมิติที่ถูกต้องและส่ งผลให้สามารถสร้างแบบจาลองล้อรันแฟลทที่เหมาะสมและมีขนาดที่ถูกต้อง
สามารถเข้าได้กบั กระทะล้อ ล้อรันแฟลทแบบใหม่ที่กาหนดด้วยวัสดุอลุมิเนียม 6063 T6 ได้ถูกนามาใช้ในการสร้าง
ล้อ รั น แฟลทแบบใหม่ ส่ ง ผลให้ น้ าหนัก วงล้อ รั น แฟลทหนึ่ งชุ ด จากน้ าหนัก 11.36 กิ โลกรั ม ลดลงเหลื อ 3.88
กิโลกรัม (ลดลง 2.92 เท่า) ในขณะที่ ค่าความเค้นที่ จุดครากไม่เกินขีดจากัดยืดหยุ่น และมีค่าความปลอดภัยมาก
พอที่จะสามารถรับน้ าหนักได้สูงระหว่าง 2.7-7.2 เท่า (ภาระกดระหว่าง 3,000-8,000 นิวตัน) แต่หากพิจารณาภาระที่
กระทาต่อหนึ่ งล้อด้วยภาระที่ตอ้ งรับน้ าหนักบรรทุกที่ 7,000-8,000 นิวตัน พบว่ามีค่าความปลอดภัยอยู่ระหว่าง 2-3
เท่า ซึ่งค่าความปลอดภัยยังเพียงพอต่อการใช้งาน ผลการศึกษานี้ จะเป็ นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้สร้างล้อรัน
แฟลทให้กบั รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลที่มีขอบกระทะที่ต่างกันไปและเป็ นแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์หล่อขึ้นรู ป
ล้อรันแฟลทอลูมิเนียมอีกด้วย
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(เว้น 1 บรรทัด)
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ อนุ รักษ์พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนภายในอาคารเรี ยนรวม
คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีเครื่ องปรับอากาศ ขนาด 36,814 Btu/hr จานวน 12 เครื่ อง โดยจากผลการ
ดาเนิ นงาน พบว่า เครื่ องปรับอากาศก่อนทาการบารุ งรักษามีค่าประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็น (EER) โดยเฉลี่ย 6.2
และ หลัง จากบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งปรั บ อากาศมี ค่ า ประสิ ทธิ ภ าพการท าความเย็น (EER) โดยเฉลี่ ย 9.1 โดย
เครื่ องปรับอากาศหลังการบารุ งรักษาจะมีค่าประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็น (EER) เฉลี่ยสู งขึ้น 2.9 คิดเป็ น 46.8 %
และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ 11,653.2 kWh/yr. หรื อ คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ประหยัดได้ เท่ากับ
33,533.3 บาท/ปี จากผลการดาเนิ นงานชี้ ให้เห็ นว่าหากท าความสะอาด และบ ารุ งรั กษาเครื่ องปรั บอากาศอย่าง
สม่าเสมอจะทาให้เครื่ องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง และ จะทาให้เครื่ องปรับอากาศทางานได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพนั้นเอง
คำสำคัญ: การอนุรักษ์พลังงาน เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน อัตราส่วนประสิ ทธิภาพพลังงาน
(เว้น 1 บรรทัด)
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Abstract
This research aimed to conserve energy of split type air conditioners in mechanical engineering department
building. There are twelve 36,814 BTU/hr air conditioners. From the past operation, they were missed of
maintenance for the both of evaporator and condenser units. So, their cooling efficiencies were lower than
standard range. They were maintenance and then, were compared for their energy efficiency ratios (EER) with
the values before maintenance. From the result, it was found that after maintenance the average EER of them
were increased from 6.2 to 9.1 BTU/hr/W. It was increased about 2.9 BTU/hr/W or 46.8% of the EER before
maintenance. It could reduce electricity energy consumption about 11,653.2 kWh/yr. accounted for 33,533.3 ฿/yr.
From this result, it indicated that usually cleaning and maintenance air conditioners made them have lower
electricity energy consumption than the ones not usually cleaning and maintenance. Moreover, usually cleaning
and maintenance made them operate with full efficiency.
Keyword: Energy Conservation, Split Air Condition, Energy Efficiency Ratio
บทนำ (Angsana New, ขนาด 16, หนา)
ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ทาให้ ภูมิอากาศ ของประเทศมีลกั ษณะเป็ นแบบร้อนชื้ น
เกือบตลอดทั้งปี โดยทัว่ ประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 19 - 38 องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดช่วงกลางเดือน
เมษายน ซึ่งระบบปรับอากาศ เป็ นส่ วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดโดยมีสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้าถึงประมาณ 60% ของการ
ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร การใช้เครื่ องปรับอากาศเพื่อทาความเย็นให้เกิดความรู ้สึกสบายแก่ผอู ้ าศัยในบ้านพักที่
อยู่ในเมืองใหญ่ๆ หรื อตามชานเมือง จึงได้รับความนิ ยมมาก แต่เครื่ องปรับอากาศเป็ น เครื่ องจักรกลที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าค่อนข้างสู ง ผูใ้ ช้จึงต้องตระหนักถึงการจ่ายค่าไฟฟ้ าที่มากขึ้นด้วย ดังนั้น การที่จะอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าของ
ระบบปรับอากาศ โดยไม่ทาให้เกิดผลเสี ยต่ อความสุ ขสบายของผูใ้ ช้ และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อผลประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้เองและต่อประเทศชาติโดยส่ วนรวมนั้น จาเป็ นต้องทราบถึงลักษณะการทางานของเครื่ องปรับอากาศ แต่ละ
ชนิ ด การเลือกชนิ ดและขนาดของเครื่ องให้เหมาะสมกับห้อง ตลอดจนต้องทราบถึง การติดตั้ง การใช้งานและการ
บารุ งรักษาที่ ถูกวิธีดว้ ย โดยจากเหตุผลดังกล่าวมีนักวิจยั หลายท่านได้ทาการหาแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบปรั บ อากาศเพื่ อลดปริ ม าณการใช้พ ลังงานในระบบปรับ อากาศ เช่ น พจน์ช ววัฒ น์ และคณะ [1] ได้
ทาการศึกษาปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงมากเกินไปในส่ วนของระบบปรับอากาศ ซึ่งจากการสารวจตรวจสอบ
ความสู ญ เปล่ าของระบบในการใช้พ ลังงานไฟฟ้ า ที่ เกิ ด ขึ้ น จากระบบปรั บ อากาศในอาคารโรงแรมโนโวเทล
แพลทินมั่ กรุ งเทพ โดยเน้นไปที่ระบบเครื่ องทาน้ าเย็น (Water Chiller) และมอเตอร์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
มากที่สุด และเมื่อได้ทาการสารวจตรวจวัดในส่ วนของเครื่ องจักรและการควบคุมพร้ อมทั้งเก็บ ข้อมูลเพื่อนามา
วิเคราะห์ พบว่า มี การควบคุ มดูแลระบบท าความเย็นและปรับอากาศไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ ควรทาให้เกิดการ
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สิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าสู งและใช้งานเครื่ องจักรอุปกรณ์ได้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ จากการใช้วิธีจดั การวางแผนการ
บารุ งรักษาและการจัดการด้านตารางการเปิ ด-ปิ ดระบบทาความเย็นให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุด ประเมินผลเปรี ยบเทียบ
ผลจากการควบคุมเครื่ องทาน้ าเย็นและมอเตอร์ ก่อนที่ จะทาการปรับ ปรุ งกับหลังทาการปรับ ปรุ งพบว่าค่าไฟฟ้ า
ลดลงประมาณ 8% นิกร และคณะ [2] ได้ทาการศึกษาหาความเป็ นไปได้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องปรับอากาศ
แบบแยกส่ วนโดยใช้ลมจากพัดลมระบายอากาศในห้องปรับอากาศมาช่วยระบายความร้อนที่เครื่ องควบแน่น โดย
สร้า งห้อ งจาลองขนาด 120 x 120 x 120 เซนติ เมตร โดยห้ องแรกติ ด ตั้ง ชุ ด ท าระเหย และห้ องที่ ส องติ ด ตั้ง ชุ ด
ควบแน่ นจากนั้นติดตั้งพดลมระบายอากาศบริ เวณส่ วนล่างของห้องปรับอากาศเพื่อส่ งลมเย็นมาช่วยระบายความ
ร้ อนให้ กับ เครื่ องควบแน่ น จากการทดสอบ พบว่า หลังจากการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพเครื่ องปรั บ อากาศด้วยวิ ธี ที่
นาเสนอโดยสังเกตจากการทดสอบที่ส ภาวะโหลดต่าง ๆ คือ ร้อยละ 0 ร้อยละ 30 ร้อยละ 60 และร้อยละ 100 ที่
อุณหภูมิโดยรอบตัวควบแน่น 30 oC 40 oC และ 50 oC พบว่า พบว่า ค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นระหว่างร้อย
ละ 2.94 ถึงร้อยละ 5.92 และปริ มาณไฟฟ้ามีปริ มาณลดลงอยู่ระหว่างร้อยละ 4.56 ถึงร้อยละ 12.5 จากอัตราส่ วน
ประสิ ทธิภาพพลังงานที่เพิ่มขั้นเป็ นสิ่ งที่ยนื ยันถึงความเป็ นไปได้ที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื่ องปรับอากาศด้วยการใช้
ลมจากพัดลมระบายอากาศในห้องปรับอากาศมาช่วยระบายความร้อนที่เครื่ องควบแน่น
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2550 โดยกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย คือ โรงงานและอาคารธุ รกิจ ซึ่ งต้องดาเนิ นการอนุ รักษ์พลั งงานอย่างเป็ นระบบ
โดยรัฐจะให้การสนับสนุนทางเทคนิ คและวิชาการเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งให้ความสนับสนุนทาง
การเงินในการอนุ รักษ์พลังงานด้วยทั้งนี้ ประเทศไทยมีอาคารควบคุมประมาณ 8,552 แห่ ง [3] นอกจากนี้ อาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ยัง มีการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่
มีค่าใช้จ่ายแต่ละปี สูงถึง 800,000 – 900,000 บาท ถึงแม้จะมีการลดการใช้พลังงานลงได้บา้ งแต่ก็ยงั มีปริ มาณการใช้
พลังงานที่ยงั สู งอยู่งานวิจยั นี้ จึงได้คดั เลือกอาคารเรี ยนรวมคณะบริ หารธุ รกิจเนื่ องจากเป็ นอีกหนึ่ งอาคารที่มีพ้ืนที่
เข้าข่ายอาคารอนุ รัก ษ์พ ลังงาน ซึ่ งจะใช้ในการส ารวจและวิเคราะห์การใช้พ ลังงานเป็ นกรณี ศึก ษาส าหรับการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ ก ารใช้พ ลัง งานเพื่ อ หามาตรการในการอนุ รั ก ษ์พ ลังงานและผลการวิจัย ของอาคาร
กรณี ศึกษานี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการอนุ รักษ์พ ลังงานของอาคารอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ล้านนาตาก ต่อไป
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
1. ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
1.1 เครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วน โดยออกแบบเป็ นสองชุ ดทางานร่ วมกัน ได้แก่ ชุ ดคอนเดนซิ ง
(Condensing unit) และชุดแฟนคอยล์ (Fan-coil) สาหรับใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นของอากาศที่ไหล
ผ่านชุดแฟนคอยล์อุปกรณ์หลักของระบบปรับอากาศ
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รู ปที่ 1 วงจรสารทาความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System)
หลักการทางานของวงจรสารทาความเย็นแบบอัดไอ คือเป็ นการระเหย-การควบแน่น โดยการเปลี่ยนแปลง
ความดันในแต่ละสภาวะตามต้องการดังนี้
1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทาหน้าที่อดั ไอสารทาความเย็นให้มีความดันสูงและอุณหภูมิสูง
2. คอนเดนเซอร์ (Condenser) ทาหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทาความเย็นจึงทาให้เกิดการ
ควบแน่นของสารทาความเย็น
3. เอกซ์เพนชัน่ วาล์ว (Expansion Valve) หรื อแคปทิว (Capillary Tube) ทาหน้าที่ลดความดันของ
สารทาความเย็นเพื่อให้สามารถเดือดที่อุณหภูมิต่า
4. อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) ทาหน้าที่รับความร้อนจากพื้ นที่ ปรับอากาศเพื่อใช้ในการเปลี่ยน
สถานะสารทาความเย็นจากของเหลวเป็ นไอ (การเดือด) และจะถูกอัดอีกครั้งด้วยคอมเพรสเซอร์อีกครั้ง
1.2 ประสิ ทธิ ภ าพหรื อสมรรถนะโดยสมรรถนะของเครื่ องปรั บ อากาศส าหรั บ สมรรถนะ
ของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) โดยทัว่ ไปนิยมใช้กนั 3 แบบ คือ
1. ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ สมรรถนะ COP (Coefficient of Performance) เป็ นค่ า อัต ราส่ ว นระหว่ า ง
ความสามารถในการทาความเย็น (Watt) และกาลังไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับเครื่ องปรับอากาศในการทาความเย็น (Watt)
โดยค่า COP มีหน่วยเป็ น W/W
m (h )
Q
cop = หรื อ cop =  out
(1)
m (hin )
W
โดยที่ Q คือ ขีดความสามารถทาความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ (W)
W คือ พิกดั กาลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศ (W)
คือ อัตราการไหลของสารทาความเย็น (kJ / kg)
m
hout คือ ผลต่างของเอนทาลปี ด้าน Evaporator h1-h4 , kJ/kg)
hin คือ ผลต่างของเอนทาลปี ด้าน Compressor h2 - h1 (kJ / kg)
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2. ค่ าประสิ ท ธิ ภ าพพลัง งาน EER หรื อ Energy Efficiency Ratio เป็ นค่ าอัต ราส่ ว นระหว่าง ขี ด
ความสามารถในการทาความเย็น (Btu/hr) รวมสุ ทธิ และกาลังไฟฟ้าที่ใช้สาหรับเครื่ องปรับอากาศในการทาความ
เย็น (Watt) โดยค่า EER มีหน่วยเป็ น Btu / hr / Watt
(2)
Q
EER =

W

โดยที่ Q คือ ขีดความสามารถทาความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ (Btu/hr)
W คือ พิกดั กาลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศ (W)
3. ค่ า ก าลัง ไฟฟ้ า ต่ อ ตัน ความเย็น (CHP) เป็ นค่ า อัต ราส่ ว นระหว่ า งก าลัง ไฟฟ้ าที่ ใ ช้ ส าหรั บ
เครื่ องปรับอากาศในการทาความเย็น (kW) และความสามารถในการทาความเย็น (TR หรื อตันความเย็น)
kW
(3)
CHP =
TON

โดยที่ CHP คือ ค่ากาลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นมีหน่วยเป็ น (kW / TR)
kW คือ พิกดั กาลังไฟฟ้าที่ภาระเต็มพิกดั (kW)
TON คือ ขีดความสามารถการทาความเย็นรวมที่ภาระเต็มพิกดั (TR)
TON (TR ) = 5.707  10−3  CMM  (H r − H s )

(4)

โดยที CMM คือ ปริ มาณลมเย็นหมุนเวียนผ่านเครื่ องปรับอากาศหน่วยเป็ น m3/min
Hr คือ เอนทาลปี ของอากาศด้านลมกลับหน่วยเป็ น kJ / kg dry air
Hs คือ เอนทาลปี ของอากาศด้านลมจ่ายหน่วยเป็ น kJ / kg dry air
จากคาจากัดความของทั้ง 3 ค่าในข้างต้นจะเห็นได้ว่าค่านิยามของ EER, kW / TR และ COP เป็ นส่ วนกลับ
ซึ่งกันและกันโดย EER และ COP ยิ่งมีค่าสู งเท่าไรก็หมายความว่าเครื่ องปรับอากาศมีสมรรถนะการทางานที่ดีใน
ขณะที่ค่า kW / TR ยิง่ มีค่าต่าเท่าไรเครื่ องปรับอากาศเครื่ องนั้นก็ยงิ่ มีค่าสมรรถนะการทางานที่ดีเท่านั้นด้วยโดยทั้งนี้
สามารถกาหนดความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ดงั นี้
kW
12
EER
=
, COP =
TR EER
3.412

(5)

หมายเหตุ: ที่ประสิ ทธิภาพมอเตอร์และประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน = 100%
1.3 แผนภูมิโซโครเมตริ ก (Psychometric chart) แสดงดังรู ปที่ 2 ประกอบด้วย
1. อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb Temperature: DB) แสดงบนแกนนอนของแผนภูมิอุณหภูมิ
กระเปาะแห้งสามารถวัดและอ่านได้ดว้ ยเทอร์โมมิเตอร์ปกติ
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2. อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก (Wet-bulb Temperature: WB) คือ อุณหภูมิอากาศอิ่ มตัวโดยแสดงบน
เส้ น แนวทแยงของแผนภูมิ อุ ณ หภูมิ ก ระเปาะเปี ยกสามารถวัดและอ่านได้จากเทอร์ โมมิ เตอร์ ซ่ ึ งกระเปาะของ
หลอดแก้วถูกหุม้ ด้วยผ้าเปี ยก
3. อุณหภูมิจุดกลัน่ ตัวหรื อจุดน้ าค้าง (Dew Point: DP) คืออุณหภูมิที่ทาให้ไอน้ าในอากาศเริ่ มกลัน่
ตัวอ่านได้โดยการลากเส้นแนวนอนจากสภาวะนั้นๆไปทางซ้ายของแผนภูมิจนตัดเส้นโค้งความชื้นสัมพัทธ์ 100%
4. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity: 96RH) คืออัตราส่ วนของไอน้ าที่มีอยู่ในอากาศเทียบกับ
ปริ มาณไอน้ าที่ อากาศสามารถรับได้ ณ อุณหภูมิน้ นั ๆเกรนของความชื้ น (Grain of Moisture) คือหน่วยวัดปริ มาณ
ไอน้ าในอากาศต่ออากาศแห้ง
5. เอนทาลปี (Enthalpy) คือพลังงานความร้อนที่ มี อยู่ในอากาศ ประกอบด้วย ความร้อนสัมผัส
(Sensible Heat) และความร้อนแฝง (Latent Heat)

รู ปที่ 2 ไซโครเมตริ กชาร์จ
1.4 ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่ องการกาหนดค่าสัมประสิ ทธิ์สมรรถนะขั้นต่าค่าประสิ ทธิภาพการให้
ความเย็น และค่ าพลังงานไฟฟ้ าต่ อตัน ความเย็น ของระบบปรั บ อากาศที่ ติ ดตั้ง ใช้ง านในอาคารพ.ศ. 2552 ได้
กาหนดค่าสมรรถนะไว้ดงั ตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 การกาหนดค่าสมรรถนะขั้นต่า (COP) และค่าประสิ ทธิภาพการให้ความเย็น (EER)
ขนำดของเครื่ องปรับอำกำศ
ค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ; COP
อัตรำส่ วนประสิ ทธิภำพพลังงำน ; EER
(วัตต์)
(วัตต์ต่อวัตต์)
(บีทียูต่อชั่วโมงต่ อวัตต์ )
ไม่เกิน 12,000
3.22
11
2. เครื่ องมือวัดและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในกำรทดสอบ
2.1 เครื่ องวัดความเร็วลม (Anemometer) แบบ Hot Wire ยีห่ อ้ TES-1340 TES
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รู ปที่ 3 เครื่ องวัดความเร็วลม (Anemometer)
2.2 เครื่ องวัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และความชื้ น (Thermometer และ Hygrometer) ยี่ห้อ
AZ 7755

รู ปที่ 4 เครื่ องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และความชื้น (Thermometer และ Hygrometer)
2.3 เครื่ องบันทึกและวิเคราะห์ไฟฟ้า (Power Meter) Lutron DW-6093SD

รู ปที่ 5 เครื่ องบันทึกและวิเคราะห์ไฟฟ้า (Power Meter) Lutron DW-6093SD
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1. ทำกำรตรวจวัดและบันทึกข้ อมูลคุณสมบัติ ต่ ำง ๆ ของเครื่ องปรับอำกำศ ก่ อน ทำควำมสะอำดระบบปรับอำกำศ
ซึ่ง โดยจะทำกำรบันทึกข้ อมูลปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ ำ ในช่ วงเวลำทำงำน 8.00 – 16.30 น. เป็ นเวลำ 3 วัน โดยข้ อมูลใน
กำรตรวจวัด ประกอบด้วย
1.1 วัดขนาดความกว้างและความยาวของช่องลมกลับด้วยตลับเมตรเพื่อใช้คานวณหาขนาดพื้นที่หน้าตัด
1.2 วัด อุ ณ หภู มิ (°C) และความชื้ น สั ม พัท ธ์ (%RH) ของอากาศทางด้านลมกลับ (Return Air) โดยใช้
เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
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1.3 วัด อุ ณ หภู มิ (°C) และความชื้ น สั ม พัท ธ์ (%RH) ของอากาศทางด้านลมจ่ า ย (Supply Air) โดยใช้
เครื่ องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

รู ปที่ 6 ตัวอย่างการตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นในส่ วน Return-Supply
1.4 วัดความเร็ วของลมที่ผ่านเข้าทางด้านช่องลมกลับ (V) โดยใช้เครื่ องวัดความเร็ วลมและควรทาการวัด
อย่างน้อย 3 จุด เพื่อคานวณผลเป็ นค่าความเร็ วลมเฉลี่ย ทั้งนี้เหตุผลในการเลือกวัดค่าดังกล่าวทางด้านลมกลับแทนที่
จะเป็ นด้านลมจ่ายประกอบด้วย
- ด้ า นลมกลั บ มี ข นาดพื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ที่ ใ หญ่ ก ว่ า ด้ า นลมจ่ า ยท าให้ ก ารไหลของลมมี ล ัก ษณะ
แบบราบเรี ยบ (Laminar Flow) และความเร็ วของลมที่วดั ได้จะมีค่าที่แน่นอนและไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบ
กับด้านลมจ่ายที่เป็ นแบบการไหลปั่นป่ วน (Turbulent Flow)
- ทิ ศ ทางของลมกลับ มี ทิ ศ ทางที่ แ น่ น อนคื อ ตั้ง ฉากกั บ พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ซึ่ งต่ า งจากด้ า นลมจ่ า ย
ที่ทิศทางไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ว่าผูใ้ ช้งานจะปรับในทิศทางใดทาให้ค่าที่วดั ได้มีความผิดพลาดได้ค่อนข้างมาก

รู ปที่ 7 ตัวอย่างการตรวจวัดความเร็วลม
1.5 วัดก าลังไฟฟ้ ารวมที่ ใช้ข องเครื่ องปรับอากาศในช่วงที่ คอมเพรสเซอร์ โดยใช้เครื่ องวัดกาลังไฟฟ้ า
(Power Meter)
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รู ปที่ 8 ตัวอย่างการวัดและบันทึกกาลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศ
1.6 หาเปอร์เซ็นต์การทางานของคอมเพรสเซอร์โดยการจับเวลาช่วงที่คอมเพรสเซอร์ทางานและไม่ทางาน
1.7 ทาความสะอาดเครื่ องปรับอากาศ ประกอบไปด้วย แผ่นกรองอากาศ ถาดน้ าทิ้ง หน้ากาก ฝาครอบกลาง
และแผ่นเกร็ดกระจายลม

รู ปที่ 9 ตัวอย่างการแผ่นกรองอากาศที่ขาดการดูแล และบารุ งรักษา

รู ปที่ 10 ตัวอย่างการล้างทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
2. ทำกำรตรวจวัดและบันทึกข้ อมูลคุณสมบัติต่ำง ๆ ของเครื่ องปรับอำกำศ หลัง ทำควำมสะอำดระบบปรับอำกำศ
โดยทำตำมขั้นตอนเดียวกับหัวข้ อที่ 3.1 (1.1 – 1.6) โดยจะทำกำรบันทึกข้ อมู ลปริ ม ำณกำรใช้ ไฟฟ้ ำ ในช่ วงเวลำ
ทำงำน 8.00 – 16.30 น. เป็ นเวลำ 3 วัน

1162

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผลกำรวิจัย
จากการดูแลบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,814 Btu/hr จานวน 12 เครื่ อง ภายใน
อาคารเรี ยนรวมบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อให้เป็ นไปตามรู ปแบบการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร มีผลการดาเนินการ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
ตำรำงที่ 2 ผลการบันทึกข้อมูลก่อน และ หลังทาความสะอาดเครื่ องปรับอากาศ ยีห่ อ้ TASAKI
เครื่ องที่ 1
เครื่ องที่ 2
เครื่ องที่ 3
รำยกำร
หน่ วย
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
พิกดั (Nameplate)
การทาความเย็น
Btu/hr 36,814
36,814 36,814 36,814 36,814
36,814
กาลังไฟฟ้า
kW
2.943
2.943
2.943
2.943
2.943
2.943
(EER)
11.9
11.9
11.9
11.9
11.9
11.9
อายุการใช้งาน
ปี
4
4
4
4
4
4
ด้ำนจ่ ำย (Supply Air)
อุณหภูมิ
°C
15.4
12.9
15.3
13.1
15.4
13.9
ความชื้นสัมพัทธ์
%
86.32
83.53
88.25
87.77
87.22
82.11
Enthalpy
kJ/kg
39.3
32.48
39.57
33.96
39.54
34.47
ด้ำนกลับ (Return Air)
อุณหภูมิ
°C
29.2
24.6
29.1
24.7
28.7
24.1
ความชื้นสัมพัทธ์
%
35.98
44.75
32.91
45.31
35.9
49.6
Enthalpy
kJ/kg
52.56
46.6
50.32
47.56
51.33
47.6
ปริ มาณอากาศ
CMM
หมุนเวียน
18.56
22.76
19.05
21.12
18.09
20.35
อุณหภูมิอากาศ
°C
ภายนอก
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
33.3
กาลังไฟฟ้า
kW
2.667
2.518
2.644
2.214
2.403
2.056
ความสามารถในการทา Btu/hr.
16,854.3
22,008.8 14,024.7 19,670.8 14,606.3 18,298.6
ความเย็น (TR)
kW/TR
1.89
1.37
2.26
1.35
2.12
1.42
EER
6.32
8.74
5.30
8.89
5.66
8.40
หมายเหตุ: ตารางแสดงตัวอย่างผลข้อมูลเครื่ องปรับอากาศ จานวน 3 เครื่ อง
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จากตารางที่ 2 ผลจากการดูแลบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศจะส่ งผลทาให้เครื่ องปรับอากาศมีอตั ราการใช้
กาลังไฟฟ้าที่ลดลง ดังจะเห็นได้จากอัตราการใช้กาลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศเครื่ องที่ 1 เครื่ องที่ 2 และเครื่ องที่
3 ก่อนทาการบารุ งรักษา มีค่าเท่ากับ 2.667, 2.644 และ 2.403 ตามลาดับ และหลังจากการบารุ งรักษา อัตราการใช้
กาลังไฟฟ้า มีค่าลดลง เท่ากับ 2.518, 2.214 และ 2.056 ตามลาดับ โดยอัตราการใช้กาลังไฟฟ้าที่ลดลงนี้ จะส่ งทาให้
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศ (EER) มีค่าสู งขึ้นตามไปด้วย
ตำรำงที่ 3 ตัวอย่างผลการคานวณทางเศรษฐศาสตร์ก่อนและหลังการดูแลและบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ
เครื่ องที่ 1
เครื่ องที่ 2
เครื่ องที่ 3
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
การทาความเย็น (TR)
Btu/hr
16,854 22,009 14,025 19,671 14,606 18,299
กาลังไฟฟ้า
kW
2.667
2.518
2.644
2.214
2.578
2.179
kW/TR
1.89
1.37
2.25
1.35
1.97
1.34
ชัว่ โมงใช้งาน
hr/yr.
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
2,920
ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
฿/kWh
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
kWh/yr. 7787.6 7352.6 7720.5 6464.9 7527.7 6362.7
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
฿/yr.
22,584.2 21,322.4 22,389.4 18,748.1 21,830.5 18,451.8
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
kWh/yr.
435.08
1,255.60
1,165.08
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
฿/yr.
1,261.73
3,641.24
3,378.73
หมายเหตุ : ตารางแสดงตัวอย่างผลข้อมูลเครื่ องปรับอากาศ จานวน 3 เครื่ อง
รำยละเอียด

หน่ วย

จากการดูแล บารุ งรักษา และทาความสะอาดเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ภายในอาคารเรี ยนรวมสาขา
บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จานวน 12 เครื่ อง ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
= 11,563.2 kWh/yr.
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ = 33,533.3 ฿/yr.
คิดเทียบเป็ นน้ ามันดิบ
= 11,563.2 x (85.21/10-9)
= 0.000985 ktoe
โดยผลจากการดูแล บารุ งรักษา เครื่ องปรับอากาศส่ งผลให้เครื่ องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง 11,563.2
kWh/yr คิดเป็ นค่าไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ 33,533.3 ฿/yr หรื อคิดเป็ นพลังงานเที ยบเท่าน้ ามันดิบ ได้เท่ากับ 0.000985
ktoe
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อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย
จากผลการบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนภายในอาคารเรี ยนสาขาบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดย
มีเครื่ องปรับ อากาศ ขนาด 36,814 Btu/hr จานวน 12 เครื่ อง เพื่ อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็นของ
เครื่ องปรับอากาศก่อนบารุ งรักษาและหลังจากบารุ งรักษา โดยจากผลการดาเนิ นงาน พบว่า เครื่ องปรับอากาศก่อน
ทาการบารุ งรักษามีค่าประสิ ทธิภาพการทาความเย็น (EER) โดยเฉลี่ย 6.2 และ หลังจากบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ
มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการท าความเย็น (EER) โดยเฉลี่ ย 9.1 โดยเครื่ อ งปรั บ อากาศหลัง การบ ารุ ง รั ก ษาจะมี ค่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพการท าความเย็น (EER) เฉลี่ ยสู งขึ้ น 2.9 คิดเป็ น 46.8 % และสามารถประหยัด พลังงานไฟฟ้ าได้
11,563.2 kWh/yr. หรื อ คิ ดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ประหยัดได้ เท่ ากับ 33,533.3 ฿/yr. คิ ดเที ย บเป็ นน้ ามันดิ บ ได้
เท่ากับ 0.000985 ktoe จากผลการดาเนิ นงานชี้ให้เห็นว่าหากทาความสะอาด และบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่าง
สม่าเสมอ จะทาให้เครื่ องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยกว่าเครื่ องปรับอากาศที่ ไม่ได้ดูแลรักษา อีกทั้งการทา
ความสะอาดและบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ องปรั บ อากาศอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้เครื่ อ งปรั บ อากาศท างานได้อ ย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพนั้นเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก ๆ 2 สัปดาห์ เนื่ องจากแผ่นกรองอากาศจะอุดตันจากฝุ่ นผง ซึ่ ง
จะเป็ นสาเหตุให้การไหลเวียนของอากาศไม่สะดวก
2. ควรทาความสะอาดแผงคอยล์เย็น และคอยล์ร้อนทุก ๆ 5 – 6 เดือน เพื่อให้เครื่ องปรับอากาศทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ที่ให้งบประมาณสนับสนุนการทุนวิจยั ในครั้งนี้ จน
ส าเร็ จลุ ล่ วงไปด้วยดี ขอขอบคุ ณ สาขาวิศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์และสถานที่ในการทาวิจยั
เอกสำรอ้ำงอิง
พจน์ชววัฒน์ เลาะเลิศสุข และคณะ. (2556). การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสูง กรณีศึกษา:
ระบบปรับอากาศโรงแรมโนโวเทล แพลตินมั่ กรุ งเทพ. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, 3 (2) : 48 – 56.
นิกร เนื่ องอุตม์ และคณะ. (2559). การเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนโดยใช้ลมเย็นจากพัดลม
ระบายอากาศ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 10 (1), 15 – 23.
วัชระ มัง่ วิฑิตกุล.(2544). กระบวนการและเทคนิคการลดค่ าใช้ จ่ายพลังงาน. ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
แห่งประเทศไทย
ฉัตรชัย เปล่งสะอาด และ วิทยา ยงเจริ ญ. (2547). การหาสภาพที่เหมาะสมของลาดับการเดินเครื่ องทานา้ เย็น.
การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 (น. 179-191). ขอนแก่น: ผูแ้ ต่ง.
1165

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อควำมล่ำช้ ำในงำนก่อสร้ ำง กรณีศึกษำแขวงทำงหลวงจังหวัดอุดรธำนี
The Affect Factors for Construction Delays Case study of
Udon Thani Highways District
จันทิมา มณีโชติวงศ์* ณัฐธิดา นิลจินดา นัฐวุฒิ เหมะธุลิน และ ศตวรรษ บัวทิน
Janthima Maneechotiwong*, Nattida Ninjinda, Nattawut Hemathulin and Sattawas Buatin
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร, ประเทศไทย
Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Thailand
*Corresponding author. E-mail: janthima.ma@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มี ผลกระทบต่อความล่ าช้าในงานก่ อสร้าง แขวงทาง
หลวงจังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็ นหัวข้อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้า โดยการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากตัวแทนของ
ผูว้ า่ จ้างโดยใช้การสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม จานวน 31 โครงการ
ผลจากการศึกษาแต่ละปั จจัยที่ มีผลกระทบมากที่สุ ดต่อความล่าช้าของโครงการ มี ดังนี้ ด้านบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง คือผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้างขาดการประสานงานกับผูร้ ับจ้าง, ด้านการเงิน คือค่าแรงที่ต่าเกินไปทาให้ไม่
มี แรงจูง ใจในการท างาน, ด้านเครื่ องจัก รกล คือการที่ ไม่ มี เครื่ องจัก รประจาเป็ นของตัวเอง, ด้านวัส ดุ อุป กรณ์
ก่อสร้าง คือการขออนุมตั ิเทียบเท่าวัสดุทาได้ยาก ด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง คือ การรอผลทดสอบวัสดุ และด้าน
อื่นๆคือ ระบบสาธารณูปโภค กีดขวางพื้นที่ทางาน
ผลจากการวิจยั นี้ ทาให้ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดาเนิ นการก่อสร้าง ซึ่งจะได้เป็ นข้อมูล
จากผูว้ ่าจ้างเพื่อใช้ในการวางแผนและช่ วยทาให้แก้ไขในการดาเนิ นการก่อสร้างและมี ส่วนช่ วยทาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่คล้ายคลึงกันได้
คำสำคัญ : ปัจจัยความล่าช้า ผูว้ า่ จ้าง งานก่อสร้าง ผลกระทบ

1166

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Abstract
The objective of this research is study the factors affecting the delay in construction work Highway
District, Udon Thani Province. The topic is divided into factors affecting the delay. Data were collected from
representatives of employers using interviews and questionnaires for 31 projects.
The results of the study of each factor that had the greatest impact on project delays were as follows: is
the supervisor of the employer's lack of coordination with the contractor, Financial aspect is that the wages are
too low, causing no incentive to work, The mechanical is employee’s lack of their own machinery, Construction
materials is difficult to approval for the material equivalent and waiting for the results of the material test and
Other aspects are utilities blocking the project area
The results of this research make it known the reason that caused the delay in the construction process.
This will be information from the employer for use in planning and helping to make corrections in the
construction and to help achieve the objectives of similar projects.
Keywords: Delays factor, Owner, Construction work, Affect
บทนำ
การก่อสร้ างโครงการต่างๆของราชการ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ มีความสาคัญ ที่มีผลต่อเศรษฐกิ จ และด้านอื่ นๆ
การก่อสร้างงานถนนในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานรัฐหรื อเอกชนการดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างหนึ่ งๆต้องใช้
ระยะเวลานาน และอาจมีข้นั ตอนการทางานและขั้นตอนซึ่งต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย จึงอาจเกิดปัญหาที่
ทาให้การก่อสร้างไม่เป็ นไปตามกาหนดการไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดในการก่อสร้าง หรื อสัญญาจ้างซึ่ งปั ญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการทาให้เกิดความเสี ยหาย และทาให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ปัญหาการก่อสร้างเกิดขึ้นได้จาก
หลายสาเหตุ ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและความล่าช้าของเจ้าของโครงการในระดับรุ นแรงที่แตกต่าง โดย
บางสาเหตุที่พ บบ่ อยครั้ งแต่อาจมี ผลกระทบต่อโครงการน้อย ในขณะที่ บางสาเหตุเกิ ดขึ้ นไม่บ่ อยมากแต่ส่ งผล
กระทบที่ สร้างความเสี ยหายต่อโครงการอย่างรุ นแรง จึ งทาให้ปั ญหาในการก่ อสร้างถนนที่ เกิ ดขึ้นได้เสมอ จาก
หลายปั ญหาที่เป็ นสาเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างถนน ซึ่งนอกจากจะไม่เป็ นผลดีต่อทุกฝ่ ายที่ร่วมมือกันใน
โครงการแล้วยังทาให้ประชาชนผูท้ ี่ตอ้ งการจะใช้งานจากโครงการต้องเสี ยเวลาไปด้วย การรับทราบถึงปัญหาที่เป็ น
สาเหตุของความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง สามารถนาไปหาแนวทางการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเป็ นสาเหตุของ
ความล่าช้าได้แนวทางการป้ องกันหรื อหลีกเลี่ ยงปั ญหาในงานก่อสร้างมีหลายวิธี ซึ่ งหากเราทราบถึงปั ญหาที่จะ
เกิดขึ้นได้แล้ว ก็จะสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เป็ นสาเหตุ ที่จะก่อให้เกิดความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างได้ความล่าช้าที่เกิดขึ้น นอกจากช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดแล้วยัง
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ทาให้การก่อสร้างแล้วเสร็ จตามหมายกาหนดการที่ได้วางแผนไว้ ดังนั้นผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างของแขวงทางหลวง จังหวัดอุดรธานี เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการป้องกันสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความล่าช้า กับงานก่อสร้าง ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง สามารถนาข้อมูลผลการวิจยั นี้ ไปเตรี ยม
ความพร้อมและวางแผนงานก่อสร้างและรวมไปถึง วิศวกรหรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจในงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ
สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1.ดาเนิ นงานศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิ งสารวจเพื่อหาข้อมูลจริ งที่เกิดขึ้นในการทาวิจยั ใน
ครั้งนี้
2.ท าการศึ ก ษาวิ จัยในเรื่ องความถี่ และผลกระทบของปั จจัยที่ ท าให้ เกิ ดความล่ าช้าขึ้ นภายในโครงการ
ก่ อสร้ างถนน ของแขวงทางหลวงอุ ดรธานี โดยขอข้อมู ล จากฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง โดยในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็ นโครงการก่อสร้างถนนของแขวงทางหลวงจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น
3.ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มวิศวกร นายช่าง ช่างผูค้ วบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างถนน เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นว่ามีทศั นคติอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาในการดาเนินโครงการ
4.การเก็บ ข้อมูล งานวิจยั จะใช้วิธีการส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยแ์ ละวิธีส่ งแบบสอบถามด้วยตัวเอง
ให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
5.หลังจากได้ขอ้ มูลแล้วผูว้ ิจยั จะดาเนินการวิเคราะห์ผลของข้อมูลในเชิงสถิติ
6.นาผลสถิติที่เกิดขึ้นที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุ ปผลของงานวิจยั ในครั้งนี้
ปัจจัยต่ำงๆ ที่ทำให้ เกิดควำมล่ำช้ ำในงำนก่อสร้ ำงโดยแบ่ งตำมหลักบริหำรกำรก่อสร้ ำง
ปัจจัยหลักในการบริ หารการก่อสร้าง หรื อ 5 M ประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Man)
การเงิน (Money) เครื่ องจักรในงานก่อสร้าง (Machine) วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) และขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง
(Method)
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Man) งานก่อสร้างเป็ นงานที่ ตอ้ งอาศัยกาลังคนในการทางานเป็ นส่ วนใหญ่ และ
กาลังคนที่ใช้ในแต่ละโครงการต้องใช้จานวนมาก (ใช้ประเด็นคาถามทั้งหมด 24 ข้อ)
2. การเงิน (Money) หมายถึง เงินสด เงินผ่อนหรื อเงินกู้ เงินทุนเป็ นปั จจัยสนับสนุ นในการบริ หารงาน
ก่อสร้างที่ สาคัญที่ สุด เนื่ องจากหากขาดเงินทุนแล้วก็จะทาให้ปัจจัยตัวอื่ นๆ ไม่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ดว้ ย
เช่นกัน (ใช้ประเด็นคาถามทั้งหมด 11 ข้อ)
3. เครื่ องจักรในการก่อสร้าง (Machine) หมายถึง เครื่ องจักรหรื อเครื่ องทุ่นแรง ที่ นามาใช้ในงานก่อสร้าง
เพื่ อตอบสนองการพัฒนาทางเทคโนโลยี เนื่ องจากการก่ อสร้ างบางโครงการ หากมี เครื่ องมื อเครื่ องจักรในการ
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ทางานไม่เพียงพอ หรื อมีแต่ขาดประสิ ทธิภาพในการทางาน ก็จะทาให้ไม่ส ามารถทางานได้ หรื อหากทางานได้ก็ได้
ล่าช้า (ใช้ประเด็นคาถามทั้งหมด 7 ข้อ)
4. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) เป็ นปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งของงานก่อสร้างหากโครงการก่อสร้างใดขาด
วัสดุและอุปกรณ์ ในขณะดาเนินการอยูน่ ้ นั ย่อมเกิดผลเสี ยหายต่อโครงการนั้นได้ (ใช้ประเด็นคาถามทั้งหมด 9 ข้อ)
5. ขั้นตอนและวิธีการก่ อสร้ าง (Method) หมายถึ ง ขั้นตอนวิธีก ารและเทคนิ คในการก่ อสร้ าง โครงการ
ก่อสร้างต่างๆย่อมต้องมีเทคนิคหรื อขั้นตอนในการวางแผนในงานก่อสร้างไม่วา่ จะเป็ นโครงการก่อสร้างประเภทใด
ก็ตามขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างนั้นมักจะสัมพันธ์หรื อมีความเกี่ยวข้องกับหนักในการบริ หารงานก่อสร้างทุกข้อที่
กล่าวมาข้างต้นเสมอ(ใช้ประเด็นคาถามทั้งหมด 19 ข้อ)
6.ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ (ใช้ประเด็นคาถามทั้งหมด 14 ข้อ)
สำเหตุควำมล่ ำช้ ำที่เกิดขึน้ จำกแนวควำมคิดของกลุ่มบุคคลต่ ำงๆที่เกีย่ วข้ องในงำนก่ อสร้ ำง
1.ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากเจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการเป็ นกลุ่มที่มีบทบาทสูงสุดในโครงการกอ
สร้างในแง่ของการตัดสิ นใจ เนื่องจากเป็ นผูจ้ ่ายค่าดาเนินการในงานก่อสร้าง และเป็ นผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจ
สู งสุ ดในเรื่ องการการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
2. ความล่าช้าที่มีสาเหตุจากผูร้ ับเหมา สาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากผูร้ ับเหมานั้น
โดยทัว่ ไปมักมาจากหลักในการบริ หารงานก่อสร้าง หรื อ 5 M
3. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูอ้ อกแบบและผูค้ วบคุมงาน ในปัจจุบนั เรามักเรี ยกผูค้ วบคุมงานในโครงการ
ก่อสร้างว่าวิศวกรที่ปรึ กษา
4. ความล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ปัญหา
อื่นๆของหน่วยงานราชการที่อาจทาให้งานล่าช้าได้
งำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
1. ทัต นาควิเชียร (2555) ปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตปริ มณฑล วัตถุป ระสงค์ 1.เพื่ อรวบรวมปั จจัยที่ มีผ ลต่ อความล่ าช้าในโครงการก่ อสร้ างถนนขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตปริ มณฑล 2.เพื่อทาการศึกษาระดับความถี่ ระดับความรุ นแรง และระดับความสาคัญ
ของปั จจัยต่างๆที่ ทาให้เกิดความล่าช้าขึ้นภายในโครงการก่อสร้างถนน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
ปริ มณฑล ผลที่ได้ 1.ได้ทราบถึงสถิติของความถี่และความรุ นแรงของปั จจัยต่างที่ทาให้เกิดความล่าช้า ขึ้น ภายใน
โครงการการก่อสร้างถนน จากบุคคลทั้งสองฝ่ าย (ฝ่ ายราชการคือผูว้ า่ จ้าง และฝ่ ายเอกชนคือผูร้ ับจ้าง) ว่าปัจจัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้นนั้นมี ความสัมพันธ์กนั กับโครงสร้าง ที่ทาให้การศึกษาวิจยั ได้อย่างไร 2. ได้ทราบถึงสาเหตุความล่าช้าที่
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เกิดขึ้นภายในโครงการก่ อสร้างถนนเพื่อนาไปสู่ การแก้ไขและป้ องกันปั ญหาในโครงการก่ อสร้างอื่ นๆต่อไป 3.
หน่วยงานราชการส่ วนท้องถิ่นได้รับรู ้ขอ้ มูลและแนวทางป้องกันปั ญหาเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผูว้ า่ จ้างกับผูร้ ับ
จ้าง 4.สามารถนาข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั นาไปประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านวิศวกรรมและการบริ หารงาน
ก่อสร้างในเรื่ องของปัจจัยต่างๆที่ทาให้เกิดความล่าช้าขึ้นภายในโครงการก่อสร้างประเภทอื่นๆได้
2. ณัฐพงศ์ มีแสง (2556) การศึกษาปั ญหาคุณภาพที่อาจส่ งผลกระทบต่อความล่าช้า กรณี ศึกษาโครงการ
แชปเตอร์ วนั คอนโดมิ เนี ย ม วัตถุป ระสงค์ 1.เพื่ อพัฒ นาคู่ มื อส าหรั บ ผูซ้ ้ื อคอนโดมิ เนี ยมเพื่ อใช้เป็ นคู่ มื อในการ
ตรวจสอบก่ อนการโอน 2.เพื่ อพัฒนาคู่มื อการตรวจสอบคุณ ภาพของงานสถาปั ตยกรรม 3.เพื่ อวิเคราะห์ปั ญหา
ข้อบกพร่ องที่ ส่ งผลกระทบต่อความล่าช้าส่ งมอบให้งานตกแต่งภายในเข้าดาเนิ นการ ผลที่ ไ ด้ 1. เพื่ อสามารถ
นามาใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม 2. เพื่อใช้เป็ นคู่มือสาหรับผูไ้ ม่รู้ในการตรวจสอบ
คุณภาพห้องคอนโดมิเนี ยมก่อนโอน 3.เพื่อให้บุคคลที่ยงั ขาดความรู ้ความชานาญในเรื่ องการตรวจสอบรับบ้านด้วย
ตนเอง
3. วุฒิพงศ์ อ่อนศรี สมบัติ (2556) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความว่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 1.เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความล่าในโครงสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 2.
เพื่อหาแนวทางป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขต ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 3.
เพื่อต้องการให้เจ้าของงาน ผูอ้ อกแบบ และผูร้ ับจ้าง สามารถนานาข้อมูลงานวิจยั นี้ ไปเตรี ยมความพ้อมและวางแผน
งานก่อสร้าง 4.เพื่อเป็ นความรู ้แก่วิศวกร และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ล่าช้าใน
งานก่อสร้าง ผลที่ได้ 1.ทาให้ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างโครงการต่างๆ 2.ทาให้ทราบถึง
แนวทางในการป้ องกัน และแก้ไ ขสาเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความล่ าช้ากับ งานก่ อ สร้ างโครงการต่ า งๆ 3.เจ้าของงาน
ผูอ้ อกแบบ และผูร้ ับจ้าง สามารถนาข้อมูลวิจยั นี้ ไปเตรี ยมความพร้อมและแผนงานก่อสร้างโครงการต่างๆได้ 4.นา
ผลที่ได้จาการวิเคราะห์ขอ้ มูลนาไปเป็ นความรู ้แก่วิศวกร และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ
4.เอกริ นทร์ อาทวีกุ ล (2557) ปั จจัยที่ ทาให้งานล่าช้าในโครงการบ้านจัดสรร กรณี ศึก ษา:โครงการบ้าน
จัดสรรภูรินารา นครราชสี มา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้งานล่าช้าในงานก่อสร่ างบ้านจัดสรร ว่าปั จจัยใด
มีโอกาสเกิดมากที่สุดในงานก่อสร้าง ปั จจัยใดมีผลทาให้งานก่อสร้างล่าช้าที่สุด แล้วปั จจัยที่เกิดขึ้นแล้วกระทบกับ
งานก่อสร้างมากที่สุด ผลที่ได้ 1.ทราบว่าปัจจัยใดมีโอกาสเกิดมากที่สุดในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร 2.ทราบถึงปัจจัย
ที่ทาให้งานก่อสร้างบ้านในโครงการบ้านจักสรรล่าช้าที่สุด 3.ทราบถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดผลกระทบต่องานก่อสร้าง
บ้านในโครงการบ้านจัดสรรมากที่สุด
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะมีลกั ษณะคือ 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ แบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆที่ทาให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนของ
แขวงทางหลวง โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็ นคาถามแบบปิ ดโดยจะแยกเป็ นผลกระทบกับความถี่แบ่งออกเป็ น
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อย่างละ 5 คาตอบประกอบด้วย ด้านผลกระทบจะมี มีผลกระทบมากที่สุด มีผลกระทบมาก มีผลกระทบปานกลาง
มีผลกระทบน้อย และมีผลกระทบน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อเสนอแนะ ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
หลังจากการเก็บ ข้อมู ลได้ตามเป้ าจากกลุ่มเป้ าหมายเรี ยบร้อยแล้ว นาข้อมูลที่ได้จาก ส่ วน ที่ 1 ,2 และ 3
ดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติเพื่อหาค่าทางสถิติและความสัมพันธ์ต่างๆของข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ส่ วนที่ 1)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนที่ 1 คือนาข้อมูลทัว่ ไป มาทาการหาค่าร้อยละทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมในการประมวลผล และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของตารางค่าร้อยละทางสถิติและกราฟ
แผนภูมิวงกลม
2. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ระดับ ผลกระทบของปั จ จัย ต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ น ที่ ท าให้ เกิ ด ความล่ า ช้ า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม (ส่ วนที่ 2) การวิเคราะห์ ข ้อมูล ระดับ ผลกระทบของปั จจัยต่ างๆที่ ท าให้เกิ ดความล่ าช้าขึ้นภายใน
โครงการก่อสร้างถนน จากข้อมูลของทาง ช่าง นายช่าง วิศวกร ฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากมาแล้ว
ข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ ยระดับ ความคิดเห็ น ต่ อระดับผลกระทบและระดับ ความถี่ ที่เกิ ดขั้นกับ
โครงการกาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยไว้ดงั นี้
ความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง กระทบน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง กระทบน้อยที่สุด
ความคิดเห็นต่อระดับความถี่ที่เกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง เกิดขึ้นทุกโครงการ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง เกิดขึ้นเกือบทุกโครงการ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง เกิดขึ้นบางโครงการ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง เกิดขึ้นน้อยมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เคยเกิดขึ้น
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การรวบรวมข้อมู ลแบบสอบถาม จากทั้งหมดจานวน 38 โครงการ แบบสอบถามส่ งกลับได้ข้อมูล มา
วิเคราะห์ผลได้ จานวน 31 ชุดแบบสอบถาม
ผลและกำรวิจำรณ์ กำรวิเครำะห์ ข้อมูลของตัวแทนผู้ว่ำจ้ ำง ในโครงกำรก่ อสร้ ำงถนน แขวงกำรทำงหลวงจังหวัด
อุดรธำนี
ส่ วนที่1 ข้อมูลทัว่ ไป เกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
หญิง
5 ชุด, 16%

ชาย
26 ชุด,84%

รู ปที่ 1 เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม

41-50 ปี
12 ชุด, 39%

51-60ไม่ปีเกิน 20 ปี 21-30ปี
0% 0% 2 ชุด, 6%
31-40ปี
17 ชุด, 55%

รู ปที่ 2 อายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
15-20ล้ ำน 20ล้ ำนขึน้ ไป ตำ่ กว่ ำ 1ล้ ำน
5 ชุด, 16%
5 ชุด, 16%
0%
10-14.99ล้ ำน
5 ชุด, 16%

1-4.99 ล้ ำน
6 ชุด, 23%

5-9.99 ล้ ำน
10 ชุด, 32%

รู ปที่ 3 งบประมาณโครงการก่อสร้าง
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26ปี ขึน้ ไป 21-25ปี
0%
0%
16-20ปี
12 ชุด, 38%

1-5ปี
2 ชุด, 6%

6-10ปี
12 ชุด, 39%

11-15ปี
5 ชุด, 15%

รู ปที่ 4 ประสบการณ์การทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม
อื่นๆงำนสำรวจ งำนบริหำรงำนบริหำรเวลำ
งำนควบคุมงำน 0% 0% งบประมำณ 2 ชุด,งำนออกแบบ
6%
7 ชุด, 23%
2 ชุด, 6%
0%
งำนควบคุม
คุณภำพ
10 ชุด, 31%

งำนวำงแผน
10 ชุด, 31%

รู ปที่ 5 หน้าที่ของผูต้ อบแบบสอบถาม

ปริญญำโท
7 ชุด, 23%

สู งกว่ ำปริญญำโทตำ่ กว่ ำปริญำตรี
0%
5 ชุด, 15%

ปริญญำตรี
19 ชุด, 62%

รู ปที่ 6 ระดับการศึกษาเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและความถี่ ที่มีผลต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง
ตำรำงที่ 1 แสดงผลกระทบที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
1
2
3

ระดับผลกระทบ
S.D
X
2.92
0.862
2.85
0.787
2.85
0.801

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
ข้อ 1.16 ผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้างขาดการประสานงานกับผูร้ ับจ้าง
ข้อ 1.4 ผูป้ ระมาณการทารายการประมาณราคาไม่ตรงหรื อขัดแย้งกันแบบ
ข้อ 1.15 เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผูร้ ับเหมาหลักกับผูร้ ับเหมาช่วง

ตำรำงที่ 2 แสดงความถี่ที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ

ควำมถี่

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ

S.D
1.115
1.080
1.038

X

1
2
3

ข้อ1.8 เกิดความขัดแย้งหรื อไม่สามัคคีกนั ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
ข้อ1.10 แรงงานฝี มือด้อยประสิ ทธิภาพทาให้ตอ้ งแก้ไขงานบ่อยครั้ง
ข้อ 1.6 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูการทาเกษตรกรรม

3.08
3.00
2.92

ตำรำงที่ 3 แสดงผลกระทบที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านการเงิน
ลำดับ
1
2
3

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
ข้อ 2.4 ค่าแรงที่ต่าเกินไป ทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน
ข้อ 2.10 อัตราค่าน้ ามันที่ข้ นึ -ลงผันผวน
ข้อ 2.9 ค่าเงินบาทที่แข็งหรื ออ่อนค่าจนเกินไป

ระดับผลกระทบ
S.D
X
2.69
0.855
2.46
0.776
2.46
0.877

ตำรำงที่ 4 แสดงความถี่ที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านการเงิน
ลำดับ

ควำมถี่

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
X

1
2
3

ข้อ2.4ค่าแรงที่ต่าเกินไป ทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน
ข้อ2.3ราคาก่อสร้างต่าเกินไปไม่ตรงกับความจริ ง
ข้อ2.1การขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั รับเหมาภายใน
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0.927
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ตำรำงที่ 5 แสดงผลกระทบที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านเครื่ องจักรกล
ลำดับ
1
2
3

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
ข้อ3.3 การที่ไม่มีเครื่ องจักรประจาเป็ นของตัวเอง
ข้อ3.4อะไหล่เครื่ องจักรขาดตลาด
ข้อ3.7เครื่ องจักรไม่สามารถทางานช่วงเวลาที่ประชาชนพักผ่อนได้

ระดับผลกระทบ
S.D
X
2.85
0.689
2.54
0.660
2.46
0.776

ตำรำงที่ 6 แสดงความถี่ที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านเครื่ องจักรกล
ลำดับ
1
2
3

ควำมถี่

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
ข้อ3.3การที่ไม่มีเครื่ องจักรประจาเป็ นของตัวเอง
ข้อ3.1เครื่ องจักรเสี ยบ่อยครั้ง
ข้อ3.2การเลือกใช้เครื่ องจักรที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของงาน

X

S.D

3.00
2.85
2.69

1.080
1.573
0.855

ตำรำงที่ 7 แสดงผลกระทบที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ลำดับ
1
2
3

ระดับผลกระทบ
S.D
X
2.54
0.776
2.46
0.877
2.31
0.751

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
ข้อ 4.7 การขออนุมตั ิเทียบเท่าทาได้ยาก
ข้อ 4.8 การอนุมตั ิเลือกใช้วสั ดุ
ข้อ 4.4 ราคาวัสดุที่ผนั ผวนตามสภาพเศรษฐกิจ

ตำรำงที่ 8 แสดงความถี่ที่ได้จากการสารวจปั จจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ลำดับ

ควำมถี่

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
X

1
2
3

ข้อ 4.8 การอนุมตั ิเลือกใช้วสั ดุ
ข้อ 4.6 การขออนุมตั ิเทียบเท่าทาได้ยาก
ข้อ 4.7 ห่างไกลแหล่งสาธารณูปโภค

2.69
2.54
2.54
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ตำรำงที่ 9 แสดงผลกระทบที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง
ลำดับ
1
2
3

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
ข้อ 5.10การรอผลทดสอบวัสดุ
ข้อ 5.14การทาบันทึกรายงานประจาวัน
ข้อ 5.1การนาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ไม่เหมาสมกับประเภทของงาน

ระดับผลกระทบ
S.D
X
2.69
0.947
2.69
0.947
2.54
0.877

ตำรำงที่ 10 แสดงความถี่ที่ได้จากการสารวจปั จจัยด้านขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง
ลำดับ

ควำมถี่

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ

S.D
1.092
1.193
1.127

X

1
2
3

ข้อ 5.12การรอผลการเจาะสารวจชั้นดิน
ข้อ 5.17การก่อสร้างที่ผิดหรื อข้ามขั้นตอน
ข้อ 5.13การเข้มงวดเรื่ องความปลอดภัย

2.63
2.62
2.54

ตำรำงที่ 11 แสดงผลกระทบที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านอื่นๆ
ลำดับ

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ

1

ข้อ 6.14ระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อแก๊ส) กีดขวาง
พื้นที่ทางาน
ข้อ 6.13ผูร้ ับจ้างไม่ไว้วางใจผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้าง
ข้อ 6.12ผูร้ ับจ้างเข้าดาเนิ นการในพื้นที่ล่าช้า

2
3

ระดับผลกระทบ
S.D
X
3.38
1.044
2.77
2.69

1.013
1.032

ตำรำงที่ 12 แสดงความถี่ที่ได้จากการสารวจปัจจัยด้านอื่นๆ
ลำดับ

ควำมถี่

สำเหตุควำมล่ ำช้ ำ
3.69

S.D
0.947

3.31
3.15

0.751
0.801

X

1
2
3

ข้อ 6.14 ระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อแก๊ส) กีด
ขวางพื้นที่ทางาน
ข้อ 6.3การร้องเรี ยนจากประชาชนในท้องถิ่น
ข้อ 6.2สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออานวย
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สรุปผลกำรวิจัย
จากปัจจัยที่ผวู ้ ิจยั ได้คน้ คว้าจานวน 6 ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบและความถี่ ส่งผลต่อความล่าช้าโครงการ
โดยฝ่ ายผูว้ า่ จ้าง มีจานวนที่ตอบแบบสอบถามกลับมา 31 โครงการ และนามาสรุ ปผลมากที่สุดได้ดงั นี้
1. ปัจจัยด้ ำนบุคลำกรที่เกี่ยวข้ อง
ระดับผลกระทบคือ ผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้างขาดการประสานงานกับผูร้ ับจ้าง อยูใ่ นผลกระทบระดับปาน
กลาง
ระดับความถี่คือ เกิดความขัดแย้งหรื อไม่สามัคคีกนั ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ผลความถี่ในระดับปานกลาง
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1. ผูค้ วบคุมงานต้องมีการประสานงานกับผูร้ ับจ่างอย่าสม่าเสมอ 2. ผูค้ วบคุมงานต้องมี
การประชุมงานกับผูร้ ับจ้างมากขึ้น
2.ปัจจัยด้ำนกำรเงิน
ระดับผลกระทบ ค่าแรงที่ต่าเกินไป ทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน ผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความถี่ คือ ค่าแรงที่ต่าเกินไป ทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน ราคาก่อสร้างต่าเกินไปไม่ตรงกับ
ความจริ ง และการขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนเงินของบริ ษทั รับเหมาภายใน มีความถี่ในระดับปานกลางเท่ากัน
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ผูร้ ับเหมาควรต้องมีทุนสารองหรื อเงินหมุนเวียนเพื่อที่ใช้จ่ายในด้านต่างๆ
3.ปัจจัยด้ำนเครื่ องจักรกล
ระดับผลกระทบ และความถี่ คือ การที่ไม่มีเครื่ องจักรประจาเป็ นของตัวเองอยูใ่ นผลกระทบระดับปาน
กลาง
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1.เพิ่มค่าแรงและให้เป็ นไปตามค่าแรงขั้นต่า 2. เพิ่มสวัสดิการด้านอื่นๆ
4.ปัจจัยด้ ำนวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้ ำง
ระดับผลกระทบ คือ การขออนุมตั ิเทียบเท่าทาได้ยาก มีผลกระทบระดับปานกลาง
ระดับความถี่ คือ การอนุมตั ิเลือกใช้วสั ดุ มีความถี่ระดับปานกลาง
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ กาหนดไว้ในสัญญาจ้างให้ผรู ้ ับจ้างดาเนินการส่งแผนการใช้เครื่ องจักรและกาหนดให้ผรู ้ ับจ้าง
ต้องมีเครื่ องจักรในการเสนอราคาการก่อสร้าง ควรเลือกใช้วสั ดุที่ได้มาตรฐาน ตามที่รายการประกอบแบบกาหนด
ไว้ และต้องวางแผนการเสนอขออนุมตั ิให้เรี ยบร้อยก่อนใช้งานจริ ง
5. ปัจจัยด้ำนขั้นตอนวิธีกำรก่ อสร้ ำง
ระดับผลกระทบ คือ การรอผลทดสอบวัสดุ อยูใ่ นผลกระทบระดับปานกลาง
ระดับความถี่ คือ การรอผลการเจาะสารวจดิน และการก่อสร้างที่ผิดหรื อข้ามขั้นตอน ระดับความถี่
ใกล้เคียงกันในระดับปานกลาง
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1.ควรทดสอบเหล็กไว้รอก่อนดาเนิ นโครงการ 2.เลือกบุคลากรที่ทดสอบรวดเร็ วและมี
คุณภาพมีประสบการณ์ในการทดสอบ
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6. ปัจจัยด้ำนอื่นๆ
ระดับผลกระทบ และความถี่ คือ ระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อแก๊ส) กีดขวางพื้นที่
ทางาน อยูใ่ นผลกระทบและความถี่ระดับปานกลาง
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1.ต้องประสานงานกับหน่วยงานผูด้ ูแลสาธารณูปโภคในขั้นตอนการสารวจออกแบบ
2.สอบถามค่าใช้หากต้องมีการรื้ อย้ายสาธารณูปโภคในขั้นตอนการกาหนดราคา
จากทั้ง 6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการก่อสร้าง ปัจจัยที่มีผลกระทบและความถี่ คะแนนสู งที่สุด คือ
ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับการทางานระบบสาธารณูปโภค กีดขวางการทางาน ของโครงการ ลาดับถัดมาคือ ปัจจัย
บุคลากรเกิดความขัดแย้งกัน จึงทาให้สามารถเกิดปัญหาในการประสานงานกันของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโครงการได้
ปัจจัยลาดับสุดท้ายที่ทาให้งานล่าช้าได้อีก คือ ปัจจัยด้านเครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่คนงานไม่มีเป็ นของตัวเอง ซึ่งทาให้
เกิดปัญหาในการทางาน ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยหลัก มีผลกระทบและความถี่ ที่เกิดขึ้นส่ งผลต่อการล่าช้าในทางานของ
โครงการได้ ซึ่งนาผลเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา ในงาน โครงการก่อสร้างอาคาร หรื อ คอนโนมิเนียม ได้
ปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ที่ตอ้ ง มีความรู ้ ความสามารถจัดการ และการประสานงานกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ จึงจะสามารถช่วยให้ลดปัญหาการล่าช้าของโครงการได้
กิตติกรรมประกำศ
การวิจยั นี้สาเร็ จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์จากผูบ้ ริ หารโครงการ วิศวกร และผูค้ วบคุมงาน ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการก่อสร้าง แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี ที่กรุ ณาให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถาม รวมไปถึงความช่วยเหลือ
จากผูร้ ่ วมงาน และอีกหลายๆท่าน ที่ให้คาแนะนา ให้ขอ้ เสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่ องของงานวิจยั นี้
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เอกสำรอ้ำงอิง
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คอนโดมิเนียม” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต) สาขาการบริ หารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรม
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ตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต) การบริ หารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
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ทัต นาควิเชียร.(2555). “ปั จจัยที่มีผลต่ อความล่ าช้ าในโครงการก่ อสร้ างถนนขององค์ ปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขต
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เอกริ นทร์ อาทวีกุล (2557) “ปั จจัยที่ทาให้ งานล่ าช้ าในโครงการบ้ านจัดสรร กรณีศึกษา:โครงการบ้ านจัดสรรภูริ
นารา นครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริ หารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทย. (2543). “งานถนนการควบคุมงานก่ อสร้ างการควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้ าง”
กรุ งเทพมหานคร.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาความพึงพอใจของผูซ้ ้ือสิ นค้าบนตลาดออนไลน์ และการประเมิน
ทางประสาทสัมผัสของสิ่ งทอไทยเพื่อการนาเสนอภาพบนตลาดออนไลน์ งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) โดยท าการสั ม ภาษณ์ ผู ป้ ระกอบการที่ ข ายผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ่ งทอไทยบนตลาดออนไลน์
จานวน 7 ราย และแบบสอบถามบุ คคลทั่วไปที่ ซ้ื อสิ นค้าบนตลาดออนไลน์ จานวน 395 ราย ในการเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างสาหรับทาแบบสอบถามนั้นเป็ นการหากลุ่มจานวนตัวอย่างที่ไม่ทราบจานวนแน่นอน ทางผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้
สูตรของ Cochran ในการคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและแสดงค่าเป็ น
ร้อยละ ทาการทดสอบการประเมินการรับรู ้ ทางประสาทสัมผัสทางสายตาของผูบ้ ริ โภคต่อรู ปแบบการนาเสนอสิ่ ง
ทอไทยบนหน้าจอดิจิทลั ด้วยการจัดวางรู ปแบบผ้าผืนเป็ นภาพนิ่ งแตกต่างกัน 6 รู ปแบบ ภาพเคลื่อนไหวที่แตกต่าง
กัน 2 ทิศทาง ความช้าเร็ วของภาพเคลื่อนไหว 2 ระดับ และระยะกาลังขยายให้เห็นเนื้ อผ้าที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ผ้า
ตัวอย่างที่ นามาทดสอบมี จานวนทั้งหมด 12 ผืน เป็ นผ้าทอที่ มีความแตกต่างกันในเรื่ องของวัสดุ โครงสร้างผ้า
พื้นผิว สี และลวดลาย มีผเู ้ ข้าร่ วมจานวน 10 ราย ที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯ มีประสบการณ์ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
มาเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยทาการทดสอบผ้าทีละผืน การสัมผัสผ้าแต่ละชนิด ให้คะแนนความสัมพันธ์ของ
สัมผัสผ้ากับรู ปแบบการนาเสนอที่ต่างกันตามคาถามในแบบทดสอบและประเมินทางประสาทสัมผัสของผ้า ด้วย
การให้คะแนนจาก -3 ถึง +3 ตามคาคุณศัพท์คู่ตรงข้าม 16 คู่ ผลจากการทดสอบพบว่า ผูท้ ดสอบให้ความสนใจการ
นาเสนอภาพถ่านสิ นค้าในรู ปแบบการวางผ้าแบบพาดทิ้งตัวบนโฟมกลมที่ทาให้เกิดการรับรู ้ผิวสัมผัสที่มีต่อผ้าจริ ง
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ส่ วนรู ป แบบการวางผ้าแบบเป็ นคลื่ น แนวเฉี ย งเป็ นรู ป แบบการน าเสนอภาพถ่ายสิ น ค้าที่ น่าดึ งดู ม ากที่ สุ ด การ
นาเสนอภาพถ่านสิ นค้าแบบภาพเคลื่อนไหวในรู ปแบบการสะบัดผ้าจากมุมผ้า มีระดับความเร็ วแบบช้าเป็ นการ
นาเสนอที่น่าสนใจ และการขยายภาพในระดับ 3X ท าให้เห็ นรายละเอียดของผ้าได้ชัด ซึ่ งผลการวิจยั นี้ ส ามารถ
นาไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการสิ่ งทอไทยในการนาเสนอผิวสัมผัสผ้าให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคตามความเป็ นจริ งที่สุด
ค ำส ำคั ญ : การรั บ รู ้ ผิ ว สั ม ผัส การประเมิ น ทางประสาทสั ม ผัส ทางสายตา สิ่ งทอไทย ตลาดออนไลน์
การนาเสนอ
Abstract
The purpose of this study is to investigate the problem of customer satisfaction in the online
marketplace. and sensory evaluation of Thai textiles for visual presentation in the online market. This research is
mixed-methods research in which 7 entrepreneurs who sell Thai textile products in the online market were
interviewed and 3 9 5 people who buy products in the online market were given a questionnaire. The
questionnaire aims to identify a group with an unknown number of samples. Therefore, the researcher chose the
Cochran formula to calculate the number of samples. Then, the collected data were analyzed and expressed as a
percentage. Conduct a test to evaluate consumers' visual perception of Thai textile presentation on digital
screens. In this test, the fabric sample is presented in 6 different still images, 2 different animation directions, 2
slow motion speeds, and 3 different magnification levels. A total of 12 fabrics were tested, differing in material,
fabric structure, texture, color, and pattern. There were 10 participants who lived in Bangkok. They've at least 1year of experience in online shopping by testing the fabrics individually. The correlation of fabric touch to
different presentation styles was evaluated by sensory evaluation of fabrics and test questions. With a score of -3
to +3 based on 1 6 pairs of opposing adjectives, the results showed that the tester was interested in the
presentation of the product charcoal in the form of a draped fabric draped over a circular foam that creates a
tactile perception of the actual fabric. The angled wave pattern is the most attractive way to present product
photos. An animated charcoal product presentation in the form of flicking the fabric from the corner of the
fabric. There's a slow speed level is an interesting presentation. and the 3X magnification makes the details of
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the fabric clearly visible. The results of this research can serve as a guide for Thai textile entrepreneurs to
present fabric textures as realistically as possible to meet consumer needs.
Keyword: Sensory perception, Visual Sensory Evaluation, Thai Textiles, Online market, Display
บทนำ
การซื้ อขายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคผ่านการค้าระบบดิจิทลั หรื อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce) เริ่ ม
เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ช่วยอานวยความสะดวกต่อการในการใช้ชีวิตของมนุษย์ยคุ นี้ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น และยังคง
มี ก ารพั ฒ นาการค้า ระบบดิ จิ ท ั ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Bo Xiao, 2011; Minjeong Kim, 2019) จึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ตั ว แทน
แพลตฟอร์ ม (Platform – กลุ่มเทคโนโลยีที่ทางานรวมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั ิการใหม่ ๆ ที่เป็ น
ตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและผูค้ า้ ( Techopedia, 2019; Think with google, 2016) ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีช่องทางการ
ซื้อสิ นค้าได้มากขึ้นและง่ายสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ผูซ้ ้ื อสิ นค้าสามารถเข้าค้นหาหรื อเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตลอดเวลาที่
ต้องการซื้อ (Lola Khakimdjanova, 2005; Pramod Iyera, 2018)
จากสถิติการค้าของกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสังเกตได้
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2563 ธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2563 มีมูลค่า 3.78 ล้านล้านบาท โดยมี
สัดส่ วนของมูลค่ าอีคอมเมิ ร์ซ ในรู ป แบบ B2C (ธุ รกิจส่ งถึงผูบ้ ริ โภค) มากที่ สุ ดมูล ค่า 2.17 ล้านล้านบาท B2B
(ธุ รกิจส่ งถึ งธุ รกิจ) มูลค่า 0.84 ล้านล้านบาท และ B2G (ธุ รกิจส่ งถึงภาครัฐ) มูลค่า 0.77 ล้านล้านบาท (สานักงาน
พัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ETDA), 2564) จากเหตุการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งทาให้ผูบ้ ริ โภค
สนใจในการซื้ อ สิ น ค้ามากขึ้ น ในช่ ว งปี 2564-2566 มี ก ารเติ ม โตขึ้ น โดยเฉลี่ ย 1.5 – 2.5% ตามการฟื้ นตัว ของ
เศรษฐกิจ และยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว สมาคมค้าปลีกไทยคาดว่า ปี 2566 จะมีสัดส่ วนเติมโตขึ้นถึง
10% ของยอดขายค้าปลีกรวม และE-conomy SEA 2020 ประเมินมูลค่าทางการตลาดธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ในประเทศไทย ปี 2568 จะมีมูลค้า 2.4 หมื่นล้านดอนลาร์สหรัฐฯ (วิจยั กรุ งศรี 2565)
จากตัวเลขสถิ ติก ารขยายตัวของการค้า พาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ท าให้เห็ น ถึ งการแข่ งขัน ของการตลาด
ออนไลน์ที่เริ่ มรุ นแรงมากขึ้น หลายผูป้ ระกอบการต่างให้สนใจในการใช้เครื่ องมือทางการตลาดนี้ เพื่อจุดประสงค์
ทางการค้า หรื อช่วยสร้างมูลค่าของตราสิ นค้า (Jamie Carlson, 2019; Young Ha, 2007) แต่การซื้ อสิ นค้าในระบบ
ออนไลน์น้ นั ทาให้ผซู ้ ้ื อไม่เชื่อมัน่ ต่อการสั่งซื้ อ เพราะเนื่ องด้วยข้อจากัดของผูบ้ ริ โภคที่ไม่สามารถตรวจสอบสิ นค้า
จริ งได้ท้ งั การสัมผัส การทดลองสวมใส่ หรื อการมองเห็นสี จริ งของสิ นค้า จึงทาให้เกิดความเสี่ ยงในการขายสิ นค้า
(TUN-MIN (CATHERINE) JAI, 2014; Ui-Jeen Yu, 2012) ฉะนั้นการนาเสนอข้อมูลหรื อขายสิ นค้าให้น่าดึงดูดต่อ
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ความรู ้สึกของผูซ้ ้ื อ การสร้างประสบการณ์ซ้ื อที่ดี การช่วยอานวยความสะดวกในการให้ขอ้ มูลสิ นค้าที่ถูกต้องตรง
กับสิ นค้าจริ ง การนาเสนอภาพถ่ายสิ นค้าให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ผิวสัมผัสของผ้าได้มาก
ขึ้ น และจะช่ ว ยลดความเสี่ ย งของข้อ จากัด บางข้อ ลงได้ (Jiyeon Kim, 2007; Olivia Petit, 2019; Xianghui Peng,
2017) และธีริศรา (2562) ได้ทาการหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของผ้ากับการนาเสนอภาพในรู ปแบบการจัดวางที่
ต่างกัน พบว่าผ้าต่างชนิดกัน ผูบ้ ริ โภคต้องการนาเสนอเพื่อให้เห็นผิวสัมผัสที่แท้จริ งแตกต่างกัน
ผ้าทอไทยมีหลากหลายประเภท ทั้งผ้าทอพื้น ผ้าทอลายที่มีลายผ้าเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยเทคนิ คการ
ทอที่หลากหลายอีกทั้งวัสดุในการทอที่ต่างกัน เช่น เส้นใยฝ้าย เส้นใยไหม เส้นใยลินิน ฯลฯ จึงให้ผิวสัมผัสของผืน
ผ้าทอแตกต่างกัน ในการนาเสนอสิ่ งทอไทยจึงต้องให้ขอ้ มูลเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจซื้อของผูซ้ ้ือได้ตรงกับตัวสิ นค้า
จริ งมากที่สุด และเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการขายผ้าทอไทยบนตลาดออนไลน์ ทางผูว้ ิจยั จึงให้ความสนใจต่อการรับรู ้
ผิวสัมผัสผ้าทอไทยด้วยการมองเห็นผ่านการนาเสนอภาพสิ นค้าบนตลาดออนไลน์ผ่านหน้าจอดิจิทลั โดยผูว้ ิจยั
ศึกษาปัญหาความต้องการในด้านต่าง ๆ ของผูซ้ ้ือที่ซ้ื อสิ นค้าทางออนไลน์ ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผ้า และการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสของผ้ากับการนาเสนอผ้าทอไทย งานวิจยั ครั้งนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อนามาพัฒนาการนาเสนอ
สิ นค้าหรื อการขายสิ นค้าบนตลาดออนไลน์ของผ้าทอไทยให้ตรงกับสิ นค้าจริ ง และสามารถนาไปใช้งานได้จริ งได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อการรับรู ้ขอ้ มูลสิ นค้าของผูซ้ ้ือ สามารถตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบนตลาดออนไลน์ได้ดีข้ ึน ช่วยให้
ลดความเสี่ ยงของการขายสิ นค้าบนตลาดออนไลน์ งานวิจยั นี้ จะช่วยให้ผูป้ ระกอบและผูซ้ ้ื อเข้าใจความต้องการที่
ตรงกันมากขึ้น
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำรศึกษำพฤติกรรม ปัญหำ ควำมต้ องกำรของผู้บริโภคในกำรซื้อสิ นค้ ำออนไลน์
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยบนตลาดออนไลน์
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นา ทฤษฎี คาโน โมเดล (Kano’ s
Model) มาปรับใช้ในการทาแบบสารวจศึกษาปั ญหาความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อสิ นค้าตามคุณลักษณะของสิ นค้าและ
บริ การให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยแบ่งคุณลักษณะเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ 1) ความต้องการพื้นฐาน 2) ความ
ต้องการด้านประสิ ทธิภาพ 3) ความต้องการที่สร้างความตื่นเต้น โดยการทาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ด้วยการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการสิ่ งทอไทย จานวน 7 ราย ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค จากนั้น
นาผลการสัมภาษณ์มาถอดเทปและใช้โปรแกรม NVivo pro 11 นับความถี่ของจานวนคาที่กล่าวถึง และการวิจยั
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยการทาแบบสอบถาม (Questionnaires) ประชากรอายุ 25-60 ปี เพศชายและ
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เพศหญิง จานวน 395 คน ผ่านการระบบ Google Form ซึ่ งประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลส่ วน
บุคคลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยบนการขายของออนไลน์ ข้อมูล
ด้านความพึงพอใจของการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอไทยของตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการซื้ อของผูบ้ ริ โภค และ
สุ ดท้ายเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะต่อทางการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอไทยของตลาด
ออนไลน์ หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแสดงค่าเป็ นร้อยละ
2. กำรประเมินทำงประสำทสั มผัสกับกำรนำเสนอภำพบนหน้ ำจอดิจิตอล
กลุ่มตัวอย่ ำง ประชากรอายุ 25-60 ปี เพศชายและเพศหญิง จานวน 10 คน อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ใช้สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ ในการซื้ อสิ นค้ากลุ่มเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ มาเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
ผ้ ำตัวอย่ ำง เลือกผ้าทอมา 12 ตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นผ้าทอโดยใช้วสั ดุจากไหม 6 ตัวอย่าง และฝ้าย 6 ตัวอย่าง ที่มี
ความแตกต่างกันในเรื่ องของความหนาแน่นในการทอ น้ าหนัก และความหนาของผ้า รวมถึงลวดลายบนผืนผ้า ดัง
รู ปที่ 1 และตารางที่ 1

รู ปที่1 ตัวอย่างผ้าทั้ง 12 ผืน
ตำรำงที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างผ้า
ตัวอย่ำง
1
2

ประเภท
โครงสร้ ำง/ลวดลำย
เส้ นใย
ไหม ลายขัด
ไหม ลายขัด /สลับด้ายทอต่างสี

จำนวนเส้ นต่อ 1 ตำรำงนิว้
เส้ นยืน
72
60
60
48
1184

น้ำหนักผ้ำ
(กรัม/ตร.ม.)
0.753
0.753

ควำมหนำ
(มม.)
0.1488
0.1578
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ตัวอย่ำง

ประเภท
เส้ นใย

3
4
5
6
7
8

ไหม
ไหม
ไหม
ไหม
ฝ้าย
ฝ้าย

9
10

ฝ้าย
ฝ้าย

11

ฝ้าย

12

ฝ้าย

โครงสร้ ำง/ลวดลำย
ยกดอก
ลายขัด/ไหมเปลือก
ลายขัด/พุ่งสลับสี
ลายขัด/มัดหมี่
ลายขัด/ด้ายเข็นมือ
ลายขัด/ด้ายเส้นเล็กสลับ
ใหญ่เป็ นจังหวะ
ลายขัด/ฝ้ายย้อมสี เข็นมือ
ลายขัด/เส้นยืนพุ่งสุ่มสลับ
สี
ลายขัด/เส้นยืนพุ่ง สลับสี
เป็ นตาราง
ลายขัด/มัดหมี่

จำนวนเส้ นต่อ 1 ตำรำงนิว้
เส้ นยืน

น้ำหนักผ้ำ
(กรัม/ตร.ม.)

ควำมหนำ
(มม.)

66
60
18
42
25
18

66
42
48
66
33
31

0.8079
1.736
3.0589
1.6356
2.1554
2.7738

0.172
0.3742
0.6854
0.2798
0.616
0.9124

13
18

13
30

2.5453
2.3947

1.0368
0.6756

17

28

1.5733

0.5982

33

19

1.2899

0.5008

ภาพถ่ายบนหน้าจอดิจิตอล ผ้าทั้ง 12 ตัวอย่าง ตัดขนาด 60 ซม. x 60 ซม. ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่
Iphone10 ที่มีความละเอียด 12 MP. รู รับแสงขนาด ƒ/1.8. เทเลโฟโต้: รู รับแสงขนาด ƒ/2.4. ซูมดิจิตอลได้สูงสุด 10
เท่า ตั้งกล้องถ่ายภาพระยะห่างจากผ้า 50 ซม. ± 10 ซม. โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษา 4 ลักษณะ คือ 1) รู ปแบบของ
การจัดวางผ้าที่แตกต่างกัน 6 รู ปแบบได้แก่ A) วางพับ B) แขวนแนวตรง C) วางทิ้งตัวบนโฟมกลม D) วางเป็ นคลื่น
แนวเฉียง E) วางยับเป็ นคลื่นไม่มีทิศทาง F) วางขดเป็ นรู ปก้นหอย ดังรู ปที่ 2 2) ภาพเคลื่อนไหวแสดงทิศทางการ
สะบัดของผ้าใน 2 ทิศทาง ได้แก่ การสะบัดขึ้นลง และสะบัดทางด้านข้าง 3) ระดับความช้าเร็วของภาพเคลื่อนไหว
ได้แก่ เคลื่อนไหวด้วยความเร็ วปกติ และเคลื่อนไหวแบบช้า (slow motion) 4) ระยะกาลังขยายของผ้า 3 ระดับ
ได้แก่ 1x 2x และ 3x ดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 2 รู ปแบบการจัดวางผ้า 6 รู ปแบบ A) วางพับ B) แขวนแนวตรง C) วางทิง้ ตัวบนโฟมกลม D) วางเป็ นคลื่น
แนวเฉียง E) วางยับเป็ นคลื่นไม่มีทิศทาง F) วางขดเป็ นรู ปก้นหอย

รู ปที่ 3 ระยะกาลังขยายของผ้า 3 ระดับ ได้แก่ 1x 2x และ 3x
วิธีการทดสอบ ทาการประเมินทางประสาทสัมผัสของผ้า กับการนาเสนอภาพบนหน้าจอดิจิตอล โดยให้
กลุ่มตัวอย่างเห็นและสัมผัสผ้าทีละผืน โดยวิธีการสุ่ มลาดับผ้า จากนั้นให้ตอบแบบทดสอบ ให้เรี ยงลาดับ (Ranking
Method) รู ปแบบการจัดวางที่นาเสนอตรงกับผ้าจริ ง และเรี ยงลาดับการจัดวางที่ดึงดูดในการตัดสิ นใจซื้อ จากนั้นดู
ภาพเคลื่อนไหว เลือกทิศทางการสะบัดที่ชอบ และเลือกค่าความจาเป็ นในการนาเสนอภาพเคลื่อนไหวประกอบ
โดยใช้มาตรวัด Likert scale 1-5 (1 คือไม่มีความจาเป็ น และ 5 มีความจาเป็ นมาก) จากนั้นเลือกระดับความเร็ วของ
ภาพเคลื่อนไหวที่ชอบ และเรี ยงลาดับระยะกาลังขยาย 3 ระดับ จากนั้นทาการประเมินโดยใช้มาตรวัด Semantic
Differential Scale (SDS) 7 สเกล (-3,0,3) มีคาคุณศัพท์คู่ตรงข้ามทั้งหมด 16 คู่ ได้แก่ แข็ง-นุ่ม หนา-บาง หยาบละเอียด มีผิวสัมผัส-เรี ยบ หนัก-เบา เย็น-อุ่น แข็งแรง-อ่อนแอ ด้าน-เงา สังเคราะห์-ธรรมชาติ อุตสาหกรรมหัตถกรรม ล้าสมัย-ทันสมัย ธรรมดา-มีเอกลักษณ์ ถูก-แพง คุณภาพไม่ดี-คุณภาพดี แตกต่าง/ตัดกัน-กลมกลืน และ
ลวดลายพร่ ามัว-ลวดลายชัดเจน เมื่อกลุ่มตัวอย่างทาผ้าหนึ่งผืนเสร็จ เปลี่ยนผ้าตัวอย่าง และทาวิธีการทดสอบข้างต้น
ทั้งหมด จนครบจานวนผ้าทั้ง 12 ผืน
การวิเคราะห์ แบ่งตามรู ปแบบของการเก็บข้อมูลโดยในข้อคาถามของการเรี ยงลาดับ (Ranking Method) จะ
ใช้การนับอันดับคูณร่ วมกับสัมประสิ ทธิ์น้ าหนัก โดยกาหนดให้ 6 คือตัวคูณสัมประสิ ทธิ์ที่มีความใกล้เคียงมากที่สุด
และลดหลัน่ ลงมาจนถึง 1 คือตัวคูณสัมประสิ ทธิ์ที่มีความใกล้เคียงน้อยที่สุด จากนั้นนามาคานวณหาค่าเฉลี่ยและ
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น าเสนอเป็ นรู ป แบบการเรี ย งล าดับ และในการเรี ย งล าดับ ระยะก าลังขยายใช้ตัวคู ณ สั มประสิ ท ธิ์ ที่ 3 2 และ 1
ตามลาดับ ส่วนของการวิเคราะห์มาตรวัด (Likert scale) ใช้การคานวณหาค่าเฉลี่ยคะแนน และแปลงผลแสดงข้อมูล
เป็ นค่ าร้ อยละ โดยในส่ วนสุ ดท้ายการใช้ม าตรวัด Semantic Differential Scale (SDS) 7 สเกล ใช้ก ารค านวณหา
ค่าเฉลี่ย และแสดงผลข้อมูลเชิงกราฟเปรี ยบเทียบ
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
พฤติกรรม ปัญหำ ควำมต้ องกำรของผู้บริโภคในกำรซื้อสิ นค้ ำออนไลน์
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยบนการขายของ
ออนไลน์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอไทยของตลาดออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามจานวน 395 คน เป็ นผูห้ ญิง 313 คน ผูช้ าย 72 คน และ อื่น ๆ 10 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่น
ชอบผลิตภัณฑ์ผา้ ทอไทยประเภทผ้าฝ้าย จานวน 320 คาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 64.13 รองลงมาชื่นชอบผลิตภัณฑ์ผา้
ทอไทยประเภทผ้าไหม จานวน 158 คาตอบ คิดเป็ นร้อยละ 31.66 และเป็ นประเภทผ้าอื่น ๆ จานวน 21 คาตอบ คิด
เป็ นร้อยละ 4.21 ตามลาดับ ผูต้ อบแบบสอบถามสนใจผ้าทอที่เป็ นผ้าพื้นมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 25.03 รองลงมา
เป็ นผ้ามัดย้อม คิดเป็ นร้อยละ 22.49 ผ้าลายทอ คิดเป็ นร้อยละ 18.90 และผ้าพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 17.32 โดย
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจเป็ นเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ผ้าพันคอ ผ้าทอพับ กระเป๋ า ตามลาดับ และมักซื้อจากทางร้านค้า ร้อยละ
31.41 งานแสดงสิ นค้า ร้อยละ 30.06 และช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 24.06
โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อผ้าทอไทยผ่านช่องทางออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ
36.71 โดยมีเหตุผลหลักในการเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ความสะดวกสบาย คิดเป็ นร้อยละ 78.62 ส่วน
ใหญ่มีการเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ผ่านช่องทาง Facebook มีการเลือกซื้อสิ นค้าอยูใ่ นช่วงราคา
500-1,000 บาท/ครั้ง และมักเลือกซื้อเพียงครั้งละ 1 ชิ้น และผูท้ ี่ไม่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อผ้าทอไทยผ่าน
ช่องทางออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 63.04 ปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างไม่เลือกซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์มาก
ที่สุด คือ กลัวได้รับสิ นค้าไม่ตรงกับรู ปแบบที่คิดไว้ รองลงมาคือ ความกังวลด้านคุณภาพสิ นค้าและการดูเนื้ อผ้า สี
วัสดุไม่ชดั เจน ดังตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3 สาเหตุจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยซื้อสิ นค้าผ้าทอไทยผ่านตลาดออนไลน์
สำเหตุหลักที่ส่งผลต่ อกำรเลือกซื้อ
กลัวสิ นค้าไม่ตรงแบบ
ดูเนื้ อผ้า สี วัสดุไม่ชดั
กังวลคุณภาพ
รายละเอียดไม่ชดั เจน
การนาเสนอไม่น่าสนใจ
รู ปแบบไม่น่าสนใจ
มีข้นั ตอนซื้อยุง่ ยาก
การบริ การไม่ดี

จำนวน

ร้ อยละ

ร้ อยละต่ อจำนวนผู้ตอบ

163
162
162
72
40
34
10
8

24.66
24.51
24.51
10.89
6.05
5.14
1.51
1.21

65.46
65.06
65.06
28.92
16.06
13.65
4.02
3.21

จากการสอบถามด้านข้อมูลหลักที่ควรแสดงผลอย่างชัดเจนบนช่องทางออนไลน์ พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสองส่ วน คือ ควรมีการแสดงรายละเอียดเนื้ อผ้า สี วัสดุชดั เจน และมีการถ่ายภาพจากหลายมุม ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลหลักที่ควรแสดงผลบนช่องทางออนไลน์
กลุ่มตัวอย่ ำง

จำนวน

ร้ อยละ

ร้ อยละต่ อจำนวนผู้ตอบ

ภาพถ่ายสิ นค้าหลากหลายมุมมอง
แสดงรายละเอียดของเนื้ อผ้าที่เห็นชัดเจน
ระบุขอ้ มูล ขนาด SIZE ไม่ชดั เจน
ระบุพ้นื สี ผา้ ทอที่ชดั เจน ตรงกับสิ นค้าจริ ง
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ผา้ ทอนั้น ๆ
เทคนิคงานทอ/คุณสมบัติของผ้า
อื่น ๆ

90
90
75
75
57
56
5

20.32
20.32
16.93
16.93
12.87
12.64
1.13

62.07
62.07
51.72
51.72
39.31
38.62
3.45

ไม่เคยซื้อผ่าน มีการแสดงเนื้ อผ้า สี วัสดุชดั เจน
ช่องทาง
คุณภาพสิ นค้าเหมือนกับภาพถ่ายที่แสดง
ออนไลน์
รายละเอียดสิ นค้าต้องชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
สิ นค้าต้องตรงหรื อใกล้เคียงกับแบบ

119
114
107
88

17.47
16.74
15.71
12.92

67.23
64.41
60.45
49.72

เคยซื้อผ่าน
ช่องทาง
ออนไลน์

สำเหตุหลักที่ส่งผลต่ อกำรเลือกซื้อ

1188

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กลุ่มตัวอย่ ำง

สำเหตุหลักที่ส่งผลต่ อกำรเลือกซื้อ
รู ปแบบสิ นค้าน่าสนใจ
การนาเสนอสิ นค้าสนใจ
การบริ การเป็ นมิตร ไม่เอาเปรี ยบผูซ้ ้ือ
มีข้นั ตอนสั่งซื้อได้ง่าย
อื่น ๆ

จำนวน
69
64
63
54
3

ร้ อยละ
10.13
9.40
9.25
7.93
0.44

ร้ อยละต่ อจำนวนผู้ตอบ
38.98
36.16
35.59
30.51
1.69

ในส่ วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มที่ เป็ นคาถามปลายเปิ ด มีผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะมาในเรื่ องของคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอต้องมีรูปแบบที่ทนั สมัย หลากหลาย เป็ นสากล เนื้ อผ้าควรนุ่ม ใส่ สบาย ขนาดได้มาตรฐาน แสดง
จุดเด่นของผ้าทอไทย รวมกับผสมผสานเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ราคาไม่ควรสู งมาก นอกจากนี้ ในเรื่ อง
ของการน าเสนอทางช่ อ งทางออนไลน์ สี ข องผ้าจากภาพถ่ายที่ แสงต่างกัน รวมถึ งการตกแต่ งภาพอาจจะเป็ น
อุปสรรคในการแสดงสี จริ ง คาอธิบายสมบัติของผ้าอยากให้อธิบายอย่างชัดเจน มีความเป็ นจริ ง ไม่อธิบายเกินจริ ง
ระบุแหล่งที่มาของผ้า ระบุขนาดที่ชัดเจน ระบุเปอร์ เซ็นต์การหดตัวเมื่อนาผ้าไปซัก มีรูปภาพที่แ สดงลวดลายผ้า
อย่างชัดเจน และมีรูปภาพหลายมุมมอง
3.กำรประเมินทำงประสำทสั มผัสกับกำรนำเสนอภำพบนหน้ ำจอดิจิตอล
จากผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง เมื่อให้เห็นและสัมผัสผ้าและเรี ยงลาดับรู ปแบบการจัดวางที่นาเสนอตรง
กับผ้าจริ ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่ารู ปแบบ C วางทิ้งตัวบนโฟมกลมมีการนาเสนอภาพที่ตรงตามความ
เป็ นจริ งกับผ้าจริ งมากที่สุด ดังตารางที่ 5 รองลงคือ D การวางเป็ นคลื่นแนวเฉี ยง และ E การวางยับเป็ นคลื่นไม่มี
ทิศทาง ตามลาดับ ยกเว้นผ้าผืนที่ 4 ที่เป็ นผ้าทอด้วยเปลือกไหมที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการวางยับเป็ นคลื่นไม่มีทิ ศ
ทางตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุ ด และผ้าผืนที่ 12 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ที่ การวางพับได้อนั ดับ 2 รองจากการวางทิ้ งตัว
บนโฟมกลม ส่ วนในด้านภาพที่ ดึงดูดในการตัดสิ นใจซื้ อ กลุ่มเป้ าหมายคิดว่าการวางเป็ นคลื่นแนวเฉี ยงน่าดึงดูด
ที่สุด รองลงมาคือวางขดเป็ นรู ปก้นหอย และวางยับเป็ นคลื่น แล้วแต่ชนิดของผ้า ในเรื่ องของทิศทางของการสะบัด
ผ้า กลุ่มเป้ าหมายชอบทิศทางสะบัดทางด้านข้างมากกว่าการสะบัดขึ้นลง และชอบภาพเคลื่อนไหวแบบช้ามากกว่า
แบบปกติ และคิดว่ามีความจาเป็ นในการมี วิดีโอประกอบร่ วมด้วยคิดเป็ นร้อยละ 82.17 ในส่ วนกาลังขยายของผ้า
กลุ่มตัวอย่างคิดว่ากาลังขยาย 3x ที่กาลังขยายเยอะที่สุด มีผิวสัมผัสที่ตรงกับผ้าจริ งที่สุด ยกเว้นผ้าผืนที่ 6, 11 และ 12
ที่กาลัง 2x มีความตรงกับผ้าจริ งที่สุด เนื่ องจากขนาดของลาย มัดหมี่หรื อลายทอที่ มีลวดลายขนาดที่ใหญ่ ดังตาราง
ที่ 5
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ตำรำงที่ 5 ลาดับการเรี ยงรู ปแบบการจัดวางผ้าที่ตรงกับผ้าจริ งจากมากไปน้อย รู ปแบบการจัดวางผ้าที่ดึงดูดในการ
ตัดสิ นใจซื้อจากมากไปน้อย และ ระยะกาลังขยายที่เหมาะสมจากมากไปน้อย
รหัสผ้ำ

รู ปแบบภำพมีลกั ษณะผิวสั มผัสตรง
กับผ้ำจริง

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12

C>D>E>F>A>B
C>D>A>E>F>B
C>D>E>F>A>B
E>C>D>F>A>B
C>D>E>F>A>B
C>D>A>E>F>B
C>E>D>A>F>B
C>D>E>F>A>B
C>D>E>A>F>B
C>D>E>F>A>B
C>D>E>B>A>F
C>A>D>B>E>F

รู ปแบบภำพสร้ ำงควำมดึงดูดในกำร
ตัดสินใจซื้อ
D>F>E>C
D>F>C>E
D>E>C>F
D>E>F>C
F>D>E>C
D>F>E>C
D>F>C>E
D>E>F>C
D>E>C>F
F>D>E>C
D>E>F>C
D>F>E>C

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

A>B
A>B
A>B
A>B
A>B
A>B
A>B
A>B
A>B
A>B
A>B
B>A

ระยะขยำยที่
เหมำะสม
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
B

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

B>A
B>A
B>A
B>A
B>A
C>A
B>A
B>A
B>A
B>A
A>C
C>A

จากการประเมินประสาทสัมผัสโดยใช้มาตรวัด Semantic Differential Scale (SDS) ด้วยคาคุณศัพท์คู่ตรง
ข้ามทั้งหมด 16 คู่ พบว่าเมื่อแบ่งตามคาคุณศัพท์บอกลักษณะแข็ง หนา มีน้ าหนัก จะเป็ นผ้าหมายเลข 4, 5, 7, 8, 9,
10 ซึ่งส่ วนใหญ่ตรงกับความเป็ นจริ ง กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกว่าผ้าไหมทุกผืนมีความละเอียดและเงากว่าผ้าฝ้าย และส่ วน
ใหญ่ มีผิวสั มผัส เรี ยบกว่าผ้าฝ้ าย นอกจากนี้ รู้สึกว่าผ้าฝ้ ายดู มี ความเป็ นธรรมชาติและหัตถกรรมมากกว่าผ้าไหม
คาคุณศัพท์บอกลักษณะแตกต่าง/ตัดกัน และมีลวดลายชัดเจน จะเป็ นผ้าหมายเลข 6, 11 และ 12 ซึ่ งเป็ นผ้ามัดหมี่
และผ้าทอลายตาราง ซึ่งเป็ นกลุ่มผ้าที่กลุ่มเป้าหมายเลือกให้มีระยะ 2x ซึ่งต่างจากผ้าผืนอื่น ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายเลือก
กาลังขยาย 3x ผ้าหมายเลขที่ 4 เป็ นผ้าที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการวางยับเป็ นคลื่นไม่มีทิศทางตรงกับความเป็ นจริ งมาก
ที่สุด ซึ่ งต่างจากผ้าผืนอื่น ๆ จะสังเกตได้ว่าผ้าผืนที่ 4 เป็ นผ้าที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าแข็งที่สุด หนาที่สุด หนักที่สุด
แข็งแรงที่สุด รวมถึงดูแพงและคุ ณภาพดีที่สุด ส่ วนผืนที่ 12 ที่กลุ่มเป้าหมายให้การวางพับได้อนั ดับ 2 รองจากการ
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วางทิ้งตัวบนโฟมกลมซึ่ งต่างจากผืนอื่น เมื่ อมาดู การรับรู ้ต่อผ้าผืนนี้ พบว่าผ้าผืนที่ 12 มีความเป็ นอุตสาหกรรม
ล้าสมัย ถูก และคุณภาพไม่ดีที่สุด ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของผ้า 12 ผืน ด้วยวิธี SDS ด้วยคาคุณศัพท์คู่ตรงข้าม 16 คู่
สรุปผลกำรวิจัย
ในการซื้ อและขายผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยในตลาดออนไลน์ พบว่าผูป้ ระกอบการมักพบปัญหาที่ผบู ้ ริ โภคไม่
มัน่ ใจกับการซื้ อสิ นค้า กลัวได้รับสิ นค้าไม่ตรงกับรู ปแบบที่คิดไว้ จึงเกิดความกังวลด้านคุณภาพสิ นค้าทั้งสี ของผ้า
เนื้อผ้า และวัสดุไม่ชดั เจน เพื่อช่วยให้การซื้ อและขายผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยในตลาดออนไลน์ง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
การแสดงภาพถ่ายให้มีความหลากหลายมุมมอง การแสดงรู ปภาพที่เห็นลวดลายผ้าอย่างชัดเจน การระบุรายละเอียด
คาอธิ บายของผ้า และการที่ไม่ได้เห็นหรื อสัมผัสผ้าจริ ง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นปั ญหาที่จะเกิดขึ้นต่อการซื้ อและขาย
ผลิ ตภัณฑ์สิ่งทอไทยที่ สามารถจะช่วยลดปั ญหาและทาให้ผูบ้ ริ โภคสะดวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายยิ่งขึ้น การ
สื่ อสารผ่านภาพถ่ายที่ ต้องสัม พันธ์กับ การรับ รู ้ผิวสั มผัส ของผ้า ที่ นาเสนอผ่านหน้าจอสมาร์ ทโฟน , แท็บ เล็ต ,
คอมพิวเตอร์ ควรจะทาภาพให้เหมาะสมกับชนิ ดของผ้า โดยงานวิจยั นี้ได้นาเสนอภาพถ่ายที่มีมุมมองการแสดงภาพ
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ระยะขยายของภาพ การเคลื่อนไหวของผ้า เช่น ผ้าไหมยกดอก ควรมีการจัดวางผ้าแบบยับที่ให้ตรงกับการรับรู ้ จัด
วางผ้าให้น่าดึ งดูควรจัดวางผ้าแบบเป็ นคลื่ นแนวเฉี ยง การนาเสนอภาพเคลื่อนไหวแบบสะบัดทางด้านข้างเป็ น
ความเร็วแบบช้า และมีระยะการซูม 2X ส่วนผ้าฝ้ายมัดหมี่ควรมีการวางผ้าแบบพาดทิ้งตัวบนโฟมกลม จัดวางผ้าให้
น่ าดึงดูควรจัดวางผ้าแบบเป็ นคลื่นแนวเฉี ยง การนาเสนอภาพเคลื่อนไหวแบบสะบัดทางด้านข้างเป็ นความเร็ ว
แบบช้า และมีระยะการซูม 3X เป็ นต้น ผลจากการวิจยั นี้ สามารถนาไปปรับใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
ในการนาเสนอภาพถ่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยบนตลาดออนไลน์ และช่วยให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ผิวสัมผัสของผ้าได้ตรงกับ
ความเป็ นจริ ง
กิตติกรรมประกำศ
ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ าจ ารย์ ส าข าวิ ช า เท ค โน โล ยี อุ ต ส าห ก รรม แ ล ะ ก ารจั ด ก ารสิ น ค้ า สิ่ งท อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่และให้คาแนะนาในการทาวิจยั
เอกสำรอ้ำงอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากระบวนการผลิตสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรที่เหมาะสมและเปรี ยบเทียบ
ความคงตัวของสารให้สีที่ได้ในผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกรในสภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ โดยกระบวนการที่ใช้ผลิต
สารให้สี ได้แก่ การอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อน, การทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการทาแห้งแบบพ่นฝอย จากนั้นนา
สารให้สีที่ได้ไปผสมในแยมแก้วมังกร เพื่อวิเคราะห์ความคงตัวของสารให้สีจากกระบวนการต่าง ๆ ในสภาวะการ
เก็ บ รั ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน ได้แ ก่ การเก็ บ รั ก ษาแบบสลับ ร้ อ นสลับ เย็น (30/5 องศาเซลเซี ย ส), การเก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิห้อง, การเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (5 องศาเซลเซี ยส), และการบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส และนา
ออกมาวิเคราะห์ทุก 3 วัน เพื่อเปรี ยบเทียบกับสี ผสมอาหารสังเคราะห์ (ชุดควบคุม) จากการทดลอง พบว่า ค่าความ
แตกต่างของสี โดยรวม (∆E*) ของผลิตภัณ ฑ์แยมแก้วมังกรที่ ผสมสารให้สี จากกระบวนการต่างๆ มี แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แยมแก้วมังกรมีสีซีดจางลงเรื่ อย ๆ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ในขณะที่ตวั อย่างชุดควบคุมเกิด
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยระหว่างการเก็บรักษา จากการทดลองสรุ ปได้ว่า การผลิตสารให้สีจากเปลือกแก้ว
มังกรด้วยกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งทาให้สารให้สีมีความคงตัวมากที่สุด โดยมีค่าครึ่ งชีวิต (t1/2) เท่ากับ
18.05 วันและวิธีการเก็บรักษาแยมแก้วมังกรที่ดีที่สุด คือ เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็น 5 องศาเซลเซียส
คำสำคัญ: สารให้สี แก้วมังกร ฟรี ซดราย สเปรย์ดราย ค่าครึ่ งชีวิต
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Abstract
This research aims to assess the optimal production procedure of natural coloring agent from dragon fruit
peel and to evaluate its stability at different storage conditions. The coloring agents were produced by 3
processes, which were hot air oven drying, freeze drying, and spray drying. The coloring agents were mixed with
dragon fruit jam in order to evaluate the stability in 4 different storage conditions; hot/cold storage (30/5 °C),
room temperature, chilling temperature (5 °C), and incubation at 37 °C. Samples were analyzed every 3 days to
compare with those with synthetic coloring agent (control). The results of all treatments showed that the Total
color difference values (∆ E* ) of the samples had increasing trends during storage time that demonstrated the
fading of coloring agents in dragon fruit jam, whereas the jam mixed with synthetic coloring agent slightly
changed. In conclusion, the coloring agent produced from freeze drying process was found to have the best
stability as it had the longest half-life (t1/2) of 18.05 days. Additionally, chilling temperature was the optimal
condition for storing dragon fruit jam as it retained the color of the jam the best.
Keyword: Coloring agent, Dragon fruit, Freeze dry, Spray dry, Half-life
บทนำ
ปัจจุบนั ประชาชนส่ วนใหญ่หนั มาสนใจสุ ขภาพกันมากขึ้น ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติได้รับความ
นิยมอย่างแพร่ หลาย ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมีความปลอดภัยมากกว่าผลิตภัณฑ์สังเคราะห์
สี เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากสี เป็ นสิ่ งแรกที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกสรรและ
เป็ นสิ่ ง ที่ ค อยดึ งดู ดหรื อซ่ อนเร้ น ความบกพร่ องของผลิ ตภัณ ฑ์น้ ัน ในอุ ตสาหกรรมอาหารส่ วนใหญ่ ยงั คงใช้สี
สังเคราะห์เป็ นส่ วนผสมในการผลิต ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคได้
แก้วมังกรเป็ นผลไม้เศรษฐกิ จของไทย เมื่ อบริ โภคแล้วจะมี เปลือกเหลื อทิ้งเป็ นจานวนมาก จากงานวิจยั
พบว่า เปลือกแก้วมังกรมีสารให้สีที่น่าสนใจและเหมาะแก่การนามาทาสารให้สี ได้แก่ เบทาเลน (Betalain) ประเภทเบต้า
ไซยานิน ซึ่งให้สีแดงอมชมพูที่สดใส (วิภาดา สนองราษฎร์, 2552) มีความเป็ นไปได้ที่จะนามาประยุกต์ใช้กบั อาหาร
ซึ่งในปั จจุบนั พบว่า ยังไม่มีผลิตภัณฑ์สารให้สีที่สกัดจากเปลือกแก้วมังกรที่นามาใช้ในเชิงพาณิ ชย์ อย่างไรก็ตาม
สารให้สีจากธรรมชาติ ยงั มีปัญหาเกี่ ยวกับความบริ สุทธิ์ สารปนเปื้ อนและความคงตัวของสี ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึง
สนใจที่จะศึกษากระบวนการผลิตสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรซึ่งเป็ นการใช้วสั ดุธรรมชาติมาทดแทนสี สังเคราะห์
และเปรี ยบเทียบความคงตัวของสารให้สีที่ได้จากกระบวนการต่าง ๆ ในแยมแก้วมังกรและสภาวะในการเก็บรักษา
เปรี ยบเที ยบกับสี ผสมอาหารสั งเคราะห์ ผลจากการวิจยั จะช่ วยเพิ่ ม มูล ค่ าของเปลื อกแก้วมังกรเหลื อทิ้ งจากการ
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บริ โภค นอกจากนั้น ยังได้แหล่งวัตถุดิบที่ให้สีแดงอมชมพูตามธรรมชาติที่มีความเหมาะสมและมีความคงตัวของสี
ที่ดี สามารถนาไปต่อยอดผลิตในเชิงพานิชย์ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหากระบวนการผลิตสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรที่เหมาะสม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคงตัวของสารให้สีที่ได้จากเปลือกแก้วมังกรในผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกรในสภาวะ
การเก็บรักษาต่าง ๆ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ศึกษำกระบวนกำรผลิตสำรให้ สีจำกเปลือกแก้วมังกร
วิธีที่ 1 การอบแห้งโดยใช้ตูอ้ บลมร้อน
ปอกเปลือกแก้วมังกร ลอกเปลือกสี แดงด้านในออกแล้วหั่นเป็ นชิ้นเล็ก ๆ นามาอบในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ
50 ˚C เป็ นเวลา 72 ชม. นาเปลือกแก้วมังกรแห้งมาบดให้เป็ นผงละเอียด ผสมกับตัวทาละลายน้ าต่อเอธานอล 40:60
ในอัตราส่ วน 1:50 (กรัมต่อมิลลิลิตร) ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่ องกวนแม่เหล็ก ด้วยความเร็ ว 100 rpm เป็ นเวลา 4 ชม.
แล้วนาไปกรองจนได้ส ารละลายใส หลังจากนั้น นาไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่ องระเหยสารแบบหมุ น
(4002, Heidolph, Germany) จนได้สารสกัดที่มีลกั ษณะเป็ นของเหลวข้นหนืด
วิธีที่ 2 การทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ปอกเปลือกแก้วมังกร ลอกเปลือกสี แดงด้านในออกแล้วหั่นเป็ นชิ้นเล็ก ๆ นามาอบในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ
50 ˚C เป็ นเวลา 72 ชม. แช่เปลือกแก้วมังกร 5 กรัมในน้ า 100 มล. ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชม. จากนั้น กรองด้วย
ผ้าขาวบางเพื่อแยกส่ วนของสารละลายออกจากเปลือกแก้วมังกร วัดปริ มาตรและแช่แข็งสารละลายที่อุณหภูมิ 4 ˚C
นาเข้าเครื่ องทาแห้งแบบเยือกแข็งที่อุณหภูมิที่ -40 ˚C
วิธีที่ 3 การทาแห้งแบบพ่นฝอย
หั่นเปลื อกในแก้วมังกรเป็ นชิ้ นเล็ก ๆ ขนาด 1×1 ซม. สกัดเปลื อกแก้วมังกรด้วยน้ ากลั่นในอัตราส่ วนของ
เปลื อกแก้วมังกรต่อน้ ากลัน่ 1:3 ด้วย reflux เป็ นเวลา 15 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง เติ มมอลโตเดกซ์ทริ น 1.1%
และกัมอะราบิก 1.0% โฮโมจิไนซ์ที่ความเร็วรอบ 16,000 rpm เป็ นเวลา 3 นาที และทาแห้งด้วยวิธีการทาแห้งแบบ
พ่นฝอย โดยตั้งอุณหภูมิลมเข้า 170 ˚C อุณหภูมิลมออก 90 ˚C ความดัน 1.4 กม./ตร.ซม. อัตราการไหลของสาร 20
มล./นาที (ยุวพร มูลคา และสุจินดา ศรี วฒั นะ, 2551)
2. ศึกษำควำมคงตัวของสำรให้ สีจำกเปลือกแก้วมังกรที่สกัดด้วยกระบวนต่ำง ๆ
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ศึกษาความคงตัวของสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรโดยผสมสารให้สี 6 กรัมต่อแยมแก้วมังกร 900 กรัม เก็บ
รักษาแยมแก้วมังกรที่อุณหภูมิแตกต่างกันทั้งหมด 4 วิธีการ ได้แก่ อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 30 ˚C), อุณหภูมิแช่เย็น
(5 ˚C), การเก็บรักษาแบบสลับร้อน– สลับเย็น (โดยจะทาการสลับร้อนหรื อไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วันและสลับเย็นที่
อุณหภูมิแช่เย็น (5 ˚C) 3 วัน จนครบระยะเวลาที่กาหนด), การบ่มในตูบ้ ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 ˚C ความชื้น 60%wb ทา
การสุ่ มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาไว้ท้ งั 4 อุณหภูมิ ทุก ๆ 3 วัน
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
วัดค่าสี ดว้ ย Colorimeter รุ่ น Minolta CR-10 (Konica Minolta sensing, Inc., Japan) ในหน่วย L* a* b* โดย L*
หมายถึง ค่าความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0 (มืด) จนถึง 100 (สว่าง) a* หมายถึง ค่าความเป็ นสี แดง (+) และค่าความเป็ นสี
เขียว (-) b* หมายถึง ค่าความเป็ นสี เหลือง (+) และค่าความเป็ นสี น้ าเงิน (-) การเปลี่ยนแปลงค่าสี ของแยมที่สภาวะ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิแตกต่างกัน จะถูกนามาคานวณหาค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (Total color difference,
∆E*) ได้จากสมการที่ 1
∆E* = [(∆L*)2 + (∆a*)2 +(∆b*)2]1/2

(1)

โดยที่ ∆L*, ∆a* และ ∆b* คือ ค่าความแตกต่างของสี ของ L* , a* และ b* ของผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกรที่
ผสมสารให้สีจากกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ ณ วันที่ 1 ของการทดลองเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ที่
ระยะเวลาต่างๆ
วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง UV-Visible Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 536 nm โดยวิเคราะห์
ค่าการดู ดกลืน แสงของแต่ล ะตัวอย่างทุ ก ๆ 10 นาที จนครบ 60 นาที เพื่ อหาค่าครึ่ งชี วิตของผลิ ตภัณ ฑ์ โดยใช้
หลักการสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์จานวน 3 ซ้ า
ค่าครึ่ งชีวิต (t1/2) คือ ระยะหรื อช่วงเวลาที่ใช้ไปเพื่อให้ปริ มาณสารลดลงเหลือครึ่ งหนึ่งอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.05) (ศุทธินี ลีลาเหมรัตน์, 2556) ค่าครึ่ งชีวิต (t1/2) คานวณได้จาก
ln ( Co/Ct ) = k x t
t1/2 = - ln0.5 / k

(2)
(3)

โดย Co คื อ ค่ าการดู ดกลื น แสงที่ λmax ที่ เวลา 0 นาที , Ct คือ ค่าการดู ดกลื น แสงที่ λmax ที่ เวลา t นาที , k คื อ
ค่าคงที่อตั รา
ผลกำรวิจัย
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ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (∆E*)

1. ผลการวิเคราะห์ค่าสี ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการทาแห้งแบบต่าง ๆ ที่สภาวะการเก็บรักษา
แตกต่างกัน
1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสี ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการอบแห้งโดยใช้ตอู้ บลมร้อนที่
สภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ
จากผลการวิเคราะห์ค่าสี ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการอบแห้งโดยใช้ตูอ้ บลมร้อนที่
สภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ พบว่า ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (∆E*) ของแยมแก้วมังกรที่เก็บรักษาไว้ที่ทุก
สภาวะมี แนวโน้ม เพิ่ มขึ้น ดังแสดงในรู ป ที่ 1 และค่า ∆E* มี ค่ามากกว่า 2 แสดงว่าตัวอย่างแยมแก้วมังกรมี การ
เปลี่ยนแปลงของสี ที่สามารถสังเกตเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า อย่างไรก็ตาม ค่า ∆E* ที่มีค่าระหว่าง 3-6 ยังถือว่าอยู่ในช่วง
ที่ยอมรับได้สาหรับการผลิตเชิงพาณิ ชย์ (ViewSonic Corporation, 2021) จากผลการทดลอง พบว่า แยมแก้วมังกรที่
เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็น มีการเปลี่ยนแปลงค่าความแตกต่างของสี โดยรวมน้อยมาก แสดงว่าการเก็บรักษาแยม
แก้วมังกรไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็นสามารถรักษาคุณภาพด้านสี ของแยมแก้วมังกรได้
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รู ปที่ 1 ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (Total color difference, ∆E*) ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจาก
กระบวนการอบแห้งโดยใช้ตูอ้ บลมร้อนในสภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ
1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสี ข องแยมแก้วมังกรที่ ผสมสารให้สีจากกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่
สภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ
จากผลการวิเคราะห์ค่าสี ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่
สภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ พบว่า ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (∆E*) ของแยมแก้วมังกรที่เก็บรักษาไว้ที่ทุก
สภาวะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั (รู ปที่ 2) และค่า ∆E* มีค่ามากกว่า 2 ซึ่งมนุษย์จะสามารถสังเกตเห็นได้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงของสี ในขณะที่ค่า ∆E* ของแยมแก้วมังกรที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม
(∆E*)

อย่างช้า ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเก็บรักษาในสภาวะอื่น ๆ ผูบ้ ริ โภคจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสี เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ แสดงว่า ที่อุณหภูมิแช่เย็นสามารถรักษาคุณภาพด้านสี ของแยมแก้วมังกรได้
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รู ปที่ 2 ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (Total color difference, ∆E*) ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจาก
กระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งในสภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ

ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (∆E*)

1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสี ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอยที่สภาวะ
การเก็บรักษาต่าง ๆ
จากผลการวิเคราะห์ค่าสี ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอยที่สภาวะ
การเก็ บ รั ก ษาต่ า ง ๆ พบว่า ค่ าความแตกต่ า งของสี โดยรวม (∆E*) ของแยมแก้ว มังกรมี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
ระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น
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รู ปที่ 3 ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (Total color difference, ∆E*) ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจาก
กระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอยในสภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ
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จากรู ปที่ 3 จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างแก้วมังกรที่ เก็บรักษาไว้ที่ ส ภาวะต่าง ๆ มีค่า ∆E* มากกว่า 2 แสดงว่า
ผูบ้ ริ โภคจะสามารถสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสี แยมแก้วมังกรระหว่างการเก็บรักษา

ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (∆E*)

1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสี ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสี ผสมอาหารสังเคราะห์ที่สภาวะเก็บรักษาต่าง ๆ
จากผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (∆E*) ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสี ผสมอาหารสี แดง
(Control) ที่สภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ พบว่า ตัวอย่างแยมแก้วมังกรที่ทุกสภาวะการเก็บรักษา มีการเปลี่ยนแปลง
ของสี โดยรวมแตกต่างกันออกไป (รู ปที่ 4) แต่ท้ งั นี้ พบว่าค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (∆E*) ของตัวอย่างแยม
แก้วมังกรที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็นและอุณหภูมิห้องมีค่าต่ากว่า 3 ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แสดงว่า
ผูบ้ ริ โภคจะไม่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงสี ของตัวอย่างแยมแก้วมังกรที่เก็บไว้ท้ งั 2 สภาวะนี้ได้
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รู ปที่ 4 ค่าความแตกต่างของสี โดยรวม (Total color difference, ∆E*) ของแยมแก้วมังกรที่ผสมสี ผสมอาหาร
สังเคราะห์ในสภาวะการเก็บรักษาต่าง ๆ
2. ผลการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีที่ได้จากกระบวนการต่าง ๆ
คานวณหาค่า k จากสมการที่ (2) นาค่า k ที่ได้มาคานวณหาค่าครึ่ งชีวิตของแยมแก้วมังกร ได้ค่าดังแสดงใน
ตารางที่ 1 พบว่า ค่าครึ่ งชีวิตของสารให้สีจากจากกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง มีค่าสู งที่สุดคือ 18.05 วัน
กระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอย มี ค่าครึ่ งชีวิต t1/2 เท่ากับ 12.55 วัน กระบวนการอบแห้งโดยใช้ตูอ้ บลมร้อน มีค่า
ครึ่ งชีวิต t1/2 เท่ากับ 11.55 วัน และตัวอย่างที่ผสมสี ผสมอาหารสังเคราะห์ มีค่าครึ่ งชีวิต t1/2 เท่ากับ 24.06 วัน
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ตำรำงที่ 1 ค่าครึ่ งชีวิต (t1/2) ของตัวอย่างแยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการต่าง ๆ
กระบวนกำร
Y = mx + b
k(hour-1) t1/2(hour-1)
1. กระบวนการ อบแห้งโดยใช้ตอู้ บลมร้อน y = 0.0025x + 0.4716 0.0025
277.25
2. กระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
y = 0.0016x + 0.4397 0.0016
433.22
3. กระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอย
y = 0.0023x + 0.373 0.0023
301.37
4. สี ผสมอาหาร
y = 0.0012x + 1.1876 0.0012
577.62
(สี แดง)

t1/2(day-1)
11.55
18.05
12.55
24.06

จากผลการทดลอง พบว่า ค่าครึ่ งชีวิต (t1/2) ของสารให้สีที่ได้จากกระบวนการทาแข็งแบบแช่เยือกแข็งมี
ค่าสู งสุ ด ดังนั้น กระบวนการทาแข็งแบบแช่ เยือกแข็งเป็ นวิธีการที่ เหมาะสมที่ สุ ดสาหรั บการผลิ ตสารให้สี จาก
เปลือกแก้วมังกร
สรุปและอภิปรำยผล
1. ตัวอย่างแยมแก้วมังกรที่ ผสมสารให้สีจากทั้ง 3 กระบวนการมีสีซีดจางลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างที่
ผสมสี ผสมอาหารสังเคราะห์ ค่า ∆E* ของแยมแก้วมังกรทุกตัวอย่างมีค่าเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่า ∆E* ที่ได้
มีค่าน้อยกว่า 3 ซึ่งเป็ นค่าความแตกต่างของสี โดยรวม แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถรับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงค่าสี ได้
ด้วยตาเปล่า
2. จากการทดสอบการเก็บรักษาแยมแก้วมังกรในสภาวะต่าง ๆ พบว่า สี ของแยมแก้วมังกรมีการเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุดเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็น (5 ˚C) จึงสามารถสรุ ปได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพของแยมแก้วมังกร
โดยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น สามารถรักษาคุณภาพของแยมแก้วมังกรไว้ได้นานที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
วิธีการเก็บรักษาแบบอื่น
3. จากการคานวณหาค่าครึ่ งชีวิต พบว่า แยมแก้วมังกรที่ผสมสารให้สีจากกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
(Freeze dry) มีค่าครึ่ งชีวิตสู งที่สุดเท่ากับ 18.05 วัน จึงสามารถสรุ ปได้ว่า สารให้สีจากกระบวนการทาแห้งแบบแช่
เยือกแข็งมีความคงตัวมากที่สุดและกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็ นกระบวนการที่เหมาะสมในการผลิต
สารให้สีจากเปลือกแก้วมังกร
จากการทดลอง สรุ ปได้ว่าการใช้สารให้สีจากกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งร่ วมกับการเก็บรักษาแยม
แก้วมังกรไว้ที่อุณหภูมิแช่เย็น จะช่วยรักษาคุณภาพทางด้านสี ของแยมแก้วมังกรไว้ได้ดีที่สุด
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาแนวทางและวิธีการลดปริ มาณของเสี ยประเภทรอยไหม้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉี ด
ขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการสาหรับการวิเคราะห์และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การใช้การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (FMEA) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรื อ แผนผังสาเหตุและผล และทฤษฎีของทาโร ยามาเน่ เพื่อกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการทาการศึกษาวิจยั ผลการวิจยั พบว่า เมื่อทาการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน -ความเร็ วสกรู
และเวลาในการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว ส่ งผลให้จานวนของเสี ยประเภทรอยไหม้ลดลง โดยอุณหภูมิที่มีความ
เหมาะสมคือ 150 องศาเซลเซียส แรงดันสกรู คือ 140 บาร์ และความเร็ วสกรู 55 เมตรต่อวินาที และเวลาในการฉี ด
ขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์วที่มีความเหมาะสมคือ 80 วินาที โดยผลการดาเนิ นการปรับปรุ งทาให้จานวนของเสี ยประเภท
รอยไหม้ลดลงจากเดิม 52.71 % คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 59,000 บาทต่อปี
คำสำคัญ: การลดของเสี ย รอยไหม้ FMEA กระบวนการฉี ดขึ้นรู ป
Abstract
This work aims to define the waste reduction solutions in PVC ball valve injection process, by using the
industrial engineering tools. The burned mark was focused to investigated in this study. The FMEA ( Failure
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Modes and Effects Analysis) was used for analyzing the failure and effect of machine problems. The causes of
problem were analyzed by applying Fish Bone Diagram. Moreover, the size of sampling was defined by using
Taro Yamane theory. The results from this study, the parameters of ejection machine (melting temperature, screw
pressure-velocity, ejection time) were investigated for reducing the burnt PVC ball valve. The optimal parameters
are 150 ˚C of melting temperature, 140 bar – 55 m/ s of screw pressure-velocity and 80 s of ejection time,
respectively. After the injection machine was controlled with the optimal parameters, the burnt PVC ball valve
waste reduced to 52.71% and cost was reduced about 1,788 USD/year.
Keyword: Defect reduction, Burned mark, FMEA, Injection process
บทนำ (Introduction)
ปั จจุบ ันอุตสาหกรรมผลิ ตและขึ้นรู ปพลาสติ กในประเทศไทยมี การขยายการลงทุนและกาลังการผลิ ต
ส่ งผลให้มีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการการใช้สินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นปั ญหาของเสี ยก็มี
แนวโน้มเกิดเพิ่มมากขึ้นไปด้วย และส่ งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของบริ ษทั ทาให้โรงงานต้องหาวิธีและปรับตัวที่
จะอยู่ ร อดในภาวะการแข่ ง ขัน ที่ เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ นการปรั บ ปรุ ง และการเพิ่ ม ก าลัง การผลิ ต ของ
กระบวนการ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั จานวนมากได้มีความคิดเห็นในทางเดียวกันนั้นคือ
เหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้างต้น เป็ นแนวคิ ด ให้ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง พัฒ นาเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผู ผ้ ลิ ต ที่ ผ ลิ ต ด้ว ย
กระบวนการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก [1-3] ผูว้ ิจยั จึงศึกษาแนวทางการลดปริ มาณของเสี ยในกระบวนการที่มีผลกระทบ
ต่อต้นทุนรวมของบริ ษทั สาหรับในกระบวนการการขึ้นรู ปพีวีซี Ball valve พบว่า จะการศึกษาเบื้องต้นของเสี ย
ประเภทรอยไหม้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์วของฝ่ ายผลิตในบริ ษทั กรณี ศึกษา เป็ นปัญหาที่มี
ความถี่ แ ละปริ ม าณการเกิ ด ขึ้ น มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ข้อ เสี ย อัน เกิ ด จากสาเหตุ อื่ น ๆ ดัง นั้ น คณะผู ้วิ จัย จึ ง
ทาการศึกษาวิจยั ข้อมูลและหาแนวทางในปรับปรุ งเพื่อการลดของเสี ยชนิ ดรอยไหม้ และนาไปสู่ การลดของเสี ยที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการได้ โดยผลที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา และ
แนวทางในการลดของเสี ยขายผลไปยังส่วนของการผลิตอื่น ของบริ ษทั กรณีศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ (Research Objective)
เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีในการลดปริ มาณของเสี ยประเภทรอยไหม้ในกระบวนการผลิตพีวีซีบอลวาล์ว
วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology)
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1. กำรศึ กษำ กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลขั้นตอนกำรฉี ดขึ้นรู ป และกำรวิเครำะห์ ปัญหำของเสี ยในกระบวนกำรขั้นรู ป
PVC ball balve
งานวิจยั นี้ได้เป็ นการศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ดว้ ยการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการชนิ ดต่างๆ ตัวแปรที่มีผลต่อสาเหตุการเกิดปั ญหาจากการฉี ดขึ้นรู ป
พลาสติก [4] และได้นาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (QC 7 tools) [5] สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ใน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลความถี่ในการเกิดปัญหา คือ ใบตรวจสอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแสดงผลข้ อมูล
คือ แผนผังก้างปลา และแผนภู มิช นิ ดต่างๆ เช่ น แผนภู มิ แท่ ง ซึ่ งในการใช้เครื่ องมื อคุ ณภาพทั้ง 7 อย่าง จะต้อง
คานึ งถึงลักษณะ ชนิดของข้อมูลที่ได้ รวมถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง เพื่อในการวิเคราะห์จะได้
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
จากนั้นใช้ส่วนหนึ่ งของของการจัดการการผลติแบบลีน คือ ความสู ญเสี ย 7 ประการ [6] ซึ่งเป้าหมายสู งสุ ด
ของการจัดการผลิตแบบลีน คือ การกาจัดความสู ญเปล่าทั้งหมด ความสู ญเปล่า นั้นคือ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เพิ่มต้นทุน
หรื อเวลา โดยปราศจากการเพิ่มคุณค่า ได้แก่ ความสู ญเปล่าที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป, ความสู ญเปล่าที่เกิดจาก
การรอคอย
, ความสู ญเปล่าที่เกิดจากการขนส่ ง, ความสู ญเปล่าที่เกิดจากการดาเนินการผลิต, ความสู ญเปล่าที่
เกิดจากสิ นค้าคงคลัง, ความสู ญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหว, และความสู ญเปล่าที่เกิดจากชิ้นงานมีขอ้ บกพร่ อง
และของเสี ย ทั้งนี้ในงานวิจยั นี้จะเป็ นการศึกษาความสู ญเปล่าที่เกิดจากข้อบกพร่ องของชิ้นงานและของเสี ยที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป PVC ball valve
2. กำรวิเครำะห์ สำเหตุของปัญหำโดยกำรวิเครำะห์ อำกำรขัดข้ องและผลกระทบ [7]
การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) หรื อ FMEA เป็ นเทคนิค
สาหรับการเพิ่มความไว้วางใจแก่ผลิตภัณฑ์ ลดอัตราขัดข้องของผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่ มแรกและระยะการใช้งานปกติ
จะเน้นที่การคาดการณ์ปัญหา แล้วจึงคาดการณ์ถึงปั ญหา หรื อลักษณะข้อบกพร่ อง วิธีการนี้ผวู ้ ิเคราะห์ตอ้ งมีความรู ้
พื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่กาลังวิเคราะห์ปัญหา และประเมินให้คะแนนตามความเป็ นจริ งที่มีความเสี่ ยงมากที่สุด
3. กำรเลือกขนำดของกลุ่มตัวอย่ ำง (Sampling Size) [8]
กรณีทราบขนาดของประชากร โดยการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยสามารถคานวณได้ตามสมการที่ 1
N
(1 + N(e2 ))

สูตร

n=

(1)

เมื่อ

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ โดยกาหนดเป็ น ±0.05
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โดยจากข้อมูลยอดการผลิตของ 2 เดือนแรกของปี พบว่า ผลิตภัณฑ์ C1 มียอดการผลิต 475,741 ชิ้น C2 มี
ยอดการผลิต 280,743 ชิ้ น C3 มียอดการผลิต 287,700 ชิ้ น C4 มียอดการผลิต 60,500 ชิ้ น และ C5 มี ยอดการผลิ ต
86,975 ชิ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์ C1 ในการทดลองวิจยั เนื่องจากมีปริ มาณการผลิตมากที่สุด และจาก
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีของทาโร ยามาเน่ สามารถทราบค่ากลุ่มตัวอย่างที่จะนามาใช้ในการทดลองใน
งานวิจยั นี้ คือ 400 ชิ้น
ผลกำรวิจัย (Results)
1. ขั้นตอนกำรฉีดชิ้นงำนพลำสติก
กระบวนการในการขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว เป็ นดังภาพที่ 1 เริ่ มจากการนาเม็ดพลาสติกใส่ ในกรวยเติม ใส่
ปะเก็นและลูกบอล เครื่ องฉี ดทาการฉี ดพลาสติกเข้าสู่ แม่พิมพ์ เมื่อพลาสติกเข้าไปยังแม่พิมพ์ทาให้แม่พิมพ์เกิดการ
หล่อเย็น และเปิ ดแม่พิมพ์และนาชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ซึ่ งในตอนต้นจะเป็ นการปรับพารามิเตอร์ ของเครื่ องฉี ด
ก่อนการฉี ดขึ้นรู ปดังกล่าว
2. กำรวิเครำะห์ เสี ยที่เกิดขึน้ ในกระบวนกำรฉีดขึน้ รู ป PVC Ball Valve
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลปริ มาณของเสี ยในหนึ่ งปี ดังแสดงในภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ตามลาดับ
ซึ่งจากการเก็บข้อมูลดังภาพที่ 2 พบว่าปริ มาณของเสี ยประจาปี 2561 เดือนธันวาคม 2560 เกิดของเสี ย 5.52 % เดือน
มกราคม เกิดของเสี ย 4.54 % เดือนกุมภาพันธ์ เกิดของเสี ย 3.83 % เดือนมีนาคม เกิดของเสี ย 5.71 % เดือนเมษายน
เกิดของเสี ย 5.71 % เดือนพฤษภาคม เกิดของเสี ย 5.36 % เดือนมิถุนายน เกิดของเสี ย 4.27 % เดือนกรกฎาคม เกิด
ของเสี ย 7.37 % เดือนสิ งหาคม เกิดของเสี ย 9.85 % เดือนกันยายน เกิดของเสี ย 9.24 % เดือนตุลาคม เกิดของเสี ย
8.43 % และเดื อนพฤศจิ ก ายน เกิ ด ของเสี ย 7.1 % รวมปริ ม าณของเสี ย ทั้งสิ้ น 87,753 กิ โลกรั ม คิดเป็ นของเสี ย
6.41 %
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รู ปที่ 1 กระบวนการผลิตพีวีซีบอลวาล์ว
9.24

8.43

7.37
5.71

7.1

5.36

รู ปที่ 2 เปอร์เซ็นต์ของเสี ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป PVC Ball Valve แต่ละเดือน
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Month 12

Month 11

Month 10

Month 9

Month 6

Month 5

Month 4

Month 8

4.27

3.83

Month 3

Month 2

4.54

5.71

Month 7

5.52

Month 1

% defects

9.85
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% defects

61.35

20.2
8.83

รอยไหม

ฉีดไม่เต็ม

มีสิ่งเจือปน

5.74

เกิดครีบ

2.76

1.13

ขนาดไม่ได ปะเก็นเสีย

รู ปที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของเสี ยแต่ละประเภท ประจาปี
จากการเก็ บ ข้อ มู ล ปริ ม าณของเสี ย แต่ ล ะประเภท ประจ าปี 2561 พบว่ า จ านวนของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการผลิ ต ซึ่ ง พบว่าสามารถคิ ดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ของเสี ย คือ ของเสี ย ประเภทรอยไหม้ 61.35 % ของเสี ย
ประเภทฉี ดไม่เต็ม 20.20 % ของเสี ยประเภทมีสิ่งเจือปน 8.83 % ของเสี ยประเภทเกิดครี บ 5.74 % ของเสี ยประเภท
ขนาดไม่ได้ 2.76 % และของเสี ยประเภทปะเก็นเสี ย 1.13 % ซึ่งปริ มาณของเสี ยแต่ละประเภทดังกล่าว แสดงดังภาพ
ที่ 3 โดยลักษณะของของเสี ยแต่ละประเภทแสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ประเภทของเสี ยที่เกิดจากการฉีดพลาสติก
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3. กำรวิเครำะห์ ควำมรุนแรงและสำเหตุของปัญหำ
ซึ่ งจากการประเมิ น การเลื อ กสาเหตุ ข องปั ญ หานี้ นั้ น เมื่ อ ท าการวิ เคราะห์ พ บว่ า ปั ญ หาที่ ไ ด้ค ะแนน
ผลกระทบมากที่สุดมีอยู่ 2 ปั ญหา นัน่ คือของเสี ยประเภทรอยไหม้ และฉี ดไม่เต็ม จากการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว
ซึ่งได้คะแนนการประเมินอยู่ที่ 720 คะแนน ผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือกปั ญหารอยไหม้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เพราะการฉี ด
ขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว เมื่ อเกิดของเสี ยประเภทรอยไหม้ เวลาที่นาไปรี ไซเคิลจะทาให้คุณภาพของเม็ดพลาสติกที่
นามารี ไซเคิลในครั้งต่อไป คุณภาพลดลง ผูว้ ิจยั จึงได้นามาประเมินเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่จะนาไปศึกษาต่อไป
แสดงรายละเอียดดังใน ตารางที่ 1
สูตร
เมื่อ

(2)

RPN = S  O  D

S = ความรุ นแรงของผลกระทบจากข้อบกพร่ อง
O = ความถี่ของผลกระทบจากข้อบกพร่ อง
D = ความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตและความสามารถในการตรวจสอบ

ตำรำงที่ 1 ตารางประเมินความเสี่ ยงจากรอยไหม้และการฉีดไม่เต็ม
ลักษณะข้อบกพร่ อง
รอยไหม้
ฉีดไม่เต็ม

S
9
9

คะแนนประเมิณ
O
10
10

D
8
8

คะแนนรวม
RPN
720
720

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดรอยไหม้จากกระบวนการฉี ดชิ้นงานพลาสติกพีวีซีบอลวาล์วเบื้องต้นจาก
แผนผังก้างปลา สามารถนาสาเหตุของปัญหา มาเสนอแนวทางการแก้ไขได้ ดังแสดงในตารางที่ 2

รู ปที่ 5 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาลักษณะของเสี ยประเภทรอยไหม้ดว้ ยแผนภูมิกา้ งปลา
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ตำรำงที่ 2 แนวทางการแก้ไขรอยไหม้จากกระบวนการฉี ดชิ้นงานพลาสติกพีวีซีบอลวาล์ว

อภิปรำยผล (Discussion)
1. กำรตรวจสอบควำมพร้ อมของอุปกรณ์ และเครื่ องจักร
˗ ตรวจสอบสภาพเครื่ องจักรให้พร้อมก่อนทาการทดลองการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว เพื่อที่การทดลองจะได้
เป็ นมาตรฐานในการจัดทาต่อไป ทาการปรับปรุ งแผงวงจรไฟของเครื่ องจักรที่ 21
˗ อุ ณหภู มิ แม่ พิ มพ์ PVC โดยอุ ณหภู มิ ที่ ว ดั ได้ คื อ 39 °C อ้างอิ งจาก Asia Billion Innovational Technology Limited ผู ้ผลิ ต
แม่พิมพ์ (mold) สาหรับฉีดพลาสติก พบว่า อุณหภูมิแม่พิมพ์ PVC ควรอยูร่ ะหว่าง 20 - 50 °C
2. กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
อุณหภูมิที่ใช้ ในกำรฉีดขึน้ รู ป PVC Ball Valve
จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิลาดับที่ 1 เกิดอัตราส่ วนของเสี ย 1.01 % ลาดับที่ 2 เกิดอัตราส่ วนของเสี ย
1.26 % ลาดับ ที่ 3 เกิดอัตราส่ วนของเสี ย 2.82 % และลาดับที่ 4 เกิดอัตราส่ วนของเสี ย 4.71 % ซึ่ งพบว่าอุณหภูมิ
ลาดับที่ 1 เกิดอัตราส่ วนรอยไหม้นอ้ ยที่สุด แต่เกิดของเสี ยประเภทอื่นเกิดขึ้น ทาให้เสี ยต้นทุนไปกับของเสี ยที่ผลิต
มากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกใช้อุณหภูมิลาดับที่ 2 เพื่อใช้ในการทดลองแรงดันสกรู ความเร็ วสกรู และเวลาในการฉี ดขึ้น
รู ปพีวีซีบอลวาล์ว ตามลาดับ ดังแผนภูมิในรู ปที่ 6
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รู ปที่ 6 เปอร์เซ็นต์ของเสี ยที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการฉี ดขึ้นรู ปเปลี่ยนไป
แรงดันและควำมเร็วสกรูในกำรฉีดขึน้ รู ป PVC Ball Valve
การทดลองหาค่าแรงดันสกรู ที่ใช้ในการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว พบว่า แรงดันสกรู ที่ 130 bar ความเร็ วสก
รู ที่ 45 m/s แรงดันสกรู ที่ 135 bar ความเร็ วสกรู ที่ 50 m/s และแรงดันสกรู ที่ 140 ความเร็ วสกรู ที่ 55 m/s ไม่พบการ
เกิดอัตราส่ วนของเสี ย ส่ วนแรงดันสกรู ที่ 145 bar ความเร็ วสกรู ที่ 60 m/s เกิดอัตราส่ วนของเสี ยคิดเป็ น 1.26 % ซึ่ ง
พบว่าแรงดันและความเร็วสกรู ลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 แม้วา่ ไม่พบการเกิดอัตราส่วนของเสี ย แต่พบว่าเกิดของเสี ย
ประเภทอื่นเกิดขึ้น คือ ของเสี ยประเภทฉี ดไม่เต็ม ทาให้เสี ยต้นทุนไปกับของเสี ยที่ผลิตมากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกแรงดัน
และความเร็ วสกรู ลาดับที่ 3 คือ แรงดันสกรู ที่ 140 bar และความเร็ วสกรู ที่ 55 m/s ซึ่ งไม่พบการเกิดอัตราส่ วนของ
เสี ยมาใช้ในการวิจยั ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 เปอร์เซ็นต์ของเสี ยที่เกิดขึ้นเมื่อความเร็ วและแรงดันของสกรู ที่ใช้ในการฉี ดขึ้นรู ปเปลี่ยนแปลงไป
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เวลำที่ใช้ ในกำรฉีดขึน้ รู ป PVC Ball Valve
การทดลองหาเวลาในการฉี ด ขึ้ น รู ป พี วี ซี บ อลวาล์ว พบว่า เวลาในการฉี ด ที่ 80 วิ น าที ไม่ พ บการเกิ ด
อัตราส่ วนของเสี ย เวลาในการฉี ดที่ 85 วินาที พบการเกิดอัตราส่ วนของเสี ย 0.75 % เวลาในการฉี ดที่ 90 วินาที พบ
การเกิดอัตราส่ วนของเสี ย 1.26 % และหากใช้เวลาในการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์วที่ 95 วินาที พบการเกิดอัตราส่วน
ของเสี ย 2.30 % ดังแสดงในรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 เปอร์เซ็นต์ของเสี ยที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่ใช้ในการฉี ดขึ้นรู ปเปลี่ยนแปลงไป
3. แนวทำงในกำรแก้ ไขปรับปรุงด้ วยกำรบริหำรจัดกำรด้ ำนบุคลำกรและวัตถุดิบ
กำรเพิม่ ทักษะและพัฒนำบุคลำกร
˗ จัดอบรมพนักงานประจาสัปดาห์ สาหรับการปรับตั้งค่าเงื่อนไขที่เหมาะสมของเครื่ องจักร
˗ จัดทามาตรฐานตัวอย่างลักษณะของเสี ย เพื่อให้พนักงานตัดสิ นใจแยกของเสี ยได้
กำรปรับปรุงวัตถุดิบ
˗ คัดแยกสิ่ งเจือปนที่มาพร้อมเม็ดพลาสติกออกก่อนนาเข้าสู่ ฮอปเปอร์ ดังรู ปที่ 9 (ซ้าย)
˗ คัดแยกลักษณะของเสี ยที่เกิดจากรอยไหม้จากการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์ว เพื่อนาไปรี ไซเคิลแยกจากของ
เสี ยประเภทอื่นๆ ดังรู ปที่ 9 (ขวา)
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รู ปที่ 9 สิ่ งเจือปนที่ปนมากับเม็ดพลาสติก (ภาพซ้าย) ทาให้เกิดของเสี ยประเภทรอยไหม้ (ภาพขวา)
สรุปผลกำรวิจัย (Conclusions)
พำรำมิเตอร์ ที่เหมำะสมกับกำรฉีดขึน้ รู ปพีวีซีบอลวำล์ ว คือ
˗ อุณ หภู มิ ที่ มี ค วามเหมาะสม คื อ อุณ หภูมิ ล าดับแรก 150 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิ ล าดับ สอง 155 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิลาดับสาม 160 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิลาดับสี่ 165 องศาเซลเซียส
˗ แรงดันสกรู และความเร็วสกรู ที่มีความเหมาะสม คือ 140 บาร์ และ 55 เมตรต่อวินาที
˗ เวลาในการฉี ดขึ้นรู ปพีวีซีบอลวาล์วที่มีความเหมาะสม คือ 80 วินาที
ซึ่ งจากการทดลองสมมติฐานการวิจยั และการปรับปรุ งด้าน พบว่าก่อนการปรับปรุ งรอยไหม้อยู่ที่ 425 ชิ้น
คิดเป็ นมูลค่า 4,717 บาท และหลังการปรับปรุ ง พบว่าหลังการปรับปรุ งรอยไหม้ อยู่ที่ 201 ชิ้น คิดเป็ นมูลค่า 2,231
บาท ลดลง 52.71 %
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
˗ ควรคัดแยกของเสี ยประเภทรอยไหม้และของเสี ยประเภทฟองอากาศออกจากกันผลการดาเนิ นงานวิจยั
พบว่าก่อนการปรับปรุ งมีของรอยไหม้และฟองอากาศรวมอยู่ดว้ ยกัน 389 ชิ้น และหลังการแยกรอยไหม้
ออกจากฟองอากาศพบว่ามีรอยไหม้ 189 ชิ้น
˗ ควรกาหนดเวลาในการฉี ดผลิตภัณฑ์ให้สัมพันธ์กบั ยอดการผลิตของแต่ละวัน ไม่ให้เวลาฉีดมากจนเกินไป
อาจทาให้รอยไหม้เกิดขึ้นได้
˗ ควรแยกของเสี ยประเภทรอยไหม้ออกจากของเสี ยประเภทอื่นๆ เพื่อไม่ให้ของเม็ดพลาสติกมีคุณภาพลดลง
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บทคัดย่อ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ได้ถูกนามาใช้ในกิจกรรมอย่างแพร่ หลายใน
หลายประเทศ สาหรับประเทศไทยที่ยงั พึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหลักก็ได้มีการนาเอาระบบ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ไปใช้ในหลายกิ จกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับการสร้ างรายได้ จากแหล่งท่ องเที่ ย วในอาเภอบางแพ
จังหวัดราชบุ รี ที่ มี แหล่งท่ องเที่ ย วทางเกษตรและวัฒ นธรรมที่ มี ศัก ยภาพ เพี ย งแต่ย งั ขาดการประชาสั มพัน ธ์ที่
เพียงพอในการให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเที่ยว ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูจ้ ดั ทาจึงแนวคิดใน
การนาแชทบอท (Chatbot) เข้ามาส่ งเสริ มการให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอบางแพ เพื่อสร้างโอกาสในการ
แข่งขันและและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชน แชทบอทในงานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์จดั ทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ ม
แนะนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม อาเภอบางแพ จ.ราชบุรี โดยใช้โปรแกรม Dialogflow และติดต่อกับ
ผูใ้ ช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line หลังจากสร้างโปรแกรมเสร็ จสิ้ นแล้วจึงมีการทดสอบการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและความพึ งพอใจของผูใ้ ช้ด้ว ยการวัด ความสามารถในการใช้ง าน
(Usability Testing) ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อแชทบอท “มาก” (x̅ = 3.80) สาหรับจุดเด่น
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ที่สุดของแชทบอทคือ การใช้งานง่ายโดยไม่ตอ้ งมีให้คาแนะนา (x̅ = 4.74) ตรงกันข้ามกับจุดที่ตอ้ งพัฒนามากที่สุด
คือ ความครอบคลุมเนื้ อหาในหลักไวยากรณ์ และคาศัพท์แสลงในภาษาไทย (x̅ = 2.30) ดังนั้น หากมีการพัฒนา
ระบบที่ มีความคล้ายคลึ งกันกับ แชทบอทนี้ ในโอกาสหน้า ผูว้ ิจยั เห็ นควรเพิ่ มในส่ วนหัวข้อเจตนา (Intent) ใน
แชทบอทให้มากขึ้นโดยมุ่งหวังให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลักไวยากรณ์และคาศัพท์แสลงในภาษาไทย
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน แชทบอท การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
Abstract
Artificial Intelligence ( AI) technology has been widely used in various activities in many countries.
Thailand, which still heavily relies on the tourism industry’s revenues, also has used AI in many activities. The
importance of tourism is consistent with the income generated from tourist attractions in Bang Phae district, in
Ratchaburi province. This district has many potential agricultural and cultural attractions. However, it still lacks
enough public relations. Providing information to tourists and raising awareness for the beauty of this district as a
potential tourism hotspot in Thailand remains a challenge. Because of this challenge, the researchers developed
the idea to create a Chabot application to provide tourism information on the Bang Phae district area and promote
agricultural and cultural tourism. The utilization of the Chabot aims to improve the district’s competitiveness in
the tourism sector and increase the income from the tourism business in this community. Additionally, the
developed Chabot application intends to promote and recommend the Bang Phae district, Ratchaburi province, as
a tourist destination. To analyze the effectiveness, efficiency and user’s satisfaction, the researchers tested the app
with a sample group under real-life conditions. Furthermore, they evaluated the user experience according to key
quality components which define usability. Overall, users were pleased with the Chabot. The overall satisfaction
with the system was good ( x ̅ = 3. 80) . The highest score resulted from the application’ s user-friendliness
(x ̅ = 4.74). Users found that they can rely on the Chabot, that the app is easy to apply and that no external guide
is needed to use the app. The lowest score resulted from language misunderstandings. Especially understanding
idioms, particular phrases, and correct Thai sentence structure (x ̅ = 2.30) was difficult for the app. Because of
these challenges, the Chabot very often could not provide users with the expected content. As a research result,
the researchers concluded that they must improve the application by increasing the input, especially idioms and
Thai phrases. In this way, customer satisfaction with the app can be improved.
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บทนำ (Introduction)
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้มีการนาเอาระบบปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
มาใช้โดยที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ จะมีความสามารถคล้ายคลึงหรื อมีพฤติกรรมที่เลียนแบบมนุษย์ เช่น สื่ อสารกับ
มนุษย์ มีประสาทสัมผัส มีการเรี ยนรู ้ และมีการกระทาอย่างมีเหตุผล เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าความสามารถของ AI นั้น
สามารถพัฒ นาไปได้อ ย่างก้า วไกล ด้วยเหตุ น้ ี เองจึ ง ได้มี ก ารน าระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ม าใช้ง านในหลายด้า น
(Walczak, 2016) ระบบแชทบอท (Chatbot) ถื อ เป็ นระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ช นิ ด หนึ่ งที่ มี ค วามสามารถในการ
สนทนาและมีความเข้าใจในภาษาธรรมชาติ จะมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต้นแบบซึ่งสามารถคาดเดาประโยคถัดไปได้
จากบริ บทสนทนาก่อนหน้า (Burgess, 2018) จึงทาให้คู่สนทนารู ้สึกเสมือนกับการสนทนากับคนซึ่ งได้มีการนา
ระบบแชทบอทมาใช้ในหลายงานเช่ นกัน เช่ น ระบบแนะนาการสมัครงาน ระบบสั่ งสิ นค้าออนไลน์ ระบบให้
คาแนะนาสิ นค้า เป็ นต้น ผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook และแอปพลิเคชัน Line ซึ่งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
ส าหรั บ พื้ น ที่ อ าเภอบางแพ จัง หวัด ราชบุ รี เป็ นแหล่ ง ที่ อุ ด มไปด้ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ ประชากรมี
การประกอบอาชี พที่ หลากหลายทั้งทาเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ซึ่ งเกษตรกรในอาเภอบางแพเป็ นผูผ้ ลิตมีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่สูง ทาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี โดยจะพบแปลงเกษตรที่ได้รับผลสาเร็ จอย่าง
มาก เช่น ไร่ ปลูกรักซึ่งเป็ นฟาร์มเกษตรอินทรี ย ์ The Blooms Orchid Park อุทยานกล้วยไม้ในสวนป่ า และสวนชมพู่
ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน GAP ("เกษตรสร้ า งชาติ : ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร จ.ราชบุ รี ," 2560) เป็ นต้น นอกจากด้า น
เกษตรกรรมที่เป็ นจุดเด่นแล้ว อาเภอบางแพยังมีแหล่งศิลปวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอีกด้วย โดยที่
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางเกษตรและวัฒ นธรรมเหล่ านี้ ใ นอาเภอบางแพมี ศ ัก ยภาพและสามารถพัฒ นาให้เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว เชิงเกษตรและวัฒนธรรมได้ ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริ มการท่องเที่ยวและการให้ขอ้ มูล
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในพื้นที่ดงั กล่าว ผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดในการนาแอปพลิเคชันแชทบอทเข้ามา
ส่ ง เสริ ม และให้ ข ้อมู ล การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อาเภอบางแพ เพื่ อ สร้ างโอกาสในการแข่ งขัน และเพิ่ ม รายได้จาก
การท่องเที่ยวให้ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย (Research Objective)
1. เพื่อพัฒนาแชทบอทสาหรับให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อหาประสิ ทธิภาพของแชทบอทด้วยวิธีการวัดความสามารถในการใช้งาน (Usability)
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ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้อง
1. ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
คือ ศาสตร์ แขนงหนึ่ งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีพ้ืนฐานมาจากวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชีววิทยา จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับกระบวนการเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์
โดยมีเป้ าหมายคือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์) โดยให้มีพฤติ กรรมเลียนแบบมนุษย์
รวมทั้งเลียนแบบความเป็ นอัจฉริ ยะของมนุ ษย์ดงั ต่อไปนี้ ระบบจะต้องมีความสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ ซี่ งการ
ทางานจะต้องประสานงานระหว่างส่ วนประกอบของหุ่ นยนต์ (Robotics) โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถรับทราบและ
ตอบสนองพฤติกรรมและภาษา (ระบบการมอง และ การออกเสี ยง) การเลียนแบบความเชี่ยวชาญและการตัดสิ นใจ
ของมนุ ษย์ (ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ) ระบบดังกล่าวยังต้องแสดงความสามารถทางตรรกะ การใช้เหตุผล สัญชาตญาณ
และใช้หลักการสมเหตุสมผล (Common sense) ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกับมนุษย์ (วิศิษฐ์ศกั ดิ์ บุญจิตต์และคณะ,
ม.ป.ป.)
2. แชทบอท (Chat Bot)
คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งที่สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้โดยอัตโนมัติผา่ นการสนทนาในช่องทางได้
ตลอดเวลา 24 ชั่ว โมง นอกจากนี้ แชทบอทเป็ นการจาลองการสนทนาซึ่ งเป็ นการเข้า ใจภาษาธรรมชาติ ข อง
คอมพิวเตอร์ โดยจะต้องมีการเตรี ยมการเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ผา่ นทางคลังข้อมูล
ที่มีโดเมนเฉพาะและจะต้องมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต้นแบบ หนึ่งในความสามารถของแชทบอทคือ การเรี ยนรู ้และ
การคาดการณ์ประโยคถัดไปจากคู่สนทนา ซึ่งจะช่วยลดความจาเป็ นในการใช้งานกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต้นแบบให้
น้อยลง (Vinyals & Le, 2015) โดยมีโปรแกรมที่ ใช้ในปั จจุบนั เช่น บริ ษ ทั Google ได้ส ร้างโปรแกรมแชทบอท
สนทนาภายใต้ชื่อ Dialogflow (2019) ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากบริ ษทั API.AI ที่บริ ษทั Google ได้ซ้ือกิจการมาโดยที่ผา่ น
มา Dialogflow ที่ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการสร้ า งบทสนทนา (Actions) ที่ เชื่ อ มต่ อ กับ ผู ้ช่ ว ยส่ ว นตัว Google
Assistant โดย Dialogflow ใช้เทคนิ ค ด้าน machine learning และ natural language processing (NLP) ท าให้เข้าใจ
การสนทนาของมนุ ษ ย์ ซึ่ งตัว โปรแกรมสามารถใช้ไ ด้กับ บริ ก ารหลากหลายโดยท าการเชื่ อ มต่ อ กับ Alexa,
Facebook, Twitter, Slack, Cortana ได้ ทั้งนี้ โปรแกรมยังสามารถเชื่ อมต่อกับ บริ การแปลงเสี ยงพูด Google Cloud
Speech-to-Text ได้ จากงานวิจยั Konstantin (2017) พบว่า โปรแกรมที่มีความแม่นยาในการคัดแยกคาพูดสู งสุ ดสาม
ลาดับแรกได้แก่ IBM Watson (0.977) Google Dialogflow (0.996) และ Microsoft Luise (0.992) ตามลาดับ
3. การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน (User Interface Design)
ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งาน (User Interface : UI) คือ สื่ อกลางในการติดต่อระหว่างผูใ้ ช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์
โดยที่ ท้ งั ด้านอุ ปกรณ์ และซอฟต์แวร์ ต่างก็ ตอ้ งมี ส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้งานทั้งนั้น (Johnson, 2020) โดยเฉพาะทางด้าน
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ซอฟต์แวร์ที่มีองค์ประกอบตั้งแต่ ส่ วนนาเข้า (Input) ส่ วนประมวลผล (Process) และส่ วนผลลัพธ์ (Output) ซึ่งเป็ น
การแสดงผลลัพ ธ์ อ อกทางจอภาพ ซึ่ งในปั จ จุ บัน ที่ ผู ้ใ ช้ นิ ย มใช้ ร ะบบปฏิ บัติ ก าร Windows ต่ า งก็ ล ้ว นแต่ มี
องค์ป ระกอบย่อยทุ ก ส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ ส่ วนติ ดต่ อผูใ้ ช้งานที่ ส วยงามที่ เรี ยกว่า “สื่ อ ประสานแบบกราฟฟิ ก”
(Graphic User Interface: GUI) โดยสามารถออกแบบสื่ อ ประสานให้ มี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช่ น เมนู ค าสั่ ง
แบบฟอร์ม การเล่นวีดิโอ เป็ นต้น เช่นเดียวกันกับการออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานไม่วา่ จะเป็ นระบบปฏิบตั ิการ เว็บ
เพจ หรื อสมาร์ ทโฟน ต่างล้วนมีจุดมุ่ งหมายเดียวกันคือ เพื่ อใช้เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กับระบบ
กล่าวคือ สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้ทกั ษะส่ วนบุคคลน้อย มีการฝึ กอบรมการใช้งานน้อย เพิ่มมาตรการออกแบบส่วน
ติดต่อผูใ้ ช้งานในระบบ ซึ่งการออกส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานจึงถือเป็ นหัวใจสาคัญต่อการบ่งชี้ถึงความสาเร็ จในการสร้าง
และพัฒ นาระบบคอมพิ ว แตอร์ เป็ นอย่า งมาก อย่างไรก็ ต าม การสร้ างส่ ว นติ ด ต่ อ ผูใ้ ช้ง านให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสบความสาเร็ จ ผูส้ ร้างมักจะต้องพบกับความซับซ้อนของปั จจัยแวดล้อม เช่น ความซับซ้อนของเทคโนโลยี
ความซับซ้อนของผูใ้ ช้งาน ความซับซ้อนทางด้านจิตวิทยา เป็ นต้น หลังจากที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็ จสิ้ นจึง
มี ก ารประเมิ น ความสามารถในการใช้ง าน (Usability) ซึ่ งประกอบด้ว ย เพื่ อ เป็ นการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) ประสิ ทธิ ผ ล (Effectiveness) และความพึ ง พอใจ (Satisfaction) นั่ น ก็ คื อ หลั ก การ 10 Usability
Heuristics for User Interface Design (Nielsen, 1994) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. Visibility of System Status
2. Match Between System and The Real World
3. User Control and Freedom
4. Consistency and Standards
5. Error Prevention
6. Recognition Rather than Recall
7. Flexibility and Efficiency of Use
8. Aesthetic and Minimalist Design
9. Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors
10. Help and Documentation
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4. ข้อมูลอาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
อาเภอบางแพตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันออกของจังหวัดราชบุรี โดยมีการสันนิ ษฐานชื่ อ “บางแพ” มาจากการที่
สมัยโบราณพื้นที่บริ เวณนี้ มีการสัญจรโดยใช้แพจากคนต่างถิ่น และมีการผูกแพที่ล่องมาเพื่อจอดพักค้างแรม และ
เมื่ อมี การตั้งบ้านเรื อนที่ อยู่อาศัย จึ งพากันเรี ยกที่ นี่ว่า “บางแพ” อาเภอบางแพตั้งเมื่ อปี พ.ศ. 2547 โดยแบ่ งตาบล
ทั้งหมดเป็ น 17 ตาบล มีเนื้ อที่ท้ งั หมดประมาณ 182 ตารางกิโลเมตร มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่ม ไม่พบป่ า
และเขา โดยมีสภาพอากาศโดยทัว่ ไปชุ่มชื่น และอากาศโปร่ งเย็น ("อาเภอบางแพ," 2552) นอกจากนี้ อาเภอบางแพ
ยังเป็ นอาเภอที่มีการเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามที่มากที่สุดในประเทศไทย ("งานเทศกาลท่องเที่ยวสื บสานประเพณี และของดี
บางแพ จ.ราชบุรี," 2554)

รู ปที่ 1 สถานที่สาคัญในอาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (สานักงานจังหวัดราชบุรี, 2552)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในปั จจุบนั นี้ ได้มีการประยุกต์ใช้แชทบอกทั้งในเชิงวิชาการและเชิ งพาณิ ชย์ เช่น ชุมพล โมฆรัตน์ (2560)
ได้พฒ
ั นาแชทบอทเพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี โดยคานวณเปอร์เซ็นต์จากคะแนนความเสี่ ยงที่
คาดว่าจะตรวจพบโรคเบาหวาน เพื่อการป้ องกันและการควบคุมรักษาเบื้องต้นได้ Susan (2560) ได้สรุ ปถึงบทบาท
ของแชทบอทที่ มี ต่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นธุ รกิ จ เช่ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ การเป็ นผูช้ ่วยส่ วนตัว การขายและการตลาด การให้คาปรึ กษา
การเงิน การรับสมัครงาน การควบคุมบ้านอัจฉริ ยะ การรักษาพยาบาล การขนส่ง และการให้ขอ้ มูลของหน่วยงานรัฐ
โดยได้ย กตัว อย่า งของบริ ษ ัท Subway ที่ ข ายแซนวิ ช ผ่านระบบแชทบอทให้ ลู ก ค้า โดยที่ ลู ก ค้าสามารถเลื อ ก
ส่ วนผสมและผัก ลงในแซนวิ ช ได้ผ่า นแชทบอทระบบเฟสบุ๊ ค งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ การน าแชทบอทเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในธุ รกิจยังมี อีกมาก เช่ น Pramookkul (2005) พัฒ นาการนาเสนอผลิตภัณ ฑ์แบบอัจฉริ ยะบนระบบ
พาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้แ ชทบอทเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กับ ลู ก ค้าร่ ว มกับ Microsoft Agent ต่ อ มา
Kuligowska and Lase (2011) น าเสนอเรื่ อง Virtual Assistants Support Customer Relations เป็ นการประยุ ก ต์
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เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กบั เว็บไซต์เชิงพาณิ ชย์ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าด้วยผูช้ ่วยเสมือน
จริ ง และน าเสนอ Cui et al. (2017) SuperAgent : A Customer Service Chatbot for E-commerce Websites โดย
พัฒนาตัวแทนอัจฉริ ยะเพื่อให้บริ การค้าของเว็บไซต์ดว้ ยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อสร้างแบบจาลองการ
สนทนาที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้จากการปริ ทศั น์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่าส่ วนใหญ่เน้นการพัฒนาให้รองรับการ
ทางานเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามแชทบอทยังมีขอ้ จากัดในการใช้งานบางประการอีกทั้งใช้ตน้ ทุนการพัฒนาสู ง จึงทา
ให้ปัจจุบนั ยังมีการใช้แชทบอทในวงที่จากัด
วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology)
ในการวิจยั แชทบอทเพื่อการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนาซอฟต์แวร์ดว้ ยวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC) แบบน้ าตก
ประยุกต์ (Adapted Water Fall Model) และได้ใช้โปรแกรม Dialogflow สร้างแชทบอทโดยทาการติดต่อกับผูใ้ ช้
ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ซึ่งแชทบอทมีส่วนประกอบที่สาคัญคือ
1.1 ส่ ว นต่ อ ประสานงานกับ ผู ้ใ ช้ มี ล ัก ษณะเป็ น Line Official Account โดยรั บ ข้อ ความจากผูใ้ ช้ง านและ
แสดงผลกลับ ไปยัง ผูใ้ ช้ในรู ป แบบต่าง ๆ ผ่านทาง Line Messaging API โดยจะต้องท าการสมัคร Line
developer ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน API ได้
1.2 ส่ วนประมวลผลข้อความจากผูใ้ ช้ โดยใช้ Dialogflow Agent เพื่อทาการแปลงข้อความสนทนาที่ได้รับเป็ น
Intent เพื่อส่ งต่อไปยังส่ วนดาเนิ นการรวมถึ งการตอบบทสนทนาอย่างง่ายด้วยสามารถเพิ่มรู ปแบบของ
คาถามหรื อคาสั่งได้ง่าย เพื่อที่จะปรับไปใช้งานกับ Application ที่มีลกั ษณะอื่นได้โดยไม่ตอ้ งแก้ไขระบบ
หลายจุด
1.3 ส่วนดาเนินการ (Fulfillment Engine) จะรับหัวข้อเจตนา (Intent) โดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้คดั
แยกเจตนาจากค าพู ด (Intent Classification) และน าไปด าเนิ น การต่ อ ตามประเภทของ Intent และ
Parameter ที่ได้รับ โดยใช้หลักการเทียบความเหมือนกับความคล้ายของคาพูดของผูใ้ ช้ว่าใกล้เคียงกับกลุ่ม
คาพูดตัวอย่างของเจตนานั้น (Training Phase) ซึ่งกาหนดไว้ล่วงหน้าหรื อไม่ โดยการพิจารณาหัวข้อเจตนา
(Intent) ที่เหมาะสมนั้นจะสามารถใช้บริ บท (Context) เป็ นตัวกาหนดว่าเจตนาไหนจะถูกนามาพิจารณาใน
การคัดเลือก โดยที่หากเจตนาไหนไม่ตรงกับบริ บทที่กาหนดไว้จะไม่ถูกคัดเลือกออกมา การคัดเลือกจะไม่
สนใจกลุ่มคาพูดตัวอย่างใกล้เคียงกับคาพูดของผูใ้ ช้หรื อไม่
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รู ปที่ 2 โครงสร้างแชทบอทบางแพ (BotBangphae)

2. การประเมินการใช้งาน
ในการวิจยั ครั้งนี้ จะมีสมมุติฐานการศึกษาที่พฒ
ั นามาจากกรอบแนวความคิดที่มาจากการนาเอาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาใช้ในการสร้างแชทบอทเพื่อการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม หลังจากนั้น จึงมีการทดสอบการใช้งานจริ งและการประเมินความสามารถในการใช้งาน (Usability)
จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งานแชทบอทโดยทาการทดสอบด้วยแบบสอบถามและนาบางส่ วนของหลักการ 10
Usability Heuristics for User Interface Design มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ในการสร้ า งข้ อ ค าถามใน
แบบสอบถาม เพื่อเป็ นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน โดยมีลกั ษณะเป็ น
ข้อคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง
(3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) น้อยที่สุด (1 คะแนน) และนาค่าเฉลี่ยมาคานวณที่ได้มาแปลความหมาย ดังนี้
1.00-1.49 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1.50-2.49 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2.50-3.49 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3.50-4.49 คะแนน
เห็นด้วยมาก
4.50-5.00 คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
ลักษณะคาถามจะเป็ นการตั้งคาถามให้วดั ความสามารถในการใช้งาน (Usability) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ ด้านเนื้ อหา ด้านการใช้งาน ด้านภาพรวมของระบบ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ และ
ใช้การวัดมาตราส่วนลิกเกิร์ต (Likert scale)
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างนี้ ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้ใช้การสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้ใช้แบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวอาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แต่ดว้ ยไม่มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและไม่มีการสารวจผูม้ าเที่ยวอย่างเป็ นทางการ ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลวิจยั ที่มีความน่าเชื่อถือผูศ้ ึกษาวิจยั
ได้อา้ งอิงข้อมูลจานวนผูม้ าเที่ยว จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2561 ที่มีจานวนทั้งสิ้ น 504,503 คน (กระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬา, ม.ป.ป.) โดยใช้วิธี Yamane (1973) ที่มีความเชื่อมัน่ ที่ 95% ดังนั้น ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจานวน 400 คน
สมมติฐานในการวิจยั
ประสิ ทธิภาพของแชทบอทอยู่ในเกณฑ์ดี (มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50) เมื่อประเมินด้วยการวัดความสามารถใน
การใช้งาน (Usability) ของผูใ้ ช้
ผลกำรวิจัย (Results)
จากการศึกษาในขั้นตอนการดาเนิ นงานในบทที่แล้วเนื้ อหาที่ใช้คือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่
อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้
1. แชทบอทบางแพ
แชทบอทถูกสร้างขึ้นมาจากสถาปั ตยกรรมเว็บไซต์ร่วมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยมุ่งหวังให้แชทบอทสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูใ้ ช้ดว้ ยความถูกต้องรวดเร็ ว ฉับไว
และให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง องค์ประกอบของแชทบอทดังต่อไปนี้

รู ปที่ 3 ไอคอน BotBangphae และชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
จากรู ปที่ 3 จะแสดงถึงปุ่ มไอคอนบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเมื่อผูใ้ ช้เพิ่มเพื่อนในโปรแกรม Line
Application โดยสามารถเพิ่มเพื่อนได้ผา่ นทาง ID และ QR code ดังรู ป 4.2 โดยชื่อของบอทคือ “BotBangphae”
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รู ปที่ 4 QR code สาหรับเพิ่มเพื่อนในโปรแกรม Line Application
หลังจากเพิ่มเพื่อนแล้วระบบจะส่ งคาต้อนรับอัตโนมัติไปยังผูใ้ ช้งาน ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ข้อความต้อนรับผูใ้ ช้อตั โนมัติ

รู ปที่ 6 ข้อความประเภทข้อผิดพลาด
หากแชทบอทไม่สามารถเข้าใจความต้องการของผูใ้ ช้โดยอาจจะเนื่ องมาจากข้อกรณี ผิดพลาด เช่น พิมพ์
ข้อความผิด หรื อ ข้อมูลไม่ตรงกับในฐานข้อมูล เป็ นต้น แชทบอทจะส่ งข้อความอัตโนมัติกลับไปหาผูใ้ ช้คือ “กรุ ณา
สอบถามใหม่อีกครั้งหนึ่ง” (รู ปที่ 6)
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รู ปที่ 7 เมนูประเภทสถานที่ท่องเที่ยว
จากรู ปที่ 7 ผูใ้ ช้สามารถเลือกเมนูประเภทสถานที่ท่องเที่ยวได้ โดยจะมีให้เลือกสองตัวเลือกคือ เชิงเกษตร หรื อ
เชิงวัฒนธรรมพร้อมกับแผนที่ประกอบการตัดสิ นใจ

รู ปที่ 8 ข้อความสถานที่ต้ งั
จากรู ปที่ 8 เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการแสดงสถานที่อุทธยานหุ่นขี้ผ้ งึ สยาม แชทบอทจะทาการส่ งสถานที่ต้ งั ของอุทธ
ยานดังกล่าวเป็ นข้อความอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบนาทางของ Google Map
หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั ได้มีวดั ประสิ ทธิ ภาพของแชทบอทด้วยแบบสอบถาม โดยให้ผใู ้ ช้ประเมินความสามารถ
ในการใช้งาน (Usability) ของแชทบอททั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ด้านเนื้ อหา ด้านการใช้งาน
ด้านภาพรวมของระบบ ซึ่งแสดงผลดังนี้
ตำรำงที่ 1
คำถำม
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
1. ระบบสามารถช่วยผูใ้ ช้ในการแก้ปัญหาการ
ท่องเที่ยวเบื้องต้นได้
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ค่ำเฉลีย่ (x̅)

S.D.

ระดับควำมคิดเห็น

4.40

0.66

มากที่สุด
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คำถำม
2. ระบบให้ผลลัพธ์ถูกต้องตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้
3. ระบบสามารถตอบคาถามได้ดีใกล้เคียงกับการหา
ข้อมูล
ด้วยสื่ ออื่น ๆ
ด้านเนื้ อหา
4. ความสอดคล้องระหว่างคาถาม คาตอบ และ
คาแนะนา
5. ข้อความที่ใช้สามารถสื่ อสารให้ผใู ้ ช้เข้าใจได้
6. ความครอบคลุมเนื้ อหาการท่องเที่ยว ฯ
7. ความครอบคลุมเนื้ อหาในหลักไวยากรณ์และ
คาศัพท์แสลง
ในภาษาไทย
ด้านการใช้งาน
8. ระบบใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยที่ไม่ตอ้ งมีผใู ้ ห้
คาแนะนา
9. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อประกอบอื่น ๆ
ในระบบ
เช่น สติ๊กเกอร์ แผนที่ สถานที่ต้ งั
10. ความเหมาะสมในการใช้ปุ่มตัวเลือกแทน
คาตอบ
11. ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ ความเพื่ออธิบายสื่ อ
ความหมาย
12. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
ระหว่างผูใ้ ช้
13. ระยะเวลาการตอบสนองต่อข้อคาถาม
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ค่ำเฉลีย่ (x̅)

S.D.

ระดับควำมคิดเห็น

3.45

0.69

ปานกลาง

3.20

0.82

ปานกลาง

3.34

0.67

ปานกลาง

4.03
2.43

0.67
0.50

มาก
น้อย

2.30

0.46

น้อย

4.74

0.45

มากที่สุด

4.35

0.59

มาก

4.14

0.49

มาก

3.95

0.60

มาก

3.69

0.73

มาก

4.48

0.54

มาก
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คำถำม
14. ระบบมีความเป็ นธรรมชาติใกล้เคียงกับการ
สนทนาของมนุษย์
ด้านภาพรวมของระบบ
15. ความพึงพอใจระบบฯ ต่อการใช้งานโดยรวม

ค่ำเฉลีย่ (x̅)

S.D.

ระดับควำมคิดเห็น

3.66

0.68

มาก

3.80

0.7785

มาก

จากตารางที่ 1 แสดงถึงประสิ ทธิภาพของแชทบอทโดยผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างมาก (x̅ = 3.80) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงตามความคิดเห็นสู งสุ ด 3 ลาดับแรกจะพบว่า
คะแนนมากที่ สุ ด คื อ แชทบอทสามารถใช้ง านได้ง่ายโดยที่ ไ ม่ ต้อ งมี ผู ้ใ ห้ ค าแนะน า (x̅ = 4.74) รองลงมาคื อ
ระยะเวลาการตอบสนองต่อข้อคาถาม (x̅ = 4.48) และ ระบบสามารถช่วยผูใ้ ช้ในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวเบื้องต้น
ได้ (x̅ = 4.40) ตามล าดับ ส าหรั บ ประสิ ท ธิ ภาพในการใช้งานที่ ได้รับ ระดับ ความคิ ดเห็ นน้อยที่ สุ ดได้แก่ ความ
ครอบคลุมเนื้อหาในหลักไวยากรณ์และคาศัพท์แสลงในภาษาไทย (x̅ = 2.30)
สรุปและอภิปรำยผล (Discussion and Conclusions)
ผลจากการประเมินความสามารถในการใช้งาน (Usability) ของแชทบอทสาหรับให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวัฒ นธรรม อาเภอบางแพ จังหวัด ราชบุ รีท้ ัง 4 ด้า น ได้แก่ ด้านการน าไปใช้ป ระโยชน์ ด้านเนื้ อหา
ด้านการใช้งานได้ โดยในภาพรวมของระบบนั้นผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจในการใช้งานต่อแชทบอทอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่าง “มาก” (x̅ = 3.80) ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานของงานวิจยั นี้ ที่แชทบอทมีประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
อยูใ่ นเกณฑ์ดี (มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5) โดยหากพิจารณาการใช้งานเป็ นรายด้านที่เป็ นจุดเด่นและจุดที่ตอ้ งพัฒนาของ
แชทบอทก็ยงั สอดคล้องกับผลวิจยั ของนักวิจยั รายอื่น เช่น จักริ นทร์ สันติรัตนภักดี (2561) ที่ได้พฒั นาแชทบอท
Chatfuel ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในตลาดออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า ผลประเมินในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
(x̅ = 3.68) จุดเด่นของแชทบอทคือ ด้านการเรี ยนรู ้ของผูใ้ ช้และด้านประสิ ทธิ ผล (x̅ = 4.20 และ 3.97) และ จุดที่
ควรพัฒนาคือ ด้านความครอบคลุม (x̅ = 3.07) นอกจากนี้ Khan, Chawla, Reddy, and Murthy (2560) ได้ส ารวจ
ประโยชน์ของแชทบอทในมุมมองผูใ้ ช้งาน โดยพบว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้แชทบอทสาหรับใน
มุมมองของผูใ้ ช้ 3 ลาดับ แรก คือ การตอบปั ญหาได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (64%) การได้รับคาตอบอย่างรวดเร็ ว
(55%) และการตอบคาถามในเบื้องต้นได้ (55%)
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จึงสรุ ปได้วา่ แชทบอทที่ได้จดั ทาขึ้นในงานวิจยั ฉบับนี้ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้งานอยู่ในระดับดี โดยสามารถ
ให้ขอ้ มูลการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรและวัฒ นธรรม อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีได้ และเสริ มสร้างประสบการณ์
การใช้งานที่ดีให้แก่ผใู ้ ช้ หากมีการพัฒนาระบบที่มีความคล้ายคลึงกันกับแชทบอทในงานวิจยั ฉบับนี้ในโอกาสหน้า
ผูว้ ิจยั เห็นควรเพิ่มในส่ วนหัวข้อเจตนา (Intent) ในโปรแกรมให้มากขึ้น โดยมุ่งหวังให้แชทบอทรู ้จกั และครอบคลุม
เนื้อหาในหลักไวยากรณ์และคาศัพท์แสลงในภาษาไทย
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ระบบลดฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 สำหรับห้ องแบบกึง่ เปิ ด
PM 2.5 Reduction System for Semi-Open Room
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาเกี่ยวกับการดักแยกฝุ่ นอนุ ภาค 2.5 โดยเลือกระบบไซโคลนมาเป็ นอุปกรณ์หลัก เพื่อนามา
ออกแบบเพิ่ ม เติ ม เหตุ เพราะว่าระบบไซโคลนเป็ นระบบที่ คุ ้ม ค่ าที่ สุ ดในการดัก แยกฝุ่ น ในการศึ ก ษานี้ ท าการ
ปรับปรุ งระบบไซโคลนโดยการดัดแปลงเพิ่มให้มีตวั จัดเรี ยงอนุภาคแบบหมุนย้อนกลับแนวตั้ง (VRR-C) เพิ่มขึ้นที่
ทางเข้าของระบบไซโคลน และติ ดตั้งระบบเวนทู รีที่ ด้านทางออกของถังบัฟ เฟอร์ ท าการทดลองเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิภาพการดักแยกฝุ่ นอนุภาค 2.5 ที่ไหลผ่านห้องกึ่งเปิ ด ในกรณี ต่อไปนี้ คือ ระบบไซโคลนอย่างเดียว ระบบ
ไซโคลนที่ มีตวั จัดเรี ยงอนุ ภาค และ ระบบไซโคลนที่ มีท้ งั ตัวจัดเรี ยงอนุ ภาคและระบบเวนทูรี ผลการวิจยั พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพในการแยกฝุ่ นอนุภาค2.5 ของระบบไซโคลนที่มีตวั จัดเรี ยงอนุภาคแบบหมุนย้อนกลับแนวตั้ง (VRRC) สามารถลดปริ มาณของฝุ่ นอนุภาค 2.5 ในห้องแบบกึ่งเปิ ด จาก 112.3 มคก./ลบ.ม. ลงเป็ น 29.5 มคก./ลบ.ม. โดย
คิดเป็ นการลดฝุ่ นอนุภาค 2.5 ลงได้ 73.7 % เมื่อเทียบกับระบบไซโคลนปกติ และเมื่อเพิ่มระบบเวนทูรีเข้าไปที่ดา้ น
ทางเข้าของไซโคลนที่ติดตั้งตัวจัดเรี ยงอนุภาค จะทาปริ มาณฝุ่ นอนุภาค 2.5 ลดลงได้อีก 12.5%
คำสำคัญ: ฝุ่ นอนุภาค 2.5 ไซโคลนแบบ VRR-C ระบบเวนทูรี
Abstract
This research studied particulate matter 2.5 separations. A cyclone system is selected as the main
equipment for further design because cyclone systems are the most cost-effective to trap dust. In this study,
cyclone systems were improved by adapting, adding a vertical reverse rotation particle sorter (VRR-C) at the
entrance of the cyclone system. Furthermore, install the venturi system on the buffer tank exit side. Experimented
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comparing the efficiency of reducing PM 2.5 flowing through the semi-open room in the following cases: cyclone
systems only, cyclone system with particle sorter, and cyclone system with both particle sorter and venturi
system. The results showed that the efficiency of the VRR-C cyclone system reduces the amount of PM 2.5 in the
semi-open room from 112.3 mg/m³ to 29.5 mg/m³ compared to the regular cyclone. It is 73.7% PM 2.5 less than a
regular cyclone system, and when the venturi system is added to the inlet of cyclones equipped with particle
sorter gives 12.5% of PM 2.5 reduction.
Keyword: PM 2.5, VRR-C cyclone, venturi system
บทนำ
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผา่ นมา ความต้องการสิ นค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ดังนั้นพื้นที่เพาะปลูกทัว่ โลกจึงขยายตัว ใน
ตอนท้ายของฤดูเพาะปลูกนั้น ส่ วนใหญ่จะใช้การเผาเผื่อการสลายตัวของชีวมวล กระบวนการนี้ ก่อให้เกิดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จานวนมาก (H. H. Janzen, 2004) ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ผลิตมลพิษทาง
อากาศจ านวนมาก มลพิ ษ เหล่ า นี้ จึ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด การลดลงของชั้ น โอโซนและเพิ่ ม ภาวะเรื อ นกระจก การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศนี้ จะท าลายสภาพธรรมชาติ แ ละมนุ ษ ย์ (J. Fenger, 2009) มลพิ ษ ในอากาศและ
สภาพแวดล้อมในชั้น บรรยากาศ โดยเฉพาะอนุ ภาค PM 2.5 (Particulate matter 2.5) ที่ มี ขนาดเล็ก ซึ่ งมี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.5 μm หรื อเล็กกว่า จะมีองค์ประกอบที่เป็ นก๊าซอันตรายและโลหะหนัก สารอันตรายเหล่านี้ สามารถซึ ม
เข้ากระแสเลือดได้เนื่ องจากขนาดที่ เล็ก มากของมัน (S. Philip et al., 2014) อนุ ภาค PM 2.5 เหล่านี้ ก่ อให้ เกิ ดภัย
คุกคามร้ายแรงต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์ (J. Am et al., 2015) นอกจากนี้ มลพิษเหล่านี้ สามารถปนเปื้ อนอาหาร และ
ก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยของอาหารอีกด้วย (A.T. Lesa et al., 2019)
มีหลายวิธีในการแยกฝุ่ นมลพิษออกจากอากาศ วิธีการที่ได้รับความนิยม คือ การแยกแบบใช้แรงเหวี่ยง หรื อ
ไซโคลน เพราะวิธีที่คุม้ ค่าที่สุดสาหรับการแยกฝุ่ น ประสิ ทธิ ภาพการแยกของไซโคลนจะขึ้นกับพารามิเตอร์ ทาง
โครงสร้างของไซโคลน (A.C. Hoffmann et al., 2010) จากการศึกษาโมเดลบนคอมพิวเตอร์ ด้ว ยการคานวณทาง
พลศาสตร์ของไหล (CFD) พบว่าการจัดเรี ยงอนุภาคฝุ่ นก่อนเข้าไซโคลน จะมีผลต่อการกระจายตัวและการเคลื่อนที่
ของอนุภาคภายในไซโคลน (Q. Yang et al., 2013) ซึ่ งการทดลองติดตั้งตัวเรี ยงลาดับขนาดของอนุภาค (Particulate
sorting classifier, PSC) ที่ทางเข้าของไซโคลนนั้น สามารถใช้งานได้จริ งและอนุภาคขนาดต่างๆ ได้ถูกจัดเรี ยงขนาด
ภายในตัว PSC (P.B. Fu et al., 2016) โดยที่ชุดไซโคลนและตัว PSC สามารถติดตั้งได้ 4 รู ปแบบ คือ PPR-C PRR-C
VPR-C โดยที่การจัดเรี ยงอนุภาคขาเข้าแบบ VRR-C จะเป็ นประเภทที่ดีที่สุดสาหรับการจัดเรี ยงอนุภ าคขนาดเล็ก
ก่ อนเข้าสู่ ไ ซโคลน (W. Hua-Lin, 2019) มี ก ารประยุก ต์ใช้งานตัวจัดเรี ยงอนุ ภ าคแบบ VRR-C กับ ตัวกับ ระบบ
ไซโคลนที่ใช้กบั แบบจาลองครัวเปิ ด พบว่าสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั การดักจับฝุ่ นของไซโคลนได้มากขึ้น
(B. Rungroungdouyboon et al., 2019)
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำรเตรียมกำรและกำหนดค่ำกำรทดลอง
ในการติ ด ตั้ง ตัว เรี ย งล าดับ ขนาดของอนุ ภ าค (Particle Sorting Classifier) หรื อ ตัว PSC ที่ ท างเข้าของ
ไซโคลนจะขึ้นอยูก่ บั 2 ปัจจัย คือ ทิศทางการหมุนและการจัดวางตาแหน่ง โดยปัจจัยทิศทางการหมุนอนุภาคที่ไหล
ผ่านตัว PSC สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ทิศทาง คือ อนุภาคหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิการอบแกนของตัว PSC ซึ่ง
ให้การหมุนในเชิงบวกหรื อไปข้างหน้า และ อนุภาคหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิการอบแกนของตัว PSC ซึ่งให้การ
หมุนเชิงลบหรื อย้อนกลับ ส่ วนปั จจัยการจัดวางตาแหน่งตัว PSC ที่ทางเข้าของไซโคลนใน 2 ลักษณะ คือ การจัด
ตาแหน่ งแบบขนาน และ การจัดตาแหน่ งแนวตั้ง ดังนั้นมี 4 วิธีที่เป็ นไปได้ของที่จะติดตั้งตัว PSC เข้ากับทางเข้า
ไซโคลน คือ 1) การไหลภายในตัว PSC มีลกั ษณะไหลตามเข็มนาฬิ กา และติดตั้งตัว PSC ที่ทางเข้าไซโคลนใน
แนวขนาน (p parallel positive rotation cyclone, PPR-C) โดยการคัดแยกจะทาให้อนุ ภาคขนาดเล็ก สุ ดจะอยู่ใกล้
ศูนย์กลางตามแนวรัศมีและใกล้ดา้ นบนตามแนวแกน 2) การไหลภายในตัว PSC มีลกั ษณะไหลทวนเข็มนาฬิกา
และติดตั้งตัว PSC ที่ทางเข้าไซโคลนในแนวขนาน (parallel reverse rotation cyclone, PRR-C) โดยการคัดแยกจะ
ทาให้อนุภาคขนาดเล็กสุดจะอยูใ่ กล้ขอบนอกตามแนวรัศมีและใกล้ดา้ นบนตามแนวแกน 3) การไหลภายในตัว PSC
มีลกั ษณะไหลตามเข็มนาฬิกา และติดตั้งตัว PSC ที่ทางเข้าไซโคลนในแนวตั้ง (vertical positive rotation cyclone,
VPR-C) โดยการคัด แยกจะท าให้ อนุ ภ าคขนาดเล็ก สุ ด จะอยู่ใ กล้ศู น ย์ก ลางตามแนวรั ศ มี และใกล้ด้านล่างตาม
แนวแกน และ 4) การไหลภายในตัว PSC มีลกั ษณะไหลตามเข็มนาฬิกา และติดตั้งตัว PSC ที่ทางเข้าไซโคลนใน
แนวตั้ง (vertical reverse rotation cyclone, VRR-C) โดยการคัดแยกจะทาให้อนุภาคขนาดเล็กสุดจะอยูใ่ กล้ขอบนอก
ตามแนวรัศมีและใกล้ดา้ นล่างตามแนวแกน โดยตัว PSC แบบ VRR-C จะมีแนวโน้มที่จะให้ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดใน
การแยกอนุ ภาคขนาดเล็ก (W. Hua-Lin, 2019) ในการวิจยั นี้ จึงเลือกใช้ตวั PSC แบบ VRR-C ส่ วนเวนทูรีกาหนด
ขนาดสัดส่วนระหว่างช่องทางเข้าระบบ PSC กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเวนทูรีอยูท่ ี่ 1 : 0.7 (H.J. Yan , 2010) ส่วน
ไซโคลนที่ ใช้ทดลองมีขนาดดังต่อไปนี้ คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของไซโคลน 75 มม. ความสู งของทางเข้า 45 มม.
ความกว้างทางเข้า 30 มม. เส้นผ่านศูนย์ช่องลมออก 35 มม. ความสู งส่ วนทรงกระบอก 150 มม. ความสู งรวม 375
มม. และเส้ นผ่านศู นย์ท างออกด้านล่าง 40 มม. ผงซิ ลิ คอนไดออกไซด์ถูก ใช้เป็ นอนุ ภาคจาลองในการทดลอง
เนื่ องจากผงซิ ลิคอนไดออกไซด์ปลอดภัยกับมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม อนุภาคเหล่านี้ ถูกส่ งเข้าสู่ ระบบในรู ปแบบของ
ฝุ่ นละอองที่กระจายตัวอย่างสม่าเสมอ โดยหนาแน่นของอนุภาคจะถูกควบคุมภายในถังบัฟเฟอร์ให้อยู่ที่ 2,000 มก./
ลบ.ม. ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. วิธีกำรในกำรทดลอง
การทดลองดาเนิ นการในการกาหนดลักษณะในการแยกฝุ่ นอนุ ภาคเป็ น 3 แบบ: A) ระบบไซโคลนอย่าง
เดียว B) ระบบไซโคลนที่ติดตั้งตัว PSC แบบ VRR-C ที่ดา้ นทางเข้า และ C) ระบบไซโคลนที่ติดตั้งชุดเวนทู และตัว
PSC แบบ VRR-C ที่ดา้ นทางเข้าแผนภาพแผนผังของการตั้งค่าการทดลองแสดงในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 การกาหนดค่าการทดลองแต่ละลักษณะ
การคานวณหาประสิ ท ธิ ภาพในการคัดแยกอนุ ภาค PM 2.5 (W. Hua-Lin, 2019) สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ (1)
𝐸=

โดยที่

𝑚𝑢
𝑚𝑖

×100%

(1)

คือ ประสิ ทธิภาพในการคัดแยกอนุภาคของระบบ
𝑚𝑖 คือ มวลของอนุภาคทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่ ระบบ
𝑚𝑢 คือ มวลของอนุภาคที่ระบบคัดแยกได้
𝐸

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ผล
ประสิ ท ธิ ภาพการแยกของแต่ ละระบบที่ ใช้ในการทดลอง จะเพิ่ มขึ้ นตามอัตราการไหลของอากาศที่
ทางเข้า จากนั้นก็เริ่ มลดลงหลังจากอัตราการไหลมากกว่า 33 ลบ.ม./ ชม. เพราะแรงเหวี่ยงภายในไซโคลนที่
ขับ เคลื่ อ นอนุ ภ าคให้ เคลื่ อ นที่ ไ ปทางผนัง ด้านนอกไม่ ม ากพอ เมื่ อ อัต ราการไหลเข้ามี ป ริ มาณมากเกิ น ไป
ความเร็ ว ตามแนวแกนก็ เร็ ว มากขึ้ น ตาม ท าให้ เวลาที่ ข องอนุ ภ าคที่ ไ หลวนในไซโคลนสั้ นลงและท าให้
ประสิ ทธิภาพการแยกอนุภาคลดลง และนอกจากนี้ ความดันตกคร่ อมของระบบก็สร้างผลกระทบด้วยเช่นกัน
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รู ปที่ 2 ประสิ ทธิภาพรวมของการทดลองลดฝุ่ นแต่ละลักษณะ
ตำรำงที่ 1 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการคัดแยกอนุภาค
ระบบที่ใช้ คัดแยกอนุภำค
ไม่มี
ไซโคลนปกติ
ไซโคลนติดตั้ง VRR-C
ไซโคลนติดตั้ง VRR-C และเวนทูรี

ประสิ ทธิภำพเชิงเทคนิค
ควำมหนำแน่ นของ
ควำมหนำแน่ นของ
อนุภำครวม (มคก./ลบ.ม.) อนุภำคPM 2.5 (มคก./ลบ.ม.)
1,820.8
1,411.7
169.2
112.3
36.1
29.5
30.9
25.8

สรุปผล
ผลการทดลองการแยกฝุ่ นอนุภาคของไซโคลนปกติ ไซโคลนที่ติดตั้งตัว PSC แบบ VRR-C และ ไซโคลนที่
ติดตั้งตัว PSC แบบ VRR-C และเวนทูรี สามารถใช้เพื่อลดปริ มาณของอนุภาค PM 2.5 ห้องแบบกึ่งเปิ ด โดยเฉพาะ
ไซโคลนที่ติดตั้งตัว PSC แบบ VRR-C ได้เพิม่ การคัดแยกอนุภาค PM 2.5 และประสิ ทธิภาพการแยกฝุ่ นอนุภาคของ
ไซโคลนปกติ โดยสามารถลดความหนาแน่นของอนุภาค PM 2.5 ในห้องกึ่งเปิ ดจาก 112.3 มคก./ลบ.ม. เป็ น 32.1
มคก./ลบ.ม. และการติดตั้งระบบเวนทูรีเพิ่มเติมทาให้ลดอนุภาค PM 2.5 ได้อีก 12.5%
1235

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กิตติกรรมประกำศ
งานวิจยั นี้ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ขอขอบคุณ ดร.วินยั จันทร์เพ็ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล ที่สนับสนุนเครื่ องวัดปริ มาณ
อนุภาคฝุ่ นPM 2.5 ในการวิจยั และขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจากภาควิชาวิศกรรมเครื่ องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เอกสำรอ้ำงอิง
H. H. Janzen, “Carbon cycling in earth systems - A soil science perspective,” Agriculture, Ecosystems &
Environment, 2004, vol. 104, pp. 399–417.
J. Fenger, “Air pollution in the last 50 years - from local to global,” Atmospheric Environment, 2009, vol. 43,
pp.13–22.
H.J. Yan, X.Y. Chu, M. Wang, and Z. Wang, “Injection Performance of Venturi Injector in Micro-Irrigation
System” J. Drain. Irrig. Mach Eng., 2010, 28(3), pp. 251–255.
S. Philip et al., “Global chemical composition of ambient fine particulate matter for exposure assessment.”
Environmental Science & Technology. 2014, vol. 48, pp. 13060−13068.
J. Am et al., “Effects of Particulate Matter and Antioxidant Dietary Intake on Blood Pressure,” Public Health,
2015, vol. 105(6), pp. 1254–1261.
A. T. Lesa and S. D. Wageh, “Environmental Chemical Contaminants in Food: Review of a Global Problem,”
Journal of Toxicology, 2019, vol. 2019, pp. 1-14.
A. C. Hoffmann and L. E. Stein, Gas Cyclones and Swirl Tubes, 2nd ed., Springer, 2010, pp.6–43.
Q. Yang, W. J. Lv, L. Ma, and H.L. Wang, “CFD study on separation enhancement of mini-hydrocyclone by
particulate arrangement,” Separation and Purification Technology, 2013, vol. 102, pp. 15−25.
P. B. Fu, F. Wang, L. Ma, X. J. Yang, and H. L. Wang, “Fine Particle Sorting and Classification in the Cyclonic
Centrifugal Field,” Separation and Purification Technology, 2016, vol. 158, pp. 357−366.
W. Hua-Lin, “Inlet Particle-Sorting Cyclone for the Enhancement of PM 2.5 Separation,” Environmental Science
& Technology, 2019, vol. 51(3), pp 1587–1594.
B. Rungroungdouyboon and P. Pramot, “Particulate Matter Reduction for Open-Air Kitchen,” The 1st RMUTT
Food Innovation and Smart Farm International Conference, Patumtani, July 5-6, p.11-13, 2019.

1236

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กำรศึกษำสมบัตบิ ล็อกปูพื้นที่ทำจำกโฟมพอลิสไตรีน
The Study of Paving Block Qualification made from Polystryrene Foam
ณรงค์ศกั ดิ์ เย็นประเสริ ฐ และ อภิโชติ อุฬารตินนท์*
Narongsak Yenprasert and Apichote Urantinon*
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ อ.เมือง จ.
นนทบุรี
School of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: apichote.u@rmutsb.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ นาโฟมพอลิสไตรี นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ วัตถุประสงค์ศึกษาสมบัติบล็อกปูพ้ืนที่ทาจากโฟมพอ
ลิสไตรี นด้านการรับแรงอัดและแรงดัด วิธีการศึกษานาโฟมพอลิสไตรี น มาทาการหลอมด้วยน้ ามันปาล์มร้อน ใน
อัต ราส่ วนโฟม 1 กิ โลกรั ม ต่ อ น้ า มัน ปาล์ม 0.75 ลิ ต ร น าเอาโฟมที่ ล ะลายแล้ว มาใส่ แ บบหล่ อ ทิ้ ง ไว้ใ ห้ เย็น ที่
อุณหภูมิห้องแล้วจึงแกะออกจากแบบหล่อ โดยมาทาการทดสอบแรงอัด แรงดัดและการดู ดซึ มน้ า ผลการศึกษา
พบว่าค่าแรงอัดได้ค่าเฉลี่ย 14.28 เมกะพาสคาลเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.77-2545 ชั้นคุณภาพ ค
พบว่ามีค่าสู งกว่า 5.28 เมกะพาสคาล คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 58.67ค่าแรงดัดแนวนอนได้ค่าเฉลี่ย 28.02 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติ เมตร ค่าแรงดัดแนวตั้ง17.84 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เปรี ยบเที ยบค่าแรงดัดในแนวนอนกับค่า
แรงอัดพบว่ามีค่าร้อยละ 19.3 และค่าแรงดัดแนวตั้งกับค่าแรงอัดพบว่ามีค่าร้อยละ 12.3 ซึ่ งทั้ง 2 ค่าอยู่ในเกณฑ์ไม่
เกินร้อยละ 20 ค่าการดูดซึ มน้ าได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.29 มีค่าสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 98.3 ดังนั้นบล็อกปูพ้ืนที่ทาจากโฟ
มพอลิสไตรี นสามารถนาไปใช้งานจริ ง ประหยัดการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
คำสำคัญ: บล็อกปูพ้นื , โฟมพอลิสไตรี น, การทดสอบแรงอัด
Abstract
This research is remaining polystyrene foam to good use. The aims of this research intends to study the
properties of blocks made of polystyrene foam on compressive and flexural strength. The method use polystyrene
foam melt it with hot palm oil and the ratio is of 1 kg per 0.75 liters. The melt foam put in the formwork, waiting
it to cool at room temperature and then remove it from the mold. The results shows that average compressions
14.28 MPa. To compare TIS 77-2545 (2002) in quality C, it found that is to be above 5.28 MPa or more than
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58.67%. The average modulus of rapture is 28.02 ksc (horizontal) and is 17.84 ksc (vertical).To compare the
average modulus of rapture with compression test. It found that is 19.3 percent (horizontal) and 12.3% (vertical)
which both values are within the threshold of not more than 20%. The absorption is of 0.29% which it above
more than 98.3%. Finally, the blocks made of polystyrene foam can be practical use. It saves the use of resources
sustainably.
Keyword: Paving Block, Polystyrene Foam, Compression Test
บทนำ
“โฟมพอลิ สไตรี น” เป็ นวัสดุ ที่เหลือทิ้งจากภาคครัวเรื อนและอุตสาหกรรม ใช้ทาวัสดุกันกระแทกและทา
กล่ องบรรจุ อาหารโฟมเหล่านี้ มี ก ารใช้งานอย่างกว้างขวาง ใช้เป็ นบรรจุ ภัณ ฑ์อาหารตามแหล่ง ท่ องเที่ ยว ซึ่ ง มี
นักท่องเที่ยวทิ้งเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากเป็ นวัสดุที่มีน้ าหนักเบา ราคาถูก ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ชื่อว่ามีปริ มาณ
โฟมทิ้งติดอันดับต้นๆของโลก ในแต่ละปี มีปริ มาณโฟมมากกว่า 2 ล้านตัน ถือเป็ นปั ญหาสาคัญด้านสิ่ งแวดล้อม
อย่างยิ่งยวด ในปั จจุบนั การกาจัดจะนาเอาไปฝังกลบ ซึ่ งพบว่าโฟมไม่ย่อยสลายและยังสิ้ นเปลืองเนื้ อที่ฝังกลบเป็ น
อย่างมาก ส่ งผลกระทบรุ นแรงต่อสิ่ งแวดล้อมของโลก เป็ นปั ญหาเรื้ อรัง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความมุ่งหมายนา”โฟมพอ
ลิ ส ไตรี น ” มาใช้ป ระโยชน์ แ ละเพิ่ ม มุ ล ค่ า โดยงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งและมี ก ารพัฒ นาเช่ น (Perapong Jarungeak,
Supawat Jaroungchai & Surasak Suesalwaluk, 1997) ได้ท าการศึ ก ษาสมบัติ ข องคอนกรี ตที่ ใ ช้ค อนกรี ตเก่ าแทน
มวลรวมหยาบต่อมา (Laukaitis, Zurauskas &Keriene, 2005) ได้ศึกษาผลกระทบของคุณสมบัติวสั ดุผสมของเม็ด
โฟมพอลิสไตรี นและซีเมนต์ โดยในการทดลองใช้อตั ราส่ วนระหว่างซีเมนต์และเม็ดพอลิสไตรี นเป็ น 1:1, 1:2 และ
1:3 ขนาดของเม็ดโพลิสไตรี นที่ใช้มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดละเอี ยด เล็กและใหญ่ ผลการศึ กษาพบว่า ค่าความทน
แรงอัดขึ้นกับความหนาแน่นและขนาดของโฟมพอลิสไตรี น ในการทดลองพบว่า จะให้ค่าแรงอัดสู งสุ ดที่ 0.75 นิ ว
ตันต่อตารางมิลลิเมตร (Babu DS, Babu KG& Tiong-Huan W, 2006) ได้ทาการศึกษาผลกระทบของขนาดโฟมพอ
ลิสไตรี นที่ มีผลต่อความแข็งแรงและความชื้ นในวัสดุ ที่ผสมด้วยคอนกรี ต โดยเปรี ยบเที ยบคุณสมบัติเชิ งกลของ
คอนกรี ตที่ผสมด้วยพอลิสไตรี นแบบขยายตัวกับคอนกรี ตที่ผสมด้วยพอลิสไตรี นแบบไม่ขยายตัวจากการทดลอง
พบว่า ความทนแรงอัดของคอนกรี ตที่ผสมด้วยพอลิสไตรี นแบบไม่ขยายตัวจะมีค่ามากกว่าคอนกรี ตที่ผสมด้วยพอ
ลิสไตรี นแบบขยายตัว (Nattapon Jitputti & Paisan Nakpipat, 2000) ศึก ษาผลกระทบของโพลี เอทิ ลีนชนิ ดความ
หนาแน่นสู งและโพลิโพรไพลีนที่มีต่อการสลายตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตลีน (Churairat Jadphit & Paisan
Nakpipat , 2000) ศึกษาผลกระทบของโพลิโพรไพลีนและโพสิ สไตรี นที่มีผลต่อการสลายตัวด้วยความร้อนของไฮ
เดนซิ ต้ ี -โพลิเอทิ ลีน (Wanida Charoenchai & Paisan Nakpipat, 2000) ได้ทาการศึกษาผลกระทบของโพลิเอทิ ลีน
และโพลิ ส ไตรี น ที่ มี ผ ลต่ อ การสลายตัว ด้ว ยความร้ อ นของโพลิ โ พรไพลี น (Rachanee Kongmuang, 2011) ได้
ทาการศึกษาการผลิตบล็อกปูพ้ืนโดยใช้กากตะกอนจากกระบวนการทาน้ าเกลือให้บริ สุทธิ์ ของโรงงานเหมืองแร่
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เกลือหิน จังหวัดนครราชสี มา จากการทดลองพบว่า ความหนาแน่นของวัสดุผสมลดลงเป็ น 700 - 1100 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จากเดิมที่ใช้ดินเพียงอย่างเดียวความหนาแน่นอยู่ที่ 1700 - 1900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(Somboon
Kongsomsaksiri, 2011) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาตะกอนดินจากน้ าประปามาเป็ นส่ วนผสมของบล็อกปูพ้ืน
และทดสอบก าลังอัดและการดู ด ซึ ม น้ าของตัวอย่าง ซึ่ งมี ก ารแทนที่ ป ริ ม าณทรายและหิ น ด้วยตะกอนดิ น จาก
น้ าประปาในอัตราส่วนผสมต่างๆ
จากปัญหาที่กล่าว ในการวิจยั นี้เลือก “โฟมพอลิสไตรี น” เป็ นส่ วนผสมในการทาคอนกรี ตบล็อกปูพ้นื เพื่อนา
วัสดุน้ ี กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งและลดปริ มาณขยะ วัตถุประสงค์ ศึกษาบล็อกปูพ้ืนที่ทาจากโฟมพอลิสไตรี นใน
เรื่ องของกาลังอัด กาลังดัดและค่าการดูดซึ มน้ าโดยการศึกษานี้ ใช้น้ ามันปาล์มเป็ นตัวทาละลายโดยใช้ความร้อน
ทดลองหาส่ วนผสมที่ เหมาะสม โดยอัต ราส่ วน โฟม 1 กิ โลกรั ม ต่ อ น้ ามัน ปาล์ม 0.25 0.5 0.75 และ 1.00 ลิ ต ร
ตามล าดับ สมมุ ติฐ านของการวิ จัย คื อ บล็ อ กปู พ้ื น ที่ มี โฟมเป็ นส่ วนผสมจะต้อ งมี ผ ลก าลังอัด มี ค่ า ไม่ น้อ ยกว่า
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม มอก.77-2545 บริ ษ ัท ปู น ซี เมนต์ไ ทย จ ากัด (Thai Industrial Standards SCG,
2010)
วิธีดำเนินกำรวิจัย
สถานที่ ทาการการศึ กษานี้ ใช้ห้องปฏิ บ ัติการคอนกรี ต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี งานวิจยั นี้ ป ระกอบด้วยวัส ดุ
อุปกรณ์และวิธีการทดลองโดยมีข้ นั ตอนดังนี้ นาโฟมแสดงดัง รู ปที่ 1 มาทาการหลอมด้วยน้ ามันปาล์มร้อน ทดลอง
หาส่ วนผสมที่ เหมาะสม ในการศึ กษานี้ ทดลองใช้อตั ราส่ วน โฟม 1กิโลกรัม ต่อ น้ ามันปาล์ม 0.25 0.5 0.75 และ
1.00 ลิ ตรตามลาดับ เทน้ ามันปาล์มในกะทะจนร้ อนแล้วเติ ม โฟม คนให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ใช้เวลาในการละลาย
ประมาณ 10 - 15 นาทีแสดงดัง รู ปที่ 2 เตรี ยมแบบหล่อบล็อก นาเอาสารละลายโฟมผสมกับส่ วนผสมคอนกรี ต เท
ใส่ แบบหล่อบล็อกแสดงดังรู ปที่ 3 ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ปล่อยให้เย็นตัวแล้วจึงแกะออกจากแบบหล่อแสดง
ดังรู ปที่ 4 นาไปชัง่ น้ าหนัก แสดงดังรู ปที่ 5 ทาการทดสอบหาแรงอัด แรงดัด และค่าการดูดซึมน้ าในห้องปฏิบตั ิการ
แสดงดังรู ปที่ 6 นาผลการทดสอบไปเปรี ยบเทียบกับค่าตามมาตรฐาน มอก.77-2545 บริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย จากัด
(Thai Industrial Standards SCG, 2010)

รู ปที่ 1 โฟมพอลิสไตรี นที่ใช้ในการทดลอง
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รู ปที่ 2 ขั้นตอนการหลอมด้วยน้ ามันปาล์มร้อน ทดลองหาส่ วนผสมที่เหมาะสม

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการนาเอาโฟมมาใส่ แบบหล่อบล็อกปูพ้นื

รู ปที่ 4 ชิ้นงานแข็งตัวที่ถูกแกะออกจากแบบหล่อ
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รู ปที่ 5 ขั้นตอนการนาชิ้นงานไปชัง่ น้ าหนัก

รู ปที่ 6 ขั้นตอนการนาชิ้นงานไปทดสอบค่าความต้านทานแรงอัดในห้องปฏิบตั ิการ
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
งานวิ จัย นี้ ประกอบด้ว ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ และขั้น ตอนการวิ จัย ที่ ไ ด้ก ล่ า วข้า งต้น จากการทดลองพบว่ า
อัตราส่ วน โฟม 1 กิโลกรัมต่อน้ ามันปาล์ม 0.75 ลิตร เป็ นอัตราส่ วนที่เหมาะสม ซึ่ งน้ ามันปาล์มทาการละลาย โฟ
มพอลิสไตรี น 1 กิโลกรัมได้หมด การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการมีดว้ ยกัน 3 การทดสอบ (1) ความต้านทานแรงอัด
(2) ความต้านทานแรงดัด และ (3) ค่าการดูดซึมน้ า รายละเอียดดังนี้
กำรทดสอบคุณสมบัติด้ำนแรงอัด
การทดสอบคุณสมบัติด้านแรงอัดแสดงดังตารางที่ 1 ได้ค่ากาลังอัดสู งสุ ดของตัวอย่างทดสอบ 285.62,
285.02, 286.42, 285.02, 287.62, 285.0, 285.60, 286.62 และ 285.22 kg ตามลาดับ ทาการเปรี ยบเทียบค่ากาลังอัดต่อ
พื้นที่ของตัวอย่างทดสอบทั้ง 9 ตัวอย่างแสดงดัง รู ปที่ 7
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ตำรำงที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าการทดสอบคุณสมบัติดา้ นแรงอัด
NO.
MAX.LOAD (kg)
COMPRESSION (ksc)
1
285.62
145.71
2
285.02
145.26
3
286.42
146.12
4
285.02
145.41
5
287.62
146.44
6
285.00
145.40
7
285.60
145.70
8
286.62
146.08
9
285.22
145.51
AV.
145.71

COMPRESSION (MPa)
14.28
14.24
14.32
14.25
14.35
14.25
14.28
14.32
14.26
14.28

Compression (MPa )
14.35

14.36
14.34

14.32

14.32

14.32
14.30

14.28

14.28

14.28

14.26

14.25

14.26

14.25

14.24

14.24
14.22
14.20
14.18
14.16

1

2

3

4

5

6

7

Sample

รู ปที่ 7 การเปรี ยบเทียบค่ากาลังอัดต่อพื้นที่ของตัวอย่างทดสอบทั้ง 9 ตัวอย่าง
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ตำรำงที่ 2 ค่าความต้านทานแรงอัดตามมาตรฐาน มอก.77-2545
QUALITY CLASS
COMPRESSION (MPa)
ก หรื อ A
17.0
ข หรื อ B
15.0
ค หรื อ C
9.0
จาก รู ป ที่ 7 พบว่าตัวอย่างทดสอบทั้ง 9 ตัวอย่างมี ค่าความต้านทานแรงอัดของตัวอย่างบล็อกปูพ้ื นมี ค่ า
14.28, 14.24, 14.32, 14.25, 14.35, 14.25, 14.28, 14.32 และ 14.26 เมกะพาสคาลตามล าดับ ได้ค่าความต้านทาน
แรงอัดเฉลี่ย 14.28 เมกะพาสคาล จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างบล็ อกปูพ้ืน มีค่าความต้านทานแรงอัดที่ใกล้เคียง
กัน เมื่ อนาไปหลอมด้วยน้ ามันปาล์มร้ อนในอัตราส่ วนที่ เหมาะสม เปรี ยบเที ยบกับค่าความต้านทานแรงอัดตาม
มาตรฐาน มอก.77-2545 แสดงดังตารางที่ 2 โดยทาการเปรี ยบเทียบกับชั้นคุณภาพ ก ซึ่ งมีค่ากาลังอัดต้องไม่น้อย
กว่า 17 เมกะพาสคาล เปรี ยบเทียบค่ากาลังอัดพบว่ามีค่าต่ากว่าเกณฑ์ 2.72 เมกะพาสคาลคิดเป็ นสัดส่ วนต่ากว่าร้อย
ละ 16 เปรี ยบเทียบกับชั้นคุณภาพ ข ซึ่ งมีค่ากาลังอัดต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 เมกะพาสคาล พบว่ามีค่าต่ากว่าเกณฑ์ 0.72
เมกะพาสคาลคิดเป็ นสัดส่ วนต่ากว่าร้อยละ 4.8 เปรี ยบเทียบกับชั้นคุณภาพ ค ซึ่ งมีค่ากาลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 9 เม
กะพาสคาลพบว่ามีค่าสู งกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.77-2545 ถึง 5.28เมกะพาสคาลคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 58.67
เปรี ย บเที ย บกับ ผลการศึ ก ษา (Laukaitis, Zurauskas &Keriene, 2005) พบว่ า ค่ า ความทนแรงอัด ขึ้ น กั บ ความ
หนาแน่นและขนาดของโฟมพอลิสไตรี น ซึ่งให้ค่าแรงอัดสู งสุ ดที่ 0.75 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร หรื อเท่ากับ 0.75
เมกะพาสคาล พบว่ามีค่าสูงกว่าคิดเป็ นสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 94.75
กำรทดสอบคุณสมบัติด้ำนแรงดัด
การทดสอบคุ ณ สมบัติ ด้า นแรงดัด (Modulus of Rupture) แสดงดังตารางที่ 3ได้ค่ าก าลังดัด สู งสุ ด ของ
ตัวอย่างทดสอบ 1220.0, 1330.0, 1280.0, 1176.59, 1180.43 และ 1164.74 kg ตามลาดับ ทาการเปรี ยบเทียบค่ากาลัง
อัดต่ อพื้ น ที่ ข องตัวอย่างทดสอบทั้ง 6 ตัวอย่าง ผูว้ ิจัย ได้ก ารทดสอบค่ าก าลังดัด สู งสุ ด ของตัวอย่างทดสอบใน
แนวนอนจานวน 3 ตัวอย่างแสดงดังรู ปที่ 8 และ ค่ากาลังดัดสู งสุ ดของตัวอย่างทดสอบในแนวตั้งจานวน 3 ตัวอย่าง
แสดงดังรู ปที่ 9
ตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบคุณสมบัติดา้ นแรงดัด (Modulus of Rupture)
NO.

MAXIMUM LOAD (kg)

MODULUS OF RUPTURE (ksc)

POSITIONING

1

1,220.00

26.67

HORIZONTAL

2

1,330.00

29.27

3

1,280.00

28.11
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NO.

MAXIMUM LOAD (kg)

MODULUS OF RUPTURE (ksc)

AVG.

POSITIONING

28.02

4

1,176.59

17.80

5

1,180.43

18.07

6

1,164.74

17.66
17.84

Modulus of Rupture (horizontal)

AVG.

VERTICAL

29.5
29
28.5
28
27.5
27
26.5
26
25.5
25

29.27
28.11

26.67

1

2

3

Sample

Modulus of Rupture Vertical)

รู ปที่ 8 ผลการทดสอบค่ากาลังดัดสูงสุดของตัวอย่างทดสอบในแนวนอนจานวน 3 ตัวอย่าง

18.2
18.1
18
17.9
17.8
17.7
17.6
17.5
17.4

18.07

17.8
17.66

1

2

3

รู ปที่ 9 ผลการทดสอบกาลังดัดสู งสุ ดของตัวอย่างทดสอบในแนวตั้งจานวน 3 ตัวอย่าง
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จาก รู ปที่ 8 พบว่าตัวอย่างทดสอบทั้ง 3 ตัวอย่างมีค่าความต้านทานแรงดัดในแนวนอนของตัวอย่างบล็อกปู
พื้นมี ค่า 26.67, 29.27และ 28.11กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลาดับ ได้ค่าความต้านทานแรงดัดในแนวนอน
เฉลี่ย 28.02กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างบล็อกปูพ้ืน มีค่าความต้านทานแรงดัดที่
ใกล้เคียงกัน
พิ จารณาจากผลการทดสอบได้ค่ า ความต้านทานแรงดัด ในแนวนอนเฉลี่ ย 28.02 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตาราง
เซนติเมตรซึ่ งสอดคล้องกับค่าการรับแรงอัดมีค่าเฉลี่ย 145.71 กิโ ลกรัมต่อตารางเซนติเมตรโดยค่ารับแรงดัดตาม
มาตรฐานมีค่าเป็ น 0.10 - 0.20 เท่าของค่าการรับแรงอัดหรื อมีค่าร้อยละ 10 - 20 ของค่าการรับแรงอัด เปรี ยบเทียบ
สัดส่วนค่าความต้านทานแรงดัดในแนวนอนเฉลี่ยกับค่าการรับแรงอัดพบว่ามีค่าเป็ น 0.19 เท่า หรื อมีค่าร้อยละ 19.3
ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ ดังนั้นบล็อกปูพ้นื ผสมโฟมพอลิสไตรี นไม่มีผลต่อค่าตานทานแรงดัดในแนวนอน
จาก รู ปที่ 9 พบว่าตัวอย่างทดสอบทั้ง 3 ตัวอย่างมีค่าความต้านทานแรงดัดในแนวตั้งของตัวอย่างบล็อกปู
พื้นมีค่า 17.80, 18.07 และ 17.66กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรตามลาดับ ได้ค่าความต้านทานแรงดัดในแนวตั้งเฉลี่ย
17.84กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรจากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างบล็อกปูพ้ืน มีค่าความต้านทานแรงดัดที่ใกล้เคียง
กัน
พิจารณาจากผลการทดสอบ ได้ค่าความต้านทานแรงดัดในแนวตั้งเฉลี่ย 17.84 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ซึ ง สอดคล้องกับ ค่ าการรับ แรงอัด มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 145.71 กิ โลกรั มต่ อตารางเซนติ เมตรโดยค่ารั บ แรงดัดตาม
มาตรฐานมีค่าเป็ น 0.10 - 0.20 เท่าของค่าการรับแรงอัดหรื อมีค่าร้อยละ 10 - 20 ของค่าการรับแรงอัด เปรี ยบเทียบ
สัดส่ วนค่าความต้านทานแรงดัดในแนวตั้งเฉลี่ยกับค่าการรับแรงอัดพบว่ามีค่าเป็ น 0.12 เท่า หรื อมีค่าร้อยละ 12.3
ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ ดังนั้นบล็อกปูพ้นื ผสมโฟมพอลิสไตรี นไม่มีผลต่อค่าตานทานแรงดัดในแนวตั้ง
กำรทดสอบคุณสมบัติด้ำนกำรดูดซึมน้ำ
การทดสอบคุณสมบัติดา้ นดูดซึ มน้ า (The absorption) แสดงดัง ตารางที่ 4 ได้ค่าการดูดซึ มน้ าของตัวอย่าง
ทดสอบเท่ากับ ร้อยละ 0.23, 0.38, 0.44, 0.18, 0.09 และ 0.44ตามลาดับ ทาการเปรี ยบเที ยบค่าการดู ดซึ มน้ าของ
ตัวอย่างทดสอบทั้ง 6 ตัวอย่าง แสดงดังรู ปที่ 10
ตำรำงที่ 4 ผลการทดสอบคุณสมบัติดา้ นดูดซึมน้ า (The absorption)
NO.
W1
W2
1
1,325.00
1,322.00
2
1,039.00
1,035.00
3
1,133.00
1,128.00
4
1,113.00
1,111.00
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NO.
5
6
AVG

W1
1,104.00
1,136.00

0.5

W2
1,103.00
1,131.00

ABSORPTION (%)
0.09
0.44
0.29

0.44

0.45

0.44

0.38

0.4

Absorption (%)

0.35
0.3
0.25

0.23
0.18

0.2
0.15

0.09

0.1
0.05
0
1

2

3

4

5

6

Samples

รู ปที่ 10 ผลการเปรี ยบเทียบค่าการดูดซึมน้ าของตัวอย่างทดสอบทั้ง 6 ตัวอย่าง
ตำรำงที่ 5 ค่าการดูดซึมน้ าตามมาตรฐาน มอก.77-2545
Quality Class
ก หรื อ A
ข หรื อ B
ค หรื อ C

Absorption (%)
17
22
N/A

จาก รู ปที่ 10 พบว่าตัวอย่างทดสอบทั้ง 6 ตัวอย่างมีค่าคุณสมบัติดา้ นการดูดซึ มน้ ามีค่าร้อยละ 0.26, 0.38,
0.44, 0.18, 0.09 และ 0.44 ตามลาดับ ค่าการดูดซึมน้ าเฉลี่ยร้อยละ 0.29 จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างบล็อกปูพ้นื มี
ค่าการดูดซึ มน้ าที่ใกล้เคียงกัน 4 ตัวอย่างและมีอยู่ 2 ตัวอย่างที่ค่าหลุดไป สาเหตุสันนิ ษฐานว่าเนื่ องจากการความ
ร้อนของน้ ามันปาล์มที่ใชัในการละลวยโฟมไม่สม่าเสมอและการการทาให้แน่นลงในแบบพิมพ์ เปรี ยบเทียบกับค่า
การดูดซึ มน้ ามาตรฐาน มอก.77-2545 ดังตารางที่ 5 โดยทาการเปรี ยบเที ยบกับชั้นคุณภาพ ก ซึ่ งมีค่าการดูดซึ มน้ า
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ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 17 พบว่ามีค่าสู งกว่าเกณฑ์คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 98.3 เปรี ยบเทียบกับชั้นคุณภาพ ข ซึ่งมีค่า
การดูดซึ มน้ าต้องไม่มากกว่าร้อยละ 22 พบว่ามีค่าสู งกว่าเกณฑ์คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 98.68 สาหรับชั้นคุณภาพ ค
ไม่สามารถทาการเปรี ยบเทียบได้เนื่องจากไม่ได้ระบุขอ้ กาหนดมาตรฐาน
สรุปผลกำรศึกษำ
การวิจยั นี้ที่นาโฟมพอลิสไตรี นที่เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากผลการดาเนิ นงานสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.บล็อกโฟมตัวอย่าง สามารถรับน้ าหนักรับแรงอัดได้เฉลี่ยที่ 14.28 เมกะพาสคาล หรื อ 145.71 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตรเปรี ยบเทียบกับชั้นคุณภาพ ก พบว่ามีค่าต่ากว่าเกณฑ์ 2.72 เมกะพาสคาลคิดเป็ นสัดส่ วนต่ากว่าร้อย
ละ 16 เปรี ยบเทียบกับชั้นคุณภาพ ข พบว่ามี ค่าต่ากว่าเกณฑ์ 0.72 เมกะพาสคาลคิดเป็ นสัดส่ วนต่ากว่าร้อยละ 4.8
เปรี ยบเทียบกับชั้นคุณภาพ ค พบว่ามีค่าสู งกว่าเกณฑ์ 5.28 เมกะพาสคาลคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 58.67 ดังนั้นบล็อก
โฟมพอลิ ส ไตรี น สามารถน ามาใช้ ท าเป็ นบล็ อ กปู พ้ื น งานปู พ้ื น ได้ เปรี ย บเที ย บกับ ผลการศึ ก ษา (Laukaitis,
Zurauskas &Keriene, 2005) พบว่า ค่าความทนแรงอัดขึ้นกับความหนาแน่นและขนาดของโฟมพอลิสไตรี น ซึ่ งให้
ค่าแรงอัดสู งสุ ดที่ 0.75 นิ วตันต่อตารางมิลลิเมตร หรื อเท่ากับ 0.75 เมกะพาสคาล พบว่ามีค่าสู งกว่าคิดเป็ นสัดส่ วน
สูงกว่าร้อยละ 94.75
2. ผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงดัด ได้ผลค่าความต้านทานแรงดัดในแนวนอนเฉลี่ย 28.02 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตรซึ่งสอดคล้องกับค่าการรับแรงอัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 145.71 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรโดยค่า
รับแรงดัดตามมาตรฐานมีค่าเป็ น 0.10 - 0.20 เท่าของค่าการรับแรงอัดหรื อมีค่าร้อยละ 10 - 20 ของค่าการรับแรงอัด
เปรี ยบเทียบสัดส่ วนค่าความต้านทานแรงดัดในแนวนอนเฉลี่ยกับค่าการรับแรงอัดพบว่ามีค่าเป็ น 0.19 เท่า หรื อมีค่า
ร้อยละ 19.3 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ ดังนั้นบล็อกปูพ้ืนผสมโฟมพอลิสไตรี นไม่มีผลต่อค่าตานทานแรงดัดในแนวนอนและ
พิ จารณาจากผลการทดสอบ ได้ค่ า ความต้า นทานแรงดัด ในแนวตั้งเฉลี่ ย 17.84 กิ โลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เมตร
สอดคล้องกับค่าการรับแรงอัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 145.71 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรโดยค่ารับแรงดัดตามมาตรฐาน
มีค่าเป็ น 0.10 - 0.20 เท่าของค่าการรับแรงอัดหรื อมีค่าร้อยละ 10 - 20 ของค่าการรับแรงอัด เปรี ยบเทียบสัดส่ วนค่า
ความต้านทานแรงดัดในแนวตั้งเฉลี่ยกับค่าการรับแรงอัดพบว่ามี ค่าเป็ น 0.12 เท่า หรื อมีค่าร้อยละ 12.3 ซึ่ งอยู่ใน
เกณฑ์ ดังนั้นบล็อกปูพ้นื ผสมโฟมพอลิสไตรี นไม่มีผลต่อค่าตานทานแรงดัดในแนวตั้ง
3.การดูดซึ มน้ าตัวอย่างทดสอบทั้ง 6 ตัวอย่างมีค่าร้อยละ 0.26, 0.38, 0.44, 0.18, 0.09 และ 0.44ตามลาดับ
ค่าการดู ดซึ ม น้ าเฉลี่ ยร้ อยละ 0.29 จากผลการศึ ก ษาพบว่าตัวอย่างบล็อกปู พ้ื น มี ค่ าการดู ดซึ ม น้ าที่ ใกล้เคี ยงกัน
เปรี ยบเทียบกับค่าการดูดซึมน้ าตามมาตรฐาน มอก.77-2545 แสดงดัง Table 5 โดยทาการเปรี ยบเทียบกับชั้นคุณภาพ
ก ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้ าต้องไม่มากกว่าร้อยละ 17 พบว่ามีค่าสู งกว่าเกณฑ์คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 98.3 เปรี ยบเทียบกับ
ชั้นคุณภาพ ข ซึ่ งมีค่าการดูดซึ มน้ าต้องไม่มากกว่าร้อยละ 22 พบว่ามีค่าสู งกว่าเกณฑ์คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 98.68
สาหรับชั้นคุณภาพ ค ไม่สามารถทาการเปรี ยบเทียบได้เนื่องจากไม่ได้ระบุขอ้ กาหนดมาตรฐาน
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ดังนั้นโฟมพอลิสไตรี นเมื่อผสมลงในคอนกรี ตบล็อกปูพ้ืนในปริ มาณที่เหมาะสม จะช่วยลดการดูดซึ มน้ า
เป็ นวัส ดุ ที่มีความแข็งแรงและเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม สามารถนาไปใช้งานจริ ง สามารถในงานปู พ้ืนถนนของ
บ้านพักอาศัยและพื้นถนนในสวน การวิจยั ในลาดับถัดไปควรมีการพัฒนาความแข็งแรงของบล็อกปูพ้ืน ด้วยการ
วิจยั ผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆเช่น พลาสติก กระดาษหรื อเส้นใยผักตบชวา
เอกสำรอ้ำงอิง
Babu DS., Babu KG. & Tiong-Huan W. (2006). Effect of polystyrene aggregate size on strength and Moisture
migration characteristics of lightweight concrete.: Journal of Cement & concrete composites. 28(1), 520527
Churairat Jadphit & Paisan Nakpipat. (2000). Effect of polyethylene, polystyrene addition on pyrolysis of high
density polypropylene. : Journal of Engineering Kasetsart University. 40, 40-46. (in Thai)
Laukaitis A., Zurauskas R. & Kerien J. (2005). The effect of foam polystyrene granules on cement composite:
Journal of Cement & Concrete Composites, 27(1), 41-47
Nattapon Jitputti & Paisan Nakpipat. (2000). Effect of high density polyerhlene and polypropylene on thermal
degradation of polystyrene.: Journal of Engineering Kasetsart University. 40, 56-61. (in Thai)
Perapong Jarungeak, Supawat Jaroungchai & Surasak Suesalwaluk. (1997). Properties of concrete using old
concrete instead of coarse aggregate. (Bachelor's Degree Dissertation). Department of Civil Engineering,
Faculty of Engineering, Khon Kaen University (in Thai)
Rachanee Kongmuang. (2011). Production of interlocking blocks using sludge from the brine purification process
of a rock salt mine plant: Nakhon Ratchasima Province. (Master's Degree Dissertation). Department of
Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University (in Thai)
Somboon Kongsomsaksiri. (2011). Interlocking block paving mixed with soil sediment from tap water, Report of
Thailand Science Research and Innovation (in Thai)
Thai Industrial Standards SCG. (2010). TIS for cementand applications (6th ed.). Bangkok: Ministry of Industry
(in Thai)
Wanida Charoenchai & Paisan Nakpipat. (2000). Effect of polyethylene and polystyrene blending on pyrolysis of
polypropylene. : Journal of Engineering Kasetsart University. 40, 19-23. (in Thai)
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยว เชิ งวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบัว
จังหวัดราชบุรี และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่พฒ
ั นาขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ และนักท่องเที่ยวในชุมชนคูบวั จานวน 60 คน ทาการสุ่ มแบบตาม
สะดวกรวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจที่ มี ต่อการใช้งานแอปพลิ เคชันแหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนา
แอปพลิ เคชันแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้น สามารถแสดงข้อมู ลสถานที่ โบราณสถาน วัฒนธรรม
การละเล่น ของชุ ม ชนคู บ ัว ข่ าวประชาสัม พัน ธ์ และค้นหาข้อมูล สถานที่ ต่าง ๆ ได้ และ 2) ผูป้ ระกอบการและ
นักท่องเที่ยวในชุมชนคูบวั มีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคู
บัว โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยววิถีชุมชน
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Abstract
The purposes of this study were to 1) develop cultural tourism application in Khu Bua community,
Ratchaburi, and 2) study user’ satisfaction toward the cultural tourism application. The sample of this paper was
60 entrepreneurs and tourists in the Khu Bua community selected by convenience sampling. The data were
collected using cultural tourism application questionnaire. The data were analyzed by using the mean and
standard deviation. The results of the research found that 1) the cultural tourism application developed can
display location information, archaeological place, Khu Bua community's culture, press release and find the place
information, and 2) entrepreneurs and tourists in the Khu Bua community had the satisfaction with the cultural
tourism application were at the highest level.
Keyword: Application, Cultural Tourism, Community Tourism
บทนำ
ชุมชนคูบวั ตาบลคูบวั อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็ นเมืองโบราณแหล่งหัตถกรรมผ้าตีนจน นาน
กว่า 200 ปี ซึ่ งมาจากชาวไทยเชื้อสายโยนกเชียงแสน (ชาวล้านนา) ที่ได้อพยพครัวเรื อนหนีการรุ กรานของกองทัพ
พม่า โดยการติดตามกองทัพหลวงภายใต้การบัญชาการของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชลงมา
ตั้งถิ่ นฐานอยู่ ณ จังหวัดราชบุ รีในปั จจุ บ ัน แต่ ยงั คงมี ช าวไท-ยวนในตาบลคูบัวและตาบลดอนแร่ ที่ ยงั สื บสาน
ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของบรรพบุรุษเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่ าจะเป็ นภาษาพูดแบบคาเมือง
หรื อแม้แต่ภูมิปัญญาดั้งเดิมทางด้านหัตถกรรม โดยเฉพาะการทอผ้าซิ่ นลายตีนจกซึ่ งเป็ นลวดลายที่มีความสวยงาม
มีเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว สี สัน สวยสดใสในทุ ก เส้นไหมที่ นามาถัก ทอสามารถนามาตัดเย็บ เป็ นเครื่ องแต่งกายได้
หลากหลายรู ปแบบ
นอกจากนี้ทางชุมชนบ้านคูบวั ยังร่ วมกันสร้างศูนย์สาธิตและจาหน่ายผ้าจกขึ้น เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวหรื อผูท้ ี่
สนใจได้เรี ยนรู ้กระบวนการผลิต ตั้งแต่การปั่นด้ายที่ใช้ทอ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวหรื อผูท้ ี่สนใจได้เรี ยนรู ้กระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การปั่นด้ายที่ใช้ทอ ไปจนกระทัง่ การทอ การเก็บลาย อีกทั้งยังได้มีการสร้างจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบวั
ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ลูกหลานหันกลับมาเหลียวแลดูแลงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชาวไท-ยวน พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันล้ าค่า (อุดม สมพร, 2562)
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ตลาดวิถี ชุม ชนคู บ ัว เป็ น 1 ใน 3 ตลาดที่ ได้รับ การคัดเลื อกจากตลาดต้องชมทั่วประเทศในการต่อยอด
พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาส่ งเสริ มศักยภาพสู่ การเป็ นตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ซึ่ ง
เป็ นตลาดที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนชาวไท-ยวน โดยภายในตลาดมีท้ งั การแสดงและจาหน่ าย อาหาร สิ นค้าเด่นของ
ชุ ม ชน เช่ น ผ้าซิ่ น ตี น จก และมี ล านกิ จกรรมแสดงวัฒ นธรรม นอกจากนี้ บริ บ ทพื้ น ที่ โดยรอบสามารถพัฒ นา
ศักยภาพเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้ คื อวัดโขลงสุ วรรณคีรี รวมถึงเรื่ องราวความเป็ นมาของชุมชนคูบัว ซึ่ งได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ แต่ยงั ไม่เป็ นระบบ และแพร่ หลายเท่าที่ควร ที่ผา่ นมาผู ว้ ิจยั ได้ดาเนินการพัฒนาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สื่ อแผ่นพับ คู่มือการท่องเที่ยว แล้วพบว่า นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะ
ท่องเที่ยวบริ เวณรอบ ๆ ชุมชนคูบวั แต่ไม่รู้เส้นทาง อีกทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้กาหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม การท่องเที่ยวที่สาคัญประการหนึ่งคือ การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานโดยนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวให้เหมาะสม
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถี
ชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ที่เป็ นสื่ อกลางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ไปสู่ สาธารณะชนให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวมอย่างยัง่ ยืน และยังเป็ นการเพิม่ ศักยภาพแหล่งการเรี ยนรู ้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ นค้าโอทอป
รวมทั้งสิ นค้าพื้นเมืองของชุมชน อีกทั้งยังเป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลการพัฒนาจังหวัดให้มีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พฒั นาขึ้น
กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง
พรวรรณ ษร ช่ ว ยชะนะ และเอมอร อ่ า วสกุ ล (2562) ได้ ท าการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ชุมชนวัฒนธรรม กรณี ศึกษาอาเภอสาเกา จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาแอป
พลิเคชันส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ยวในอาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง และศึ กษาความพึ งพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันการ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า อาเภอสิ เกามีสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชุมชนและวัฒนธรรมมี
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ทั้งหมด 35 แห่ง และจากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันส่ งเสริ มการท่องเที่ยวมีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
อัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ (2562) ได้ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและ
สิ นค้าโอทอป จังหวัดสุ รินทร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เ พื่อสารวจ สกัดข้อมูลการท่องเที่ยวฯ ออกแบบและพัฒนาแอป
พลิเคชัน และประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสิ นค้าโอทอป จังหวัดสุ รินทร์ เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ กลุ่มชุมชนเป้าหมาย จานวน 48 หมู่บา้ น ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลด้านสิ นค้าโอทอป
ส่ วนใหญ่ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผา้ ไหม เครื่ อ งเงิ น ข้าวหอมมะลิ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จัก สานและผลิ ต ภัณ ฑ์แ ปรรู ป สิ น ค้าทาง
การเกษตร เป็ นต้น ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ความเชื่อ และเป็ นสิ่ งที่ทาสื บทอดต่อ ๆ กันมา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ไหว้ศาลปู่ ตา บุญ
วันสารท เช่นไหว้บูชาบรรพบุรุษ “แซนโฎนตา” และประเพณี ที่เกี่ยวกับการทาการเกษตร หรื อ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่
ชุมชนสร้างขึ้น ได้แก่ ประเพณี แซนแซร ประเพณี บุญข้าวจี่ งานวันข้าวหอมมะลิ และมหกรรมผ้าไหมสุ รินทร์ เป็ น
ต้น ด้านการท่องเที่ยว ส่ วนใหญ่จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หมู่บา้ นช้าง หมู่บา้ นทอผ้าไหม แหล่ง
ท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตร แหล่งท่ องเที่ ย วทางวัฒ นธรรม และแหล่งท่ องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ เป็ นต้น และ ด้าน
เศรษฐกิ จชุ ม ชน รายได้ข องชุ ม ชนเกิ ดจากการท าการเกษตร เลี้ ยงสั ตว์ งานหั ตถกรรม งานฝี มื อ จากภูมิ ปั ญ ญา
ชาวบ้าน ในส่ วนของการออกแบบและพัฒ นา แอปพลิ เคชัน การท่องเที่ ยวเศรษฐกิ จชุ มชน และสิ น ค้าโอทอป
จัง หวัด สุ ริน ทร์ ค ณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ น การพัฒ นาแอปพลิ เคชัน ตามกรอบแนวคิ ดวงจรการพัฒ นาระบบ (SDLC)
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว คุณภาพแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสิ นค้าโอ
ทอป จังหวัดสุ รินทร์ จากการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.61
สุ ธิรา จันทร์ปุ่ม และคณะ (2560) วิจยั เรื่ องการพัฒนาแอปพลิเคชัน แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบน
ระบบปฏิ บ ัติการแอนดรอยด์การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้โมบายแอปพลิเคชันแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด สกลนคร บนระบบปฏิ บ ั ติ ก ารแอนดรอยด์ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ม างาน
พระราชทาน ปริ ญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 500 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้โมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยั พบว่า 1) โมบายแอปพลิเค
ชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ที่พฒั นาขึ้น สามารถแสดงข้อมูล สถานที่
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ระบุตาแหน่งปั จจุบนั ของผูใ้ ช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จ ากเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ได้ และ 2) ผล
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี มีข้นั ตอนการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยวในชุมชนคูบวั จานวน 60 คน ทาการ
สุ่มแบบตามสะดวก
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัด
ราชบุรี แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. การหาสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 ศึกษา รวบรวมเอกสาร วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี โดยการลงพื้นที่สารวจ เก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
แหล่งวัฒนธรรม และภาพสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี และนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจมาจัดทา
ข้อมูลเชิงลักษณะ (Attribute Database) ได้แก่ ข้อมูลสถานที่ โบราณสถาน วัฒนธรรมการละเล่นของชุมชนคูบวั
และค้นหาข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ
3.2 จัดทาแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ (Spatial Database) ของ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี โดยคณะผูว้ ิจยั เลือกใช้โปรแกรม Thunkable
สาหรับจัดทาแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็ นสร้าง Mobile App ที่สามารถลาก Component หรื อส่ วนต่าง ๆ ลงบนหน้าต่าง อีก
ทั้งยังสามารถทาการทดสอบ ติดตาม และปรับปรุ ง
แอปพลิเคชันบน Android และ IOS มีลกั ษณะเป็ นแอป
พลิเคชันสนับสนุนรู ปแบบข้อความ, RSS Feeds, ภาพ, เสี ยง และวิดีโอ ฯลฯ
3.3 ทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการทางาน 2) ด้านเนื้อหาที่ทนั สมัย 3) ด้านภาพและตัวอักษร 4) ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก และ 5) ด้านประโยชน์ในการใช้งาน เป็ นลักษณะมาตราวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5
ระดับ จานวน 20 ข้อ
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3.4 จัด ท าแบบประเมิ น การท างานของแอปพลิ เคชัน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมเพื่ อ ให้
ผูเ้ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 คน พิ จารณาวิ ธี ก ารท างานและความเหมาะสมของแอปพลิ เคชัน ผลการประเมิ น พบว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อการทางานของแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.63, ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.92) จากนั้ น คณะผู ้วิ จัย ได้ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามข้อ เสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อไป
3.5 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลกำรวิจัย
1. ผลกำรพัฒนำแอปพลิเคชันแหล่ งท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนคูบัว จังหวัดรำชบุรี
คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรีที่
พัฒนาขึ้น ตามขั้นตอนการวิจยั โดยนาข้อมูลจากการศึกษา รวบรวม มาจัดทาแอปพลิ เคชัน โดยสามารถแสดง
ข้อมูลสถานที่ โบราณสถาน วัฒนธรรมการละเล่นของชุมชนคูบวั ข่าวประชาสัมพันธ์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ต่าง
ๆ ได้ ดังภาพที่ 1

รู ปที่ 1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี
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หน้าจอแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
หน้าจอแสดงร้านอาหารและที่พกั
รู ปที่ 1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี (ต่อ)
2. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้ งำนแอปพลิเคชันแหล่ งท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำดวิถีชุมชนคูบัว
จังหวัดรำชบุรี
คณะผูว้ ิจยั ดาเนิ นการนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั ที่พฒั นาขึ้นไปใช้กบั
ผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยวในชุมชนคูบวั จานวน 60 คน ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลการการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้น
ควำมพึงพอใจแต่ ละด้ำน
1. ด้านการทางาน
2. ด้านเนื้ อหาที่ทนั สมัย
3. ด้านภาพและตัวอักษร
4. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก

ค่ำเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ระดับควำมพึงพอใจ

4.45
4.47
4.37
4.55

0.45
0.50
0.53
0.49

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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ควำมพึงพอใจแต่ ละด้ำน
5. ด้านประโยชน์ในการใช้งาน
ภำพรวม

ค่ำเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ระดับควำมพึงพอใจ

4.72

0.50

มากที่สุด

4.51

0.49

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยวในชุมชนคูบวั มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.51, ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านประโยชน์การใช้
งาน (ค่าเฉลี่ย = 4.72, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.55,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) และด้านเนื้อหาที่ทนั สมัย (ค่าเฉลี่ย = 4.47, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50)
สรุปและอธิปรำยผลกำรวิจัย
จากการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี สามารถสรุ ป
และอภิปรายผลในประเด็นต่างไปนี้
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรี พบว่า แอป
พลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่พฒ
ั นาขึ้น สามารถแสดงผลการท่องเที่ยวของกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัด
ราชบุ รี ประกอบด้ว ย ข้อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ว ย โบราณสถาน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จิ ป าถะ และวัด โขลง
สุ วรรณคีรี ข้อมู ลทางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย การเต้นบาสโลบ การราวงแบบพื้ นของไท-ยวน วิถีการกิ น
ขันโตก และการละเล่นของชุมชนคูบวั และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ บริ เวณรอบกาดวิถีชุมชนคูบวั รวมถึง
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรวรรณษร ช่วยชะนะ
และเอมอร อ่าวสกุล (2562) ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาแอปพลิเคชันส่ งเสริ มการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ชุมชน
วัฒ นธรรม กรณี ศึก ษาอาเภอส าเกา จังหวัดตรัง สามารถแสดงข้อมู ล ของสถานที่ ท่องเที่ ย ว 3 ด้าน คือ สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวด้านชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ รวมถึงสามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลสถานที่ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ธิรา
จัน ทร์ ปุ๋ ม และคณะ (2560) ท าวิ จัย เรื่ องการพัฒ นาแอปพลิ เคชั น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด สกลนครบน
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารแอนดรอยด์ ส ามารถแสดงข้อ มู ล สถานที่ ระบุ ต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น ของผู ้ใ ช้ ง าน แสดงข่ า ว
ประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ได้
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2. ผลการศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูใ้ ช้แอปพลิ เคชัน แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมที่ พ ัฒ นาขึ้ น พบว่า
ผูป้ ระกอบการและนักท่องเที่ยวในชุมชนคูบวั ที่ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากการมาท่องเที่ยวในช่ วงระยะเวลา
เดื อ นตุ ล าคม 2564 นั้น มี ค วามพึ งพอใจในภาพรวมต่ อการใช้งานแอปพลิ เคชัน ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ ย = 4.51, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า สถานการณ์ โควิดท าให้ผูป้ ระกอบการและ
นักท่องเที่ ยวไม่สามารถเดิ นทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ และเมื่อมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถรับทราบ
ข้อ มู ล ข่ า วสารในเปิ ดตลาดของชุ ม ชนคู บ ัว อี ก ทั้ง ยัง สามารถแสดงข้อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ ที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างมาก ซึ่ งสอดคล้องแนวทางของกระทรวงวัฒนธรรม
(วธ.) (2564) แถลงข่ าวเปิ ดตัว แอปพลิ เคชัน เที่ ย วเท่ ๆ เสน่ ห์ เมื อ งไทย เพื่ อ รองรั บ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วหลัง
สถานการณ์ โควิด -19 คลี่ คลาย เพื่อกระตุน้ การท่ องเที่ ยวในชุ มชนท้องถิ่ นต่าง ๆ ทั้งยังช่ วยกระจายรายได้ให้แก่
ผูป้ ระกอบการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ของไทยได้มีรายได้จากการจาหน่ายสิ นค้า และการบริ การด้านต่าง
ๆ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน และ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ สถานที่ ส าคัญ และโดดเด่ น ของท้อ งถิ่ น ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้
ศิ ล ปวัฒ นธรรม การแสดงพื้ น บ้านชุ ม ชนเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ร้ านอาหารยอดนิ ย ม ร้ านจาหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าง
วัฒนธรรม สิ นค้าเกษตร และที่พกั แบบโฮมสเตย์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ
(2562) ได้ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสิ นค้าโอทอป จังหวัดสุ รินทร์ ที่แสดงข้อมูล
ด้านสิ นค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม เครื่ องเงิน ข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จกั สานและผลิตภัณฑ์แปรรู ปสิ นค้าทาง
การเกษตรขนบธรรมเนี ย มประเพณี การไหว้บู ช าบรรพบุ รุษ “แซนโฎนตา” และประเพณี ที่ เกี่ ย วกับ การท า
การเกษตร หรื อ ผลิ ตภัณฑ์สิ นค้าที่ ชุมชนสร้างขึ้ น ทาให้นัก ท่องเที่ ยวเกิ ดความสนใจในการเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุ รินทร์ และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของชนนิ ก านต์ เขียวคล้าย และคณะ (2562) ที่ ทาการวิจยั การพัฒนา
แอปพลิเคชันนการท่องเที่ยว 5 อาเภอชายแดนจังหวัดตากขึ้น จากนั้นนาใช้กบั นักท่องเที่ยวภายใน 5 อาเภอชายแดน
จังหวัดตาก พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว 5 อาเภอชายแดนจังหวัด
ตาก โดยภาพรวมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.03
สรุปผลกำรวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุรีน้ ี สามารถแสดง
ข้อมู ลแหล่งการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมท้องถิ่ นของกาดวิถีชุมชนคูบวั จังหวัดราชบุ รีได้ ซึ่ งทาให้นักท่องเที่ ยว
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สามารถเข้าไปดูแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในกาดวิถีชุมชนคูบวั ได้อย่างสะดวก ก่อให้เกิดความสนใจในเข้ามาเยีย่ ม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดดีข้ ึน ส่ งผลทาให้เกิดรายได้ของชุมชน เนื่ องจากมีการนาสิ นค้าโอท็อป
และสิ นค้าพื้นฐานมาค้าขายในกาด และยังมีมคั คุเทศก์นอ้ ยค่อยให้บริ เวณนักท่องเที่ยว ที่สามารถบอกเล่าถึงเรื่ องราว
วิถีชุมชนคูบวั ได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นามาซึ่ งรายได้ให้เยาวชนภายในชุมชน ซึ่ งช่วยกาหนดการเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่บดั นี้ เป็ น
ต้น ไป ทั้งในระบบ iOS และ Android สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงวัฒ นธรรมที่ รองรั บ การเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของชุมชนต่อไป
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั และนักศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มา ณ ที่น้ ี
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A Study to Determine the Shrinkage Rate of Rubber Materials
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บทคัดย่อ
ทดสอบหาอัตราการหดตัวของวัสดุยางยางธรรมชาติความแข็ง 60 ชอร์ เอ ที่ใช้กนั เป็ นส่ วนมากมาอัดขึ้น
รู ป เป็ นชิ้ น ทดสอบ ที่ อุ ณ หภู มิ 150 °C เป็ นเวลา 10 นาที ชิ้ น ที่ 1 ขนาด 30X100X5.5 มม.และชิ้ น ที่ 2 ขนาด
30X200X5.5 มม. ทดสอบอย่างละ 30 ชิ้น ได้ผลการทดสอบดังนี้ ชิ้นที่ 1 ความกว้างของเบ้าแม่พิมพ์ 29.99 มม. มี
ค่าหดตัวร้อยละ2.123 ความยาว 99.96 มม. มีค่าหดตัวร้อยละ 1.67 ความหนา 5.49 มม.มีค่าหดตัวร้อยละ 2.23 ชิ้นที่
2 ความกว้างเบ้าแม่พิมพ์ 30.03 มม. มีค่าหดตัวร้อยละ 2.12 ความยาว 200.02 มม. มีค่าหดตัวร้อยละ 1.72 ความ
หนา 5.51 มม.มีค่าหดตัวร้อยละ 1.99 ผลการทดสอบการหดตัวความกว้างมีการเปอร์เซ็นต์การหดตัวมากกว่าความ
หนาและความยาว เนื่องจากมีพ้นื ทีต่างกัน
คำสำคัญ: อัตราการหดตัวของวัสดุยาง ยางธรรมชาติ ยาง
Abstract
Shrinkage rate test of 60 Shore A hardness natural rubber material, mainly used for extrusion of
specimens at 150 °C for 10 minutes, 1st piece 30X100X5.5mm and 2nd piece. Size 30X200X5.5 mm. Tested 30
pieces per piece. The results are as follows: Piece 1: Width of the mold cavity 29.99 mm. Shrinkage value 2.123
percent Length 99.96 mm. Shrinkage value 1.67 percent Thickness 5.49 Shrinkage 2.23 mm Item 2 Width of the
mold cavity 30.03 mm with a shrinkage of 2.12 percent Length 200.02 mm Shrinkage 1.72 percent Thickness
5.51 mm Shrinkage 1.99% Test Width shrinkage results in a greater percentage of shrinkage than thickness and
length. because there are different areas
Keyword: Shrink rate of rubber material, natural rubber, rubber
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บทนำ
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) หรื อยางพารา ปั จจุบันประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกยางธรรมชาติ
อันดับหนึ่ งของโลกผลผลิ ตมี ท้ งั ยางแปรรู ป ขั้นต้น เช่ น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น และยางชนิ ดอื่ นๆ
รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เช่นอุตสาหกรรมการผลิตยางยานพาหนะ ยางยืด ถุงมือยาง และยางรัดของ เป็ น
ต้นรวมถึงนาไปใช้สาหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางเชิงวิศวกรรมที่ตอ้ งรับแรงสู ง เนื่ องจากมีสมบัติเชิงกลและเชิง
พลวัตที่ดี เช่น ยางล้อรถยนต์ยางล้อรถบรรทุกยางล้อเครื่ องบิน และสายพานลาเลียง การส่ งออกของประเทศส่ วน
ใหญ่ เป็ นยางแปรรู ป ขั้น ต้น ตลาดส่ งออกยางธรรมชาติ ของไทยคือ ประเทศจีน มาเลเซี ย ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใต้และ
สหรัฐอเมริ กา ยางธรรมชาติจึงเป็ นสิ นค้าเกษตรที่สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศทั้งในด้านการส่ งออกและ
การจ้างแรงงานภายในประเทศ ยางมีสองแบบคือ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ที่นิยมมากสุด คือ ยางธรรมชาติ
ที่มาจากต้นยาง พบว่าเกินร้อยละ 80 ของชิ้นงานที่ความแข็ง 60 ชอร์เอ (Shore A) ยางธรรมชาติ มีอตั ราการหด
ตัวที่ไม่คงที่ เชิงปริ มาตร การสร้างแม่พิมพ์ตอ้ งเพิ่มขนาดชดเชยการหดตัวเพื่อให้ได้ขนาดผลิตภัณฑ์ตามแบบที่
กาหนดจึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาทดลองหาค่าการหดตัวของชิ้นงานยางธรรมชาติค่าพิกดั ความเผื่อชิ้นงานยาง
จากค่ามาตรฐานไอเอสโอ 3302 ที่ความแข็ง 60 ชอร์เอ สร้างแม่พิมพ์ทดสอบด้วย เหล็กคาร์บอนผสมร้อยละ 0.5
(S50C) ความยาวของชิ้นงานที่ 100 มิลลิเมตร 200 มิลลิเมตร อย่างละ30 ชิ้นใช้เครื่ องอัดไฮดรอลิคที่แรงอัด80ตัน
ในการกดอัดแม่พิมพ์ โดยใช้อุณหภูมิและเวลาคงที่ ในการขึ้น
วิธีดำเนินกำรวิจัย

รู ปที่ 1 แผนภูมิการดาเนินงาน
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ออกแบบงานแม่พิมพ์ขนาดความกว้าง 30 และหนา 5.5 มิลลิเมตร ความยาวของชิ้นงานที่ 100 มิลลิเมตร
200 มิลลิเมตร การกาหนดระยะขอบงานห่างจากแม่พิมพ์ 30 มิลลิเมตร ระยะฐานแม่พิมพ์จากงาน 20 มิลลิเมตร วาง
สลักแม่พิมพ์สลัก แม่พิมพ์โดยทัว่ ไปใช้ สลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร สร้างแม่พิมพ์ดว้ ยเครื่ องกัด
ซีเอ็นซีแสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 เครื่ องกัดซีเอ็นซีข้ นึ รู ปแม่พิมพ์
นาแม่พิมพ์เข้าเครื่ องอัดไฮดรอลิคใช้แรงอัด 80 ตันทาการอบแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 20 นาทีแสดงดังรู ปที่

รู ปที่ 3 เครื่ องอัดไฮดรอลิค
ชิ้นงานจานวน 30 ชิ้นออกไปตัดแต่ง ได้ชิ้นงานแสดงดังรู ปที่ 4 ขนาด 30X100X5.5 มิลลิเมตร และ รู ปที่ 5
ขนาด 30X200X5.5 มิลลิเมตรตามลาดับ
รู ปที่ 4 ชิ้นงานที่ได้หลังตัดแต่งขนาด 30X100X5.5 มิลลิเมตร

รู ปที่ 5 ชิ้นงานที่ได้หลังตัดแต่งขนาด 30X200X5.5 มิลลิเมตร
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ตัวอย่างการคานวณหาค่าต่างๆ แม่พิมพ์ความกว้าง 29.999 มิลลิเมตร ความเผื่อของแม่พิมพ์อยู่ที่ ±0.10
มิลลิเมตร งานทั้งหมด 30 ชิ้น มีค่าพิกดั มีค่าความยาวชิ้นงานเฉลี่ย 29.362 มิลลิเมตร
เปอร์เซ็นหดตัว =

29.999 − 29.362
29.999

x 100% = 2.123 %

ค่าพิกดั ความเผื่อชิ้นงานยางจากค่ามาตรฐานไอเอสโอ 3302 มีพิกดั ความเผื่ออยูท่ ี่ ±0.70 มิลลิเมตร
ค่างานสูงสุด = 30.062 มิลลิเมตร
ค่างานต่าสุด = 28.662 มิลลิเมตร
ค่าพิกดั ความเผื่อที่ได้จากการทดลอง
ค่างานสูงสุด = 29.495 มิลลิเมตร
ค่างานต่าสุด = 29.300 มิลลิเมตร
ค่าพิกดั ความเผื่อเฉลี่ย =

29.495 − 29.300
2

= 0.0975 มิลลิเมตร

สรุ ปผล ความยาวเบ้าแม่พิมพ์ 29.999 มิลลิเมตร มีค่าเปอร์ เซ็นหดตัวชิ้นงานที่ 2.123 % มีค่าพิกดั ความเผื่อ
จากค่าหดตัวอยูท่ ี่ ± 0.0975 มิลลิเมตร
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
จากการศึกษาทดสอบหาอัตราหดตัวต่อความกว้างความยาวและความหนาของชิ้นงานจากวัสดุยางธรรมชาติ
ความแข็ง ชอร์เอ ที่ใช้กนั เป็ นส่ วนมากมาอัดขึ้นรู ปเป็ นชิ้นทดสอบ 60 ที่แรงอัด80ตันอุณหภูมิ 150 °C เป็ นเวลา 10
นาที
ชิ้นที่ 1 ขนาด30 X100X5.5 มม.จานวนชิ้น ได้ผลการทดสอบดังนี้ 30 จากเบ้าแม่พิมพ์ความกว้าง 29.999
มิลลิเมตร มีค่าความกว้างชิ้นงานเฉลี่ ย มิลลิเมตร 29.362 มี ค่าเปอร์ เซ็ นหดตัวชิ้นงานที่ 2.123 % จากเบ้าแม่พิมพ์
ความยาว มิลลิเมต 98.296 มิ ลลิเมตร มี ค่าความยาวชิ้ นงานเฉลี่ย 99.968ร มี ค่าเปอร์ เซ็ นหดตัวชิ้ นงานที่ 1.672 %
ความหนาเบ้าแม่พิมพ์ 5.499 มีค่าความหนาชิ้นงานเฉลี่ย 5.376 มิลลิเมตร มีค่าเปอร์เซ็นหดตัวชิ้นงานที่ 2.237 %
ชิ้นที่ 2 ขนาด 30X200X5.5 มม. จานวน 30 ชิ้น ได้ผลการทดสอบดังนี้ จากเบ้าแม่พิมพ์ความกว้าง 30.030
มิลลิเมตร มีค่าความกว้างชิ้นงานเฉลี่ ย 29.393 มิลลิเมตร มี ค่าเปอร์ เซ็ นหดตัวชิ้นงานที่ 2.121 % จากเบ้าแม่พิมพ์
ความยาว 200.020 มิลลิเมตร มีค่าความยาวชิ้นงานเฉลี่ย 196.587 มิลลิเมตร มีค่าเปอร์ เซ็นหดตัวชิ้นงานที่ 1.726 %
ความหนาเบ้าแม่พิมพ์ 5.512 มีค่าความหนาชิ้นงานเฉลี่ย 5.402 มิลลิเมตร มีค่าเปอร์เซ็นหดตัวชิ้นงานที่ 1.996 %
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สรุปผล
ชิ้ น ที่ 1 ขนาด 30X100X5.5 มม.และชิ้ น ที่ 2 ขนาด 30X200X5.5 มม. ทดสอบอย่างละ 30 ชิ้ น ได้ผลการ
ทดสอบดังนี้ ชิ้นที่1ความกว้างของเบ้าแม่พิมพ์ 29.99 มม. มีค่าหดตัวร้อยละ2.123 ความยาว 99.96 มม. มีค่าหดตัว
ร้อยละ 1.67 ความหนา 5.49 มม.มีค่าหดตัวร้อยละ 2.23 ชิ้นที่ 2 ความกว้างเบ้าแม่พิมพ์ 30.03 มม. มีค่าหดตัวร้อยละ
2.12 ความยาว 200.02 มม. มีค่าหดตัวร้อยละ 1.72 ความหนา 5.51มม. มีค่าหดตัวร้อยละ 1.99 ผลการทดสอบการ
หดตัวด้านความกว้างมี การเปอร์ เซ็ นต์การหดตัวมากกว่าความหนาและความยาวของชิ้ นงาน เกิ ดจากมี พ้ื นที ผิว
ต่างกัน ชิ้นงานอยูใ่ นค่าพิกดั ความเผื่อยางตามค่ามาตรฐานไอเอสโอ 3302
กิตติกรรมประกำศ
งานวิจยั เรื่ องการศึกษาทดสอบหาอัตราหดตัวต่อความยาวชิ้นงานจากวัสดุยางธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุน
จากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครและความร่ วมมื ออย่างดี จากคณะ วิศ วกรรมศาสตร์ ส าขาวิช า
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บทคัดย่อ
บทความนี้ ศึกษาผลกระทบของน้ าทะเลใช้ผสมมอร์ตา้ ร์ ต่อการหดตัวแบบออโตจีนสั และการหดตัวแบบแห้ง
ของมอร์ ตา้ ร์ โดยแทนที่บางส่ วนในปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าลอย และผงหิ นปูน ใช้อตั ราส่ วนน้ า
ต่อวัสดุประสานของคอนกรี ตเท่ากับ 0.50 ตลอดการศึกษา โดยใช้น้ าจืดและน้ าทะเลแยกกันใช้ผสมและบ่มตัวอย่าง
มอร์ตา้ ร์ แล้วทดสอบค่าการไหลแผ่ของมอร์ตา้ ร์ และการหดตัวแบบออโตจีนสั และการหดตัวแบบแห้งของตัวอย่าง
มอร์ตา้ ร์ขนาด 25x25x285 มิลลิเมตร ผลการศึกษาพบว่า มอร์ตา้ ร์ ท้ งั ที่ใช้น้ าทะเลและน้ าจืดผสมนั้น ค่าการไหลแผ่
ของมอร์ ต้าร์ ผ สมเถ้าลอยมี ค่ า มากกว่า ในขณะที่ ก ารไหลแผ่ข องมอร์ ต้าร์ ผ สมผงหิ น ปู น มี ค่ าไม่ แ ตกต่ างหรื อ
แนวโน้ม ที่ น้อยกว่า เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ ของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ ใน
ปริ มาณที่ มากขึ้น ส่ วนค่าการไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้น้ าทะเลผสมให้ค่าที่ น้อยกว่าของมอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้น้ าจื ดผสม
นอกจากนี้ พบว่า การหดตัวแบบออโตจีนสั ของมอร์ ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยและของมอร์ ตา้ ร์ ผสมผงหิ นปูนนั้น เมื่อน้ าจืด
ใช้ผสมและบ่มมี แนวโน้มน้อยกว่า แต่เมื่ อน้ าทะเลใช้ผสมและบ่มนั้นกลับมี ค่ามากกว่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับของ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่ วนการหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์ผสมเถ้าลอยและของมอร์ตา้ ร์ผสมผง
หิ นปูนนั้น ทั้งเมื่อน้ าจืดและน้ าทะเลใช้ผสมและบ่มมีแนวโน้มน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
สุ ดท้ายพบว่าการหดตัวแบบออโตจีนสั และการหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์น้ าทะเลใช้ผสมและบ่มมีค่ามากกว่าของ
มอร์ตา้ ร์น้ าจืดใช้ผสม
คำสำคัญ: น้ าทะเล การหดตัวแบบออโตจีนสั การหดตัวแบบแห้ง การไหลแผ่ มอร์ตา้ ร์
Abstract
This paper is to study the effect of seawater as mixing water on autogenous and drying shrinkages of
mortar, partially replaced in Ordinary Portland Cement (OPC) with fly ash and limestone powder. The water to
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binder ratio of concrete was equal to 0.50 throughout the study. Freshwater and seawater were used separately for
mixing and curing the mortar samples. Flow table of mortar and autogenous and drying shrinkages of
25x25x285mm mortar samples were tested. The study found that both mortar using fresh water and seawater as
mixing water, the flow table of fly ash mortar was greater, while the flow table of limestone powder mortar was
no difference or less trend when compared to that of OPC mortar, especially replaced in larger quantities. The
flow table of mortar using seawater as mixing water was lower than that of fresh water mortar. Additionally, the
autogenous of fly ash mortar and limestone powder mortar using fresh water as mixing water and curing, it tends
to be less but when the seawater was used in the mixture and curing, it was more valuable when compared to that
of OPC mortar. While the drying shrinkage of both fly ash mortar and limestone powder mortars using fresh
water and seawater as mixing water and curing were less likely than that of OPC mortar. Finally, it was found
that the autogenous shrinkage and drying shrinkage of mortar using seawater as mixing water and curing were
higher than that of fresh water mortar.
Keyword: Seawater, Autogenous Shrinkage, Drying Shrinkage, Flow Table, Mortar
1. บทนำ
ปั จจุ บนั อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์มีการขยายตัวมากขึ้น สื บ เนื่ องมาจากความต้องการใช้ปูนซี เมนต์ในงาน
ก่อสร้างต่างๆเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการผลิตปูนซีเมนต์สูงขึ้น โดยในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์น้ นั ส่ งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากกระบวนการเผาเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ปัญหา
ด้านเสี ยงและฝุ่ นที่เกิดจากกระบวนการผลิต และปัญหาต้นทุนทางด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ เป็ นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด จากปั ญหาดังกล่าวจึงมีการนาวัสดุปอซโซลาน
มาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่ วน เพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์ให้นอ้ ยลง โดยวัสดุปอซโซลานส่วนใหญ่เป็ นวัสดุเหลือใช้
จากอุ ต สาหกรรมต่ า งๆที่ มี ส่ วนประกอบของออกไซด์ข องซิ ลิ ก า (SiO2) หรื อ ซิ ลิ ก าและอลู มิ น า (Al2O3) เป็ น
องค์ประกอบหลัก
การเติบโตอย่างรวดเร็ วของประชากรโลกส่ งผลกระทบต่อทรัพยากรทัว่ โลก ตัวอย่างเช่น น้ าจืดอาจจะขาด
แคลนและหาได้ยากมากในบางภูมิ ภาคในโลก ตามรายงานขององค์ก ารอุตุนิย มวิทยาโลก (WMO) ประชากร
มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของโลกจะไม่สามารถได้รับน้ าดื่มเพียงพอภายในปี พ.ศ.2568 [1] ในอุตสาหกรรมคอนกรี ตมีการ
ใช้น้ าจื ด หลายพัน ล้า นลู ก บาศก์เมตรต่ อปี เพื่ อเป็ นการประหยัด น้ าจื ด และประหยัด ค่ าใช้จ่ายในการก่ อสร้ า ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริ เวณชายฝั่ งทะเล มีความจาเป็ นในการศึกษา เพื่อให้การใช้น้ าทะเลในอุตสาหกรรม
คอนกรี ตได้รับการยอมรับ
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แม้วา่ น้ าทะเลไม่อนุญาตให้ใช้ในงานโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เนื่องจากเกลือคลอไรด์ทาให้เกิดการกัด
กร่ อนของเหล็กเสริ มได้ แต่สามารถใช้กบั งานโครงสร้างคอนกรี ตบางประเภทที่ไม่ตอ้ งใช้เหล็กเสริ ม เช่น งานที่ใช้
พลาสติ ก เสริ ม ใยแก้ว GFRP (Glass Fiber Reinforce Polymer) ถนนเสริ ม ไม้ไ ผ่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค อนกรี ต ล้ว น งาน
คอนกรี ตดาดคลอง เป็ นต้น สาหรับงานวิจยั ที่ มีการนาน้ าทะเลมาใช้ผสมคอนกรี ตและบ่มคอนกรี ตที่ ผ่านมานั้น
Falah M. Wegian [2] พบว่า คอนกรี ตที่ ผสมและบ่มด้วยน้ าทะเลมีกาลังประลัย กาลังดึงแยก กาลังดัดและแรงยึด
เหนี่ ยว ของคอนกรี ตที่สูงกว่าของคอนกรี ตที่ผสมและบ่มด้วยน้ าจืด ในช่วงอายุ 7 และ 14 วัน เมื่ออายุ 28 วันจนถึง
อายุ 90 วัน กาลังประลัย กาลังดึ งแยก กาลังดัดและแรงยึดเหนี่ ยว ของคอนกรี ตที่ ผสมและบ่มด้วยน้ าจืดจะมี ค่าที่
ดีกว่า ส่ วน M. Khatibmasjedi และคณะ [3] พบว่า การใช้น้ าทะเลเป็ นส่ วนผสมในมอร์ ตา้ ร์ จะทาให้การหดตัวแบบ
ออโตจีนัส เพิ่ม มอร์ ตา้ ร์ ที่ผสมเถ้าลอยทั้งที่ ผสมด้วยน้ าประปาและน้ าทะเลจะเกิ ดการหดตัวแบบออโตจีนัสเพิ่ ม
สู งขึ้นเมื่อมอร์ตา้ ร์ อายุมากขึ้น มอร์ตา้ ร์ผสมเถ้าลอยที่ใช้น้ าทะเลผสมจะเกิดการหดตัวแบบออโตจีนสั เพิ่มสู งขึ้น การ
ใช้น้ าทะเลมี ผลกระทบไม่ม ากต่ อการหดตัวแบบแห้งของมอร์ ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอย เมื่ อใช้ w/c เท่ากับ 0.36 ในทาง
กลับกันน้ าทะเลจะทาให้การหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยสู งขึ้นเมื่อใช้ w/c เท่ากับ 0.45 การใช้เถ้าลอย
ในคอนกรี ตผสมน้ าทะเล อาจทาให้การหดตัวแบบแห้งเพิ่มสู งขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาได้และน้ าทะเลจะเพิ่มการหด
ตัวแบบแห้งและการหดแบบออโตจีนสั ให้สูงขึ้น
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั ที่ผา่ นมายังมีขอ้ มูลที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากเงื่อนไขใน
การศึกษาที่ต่างกัน เช่น วัสดุที่ใช้ต่างกัน สภาพน้ าทะเลต่างกัน เป็ นต้น เพื่อให้ได้มีขอ้ มูลที่หลากหลายมากขึ้น โดย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาผลกระทบของน้ าทะเลใช้ผสมต่อการหดตัวแบบออโตจีนสั และแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์
โดยใช้น้ าทะเลผสมและบ่มเปรี ยบเทียบกับการใช้น้ าจืดผสมและบ่มมอร์ตา้ ร์ เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการนาน้ า
ทะเลมาใช้ในงานคอนกรี ต
2. วิธีกำรศึกษำ
2.1 วัสดุที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ นั้น วัส ดุ ที่ ใช้ป ระกอบด้วย ปู น ซี เมนต์ป อร์ ตแลนด์ป ระเภทที่ 1 (OPC) ตามมาตรฐาน
ASTM C 150 [4] เถ้าลอย (จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลาปาง) ผงหิ นปูน (ได้รับการควบคุมคุณภาพในการผลิต) ทราย
(ทรายน้ าจืดที่สะอาดไม่มีดินและสิ่ งเจือปน) หิ น (ไม่มีสิ่งเจือปน นามาล้างด้วยน้ าสะอาด) น้ าจืด (ใช้น้ าประปามีค่า
ความเป็ นกรดด่าง (pH) ในช่วง 7 ถึง 8) และน้ าทะเล (จากหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี)
2.2 รายละเอียดวิธีการศึกษา
2.2.1 สมบัติเบื้องต้นของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย และผงหินปูน
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ความถ่วงจาเพาะ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 188 [5] ความละเอียดโดยวิธีเบลน ทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM C 204 [6] ภาพ ถ่ า ยขยายก าลั ง สู งของอนุ ภ าค โดยวิ ธี Scanning Electric Microscope (SEM) แล ะ
องค์ประกอบทางเคมี โดยวิธีวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง X-Ray Fluorescence (XRF)
2.2.2 สมบัติเบื้องต้นของน้ าทะเล
โดยวิเคราะห์ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) (วัดด้วยเครื่ องมือพี เอช มิเตอร์ (pH meter)) ปริ มาณซัลเฟต (วิเคราะห์
ด้วยวิธีแกรวิเมทรี (Gravimetric Analysis)) และปริ มาณคลอไรด์ (วิเคราะห์ดว้ ยวิธีซิลเวอร์ไนเตรต (Argentometric
Method))
2.2.3 ค่าการไหลแผ่ของมอร์ตา้ ร์
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 230 [7] โดยใช้แบบหล่อและแท่นทดลองการไหล
2.2.4 การหดตัวแบบออโตจีนสั และแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์
การหดตัว แบบออโตจี นั ส (autogenous shrinkage) เป็ นการหดตัว ที่ ส่ ว นหนึ่ งเป็ นการหดตัว เนื่ อ งจาก
ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ (chemical shrinkage) ที่เกิดหลังจากการก่อตัวขั้นสุ ดท้ายของคอนกรี ต รวมกับอีกส่วนหนึ่งที่เกิด
จากการสู ญเสี ยความชื้ นในช่ องว่างคาปิ ลลารี (capillary pores) ในเพสต์ เนื่ องจากความชื้ นบางส่ วนถูกใช้ไปใน
ปฏิกิริยาระหว่างวัสดุประสานกับน้ า ทาให้เกิด capillary suction ขึ้น การหดตัวแบบออโตจีนัสนี้ ไม่มีการสู ญเสี ย
ความชื้ น ออกสู่ สิ่ ง แวดล้อ ม โดยการทดสอบการหดตัวแบบออโตจี นัส ของมอร์ ต้าร์ ใ นครั้ งนี้ ประยุก ต์ใช้จาก
มาตรฐาน ASTM C 490 [8] โดยใช้แท่งทดสอบมอร์ ตา้ ร์ ซึ่ งเตรี ยมขึ้นโดยแบบหล่อตัวอย่างขนาด 25.4x25.4x285
มิลลิเมตร จานวน 3 แท่งทดสอบต่อ 1 สัดส่ วนผสม เพื่อหาค่าเฉลี่ยของการหดตัวเมื่อหล่อแท่งทดสอบ 24 ชัว่ โมง
ถอดแบบออกแล้วหุ ้มด้วยพลาสติกใส 2 ชั้น และต่อด้วยฟรอยล์อีกชั้นหนึ่ง หลังจากนั้นชัง่ น้ าหนักและวัดความยาว
เทียบกับแท่งโลหะที่มีความยาวคงที่มาตรฐาน ซึ่ งค่าที่วดั ได้น้ นั จะเป็ นค่าความยาวเริ่ มต้นของแท่งทดสอบในแต่ละ
สัดส่ วนผสม จากนั้นเก็บแท่งทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 30±2 องศาเซลเซียส โดยทาการวัดความยาวเทียบกับ
เหล็กโลหะความยาวคงที่มาตรฐาน พร้อมชัง่ น้ าหนักของแท่งทดสอบทุกครั้ง ที่อายุต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการ
ระเหยของน้ า
การหดตัวแบบแห้ ง (drying shrinkage) เกิ ด จากการที่ ค อนกรี ต อยู่ ใ นภาวะอากาศที่ มี ค วามชื้ น ต่ า ท าให้
คอนกรี ตบริ เวณผิวที่สัมผัสกับอากาศสู ญเสี ยน้ าและเกิดการหดตัว โดยที่ การหดตัวที่ เกิดขึ้นนั้น บางส่ วนไม่อาจ
กลับคืนสู่ สภาพเดิมได้ แม้ว่าจะทาให้คอนกรี ตเปี ยกชื้นขึ้นมาใหม่ โดยการทดสอบการหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์
ในครั้งนี้ ประยุกต์ใช้จากมาตรฐาน ASTM C 490 [8] เช่นเดียวกับของการหดตัวแบบออโตจีนสั โดยใช้แท่งทดสอบ
มอร์ ตา้ ร์ ซ่ ึ งเตรี ยมขึ้นโดยแบบหล่อตัวอย่างขนาด 25.4x25.4x285 มิลลิเมตร จานวน 3 แท่งทดสอบต่อ 1 สัดส่ วน
ผสม เพื่อหาค่าเฉลี่ยของการหดตัว โดยหลัง จากหล่อแท่ง ทดสอบแล้ว ถอดแบบหล่อ ที่อายุ 24 ชั่วโมง จากนั้น
นาไปบ่ม ในน้ าประปา/หรื อน้ าทะเล เป็ นเวลา 7 วันแล้วนาแท่งทดสอบทั้ง 3 แท่งของแต่ล ะสัดส่ วนผสมมอร์
ต้าร์ ข้ ึนจากน้ า แล้วเช็ดผิวให้แห้งด้วยผ้า และทาการวัดความยาวเที ยบกับแท่งโลหะที่ มีความยาวคงที่ มาตรฐาน
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ด้วยเครื่ องวัดความยาว ซึ่ ง ค่า ที่ วดั ได้น้ ันเป็ นค่า ความยาวเริ่ ม ต้นของชิ้ นตัวอย่า งในแต่ล ะสัดส่ วนผสม แล้วนา
ชิ้ นตัวอย่างวางในอากาศที่อุณหภูมิ ห้องเฉลี่ย 30±2 องศาเซลเซียส โดยทาการวัดความยาวเทีย บกับเหล็กโลหะ
ความยาวคงที่มาตรฐาน เพื่อหาค่าร้อยละของการหดตัวแบบแห้งที่อายุบ่มต่างๆ กัน
การคานวณร้อยละของการหดตัวนั้น โดยที่ค่าความยาวเทียบกับแท่งโลหะความยาวคงที่มาตรฐานเริ่ มต้นที่
ได้จากการวัดครั้งแรก และค่าที่ วดั ได้ในช่วงอายุบ่มในอากาศที่อายุต่างๆ นาไปคานวณร้อยละของการหดตัว ซึ่ ง
สามารถหาได้จากสมการ L= [(Lt–Li)/Lg] x100 เมื่อ L เป็ นค่าการหดตัวของมอร์ตา้ ร์ (%) Lt เป็ นค่าเฉลี่ยความ
ยาวของแท่งทดสอบมอร์ตา้ ร์ที่อายุต่างๆที่ตอ้ งการวัดการหดตัว (มิลลิเมตร) Li เป็ นค่าเฉลี่ยความยาวเริ่ มต้นของแท่ง
ทดสอบมอร์ตา้ ร์ (มิลลิเมตร) และ Lg เป็ นความยาวมาตรฐานของ gauge length
2.3 สั ดส่ วนผสมของมอร์ ต้ าร์
สาหรับสัดส่วนผสมของมอร์ตา้ ร์ที่ใช้ในการทดสอบค่าการไหลแผ่ และการหดตัวแบบออโตจีนสั และการ
หดตัวแบบแห้ง โดยใช้อตั ราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.50 แสดงดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 สัดส่ วนผสมของมอร์ตา้ ร์ โดยน้ าหนักที่ใช้ในการทดสอบค่าการไหลแผ่ การหดตัวแบบออโตจีนัส และ
การหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์ โดยใช้อตั ราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50
น้ำ
ปูนซีเมนต์
เถ้ ำลอย
ผงหินปูน
ทรำย
ประเภทที่ 1
จืด
ทะเล
1
TC
1.00
2.75
0.50
2
TC-20FA
0.80
0.20
2.75
0.50
3
TC-40FA
0.60
0.40
2.75
0.50
4
TC-5LP
0.95
0.05
2.75
0.50
5
TC-10LP
0.90
0.10
2.75
0.50
6
TC-15FA-5LP
0.90
0.15
0.05
2.75
0.50
7
SC
1.00
2.75
0.50
8
SC-20FA
0.80
0.20
2.75
0.50
9
SC-40FA
0.60
0.40
2.75
0.50
10
SC-5LP
0.95
0.05
2.75
0.50
11
SC-10LP
0.90
0.10
2.75
0.50
12
SC-15FA-5LP
0.80
0.15
0.05
2.75
0.50
หมายเหตุ: TC หมายถึง มอร์ ตา้ ร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยผสมและบ่มด้วยน้ าจืด มี w/b เท่ากับ 0.50, TC-20FA
หมายถึง มอร์ ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยร้อยละ 20 โดยผสมและบ่มด้วยน้ าจืด มี w/b เท่ากับ 0.50, TC-5LP หมายถึง มอร์ ตา้ ร์ ผสมผงหิ นปูน
ร้อยละ 5 โดยผสมและบ่มด้วยน้ าจืด มี w/b เท่ากับ 0.50 และ SC-15FA-5LP หมายถึง มอร์ ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยร้อยละ 15 ร่ วมกับผง
หินปูนร้อยละ 5 โดยผสมและบ่มด้วยน้ าจืด มี w/b เท่ากับ 0.50 เป็ นต้น
ลำดับ

สัญลักษณ์
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3. ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์
3.1 สมบัติเบือ้ งต้ นของปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เถ้ าลอย และผงหิ นปูน
3.1.1 ความถ่วงจาเพาะ โดยตารางที่ 2 แสดงความถ่วงจาเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย
และผงหินปูน ที่ใช้ในการศึกษา
3.1.2 ความละเอียดโดยวิธีเบลน โดยตารางที่ 2 แสดงความละเอียดโดยวิธีเบลนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 เถ้าลอย และผงหินปูน ที่ใช้ในการศึกษา
3.1.3 ภาพถ่ายขยายกาลังสูงของอนุภาค โดยรู ปที่ 1 แสดงภาพถ่ายขยายกาลังสู งของอนุภาคโดยวิธี Scanning
Electronic Microscope (SEM) กาลังขยาย 3,000 เท่า ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย และผงหินปูน
พบว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (รู ปที่ 1 ก)) มีลกั ษณะเหลี่ยมคมผิวขรุ ขระขนาดไม่แน่นอนแตกกระจาย
อยู่ทวั่ ไป เถ้าลอย (รู ปที่ 1 ข)) มีลกั ษณะรู ปร่ างกลมมนและตันมีขนาดต่างๆกันกระจายอยู่ท ั่วไป และผงหิ นปู น
(รู ปที่ 1 ค)) มีลกั ษณะเหลี่ยมคมผิวขรุ ขระขนาดไม่แน่นอนแตกกระจายอยูท่ วั่ ไป
3.1.4 องค์ประกอบทางเคมี โดยตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
เถ้าลอย และผงหินปูน ที่ใช้ในการศึกษา
ตำรำงที่ 2 ความถ่วงจาเพาะและความละเอียดโดยวิธีเบลนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย และผง
หินปูน
รำยกำร
ความถ่วงจาเพาะ
ความละเอียดด้วยวิธีเบลน (ซม.2/ก.)

ก) ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1

ปูนซีเมนต์ ประเภทที่ 1
3.10
3,100

ข) เถ้าลอย

เถ้ ำลอย
2.57
2,977

ผงหินปูน (8 µm)
2.87
5,210

ค) ผงหินปูน

รู ปที่ 1 ภาพถ่ายขยายกาลังสู ง (3,000 เท่ า) ของอนุ ภาคของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย และผง
หินปูน
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ตำรำงที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เถ้าลอย และผงหินปูน
ออกไซด์ (ร้ อยละ)
ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2)
อลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)
เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3)
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)
โซเดียมออกไซด์ (Na2O)
โปแตสเซียมออกไซด์ (K2O)
การสู ญเสี ยน้ าหนักเนื่องจากการเผา (LOI)
แคลเซียมออกไซด์อิสระ (fCaO)

ปูนซีเมนต์ ประเภทที่ 1
18.93
5.51
3.31
65.53
1.24
2.88
<0.01
0.31
2.24
1.00

เถ้ ำลอย
26.61
13.60
18.34
24.97
2.33
8.53
1.75
1.77
0.53
3.93

ผงหินปูน (8 µm)
0.45
0.05
0.03
55.20
0.34
<0.01
<0.01
0.01
43.12
N/A

N/A หมายถึง ไม่มีขอ้ มูล (Not Applicable)

3.2 สมบัติเบือ้ งต้ นของนา้ ทะเล
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณซัลเฟตและคลอไรด์ของน้ าทะเล ซึ่งนามาจากบริ เวณหาดบาง
แสน จังหวัดชลบุรี
ตำรำงที่ 4 ความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณซัลเฟต และคลอไรด์ของน้ าทะเล
วันที่เก็บตัวอย่ำง
กันยายน พ.ศ.2563
ตุลาคม พ.ศ. 2563
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ควำมเป็ นกรดด่ ำง (pH)
7.6
7.8
7.8

ปริมำณซัลเฟต (ppm)
1,132
1,168
1,096

ปริมำณคลอไรด์ (ppm)
22,093
22,193
20,293

3.3 ค่ าการไหลแผ่ ของมอร์ ต้าร์
รู ปที่ 2 แสดงค่าการไหลแผ่ (flow value) ของมอร์ตา้ ร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน มอร์ตา้ ร์ผสม
เถ้า ลอย มอร์ ต้า ร์ ผ สมผงหิ น ปู น และมอร์ ต้า ร์ ผ สมเถ้า ลอยร่ ว มกับ ผงหิ น ปู น โดยน้ า จื ด และน้ าทะเลใช้ ผ สม
อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 พบว่าค่าการไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์ ท้ งั เมื่อน้ าจืดและน้ าทะเลใช้ผสม จะให้
ค่าการไหลแผ่ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือค่าการไหลแผ่ของมอร์ตา้ ร์ผสมเถ้าลอยมีค่ามากกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่เถ้าลอยในปริ มาณที่มากขึ้น ทั้งนี้ เพราะอนุภาคของเถ้าลอยที่กลมมน
และผิวเรี ยบ จึงช่วยในการไหลลื่นทาให้ค่าการไหลแผ่ที่มากกว่า ส่ วนค่าการไหลแผ่ของมอร์ตา้ ร์ผสมผงหินปูนมีค่า
น้อยกว่าของมอร์ ตา้ ร์ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ผงหิ นปูนในปริ มาณที่มากขึ้น
ทั้งนี้ เพราะผงหิ น ปู น มี ค วามละเอี ย ดที่ ม ากกว่าปู นซี เมนต์ป อร์ ตแลนด์ป ระเภททที่ 1 จึ งมี พ้ื น ที่ ผิ วที่ ม ากขึ้ น จึ ง
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ต้องการน้ าไปเคลือบผิวที่มากกว่า เมื่อพิจารณาจากผลกระทบน้ าทะเลใช้ผสมต่อค่าการไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์ พบว่า
ค่าการไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์น้ าทะเลใช้ผสมมีค่าที่นอ้ ยกว่าของมอร์ ตา้ ร์น้ าจืดใช้ผสม ทั้งนี้ เพราะว่าน้ าทะเลมีสารหรื อ
แร่ ธาตุต่างๆ เจือปน ส่งผลให้ค่าการไหลแผ่ของมอร์ตา้ ร์ดงั กล่าวมีค่าลดลง

รู ปที่ 2 ค่าการไหลแผ่ของมอร์ตา้ ร์
3.4 การหดตัวแบบออโตจีนัสของมอร์ ต้ าร์
ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแบบออโตจีนสั กับอายุของมอร์ ตา้ ร์ เมื่ออัตราส่ วนน้ าต่อ
วัสดุประสานเท่ากับ 0.50 พบว่าเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 3 ก) ซึ่ งเป็ นของมอร์ ตา้ ร์ เมื่อน้ าจืดผสมนั้น การหดตัวแบบ
ออโตจีนสั ของมอร์ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอย (ทั้งร้อยละ 20 และ 40) มีค่าไม่แตกต่าง แต่เมื่ออายุมากขึ้นมีแนวโน้มว่ามีน้อย
กว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ในปริ มาณที่มากขึ้น ทั้งนี้
เพราะการแทนที่เถ้าลอยเป็ นการลดปริ มาณปูนซี เมนต์ลงทาให้ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ลดลงการสู ญเสี ยน้ าในช่องว่าง
คาปิ ลลารี จึงลดลงตามไปด้วย และเถ้าลอยยังช่วยเพิ่มปริ มาณน้ าอิสระให้แก่ปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ของปูนซี เมนต์มาก
ขึ้ น ซึ่ ง การหดตัวแบบออโตจี นัส เป็ นผลจากการใช้น้ าในกระบวนการปฏิ กิ ริย าทั้ง ไฮเดรชั่น และปอซโซลาน
หมายความว่าหากมีปริ มาณน้ าอิสระมากจะสามารถลดการหดตัวได้มากขึ้น ส่วนการหดตัวแบบออโตจีนสั ของมอร์
ต้าร์ ผสมผงหินปูน (ร้อยละ 5 และ10) มีค่าไม่แตกต่างหรื อแนวโน้มที่นอ้ ยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่
1 ล้วน ทั้งนี้แม้วา่ ผงหิ นปูนจะมีความต้องการน้ ากว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แต่การแทนที่ผงหิ นปูน
เป็ นการลดปริ มาณปูนซีเมนต์ลง ส่ งผลให้น้ าไปใช้ในปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ น้อยลง
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 3 ข) ซึ่ งเป็ นของมอร์ ตา้ ร์ เมื่ อน้ าทะเลผสมนั้น พบว่าการหดตัวแบบออโตจีนัสของ
มอร์ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอย ผสมผงหิ นปูน และผสมเถ้าลอยร่ วมกับผงหิ นปูน มีค่ามากกว่าของมอร์ตา้ ร์ปูนซีเมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน เห็นได้ชดั เจน ทั้งนี้อาจเป็ นไปได้ว่าน้ าทะเลเป็ นตัวการเร่ งการเกิดปฏิกิริยาทั้งไฮเดรชัน่ และ
ปอซโซลาน ซึ่งเป็ นการต้องการน้ าในการทาปฏิกิริยาดังกล่าว ส่ งผลให้การหดตัวแบบออโตจีนสั มีค่ามากขึ้น
ส่ วนภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแบบออโตจี นัสกับอายุของมอร์ ตา้ ร์ เมื่ อน้ าจืดและน้ า
ทะเลใช้ผสม ในขณะที่ภาพที่ 5 แสดงการหดตัวแบบออโตจีนสั ของมอร์ตา้ ร์ ที่อายุ 52 วัน พบว่า การหดตัวแบบออ
โตจีนัสของมอร์ ตา้ ร์ น้ าทะเลใช้ผสมมีค่ามากกว่าของมอร์ ตา้ ร์ น้ าจืดใช้ผสม ทั้งนี้ เพราะมอร์ ตา้ ร์ ที่ผสมน้ าทะเลนั้น
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น้ าทะเลจะเร่ งการทาปฏิกิริยาทั้งไฮเดรชัน่ และปอซโซลาน ทาให้ตอ้ งการน้ าไปใช้ในการทาปฏิกิริยาดังกล่าว ส่ งผล
ให้การหดตัวแบบออโตจีนสั จึงมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยั [3]

ก) เมื่อน้ าจืดใช้ผสม

ข) เมื่อน้ าทะเลใช้ผสม

รู ปที่ 3 ความสั ม พันธ์ระหว่างการหดตัวแบบออโตจี นัส กับ อายุข องมอร์ ต้าร์ เมื่ ออัตราส่ วนน้ าต่ อวัสดุ ป ระสาน
เท่ากับ 0.50

ก) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

ข) ผสมเถ้าลอยร้อยละ 20

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแบบออโตจี นัสกับอายุของมอร์ ตา้ ร์ เมื่ อน้ าจืดและน้ าทะเลใช้ผสม และ
อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50

รู ปที่ 5 การหดตัวแบบออโตจีนสั ของมอร์ ตา้ ร์ อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 ที่อายุ 52 วัน
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3.5 การหดตัวแบบแห้ งของมอร์ ต้าร์
รู ปที่ 6 แสดงความสัม พันธ์ระหว่างการหดตัวแบบแห้งกับอายุของมอร์ ตา้ ร์ เมื่ ออัตราส่ วนน้ าต่อวัส ดุ
ประสานเท่ากับ 0.50 พบว่าการหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์ผสมเถ้าลอย ผสมผงหิ นปูน และผสมเถ้าลอยร่ วมกับผง
หินปูน ทั้งเมื่อน้ าจืดใช้ผสม (รู ปที่ 6 ก)) และเมื่อน้ าทะเลใช้ผสม (รู ปที่ 6 ข)) นั้น มีค่าน้อยกว่าของปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ในปริ มาณที่มากขึ้น ทั้งนี้ เพราะเถ้าลอยจะมีส่วนทาปฏิกิริยาและไม่ทา
ปฏิกิริยา โดยเถ้าลอยที่จะทาปฏิกิริยาปอซโซลานก่อให้เกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) เพิ่มขึ้น ซึ่ง CSH ช่วยอุด
ช่องวางซีเมนต์เพสต์ให้มีความหนาแน่นขึ้น ส่ วนเถ้าลอยที่ไม่ทาปฏิกิริยาทาหน้าที่เหมือน micro aggregates ในการ
ช่วยลดช่องว่างของมอร์ ตา้ ร์ ทาให้มอร์ ตา้ ร์ มีความหนาแน่ นขึ้นทาให้น้ าในช่องว่างคาปิ ลลารี ระเหยได้ยากขึ้น และ
ความแข็งแรงของเพสต์มากขึ้น สามารถต้านทานการหดตัวได้โดยที่การหดตัวแบบแห้งของมอร์ ตา้ ร์ เช่นเดียวกับ
การแทนที่ดว้ ยผงหิ นปูน ทั้งนี้ เพราะผงหิ นปูนซึ่ งเป็ นวัสดุเฉื่ อย (inert material) ไม่สามารถทาปฏิกิริยาได้ เป็ นการ
เพิ่มมวลรวมละเอียด ซึ่งโดยทัว่ ไปการเพิ่มปริ มาตรของมวลรวมทาให้ปริ มาณซีเมนต์เพสต์นอ้ ยลงและลดการหดตัว
ได้ ประกอบกับผงหิ นปูนมีขนาดเฉลี่ยของอนุภาคเล็กกว่าปูนซี เมนต์ จึงสามารถดูดซับน้ าไว้ที่ผิวขออนุภาคได้มาก
ทาให้น้ าอิสระน้อยลง เนื้ อมอร์ ตา้ ร์ จึงมีช่องว่างลดลง และด้วยอนุภาคที่เล็กของผงหิ นปูน ช่วยเติมเต็มช่องว่างใน
เพสต์ ส่ งผลให้การสู ญเสี ยความชื้นได้ยากขึ้น
ส่ วนรู ปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแบบแห้งกับอายุของมอร์ ตา้ ร์ เมื่อน้ าจืดและน้ าทะเลใช้
ผสม ในขณะที่รูปที่ 8 แสดงการหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์ ที่อายุ 52 วัน พบว่า การหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์
น้ าทะเลใช้ผสมมีค่ามากกว่าของมอร์ ตา้ ร์ น้ าจืดใช้ผสมค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้ เป็ นไปได้ว่าจากการที่น้ าทะเลเร่ งให้
เกิดปฏิ กิริยาไฮเดรชัน่ หรื อปฏิ กิริยาปอซโซลาน ทาให้เกิ ดช่ องว่างเล็กๆจานวนมากในเพสต์ แต่เมื่ อรวมช่ องว่าง
(ความพรุ น) ทั้งหมดแล้วมีค่ามากขึ้น จึงส่ งผลให้เกิดการหดตัวแบบแห้งที่มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั [3]

ก) เมื่อน้ าจืดใช้ผสม

ข) เมื่อน้ าทะเลใช้ผสม

รู ปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแบบแห้งกับอายุของมอร์ตา้ ร์ เมื่ออัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50
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ก) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

ข) ผสมเถ้าลอยร้อยละ 20

รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแบบแห้งกับอายุของมอร์ ตา้ ร์ เมื่อน้ าจืดและน้ าทะเลใช้ผสม และอัตราส่ วน
น้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50

รู ปที่ 8 การหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์ อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 ที่อายุ 52 วัน
4. สรุป
จากการศึกษา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) มอร์ ตา้ ร์ ท้ งั ที่ใช้น้ าทะเลและน้ าจืดผสมนั้น ค่าการไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยมีค่ามากกว่า ในขณะที่
การไหลแผ่ของมอร์ตา้ ร์ผงหิ นปูนมีค่าไม่แตกต่างหรื อแนวโน้มที่นอ้ ยกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ในปริ มาณที่มากขึ้น ส่ วนค่าการไหลแผ่ของมอร์ ตา้ ร์ ที่ใช้น้ าทะเลผสม
ให้ค่าที่นอ้ ยกว่าของมอร์ตา้ ร์ที่ใช้น้ าจืดผสม
2) การหดตัวแบบออโตจีนัสของมอร์ ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยและของมอร์ ตา้ ร์ ผสมผงหิ นปูนนั้น เมื่อน้ าจืดใช้ผสม
และบ่มมีแนวโน้มน้อยกว่า แต่เมื่อน้ าทะเลใช้ผสมและบ่มนั้นกลับมีค่ามากกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
3) การหดตัวแบบแห้งของมอร์ตา้ ร์ ผสมเถ้าลอยและของมอร์ตา้ ร์ผสมผงหิ นปูนนั้น ทั้งเมื่อน้ าจืดและน้ าทะเล
ใช้ผสมและบ่มมีแนวโน้มน้อยกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน
4) การหดตัวแบบออโตจีนัสและการหดตัวแบบแห้งของมอร์ ตา้ ร์ น้ าทะเลใช้ผสมและบ่มมีค่ามากกว่าของ
มอร์ตา้ ร์น้ าจืดใช้ผสมและบ่ม
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กำรสร้ ำงวงจรไฟฟ้ำแรงดันสู งกระแสตรง 15 kV เพื่อใช้ เป็ นชุดทดสอบ
ควำมบกพร่ องของฉนวน
Design and Construction of 15 kV DC High Voltage circuit for used as tester
insulation defect
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ น าเสนอกระบวนการผลิ ตสายไฟฟ้ า ก่ อ นที่ จะมี ก ารจัด จาหน่ าย สายไฟฟ้ า จะต้อ งผ่านการ
ตรวจสอบ เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ ส าคัญ เพื่ อตรวจสอบคุ ณภาพและมาตรฐานของสายไฟก่ อนถึ งมื อผูบ้ ริ โภค
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการนาเสนอการสร้างวงจรแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 15 kV เพื่อใช้ทดสอบความบกพร่ องของ
ฉนวน โดยการทางานของระบบสร้างวงจรแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 15 kV เพื่อใช้ทดสอบความบกพร่ องของฉนวน
นั้นจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นอุปกรณ์ควบคุมการทางานของระบบ โดยผูใ้ ช้งานชุดวงจรทดสอบนี้ สามารถ
ตรวจสอบและตั้งค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
คำสำคัญ: สายไฟฟ้า วงจรแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract
This research presents cable manufacturing process prior to distribution Electrical cables must be
inspected. It is one of the important processes to check the quality and standard of wires before reaching the
consumer. This research presents the construction of a 15 kV DC voltage circuit. for testing insulation defects By
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working of the system generating a 15 kV DC voltage circuit for testing insulation faults a microcontroller is used
as a control device for the system by users of this test circuit can check and set short-circuit current.
Keyword: Electrical wires, DC Voltage Circuits, Microcontrollers
บทนำ
ปั จจุ บนั อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ วตามปริ มาณการบริ โภคเทคโนโลยีทาง
คอมพิ วเตอร์ แ ละอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ง นี้ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารจัด จ าหน่ า ย สายไฟจะต้อ งผ่ า นการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ น
กระบวนการหนึ่งที่สาคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสายไฟก่อนถึงมือผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ กระบวนการใน
การตรวจสอบสายไฟจาเป็ นต้องใช้เครื่ องจักร เพื่อจะทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานและมีความน่าเชื่อถือ
ในด้านคุ ณ ภาพของกระบวนการผลิ ต สายไฟที่ ค่อ นข้างสู ง แต่ เนื่ อ งจากเทคโนโลยีข องเครื่ อ งจัก รต้องพึ่ งพา
ต่างประเทศ การออกแบบและพัฒนาเครื่ องช่วยในกระบวนการตรวจสอบสายไฟแบบอัตโนมัติจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยูภ่ ายในโรงงานไม่วา่ จะเป็ นของ มอเตอร์ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า สวิตช์ หม้อแปลงไฟฟ้า
ทั้งหมดเหล่านี้ จะประกอบด้วยฉนวนไฟฟ้า ทองแดงหรื ออะลูมิเนียมซึ่งใช้เป็ นตัวนาไฟฟ้าที่ดี เพื่อให้กระแสไฟฟ้า
ไหลไปยังอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า แต่ ฉ นวนทางไฟฟ้ าจะท างานตรงกันข้ามกับ ตัวนาไฟฟ้ า ทั้งนี้ ฉ นวนไฟฟ้ าจะเป็ นตัว
ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานที่มีความสาคัญต่อมนุษย์มากที่สุดพลังงานหนึ่ ง สังเกตได้ จากสิ่ งของเครื่ องใช้ เครื่ อง
อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ล้ว นอาศัย พลัง งานไฟฟ้ า แทบทั้ง สิ้ น อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า จ าเป็ นต้อ งมี ส ายไฟฟ้ า เป็ น
ส่ วนประกอบแทบทุกชิ้นเพื่อเป็ นสายส่ งพลังงานไฟฟ้ าให้อุปกรณ์ ทางาน สายไฟฟ้ าที่ นามาใช้งานในการติดตั้ง
ภายในหรื อภายนอกฉนวนหุ้มสายไฟก็ตอ้ งได้ตามมาตรฐาน ปัจจัยการเลือกสายที่มีคุณภาพ ก็คือ ฉนวนที่หุ้ม รอย
รั่วของฉนวน พิกดั ทนกระแส
ทฤษฎี
1. หม้อแปลงฟลำยแบต
หม้อแปลงไฟฟ้าทาหน้าที่เหนี่ยวนาสัญญาณพัลส์ สร้างไฟแรงดันสูง หลักการของการสร้างไฟฟ้าแรงดัน
สูง เป็ นการนาสัญญาณพัลส์ความถี่สูงส่ งเข้าที่อินพุตของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเพิ่มแรงดัน จะเหนี่ยวนาแรงดันของ
สั ญ ญาณพัล ส์ ใ ห้ มี แ รงดัน สู งขึ้ น เป็ นหมื่ น โวลต์ ส่ งผ่านไดโอดทนต่ อแรงดัน สู งแปลงแรงดัน ไฟสลับ ให้ เป็ น
แรงดันไฟตรงที่มีแรงดันสู ง โดยไดโอดทนแรงดันสู งที่ต่ออยู่ในหม้อแปลงฟลายแบคจะหันด้านแอโนดเข้าหาไฟ
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สลับแรงดันสู งซึ่ งเหนี่ ยวนามา โดยยอมให้แรงดันสู งด้านซี กบวกผ่านไปได้ ดังนั้นจะมีแรงดันไฟฟ้ าระดับหมื่ น
โวลต์ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั พิกดั ของหม้อแปลงแต่ละตัว และจากคุณสมบัติของหม้อแปลงฟลายแบต จึงได้แรงดันไฟฟ้าสู ง
ไปประยุกต์ใช้กบั การส่งจ่ายไฟ
2. วงจรฟลำยแบตคอนเวอร์ เตอร์
เมื่อวงจรการทางานอยูใ่ นสภาวะคงที่ ค่าแรงดันเอาต์พุตที่ได้จากคอนเวอร์เตอร์จะเป็ นไปตามสมการ
TON x( N s / N P )(Vin − VCE ( sat ) )

Vout =

โดยที่

(T − tON )

− VD

=

คาบเวลาการทางานของ Q1 เป็ นวินาที

Vout

=
=
=
=

ช่วงเวลาที่ Q1 นากระแส เป็ นวินาที
จานวนรอบของขดไพรมารี่ เป็ นรอบ
จานวนรอบของขด Secondary เป็ นรอบ
แรงดันที่เอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์เป็ นโวลต์

Vin

=

แรงดันที่อินพุตของคอนเวอร์เตอร์เป็ นโวลต์

VCE ( sat )

=

แรงดันคร่ อม Q1 ขณะนากระแส

T

TON
NP

NS

รู ปที่ 1 ลักษณะวงจรพื้นฐานของฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
3. IC SG3525
IC SG3525 pluse width modurator control circuit เป็ นไอซี แบบดิป 16 ขา มีหน้าที่สร้างความถี่หรื อพัลส์
ออกไปไดรอุปกรณ์ภายนอกเช่น ทรานซิ สเตอร์ หรื อมอสเฟต ไอซี ตวั นี้ จะเห็นอยู่ใน Power Amp ในรถยนต์ dc to
dc อยูท่ ี่เครี่ องเชื่อม Invertor อยูใ่ นภาคจ่ายไฟของเครี่ องเสี ยงกาลังสู ง สเปกของไอซี ดังภาพที่ 2 ได้แก่
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รูปที่ 2 FLYBACK

CONVERTER

หรื อ BUCK − BOOST

CONVERTER

a) เมือสวิตซ์ปิดวงจร b) เมือสวิตซ์เปิ ดวงจร
รู ปที่ 2 แสดงวงจร FLYBACK CONVERTER ซึ่ งมีหลักการทางานดังนี้ เมื่อสวิตซ์ S ปิ ดวงจร (ภาพที่ 2a)
กระแสจะไหลผ่านขดลวด L เพื่อสะสมพลังงาน ในขณะที่ไดโอด D ได้รับการไบแอสกลับจึงทาให้ไม่มีแรงดัน
ตกคร่ อมที่ RL จนกระทัง่ เมื่อสวิตซ์ S เปิ ดวงจร (ภาพที่ 2b) ที่ขดลวด L เกิดการยุบตัวที่สนามแม่เหล็กรอบขดลวด
จ่ายพลังงานที่ถูกสะสมไว้ให้กบั ไดโอด D ซึ่ งไดโอด D ได้รับไบแอสตรงเกิดกระแสไหลมีทิศทางดังภาพและ
เป็ นผลให้มีแรงดันตกคร่ อมที่ RL ในขณะที่มีข้วั ตรงกันข้ามกับขั้วแรงดันอินพุท จากการทางานของวงจร จะเห็นได้
ว่าเกิดกระแสเหนี่ ยวนาทั้งที่ดา้ นอินพุทและด้านเอ้าท์พุทซึ่ งถ้าสวิตซ์ S ปิ ด-เปิ ดวงจรอย่างต่อเนื่องก็จะทาให้กระแส
ทั้งสองมีลกั ษณะเป็ นพัลส์ (PULSATING ) สังเกตได้ส่าขดลวดจะเก็บสะสมพลังงานในช่วงเวลาที่สวิตซ์ S วงจร
นัน่ เอง
ลักษณะกำรกำรทำงำน
หลังจากที่ได้ทาการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั แล้ว จึงทาการออกแบบในแต่ละส่วน ซึ่งส่วนต่างๆ
ของชุดสปาร์ตเทสเตอร์แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 15 kV ดังต่อไปนี้
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รู ปที่ 3 ไดอะแกรมลักษณะการทางาน
บอร์ดควบคุม PIC24HJ128GP เมื่อมีทาการตั้งค่าสัญญาณพัลส์ หน่วย % Duty Cycle สามารถตั้งค่ากาหนด
สัญญาณได้ และสามารถตั้งค่าการเกิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสู งได้ถึง 1-15 kV ด้วย ทัชแพด ควบคุมวงจรผ่าน
และส่ งออกมาในรู ปของ PWM รู ปคลื่นจะกว้างหรื อแคบจะขึ้นอยูก่ บั การตั้งค่าผ่านอุปกรณ์ GATE PRIVE เพื่อเพิ่ม
กระแสให้มากขึ้นเพราะกระแสที่ออกจาก PIC24HJ128GP ค่าแรงดันจะต่า ผ่าน IC SG3525 ชุดควบคุม High Volt
แล ะผ่ า น อุ ป กรณ์ POWER MOSFET เพื่ อควบ คุ ม แรงดั น ก่ อน จะจ่ า ยให้ กั บ FLYBACK CONVERTOR
TRANFORMAR แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงให้สูงอีกที

ภำพที่ 4 Pulse (ลูกคลื่น) PWM
1. กำรสร้ ำงวงจรทดสอบสำยไฟฟ้ำ

รู ปที่ 5 วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์ที่ Vrms 12 Vac
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Vrms
Vp
Vav
จาก

= ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (Effective Voltage)
= ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Peak Voltage)
= ค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลื่ย (Average Voltage)
(3.1)

V p = 2 xV rms

= 1.414 x12
= 16 .96V
Vdc =

(3.2)

2V peak



= 0.636 x16 .96
= 10 .78V

(3.3)

Vav = 0.9 xVrms

= 0.9 x12
= 10 .8V

รู ปที่ 6 วงจรเรี ยงกระแสเต็มคลื่นแบบบริ ดจ์ที่

Vrms 15 VAC
จาก

V p = 2 xVrms

= 1.414 x15

Vdc

= 21 .21V
2V peak
=



= 0.636 x 21 .21
= 13 .5V
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Vav = 0.9 xVrms
= 0.9 x15

=13.5 V
2. อปกรณ์ สร้ ำงชุดทดสอบสำยไฟฟ้ ำ ชนิด THW
จากเครื่ องสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 15 kVจะแบ่งออกเป็ นส่ วนต่างๆ ซึ่ งอาศัยอุปกรณ์และเครื่ องมือ
ต่างๆ ดังนี้
2.1 วงจรสร้ ำงแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรง
- IC Pic24hj128gp306 1 ตัว
- IC DS1302 1 ตัว
- Diode Bridge 1 ตัว
- ตัวเหนี่ยวนา (L) ขนาด 100 ไมโครเฮนรี่
- C ขนาด 2.2 ไมโครฟารัด 50 โวล์ต 2 ตัว
- ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก 2 ตัว
- C ขนาด 10 ไมโครฟารัด 6 โวล์ต 6 ตัว
- C ขนาด 1 ฟารัด 25 โวล์ต 2 ตัว
- C ขนาด 1000 ไมโครฟารัด 25 โวล์ต 2 ตัว
- C ขนาด 1000 ไมโครฟารัด 16 โวล์ต 3 ตัว
- Variable Resistor 2 ตัว
- หลอด LED 3 หลอด
- ตัวต้านทานขนาด 1 kΩ 10 ตัว
- Buzzer 12 Vdc 1 ชุด
- REG 7812 จานวน 3 ตัว
- L (สี เขียวกลม) จานวน 1 ชุด
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รู ปที่ 7 ภาพเครื่ องสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 15 kV
2.2 อุปกรณ์ สร้ ำงชุดทดสอบ Bead Chain
- โซ่ลูดปัด (Bead Chain)

รู ปที่ 8 โซ่ลูดปัด (Bead Chain)
เมื่อเราได้อุปกรณ์ครบแล้วก็นามาต่อเป็ นชุดทดสอบสายไฟชนิด THW เบอร์ 2.5 , 4 , 6 , 10 , 16 และ 25
SQ.mm.เพื่อที่จะได้ตรวจสอบจุดบกพร่ องฉนวนของสายไฟชนิด THW ดังแสดงในภาพที่ 3-16

รู ปที่ 9 ภาพวิธีการทดสอบสายไฟชนิด THW
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ผลกำรทดสอบ
การทาการทดสอบผลงานวิจยั นั้นมีความจาเป็ นต้องมีการทดสอบตัวชิ้นงานนั้นๆ ว่าเป็ นจริ งตามทฤษฎีที่
ได้ศึกษามามากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้เป็ นแนวทางในแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการที่ออกแบบไว้ หรื อให้ผูท้ ี่มี
ความสนใจรู ้แนวทางที่จะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงได้ทาการทดสอบตามที่ได้ออกแบบไว้และนามาบันทึก
ลงในบทนี้
ตำรำงที่ 4-1 มาตรฐานทดสอบแรงดันไฟฟ้าขั้นต่าทดสอบกับสายไฟ
ควำมหนำรัศมีตำรำงของชั้น
ภำยใต้กำรทดสอบ (mm)

ทดสอบแรงดันไฟฟ้ำ
(kV)

From
up to
0
0.25
0.26
0.50
0.51
0.75
0.76
1.00
1.01
1.25
1.26
1.50
1.51
1.75
1.76
2.00
2.01
2.25
2.26
2.50
2.51
2.75
2.76
3.00
หมายเหตุ ตารางมาตรฐานการทดสอบอ้างอิงจากตาราง
การทดสอบของ IEC 62330 เป็ นการทดสอบทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง DC.
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5
7
9
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ตำรำงที่ 4-2 ขนาดของ Bead chain ที่ความเร็วทดสอบ
DST
Electrode length

IEC 62230 วิธี Spark Tester
mm.
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

ln
0.078
0.082
0.086
0.090
0.094
0.098
0.102
0.106
0.110
0.114
0.118

m/min
120
126
12
138
144
150
156
162
168
174
180

fl/min
393.72
413.40
433.09
452.80
472.40
492.15
511.80
531.50
551.20
570.90
590.58

เนื่ องจากขนาดของ Bead chain อยู่ที่ 2.4 mm. หรื อ 0.24 Cm. จะได้ความเร็ วทดสอบอยู่ที่ 144 m/min หรื อ
472.4 fl/min
โดย ที่ 2.4 mm
= 0.24 Cm
1 Cm
= 0.3937 ln
1m
= 3.281 fl
และ
1 ln
= 2.54 Cm
คานวณได้จาก1 Cm = 600 m/min
0.24 x 600 = 144 m/min
หรื อ
144 x 3.281 = 472.4 fl/min
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1. ภำพประกอบกำรวัดค่ำแรงดันไฟฟ้ำกระแสตรง

รู ปที่ 9 การทดสอบวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้า

รู ปที่ 10 การทดสอบวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงที่แรงดัน 15 kV
2 กำรทดสอบสำยไฟฟ้ำ THW ขนำด 2.5 SQ.mm
ตำรำงที่ 4-3 ผลการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าทดสอบวงจรจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันไฟฟ้ำกระแสตรง (kV)
1
3
5
7
9
11
13
15

ค่ำแสดงผลจำก Display (kV)
1
3
5
7
9
11
13
15
1286

ค่ำที่วัดจริงจำกมิเตอร์ (kV)
1.046
2.964
5.270
7.02
8.02
11.16
13.32
15.07

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

3. ตัวอย่ำงสำยไฟที่นำมำทดสอบเป็ นสำยไฟฟ้ำ THW
3.1 สาย THW ขนาด 10 SQ.mm
3.2 สาย THW ขนาด 16 SQ.mm
3.3 สาย THW ขนาด 25 SQ.mm
ตำรำงที่ 4-4 ตารางแสดงผลการทดสอบสาย THW ขนาด 10 SQ. mm , ชารุ ด 1 ตาแหน่ง , ที่ความหนาของฉนวน =
1 mm.
แรงดันไฟฟ้ำ
กระแสตรง
แรงสู ง
(kVDC)
1 kV
3 kV
5 kV
7 kV
9 kV
11 kV
13 kV
15 kV

แสดงกำร
ทำงำนของ

แสดงกำร
ทำงำน

ค่ำ % Duty
Cycle ที่

% Duty
Cycle

% Duty
Cycle

% Duty
Cycle

Alarm

ไฟสัญญำณ

แสดงหน้ ำจอ

ที่ต้งั ค่ำ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

14-15
22-23
15-16
34-35
42-43
18-19
24-25
36-37

20
30
20
40
50
30
30
50

21
31
21
41
51
31
32
51

21
31
21
41
51
31
32
51

ตำรำงที่ 4-5 ตารางแสดงผลการทดสอบสาย THW ขนาด 16 SQ. mm , ชารุ ด 1 ตาแหน่ง , ที่ความหนาของฉนวน =
1 mm
แรงดันไฟฟ้ำ
กระแสตรง
แรงสู ง
(kVDC)
1 kV
3 kV

แสดงกำร

แสดงกำร

ค่ำ % Duty

% Duty

% Duty

% Duty

ทำงำนของ
Alarm

ทำงำน
ไฟสัญญำณ

Cycle ที่
แสดงหน้ ำจอ

Cycle
ที่ต้งั ค่ำ

Cycle
ครั้งที่ 1

Cycle
ครั้งที่ 2

-

-

14-15
22-23

20
30

-

-
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แรงดันไฟฟ้ำ
กระแสตรง
แรงสู ง
(kVDC)
5 kV
7 kV
9 kV
11 kV
13 kV
15 kV

แสดงกำร
ทำงำนของ
Alarm

แสดงกำร
ทำงำน
ไฟสัญญำณ

ค่ำ % Duty
Cycle ที่
แสดงหน้ ำจอ

% Duty
Cycle
ที่ต้งั ค่ำ

% Duty
Cycle
ครั้งที่ 1

% Duty
Cycle
ครั้งที่ 2

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

15-16
34-35
42-43
18-19
24-25
36-37

30
40
50
25
30
45

31
41
51
27
32
46

31
41
51
26
31
47

ตำรำงที่ 4-6 ตารางแสดงผลการทดสอบสาย THW ขนาด 25 SQ. mm , ชารุ ด 1 ตาแหน่ง , ที่ความหนาของฉนวน =
1.2 mm
แรงดันไฟฟ้ำ
กระแสตรง
แรงสู ง
(kVDC)
1 kV
3 kV
5 kV
7 kV
9 kV
11 kV
13 kV
15 kV

แสดงกำร
ทำงำนของ
Alarm

แสดงกำร
ทำงำน
ไฟสัญญำณ

ค่ำ % Duty
Cycle ที่แสดง
หน้ ำจอ

% Duty
Cycle
ที่ต้งั ค่ำ

% Duty
Cycle
ครั้งที่ 1

% Duty
Cycle
ครั้งที่ 2

-

-

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

14-15
22-23
15-16
34-35
42-43
18-19
24-25
36-37

20
30
20
40
50
30
30
50

21
41
51
32
32
51

21
41
51
31
31
52
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รู ปที่ 11 การทดสอบสายไฟขนาด 10 SQ.mm

รู ปที่ 12 การทดสอบสายไฟขนาด 16 SQ.mm

รู ปที่ 13 การทดสอบสายไฟขนาด 25 SQ.mm
สรุปผลกำรทดลอง
จากการทดลองนี้ จะเห็นได้ว่า การทดสอบหาจุดบกพร่ องฉนวนของสายไฟ THW ขนาดของสายมีผลต่อ
การทดสอบที่การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 1 kV และ 3 kV เนื่ องจากฉนวนที่หุ้มสายไฟ THW ขนาดไม่เท่ากันโดยที่ขนาด
ต่างกัน 3 ขนาดคือ 10 Sq.mm สายไฟ THW ขนาด 16 Sq.mm. ความหนาฉนวนเท่ากับ 1 mm เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
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ความหนาของแนวนของสายไฟ THW ขนาด 25 Sq.mm ความหนาฉนวนเท่ากับ 1.2 mm. เป็ นผลทาให้ไม่สามารถ
ตรวจจับจุดบกพร่ องของฉนวนได้
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ นาเสนอแบบจาลองและแก้ไขปั ญหาแรงดันไฟฟ้ าตกในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า เนื่ องจาก
โครงสร้ างระบบจาหน่ ายเป็ นแบบเรเดี ย นดังนั้นปั ญ หาแรงดันตกจึ งเป็ นปั ญ หาที่ ท้ งั ผูใ้ ช้ไฟและการไฟฟ้ าต้อง
ร่ วมกันแก้ไขและปรั บ ปรุ งเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการลดปั ญ หาแรงดันไฟฟ้ าตก โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเพิ่ ม
แรงดันไฟฟ้ าจากการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัวในระบบจาหน่ายไฟฟ้า การประมวลผลทดสอบหา
ค่าแรงดันไฟฟ้าตกกับแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้าจานวน 33 บัส จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการติดตั้ง
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวสามารถช่วยเพิ่มเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบจาหน่ายไฟฟ้าได้
คำสำคัญ: แรงดันไฟฟ้าตก กาลังไฟฟ้าสูญเสี ย แบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า
Abstract
This research paper presents a model and solution to the problem of voltage drop in distribution systems.
Since the distribution system structure is radian, the voltage drop problem is a problem that both the power user
and the electricity provider must work together to improve and improve the efficiency to reduce the voltage drop
problem. Its purpose is to increase the voltage from the distributed generation installation in the distribution
system. Voltage drop test processing with a 33-bus power distribution system model. The test results show that
the installation of distributed generation can improve voltage stability in the distribution system.
Keyword: Voltage Drop, Power Loss, Power Distribution Model
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บทนำ
ปั จจุ บ ัน ความต้องการในการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ ามี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ นโดยเฉพาะผู ใ้ ช้ไ ฟฟ้ าประเภทนิ ค ม
อุตสาหกรรมหากเกิดความผิดปกติข้ ึนในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าจะส่ งผลกระทบต่อการผลิ ตหยุดก่ อให้เกิดความ
เสี ยหายในภาคธุรกิจ การรักษาเสถียรภาพในการจ่ายไฟและการแก้ไขปั ญหาระบบจาหน่ายไฟฟ้าให้กลับมาปกติ
ด้วยความรวดเร็ วจึ งมี ค วามส าคัญ เป็ นอัน มากต่อ ดัช นี ค วามน่ าเชื่ อถื อได้ในระบบไฟฟ้ า การขาดเสถี ย รภาพ
แรงดันไฟฟ้าในระบบจาหน่ายไฟฟ้า 6 บัส กรณี การเพิ่มโหลดที่บสั 6 ดังแสดงในรู ปที่ 1
Bus 6 : 0.94 p.u.
Load 6
Bus 1 :
1.00 p.u.

Bus 4 : 0.97 p.u.
Bus 2 :
0.99 p.u.

Load 4
Bus 3 : 0.98 p.u.
Bus 5 : 0.97 p.u.

Load 2

Load 3

Load 5

รู ปที่ 1 การขาดเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบจาหน่ายไฟฟ้า 6 บัส กรณี เพิ่มโหลดที่บสั 6
ในปี 2011 ได้มี ก ารศึ ก ษาการท างานของระบบจ าหน่ ายเพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย พลัง งานและปรั บ ปรุ ง
แรงดันไฟฟ้ าด้วยการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวและการจัดวางตัวเก็บประจุ ในแบบจาลองระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า 33 บัส ด้วยโปรแกรม MATLAB [1] ในปี 2012 ได้มีการศึกษาการกาหนดค่าเครื อข่ายใหม่สาหรับ
การทาโหลดสมดุลในระบบจาหน่ายด้วยการติดเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวและการจัดวางตัวเก็บประจุ ใน
แบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 69 บัส ด้วยโปรแกรม MATLAB [2] ในปี 2013 ได้มีการตรวจสอบการป้ องกัน
แรงดันไฟเกินและแรงดันไฟตกด้วยวิธีการตรวจจับเกาะแบบพาสซี ฟของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัวใน
ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า [3] ในปี 2015 ได้มีการศึกษารู ปแบบการไหลของโหลดในกรณี แรงดันไฟฟ้ าตกตามดัชนี
ความคงตัวของแรงดันไฟฟ้ าในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า [4] ในปี 2018 ได้มีการศึกษาผลกระทบของเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ าแบบกระจายตัวต่อความน่ าเชื่ อถือของระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า [5] ในปี 2019 ได้มี การศึกษาแรงดันตกและ
แรงดันเกินเพื่อป้องกันโหลดทางไฟฟ้า [6]
ดังนั้นในบทความนี้ นาเสนอแบบจาลองและแก้ไขปั ญหาแรงดันไฟฟ้ าตกในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าทาการ
ทดสอบในแบบจ าลองระบบจ าหน่ ายไฟฟ้ า 33 บัส ด้วยโปรแกรมจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หา
แรงดันไฟฟ้าตกโดยแบ่งออกเป็ น 5 กรณีศึกษา
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แรงดันไฟฟ้ำตก
สาเหตุของแรงดันไฟฟ้ าตกเกิดจากผลกระทบจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ า โหลดที่เพิ่มจานวนมาก
ขึ้นและโหลดที่ ติดตั้งอยู่ปลายสายส่ งจะเกิ ดแรงดันตกได้ ผลกระทบของแรงดันตก [6] จะส่ งผลต่อคุณภาพของ
พลังงานไฟฟ้าที่ส่งไปยังโหลดมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าตก [7]-[8] ดังแสดงในรู ปที่ 2

90%

10%

Over Voltage

Voltage Swell
Normal Operation Voltage

North/Transient

110%

Transient

Event Magnitude

Under Voltage
Voltage Sag
Sustained interruption
Instantaneous

0.5 cycle

Momentary

30 cycle

Temporary

3 sec

1 min

Event Duration

รู ปที่ 2 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าตก
กำลังไฟฟ้ ำสู ญเสี ย
การวิเคราะห์การไหลของโหลดในระบบจาหน่ายแบบกระจายตัวได้รับการแก้ไขโดยใช้วิธีการไหลของ
โหลดทั้งไปข้างหน้าและย้อนหลัง [9] แบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 2 บัสดังแสดงในรู ปที่ 3
Vn+1 <  n+1

Vn < n
R(K)

X(K)

Bus n+1

Bus n
Branch K

รู ปที่ 3 แบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 2 บัส
จากรู ปที่ 3 แสดงบัส n และ n+1 เชื่อมต่อผ่านพารามิเตอร์ (Branch) K กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยข้ามพารามิเตอร์
K สามารถคานวณได้จากสมการ (1)-(2)
Pn2+1 + Q 2n +1
Ploss( K ) = R K 
Vn +1

(1)

Pn2+1 + Q 2n +1
Qloss( K ) = X K 
Vn +1

(2)

โดยที่ Ploss(K) และ Qloss(K) คือกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยแบบแอคทีฟและแบบรี แอกทีฟทัว่ ทั้งพารามิเตอร์ K
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แบบจำลองระบบจำหน่ ำยไฟฟ้ำ
ระบบทดสอบส าหรับกรณี ศึกษา คื อ ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า 33 บัส , 5 สายป้ อน ดังแสดงในรู ปที่ 4 [10]
สถานะเริ่ มต้นของสวิตช์แบ่งส่ วนทั้งหมด (สวิตช์หมายเลข 1-32) จะปิ ดในขณะที่เปิ ดสวิตช์เสมอ (สวิตช์หมายเลข
33-37) โหลดทั้งหมดสาหรับระบบทดสอบนี้ คือ 3,715 kW และ 2,300 kVAr กาลังการผลิตปั จจุบนั ของบัสที่ 1-9
คือ 400 A และบัสที่เหลือรวมทั้งสายป้ อน คือ 200 A กาหนดแรงดันไฟฟ้าต่าสุ ดและสู งสุ ดไว้ที่ 0.95 และ 1.05 ต่อ
หน่วยตามลาดับ การวนซ้ าสู งสุ ดคือ 100 รอบ
18
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1
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1
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16
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2

22
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21
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3

23

3
22

24

4

24
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25
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25

26
26

5
31
6

27

6

33

27
32

32

7

28
28

7
33

29

8
8

29

9
30

9
35

30

34
10
10

Load
Tie switches
Sectionalizing switches

31
11

11
12
37

12
13

รู ปที่ 4 แบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 33 บัส
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กรณีศึกษำ
ในบทความนี้ มีการประมวลผลเทคนิ คที่นาเสนอด้วยโปรแกรมจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (MATLAB)โดยทา
การวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าตกในแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้าทดสอบในแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 33 บัส
โดยแบ่งออกเป็ น 5 กรณี ศึกษาดังนี้
กรณีที่ 1 การทดสอบโดยไม่ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว
กรณีที่ 2 ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่บสั 1
กรณีที่ 3 ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่บสั 18
กรณีที่ 4 ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่บสั 33
กรณีที่ 5 ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่บสั 13, 17, 21, 31
ผลกำรทดสอบและอภิปรำยผล
ผลลัพธ์ที่เป็ นตัวเลขสาหรับกรณีที่ 1-5 สรุ ปไว้ในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลการทดสอบกรณีที่ 1 - กรณีที่ 5
กรณีที่ 1
บัสที่ทาการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้าแบบกระจายตัว
กาลังไฟฟ้าสู ญเสี ยทั้งหมด (kW)
13.3676
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (p.u.)
1.0000
แรงดันไฟฟ้าต่าสุด (p.u.)
0.9864

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

1

18

33

13.3895
1.0000
0.9864

13.3895
1.0000
0.9864

13.0080
1.0056
0.9948

กรณีที่ 5
13, 17,
21, 31
8.3306
1.0013
0.9936

กรณี ที่ 1 การทดสอบโดยไม่ติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัว เกิดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย 13.3676 kW
แรงดันไฟฟ้ าที่ ต่าที่สุดคือ 0.9864 p.u. แรงดันไฟฟ้ าที่สูงที่สุ ดคือ 1.0000 p.u. กรณี ที่ 2 ทาการติ ดตั้งเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ า แบบกระจายตัว ที่ บ ัส 1 เกิ ด ก าลัง ไฟฟ้ า สู ญ เสี ย 13.3895 kW แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ต่ า ที่ สุ ด คื อ 0.9864 p.u.
แรงดันไฟฟ้าที่สูงที่สุดคือ 1.0000 p.u. ในกรณี น้ ีไม่สามารถแก้ไขปั ญหาแรงดันไฟฟ้าตกในระบบจาหน่ายไฟฟ้าได้
เนื่ องจากเป็ นการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่บสั ต้นทาง ในกรณี ที่ 3 ทาการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
แบบกระจายตัวที่บสั 18 เกิดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย13.3895 kW แรงดันไฟฟ้าที่ต่าที่สุดคือ 0.9864 p.u. แรงดันไฟฟ้าที่
สู งที่สุดคือ 1.0000 p.u. ในกรณี น้ ี ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาแรงดันไฟฟ้าตกในระบบจาหน่ายไฟฟ้าได้เนื่องจากบัสที่
18 เป็ นบัสใกล้เคียงกับบัสต้นทางจึงมีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับกรณีที่ 2 ในกรณี ที่ 4 ทาการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบ
กระจายตัวที่บสั 33 เกิดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ย13.0080 kW คิดเป็ นร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกับกรณี ที่ 1 แรงดันไฟฟ้าที่ต่า
ที่สุดคือ 0.9948 p.u. แรงดันไฟฟ้าที่สูงที่สุดคือ 1.0056 p.u. ในกรณี น้ ี สามารถแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกในระบบ
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จาหน่ายไฟฟ้ าได้เนื่ องจากบัสที่ 33 เป็ นบัสที่อยู่กลางระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าส่ งผลให้เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้ าของ
ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น และกรณี ที่ 5 ทาการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวที่บสั 13, 17, 21 และ 31
เกิดกาลังไฟฟ้าสู ญเสี ย 8.3306 kW คิดเป็ นร้อยละ 37.68 เมื่อเทียบกับกรณีที่ 1 แรงดันไฟฟ้าที่ต่าที่สุดคือ 0.9936 p.u.
แรงดันไฟฟ้ าที่สูงที่สุดคือ 1.0013 p.u. ในกรณี น้ ี สามารถแก้ไขปั ญหาแรงดันไฟฟ้ าตกในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าได้
เนื่ องจากเป็ นการกระจายการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าแบบกระจายตัว 4 ตาแหน่งส่ งผลให้เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า
ของระบบจาหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับทั้ง 5 กรณี พบว่ากรณีที่ 4 สามารถเพิ่มเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าได้มาก
ที่สุด และ กรณี ที่ 5 เกิดกาลังไฟฟ้าสูญเสี ย 8.3306 kW ซึ่งมีค่าต่าที่สุดเมื่อเทียบทั้ง 5 กรณี ผลลัพธ์เชิงตัวเลขในกรณี
ที่ 5 เป็ นหลักฐานสนับสนุนข้อดีของเครื่ องผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
ผลลัพธ์แรงดันไฟฟ้ากรณี ที่ 1 และ 4 ดังแสดงในรุ ปที่ 5, ผลลัพธ์แรงดันไฟฟ้ากรณี ที่ 1 และ 5 ดังแสดงใน
รู ปที่ 6
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รู ปที่ 5 ข้อมูลของแรงดันไฟฟ้ากรณี ไม่ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวและกรณี ติดตั้งเครื่ องผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายตัวที่บสั 33
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รู ปที่ 6 ข้อมูลของแรงดันไฟฟ้ากรณี ไม่ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวและกรณี ติดตั้งเครื่ องผลิตไฟฟ้า
แบบกระจายตัวที่บสั 13, 17, 21 และ 31
สรุป
บทความนี้ นาเสนอการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้ าตกในแบบจาลองระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าทาการทดสอบด้วย
โปรแกรมจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (MATLAB) ในแบบจาลองระบบจาหน่ายไฟฟ้า 33 บัส ทาการทดสอบด้วยการ
ติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัวใช้เพื่อสาธิ ตประสิ ทธิ ภาพของเทคนิ คที่นาเสนอทั้ง 5 กรณี ศึกษา ผลลัพธ์
แสดงให้ เห็ น ว่ า การติ ด ตั้ง เครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ า แบบกระจายตัว เข้า ระบบในกรณี ที่ 4 ส่ ง ผลให้ เพิ่ ม เสถี ย รภาพ
แรงดันไฟฟ้าในระบบจาหน่ายไฟฟ้าได้ดีที่สุด
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่
ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจัดทาบทความนี้ซ่ ึงได้ช่วยให้บทความนี้สาเร็ จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการสร้างอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพา โดยผลิตไฟตรง
จากเซลล์พ ลังงานแสงอาทิ ตย์และเก็บ พลังงานไว้ที่ แบตเตอรี่ โดยใช้วงจรพุ ช -พู ลอิ นเวอร์ เตอร์ ในการทาให้ได้
แรงดันไฟสลับออกมาเพื่อนามามาใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน เช่น พัดลม หลอดไฟ เป็ นต้น ซึ่งช่วยลดค่า
ไฟฟ้าภายในบ้านและสะดวกพกพาไปในพื้นที่ที่ไฟของการไฟฟ้าเข้าถึงได้ยาก เช่น ในเรื อ ในป่ า หรื อ บนภูเขา จาก
ผลการทดสอบการสร้ า งอุ ป กรณ์ แ ปลงแรงดัน ไฟตรงเป็ นไฟสลับ แบบพกพา ท าให้ ส ามารถน ามาใช้ไ ด้ใ น
ชีวิตประจาวันและยังเป็ นพลังงานสะอาดที่ได้จากแสงอาทิตย์ซ่ ึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม
คำสำคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ วงจรพุช-พูลอินเวอร์เตอร์
Abstract
This article describes the construction of Portable DC to AC Voltage converter. By generated electricity
directly from solar cells and stores energy into the battery. Using Push-Pull Inverter circuit to generated the
alternating voltage output side. To be used with electrical devices in daily life such as fans, light bulbs, etc.
Which reduces the electric bill in the house and convenient to carry in areas where electricity is difficult to reach,
such as in a boat, in the forest or in the mountains. From the test results of the construction of a portable DC to
AC converter, it can be used in daily life and is a clean energy from sunlight that does not pollute the
environment.
Keyword: Solar power, Battery, Push-Pull Inverter circuit
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บทนำ
เนื่ องจากในปั จจุบนั ทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ในโลกเริ่ มมีจานวนน้อยลง ทาให้ไม่เพียงพอต่อจานวนความ
ต้องการของมนุษย์จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์เครื่ องมือที่ประหยัดพลังงาน และยังเป็ นพลังงานทดแทนที่หาได้ง่ายที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ข้ ึนมาใช้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานด้านพลังงานของมนุ ษย์ และช่วยลดความ
สิ้ นเปลืองจากการสู ญเสี ยทรัพยากรพลังงานให้ลดลงในแต่ละปี และยังช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมได้จากการใช้พลังงาน
ทดแทน(P Jyothi and etc.,2020) การสร้างอุปกรณ์แปลงแรงดัน DC เป็ น AC แบบพกพา อาศัยทรานซิ สเตอร์ และ
หม้อแปลงไฟฟ้าในการแปลงไฟตรงเป็ นไฟสลับ (Luo-Qi Soh and Chee-Chiang Derrick Tiew,2014) การจาลองนา
วงจรมัลติไวท์เบเตอร์ ไปควบคุมการทางานของทรานซิ สเตอร์ 2 ตัวให้ทางานจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดปฐมภูมิ
ของหม้ อ แปลงไฟฟ้ า ด้ า นแรงดั น 12V ท าให้ ห ม้ อ แปลงไฟฟ้ าท างานผลิ ต แรงแรงดั น ไฟสลั บ ออกมา
230V(Riteshojha and K. Srinivasarao,2015) ส่ วนในงานวิจยั นี้ นาเสนอการสร้างอุปกรณ์ แปลงแรงดันไฟตรง 12V
เป็ นแรงดัน ไฟสลับ 220V แบบพกพา โดยอาศัย ไอซี TL494 เป็ นตัวสร้างสั ญ ญาณพัล ส์ ค วามถี่ 50 เฮริ ท ซ์ ไป
ควบคุมมอสเฟต 2 ตัวให้ทางานสลับกัน จ่ายกระแสไฟเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงดัน 12V ทาให้หม้อแปลงไฟฟ้า
ทางานผลิตแรงแรงดันไฟสลับออกมา 220V
โดยการนาไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่เป็ นไฟฟ้ากระแสตรงมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ และนามาผ่านวงจร
พุ ช -พู ล อิน เวอร์ เตอร์ ในการท าให้ไ ด้แรงดัน ไฟสลับ ออกมาเพื่ อน ามามาใช้กับ อุปกรณ์ ไ ฟฟ้ าต่างๆ เช่ น พัดลม
หลอดไฟ เป็ นต้น สาหรับใช้ในพื้นที่ที่ไฟของการไฟฟ้ าเข้าถึงได้ยาก เช่น ในเรื อ ในป่ า หรื อ บนภูเขา จากผลการ
ทดลองการสร้ า งอุ ป กรณ์ แปลงแรงดัน DC เป็ น AC แบบพกพา สามารถน ามาใช้ไ ด้ในชี วิต ประจ าวัน และยัง
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและยังเป็ นพลังงานสะอาดที่ ได้จากแสงอาทิ ตย์ไม่ก่อให้เกิ ดมลพิษเหมื อนเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้าที่ใช้น้ ามันเป็ นตัวปั่นไฟ
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาการทางานของคอนเวอร์เตอร์แปลงไฟตรงเป็ นไฟสลับ 1 เฟส ร่ วมกับเซลล์แสงอาทิตย์
2.2 เพื่อสร้างอุปกรณ์แปลงแรงดัน DC เป็ น AC ขนาดแรงดัน 220 โวลต์ ขนาดพิกดั กาลังไม่เกิน 500 วัตต์
แบบพกพา 1 เครื่ อง
2.3 เพื่อนาพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ เปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ให้สามารถพกพา
นาไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ระบบโดยรวมของอุปกรณ์ แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพำ
เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนาไฟฟ้ าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่
อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทาหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนาไฟฟ้าชนิด
อิเล็กตรอนไปที่ข้ วั ลบ และพาหะนาไฟฟ้าชนิ ดโฮลไปที่ข้ วั บวก ทาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ข้ วั ไฟฟ้ า
ทั้งสอง เมื่ อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้ าจะเกิดกระแสไฟฟ้ าไหลขึ้น นากระแสที่ ได้น้ ี ไปผ่านโซลาร์ ชาร์ จเจอร์ ควบคุม
กระแสชาร์ประจุเข้าแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ จากนั้นนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ ไปผ่านวงจรดีซีทูเอซีคอน
เวอร์เตอร์แปลงไฟตรงเป็ นไฟสลับ 220 โวลต์ เพื่อจ่ายกระแสไฟสลับให้กบั โหลดไฟสลับ 220 V โดยโครงสร้าง
หลักการทางานของอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับ (DC-AC Converter) แบบพกพา แสดงดังรู ป
ที่ 1

รู ปที่ 1 โครงสร้างหลักการทางานของอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นไฟสลับแบบพกพา
2. เทคนิคกำรควบคุมกำรชำร์ จแบตเตอรี่แบบ PWM
สั ญ ญาณ PWM คื อ สั ญ ญาณที่ มี ค วามถี่ ส วิ ท ชิ่ ง คงที่ จากรู ป ที่ 2 เมื่ อ ปรั บ สั ญ ญาณแรงดัน ควบคุ ม ไฟตรง
(Vcontrol)ให้มีค่าเปลี่ยนไปจากสัญญาณฟั นเลื่อย(Vst)จะทาให้ได้สัญญาณสี่ เหลี่ยม(Ikeh, C. U. and Uzor, C. E.,2017)
ที่มีค่าดิ้วตี้ไซเคิ้ล(D) ตามสมการที่ (1)
D=

ton vcontrol
=
Ts
Vst
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แรงดันไฟตรงเอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์ (Vconv) ขึ้นอยู่กบั ค่าดิ้วตี้ไซเคิ้ล(D) ที่เปลี่ยนไปตามการตั้งค่าแรงดัน
ชาร์จแบตเตอรี่ (VBatt) ซึ่งเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
(2)

Vconv = VBatt  D

vcontrol

vst =Sawtooth voltage

0

On

On

Switch
control
signal

ton

Off

Ts

Off

tOff

รู ปที่ 2 การสร้างสัญญาณ PWM ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่
โดยวงจรควบคุ มการชาร์ จแบตเตอรี่ แสดงดังรู ปที่ 3 ประกอบด้วยอุ ป กรณ์ ต่างๆ ดังนี้ ไอซี TL494 ท า
หน้าที่สร้างสัญญาณ PWM และมอสเฟตเบอร์ FQP50N06 50V/60A จานวน 1 ตัว ทางานร่ วมกันควบคุมการชาร์ จ
แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์
FQP50N06

PV
TL494 and
Electronic
device

12V
Battery

รู ปที่ 3 วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่
3. แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ในงานวิ จยั นี้ เลื อกใช้ข นาด 12 โวลต์ 20 Ah จานวน 2 ลูก นามาต่อขนานกันแล้วใส่ ล งกล่อง
พลาสติกดังรู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 20 Ah จานวน 2 ลูก นามาต่อขนานกัน
4. วงจรพุช-พูล อินเวอร์ เตอร์
ในงานวิจยั นี้ เลื อกใช้ไอซี TL494 ร่ วมกันตัวต้านทาน ตัวคาปาซิ เตอร์ และแบตเตอรี่ 12 V ในการผลิ ต
สัญญาณพัลส์ 50 Hz ไปควบคุมมอสเฟต Q1 และ Q2 เบอร์ FQP50N06 50V/60A จานวน 2 ตัวให้สลับกันทางาน
ซึ่ งท าให้ ห ม้อ แปลงความถี่ ต่ า TR1 ท างานผลิ ต ไฟสลับ 220 Vac ออกมาทางด้านเอาต์พุ ต โดยวงจรพุ ช -พู ล
อินเวอร์เตอร์ แสดงดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 วงจรพุช-พูล อินเวอร์เตอร์
ผลกำรวิจัย
อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพาต้นแบบประกอบด้วยกล่องใส่ ฮาร์ ดแวร์ต่างๆ
ประกอบด้วย เครื่ องควบคุ มการชาร์ จแบตเตอรี่ แบบ PWM แบตเตอรี่ 12 โวลต์ จานวน 2 ลูก และวงจรพุ ช -พู ล
อินเวอร์เตอร์ ส่วนแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50W จานวน 1 แผง ไว้ใช้รับแสงแดดอยูภ่ ายนอกกล่อง แสดงดังรู ปที่ 6
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รู ปที่ 6 ต้นแบบอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพา
การทดสอบการทางานของอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพา เมื่อนาไปจ่ายโหลด
พัดลมขนาดใบพัด 16 นิ้ว แล้วนาออสซิลโลสโคปมาจับสัญญาณแรงดันเอาต์พุตได้ผลการทดสอบดังรู ปที่ 7 โดยค่า
แรงดันไฟสลับอ่านค่าได้ประมาณ 225 โวลต์ ส่วนค่ากระแสขณะเปิ ดพัดลมใช้งานมีค่าเท่ากับ 0.75 แอมป์ แสดงการ
วัดด้วยเครื่ องวัดกระแสดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 7 สัญญาณแรงดันเอาต์พุตขณะเปิ ดพัดลมใช้งาน สเกลแรงดัน 200 โวลต์ต่อช่อง

รู ปที่ 8 การวัดกระแสขณะเปิ ดพัดลมใช้งาน
1304

การประชุมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ตำรำงที่ 1 การทดสอบโหลดของอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพา
แรงดันอินพุต
แรงดันเอำต์ พุต
กระแสเอำต์ พุต
รำยกำรโหลด
อินเวอร์ เตอร์
อินเวอร์ เตอร์
อินเวอร์ เตอร์
พัดลมใบพัด 16 นิ้ว
13.5
225
0.75 A
หลอดไฟ LED 11 W
13.5
225
0.05 A
บทสรุป
พลังงานแสงทิตย์สามารถนามาผ่านวงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ทาหน้าที่ควบคุมการชาร์ จประจุเข้า
แบตเตอรี่ เพื่ อจ่ ายให้กับ วงจรพุ ช -พู ล อิ น เวอร์ เตอร์ เพื่ อแปลงแรงดัน ไฟตรงเป็ นไฟสลับ จากผลการทดสอบ
อุปกรณ์แปลงแรงดันไฟตรงเป็ นแรงดันไฟสลับแบบพกพาต้นแบบนี้ จะเห็นได้ว่าสามารถแปลงเป็ นไฟสลับที่มีค่า
แรงดันใกล้เคี ย ง 220 โวลต์ไ ด้ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้มี จานวนน้อ ยชิ้ น กว่าที่ ข ายตามท้องตลาด และสามารถน าไป
ประยุกต์ติดตั้งใช้งานในที่ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าถึงได้ทาให้อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันได้
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการ
วิจยั ภายใต้โครงงานส่ งเสริ มสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่ นใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2564 ในการทาวิจยั เรื่ องนี้
เอกสำรอ้ำงอิง
P Jyothi, P Saketh, Ch Vignesh and V S Kirthika Devi, (2020). Renewable energy powered DC charging system
for electric vehicle,” First International Conference on Advances in Physical Sciences and Materials,
Journal of Physics: Conference Series, pp. 1-13.
Luo-Qi Soh, Chee-Chiang Derrick Tiew. (2014). Building of A Portable Solar AC & DC Power Supply, Fifth
International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation, 445-451. DOI
10.1109/ISMS.2014.82.
Ikeh, C. U. & Uzor, C. E.,(2017). Design of pulse width modulation(PWM) or standard charge controller for a
photovoltaic system in AWKA, NIGERIA, European Journal of Engineering and Technology, Vol.5
No.2, pp. 44-47.
Riteshojha and K. Srinivasarao,(2015). Design and Simulation of new Push-Pull Type Inverter for Photovoltaic
System, International Journal of Electrical and Electronics Engineers, Vol. 7 Issue 02, July-December,
pp. 69-73.
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กำรศึกษำปริมำณผงเปลือกมังคุดที่เหมำะสมในกำรขึน้ รูปแผ่นพื้นรองเท้ ำ
จำกยำงพำรำผสมเปลือกมังคุด
Study of the Appropriate Amount of Mangosteen Peel Powder in Forming of Shoe Pad
from Para Rubber Mixed with Mangosteen Peel
วิภาภรณ์ เสื อพ่วง1 สุภา จุฬคุปต์2 และ ปานฉัตท์ อินทร์คง3
Vipaporn Suapuang1, Supa Chulacupt2 and Panchat Inkong3
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อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
3
สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
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Department of Home Economics Technology, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Thanyaburi Pathum Thani, 12110, THAILAND
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Thanyaburi Pathum Thani, 12110, THAILAND
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจาก
ยางพาราผสมเปลือกมังคุด ปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่ใช้ในการเสริ ม โดยแปรเป็ น 3 ระดับ คือ 40 50 และ 60 phr มี
ความละเอียดของผงเปลือกมังคุด 80 และ 100 เมช ทดสอบค่าความชื้ น และผสมเข้าสู ตรยางเคมี ทาการขึ้นรู ป และ
วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD (Completely Randomized Design) ได้สู ตรทั้งหมด 6 สู ตร ผลการวิจยั
พบว่า ปริ มาณผงเปลื อกมังคุดที่ เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลื อกมังคุด สู ตรที่ 6 มี
ปริ มาณผงเปลื อกมังคุ ด 60 phr และความละเอี ยดของผงเปลื อกมังคุ ด 100 เมช มี ค่ าความชื้ นที่ ร้ อยละ 6 และ มี
ลักษณะปรากฏในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมที่ดีกว่าทุกสู ตร
คำสำคัญ: เปลือกมังคุด ยางพารา แผ่นพื้นรองเท้า
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Abstract
This research aimed to study the appropriate amount of mangosteen peel powder for forming shoe pad
from Para rubber mixed with mangosteen peel. The amount of mangosteen peel powder used in the supplement,
which was converted into 3 levels: 40, 50 and 60 phr, with the resolutions of mangosteen peel powder of 80 and
100 mesh. The moisture was tested and mixed into chemical rubber formulations, molding, and experimental
planning using Factorial in CRD (Completely Randomized Design) with a total of 6 formulas. The results showed
that the appropriate amount of mangosteen peel powder to forming shoe pad from rubber mixed mangosteen peel
was the formula 6, the amount of mangosteen peel powder was 60 phr and the resolution was 100 mesh, the
moisture was 6 percent and it appears in the forming of the shoe pad made from rubber mixtures that are better
than all formulas.
Keywords: Mangosteen peel, Para rubber, Shoe pad
บทนำ
ในปั จจุบนั จะมีโรงงานผลไม้แปรรู ปและมีเปลือกเหลือทิ้ง โดยเฉพาะช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม จะมี
ผลผลิตมังคุดออกเป็ นจานวนมาก และจะพบปั ญหาจากการทิ้งเปลือกมังคุด ซึ่ งเป็ นปั ญหาขยะอย่างมาก และส่ งผลเสี ย
ต่อสภาพแวดล้อม จึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเปลือกมังคุด เพื่ อ ที่ จะทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดโดยการศึกษา
สมบัติของเปลือกมังคุด จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ผงเปลือกมังคุดเป็ นวัสดุที่มีศกั ยภาพสามารถนามาใช้เป็ นสารตัว
เติมที่มีสมบัติเทียบเท่ากับสารตัวเติมในทางการค้าที่สามารถนาไปเป็ นส่วนผสมทางเคมียาง และยังมีคุณประโยชน์และ
สรรพคุณด้านการรักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเปลือกมังคุด ซึ่ งมีฤทธิ์ ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ โดยพบสารแทนนิ น
(Tannin) และสารแซนโทน (Xanthones) ในปริ มาณสู ง ซึ่ งมีสรรพคุณทางการรักษาและช่วยยับยั้งเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่เป็ น
อันตราย โดยที่สารแทนนิ นมีฤทธิ์ สมานแผลช่วยให้แผลหายได้เร็ วยิ่งขึ้น และสารแซนโทนมี ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ
ต้านการอักเสบจากการติดเชื้อ ยับยั้งเซลล์มะเร็ ง และฆ่าเชื้อก่อโรคทางเดินระบบหายใจร้ายแรงได้
ยางพาราเป็ นพืชสาคัญทางเศรษฐกิจที่มีความผูกพันกับชีวิตของคนไทยมานานนับร้อยๆ ปี ด้วยคุณค่าและ
ความส าคัญของยางพาราที่ เป็ นทั้งพื ชที่ รักษ์สิ่ งแวดล้อม ยังเป็ นพื ชที่ มี ความส าคัญทางเศรษฐกิ จ ท ารายได้ให้ กับ
ประเทศรองลงมาจากข้าว ส่ วนประกอบต่างๆ ของต้นยางพารา สามารถนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ยางได้หลากหลาย
แล้วยางพารามีสมบัติพิเศษกว่าวัสดุธรรมชาติอื่นๆมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เป็ นผลิตภัณฑ์รักษ์ธรรมชาติ เช่น การนา
ใบยางมาประดิษฐ์เป็ นงานหัตถกรรม การนาเมล็ดยางพารามาสกัดเป็ นน้ ามันไบโอดีเซล แล้วยางพารามีสมบัติพิเศษ
กว่าวัสดุธรรมชาติอื่นๆ คือ ยางพาราจะทาให้อ่อน ให้นุ่ม ยืดหยุ่นหรื อแข็งถึงขนาดใช้แทนโลหะบางชนิ ดก็ได้ เก็บน้ า
ได้ อัดลมไว้ได้ ไม่รั่ว และยังเป็ นฉนวนไฟฟ้า และทาประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง เช่น ยางรถยนต์ เครื่ องมือแพทย์
ตุ๊กตายาง ผ้ายางกันน้ า ลูกบอล และเสื้ อกันฝน เป็ นต้น
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จากที่กล่าวไว้ผวู ้ ิจยั จึงมีแนวคิด นาเปลือกมังคุดมาผสมกับยางพารา จึงคิดพัฒนาและศึกษาปริ มาณผงเปลือก
มังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือกมังคุด เพื่อเป็ นสารตัวเติมและสามารถช่วยลด
ต้นทุนในการทาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าให้ผงเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้ง ในการนี้ ผูว้ ิจยั จึงศึกษาสมบัติเปลือกมังคุดและ
ยางพารามาเป็ นส่ วนผสมในการทาผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นรองเท้ายางพาราเปลือกมังคุด โดยการนาผงเปลือกมังคุดบดจน
ละเอี ยดมา และนามาผสมกับเนื้ อยางพารา แล้วทาการศึ กษาการขึ้นรู ปของแผ่นพื้ นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลื อก
มังคุด และพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือกมังคุด
วัตถุประสงค์
ศึกษาปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือกมังคุด
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1.กำรเตรียมวัตถุดิบ
1.1 นาเปลือกมังคุดสดไปล้างด้วยน้ าสะอาด แล้วนาเข้าเครื่ องอบลมร้อน ยี่ห้อ Mitchen Mall รุ่ น HT-D10
จนเหลือความชื้นสุ ดท้าย แล้วทาการร่ อนด้วยตะแกรงที่มีความละเอียด 80 และ 100 เมช แสดงดังในตารางที่ 1
2. กำรวิเครำะห์ คุณภำพ
2.1 นาเปลือกมังคุ ดไปบดด้วยเครื่ องบด ยี่ห้อ Ultra-fine Grinder รุ่ น HK-860 3KW 5L ที่มี ขนาดอนุ ภาค
ของเปลือกมังคุดบด โดยแปรเป็ น 2 ระดับ คือ 80 และ 100 เมช และทดสอบค่าความชื้น ยี่ห้อ MEMMERT รุ่ น UF
110
3. ศึกษำปริมำณผงเปลือกมังคุดที่เหมำะสมในกำรขึน้ รู ปแผ่ นพื้นรองเท้ ำจำกยำงพำรำผสมเปลือกมังคุด
3.1 การศึกษาปริ มาณเปลือกมังคุดที่ใช้ในการเสริ ม โดยแปรเป็ น 3 ระดับ คือ 40 50 และ 60 phr และขนาด
อนุภาคของเปลือกมังคุดบด โดยแปรเป็ น 2 ระดับ คือ 80 และ 100 เมช วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD
จะได้ สู ตรทั้งหมด 6 สู ตร แสดงดังในตารางที่ 2 และทาการขึ้นรู ป ดังแสดงในรู ปที่ 1
3.2 ลักษณะที่ปรากฏของแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือกมังคุด ทั้งหมด 6 สูตร
ตำรำงที่ 1 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบเปลือกมังคุดสด แล้วทาการร่ อนผงเปลือกมังคุดด้วยตะแกรง
อุณหภูมิ
เวลำ
ตะแกรง
(องศำเซลเซียล)
(นำที)
ควำมละเอียด (เมช)
40
345
80
50
345
80
60
345
80
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40
345
100
50
345
100
60
345
100
ตำรำงที่ 2 ปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือกมังคุด
สู ตรที่ 1
สู ตรที่ 2
สู ตรที่ 3
สู ตรที่ 4
สู ตรที่ 5
สู ตรที่ 6
สำรเคมี
phr
phr
Phr
phr
phr
phr
ยางพาราแห้ง (STR 5L)
100
100
100
100
100
100
ซิงค์ออกไซด์
5
5
5
5
5
5
กรดสเตียริ ก
2
2
2
2
2
2
แมกนิเซียมคาร์บอเนต
50
50
50
50
50
50
น้ ามันปิ โตรเลียม
3
3
3
3
3
3
เททระเมทิ ล ไทยู แรมโม-โน
1
1
1
1
1
1
ซัลไฟด์ (TMTM)
Wingstay L
1
1
1
1
1
1
ไซโคลเฮกซิลเบนโซไธ1
1
1
1
1
1
อะโซลซัลฟี นาไมด์ (CBS)
เคลล์
50
50
50
50
50
50
กามะถัน
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
ขนาดผงเปลือกมังคุด (เมช)
80
80
80
100
100
100
ปริ มาณเปลือกมังคุด
40
50
60
40
50
60
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก วิภาภรณ์ เสื อพ่วง (2564)
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รู ปที่ 1 ขั้นตอนการขึ้นรู ปแผ่นพื้นยางพาราผสมเปลือกมังคุด
ที่มำ : ดัดแปลงมาจาก วิภาภรณ์ เสื อพ่วง (2564)
ผลกำรศึกษำและอธิปรำยผล
1. ผลกำรวิเครำะห์ คุณภำพ
การทดสอบค่าความชื้น ยี่หอ้ MEMMERT รุ่ น UF 110 โดยนาเปลือกมังคุดบดที่มีขนาดอนุภาคของเปลือก
มังคุดบด โดยแปรเป็ น 2 ระดับ คือ 80 และ 100 เมช ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบค่าความชื้ น ของปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้น รองเท้าจาก
ยางพาราผสมเปลือกมังคุด
ควำมละเอียด
อุณหภูมิ
เวลำ
ค่ำควำมชื้น (ร้ อยละ)
(เมช)
(องศำเซลเซียล)
(นำที)
80
40
345
10.9
80
50
345
8.05
80
60
345
6.09
100
40
345
10.6
100
50
345
8.03
100
60
345
6.00
จากตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความชื้น พบว่า ผงเปลือกมังคุดที่มีความละเอียด 80 เมช อุณหภูมิที่
40 องศาเซลเซี ยล มีค่าเฉลี่ยของความชื้นมากที่สุด คือ ร้อยละ 10.9 รองลงมา คือ ความละเอียด 100 เมช อุณหภูมิ
ที่ 50 องศาเซลเซี ยล มีค่าเฉลี่ยของความชื้น คือ ร้อยละ 10.6 ความละเอียด 80 เมช อุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียล มี
ค่าเฉลี่ยของความชื้ น คือ ร้อยละ 8.05 ความละเอียด 100 เมช อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซี ยล มีค่าเฉลี่ยของความชื้ น
คือ ร้อยละ 8.03 ความละเอียด 80 เมช อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซี ยล มีค่าเฉลี่ยของความชื้น คือ ร้อยละ 6.09 และ
ความละเอียด 100 เมช อุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซี ยล มี ค่าเฉลี่ ยของความชื้ นน้อยที่ สุด คือ ร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
2. ผลกำรศึกษำปริมำณผงเปลือกมังคุดที่เหมำะสมในกำรขึน้ รู ปแผ่ นพื้นรองเท้ ำจำกยำงพำรำผสมเปลือกมังคุด
เมื่อนาแผ่นพื้นรองเท้าทั้ง 6 สู ตรที่ได้ไปทาการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านลักษณะปรากฎ ซึ่งสังเกตลักษณะ
ปรากฎของแผ่นพื้นรองเท้าทั้ง 6 สู ตร ดังแสดงในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ผลการทดสอบลักษณะที่ปรากฎของแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือกมังคุดทั้งหมด 6 สู ตร
สู ตร

ลักษณะที่ปรำกฎ

1 ปริ มาณผงมังคุด 40 phr
ความละเอียด 80 เมช

2 ปริ มาณผงมังคุด 50 phr
ความละเอียด 80 เมช
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มังคุด มีเนื้ อสัมผัสหยาบ แผ่นยางมีความแข็ง ไม่
อ่อนตัว มีการกระจายของผงเปลือกมังคุดในแผ่น
ยางได้นอ้ ยกว่า สูตรที่ 6
แผ่ นพื้ นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลื อก
มังคุด มีเนื้ อสัมผัสหยาบ แผ่นยางมีความแข็ง ไม่
อ่อนตัว มีการกระจายของผงเปลือกมังคุดในแผ่น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สู ตร

3

ลักษณะที่ปรำกฎ

ปริ มาณผงมังคุด 60 phr
ความละเอียด 80 เมช

4 ปริ มาณผงมังคุด 40 phr
ความละเอียด 100 เมช

5 ปริ มาณผงมังคุด 50 phr
ความละเอียด 100 เมช

6

ปริ มาณผงมังคุด 60 phr
ความละเอียด 100 เมช

ลักษณะของสิ่งกำรทดลอง
ยางได้นอ้ ยกว่า สูตรที่ 6
แผ่ นพื้ นรองเท้ าจากยางพาราผสมเปลื อก
มังคุด มีเนื้ อสัมผัสหยาบ แผ่นยางมีความแข็ง ไม่
อ่อนตัว มีการกระจายของผงเปลือกมังคุดในแผ่น
ยางได้นอ้ ยกว่า สูตรที่ 6
แผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลื อก
มังคุ ด มี เนื้ อสั มผัสเนี ยน แผ่นยางมี ความนิ่ ม
อ่อน มีการกระจายของผงเปลือกมังคุดในแผ่น
ยางได้นอ้ ยกว่า สูตรที่ 6
แผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือก
มังคุ ด มี เนื้ อสั มผัสเนี ยน แผ่นยางมี ความนิ่ ม
อ่อน มีการกระจายของผงเปลือกมังคุดในแผ่น
ยางได้นอ้ ยกว่า สูตรที่ 6
แผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือก
มังคุด มีเนื้อสัมผัสเนียน แผ่นยางมีความนิ่ม
อ่อน และมีการกระจายของผงเปลือกมังคุดใน
แผ่นยางได้ดีกว่าทุกสูตร

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพารา
ผสมเปลือกมังคุด สู ตรที่ 1, 2, 3, 4, 5 และสู ตรที่ 6 พบว่า สู ตรที่ 6 มีปริ มาณผงมังคุด 60 phr และความละเอียด 100
เมช เนื่ องจากขนาดอนุภาคและปริ มาณผงเปลือกมังคุดมีผลต่อแผ่นพื้นรองเท้า จึงส่ งผลให้มีเนื้อสัมผัสเนี ยน แผ่นยาง
มีความนิ่ม อ่อน และมีการกระจายของผงเปลือกมังคุดในแผ่นยางได้ดีกว่าทุกสู ตร
สรุปผล
ผลการวิเคาะห์คุณภาพ พบว่า มี ค่าความชื้ นผงเปลือกมังคุด ที่มีความละเอียด 100 เมช อุณหภูมิที่ 60
องศาเซลเซียล อบเป็ นเวลา 345 นาที มีค่าเฉลี่ยความชื้นน้อยที่สุดร้อยละ 6.00 เป็ นสมบัติที่สาคัญมากที่สุดอย่าง
หนึ่ง สื บเนื่องจากการวิจยั อัตโยธิน, 2562 ศึกษาไว้วา่ ความชื้นสู งจะส่ งผลกระทบต่อการเซตตัวของแผ่นยาง
ผลการทดสอบปริ มาณผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมเปลือก
มังคุด สู ตรที่ 1, 2, 3, 4, 5 และสู ตรที่ 6 พบว่า สู ตรที่ 6 มีปริ มาณผงมังคุด 60 phr และความละเอียด 100 เมช เป็ น
1312

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผ่นพื้นรองเท้าที่มีเนื้ อสัมผัสเนี ยน แผ่นยางมีความนิ่ ม อ่อน และมีการกระจายของผงเปลือกมังคุดในแผ่นยางได้
ดีกว่าทุกสู ตร สื บเนื่องจากการวิจยั ปุญญานิช, 2555 ศึกษาไว้วา่ ปริ มาณและขนาดที่มีความอนุภาคเล็ก จะส่ งผลต่อ
การกระจายตัว และทาให้ผิวผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสที่เรี ยบลดการบวมพองในกระบวนการขึ้นรู ปของแผ่นยาง
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู ้ และให้คาปรึ กษาต่างๆ ขอขอบพระคุณเจ้า หน้าที่สถาบันวิจยั
ยางกรมการยางแห่งประเทศไทย ที่คอยให้การสนับสนุนในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้
เอกสำรอ้ำงอิง
ขัตติยา ประสิ ทธิ์สุวรรณ, ฐานิตา ทวีศรี อานวย และนลินนาถ ภู่พวงไพโโรจน์, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาสมุนไพรชนิดแห้ งจากเปลือกมังคุด,” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ, 2552.
นพพร สายัมพล, พืชไร่ เศรษฐกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 1., กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2542.
ปุญญานิช อินทรพัฒน์. (2555), สารตัวเติมในยางธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ชีวมวล. วารสารวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14(1), 30-43.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งใน
การส่ งเสริ มกิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรี ยน ตามแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด
และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยพัฒนาถังขยะอัจฉริ ยะเพื่อเก็บข้อมูลนักเรี ยน โดยให้มีการกรอกข้อมูลรหัสนักเรี ยน
นั บ จ านวนขยะ และส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง ฐานข้อ มู ล ผลการวิ จัย พบว่ า การควบคุ ม ระบบทั้ ง หมดโดยการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์( Microcontroller) เก็บข้อมูลรหัสนักเรี ยนผ่านแป้ นพิมพ์ตวั เลข
12 ปุ่ ม (Keypad) นับจานวนขยะที่ ทิ้งลงถังด้วยเซ็ นเซอร์ ตรวจจับวัตถุ (Infrared Sensor) โดยแสดงผลข้อมูลผ่าน
จอแสดงผล (LCD) และส่ งข้อมูลรหัส นักเรี ยนและจานวนขยะไปยังระบบฐานข้อมูลประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ
(Cloud Computing) โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในโปรแกรมตารางคานวณ (Google Sheet) ที่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้อตั โนมัติและไม่สูญหาย
ค ำส ำคั ญ : ถั ง ขยะอั จ ฉริ ยะ ระบบข้ อ มู ล นั ก เรี ยน ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิ น เตอร์ เน็ ต ของสรรพสิ่ ง
การประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ
Abstract
The objective of this research was to develop a smart student data collection system for trash as a way to
promote school waste banking activities. Following the concept of innovative development where in an invention
utilizes clean energy and is likewise environmentally friendly, Smart Bin is made that fills in the student
information and counts the amount of garbage taken in. Then, it sends the information to the information student
database.
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The results shows that to gain control of the entire system, writing a control program with a
microcontroller board ( Microcontroller) is necessary. It collects student ID information through a 12-key
numeric keypad, counts the amount of waste that has been loaded into the tank through an Infrared Sensor, shows
the data through a display LCD, and sends it to the Cloud Computing . All data are saved into Google sheet which
can store data automatically without being lost.
Keyword: Smart Bin, Student Database System, Microcontroller, Internet of Things, Cloud Computing
บทนำ
ปั ญ หาการจัดการขยะมู ล ฝอยเป็ นสิ่ งที่ อยู่คู่ กับ ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มี ก ารคิ ดค้นเทคโนโลยีและ
กระบวนการเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหาดังกล่าว เช่น กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก 5R เป็ นต้น แต่ยงั ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมีความจาเป็ นที่จะต้องได้รับความร่ วมมือจากทุก
ภาคส่ วน ในปี 2563 มีขยะมูลฝอยที่เกิดประมาณ 27.35 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4 มีขยะมูลฝอยจะถูก
คัดแยก ณ ต้นทาง และนากลับไปใช้ประโยชน์ จานวน 11.93 ล้านตัน ลดลงจากเดิมร้อยละ 5 มีการกาจัดขยะอย่าง
ถูกต้อง 11.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ14 และมีขยะที่กาจัดไม่ถูกต้องประมาณ 4.23 ล้านตัน ลดลงจากเดิม
ร้อยละ 34 (กรมควบคุ ม มลพิ ษ , 2563) โรงเรี ยนสาธิ ตนวัตกรรม มทร.ธัญ บุ รี ได้จดั การศึ ก ษาเพื่ อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้มาสร้างนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์หรื อการทดลองจากพลังงานสะอาดและเป็ นมิตร
กับ สิ่ งแวดล้อมผ่านการจัดกิ จกรรมนอกหลักสู ตร (หลักสู ตรสถานศึ กษาโรงเรี ยนสาธิ ตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี,
2561) นอกจากนี้ การนาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of things) มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
โรงเรี ยน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง โดย กองระบบและบริ หารข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (2565) กล่าวว่า อิ นเตอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง หมายถึ ง
วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่ งของเครื่ องใช้ และสิ่ งอานวยความสะดวกในชี วิตอื่น ๆ ที่มนุ ษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝั งตัว
ของวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ซอฟต์แวร์ เซ็ นเซอร์ และการเชื่ อมต่อกับ เครื อข่าย ซึ่ งวัตถุสิ่ งของเหล่านี้ สามารถเก็ บ
บัน ทึ ก และแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล กัน ได้ อี ก ทั้ง สามารถรั บ รู ้ ส ภาพแวดล้อมและถู ก ควบคุ ม ได้จากระยะไกล ผ่า น
โครงสร้ างพื้ นฐานการเชื่ อมต่อเข้ากับ สมาร์ ท โฟนเท่ านั้น แต่อินเตอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง สามารถประยุกต์ใช้กับ
อุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถสื่ อสารกันได้ และมี
การประยุกต์ใช้ในภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป ได้นา อินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ ง ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างรายได้ โอกาส และความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ในอุตสาหกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะ
อัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin) เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งในการส่ งเสริ มกิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรี ยน และส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการคัดแยกขยะ ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
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ฝอยของประเทศไทย โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิลเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการจัดการขยะมูลฝอยและส่ งเสริ มการ คัด
แยกขยะมูลฝอย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการปลูกจิตสานึกให้กบั เยาวชนและประชาชนในชุมชน ในการจัดการขยะ
มู ล ฝอยและการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อมชุ ม ชน และน าผลพลอยได้จ ากการจัด ตั้ง ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล เป็ นกองทุ น
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็ นแรงผลักดันและ ส่ งเสริ มการจัดการปัญหาอื่น ๆ นอกจากการ
จัดทาโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิลจะสามารถลด ปริ มาณขยะมูลฝอยในชุมชนและสังคมในอนาคตแล้ว ยังเป็ นการ
คัดแยกขยะมูลฝอยให้กลับมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยในเรื่ องการ
จัดเก็บและกาจัด ขยะมูลฝอย (ปิ ยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และคณะ, 2553)
โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีจานวนนักเรี ยนที่เพิม่ ขึ้นในทุก ๆ ปี จาก
การสารวจข้อมูลพบว่าในแต่ละวันมีปริ มาณขยะจานวนมาก ขยะบางชิ้นไม่ได้ถูกนากลับมาใช้งาน นักเรี ยนทิ้งขยะ
ไม่ถูกประเภทตามถังขยะที่ทางโรงเรี ยนได้จดั เตรี ยมไว้ให้ ขยะที่มีปริ มาณมากมีท้ งั กล่องนม ขวดน้ าพลาสติกต่าง
ๆ ซึ่ งสามารถนามารี ไซเคิลได้ ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงได้พฒั นาระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ เพื่อให้
นักเรี ยนได้ทิ้งขยะและนาไปรี ไซเคิลได้ อีกทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลโดยการกด รหัสประจาตัวนักเรี ยน และนับ
จานวนขยะที่ ทิ้ง และส่ งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลเพื่อสามารถนาไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสาหรับธนาคารขยะของ
โรงเรี ยน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ระบุปัญหำ (Problem Identification)
ตามที่โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีจานวนนักเรี ยนที่เพิ่มขึ้นทุกปี
และนั ก เรี ย นแต่ ล ะระดับ ชั้น จะมี ก ารดื่ ม นมในช่ ว งพัก ซึ่ งจานวนขยะจากกล่ อ งนมถู ก ทิ้ ง โดยไม่ ไ ด้น ามาใช้
ประโยชน์ รวมถึ งขยะอื่ น ๆ เช่ น ขวดน้ าพลาสติ ก กระป๋ อง ที่ ส ามารถท ามารี ไ ซเคิล ได้ ผูว้ ิจัยจึ งตระหนัก เห็ น
ความสาคัญของปัญหา เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีการคัดแยกขยะ และสามารถนาขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อีกทั้ง
ยังสามารถบันทึกข้อมูลด้วยรหัสนักเรี ยน และจานวนขยะที่ทิ้ง เพื่อนาไปใช้ในโครงการธนาคารขยะของโรงเรี ยน
ได้อีกด้วย
2. รวบรวมข้ อมูลและแนวคิดที่เกีย่ วข้ องกับปัญหำ (Relate Information Search)
งานวิจยั นี้ ได้ศึ กษาข้อมูลและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนาระบบเก็บ ข้อมูล นัก เรี ยนสาหรั บถังขยะ
อัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin)โดยศึกษา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) ระบุปัญหา (Problem
Identification) 2) รวบบรวมข้อ มู ล และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หา (Relate Information Search) 3) ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) 4) วางแผนและดาเนิ นการแก้ปัญหา (Planning and Development) 5) ทดสอบ
ประเมิ นผล และปรั บ ปรุ งแก้ไ ขวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาหรื อชิ้ น งาน (Testing, Evaluation and Design Improvement) 6)
นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน (Presentation) (สะเต็มศึกษาประเทศไทย, 2565) และศึกษา
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ ง เทคโนโลยีการประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ เพื่อนามาใช้ในการวิจยั
3. ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ (Solution Design)
จากที่ ไ ด้ศึ ก ษาปั ญ หา และรวบรวมข้อ มู ล และแนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หา ผูว้ ิจัย ได้อ อกแบบวิธี ก าร
แก้ปัญหา โดยวางแผนจัดทาถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin) โดยเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานต่าง ๆ ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมทั้งเชื่ อมต่อกับเซ็นเซอร์ จอแสดงผลข้อมูล และเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตเพื่อสามารถส่ ง
มูลรหัสนักเรี ยน และจานวนขยะที่ทิ้งได้
4. วำงแผนและดำเนินกำรแก้ ปัญหำ (Planning and Development)
4.1 วัสดุอุปกรณ์
4.1.1 Arduino Mega 2560
4.1.2 Node MCU ESP 8266
4.1.3 Infrared Sensor
4.1.4 LCD
4.1.5 Matrix Keypad
4.1.6 สายจัม๊ เปอร์
4.1.7 แผ่นพลาสวูด
4.2 ขั้นตอนการวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา
4.2.1 ศึกษาการทางานของเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ (Infrared Sensor) เพื่อนามาใช้ในการนับจานวน
4.4.2 ศึกษาการทางานของจอแสดงผล (LCD) เพื่อนามาใช้ในการแสดงผลข้อมูล
4.2.3 ศึกษาการทางานของแป้นพิมพ์ตวั เลข 12 ปุ่ ม (Keypad) เพื่อนามาใช้ในรับค่าข้อมูล
4.2.4 ศึกษาการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 และการเขียนโปรแกรม
4.2.5 ศึกษาการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 และการเขียนโปรแกรม
เพื่อรับและส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล (Google Sheet)
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ ไขวิธีกำรแก้ ปัญหำหรื อชิ้นงำน (Testing, Evaluation and Design
Improvement)
เมื่อได้ดาเนิ นการสร้างต้นแบบ (Prototype) ผูจ้ ดั ท าได้ท ดสอบชิ้ นงาน และโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงการ
ทางานของเซ็นเซอร์ เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างแม่นยา
6. นำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำหรื อชิ้นงำน (Presentation)
เมื่อได้ทดสอบ ประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขวิธีการหรื อชิ้นงาน เรี ยบร้อยแล้ว จึงได้นาเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาหรื อผลการแก้ปัญหาหรื อชิ้นงาน
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ผลกำรศึกษำ
ระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin)โดยให้มีการกรอกข้อมูลรหัสนักเรี ยน นับ
จ านวนขยะ และส่ งข้ อ มู ล ไปยัง ฐานข้ อ มู ล ผลการวิ จัย พบว่ า การควบคุ ม ระบบทั้ งหมดโดยการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์( Microcontroller) เก็บข้อมูลรหัสนักเรี ยนผ่านแป้ นพิมพ์ตวั เลข
12 ปุ่ ม (Keypad) นับ จานวนขยะที่ ทิ้ งลงถังด้วยเซ็ นเซอร์ ตรวจจับ วัตถุ(Infrared Sensor) โดยแสดงผลข้อมูลผ่าน
จอแสดงผล (LCD) และส่ งข้อมูลรหัส นักเรี ยนและจานวนขยะไปยังระบบฐานข้อมูลประมวลผลกลุ่มก้อนเมฆ
(Cloud Computing) โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในโปรแกรมตารางคานวณ (Google Sheet) ที่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้

รู ปที่ 1 ถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin)
จากรู ปที่ 1 ถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin) เป็ นระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart
Bin)โดยผูใ้ ช้สามารถกรอกรหัสนักเรี ยน จากนั้นทิ้งขยะลงในถังขยะ เพื่อนับจานวนขยะที่ทิ้ง และจะส่ งข้อมูลไปยัง
ฐานข้อมูล เพื่อนาไปใช้ประมวลผลต่อไป
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รู ปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin)
จากรู ปที่ 2 ส่ วนประกอบของระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin)ประกอบไป
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) รุ่ น Arduino Mega 2560 โดยรับข้อมูล (Input) จากเซ็นเซอร์ตรวจจับ
วัตถุ (Infrared Sensor) เพื่อนับจานวนขยะที่ทิ้ง และรับข้อมูล (Input) จากแป้นพิมพ์ตวั เลข 12 ปุ่ ม (Keypad) เพื่อรับ
ค่ า รหั ส นั ก เรี ยน และแสดงผลข้ อ มู ล (OUTPUT) ไปยัง จอแสดงผล (LCD) จากนั้ น จะส่ งข้ อ มู ล ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Node MCU ESP8266 ที่ ส ามารถเชื่ อมต่อกับ อิ น เตอร์ เน็ ต ไร้ ส าย เพื่ อ ส่ งข้อมู ล ไปยัง
Google Sheet ได้
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รู ปที่ 3 ผังการทางานของโปรแกรมถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin)
จากรู ปที่ 3 ผังการทางานของโปรแกรมเริ่ มทางานโดยที่ผูใ้ ช้กดรหัสนักเรี ยน เมื่อกรอกรหัสนักเรี ยนครบ 4
หลัก จะเข้าสู่ การนับจานวนขยะ จากนั้นผูใ้ ช้ทิ้งยะลงไปในถังขยะอัจฉริ ยะ เพื่อนับจานวนขยะที่ทิ้ง เมื่อทิ้งขยะเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว กดปุ่ ม # บนแป้นพิมพ์เพื่อยืนยัน จากนั้นจะทาการส่ งข้อมูลไปยัง Google Sheet แล้วจบการทางาน
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รู ปที่ 4 การแสดงผลข้อมูลของนักเรี ยนและจานวนขยะ สาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ (IDS Smart Bin) ผ่าน Google Sheet
จากรู ป ที่ 4 เป็ นการแสดงผลข้อมูล นัก เรี ยนและจานวนขยะ โดยจะส่ งข้อมูล แบบ real-time ผ่าน Google
Sheet หลังจากทิ้งขยะเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว โดยจะปรากฏรหัสนักเรี ยน และจานวนขยะตามที่ผใู ้ ช้ได้กรอก และตรวจ
นับจานวนขยะตามจานวนที่ผใู ้ ช้ได้ทิ้ง เพื่อสามารถนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลต่อไป
สรุปผลกำรวิจัย
จากงานวิจยั การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ(IDS Smart Bin) ผลวิจยั พบว่า ระบบ
เก็บข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ(IDS Smart Bin) โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สามารถบันทึกข้อมูลรหัสประจาตัวนักเรี ยนโดยผูใ้ ช้กดรหัสนักเรี ยนที่แป้ นพิมพ์
ตัวเลข 12 ปุ่ ม (Keypad) เมื่อกรอกรหัสนักเรี ยนครบ 4 หลักแล้วระบบเซ็นเซอร์จะเริ่ มทางาน โดยนับจานวนขยะที่
ทิ้งลงไปในถังขยะทีละชิ้น และแสดงผลจานวนขยะที่จอแสดงผล (LCD) เมื่อผูใ้ ช้ทิ้งขยะแล้ว กดปุ่ ม # เพื่อยืนยัน
และส่ งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สาย ไปยังฐานข้อมูลเพื่อนาข้อมูลไปใช้สาหรับโครงการธนาคารขยะของโรงเรี ยน
ได้ และผูท้ ี่สนใจสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการจัดทาแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบข้อมูลสาหรับนักเรี ยนเป็ น
รายบุคล เพื่อส่ งเสริ มการคัดแยกขยะ การนาขยะที่ สามารถรี ไซเคิลมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด นอกจากนี้ การ
พัฒนาระบบข้อมูลนักเรี ยนสาหรับถังขยะอัจฉริ ยะ(IDS Smart Bin) ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้การจัดการขยะ
เพื่อเพิ่มมูลค่าของการคัดแยกขยะ การออมจากธนาคารขยะในโรงเรี ยนทาให้นักเรี ยนเห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ความสาคัญและการใช้ทรัพยากรจากขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
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ปิ ยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และคณะ. ศักยภาพในการลดปริ มาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล.
กรุ งเทพฯ: วารสารการจัดการสิ่ งแวดล้อม ปี ที่ 6 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553.
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กล่องฆ่ำเชื้อโรคด้วยแสงยูวที ี่มีกำรแจ้ งเตือนอัตโนมัติและต้ นทุนต่ำ
UV Sterilizer Box with Automatic Warning and Low-Cost
พัฒน์นรี สิ ทธิ์ปีวราเดช พีระ ชุณหชาติ สุนิธิ ครุ ฑภาพันธ์ วัลนพ หลักแวงมล ต้องลักษณ์ บุญธรรม
และ นิติ วิทยาวิโรจน์*
Patnaree Sithipeewaradech, Peera Chunhachart, Sunithi kurtpapan Wannop Lakvaengmon Tongluck Boontham
and Niti Witthayawiroj*
โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi,
Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: niti@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทัว่
โลก ท าให้ ทุ กคนมี ความเสี่ ยงต่ อการติ ดเชื้ อเนื่ องจากเชื้ อไวรั ส สามารถอยู่ติดกับ สิ่ งของที่ อยู่รอบตัวเราได้ เช่ น
หน้ากากอนามัย ธนบัตร โทรศัพท์มือถือ สมุด ปากกา เป็ นต้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อโรคที่มีขายตามท้องตลาด
ทัว่ ไปมี ราคาสู ง ทาให้ประชาชนที่ มีรายได้น้อยไม่ส ามารถซื้ อมาใช้ได้ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติดว้ ยต้นทุนต่า ผลการวิจยั พบว่าวัสดุ
ที่นามาใช้ในการทากล่องฆ่าเชื้ อโรคด้วยแสงยูวีสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ประกอบด้วย หลอด T5 6W 12V MOLITA
UV-C Sterilizer Lamp กล่องพลาสติ ก และตะแกรงเหล็ก โดยเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม กล่ องฆ่ าเชื้ อด้วยแสงยูวี
เพื่อให้มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อครบเวลาฆ่าเชื้ อที่ กาหนดในโปรแกรม โดยใช้บอร์ ด Arduino UNO R3, LCD,
Buzzer และ Relay กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีตน้ แบบสามารถใช้งานได้จริ งตามที่ได้ออกแบบไว้ และราคาต่ากว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาด
คำสำคัญ: กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ต้นทุนต่า แจ้งเตือนอัตโนมัติ
Abstract
At present, there has been an epidemic situation of COVID-1 9 virus both in Thailand and around the
world. In this situation, everyone is at risk of infection because the virus can be attached to objects around us
such as masks, banknotes, mobile phones, notebooks, pens, etc., sanitizing products that are sold in the market,
and expensive. Low-income people are not able to purchase and use them. The objective of this research is to
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study the development of an innovative low-cost and automatic warning of a UV Germicidal Box. The results
showed that the materials used to make a UV Sterilizer Box can eliminate the virus including T5 6 W 1 2 V
MOLITA UV-C Germicidal Lamp, plastic box, and steel grid by programming to control the operation of the
UV-C Sterilizer Box to have an automatic warning by using Arduino UNO R3 board, LCD, Buzzer and Relay.
The prototype UV germicidal box is practical as it was designed, and the price is lower than the products sold on
the market.
Keywords: UV Sterilizer Box, Low Cost, Automatic Warning
บทนำ
ในปั จจุบนั ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทัว่
โลก ท าให้ทุกคนมีความเสี่ ยงต่อการติ ดเชื้ อเนื่ องจากเชื้ อไวรัสสามารถอยู่ติดกับ สิ่ งของที่ อยู่รอบตัวเราได้ เช่ น
หน้ากากอนามัย ธนบัตร โทรศัพท์มือถือ สมุด ปากกา เป็ นต้น (สื บค้นข้อมูลจาก https://ddc.moph. go.th/
viralpneumonia/) อีกทั้งผลิ ตภัณฑ์ฆ่าเชื้ อโรคที่ มีขายตามท้องตลาดทัว่ ไปมีราคาแพง ทาให้ประชาชนที่มีรายได้
น้อยไม่ ส ามารถซื้ อมาใช้ได้ จากการศึ กษางานวิจยั พบว่า “รังสี อลั ตราไวโอเลต” หรื อ “รั งสี ยูวี” เป็ นพลังงาน
รู ปแบบหนึ่งมีความยาวคลื่นระหว่าง 40-400 นาโนเมตร แต่ที่รู้จกั กันดีคือ รังสี ยูวี 3 ชนิ ด ได้แก่ รังสี ยูวีเอ (UV-A)
รังสี ยูวีบี (UV-B) และรังสี ยูวีซี (UV-C) โดยรังสี ยูวีซีเป็ นรังสี ที่มีพลังงานมากที่สุด มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมใน
การทาลายเชื้ อไวรัส โดยมีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ 200-313 นาโนเมตร ซึ่ งความยาวคลื่นที่ฆ่าเชื้ อไวรัสได้ดี
ที่สุดคือ 260 นาโนเมตร (สื บค้นข้อมูลจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2222344) การสร้าง
กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีแบบต้นทุนต่า สามารถใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ คือ หลอดรังสี ยูวีสาเร็ จรู ปที่สามารถหาซื้อได้
ตามร้ า นเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ทั่ ว ไป กล่ อ งที่ น ามาใช้ จ ะเป็ นกล่ อ งส าเร็ จ รู ป มี ก ารใช้ ฟิ วส์ ป้ อ งกั น อัน ตรายหาก
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร และใส่ แผ่นฟอยล์ติดในกล่องเพื่อเป็ นการสะท้อนแสงยูวีให้กระจายทัว่ ถึง มีระบบนิ รภัยคือ
แสงจะส่ องได้ก็ต่อเมื่อปิ ดฝากล่องเท่านั้น มีช่องแสงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นว่าหลอดไฟทางานและใช้เวลาฆ่าเชื้อ 15
นาที (กลุ่มส่ งเสริ มมาตรฐานวิศวกรรม, 2562) ความสาคัญของการฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสงยูวี เพราะมีประสิ ทธิภาพ
และประหยัดเวลา ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมกล่องฆ่าเชื้ อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้ง
เตือนอัตโนมัติดว้ ยต้นทุนต่า โดยมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบดังกล่าวจะทาให้การใช้งานสะดวกสบายมาก
ยิง่ ขึ้น เนื่ องจากมีเสี ยงแจ้งเตือนให้นาสิ่ งของที่ตอ้ งการฆ่าเชื้อออกจากกล่องเมื่อครบเวลาที่กาหนด โดยมีการเขียน
โปรแกรมควบคุมโดยใช้บอร์ด Arduino UNO R3
วัตถุประสงค์ ของงำนวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่า
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ระบุปัญหำ
เนื่ องจากปั จจุบนั ได้เกิดเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาให้ทุกคนมีความเสี่ ยงต่อ
การติ ดเชื้ อเนื่ องจากเชื้ อไวรั ส สามารถอยู่ติดกับ สิ่ งของที่ อยู่รอบตัวเราได้ ผูว้ ิจัยจึ งได้ศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นา
นวัตกรรมกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่า
2. รวบรวมข้ อมูลและแนวคิดที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้ได้ศึกษาข้อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือน
อัตโนมัติและต้นทุนต่า ผูว้ ิจยั เลือกใช้แสงชนิด UV-C เนื่องจากเป็ นรังสี ยวู ีที่มีความเข้มสูง และมีความยาวคลื่นอยูท่ ี่
ประมาณ 200-313 นาโนเมตร ซึ่งเหมาะสมในการทาลายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของแหล่งกาเนิดแสงใช้หลอด
T5 6W 12V MOLITA UV-C Germicidal Lamp ในส่วนของระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติจะเขียนโปรแกรมควบคุม
โดยใช้บอร์ด Arduino UNO R3, LCD, Buzzer และ Relay
3. กำรออกแบบและกำรแก้ ปัญหำ
3.1 วัสดุและอุปกรณ์
ในการออกแบบกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้ อได้
ตามท้องตลาดทัว่ ไปที่ราคาไม่สูงเพื่อลดต้นทุนแต่ยงั ประสิ ทธิ ภาพของการฆ่าเชื้อไวรัส โดยกล่องที่นามาใช้มีขนาด
20x30x60 เซนติเมตร การออกแบบแสดงดังรู ปที่ 1 โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย
3.1.1 กล่องพลาสติกขนาด 20x30x60 เซนติเมตร
3.1.2 หลอดยูวีซี T5 6W 12V MOLITA UV-C Germicidal Lamp
3.1.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3
3.1.4 หลอดไฟ LED
3.1.5 จอ LCD 7 Segment 4 digit
3.1.6 Module เสี ยง
3.1.7 relay
3.1.8 สวิตซ์
3.1.9 ตะแกรง
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รู ปที่ 1 การออกแบบกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่า
3.2 หลักการทางาน
หลักการทางานของกล่องฆ่ าเชื้ อด้วยแสงยูวีที่ มีการแจ้งเตื อนอัตโนมัติและต้นทุนต่ า เมื่ อกด
สวิ ต ช์ จ ะท าให้ ห ลอดยูวี ท างานและสั ญ ญาณจะถู ก ส่ งไปที่ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 จากนั้ น
โปรแกรมจะทาการตั้งเวลาที่ 15 นาที เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส จากนั้นเมื่อครบเวลาที่กาหนดไว้โปรแกรมจะส่งสัญญาณไป
ควบคุมให้ลาโพงส่ งเสี ยงเตือนเพื่อให้ผใู ้ ช้งานนาสิ่ งของออกจากกล่องฆ่าเชื้อ ดังรู ปที่ 2 และ รู ปที่ 3

รู ปที่ 2 หลักการทางานกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่า

รู ปที่ 3 ขั้นตอนการทางานกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่า
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4. วำงแผนและดำเนินกำรแก้ปัญหา
ขั้นตอนกำรวำงแผนและดำเนินกำร
4.1 ศึกษาการต่อหลอดยูวีซี จอแสดงผล หลอดแอลอีดี และลาโพง เข้ากับวงจรบอร์ ด Arduino
UNO R3
4.2 ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของกล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี
4.3 สร้ า งกล่ อ งฆ่ า เชื้ อ ด้วยแสงยู วีต้น แบบและเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม การท างานของ บอร์ ด
Arduino UNO R3 โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1) ต่อจอ LCD เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ต่อจอ LCD เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3
2) ต่อสวิตช์เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ต่อจอ LCD เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3
3) เขียนโปรแกรมนับเวลาและแสดงผลผ่านจอ LCD ดังรู ปที่ 6
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รู ปที่ 6 เขียนโปรแกรมนับเวลาและแสดงผลผ่านจอ LCD
4) ต่อลาโพงเข้ากับ Arduino UNO R3 ดังรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 ต่อลาโพงเข้ากับ Arduino UNO R3
5) ต่อสวิตช์เข้ากับ Arduino และต่อ Relay เข้ากับหลอดไฟ UV-C ดังรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 ต่อสวิตช์เข้ากับ Arduino และต่อ Relay เข้ากับหลอดไฟ UV-C
7) นาเทปฟอยล์มาติดภายในกล่อง ดังรู ปที่ 9
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รู ปที่ 9 นาเทปฟอยล์มาติดภายในกล่อง
8) นาวงจรทั้งหมดใส่ ในกล่อง ดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 10 นาวงจรทั้งหมดใส่ ในกล่อง
9) เขียนโปรแกรมนับเวลาและแสดงผลผ่านจอ LCD ดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 11 เขียนโปรแกรมนับเวลาและแสดงผลผ่านจอ LCD
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10) ชิ้นงานที่เสร็ จสมบูรณ์ ดังรู ปที่ 12

รู ปที่ 12 ชิ้นงานที่เสร็ จสมบูรณ์
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ ไขชิ้นงำน
เมื่อได้ดาเนินการสร้างต้นแบบ (Prototype) ผูว้ ิจยั ได้ทดสอบชิ้นงาน และโปรแกรมควบคุมการทางานของ
กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี พบว่ากล่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซีสามารถทางานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ โปรแกรมมีการแจ้ง
เตือนเมื่อครบเวลาที่กาหนด ปั ญหาที่พบคือวงจรหลุดออกจากกล่องบ่อยครั้งเนื่ องจากใช้กาวร้อนในการยึดติดควร
หาวิธีแก้ไขให้ชิ้นงานยึดติดกับกล่องให้แน่นกว่านี้
6. นำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ไขชิ้นงำน
ปัญหาที่พบคือวงจรหลุดออกจากกล่องบ่อยครั้งเนื่ องจากใช้กาวร้อนในการยึดติดควรหาวิธีแก้ไขคือยึกติด
วงจรและอุปกรณ์ดว้ ยกาวสองหน้าคุณภาพดีผลปรากฎว่าชิ้นงานสามารถยึดติดเข้ากับกล่องฆ่าเชื้อโดยไม่หลุดผล
กำรศึกษำ
จากการทดสอบพบว่ากล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่าสามารถทางาน
ได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้เวลาในการฆ่าเชื้ อทั้งหมด 15 นาที และสามารถแจ้งเตือนเป็ นเสี ยงแบบอัตโนมัติ
ต้นทุนที่ ใช้ในการสร้ างชิ้ นงานทั้งหมดอยู่ที่ 645 บาท โดยกล่องฆ่าเชื้ อด้วยแสงยูวีที่ขายตามท้องตลาดที่ มีขนาด
เท่ากันราคาจะอยู่ที่ 1,500 – 2,000 บาท ราคาของกล่องฆ่าเชื้ อโรคต้นแบบถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาด
มากกว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ราคาต้นทุนที่ใช้สร้างกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่า
รำยกำร
รำคำ
จอแอลซีดี
100 บาท
Arduino UNO R3
150 บาท
หลอดยูวี
163 บาท
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รำยกำร
กล่องพลาสติก
กระดาษฟอยล์
ตะแกรง
สวิตช์
รี เลย์
ลาโพง
หลอดแอลอีดี
รวมรำคำต้ นทุน

รำคำ
100 บาท
25 บาท
50 บาท
5 บาท
25 บาท
25 บาท
2 บาท
645 บำท

จุดเด่นของงานวิจยั นี้ นอกจากจะสามารถสร้างกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยต้นทุนต่าแล้วยังมีการพัฒนาต่อยอดให้
มีระบบแจ้งเตือนด้วยเสี ยงแบบอัตโนมัติภายในเวลาที่กาหนด โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3

(a)
(b)
รู ปที่ 13 การพัฒนาต่อยอด (a) รู ปชิ้นงานที่เสร็ จสมบูรณ์ (b) การเขียนโปรแกรมแจ้งเตือนอัตโนมัติ
สรุปผล
งานวิจยั กล่องฆ่าด้วยแสงยูวีสามารถทางานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ มีการแจ้งเตือนเป็ นเสี ยงแบบอัตโนมัติ
สิ่ งที่สาคัญคือต้นทุนที่ใช้ในการสร้างชิ้นถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาด มากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งสามารถ
ทานาชิ้นต้นแบบไปให้ผทู ้ ี่สนใจนาไปใช้งานได้จริ ง ชิ้นงานนี้สามารถนาไปต่อยอดและพัฒนาไปเป็ นกล่องฆ่าเชื้อที่
สามารถพกพาไปในที่ต่าง ๆ ได้ ดังรู ปที่ 13
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณโรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในงานวิจยั เอื้อเฟื้ อสถานที่ และให้คาแนะนาการทาวิจยั
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เครื่ องผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนสะอำดแบบพกพำ
Portable Clean Energy Generator
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อออกแบบเครื่ องผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานสะอาดแบบพกพา โดยใช้
หลักการทดเฟื องเพื่อเปลี่ยนพลังกลผ่านไดนาโมเป็ นพลังงานไฟฟ้ า และอานวยความสะดวกให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้
พลังงานไฟฟ้าแบบพกพา โดยจะศึกษาผลที่ได้จากอัตราการทดเฟื องจากอัตราทดเฟื อง 1 ต่อ 12 ส่ งผลต่อปริ มาณ
ของกระแสไฟฟ้ า ที่ ไ ด้จ ากการขับ เคลื่ อ นด้ว ยพลัง งานกล น าหลัก การดัง กล่ า วมาออกแบบเป็ นเครื่ อ งผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าแบบพกพา ผลการวิ จัย พบว่า เครื่ องผลิ ต กระแสไฟฟ้ าพลังงานสะอาดแบบพกพาสามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นจากการทดเฟื อง และนาพลังงานที่ได้จากเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพกพามาใช้ได้อย่าง
สะดวก โดยพบว่าปริ มาณของกระแสไฟฟ้า แรงดัน และกาลังไฟฟ้า แปรผันตรงกับอัตราการทดเฟื องและความเร็ ว
รอบของการหมุน เมื่อทดสอบกับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีขนาด 12 โวลล์ 6 วัตต์ ด้วยอัตราความเร็ วรอบจากการหมุน
200 รอบต่ อ นาที จะได้ ค วามเร็ ว รอบของไดนาโมเท่ า กั บ 2,400 รอบต่ อ นาที ได้ แ รงดั น เท่ า กั บ 15 โวลล์
กระแสไฟฟ้า เท่ากับ 390 มิลลิแอมแปร์ และกาลังไฟ เท่ากับ 5.85 วัตต์
คำสำคัญ: พลังงานสะอาด พลังงานกล การทดเฟื อง
Abstract
The objective of this research was to design a portable power generator model that uses the gear ratio
principle to convert mechanical power through the dynamo into electrical energy and facilitate those who want to
use portable electricity. It will study the results obtained from the gear ratio of 1:12 and the amount of electricity
generated by mechanical energy and bring that principle to design a portable power generator model. The results
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shows that the amount of current, voltage, and power is directly proportional to gear ratio and rotational speed.
which when tested with electrical appliances with a size of 12 volts, 6 watts with a speed of rotation of 200 rpm.
The speed of the dynamo is equal to 2,400 rpm, the voltage is equal to 15 volts, the current is equal to 390
milliamperes and the power is 5.85 watts.
Keywords: Clean Energy, Kinetic Mechanical Energy, Gear Reduction
บทนำ
ปัจจุบนั ไฟฟ้าเป็ นปัจจัยสาคัญที่มนุษย์นามาใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่ งกระบวนการผลิตไฟฟ้าก่อให้เกิดก๊าซ
เรื อนกระจกอันเป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อนส่ งผลกระทบต่อโลก อีกทั้งเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าส่ วน
ใหญ่ ตอ้ งนาเข้าจากต่ างประเทศและเป็ นพลังงานแบบสิ้ นเปลื อง จากสถิ ติก ารใช้เชื้ อเพลิ งผลิ ตไฟฟ้ า ในเดื อน
สิ งหาคม 2564 พบว่า มีการใช้เชื้ อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเตา ปริ มาณสู งถึง 17.81 ล้านลิตร ใช้เชื้ อเพลิงจากก๊าซ
ธรรมชาติถึง 21,233.14 ล้านลูกบาศก์ฟุต และลิกไนต์ 1,295,777 ตัน (การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย, 2564)
ซึ่ งเป็ นพลังงานทดแทนที่ ใช้แล้วหมดไปและยังก่ อให้เกิ ดมลพิ ษ อี กด้วย ดังนั้นผูว้ ิ จยั ตระหนักถึ ง ความส าคัญ
พลังงานสะอาดซึ่ งเป็ นพลังงานทดแทนที่ ใช้แล้วไม่ มีวนั หมด และมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งในการดารงชี วิตของ
ประชาชน พลังงานสะอาดเพื่อความยัง่ ยืนเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับการลดมลพิษ และมลภาวะภายในอากาศ ที่
เกิดจากการปล่อยคาร์ บอนมอนออกไซด์ ทาให้เกิดฝุ่ น ก๊าซเรื อนกระจกซึ่ งทาให้เกิดการศึกษาและวิจยั ทางด้าน
พลังงานสะอาดขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า และพลังงานกล เพื่อนามาทดแทน
การใช้ไฟฟ้า (นวะวัฒน์ เจริ ญสุ ข, 2563) เพื่อเป็ นแนวทางช่วยเหลือการดารงชีวิตของประชาชนในโลกอนาคต จึง
เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างสิ่ งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบพกพา และอาศัย
หลักการทดเฟื องเพื่อเปลี่ยนพลังกลผ่านไดนาโมให้เป็ นพลังงานไฟฟ้า โดยจะศึกษาผลที่ได้จากอัตราการทดเฟื อง
ที่ส่งผลต่อปริ มาณของกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการขับเคลื่อนด้วยพลังงานกล พลังงานประเภทนี้เป็ นสิ่ งที่เกิดจากการ
ทางานของร่ างกาย สามารถถ่ายโอนระหว่างร่ างกายเป็ นผลรวมของพลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของ
ร่ างกาย (สมาคมพัฒนาคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม, 2561) ผูว้ ิจยั นากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการ
ดาเนิ นงาน ซึ่ งกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรมเป็ นขั้นตอนที่นามาใช้ในดาเนิ นการเพื่อแก้ปัญหาหรื อสนอง
ความต้องการซึ่ งกระบวนการออกแบบเชิ งวิศ วกรรมจะเริ่ ม โดยการระบุ ปั ญ หาที่ พ บแล้วก าหนดเป็ นปั ญ หาที่
ต้องการแก้ไข จากนั้นจึงค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการแก้ไข เมื่อ
ได้วิธีการที่เหมาะสมแล้วจึงทาการวางแผนและพัฒนาสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการเมื่อได้สร้างขึ้นงานหรื อวิธีการ
เรี ยบร้ อยแล้วจึ งนาไปทดสอบถ้ามี ขอ้ บกพร่ องให้ทาการปรั บปรุ งแก้ไขเพื่อให้สิ่งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการนั้น
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สามารถใช้แก้ไขปั ญหาหรื อสนองความต้องการได้ และในตอนท้ายจะประเมินผลว่าสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการ
นั้นสามารถใช้แก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการได้ตามที่กาหนดไว้หรื อไม่ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2565) และนาหลักการดังกล่าวมาข้างต้นนามาออกแบบเป็ นเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพกพา
ผูว้ ิจยั จึงนาหลักการทดเฟื องซึ่ งเป็ นการส่ งกาลังผ่านฟั นเฟื องในลักษณะของแรงบิด โดยการทดเฟื องจะทาให้
ประหยัดแรง และมีการนาพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็ นพลังงานสะอาดที่ได้นามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ทาให้สามารถนา
พลังงานออกมาใช้ให้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงาน
สะอาดแบบพกพา เป็ นพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อก่อให้เกิดมลภาวะอย่างน้อยที่สุด (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พ ลังงาน 2554) ผูว้ ิจยั สนใจศึก ษาและออกแบบเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงาน
สะอาดแบบพกพา เป็ นแนวทางต่อยอดและพัฒนาไปสู่ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป
วิธีดำเนินกำรวิจัย
โดยใช้ กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process)
1. ระบุปัญหำ (Problem Identification)
สื บเนื่องมาจากปัจจุบนั ไฟฟ้าเป็ นปัจจัยสาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสาหรับการดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์
เพื่อลดการไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนประเภทสิ้ นเปลืองที่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของการทาสิ่ ง
ประดิษฐพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดลดมลพิษ และมลภาวะภายในอากาศ ที่เกิดจากการปล่อยคาร์บอนมอน
ออกไซด์ ทาให้เกิดฝุ่ น ก๊าซเรื อนกระจก
2. รวบรวมข้ อมูลและแนวคิดที่เกีย่ วข้ องกับปัญหำ (Related Information Search)
2.1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ
เครื่ อ งผลิ ต กระแสไฟฟ้ า พลัง งานสะอาดแบบพกพามี แ หล่ งก าเนิ ด กระแสไฟฟ้ าจากไดนาโม ไฟฟ้ า
กระแสตรง DC (Dirct current dynamo) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็ นพลังงานไฟฟ้า เมื่อเกิด
การหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก จะทาให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลง จึงเกิดกระแสไฟฟ้า
2.2 หลักกำรทดเฟื อง
การออกแบบอัตราการทดเฟื องเป็ นการส่ งกาลังผ่านฟันเฟื องในลักษณะของแรงบิด ซึ่ งสามารถช่วยให้ใช้
กาลังน้อยลงในการขับเคลื่อนกลไกให้เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู งขึ้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าจะใช้ในการ
ขับเฟื องที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า หากพิจารณาในรู ปที่ 2 เฟื องที่มีขนาดใหญ่กว่ารัศมี R จะมีเส้นรอบวง
เท่ ากับ 2πR ส่ วนเฟื องที่ มี ข นาดเล็ก กว่ามี รัศ มี r มี เส้ น รอบวงเท่ ากับ 2π ที่ จุด สั ม ผัส ระหว่างเฟื องทั้ง สองจะมี
ความเร็ วเชิงเส้นเท่ากัน ดังนั้น หากให้เฟื องที่มีขนาดใหญ่หมุนด้วยความเร็ วรอบ N รอบต่อนาที และเฟื องที่มีขนาด
เล็กหมุนด้วยความเร็วรอบ n รอบต่อนาที
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แล้วจะได้วา่

𝑁(2𝜋𝑅) = 𝑛(2𝜋𝑟)

N/n = r/R

(1)

รู ปที่ 1 หลักการทดรอบของเฟื อง
เนื่ องจากขนาดของฟั นเฟื องและช่องระหว่างฟั นเฟื องที่ ใช้ในเฟื องขับและเฟื องตามจะต้องมีรัศมีขนาด
เท่ากัน ดังนั้น อัตราส่ วนของจานวนฟันในเฟื องตามจะมีขนาดเท่ากับอัตราส่ วนของเฟื อง
ดังนั้นสมการทดรอบเฟื องจะเขียนได้ใหม่เป็ น
N/n = t/T

(2)

เมื่อ t หมายถึง จานวนฟันเฟื องตาม (เฟื องขนาดเล็ก)
T หมายถึง จานวนฟันเฟื องขับตาม (เฟื องขนาดใหญ่)
ลาดับอัตราส่วน t/T และ r/R เรี ยกว่า อัตราส่วนทดรอบเฟื อง
2.3 วัสดุและอุปกรณ์
1. ไดนาโมชนิดกระแสตรง 12 โวลล์ จานวน 5 ตัว
2. แผ่นเฟื องอะครี ลิค
3. ไดโอดบริ ดจ์
4. ตัวเก็บประจุ
5. วงจรควบคุมแรงดัน
6. ทรานซิสเตอร์
7. ไอซีเรคกูเรเตอร์
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8. ตลับลูกปื น น็อต สกรู
9. จอแสดงผลแบบดิจิตอล
10. ซีเรตตอร์สวิทซ์
11. แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลล์ 2.3 แอมแปร์
3. ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ (Solution Design)
โดยมีกำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนดังนี้
3.1 เมื่อออกแรงหมุน แรงจากมื อจะถูกส่ งผ่านเฟื องใหญ่ไปสู่ เฟื องเล็ก ด้วยอัตราทด 1:12 รอบ เพื่ อเพิ่ ม
อัตราเร็วและความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า
3.2 เฟื องเล็กจะส่ งผ่านแรงไปขับให้ไดนาโมหมุนและเมื่อไดนาโมหมุนจะทาหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงาน
จากพลังงานกลให้เป็ นพลังงานไฟฟ้า
3.3 ไดนาโมแบบกระแสตรง DC (Dirct current dynamo) ที่ ใ ห้ แ รงดัน ไฟฟ้ า 12 จานวน 5 ตัว ต่ อ แบบ
อนุกรมจะได้แรงดันไฟฟ้ารวม 60 โวลต์
3.4 การติดตั้งไดโอดบริ ดจ์เพื่อควบคุมแรงดันของกระแสไฟฟ้า ให้ได้เท่ากับ 15 โวลต์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
กับ นามาใช้งานกับ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่ น ไฟส่ องสว่าง ปั๊ ม น้ าขนาดเล็ก การชาร์ จแบตเตอรี่ โทรศัพ ย์มื อถื อ การ
น ามาใช้กับ เครื่ อ งก าเนิ ด เสี ย ง ไฟส่ อ ง เป็ นต้น และนอกจากนี้ ไดโอดบริ ด จ์เพื่ อควบคุ มทิ ศทางการไหลของ
กระแสไฟฟ้า ให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ได้ไฟฟ้ากระแสตรง และนาไปใช้งานอย่างสมบูรณ์ ดังแสดง
จากรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 แผนภูมิแสดงหลักการทางานของเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบพกพา
1338

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

4. วำงแผนและดำเนินกำรแก้ปัญหำ (Planning and Development)
สาหรับเครื่ องเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบพกพาใช้ไดนาโมมีแรงดันไฟฟ้าตัวละ 12 โวลล์
จานวน 5 ตัว ต่อกันแบบอนุกรม แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 15 โวลล์ ซึ่งเป็ นเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบ
พกพาที่มีความจุแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลล์ 2.3 แอมแปร์ แสดงดังรู ปที่ 3โดยเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาด
แบบพกพา ใช้หลักการทดรอบที่มีอตั ราการทด 12:1อัตราส่วนการทดเฟื องขนาดใหญ่และเฟื องขนาดเล็กของเครื่ อง
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบพกพา t/T = 30/360 คิดเป็ นอัตราส่วน 1:12 แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดงการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
5. ทดสอบ ประมินผลและปรั บปรุ งแก้ ไขวิธีกำรแก้ ปัญหำหรื อชิ้นงำน (Testing, Evaluation and Design
Improvement)
จากการศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าของเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบพกพา ผลการทดลอง
โดยพบว่าปริ มาณของกระแสไฟฟ้า แรงดัน และกาลังไฟฟ้า แปรผันตรงกับอัตราการทดเฟื องและความเร็ วรอบของ
การหมุน เมื่อทดสอบกับเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาด 12 โวลล์ 6 วัตต์ ด้วยอัตราความเร็ วรอบจากการหมุน 200 รอบต่อ
นาที จะได้ความเร็ วรอบของไดนาโมเท่ากับ 2,400 รอบต่อนาที ได้แรงดัน เท่ากับ 15 โวลล์ กระแสไฟฟ้า เท่ากับ
390 มิลลิแอมแปร์ และกาลังไฟ เท่ากับ 5.85 วัตต์ ดังแสดง ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ทดสอบความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบพกพา
ควำมเร็วของเฟื องใหญ่
ควำมเร็วรอบไดนำโม
แรงดัน
กระแส
กำลังไฟ
(รอบ/นำที)
(รอบ/นำที)
(โวลล์)
(มิลลิแอมแปร์ )
(วัตต์)
100
1200
3.5
200
0.7
160
1920
10
310
3.1
180
2160
12
340
4.08
200
2400
15
390
5.85
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6. นำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำหรื อชิ้นงำน (Presentation)
จำกกำรศึ กษำข้ อมู ลพบว่ ำเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานสะอาดแบบพกพา ผลิตไฟฟ้ าที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมสามารถแบบพกพาได้สะดวก นอกจากนี้ ยงั สามารถนามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น โทรศัพท์มือถือ
หลอดไฟ พัดลม ไฟส่ องสว่างโรงรถยนต์ พาวเวอร์แบงค์ ลาโพง ไมค์โครโฟน เป็ นต้น สาหรับแนวทางการพัฒนา
เพื่อเพิ่มความสามารถและขีดจากัดการใช้งานให้มากขึ้น สามารถเพิ่มแรงดันของไดนาโม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่มี
ความจุมากขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าและใช้งานกับเครื่ องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลาย

รู ปที่ 4 เครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบพกพา
สรุปผล
จากการศึกษาการผลการผลิตกระแสไฟฟ้าของเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบพกพา สามารถ
นาไฟฟ้ าที่ ได้จากการชาร์ จมาเก็บ ไว้ในแบตเตอรี่ ขนาด 12โวลล์ 2.3 แอมแปร์ ซึ่ งหากใช้พ ลังงานกลในในการ
ขับเคลื่อน พลังงานที่ได้เป็ นพลังงานสะอาดที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับการลดมลพิษ
และมลภาวะภายในอากาศ นอกจากนี้ ยงั มี ระบบชาร์ จจากบ้านพักอาศัยทัว่ ไปได้ และเครื่ องผลิตกระแสไฟฟ้ ายัง
สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกและนามาใช้งานหากจาเป็ นได้อีกด้วย ซึ่งสามารถนามาใช้กบั
เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 5.85 วัตต์ เช่น ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ไฟส่องสว่าง เป็ นต้น
กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgment)
ขอขอบคุณคุณครู คณะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสาธิ ตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เอื้อเฟื้ อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งสถานที่ และให้คาแนะนาใน
การทาวิจยั ในครั้งนี้จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
เอกสำรอ้ำงอิง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2554). พลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2554.
https://webkc.dede.go.th
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2564). การใช้ เชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้า. https://www.egat.co.th
1340

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นวะวัฒน์ เจริ ญสุข. (2563). การวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต. http://www.thaiphysoc.org
สมาคมพัฒนาคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม. (2561). ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน. https://adeq.or.th/
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2565). กระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม การ
แก้ ปัญหา ทักษะการคิด. https://www.scimath.org/article-science
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไผ่ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี
Development of Bamboo Made Products as Transformed OTOP
of Prachinburi Province
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั มีดงั นี้ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ดว้ ยการย้อมสี จากธรรมชาติสาหรับผลิตภัณฑ์ที่
ระลึกผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พฒั นาผลิตภัณฑ์จาก
ไผ่ กระเป๋ า โคมไฟ ทาการย้อมสี ตอกไผ่ดว้ ยเปลือกประดู่ และผลิตกระดาษจากใบไผ่ และออกแบบผลิ ตภัณฑ์จาก
ตอกไผ่และกระดาษจากใบไผ่ ได้แก่กระเป๋ า และโครมไฟและทาการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดา้ น
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสวยงามและด้านภาพรวม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 10
คนสถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ
ผลการศึกษาสรุ ปขั้นตอนการย้อมสี ไผ่ นาเส้นตอกไปแช่น้ าทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมง และเตรี ยมจากสี เปลือกประดู่
โดยนาไปต้มที่น้ าเดือด 1 ชัว่ โมงใส่ หัวน้ าส้มสายชู (สารช่วยติดที่ทาให้สีติดสม่าเสมอ) และนาเส้นตอกไผ่ ที่เตรี ยม
ไว้ไปทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมงและนาเส้นตอกไปตากกลางแดด ในส่ วนของการผลิตกระดาษจากใบไผ่ลา้ งใบไผ่ให้สะอาด
นาไปต้มใส่ โซดาไฟ ต้มน้ าให้เดือดและรักษาอุณหภูมิ 2-3 ชัว่ โมง ต้มจนเปื่ อยยุ่ยหรื อฉี กตัวออกจากกันนามาปั่ น
ด้วยเครื่ องปั่ นแล้วใส่ ไปลงอ่างทาการช้อนเนื้ อเยื่อด้วยเฟรมนาออกตากแดดประมาณ 1 วันจนให้กระดาษแห้ง ใน
ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจทุกด้าน คิดร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์ ไผ่ การแปรรู ป
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Abstract
This research was aimed at 1) developing bamboo made products using natural dyeing as OTOP souvenirs
of Prachinburi province; and 2) exploring customer satisfaction on the developed bamboo products as bags and
lantern. Bamboo stripes were dyed with pterocarpus skins. Papers were made from bamboo leafs. Products were
designed using bamboo strips and bamboo leaf-papers as bags and lanterns. Customer satisfaction on the developed
products was then examined for their utilities and beauty, and in overall by 10 product design specialists. Statistical
analysis took on percentage distribution.
Results provide a concise bamboo strips dyeing process as follows: soaking bamboo strips into water for 1
hour; preparing pterocarpus skins dye by boiling them for 1 hour in water with added acetic acid (as mordant for
even color adhesion); then soaking bamboo strips in the dye for 1 hour and bringing them for sun dry. Bamboo leafpapers were made by rinsing bamboo leafs and boiling them in caustic soda added water for 2 – 3 hours in constant
temperature to macerate or disintegrate; bringing them to blend, pouring into a basin, then screening tissues with
frames and drying in sunlight for about 1 day. Result on product satisfaction shows that the specialists reported their
satisfaction in overall at a highest level, accounting for 100 %.
Keyword : Products Bamboo Transformed
หลักการและความสาคัญ
ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทกับมนุ ษย์เราเป็ นอย่างยิง่ แต่สิ่งหนึ่ งที่จะขาดเสี ยมิได้
เลยก็คือมนุษย์ยงั โหยหาความเป็ นธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปแบบอาหารการกิน หรื อข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน และในส่ วนของงานหัตถกรรมมนุษย์ก็ยงั มีค วามต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติ อยู่
จานวนมาก จากสถิติของการส่ งออกสิ นค้าหัตถกรรม 10 ลาดับ งานจักสานก็เป็ นสิ นค้าหัตถกรรมที่ยงั มีแนวโน้ม
ทางการตลาดที่ดีในอนาคต ต่อไปสิ นค้าหัตถกรรมไทยนับเป็ นหนึ่ งในสิ นค้า OTOP ที่ได้รับความนิ ยมค่อนข้าง
แพร่ หลายทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เนื่องจากสิ นค้าดังกล่าวเป็ นสิ นค้าสวยงามที่เกิดจากฝี มือและ
ความประณีตค่อนข้างมากในการประดิษฐ์ของแรงงานไทย ซึ่งในแต่ละปี สิ นค้าหัตถกรรมไทยสามารถสร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศเป็ นเม็ดเงินไม่ต่ากว่าหมื่นล้านบาท
ขึ้นชื่อว่าไผ่ก็เข้าใจว่าจะรู ้จกั กันทุกคน เพราะเป็ นไม้ที่แพร่ หลายที่สุดในเมืองไทย เราได้เอาไม้ไผ่มาทา
ภาชนะเครื่ องใช้สอยในบ้านหลายอย่าง เป็ นต้นว่าทาพัด กระจาด ชะลอม กระชอน หรื อแม้ที่สุดไม้กลัด ไม้ไผ่เป็ น
ไม้ที่มีประโยชน์มากที่สุดในชนบท วิชาการเกษตร 2515 ออนไลน์ งานจักสานหรื อเครื่ อ งจักสานจะมีอยู่น้อย แต่ก็
ยังคงมีอยู่ทวั่ ไป ทุกภาคในประเทศนอกเหนื อจากประโยชน์ใช้สอยแล้ว งานจักสานยังสะท้อน วัฒนธรรม สะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของชาวบ้านได้อีกด้วย (บุญเลิศ มรกต ,2545) เครื่ องจักสานเป็ นศิลปหัตถกรรมที่
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สื บต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั และได้พฒั นาทั้งวัตถุดิบการสร้างรู ปทรงลวดลาย ให้เหมาะสมกับประโยชน์
ใช้ส อย อุป กรณ์ เครื่ องมื อในการผลิตมี การพัฒนามาโดยตลอดเครื่ องจัก สานจึ งมีอยู่ในทุกภาคของประเทศใน
ปัจจุบนั (วิบูลย์ล้ ีสุวรรณ, 2539:6)
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษาวิจยั เกี่ยวกับวัสดุงานประดิษฐ์ทางธรรมชาติหรื อวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรที่จะนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อประดิษฐ์เป็ นผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ จากการค้นคว้าข้อมูล ผูว้ ิจยั
พบว่า วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่น่าสนใจ จะนามาวิจยั พัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นในท้องตลาด ได้แก่
กาบจากต้นไผ่ กาบต้นไผ่ที่ล่วงหล่นแทบไม่มีประโยชน์อะไร เกษตรกรจึ งนามาเผาทิ้งซึ่ งเป็ นการสร้ างมลพิษ
ให้กบั สิ่ งแวดล้อม หรื อบ้างก็นามาวางทับถมอาจก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภยั
ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นการดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเร่ งศึกษาและสนับสนุ นการใช้
ประโยชน์จากกาบต้นไผ่ เพราะประเทศไทยเราได้เปรี ยบในแง่ที่มีวตั ถุดิบอยู่ในประเทศ แต่ยงั ขาดการศึกษาวิจยั
และส่ งเสริ มการใช้ในการนามาเป็ นวัสดุในงานหัตถกรรม และการผลิตผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากกาบต้นไผ่ให้มี
ความหลากหลาย และพัฒนาให้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากของเดิมๆ ที่มีอยู่ เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้ างอาชี พให้แก่ ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ทั้งยังสามารถอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ เป็ นพิษจากการเผา และสนองความ
ต้องการด้านหัตถกรรมงานประดิษฐ์ให้แก่ผบู ้ ริ โภคอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของวิจัย
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ดว้ ยการย้อมสี จากธรรมชาติสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ระลึกผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
ปราจีนบุรี
2. ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พฒั นาผลิตภัณฑ์จากไผ่ กระเป๋ า โคมไฟ
วิธีดาเนินงาน
1.การวิจยั เชิงทดลองมุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่
2. ศึกษาการย้อมสี ธรรมชาติ การย้อมเส้นตอกไผ่ โดยใช้วสั ดุในชุมชน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ โคมไฟและกระเป๋ า จากการย้อมสี ธรรมชาติเส้นตอกไผ่ พัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ งานใช้ ของที่ระลึก
4. ศึกษาทดลองการทากระดาษจากใบไผ่ ใบไผ่แห้ง/ ใบไผ่สด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษจากใบ
ไผ่
5. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากต้นไผ่ กระเป๋ า /โคมไฟ /กระดาษจากใบไผ่
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สรุปผลการวิจัย
สรุ ปการย้อมสี ธรรมชาติจากเส้นตอกไฝ่ ดังนี้
1. นาเส้นตอกไปแช่น้ า ให้นาซึมเข้าสู ้เส้นตอก ทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมง
2. ต้มน้ าให้เดือดในภาชนะหม้อต้มน้ าที่เตรี ยมไว้
3. นาเปลือกประดู่ที่เตรี ยมไว้ นาไปสับให้ละเอียดเป็ นชิ้นเล็กๆ นาไปต้มในหม้อที่อุณหภูมิน้ าเดือดจัดๆ
ต้ม1 ชัว่ โมง เพื่อให้ ออกสี จากเปลือกประดู่ ตักเปลือกประดู่ออก
4. ใส่ หวั น้ าส้มสายชู (สารช่วยติดที่ทาให้สีติดสม่าเสมอ)
5. นาเส้นตอก ที่เตรี ยมไว้ไป ใส่ ในหม้อต้อมย้อมสี หมักหรื อทิ้งไว้เพื่อให้สีกินเส้นตอกไผ่ (สี ติดเส้นตอก)
ทิง้ ไว้ 1 ชัว่ โมง
6. นาเส้นตอกไปตากกลางแดดจัดๆ (ไม่ควรไว้ในที่ร่ม)
สาหรับขั้นตอนการผลิตกระดาษจากใบไผ่ สรุ ปได้ดงั นี้
1. เลือกใบไผ่ที่จะนามาทาเป็ นกระดาษและล้างให้สะอาด น้ าหนักใบไผ่ 1 กิโลกรัม ทาเป็ นกระดาษ ได้
2-3 แผ่น ขนาด 60×80 ซ.ม.
2. นาไผ่ที่ได้มาใส่ หม้อต้มควรใส่ น้ าให้ทว้ มใบไผ่
3. นาโซดาไฟละลายน้ านาใส่ ลงในหม้อต้มน้ า100 ลิตร:โซดาไฟ 0.2 กิโลหรื อ 2 ขีด
4. ต้มน้ าให้เดือดและรักษาอุณหภูมิ 2-3 ชัว่ โมง หรื อรอดูจนใบไผ่ที่ตม้ มีความ เปื่ อยยุย่ หรื อฉีกตัวออกจาก
กันช้อนเอาใบไผ่ที่ตม้ ได้ที่แล้วออกมาล้างน้ าเปล่าเพื่อให้สารโซดาไฟสลายตัวจากใบไผ่ และน้ าที่ได้จากหลังการ
ต้มสามารถนาไปใช้ตม้ ในครั้งต่อไปได้
5. นาเนื้อใบไผ่ที่ตม้ และล้างแล้วให้นามาปั่นด้วยเครื่ องปั่น
6. นาเนื้อเยือ่ ใบไผ่ที่ปั่นแล้วไปลงอ่างช้อนกระดาษ ผนมกับน้ าสะอาด
7. ช้อนเนื้อเยือ่ ด้วยเฟรมแล้วให้นาออกตากแดดประมาณ 1 วัน ต้องเป็ นอุณภูมิแสงแดดที่สม่าเสมอไม่ควร
ให้อุณภูมิ
ในส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีรายระเอียดในรู ปที่ 1 2 และ 3
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รู ปที่ 1 ผลิตภัณฑ์

รู ปที่ 2 ผลิตภัณฑ์

รู ปที่ 3 ผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ ผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
ความถี่ (frequency) /
การแปล
ร้ อยละ (percentage)
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
N = 20
(Mean)
ร้ อยละ
ปาน
มากที่สุด มาก
น้ อย น้ อยที่สุด
(%)
กลาง
5
4
2
1
3
ด้านประโยชน์ ใช้ สอย
1. รู ปแบบเหมาะสมกับประโยชน์ใช้
สอย
2. ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
3. สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ผลรวม
ด้านความสวยงาม
1. ลวดลายและรู ปแบบ
2. สามารถนาลวดลายมาใช้ในการจัด
วางได้อย่างเหมาะสม
3.สี สันและลวดลายมีความสวยงาม
ผลรวม
ด้านภาพรวม
1. การจัดวางมีความเหมาะสม
2. สี สันและการออกแบบของผลิตภัณฑ์
3.ความพึงพอใจในรู ปแบบโดยรวม

10
(100)
10
(100)
10
(100)
60

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

10
(100)
10
(100)
10
(100)
60

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

10
(100)
10
(100)
10

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด
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ผลรวม

ความถี่ (frequency) /
การแปล
ร้ อยละ (percentage)
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
N = 20
(Mean)
ร้ อยละ
ปาน
มากที่สุด มาก
น้ อย น้ อยที่สุด
(%)
กลาง
5
4
2
1
3
(100)
60

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจทุกด้าน คิดร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ ผลิตภัณฑ์โคมไฟ
ความถี่ (frequency) /
การแปล
ร้ อยละ (percentage)
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
N = 20
(Mean)
ร้ อยละ
ปาน
มากที่สุด มาก
น้ อย น้ อยที่สุด
(%)
กลาง
5
4
2
1
3
ด้านประโยชน์ ใช้ สอย
1. รู ปแบบเหมาะสมกับประโยชน์ใช้
สอย
2. ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
3. สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ผลรวม
ด้านความสวยงาม
1. ลวดลายและรู ปแบบ

10
(100)
10
(100)
10
(100)
60

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

10
(100)

100

มากที่สุด
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2. สามารถนาลวดลายมาใช้ในการจัด
วาง ได้อย่างเหมาะสม
3.สี สันและลวดลายมีความสวยงาม
ผลรวม
ด้านภาพรวม
1. การจัดวางมีความเหมาะสม
2. สี สันและการออกแบบของผลิตภัณฑ์
3.ความพึงพอใจในรู ปแบบโดยรวม
ผลรวม

ความถี่ (frequency) /
การแปล
ร้ อยละ (percentage)
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
N = 20
(Mean)
ร้ อยละ
ปาน
มากที่สุด มาก
น้ อย น้ อยที่สุด
(%)
กลาง
5
4
2
1
3
10
100
มากที่สุด
(100)
10
100
มากที่สุด
(100)
60
10
(100)
10
(100)
10
(100)
60

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจทุกด้าน คิดร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษใบไผ่ ผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
ความถี่ (frequency) /ร้ อยละ (percentage)
การแปล
ค่าเฉลีย่
N = 20
ความหมาย
(Mean)
ปาน
มากที่สุด มาก
น้ อย น้ อยที่สุด ร้ อยละ
กลาง
(%)
5
4
2
1
3
ด้านประโยชน์ ใช้ สอย
1. รู ปแบบเหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย
2. ขนาดมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน
3. สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์
ผลรวม
ด้านความสวยงาม
1. ลวดลายและรู ปแบบ
2. สามารถนาลวดลายมาใช้ใน
การจัดวาง ได้อย่างเหมาะสม
3.สี สันและลวดลายมีความ
สวยงาม
ผลรวม
ด้านภาพรวม
1. การจัดวางมีความเหมาะสม
2. สี สันและการออกแบบของ
ผลิตภัณฑ์
3.ความพึงพอใจในรู ปแบบ
โดยรวม

10
(100)
10
(100)
10
(100)
60

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

10
(100)
10
(100)
10
(100)
60

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

10
(100)
10
(100)
10
(100)

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด

100

มากที่สุด
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ความถี่ (frequency) /ร้ อยละ (percentage)
N = 20
ปาน
มากที่สุด มาก
น้ อย น้ อยที่สุด
กลาง
5
4
2
1
3
60

การแปล
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
(Mean)
ร้ อยละ
(%)

ผลรวม
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจทุกด้าน คิดร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาการผลิตภัณฑ์จากไผ่โดยการใช้ตอกไผ่ในการจัดสานและทาการย้อมสี จากธรรมชาติ พบว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมากและผลิตภัณฑ์สามารถนาไปเป็ นต้นแบบในการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP จาก
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากกรรมวิธีการผลิตที่ได้ถูกดัดแปลงและปรับปรุ งจากกรรมวิธีการผลิ ต
แบบเดิม ทาให้เกิดความหลากหลายแก่ผลิตภัณฑ์เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกหนึ่ งให้กบั ผูบ้ ริ โภคตามซึ่ งอดคล้องกับศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ (2552 ) การบริ หารการตลาด สิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ (Objects) สิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการจาก
ผลิ ตภัณฑ์ก็ คื อ ต้องการคุ ณสมบัติ หรื อองค์ป ระกอบของผลิ ตภัณฑ์ (Product component) และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive differentiation) ในส่วนการย้อมสี ทาให้มีสีสันของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
เกิดความสวยงามและสี ทาให้เกิดความสนใจ เกิดความต้องการเป็ นเจ้าของ การใช้หรื อการบริ โภคเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการและความจาเป็ นของผูซ้ ้ื อ การใช้ไผ่มานาผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์จากไผ่และจากธัญพิ
สิ ษฐ์ พวงจิก 2556 พืช ไม้ไผ่เป็ นพืชที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสู งมาก และคน
ไทยได้ใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่มาตั้งแต่อดีตหลายร้อยปี ปัจจุบนั มีการพัฒนาการใช้ไม้ไผ่ให้มีประโยชน์กว้างขวาง
ยิ่ง ขึ้ น ได้แก่ ใช้ใ นชี วิตประจาวัน เป็ นเครื่ องมื อเครื่ องใช้ต่า ง ๆ และยัง ใช้ใ นเรื่ องการอนุ รัก ษ์ดินและน้ า การ
แก้ปัญหาโลกร้อน ใช้เป็ นไม้ทดแทนไม้จริ งในการก่อสร้างบ้านเรื อน ทาเฟอร์นิเจอร์ ได้ ในอนาคตไม้จริ งจะหายาก
ขึ้นและมีราคาแพงมาก ใช้ทาเส้นใยเสื้ อผ้าคุณภาพดี เป็ นพลังงานทดแทนได้ดี ให้ถ่านไม้ไผ่ที่มีคุณภาพสู ง อีกทั้ง
หน่อไม้ก็เป็ นอาหารที่มีรสชาติดี มีราคาถูก เป็ นอาหารที่สาคัญของชาวชนบท
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สอดคล้องกับวัฒนะ จูฑะวิภาต (2552:27-28) ได้เคยกล่าวไว้วา่ ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานมีความสามารถสูง มีความเข้าใจ
ในสุ นทรี ยภาพเป็ นอย่างดีโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ทาการออกแบบและผลิ ตเป็ น ต้นแบบในครั้งนี้ จานวน 15
แบบ ซึ่งมีรูปแบบ รู ปทรงและประโยชน์ใช้สอยที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้ สอย
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การออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน
Batik Design Inspired by Chinese Civilization
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บทคัดย่อ
การออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ
ลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีต่อลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน โดยมีวิธีการดาเนินงาน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ออกแบบลวดลายผ้าบาติกได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมจีน ระยะที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญที่
มีต่อการออกแบบลวดลายผ้าบาติกได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมจีน ระยะที่ 3 ดาเนินการสร้างสรรค์ลวดลาย
ผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมจีน ระยะที่ 4 สอบถามความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อ
การออกแบบลวดลายผ้าบาติกได้รับ แรงบันดาลใจจากอารยธรรมจี น กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ม
นักศึกษาหลักสู ตรวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จานวน 30
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบลวดลายผ้าบาติก
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมจีน จานวน 5 รู ปแบบ และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญเลือก 1 รู ปแบบ เพื่อใช้ในการ
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สร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบและสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อลวดลายผ้าบาติก
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า ผล
การคัดเลือกแบบร่ างลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมจีน ที่ได้รับการคัดเลือกจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
คือ รู ปแบบที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรง
บันดาลใจจากอารยธรรมจีน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.56 โดยแบ่งระดับความพึง
พอใจออกเป็ น 2 ด้าน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละด้านพบว่า ด้านรู ปแบบลวดลายผ้าบาติก มีค่าเฉลี่ย 4.60 และด้าน
ประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลี่ย 4.51 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การออกแบบ ลวดลายผ้าบาติก อารยธรรมจีน
Abstract
The research aimed to 1. design Batik pattern inspired by Chinese civilization and 2. study the respondents'
satisfaction towards batik patterns inspired by Chinese civilization. There were 4 processes of the study; 1. design
Batik pattern inspired by Chinese civilization 2. study the experts' satisfaction towards batik patterns inspired by
Chinese civilization 3. create batik patterns prototype inspired by Chinese civilization and 4. study the respondents'
satisfaction towards batik patterns inspired by Chinese civilization. The samples in this research were 30 Business
Home Economics students of Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya. The
instrument used for data collection was questionnaire studied about the experts’ satisfaction towards 5 batik patterns
and selected 1 pattern to create the prototype. Data were analyzed by using percentage and mean. The findings
indicated that the batik patterns selected by the experts to create the prototype was number 5. The respondents'
satisfaction towards batik patterns inspired by Chinese civilization found that the satisfaction was at a high level
(𝑥̅ = 4.19). Considering in each aspect; batik pattern design (𝑥̅ = 4.60) and usefulness (𝑥̅ = 4.51).
Keywords: Design, batik pattern, Chinese civilization
บทนา
ผ้าบาติกเป็ นผ้าชนิ ดหนึ่ งที่นิยมใช้กนั มากในประเทศอินโดนี เซี ย มาเลเซี ย บรู ไนดารุ สซาลาม รวมทั้งทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย เพราะลวดลาย สี สัน ที่สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม สามารถบอกเรื่ องราวถิ่นที่มาได้อย่างดี
เมื่อผ้าบาติกเป็ นที่นิยมและเริ่ มแพร่ หลายไปทัว่ โลก การพัฒนาลวดลายและเทคนิ ควิธีการของแต่ละพื้นถิ่นก็ย่อม
แตกต่างกันไป โดยสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการและเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจ (ชลพรรษ,2557) บาติก เป็ นส่ วนหนึ่ง
ในสาขางานฝี มือ หัตถกรรม ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการออกแบบลวดลายศิลปะบนผืนผ้า โดยนาผ้าขาวมากั้นสี หรื อ
เขียนรู ปแบบลวดลายศิลปะด้วยเทียน ขี้ผ้ ึง หรื อสารกั้นสี ก่อนที่จะแต้มสี ย้อมสี หรื อระบายสี ทาให้เกิดรู ปแบบ
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ลวดลายประณี ตงดงามด้วยสี สัน ที่ให้อารมณ์ความรู ้สึกและเกิดจินตนาการ ซึ่งหากมีการพัฒนารู ปแบบลวดลายที่
หลากหลาย มีองค์ประกอบศิลป์ ในการจัดวางรู ปแบบลวดลาย การให้สีสัน จะยิง่ เป็ นการเพิ่มคุณค่าความแปลกใหม่
เป็ นที่น่าสนใจ ทางผูจ้ ดั ทาจึงนาอารมณ์ความรู ้สึกมาผสมผสานกับวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะบาติก โดยเริ่ มจาก
การหาแรงบันดาลใจ ศึกษาเรื่ องราวและประสบการณ์นามาเป็ นแรงผลักดันในการแสดงออกผ่านกระบวนการทาง
ศิลปะ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกให้มีรูปแบบลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น โดยการ
นาเอาศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเป็ นธรรมชาติและความเชื่ อต่าง ๆ ของประเทศจีนมาผสมผสานกันในการ
ออกแบบลวดลายผ้าบาติก ประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งมีอายุถึง 5,000 ปี เป็ น
ชาติที่มีความเจริ ญมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอารยธรรมเก่าแก่จนได้ชื่อว่าเป็ นอู่อารยธรรมของชาติตะวันตก รากฐานที่
สาคัญของอารยธรรมจีน คือ การสร้างระบบภาษาเขียนและการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ อารยธรรมจีนถือว่าตนเป็ น
ศูนย์กลางของโลก เป็ นแหล่งกาเนิ ดความเจริ ญในด้านต่าง ๆ เช่ น จิตรกรรม สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และ
วรรณกรรม
จากความสาคัญข้างต้นผูจ้ ดั ทามีความมุ่งหมายนาเสนอจินตนาการมุมมองส่วนตัว ประสบการณ์ต่าง ๆ อัน
ก่อให้เกิดที่มาของการสร้างสรรค์ลวดลาย เพื่อถ่ายทอดจินตนาการของตนเองโดยเน้นถึงความรู ้สึก ความประทับใจ
ในความงามของลวดลายผ้าที่มีความหมาย มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดขึ้น ก่อเกิดเป็ นรู ปแบบผลงานที่มีความสวยงาม
โดดเด่น น่าสนใจและมีลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษา ค้นคว้าทาความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมจี น และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้และหยิบบางส่ วนที่
ประทับใจมาเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน
2. ออกแบบลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน
3. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเทคนิคการทาบาติกจากหนังสื อ อินเตอร์เน็ต และสถานที่จริ ง เช่น การทาลวดลายผ้า
บาติก
4. วิ เคราะห์ วางแผน โดยใช้แนวความคิ ด จิ นตนาการเพื่ อกลัน่ กรองหาความเหมาะสมลงตัวในการ
สร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
5. ศึกษา ค้นคว้า ทดลองสร้างสรรค์ผลงาน
6. ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง การออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีนผูจ้ ดั ทาได้
ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แบบสอบถาม และนาข้อมูล ดัง กล่า วมาวิเ คราะห์ ป ระมวลผลข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิ เคราะห์ โดยแสดงการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละ
นาเสนอในรู ปแบบตารางและบรรยายประกอบ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการออกแบบลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีนจานวน
1 รู ปแบบ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูส้ อบถาม
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาหลักสู ตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแสดงการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบความเรี ยง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของผูส้ อบถาม
(n=30)
จานวน

ร้ อยละ

19 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี ขึ้นไป

5 คน
7 คน
10 คน
8 คน

16.7%
23.3%
33.3%
26.7%

ระดับชั้นปี ที่ 1
ระดับชั้นปี ที่ 2
ระดับชั้นปี ที่ 3
ระดับชั้นปี ที่ 4

5 คน
8 คน
11 คน
6 คน

16.7%
26.7%
36.7%
20.0%

อายุ

ระดับชั้นปี

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 30 คน ส่ วนใหญ่อายุ 21ปี จานวน 10 คน (ร้อย
ละ33.3) รองลงมาคือ อายุ 22 ปี ขึ้นไป จานวน 8 คน (ร้อยละ26.7) อายุ 20 ปี จานวน 7 คน (ร้อยละ23.3) อายุ 19 ปี
จานวน 5 คน (ร้อยละ16.7) ตามลาดับ ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จานวน 11 คน (ร้อยละ36.7) รองลงมาคือ
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นักศึ กษาชั้นปี ที่ 2 จานวน 8 คน (ร้อยละ26.7) นักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 จานวน 6 คน (ร้อยละ20.0) นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1
จานวน 5 คน (ร้อยละ16.7) ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อการพัฒนาลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมา
จากอารยธรรมจีน
ข้อมูลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอารย
ธรรมจีน ประกอบด้วยข้อมูลความพึงพอใจด้านสี สัน ด้านออกแบบลวดลาย ด้านการจัดรู ปแบบ ด้านความสวยงาม
ของผ้าบาติก จานวน 1 รู ปแบบ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย X̅ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการ
ออกแบบลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน
X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
รายการ
ด้ านรู ปแบบลวดลาย
ความเหมาะสมของสี ที่ใช้
4.30 0.64 มาก
รู ปแบบลวดลายมีความสร้างสรรค์
4.41 0.47 มาก
ลวดลายบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของอารยธรรมจีน
4.67 0.54 มากที่สุด
ลวดลายมีความละเอียดประณีต
4.47 0.76 มาก
องค์ประกอบโดยรวมและความสวยงามของลวดลายผ้าบาติก 4.70 0.59 มากที่สุด
รวม
4.60 0.60 มากที่สุด
ด้านประโยชน์ การใช้ สอย
สามารถนาไปตกแต่งภายในบ้าน สถานที่ต่างๆ
4.49 0.62 มาก
สามารถนาไปตัดเย็บเป็ นเครื่ องแต่งกาย
4.70 0.46 มากที่สุด
สามารถนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
4.73 0.51 มากที่สุด
รวม
4.51 0.57 มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการออกแบบลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมา
จากอารยธรรมจีน ภาพรวมได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.56)
ด้านรู ปแบบลวดลาย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า องค์ประกอบโดยรวมและความสวยงามของลวดลายผ้า
บาติก มีค่าเฉลี่ย (4.70) ลวดลายบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของอารยธรรมจีน มีค่าเฉลี่ย (4.67) ลวดลายมีความละเอียด
ประณี ต มีค่าเฉลี่ย (4.47) รู ปแบบลวดลายมีความสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย (4.41) ความเหมาะสมของสี ที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย
(4.30) โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย (4.60)
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ด้า นประโยชน์การใช้สอย เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า สามารถนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึก มี
ค่าเฉลี่ย (4.73) สามารถนาไปตัดเย็บเป็ นเครื่ องแต่งกาย มีค่าเฉลี่ย (4.70) สามารถนาไปตกแต่งภายในบ้าน สถานที่
ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย (4.49) โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย (4.51)

รู ปที่ 1 (ซ้าย) ลวดลายผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีนโดยได้รับการคัดเลือกจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
(ขวา) ชิ้นงานสาเร็ จ
อภิปรายผล
การศึ ก ษาวิจัย เรื่ อง การออกแบบลวดลายผ้าบาติ ก ที่ ได้แรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจี น ผู ้ จัดทาได้
อภิปรายผลดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อออกแบบรู ปแบบลวดลายศิลปะผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจจากอารยธรรมจีน
ลาดับแรกผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและทาการวิเคราะห์ศึ กษาข้อมูลทางด้านการออกแบบลวดลาย
ผ้า บาติ ก องค์ป ระกอบทางด้า นศิ ล ปะและทัศนศิ ล ป์ เพื่ อนามาประยุก ต์ใ ช้กับการพัฒนาลวดลายผ้าบาติ ก ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เทียนชัย (2542) กล่าวว่า วิธีการออกแบบลวดลายผ้าบาติก เป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการทาผ้าบาติก ผ้า
จะมีคุณค่า มีความสวยงามและมีความเหมาะสมต้องขึ้นอยูก่ บั การออกแบบลวดลาย การใช้องค์ประกอบทางศิลปะ
ควบคู่กบั ทัศนศิลป์ จะทาให้งานออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และได้นาเอกลักษณ์ของอารยธรรมจีนมาเป็ นจุดเด่นใน
การออกแบบลวดลายผ้าบาติก จานวน 5 รู ปแบบ และให้ผเู ้ ชี่ยวชาญคัดเลือก จานวน 1 รู ปแบบ เพื่อนามาพัฒนาเป็ น
ต้นแบบลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกรู ปแบบที่ 5 โดยมี
เหตุผลประกอบ คือ รู ปแบบลวดลายดอกโบตัน๋ สื่ อถึ งอารยธรรมจี นมากที่ สุด ซึ่ งดอกโบตัน๋ เป็ นสัญลักษณ์แห่ ง
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ความสุ ขและความมัง่ มีศรี สุข ชาวจีนจึงยกให้ดอกโบตัน๋ เป็ นราชาแห่ งดอกไม้ท้ งั มวล เพราะเป็ นดอกไม้ที่มีคุณค่า
สู งยิ่งในวัฒนธรรมจีน ซึ่งสอดคล้องกับ อารี นา และสายชลี (2558) กล่าวว่า การพัฒนารู ปแบบลวดลายศิลปะผ้าบา
ติ ก เพื่ อให้ผูผ้ ลิ ตได้รับ องค์ค วามรู ้ ทัก ษะ วิธี ก ารและกระบวนการออกแบบลวดลาย ทาให้ส ามารถนาทฤษฎี
หลักการออกแบบลวดลาย ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ และทฤษฎีของสี และการใช้มาใช้ในการจัดวางลวดลาย
อย่ า งสวยงามเหมาะสม มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ใ นการสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ้า บาติ ก ให้มี รู ป แบบลวดลายที่
หลากหลายมากขึ้น
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่ากลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด การที่กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องมาจาก 2 ประเด็น
หลัก ดังนี้
ด้านรู ปแบบลวดลาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก การพัฒนา
ลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน เป็ นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความแปลกใหม่ ลวดลายบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของอารยธรรมจีน ลวดลายมี
ความละเอียดประณี ต ซึ่ งสอดคล้องกับ พีนาลิน (2549) กล่าวว่า ลวดลายผ้าที่มีรูปสัญลักษณ์จะมีความหมายที่
ซับซ้อน โดยเฉพาะลวดลายดั้งเดิมหรื อบาติกลายคลาสสิ กนั้นมีคุณค่าและความหมายแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์
กระบวนการคิด การถ่ายทอดความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรมผ่านลวดลายผ้า สี สันของผ้า และชื่อที่เรี ยกลวดลายผ้า
ได้เป็ นอย่างดี บาติกจึงมีความหมายว่าเป็ นงานศิลปะบนผ้าที่มีลวดลายเป็ นจุดด่างๆ
ด้านประโยชน์การใช้สอยของผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก การออกแบบลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน ได้ออกแบบตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายในการใช้งาน สามารถนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เช่น กระเป๋ า พวงกุญแจ ภาพ
แขวนผนัง เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ โกศล (2545) กล่าวว่า การพัฒนารู ปแบบลวดลายผ้าบาติก เป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบั ผ้าบาติก และเพิ่มกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้มีความสนใจ อีกทั้งยังผสมผสานระหว่างลวดลายกับแรงบันดาลใจเพื่อให้
รู ปแบบมีความน่าสนใจและหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าบาติก และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมจีนเพื่อ มา
ใช้เป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าบาติก ซึ่งผูจ้ ดั ทาได้นารู ปแบบลวดลายที่ออกแบบใหม่ไปผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกโดยผ่านการคัดเลือกรู ปแบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 1 รู ปแบบ แล้วนาไปสอบถามความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อรู ปแบบลวดลายศิลปะผ้าบาติก จากอารยธรรมจีน พบว่า กลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อรู ปแบบ
ลวดลายศิลปะผ้าบาติกที่พฒั นาขึ้นใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านรู ปแบบลวดลาย
พบว่า องค์ประกอบโดยรวมและความสวยงามของลวดลายผ้าบาติก อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ลวดลายบ่ง
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บอกถึงเอกลักษณ์ของอารยธรรมจีน ลวดลายมีความละเอียดประณี ต รู ปแบบลวดลายมีความสร้างสรรค์ และความ
เหมาะสมของสี ที่ใช้ ส่วนด้านประโยชน์การใช้สอย พบว่า สามารถนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมา สามารถนาไปตัดเย็บเป็ นเครื่ องแต่งกาย และสามารถนาไปตกแต่งภายในบ้าน สถานที่ต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องการออกแบบลวดลายผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมจีน ผูจ้ ดั ทา ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ดงั นี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1.1 ในการเลือกสี ที่จะนามาทางานผ้าบาติกควรมีสีสันที่หลากหลายมากขึ้น
1.2 ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมได้เป็ นแนวทางให้ผจู ้ ดั ทานาความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ได้ในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 การนารู ปแบบ ข้อคิดเห็น และความต้องการที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไป
พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาบทบาทการแสดงศิ ล ปะการราเดี่ย ว ชุด ลงสรงสุ หร่ าย พบว่าการแสดงมีล กั ษณะที่โดดเด่น
คือ รู ปแบบการแสดงแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ทาให้ผูช้ มทราบถึงเรื่ องราวต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน การคัดเลือกผูแ้ สดง
นั้น จะต้องเป็ นตัวพระที่มีลกั ษณะสง่างาม บทประพันธ์นามาจากบทพระราชนิพนธ์การแสดงละครใน เรื่ อง อุณรุ ท
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่พรรณนาให้เห็นทั้ง การลงสรง การทรงพระสุ ค นธ์ และ
การทรงเครื่ อง เครื่ องแต่งกายจะแต่งกายยืนเครื่ องพระแขนยาวสี เ หลือ ง ตามบทพระราชนิ พ นธ์ที่ก ล่า วถึง ผิว
กายของพระอุณรุ ท ว่า มี ผิวพรรณผุดผ่องเป็ นสี เหลือง วงดนตรี ที่ใช้ประกอบการแสดงจะใช้วงปี่ พาทย์ไม้นวม
เนื ่ อ งจากจะมีล กั ษณะเสี ย งที ่ทุ ม้ และนุ ่ม นวล สอดคล้อ งกับ การร้ อ งเพลงการแสดงละครใน เพลงที ่ใ ช้
ประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์ต ้นเข่า ม่ า น เพลงลงสรงสุ หร่ าย และเพลงหน้าพาทย์เสมอ โดยกระบวนท่าราจะมี
ความแตกต่างจากการราลงสรงชุดอื่น ๆ อย่างชัดเจน คือ จะเห็นครบทั้งกระบวนการราลงสรง การทรงพระสุ คนธ์
และการทรงเครื่ อง และในช่วงสุ ดท้ายจะมีการราเพลงหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง ซึ่ งไม่ปรากฏในการแสดงลง
สรงชุดใด ในส่ วนของฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงนั้น จะประกอบด้วย ตัง่ เตียง ขันสาคร ขันน้ า คันฉ่ อง
เครื่ องพระสาอาง และพระขรรค์ การแสดงราเดี่ยว ชุด ลงสรงสุ หร่ าย เป็ นการแสดงที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบนั จึงเป็ นการแสดงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสื บสานให้คงอยูส่ ื บต่อไป
คาสาคัญ: ลงสรงสุหร่ าย ศิลปะการราเดี่ยว ละครใน อุณรุ ท
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Abstract
Studying Role play of Performing Arts on Solo dance in episode of Longsongsurai found the performance
has the uniqueness highlight that there is dividing the performance into 3 parts to make audiences get in touch the
clearly stories. Selecting the performers for the actor must be with an elegant appearance. The poem bringing from
Lakorn Nai royal poem “Unaruth” of His Majesty King Buddha Yodfa Chulalok the Great that narrated all of
Longsong (take the shower), thong prasukon (take powdering) and thong kroeung (take the dress) by costume would
be dress as the formal as the actor costume with yellow long sleeve as in the royal poem to mention the Unaruth’s
skin that has the beauty yellow skin. The ensemble music band be Pli Path Mai Nuam band due to having the deep
and soft sound in accordance with the singing of Lakorn Nai theatrical performances. The in showing songs be
Pleng Na Path Ton Kaow Marn, Pleng Longsongsurai and Pleng Na Path Samer by the dance postures would be
different from the others Longsong performances as previously by seeing the all process of Longsong dancing,
taking prasukon and taking the dress or thong kroeung. By in the last part would have Pleng Na Path dancing with
singing that never obvious in others longsong performance before. About stage and props of performance would
be tung(little table), tiang (bed), kunsakorn(bath bowl), kunnam(small bowl for watering), kunchong(mirror) ,
kroeung prasam-ang(cosmetics) and pra kun(sword) . Performing Arts on Solo dance in episode of Longsongsurai
be performances that have been passed down from ancient times to the present hence should be the worthy of
conservation and continue to persist forever.
Keyword: Longsongsurai, Performing Arts on Solo dance, Lakorn Nai, Unaruth
บทนา
การแสดง ชุด ราลงสรงสุ ห ร่ า ย เป็ นแสดงชุด หนึ่ ง ที่อ ยู่ใ นการแสดงละครใน เรื่ อ ง อุณ รุ ท ตอน ศุภ
ลักษณ์อมุ้ สม ซึ่งเป็ นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื้อเรื่ องกล่าวถึงตอน
ที่นางศุภลักษณ์ได้วาดรู ปพระอุณรุ ทไปให้นางอุษาดู เมื่อนางอุษาจาได้ว่าเป็ นบุรุษที่นางได้พบในความฝัน นางศุภ
ลักษณ์จึงไปทูลเชิญพระอุณรุ ทให้เสด็จไปพบนางอุษา ก่อนออกเดินทาง พระอุณรุ ทได้มีการลงสรง ประพรมเครื่ อง
หอม และทรงเครื่ องแต่งกายอย่างงดงาม (อิสรชัย พรมเสน และ พงศธร ช้อนทอง, 2564 น. 54)
การแสดงชุดนี้ ถือเป็ นการแสดงที่สาคัญชุดหนึ่ ง สันนิ ษฐานว่ากระบวนท่าราสื บทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ผ่านละครวังสวนกุหลาบในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปั จจุบนั ขนบธรรมเนียมในการราของ
การแสดงชุ ดนี้ ผูเ้ ขียนเล็งเห็ นว่ามี ความแตกต่างจากการราลงสรงชุ ดอื่ นอย่า งชัด เจน เนื่ อ งจากการราลงสรง
สุ ห ร่ า ย ประกอบไปด้ว ยกระบวนท่า ราที่ แ สดงถึง การลงสรง การทรงพระสุ คนธ์ และการทรงเครื่ อง มีความ
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ประณี ตงดงาม สอดคล้องกับบุคลิกและบทบาทของตัวละครเป็ นอย่า งมาก การเดาะเท้าหรื อเล่นเท้ามี ท้ งั จังหวะช้า
และเร็ ว นอกจากนี้ ยงั มี การนาเพลงหน้าพาทย์มาใช้ประกอบกับบทร้อง ซึ่งไม่ปรากฏในการแสดงราลงสรงชุดใด
การสื บทอดกระบวนท่ าราการแสดง ชุ ด ราลงสรงสุ หร่ าย
กระบวนท่า ร าการแสดง ชุด ร าลงสรงสุ ห ร่ า ย สัน นิ ษ ฐานว่า สื บ ทอดมาจากครู ล ะครหลวงใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยเจ้าจอมมารดาแย้ม (อิเ หนา)
หรื อ “คุณโตแย้ม ” พระสนมในรั ช กาลที่ 2 ได้มีศิษ ย์รัก คนหนึ่ ง ซึ่ งมีความสามารถในเชิงการรา มีความเฉลียว
ฉลาดและเชาวน์ดี สามารถราได้ฝีไม้ลายมือเสมอท่าน ท่านเลยยกชื่อให้แก่ศิษย์คนนั้นว่า “แย้ม” หรื อ “หม่อมครู แย้ม
(อิเหนา)” (กรมศิลปากร, 2543, น. 84)
เมื่อหม่อมครู แย้ม (อิเหนา) ได้เข้ามาเป็ นครู สอนประจา ณ วังสวนกุหลาบ ได้ถ่ายทอดท่าราการแสดง ชุด ราลง
สรงสุ หร่ าย ให้กบั คุณครู ลมุล ยมะคุปต์ เมื่อครั้งพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ดารงตาแหน่ งอธิ บดีก รมศิล ปากร ได้
ก่อตั้ง “โรงเรี ย นนาฏดุริยางคศาสตร์ ” และได้เชิญคุณครู ลมุล ยมะคุปต์ เข้ามาเป็ นครู สอนตัวพระให้กบั นักเรี ยน
คุณครู ได้ถ่ายทอดท่าราลงสรงสุ หร่ ายให้กบั คุณครู อุดม กุลเมธพนธ์ (นามสกุลเดิม อังศุธร) ครู สอนโขนพระ วิทยาลัย
นาฏศิลป กรมศิลปากร และคุณครู อุดมได้ถ่ายทอดท่าราเพลงลงสรงสุ หร่ ายนี้ ให้กบั คุณครู วีระชัย มีบ่อทรัพย์ เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2548 ต่อมาคุณครู วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ได้ถ่ายทอดท่าราให้กบั นายพัชรพล เหล่าดี และนายอิสร
ชัย พรหมเสน ตามลาดับ (อิสรชัย พรมเสน และ พงศธร ช้อนทอง, 2564 น. 76-77)
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เจ้าจอมมารดาแย้ม (อิเหนา)
หม่อมครู แย้ม (อิเหนา)
คุณครู ลมุล ยมะคุปต์
คุณครู อุดม กุลเมธพนธ์ (อังศุธร)
คุณครู วีระชัย มีบ่อทรัพย์

นายอิสรชัย พรหมเสน

นายพัชรพล เหล่าดี
แผนผังที่ 1 การสื บทอดกระบวนท่าราลงสรงสุ หร่ าย
ที่มา : พิมสิ ริ วงศ์ชูชยั สถิต, 2565

รู ปแบบการแสดง
รู ปแบบการแสดง เป็ นการนาเสนอเรื่ องราวของตัวละครในช่วงต่าง ๆ ให้ผชู ้ มได้เข้าใจ จากการศึกษา ผูเ้ ขียน
พบว่าการแสดง ชุด ราลงสรงสุหร่ าย สามารถแบ่งรู ปแบบการแสดงออกได้ 3 ช่วง คือ

รู ปที่ 1 รู ปแบบการแสดงช่วงต้น
ที่มา : อิสรชัย พรมเสน และ พงศธร ช้อนทอง, 2564
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ช่ วงต้ น จะเป็ นการราเปิ ดตัวละคร โดยการที่ตวั ละครออกมาราในเพลงหน้าพาทย์ตน้ เข้าม่าน รู ปแบบ
การรา ตัวละครจะออกทางด้านขวาของเวทีในแนวเฉี ยง จากนั้นจะมาหยุดยืนอยู่ที่ตาแหน่ งกลางเวที

รู ปที่ 2 รู ปแบบการแสดงช่วงกลาง
ที่มา : อิสรชัย พรมเสน และ พงศธร ช้อนทอง, 2564
ช่ ว งกลาง จะเป็ นการราที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง การอาบน้ า แต่ง ตัว โดยตัว ละครจะขึ้ น นั่ง บนเตียง
สรงน้ าทางด้านขวาของเวที ในการอาบน้ า จะใช้ขนั ตักน้ าจากขันสาครรดลงมาที่ตวั หลังจากนั้นตัวละครจะลงจาก
เตียงที่สรงน้ ามาขึ้นเตียงทรงพระสุ คนธ์ที่ต้ งั อยู่ตรงกลางของเวทีเพื่อทาการทรงพระสุ คนธ์ โดยเปิ ดโถพระสุ คนธ์เทใส่
มือ ลูบไล้ที่ใบหน้าและร่ างกาย จากนั้นตัวละครจะลงจากเตียงเพื่อราทรงเครื่ องตามบทร้ อ งที่ บ รรยายถึ ง ลัก ษณะ
ของพัส ตราภรณ์ ถนิ ม พิม พาภรณ์ และศิร าภรณ์ ที่ต วั ละครสวมใส่ ในช่วงกลางนี้ จะใช้การร้ องเพลงลงสรง
สุหร่ าย

รู ปที่ 3 รู ปแบบการแสดงช่วงปลาย
ที่มา : อิสรชัย พรมเสน และ พงศธร ช้อนทอง, 2564
ช่ วงปลาย ในช่วงปลายของการราลงสรงสุ หร่ าย เป็ นการราเพลงเสมอประกอบกับบทร้อง เพื่อชม
ความงามของตัวละคร สุดท้ายจะจบด้วยเพลงเสมอ (ไม้ลา) เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวละครกาลังเดินทาง
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การคัดเลือกผู้แสดง
ในการคัดเลื อกผู ้แสดง จ าเป็ นที่ จะต้องค านึ งถึ งคุ ณสมบัติ ต่ าง ๆ เช่ น รู ปร่ างหน้าตา บุ คลิ ก ลัก ษณะ
ความสามารถ คุ ณธรรมจริ ยธรรม โดยการแสดง ชุ ด ลงสรงสุ หร่ าย นั้น ผูแ้ สดงจะต้องเป็ นผูท้ ี่ เรี ยนตัวพระ ซึ่ ง
บุคลิกลักษณะของตัวพระนั้นจะต้องมีใบหน้ารู ปไข่หรื อใบหน้าเรี ยวยาว สู งโปร่ ง สง่างาม ภูมิฐาน เหมาะสมกับตัว
ละครพระอุณรุ ท อีกทั้งยังจะต้องได้รับการฝึ กฝนท่าราพื้นฐานตัวพระมาเป็ นอย่างดี สามารถใช้ลีลาท่าราได้อย่าง
งดงาม มี ทกั ษะด้านการฟั งดนตรี เพื่ อให้ส อดคล้องกับจัง หวะเพลง รวมทั้งสามารถราเพลงหน้าพาทย์ไ ด้อ ย่า ง
ถูกต้องแม่นยา นอกจากนี้ เรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรมก็เป็ นอีกหนึ่ งในคุณสมบัติที่สาคัญ ผูแ้ สดงจะต้องมีความ
เคารพเชื่อฟังคาสั่งสอนของครู อาจารย์ มีความกตัญญูรู้คุณ ขยันหมัน่ เพียร อดทนในการฝึ กซ้อม เสี ยสละ รับผิดชอบ
และสามัคคีกบั ผูอ้ ื่น(นฤมล ขันสัมฤทธิ์, 2558 น. 294-297)
เครื่ องแต่งกาย
เครื่ อ งแต่ง กายเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ช่ว ยบอกถึง บทบาท ตาแหน่ ง หรื อ ย ศถาบรรดาศัก ดิ์ ของตัว
ละคร ผูช้ มจะได้เห็นถึงความประณี ตบรรจงของเครื่ องแต่งกายอันงดงาม ที่เลียนแบบเครื่ องต้น เครื่ องทรงของ
พระมหากษัตริ ย ์

รู ปที่ 4 เครื่ องแต่งกายพระอุณรุ ท
ที่มา : อิสรชัย พรมเสน และ พงศธร ช้อนทอง, 2564 น. 85
จากการสัมภาษณ์ คุณครู วีระชัย มีบ่อทรัพย์ (พิมสิ ริ วงศ์ชูชยั สถิต, สัมภาษณ์, 13 กุมภาพันธ์ 2565) กล่าวว่า
การแสดง ชุด ราลงสรงสุ หร่ าย เป็ นบทบาทของพระอุณรุ ท จะแต่งกายตามบทพระราชนิพนธ์ คือยืนเครื่ องพระสี
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เหลือง สวมชฎาและสวมเครื่ องประดับ ต่า ง ๆ เหตุที่ตอ้ งใช้สี เหลื องในการแต่งกาย เนื่ องจากตามบทพระราช
นิ พนธ์มีการกล่าวถึงลักษณะผิวกายของพระอุณรุ ท ว่ามีผิวพรรณผุดผ่องเป็ นสี เหลือง ดังบทประพันธ์ที่ว่า
“ งามทรงเพียงองค์อมเรศ
ประไพเพศรั ศมีฉวีเหลือง
พระกรกุมพระขรรค์ค่าเมือง
แล้วกรายหัตถ์ยา่ งเยื้องลีลามา ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2515, น. 257-259)
บทประพันธ์
การแสดง ชุด ราลงสรงสุ ห ร่ า ย เป็ นบทพระราชนิ พ นธ์ใ นพระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้า จุฬาโลก
มหาราช ซึ่งอยู่ในบทละครในเรื่ อง อุณรุ ท ตอน ศุภลักษณ์อุม้ สม เมื่อนางศุภลักษณ์ไปวาดรู ป เทวดาในสวรรค์ช้ ัน
ฟ้ามาให้นางอุษา ก็ไม่ตรงกับผูท้ ี่นางมุ่งหมาย ภายหลังนางศุภลักษณ์ไปวาดรู ปพระอุณรุ ทมาให้ นางจึงดีใจและ
ขอร้องให้นางศุภลักษณ์ช่วยเหลือนาง นางศุภลักษณ์จึงเหาะไปอุม้ พระอุณรุ ทมายังปราสาท ก่อนที่พระอุณรุ ทจะอ
อกเดินทาง ได้กระทาการลงสรง ประพรมเครื่ องหอม และทรงเครื่ องอย่างงดงาม ซึ่งปรากฏในบทพระราชนิ พนธ์
ละครใน เรื่ อง อุณรุ ท ตอน ศุภลักษณ์อมุ้ สม ดังนี้
ฯ 8 คา ฯ เสมอ
ชาระสระสนานสาราญองค์
วาริ นกลิ่นส่ งหอมหวาน
ทรงสุคนธ์ปนปรุ งสุมามาลย์
สนับเพลาดวงประพาฬเชิงงอน
ภูษาเครื อกระหนกนกกลาย
ช่อชายรู ปราชไกรสร
ชายไหวชายแครงอลงกรณ์
ทับทรวงดวงซ้อนสลับพลอย
สอดทรงมหาสังวาลแก้ว
ตาบทิศพรายแพรวเฟื่ องห้อย
ทองกรกุดนั่ ดวงลอย
พาหุรัดรักร้อยทับทิมพราย
ธามรงค์เรื อนเก็จเพ็ชรแวง
มงกุฎแก้วแววแสงวิเชียรฉาย
ทัดสุวรรณกรรเจียกโมราราย
กุณฑลพรายนพรัตน์อร่ ามเรื อง
งามทรงเพียงองค์อมเรศ
ประไพเพศรัศมีฉวีเหลือง
พระกรกุมพระขรรค์ค่าเมือง
แล้วกรายหัตถ์ยา่ งเยื้องลีลาศมา
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, 2515, น. 257-259)
ทานองเพลงและวงดนตรี
ทานองเพลงและวงดนตรี เป็ นสิ่ งสาคัญที่มีบทบาทต่อการออกแบบท่ารา นอกจากนี้ยงั ช่วยเสริ มบรรยากาศ
ในการแสดง การถ่ายทอดความรู ้สึกให้ผชู ้ มรู ้สึกคล้อยตามบทบาทการแสดง ช่วยให้การแสดงดูสมจริ งและมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น จากการศึกษาพบว่าการแสดง ชุด ราลงสรงสุหร่ าย ประกอบด้วย 3 เพลง ได้แก่ เพลงหน้าพาทย์
ต้นเข้าม่าน เพลงหน้าพาทย์ลงสรงสุหร่ าย และเพลงหน้าพาทย์เสมอ
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1. เพลงหน้ าพาทย์ ต้นเข้ าม่ าน เป็ นเพลงหน้าพาทย์สาหรับประกอบอากัปกิริยาไป - มา ในระยะสั้น
ๆ ของตัวละคร เช่ น เข้าห้องบรรทม หรื อเข้าห้องลงสรง เป็ นต้น เพลงนี้ เรี ยกชื่ ออี กอย่างหนึ่ งว่า “เพลงต้น ชุบ ”
นอกจากนี้ ยงั เป็ นเพลงอันดับที่ 6 ของเพลงชุดโหมโรงเย็น มีความหมายถึงเทพบริ วารไปกราบทูลเทพเจ้า ผูเ้ ป็ น
ใหญ่ อาทิ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม ท้าวเวสสุ กรรม ให้ทรงทราบว่าขณะนี้ มีผูอ้ ญั เชิ ญไปสู่ งานหรื อมณฑล
พิธี(ณรงค์ชยั ปิ ฎกรัชต์, 2543 น. 156)
2. เพลงลงสรงสุ หร่ าย เป็ นเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยาของตัวละคร ตอนที่ตวั
ละครทาการอาบน้ า ก่อนออกไปทากิจกรรมต่าง ๆ ลงสรงสุ หร่ ายนี้จะปรากฏเฉพาะการแสดงละครในเพีย งเท่ า นั้ น
เป็ นเพลงอัต ราจัง หวะสองชั้น ที่ มี ลี ล าการเอื้ อ นค่ อ นข้า งยาวมาก นับ เป็ นเพลงที่ตอ้ งใช้ ฝี มือในการร้องมาก
เพลงหนึ่ง (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 2537 น. 22)
3. เพลงหน้ าพาทย์ เสมอ เป็ นเพลงหน้าพาทย์อนั ดับที่ 11 ในชุดโหมโรงเย็น เพลงนี้ ใช้บรรเลง
ประกอบกิริยา ไป - มา ในระยะใกล้ ๆ ของตัวละคร บทลงสรงสุ หร่ ายในการแสดง ชุด ราลงสรงสุ ห ร่ า ย มีค วาม
พิเศษที่ใ ช้เพลงหน้า พาทย์เสมอประกอบบทร้องสาหรับการราตี บทในช่วงไม้เ ดิน ต่อด้วยการรา ตามกระบวน
ท่าหน้าพาทย์เสมอในช่วงไม้ลา (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 2537 น. 22)
และจากการสั ม ภาษณ์ รองศาสตราจารย์ส หวัฒ น์ ปลื้ ม ปรี ช า (พิ ม สิ ริ วงศ์ชู ชัย สถิ ต , สั ม ภาษณ์ , 15
กุมภาพันธ์ 2565) ท่านได้กล่าวเรื่ องเพลงลงสรงสุหร่ ายและเพลงหน้าพาทย์เสมอว่า ในยุคปัจจุบนั เริ่ มมีการนาเนื้ อ
ร้องมาใช้ประกอบในเพลงหน้าพาทย์ จากการศึกษาของท่าน หากเพลงหน้าพาทย์เพลงใดนาเนื้อร้องมาประกอบ
จะไม่เรี ยกว่าเพลงหน้าพาทย์

รู ปที่ 5 วงปี่ พาทย์ไม้นวมเครื่ องคู่
ที่มา : อิสรชัย พรมเสน และ พงศธร ช้อนทอง, 2564 น. 98
สาหรับวงดนตรี ที่ใช้ป ระกอบการแสดง ชุด ราลงสรงสุ หร่ าย จะใช้เป็ นวงปี่ พาทย์ไ ม้นวม สามารถใช้
วงปี่ พาทย์เครื่ องห้า วงปี่ พาทย์เครื่ องคู่ หรื อวงปี่ พาทย์เครื่ องใหญ่ก็ไ ด้ และจากการวิเคราะห์ ใ นเรื่ อ งของการ
เลือ กใช้ว งปี ่ พาทย์ไ ม้น วมประกอบการแสดงชุด นี้ ผู เ้ ขีย นเล็ง เห็น ว่า วงปี ่ พาทย์ไ ม้น วมมีเ สี ย งทุ ม้ นุ่ ม นวล
สอดคล้องกับการร้อ งเพลงละครใน และไม่ดังกังวาลเหมือนกับวงปี่ พาทย์ไม้แข็ง ซึ่งเหมาะสมกับการแสดงเป็ น
อย่างมาก ในที่นี่ผเู ้ ขียนจะขอยกตัวอย่างวงปี่ พาทย์ไม้นวมเครื่ องคู่ ดังรู ป
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อุปกรณ์ ประกอบการแสดง

รู ปที่ 6 ตาแหน่งการวางอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ที่มา : อิสรชัย พรมเสน และ พงศธร ช้อนทอง, 2564 น. 106
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ชุด ราลงสรงสุ หร่ าย มีส่วนสาคัญในการแสดงเป็ นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยทา
ให้ผชู ้ มเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ใช้สาหรับตัวละครประกอบอากัปกิริยาการลงสรง การทรงพระสุคนธ์ และ
การทรงเครื่ อง จะประกอบด้วย ตัง่ เตี ยง ขันสาคร ขันน้ า คันฉ่ อง เครื่ องพระสาอาง และพระขรรค์ โดยจะมีเ ตีย ง
จานวน 2 เตียง เตียงแรกใช้สาหรับการอาบน้ าโดยมีอ่างน้ าหรื อขันสาครสาหรับรองน้ าอาบ และใช้ขนั น้ าเล็กในการ
ตักน้ าขึ้นมารดที่ร่างกาย เตียงที่สองใช้สาหรับการทรงพระสุ คนธ์ โดยตัวละครจะทาการประพรมเครื่ องหอมที่ใบหน้า
และร่ างกาย
รู ปแบบการใช้ เวที
ในการแสดงทุก ประเภท มี ค วามจาเป็ นที่ จ ะต้อ งจัด ตาแหน่ ง ของตัว ละครบนเวที ห รื อ พื้ น ที่ ใ นการ
แสดง ตัวละครต้องเคลื่อนที่ไปยังส่ วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ต้องสอดคล้องกลมกลืนตามเนื้ อเรื่ องและแบบแผน
นาฏศิลป์ ไทย (นฤมล ขันสัมฤทธิ์, 2558 น. 252) จากการศึกษา ผูเ้ ขียนพบว่ารู ปแบบการใช้เวทีการแสดง ชุด ราลงสรง
สุ หร่ าย แบ่ งออกตามช่ วงของการแสดงซึ่ งมี ท้ งั หมด 3 ช่ วง ได้แก่ ช่ วงต้น ช่ วงกลาง และช่ วงปลาย โดยจาลอง
สัญลักษณ์ ดังนี้
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รู ปที่ 7 จาลองสัญลักษณ์ตวั ละครและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ที่มา : พิมสิ ริ วงศ์ชูชยั สถิต, 2565
แบบที่ 1 ใช้ในเพลงหน้าพาทย์ตน้ เข้าม่าน ตัวละครออกทางด้านขวาของเวทีในแนวเฉี ยง จากนั้นมา
หยุดอยู่ในตาแหน่งกลางเวที ในท่ายืนตัวพระ ใช้ในเพลงลงสรงสุ หร่ ายช่วงที่ราทรงเครื่ อง และเพลงหน้าพาทย์
เสมอตามลาดับ

รู ปที่ 8 การใช้พ้นื ที่เวทีแบบที่ 1
ที่มา : พิมสิ ริ วงศ์ชูชยั สถิต, 2565
แบบที่ 2 เพลงลงสรงสุ ห ร่ า ย ในเนื้ อ ร้ อ งที่ ว่า “วาริ น กลิ่ น ส่ ง หอมหวาน” ตัว ละครจะมาขึ้น
เตียงทางขวาของเวทีเพื่อทาการสรงน้ าชาระร่ างกาย
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รู ปที่ 9 การใช้พ้นื ที่เวทีแบบที่ 2
ที่มา : พิมสิ ริ วงศ์ชูชยั สถิต, 2565
แบบที่ 3 ในเพลงลงสรงสุ หร่ าย ในเนื้ อร้องที่ว่า “ทรงสุ คนธ์ปนปรุ งสุ มามาลย์” ตัวละครจะลงจาก
เตี ยงสรงน้ า เพื่อมาขึ้นเตี ยงทรงพระสุ คนธ์ที่อยู่ในตาแหน่ งกลางเวที เพื่อทาการทรงพระสุ คนธ์โดยเปิ ดโถพระ
สุคนธ์เทใส่มือ ลูบไล้ที่ใบหน้าและร่ างกาย

รู ปที่ 10 การใช้พ้นื ที่เวทีแบบที่ 3
ที่มา : พิมสิ ริ วงศ์ชูชยั สถิต, 2565
กระบวนท่ารา
การแสดง ชุด ราลงสรงสุ หร่ าย เป็ นการแสดงอวดฝี มือของตัวพระ ผูท้ ี่จะแสดงชุดนี้ จะต้องเป็ นผูม้ ีฝีมือ และได้รับ
การฝึ กฝนท่าราพื้นฐานตัวพระมาเป็ นอย่างดี จากการศึกษากระบวนท่ารา สามารถวิเคราะห์การแสดงแต่ละช่วง
ได้ดงั นี้
1. กระบวนท่ าราเพลงหน้ าพาทย์ ต้นเข้ าม่ าน จะเห็นว่าเป็ นการนาท่าราเพลงช้าของตัวพระมาใช้
คือ ท่าช้านางนอน ท่าผาลา และท่าบัวชูฝัก ปรุ งแต่งท่าราด้วยทิศทางสลับกัน 2 ด้าน คือการหัน
ทางขวาและทางซ้ายสลับกัน(สวภา เวชสุรักษ์, 2553, น. 21)
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2. กระบวนท่ าราเพลงลงสรงสุ หร่ าย แบ่งออกเป็ นการนัง่ ราบนเตียงเพื่ออาบน้ า การนัง่ ราบนเตียงเพื่อ
ผัดหน้าและลาตัว และการยืนรากลางเวทีเพื่อแสดงการสวมเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ โดยจะเป็ นการราใช้บท
ตามคาร้ อ ง ทั้ง นี้ ย งั คานึ ง ถึ ง แนวคิ ด ธรรมชาติ ใ นการลาดับ การแต่ ง ตัว ที่ เ ริ่ ม จากการสวมเครื่ องแต่งกายแล้ว
ตามด้วยเครื่ องประดับ
3. กระบวนท่ าราเพลงเสมอ จะเป็ นการชมความงามของพระอุณรุ ทหลังจากแต่งตัวเสร็ จ เรี ยบร้อย
โดยจะราในช่วงไม้เดิน ส่ วนในเพลงไม้ลาจะเป็ นการราตามกระบวนท่าราเพลงหน้าพาทย์เสมอ โดยใช้อาวุธคือพระ
ขรรค์เป็ นอุปกรณ์ประกอบการแสดง
บทสรุป
การแสดง ชุด ราลงสรงสุ หร่ าย ถือเป็ นการแสดงชุดหนึ่งที่ทาให้ผชู ้ มเห็นถึงศาสตร์ทางด้านศิลปะในหลาย ๆ
แขนง ไม่ว่าจะเป็ นด้านวรรณศิล ป์ หัตถศิล ป์ ดนตรี คีตศิลป์ และที่สาคัญคือด้านนาฏศิลป์ กระบวนท่า ราชุ ด นี้
นอกจากจะเป็ นการราที่ เป็ นการอวดฝี มื อของผูแ้ สดง แสดงให้เห็นถึงศัก ยภาพของผูแ้ สดงแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็ น
การถ่ายทอดเรื่ องราวจากวรรณกรรมที่เป็ นตัวอักษร เปลี่ยนผ่านสู่กระบวนท่ารา ทาให้ผชู ้ มได้เห็นถึงกระบวนการลงสรง
การทรงพระสุ คนธ์ และการทรงเครื่ องได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผูช้ มยังจะได้เห็นความวิจิตรของเครื่ องแต่งกาย ที่
เลียนแบบมาจากเครื่ องต้นเครื่ องทรงของพระมหากษัตริ ย ์ กระบวนท่ารานี้ ได้สืบทอดต่อกันมาจากบรมครู สู่ลูกศิษย์
หลายยุคหลายสมัย จึงเป็ นการแสดงที่ ควรค่าแก่การการอนุรักษ์ สื บทอด และรักษาให้คงอยูส่ ื บไป
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บทคัดย่อ
“โขน และ ละครไทย” ถือเป็ นการแสดงนาฏกรรมทางนาฏศิลป์ และเป็ นมรดกของชาติที่มีประวัติความ
เป็ นมาอย่างยาวนาน จากต้นรัตนโกสิ นทร์จวบจนถึงปัจจุบนั องค์ประกอบของความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของโขน
และละครไทยไม่ได้มีเพียงท่วงท่าการเคลื่อนไหวท่าราที่อ่อนช้อยงดงามเท่านั้น หากแต่องค์ประกอบคือ “เครื่ อง
แต่งกาย” หรื อศัพท์ทางนาฏศิลป์ ที่เรี ยกว่า “พัสตราภรณ์” ก็มีส่วนทาให้การแสดงโขนและละครไทยมีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่ งถือว่าเป็ นเสน่ ห์และความงดงามที่มีร่องรอยทางวัฒนธรรมด้านความคิด ความเชื่ อ มีการ
ประยุก ต์และบู รณาการด้า นศิ ล ปะหลากหลายแขนง ที่ ทรงคุ ณค่า ด้า นหัต ถกรรม และวิจิตรศิ ล ป์ มี ความเป็ น
เอกลักษณ์โดดเด่นหาประเทศใดในโลกเปรี ยบเทียบไม่ได้ ถึงแม้ว่าโลกจะหมุนไปตามกาลเวลาเหล่านี้ ก็ยงั คงอยู่คู่
กับการแสดงโขนและละครไทยดัง่ เช่นเดิม เพียงแต่มีวิวฒั นาการและการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้พสั ตราภรณ์น้ นั มี
ความสวยงาม ประณี ต และสะท้อนความเป็ นไทยในช่วงยุคสมัยต่างๆจนนาไปสู่ คุณค่าทางวัฒนธรรมที่โลกและ
นานาประเทศ ต่างให้การยอมรับและยกย่องศิลปะแขนงนี้ ดังนั้นศิลปะการแต่งกายโขน และ ละครไทย ที่เล่าขาน
ร่ องรอยประวัติศาสตร์ ที่มีคุณค่าผ่านพัสตราภรณ์ ความคิด และความตั้งใจในการบรรจงปั ก ลวดลายที่วิจิตร ซึ่ ง
บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ข้ ึนมา ถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการผสมผสานกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั ในการสร้างพัส
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ตราภรณ์ แต่ยงั คงความเป็ นอัตลักษณ์ ข องนาฏศิ ลป์ ไทยดั้ง เดิ มไว้ ดังนั้นจึ งเป็ นสิ่ งที่ ลู กหลานควรอนุ รักษ์ การ
สร้างพัสตราภรณ์ ซึ่ งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดให้แก่ชนรุ่ นหลัง เพื่อคงความเป็ นเอกลักษณ์ของความเป็ น
ไทยในสังคมโลก
คาสาคัญ: พัสตราภรณ์ โขน ละครไทย วิวฒั นาการ
Abstract
Khon and Thai drama are dramatic art performance and is a national heritage with a long history from the
early Rattanakosin to the present. Component of the uniqueness of Khon and thai-drama .It's not just the movements
and the graceful dance moves but the component is costume or a term in the dramatic arts called "Pat-tra-porn"
contributed to the performance of Khon and thai-drama have more cultural value, which is considered charm and
beauty that has traces of cultural thought, belife.There are application and integration in various fields of art One
of the most valuable types of dramatic arts is handicrafts and fine arts that is unique, no other country in the world
can compare.Even though the world revolves with time.These are still with Khon performance and thai drama as
before.Only there has been an evolution and for the development to make "Pat-tra-porn"are beautiful , elegant and
reflects Thainess.During different eras leading to cultural values that the world and international countries have
accepted and praise this art.Therefore , the art of Khon costume and Thai drama that tell valuable traces of history
by Pat-tra-porn.Thoughts and intentions of elaborating elaborate patterns which the ancestors created.Although it
is integrated with modern technology to create Pat-tra-porn but still remains the identity of the traditional Thai
dance.Therefore it is something that to make Pat-tra-porn, which is worth preserving and passing on to future
generations to maintain a unique identity for future generations to maintain the uniqueness of Thainess in the
global society.
Keyword: Pat-tra-porn , Khon , Thai drama , Evolution
บทนา
นาฏศิลป์ ไทยถือเป็ นศิลปะและศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติไทยเป็ นการสะท้อน ความเชื่อ
ความเป็ นอยู่วิถีชี วิตความรู ้ และความสามารถของคนไทยรวมทั้ง เป็ นการบอกเล่ าเรื่ องราวความเจริ ญทางด้า น
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยอดีตกาลจนถึงปั จจุบนั โดยในแต่ละยุคสมัยก็มีการพัฒนาในเรื่ องของการ
รา การแสดงนาฏศิลป์ ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด และไม่ใช่เพียงการพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวร่ างกายที่งดงาม
เท่านั้น แต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีความสาคัญและส่ งเสริ มให้นาฏศิลป์ ไทยโดยเฉพาะการแสดงโขนและละครที่
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ได้รับความนิยมและเป็ นที่กล่าวขานมากที่สุดในบรรดาการแสดงนาฏศิลป์ ไทยนั้น มีความสง่างามได้อย่างสมบูรณ์
ด้วย นัน่ ก็คือ “เครื่ องแต่งกาย” จากหนังสื อเรื่ อง “การศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่ อง”
ของกรมศิลปากร แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเครื่ องแต่งกายโขนและละครมี องค์ประกอบ ๓ ส่ ว น คือ ๑) ศิราภรณ์
หมายถึง เครื่ องประดับศีรษะของตัวโขน ๒) ถนิ มพิมพาภรณ์ หมายถึง เครื่ องประดับกาย และ ๓) พัสตราภรณ์
หมายถึง เครื่ องนุ่งห่มที่เป็ นผ้า ซึ่งในบทความวิชาการเรื่ องนี้ จะเป็ นการศึกษาถึงประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการ
ของเครื่ องแต่งกายที่มีศพั ท์ทางนาฏศิ ลป์ ว่า “พัสตราภรณ์” หรื อเครื่ องนุ่งห่ มที่มีเสน่ห์และเป็ นเอกลักษณ์ของงาน
นาฏศิลป์ ไทย ซึ่งในแต่ละยุคสมัยมีจุดเด่นและความงดงามที่บ่งบอกถึงความเชื่อ วิถีชีวิต ความคิดที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ซี่งถือว่าเป็ น Creative Art ประเภทหนึ่งที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านนาฏศิลป์ ด้านหัตถกรรม และด้านวิจิตร
ศิลป์
เนื้อหา
“โขน” และ“ละคร” เป็ นการแสดงนาฏกรรมที่มีความประยุกต์และมีความบูรณาการด้านศิลปะหลากหลาย
แขนง จนมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโกและจะสังเกตได้ว่าในวันที่มีการพิจารณาโขนเพื่อขึ้น
ทะเบียนของคณะกรรมการร่ วมระหว่างรัฐบาลขององค์การยูเนสโก โขนไทยก็ไม่ได้ถูกคณะกรรมการตั้งข้อสังเกต
ประการใดเลย เนื่ องจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ซ่ ึ งค่อนข้างเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้ว เมื่อโขน
ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเพื่อเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในลาดับที่ ๑ สาขาศิลปะการแสดงเมื่อ
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โขนจึงมีการเผยแพร่ และการถ่ายทอดไปสู่ ประชาชนโดยที่มีคณะเอกชนเกิดขึ้น
หลายคณะรวมถึงโขนเด็กและเยาวชน จวบจนมีการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ จึงทาให้
โขนในประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องไม่ว่ าจะเป็ นในเรื่ องของท่ารา เครื่ องแต่งกาย
บทโขนบทร้องรวมถึงฉากและอุปกรณ์ที่ใช้เทคนิ คสมัยใหม่ทาให้โขนไทยยิ่งใหญ่อลังการมากยิง่ ขึ้น จึงส่ งผลให้
การแสดงโขนและละครไทย ได้รับความนิยมชมชอบมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปั จจุบนั และเนื่องด้วยมีส่วนประกอบ
เครื่ องแต่งกายที่ มีความสวยสดงดงามวิจิตรอลังการ และเป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะของชาติกาเนิ ด หรื อฐานันดร
ศักดิ์ของตัวละครนั้น ๆ ทาให้ผูท้ ี่ได้ชมสามารถตีความและรับรู ้ได้ถึงการแสดงลักษณะของตัวละครโขนได้อย่าง
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ทาให้ผชู ้ มมีความประทับใจและตื่นตาตื่นใจ แม้กระทัง่ ตัวนักแสดงเอง ที่เมื่อได้สวมใส่เครื่ องแต่ง
กายเหล่านี้ จะมีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมัน่ ในตัวละครนั้น ๆ และสามารถแสดงศักยภาพของตัวละครเหล่านั้น
ออกมาได้อย่างสมเกียรติ ส่ งเสริ มบุคลิกภาพให้ผแู ้ สดงมีบุคลิกภาพที่ดี นอกจากนั้นยังเป็ นการส่ งเสริ มให้การแสดง
โขนหรื อละครออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกด้วย
เครื่ องแต่งกายของโขนและละครไทยนั้นเป็ น Creative Art (ธนิ ต อยู่โพธิ์ ,2494, น.54) การสร้างสรรค์ที่
เป็ นการเลียนแบบเครื่ องแต่งกายจริ ง ๆ ของคน แต่จะมีความแตกต่างตามคุณสมบัติหรื อฐานันดรศักดิ์ของตัวละคร
ในบทบาทตามเรื่ องราวนั้น ๆ ซึ่ งถ้าจะกล่าวให้ชดั เจน ก็สามารถกล่าวได้ว่า เป็ นการสร้างสรรค์เครื่ องแต่งกายที่
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เลียนแบบมาจากเครื่ องต้น หรื อเครื่ องทรง (เครื่ องแต่งกาย) ของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศ์ช้ นั สู ง หรื อเรี ยก
อีกอย่างว่า “พระเครื่ องต้น” ซึ่งจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น เครื่ องแต่งกายโขนและละครมีองค์ประกอบ ๓ ส่ วน คือ
๑) ศิราภรณ์ ๒) ถนิ มพิมพาภรณ์ และ ๓) พัสตราภรณ์ หมายถึง เครื่ องนุ่งห่ มที่เป็ นผ้า ซึ่ งทั้ง ๓ องค์ประกอบนี้ ลว้ น
แล้วแต่เป็ นการสร้างเลียนแบบมาจากเครื่ องต้นทั้งสิ้ น และองค์ประกอบที่มีความหลากหลายสวยงามและน่าค้นหา
คงจะหนี ไม่พน้ ในเรื่ องของ “พัสตราภรณ์”เครื่ องนุ่งห่ มที่เป็ นผ้า มีลวดลายบรรจงวิจิตรตระการตาและนอกจากนั้น
บางส่วนเกิดจากการแก้ไข ปรับปรุ ง เสริ มสร้างตามความเชื่อทางศาสนา ตามความศรัทธาของแต่ละชุมชน ในแต่ละ
ยุคสมัยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามจินตนาการของผูส้ ร้างสรรค์งานหัตถกรรมวิจิตรศิลป์ ที่เด่น ๆ ก็จะเป็ นใน
เรื่ องของความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ หรื อฮินดูที่ได้มีการเผยแพร่ ศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งในอดีต ส่ งผล
ให้ประชาชนบางส่วนมีความเชื่อตามหลักศาสนาว่า พระมหากษัตริ ย ์ คือ ผูส้ ื บเชื้อสายมาจากเทพเจ้า ควรได้รับการ
ยกย่องให้เป็ นสมมติเทพ จึงเกิดการสร้างกฎเกณฑ์กาหนดรู ปลักษณ์ของเครื่ องแต่งกาย “พัสตราภรณ์” ผสานกับ
จินตนาการของช่างผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้ตวั ละครในชุดการแสดงโขน หรื อละคร มีการแบ่งชั้นวรรณะกันอย่างชัดเจน
เช่น ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง เป็ นต้น และไม่ใช่มีการปรับเปลี่ยนหรื อสร้างสรรค์ ออกแบบแก้ไขเพียงครั้งหรื อ
สองครั้งเท่านั้น แต่ถูกพัฒนาตามความคิด จินตนาการ วัฒนธรรม ความเชื่อของผูค้ นในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบนั
วิวัฒนาการพัสตราภรณ์ไทย
พัสตราภรณ์ โขน ละครไทย หมายถึง เครื่ องประดับตกแต่งในส่ วนที่เป็ นผ้า พัสตราภรณ์ของโขน ละคร
ไทยมี วิวฒั นาการตามยุคสมัยตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั จะมี ความเชื่ อและมี การเลี ยนแบบประยุกต์มาจากเครื่ อง
แต่งกายของพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศ์ช้ นั สู งหรื อที่เรี ยกตามคาราชาศัพท์ว่า “พระเครื่ องต้น” ที่ท่านมักจะ
ทรงใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น งานพระราชพิธีต่าง ๆ โดยพัสตราภรณ์ จะมีอยูห่ ลายชิ้น หลายการใช้งาน หลัก ๆ ได้แก่
เสื้ อ หรื อฉลององค์ , สนับเพลา หรื อกางเกง , ผ้านุ่ง หรื อภูษา หรื อพระภูษา , ห้อยข้าง หรื อเจียระบาด หรื อชายแครง
, รัดสะเอว หรื อรัดองค์ , กรองคอ หรื อนวมคอ หรื อกรองศอ, ห้อยหน้า หรื อชายไหว (รวมสุ วรรณกระถอบ ซึ่งปัก
ลายเป็ นชิ้นเดียวกัน)
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แผนผังวิวฒั นาการพัสตราภรณ์
ในกรุ งรัตนโกสินทร์

พัสตราภรณ์ที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ ชุดโขน หรื อละครไทยนั้น เริ่ มมีความเด่นชัดตั้งแต่สมัยต้นของกรุ ง
รั ตนโกสิ นทร์ เป็ นการสร้ า งสรรค์ข้ ึ นมาควบคู่กับศิ ลปะทางด้า นของการแสดง มี การพัฒนาและปรั บปรุ ง ตาม
อิทธิพลและบทบาทของสภาพสังคมและสภาพความคล่องตัวของระบบเศรษฐกิจ (ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2547, น.58) มีหลักฐานและการจดบันทึกตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ซึ่งใน
รัชสมัยนี้ มีการออกกฎหมายตราสามดวงที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ และพัสตราภรณ์ของนาฏศิลป์ คือ เครื่ องแต่งกาย
ของโขนและละครไทยห้ามสร้างเลียนแบบเครื่ องต้น หรื อเครื่ องทรงของพระมหากษัตริ ย ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
และเป็ นการห้ามไม่ให้ช่างฝี มือหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์พสั ตราภรณ์ เพราะถือว่าเป็ นการทาเลียนแบบ
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สามัญชนมิอาจบังควรทาการหมิ่นเกียรติ และถือว่าเป็ นสิ่ งอัปมงคลและทาลายเป็ นจารี ตประเพณีที่มีมา
อย่างยาวนาน ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ในรัชสมัยนี้ถือเป็ นยุคทอง
ของดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ ไทย เนื่องจากพระองค์เป็ นผูท้ ี่มีพระปรี ชาสามารถในด้านของดนตรี ไทยและมีความ
สนพระทัยในเรื่ องของพระนิพนธ์ซ่ ึงใช้นาฏกรรมการแสดงโขน ละครมาเป็ นสื่ อตัวกลางในการถ่ายทอดผลงาน อีก
ทั้งพระองค์ยงั ทรงอุปถัมภ์งานโขน ละครให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากยิ่งขึ้นจากยุคของรัชสมัยก่อน การสร้างสรรค์
พัสตราภรณ์มีความประณี ตอย่างที่สุด ตั้งแต่การออกแบบลวดลาย การเลือกใช้วสั ดุการปั กที่มีความหลากหลาย
จนถึงขั้นตอนของการหัตถกรรม
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ในรัชสมัยนี้ นาฏกรรมและงานมหรสพต่าง ๆ
ไม่ ไ ด้รุ่ ง เรื อ งมากนัก เนื่ อ งจากพระองค์ท่ า นทรงไม่ โ ปรดงานเช่ น นี้ และได้มี ก ารยกเลิ ก มหรสพหลวงใน
พระราชสานักไปโดยปริ ยาย พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่ องของการศาสนาและการปกครองมากกว่า แต่ก็ไม่ได้
ห้ามหากจะมีการแสดงโขนหรื อละคร จึงทาให้เกิดคณะโขน ละครเอกชนขึ้นมากมายและได้รับความนิยมในสังคม
ภายนอกจนทาให้เกิดการอุม้ ชูอุปถัมภ์นาฏศิลปิ นหรื อนักแสดงที่มีความสามารถและความโดดเด่นจากพวกเจ้าขุน
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เจ้านาย เมื่อมีผูอ้ ุปถัมภ์นักแสดงก็สามารถสร้างสรรค์งานมหรสพโขนและละครได้อย่างอิสระ เมื่อมีความนิ ยม
แพร่ หลายมากขึ้น รายได้ก็ยอ่ มสู งขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็ นผลนาไปสู่ การเก็บภาษีในรัชสมัยต่อมา ในรัชสมัยนี้ พัส
ตราภรณ์จะไม่ค่อยมีปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่เชื่อว่ายังและมีอิทธิพลต่อการพัฒนารู ปแบบในรัชกาลต่อมา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) มีหลักฐานบันทึกปรากฏชัดเจนในเรื่ องของ
ข้อกาหนดเครื่ องแต่งกายในงานโขนและละคร พัสตราภรณ์ ในยุคสมัยนี้ จะนิ ยมใช้ผา้ ที่มีลวดลายในตัวเอง เช่น
ผ้ายกทอง ผ้าตาด ผ้าอัตลัด ซึ่งใช้สาหรับการประดิษฐ์ส่วนที่เป็ น ฉลองพระองค์ ห้อยหน้า ห้อยข้าง รัดสะเอว ของ
ตัวพระ ส่ วนตัวนางนั้น ผ้าห่ มนาง ก็จะไม่นิยมการปั กด้วยเช่นกัน แต่ใช่ว่าพัสตราภรณ์ทุกชิ้นจะไม่มีการปั ก เลย
กรองศอ ชายแครง ก็ยงั มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการปักด้วยเลื่อม และมักจะเป็ นรู ปดอกไม้ ใบไม้ และลายเครื อ
เถาว์ในยุคสมัยนี้จะนิยมการปัก วิธีปักและลวดลายที่มีขนาดเล็ก เป็ นผลสื บเนื่องมาจากจารี ตประเพณี ของการแสดง
โขนและละครหลวง ที่ แสดงบนพื้นราบระดับเดี ยวกับผูช้ ม จึ งต้องใส่ ใจรายละเอียด ความประณี ตในส่ วนของ
พัสตราภรณ์ เป็ นอย่างมาก ซึ่ งจะแตกต่างจากสมัยนี้ ที่ผูแ้ สดงจะอยู่ไกล ความละเอี ยดความประณี ตก็จะมี ความ
แตกต่างกัน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) (ประเมษฐ์ บุณยะชัย , 2547, น.11-21) มี
หลักฐานการบันทึกเรื่ องพัสตราภรณ์ของโขนและละครเพียงภาพถ่ายที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ในหอจดหมายเหตุและ
ภาพถ่ายใน The Country and People of Siam ผลงานของ Karl Dohring ซึ่ งมีการนามาเปรี ยบเทียบและจัดกลุ่มได้
เป็ นคณะใหญ่ ๆ คือ
1) คณะละครเจ้าพระยามหิ นทรศักดิ์ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล) และคณะบุ ศย์มหิ นทร์ พัสตราภรณ์เครื่ อง
แต่งกายของคณะนี้ มีปรากฏอยูใ่ นภาพถ่ายหลายรู ป เช่น รู ปหนุมานรบยักษ์ รู ปพระนาง รู ปเงาะรจนา ซึ่ งลวดลายที่
ปรากฏนั้นจะมีอยู่ในส่ วนของ ห้อยหน้า หรื อชายไหว ที่มีความงดงามเป็ นอย่างมาก นิ ยมปั กเป็ นลายเครื อเถาว์ ลาย
ราหูอมจันทร์ เป็ นต้น ห้อยหน้าของคณะนี้ จะมีขนาดและสั้นกว่าคณะอื่น ๆ วัสดุที่นามาปั กมีความหลากหลาย เช่น
ไหม เลื่อม แล่งเงิน แล่งทอง เป็ นต้น
2) คณะละครกรมพระนราฯ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์) พัสตราภรณ์ยงั มี
วิธีการปักแบบเก่าคือ ลายดิ้นเลื่อม ไหมทอง ฯลฯ แต่มีสิ่งที่น่าสนใจคือ มีการใช้ผา้ แทรก หรื อผ้าเช็ดหน้านาง แทรก
ไว้ในผ้านุ่งนาง มีการปั กลวดลายสามเหลี่ยมเลียนแบบภาพกิจกรรม และในตัวพระ ฉลององค์มีการปั กด้วยแผ่น
นมสาวลายตาราง แขนเป็ นลายปล้องตามแบบประเพณี ซึ่งในหลายส่วนก็ยงั มีการปักลวดลายดอกไม้อีกด้วย
3) คณะละครสมัคร เป็ นละครราชบริ พารฝ่ ายหน้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลักฐานในเรื่ องของพัสตราภรณ์ของคณะละครนี้ มีท้ งั ภาพถ่ายและเครื่ องแต่งกาย ลักษณะของพัสตราภรณ์ยงั คง
รักษากลวิธีปักด้วยดิ้นเลื่อม มักจะเป็ นลายดอกไม้ ต้นไม้และการใช้แถบแล่ง นมสาว เดินเส้นลายตัวเสื้ อก็จะเป็ น
การปั กดอกเล็ก ๆ ทั้งตัว ลายเชิ งห้อยหน้า ห้อยข้างเป็ นลายต้นไม้ กรองศอปั กเป็ นลายดอกที่เรี ยกกันว่า ดอกจอก
ด้วยเลื่ อมขนาดเล็ก ผ้าห่ มนางเป็ นผ้าผืนขนาดใหญ่ปักเป็ นลายเครื อเถาว์ดว้ ยดิ้ นเลื่อม เครื่ องแต่งกายสมัยนี้ เป็ น
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แบบอย่างของวิธีปักที่มีความงดงามถือว่าควรค่าแก่การศึกษาและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์ถือว่าเป็ นงาน
ช่างชั้นครู ในการปักดิ้นเลื่อมลายเล็ก
4) ละครคนแก่ คือ ละครหลวงในแผ่นดิ นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็ นการ
รวมตัวกันแสดง ตัวละครส่ วนใหญ่เป็ นหม่ อมในเจ้าพระยาหรื อข้าหลวงที่ มี อายุค่อนข้างมาก จึ งไม่ไ ด้ใ ส่ ชุด
ยืนเครื่ องหรื อเครื่ องต้น แต่ให้แต่งเครื่ องลาลองแทน การแสดงจะเป็ นชุดละครสั้น ๆ เช่น สังข์ทอง ตัวละคร คาวี
ลักษณะของการแต่งกายยืนเครื่ อง เสื้ อ สนับเพลาจะปั กด้วยดิ้นเลื่อม นมสาว ซึ่ งเป็ นที่นิยมมากในสมัยนั้นเสื้ อจะมี
ลักษณะเป็ นเสื้ อสองตัวคือ เสื้ อแขนยาวลายปล้องแล้วสวมเสื้ อแขนสั้นมีกนกเล็กติดป้ ายแขนทับอีกชั้นหนึ่ ง กรอง
ศอและเสื้ อมีการทาเลียนแบบพระเครื่ องต้นเป็ นลายดอกไม้ประดิษฐ์
5) คณะละครที่ไม่ทราบคณะ มีภาพถ่ายละครเด็กอยู่อีกคณะหนึ่ งแต่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็ น
คณะใด สิ่ งที่มีความน่าสนใจอยูท่ ี่ภาพห้อยหน้า หรื อชายไหวของตัวพระตัวหนึ่ ง ในภาพนั้นมีรูปแบบคล้ายผ้าทิพย์
บนพุทธบัลลังก์ของพระพุทธรู ป ชายจะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมซึ่ งลักษณะนี้ ไม่ปรากฏในพัสตราภรณ์ของตัวละครใน
คณะอื่น ๆ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) เราสามารถศึกษารายละเอียดเรื่ องราวของ
พัสตราภรณ์ได้จากคณะโขน ละครที่สาคัญได้ 3 คณะ (ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2547, น.58-64) คือ
1) กรมมหรสพ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากภาพถ่ายในหนังสื อต่าง ๆ ภาพถ่ายบางภาพก็มีการจัดเก็บ
และรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติดว้ ย ลักษณะเครื่ องแต่งกายหรื อพัสตราภรณ์ของกรมมหรสพยังมี้ลกั ษณะ
ของการแต่งกายแบบดั้งเดิม ส่ วนที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชดั คือวิธีการปั กและลวดลาย วิธีการ
ปั กแบบดั้งเดิมจะนิ ยมปั กด้วย แล่ง เลื่อม หรื อดิ้น ซึ่ งในยุคนี้ จะเรี ยกว่า “ลายป่ า” ในยุคของกรมมหรสพเปลี่ยนวิธี
ปั กโดยหนุนลายให้นูนขึ้นมาจากผืนผ้าและมักจะปั กเป็ นลวดลายกนก ลายเครื อเถาว์ ซึ่ งลายกนกขนาดใหญ่ไม่ได้
ปั กเป็ นลวดลายเล็ก ๆ เหมือนเช่นแต่ก่อน พัสตราภรณ์ส่วนที่มีการออกแบบการปั กลายกนกที่ชดั เจนคือ ห้อยหน้า
ห้อยข้าง รัดสะเอว กรองคอและอินทรธนู แต่ในส่ วนของตัวเสื้ อนั้นก็ยงั คงปักเป็ นลายเล็ก ๆ เช่นเดิม ห้อยหน้าและ
ห้อยข้างของตัวโขนหลวงในกรมมหรสพนี้จะไม่ค่อยใช้สีเดียวกันทั้งตัวเหมือนในปัจจุบนั
2) คณะละครวังสวนกุหลาบ เป็ นคณะละครในสมเด็จพระอนุ ชาธิ ราช เจ้าฟ้ าอัษฎางค์เดชาวุธ
กรมหลวงนครราชสี มา พัสตราภรณ์เครื่ องแต่งกายมี ภาพปรากฏจากภาพถ่ายที่สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์
ถ่ายภาพตัวละครในบทต่าง ๆ เพื่อนาไปจาหน่ายเป็ นการกุศลในการจัดแสดงละครในโอกาสต่าง ๆ ปัจจุบนั ก็ยงั มี
การเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ วิธีการปั กพัสตราภรณ์ในสมัยนี้ ยงั คงเป็ นแบบที่นิยมในยุคสมัยของ
รัชกาลที่ 5 คือ ปั กด้วยดิ้น นมสาว ฯลฯ เป็ นดอก เป็ นช่อและปั กดาดทัว่ ไป แต่ไม่ได้ปักเป็ นลายกนกใหญ่หรื อลาย
หนุนเหมือนกรมมหรสพ เสื้ อตัวพระก็ยงั นิ ยมเป็ นเสื้ อแบบสองสี แขนเสื้ อเป็ นลายปล้อง ห้อยหน้าเป็ นลักษณะชาย
ตรงปักเลื่อมเป็ นพุ่มหรื อเป็ นดอกเล็ก ๆ มีหลายสุ วรรณกระถอบปรากฏอยู่ ที่ห้อยหน้าบ้างเป็ นบางตัว ส่ วนห้อยข้าง
จะนิยมปักเป็ นลายด้านขวาง (คล้ายกับในยุคสมัยรัชกาลที่ 4)
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3) คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าคุณพระประยูรวงศ์พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ) พัสตราภรณ์ของคณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์สามารถศึกษาได้จากภาพถ่ายจากบทละคร
ดึกดาบรรพ์ในหนังสื อประชุมบทละครดึกดาบรรพ์ฉบับบริ บูรณ์พิมพ์เป็ นมิตรพลีในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้า
คุณพระประยูรวงศ์ ลักษณะที่ปรากฏตัวพระสวมเสื้ อแขนสั้นที่ส้ ันกว่าปกติ ที่น่าสังเกตจะมีกนกปลายแขน ลักษณะ
เป็ นสามเหลี่ยมใกล้เคียงกับอินทรธนูของตัวพระ เมื่ อสวมเสื้ อแขนสั้นจึงมีการเพิ่มพาหุ รัดรัดต้นแขนทั้งสองข้าง
ลักษณะของตัวเสื้ อจะมีความคล้ายกับฉลองพระองค์ทรงประพาส ส่ วนการปักลวดลายของคณะละครนี้ เป็ นการปั ก
ลายกนกใหญ่ มีการหนุนลายให้สูงขึ้นเช่นเดียวกันกับกรมมหรสพ การปั กลายใหญ่ปรากฏในส่ วนที่เป็ นห้อยหน้า
ห้อยข้าง รัดสะเอว เสื้ อ กรองคอ ผ้าห่มนาง ตัวนางสู งศักดิ์จะห่ มสไบชายเดียว มีรัดสะเอว ลักษณะการแต่งกายของ
ละครคณะนี้ สันนิ ษฐานว่าเกิดจากความนิ ยมชมชอบส่ วนตัวของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์เองที่มีอุปนิ สัยมีความเป็ น
ผูน้ าทางด้านของแฟชัน่
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) พัสตราภรณ์เครื่ องแต่งกายโขนละครในยุคสมัย
นี้ เป็ นของที่สืบทอดมาจากรัชกาลก่อน ๆ และในยุคสมัยนี้ สภาพเศรษฐกิจทัว่ โลกมีภาวะตกต่า ทาให้ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน กรมมหรสพในรัชกาลก่อนถูกมองว่าเป็ นของฟุ่ มเฟื อยไม่ทาให้เกิดประโยชน์จึงถูก
ยุบตัวลง แต่ดว้ ยความสาคัญของนาฏศิลป์ ที่เป็ นเครื่ องราชูปโภคต้อนรับราชอาคันตุกะจากต่างประเทศที่เข้ามาเจริ ญ
สัมพันธไมตรี ด้วยเหตุน้ ี จึงพระกรุ ณาฯ โปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งกรมมหรสพขึ้นมาใหม่ แต่ให้ลดฐานะลงมาเป็ น
ระดับกองแทน ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเป็ นระบอบประชาธิปไตย งานที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง
ของมหรสพโขนและละครของหลวงต้องหยุดลง เพราะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศ
ก้าว ทันตามความเจริ ญของประเทศชาติทางยุโรป งานด้านโขนและละครจึงมีความถดถอยลงไปจากเดิม
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในยุคสมัยนี้กล่าวได้วา่ เป็ นยุคของกรมศิลปากร พัสตราภรณ์โขนละครยังคงใช้เครื่ อง
แต่งกายของเก่าที่ตกทอดสื บมาจากกรมมหรสพในรัชกาลที่ 6 ซึ่ งขณะนั้นก็มีความชารุ ดและเสี ยหายไปเป็ นจานวน
มาก แต่ก็มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่โดยยังคงนิยมเป็ นลายเลื่อม หรื อลายป่ า ตามความนิยมของคณะเอกชน โดยทัว่ ไป
ไม่ได้มีขอ้ กาหนดว่าถ้าเป็ นตัวดีตวั ร้ายจะต้องใช้ ลายใด เหมือนในเช่นปัจจุบนั จะเห็นได้จากหลักฐานภาพการแสดง
โขนในโรงละครศิลปากร ในยุคต่อมานั้นมีการสร้างเครื่ องโขนละครขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นแต่
แนวความคิดการสร้างขึ้นมาใหม่น้ นั จะแตกต่างจากที่เคยมีมา นัน่ ก็คือ ลวดลายที่ละเอียดเล็ก ๆ นั้นจะไม่เหมาะสม
กับการแสดงบนเวทีโรงละครแห่ งชาติที่สร้างขึ้นใหม่ เสื้ อผ้าที่ใช้จะเป็ น 2 สี เป็ นแบบเครื่ องรบโบราณนั้นยุ่งยาก
ลาบากในการจัดทาและขาดคนที่มีประสบการณ์ในการทาพัสตราภรณ์ ทั้งตัวขนาดสี และลายจะออกแบบให้มี
ลวดลายที่มีขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้มองเห็นจากด้านล่างหรื อในระยะไกล กรรมวิธีการปักลวดลายมีลดลงเพราะขาด
คนที่มีความชานาญในเรื่ อ งของการปั กลวดลายและการปั กลวดลายแบบเก่ านั้นก็ยงั จะต้องอาศัยเวลา วัสดุ และ
แรงงานที่ค่อนข้างมาก สัดส่ วนหรื อความยาวของเครื่ องแต่งกายก็มีความสั้นลงหรื อย่อลงเช่น ห้อยหน้า หรื อห้อย
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ข้างที่เดิมมีความยาวประมาณครึ่ งแข้งก็ตดั สั้นลดลงเหลืองเพียงหัวเข่า ผ้าห่มนางที่เคยมีขนาดใหญ่คลุมต้นแขนก็ทา
การย่อให้ความยาวเหลือเพียงแค่หัวไหล่ มีการตั้งกฎเกณฑ์กาหนดไว้ในการจัดสร้างในเรื่ องของสี ดว้ ย แต่อีกมุม
หนึ่ งของตัวนักแสดงเอง จะมีความลาบากมากในเรื่ องของการแบกน้ าหนักของเครื่ องชุดทาให้การเคลื่อนไหวบาง
ท่า ไม่สามารถทาได้อย่างสมบูรณ์(ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2547, น.66-69)
เครื่ องแต่งกายพัสตราภรณ์ไทย

รู ปที่ 1 - 4 ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง
ที่มา :https://sites.google.com/site/khonnatsilpkhxngkhnthiy
พัสตราภรณ์โขน ละครไทย แต่เดิมเป็ นการสร้างขึ้นโดยการเลียนแบบจากเครื่ องต้นของพระมหากษัตริ ย ์
และทาการดัดแปลงตามลักษณะของฐานันดรและความสาคัญของการแสดงในเรื่ องนั้น ๆ การประดิษฐ์จึงจาเป็ นที่
จะต้องสร้างสรรค์ออกมาให้เหมาะกับการดาเนินเรื่ อง ช่างฝี มือจะสร้างสรรค์ประดิษฐ์เครื่ องแต่งกายตามลาดับของ
ความดีงามด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผชู ้ มได้ตีความและเข้าใจบริ บทของตัวละครมากยิง่ ขึ้น
พัสตราภรณ์มีความหลากหลายอยู่มาก เนื่องจากมีการแบ่งจากลักษณะของตัวละคร ทาให้พสั ตราภรณ์ใน
แต่ละส่ วนจะมีรายละเอียด ลวดลายต่างกันออกไป พัสตราภรณ์โดยรวมที่มีความโดดเด่น ซึ่งมี คานิยามความหมาย
โดยสังเขปไว้ดงั นี้
เสื้ อ หรื อ ฉลององค์ หมายถึงการใส่ เสื้ อสองตัวซ้อนกันเสื้ อตัวนอกจะมีลายเฉพาะแขนเสื้ อเป็ นลายจากผ้า
เข้มขาบ ลายปล้อง เสื้ อหรื อฉลององค์จึงมีลาย แขนและสี ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่ที่บทบาทหรื อลักษณะผูส้ วมใส่
แสดงเป็ นตัวละครใด
สนับเพลา หมายถึง กางเกงที่ใช้สาหรับตัวพระ ตัวยักษ์ ตัวลิงและจะมีแบบที่เป็ นลักษณะลายกระหนกและ
ทรงกระบอก มีเส้นลูกขนาบสี ตดั ขอบกางเกงซึ่งจะมีการเปลี่ยนสี และลวดลายตามลักษณะของตัวละครนั้น ๆ
ภูษา หมายถึง ผ้ายกที่มีส่วนนุ่งท่อนล่างของผูแ้ สง เช่น การนุ่งแบบหางหงส์ของตัวพระ ส่ วนในตัวยักษ์
และตัวลิงจะแบบก้นแป้น
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ห้อยหน้า หมายถึง ผ้าที่ห้อยอยู่ทางด้านหน้าของผูแ้ สดงที่เลียนแบบมาจากโครงสร้างของลายผ้าจึงต้องมี
ส่ วนของท้องผ้า กรอบสังเวียน ลูกขนาบและช่องกระจกที่มีสัดส่ วนต่างกัน ส่ วนสี น้ นั ขึ้นอยูก่ บั บทบาทและลักษณะ
ตัวละครตัวพระ ตัวยักษ์หรื อตัวลิง
ห้อยข้าง หมายถึง ผ้าห้อยสองข้างตัวละครที่ขยับมาจากห้อยหน้าหรื อขนาบข้างห้อยหน้ามาจากผ้าชายผ้า
คาดเอวครึ่ งผืน จึงต้องมีทอ้ งผ้ากรอบสังเวียนข้างเดียว ลูกขนาบ ช่องกระจก สี ก็จะมีความคล้ายคลึงกลับห้อยหน้า
ของตัวละครนั้น ๆ
รัดสะเอว หรื อรัดองค์ หมายถึงผ้าคาดเอวที่พบั ครึ่ งเพียงส่วนท้องผ้าและลูกขนาบด้านล่างเพียงด้านเดียว
รัดอก (ซึ่งมีปรากฏในตัวละคร ทศกัณฐ์) หมายถึง ผ้าที่แสดงถึงลักษณะของตัวละครที่มีเรื่ องราวความเป็ นมาของ
การสวมใส่รัดอก เพื่อปกปิ ดอาพรางร่ องรอยบาดแผลของตัวละคร จึงทาให้เกิดพัสตราภรณ์รัดอกขึ้นเฉพาะตัวละครนี้
ในส่ วนของตัวนางที่เด่นชัดจะมีอยูด่ งั นี้
ห่ มนาง หมายถึง ผ้าห่ มสพักสองบ่า ห่ มโอบหลังสพักสองบ่า ซึ่ งสมัยก่อนจะมีขนาดใหญ่กว่าไหล่ หรื อ
ครอบคลุมไหล่แต่ในปัจจุบนั จะมีขนาดใกล้เคียงกับไหล่ปรับขนาดให้เล็กลง
ภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง มีลกั ษณะคล้ายกับผ้าถุง มีลกั ษณะการนุ่งจีบหน้านาง มีชายพก
กรองคอ หมายถึง แผ่นผ้าประดับรอบคอเสื้ อ มีริมหยักโค้ง, โลหะทรงกลมเป็ นเครื่ องประดับสาหรับ สวม
คอ มีท้ งั แบบรู ปวงกลมและแบบกลีบ มีการสอดสี และลูกขนาบ ซึ่ งกรองคอนี้ จริ ง ๆ แล้วสามารถใช้ได้กบั ทั้งตัว
พระ ตัวยักษ์ ตัวลิงและตัวนาง แต่ลายและรายละเอียดการปักจะมีความแตกต่างกัน
การเย็บปักลวดลายพัสตราภรณ์
ในงานเย็บปักพัสตราภรณ์น้ นั มีวสั ดุที่หลากหลาย โดยมีหน้าที่และจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดยใน
บางครั้ งก็จะต้องเป็ นการปั กตามล าดับขั้นตอน เพื่อให้พสั ตราภรณ์ ออกมาสมบู รณ์ สวยงามและมี ความคงทน
สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน วัสดุที่นามาปั กพัสตราภรณ์น้ นั ในยุคก่อน ๆ สามารถหาได้ในประเทศ แต่ยุคหลังมา
วัสดุมีไม่พอต้องทาการนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย ประเทศแถบยุโรป เป็ นต้น ซึ่งวัสดุที่เราควรรู ้จกั เบื้องต้น
(พอสังเขป) มีดงั นี้
เลื่อม คือ แผ่นโลหะที่มีลกั ษณะเป็ นวงกลม จะมีการเจาะรู ตรงกลางไว้สาหรับสอดเข็มปั ก มีท้ งั สี เงินและ
สี ทอง ซึ่งสามารถทามาจากทองคา เงิน ทองแดง พลาสติก และมีอีกลักษณะหนึ่งคือ แบบนูนเป็ นรู ป เรี ยกว่า “เลื่อม
ดุน” นอกจากนั้นยังมีการผลิตเลื่อมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น รู ปกลีบบัว รู ปวงรี เป็ นต้น
แล่ง คือ แผ่นโลหะที่นามารี ดจนแบนและตัดเป็ นเส้นยาว ๆ มีท้ งั สี เงินและสี ทอง จะเรี ยกว่า แล่งเงิน แล่ง
ทอง แต่ก่อนจะผลิตจากทองคา เงิน หรื อทองแดง แต่ในปัจจุบนั ผลิตเป็ นพลาสติก ใช้ในการทอผ้า เป็ นเส้นแถบ
ดิ้น คือ เส้นโลหะที่มีขนาดเล็กนามาพันให้เป็ นเส้นยาว ๆ ใช้สาหรับการปั กทั้งเครื่ องแต่งกายและเครื่ องใช้
มีลกั ษณะแวววาว เมื่อทาการปักจะทาให้เครื่ องแต่งกายมีความแวววาวสวยงามมากขึ้น
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ดิ้นโปร่ ง คือ เส้นโลหะขนาดเล็กมาพับทับกันบนแกนให้เป็ นเหลี่ยม เพื่อให้เกิดมุมที่หักเหแสงเกิดความ
แวววาว มีหลากหลายสี ทั้งสี เงิน สี ทอง สี เขียว สี น้ าเงิน สี แดง และมีหลากหลายขนาดเหมือนดิ้นมัน
ลูกปั ด คือ ทามาจากวัสดุหลายชนิ ดเช่น โลหะ หิ นแก้ว เมล็ดพืช หรื อกระดูกเขาสั ตว์ ลูกปั ดที่ใช้ในการ
สร้างเครื่ องแต่งกายนั้นพบการนามาปักเครื่ องแต่งกายตั้งแต่สมัยโบราณหรื อต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ไหมสี คือ ด้ายสี ต่าง ๆ ที่นามาปักแทรกบนเครื่ องแต่งกายทาให้เกิดสี สัน ไหมมีการผลิตจากวัสดุต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันออกไป เช่น เส้นไหม เส้นฝ้าย หรื อวัสดุสังเคราะห์
ไหมเงินไหมทอง คือ การนาเศษโลหะที่มีขนาดเล็กสี เงินหรื อสี ทองมาพันควบกับเส้นด้ายจะใช้สาหรับทอ
ผ้าหรื อนามาปักผ้า เดิมวัสดุที่ผลิตจะทามาจากเส้นทองคาแท้ หรื อเงินแท้ รวมถึงกะไหล่ทองและกะไหล่เงิน
ในการปักพัสตราภรณ์ในแต่ละส่วนจะมีการลงลายปักที่มีความชัดเจนแต่งต่างกัน เช่น ลายไทยพื้นฐาน ซึ่ง
ผูเ้ ขียนจะขอยกตัวอย่างลายไทยพื้นฐานที่มีความน่าสนใจ โดยจะยกตัวอย่างของตัวละคร (โดยสังเขป) ดังนี้

รู ปที่ 5 ฉลององค์ตวั พระ ปักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ท้ งั ช่วงลาตัวและช่วงแขน

รู ปที่ 6 ผ้าห่มนางมีการปักลายใบเทศ (ตรงกลางสี แดง) , มีลายประจายามก้ามปูปักอยูต่ รงขอบผ้า (สี เขียว), ลายกรวย
เชิง (สี เหลือง)

รู ปที่ 7 ฉลององค์ตวั ยักษ์ มีการปักลายพุ่มหน้าช่วงกาลทั้งช่วงลาตัวและช่วงแขน
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รู ปที่ 8 เสื้ อตัวลิง (หนุมาน) มีการปักลายทักษิณาวัตรทั้งลาตัว , ช่วงแขน (สี ขาว) และมีพารุ หดั รัดต้นแขนและข้อมือ
(สี แดง)
ที่มารู ป 5 - 8 : เตมีย ์ ศรี คง และ กฤษติณ ล่องชุม
การฟื้ นฟูและสร้ างสรรค์ พสั ตราภรณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ท่านทรงมีพระราชเสาวนี ยถ์ ึง
เครื่ องแต่งกายโขนของกรมศิลปากร เมื่อครั้งที่กรมศิลปากรได้มีการจัดแสดงโขน เรื่ องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์
ปราบนนทุก โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวินิจฉัยถึงเครื่ องแต่งกายโขนของกรมศิลปากรใน
ปั จจุบนั ว่า แตกต่างไปจากสมัยโบราณเป็ นอย่างมาก จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้
กรมศิลปากรได้นาไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อการจัดสร้างเครื่ องแต่งกายโขนให้มีลวดลายประณีตงดงามตามแบบเครื่ อง
แต่งกายโขนโบราณ หลังจากนั้นกรมศิลปากรจึงได้มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อดาเนิ นการศึกษาและการทดลอง
จัดสร้างเครื่ องแต่งกายโขนโบราณ โดยดาเนินการสารวจเครื่ องแต่งกายโขนโบราณจากภาพถ่ายที่หลงเหลืออยูจ่ าก
หอจดหมายเหตุและจากเครื่ องแต่งกายโบราณที่มีอยูใ่ นความดูแลของสานักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมื่อได้ขอ้ มูล
แล้ว กรมศิลปากรได้ดาเนินการปักลายโดยนาวัสดุและวิธีการปักแบบโบราณมาพัฒนาจนได้ตวั อย่างเครื่ องแต่งกาย
โขนโบราณ จากนั้นอธิ บดีกรมศิลปากรได้นาเครื่ องแต่งกายโขนต้นแบบขึ้นทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่ งขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยในเบื้ องต้น
ก่อนที่จะนาขึ้นทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนั ปี หลวง เพื่อทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชวินิจฉัยในลาดับต่อไป
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัย
และทรงพระราชทานคาแนะนาให้กบั กรมศิลปากร ทาการศึกษาวิจยั เครื่ องแต่งกายโขนอย่างเป็ นขั้นตอนสานักการ
สังคีต (ชวลิต สุนทรานนท์ และสุพรทิพย์ ศุภรกุล, 2549, น.11-14) กรมศิลปากรจึงได้ดาเนินการทดลองปักลายด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งปั กโดยโปรแกรมเฉพาะที่ ใช้กบั จักรเท่านั้น ลายที่ เขียนจึงมีความสมบูรณ์ มากขึ้น มีความ
คมชัดใกล้เคียงกับลายต้นแบบ ขนาดมีมาตรฐานของลาย และสวยงามมากกว่าการลอกลายด้วยมือที่มกั จะไม่ค่อย
เท่ากัน ,ลดขั้นตอนในการปั กและสามารถทาได้พร้อมกันหลาย ๆ ชิ้นตามจานวนของหัวจักร สามารถเปลี่ยนแปลง
ลายได้โ ดยเพี ย งการแก้ไ ขค าสั่ ง ข้อ มู ล ในระบบคอมพิ ว เตอร์ วิ ธี ปั ก ลายด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศในระบบ
คอมพิวเตอร์ น้ ี มีความเหมาะสมกับงานที่ตอ้ งการประหยัดเวลาและต้องใช้ในปริ มาณมากสามารถปรับเพิ่มความ
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แวววาวของดิ้ น และเลื่ อ มด้ว ยการปั ก มื อ (อัม ไพวรรณ เดชะชาติ , 2561, น.33-40) และเนื่ อ งในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กรมศิลปกร
นั้นก็ได้จดั ทาโครงการสร้างเครื่ องแต่งกายโขนแบบโบราณ เครื่ องแต่งกายชุดนี้ ได้รับความสาเร็ จและลุล่วงลงโดย
ใช้เวลาระยะเวลายาวนานพอสมควรเพื่อความถูกต้องงดงามประณี ตตามลักษณะที่กาหนดไว้ โดยดาเนินการครบ
ตามโครงการจัดสร้างเครื่ องแต่งกายโขนชุดศึกพรหมาสตร์ของกรมศิลปกรจานวน 95 ชุด แนวคิดในการออกแบบ
เครื่ องแต่งกายโขนในครั้งนี้ พิเศษและแตกต่างจากการออกแบบในทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมาคือการคานึ งถึงความสาคัญ
และภู มิ ห ลัง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ตัว ละครและเนื้ อ เรื่ อง และเนื่ อ งในพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สานักการสังคีต กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ก็ได้ดาเนิ นการจัดการแสดงโขนบริ เวณหน้าพระเมรุ มาศ (โขนหน้าไฟ) จึงได้นาชุดเครื่ องแต่งกายที่ได้
สร้ า งสรรค์ข้ ึ นมาใหม่ น้ ันใช้ใ นโอกาสสาคัญนี้ เพื่ อน้อมราลึ ก ในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ถื อว่า เป็ นการแสดงครั้ ง
ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การบันทึกจดจา เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นและอนุรักษ์สืบไป
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
นาฏศิ ล ปิ นโนรามี ค วามเชื่ อ สื บ ทอดกัน มาว่า เทริ ด ที่ ผ่า นการท าพิ ธี บู ช าครู โ นรามาแล้ว ถื อ เป็ นของ
ศักดิ์สิทธิ์ ผูท้ ี่สืบเชื้อสายการราโนราจากบรรพบุรุษ มักนาเทริ ดมาบูชาในพิธีโนราโรงครู ทุกครั้ง และจัดวางไว้บน
ปะราพิธี พิธีกรรมดังกล่าวมีการครอบเทริ ดให้แก่โนราใหม่เพื่อรับเป็ นศิษย์ นอกจากนี้ ยงั มีความเชื่ อว่าเทริ ดเป็ น
เครื่ องรางของขลัง สามารถขจัดปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดีและป้ องกันคุณไสยได้ ทาให้นาฏศิลปิ นโนรามีขวัญกาลังใจ เกิด
ความมัน่ ใจในการแสดงและช่วยปกปั กรักษา ทาให้ผชู ้ มเกิดความหลงใหลนิ ยมชมชอบในการแสดง ดังนั้นเทริ ดจึง
มิใช่เป็ นเพียงศิราภรณ์ หากแต่เป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็ นนาฏศิลปิ นเชื้อสายโนราที่มีครู นอกจากนี้ เทริ ด
ยังใช้เป็ นตัวแทนของละครดั้งเดิ มประเภทแรกของไทย โดยปรากฎใช้ในพิธีไหว้ครู ครอบครู โขน ละคร ซึ่ งผู ้
ประกอบพิธีไหว้ครู จะครอบเทริ ด ครอบศีรษะพระภรตมุนี และศีรษะพระพิราพ ให้แก่นาฏศิลปิ น เพื่อแสดงว่าผูน้ ้ นั
ก้าวเข้าสู่ การเป็ นนาฏศิลปิ นอย่างเต็มตัว การอนุรักษ์จารี ตการครอบเทริ ดในพิธีกรรมไหว้ครู เป็ นความเชื่อความ
ศรัทธาของนาฏศิลปิ น ที่ควรจะสื บสานต่อไป มิใช่เพียงแค่เฉพาะผูส้ ื บเชื้อสายโนราเท่านั้น หากแต่มีความเชื่อของ
นาฏศิลปิ น ที่เชื่อว่าเทริ ดเป็ นครู ละครคนแรก และยังเป็ นสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ
และครู ผถู ้ ่ายทอดซึ่งเป็ นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของการแสดงโนราหรื อพิธีกรรมอันดีงามให้คงอยูต่ ลอดไป
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คาสาคัญ : เทริ ด โนรา ความเชื่อ ความศรัทธา พิธีกรรม
Abstract
Norah performers consistently believe that the crowning of Norah's headdress has already been worshiped
as a sacred object. Those who inherited the Norah from their ancestors often brought Norah headdresses to worship
in the ritualistic Norah Rong Kru performance or the crowning of the Norah headdress ceremony every time, and
placed the crowns on the ceremonial pavilion. The ritual was to honor the new Norah, who had become a disciple.
It also believes that the Norah headdress is a talisman that can eliminate the bad and prevent you from the occult.
This, additionally, gives the Norah performers confidence while performing and helps hook the audience’s
attraction to the show. Therefore, the headdress is not just a crown or decoration. But it is a symbol that gratefully
indicates a Norah artist with a Norah teacher-performer. In addition, the crown is also used to represent the first
type of traditional drama in Thailand, which appears to be used in the Wai Khru ceremony, a Thai sacred ceremony
to indoctrinate art pupils. The worshipers of the Wai Khru ceremony will cover the crowns with the heads of Phra
Bharata Muni and Phra Phirap on the heads of the performers and disciples to demonstrate that they have
successfully progressed in the fields of arts and drama. The conservation of the Norah headdress covering in the
Wai Khru ceremony is the belief and faith of the art performers that should be continued, preserved not only by the
Norah lineages but passed on from generation to generation. Norah performers believe that the Norah headdress is
the first drama-teacher; besides, it is also a symbol that indicates gratitude to their ancestors and the Norah teacherperformer who conveys the identity of the Norah performance and the beautiful ritual that lasts forever.
Keyword: Norah headdress, Norah, Beliefs, Rituals
บทนา
ภาคใต้ถือได้ว่าเป็ นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเหล่าทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย มีวิถีความ
เป็ นอยูข่ องผูค้ นที่หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพนั ธุ์ จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ ทาให้มีคนที่ ต่าง
ภาษาต่างวัฒนธรรมอย่างหลากหลายเดินทางเข้ามาภาคใต้ มีท้ งั ชาวพุทธ ชาวมุสลิม ต่างเชื้อชาติกนั เช่น คนไทย คน
จีน และผูท้ ี่มีเชื้อสายมาเลย์ แต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยอาศัยวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ข้ ึนอยู่กบั ในแต่ละพื้นที่
ดังนั้นภาคใต้จึงเป็ นสถานที่มีภูมิศาสตร์ ที่งดงาม มีชายฝั่งทะเลและมีวฒั นธรรมหรื อการดารงชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงเป็ นสิ่ งที่โดดเด่นสื่ อถึงอัตลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็ นท้องถิ่นใต้ได้อย่าง
ชัด เจนนั้ น คื อ โนรา เป็ นสิ่ ง ที่ มี ก ารสื บ ทอดกัน มายาวนานจากบรรพบุ รุ ษ ในสายตระกู ล นั้ น ๆ โนราเป็ น
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ศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น การขับบทกลอน การร่ ายรา เครื่ องแต่งกาย เครื่ องดนตรี
พิธีกรรม ความเชื่อ เป็ นต้น จึงเรี ยกได้วา่ เป็ นศาสตร์แห่งโนรา ซึ่งโนรามี 2 รู ปแบบคือ 1.โนราเพื่อประกอบพิธีกรรม
(โนราโรงครู ) 2.โนราเพื่อความบันเทิง และเมื่อวันที่วนั นี้ 15 ธ.ค. 2564 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่ งสหประชาชาติ หรื อยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน 'โนรา' ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในภาคใต้ของ
ไทย เป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage of Humanity)
อย่างเป็ นทางการนับเป็ นศิลปะการแสดงของไทยลาดับที่ 3 ต่อจากโขน เมื่อปี 2561ซึ่งจุดเด่นที่สาคัญของโนรา คือ
เครื่ องแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ คือ เทริ ดที่ไว้สาหรับสวมศีรษะ ในอดีตมีไว้สาหรับนายโรงเท่านั้นแต่ปัจจุ บ ันผู ้
แสดงนิยมสวมเทริ ดกันมากขึ้น ไม่เหมือนอย่างในอดีตและเทริ ดยังมีความสาคัญเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของโนรา
โรงครู ครอบครู ดา้ นโขนละคร ถือเป็ นของสู งของมงคลเป็ นที่สิงสถิตดวงวิญญาณครู อาจารย์โดยมีดา้ ยมงคล พัน
รอบที่บริ เวณด้านบนของเทริ ด ผูท้ ี่เคารพนับถือ มีความเชื่อ ความศรัทธาเหล่านี้ ที่แขวงมาด้วยคติสอนใจตั้งแต่อดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน และเป็ นสิ่ ง อนุ รั ก ษ์ นิ ย มสื บ สานกัน มา ดัง นั้ น เมื่ อ มี ค วามเชื่ อ ความศรั ท ธาแล้ว จึ ง ท าให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ต่างๆบันดาลให้สมหวังตามความปรารถนา เกิดจากการเชื่อและศรัทธาต่อวัตถุมงคลที่เคารพนับถือ
เพื่อเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูศ้ รัทธาต่อไป
ที่มาของเทริดจากการเล่าขานตานานโนรา
โนรา เป็ นการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ที่มีมาแต่โบราณ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 ด้วยกาลเวลาผ่านมานาน
ทาให้ประวัติความเป็ นมาของโนราเล่าผิดเพี้ยนกัน จนกลายเป็ นตานานหลายกระแส
จากตานานโนราที่เล่าโดยขุนอุปถัมภ์นรากร (โนราพุ่มเทวา) อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ความว่าพระยา
สายฟ้าฟาดเป็ นกษัตริ ยค์ รองเมืองๆ หนึ่ ง มีชายาชื่อนางศรี มาลา มีธิดาชื่อ นางนวลทองสาลี วันหนึ่ งนางนวลทอง
สาลีสุบินว่ามีเทพธิดามาร่ ายราให้ดู ท่ารามี 12 ท่า มีดนตรี ประโคม ได้แก่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ ง ปี่ และแตระ นางให้
ทาเครื่ องดนตรี และหัดราตามที่สุบินเป็ นที่ครึ กครื้ นในปราสาท วันหนึ่ ง นางอยากเสวยเกสรบัวในสนะหน้าวัง คั้น
นางก านัล เก็ บ ถวายให้เ สวย นางก็ ท รงครรภ์ แต่ ย งั คงเล่ น ร าอยู่ต ามปกติ วัน หนึ่ ง พระยาสายฟ้ า ฟาดเสด็ จมา
ทอดพระเนตรการราของธิ ดา เห็นนางทรงครรภ์ทรงซักไซ้เอาความจริ ง ได้ความเหตุเพราะเสวยเกสรบัว พระยา
สายฟ้าฟาดทรงไม่เชื่อ และทรงเห็นว่านางทรงทาให้อปั ยศ จึงรับสั่งให้เอานางลอยแพ พร้อมด้วยสนมกานัล 30 คน
แพไปติดเกาะกะชัง นางจึงเอาเกาะนั้นเป็ นที่อาศัย ต่อมาได้ประสู ติโอรส ทรงสอนให้โอรสราโนราได้ชานาญ แล้ว
เล่าเรื่ องแต่หนหลังให้ทราบต่อมากุมารน้อยซึ่งเป็ นโอรสของนางนวลทองสาลี ได้โดยสารเรื อพ่อค้าไปเที่ยวราโนรา
ไปยังเมืองพระอัยกา เรื่ องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาด ๆ ทรงปลอมพระองค์ไปดูโนรา เห็นกุมารน้อยมีหน้าตา
คล้า ยพระธิ ดา จึ ง ทรงสอบถามจนได้ค วามจริ ง ว่า เป็ นพระราชนัดดา จึ ง รั บ สั่ ง ให้เข้า วัง และให้อามาตย์ไ ปรั บ
นางนวลทองสาลีจากเกาะกะชัง แต่นางไม่ยอมกลับ พระยาสายฟ้าฟาดจึงกาชับให้จบั มัดขึ้นเรื อพามา ครั้นเรื อมาถึง
ปากน้ า จะเข้าเมืองก็มีจระเข้ลอยขวางทางไว้ ลูกเรื อจึงต้องปราบจระเข้ ครั้งนางเข้าเมืองแล้ว พระยาสายฟ้าฟาดได้
ทรงจัดพิธีรับขวัญขึ้น และให้มีการราโนราในงานนี้ โดยประทานเครื่ องต้น อันมี เทริ ด กาไลแขน ปั้ นเหน่ง สังวาล
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พาดเฉี ยง 2 ข้าง ปี กนกแอ่น หางหงส์ สนับเพลา ซึ่ งเป็ นเครื่ องทรงของกษัตริ ยใ์ ห้เป็ นเครื่ องแต่งตัวโนรา และ
พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยราชนัดดาเป็ นขุนศรี ศรัทธา ( ภิญโญ จิตต์ธรรม, 2542,น.12)
ภูมิปัญญาการทาเทริดโนรา
ภูมิปัญญาการทาเทริ ดโนราจะปรากฏในการแสดงโนรา ซึ่ งการแสดงโนราในปั จจุบนั มี 2 รู ปแบบ คือ
พิธีกรรม ที่เรี ยกว่าโนราโรงครู หรื อการแก้บน และการแสดงเพื่อความบันเทิงในงานพิธีเปิ ดงานต่างๆ การแสดง
โนรามีเอกลักษณ์ เด่ นชัดทั้งท่าราที่สวยงามกระฉับกระเฉง เครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะที่ มีความสนุ กสนานให้
จัง หวะเร้ า ใจ มี บ ทร้ องที่ ส ะท้อนความเป็ นคนใต้ตลอดจนมี การแต่ ง กายที่ มีค วามสดใสและสวยงามทั้ง ตัว ซึ่ ง
เครื่ องประดับที่สาคัญอย่างหนึ่งที่แสดงความเป็ นโนรา คือ “เทริ ด” ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับศักดิ์สิทธิ์และเป็ นของสู ง
สาหรับนายโรง หรื อโนราใหญ่ สมัยก่อนโนราคณะหนึ่งๆ จะมีเทริ ดเพียงยอดเดียว เพราะถือกันว่า เทริ ดเป็ นที่สถิต
ของครู สาหรับโนราบางท่าน เทริ ดมีศกั ดิ์เท่ากับมงกุฎ เพราะเป็ นเครื่ องทรงของกษัตริ ยข์ ณะสวมเทริ ดอยูจ่ ะไม่กราบ
ไหว้ผใู ้ ด จะไหว้ก็ต่อเมื่อถอดเทริ ดออกแล้วเท่านั้น โดยผูท้ ี่สวมเทริ ดได้ตอ้ งผ่านพิธีผกู ผ้าใหญ่ครอบเทริ ด หรื อผ่าน
พิธีสอดเครื่ อง ในปั จจุบนั โนราคณะหนึ่ งๆนางรามักสวมเทริ ดกันแทบทุกคน ทั้งนี้ เพื่อความสวยงาม และแสดง
ความเป็ นโนราแบบเต็มตัว เทริ ดเป็ นงานไม้ที่นิยมใช้ไม้มงคล เช่น ทองหลาง ไม้รัก และไม้ยอ ประกอบด้วยโครง
หลัก คือเพดานเทริ ด โครงเทริ ด ยอด และหูเทริ ด ในส่วนของเพดานเทริ ดนิยมทาด้วยไม้ทองหลาง ยอดและหูใช้ไม้
รักหรื อไม้ยอ เป็ นการถือเอาเคล็ดจากคาว่า ทอง รัก และยอ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลของตัวโนราลงรักลงน้ าทอง
ตกแต่งด้วยใบกะจัง และลายกนกต่างๆ มีกรอบหน้า มีดา้ ยมงคลประกอบ (ไพฑูรย์ ศิริรักษ์, 2554, น.1-9)

รู ปที่ 1 องค์ประกอบของเทริ ด
(ที่มา: ศาสตร์แห่งครู หมอโนรา)
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ความเชื่ อที่เกีย่ วข้องกับเทริดโนรา
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทริ ดโนรา มีแนวความเชื่อที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ความเชื่อเรื่ องครู หมอโนรา
ศิ ล ปิ นโนราของภาคใต้เชื่ อว่าครู หมอโนรามี ความศัก ดิ์ สิ ทธิ์ จะออกทาการแสดงด้านโนรา
จะต้องระลึกนึกถึงครู หมอทุกครั้ง เมื่อถึงวาระที่จะต้องบวงสรวงหรื อบูชาครู หมอก็จะต้องรี บทาตามสัญญาไม่ว่าจะ
เป็ นพิธีอย่างใหญ่หรื ออย่างย่อ จะต้องทาให้ได้ หากเพิกเฉยหรื อหลงลืม อาจเกิดปรากฏการณ์บางอย่าง เช่น การเจ็บ
ไข้ได้ป่วยของศิลปิ นโนราหรื อครอบครัวของศิลปิ นก็เป็ นได้ ครู หมอโนรานอกจากจะนับถือกันว่าเป็ นบรมครู ผูม้ ี
บุญคุณต่อศิลปิ นด้านโนรา ยังเชื่ อกันว่าเป็ นผูค้ ุม้ ครองคุณไสยให้แก่ศิลปิ นโนราอีกด้วย ที่มองเห็นได้ชดั เจนก็คือ
การประชันโนราในสมัยก่อน นอกจากแพ้หรื อชนะในลีลาการราและร้องแล้ว อาจจะแพ้หรื อชนะด้วยคุณไสยอีก
ด้วย บุคคลที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะทางคุณไสยที่ว่านี้ คือครู หมอโนรานั้นเอง เรื่ องครู หมอโนรากับเรื่ องไสยศาสตร์
เป็ นที่รู้จกั กันกว้างขวางในหมู่ชาวภาคใต้ที่สนใจศิลปะประเภทนี้ จนเรี ยกกันติดปากกันว่า “โนราดีตอ้ งมีครู หมอดี”
สาหรั บความเชื่ อด้านครู หมอผูท้ ี่ อยู่ในวงการโนราหรื อผูท้ ี่ มีเชื้ อสายโนรามี ความเชื่ อกันมาก ชาวปั กษ์ใต้ที่เป็ น
เทือกเถาเหล่ากอของศิลปิ นโนรายังฝั งแน่ นในเรื่ องนี้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจแต่อย่างใดที่มกั จะเห็นศิลปิ นโนราใน
ภาคใต้รุ่นเก่าหรื อชาวบ้านชนบทของปักษ์ใต้ยงั คงรับโนรามาแก้บนอยูบ่ ่อยครั้ง
2. ความเชื่อเรื่ องการทาเทริ ด
เทริ ดโนราในสมัยก่อนมักทาด้วยไม้ไผ่สาน ผิดกับปั จจุบนั ทาด้วยสังกะสี และเรซิ่ น เทริ ดที่ทา
จากไม้ไผ่สานนั้น กว่าจะเสร็ จแต่ละชิ้นต้องใช้เวลานานมาก เพราะต้องใช้ความพิถีพิถนั เป็ นที่ต้ งั ต้องตอกสานไม้ไผ่
ให้โค้งงอนรับกับศีรษะทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แล้วจึงมาประดับตกแต่งให้วิจิตรพิสดารในลักษณะคล้ายชฎาหรื อ
มงกุฎ ดังนั้นกว่าจะเสร็ จจึงใช้ความพยายามอย่างมาก ไม้ที่นามาทาเทริ ด ต้องใช้ไม้มงคลมาทาเป็ นโครงเทริ ด ที่
กล่าวไว้ว่า เพดานเทริ ดใช้ไม้ทองหลางหรื อไม้ปาริ ชาติ ผูใ้ ดได้กลิ่นหอมแล้วจะคิดสิ่ งใดก็สมปรารถนา หู เทริ ดใช้
ไม้มะยม คือให้คนนิ ยมชมชอบ ยอดเทริ ดใช้ไม้ยอ เพื่อให้คนดูยอว่าดี เพื่อเป็ นการเอาเคล็ดจากชื่อไม้ คือคาว่า
ทอง หมายถึงไม้ทองหลาง คาว่า รัก หมายถึงไม้รัก คาว่า ยอ หมายถึงไม้ยอ” ซึ่งในทางไสยศาสตร์เชื่อว่าไม้ดงั กล่าว
จะทาให้ผทู ้ ี่สวมใส่ มีความเป็ นสิ ริมงคล มีเสน่ห์ในทางเมตตามหานิยม บนเพดานเทริ ด แกะหนังเป็ นตัว “กนก” ติด
โดยรอบลดหลัน่ กันเป็ น 3 ชั้น ตกแต่งประดับลายส่ วนต่าง ๆ ลงรักปิ ดทองหรื อทาน้ าทอง ปัจจุบนั นิยมใช้สีอาคะลิค
ทาแทนการปิ ดทองคาเปลว ประดับแววด้วยกระจกหรื อเพชร ตัวเทริ ดกับยอดเทริ ดสามารถถอดออกจากกันได้
3. ความเชื่อเรื่ องการตั้งหิ้งบูชาเทริ ด
เทริ ดเป็ นของสู งและมีการนาไปเข้าพิธีไหว้ครู โนราทุกปี ในแต่ละครั้งจะมีดา้ ยมงคลพันอยู่รอบ
เทริ ดและเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ งสถิตอยู่บนตัวเรื อนของเทริ ด การตั้งหิ้ งบูชาเทริ ด เป็ นการสักการะบูชาของศิลปิ น
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โนรา เพื่อบูชาครู โนราและบรรพบุรุษผูส้ ื บเชื้อสายโนราที่สืบเนื่ องกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตสื่ อให้เห็นถึงจารี ตประเพณี
ของนาฏศิลปิ นโนราที่ความเลื่อมใสศรัทธาการตั้งหิ้งบูชาเทริ ดต้องจัดเตรี ยมเครื่ องสังเวยและเครื่ องบูชาต่างๆ ไว้ให้
พร้อม หลังจากที่คณะโนราเดินทางมาถึง เจ้าภาพก็นาพานราดไปยืน่ ให้กบั ราชครู โนรา หรื อ โนราหัวหน้าคณะ เมื่อ
ทางคณะโนรามาถึงก็จะเป็ นหน้าที่ของทางคณะ ที่จะจัดเครื่ องสังเวย เครื่ องบูชาต่างๆ ให้ถูกตามขนบโนรา บนหิ้ ง
โนรา ผูช้ ่วยนายโรงโนราก็จะปูผา้ ขาว และดาดผ้าเพดานสี ขาวไว้เหนื อหิ้ ง พร้อมกับใส่ เครื่ องบูชาบนเพดานหิ้ง เมื่อ
ถึงเวลาประกอบพิธี ราชครู โนราจะสวมชุ ดโนราเต็มยศ ทาการเบิกเครื่ อง กาศครู กาศเทวดาชุมนุ มสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์
ต่างๆ ก่อนที่จะทาการ อัญเชิญครู หมอขึ้นบนหิ้ง โดยใช้ “ เครื่ องเชี่ยน ” เป็ นสื่ อสัญลักษณ์ ในการเชิญครู หมอขึ้นหิ้ ง
เมื่อตั้งเครื่ องเชี่ยนบนหิ้ งแล้ว ราชครู โนราก็จะนาเทริ ด หน้าพราน หน้าทาสี ของเจ้าภาพ ตลอด จนเครื่ องบูชาต่างๆ
นาขึ้นไปวางบนหิ้ ง เสร็ จแล้วก็จะทาการเซ่นสังเวย ถวายอาหารหวานคาวให้ครู หมอโนรา หลังจากการถวายข้าว
ของแล้ว ก็จะมีการราโนราถวาย และให้ลูกหลานออกพรานตามขนบประเพณี สุ ดท้าย ราชครู โนราจะนาลาพระ
รัตนตรัย แผ่เมตตา กรวดน้ าอุทิศส่ วนกุศล ถือเป็ นการเสร็ จสิ้ นพิธีกรรมการตั้งหิ้ง
โนราและพิธีกรรม
โนราโรงครู
โนราโรงครู เป็ นพิธีกรรมที่มีความสาคัญในวงการโนราเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะเป็ นพิธีกรรม เพื่อเชิ ญครู
หรื อบรรพบุรุษของโนรามายังโรงพิธี เพื่อรับการเซ่ นสังเวย เพื่อรับของแก้บน และเพื่อครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าแก่ผู ้
แสดงโนรารุ่ นใหม่ ด้วยเหตุที่ตอ้ งทาการเชิญครู มาเข้าทรง หรื อมา " ลง " ยังโรงพิธี จึงเรี ยกพิธีกรรมนี้อีกชื่อหนึ่งว่า
" โนราลงครู " โดยปกติการราโนราหากจัดขึ้นเพื่อการชมในฐานะมหรสพก็เรี ยกว่า " โนรารา " ถ้าคณะโนรา
เดิ นทางไปแสดงต่างถิ่นในลักษณะแสดงเร่ ไปเรื่ อยๆ เรี ยกว่า " โนราเดิ นโรง " และถ้าโนราตั้งแต่ 2 คณะแสดง
ประชันแข่งขันกันก็เรี ยกว่า " โนราโรงแข่ง " ครู " ตามความหมายของโนรามีสองความหมาย คือ ความหมายแรก
หมายถึง ผูส้ อนวิชาการร้องราโนราแก่ตนเอง หรื อแก่บรรพบุรุษของตน ความหมายที่สอง หมายถึงบรรพบุรุษหรื อ
ผูใ้ ห้กาเนิดโนรา เช่นขุนศรี ศรัทธา นางนวลทองสาลี และแม่ศรี มาลา บรรพบุรุษตามความหมายนี้ ยงั เรี ยกอีกอย่าง
หนึ่งว่า " ตายายโนรา " วัตถุประสงค์ในการแสดงโนราโรงครู มี 3 ประการ คือ
1. เพื่อไหว้ครู หรื อไหว้ตายายโนรา ด้วยเหตุที่ศิลปิ นต้องมีครู ดงั นั้นผูแ้ สดงโนราหรื อเทือกเถาเหล่ากอของ
โนราจึงต้องยึดถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ คือจะต้องมีการไหว้ครู เหมือนศิลปิ นอื่นๆและแสดงกตเวทิตาคุณต่อครู ของ
ตน การไหว้ครู และแสดงกตเวทิตาคุณของโนราทาได้โดยการราโรงครู
2. เพื่อแก้บน นอกจากการไหว้ครู ขา้ งต้นแล้ว โนราโดยทัว่ ไปจะถือว่าครู โนราของตนที่ล่วงลับไปแล้ว เป็ น
ผูท้ รงไว้ซ่ ึ งความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเมื่อมีเหตุเพทภัยเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว หรื อญาติมิตร ก็มกั จะบนบานศาล
กล่าวต่อบรรพชนเหล่านั้น ให้มาช่วยขจัดปัดเป่ าเหตุเพทภัยนั้น หรื อบางครั้งบนบานศาลกล่าวขอให้ตนประสบโชค
ดี ซึ่งเมื่อสมประสงค์แล้วก็ตอ้ งทาการแก้บนโดยการราโนราโรงครู
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3. เพื่อครอบเทริ ด ธรรมเนี ยมนิ ยมอย่างหนึ่ งของศิ ลปิ นไทย คือการครอบมื อแก่ ศิลปิ นใหม่ ซึ่ งถื อเป็ น
กิจกรรมอันเป็ นมิ่งมงคลยิง่ ของชีวิตศิลปิ น ซึ่งโนราก็หนีไม่พน้ ธรรมเนียมนิยมนี้ แต่เรี ยกว่า " พิธีครอบเทริ ด " หรื อ
" พิธีผกู ผ้าใหญ่ " หรื อ " พิธีแต่งพอก " หากพิธีน้ ีจดั ขึ้นเมื่อใดก็ตาม จาเป็ นต้องมีการราโนราโรงครู ทุกครั้ง

รู ปที่ 2 การทาพิธีลงยันต์เบิกเทริ ดและการตั้งหิ้งเพื่อบูชาเทริ ด
(ที่มา: Jom Nopparat)

รู ปที่ 3 เทริ ดโนราที่นามาบูชาในพิธีกรรมโนราโรงครู
(ที่มา: Jom Nopparat)
การครอบเทริดหรื อผูกผ้ าใหญ่
"การครอบเทริ ดหรื อผูกผ้าใหญ่" เชื่อกันว่าเป็ นประเพณี วฒั นธรรมซึ่งเป็ นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ
มาตั้งแต่ครั้งอาณาจักศรี วิชยั บรรพบุรุษผูใ้ ห้วิชาศิลปะโนราตั้งแต่แรกเริ่ ม หมายถึง “ครู หมอโนรา” หรื อ “ครู หมอ
ตายาย” เหล่านี้ เป็ นความเชื่ อเรื่ องผีในวัฒนธรรมโนรา “โนราโรงครู ” การจัดพิธีน้ ี เชื่ อว่าจะนาความเจริ ญมาสู่
ลูกหลาน เป็ นพิธีกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อเอาใจผีบรรพบุรุษที่ดูแลปกปั กรักษาลูกหลาน ตลอดจนได้ช่วยเหลือทุกข์ยาก
ต่างๆ โดยมีนายโรงโนราเป็ นผูด้ าเนิ นพิธี ครอบเทริ ดโนราหรื อผูกผ้าใหญ่ (เธียรชัย อิศรเดช, 2542, น.99) ซึ่งถือว่า
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เป็ นพิธีกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เชื่อกันว่าเป็ นพิธีกรรมที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ มีความสาคัญในการสื บทอด
รับรองความรู ้ความสามารถที่จะแสดงโนราและเป็ นโนราใหญ่หรื อนายโรงโนราต่อไปข้างหน้า กล่าวคือหากโนรา
คนใดไม่ผา่ นพิธีกรรมครอบเทริ ดโนราจะไม่ได้รับการยอมรับ และเรี ยกว่า “โนราดิบ” (โอภาส อิสโม, 2544, น.27)
อย่า งไรก็ ตามการนับ ถื อบู ช าครู หมอโนราและพิ ธีโนราโรงครู ยังคงสื บทอดต่อมาอย่างต่อเนื่ อง และ
ปัจจุบนั ก็ยงั คงมีปรากฏให้เห็น ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของลูกหลานที่ราสื บทอดศิลปะโนรา หรื อหากลูกหลานไม่
สามารถราสื บทอดต่อได้ก็จะจัดทาหิ้งบูชาไว้ที่บา้ น โดยแยกออกจากหิ้งบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ไม่นาไปบูชารวมกัน
ซึ่ งมีชื่อเรี ยกเฉพาะว่า "หิ้ งโนรา" ศาสตร์ แห่ งครู หมอโนราถือได้ว่าเป็ นครู ที่แรงมากหากเทียบกับศิลปะการร่ ายรา
แขนงอื่น เทริ ดโนราเป็ นของสูง เป็ นมีสถานะเปรี ยบเสมือนหัวโขนหรื อเครื่ องดนตรี ไทย เป็ นของสู งของมีครู ที่จะ
หลบลู่ไม่ได้ เมื่อไม่มีงานต้องเป็ นไว้บนหิ้ งอันสมควร เมื่อมีงานต้องบูชาก่อนสวมใส่ ห้ามข้าม ห้ามกรายใกล้ เป็ น
เครื่ องแสดงความเคารพต่อครู หมอ ตาหลวง และตายาย

รู ปที่ 4 พิธีกรรมครอบเทริ ด
(ที่มา: สถาบันคึกฤทธิ์)
เทริดโนราในพิธีกรรมไหว้ ครู ด้านนาฏศิลป์
"พิธีไหว้ครู หรื อครอบครู โขน ละคร " หมายถึง การนาศีรษะครู ได้แก่ พระภรตฤาษี พระพิราพและเทริ ด
โนรามาครอบเพื่อรับเป็ นศิษย์ และครู จะคอยควบคุมรักษา ครู จะอยู่กับศิษย์คอยช่วยเหลือให้ศิษย์มีความจาใน
กระบวนการรา จังหวะดนตรี หากมีสิ่งใดที่ไม่งามจะเกิดขึ้นกับศิษย์ ครู จะช่วยปัดเป่ าให้พน้ จากตัวศิษย์ ทาให้ผเู ้ รี ยน
มีกาลังใจ มีความมัน่ ใจมากขึ้น และพิธีครอบครู น้ นั นาฏศิลปิ นด้านนาฏศิลป์ และ ผูศ้ ึกษานาฏศิลป์ ทุกคนถือว่าเป็ น
พิธีสาคัญ และจาเป็ นสาหรับผูท้ ี่ศึกษาปฏิบตั ิท่าราที่อยู่ในระดับสู ง เช่น การราเพลงหน้าพาทย์ ก่อนจะราผูศ้ ึกษา
จะต้องผ่านพิธีครอบครู ก่อนจึงจะได้รับการถ่ายทอดท่ารา ซึ่งศีรษะครู ที่ใช้สาหรับที่นามาครอบซึ่งมีความหมายดังนี้
คือ
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- พระภรตฤาษี เป็ นครู ผบู ้ นั ทึกท่าราและถ่ายทอดท่าราของพระศิวะ
- พระพิราพ เป็ นปางที่บาเพ็ญตบะของพระศิวะ
- เทริ ดโนรา เป็ นสัญลักษณ์ครู ละคร

รู ปที่ 5 พิธีกรรมครอบครู โขน ละคร
(ที่มา: กัญญาภัทร เกษมสุข)
สรุป
เทริ ด คือเครื่ องศิราภรณ์การแสดงโนราที่ทามาจากวัสดุจากธรรมชาติซ่ ึงใช้ไม้มงคล ไว้สวมศีรษะที่ใช้ใน
การแสดงโนราและใช้ทาพิธีกรรมในโนราโรงครู พิธีครอบครู โขนละคร เพราะมีความเชื่อว่าเป็ นสิ่ งมงคลในความ
เชื่อของนาฏศิลปิ นโนราที่สืบทอดกันมา ว่า เทริ ดที่ผ่านการทาพิธีบูชาครู โนรามาแล้วถือเป็ นของศักดิ์สิทธิ์ มีดา้ ย
มงคลพันรอบบนยอดของเทริ ด โดยเฉพาะผูท้ ี่สืบเชื้อสายการราโนราจากบรรพบุรุษ จะนาเทริ ดมาบูชาในพิธีโนรา
โรงครู และจัดวางเทริ ดไว้บนปะราพิธีในพิธีกรรมดังกล่าวก็จะทาพิธีครอบเทริ ดให้แก่โนราใหม่ เพื่อรับเป็ นศิษย์
นอกจากนี้ มีความเชื่อว่าเทริ ดเป็ นเครื่ องรางของขลัง ปั ดเป่ าสิ่ งไม่ดีและกันคุณไสย ทาให้นาฏศิลปิ นโนรา มีขวัญ
กาลังใจเกิดความมัน่ ใจในการแสดง และเชื่อว่า เทริ ดเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัย และ
ช่วยทาให้ผูช้ มเกิดความหลงใหลนิ ยมชมชอบในการแสดง เพราะฉะนั้น เทริ ดจึงไม่ไ ด้มี ความหมายเป็ นเพี ย ง
ศิราภรณ์ หากแต่เป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็ นเชื้อสายโนรา และนาฏศิลปิ นที่มีครู นอกจากนี้นาฎศิลปิ นมีความ
ศรัทธาและบูชาเทริ ดในความเชื่อที่ว่าเป็ นครู ละครคนแรกของการแสดง ผูท้ ี่เรี ยนด้านนาฏศิลป์ ไทยจะต้องเข้าพิธี
ไหว้ครู และครอบครู โขน ละคร ซึ่ งผูป้ ระกอบพิธีไหว้ครู จะครอบเทริ ด ในความหมายว่าเป็ นครู ละคร ครอบพระ
ภรตมุนี ในความหมายว่าเป็ นครู ผบู ้ นั ทึกท่าราและถ่ายทอดกระบวนท่าราของพระศิวะให้แก่มวลมนุษย์ และครอบ
พระพิราพ ในความหมายว่า เป็ นปางบาเพ็ญตบะของพระศิวะ การเข้าร่ วมพิธีไหว้ครู และครอบครู เป็ นการมอบตัว
เป็ นศิษย์ ดังนั้นจึงมีการราถวายมือและได้รับการถ่ายทอดท่าราเพลงหน้าพาทย์ หากไม่ผา่ นพิธีไหว้ครู โขน ละคร ครู
จะไม่กล้าถ่ายทอดท่าราให้ ซึ่งเป็ นจารี ตที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
ดังนั้น การอนุรักษ์จารี ตการครอบเทริ ดในพิธีกรรมไหว้ครู เป็ นความเชื่อความศรัทธาของนาฏศิลปิ น ที่ควร
จะสื บสานต่อไป มิใช่เพียงแค่ เฉพาะผูส้ ื บเชื้ อสายโนราเท่านั้น หากแต่มีความเชื่อของนาฏศิลปิ น ที่เชื่อว่าเป็ นครู
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ละครคนแรก และยังเป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และครู ผูถ้ ่ายทอดซึ่ งเป็ นการ
แสดงถึงอัตลักษณ์ของการแสดงโนราหรื อพิธีกรรมอันดีงามให้คงอยูต่ ลอดไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ หลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขานาฏศิ ล ป์ ศึ ก ษา คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ให้คาแนะนาในการเขียนบทความวิชาการ
เอกสารอ้างอิง
ผูจ้ ดั การออนไลน์. กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมเตรี ยมแถลง ยูเนสโกขึน้ ทะเบียน “โนรา” มรดก
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฎศิลป์ ไทย โขนพระ
ราหน้ าหน้ าพาทย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดย
ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์ โรว์กบั กลุ่มที่เรียนโดย
ใช้ วธิ ีสอนแบบปกติ
The Comparative of the Learning Achievement of Secondary 1 (Grade 7) Student in
Thai Dramatic Arts Course of The Male Characters (Khon Phra)
(Nah - Paht Dance) Between the Student Group Who Studied by Using Harrow’ s
practical skill teaching model and Student Group
Who studied by Traditional Instruction.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้รายวิชานาฏศิลป์ ไทย โขนพระ รา
หน้าพาทย์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิ ของแฮร์โรว์ ระหว่างก่อน
เรี ยนกับหลังเรี ยน เพื่อเปรี ยบเทีย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิชานาฏศิลป์ ไทย โขนพระ ราหน้าพาทย์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ และกลุ่ม
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ควบคุมที่เรี ยนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะปฏิบตั ิรายวิชานาฏศิลป์ ไทย โขนพระ
ราหน้าพาทย์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของแฮร์โรว์กบั กลุ่มควบคุม ที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จานวน 2 ห้องจากห้องเรี ยนที่จดั แบบคละความสามารถโดยทาการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม
เป็ นกลุ่มทดลองจานวน 12 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 12 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ จานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ราหน้าพาทย์ 3)
แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่า ที แบบกลุ่มตัวอย่างอิสระ และแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์นกั เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 และ 6 ของกลุ่มทดลองหลังเรี ย นสู งกว่า ก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบตั ิในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์
ของกลุ่มทดลองที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนของแฮร์โรว์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คาสาคัญ: นาฏศิลป์ ไทยโขนพระ เพลงหน้าพาทย์ การสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์
Abstract
The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement between before and after
learning Thai Khon Phra dramatic arts using Harrow’s practical skills of Grade 7 students studying at Suphanburi
College of Dramatic Arts. 2) to compare the learning achievement in Thai Khon Phra Dramatic Arts, Na Phat Song
class between experimental group using practical skills leaning of Harrow and control group using conventional
method of learning of Grade 7 students. 3) to compare the learning achievements of the practical skills in the Thai
Khon Phra Dramatic Arts, Na Phat Song for Grade 7 students between the experimental group by using Harrow's
practical skills teaching model and a control group using conventional teaching method. The participants of the
study involved Mathayom Suksa 1 (Grade 7) students from two mixed-abilities class, studying at Suphanburi
College of Dramatic Arts. The participants were randomly assigned (Group Sampling) into the experimental (n
=12) and control groups (n=12).
The research instrument tools were 1) a plan for learning about Na Phat Song by using the model towards practical
skills of Harrow, consisting of 8 lesson plans. 2) The performance test for Na Phat Song and 3) Practice Skills
Assessment Form. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, and t-tests of Dependent
and Independent Samples.
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The comparison findings showed that the results of the learning achievement in the Thai Khon Phra
Dramatic Arts, Na Phat Song of Grade 7 students in the experimental group with the 1st and 6th lesson plan was
significantly higher than before learning at the .001 level. Moreover, the study revealed that the results of the
learning achievement in the Thai Khon Phra Dramatic Arts, Na Phat Song of Grade 7 students in the experimental
group using Harrow's practical skills teaching model was higher than the control group using a normal teaching
model with statistical significance at the .001 level.
Keyword: Thai Khon Phra Dramatic Arts, Na Phat Song, Teaching Model of Harrow
บทนา
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทาขึ้นเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานในด้านต่างๆ โดยมีหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมตอนต้น (ปรับปรุ งพุทธศักราช
2562) เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ น
สถาบันการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ หลักในการจัดการศึกษาเฉพาะด้านช่างศิลป์ นาฏดุริยางคศิลป์
และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพชั้นสู ง (พุฒิญา อาจหาญ, 2563) ใน
หลักสูตรเพลงหน้าพาทย์เบื้องต้นสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ประกอบไปด้วย เพลงช้า เพลงเร็ว เพลงเชิด
และเพลงเสมอ จะเป็ นเพลง ที่ใช้สาหรับการฝึ กหัดเบื้องต้นสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่บรรจุอยู่ใน
หลักสู ตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี หรื อหลักสู ตรนาฏดุริยางคศิลป์ มัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปรับปรุ งพุทธศักราช 2562) เพลงหน้าพาทย์เบื้องต้นสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 นั้น เป็ นเพลงที่
ใช้ฝึ กในเรื่ องของนาฏยศัพ ท์เ บื้ อ งต้นในส่ วนต่ า งๆของร่ า งกาย ก าลัง ของแขนขา การทรงตัว ความจา การมี
สติปัญญา และยังฝึ กในเรื่ องของสมาธิ อีกด้วย การฝึ กหัดการรานาฎศิลป์ เบื้องต้น โดยเฉพาะผูฝ้ ึ กหัดได้รับคัดเลือก
ให้เป็ นตัวพระ - นาง ต้องผ่านการฝึ กหัดเบื้องต้นการราเพลงช้า เพลงเร็ วก่อน ท่าราในเพลงช้า เพลงเร็ วเป็ นการนา
แม่ท่ามาเรี ยงลาดับโดยมีลีลาเชื่ อมท่าราต่อเนื่ องกันไป ถือว่าเป็ นเพลง บูชาครู ดังนั้น ก่อนที่เรี ยนราเพลงอื่ นๆ
ผูเ้ รี ยนควรจะต้องราเพลงช้า เพลงเร็ วก่อนทุกครั้ง ผูเ้ รี ยนราจะต้องฝึ กหัดราเพลงบูชาครู ให้คล่องแคล่วแม่นยาเพื่อ
เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนเพลงอื่นๆ เพลงเชิด เพลงเสมอ เป็ นเพลงหน้าพาทย์ช้ นั ต้นที่มีกระบวนท่าราคล้ายเพลงช้า
เพลงเร็ วมากที่สุด จึงเป็ นเหตุที่ทาให้การเรี ยนเพลงเชิด เพลงเสมอ ต่อจากเพลงช้า เพลงเร็ ว (กฤษณะ สายสุ นีย ์ และ
คณะ, 2563) ในการจัดการเรี ยน การสอนเพลงช้า เพลงเร็ ว เพลงเชิด และเพลงเสมอ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
แบบปฏิบตั ิผวู ้ ิจยั จึงใช้หลักของทฤษฏีการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ ที่ได้จดั ลาดับขั้นของการเรี ยนรู ้
ทางด้านทักษะ ปฏิบตั ิไว้ 5 ขั้น โดยเริ่ มจากระดับที่ซบั ซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า
การสอนด้วยวิธีการเรี ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์จะเป็ นวิธีที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้
และความเข้าใจในเรื่ องของทักษะปฏิบตั ิได้ดียิ่งขึ้น และเป็ นรู ปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับการ
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จัดการเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้นาฏศิลป์ รายวิชา นาฏศิลป์ ไทยโขนพระโดยจัดลาดับขั้นของการ
เรี ย นรู ้ ท างด้า นทักษะปฏิ บตั ิ ไ ว้ 5 ขั้น ได้แก่ ก ารเลี ยนแบบ การลงมื อกระทาตามคาสั่ง การกระท าอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ การแสดงออกและการกระทาอย่างเป็ นธรรมชาติ กระบวนการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์มี
ความสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ของวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระเนื่องจากการเรี ยนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ไทย
โขนพระเริ่ มจากการ ถอดแบบจากผูส้ อนที่มีกระบวนท่าราที่งดงามและมีแบบแผน ดังนั้นการเลียนแบบซึ่งเป็ น ขั้น
ที่ 1 ของแฮร์โรว์จึงมีความสอดคล้องกับกระบวนการถ่ายทอดท่าราที่เป็ นการสังเกต และปฏิบตั ิตามให้คงความเป็ น
แบบแผนซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ของครู ผถู ้ ่ายทอดเมื่อผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิท่าราตามแล้วครู ผสู ้ อนจะจัดกระบวนท่า และแนะ
แนวทางในการฝึ กหัดปฏิบตั ิท่ารา ให้สวยงาม จนสามารถปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นธรรมชาติ ในการจัดการเรี ยนการสอน
แบบปฏิบตั ิน้ นั การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยครู ตอ้ งศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล
การสร้างเครื่ องมื อวัดให้มี คุ ณภาพ และเกิดผลจากกระบวนการเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้องกับจุ ดประสงค์ข อง
หลักสู ตร รายวิชาเพลงหน้าพาทย์เน้นการปฏิบตั ิทกั ษะการราเพลงหน้าพาทย์ซ่ ึ งเป็ นเพลงที่มีความสาคัญ (ทิศนา
แขมมณี , 2557; ศรั ญญา ศิ ริวรศิ ลป์ , 2558; อุษาพร เสวกวิ และอุบล สรรพัชญพงษ์ , 2563; Boeh & Maeshall, 2018;
Mainwaring & Krasnow, 2016; Torzillo & Sorin, 2018; Tsompanaki, 2019; Lykesas, Tsapakidou & Tsompanaki ,
2018) ดังนั้น รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยวิธีการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์มีกระบวนการเรี ยนการ
สอนที่เป็ นระบบและสอดคล้องกับการสอนนาฏศิลป์ ไทยสามารถนามาใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพลงหน้าพาทย์
ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 เพื่ อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นเพลงหน้าพาทย์ กลุ่มสาระการเรี ย น
นาฏศิลป์ ไทย รายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ
วิธีดาเนินการวิจัย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขน
พระ วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขน
พระ วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จานวน 24 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม
(Group Sampling) แบ่งเป็ น ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1/1 จานวน 12 คน เป็ นกลุ่มทดลอง และชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1/2
จานวน 12 คน เป็ นกลุ่มควบคุม
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจัยครั้ ง นี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ องเพลงหน้าพาทย์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ จานวน 8 แผนการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย 1.1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงช้า และเพลงเร็ ว 1.2)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 ทักษะปฏิบตั ิจงั หวะหน้าทับปรบไก่ และการร้องเพลงสร้อยสน 1.3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ 3 ทักษะปฏิบตั ิท่ารานาฏยศัพท์ และปฏิบตั ิท่ารา เพลงช้า 1.4) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 ทักษะปฏิบตั ิจงั หวะหน้าทับ
สองไม้ และร้องเพลงแม่วอนลูก 1.5) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 ทักษะปฏิบตั ิท่ารานาฏยศัพท์ และปฏิบตั ิท่ารา เพลงเร็ ว
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1.6) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเชิด และเพลงเสมอ 1.7) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 7 ทักษะปฏิบตั ิท่ารานาฏยศัพท์ และปฏิบตั ิท่ารา เพลงเชิด และ 1.8) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 ทักษะปฏิบตั ิ
ท่ า รานาฏยศัพ ท์ และปฏิ บ ัติท่ า ร า เพลงเสมอ 2) แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ เพลงหน้า พาทย์ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 3) แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 3.1) แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิ การร้องทานอง
เพลงสร้อยสน และเพลงแม่วอนลูกได้ 3.2) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ินาฏยศัพท์เพลงหน้าพาทย์เพลงช้า และ
เพลงเร็ ว 3.3) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิท่าราเพลงช้า และเพลงเร็ ว 3.4) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ินาฏย
ศัพท์เพลงหน้าพาทย์เพลงเชิด และเพลงเสมอและ3.5) แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิท่าราเพลงหน้าพาทย์เพลงเชิด และ
เพลงเสมอ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่า ที แบบกลุ่ม
ตัวอย่างอิสระ และแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชานาฏศิ ลป์ ไทยโขนพระ ราหน้ าพาทย์ สาหรั บนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี ก่ อนเรียนและหลังเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง ความรู้
เบื้องต้นเกีย่ วกับเพลงหน้ าพาทย์ เพลงช้ า เพลงเร็ว
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระราหน้าพาทย์สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงช้า เพลงเร็ ว พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
ทดลองก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.34 และหลังเรี ยน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.00 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ t-test
for paired samples test พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นในรายวิชานาฏศิ ล ป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ของกลุ่มทดลองหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งค่า t อยู่ที่
ระดับ 10.383 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ในรายวิชานาฏศิลป์ ไทย โขนพระ ราหน้าพาทย์สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เพลงหน้าพาทย์ เพลงช้า เพลงเร็ว
การทดสอบ
n
x
SD
t
Sig.
ก่อนเรี ยน
12
3.17
1.34
10.383***
.000
หลังเรี ยน
12
9.00
1.13
หมายเหตุ: *** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .001
2. ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้ าพาทย์ สาหรับนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิ ลปสุ พรรณบุรี ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแผนการ จัดการเรี ยนรู้ ที่ 6 เรื่ อง
ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับเพลงหน้ าพาทย์ เพลงเชิด เพลงเสมอ
จากการศึกษาผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระราหน้าพาทย์สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6
เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเชิด เพลงเสมอ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
ทดลองก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13 และหลังเรี ยน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.17 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ t-test for
paired samples test พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นในรายวิ ชานาฏศิ ล ป์ ไทยโขนพระ เพลงหน้า พาทย์ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 ของกลุ่มทดลองหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่งค่า t อยู่
ที่ระดับ 14.123 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เพลงหน้าพาทย์ เพลงเชิด เพลงเสมอ
การทดสอบ
n
x
SD
t
Sig.
ก่อนเรี ยน
12
4.00
1.13
14.123*** .000
หลังเรี ยน
12
9.17
.58
หมายเหตุ: *** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .001
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้ าพาทย์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่ างก่ อนเรียนและหลังเรียน ในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับเพลง
หน้ าพาทย์ เพลงช้ า เพลงเร็ว และแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่ อง ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับเพลงหน้ าพาทย์ เพลงเชิด
เพลงเสมอ
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงช้า เพลงเร็ ว และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 6 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลง
หน้าพาทย์ เพลงเชิด เพลงเสมอ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนโดยรวมก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24 และหลังเรี ยนโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.09 จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .85 เมื่อทดสอบโยใช้สถิติ t-test for Paired Samples test พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในรายวิชา นาฎศิลป์ ไทยโขนพระ เพลงหน้าพาทย์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ 6 ของกลุ่ม ทดลองหลัง เรี ย นสู งกว่า ก่อนเรี ยนซึ่ ง ค่า t อยู่ที่ระดับ 12.253 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เพลงหน้าพาทย์ เพลงช้า เพลงเร็ว และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลง
เชิด เพลงเสมอ
การทดสอบ
n
S.D.
t
Sig
x
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ 6
ก่อน
12
3.59
1.24
12.253***
.000
หลัง
12
9.09
.85
หมายเหตุ: *** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .001
4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ เพลงหน้ าพาทย์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่ างกลุ่มทดลองเรี ยนโดยใช้ รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์ โรว์ และกลุ่มควบคุมที่
เรียนโดยใช้ วิธีการสอนแบบปกติ ในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับเพลงหน้ าพาทย์ เพลง
ช้ า เพลงเร็ว และแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่ อง ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับเพลงหน้ าพาทย์ เพลงเชิด เพลงเสมอ
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จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ เพลงหน้า
พาทย์สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ระหว่างก่ อนเรี ยนและหลัง เรี ยนในแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ 1 เรื่ อง
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงช้า เพลงเร็ ว และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 6 เรื่ อง ความรู ้ เบื้ องต้น
เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงเชิด เพลงเสมอ พบว่า กลุ่มทดลอง มีคะแนนโดยรวมก่อนเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.09
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .85 และหลังเรี ยนโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.72 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 เมื่อทดสอบโยใช้สถิติ T-test for Paired Samples Test
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชานาฎศิลป์ ไทยโขนพระ เพลงหน้าพาทย์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ 6 ของกลุ่ม ทดลองหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่ งค่า t อยู่ที่ระดับ 13.97 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เพลงหน้าพาทย์ เพลงช้า เพลงเร็ว และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลง
เชิด เพลงเสมอ
การทดสอบ
n
S.D.
t
Sig
x
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 และ 6
กลุ่มทดลอง
12
9.09
.85
13.97***
.000
กลุ่มควบคุม
12
5.72
1.58
หมายเหตุ: *** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .001
โดยผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระราหน้าพาทย์
สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิ ลปสุ พรรณบุรี ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 1 และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ เพลงช้า เพลงเร็ ว มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พุฒิญา อาจหาญ (2563) ที่ศึกษาเรื่ องการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของแฮร์
โรว์ เพื่อเสริ มสร้างทักษะปฏิบตั ิ ราวงมาตรฐาน ของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติมีระดับที่ .05 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของรสสุ คนธ์ เพ็ญเนตร (2561) ที่ศึกษาเรื่ องการพัฒนาทักษะปฏิบตั ินาฏยศัพท์และภาษาท่า โดยใช้การ
เรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI ร่ วมกับแนวคิดการสอนปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยน เรื่ อง นาฏยศัพท์และภาษาท่า โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI
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ร่ วมกับแนวคิดการสอนปฏิบตั ิ ของแฮร์ โรว์ มี ผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ จิตรา วิลยั ศร (2560) ที่ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปฏิบตั ิท่า
ราเพลงงามแสงเดือนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/3 โดยใช้วิธีการฝึ กสอนแบบ. เพื่อนช่วยเพื่อน ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการฝึ กสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปฏิบตั ิท่ารา
เพลงงามแสงเดือนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
5. ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางด้ านทักษะปฏิบัติในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระโดยกลุ่มทดลองใช้ รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์ โรว์ กบั กลุ่มควบคุมโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบตั ิในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ โดยกลุ่ม
ทดลองใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์กบั กลุ่มควบคุมโดยใช้รูปแบบการเรี ยน การสอนแบบปกติ
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางด้านปฏิบตั ิในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของ
แฮร์โรว์ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.08 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.44 และ
กลุ่มควบคุมโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.17 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85 เมื่อทดสอบโดยใช้สถิติ t - test for Paired Samples Test พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
ทักษะปฏิบตั ิในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ เพลงหน้าพาทย์สาหรั บ นัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ของกลุ่ม
ทดลองโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์สูงกว่ากลุ่มควบคุมโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ปกติ ซึ่ ง ค่ า t อยู่ที่ ระดับ 50.064 อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของวรรณดี ธานี รัตน์ และวัฒนา รั ตนพรหม (2560) ที่ ศึ ก ษาเรื่ องการพัฒนาชุ ดกิ จกรรม เรื่ อง การรา
มโนราห์โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ความเหมาะสมของชุด
กิจกรรม เรื่ อง การรามโนราห์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ มีค่าดัชนีความเหมาะสม
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยของประชากร เท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรมีค่าเท่ากับ .26 และค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (IOC) เท่ากับ 1.00 และมีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีค่า
E1/E2 เท่ากับ 90.98/84.16 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยชุด
กิจกรรม เรื่ อง การรามโนราห์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมีเฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 11.00±1.29 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยน เท่ากับ 25.23±0.90 และงานวิจยั ของพุฒิญา อาจหาญ (2563) ที่ศึกษาเรื่ องการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิดของแฮร์ โรว์ เพื่อเสริ มสร้างทักษะปฏิบตั ิ ราวงมาตรฐาน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่า
นักเรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิการราวงมาตรฐาน โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์อยูร่ ะดับดีมากกว่ากลุ่ม
ที่สอนแบบปกติ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lykesas, Tsapakidou & Tsompanaki (2018) ที่ศึกษาการ
เต้น ร าเชิ ง สร้ า งสรรค์เ ป็ นวิ ธี ก ารเติ บ โตและการพัฒ นาทัก ษะการเคลื่ อ นไหวขั้น พื้ น ฐานส าหรั บ เด็ ก ในชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนประถมศึกษาในกรี ซ พบว่า การเต้นเชิงสร้างสรรค์ ทาให้มีการพัฒนาทักษะการ
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เคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กในชั้นประถมศึกษาได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Boeh & Maeshall (2018)
ที่ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้การเต้นรา แบบลาโบเตชัน่ ในการเรี ยนเต้นรา พบว่า กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
เต้นราแบบลาโบเตชัน่ มีพฒั นาการด้านการเต้นราสู งกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนบรรยายประกอบการสาธิต
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบตั ิรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ราหน้าพาทย์สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองโดยใช้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์กบั
กลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ
การทดสอบ
n
x
SD
t
Sig.
กลุ่มทดลอง
12
77.08
1.44
50.064*** .000
กลุ่มควบคุม
12
43.17
1.85
หมายเหตุ: *** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .001
สรุปผล
จากผลการศึกษา พบว่า การจัดการเรี ยน และปฏิบตั ิในรายวิชานาฏศิลป์ โขนพระ โดยใช้รูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบตั ิของแฮร์โรว์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นการสร้างนวัตกรรมและ แนวการสอนในรู ปการ
เรี ยนการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ ดังนั้น ผูส้ อนจะต้องศึกษาทักษะพื้นฐานด้านทักษะจังหวะของผูเ้ รี ยน และ
การจัดการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิในรายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก็เป็ นการพัฒนาทักษะทางด้านปฏิบตั ิท่าราเพื่อช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กิจกรรมการสอนเป็ นกลุ่ม จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะ
ปฏิบตั ิตนเองได้อย่างต่อเนื่ องมากขึ้น ดังนั้น ในอนาคตควรมีพฒ
ั นานวัตกรรมการสอน เพลงหน้าพาทย์สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ ในเพลงหน้าพาทย์เพลงอื่นๆ โดยใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนทัก ษะปฏิ บ ัติข องแฮร์ โ รว์ รวมถึ ง ควรทาการศึ ก ษาประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเรี ย นรู ้ ทัก ษะปฏิ บัติ
เพลงหน้าพาทย์สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รายวิชานาฏศิลป์ ไทยโขนพระ โดยใช้รูปแบบ การสอนทักษะ
ปฏิบตั ิของแฮร์ โรว์ดา้ นความรู ้ และทักษะปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนโดยการทดสอบผลการเรี ยนระหว่างเรี ยนเป็ นระยะๆ
พร้อมกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยนาฎศิลปสุ พรรณบุรี ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บรวบรบมข้อมูลในการทาวิจยั ใน
ครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้คาแนะนาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบและประเมินประสิ ทธิภาพการรับแรงดัดของตงไผ่ที่ไม่เสริ มแท่น
รองรับ เปรี ยบเทียบกับตงที่เสริ มแท่น รองรับ ทดสอบโดยใช้ท่อนไผ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30-32 มิลลิเมตร
ความยาว 1.20 เมตร ทาหน้าที่เป็ นตง วางพาดบนท่ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิ เมตร ความหนา 5
มิลลิเมตร ทาหน้าที่เป็ นคาน โดยมีช่วงพาด 100 มิลลิเมตร การยึดต่อทาโดยการเจาะรู ทะลุคานและตง โดยแบ่งชุด
ทดสอบออกเป็ น 2 แบบ คือ ชุดตงแบบที่ไม่มีแท่นรองรับ และชุดตงแบบที่มีแท่นรองรับ โดยใช้ไผ่ท่อนเดียวกัน
จานวน 10 ท่อน สาหรั บแท่นรองรั บใช้การขึ้นรู ปด้วยเครื่ องพิมพ์สามมิ ติเว้า ครึ่ งวงกลมทั้งสองด้านตั้งฉากกัน
ทดสอบประสิ ทธิภาพการรับแรงโดยการโหลดน้ าหนักที่ก่ ึงกลางด้วยแม่แรงไฟฟ้าผ่านตราชัง่ ดึง เมื่อทาการดึงคาน
ลงจนถึ งระยะที่ กาหนดแล้วอ่านค่าน้ าหนัก จากนั้นจึ งนาค่าน้ าหนักที่ ได้ของชุ ดทดสอบทั้งสองชุ ดมาเฉลี่ ย เพื่ อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการรับน้ าหนัก จากการวิจยั พบว่า ชุดตงแบบที่ไม่มีแท่นรองรับ มีค่าการรับน้ าหนักเฉลี่ยที่
17.69 กิโลกรัม ชุดตงแบบที่มีแท่นรองรับ มีค่าการรับน้ าหนักเฉลี่ยที่ 22.05 กิโลกรัม ซึ่ งการใช้แท่นรองรับที่ตง
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรับน้ าหนัก ได้ร้อยละ 24.6 ส่ งผลให้สามารถใช้ตงไผ่ขนาดเดิมได้โดยมีช่วงพาดมาก
ขึ้น หรื อสามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างตงมากขึ้น เป็ นการลดปริ มาณวัสดุในการก่อสร้างจากพื้นถิ่นลง
คาสาคัญ: ไผ่ ตง ฐานรองรับ
Abstract
The objective of a research for comparison and evaluation the joist bending strength efficiency between nonsupporting plate and supporting plate. Testing by using the diameter bamboo 30 – 32 mm. and 1.20 m. length be
worked to the joist that lay on an aluminum tube diameter 40 mm. and 5 mm. thickness be worked to the beam
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with 100 mm. of span. Connecting by penetrate with the beam and the joist, that divided to 2 ways. First, the joist
without supporting plate and second, the joist with supporting plate. The supporting plate are made by 3D printing
machine, which are half circle shapes at the left and the right side of the joist. Efficiency testing process by laying
10 bamboos on the joists and weighted at the middle with the electric magnet on a spring balance. When pull down
the beam to the designated point and record the average of 2 ways testing to compare loading efficiency of the joist
with supporting plate and the joist without supporting plate. The result, the joist without supporting plate has the
average loading is 17.69 Kgs. And the joist with supporting plate has the average loading is 22.05 Kgs. Conclusion,
the joist with supporting plate has a 24.6 percentage of loading efficient increasing. Lead to the distance between
the joists are increased and the local construction materials reduction.
Keyword: Bamboo, Joist, Support
บทนา
ในงานสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นนั้น วัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างมักเป็ นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ (Roxana, 1990) ซึ่งวัสดุจากพืชเป็ นแหล่งวัสดุหนึ่ งที่
หาได้ง่ายโดยเฉพาะในเขตร้อน มีการใช้งานทั้งจากกลุ่มพืช เช่น การใช้ไม้แปรรู ปในพืชใบเลี้ยงคู่รวมทั้งใบเลี้ยง
เดี่ยว เช่น การใช้วสั ดุ จากต้นตาล ซึ่ งตาลนั้นใช้ประโยชน์ได้ต้ งั แต่การบริ โภคผล น้ าตาล การใช้ลาต้นที่มีความ
แข็งแรงสามารถนามาชิ้นเป็ นโครงสร้างอาคารได้ ก้านเบา แข็ง ทาเครื่ องเรื อนได้ สาหรับใบสามารถใช้มุงฝาหรื อ
หลังคาได้หลายรู ปแบบ (ศรันย์ สมันตรัฐ, 2553) ในจังหวัดเพชรบุรีมีการสร้างยุง้ ฉางด้วยแผ่นไม้ตาลพาดบนคาน
โดยไม่มีตง สามารถรับน้ าหนักของข้าวเปลือกได้ แสดงถึงความแข็งแรงของไม้ตาล นอกจากตาลแล้ว ไผ่ยงั เป็ น
วัสดุที่ถูกนามาใช้งานทั้งในงานสถาปัตยกรรมและการประยุกต์การใช้งานอื่นๆ หลากหลายรู ปแบบ เนื่องจากไผ่น้ นั
เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ท่อน้ าเลี้ยงกระจายตัวอยู่ในเนื้ อไผ่ลกั ษณะเป็ นเส้นใยเรี ยงตัวตามยาวขนาดกับลาไผ่ ทาให้มี
ความสามารถในการรับแรงดึงขนานเสี้ ยนสู ง โดย Andy (2020) พบว่าเส้นใยบริ เวณผิวเปลือกของลาไผ่น้ นั สามารถ
รับแรงดึงได้มากกว่าส่ วนที่อยู่ภายใน นอกจากนี้ Richard (2019) ยังได้พฒั นาวิธีการยึดต่อไผ่ดว้ ยประกับรู ปครึ่ ง
วงกลมจากเหล็ก เพื่อช่วยรับโมเมนต์ดดั ที่มุม เมื่อทาการให้น้ าหนักเป็ นมุมเอียง 45 องศา ในจุดต่อแบบตั้งฉากทาให้
ได้ประสิ ทธิภาพสู งกว่าการเติมปูนทรายในตาแหน่งที่มีการร้อยสลักเกลียวมากถึง 2.5 เท่า การพิมพ์สามมิติยงั ถูก
นามาประยุกต์ใช้กบั การเชื่อมต่อไผ่ โดย Romain (2021) ได้นาหลักการทางานของคลิปล็อคพลาสติกที่นิยมในสาย
กระเป๋ าหรื อสายรัดที่มีลกั ษณะแบน โดยขึ้นรู ปพลาสติกที่มีกา้ นสลักสัมพันธ์กบั ขนาดของรู เจาะของท่อนไผ่ เมื่อ
สลักพลาสติกเกี่ยวล็อคกับไผ่พบว่ า สามารถรับแรงดึ งได้ 0.99 กิโลนิ วตัน ซึ่ งการพิมพ์สามมิ ติน้ ันสามารถปรั บ
ขนาดให้มีความเหมาะสมกับขนาดของไผ่ได้ ในการศึกษาด้านการรับแรงดัดในไผ่น้ นั Luís (2022) ได้ทดสอบแรง
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ดัดไผ่โมโซที่เป็ นลาตันโดยเปรี ยบเทียบระหว่างไผ่ที่มีรอยร้าวและไม่มีรอยร้าวจานวน 6 ตัวอย่าง โดยการใช้ไผ่พาด
ช่วงพาด 1 เมตร ระหว่างฐานรองรับ แบบบานพับ (Hinge) ทั้งสองข้าง และให้น้ าหนักเป็ นจุดที่ก่ ึงกลางช่วงพาด
พบว่าไผ่ที่มีรอยร้าวมีความแข็งตึง (Stiffness) ลดลงร้อยละ 63 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไผ่ที่ไม่มีรอยร้าว
ในประเทศไทยนั้น เนื่ องจากตั้งอยู่ในเขตร้ อนชื้ นจึ งมี แหล่งวัส ดุ ก่อสร้ างจากพืชหลากหลายชนิ ด โดย
โครงสร้างหลักของอาคารจากวัสดุพ้ืนถิ่นนั้น มีการใช้ไม้จริ งในเรื อนเครื่ องสับ และการใช้ไผ่ในเรื อนเครื่ องผูก ซึ่ง
สั ณ ฐานของวัส ดุ เ หล่ า นี้ มี ล ัก ษณะเป็ นท่ อ นยาวจึ ง สอดคล้อ งกับ ระบบโครงสร้ า งกรอบ (Frame structure) ที่
ประกอบด้วยชิ้ นส่ วนเส้ นตรงมาประกอบเป็ น เสา คาน ตง พื้ น แต่ ล ัก ษณะของไผ่มี ค วามแตกต่ า งกับ ไม้จ ริ ง
เนื่ องจากไม้จริ งผ่านการแปรรู ปก่อนการประกอบเป็ นตัวเรื อน แต่ละชิ้นส่ วนจึงมีลกั ษณะเป็ นแผ่นหรื อมีหน้าตัด
สี่ เ หลี่ ย ม ในขณะที่ ไ ผ่ ม ัก ใช้ไ ผ่ เ ต็ ม หน้า ตัด เดิ ม ซึ่ งมี ล ัก ษณะหน้า ตัด เป็ นทรงกระบอก ท าให้ ต าแหน่ ง ของ
องค์ประกอบหลักที่ตอ้ งการการรับกาลัง มีจุดสัมผัสเล็กกว่าไม้ที่เป็ นแผ่นหรื อหน้าตัดสี่ เหลี่ยมอย่างในเรื อนเครื่ อง
สับ การเสริ มแท่นรองรับที่มีรูปทรงรับกับคานและตงทรงกระบอกเป็ นการเพิ่มจุดสัมผัสที่มีความเป็ นไปได้ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปลี่ยนรู ปของตง โดยตงนั้นเป็ นองค์ประกอบที่รับแรงดัดจากการพาดตัวระหว่างคานทั้ง
สองข้างที่วางตั้งฉากกัน ซึ่ งจุดสัมผัสของชิ้นส่ วนทรงกระบอกที่มีจุดสัมผัสจุดเดียวจะมีพฤติกรรมการรับน้ าหนักที่
ฐานแบบบานพับซึ่งไม่มีโมเมนต์ตา้ นกลับ หากปรับรู ปแบบแท่นรองรับที่ เสริ มช่องว่างที่รอยต่อจะสามารถทาให้
ฐานรองรับสร้างโมเมนต์ตา้ นกลับและช่วยตงรับโมเมนต์ดดั บางส่ วน ทาให้ตงมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นได้ งานวิจยั นี้
จึงทดลองโดยการสร้างแท่นรองรับรอยต่อบริ เวณตง (Joist) และคาน (Beam) ที่ทาจากไผ่ เพื่อหาประสิ ทธิภาพการ
รับแรงดัดที่เพิ่มขึ้นระหว่างตงที่ไม่เสริ มแท่นรองรับ เปรี ยบเทียบกับตงที่เสริ มแท่นรองรับ
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบและประเมินประสิ ทธิภาพการรับแรงดัดที่ฐานรองรับของตงไผ่กบั คานทรงกระบอกแบบ
ที่ไม่เสริ มแท่นรองรับ กับแบบที่เสริ มแท่นรองรับ
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ทาการทดสอบโดยคัดท่อนไผ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30-32 มิลลิเมตร ความยาว 1.20 เมตร ทา
หน้าที่เป็ นตง วางพาดบนท่ออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร ความหนา 5 มิลลิเมตร ทาหน้าที่เป็ น
คาน โดยมีช่วงพาด 100 มิลลิเมตร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนรู ปในคานอลูมิเนียมน้อยที่สุด
การยึดต่อทาโดยการเจาะรู ขนาด 6 มิลลิเมตร ทะลุคานและตง โดยมีระยะห่างรู เจาะระหว่างปลายตงทั้งสอง
ข้าง 0.95 เมตร ขันโดยมีแหวนรอง ใช้แรงสู งสุ ดในการขัน 0.5 กิโลกรัม-เมตร โดยแบ่งชุดทดสอบออกเป็ น 2 แบบ
คือ แบบที่มีแท่นรองรับ และแบบที่ไม่มีแท่นรองรับ โดยใช้ไผ่ท่อนเดียวกัน จานวน 10 ท่อน สาหรับแท่นรองรับใช้
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การขึ้นรู ปด้วยเครื่ องพิมพ์สามมิติเว้าครึ่ งวงกลมทั้งสองด้านตั้งฉากกัน ด้านล่างที่สัมผัสกับคานมีรัศมีความโค้ง 40
มิลลิเมตร ด้านบนที่สัมผัสกับตง มีรัศมีความโค้ง 31 มิลลิเมตร

รู ปที่ 1 แท่นรองรับจากการขึ้นรู ปด้วยเครื่ องพิมพ์สามมิติเว้าครึ่ งวงกลมทั้งสองด้านตั้งฉากกัน

รู ปที่ 2 การประกอบแท่นรองรับระหว่างตงไผ่และคานอลูมิเนียม
การทดสอบใช้การพาดชุดคานบนโครงเหล็กรู ปพรรณ ยึดคานทั้งสองด้านด้วยแคลมป์ (Clamp) เพื่อไม่ให้
คานบิดตัวตามแนวแกน โหลดน้ าหนักที่ก่ ึงกลางด้วยแม่แรงไฟฟ้ าผ่านตราชัง่ ดึง โดยติดตั้งเสาขนาดเล็กจากการ
พิมพ์สามมิติ มีเครื่ องหมายระยะห่าง 1/360 ของช่วงพาด เป็ นระยะการแอ่นตัวที่ยอมให้ของคาน ซึ่งมีระยะที่กาหนด
ไว้ที่ 2.6 มิลลิเมตร ใช้เลเซอร์ช้ ีที่จุดที่ทาเครื่ องหมายไว้ เมื่อทาการดึงคานลงจนถึงระยะที่กาหนดแล้วอ่านค่าน้ าหนัก
จากนั้นจึงนาค่าน้ าหนักที่ได้ของชุดทดสอบทั้งสองชุดมาเฉลี่ย เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการรับน้ าหนักของชุด
ตงที่มีแท่นรองรับ กับชุดที่ไม่มีแท่นรองรับ
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รู ปที่ 3 การชี้ตาแหน่งด้วยเลเซอร์

รู ปที่ 4 จุดทดสอบการโหลดน้ าหนักที่ก่ ึงกลางด้วยแม่แรงไฟฟ้าผ่านตราชัง่ ดึง
ผลการวิจัย
จากการทดสอบ เมื่อเปรี ยบเทียบผลการรับน้ าหนักระหว่างชุดตงแบบที่มีแท่นรองรับและชุดตงแบบที่ไม่มี
แท่นรองรับ พบว่าชุดตงที่มีแท่นรองรับ มีค่าการรับน้ าหนักเฉลี่ยที่ 22.05 กิโลกรัม ชุดตงแบบที่ไม่มีแท่นรองรับ มี
ค่าการรับน้ าหนักเฉลี่ยที่ 17.69 กิโลกรัม ซึ่ งการใช้แท่นรองรับที่ตง สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรับน้ าหนัก ได้
ร้อยละ 24.64
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ตารางที่ 1 ผลการรับน้ าหนักของการทดสอบตงแบบมีแท่นรองรับและไม่มีแท่นรองรับ
ตัวอย่างที่
น้าหนักที่รับได้ของตงแบบมีแท่นรองรับ น้าหนักที่รับได้ของตงไม่มีแท่น
(kg)
รองรับ
(kg)
1
24.60
20.30
2
20.90
16.70
3
21.40
17.00
4
20.20
15.70
5
20.70
16.50
6
20.10
15.50
7
22.20
17.50
8
24.30
20.10
9
24.80
20.50
10
21.30
17.10
22.05
17.69
ค่าเฉลีย่
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการทดสอบพบว่ า แท่ น รองรั บ เสริ มช่ อ งว่ า งบริ เวณจุ ด สั ม ผัส ระหว่ า งตงกับ คานไผ่ ห รื อวัส ดุ
ทรงกระบอกอื่น ๆ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตงได้ร้อยละ 24.64 ทาให้สามารถใช้ตงไผ่ขนาดเดิมได้โดยมีช่วง
พาดมากขึ้น หรื อสามารถเพิ่มระยะห่ างระหว่างตงให้มากขึ้น เป็ นการลดปริ มาณวัสดุในการก่อสร้างจากพื้นถิ่ นลง
แต่เนื่องจากไผ่เป็ นวัสดุที่มีขนาดไม่แน่นอนเหมือนวัสดุอุตสาหกรรม แม้การสร้างแท่นรองรับจากการพิมพ์สามมิติ
จะสามารถปรับขนาดให้พอดีกบั ขนาดของไผ่ได้ แต่ในการใช้ก่อสร้างจริ งจะมีอุปสรรคในการเลือกชิ้นแท่นรองรับ
ให้พอดีกับไผ่ใ นแต่ล ะตาแหน่ ง การพัฒนาวัส ดุ เสริ มรองรับเพื่ อทาหน้าที่เป็ นปะเก็ นในการถ่ายเทแรงบริ เ วณ
ช่ องว่างระหว่า งไผ่กับ แท่นรองรั บ เป็ นแนวทางที่ ส ามารถท าการวิ จยั ต่ อไปได้ นอกจากนี้ แท่ นรองรั บสามารถ
กาหนดแนวตั้งฉากระหว่างท่อนไผ่ท้ งั สองท่อนได้ ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้ในการกาหนดองศาการต่อท่อนไผ่
สาหรับรอยต่อของโครงสร้างที่มีองศาเฉพาะ เช่น มุมระหว่างจันทันทั้งสองข้างบริ เวณอกไก่ ก็เป็ นองค์ประกอบที่
สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเป็ นปรากฏการณ์อย่างหนึ่ งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนชาวอีสานอันเนื่ องจากผล
พวงของสงครามเวียดนามและบริ บทของเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้ในหลายจังหวัดของภูมิภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อเช่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสี มา เป็ นต้น งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบบ้า นพัก อาศัย ที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากการแต่งงานข้า มวัฒ นธรรม และเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบบ้านพักอาศัยที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนในเขตภูมิภาคอีสานซึ่งแวดล้อมด้วยบริ บทของการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรม กระบวนการวิจยั ประกอบด้วยการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 2 ส่ วนคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่ การสัมภาษณ์และกรณี ศึกษา) และข้อมูลทุติยภูมิ (เอกสาร บทความ และงานวิจยั )
โดยส่ วนของข้อมูลปฐมภูมิน้ นั มาจากตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 13 ตัวอย่างกระจายอยู่ใน 3 อาเภอของจังหวัดอุดรธานี
คือ อาเภอบ้านดุง อาเภอหนองวัวซอ และอาเภอเพ็ญ ผลการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วนพบว่า ส่วนที่1 รู ปแบบบ้านพัก
อาศัยที่ทาการศึกษามีลกั ษณะที่สอดคล้อ งกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมอีสานแบบที่ได้รับอิทธิพลชาวเมือง (หลัง
รัชสมัยรัชกาลที่ 6) (Sutthitham, T., 2001:228) แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะของบ้านพักอาศัยตามการใช้งานและ
รสนิ ย มของคู่ สมรส ซึ่ ง ส่ วนใหญ่จะออกแบบบ้านพักอาศัย ให้มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับรู ปแบบบ้านพักอาศั ยใน
ภูมิลาเนาของฝ่ ายสามีในต่างประเทศ ในส่ วนของกระบวนการการออกแบบจะเกิดจากทั้งสามีหรื อภรรยาหรื อทั้ง
สามีและภรรยาเป็ นผูอ้ อกแบบร่ วมกันและบางส่ วนใช้บริ ษทั สถาปนิ กเป็ นผูอ้ อกแบบ ดังนั้นผลการศึกษาในส่ วนที่
2 ผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอรู ปแบบบ้านพักอาศัยเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจสาหรับคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมให้มี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานของพื้นที่ดว้ ยกันทั้งหมด 3 รู ปแบบ คือ 1) บ้าน

1

บทความนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เดี่ยว 1 ชั้น ใช้งบประมาณเฉลี่ย 9,250 บาทต่อตารางเมตร 2) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ใช้งบประมาณเฉลี่ย 14,000 บาทต่อ
ตารางเมตรและ 3) บ้านเดี่ยวใต้ถุนสูง ใช้งบประมาณเฉลี่ย 13,000 บาทต่อตารางเมตร
คาสาคัญ:รู ปแบบอาคาร บ้านพักอาศัย การสมรสข้ามวัฒนธรรม อีสาน
Abstract
Cross cultural marriage is one of the phenomena occurring in the north east community of Thailand as a
consequence of Vietnam’s war and the changing socio-economic environment in many provinces in this area such
as Roi Et, Buri Rum, Khon Kaen, Udon Thani and Nakhon Ratchasima. This research aims at studying the
residence formats affected by cross cultural marriage and suggesting the design of residence consistent with the
northeastern community traits surrounded by the context of crossed country marriage. The research methodology
consists of studying and digging into 2 aspects. The primary data are questionnaires regarding marriage satisfaction
by interviewing and case studies. The secondary data are documents, articles, and research papers. There are 13
observations in the primary data in three districts of Udon Thani province, which are Ban Dung, Nong Wua So and
Phen. The results comprise 2 sections. First, the residence formats in this study correspond to the northeastern
architecture influenced by locals (after King Rama VI Reign) (Sutthitham, T., 2001:228), but have been adapted
for usability and spouse’s taste. The majority of residences are similar to those in husband’s hometowns. Either,
husbands, wife, both, or architecture companies take part in design. Second, the residence formats are suggested as
a guidance for couples from cross cultural marriage to be consistent with community life, and help area utilization
in three ways, i.e., a one-floor detached house costing 9,250 bahts/sq.m., a two-floor detached house costing
14,000 bahts/sq.m., and a one-floor detached house with high space under the house costing 13,000 bahts/sq.m.
Keywords: The pattern of building, residential building, cross cultural marriage, ISAN, north eastern of Thailand
บทนา
ลักษณะชุมชนเดิมของอีสานหรื อภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนั้นโดยส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะครอบครัวขยายที่
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครัวเรื อนและชุมชนอย่างใกล้ชิดส่ งผลให้การสร้างบ้านพักอาศัยหรื อเฮือน (เรื อน)ในภาค
อีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการใช้
งานของพื้นที่เป็ นอย่างมาก
อย่า งไรก็ ต ามด้ว ยสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอัน เนื่ อ งจากโลกาภิ ว ัต น์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิ ดปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่สังเกตเห็ นได้ชัดในเขตพื้นที่ ภูมิภาคอี สาน
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หลายจังหวัดทาให้เกิดคาถามต่องานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบบ้านพักอาศัยของคู่สมรสกลุ่มนี้ ว่ามีรูปแบบที่แตกต่างไป
จากเดิ ม หรื อไม่ อย่า งไร เนื่ องจากการแต่ ง งานข้า มวัฒนธรรมนั้นได้ก่ อให้เกิ ดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม ความเป็ นอยูแ่ ละอาจส่ งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของบ้านพักอาศัยของคู่สมรสกลุ่มนี้ ได้อีกด้วย ดังนั้นการได้ทราบและ
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริ บทนี้ จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู ้ทางสถาปัตยกรรมซึ่งนับเป็ นส่ วนหนึ่งในวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่และช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคได้อีก
ด้วย
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
เนื่องด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื อภาคอีสานซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล
ทะเล อากาศร้อนและแห้งแล้ง การตั้งถิ่นฐานโดยมากตั้งแต่อดีตของชุมชนจึงเลือกที่ต้ งั ซึ่ งใกล้แหล่งน้ ามากที่สุด
เพื่อประโยชน์ในการดารงชีพและการทาการเกษตรซึ่ งเป็ นอาชี พหลักของชุมชน ส่ งผลทาให้ลกั ษณะบ้านเรื อน
อีสานไทย-ลาวมีความแตกต่างไปจากบ้านเรื อนในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ลกั ษณะโดยทัว่ ไปของเฮือนหรื อบ้านพักอาศัย
พื้นถิ่นอีสานไทย-ลาวนั้นจะมีการยกเสาสู งใต้ถุนโล่ง เพื่อให้ลมผ่านได้สะดวก โดยตัวเรื อนจะมีฝาปิ ดกั้นเฉพาะ
ส่ วนที่ เป็ นเรื อนนอนและกั้นด้านนอกเป็ นบางส่ วน ทั้งนี้ เรื อนพื้นถิ่ นอี สานอาจแบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้
(Jiramanee, S., 2001:221)
1. เรื อนแฝดมีเรื อนโข่ง มีลกั ษณะเป็ นเรื อนสองหลังปลูกสร้างคู่กนั โดยมีระเบียงหรื อเรื อนโข่งกั้นระหว่าง
เรื อนทั้งสองหลังนั้น ทาให้ตวั เรื อนโข่งซึ่ งมีโครงสร้างเป็ นของตนเองเกิดเป็ นพื้นที่ว่างและสามารถรื้ อย้ายไปปลูก
ในพื้นที่อื่นได้
2. เรื อนเดี่ยวไม่มีเรื อนโข่ง จะเป็ นเรื อนที่มีขนาดเล็กกว่าเรื อนแฝด ส่วนประกอบของเรื อนมีเพียงเรื อนนอน
เพียงหลังเดียว แต่จะมีการต่อชานและร้านแอ่งน้ าด้านหน้าเฉลียง เพื่อเป็ นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมขึ้นมา
3. เรื อนชัว่ คราว เกิดขึ้นเมื่อเป็ นการออกเรื อนใหม่ของครอบครัวที่อาจยังมีฐานะไม่มนั่ คงพอ เพื่อใช้เป็ นที่
พักอาศัยชัว่ คราว โดยไม่มีการกั้นห้อง โดยเรื อนชัว่ คราวนี้ อาจเกิดจากการต่อเติมจากอาคารเดิม เช่น การต่อเติมเพิง
จากเล้าข้าวจะเรี ยกว่า เกยต่อเล้า หรื อการสร้างเป็ นกระต๊อบเล็กๆ ซึ่ งอาจเรี ยกว่า ตูบ โดยใช้วสั ดุที่สามารถหาได้
โดยทัว่ ไปในท้องถิ่นมาใช้ในการต่อเติม
ด้านองค์ประกอบของเรื อน สามารถแยกพิจารณาได้เป็ น 3 ส่วนคือ (Jiramanee, S., 2001:225)
1. ส่ วนประกอบของเรื อนและเนื้ อที่ใช้สอยหลักที่สาคัญได้แก่ ตัวเรื อนใหญ่ ชานโล่งที่มีหลังคาคลุม ชาน
แดด (สาหรับปูเสื่ อ นัง่ พักผ่อนและรับประทานอาหาร) เรื อนครัว ร้านแอ่งน้ าและยุง้ ข้าว (Klungboonkrong V. and
Petsunghan P., 2003:27) ซึ่งรู ปแบบของส่ วนประกอบของเรื อนนี้จะเป็ นไปโดยเรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน
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2. โครงสร้างเสาและพื้น รวมถึงฝาเรื อน ซึ่ งประกอบไปด้วย เสาเฮือนซึ่ งเป็ นเสาหลักที่ทาหน้าที่ใ นการ
รองรับน้ าหนักของตัวเรื อน เสาแฮก (เสาแรก) และเสาขวัญ (เสาโท) เป็ นเสาเรื อนที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม โดย
เสาทั้งสองจะผูกเสาด้วยสิ่ งที่เป็ นมงคลแก่ตวั เรื อนและผูพ้ กั อาศัย และจะใช้เป็ นเสาคู่หนึ่ งของเรื อนนอนที่จะสร้าง
ขึ้น นอกจากนี้ยงั มีเสาค้ า ซึ่งจะเป็ นเสาที่รับน้ าหนักตัวเรื อนและมีตาแหน่งอยูใ่ ต้พ้นื
3. โครงสร้างและส่ วนประกอบของหลังคา โดยส่ วนใหญ่เป็ นหลังคามุงจัว่ ด้วยหญ้าหรื อกระเบื้องไม้ (แป้น
มุง) ซึ่งต่อมาเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นสังกะสี องค์ประกอบที่สาคัญของหลังคาได้แก่ ยอดและปั้นลม อกไก่ สะยัว
หรื อจันทัน ดั้ง ขื่อ ยิงลมซึ่งหมายถึง ตัวไม้ที่ใช้สาหรับยึดระหว่างจัว่ กับจัว่ แป แป้นมุงและแป้นหลบ เป็ นต้น
ทั้งนี้พฒั นาการของรู ปแบบบ้านพักอาศัยที่เกิดขึ้นในแถบอีสานลุ่มแม่น้ าชีน้ ีสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง
คือ บ้านแบบดั้งเดิม (ก่อนปลายรัชสมัยราชการที่ 6) และบ้านแบบที่ได้รับอิทธิพลชาวเมือง (หลังรัชสมัยรัชกาลที่ 6)
(Sutthitham, T., 2001:228)
โดยบ้านแบบดั้งเดิมนั้นสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านเกษตรกรรมและเป็ นที่พกั อาศัยไปพร้อมกัน การ
ปลูกเรื อนหรื อบ้านใหม่จะเกิดขึ้นเมื่ อมีการย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ ใหม่หรื อเมื่ อลูกสาวของครอบครัวจะแต่ง งาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการต้อนรั บลูกเขยซึ่ งจะเป็ นสมาชิ กใหม่ของครอบครั ว นอกจากนี้ ลกั ษณะของบ้านใหม่ที่สร้ างขึ้น
ยังคงมีพ้ืนฐานมาจากเรื อนเดี่ยวสาหรับนอน และอาจขยายตัวบ้านออกไปในกรณี ของการต่อเติมเมื่อลูกสาวและ
ลูกเขยไม่ได้ยา้ ยออกไปอีกด้วย การต่อเติมนั้นอาจเกิดขึ้นจากการต่อชานโล่งที่มีหลังคาคลุม (เรื อนเกย) 2 เรื อนให้
ชนกันหรื อสร้างเรื อน 2 เรื อนที่มีชายคาติดกันแต่มีเสาโครงสร้างแต่ละเรื อนแยกจากกันซึ่งหากพิจารณาจากแผนผัง
แสดงเรื อนขยายจะสามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 1 (Jiramanee, S., 2001:219)
ส่ วนบ้านแบบที่ได้รับอิทธิพลชาวเมืองนั้นแบ่งออกได้เป็ น 4 ลักษณะย่อยคือ (Sutthitham, T., 2001:230)
1. เรื อนปั้ นหยา หมายถึง เรื อนที่มีหลังคาทรงปั้ นหยาเป็ นองค์ประกอบ ตัวเรื อนยกเสาสู ง มุงสังกะสี ขนาด
ของตัวเรื อนมีพ้นื ที่ใหญ่กว่าบ้านแบบดั้งเดิม
2. เรื อนร้านค้าและมีระเบียงหน้า หมายถึง เรื อนไม้สองชั้นหลังคาจัว่ แบ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยชั้นบนและขายของ
ในชั้นล่าง เนื่องจากอยูต่ ิดกับเส้นทางการสัญจร ประตูเปิ ดปิ ดมักใช้บานเฟี้ ยมไม้
3. เรื อนประยุกต์ หมายถึง เรื อนที่ไม่มีแบบแผนในการปลูกสร้างขึ้นอยูก่ บั ความชอบและความคิดเห็นของ
เจ้าของบ้าน ทั้งนี้อาจเป็ นลักษณะของเรื อนปั้นหยาและเรื อนร้านค้าควบคู่กนั
4. เรื อนสมัยใหม่ หมายถึง เรื อนที่มีการเลียนแบบจากรู ปแบบบ้านตามสื่ อต่างๆที่ปรากฏ หรื อรู ปแบบบ้าน
ที่ขอได้จากเทศบาล ซึ่ งจะนิ ยมสร้างเป็ นบ้านสองชั้น ปิ ดทึบทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ก่ออิฐฉาบปูน และใช้หน้าต่าง
สาเร็ จรู ป โดยรู ปแบบที่เป็ นที่นิยมในช่วง พ.ศ. 2525 – 2535 นั้นคือ บ้านทรงซาอุ และในช่วงหลังปี พ.ศ. 2535 จะ
นิยมสร้างบ้านที่มีรูปแบบตามบ้านจัดสรรในตัวเมืองมากขึ้น
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เล้าข้าว

เรือนขยายของลูกสาว
หลังจากแต่งงานแล้ว

เรือนขยายของลูกสาว
หลังจากแต่งงานแล้ว

เกยต่อเล้า

เล้าข้าว

เรือนขยายของลูกสาว
หลังจากแต่งงานแล้ว

เรือนพ่อแม่
เรือนขยายของลูกสาว
หลังจากแต่งงานแล้ว

เกยต่อเล้า

เรือนขยายของลูกสาว
หลังจากแต่งงานแล้ว

เรือนขยายของลูกสาว
หลังจากแต่งงานแล้ว
เล้าข้าว
บริเวณทีด่ นิ พ่อแม่

รู ปที่ 1 แผนผังเรื อนขยาย
ที่มา: ปรับปรุ งจาก (Jiramanee, S., 2001:219)
ทั้งนี้ รูปแบบบ้านพักอาศัยแบบดั้งเดิ มและแบบที่ได้รับอิ ทธิ พลชาวเมื องนั้นจะมี ความแตกต่างกันทั้งใน
ส่ วนรู ปแบบ ลักษณะของอาคารและการใช้พ้ืนที่ โดยอาคารพักอาศัยแบบดั้งเดิมนั้นลักษณะอาคารจะเป็ นอาคารไม้
ใต้ถุนสู งเพื่อเลี้ยงสัตว์หรื อเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร ลักษณะบ้านมีการต่อเติมขยับขยายตามจานวนผูพ้ กั อาศัยและ
จะไม่ติดเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากจะใช้การออกแบบลักษณะอาคารเป็ นตัวช่วยในการถ่ายเทอากาศให้มีความ
สบายในการพักอาศัย ส่ วนการใช้พ้ืนที่ภายในจะมีการออกแบบเพื่อให้ใช้เป็ นพื้นที่เอนกประสงค์ก่อน จากนั้นจึง
ค่อยปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้งานในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั จากแบบบ้านที่ได้รับอิทธิ พล
ชาวเมื อ งซึ่ งมี ล ั ก ษณะการใช้ ง านสอดคล้อ งกั บ พฤติ ก รรมคนเมื อ งคื อ เป็ นอาคารก่ อ อิ ฐ ฉาบปู น และใช้
เครื่ องปรับอากาศเป็ นหลัก ส่ วนของโครงสร้างหลักจะเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กซึ่งแตกต่างจากอาคารบ้านพักอาศัย
แบบดั้งเดิมที่ใช้ไม้เป็ นโครงสร้างหลักของอาคาร
อย่างไรก็ตามรู ปแบบบ้านพักอาศัยแบบดั้งเดิมและแบบที่ได้รับอิทธิพลชาวเมืองนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาและความนิยม อีกทั้งการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเขตภูมิภาคอีสานนี้ ได้ส่งผลทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุตามมา โดยสิ่ งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชดั ในชุมชนคือ บางครัวเรื อนเมื่อลูกสาวแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรม ภายหลังแต่งงานแล้วได้ปลูกสร้างบ้านเรื อนใหม่ซ่ ึ งมีขนาดใหญ่และมีลกั ษณะแตกต่างไปจาก
บ้า นเรื อนเดิ ม โดยทัว่ ไป โดยบ้า นเรื อ นที่ ส ร้ า งใหม่ น้ ี ยัง ถื อ เป็ นเครื่ องหมายที่ แสดงสถานภาพทางสั งคมและ
วัฒนธรรมของครั วเรื อนฝ่ ายหญิ ง อี ก ด้วย (Promphakping B. and et al., 2008) การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่
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เกิดขึ้นจากการแต่งงานนี้ อาจส่ งผลกระทบทาให้รูปแบบบ้านพักอาศัยที่เคยเป็ นอยูม่ ีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่น
เดิมคู่สมรสอาจเคยพักอาศัยในบ้านที่มีรูปแบบดั้งเดิม แต่เมื่อแต่งงานข้ามวัฒนธรรมแล้ว บ้านใหม่ที่สร้างขึ้นกลับมี
รู ปแบบบ้ า นเป็ นแบบตะวัน ตก (Chaikitpinyo, K. Sriladlao, M. and Jirawatcharadet, P., 2017) เป็ นต้ น การ
เปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบบ้า นพัก อาศัย นี้ อาจเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากผู ห้ ญิ ง หลายต่ อ หลายคนตัด สิ น ใจแต่ ง งานข้าม
วัฒนธรรม เพื่อต้องการให้ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองดีข้ นึ (Boonmathya, R., 2005) โดยหลังจากการ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรมแล้วพบว่า สถานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ของครัวเรื อนของผูห้ ญิงที่แต่งงานข้าม
วัฒนธรรมนั้นโดยส่ วนใหญ่ มีฐานะที่ ดีข้ ึนมากและดี ข้ ึนค่ อนข้างมาก (Preedaphan, T. Ayuwat, D. Adsakul, S.,
2015) ในจานวนนี้ หลังจากแต่งงานแล้วได้มีการปลูกบ้านเรื อนใหม่และต่อเติมบ้านเรื อนเดิมให้กบั บิดามารดาอีก
ด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมเป็ นส่ วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตในชุมชน
วัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ซ่ ึ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1. เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบบ้านพักอาศัยที่
ได้รับ ผลกระทบจากการแต่ง งานข้า มวัฒนธรรมและ 2. เพื่ อเสนอแนะแนวทางการออกแบบบ้านพัก อาศัย ที่
สอดคล้องกับลักษณะชุมชนในเขตภูมิภาคอีสานซึ่งแวดล้อมด้วยบริ บทของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมโดยอาศัย
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ จ ากข้อ มู ล ปฐมภู มิ (แบบสอบถามความพึ ง พอใจในการใช้ชี วิ ต คู่ การสั ม ภาษณ์ แ ละ
กรณี ศึกษา) และข้อมูลทุติยภูมิ (เอกสาร บทความ และงานวิจยั ) ทั้งนี้ขอ้ มูลปฐมภูมิที่ใช้จานวนทั้งสิ้ น 13 ตัวอย่างซึ่ง
เลือกมาแบบเฉพาะเจาะจงจากการสอบถามผูน้ าชุมชนนั้น ได้จากการลงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
จังหวัดที่มีการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมสู งสุ ดเป็ นอันดับ 3 จากการสารวจของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติในปี พ.ศ. 2546 (อันดับ 1 คือ จังหวัดนครราชสี มาและอันดับ 2 คือ จังหวัดขอนแก่น)
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาจาก 3 อาเภอคือ อาเภอบ้านดุงจานวน 6 ตัวอย่าง อาเภอหนองวัวซอจานวน 6 ตัวอย่าง
และอาเภอเพ็ญจานวน 1 ตัวอย่าง นอกจากนี้จงั หวัดอุดรธานียงั นับเป็ นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการศึกษาถึงพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของเรื อนพื้นถิ่นในภาคอีสาน ซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
อีกด้วย (Satiennam, T. and Thungsakul, N., 2016)
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ผลพวงของการตั้งฐานทัพในช่วงสงครามเวียดนามได้เอื้อให้เกิดการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างหญิง
ชาวไทยและชายชาวต่างชาติ ข้ ึน โดยเฉพาะในพื้นที่ จงั หวัดอุดรธานี ที่ได้ถูกเลื อกให้เป็ นหนึ่ งในที่ ต้ งั กองกาลัง
ระหว่างพักรบและเป็ นสถานที่พกั ผ่อนเพื่อคลายความตึงเครี ยดของทหารอเมริ กนั ดังนั้นในปลายทศวรรษ 1960 จึง
นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหญิงไทยชาวชนบทกับชายชาวต่างชาติ (Lapanun P., Mattariganord
D. and Apichatvullop Y., 2007) นอกจากนี้ การเกิดอาชีพเมียเช่าหรื อภรรยาชัว่ คราวเพื่อให้บริ การแก่ทหารอเมริ กนั
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ในระหว่างอยู่ในประเทศไทยนั้นบางส่ วนได้พฒั นาความสัมพันธ์ไปสู่ การแต่งงานระหว่างกัน โดยผูห้ ญิงเหล่านี้
บางส่วนได้เดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศหลังการถอนทัพทหารกลับ และบางส่วนสามีชาวต่างชาติซ่ ึงเป็ นทหาร
นั้นเลือกกลับมาใช้ชีวิตในวัยเกษียณกับภรรยาชาวไทย (Cohen Erik, 2003) ในภูมิลาเนาของฝ่ ายหญิง ทั้งนี้ หลังการ
ถอนทัพทหารออกจากประเทศไทยผูห้ ญิงบางส่ วนยังคงยึดอาชี พการให้บริ การต่อไป แต่ท้ งั นี้ การลดลงของกลุ่ม
ลูกค้าชาวต่างชาติน้ ันกลับได้รับการชดเชยด้วยนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจากรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกิดการ
ท่องเที่ยวจากต่างชาติเพื่อนารายได้กลับเข้าประเทศมากขึ้น (Lapanun P., Mattariganord D. and Apichatvullop Y.,
2007) ด้วยเหตุน้ ีจึงส่ งผลทาให้การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมยังคงเกิดขึ้นมาโดยตลอด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
NESBD (2003) ที่พบว่าร้อยละ 54 ของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างหญิงไทยกับชายชาวต่างชาติน้ นั เกิดขึ้น
จากการพบเจอกันจากสถานที่ทางานของฝ่ ายหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบันเทิง (ร้อยละ 20 จากการแนะนาของ
คนในครอบครัว เครื อญาติและเพื่อน และอีกร้อยละ 26 จากการเดินทางและการติดต่อส่วนตัว)
ภายหลังจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม คู่สมรสบางส่วนตัดสิ นใจกลับไปใช้ชีวิตร่ วมกันในต่างประเทศแต่
ยังคงวางแผนเดินทางกลับมาบ้านเพื่อเยีย่ มญาติและครอบครัวในประเทศไทยเป็ นครั้งคราวตามโอกาสและเทศกาล
สาคัญเช่น วันขึ้นปี ใหม่หรื อวันสงกรานต์ เป็ นต้น ในขณะที่บางส่ วนตัดสิ นใจใช้ชีวิตร่ วมกันในประเทศไทยซึ่ ง
กรณี หลังนี้ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อชุมชนหรื อพื้นที่ที่
คู่สมรสอยู่อาศัย จากการศึกษาของ Thiangtong V. (2008:26) พบว่าการใช้จ่ายของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมได้ทาให้
การจ้างงานและผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเพิ่มสู งขึ้น 747, 094 คน และ 8,666 ล้านบาท
ตามลาดับ ในขณะที่ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น Boonmathya, R. (2005:35) พบว่าในชุมชนที่
มีการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้นจะเกิดวัฒนธรรมร่ วมสมัยที่มีลกั ษณะลูกผสม ซึ่งหนึ่งในลักษณะดังกล่าวคือ กลุ่มคู่
สมรสข้ามวัฒนธรรมมักจะนิ ยมสร้างบ้านเรื อนสมัยใหม่แบบตะวันตก โดยเป็ นอาคาร 2 ชั้น มีลกั ษณะของการก่อ
อิฐฉาบปูน มีห้องนอน ห้องน้ า (ชักโครก) ห้องครัว และรั้วสมัยใหม่ก้ นั เพื่อให้เกิดขอบเขตที่ชดั เจน แต่ท้ งั นี้ ยงั คงมี
วัฒนธรรมท้องถิ่น (อีสาน) แทรกตัวอยู่ เช่น การทาครัวหรื อปรุ งอาหารที่เกิดขึ้นยังคงนิ ยมทานอกบ้าน ใช้เตาถ่าน
มากกว่าเตาสมัยใหม่ รับประทานอาหารโดยการนัง่ เสื่ อรวมกลุ่มกันมากกว่านัง่ รับประทานอาหารที่โต๊ะในลักษณะ
จานเดี่ยว เป็ นต้น ทั้งนี้แม้วา่ ชุมชนดังกล่าวจะมีการปลูกสร้างบ้านเรื อนสมัยใหม่แบบตะวันตกของกลุ่มคู่สมรสข้าม
วัฒ นธรรมเกิ ด ขึ้ น จนสามารถสั ง เกตเห็ น ได้อ ย่า งชัด เจน แต่ ก ารศึ ก ษารู ป แบบบ้า นพัก อาศัย ของคู่ ส มรสข้า ม
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนี้ กลับยังมีอยูน่ อ้ ยมาก ความสนใจต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงนามาสู่ การศึกษาและ
วิจยั รู ปแบบบ้านพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมในครั้งนี้
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ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมได้ท้ งั 13 ตัวอย่างซึ่ งเป็ นคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมโดยภรรยาเป็ น
ชาวไทยและสามีเป็ นชาวต่างชาติน้ นั พบว่า
ผลการศึกษาส่ วนที่1: ภาพรวมของรู ปแบบบ้านพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
นั้นได้รับการออกแบบโดยสามี ชาวต่างชาติ แต่เพียงผูเ้ ดียวจานวน 6 หลัง ภรรยาเป็ นผูอ้ อกแบบแต่เพียงผูเ้ ดี ย ว
จานวน 3 หลัง ออกแบบร่ วมกันระหว่า งภรรยาชาวไทยและสามี ชาวต่างชาติ จานวน 3 หลัง และว่าจ้างบริ ษ ทั
สถาปนิ กนอกพื้นที่เป็ นผูอ้ อกแบบอีกจานวน 1 หลัง โดยทั้งหมดนี้ ส่วนใหญ่แล้วรู ปแบบบ้านพักอาศัยจะมีลกั ษณะ
เป็ นบ้านเดี่ยว 1 ชั้น (จานวน 8 หลัง) เป็ นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (จานวน 3 หลัง) และเป็ นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่มีใต้ถุนอีก 2
หลังทั้งนี้สามารถพิจารณารายละเอียดได้จากตารางที่ 1
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจสร้างบ้านพักอาศัยของกลุ่มคู่สมรสข้าม
วัฒนธรรมจากตัวอย่างทั้งหมดแล้ว ผลการวิจยั พบว่า
1) รสนิ ยมและความชอบส่ วนตัวเป็ นปั จจัยอันดับแรกที่กาหนดรู ปแบบบ้านพักอาศัย โดยในกรณี ที่สามี
ชาวต่างชาติเป็ นผูอ้ อกแบบแต่เพียงผูเ้ ดียวนั้น ส่ วนใหญ่จะออกแบบบ้านพักอาศัยให้มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับรู ปแบบ
บ้านพักอาศัยในภูมิลาเนาของตนในต่างประเทศ ซึ่ งกรณี น้ ี อาจทาให้เกิดปั ญหาในเรื่ องความร้อนสะสมที่เกิดขึ้น
ภายในบ้าน กรณี ที่บา้ นพักอาศัยนั้นมีภรรยาชาวไทยเป็ นผูอ้ อกแบบแต่เพียงผูเ้ ดียวรู ปแบบบ้านพักอาศัยจะได้รับ
อิทธิ พลจากรสนิ ยมและความชอบส่ วนตัวของภรรยา โดยนาตัวอย่างมาจากรู ปแบบบ้านพั ก อาศัยของหมู่บ้าน
จัดสรรในตัวเมืองหรื อในพื้นที่ที่ตนทางานอยู่มาเป็ นตัวอย่างในการออกแบบ ทั้งนี้ รูปแบบบ้านพักอาศัยนี้ ยงั คงทา
ให้เกิดปั ญหาเรื่ องของความร้อนสะสมไม่ต่างไปจากกรณี ก่อนหน้า ส่ วนกรณี ที่เป็ นการออกแบบร่ วมกันระหว่าง
ภรรยาชาวไทยและสามีชาวต่างชาติ รวมทั้งกรณี ว่าจ้างบริ ษทั สถาปนิ กเป็ นผูอ้ อกแบบนั้นพบว่า รู ปแบบบ้านพัก
อาศัยที่ก่อสร้างมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิต ความเป็ นอยูแ่ ละบริ บทของชุมชนของคู่สมรสมากที่สุด
2) งบประมาณการก่อสร้าง เป็ นอีกปั จจัยที่สาคัญในการกาหนดรู ปแบบบ้านพักอาศัย ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจาก
งบประมาณของสามีชาวต่างชาติเป็ นหลัก
3) รู ปแบบการใช้ชีวิตของคู่สมรสข้า มวัฒนธรรม หากบ้านที่ สร้ างนั้นคู่ส มรสพัก อาศัย อยู่เอง รู ปแบบ
บ้านพักอาศัยจะมีการออกแบบให้เอื้อประโยชน์ต่อการใช้พ้นื ที่มากที่สุดซึ่งโดยมากเป็ นคู่สมรสกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
เขตพื้นที่อาเภอหนองวัววอ ในทางตรงกันข้ามหากบ้านหลังนั้นเป็ นบ้านซึ่งคู่สมรสจะพักอาศัยเฉพาะช่วงที่เดินทาง
กลับมาประเทศไทยเช่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรื อปี ใหม่ และปล่อยให้ญาติฝ่ายหญิงเป็ นผูด้ ูแลบ้านพักให้น้ นั
กรณี น้ ีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่บา้ นหลังดังกล่าวมักจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวิถีชีวิตของผูพ้ กั อาศัยใน
ช่วงเวลานั้นเป็ นครั้งคราวไป
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ตารางที่ 1 การออกแบบและการก่อสร้างอาคารพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรม
พื้น
พื้นที่
งบประมาณ
ที่/
ระยะเวลา ระยะเวลา
ผู้ออกแบบ ลักษณะบ้ าน (ตารางเมตร)
โดยเฉลีย่
หลัง
ออกแบบ
ก่อสร้ าง
โดยประมาณ
(บาท)
ที่
อ.บ้ านดุง
บ้านเดี่ยว 1
1
สามี
100
1,000,000 6 เดือน
12 เดือน
ชั้น
บ้านเดี่ยว 1
2
สามี
80
800,000
3 เดือน
6 เดือน
ชั้น
บ้านเดี่ยว 1
3
สามี
150
2,000,000 12 เดือน
10 เดือน
ชั้น
บ้านเดี่ยว 1
4
สามี
160
800,000
4 เดือน
10 เดือน
ชั้น
บ้านเดี่ยว 1
5 ภรรยา
70
700,000
5 เดือน
10 เดือน
ชั้น
บริ ษทั
บ้านเดี่ยว 2
6*
250
5,000,000 10 เดือน
10 เดือน
สถาปนิก
ชั้น
อ.หนองวัวซอ
บ้านเดี่ยว 1
7
สามี
ชั้น
80
800,000
6 เดือน
10 เดือน
บ้านเดี่ยว 1
8 ภรรยา
ชั้น
80
800,000
6 เดือน
10 เดือน
สามีและ บ้านเดี่ยว 1
9 ภรรยา
ชั้น
80
500,000
3 เดือน
6 เดือน
สามีและ บ้านเดี่ยว 2
10
ภรรยา
ชั้น
200
3,000,000 6 เดือน
10 เดือน
สามีและ บ้านเดี่ยว 2
11
ภรรยา
ชั้น
120
1,000,000 6 เดือน
10 เดือน
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แหล่งที่มาของ
ผู้รับเหมา

ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น+สามี
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
นอกพื้นที่

ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
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พื้น
ที่/
ผู้ออกแบบ ลักษณะบ้ าน
หลัง
ที่
บ้านเดี่ยว 2
12*
ภรรยา
ชั้น
อ.เพ็ญ
บ้านเดี่ยว 2
13
สามี
ชั้น

พื้นที่
(ตารางเมตร)
โดยประมาณ

งบประมาณ
ระยะเวลา
โดยเฉลีย่
ออกแบบ
(บาท)

ระยะเวลา
ก่อสร้ าง

แหล่งที่มาของ
ผู้รับเหมา

250

1,500,000

6 เดือน

12 เดือน

ท้องถิ่น

500

8,000,000

10 เดือน

12 เดือน

ท้องถิ่น

ที่มา: ผลจากการวิจยั
หมายเหตุ: 1) ปั จจัยที่ ใช้ในการประเมิ นราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของบ้านแต่ละหลังได้แก่ ลักษณะบ้านที่ วัสดุ
ก่อสร้างและการตกแต่งซึ่งแต่ละหลังมีความแตกต่างกันในรายละเอียด 2) บ้านหลังที่ 6 และ 12 เป็ นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
ที่มีใต้ถุนสูง
4) เนื่ องจากร้อยละ 90 ของบ้านกลุ่มตัวอย่างที่สารวจ (12 หลังจากทั้งหมด 13 หลัง) ก่อสร้างขึ้นโดยการ
ว่าจ้างผูร้ ับเหมาท้องถิ่น ทาให้ปัญหาที่พบจากการก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยส่ วนใหญ่คือ การก่อสร้างจริ งไม่ตรง
ตามแบบที่หารื อซึ่งได้ตกลงกันระหว่างนายจ้างและผูร้ ับจ้าง ซึ่ งพบมากในกรณี ของการก่อสร้างบ้านก่ออิฐฉาบปูน
และทาสี ส่ วนกรณี บา้ นครึ่ งไม้ครึ่ งปูนนั้นจะเกิ ดปั ญหานี้ ไม่มากนัก เนื่ องจากช่างท้องถิ่ นมี ความชานาญเชิ ง ช่ าง
เกี่ยวกับรู ปแบบบ้านพักลักษณะดังกล่าวอยูบ่ า้ งและแบบบ้านในลักษณะครึ่ งไม้ครึ่ งปูนนี้ไม่มีความซับซ้อนมากนัก
5) ในกลุ่มคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมที่ภรรยาชาวไทยวัยกลางคน (middle adulthood) มีอายุต้ งั แต่ 40 - 60 ปี
ลักษณะบ้านพักอาศัยจะมีความโดดเด่นแปลกแยกจากลักษณะโดยทัว่ ไปของบ้านเรื อนในชุมชนแต่บา้ นพักอาศัยที่
มี ลกั ษณะโดดเด่ นแปลกแยกนี้ จะลดน้อยลงไปในกลุ่ มคู่ส มรสข้า มวัฒนธรรมที่ ภรรยาชาวไทยอยู่ใ นวัย ผูใ้ หญ่
ตอนต้น (early adulthood)คื อ อายุ ต้ ัง แต่ 20 – 40 ปี นอกจากนี้ ในกลุ่ ม คู่ ส มรสข้า มวัฒ นธรรมกลุ่ ม หลัง ยัง ให้
ความสาคัญกับการเลือกใช้วสั ดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม และยังพบอีกด้วยว่าคู่สมรส
กลุ่มหลังนี้มกั มีส่วนร่ วมในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างมากกว่ากลุ่มคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมกลุ่มแรก
6) เมื่ออาศัยเกณฑ์การพิจารณาถึงพัฒนาการของรู ปแบบบ้านพักอาศัยที่เกิดขึ้นในแถบอีสานลุ่มแม่น้ าชีจาก
การศึกษาของ Sutthitham, T. (2001:228) พบว่าบ้านพักอาศัยของกลุ่มคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมในกลุ่มตัวอย่างกว่ า
ร้อยละ 76 หรื อจานวน 10 หลังมีลกั ษณะเป็ นบ้านพักอาศัยแบบเรื อนสมัยใหม่ ซึ่งคล้ายบ้านจัดสรรโดยทัว่ ไปและที่
เหลือร้อยละ 24 หรื อจานวน 3 หลังมีลกั ษณะเป็ นบ้านพักอาศัยแบบเรื อนประยุกต์ระหว่างเรื อนปั้ นหยาและเรื อน
ร้านค้า
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ผลการศึกษาส่ วนที่ 2: จากผลการศึกษาและวิจยั ที่ได้ในส่วนที่ 1 จะพบว่ารู ปแบบบ้านพักอาศัยของคู่สมรส
ข้ามวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากภาพลักษณ์ภายนอกบ้านพักเหล่านี้อาจไม่มีความแปลกแยกแตกต่างไป
จากบ้านพักอาศัยอื่นๆ ที่ต้ งั อยู่ในชุมชนเท่าใดนัก แต่ท้ งั นี้ เมื่อพิจารณาถึงรู ปแบบการใช้ชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
สังคมและงบประมาณของคู่สมรสเหล่านี้ รู ปแบบบ้านพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมที่ผวู ้ ิจยั เสนอเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการตัดสิ นใจนั้น จะเป็ นรู ปแบบบ้านที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานของพื้นที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของผูพ้ กั อาศัยและชุมชน รวมทั้งมีความคุม้ ค่ากับงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่ งประกอบด้วยรู ปแบบบ้าน
ทั้งหมด 3 รู ปแบบคือ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น บ้านเดี่ยว 2 ชั้นและบ้านเดี่ยวใต้ถุนสู ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) แบบบ้ านเดี่ยวชั้ นเดียว ซึ่ งมี ลกั ษณะที่ โดดเด่ นคือ เป็ นบ้านพักอาศัยชั้นเดี ยว ก่ ออิ ฐฉาบปูนและทาสี
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมได้ออกแบบโดยคานึ งถึงความต้องการของคู่สมรสและลักษณะอาคารโดยรอบภายใน
ชุมชนทั้ง 3 อาเภอที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ จากรู ปที่ 2 แบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวจะพบว่า การใช้ประโยชน์ของพื้นที่
ภายในจะให้ความสาคัญกับการใช้งานของผูอ้ ยู่อาศัยเป็ นหลัก โดยแบบบ้านนี้จะประกอบด้วย 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ า
1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขกและพื้นที่จอดรถ มีการกั้นห้องและแบ่งสัดส่ วนพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจน ลักษณะของ
บ้านในรู ปแบบนี้ มาจากความต้องการของคู่สมรสที่ตอ้ งการใช้งานพื้นที่ตามลักษณะการใช้ชีวิตของสังคมเมืองและ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับลักษณะบ้านพักอาศัยของฝ่ ายสามีที่มีรูปแบบบ้านเป็ นแบบตะวันตก อย่างไรก็ดีเพื่อให้
รู ปแบบบ้านพักอาศัยดังกล่าวมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
บ้านพักอาศัยในรู ปแบบนี้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยมีพ้นื ที่ใช้งานเฉลี่ยอยูท่ ี่ 100 ตารางเมตรและใช้งบประมาณ
เฉลี่ย 9,250 บาทต่อตารางเมตร ทาให้มีค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อหลังคือ 925,000 บาท
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รู ปที่ 2 แบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
ที่มา : ผลจากการวิจยั
2) แบบบ้ านเดี่ยว 2 ชั้น ซึ่ งมีลกั ษณะที่โดดเด่นคือ เป็ นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ครึ่ งไม้ ครึ่ งปูน ก่ออิฐฉาบปูน
ทาสี และมีบางส่ วนเป็ นใต้ถุนสู ง โดยในส่ วนของบ้านชั้นที่ 1 จากรู ปที่ 3 แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้นนี้ ประกอบด้วย 1
ห้องน้ า 1 ห้องครัว 1 ห้องรับประทานอาหาร และ 1 ห้องรับแขก โดยพื้นที่ซ่ ึ งติดกับห้องรับแขกนี้ ได้ออกแบบให้มี
ระเบียงเชื่อมต่อออกไปเพื่อให้สามารถใช้งานในลักษณะเอนกประสงค์จากการทากิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดทั้งวัน
พื้นที่การใช้งานในส่ วนของระเบียงนี้ ได้รับการพัฒนามาจากพื้นที่ของเฮือนพื้นถิ่น โดยปรับให้มีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตที่มีความร่ วมสมัยและเป็ นสังคมเมื องมากยิ่งขึ้นแต่ยงั คงมี รูปแบบการใช้ชีวิตที่ทากิจกรรมร่ วมกันใน
ระหว่างเครื อญาติของคนในท้องถิ่นหรื อชนบทผสมผสานสอดแทรกอยู่ ในส่ วนของบ้านชั้นที่ 2 ออกแบบให้มีการ
ใช้โครงสร้างไม้ โดยพื้นที่การใช้งานประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ า ซึ่งในแต่ละห้องนอนนั้นจะมีพ้ืนที่แต่งตัว
เพิ่มมากขึ้น ทาให้ขนาดของห้องนอนจากแบบบ้านในกรณี น้ ี มีขนาดใหญ่ใหญ่กว่าแบบบ้านในกรณี บา้ นเดี่ยว 1 ชั้น
อยูม่ าก ดังนั้นจะเห็นได้วา่ แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการส่ วนตัวของคู่
สมรสและเพื่อต้องการให้เครื อญาติได้มีพ้ืนที่ในการทากิจกรรมร่ วมกันอีกด้วย ซึ่ งแสดงถึงลักษณะของรู ปแบบ
บ้านพักอาศัยที่มีความร่ วมสมัยมากขึ้น สาหรับรู ปแบบบ้านพักอาศัยในกรณี น้ ี ออกแบบให้มีพ้ืนที่ใช้งานโดยเฉลี่ย
ประมาณ 270 ตารางเมตร 14,630 บาทต่อตารางเมตรจะได้ราคาค่าก่อสร้าง 4,000,000 บาท
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รู ปที่ 3 แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
ที่มา : ผลจากการวิจยั
3) แบบบ้ านเดี่ยวใต้ ถุ นสู ง เดิ มการออกแบบเฮื อนพื้ นถิ่ นใต้ถุ นสู ง จะมี ลกั ษณะที่ โดดเด่ นคื อ ออกแบบ
เพื่อให้มีพ้ืนที่ใช้งานเอนกประสงค์และสามารถเก็บเครื่ องมือทางการเกษตรได้ ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่าในเขต
พื้นที่อาเภอบ้านดุงและหนองวัวซอนั้น ผูอ้ อกแบบได้มีการพัฒนาและประยุกต์เอาลักษณะเด่นของเฮือนพื้นถิ่นและ
เฮือนใต้ถุนสู งมาปรับใช้ รวมทั้งเป็ นการออกแบบโดยการนาบ้านเดิมของภรรยาชาวไทยมาปรับปรุ ง/ต่อเติม ดังนั้น
รู ปแบบบ้านที่นาเสนอจึงค่อนข้างมีความร่ วมสมัยระหว่างแบบบ้านดั้งเดิมและแบบบ้านสมัยใหม่ ดังจะเห็นได้จาก
รู ปที่ 4 แบบบ้านเดี่ยวใต้ถุนสู ง โดยพื้นที่ในส่ วนชั้นที่ 1 ออกแบบให้มีระเบียงเพื่อใช้งานได้ในลักษณะที่หลากหลาย
โดยพื้นที่ส่วนนี้ เปิ ดให้เป็ นพื้นที่ โล่งซึ่ งจะสามารถใช้เป็ นพื้นที่สาหรับรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องรับแขก
หรื ออื่นๆ ตามความต้องการของผูพ้ กั อาศัย โดยจะมี การกั้นเป็ นห้องเฉพาะพื้นที่ส่วนของห้องน้ าจานวน 1 ห้อง
เท่านั้น สาหรับพื้นที่ในส่ วนชั้นที่ 2 ออกแบบให้ใช้โครงสร้างไม้เป็ นหลัก และจะเป็ นพื้นที่สาหรับผูพ้ กั อาศัยหรื อ
เจ้าของบ้านโดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่ในชั้นนี้จะประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ าและโถงซึ่ งเชื่อมต่อกับบันไดที่
จะเข้าสู่ ตวั บ้านจากด้านนอกโดยตรง ซึ่ งแบบบ้านในลักษณะนี้ ยงั คงให้ความรู ้ สึกสะดวกสบายแก่ คู่สมรสข้าม
วัฒนธรรมและในขณะเดียวกันยังสามารถคงไว้ซ่ ึ งรู ปแบบวิถีชีวิตชนบทได้อย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ พ้ืนที่ใช้งานเฉลี่ย
โดยเฉลี่ยประมาณ 250 ตารางเมตร 13,000 บาทต่อตารางเมตรจะได้ราคาค่าก่อสร้าง 3,250,000 บาท
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รู ปที่ 4 แบบบ้านเดี่ยวใต้ถุนสู ง
ที่มา : ผลจากการวิจยั
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาสถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรื อนพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย
โดย Satiennam, T. and Thungsakul, N. (2016) ซึ่ งมีขอ้ สังเกตว่า โดยภาพรวมของผลงานวิชาการซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเรื อนพื้นถิ่นนั้น ยังไม่ปรากฏการศึกษามากนักเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพนั ธุ์
ดั้งเดิมสู่ ชาวอีสานร่ วมสมัยและการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มคนจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศที่มีอิทธิ พลต่อการ
ปรับเปลี่ยนและการดารงอยู่ของเรื อนพื้นถิ่นในภาคอีสานซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิ ดขึ้นในปั จจุ บนั นั้น
งานวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบอาคารพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ ได้ช่วยให้เข้าใจและ
ทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
บ้านพักอาศัยของชุมชนอีสาน โดยผลการศึกษาที่ได้รับนับเป็ นการเพิ่มพูนองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องในแง่มุมใหม่ๆ
เกี่ยวกับการศึกษาเรื อนพื้นถิ่นในมิติที่สัมพันธ์กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์มากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาที่ได้ขา้ งต้นซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนี้ ก่อให้เกิดการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม อันเป็ นผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบบ้านพักอาศัยที่แตกต่างไปจากเดิมอยูบ่ า้ งนั้น
เป็ นเพียงแนวทางเสนอแนะเบื้ องต้นซึ่ งอาจเหมาะสมและสอดคล้องในบริ บ ทของชุ มชนและพื้นที่ ข องจัง หวัด
อุดรธานี เท่านั้น ความเข้าใจและองค์ความรู ้ที่มากขึ้นภายใต้บริ บทการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนี้ ยงั จาเป็ นที่จะต้องมี
การศึกษา ค้นคว้า และลงพื้นที่ เพื่อทาการวิจยั ในชุ มชนอื่ นๆ เพิ่มเติ ม ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจและสามารถเสนอแนะ
เปรี ยบเทียบรู ปแบบบ้านพักอาศัยในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม และเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบั ผูพ้ กั อาศัย พื้นที่และ
ชุมชนได้มากที่สุด
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ 1. พัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติ มนาฏศิ ลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลา สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 2. ศึกษาผลการใช้หลักสู ตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสู ตรเพิ่มเติ มรายวิชานาฏศิ ลป์ ชุ ดระบานาฏยมาลา ได้แก่ นักเรี ยน ชุ มชน ผูบ้ ริ หารและครู
จานวนทั้งหมด 55 คน และผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ จานวน 9 คน ระยะ ที่ 2 ผลการใช้หลักสู ตร ได้แก่ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2564 1 ห้อง จานวน 25 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยนาหลักสู ตรไป
จัดการเรี ยนรู ้ให้ กับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ t-test (dependent) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนก่อนและ หลัง
เรี ยน และค่าร้อยละ
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ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาหลักสู ตรสาระเพิม่ เติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลา พบว่าผูบ้ ริ หารและ
คณาจารย์มีความเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรโดยรวมในระดับมากที่สุด ผลการใช้หลักสู ตรสาระเพิ่มเติ ม
พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ดา้ นความรู ้ อยูใ่ นระดับดีมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบตั ิ อยูใ่ น
ระดับดีมาก สรุ ปได้ว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยรวม เรื่ องระบานาฏยมาลา อยู่
ในระดับดีมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติม นาฏศิลป์ ระบานาฏยมาลา
Abstract
The objectives of this research were 1) to development of additional curriculum of dramatic arts on the
Natayamala dance for Primary 6 (Grade 6) students 2) to study the results of applying the curriculum. The sample
used in this research was separated into two phases. Phase 1 – the curriculum development; samples included 55
people who were locals, directors, and teachers, as well as 9 administrators and faculty of teachers. Phase 2- the
findings of curriculum utilizing; samples selected by cluster sampling, were 25 Primary 6 (Grade 6) students of
Pieamsuwan Wittaya School, Office of the Private Education Commission, in the first semester of Academic Year
2021.The append information curriculum of Motioner elegant of specially hat dance additional was used to obtain
information. Mean, standard deviation, t-test (dependent), and percentage were used to analyze the data.
The results of study found that 1) the development of additional curriculum of dramatic arts on the
Natayamala dance for Primary 6(Grade 6) students, the administrators and faculty of teachers satisfied with the
curriculum's efficiency at the highest level. 2) the result of curriculum implementation found learning achievement
of Primary 6 (Grade 6) students after study the curriculum higher than before study at the .05 significant level.
Considering each aspect, the student’s content achievement was at excellent level and the practical achievement
was at excellent level in conclusion, students’ learning achievement was at excellent level.
Keywords : Development of additional curriculum, Dramatic arts, Natayamala dance
บทนา
นาฏศิลป์ ไทย เป็ นศิลปะประจาชาติที่มีวิวฒั นาการมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามยุค
สมัยในสุโขทัยการแสดงประเภทระบา รา ฟ้อน มีวิวฒั นาการมาจากการละเล่นของชาวบ้าน เป็ นการพักผ่อนหย่อน
ใจหลังจากเสร็ จงาน หรื อแสดงในงานบุญ งานรื่ นเริ งประจาปี ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ระบาและรา มีความสาคัญต่อ
1433

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ราชพิธีต่างๆ ในรู ปแบบของพิธีกรรม โดยถือปฏิบตั ิเป็ นกฎมณเฑียรบาลมาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น กระทัง่
การติดต่อกับชาวต่างชาติของคนไทยนั้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทยทั้งในการดารงชีวิต ประเพณี และ
วัฒ นธรรม โดยรั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากวัฒ นธรรมตะวัน ตก การเปลี่ ย นแปลงเริ่ ม ตั้ง แต่ ส มัย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการผสมผสานการแต่งกายแบบเดิม และแบบชาวตะวันตก นาวัฒนธรรมจาก
ชาวตะวันตกเข้า มาในสั ง คมไทย (กรมศิ ล ปากร, 2525, น. 15) วิวฒ
ั นาการดังกล่า วปรากฏได้ชัด เจนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่ งเป็ นยุคของการปฏิรูปครั้งสาคัญของคนไทย สภาพสังคมไทย
ในยุครัฐนิ ยมอาจกล่าวได้ว่าใน พ.ศ. 2481 มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาสู่ ประชาธิ ปไตย จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ได้แถลงนโยบาย สร้างชาติ โดยประกาศกฎหมายรัฐนิ ยมทั้งหมด 12 ฉบับ ซึ่ งในฉบับที่ 10 ว่าด้วย
เรื่ องการแต่งกายของประชนชาวไทยโดยถือว่าเป็ นเครื่ องสะท้อนความเจริ ญทางด้านวัฒนธรรม (กรมโฆษณาการ,
2484, น. 52) การจัดการเรี ยนรู ้สาระการสอนนาฏศิลป์ สาหรับระดับชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 ที่มีหน่วยการเรี ยนรู ้ใน
เรื่ อง ระบา รา ฟ้อน ละครสร้างสรรค์ และเครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง มีสาระแกนกลางระบุ ความหมาย
ความเป็ นมา ความสาคัญของนาฏศิลป์ และละคร บุคคลสาคัญ คุณค่าของนาฏศิลป์ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอน
สอดคล้องตามตัวชี้ วดั ดังกล่าว ผูส้ อนจะให้ผูเ้ รี ยนสร้างสรรค์การแสดงและประดิษฐ์เครื่ องแต่งกายประกอบการ
แสดง ผูว้ ิจยั จึ งได้นาแนวคิดนี้ มาสร้ างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิ ลป์ ในการออกแบบเครื่ องแต่งกาย ท่ารา และ
ดนตรี ข้ ึนใหม่ โดยใช้ดนตรี ไทยผสมกับเครื่ องสายของดนตรี สากล ในส่ วนของท่ารามีการผสมผสานท่าราแบบ
ธรรมชาติและท่าราแบบนาฏศิลป์ ไทยสื่ อเรื่ องราวทั้งหมดให้มีความสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่ องและเหมาะสม อีกทั้ง
ยังคานึงถึงความวิจิตรตระการตาในการแสดงโดยสร้างสรรค์เป็ นระบานาฏยมาลา โดยมุ่งหวังให้สามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนนาฏศิลป์ ที่เน้นทักษะการปฏิบตั ิทางด้านนาฏศิลป์ ในลักษณะการ
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่ างกายอย่างมีลีลาที่อ่อนช้อยงดงาม ปัญหาที่พบ ในการจัดการเรี ยนการสอนนาฏศิลป์ คือ
นักเรี ยนไม่ชอบเรี ยนวิชานาฏศิลป์ ไทย สาเหตุประการแรก มาจากธรรมชาติของวิชาที่ว่าด้วยเรื่ องของความงาม
ความอ่อนช้อย และเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย นักเรี ยนไม่กล้าที่จะแสดงออกในการแสดงในชุดต่าง ๆ แม้แต่
การฝึ กฝนในชั้นเรี ยนน ปั จจุบนั เยาวชนไทยให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมน้อยกว่าเทคโนโลยี เนื่ องจากเนื้ อหา
ในบทเรี ยนสร้างความเบื่อหน่าย ความจาเจ จึงทาให้การฝึ กทักษะปฏิบตั ิได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นครู ผสู ้ อนจึงมีหน้าที่
ในการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์
สร้างความกระตือรื อร้นและความพึงพอใจแก่ตวั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนต่อไป อย่างไร ก็ตาม โรงเรี ยนเปี่ ยม
สุ วรรณวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ทางโรงเรี ยนยังมีการเปิ ดชุมนุ มสาหรั บ
นักเรี ยนที่สนใจในการแสดง พร้อมทั้งมีการหาทุนมาให้สาหรับนักเรี ยน ที่สนใจอีกด้วย ด้วยบริ บทและสิ่ งรอบข้าง
ของโรงเรี ยนเปี่ ยมสุวรรณวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ผูว้ ิจยั จึงได้เห็นความสาคัญ
ของรายวิชานาฏศิลป์ ที่สามารถเป็ นวิชาชีพติดตัว ในภายภาคหน้าได้ จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรสาระ

1434

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เพิ่ ม เติ ม นาฏศิ ล ป์ เรื่ องระบ านาฏยมาลาส าหรั บ นักเรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
หลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ ในชุดการแสดงนาฏศิลป์ สร้างสรรค์ชุดอื่นๆต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ห ลัก สู ต รสาระเพิ่ ม เติ ม นาฏศิ ล ป์ เรื่ อ งระบ านาฏยมาลาส าหรั บ นัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการสารวจความต้องการหลักสูตร คือ นักเรี ยน ชุมชน ผูบ้ ริ หารและครู รวมทั้งหมด
จานวน 55 คน ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการสารวจความต้องการ พบว่ามีความต้องการให้มีการพัฒนาหลักสู ตรสาระ
เพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 จากนั้นจัดทาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 และประเมินหลักสู ตรโดยผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ จานวน 9 คน ซึ่งข้อมูลที่ได้ พบว่าหลักสู ตรมีประสิ ทธิภาพใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
ระยะที่ 2 ผลการใช้หลักสูตร
กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ น 1 กลุ่ม คือ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/2 จานวน 25 คน เพื่อใช้เป็ นกลุ่ม
ทดลองในการจัดการเรี ยนการสอนสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลา โดยจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 แผน
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ก่อนและหลังเรี ยน เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า ค่า t = -20.058 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลปรากฏ
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ความรู ้
เกี่ ยวกับระบานาฏยมาลาสาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
ความรู ้เกี่ยวกับระบา นาฏยมาลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.20 พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ในระดับดีมาก ผลการ
วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านทักษะปฏิบตั ิ เรื่ อง การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง (หมวก)
การร้ องเพลงและการปฏิ บ ัติท่ า รา (ช่ วงที่ 1-3) ระบานาฏยมาลาส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่า
นักเรี ยนทั้งหมดจานวน 25 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านทักษะปฏิบตั ิ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 88.32 และผลการ
วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 25
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คน พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 84.92 เทียบกับเกณฑ์ 100 คะแนน
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ในระดับดีมากทั้งหมด จานวน 25 คน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความรู ้เกี่ยวกับระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ เที่ยบกับเกณฑ์คุณภาพ
คะแนนรวมด้าน
คะแนนรวมด้าน
เทียบกับเกณฑ์
จานวน
ความรู ้
ทักษะปฏิบตั ิ
ผลการประเมิน
100 คะแนน
นักเรี ยนจานวน 25 คน
ค่าเฉลี่ย

2055
82.20

2208
88.32

2123
84.92

ระดับดีมาก

ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
1) ผลการวิเคราะห์จากแบบสารวจความต้องการพัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบา
นาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยน ชุมชน และผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณ
วิทยา รวมทั้งสิ้ น จานวน 55 คน มีความต้องการในระดับมากที่สุด
2) หลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณวิทยามีเนื้ อหาสาระที่สมบูรณ์ ดังนี้ คือ คาอธิ บายรายวิชา โครงสร้างหลังสู ตร กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล โดยจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้ระบานาฏยมาลา แผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 6
แผน ใช้เวลาในการสอนรวมทั้งสิ้ น จานวน 6 คาบ และมีการวัดและประเมินผลในแต่ละรายแผน แผนการเรี ยนรู ้
จานวน 6 แผน
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รู ปที่ 1 การแสดงชุด ระบานาฏยมาลา
ที่มา : อังคณา โตกระโทก (2564)
3) การส ารวจความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห ารและคณาจารย์โ รงเรี ย นเปี่ ยมสุ ว รรณวิ ทยา
ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรสาระเพิ่มเติ มนาฏศิ ลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
พบว่า ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์มีความเห็นต่อประสิ ทธิภาพของหลักสูตรโดยรวมในระดับมากที่สุด
ระยะที่ 2 ผลการใช้หลักสูตร
1) ผลการเปรี ยบเทีย บผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู ้ เรื่ องความรู ้ เกี่ยวกับระบานาฏยมาลาส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับระบา
นาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ เรื่ องความรู ้เกี่ยวกับระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับระบานาฏยมาลามีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก
3) ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบตั ิ เรื่ อง การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง (หมวก) การร้อง
เพลงระบ านาฏยมาลา และการปฏิ บ ัติท่ า ราระบานาฏมาลาช่ วงที่ 1 ช่ วงที่ 2 และช่ วงที่ 3 ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 25
คน พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับดีมากทั้งหมด
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การอธิปรายผล
ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
1) สรุ ปผลการวิเคราะห์จากแบบสารวจความต้องการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ อง
ระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า นักเรี ยน ชุมชน และผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนเปี่ ยม
สุ วรรณวิทยา รวมทั้งสิ้ น จานวน 55 คน มีความต้องการในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.70 อาจเป็ น
เพราะว่านักเรี ยนมีความเบื่อหน่ ายต่อการเรี ยนนาฏศิลป์ ที่มีเนื้ อหาในบทเรี ยนที่มีความจาเจ ต้องการให้มีการสอน
การแสดงชุดใหม่ ๆ ในสาระนาฏศิลป์ ดังนั้นครู ผสู ้ อนจึงมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ๆ ซึ่งนักเรี ยน
จะให้ความสนใจและอยากที่จะปฏิบตั ิเป็ นอย่างมาก และถือเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ดี พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดริ เริ่ มคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง (หมวก) สร้างความกระตือรื อร้นและความพึงพอใจ
แก่ตวั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างมาก จากการศึกษาชุมชน พบว่า ชุมชนมีความต้องการในการพัฒนา
หลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวมในระดับมาก
ที่สุด เนื่ องจากที่ต้ งั ของโรงเรี ยนในปั จจุบนั ที่อยู่ติดกับวัดและชุมชนล้อมรอบ เป็ นสภาพสังคมที่มีการอยู่ร่วมกัน
อย่างหนาแน่น จึงทาให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆมากมาย ภายในวัดและชุมชน เช่น งานแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา งานวันสงกรานต์ ซึ่ งนักเรี ยนได้เข้าร่ วมงานต่างๆ ได้ใช้ทกั ษะการปฏิบตั ิการแสดงนาฏศิลป์ เกิดการ
เรี ย นรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ดี เห็ น คุ ณ ค่ า ในรายวิ ช านาฏศิ ล ป์ ผ่า นการแสดงในชุ ด ต่ างๆที่ นัก เรี ย นผลัด เปลี่ ย น
หมุนเวียนกันออกมาแสดง และเมื่อเกิดเป็ นการแสดงชุดใหม่ ๆ ก็จะส่ งผลให้ได้รับความน่าสนใจ เป็ นที่ตอ้ งการ
ของคนในชุมชนมีความหลากหลายในชุดการแสดงมากขึ้น ทั้งนี้ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดียงั สอน
ให้นักเรี ยนมีความอ่อนน้อม รู ้จกั เคารพผูอ้ ื่น รู ้จกั หน้าที่ของตนเองและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี จาก
การศึกษาผูบ้ ริ หารและครู พบว่าผูบ้ ริ หาร และครู มีความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ อง
ระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวมในระดับมากที่สุด การเรี ยนการสอนนาฏศิลป์ มี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อตัวผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิท่าราต่างๆทาให้ผูเ้ รี ย นเกิด
ความอดทน พยายามจนสามารถแสดงออกมาเป็ นการแสดงชุ ดต่างๆได้ และทางโรงเรี ยนเองก็ไ ด้จัดกิ จกรรม
ประจาปี ภายในอยู่ม ากมาย เช่ น งานวันแม่แห่ งชาติ งานวันภาษาไทย และสัปดาห์วิชาการ เป็ นต้น ดังนั้นการ
สร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ๆจึงเป็ นที่ตอ้ งการและสร้างความน่ าสนใจให้แก่ตวั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนการสอนเป็ น
อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wiher (2000) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นและการจัดการศึกษา
พื้นฐานเพื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ ย วกับการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ นของสถาบันการศึ กษา YVLE ผลการวิจยั พบว่า
โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของหลักสู ตรว่า ปรับปรุ งหลักสู ตรให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ชุมชน ทาให้เด็กเกิดความคิด ใช้ประสาทสั มผัสทุกส่ วนของเด็กกับสิ่ งแวดล้อม ให้โอกาสนักเรี ยนได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ชุมชน ซึ่ งหลักสู ตรได้พฒั นาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เน้นในเรื่ องระเบียบวินยั อย่าง
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เคร่ งครัด โดยร่ วมมือกันระหว่างครู ชุมชน นักเรี ยน และผูน้ าชุมชนจะจัดเนื้ อหากิ จกรรมการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
2) หลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณวิทยามีเนื้ อหาสาระที่สมบูรณ์ ดังนี้ คือ คาอธิ บายรายวิชา โครงสร้างหลังสู ตร กิจกรรมการ
เรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล โดยจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้ระบานาฏยมาลา แผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน 6
แผน ใช้เวลาในการสอนรวมทั้งสิ้ น จานวน 6 คาบ และมีการวัดและประเมินผลในแต่ละรายแผน แผนการเรี ยนรู ้
จานวน 6 แผน มีเนื้อหาสาระตามลาดับดังนี้ คือ ความรู ้เกี่ยวกับระบานาฏยมาลา การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการ
แสดง (หมวก) เรื่ องเพลงระบานาฏยมาลา การปฏิบตั ิท่าราระบานาฏยมาลาช่วงที่ 1 การปฏิบตั ิท่าราระบานาฏยมาลา
ช่วงที่ 2 การปฏิบตั ิท่าราระบานาฏยมาลาช่วงที่ 3 และผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สุ ภาณี กลัน่ เอี่ยม (2560) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาดนตรี นาฏยศิลป์ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ศิลปะ สาหรับโรงเรี ยนเตรี ยมทหาร สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ ผลการศึกษาพบว่า รายวิชาจานวน 2
รายวิชา ได้แก่ วิชาดนตรี นาฏยศิลป์ 1 (ศ 32101) และวิชาดนตรี นาฏยศิลป์ 2 (ศ 32102) พร้อมคาอธิบายรายวิชา และ
แผนหน่ วยการเรี ยนรู ้ จานวน 7 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ผลการประเมินหน่ วย การเรี ยนรู ้ ท้ งั 2 วิชา มี ผลการประเมิน
โดยรวมผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ สามารถนาไปใช้ได้
3) การสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและคณาจารย์โรงเรี ยนเปี่ ยมสุวรรณวิทยา ต่อประสิ ทธิภาพ
ของหลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ผูบ้ ริ หาร
และคณาจารย์มีความเห็นต่อประสิ ทธิภาพของหลักสู ตรโดยรวม ในระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะว่าหลักสู ตร
สาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีเนื้ อหาสาระสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วดั และสาระแกนกลางของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสู ตรของโรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณ
วิทยา สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเปี่ ยมสุวรรณวิทยา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ Ferrone, Jenny Kriatina (2003) ได้ศึ ก ษาเรื่ องการประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ 1 ชั้นปี ที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์รับรู ้ว่านักศึกษามีทกั ษะการเรี ยนรู ้นอ้ ยกว่าที่นกั ศึกษารับรู ้
และมี ค วามต้องการที่ จะ 1) ปรั บ ปรุ ง ทัก ษะปฏิบัติที่ไ ม่เป็ นเทคนิ ค 2) บูรณาการผลการสะท้อนกลับเข้าไว้ใน
กระบวนการเรี ยน 3) ทาให้กระบวนการประเมินเข้มแข็งด้วยการใช้แผนติดตามเป้าหมาย โดยเฉพาะส่ วนที่มี ความ
บกพร่ องของทักษะปฏิบตั ิและ 4) บูรณาการเครื่ องมือประเมินและการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ระยะที่ 2 ผลการใช้หลักสูตร
1) ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู ้ เรื่ องความรู ้ เกี่ ยวกับระบานาฏยมาลาส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับระบา
นาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจเป็ นเพราะว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจและสามารถอธิ บายเกี่ยวกับการแสดงระบานาฏยมาลาได้เป็ นอย่าง ดี ซึ่ ง
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชญานิ น กล้าแข็ง (2561) ได้ศึกษาเรื่ องการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่ นนาฏศิ ลป์
สร้างสรรค์ เรื่ องระบาตานานพระนางจอมเทียน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ (นาฏศิลป์ ) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรี ยนรู ้นาฏศิลป์ สร้างสรรค์ เรื่ อง ระบาตานานพระนางจอมเทียน ของนักเรี ยนก่อนและ
หลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้หลักสู ตรสูงกว่า
ก่อนการใช้หลักสู ตร นักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรท้องถิ่นนาฏศิลป์ สร้างสรรค์ เรื่ อง ระบาตานานพระนาง
จอมเทียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับมาก
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ เรื่ องความรู ้เกี่ยวกับระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับระบานาฏยมาลา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก อาจเป็ นเพราะว่า นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาและองค์ประกอบการแสดงระบานาฏย
มาลา ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ ภาณี กลั่นเอี่ ย ม (2560) ได้ศึ ก ษาเรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาดนตรี
นาฏยศิลป์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิ ลปะ สาหรับโรงเรี ยนเตรี ยมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า รายวิชาจานวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาดนตรี นาฏยศิลป์ 1 (ศ 32101) และวิชาดนตรี นาฏยศิลป์ 2 (ศ 32102)
พร้อมคาอธิบายรายวิชา และแผนหน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 7 หน่วยการเรี ยนรู ้ ผลการประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้ท้ งั 2
วิชา มีผลการประเมินโดยรวมผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยการเรี ยนรู ้ สามารถนาไปใช้ได้
3) ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบตั ิ เรื่ อง การประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดง (หมวก) การร้อง
เพลงระบ านาฏยมาลา และการปฏิ บ ัติท่ า ราระบานาฏมาลาช่ วงที่ 1 ช่ วงที่ 2 และช่ วงที่ 3 ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก สามารถอธิบายได้วา่ นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การการประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ ป ระกอบการแสดง (หมวก) ของตนเองได้อ ย่า งคุ้ม ค่ า และสวยงาม นั ก เรี ย นเข้า ใจ
ความหมายของเนื้ อร้องเพลงระบานาฏยมาลาและสามารถร้องเพลงได้อย่างถูกต้องตรงตามจังหวะ และการปฏิบตั ิ
ท่าราของนักเรี ยนมีความถูกต้องและตรงตามจังหวะ แต่อาจต้องฝึ กฝนเพื่อให้เกิ ดความสวยงามยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉวีวรรณ ตาลสุ ก (2558) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรนาฏศิลป์ สร้างสรรค์ ตาม
แนวทางการจัด การศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ความสามารถในการปฏิบตั ิท่าราของนักเรี ยนที่มีความสามารถพื้นฐานต่างกันมีพฒั นาการสู งขึ้น
4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 25
คน พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับดีมากทั้งหมดสามารถอธิ บายได้ว่า นักเรี ยนมีความรู ้ความ
ความเข้าใจ ทั้งในด้านทฤษฎี และทักษะปฏิบตั ิระบานาฏยมาลาได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชญานิ น
กล้าแข็ง (2561) ได้ศึกษาเรื่ องการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นนาฏศิลป์ สร้างสรรค์ เรื่ องระบาตานานพระนาง
จอมเทียน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ (นาฏศิลป์ ) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า โรงเรี ยนยังขาด
หลักสู ตรท้องถิ่นที่ยงั ไม่ได้ดาเนิ นการ ดังนั้น ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ รวมทั้งนักเรี ยน
และผูเ้ กี่ยวข้อง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างหลักสู ตรท้องถิ่นนาฏศิลป์ สร้างสรรค์ เรื่ อง ระบาตานานพระนางจอมเทียน
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โดยเป็ นการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมา วิวฒั นาการของชุมชนท้องถิ่น ประเภทของนาฏศิลป์ เครื่ องดนตรี
การขับร้อง และสาคัญที่สุดคือ การสร้างสรรค์ชุดระบาตานาน พระนางจอมเทียน ขึ้นมาใหม่ ทั้งบทเพลง ดนตรี
และท่ารา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนหลักสู ตรท้องถิ่ น
นาฏศิลป์ สร้างสรรค์ เรื่ อง ระบาตานานพระนางจอมเทียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีท้ งั ใบความรู ้และกิจกรรมทบวน
บทเรี ยนรวมอยูด่ ว้ ยกัน ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง และมีการประเมินผลอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
สรุปผล
1. พัฒนาหลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 จาก
ความจาเจต่อการเรี ยนการสอนนาฏศิลป์ ทาให้เกิดความต้องการในการแสดงชุดใหม่ๆ
2. ผลการใช้หลักสู ตรสาระเพิ่มเติมนาฏศิลป์ เรื่ องระบานาฏยมาลาสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
สามารถพัฒนาความรู ้ ทักษะปฏิบตั ิ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดริ เริ่ มคิดสร้างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณา และความอนุเคราะห์ของ รองศาสตราจารย์
ดร.รจนา สุ นทรานนท์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์คารณ สุ นทรานนท์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง ที่ได้กรุ ณาเสี ยสละเวลาให้คาปรึ กษา คาแนะนา และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไ ขข้อบกพร่ องต่างๆ จนสาเร็ จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผูท้ าการศึกษาวิจยั ขอ กราบ
ขอบพระคุณอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี และขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเปี่ ยมสุ วรรณวิทยา นางกรรณิ การ์ ขาว
สาอางค์ และคณะครู ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อทางานวิจยั
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
มนุษย์มกั จะมองข้ามและไม่เห็นคุณค่าของแมลงหรื อมีทศั นคติในด้านลบการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
วิเคราะห์อตั ลักษณ์สายพันธุ์เเมลง เพื่อนามาประกอบสร้างให้เกิ ดรู ปทรงใหม่ข้ ึนเป็ นผลงาน ศิลปกรรมรู ปแบบ
สื่ อผสมโดยการนาระบบเเสงสว่างเข้ามามีส่วนร่ วมกับงานจิตรกรรมรู ปเเบบลายเส้น ตามทฤษฎีเเสงในที่มืดเพื่อให้
เห็นถึงรู ปแบบอัตลักษณ์เเมลงชนิ ดต่างๆ เเละเป็ นเครื่ องมือสะท้อนให้เห็น ถึงการดารงชี วิตของเเมลงเป็ นงาน
ศิลปกรรมสื่ อผสมรู ปแบบกึ่งนามธรรม
แมลงถูกมองเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ดูเเล้วก่อให้เกิดอันตราย ที่จริ งเเล้วมีแมลงเพียงไม่กี่ชนิ ดที่มีอนั ตราย ต่อมนุษย์
โดยตรงในทางกลับ กัน แมลงกับ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้กับ ธรรมชาติ แ ละมนุ ษ ย์ จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว ผูว้ ิ จัย ได้
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจากการสื บค้นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันของเเมลงเเต่ละสายพันธุ์เก็บเป็ นข้อมูล
ทั้งรู ปร่ าง รู ปทรง สี สันต่าง ๆ บางสายพันธุ์กาลังอยู่บนเส้นทางของการสู ญพันธุ์ เมื่อนาหลักการทางทัศนศิลป์ มา
ปรับใช้ นารู ปร่ างเเละรู ปทรงมา จัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อ สะท้อนให้เห็นความงามจากรู ปทรง เฉพาะสายพันธุ์เเม
ลงผ่านกระบวนการ เพิ่ม ลด ตัด ทอน รู ปทรงให้มีรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์เเละเกิดคุณค่าความงามทางสุ นทรี ยภาพ
เพื่อให้เป็ นผลงานศิลปกรรมรู ปเเบบ กึ่งนามธรรม เทคนิคสื่ อผสม ร่ วมกับการวาดด้วยสี โทนเดียว และรู ปแบบเท
เนบริ สม์ที่ใช้ความแตกต่างอย่างมากของแสงและความมืดในผลงานเพื่อแสดงคุณค่าและมุ่งเน้นให้เห็นความสาคัญ
ของรู ปร่ าง รู ปทรง และเรื่ องราว ผลงานสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับการติดตั้งไฟแอลอีดีมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
ผลงานที่นา การขูดขีดแผ่นอะคริ ลิคให้เกิดร่ องรอยการหักเหของแสงเกิดเป็ นผลงานศิลปกรรมที่มีที่มาจากอัต
ลักษณ์ เฉพาะตัวของ รู ปร่ าง รู ปทรงแมลงที่ประกอบใหม่เป็ นผลงานสื่ อผสมที่แสดงออกด้วยแสงเเละยัง เเฝง
ความหมายไว้ผ่า นเเสงสะท้อนเพื่ อให้เห็ นของคุ ณค่าทางความงามความส าคัญของวัฏ จัก รใน ธรรมชาติ ของ
สิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรี ยกว่าเเมลง
คาสาคัญ: การสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ เเมลง เเสดงออกด้วยเเสง
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Abstract
Humans tend to disregard and thankless insects or have a negative attitude. The objective of this research
aims to study and analyze the identity of insect species in order to assemble to create a new form. Mixed media art
by bringing the light system to participate in line painting. According to the light-in-the-dark theory, to reveal
different types of insect identities and be a reflection tool. The life of the insect is a semi-abstract form of mixed
media art.
Insects are viewed as creatures that appear to cause danger. In fact, there are very few insects that are
directly harmful to humans. But insects are things that benefit nature. For this reason, the researcher has created
works of art from searching for the identity of the insect species.Insects of the same group with slightly different
identities or endangered species of insects were assembled to create new forms from the technique of drawing lines
mixed with brushstrokes with monotone. According to the light-in-the-dark theory, using technology to engage the
light system with an acrylic sheet.The surface changes to allow the refraction of light to reflect the characteristics
of the species' identity various types of insects . These two parts are assembled to be a semi-abstract form of mixed
media art that expresses the identity of various insect species and also has implications for the cycle and life of the
animals down through the light of the works.
The developing works of art from mixed media art works with insect species identity using the lighting
system is presented Insect lives and the value of small creatures called insects.
Keyword: Creativity, identity, insect, lighting art
บทนา
แมลงเป็ นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยูใ่ นไฟลัมอาร์โทรโพดา (Arthropoda) มีลกั ษณะสาคัญ คือมีลาตัว
เป็ นปล้องคล้อง ซึ่งอาจแบ่งเป็ น 2 หรื อ 3 ส่วน โดยสวนประแบ่งได้คือ ส่วนหัว ส่วนอก ส่วน ท้อง มี 6 ขา มีปีก 12 คู่ หรื อบางชนิดไม่มีปีก มีหนวด 1 คู่หรื อไม่มีหนวด มีปีก 1-2 คู่ หรื อบางชนิดไม่มี มีตา ขนาดใหญ่ กล่าวคือ เเม
ลงเรี ยกได้วา่ เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีมากที่สุดสมาคมกีฏวิทยาแห่งสหรัฐอเมริ กา เมื่อปลายปี 2538 ได้มีหวั ข้อหนึ่งในการ
ประชุมคือ แมลงกับการเป็ นเจ้าโลกและมนุษย์กบั การเป็ นผูข้ อ อาศัย (สุทศั น์ ยกส้าน, 2565: ออนไลน์) แมลงเป็ น
สัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์อย่างที่สุดถ้าปราศจากสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์กระทัง่ ในห้องนอน หรื อเมื่อ หันไปมอง
รอบตัว สามารถพบเเมลงได้ทุกหนเเห่ งแต่ เรากับให้ความสนใจสัตว์ ประเภทเเมลงน้อยสาเหตุที่ความสนใจต่อ
แมลงที่นอ้ ยเพราะเเมลง สร้างความ ราคาญ น่ารังเกียจแต่ท้ งั ที่แมลงส่ วนใหญ่ มีลกั ษณะที่แปลกตามีสีสันที่ชวน
มองและยังเอื้อประโยชน์ ให้แก่ ธรรมชาติหลักฐานทางธรณี วิทยาบ่ง บอกว่าเเมลงมีชีวิตอยู่บนโลกมานานหลาย
ล้านปี ซึ่ งพบเป็ น ตัก๊ แตนในก้อนอาพันที่ เก่าที่สุดเท่าที่ เคยมีการค้นพบอายุถึง 128 ล้านปี แมลงมีบทบาทอยู่ใน
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หลาย อารย ธรรม อารยธรรมอียปิ ต์พบว่ามีการค้นพบมาก มายของสัญลักษณ์แมลงซแคแร็บหรื อตราประทับต่างๆ
ทั้งในพีรามิดและมัมมี่ ซึ่ งการค้นพบได้เชื่อมโยงกับความเชื่ อของคนอียิปต์เกี่ยวกับการ นับถือสิ่ งมีชีวิต ประเภท
แมลงซแคแร็ บ (Sacarab) ราวกับ เทพเจ้า เป็ นเครื่ อ งรางอย่า งหนึ่ ง ของผูค้ นอี ยิป ต์ ในสมัย โบราณ โดยเป็ น
เครื่ องหมายของเทพเฆปรี (Khepri) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์โดยมี ความหมาย ถึงการ เกิดใหม่ซ่ ึ งโดย
ธรรมชาติของแมลงซแคแร็ บนจะปั้ นก้อนดินที่ภายในมีไข่ของมัน อยู่ขา้ งในและกลิ้งไป ข้างหลังเรื่ อยๆเผื่อสะสม
อาหารและเมื่อไข่ฝักออกมาก็จะมีอาหาร กินทันทีหรื อในอารยธรรมของชาวจีน ที่มีความเชื่อเกี่ยวกั บจักจัน่ โดย
ธรรมชาติของจักจัน่ เป็ นเเมลงที่ส่งสี ยงไพเราะ แต่ในความเชื่อของจีน จักจัน่ มีความหมายถึงความเป็ นอมตะการ
ฟื้ นคืนชี พ การมีชีวิตนิ รันดร์ เพราะจักจัน่ จัดเป็ นเเมลง ที่มีอายุยืนยาวผีเสื้ อในความเชื่ อ ผีเสื้ อ เป็ นตัวเเทนของ
วิญญาณของผูท้ ี่ตายกับมาสื่ อสารบางอย่างหรื อเชื่ อ ว่าที่ มีผีเสื้ อบิ นเข้าบ้านจะมี วิญญาณของบรรพบุ รุษ กับ มา
ติดต่อสื่ อสารกับคนเป็ นหรื อบนหมวกเหล็ก ของซามูไ รมี รูปลักษณ์ของเเมลงปอเป็ นสัญญลักษณ์ของตระกู ล
เเละเเสดงออกถึงความกล้าหาญในส่ วนของ อารยธรรมไทยทางภาคเหนือมีประเพณี การชนกว่างซึ่งยังคงพบเห็น
จนถึงทุกวันนี้ ในทางกลับกันเมื่อพูด ถึงเเมลงกับคนโดยทัว่ ไป แมลงถูกมองเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ดูน่ากลัวที่รูปลักษณ์
หรื อการเคลื่อนตัวตาม ธรรมชาติ ดูเเล้วก่อให้เกิดอันตรายที่จริ งเเล้วมีแมลงเพียงไม่กี่ชนิ ดที่มีอนั ตราย ต่อมนุ ษย์
โดยตรงแท้ที่จริ ง แล้วแมลงกับสร้างประโยชน์ใ ห้แก่ธรรมชาติ กล่าวได้ว่าเเมลงเป็ นเหมือนห่ วงโซ่ อาหารห่ วงเเร
กของ ธรรมชาติ ในปั จจุบนั เเมลงได้มีการลดจานวนลงในหลายๆพื้น ที่ท้ งั ในเมือง เเละธรรมชาติ เมื่อเเมลงลด
จานวนลง จึงทาให้ห่วงโซ่ อาหารห่ วงเเรกขาดลงจึงก่อให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาติเป็ นอย่างมากโดย ธรรมชาติ
ของเเมลง ใช้เเสงสว่างทั้งในตอนกลางวันเเละกลางคืนในการดารงชีวิต
ผูว้ ิจยั ได้นาวิธีคิดของเพลโต (Plato) ว่าศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติเป็ นการทาซ้ าในรู ป ลักษณะที่มี
อยู่เเล้ว (ชลูด นิ่ มเสมอ. 2557 : 9) คือความจริ งที่มีในอัตลักษณ์ของเเมลงที่มีรูปร่ างรู ปทรง ที่เป็ นเอกลักษณ์สาคัญ
ของเเมลงเเต่ละชนิดนามาประกอบรวมกันผ่านรู ปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abatract) ก่อให้เกิดรู ปทรงใหม่
ตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่เเสดงให้เห็นถึงการรวมตัวกันตาม วัฏจักรอย่างกลมกลืน ของ ธรรมชาติเเละ
นาเเเสงสว่างเข้ามามีส่วนร่ วมกับผลงานเป็ นผลงานศิล ปกรรม รู ปแบบสื่ อผสมที่นาการวาดภาพกับการขูดขีดเส้น
ลงวัสดุ มาผสมรวมอยู่ในชิ้ นงานได้เกิดควางสมบูรณ์ ตามหลักการจัดองประกอบศิ ลป์ เเสดงออกด้วยแสงตาม
รู ปแบบเทเนบริ สม์ (Tenebrism) ที่เน้นความ แตกต่างกันอย่างรุ นเเรงของเเสงสว่างเเละความมืดสร้างให้เกิ ดจุด
สนใจเพื่อเรี ยกร้องให้ผูค้ นเกิดความสนใจเเละสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางความงามของเเมลงและตระหนักถึง
ความสาคัญของเเมลงก่อนที่เเมลงในบางสาพันธุ์ จะสู ญพันธุ์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของสายพันธุ์เเมลง
2.เพื่อสร้างรู ปทรงใหม่จากอัตลักษณ์สายพันธุ์แมลง
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3.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจากอัตลักษณ์สายพันธุ์แมลงโดยนาเเสงสว่างมาเป็ นส่วน
ประกอบของผลงานรู ปแบบสื่ อผสม
วิธีดาเนินการวิจัย
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ลงพื้นที่วิจยั
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก
4.การวิเคราะห์โครงสร้างเเละการทาเเบบร่ าง
5.การสร้างสรรค์ผลงาน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แมลงเป็ นสัตว์จดั อยู่ใ นใน phylum Arthropoda มาจากภาษากรี ก Arthro = joint, poda =leg Sub-phylum
Hexapoda (Hexa = Six) Class Insecta มีลกั ษณะประจาตัวที่สาคัญ คือมีลาตัวเป็ นข้อ เเละปล้อง (segmented body)
เชื่ อ มต่ อ กัน โดยเนื้ อ เยื่ อ ระหว่ า งข้อ และปล้อ ง (intersrgmental membrane) ที่ มี ค วามยืด หยุ่น สู ง มี ข า 6 ขา 3 คู่
ส่ วนประกอบของขาเป็ นข้อปล้อง แมลงบางชนิดมีปีกคู่เดียว บาง ชนิดไม่มีปีก ลาตัวภายนอกมีลกั ษณะแข็งห่อหุม้
กล้ามเนื้ อและอวัยวะภายในที่ มีลกั ษณะอ่อนนุ่ มที่ อยู่ ในลาตัวลาตัวเเบ่งออกได้ 3 ส่ วน ส่ วนหัว (head) ส่ วนอก
(thorax) และส่ วนท้อง (abdomen) มีความ สมมาตรตามความยาวของลาตัว (bilateral symmetry)(จุฑารัตน์. 2546
:30) โดยอัตลักษณ์ของเเมลง สายพันธุ์ต่างๆ มาจากอวัยวะสาคัญ ตาของเเมลงมี 2 แบบ คือ ตาเดี่ยว (simple eyes
ห รื อ oceli) แ ล ะ ต า ร ว ม ห รื อ ต า ป ร ะ ก อ บ (compound eyes) ห น ว ด ข อ ง เ เ ม ล ง
เป็ นอวัยวะที่ใช้รับความรู ้สึกโดยการสัมผัส ทําหน้าที่ในการดมกลิ่น รับรู ้การเปลี่ยนแปลงของความชื้นในอากาศ
รับรู ้การสั่นสะเทือน รับรู ้ทิศทางลม ขาของแมลงมีชื่อ เรี ยกตามลักษณะของการใช้งาน ปากของแมลงมีหลายแบบ
ขึ้ น อ ยู่ กั บ วิ วั ฒ น า ก า ร ใ น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ข อ ง แ ม ล ง แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม
ซึ่งจะเหมาะสมกับการกินอาหารที่แตกต่างกันไป ปี กของเเมลงแบ่งตามลักษณะความหนาบาง เป็ น 4 แบบ
จากการศึกษาข้ อมูลได้ ทาการกาหนดกลุ่มประชากรสายพันธุ์เเมลงได้ 6 ประเภทใหญ่ๆดังนี้
1). อันดับ โอโดนาต้า (Odonata) แมลงปอ (Dragonflies) และแมลงปอเข็ม หรื อแมลงปอนํ้าตก
(Damselflies)
2). อันดับ ออร์ทอปทีรา (Orthoptera) ตัก๊ เเตน (Grasshoppers) จิ้งหรี ด (Crickets) ตัก๊ แตนตําข้าว (Mantids)
ตัก๊ แตนกิ่งไม้ (Walking sticks) แมลงสาบ (Cockroaches)
3). อันดับ เฮมิปทีรา (Hermiptera) มวน (Bugs)
4). อันดับ โคลีออปทีรา (Coleoptera) ด้วง (Betles)
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5). อันดับ ลีพิดอปทีรา (Lepidoptera) ผีเสื้ อกลางวัน (Butterflies) และผีเสื้ อกลางคืน (Moths)
6). อันดับ ไฮมีนอปทีรา (Hymenoptera) มด ผึ้ง ต่อ แตน (Ants Bees Wasps)
ลงพื้นที่วิจัย
ผูว้ ิจยั ได้เลือกพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจากสถานที่สาคัญที่เก็บรวบรวมความรู ้ดา้ นเเมลง
1. พิพิธภัณฑ์แมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพฯ
2. พิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพฯ
3. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพฯ
4. อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสน นครปฐม
5. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสน นครปฐม
6. พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่

รู ปที่ 1 ตัวอย่างอย่างเเมลง พิพิธภัณฑ์แมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รู ปที่ 2 ตัวอย่างอย่างเเมลง พิพิธภัณฑ์มด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รู ปที่ 3 ตัวอย่างเเมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสน

รู ปที่ 4 ตัวอย่างเเมลง พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่
จากการลงพื้นที่วิจยั ได้ทาการบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพตัวอย่างของเเมลงสายพันธุ์ต่างๆจานวนมากมี
รู ปร่ าง รู ปทรง โครงสร้างเเละสี สันเเตกต่างกันรวมไปจนถึงแมลงคุม้ ครอง ที่ในธรรมชาติ สามารถ พบเห็นได้ยาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือสำหรับรวบรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ ในการลงพื้นที่วิจยั ได้มีโอกาสทาการ สาภาษณ์เชิง
ลึกกับนักวิชาการในด้านของเเมลงได้ทราบ ถึงความสาคัญ ในเชิงลึกของเเมลง ในเเต่ละชนิด มีความสาคัญต่อระบบ
นิเวศในธรรมชาติเป็ นอย่างมาก ได้ ข้อมูลในการสารวจเเละค้นพบเเมลงชนิดใหม่ ของโลกในประเทศไทย ได้ทราบ
การเก็บตัวอย่างเเมลงใน ธรรมชาติโดยใช้ไฟเป็ นเครื่ องมือเเละเห็นการ ดาเนิน ชีวิตของเเมลงโดยใช้เเสงสว่างใน
การดารงชีวิต โดย ผศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่ นเเก้ว ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
ได้รับโอกาสสัมภาษณ์ อาจารย์พิสุทธิ์ เอกอานวย
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ผูก้ ่อตั้งสวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่ ที่เป็ นสถานที่ เก็บสะสมตัวอย่างเเมลงเพื่อเปิ ดพิพิธภัณฑ์เเมลง ให้เป็ นที่
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเเมลงเเละเป็ นสถานที่ๆ ทาการเพาะเลี้ยงเเมลงหลากหลายชนิด เเมลงบาง สายพันธุ์เป็ นที่พบเห็น
ได้ยากในธรรมชาติ อาจารย์พิสุทธิ์ เอกอานวย ได้ทางานเพาะเลี้ยงเเละศึกษาวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นหนังสื อวิจยั
หลากหลายผลงาน นอกจากนั้นได้มีโอกาส เข้าร่ วมการเปิ ดตัวหนังมือ มดประเทศไทย ได้รับโอกาสสัมภาษณ์ นาย
ยุทธนา สามัง นักปฏิบตั ิการวิจยั (ผูเ้ ชี่ยวชาญ) สาขากีฏวิทยา การเเพทย์ได้ทราบข้อมูลถึงประชากรเเมลงเเละการ
บันทึกข้อมูลเเมลงที่มีขนาดเล็ก ทราบถึงการจาเเนก เเมลงชนิดต่างๆ โดยการสังเกตเอกลักษณ์เเละเเมลงที่มีอนั ตราย
ต่อมนุษย์

รู ปที่ 5 สัมภาษณ์ ผศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่ นเเก้ว, อาจารย์พิสุทธิ์ เอกอานวย, นายยุทธนา สามัง
การวิเคราะห์ โครงสร้ างเเละการทาเเบบร่ าง
วิเคราะห์โครงสร้างและถอดอัตลักษณ์สายพันธุ์เเมลงได้ดงั นี้
1. อันดับ โอโดนาต้า (Odonata) แมลงปอ (Dragonflies) ท้องมีขนาดเล็กเรี ยวยาวเป็ นเส้นตรง ดวงตารวม
รู ปทรงวงรี ขนาดใหญ่ 2ข้าง มี4 ปี กมีลายเส้นชัดเจน
2. อันดับ ออร์ทอปทีรา (Orthoptera) ตัก๊ เเตน (Grasshoppers) เเบ่งตามรู ปร่ าง ตัก๊ เเตน มีรูปใบหน้ารู ปทรง
สี่ เหลี่ยมขาหลังขนาดใหญ่รูปทรงขาเป็ นเอกลักษณ์ใช้ในการกระโดด คล้ายน่องของมนุษย์ปล้อง ขาเรี ยวยาว ดวงตา
รวมรู ปทรงวงรี ขนาดใหญ่ 2 ข้าง ตัก๊ เเตน ตาข้าว ขาหน้ารู ปทรงคล้ายเคียวขนาดใหญ่เป็ นเอกลักษณ์มีปลายเเหลม หัว
มีรูปทรง 3 เหลี่ยม ดวงตารวมรู ปทรงวงรี ขนาดใหญ่ 2 ข้าง
3. อันดับ เฮมิปทีรา (Hermiptera) มวน (Bugs) เเบ่งตามชนิด มวนลาตัวมีขนาดเล็กรู ปทรงวงรี ส่วนหัวมี
ความหลากหลายของรู ปทรง ทั้งรู ปทรง 3 และ 4 เหลี่ยม บางชนิดมีรูปลักษณ์ คล้ายกับ โล่ในสมัยโบราณเเละใบหน้า
มนุษย์ จักจัน่ ดวงตารวมรู ปทรงวงรี ขนาดใหญ่ 2 ข้าง ลาตัว รู ปทรง 4 เหลี่ยม เเสดงข้อปล้องชัดเจน มี 4 ปี ก ปี กบน
มีขนาดใหญ่ เส้นลายปี กชัดเจนเป็ น เอกลักษณ์
4. อันดับ โคลีออปทีรา (Coleoptera) ด้วง (Betles) เเบ่งตามเพศเเละลักษณะ ลาตัวโดยรวมมี รู ปทรงวงรี ท้ งั
เพศผู ้ เเละเพศเมีย มี 4 ปี ก ปี กบนเเบบปกคลุมเเข็งเเรง ปี กล่างขนาดใหญ่ เก็บใต้ปีกบนมีสายเส้นชัดเจนเป็ น
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เอกลักษณ์ ส่วนหัวของเพศผูม้ ีหลากหลายรู ปทรงตาม สายพันธุ์ชนิดต่างด้วงกว่าง มีเขาลักษณ์ยาวเป็ นเส้นตรง มี
จานวน 1-5 เข้าขึ้นอยูก่ บั สายพันธุ์ หัวของด้วงครี ม มีเขายาวลักษณ์คล้ายครี ม ขนาดใหญ่เป็ นเอกลักษณ์
5. อันดับ ลีพิดอปทีรา (Lepidoptera) ผีเสื้ อกลางวัน (Butterflies) และผีเสื้ อกลางคืน (Moths) โดยรวมมี 4
ปี กมีเส้นลายเเละช่องว่างของปี กที่เเตกต่างกัน สี สันเเละลวดลายของปี ก มีเอกลักษณ์เพาะสายพันธุ์ปีกล่างในบาง
ชนิดมีลกั ษณะคล้ายหางเป็ นเส้นตรงเรี ยวยาว ดวงตา รวมรู ปทรงวงรี ขนาดใหญ่ 2 ข้าง
6. อันดับ ไฮมีนอปทีรา (Hymenoptera) มด ผึ้ง ต่อ แตน (Ants Bees Wasps) มีดวงตารวมรู ปทรงวงรี ขนาด
ใหญ่ 2 ข้างปากมีลกั ษณะเป็ นปากกัดมีเคี้ยวขนาดใหญ่เป็ น เอกลักษณ์ ลาตัวเป็ นข้อปล้อง 3 ส่วนก้นมีรูปทรงวงรี มี
ปลายแหลมตามลักษณะของ เหล็กใน

รู ปที่ 7 ตารางการถอดอัตลักษณ์ในเเมลงสายพันธุ์ต่างๆ

รู ปที่ 8 ตารางการถอดอัตลักษณ์ในเเมลงสายพันธุ์ต่างๆ
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ออกเเบบภาพร่ างผลงานด้วยการประกอบรู ปทรงจากเเมลงทั้ง 6 สายพันธุ์ โดยเลือกจาก
อัตลักษณ์ ที่มีความโดดเด่นของเเมลงทั้ง 6 สายพันธุ์ เช่น ปี กของผีเสื้ อกลางวันเเละกลางคืน เขาของ ด้วงกว่าง
ลวดลายของด้วงดอกไม้ โครงสร้างลาตัวของตัก๊ เเตนหัวเเละขาหน้าของตัก๊ เเตนตาข้าว ลายปี ก ของเเมลงปอ
ลักษณะปี กเเละหัวของจัก๊ จัน่ งวงช้าง ตารวมของผึ้ง

รู ปที่ 9 เเบบร่ างของผลงานชิ้นที่ 1
ตรวจสอบเเบบร่ างเเละวางตาเเหน่งในการจัดเเสงสว่างให้กบั ชิ้นงานทาการเลือกสี ของเเสงจากโครงสร้าง
ลวดลายหลักจาก ผีเสื้ อ ผีเสื้ อจักรพรรดิ ที่ให้เเสงสี เหลืองอมส้ม

รู ปที่ 10 เเบบร่ างของผลงานชิ้นที่1 วางตาเเหน่งของเเสงไฟเเละเลือกสี ของเเสง
ดาเนินการสร้างชิ้นงานจริ งโดยการตัดเส้นรอบนอกของชิ้นงานเป็ นตามรู ปทรงในแบบร่ าง ลงสี เเบบโทน
เดียวเเละทาการติดตั้งแผ่นอะคริ ลิคในส่ วนของชิ้นงานที่เเสดงออก ด้วยเเสง
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รู ปที่ 11 สร้างผลงานจริ งโดยการตัดเส้นรอบนอกและลงสี เเบบโทนเดียวเเละทาการติดตั้งแผ่นอะคริ ลิค
ชิ้นงานที่เสร็ จสมบูรณ์ พร้อมการติดตั้งเเสงไฟในผลงาน รวมการการนํารู ปแบบเทเนบริ สม์ (Tenebrism)
ใช้ความแตกต่างอย่างมากของแสง และความมืดสร้างให้เกิดจุดสนใจมากขึ้น

รู ปที่ 12 ผลงานที่ติดตั้งเเสงสว่างเสร็ จสมบูรณ์
อภิปรายผล
จากการสื บค้นและลงพื้นที่วิจยั ได้พบว่า ข้อมูลของแมลงแต่ละสายพันธุ์ที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวที่
แตกต่างกัน โดยอัตลักษณ์ที่ได้เเมลงที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันก็จะมีอตั ลักษณ์ที่เเตกต่างกันเป็ นอย่างมาก ผูว้ ิจยั ได้
บันทึกลักษณะเฉพาะของเเมลงเเต่ละสายพันธุ์เก็บเป็ นข้อมูลทั้งรู ปร่ าง รู ปทรง สี สันต่างๆ ซึ่งใน บางสายพันธุ์ กาลัง
ใกล้จะการสู ญพันธุ์ ผูว้ ิจยั เห็น คุณค่าในแง่มุ มนี้ ทาการวิเคราะห์รูปทรงที่เกิดจากส่ วน ประกอบต่างๆ ที่มีอตั ลักษณ์
ในสายพันธุ์ที่ไม่ซ้ ากันจึงทาให้ได้ขอ้ มูลเเละสามารถจาเเนกข้อมูลอัตลักษณ์ เเมลงชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เมื่อนาหลักการทางทัศนศิลป์ มาปรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาพผลงานของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ย ์ ที่นา
รู ปร่ างเเละรู ปทรงของสัตว์เเต่ละชนิ ดมาประกอบรวมกันเป็ นข้อมูลตั้งต้นในการทาเเบบร่ างของผลงานก่อนการ
สร้ า งรู ป ทรงใหม่ ที่มี ที่ม าจากอัตลักษณ์เฉพาะสายพันธุ์แมลงผ่าน ทัศนธาตุและการ จัดองค์ประกอบศิ ลป์ เพื่อ
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สะท้อนให้เห็นความงามจากรู ปทรงของสิ่ งมีชีวิตในธรรมชาติที่โดยรู ปทรงใหม่ที่ได้จากการประกอบของอัตลักษณ์
เฉพาะสายพันธุ์เเมลงผ่าน กระบวนการ เพิ่ม ลด ตัดทอน รู ปทรงให้มี ลักษณ์เฉพาะผลงานผ่านการวิเคราะห์ ผลงาน
ของศิลปิ นเพื่อเป็ นเเนวทางในการประกอบรู ปทรงให้มี เอกลักษณ์เเละเกิดคุณค่าทางความงามทางสุ นทรี ย ภาพ
เพื่อให้เป็ นผลงานศิ ลปกรรมเเบบกึ้งนามธรรม เทคนิ คสื่ อผสม เป็ นการผสมผสานกับการวาดด้วยสี แบบ โทนเดียว
(monochrome) และรู ปแบบ เทเนบริ สม์ (Tenebrism) ใช้ความแตกต่างของแสง และ ความมืดให้เกิดความสมดุลใน
ผลงานเพื่อ แสดงคุณค่าและมุ่งเน้นให้เห็นความสาคัญของรู ปร่ างรู ปทรงและเรื่ องราวการดาเนินชีวิตของเเมลง
ผลงานสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ไฟแอลอีดีมาเป็ นเครื่ องมือ สาคัญใน
ผลงานที่นาการขูดขีดแผ่นอะคริ ลิคให้เกิดร่ องรอยเพื่อให้เกิดการหักเหของแสงซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่แตกต่างไปจาก
ผลงานศิลปกรรมรู ปแบบเดิมจนเกิดเป็ นผลงานศิลปกรรมที่มีที่มาจากอัตลักษณ์เฉพาะตัวของรู ปร่ าง รู ปทรง แมลง
ที่ประกอบใหม่เป็ นผลงานสื่ อผสมที่แสดงออก ด้วยแสงเเละเเฝงไว้ภายใต้ เเสงสะท้อนของคุณค่า ทางความงาม
ความสาคัญของวัฏจักรเเมลงให้แก่ผพู ้ บเห็น
ข้อเสนอแนะ
1. อัตลัก ษณ์ ข องสายพันธุ์แมลงเมื่ อนํามาวิเคราะห์แล้วยังมี รูปลัก ษณ์ ที่ ย งั ไม่ถูก นํามาใช้เนื่ องจาก
สายพั น ธุ์ แ มลงมี เ ป็ นจํ า นวนมากสามารถนํ า อั ต ลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะสายพั น ธุ์ แ มลงมา สร้ า งสรรค์ เป็ น
ผลงานออกแบบหรื องานศิลปกรรมได้อีกหลายแง่มุมหรื อนําอัตลักษณ์เฉพาะส่ วนมาขยายและสร้างสรรค์ใหม่เพรา
ะสี สันและลวดลายในเชิงลึกยังมีขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมอีกมากมาย
2. การประกอบกัน ของรู ป ทรงจากการวิ เ คราะห์ แ ละถอดอัต ลัก ษณ์ ย งั มี รู ป แบบการประกอบรู ป
ท ร ง ใ ห ม่ ไ ด้ ห ล า ย วิ ธี ต ล อ ด จ น นํ า เ รื่ อ ง ร า ว ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ม า ป ร ะ ก อ บ ร่ ว ม ด้ ว ย ใ ห้ เ กิ ด เ ป็ น ง า น
สร้ า งสรรค์ที่ ม าจากวงจรของชี วิ ต แมลงผ่า นอัต ลัก ษณะเฉพาะสายพัน ธุ์ แ มลงเละเรื่ อ งราวใน ชนิ ด เดี ย วกัน
และเป็ นเครื่ องมือสะท้อนให้เห็นคุณค่าของวงจรชีวิตแมลงได้อีกทาง
3. การนําแสงสว่างจากหลอดไฟแอลอีดีใช้ร่วมกับแผ่นอะคริ ลิคสามารถนําไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลง
านศิลปกรรมได้อีกหลากหลายรู ปแบบหรื อนําไปใช้ในการสร้างสรรค์ที่มีความทับซ้อนกันของสี สันของแสงไฟ
นาไปปรับเปลี่ยนรู ปทรงในรู ปแบบและทิศทางของผูว้ ิจยั ให้เกิด เป็ นผลงานรู ปแบบต่างๆ ที่มีความแปลกใหม่
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บทคัดย่อ
การแสดงฟ้ อ นภู ไ ทบ้า นวัง ข่ อ ย เป็ นการแสดงของกลุ่ ม ภู ไ ท ในต าบลวัง ข่ อ ย อ าเภอไพศาลี จัง หวัด
นครสวรรค์ ชนเผ่าภูไท หรื อ ผูไ้ ท มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในแคว้นสิ บสองจุไทยและแคว้นสิ บสองปันนา แล้วอพยพ
มาที่ อาเภอกุดหว้า จังหวัดกาฬสิ นธุ์ แล้วย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บา้ นวังข่อย ซึ่งเรี ยกกลุ่มนี้วา่ ‘‘กลุ่มกาฬสิ นธุ์’’ ได้มีการ
อนุ รั ก ษ์ศิ ล ปะการแสดงฟ้ อ นภู ไ ทแบบดั้ง เดิ ม ไว้ โดยเฉพาะการการสื บ ทอด การบรรเลงดนตรี พ้ื น บ้า น ซึ่ ง
ประกอบด้วย กลอง แคนและพิณ เป็ นหลัก ทานองเพลงหรื อลายเพลงที่ใช้บรรเลงมีดงั นี้ คือ ลายภูไทดั้งเดิม ลาย
พื้นบ้านอีสาน ลายเพลงประกอบการขับร้องเพลงลูกทุ่งหมอลาตามสมัยนิ ยม กระบวนท่าฟ้อนมีอยู่ 5 ท่า คือ ท่าเดิน
ภูไท ท่าฟ้อนข้าง ท่ายิง ท่าม้วนหาง และท่าวงเดื อน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองภูไท ประกอบด้วยเสื้ อแขนกระบอก
สี ดาหรื อสี น้ าเงินเข้มคอกลมหรื อคอตั้ง ตกแต่งคอเสื้ อ ปลายแขน และสาบเสื้ อ โดยใช้ไหมหรื อฝ้ายลายขิดมาขลิบ
ริ ม ส่ วนผ้าซิ่ นเป็ นผ้ามัดหมี่ สี ดาหรื อสี น้ าเงิน เรี ยกว่า หมี่ต่อตีน ห่มผ้าสไบลายขิดสี แดงทอลวดลายสลับกับลาย
แพรวา ซึ่ งเป็ นลาย ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวภูไท ทรงผมจะเกล้ามวยไว้ดา้ นหลังท้ายทอย เครื่ องประดับ
ส่ วนใหญ่ เป็ นเครื่ องเงิน การแสดงฟ้ อนภูไทบ้านวังข่อย จะแสดงในงานประจาปี ของท้องถิ่ น ดังนั้นจึ งควร
อนุ รักษ์ฟ้อนภูไทบ้านวัง ข่อยให้คงอยู่ เพื่อสื บทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ มีคุณค่าทางศาสตร์ และศิ ลป์ ให้คงความ
เป็ นอัตลักษณ์ของชาวภูไทต่อไป
คาสาคัญ: ฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย กลุ่มกาฬสิ นธุ์ ตาบลวังข่อย
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Abstract
Phu Thai Dance Performance at Ban Wang Koi is the performance of the Phu Thai group in Wang Koi
subdistrict , Phaisali district Nakhon Sawan Province. Phu Thai tribe or "Phoo Thai" . Originally settled in the
region of "Sib-Song-Ghu-Thai" and "Sib-Song-Pun-na" and then immigrated to Kut Wah distirct , Kalasin
Province. Then moved to settle at Ban Wang Koi which called this group "Kalasin" . Kalasin has preserved the art
of performing traditional Phu Thai dances. Especially the heritance of folk music which consisted mainly of drums
, Kaen and harp. The melody or pattern of the songs used to play is as follows : Traditional Phu Thai pattern, Isan
folk pattern , The theme song for the popular Mo Lam Luk Thung song. There are five dances poses , namely Phu
Thai walking posture , Side dance , shooting posture, tail roll posture and Wong Duean posture. Dressed in
traditional Phu Thai costumes. Consists of a black sleeveless shirt or dark blue with a round neck or a set , collar
decoration forearms and placket by use silk or cotton with Khit pattern . The circumference of the Sarong is a black
or blue Mudmee cloth called "Mee-Tor-Teen" . Wear with Sabai cloth with red Khit pattern woven alternately with
Praewa pattern. Which is a pattern that indicates the identity of the Phu Thai people. The hairstyle will be bun at
the back of the neck . Most of the jewelry is silver. Phu Thai Dance Performance at Ban Wang Koi will be displayed
at the local annual event. Therefore , it should be preserved Phu Thai Fon at Ban Wang Koi . In order to inherit
folk wisdom that has scientific and artistic value to maintain the indentity of the Phu Thai people.
Keyword: Phu Thai Dance Performance at Ban Wang Koi , Kalasin group, Ban Wang Koi
บทนา
วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ แบบแผนการดารงชี วิต ความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ในชุมชน
หรื อสังคมนั้นๆ ซึ่งในการดารงชีวิตหรื อการมีกิจกรรมที่กระทาร่ วมกันในสังคมย่อมเกี่ยวข้องกับศิลปะอยูเ่ สมอและ
การที่คนในสังคมได้ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ก็แสดงให้เห็น ว่าศิลปะเหล่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่ อ
ความศรัทธา และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และยังคงจะอนุรักษ์สืบต่อไป
มนุษยชาติต่างมีความแตกต่างกันในด้านชาติพนั ธุ์ ซึ่งเป็ นไปตามการกาเนิดของมนุษย์ที่ปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติและมีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ
พืชพันธุ์ธรรมชาติที่เป็ นตัวกาหนดความเป็ นอยู่การทามาหากินการแต่งกาย และเป็ นพื้นฐานต่อแนวคิด ความเชื่ อ
และวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์ ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ประจาถิ่นของมนุษย์แต่ละแห่งแต่ละเผ่าพันธุ์ และสะท้อน
ให้เห็ นได้ถึ ง ความเจริ ญก้า วหน้า ในอดี ตโดยพิ จารณาจากปั จจุ บัน ความแตกต่างกันในด้านชาติ พ นั ธุ์ มี ผลถึ ง
ประสาทสัมผัสความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม มีผลด้านพฤติกรรม ทั้งทางกาย และระบบประสาทการฟั งซึ่ ง
มนุษย์ในส่ วนต่างๆ ของโลก แม้จะฟั งในสิ่ งเดียวกันก็ได้ยินไม่เหมือนกันและแปลความไปคนละอย่างตามสภาพ
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พื้นฐานของตน ดนตรี และการขับร้ องก็เช่ นเดียวกันเพราะธรรมชาติได้ยินเสี ยงและวัฒนธรรมอันเป็ นผลมาจาก
ธรรมชาติ ทาให้มนุษย์แต่ละเผ่าคิดสร้างตามระบบเสี ยงธรรมชาติ และแนวคิดของตนซึ่งมีความสาคัญและมีคุณค่า
ต่อมนุษย์เท่าเทียมกันทั้งสิ้ น
เผ่าภูไท เป็ นคนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในแคว้นสิ บสองจุไทย และอาณาจักรล้านช้าง การเคลื่อนย้ายของ
ชาวภูไท เข้าสู่ ภาคอีสานมีหลายครั้ง และมาจากที่ต่างๆ จึงทาให้กลุ่มภูไทที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสกลนคร เรี ยกชื่ อ
ตัวเองตามแหล่งเมืองเดิมของ ตนเช่น ผูไ้ ทวัง คือ ผูไ้ ทที่อพยพมาจากเวงวัง มาตั้งบ้านเรื อนอยูแ่ ถบอาเภอพรรณา
นิคม
ชาวภู ไ ท เป็ นกลุ่ ม ชาติ พ ั น ธุ์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด รองลงมาจากกลุ่ ม ไทลาว ส่ วนใหญ่ อ าศั ย อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อโดยมี แม่น้ าโขงแยกกลุ่มนี้ ออกจากภูไทในภาคเหนื อของลาวและญวน กลุ่มภูไทกลุ่มใหญ่
ที่สุดอาจจะอยู่แถบลุ่มน้ าโขง และแถบเทือกเขาภู พาน เช่น จังหวัดนครพนมได้แก่ อาเภอคาชะอี ธาตุพนม เรณู
นคร นาแก จังหวัดสกลนคร ได้แก่ อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ได้แก่
อาเภอกุฉินารายณ์ เขาวง
สหัสขันธ์ ส่ วนภูไทที่เข้าสู่ ภาคกลางในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี ในย่านนั้นเรี ยกว่า 'ลาวโซ่ง' ผูไ้ ทกระป๋ อง คือภู
ไทที่อพยพมาจากเมืองกะปอง มาตั้งบ้านเรื อนในเขตอาเภอวาริ ชภูมิ ผูไ้ ทกะตาก คือ ผูไ้ ทที่อพยพมา จากเมืองกะ
ตาก มาตั้งบ้านเรื อนอยูแ่ ถบตาบลโนนหอม และแถบริ มหนองหาร ทางทิศใต้
1. ฟ้ อนภูไทบ้ านวังข่ อย ตาบลวังข่ อย อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
บ้านวังข่อย ตาบลวังข่อย อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นหมู่บา้ นหนึ่ งที่มีการสันนิ ษฐานว่าบรรพ
บุรุษของชาวบ้านวังข่อยมีการอพยพมาจากจังหวัดกาฬสิ นธุ์ เรี ยกว่า ‘‘กลุ่มกาฬสิ นธุ์’’ โดยมีการนาศิลปะวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่เป็ นพื้นฐาน มีเอกลักษณ์การฟ้อนที่บ่งบอกถึงความเป็ นชาวอีสานได้อย่างชัดเจน ชาวบ้านวังข่อยเป็ นชุมชน
ที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนราและสื บทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยน
มาอย่างต่อเนื่องยังจะอธิบายตามรายละเอียด ดังนี้

รู ปที่ 1 ชาวภูไทในหมู่บา้ นวังข่อย
( ที่มา : นางสมจิตร แสงชมภู )
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1.1 ประวัติความเป็ นมา
ชาวบ้านวังข่อย ได้มีการรวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะ
การเล่นดนตรี พ้ืนบ้านและการฟ้อนภูไท อันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
การรวมกลุ่มกันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่ งผูน้ าที่มีความรู ้ความสามารถในด้านใดก็จะแสดงออกในด้านนั้น ๆ ในที่
ใครที่ชอบเล่นดนตรี ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูช้ าย ก็จะนาเครื่ องดนตรี ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น แคน พิณ มาสอนให้กบั ผูท้ ี่มี
ความสนใจและมีความสามารถพอที่จะฝึ กได้ หรื อฝ่ ายหญิงที่ชอบการฟ้ อนก็จะฝึ กฟ้ อน และมีการถ่ายทอดให้แก่
สมาชิกในกลุ่มโดยความสมัครใจ
รู ปแบบของการฟ้ อนมีการพัฒนามาเรื่ อย ๆ จากเดิมที่เป็ นท่าฟ้ อนที่ไม่มีแบบแผน ฟ้ อนตามผูท้ ี่ผูฝ้ ึ กซ้อม
จดจาได้ ในการฟ้องแต่ละครั้งอาจมีท่าไม่เหมือนกัน
1.2 องค์ประกอบการแสดง
ฟ้ อนภูไ ทบ้า นวัง ข่ อย ได้รับ การถ่า ยทอดมาจากบรรพบุรุษ ส่ วนใหญ่ ท่า ฟ้ อน จึ งคล้ายกับการฟ้ อนภูไ ท
กาฬสิ นธุ์ ซึ่งสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวบ้านวังข่อยที่อพยพมาจากจังหวัดกาฬสิ นธุ์นามาถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น
และเมื่ออพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บา้ นวังข่อย ก็จะถ่ายทอดข้าวฟ้ อนเหล่านั้นให้กบั ลูกหลานต่อไปซึ่ งท่าฟ้ อนอาจมี
การเปลี่ยนแปลงหรื อมีค่าที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมแต่ก็ยงั คงเขาของท่าเดิมอยู่ต่อมาได้มีการพัฒนารู ปแบบของการฟ้อง
เพื่อให้เป็ นแบบแผนและเป็ นวัฒนธรรมของหมู่บา้ นให้คงอยู่สืบไปสามารถแยกองค์ประกอบของการแสดงตาม
หัวข้อ ดังนี้
1.2.1 ดนตรี
ดนตรี ที่ใช้ในการฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย ในสมัยก่อนใช้เครื่ องดนตรี เพียง 3 ชิ้นคือ กลองแคน และพิณเพราะ
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย โดยกลองจะเป็ นเครื่ องดนตรี ให้จงั หวะในการฟ้อน และมีเสี ยงแคนและพิณเป็ นตัวดาเนิน
จังหวะเป็ นทานองเพลง
กลองที่ใช้ เป็ นกลองตุ้ม มี 2 หน้า ความยาวของกลองประมาณ 1 ศอก หน้ากองทาด้วยหนังวัว หรื อหนังควาย
มีเชือกยึดตึงให้หน้ากองแน่น
แคน ทาจากไม้ออ้ หรื อไม้เฮี้ย ซึ่ งขึ้นตามภูเขา แต่ไม้ออ้ หาได้ยากจึงนิ ยมใช้ไม้เฮี้ยแทน แคนมีหลายขนาด
และหลายชนิด ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ แคน 8 ซึ่งประกอบด้วยลูกแคน 8 คู่ (16 ลูก) คือโด เร มี ฟาซอล ลา ที โด เพิ่ม
คู่เสี ยงระดับสู งขึ้นไปให้เป็ นเสี ยงประสานในการเล่นเพลงพื้นเมือง ได้แก่ เสี ยง ซอลสู ง ด้านแพซ้าย และเสี ยงเสพที่
เป็ นเสี ยง ลาสู ง ทางด้านขวา และไม่ได้เรี ยงลาดับโน้ตแบบเครื่ องดนตรี ทวั่ ไป แต่กบั เรี ยงลาดับคล้ายการเรี ยงอักษร
พิมพ์ดีด ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการบรรเลงเพลงพื้นบ้าน และลักษณะการประสานเสี ยงตามดนตรี ของทนแต่
ละกลุ่ม
พิณ นิ ยมทาจากไม้ขนุ น เพราะเบา มีเสี ยงไพเราะ ปั จจุบนั นิ ยมทาเป็ นพิณไฟฟ้ า เพื่อเพิ่มเสี ยงให้มีความดัง
ชัดเจน
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นอกจากนี้ ย งั เพิ่ม ฉิ่ ง ฉาบ ซึ่ ง ชาวบ้า นจะเรี ย กว่า สิ่ ง และ แส่ ง เป็ นเครื่ องประกอบจัง หวะเพื่ อบรรเลง
ประกอบการฟ้อนในงานต่าง ๆ
นายชมชาย แสงชมภู ได้ให้สัมภาษณ์กบั ผูเ้ ขียนว่า ต่อมาชาวบ้านวังข่อยได้ปรับปรุ งเพิ่มเติมเครื่ องดนตรี ที่
ใช้ประกอบการฟ้อนภูไทบ้านวังข่อยเข้ามาอีก โดยมี การนาเอาโปงลาง พิณ โหวด และกลองยาว เข้ามาบรรเลง
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความไพเราะ และสามารถบรรเลงประกอบการแสดงชุดอื่นนอกจากฟ้ อนภูไทบ้านวังข่อยได้อีก
ด้วย
โปงลาง ทาจากไม้มะหาด หรื อไม้หมากเหลื้อม พัฒนามาจากเกราะหรื อขอล้อ ซึ่งชาวภูไทจะเรี ยกว่า ‘‘หมาก
กลิ้งกล่อม’’
โหวด ทาจากไม้ก่แู คน เดิมเป็ นของเล่นของคนอีสาน ต่อมาได้ดดั แปลงมาเป็ นเครื่ องดนตรี เพื่อนามาใช้ในวง
ดนตรี พ้นื บ้านอีสาน
กลองยาว นิ ยมทาจากไม้ขนุน ซึ่ งเป็ นไม้เนื้ อแข็งและน้ าหนักเบา หนังกลองทาจากหนังวัวน้อย กลองยาวใน
วงดนตรี พ้นื บ้านอีสานจะใช้ประมาณ 4-5 ลูก เรี ยงลาดับจากเล็กไปใหญ่
1.2.2 ทานองเพลงหรื อลายเพลง
แต่เดิมการฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย จะมีการขับกลอนลาภูไทประกอบการฟ้อนด้วย ลักษณะของทานองลาภูไท
จะเป็ นทานองเฉพาะที่เรี ยกว่า ‘‘ทานองลาภูไท’’ ในอดีตนิ ยมใช้การขับลาภูไทในการเกี้ยวพาราสี กนั โดยจะร้อง
โต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว
ต่อมาฟ้อนภูไทบ้านวังข่อยไม่นิยมฟ้อนประกอบการขับร้องเท่าใดนัก เนื่องจากผูท้ ี่มีความสามารถในการขับ
ร้องต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ และเพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงจึงไม่มีการขับร้อง มี เพียงทานองเพลงหรื อลาย
เพลง ที่ใช้บรรเลงในการแสดงวงดนตรี พ้นื บ้านบ้าน สามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี้
1. ลายภูไทดั้งเดิม ได้แก่ ลายภูไท ลายภูไทเลาะตูบ
2. ลายพื้นบ้ านอีสาน ได้แก่ ลายลาเพลิน ลายเต้ย ลายเซิ้งบั้งไฟ ลายบายศรี สู่ขวัญ
3. ลายเพลงประกอบการขับร้ องเพลงลูกทุ่งหมอลาตามสมัยนิยม ได้แก่ เพลงของนักร้องยอดนิ ยมในสมัย
ปัจจุบนั
ต่อมาได้มีการพัฒนาทานองเพลง หรื อลายเพลง ประกอบการฟ้อนภูไทบ้านวังข่อยให้มีจงั หวะสนุกสนาน
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งจะยกตัวอย่างโน้ตเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนภูไทบ้านวังข่อยในปั จจุบนั ดังนี้
ตารางที่ 1 โน้ตเพลงลายผูไ้ ทเลาะตูบ
ท่อนที่ 1
- - - - - ม - ด - ร - ม - ร - ด - - ล ล - ม - ด - ร - ม - ร - ด
- - - ม -ร - ซ - ร - ม - ซ- ด - - - ล - ม - ซ - ร- ม - ซ- ด
- - - ม - ร - ด ร ด ร ม - ซ- ล - - - ม - ร - ด ร ด ร ม - ซ- ล
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กลับต้น
ท่อนที่ 2 (ท่อนแยก)
- - - ม - ม - ม
- - - ล - ด - ร
- ร - ด -ล - ด
- - - ล -ซ - ม
- - - - -ร - ด
- ด ซ ล -ด ซ ล
- - - - -ซ - ม

ด
-

ร
ม
ร
ร
ล
ล
ร

- ด
- ร
- ม
- ม
- ด
ซ ม
- ด

-

ล ด ซ ซ ซ ร ล ซ

ม
ล
ม
ล
ล
ม
ล

ท่อนจบ
- - - - - ซ - ร - ม - ด - ล - ม
- - - - - ซ - ร - ม - ด - ล - ม
- - - - - ม - ร - ด - ล - ซ - ล
- - - - - - - - - - - - - - - หมายเหตุ ท่ อน 1 บรรเลง 2 รอบ , ท่อน 2 บรรเลง 1 รอบ
( ที่มา : ดารณี จันทมิไชย )

-

- - ล
- - ม
- - ล
- - ด - ร
ซ -ล
ด - ร

-

ด - ร
ม - ม
ซ - ม
ร - ด
ม ซ ม
- ด ล
ม - ร

- ม - ร
- ร - ด
- ร - ม
- ล - ด
- ร - ด
- ซ - ม
ม ร ด ล

-

ด - ล
ล - ด
ซ - ม
ซ - ล
ซ - ล
ร - ม
ซ - ล
ไม่กลับต้น

-

ด
-

-

ซ - ร
ซ - ร
ม - ร
- - -

- ม - ด
- ม - ด
ม ร ด ล
- - - -

-

ล - ร
ล - ร
ซ - - - -

-

ร
-

1.2.3 การแต่งกาย
การแต่งกายประกอบการฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย จะแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านภูไท หรื ออาจจะเรี ยกว่าชุดประจา
เผ่าภูไท หรื อชุดภูไทก็ได้ นอกเหนื อจากการฟ้อนภูไทแล้ว ชาวบ้านวังข่อยยังสวมใส่ ชุดนี้ ในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น
งานบุญ งานต้อนรับแขกผูม้ าเยือน หรื องานพิธีการต่าง ๆ โดยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวภูไท คือ ผ้าที่ใช้เป็ นผ้า
ทอจากผ้าไหมหรื อผ้าฝ้ายซึ่ งเป็ นเส้นใยธรรมชาติและตัดเย็บเองด้วยมือ เนื่ องจากผูแ้ สดงแต่ละคนต่างก็มีชุดเป็ น
ของตัวเอง ดังนั้น สี สันของเครื่ องแต่งกายจึงหลากหลาย เครื่ องแต่งกายฟ้อนภูไทบ้านวังข่อยประกอบด้วยเสื้ อแขน
กระบอกยาวสี น้ าเงินเข้มคอกลมหรื อคอตั้ง ต่อมาได้มีการนาผ้าสี แดงหรื อแถบผ้าขิดมาขลิบริ มประดับตกแต่งตาม
คอเสื้ อ ปลายแขน และสาบเสื้ อ บางคนนาเอาเม็ดกระดุมมาปักเพิม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามยิง่ ขึ้น ส่ วนผ้าซิ่นเป็ นผ้า
มัดหมี่สีดาหรื อสี น้ าเงิน เรี ยกว่า ‘‘หมี่ต่อตีน’’ เป็ นการทอมือในผืนเดียวกัน ส่ วนผ้าสไบจะเป็ นผ้าลายขิดสี แดงทอ
ลวดลายสลับกับลายแพรวาน สาหรับทรงผมจะเกล้ามวยไว้ดา้ นหลังมีท้ งั เกล้าทรงสู งตรงกลาง หรื อมวยเจ็บบริ เวณ
ท้ายทอย สมัยก่อนผูฟ้ ้อนจะไม่มีเครื่ องประดับส่ วนใหญ่จะใส่ เฉพาะต่างหู เท่านั้น แต่ในสมัยปั จจุบนั สามารถสวม
เครื่ องประดับตกแต่งให้ความสวยงามได้
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รู ปที่ 2 นางสมจิตร แสงชมภู ผูส้ าธิตท่าฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย
( ที่มา : นางสมจิตร แสงชมภู )
2.2.4 กระบวนท่าฟ้อน
การฟ้ อนภูไทบ้านวังข่อยในช่วงแรก เกิดจากกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่าในแบบชาวบ้านที่คิดขึ้นเอง โดย
เลียนแบบสิ่ งที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ด้วยการลองทาท่าต่าง ๆ จนเกิดเป็ นท่าฟ้อนที่เป็ นรู ปแบบขึ้น กระบวนการ
ฟ้อนฟ้อนตามกระบวนท่าไปตั้งแต่ตน้ จนจบ โดยการนับจังหวะหรื อการฟังจังหวะกลองเป็ นหลัก ต่อมากระบวนท่า
ฟ้อนได้มีการพัฒนาเรื่ อย ๆ จนถึงปัจจุบนั
กระบวนท่าฟ้ อนภูไทบ้านวังข่อย เป็ นรู ปแบบที่ช้ ี ให้เห็นถึ งพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์ พื้นบ้านอีสานได้
อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ยงั คงเอกลักษณ์นาฏศิลป์ อีสานดั้งเดิม ซึ่งเป็ นแบบฉบับของชาวบ้านไว้ได้เป็ นอย่างดี
ท่าฟ้ อนภูไทบ้านวังข่อย แต่เดิมมีเพียง 5 ท่า ซึ่ งมีนางสมจิตร แสงชมภู คิดท่าฟ้ อนขึ้นมา โดยใช้วิธีการ ทดลอง
ทาท่าทางการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าสวยงามแล้ว จึงนาไปถ่ายทอดให้ผูฟ้ ้ อนได้ฝึกหัดกัน ท่าฟ้ อนทั้ง 5 ท่า
ประกอบด้วย ท่าเดินภูไท ท่าฟ้อนข้าง ท่ายิง ท่าม้วนหาง และท่าวงเดือน
ท่าฟ้อนภูไทบ้านวังข่อยในปั จจุบนั เป็ นท่าฟ้อนที่ได้รับการสื บทอดมาจากอดีต เอกลักษณ์ของท่าฟ้อนจึงมี
ความใกล้เคียงกับเอกลักษณ์แบบเก่า อาจมีการสลับท่าและปรับปรุ งท่าฟ้อนจากเดิมบ้าง ส่ วนที่มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนคือลีลาการฟ้อน และกระบวนท่าในการเคลื่อนไหวที่ปรับเปลี่ยนให้ชดั เจนและมีระเบียบแบบแผนมาก
ขึ้น มีการกาหนดระยะการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน เน้นความอ่อนช้อย การฟ้ อนภูไทบ้านวังข่อยไม่มีรูปแบบการ
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แปรแถว ผูฟ้ ้องจะตั้งแถวหน้ากระดาน ถ้ามีผฟู ้ ้องหลายคนจะตั้งเป็ นแถวหน้ากระดาน 2 แถว ผูฝ้ ึ กซ้อมท่าฟ้อนภูไท
ใน ปัจจุบนั คือนางสมจิตร แสงชมภู อายุ 60 ปี ซึ่งเป็ นหัวหน้ากลุ่มฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย
กระบวนท่ าฟ้ อนภูไทบ้ านวังข่ อยที่เป็ นลักษณะเฉพาะ มีรายละเอียด ดังนี้
ท่าที่ 1 ; ท่ าเดินภูไท
ศีรษะ : เอียงตามเท้าที่กา้ ว
ลาตัว : กดไหล่ตามเท้าที่กา้ ว
มือ : วางแนบลาตัวทั้งสองข้าง
เท้า : เดิ น เตะเท้า (การไสฝ่ าเท้า เตะไปด้า นหน้า )
แ ล้ ว ว า ง เ ท้ า ไ ข ว้ กั น พ ร้ อ ม กั บ ย่ อ เ ข่ า
ลงเล็ ก น้ อ ยเท้า หลัง ย่ า ในลัก ษะเขย่ ง ปลาย
เท้าจากนั้นก้าวย่าที่วางไว้ดา้ นหน้าอีก 1 ครั้ง

รู ปที่ 3 ท่าเดินภูไท
( ที่มา : นางสมจิตร แสงชมภู )
ท่าที่ 2 ท่าฟ้อนข้าง
ศีรษะ : เอียงตามเท้าที่กา้ ว
ลาตัว : กดไหล่ตามเท้าที่กา้ ว
มือ : พนมมื อไหว้ระดับอกแล้วมื อทั้งสองม้วนจีบ
ปล่อยออกเป็ นวงข้างลาตัว
เท้า : ก้าวเท้าแบบท่าเดินภูไท

รู ปที่ 4 ท่าฟ้อนข้าง
( ที่มา : นางสมจิตร แสงชมภู )
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ท่าที่ 3 ท่ายิง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
ลาตัว : กดไหล่ซา้ ย
มือ : มือขวาจีบคว่าเหยียดแขนตึงมาด้านหน้า มือ
ซ้ายพับข้อศอกหงายมือส่งไปด้านหลัง
เท้า : ก้าวเท้าแบบท่าเดินภูไท

รู ปที่ 5 ท่ายิง
( ที่มา : นางสมจิตร แสงชมภู )

ท่าที่ 4 ท่าม้วนหาง
ศีรษะ : เอียงซ้าย
ลาตัว : กดไหล่ซา้ ย
มือ : มื อ ทั้ง สองจี บ หงายระดั บ อก แล้ว ม้ว นจี บ
ออกเป็ นตั้งวงเหนื อศี รษะแล้วม้วนจี บเข้าหา
ลาตัว แล้วส่งจีบไปด้านหลัง
เท้า : ก้าวเท้าแบบท่าเดินภูไท

รู ปที่ 6 ท่าม้วนหาง
( ที่มา : นางสมจิตร แสงชมภู )
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ท่าที่ 5 ท่าวงเดือน
ศีรษะ : เอียงขวา
ลาตัว : กดไหล่ขวา
มือ : มื อ ทั้ง สองจี บ หงายระดั บ อก แล้ว ม้ว นจี บ
ออกเป็ นตั้งวงเหนือศีรษะ
เท้า : ก้าวเท้าแบบท่าเดินภูไท/ยกขาขวา

รู ปที่ 6 ท่าวงเดือน
( ที่มา : นางสมจิตร แสงชมภู )

2.2.5 โอกาสที่ใช้ ในการแสดง
แต่เดิมการฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย ตาบลวังข่อย อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นการแสดงในงานบุญ
ประเพณี ต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ต้อนรับขบวนผ้าป่ า งานแห่ บุญผะเหวด และใช้ในโอกาสรื่ นเริ งต่าง ๆ การฟ้อน
ไม่ได้มีการจัดระเบียบหรื อรู ปแบบกระบวนท่าฟ้ อนที่ชดั เจน การออกลีลาท่าฟ้ อนขึ้นอยู่กบั ความคิด จินตนาการ
ของผูน้ าฟ้ อน ต่อมาการฟ้ อนมีค วามเป็ นระเบี ย บแบบแผนมากขึ้ น จึ งรวมตัวกันก่ อตั้ง กลุ่ม อนุ รัก ษ์วฒ
ั นธรรม
พื้นบ้านฟ้ อนภูไทบ้านวังข่อย เพื่อรับงานการแสดงโดยเฉพาะงานประจาปี ของท้องถิ่น เช่น สวนรุ กขชาติ 100 ปี
และ งานเมืองเก่าเวสาลี เนื่องจากในการจัดการแสดงเพื่องานประจาปี ของท้องถิ่นและเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้น
เพื่อให้การแสดงเกิดความน่าสนใจจึงปรับจังหวะค่อนข้างช้าให้รวดเร็ วและสนุกสนานขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับงาน
ประจาปี
บทสรุป
ฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย เป็ นการแสดงของกลุ่มภูไท ซึ่งมีประวัติความเป็ นมาจากการที่ชาวบ้านได้อพยพมา
จากจังหวัดกาฬสิ นธุ์ แล้วมาตั้งถิ่นฐานที่ ตาบลวังข่อย อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และได้นาเอา
ศิลปะการแสดงฟ้อนภูไทมาด้วย แล้วได้รวมกลุ่มอนุรักษ์การแสดงฟ้อนภูไทขึ้นเพื่อ ทาการแสดงต้อนรับแขกบ้าน
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แขกเมืองที่มาเยือนในชุมชน และแสดงในงานบุญประเพณี ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสื บทอดศิลปะการแสดง
พื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์กบั ชุมชนในด้านต่างๆทั้งที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาชุมชนและเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
ดนตรี และการฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย นับได้วา่ เป็ นการสื บสานการแสดงของบรรพบุรุษชาวผูไ้ ทอย่างแท้จริ ง เพื่อให้
รุ่ นลูกรุ่ นหลานได้เรี ยนรู ้และรักในคุณค่าในศิลปะไทยในแขนงนี้ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย และพร้อมที่
จะช่วยสื บทอด จรรโลง และธารงไว้เป็ นสมบัติของชาติสืบไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ และภูมิปัญญาชาวบ้านทุกท่าน ที่กรุ ณาให้สัมภาษณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการ
เขียนบทความวิชาการ อาทิ นางสมจิตร แสงชมภู ผูน้ าฟ้อนภูไทบ้านวังข่อย ที่ได้อนุเคราะห์แสดงแบบท่าฟ้อน
และนายสุ นทร เชื้อนุ่น กานันตาบลวังข่อย ผูท้ ี่ให้องค์ความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของการฟ้อนภูไทบ้านวัง
ข่อย
ขอขอบคุ ณคณาจารย์ หลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขานาฏศิ ล ป์ ศึ ก ษา คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ให้คาแนะนาในการเขียนบทความวิชาการ
เอกสารอ้างอิง
สมจิตร แสงชมภู. ผู้นาการฟ้อนภูไทบ้ านวังข่อย. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2565.
สุ นทร เชื้อนุ่น. กานันตาบลวังข่อย. สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2565.
ดาราณี จันทมิไชย. (2563) ฟ้อนภูไทในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ( พิมพ์ครั้งที่ 1). โรงพิมพ์นาฏดุริยางค์.
กิตติยา ทาธิสา.(2562). ฟ้อนภูไทในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา ดุษฎีบณ
ั ฑิต). สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ , หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานาฏยศิลป์ ไทย.
ชนเผ่ าผู้ไท. https://www.isangate.com/new/isan-tour/26-isan-land/ethnos/137-paothai
poothai.html.

1466

-

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สัดส่ วนด้ามจับและใบมีดของมีดตีร้อน
Handgrip and Blade Proportion of Forging Knives
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บทคัดย่อ
มี ดตี ร้อนเป็ นเครื่ องมื อที่ ถูกประดิ ษ ฐ์ข้ ึนเฉพาะโดยช่ างในแต่ละท้องถิ่ น มี ดจึ งเป็ นสิ่ งที่ สามารถสะท้อน
บริ บทในแต่ละพื้นที่ได้ จุดศูนย์ถ่วงของมีดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมักอยู่เลยจุดกึ่งกลางของมีดไปทางปลาย
ใบมีดสอดคล้องกับการใช้งานที่ตอ้ งการการหวดฟั นที่หนักหน่ วงต่ อไม้เต็งรั งที่ มีอยู่มากในพื้นที่ งานวิจยั นี้ ได้
พิจารณาจากองค์ประกอบหลักของมีดใบตายตามประโยชน์ใช้สอยที่สาคัญ ซึ่งประกอบไปด้วยด้ามสาหรับจับและ
ใบมีดสาหรับตัดเฉื อนตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งพบว่าสัดส่ วนระหว่างความยาวของด้ามจับต่อความยาว
ทั้งหมดของมีดตีร้อนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 40.73 โดยในมีดจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.26
ในขณะที่มีดในภาคกลางและภาคเหนือร้อยละ 40.27 และเมื่อพิจารณาจากช่วงแคบที่สุดโดยเฉลี่ยทั้งหมดมีสัดส่ วน
ร้อยละ 49.5 ของช่วงที่กว้างที่สุดของใบมีด โดยในมีดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.63 จึงแสดง
ให้เห็นว่ามีดจากพื้นที่ดงั กล่าวมีสัดส่ วนด้ามยาวกว่าค่าเฉลี่ย และมีส่วนแคบของมีดแตกต่างจากส่ วนกว้างที่สุดของ
ใบมีดมากกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มโมเมนต์ในการเหวี่ยงฟัน
คาสาคัญ: มีด สัดส่วน ช่างตีมีด
Abstract
Hot forging knives are the tool that has been crafted exclusively by local blacksmith. The knife is something
that reflect the context in each area. Northeastern knives center of gravity position next to mid of the knife towards
the blade end, in accordance with applications that require heavy thrashing on hardwoods that are abundant in this
area. Considering the main components of a fix blade knife, the main function composition consists of a handle
grip and a blade for the intended purpose. It was found that the ratio of handle grip length to knife length in one1467
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handed knives averaged 40.73 percent, with the average 41.26 percent in knives from the Northeast, while the
knives in the central and northern regions accounted for 40.27 percent and, considering depth at the narrowest
point, accounted for 49.5 percent of the blade's widest point. The average of knives from Northeastern region was
46.63 percent, indicating that knives from those areas had a higher proportion of the handle grip than average, and
depth at the narrowest point are different from the widest point of the blade than average which shows an increase
in the moment for the heavy thrashing
Keyword: knife, proportion, blacksmith
บทนา
การเผาและตีโลหะร้อนเพื่อขึ้นรู ปเป็ นเครื่ องมือ (blacksmithing) มีมาก่อนยุคประวัติศาสตร์ (Alexander,
1974) ซึ่งปัจจุบนั ยังคงมีหลักการทางานคล้ายเดิม คือการเผาเหล็กให้ร้อนด้วยเตา แล้วตีข้ นึ รู ปด้วยค้อนและทัง่ ชุบ
แข็งในรางน้ า ลับคับด้วยหิ น แม้จะมีการพัฒนาเครื่ องมือทุ่นแรงบางอย่าง เช่น โบลเวอร์เติมอากาศในเตาเผาแทน
การใช้พดั หรื อหีบลม กันใช้หินเจียรไฟฟ้าในการลับคม (Lillico, 1991) แต่มีดตีร้อนพื้นถิ่นในประเทศไทยยังอาศัย
ทักษะและประสบการณ์ ของช่ างแต่ละท้องที่ ในการตี ข้ ึนรู ปอยู่ ทาให้มีความแตกต่างของมิ ติ สัดส่ วน รู ปทรง
รู ป ร่ า งเฉพาะของมี ดในแต่ละท้องที่ ณัฏ ฐกฤษฏ์ (2560) ได้ทาการรวบรวมมี ดจากแหล่งต่าง ๆ ในภาคกลาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มาวิเคราะห์จุดศูนย์ถ่วงของมีดพบว่า มีดจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี
จุดศูนย์ถ่วงค่อนไปทางปลายมีดเมื่อเปรี ยบเทียบกับมีดจากภูมิภาคอื่น แสดงถึ งสัมพันธ์กบั การใช้งานที่ตอ้ งการ
โมเมนต์ในหารหวดฟั นสู งเนื่ องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อจากสัดส่ วนไม้เนื้ อแข็งในพื้นที่มากกว่าภูมิภาค
อื่น
ใบมีดนั้นเป็ นส่ วนสาคัญตามการใช้งานในการ ฟัน ตัด เฉื อน แทง มีรูปทรงที่แตกต่างกันตามท้องถิ่น เช่น
มีดซุย มีดพร้า มีดเหน็บ (สื บศรี , 2555) โดยมีลกั ษณะร่ วมกันคื อเป็ นส่ วนของเหล็กที่ถูกตีให้แบน และลับคม
ละเอียดด้วยหิ นหรื อเครื่ องมือไฟฟ้าอื่น ๆ เนื่องจากคมมักเป็ นส่ วนที่มีพ้นื ที่สัมผัสเล็กต้องปะทะกับวัตถุที่ใช้ทาการ
ฟันจึงต้องทาการชุบแข็งกว่าส่ วนอื่น ๆ โดยการทาให้ร้อนและเย็นลงอย่างรวดเร็ วเพื่อให้เหล็กบริ เวณคมมีดแข็ง
รั ก ษาความคมได้นาน ในขณะที่ ส่ วนอื่ น ๆ ของใบมี ดไม่นิยมชุ บแข็งเนื่ องจากไม่ใช่ ส่วนปะทะโดยตรงและ
ต้องการในเนื้ อเหล็กเหนียวไม่เปราะจึงใช้เวลาในการลดอุณหภูมิมากกว่าส่ วนคมมีด (สื บศรี , 2559) นอกจากนี้ กนั่
มีดยังเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ทาหน้าที่ยึดใบมีดเข้ากับด้ามมีด โดยมีลกั ษณะเป็ นหางแหลมต่อจากโคนใบมีดใน
การประกอบมีดใช้แทงเข้าไปในรู ของด้ามมีดที่เจาะไว้ โดยอาจใช้ครั่ง หรื อพลาสติกละลายในการประสานยึดติด
และยังพบวิธียึดติดด้ามมีดแบบอื่นที่ไม่ใช้กนั่ เช่น การตีเหล็กม้วนเป็ นท่อสาหรับสวมด้วยด้ามมีด หรื อการตีดา้ ม
เหล็กต่อเนื่ องเป็ นเนื้ อเดี ยวกับใบมี ด โดยรู ปทรงใบมี ดของมี ดเหน็บนั้น ณัฏฐกฤษฏ์ (2560) อธิ บายการใช้งาน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ตามการใช้สอย ส่วนปลายแหลมนั้นใช้สาหรับแทง เจาะรู ลักษณะการใช้งานเป็ นการส่ งแรง
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จากด้ามมีดหรื อส้นมีดโดยตรง ส่วนใบมีดส่วนที่มีความกว้างที่สุดนั้นใช้สาหรับการตัดฟันแล่ เนื่องจากเป็ นจุดที่มี
น้ าหนักมาก ความกว้างของใบรับแรงกระแทกหรื อแรงดัดได้ดี ในส่ วนที่คอดที่สุดของใบมีดเนื่ องจากอยู่ใกล้ดา้ ม
จับจึงเป็ นส่ วนที่มีโอกาสเสี ยคมจากการใช้งานน้อยกว่าส่ วนคมอื่นของใบมีด ประกอบกับลักษณะโค้งเว้า จึง
เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการความละเอียดแต่ใช้แรงไม่มาก เช่นการเหลาไม้ ปลอกเปลือก ผ่าตอกไผ่ สามารถความ
คุมการใช้งานได้ง่ายเนื่ องจากอยู่ใกล้ดา้ มมีดบางครั้งในการใช้งานสามารถจับมีดที่สันมีดและใช้ดา้ มล็อคกับตัว
ของผูใ้ ช้งานคล้ายใช้งานมีดจักตอก

รู ปที่ 1 ส่วนประกอบของใบมีดเหน็บ
ด้ามมีดนั้นเป็ นส่ วนที่สัมผัสกับมือผูใ้ ช้งาน ซึ่ งวัสดุน้ นั มีผลต่อการใช้งาน การใช้ไม้เนื้ อแข็งจะให้ความ
ทนทานแข็งแรงแต่จะถ่ายเทแรงปะทะส่วนใหญ่จากใบมีดเข้าสู่มือผูใ้ ช้งาน ในขณะที่ดา้ มไผ่ซ่ ึงมีความยืดหยุ่นกว่า
จะดูดซับแรงลดการสะท้านมือของผูใ้ ช้งาน นอกจากนี้บริ เวณที่ดา้ มจับต่อกับใบมีดเป็ นส่ วนที่ดา้ มอาจเกิดการแตก
เสี ยหายได้ง่ายจึงนิยมใช้ปลอกโลหะเช่น ท่อเหล็ก หรื อท่อเหลืองในการครอบด้ามจับบริ เวณนี้ นอกจากวัสดุแล้ว
ขนาดความยาวมี ผลต่อสมดุ ลการจับถื อหรื อการใช้งาน เช่ นมี ดจักตอกจะมี สัดส่ วนด้า มยาวกว่ามี ดทัว่ ไปมาก
เนื่ องจากต้องใช้ดา้ มค้ างัดกับเอวของผูใ้ ช้งานในท่านัง่ เพื่อให้มีโมเมนต์ตา้ นการผ่าตอกไผ่ หรื อด้ามจับที่มีความ
ยาวมากกว่าปกติอาจใช้สาหรับจับถือสองมือได้ หรื อด้ามจับที่ยาวหากจับที่ค่อนมาทางปลายด้ามจะทาให้มีแรงใน
การเหวี่ยงฟั นเพิ่มขึ้น ดังนั้นสัดส่ วนของด้ามมีดและใบมีดจึงสะท้อนถึงลักษณะการใช้งานในแง่การออกแบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ด้ งานวิ จัย นี้ จึ ง พิ จ ารณามิ ติ สั ด ส่ ว น ลัก ษณะทางกายภาพอื่ น ๆ ของมี ด โดยใช้ก ารพิ จ ารณตาม
องค์ประกอบตามประโยชน์ใช้สอยประกอบด้วย ใบมีด และด้ามมีด เพื่อทาความเข้าใจความสัมพันธ์ของแหล่งที่มี
และปัจจัยในการการออกแบบมีด
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วัตถุประสงค์
งานวิจยั นี้ ตอ้ งการพิจารณามิติ สัดส่ วนความยาวของใบมีดและด้ามจับ สัดส่ วนความแตกต่างช่วงที่กว้าง
และแคบของใบมีด เพื่อสังเกตความแตกต่างของมีดจากแต่ภูมิภาค ที่สะท้อนผ่านลักษณะทางกายภาพ
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้รวมรวมมีด 11 ตัวอย่างในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และทา
การวัดความยาวทั้ง หมดและความยาวด้ามของมี ดแต่ ละเล่ม เพื่ อหาสั ดส่ วนความยาวด้า มมี ดต่ อความยาวมี ด
ทั้งหมด และทาการพิจรณาความแตกต่างของส่ วนที่กว้างและส่ วนที่แคบที่สุดของใบมีด ผลของสัดส่ วนที่ได้จะ
นามาแยกแหล่งที่มาของมีดตามภูมิภาคเพื่อนามาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค

รู ปที่ 2 มีดทั้ง 11 ตัวอย่าง
ที่มา: ณัฏฐกฤษฏ์, 2560
ผลการวิจัย
ผลสัดส่ วนระหว่างความยาวของด้ามจับต่อความยาวทั้งหมดของมีดตีร้อนจากตัวอย่างมีดทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 40.73 โดยในมีดจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.26 ในขณะที่มีดในภาคกลางและ
ภาคเหนือร้อยละ 40.27
เมื่อพิจารณาจากช่วงแคบที่สุดมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 49.50 ของช่วงที่กว้างที่สุดของใบมีดของทั้งหมด โดย
ในมีดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.63 ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกันมากที่สุดระหว่างส่วนที่แคบ
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และส่ วนที่ กว้า งที่ สุด ในขณะที่ ภาคเหนื อและภาคกลางมีสัดส่ วนถึงร้ อยละ 51.89 ซึ่ ง มี ค วามกว้า งของทั้งสอง
ตาแหน่งที่แตกต่างกันมาก
ตารางที่ 1 ตารางแสดงร้อยละของความยาวด้ามต่อความยาวมีดทั้งหมด
ตัวอย่างมีดที่
ภาค
ความยาวมีด ความยาวด้ามมีด
ทั้งหมด (cm)
(cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

54.30
48.40
39.50
48.50
54.50
49.50
41.50
48.00
42.00
44.30
49.20

19.70
20.00
12.50
18.30
28.40
19.80
17.30
22.50
17.40
17.50
19.40

ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้อยละของส่ วนที่แคบต่อส่ วนที่วา่ งทั้งหมดของใบมีด
ตัวอย่างมีดที่
ภาค
ความกว้างส่วน ความกว้างส่วน
ที่แคบที่สุดของ ที่กว้างที่สุดของ
(cm)
(cm)
1
2
3
4
5
6

ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง

2.40
2.40
3.00
2.60
3.00
3.30
1471

4.50
5.00
4.20
6.50
8.00
5.40

ร้อยละความยาวด้าม
ต่อความยาวมีด
ทั้งหมด
36.28
41.32
31.65
37.73
52.11
40.00
41.69
46.88
41.43
39.50
39.43

ร้อยละส่วนที่แคบต่อ
ส่ วนที่วา่ งทั้งหมด
53.33
48.00
71.43
40.00
37.50
61.11
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ตัวอย่างมีดที่

7
8
9
10
11

ภาค

กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ความกว้างส่วน
ที่แคบที่สุดของ
(cm)

ความกว้างส่วน
ที่กว้างที่สุดของ
(cm)

ร้อยละส่วนที่แคบต่อ
ส่ วนที่วา่ งทั้งหมด

2.40
3.10
2.60
2.80
2.90

4.60
7.40
5.60
4.40
10.0

52.17
41.89
46.43
63.64
29.00

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลสัดส่ วนระหว่างความยาวของด้ามจับต่อความยาวทั้งหมดของมีดแสดงให้เห็นว่ามีดจากพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อสัดส่ วนด้า มยาวกว่า ค่ าเฉลี่ ย ซึ่ ง ด้า มจับ ที่ ย าวกว่าจะท าให้ใ บมี ดซึ่ ง เป็ นเหล็กที่ มี น้ าหนัก
มากกว่ า ไม้อ ยู่ ห่ า งจากจุ ด กึ่ ง กลางมี ด ออกไปมากกว่ า มี ด ที่ มี ด้ า มสั้ น สอดคล้อ งกับ ผลการหาจุ ด ศู น ย์ถ่ ว ง
ของณัฏฐกฤษฏ์ (2560) ที่พบว่า มีดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดศูนย์ถ่วงค่อนไปทางปลายมีดเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับมีดจากภูมิภาคอื่น แสดงให้เห็นว่าใบมีดจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีสัณฐานที่เพิ่มแรงในการเหวี่ยงฟัน
แต่มีส่วนแคบของมีดแตกต่างจากส่ วนกว้างที่สุดของใบมีด ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนั้นมีขนาดใกล้เคีย งกัน
ในขณะที่ ภาคเหนื อ มี ค วามกว้า งแตกต่ า งกันมากกว่ า นั้น อาจมี ปั จจัย อื่ น หรื อต้องการตัว อย่ า งมี ด หลากหลาย
แหล่งที่ มาหรื อจานวนที่ มากขึ้น นอกจากนี้ รูปร่ าง สัดส่ วน ของมี ดยังเป็ นสิ่ งที่ สามารถศึ กษาเพิ่มเติมว่าสะท้อน
ลักษณะเฉพาะและมีความสัมพันธ์ของการดารงชี วิตในแต่ละท้องถิ่นอย่างไร ในขณะเดียวกันจากบทความนี้ เป็ น
การวิเคราะห์มีดจาก 3 ภูมิภาคในประเทศซึ่งเป็ นที่กว้างมาก จึงควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการกาหนดขอบเขต
พื้นที่ เฉพาะเพื่ อการทาวิ จยั ลึ กลงไปในแต่ละภูมิ ภาคหรื อระดับจังหวัด เพื่อวิจยั ลักษณะของช่ างตี มีด โรงตี มี ด
อุป กรณ์ ภูมิ ปั ญญาด้า นโลหะวิท ยาของมี ด ให้ไ ด้เป็ นชุ ด องค์ค วามรู ้ ด้านมี ด ตี ร้ อนต่ อ ไปได้ นอกจากมี ด แล้ว
กระบวนการนี้ สามารถใช้ในการวิเคราะห์ทางกายภาพทาความเข้าใจแนวคิดในออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นแบบอื่น
ๆ ซึ่งโดยส่ วนใหญ่ไม่ได้ถูกบันทึกขั้นตอนวิธีการออกแบบที่มีในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ เพื่อง่าย
ต่อการต่อยอดและทาความเข้าในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์พ้นื ถิ่นเดิม
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หนุบุตรทวิลกั ษณ์
HanubutreThaviluck
(Sons of Hunuman in Two Characters)
ภูษณ ฟ้อนราดี 1 คารณ สุนทรานนท์ 2* รจนา สุนทรานนท์ 2 และ สุทธิพร บุญส่ง 3
Pusana fonramdee 1 , khomron suntharanont 2* , Ronjana suntharanont 2 and Sutthiporn Boonsong 3
นักศึกษาหลักสู ตรศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2
ภาควิชานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
3
ภาควิชาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
1
Master of Education Program in Performing Arts Education student, Faculty of Fine and Applied Arts
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
2
Department of Performing Arts Education, Faculty of Fine and Applied Arts
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
3
Department of Education, Faculty of Technical Education
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: kamron_s@rmutt.ac.th
1

บทคัดย่อ
หนุบุตร คือบุตรของหนุมานลิงตัวเอกของโขนซึ่งเป็ นนาฏกรรมชั้นสู งที่ได้การยอมรับจากองค์การยูเนสโก้
ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ โขน นิยมแสดง เรื่ อง รามเกียรติ์ ซึ่งมี ตวั โขนสามฝ่ าย มนุษย์ ยักษ์และ
ลิง โดยเฉพาะตัวโขนฝ่ ายลิง หนุมานมีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมาก หนุมานมีบุตรที่มีอิทธิฤทธิ์เก่งกล้าและมีลกั ษณะ
พิเศษที่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง 2 ตัวโขน ได้แก่ มัจฉานุ มีลกั ษณะกายสี ขาวมีหางเป็ นปลา เนื่ องจากเป็ นบุตรของ
หนุมานกับนางสุ พรรณมัจฉา แสดงให้เห็นถึงการข้ามสายพันธุ์ระหว่างลิงกับปลาที่มีลกั ษณะของร่ างกายที่แตกต่าง
กันของสัตว์สองชนิดแต่สามารถนารู ปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประกอบเป็ นร่ างกายและท่าราลิงปนปลาของตัว
มัจฉานุ ส่วนอสุรผัด มีกายสี ขาว หน้าเป็ นลิงแต่มีตวั และศีรษะเป็ นยักษ์ซ่ ึงเกิดจากหนุมานกับนางเบญกาย เนื่องจาก
บุคลิกท่าทางส่ วนใหญ่จะเป็ นยักษ์ในกระบวนท่าราจะบ่งบอกลักษณะของลิงด้วยอากัปกริ ยาการเกาที่เป็ นเอก
ลักษณของลิง ดังนั้นตัวโขนทั้งสองตัวดังกล่าวจึงมีลกั ษณะแตกต่างจากลิงทัว่ ไปมีลีลาท่าราบุคลิกที่น่าสนใจและ
มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าเป็ นการสร้างตัวโขนที่มีความน่าสนใจของบทบาทตัวโขนลิงเด็กตัว
เอกที่นามาใช้ประกอบการแสดงโขน เรื่ องรามเกียรติ์ ตัวโขนดังกล่าวบ่งบอกถึงอัจฉริ ยภาพของนาฏลักษณ์ศิลปิ น
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ชั้นครู ที่มีคุณค่า ดังนั้นควรมีการอนุ รักษ์กระบวนท่ารา เต้นให้ชนรุ่ นหลังได้สืบทอดเพื่อคงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ ของ
ความเป็ นไทยให้คงอยูต่ ่อไป
คาสาคัญ หนุมาน บุตร ทวิลกั ษณ์ ทวิลีลา
Abstract
Hanubutre be the son of Hanuman – the monkey leader actor of khon which be the high drama that be
accepted from UNESCO to be intangible cultural heritage. Khon usually be popular in performing as of Ramakien
story that there are 3 groups of characters as Human, Giant and Monkey especially the monkey character group,
Hanuman would be the most important famous role play. Hanuman has the sons who be the most of powerful and
brave that be the special identities of 2 actors as Masshanu with the white skin and has the tail as the fish due to
being the son of Hanuman and Nang Supanmassha to demonstrate the crossbreeding between monkey and fish
which have the different of both body species but be able to mix from the both identities to be the new body with
the dance postures mixing of monkey and fish by Masshanu. For Asurapad has the white skin of the monkey face
but the body and head be giant that be the son of Hanuman and Nang Benyagay due to the almost of manner would
be giant by in dance postures show out the characterize of monkey with a scratching gesture that be the identity of
monkey hence the both of actor characters as mention above have the different manners from the general monkey
that have the interesting of dance posture styles of their own identities which can be observed that being the actor
characters’ creating of childhood leader actors of Khon performance in Ramakien story. These such mention
characters are indicative of genius teacher dance artists who be the most valuable therefore, there should be
conservation these dance postures to the next generation for inheritance and to maintain the uniqueness of being
Thai in society forever.
Keywords. Hanuman, son, Thaviluck-two characters , Thavileela-two styles.
บทนา
โขนเป็ นนาฏกรรมชั้นสู งที่ได้การยอมรับจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้
โขน เป็ นการศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่รวบรวมรู ปแบบการแสดง 3 สิ่ ง ได้แก่ การนาบทพากย์เจรจามาจากการ
แสดงหนังใหญ่ รู ปแบบกระบวนท่ารบมาจากการแสดงกระบี่กระบองและ รู ปแบบการแต่ งกายมาจากการแสดงชัก
นาคดึกดาบรรพ์ โขน นิยมแสดง เรื่ อง รามเกียรติ์ ซึ่งมีตวั โขนสามฝ่ าย ได้แก่ มนุษย์ ยักษ์และลิง โดยเฉพาะตัวโขน
ฝ่ ายลิง มีตวั โขนที่เป็ นลิงตัวเอกมากมายที่มีลกั ษณะเด่นชัดและเป็ นเอกลักษณ์ของตัวโขน เช่น สุ ครี พ มีลกั ษณะสี
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กายสี แดงสวมศีรษะลิงปากอ้า ชฎายอดบัด องคต มีลกั ษณะสี กายสี เขียวสวมศีรษะลิงปากหุ บ ชฎายอดมงกุฎสาม
กลี บ และยังมี ลิงตัวเอกของเนื้ อเรื่ องรามเกี ยรติ์ ที่มีบทบาทและความสาคัญในโขนเป็ นอย่างมาก คือ หนุ มาน มี
ลักษณะกายสี ขาวสวมศีรษะลิงปากอ้ามีเขี้ยวแก้วที่เพดานปาก เป็ นทหารเอกของพระรามที่คอยปฏิบตั ิหน้าที่สาคัญ
สื บค้นทางไปเมืองลงกา สังหารศัตรู ฝั่งยักษ์มากมายหลายตน และเป็ นลิงที่รับอาสาไปหลอกลวงนากล่องดวงใจของ
ทศกัณฐ์มาถวายพระราม จนสามารถชนะศึกลงกาได้
หนุมานมีบุตรที่มีอิทธิฤทธิ์เก่งกล้าและมีลกั ษณะพิเศษที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเอง 2 ตัวโขน ได้แก่
มัจฉานุ และอสุรผัด

1. มัจฉานุ เป็ นบุตรของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา มีร่างกายเป็ นลิง แต่มีหางเป็ นปลา นางสุ พรรณมัจฉา
เกรงว่าทศกัณฐ์จะรู ้ว่าเป็ นบุตรตนกับหนุมานแล้วจะเป็ นอันตรายต่อตัว บุตรในครรภ์จึงได้ไปคลอดมัจฉานุดว้ ยการ
สารอกออกมาไว้ที่หาดริ มทะเล และไหว้วอนให้เทวาอารักษ์ขอให้มาช่วยปกป้ องคุม้ ครอง และกล่าวลาบุตรถึง
ความจริ งของพ่อและแม่ว่าเป็ นผูใ้ ดมีภาระหน้าที่ใดโดยกล่าวว่าพ่อคือหนุมาน เป็ นทหารเอกของพระราม มีกุณฑล
ขนเพชรเขี้ยวแก้วเหาะหาวเป็ นเดือนดาวได้ เมื่อพบจงกราบพ่อของตน เมื่อสั่งเสี ยบุตรเสร็ จนางจึงกอดจูบและลา
บุตรจากนั้นจึงดาน้ าหายไป หลังจากนั้น ไมยราพณ์ เจ้าเมืองบาดาลได้ฝันว่ามีเทวดาถือดวงมณี ดงั่ พระอาทิตย์เอามา
วางไว้ในมือตนเอง ดวงมณี น้ นั สว่างแจ้งไปทัว่ ทุกทิศ เมื่อตื่นจากการนอนหลับได้ให้โหราจารย์ทานายความฝันและ
ได้ความว่าตนจะได้บุตรบุณธรรมมีฤทธิ์ เดชมากมายจึงชื่ นชมและยินดีเป็ นอย่างมาก จากนั้นเมื่อได้เดินทางมาพบ
มัจฉานุที่ริมหาดจึงได้เก็บไปเลี้ยงเป็ นบุตรบุญธรรม เปรี ยบเสมือนบุตรแท้ๆของตน และได้สร้างสระบัวให้มจั ฉานุ
อยู่อาศัย ซึ่ งภายหลัง ครั้งศึกไมยราพณ์ หนุมานที่ได้ติดตามไมยราพณ์ ซึ่งลักพาตัวพระรามมาไว้ที่เมืองบาดาล เมื่อ
ฝ่ าด้านบาดาลลงมาจึงได้พบกับมัจฉานุ ซึ่ งทาหน้าที่เฝ้าด่านสระบัวอยู่ ทั้งสองจึงได้ต่อสู ้กนั แต่ต่างฝ่ ายต่างก็ไม่
สามารถเอาชนะกันได้ จึงได้ถามมัจฉานุว่าเป็ น บุตรใครพ่อแม่ชื่ออะไร เมื่อได้ยินคาตอบของมัจฉานุ หนุมานก็ดีใจ
มากเมื่อได้พบบุตรของตนแต่มจั ฉานุ ไม่เชื่ อ หนุ มานจึงสาแดงแผลงฤทธิ์ เหาะขึ้นไปบนฟ้ าและหาวเป็ นเดือนดาว
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เมื่อลงมากอดบุตรมัจฉานุได้กราบขอขมาที่ล่วงเกิ นและเข้าต่อสู้เพราะไม่รู้ว่าเป็ นพ่อของตนหนุมานจึงถามถึงทาง
ไปเมืองบาดาลแต่มจั ฉานุก็ถือสัตย์จึงบอกความเป็ นใน แต่หนุมานก็สามารถแก้ลงไปสังหารไมยราพณ์ได้สาเร็จแล้ว
จึงให้มจั ฉานุเป็ นอุปราชเมืองบาดาล
เมื่อเสร็ จศึกกรุ งลงกาครั้งที่ 2 และศึกกรุ งมลิวนั พระรามได้คิดเห็นว่าหางมัจฉานุดูผิดแปลกผิดวิสัยลิงจึงจะ
ตัดหางช่วยให้มจั ฉานุหลุดพ้นจากความผิดปกติจึงจะทาการตัดหางมัจฉานุให้แต่เมื่อพระรามกวัดแกว่งพระขรรค์
โมลีดว้ ยเดชะของพระราม หางมัจฉานุได้หลุดออกเองโดยมัจฉานุ ไม่ได้เจ็บปวดสิ่ งใด และได้แต่งตั้งเป็ น พญาหนุ
ราช ครองกรุ งมลิวนั แทนท้าวจักรวรรดิ และได้นางรัตนามาลี ธิดาท้าวจักรวรรดิเป็ นมเหสี

2. อสุรผัด เป็ นบุตรของหนุมานกับนางเบญกาย มีหน้าเป็ นลิง แต่มีหวั และตัวเป็ นยักษ์ มีสีเหลืองเลื่อม เป็ น
หลานของพิเภก พิเภกมีศกั ดิ์เป็ นตา ครั้งพิเภกถูกท้าวจักรวรรดิกบั ไพนาสุ ริยวงศ์จบั ไปขังไว้ อสุ รผัดจึงหนี ออกจาก
ลงกาเพื่อตามหาหนุมาน ครั้งนั้นหนุมานได้บวชครองตนเป็ นฤาษีเมื่ออสุ รผัดไปพบจึงสอบถามถึงพ่อของตน และ
หนุ มานได้สอบถามถึงชื่ อพ่อและแม่ก็ได้รู้ความว่าเป็ นบุตรตนเอง จึงบอกความแก่อสุ รผัดไป แต่อสุ รผัดไม่เชื่ อ
โกรธฤาษีคิดว่าหลอกตนจึงจะนากระบองอาวุธคู่กายตี แต่หนุมานก็ห้ามไว้และแปลงกายกลับเป็ นลิงเหาะขึ้นหาว
เป็ นเดือนดาวให้อสุ รผัดได้เห็น เมื่ออสุรผัดรู ้ความจริ งแล้วจึงกราบขอขมาหนุมานและเล่าเรื่ องราวให้ฟัง หนุมานจึง
ไปบอกความแก่พระรามว่าพิเภกถูกจับตัวขังไว้ที่เมืองลงกา พระรามจึงโปรดให้พระพรตกับพระสัตรุ ต ยกกองทัพ
ไปปราบ ซึ่ งเป็ นการทาศึกกับกรุ งลงกาครั้งที่สอง เมื่อเสร็ จศึกแล้ว พระรามได้ทรงโปรดแต่งตั้งให้ อสุ รผัดขึ้นเป็ น
พระยามารนุราชมหาอุปราชแห่งกรุ งลงกา
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ลักษณะการแต่งกายประกอบการแสดง
1. มัจฉานุ

ลักษณะการแต่งกายของตัวโขนมัจฉานุ ประกอบด้วย
1. ข้อเท้าผ้า
2. สนับเพลา
3. ผ้ายก
4. ห้อยข้าง
5. หางปลา
6. ห้อยก้น
7. ชุดทาลายขนลิง
8. รัดสะเอว
9. ห้อยหน้า
10. เข็มขัด
(จบศึกลงกา)
11. กรองคอ
12. ทับทรวง
13.สังวาล
14. ตาบทิศ
15. พาหุรัด
16.ข้อมือผ้า
17.หัวโขนมัจฉานุ
การแต่งกายของตัวโขนมัจฉานุ มีรูปแบบการใส่ชุดเครื่ องลิงที่ทาลายตามแบบขนลิง และมีการนาหางปลา
มาใส่ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของตัวโขนที่มีความแตกต่างจากตัวโขนลิงตัวอื่นในเนื่องเรื่ อง เป็ นความอัจฉริ ยะภาพของ
ผูป้ ระพันธ์เรื่ องรามเกียรติ์ และผูค้ ิดค้นรู ปแบบเครื่ องแต่งกายที่นามาใช้ประกอบการแสดงสามารถสร้างตัวโขนที่มี
ลักษณะแตกต่างจากลิงตัวอื่นด้วยการผสมผสานระหว่างลิงและปลาเป็ นจุดเด่นของมัจฉานุที่มีความพิเศษ ทาให้เกิด
ความน่าสนใจในตัวโขนเป็ นอย่างยิง่
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2. อสุรผัด

ลักษณะการแต่งกายของตัวโขนอสุรผัด ประกอบด้วย
1. กาไลข้อเท้า
6. ชุดทาลาย
หน้ายักษ์
11. อินทรธนู
16. แหวนรอบ

2. สนับเพลา
7. รัดสะเอว

3. ผ้ายก
8. ห้อยหน้า

4. ห้อยข้าง
9. เข็มขัด

5. ห้อยก้น
10. กรองคอ

12. ทับทรวง
17. หัวโขนอสุรผัด

13. สังวาล

14. ตาบทิศ

15. กาไลแผง

การแต่ง กายของตัว โขนอสุ รผัด มี รูปแบบการใส่ ชุ ด เครื่ องยัก ษ์ และสวมศี รษะที่ มมี ความแปลกเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวโขนคือการมีหน้าเป็ นลิงและมีศีรษะเป็ นมวยผมของยักษ์ มีความแตกต่างจากตัวโขนลิงตัวอื่น
ในเนื้ อเรื่ อง เป็ นความอัจฉริ ยะภาพของผูป้ ระพันธ์เรื่ องรามเกียรติ์ และผูค้ ิดค้นรู ปแบบเครื่ องแต่งกายที่ นามาใช้
ประกอบการแสดง สามารถดึงเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากลิงและยักษ์ตวั อื่น เป็ นตัวโขนที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว
น่าสนใจและสามารถจดจาตัวโขนได้ง่าย เป็ นคุณค่าของนาฏลักษณ์ศิลปิ นสมัยโบราณที่สามารถสร้าง ตัวโขนได้
อย่างพิสดารน่าสนใจ
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อัตลักษณ์ของตัวโขน

คนในกลอน : มัจฉานุ
บทโขนรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
บัดนั้น

หนุมานชาญสมร

เห็นลิงน้อยขึ้นจากสาคร

อ้างอวดฤทธิรอนอหังการ์

จึงคิดว่าวานรนี้

เหตุใดมีหางเป็ นมัจฉา

รู ปทรงองอาจประหลาดตา

ถ้อยคาหยาบช้าทะนงใจ

ที่มา http://raktha.blogspot.com/2015/07/blog-post_46.html
1. มัจฉานุ
มีลกั ษณะศีรษะและร่ างกายเป็ นลิง มีหางเป็ นปลา เมื่อนารู ปแบบร่ างกายมาใช้ประกอบการแสดง
ครู อาจารย์ในสมัยโบราณจึงมีค วามคิ ด สร้ างสรรค์ใ นการประดิ ษ ฐ์ท่า รา ลักษณะของลิ งปนปลา เพื่อเพิ่มความ
น่ าสนใจในการแสดง และผูท้ ี่แสดงเป็ นตัวโขนมัจฉานุ จะต้องมีรูปร่ างลักษณะ ตัวเล็กสันทัด และปราดเปรี ยว
เนื่ องจาก การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนหนุ มานรบมัจฉานุ จะมีท่าราเพลงลิงโลด ที่ตอ้ งใช้ความสามารถและ
พละกาลังกายเป็ นอย่างมากในการแสดงบทบาทที่สื่ออารมณ์ความโกรธประกอบกับลีลายิมนาสติกหกคะเมนตี
ลังกาเพื่อทาให้การแสดงมีความน่าสนใจและเพิ่มอรรถรสในการรับชมมากยิง่ ขึ้น
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โคลงภาพรามเกียรติ์
ผูป้ ระพันธ์ กรมหมื่นพิชิตปรี ชากร(ตัวสะกดตามต้นฉบับเดิม)
วายุบุตรปิ ยหน้า

กบินหมาย เหมือนนอ

กายเกษเพธเบญกาย

มาตุน้ นั

สมเยศอสรุ ผดั ผาย

เกียรติ์เกริ ก ไกรแฮ

อุปราชไอยกากั้น

ศึกกั้งลงกา

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/อสุรผัด
2. อสุรผัด
มีลกั ษณะหน้าเป็ นลิงและร่ างกายเป็ นยักษ์ เมื่อนาลักษณะมาใช้ประกอบการแสดง ครู อาจารย์ใน
สมัยโบราณจึงมีความคิดประดิษฐ์ท่ารา ลักษณะของลิงปนยักษ์ เพิ่มความสง่างามและดูเหมาะสมแก่ลกั ษณะของตัว
โขน และผูท้ ี่แสดงเป็ นตัวโขนอสุ รผัดจะต้องมีรูปร่ างสู งใหญ่บึกบึน เพื่อเสริ มลักษณะความเป็ นยักษ์ให้แก่ตวั โขน
อสุ รผัดจะมีการแสดงท่าทางและลีลายักษ์เป็ นส่ วนมากเนื่ องจากลักษณะของตน แต่จะมีอากัปกิริยาของลิงในการ
เกาเพื่อแสดงให้เห็นความพิสดารในการสร้างรู ปแบบกระบวนท่าราของตัวโขนให้เป็ นที่น่าสนใจและติดตาม
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บทบาทในการแสดงโขนเรื่ องรามเกียรติ์

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=5mjFr_QO3uk&t=578s
1. มัจฉานุ
จะมีบทบาทเด่นในโขนเรื่ องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ฉาก หนุมานรบมัจฉานุ เป็ นการเปิ ดตัวของตัวโขน
ลิงเด็กที่มีบทบาทและลีลาท่าราที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโขน ในบทเพลงลิงโลดลิงลาน ที่ผสมผสานท่าระหว่างลิง
กับปลา เป็ นท่าราที่ผูแ้ สดงจะต้องมีท่วงท่าลีลาที่แข็งแรงแสดงถึงอารมณ์โกรธในตัวโขนและลีลาการราที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถเห็นลีลาการราได้เพียง ตัวโขนมัจฉานุเท่านั้น

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=JnujBsRfD9o&t=2330s
2. อสุรผัด
จะมีบทบาทในโขนรามเกียรติ์ ได้แก่ โขน ตอน อสุ รผัดตามหาพ่อ มีท่วงท่าลีลาการราออกกราวอสุ รผัดที่มี
ลักษณะการผสมผสานระหว่างท่าราของลิงและยักษ์ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโขนที่มีเพียงตัวเดียวในการแสดงโขน
เรื่ องรามเกียรติ์ โดยผูแ้ สดงจะมีลกั ษณะลีลาการราที่สวยงามแข็งแรงในท่าทางของยักษ์ มีอากัปกิริยาการหกคะเมน
ตีลงั กาและการเกาของลิง เป็ นท่าราพิเศษที่สามารถเห็นได้ในตัวโขนอสุ รผัดเพียงตัวเดียวเท่านั้น
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คุณค่ าของตัวโขน
ตัวโขนทั้งสองมีความพิสดารและน่าสนใจเป็ นตัวโขนลิงตัวเอก ที่ทาให้เห็นความเป็ นอัจฉริ ยภาพของ
ผูป้ ระพันธ์วรรณกรรม นาฏลักษณ์ศิลปิ นชั้นครู ที่คิดประดิษฐ์กระบวนท่าราและการออกแบบตัวโขนที่มีเอกลักษณ์
ที่ผอู ้ ่านหรื อผูร้ ับชมการแสดงสามารถมองเห็นลักษณะที่เด่นชัดของตัวโขนทั้งสองตัว สามารถจดจาเอกลักษณ์ได้
ง่าย มีท่วงท่าลีลาการราที่มีลกั ษณะแตกต่า งจากลิงตัวอื่ นในการแสดง โขน เรื่ องรามเกียรติ์ สามารถนารู ปร่ าง
ลักษณะของสิ่ งมีชีวิตสองชนิ ดมาผสมผสานให้สอดคล้องและสวยงามเหมาะสม เช่น มัจฉานุที่มีลกั ษณะศีรษะและ
ร่ างกายเป็ นลิงแต่มีหางเป็ นปลา ส่วนอสุรผัด มีร่างกายทุกส่วนเป็ นยักษ์แต่มีหน้าเป็ นลิง จึงทาให้จดจาความพิสดาร
แปลกตาน่าสนใจ และมี ลีลาท่าราที่เป็ นเอกลักษณเฉพาะตัวโขนทั้งสอง ควรค่าแก่การสื บสานให้ศิลปวัฒนธรรมนี้
ให้อยูค่ ู่กบั ชาติไทยสื บต่อไปในอนาคตข้างหน้า
สรุปและเสนอแนะความสาคัญ
โขนเรื่ องรามเกียรติ์มีความน่าสนใจ ในรู ปแบบการแสดงและมีการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นนาฏลักษณ์
ของศิลปิ นชั้นครู ที่สามารถคิดค้นประดิษฐ์ท่าราให้สอดคล้องกับลักษณะท่าทางตัวโขนที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
มีความพิสดารในการสร้างสรรค์ที่อิงมาจากเรื่ อง รามายะณะที่ถือได้วา่ เป็ นกาพย์เรื่ องแรกในวรรณคดีของอินเดีย ซึ่ง
แต่งขึ้นเป็ นภาษาสันสกฤต และบทประพันธ์ได้รับการยกย่องว่าเป็ น อาทิกาพย์ คือ กาพย์ชิ้นแรก โดยรามเกียรติ์ของ
ไทยผูป้ ระพันธ์มีความสามารถในการเรี ยบเรี ยงเนื้ อเรื่ องเก็บรายละเอียดของศิลปะที่ผ่านวรรณกรรมเป็ นที่นิยมมาก
มีศิลปิ นชั้นครู เป็ นผูค้ ิดประดิษฐ์ท่าราขึ้นมาให้เกิดเป็ นรู ปธรรมส่ งผลให้งานศิลปะชนิดนี้ ถือเป็ นมรดกตกทอดที่มี
คุณค่าในงานศิ ลป์ และยังมี ตวั โขนที่ มีความพิสดารแปลกตาควรค่าแก่ การศึ กษาเพื่อถ่ายทอดสู่ เยาวชนรุ่ นใหม่
เนื่องจาก ในสมัยปัจจุบนั การแสดงโขน เรื่ องรามเกียรติ์หาชมได้ยากและส่ วนมากจะเป็ นการแสดงตามงานขนาด
เล็ก มีการใช้ตอนในการแสดงที่จากัด ผูค้ นในสมัยปัจจุบนั มีความรู ้ความเข้าใจไม่มากและมีการจดจาตัวโขนได้ไม่กี่
ตัว ผูเ้ ขียนบทความจึงเล็งเห็นถึง คุณค่าตัวโขนที่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และมีลกั ษณะพิเศษที่สามารถจดจาได
ง่ายเพื่อถ่ายทอดความรู ้และความน่าสนใจในตัวโขนเรื่ องรามเกียรติ์ ที่เป็ นศิลปวัฒนธรรมควรค่าแก่การศึกษา และ
สื บสานให้อยูค่ ู่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยสื บต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่ นหลานและเยาวชนไทยในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
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เรี ยนนาฏศิลป์ ครู อาริ ยา. [ม.ป.ป.]. รู ปแบบการแสดงโขนรามเกียรติ์
https://sites.google.com/site/suraphat230441/khon-ramkeiyrti
บ้านจอมยุทธ์(นามแฝง). (2543). รามายณะ.
https://www.baanjomyut.com/library/knowledge_of_encyclopedias/717.html
Admin (นามแฝง). (2562). ที่มาและเรื่ องน่ ารู้ จากวรรณคดี เรื่ องรามเกียรติ์ – วรรณคดีสาคัญเรื่ องหนึ่งของไทย.
https://campus.campus-star.com/variety/128059.html
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บทคัดย่อ
เพลงระบาก.ไก่เป็ นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดกาแพงเพชร มีมานานร้อยปี การแสดงเป็ นการโต้ตอบเชิง
เกี้ยวพาราสี แต่ซบเซาในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณแม่เสนอ สิ ทธิและอาจารย์สุขศรี สิ ทธิ ได้ฟ้ื นฟูบทร้องให้
มีการเล่นคาและสัมผัสอย่างมีช้ นั เชิงมากขึ้น เมื่อราวปี พ.ศ. 2520 มีการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน จึงนาอักษร
ก-ฮ มาใช้ในบทร้อง จุดบังคับของการสัมผัสอักษรในแต่ละบทนั้น จะขึ้นอยู่กบั คาสุ ดท้ายของทุกวรรคและลงท้าย
ด้วยสระ ไอ สระ อา การแสดงเพลงระบาก.ไก่น้ นั เป็ นการแสดงเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บา้ นตาบลไตรตึงษ์ ที่
สามารถมาร่ วมร้องรากันอย่างสนุกสนานโดยสอดแทรกวัฒนธรรมตามแบบวิถีชีวิต แบ่งบทร้องออกเป็ น 47 บท 4
ช่วงคือ 1. บทไหว้ครู 2.บทเกริ่ น 3.บทระบาก.ไก่แม่ก-ฮ 4.บทส่ งท้าย รู ปแบบของคาประพันธ์เป็ นกาพย์ยานี 11
จุดเด่นที่สุดของเพลงระบาก.ไก่ คือการเล่นเสี ยงพยัญชนะในบทเดียวกันให้ได้มากที่สุด ซึ่ งบ่งบอกวัฒนธรรมของ
ชาวไตรตรึ งษ์ดงั นี้ 1. การประกอบอาชีพการเกษตร 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3. สภาพอาหารการกินและความ
เป็ นอยู่ ท่าราใช้การตีบทตามคาร้อง รู ปแบบการแสดง แบ่งฝั่ งชายและหญิงเป็ นครึ่ งวงกลม ผลัดกันร้องราแก้บท
การแต่งกายแบบชาวบ้าน นิ ยมแสดงงานตรุ ษสงกรานต์ คุณค่าของเพลงระบาก.ไก่ มีท้ งั ด้านวรรณศิลป์ ด้านภูมิ
ปั ญญาของผูร้ ้องและสอดแทรกวัฒนธรรม ความเชื่ อที่เกี่ยวกับความรัก การหาคู่ครองผ่ านการแสดงพื้นบ้านที่
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกได้อย่างเปิ ดเผย
คาสาคัญ: เพลงระบาก.ไก่ การแสดงพื้นบ้าน ไตรตรึ งษ์ กาพย์ยานี 11
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Abstract
The Kor kai dance song has been a folk performance of Kamphaeng Phet Province which has been around
for a hundred years. The performance has been about a courtship interaction. But it was sluggish during World War
II. Mrs. Snoer Sitthi and Professor Suksri Sitthi restored the lyrics of the song by making the word playing and the
rhyme more elaborate. Around the year 1977, teaching in the school was managed by using the Kor kai – Hor
nokhook which are Thai alphabet in the lyrics. The compulsory point of letter rhyme in each chapter depends on
the last word of every paragraph and Thai vowel, Ai , Thai vowel, Ah in the end. Kor kai dance song is the
performance which has shown the relationship of the people in the village of Trai Trueng Subdistrict. They sing
and dance together joyfully. They have inserted the culture according to their lifestyle in the lyrics. The lyrics are
divided into 47 chapters in 4 parts: 1. Wai Khru chapter 2. Introductory chapter 3. Kor kai dancing chapter (Kai
Mea Kor kai – Hor nokhook) 4. Epilogue chapter. The form of the song is kabyanee 11. The prominent point of
this song is to play as many consonants rhyme in the same chapter as possible which indicated the culture of the
Tri Trueng people as follows: 1. Agriculture occupation 2. Physical environment 3. Food and living conditions.
The action of the dance was interpreted from the lyrics. In the performance, the male and female are divided into
semicircles. They take turns singing and dancing. They dress in village style. Kor kai dancing song has popularly
performed on Songkran festival. The value of the Kor kai dance song is both literary of the singer's wisdom and
cultural insertion beliefs about love and finding a mate through folk performance that openly convey emotions.
Keyword: Korkai dancing song, folk performance, Trai Trueng, kabyanee 11
บทนา
เพลงระบาก.ไก่เป็ นการแสดงพื้นบ้าน ที่มีมานานร้อยปี แต่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพลงระบาก.ไก่
ได้ซบเซาลง และมีเพลงราวงเข้ามาเป็ นที่นิยมแทน หลังจากนั้นคุณแม่เสนอ สิ ทธิ และอาจารย์สุขศรี สิ ทธิ ได้ฟ้ื นฟู
บทร้องที่สมัยก่อนเป็ นการโต้ตอบเชิ งเกี้ยวพาราสี กนั ธรรมดา ไม่มีการเล่นคาและอักษรใดๆ จนเมื่อมีการจัดการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนจึงนาอักษร ก-ฮ มาเล่นคาและสัมผัสอย่างมีช้ นั เชิงมากขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2520 การละเล่น
เพลงระบ าก.ไก่ น้ ัน เป็ นการละเล่ นเชื่ อมสั ม พันธ์ ข องคนในหมู่ บ ้า นที่ ส ามารถมาร่ วมร้ องราท าเพลงกัน อย่า ง
สนุกสนานโดยสอดแทรกวัฒนธรรมตามแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชน แบ่งบทร้องออกเป็ น 47 บท แบ่งออกเป็ น 4
ช่วง 1. บทไหว้ครู 2. บทเกริ่ น 3. บทระบาก.ไก่แม่ก-ฮ 4. บทส่งท้าย
เนื้อหาสาระ
รู ปแบบการแสดงเพลงระบาก.ไก่
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รู ปแบบของการแสดงผูศ้ ึกษาแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ และตัวอย่างการแสดงที่สามารถเข้าไปรับชมได้ผา่ น
https://www.youtube.com/watch?v=nuMGi3d3ly4 ดังนี้
รู ปแบบแถว แบ่งฝั่ งฝ่ ายชายอยู่ซ้าย
และฝ่ ายหญิงอยู่ขวา
ตั้งแถวเป็ นครึ่ งวงกลม โดยเว้น
ระยะห่างให้สม่าเสมอกัน

ผู้เล่ น ประกอบด้วย ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง จานวนเท่าๆกัน แบ่งเป็ นพ่อเพลงคือ
และลูกคู่

แม่เพลงคือ

ขั้นตอนการแสดง เริ่ มต้นด้วยบทไหว้ครู และบทร้องเกริ่ นร้องสลับกันระหว่างชาย-หญิง พอจบบาทลูกคู่
ร้ องรั บ ด้วยคาสร้ อยที่ ว่า “เอ้อระเหยลอยมา หงส์ เอ๋ ย ลอยมาลอยไป” เมื่ อจบทั้ง สองบทจึ ง เริ่ ม ร้ องบทร้ องด้วย
พยัญชนะ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ร้องแก้กนั ระหว่างชายหญิง และลูกคู่ร้องรับด้วยสร้อยทุกบาท เมื่อร้องจบทุกพยัญชนะ
แล้วจะร้องบทส่งท้าย และลูกคู่ร้องรับด้วยสร้อย เป็ นอันจบการแสดง
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รู ปที่ 1 การแสดงเพลงระบาก.ไก่
ที่มา https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=125&code_db=610004&code_type=01
การแต่งกาย
ฝ่ ายชาย ใส่ ชุดไทยพื้นบ้าน เสื้ อคอกลม มีผา้ ขาวม้าคาดเอว นุ่งโจงกระเบน
ฝ่ ายหญิง ใส่ ชุดไทยพื้นบ้าน เสื้ อแขนกระบอก หรื อเสื้ อลูกไม้มีผา้ คาดเอว นุ่งโจงกระเบน
โอกาสที่ใช้ ในการแสดง
งานรื่ นเริ งต่างๆของท้องถิ่น เช่น วันตรุ ษ และสงกรานต์ เป็ นต้น
รู ปแบบคาประพันธ์
เพลงระบาก.ไก่ มีรูปแบบคาประพันธ์แบบ กายพ์ยานี 11 ซึ่งบทร้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์หรื อช่วงสมัยนั้นๆ โดยมีแผนผังการสัมผัสดังนี้

วรรคที่ 1 มี5-6 คา ขึ้นต้นด้วยคาว่า แม่หรื อพ่อ และตามด้วยตัวอักษรอีก 2 คา วรรคที่ 2 มีประมาณ 6 คา
อาจสัมผัสกับวรรคที่ 1 หรื อไม่ก็ได้ หากสัมผัส ส่ วนใหญ่จะลงคาที่ 3 หรื อ 4 วรรคที่ 3 มีประมาณ 6 คา คาสุ ดท้าย
ของวรรคจะสัมผัสกับคาสุดท้ายของวรรคที่ 2 วรรคที่ 4 มีประมาณ 6 คา ไม่ตอ้ งรับสัมผัสกับวรรคที่ 1
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จุดเด่ นของเพลงระบาก.ไก่
การเล่นสัมผัสถือเป็ นจุดเด่นที่สุดของเพลงระบาก.ไก่ คือจะเล่นเสี ยงพยัญชนะในบทเดียวกันให้ได้มาก
ที่สุด จุดบังคับของการสัมผัสอักษรในแต่ละบทนั้น จะขึ้นอยูก่ บั คาสุ ดท้ายของทุกวรรค ลงท้ายด้วยกลอนหัวเดียว ที่
ออกเสี ยงสระ ไอ สระ อา ยิ่งหาคาสัมผัสอักษรได้มากเท่าไหร่ จะยิ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของผูร้ ้องมากเท่านั้น ซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่ตอ้ งมีท้ งั ทักษะการใช้ภาษาและประสบการณ์ที่มีความช่าชองในการสร้างสรรค์บทร้องให้มีลูกเล่นความแพรว
พราว เพื่อสร้างความสนุกสานไม่ให้การละเล่นน่าเบื่อหน่ายจนเกินไป บทร้องเพลงระบาก.ไก่
ความหมายของบทร้ อง
นอกจากจะแสดงถึงภูมิปัญญาในการเล่นสัมผัส และอักษรแล้วเนื้อหาของบทร้องยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมพื้นบ้านหลายประการ ดังนี้
1. การประกอบอาชีพการเกษตร เช่น บทร้องที่วา่

รู ปที่ 2 ทุ่งนาของชาวบ้านตาบลไตรตรึ งษ์
ที่มา ณัฐพร แก้วจันทร์

รู ปที่ 3 การปลูกอ้อยคั้นน้ า
ที่มา https://timenews.in.th/2022/01/05/96747
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(ชาย)
(ชาย)
(ชาย)
(หญิง)
(หญิง)

แม่ ค. ควายน่าขี่ให้เอาตัวพี่ไปเป็ นเจ้าของ มันไม่ได้กอดประคอง ละพ่อหน้าขนเป็ นควาย
แม่ ด. เด็ก สวยเด็ด สงสารได้โด่ไถเดี่ยว ที่ได้ด้ นั ด้นมาเที่ยงคนเดียวเอ๋ ยดมดาย
แม่ ถ. เอ๋ ย ถ.ถุง เปรี ยบเหมือนนาทุ่งสองแคว ไอ้ทุ่งนาทั้งสองแถวนั้นน้องจะไม่ให้ใครไถ
พ่อ ป.ปลางามป้อ มันไม่ได้แม่ปอสุ กปลัง่ ให้กลับไปทานาปรัง ไปเถอะไปพี่ไป
พ่อ ฟ.ฟันหอมฟุ้ง น้องไม่ใช่คนใจฟาง บอกแล้วไม่เชื่อฟัง ยังมาทาใจร้อนเป็ นไฟ

2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น บทร้องที่วา่

รู ปที่ 4 แม่น้ าปิ ง ตาบลไตรตรึ งษ์
ที่มา https://twitter.com/pacharapapon/status/575926345642852352?lang=bn
(ชาย) แม่ ฝ.ฝาหน้าฝน ถึงอยูค่ นละฟาก พี่จะเอารักมาฝากกับแม่แก้มเป็ นไฝ
(ชาย) แม่ ฟ.ฟันหอมฟุ้ง ถึงอยูก่ นั คนละฟาก พี่ร้องเอารักมาฝาก เพราะอกพี่ร้อนเป็ นไฟ
(หญิง) พ่อ ร.เรื อพายเล่น แต่พอเหหัวล่อง อย่ามาเที่ยวจอดทดลอง เลยนะพ่อหริ่ งเรไร
3. สภาพอาหารการกินและความเป็ นอยู่
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รู ปที่ 5 น้ าตาลอ้อย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ที่มา ณัฐพร แก้วจันทร์

รู ปที่ 6 น้ าตาลอ้อย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ที่มา https://timenews.in.th/2022/01/05/96747
(หญิง) พ่อ ฉ. ฉิ่ งของฉัน พอเป็ นน้ าเชื่อมกระฉ่อน พอได้ชิมเพียงหนึ่งช้อน ก็ลืมแม่ช่อจันทร์ฉาย
(ชาย) แม่ น. หนูเนื้อนิ่ม พี่อยากเจอหน้านวลน้อง แม่ดอกโสนในหนองพี่อยากแนบเนื้อนางใน
(ชาย) แม่ ห.หี บห่างเหิ น พี่น้ ีเอาหมูมาให้หนั น้องจะหั่นก็หนั่ พี่หิ้วห่ อมาให้
บทร้ องเพลงระบาก.ไก่
บทไหว้ ครู
(สร้อย) เอ้อระเหยลอยมา หงส์เอ๋ ยลอยมาลอยไป
ก่อนเล่นระบา ก. ไก่
เพราะจะต้องมีครู ฝึกสอน
ขอไว้ขอพระครู สูงสุด
อีกทั้งสองชี้นา
ลูกจะร้องจะรา
ขอให้พระคุณทั้งผอง
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นั้นจะต้องไหว้ครู ก่อน
จึงจะมาเล่นได้ (สร้อย)
คือ องค์พระพุทธ พระธรรม
ไปในทางผ่องใส (สร้อย)
ขออย่าให้ขดั ข้อง
จงช่วยอวยชัย (สร้อย)
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บทเกริ่น
เรื่ องระบา ก. ไก่
มาช่วยกันขัดเกลา
เดี๋ยวนี้ระบา ก. ไก่
เพราะจะเป็ นเพียงบทกลอน
เพราะมันเป็ นของเก่า
ให้รุ่งเรื องจาเริ ญ

นั้นเป็ นของเก่า
ให้มนั เกิดกลับกลาย (สร้อย)
มันไม่มีเหมือนแต่ก่อน
ของเพลงฉ่อยกลายๆ (สร้อย)
เราจึงเอามาเกริ่ น
ช่วยอนุรักษ์กนั เข้าไว้ (สร้อย)

บทร้ องแม่ก.ไก่ -แม่ฮ.นกฮูก
(สร้อย) เอ้อระเหยลอยมา หงส์เอ๋ ยลอยมาลอยไป (ลงท้ายด้วยคาสร้อยทุกบท)
(ชาย) แม่ ก. ไก่งามเกิน พี่ร้องเกริ่ นทาไมไม่กลับ แม่การะเกดซ่อนอาบช่างส่ งกลิ่นหอมไกล
(หญิง) พ่อ ก. ไก่งามเกิน เห็นจะไม่ได้เกลี้ยกล่อม อย่าทาหน้าเก้ออกกรอบ ไปเลยพ่อหนุ่มบ้านไกล
(ชาย) แม่ ข. ไข่งามขา น้องอย่งทาขัดข้อง จงหาคู่ไว้ประคอง เสี ยเมื่อยามเจ็บไข้
(หญิง) พ่อ ข. ไข่งามขา เห็นจะไม่ได้คลึงเคล้า พอเห็นกกขาขาวๆ ประเดี๋ยวจะนอนเป็ นไข้
(ชาย) แม่ ฃ. ขวดขวยเขิน ขอให้พี่กกขา ถ้าได้เป็ นเขยอยูค่ า แล้วพี่ไม่คิดซื้อขาย
(หญิง) พ่อ ฃ. ขวดขวยเขิน ถ้ารักน้องให้มาขอ จะเฝ้ากอดเคลียคลอ แม่แก้มขาวกลัวจะข่าย
(ชาย) แม่ ค. ควายน่าขี่ให้เอาตัวพี่ไปเป็ นเจ้าของ มันไม่ได้กอดประคอง ละพ่อหน้าขนเป็ นควาย
(หญิง) พ่อ ค. ควายน่าขี่ไม่เอาตัวพี่เป็ นเจ้าของ จะขี่ควายลงคลอง ค่อยๆ คลึง ค่อยๆ ไหล
(ชาย) แม่ ฆ. ระฆังดังเคร่ ง หรื อจะไม่ได้ประคอง แม่นมคัดเหมือนปุ่ มฆ้อง หรื อรักคาอยูก่ บั ใคร
(หญิง) พ่อ ฆ. ระฆังดังเคร่ ง เห็นจะไม่ได้ประคอง พี่อย่ามาพูดคล่องๆ คงจะไม่ได้คลึงไคล
(ชาย) แม่ ง. งูรูปงาม เสี ยแรงพี่ตามมาง้อ อย่าทาแสนงอนหน้างอ แล้วแม่เงาเดือนหงาย
(หญิง) พ่อ ง. งูปรู ปงาม พี่อย่าตามมาง้อ น้องไม่หลงงมหน้างอ ยอมรับผูช้ ายง่ายๆ
(ชาย) แม่ จ. จานค้ าจุน บุญมาประจวบกันจัง ถ้าได้ประจาเรื อจ้าง ด้วยกันแจวนั้นพี่เข้าใจ
(หญิง) พ่อ จ. จานงามจริ ง อย่ามารักน้อง เลยจะจ๋ า อย่ามาพูดจ้อเจรจา เพราะน้องมันจนเอ๋ ยใจ
(ชาย) แม่ ฉ. ฉิ่ งงามโฉม มัจทาให้ชอบตาฉัน พี่อยากจะชิดกระชั้น กับแม่ช่อจันทร์ฉาย
(หญิง) พ่อ ฉ. ฉิ่งของฉัน พอเป็ นน้ าเชื่อมกระฉ่อน พอได้ชิมเพียงหนึ่งช้อน ก็ลืมแม่ช่อจันทร์ฉาย
(ชาย) แม่ ช. ช้างเชยชม พี่ขอเชิญชวนเผ้าชี้ มาคัว่ ช่องเอี่ยวชี หวังชิ่งเชิงเอาชัย
(หญิง) พ่อ ช. ช้างเชยชวน อย่ามาแอบชมร้อยชัง่ อย่ามาผูกมารักผูกชัง ให้เป็ นเช่นเลยหนอชาย
(ชาย) แม่ ซ. โซ่เดินเซ่อ อย่างถ้าได้เธอเข้ามาซ้อน จะปักซุม้ เอาไปซ่อน อยูใ่ นซุม้ เชิงไทร
(หญิง) พ่อ ซ. โซ่เดินเซ่อ อย่าทากระเซอเสี ยดสี อย่ามาทาเซ้าซี้ เดี๋ยวจะโดนสันตีนซ้าย
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(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
ทองใบ
(ชาย)

แม่ ฌ. กระเฌอเชยชม ขอให้พี่ชิมสักชาม พี่ไม่กระโซกให้ซ้ า ดอกนะแม่ชื่นใจชาย
พ่อ ฌ. กระเฌอต้นไม้ มันไม่ได้เชยชม แล้วจะไม่ได้ลองชิมหรอกนะพี่หนุ่มลอยชาย
แม่ ญ. หญิงเดินย่างให้คู่ไว้เขย่า เสี ยเมื่อตัวยังเยาว์ ประเดี๋ยวจะแก่คราวยาย
พ่อ ญ. หญิงเดินย่างอย่างขึ้นต่อขย่ม จะให้ ญ.หญิงเขานิยมเชียวหรื อพ่อลาใย
แม่ ฎ. ชฎาเดินดง ถ้าได้นอ้ งเอามาดู จะพาเดินดงดูไม่ทิ้งน้องให้เดียวดาย
พ่อ ฎ. ชฎาเดินดง พี่ได้ดมดอกมาดาม มาเห็นดอกดินดาดาแล้วพี่จะทิ้งดูดาย
แม่ ฏ. ปฏักตัวตัน ที่หลงตนนัน่ ตอง พี่อยากจะแตะต้องกับแม่นมแต่งเป็ นไต
พ่อ ฏ. ปฏักตัวตัน ให้หนั หลังไปตรอง มันไม่ได้แตะได้ตอ้ งจะพาตัวมลาย
แม่ ฐ. ฐานถี่ถว้ น อีแม่สวนกระถิน นานไปจะมีมลทินสมควรถ่ายก็ถ่าย
พ่อ ฐ. ฐานถี่ถว้ น อย่ามาถามถึงดอกกระถิน น้องกลัวจะมีมลทิน ไม่ตอ้ งมาคิดถามไถ่
แม่ ฑ. มณโฑนัง่ แท่น พี่อยากจะทับแทนที่ ถ้าไม่ได้ทบั สักทีจะสู ้กระทิกกระทาย
พ่อ ฑ. มณโฑนัง่ แน่น มันไม่ได้แทนทับที่ แต่พอได้ทบั เข้าไปสักที เดี๋ยวพี่ก็ทอ้ พระทัย
แม่ ฒ. ผูเ้ ฒ่าเดินเกรอ พี่รักเธอเต็มที่ จนทนกระทิกให้ถี่ๆ น้องอย่าเพิง่ ท้อพระทัย
ฒ. เอ๋ ย พ่อ ฒ.ผูเ้ ฒ่า แม้กายของเรายังเป็ นทุกข์ ความรักยังทายไม่ถูก น้องกลัวไม่สมฤทัย
แม่ ณ. เณรหน้านวล พี่อยากได้นอ้ งมานอนน้าว แม่นมเหมือนหน่วยมะนาว พี่อยากสนิทเนื้อใน
พ่อ ณ. เณรตัวน้อย มันไม่ใช้วาสนา มันไม่ได้รจนา เสี ยแล้วพ่อแก้วเจียระไน
แม่ ด. เด็ก สวยเด็ด สงสารได้โด่ไถเดี่ยว ที่ได้ด้ นั ด้นมาเที่ยงคนเดียวเอ๋ ยดมดาย
พ่อ ด. เด็ก คนดี น้องมันมีปมด้อย พอเด็ดดมเข้าสักหน่อย แล้วพี่ก็ทิง้ ให้เดียวเอ๋ ยดาย
แม่ ต. เอ๋ ย ต.เต่า แลดูสองเต้าน้องเต่ง เหมือนทองขึ้นตาเต็งพี่หลงลืมตาย
พ่อ ต. เต่าตีนต่า พี่อย่ามาทาอวดโต ประเดี๋ยวจะโดนมีดโต้ถา้ ไม่รักตัวกล้วตาย
แม่ ถ. เอ๋ ย ถ.ถุง เปรี ยบเหมือนนาทุ่งสองแคว ไอ้ทุ่งนาทั้งสองแถวนั้นน้องจะไม่ให้ใครไถ
พ่อ ถ. เอ๋ ย ถ.ถุง น้องมีนาทุ่งสองแถว แต่ทุ่งนาทั้งสองแถวนั้นน้องจะไม่ให้ใครไถ
แม่ ธ. ธงสี ทอง พี่เที่ยวท่องมาหลายเที่ยว เมื่อมีหนทางพี่ก็ตอ้ งเทียวมาหาแม่แสงอุทยั
พ่อ ธ. ธงชาติไทย น้องกลัวรักไม่ซื่อตรง ให้พี่ไปยกเสาธงเอาไว้สาหรับเสี่ ยงทาย
แม่ น. หนูเนื้อนิ่ม พี่อยากเจอหน้านวลน้อง แม่ดอกโสนในหนองพี่อยากแนบเนื้อนางใน
พ่อ น. หนูหน้านวล มันไม่ได้นอ้ งไปนอนน้าว จะต้องไปนอนหนาว ก็เพราะไม่ได้นางใน
แม่ บ. ใบไม้ใบบาง อย่าทาเป็ นใบ้บา้ บ่น ให้หาคู่เทินบนเสี ยเถิดแม่บวั บังใบ
พ่อ บ. ใบบัวบาง อย่าทาเป็ นใบ้บา้ บ่น อย่าทาเหมือนคนเป็ นบ้า อย่ามาหลงรักบุษบาเลยนะพ่อบ่อ
แม่ ป. ปลานมปั้น โดนใครปั้นมาบ้างหรื อไม่ แม่ ป.ปื นยิง่ เป้าจงว่าความเป็ นไป
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(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)
(หญิง)
(ชาย)

พ่อ ป.ปลางามป้อ มันไม่ได้แม่ปอสุ กปลัง่ ให้กลับไปทานาปรัง ไปเถอะไปพี่ไป
แม่ ผ.ผึ้งโผผิน พี่มาประสบพบผ่าน จะพาตัวน้องผายผัน เข้าไปในพุ่มป่ าไม้
พ่อ ผ.ผึ้งบินผ่าน น้องไม่เอาทาผัว อย่ามาหลงพันพัว มันไม่ได้ตอดอกไผ่
แม่ ฝ.ฝาหน้าฝน ถึงอยูค่ นละฟาก พี่จะเอารักมาฝากกับแม่แก้มเป็ นไฝ
พ่อ ฝ.ฝาหน้าฝน อย่ามาพ่นเป็ นฝอย น้องนี้ไม่ใช่ใฝ่ ฝัน ถึงแม้จะฆ่าจะฟัน ก็ไม่ได้แก้มเป็ นไฝ
แม่ พ.พานงามพร้อม เสี ยงช่างเพราะเหมือนพิณ พี่อุตส่าห์โผผินมาหาแม่ผอ่ งอาไพ
พ่อ พ.พานเสเพล น้องหวังจะเป็ นที่พ่ึง อย่าให้นอ้ งนอนราพึง เสี ยเล่าพ่อพระอภัย
แม่ ฟ.ฟันหอมฟุ้ง ถึงอยู่กนั คนละฟาก พี่ร้องเอารักมาฝาก เพราะอกพี่ร้อนเป็ นไฟ
พ่อ ฟ.ฟันหอมฟุ้ง น้องไม่ใช่คนใจฟาง บอกแล้วไม่เชื่อฟัง ยังมาทาใจร้อนเป็ นไฟ
แม่ ภ.สาเภาลมพา มาพบแม่ผา้ แพรพรรณ พี่พร่ าเพ้อเพ่นพ่าน มาหาแม่แพรสี ไพร
พ่อ ภ.สาเภากางใบ พอถูกสายลมพัดพา พี่ได้กินกุง้ พล่า มาลืมพลับพลึงกลางไพร
แม่ ม.ม้าหน้ามน มาพบแม่หม่นสี เมอ เหมือนคนไข้มาพบหมอ จะหมางเมินกันทาไม
พ่อ ม.ม้าหน้ามน มันไม่ได้นอนเคียงเมาะ ม.ม้ามันไม่เหมาะ จะหลงรักน้องไปทาไม
แม่ ย.ยักษ์เนื้อเย็น พี่อยากเป็ นคู่ยาก พี่ไม่ยอ่ หย่อนขยัก หรอกนะแม่พวงลาไย
พ่อ ย.ยักษ์เนื้อเย็น มันไม่ได้เป็ นคู่ยา่ ง ถึงน้ าตาหยดเป็ นยาง ก็ไม่ได้พวงลาไย
แม่ ร.เรื อลอยลา อยูใ่ นแม่น้ าไหลรอน พี่ไม่หลอกหลอน เล่นลิ้นหรอกนะแม่หริ่ งเรไร
พ่อ ร.เรื อพายเล่น แต่พอเหหัวล่อง อย่ามาเที่ยวจอดทดลอง เลยนะพ่อหริ่ งเรไร
แม่ ล.ลิงไต่ราว พี่ปวดร้าวเพราะรัก จะหลักหลอมเป็ นหลัก ไม่ยอมให้รักล้มละลาย
พ่อ ล.ลิงหลุดหลัก อย่าทาเป็ นรักหลอกหลอน ชาติผชู ้ ายกระล่อน อย่ามาวาดลวดลาย
แม่ ว.แหวนสุกวาว พี่อยากจะเว้ากับน้องสักวัน แม่การเวกเสี ยงหวาน พี่ร้องวอนไม่วาย
พ่อ ว.แหวนสุกวาว อย่ามาหลอกกินลูกหว้า เดี๋ยวน้องจะนอนผวา ในเมื่อลูกหว้าน้องวาย
แม่ ศ.ศาลาน่าสน ได้มาประสบพบสาว พี่ตอ้ งโศกซึมเศร้า เพราะอยากจะขออาศัย
พ่อ ศ.ศาลาหน้าใส อย่ามาทาใกล้นอ้ งสาว น้องกลัวจะต้องโศกเศร้า เดี๋ยวพี่คิดผลักไส
แม่ ส.เสื อศรี งาม ทั้งอินทรี ยม์ งั สัง พี่อยากจะเป็ นคู่สร้าง กับแม่สาวแก้มใส
พ่อ ส.เสื ออย่าเสื อก น้องไม่ใช่คนสาส่ อน ไม่มีใครสั่งใครสอน สัญชาติคนเสี ยนิสัย
แม่ ห.หี บห่างเหิ น พี่น้ ีเอาหมูมาให้หนั น้องจะหัน่ ก็หนั่ พี่หิ้วห่อมาให้
พ่อ ห.หีบคนเห่อ อย่ามาเผยอของหอม ถ้าน้องสาวเขาไม่ยอมจะต้องคิดค่าเสี ยหาย
แม่ ฬ.จุฬาลอยลม พี่หลงรักตัวหล่อน พี่ไม่เล่นลิ้นหลอกหลอน หรอกนะแม่พวงมาลัย
พ่อ ฬ.จุฬาใจลอย อย่ามาทาเป็ นร้อน พี่ไประเหเร่ ร่อน ไม่ร่มเย็นบ้างหรื อไร
แม่ อ.อ่าง เอออวย เหมือนน้ าเอ่อปากอ่า ถ้าน้องจะเอาก็เอา อย่าทาเป็ นคนขี้อาย
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(หญิง) พ่อ อ.อ่าง โอ้อวด พี่อย่ามาทาออดอ้อน น้องไม่ใช่คนใจอ่อน หรอกนะคนหน้าไม่อาย
(ชาย) แม่ ฮ.นกฮูกฮาเฮ สวยเหมือนแม่นางฮองเฮา จะพาไปนอนทาวน์เฮาส์ที่นครเซี่ยงไฮ้
(หญิง) พ่อ ฮ.นกฮูกตาโต พ่อปลากระโห้ไล่ฮุบ มีปากแต่ไม่ยอมหุบ เหมือนกับไอ้ตูบเซี่ยงไฮ้

จบแล้วระบาก.ไก่
ถ้าเห็นเหมาะสม
ยังไม่ครบตัวอักษร
ท่านผูช้ มหลายหลาก

บทส่ งท้าย
เป็ นอย่างไรท่านผูช้ ม
ช่วยอนุรักษ์เพลงไทย (สร้อย)
พวกเราต้องขอหนีจาก
ขอให้มีโชคชัย (สร้อย)

คุณค่ าของเพลงระบาก.ไก่
ด้านวรรณศิลป์
แสดงให้เห็นถึงการใช้ถอ้ ยคา การสัมผัสของสระ สัมผัสตัวอักษรพยัญชนะที่มีช้ นั เชิงแพรวพราว แสดงถึง
ภูมิปัญญาของผูค้ ิดค้นและแสดงถึงปฏิภาณไหวพริ บของผูร้ ้องโต้ตอบกัน มีการใช้โวหารเปรี ยบเทียบอุปมาอุปไมย
ที่ลึกซึ้งคมคาย บางครั้งก็ใช้ถอ้ ยคาภาษาไทยแท้ที่ตรงไปตรงมาให้เห็นภาพพจน์ชดั เจน ดังนี้
1. การเล่นสัมผัสในและสัมผัสนอกที่มีช้ันเชิงแพรวพราว ทาให้บทร้องมีกลอนไพเราะโดดเด่น
(ชาย) แม่ ส.เสื อศรี งาม ทั้งอินทรี ยม์ งั สัง พี่อยากจะเป็ นคู่สร้าง กับแม่สาวแก้มใส
(หญิง) พ่อ ส.เสื ออย่าเสื อก น้องไม่ใช่คนสาส่ อน ไม่มีใครสั่งใครสอน สัญชาติคนเสี ยนิสัย
(ชาย) แม่ บ. ใบไม้ใบบาง อย่าทาเป็ นใบ้บา้ บ่น ให้หาคู่เทินบนเสี ยเถิดแม่บวั บังใบ
(หญิง) พ่อ ต. เต่าตีนต่า พี่อย่ามาทาอวดโต ประเดี๋ยวจะโดนมีดโต้ถา้ ไม่รักตัวกล้วตาย
2. การใช้ ถ้อยคาตรงไปตรงมา ตามลักษณะของคนชนบท ซึ่ งเป็ นภาษาที่ส่งความหมายให้เห็น
ภาพพจน์ชดั เจน เช่น
(ชาย) แม่ ฃ. ขวดขวยเขิน ขอให้พี่กกขา ถ้าได้เป็ นเขยอยูค่ า แล้วพี่ไม่คิดซื้อขาย
(หญิง) พ่อ ค.คนตาคม มาคุยข่มน้องวันยังค่า น้องไม่คุยด้วยสักคา แล้วพี่จะหวังคอยใคร
3. การใช้ ถ้อยคาเชิงอุปมา-อุปไมย โดยเปรี ยบเทียบในเชิงเกี้ยวพาราสี เป็ นส่ วนใหญ่ เพื่อมิให้หยาบ
คายหรื อตรงไปตรงมามากเกินไป เช่น
(ชาย) แม่ พ.พานงามพร้อม เสี ยงช่างเพราะเหมือนพิณ พี่อุตส่าห์โผผินมาหาแม่ผอ่ งอาไพ
(หญิง) พ่อ ว.แหวนสุกวาว อย่ามาหลอกกินลูกหว้า เดี๋ยวน้องจะนอนผวา ในเมื่อลูก
หว้าน้องวาย
(ชาย) แม่ ม.ม้าหน้ามน มาพบแม่หม่นสี เมอ เหมือนคนไข้มาพบหมอ จะหมางเมิน
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กันทาไม
(หญิง)

พ่อ ฮ.นกฮูกตาโต พ่อปลากระโห้ไล่ฮุบ มีปากแต่ไม่ยอมหุบ เหมือนกับไอ้ตูบเซี่ยงไฮ้

รู ปที่ 7 น้ าตาลอ้อย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ที่มา https://timenews.in.th/2022/01/05/96747
ด้านวิถีชีวิต
สะท้อนให้เห็ นสั ง คมวัฒนธรรมการเป็ นอยู่ข องคนในชุ ม ชนทั้ง เก่ า และใหม่ เช่ น การประกอบอาชี พ
การเกษตร อาหารการกิน การติดต่อคมนาคม ภูมิศาสตร์ รวมถึงแนวคิดความเชื่อในด้านความรักและการหาคู่ครอง
ผ่านการแสดงที่ผเู ้ ล่นได้มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกผ่านการแสดงได้อย่างเปิ ดเผย
ด้ านความสนุกสาน
มีคุณค่าต่อจิตใจของชาวบ้าน ที่ได้มีโอกาสมาร่ วมทาการแสดงเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงชายหญิง
ได้มาพบปะโดยที่ไม่มีผใู ้ หญ่มากีดกัน เพราะเป็ นงานรื่ นเริ งสงกรานต์ซ่ ึ งนานๆจะมีสักครั้ง จึงถือเป็ นโอกาสดีที่ได้
สานสัมพันธ์
สรุป
เพลงระบาก.ไก่ ถือว่าเป็ นการแสดงพื้นบ้านที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของชาววังพระธาตุ ตาบลไตรตรึ งษ์
จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ งจุดเด่นที่สุดของเพลงระบาก.ไก่คือ การเล่นสัมผัสของสระและพยัญชนะ ที่มีช้ นั เชิ งแพรว
พราว และสอดแทรกคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนไตรตรึ งษ์ที่ผา่ นการแสดงตามแบบ
พื้นบ้าน ทั้งยังเป็ นเครื่ องจรรโลงใจและได้สานสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ควรแก่การอนุรักษ์สือสานเพื่อเป็ นอีกหนึ่ งการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงศูนย์การเรี ยนรู ้พ้นื บ้านประจาท้องถิ่นที่ควรเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้เยาวชน
รุ่ นใหม่ได้เข้ามาเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมท้องถิ่ นของตนและเห็ นคุณค่าซึ่ งสอดคล้องกับการพัฒนานักเรี ยนในรายวิชา
นาฏศิลป์ และยังเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดกาแพงเพชรในเชิงท่องเที่ยวอีกด้วย
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การออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่ าของ
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บทคัดย่อ
ปั จจุ บ ันประเทศไทยได้รั บ ผลกระทบจากโรคโควิ ด -19 จึ งทาให้ธุ รกิ จการท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมเกิ ด
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นการฟื้ นฟูธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการวิจยั มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละออกแบบบรรจุ ภ ณ
ั ฑ์สู่ ก ารเพิ ่ม มูล ค่า ของอาหารพื้ น ถิ ่ น
กรณี ศึกษา อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่ อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนาธรรม สู่
การบูร ณาการด้ว ยโมบายแอพพลิ เ คชั ่น โดยมีการเก็บข้อมูล เชิ ง คุณภาพจากตัวแทนของกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่
นักวิชาการ, ผูเ้ ชี่ยวชาญ, ชุมชน และกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยการสุ่ มขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Yamane, 1970) รวมทั้งสิ้ น 103
คน ทาการสังเคราะห์ข ้อมูล จากแบบสอบถาม ซึ่ งสถิ ติในการวิเคราะห์ข ้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี
ภาพรวมด้านมาตรฐานอัตลักษณ์ และคุณภาพการออกแบบรู ปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ผ่านการถอดอัต
ลักษณ์ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จานวน 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน, วัดคงคาราม, ตลาดเจ็ด
เสมี ย น และสหกรณ์ หนองโพ มาเป็ นส่ วนประกอบของลวดลาย, รู ปทรง, และสี โดยผลการประเมิ น แบบร่ าง
ผลิตภัณฑ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีต่อชุดกระเป๋ าใส่บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ผลการวิจยั พบว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥̅ = 4.14) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.32) จากนั้นผูว้ ิจยั ได้สร้างต้นแบบและประเมินความพึงพอใจผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ อาเภอโพธาราม
พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥̅ = 4.06) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75)
คาสาคัญ: ออกแบบบผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอโพธาราม
Abstract
Thailand is currently affected by COVID-19. As a result, the cultural tourism business has an economic
impact. Therefore, this research focuses on business revitalization and cultural tourism. The objectives of this
research were 1) to develop a product model and packaging design to add value to local food, a case study of
Photharam District, Ratchaburi Province. Under the concept of linking cultural attractions to integration with
mobile applications Qualitative data were collected from representatives of the sample group, including academics,
experts, communities and consumer groups. The sample size was randomized (Ymane, 1970) a total of 103
participants were synthesized from the questionnaire. The statistics for data analysis are percentage, mean and
standard deviation. The results of the research revealed that in the design of local food products and packaging,
community enterprise groups There is an overview of identity standards. and quality, design, product appearance
and packaging through removing the identity of Photharam District Ratchaburi Province, totaling 5 places, namely
Nang Yai Museum, Kanon Temple, Gangaram Temple, Chet Samian Market, Photharam Old Market and Nong
Pho Cooperative as a component of patterns, shapes, and colors by evaluation of product drafts from design experts
on food packaging bags set in Photharam District, Ratchaburi Province. Appropriate at a high level with a total
mean (𝑥̅ = 4.14), a standard deviation (SD = 0.32). After that, the researcher created a model and assessed consumer
satisfaction in Photharam district. It was found that the overall satisfaction was at a high level. Maximum total
mean (𝑥̅ = 4.06) standard deviation (SD= 0.75)
Keyword: Packaging Design, Cultural Tourism, District Photharam
บทนา
จังหวัดราชบุรี เป็ นจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตก ตะวันตก จัดเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวในกลุ่มเมืองรอง
ที่มีภูมิประเทศที่หลากหลาย (พจนา สวนศรี , 2546)โดยมีพ้ืนที่จรดชายแดนไทย-พม่า และ เป็ นจังหวัดที่ยงั คงความ
สมบู รณ์ ข องศิ ล ปะและวัฒนธรรมท้องถิ่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แหล่ ง ท่ องเที่ ย วตามธรรมชาติ และยัง คง
เอกลัก ษณ์ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ในรู ป แบบวัฒ นธรรมประจ าท้อ งถิ่ น ที่ มี ม าแต่ ค รั้ งโบราณ โดยแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมหนึ่งที่สาคัญในจังหวัดราชบุรี คือ อาเภอโพธาราม เป็ นอาเภอหนึ่ งในจังหวัดราชบุรีเป็ นหมู่บา้ นสองฝั่ ง
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แม่น้ าแม่กลองที่ยงั คงวิถีชาวบ้านอันเรี ยบง่ายและมีกลิ่นอายของความเก่าแก่ โดยเมืองโพธารามตั้งอยู่ฝั่งคุง้ แม่น้ า
ตะวันออกของแม่น้ าแม่กลองพัฒนาขึ้นจากชุมชนเล็ก ๆ เป็ นตลาดขนาดใหญ่ ด้วยเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนสิ นค้าและ
จุดพักจอดเรื อขึ้นล่องราชบุรี สู่ บา้ นโป่ ง และเมืองกาญจน์เป็ นชุมชนเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี โดยปัจจุบนั อาเภอโพ
ธารามมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ได้แก่ (หนังใหญ่วดั ขนอน) มหรสพที่เก่าแก่ของไทย ตั้งแต่สมัย
สุ โขทัย มีความวิจิตรงดงามในลวดลายและการแสดงของหนังใหญ่จนได้รับรางวัล ยูเนสโก ในปี 2550 (Asia-Pacific
Culture Centre for UNESCO: ACCU) (สุ จริ ตลักษณ์ ดีผดุง และคณะ , 2542) (วัดคงคาราม) จิตรกรรมฝาผนังสะท้อนให้เห็น
ถึงฝี มือจิตรกรมีความประณี ต ละเอียดอ่อน อายุไม่ต่ากว่า 250 ปี สร้างขึ้นโดยพระยามอญ ซึ่ งอพยพเข้ามาตามลาน้ า
แม่กลองมา ตั้งถิ่นฐานอยูเ่ หนือเขตอาเภอโพธารามในสมัยปลายกรุ งศรี อยุธยา (ตลาดเก่าโพธาราม) ตลาดเก่าแก่แห่ ง
นี้ มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมาซื้ อของฝากและรับประทานอาหารพื้นถิ่น (ศิริรัตน์ แอด
สกุล และคณะ, 2542)
จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลพบว่าจุดแข็ง คือ รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่ วมถึงของฝาก
และอาหารที่ มี เ อกลัก ษณ์ ส าหรั บ จุ ด อ่ อ น คื อ การให้ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยัง ไม่ ชัด เจน และการ
ออกแบบอัตลักษณ์ที่สื่อถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ของฝากชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกับการสถานที่ต่าง ๆ ในอาเภอโพธาราม
จากความสาคัญที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทาให้โครงการวิจยั ร่ วมครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีแนวทางในการดาเนินกิจกรรมการใน
โครงการคือ การถอดอัตลักษณ์อาเภอโพธารามสู่ การออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์เพื่ อเพิ่มมูล ค่าของอาหาร
พื้นถิ่ นและสามารถเชื่อมโยงกับการสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่
วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละออกแบบบรรจุ ภ ณ
ั ฑ์เ พื่อ เพิ่ม มูล ค่า ของอาหารพื้ นถิ่น
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั แบบพัฒนาตามหลักการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ โดยวิธีการ
ประชุมสนทนากลุ่ม และดาเนิ นการวิจยั เป็ นลาดับ ขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ โดยบูรณาการขั้นตอนการดาเนิ นการออกแบบสร้างสรรค์จาก (อุดมศักดิ์ สาริ บุตร, (2549) และ ศิริพรณ์ ปี
เตอร์, (2549) ได้ดงั นี้
1. การศึกษาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ด้านทุนทางวัฒนธรรม อาเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี จากการศึกษาเอกสาร
บทความ วารสาร เว็บไซต์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และทาการสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร โดยกลุ่มเป้ าหมายได้แก่ กลุ่มผูผ้ ลิต กลุ่มร้านค้าที่จาหน่ายและผูบ้ ริ โภคในพื้นที่
พื้นที่อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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2. กระบวนการการถอดอัตลักษณ์จากทุนทางวัฒนธรรม อาเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี โดยมีข้นั ต่อดังนี้

รู ปที่ 1 กรอบแนวการถอดอัตลักษณ์สู่การออกแบบเชิงพาณิชย์
ที่มา : (สมาธิ เทพมะที, 2564)
2.1 วิเคราะห์พ้นื ที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อาเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี
จานวน 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน, วัดคงคาราม, ตลาดเจ็ดเสมียน และสหกรณ์หนองโพ โดยผล
การวิเคราะห์จากการศึกษาข้อมูลแหล่งพื้นที่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการจดบันทึก และถ่ายภาพ เพื่ อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
เนื้อหาและข้อมูล ทาการประเมินผลการวิเคราะห์ออกมาในรู ปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ดงั นี้
2.1.1 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน หลักฐานที่พบเป็ นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลาย
แขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสมกับฝี มือช่างแกะสลักที่
ประณี ต เมื่อแสดงก็จะมีการนาศิลปะทางนาฏศิลปื การละคร ที่เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์ ตามเนื้อเรื่ อง ประกอบ
กับบทพากย์ บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรี ปี่พาทย์ ทาให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่
ผูช้ มได้อย่างสมบูรณ์ สาหรับลักษณะตัวหนังใหญ่
2.2.2 วัดคงคาราม หลักฐานที่พบ เป็ นจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามอายุไม่ต่ากว่า 250 ปี ฝี มือช่าง
ชั้นสู งหาชมได้ยากในปั จจุบนั โดยวัดคงคารามเป็ นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ ซึ่ งอพยพเข้ามาตามลาน้ าแม่
กลองมา ตั้งถิ่นฐานอยู่เหนื อเขตอาเภอโพธาราม ในสมัยปลายกรุ งศรี อยุธยาต่อกับกรุ งธนบุรีและต้นรัตนโกสิ นทร์
และอี ก หนึ่ ง งานสถาปั ตยกรรม กุ ฏิ เรื อนไทย 9 ห้องสร้ างในสมัย ธนบุรี ปั จจุ บันจัดให้เป็ นพิ พิ ธ ภั ณฑ์พ้ืนบ้าน
รวบรวมวัตถุเก่าแก่ซ่ ึงเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษา
2.2.3 ตลาดเจ็ดเสมี ย น หลัก ฐานที่ พ บ เป็ นตลาดเก่ า แก่ อายุร้อยกว่า ปี ที่ ต้ งั อยู่ภายในชุ ม ชนเจ็ด
เสมียน ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีเอกลักษณ์โดดเด่ นจากอาคารไม้โบราณที่ได้รับการอนุ รักษ์ และมีสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้แก่ วัดเจ็ดเสมียน พิพิธภัณฑ์ชุมชมเจ็ดเสมียน ศาลเจ้าเจ็ดเสมียน และจุดชมวิวริ มแม่น้ าแม่
กลอง
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2.2.4 สหกรณ์หนองโพ หลักฐานที่พบ เริ่ มก่ อตั้งขึ้นมาเมื่ อปี พ.ศ. 2515 จากพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ (รัชกาลที่ 9) ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมภายใต้ แบรนด์ หนองโพ กว่า 48 ปี โดยน้ านมที่ผลิตเป็ นสิ นค้าจะ ได้
จากการเลี้ยงโคนมนับเป็ นอาชีพพระราชทานที่ชาวหนองโพยึดเป็ นอาชีพทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจนทุกวันนี้
3. ขั้นตอนการออกแบบอัตลักษณ์สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิ ชย์ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ดงั นี้
3.1 ลวดลาย รู ป ทรง และสี จากอัต ลัก ณ์ ท้ ัง 4 พื้ น ที่ และใช้ก รอบแนวคิ ด HUBRC น ามาจัด
องค์ประกอบศิลป์

รู ปที่ 2 ลวดลาย รู ปทรง และสี จากอัตลักณ์ท้ งั 4 พื้นที่
ที่มา : (สมาธิ เทพมะที, 2564)
4. ขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะรู ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามความ
ต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
5. ขั้นตอนการออกแบบภาพร่ าง (Idea and Sketch design) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
6. ขั้นตอนการผลิต (Production)
7. ขั้นตอนการสรุ ป ประเมินผล และเผยแพร่ (Conclusion Evaluation & Publication)
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ผลการวิจัย

รู ปที่ 3 กระบวนการออกแบบและผลิตภัณฑ์
ที่มา : (สมาธิ เทพมะที, 2564)
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผูผ้ ลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเพื่อใส่บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหาร อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับความคิดเห็น
𝑥̅
S.D.
1 ด้ านคุณค่ าผู้บริโภค ( Customer Value)
1. ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์
4.31
0.69
มาก
2. ด้านคุณค่าของการใช้วสั ดุ ของตัว
4.44
0.69
มาก
ผลิตภัณฑ์
3. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับ การใช้
4.38
0.62
มาก
สอย
ค่าเฉลี่ยรวม
4.38
0.64
มาก
2 ด้ านต้ นทุนต่ อผู้บริโภค (Cost to the
Customer)
1. ความเหมาะสมของราคากระเป๋ าเก็บความ
4.44
0.69
มาก
เย็น (200 บาท)
2. ความเหมาะสมของราคากระเป๋ าสะพาย
4.36
0.93
มาก
ข้าง (190 บาท)
ค่าเฉลี่ยรวม
4.44
0.85
มาก
3 ด้านความสะดวกสบาย(Convenience)
1. ความสะดวกสบายในการใช้งาน
4.13
0.67
มาก
2. ความเหมาะสมของพื้นที่จดั เก็บ
4.02
0.73
มาก
3. ความเหมาะสมในการนาพา
4.15
0.73
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.10
0.71
มาก
4 ด้านการสื่ อสาร (Communication)
1. บ่งบอกความมีคุณค่าอัตลักษณ์ รูปทรง ลวดลาย สี
4.55
0.88
มากที่สุด
2. ผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงความแปลกใหม่
4.36
0.75
มาก
ไม่จาเจในท้องตลาด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.36
0.77
มาก
รวม
4.06
0.75
มาก
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จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
เพื่อใส่บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
เพื่อใส่บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥̅ = 4.06) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75)
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่ น โดยใช้โ มบาย
แอพพลิ เคชั่นเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผูว้ ิจยั ได้การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ของการวิจยั ซึ่ง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
สาหรับการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเพื่อใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหาร อาเภอโพธาราม พบว่า ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดด้านการตลาดมา พิจารณาในมุมมองของกลุ่ม ผูผ้ ลิตตามหลัก 4P
(ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว, 2544) และกลุ่มผูบ้ ริ โภคผูว้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดด้านการตลาดมาพิจารณาในมุมมองของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค ตามหลัก 4C (ฟิ ลิป คอตเลอร์ , 2546) ซึ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเพื่อใส่ บรรจุ
ภัณฑ์อาหารอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥̅ = 4.06) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.75) โดยด้านคุณค่าผูบ้ ริ โภค
(Customer Value) มีความระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥̅ = 4.38) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.64) รองลงมาคือ ด้านการสื่ อสาร (Communication) มีค่าเฉลี่ย รวม ( 𝑥̅ = 4.38) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.77) รองลงมาคือ ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) มีค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥̅ = 4.10) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.71) และด้านต้นทุนต่อผูบ้ ริ โภค (Cost to the Customer) มีค่าเฉลี่ยรวม ( 𝑥̅ = 3.40) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.89) ตามลาดับ
ซึ่ งมุมมอง ของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคจากการประเมินมีความสอดคล้องกับ (วิรุณ ตั้งเจริ ญ, 2539) ซึ่ งกล่าวไว้ว่าการ
ออกแบบคือการวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบโดยการวางแผนจากส่ วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กับ
ประโยชน์ หน้าที่ใช้สอย วัสดุ และการผลิต ดังนั้นการออกแบบที่ดีตอ้ งคานึ งถึงรู ปแบบที่สร้างสรรค์ และสัมพันธ์
กับประโยชน์ใช้สอยเพื่อให้ได้ท้ งั ความงามและการใช้งานของผลิตภัณฑ์นนั่ เอง
ข้อเสนอแนะ
1. จัดทาคู่มือรู ปแบบอัตลักษณ์ที่ได้จากการถอดแนวคิดรู ปทรง ลวดลาย และสี จากทุนทางวัฒนธรรม
อาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้เป็ นแนวทางการออกแบบ
2. การเลือกใช้วสั ดุผา้ ธรรมชาติที่ได้จากกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอมือในพื้นที่อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นามา
ผสมผสานกับกระบวนการผลิตในรู ปแบบหัตถอุตสาหกรรมเพื่อลดราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์
กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และสถานที่และเครื่ องมือใน
การปฏิบตั ิงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
เอกสารอ้างอิง
ไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว. (2544). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจ. วารสารนักบริ หาร, 31(1), 3237.
ฟิ ลลิป คอตเลอร์. (2546). หลักการตลาดฉบับมาตรฐาน. แปลโดยวารุณี ต้ นติวงศ์ วาณิ . เพียร์สันเอ็ดดูเคชัน่ อินโดไช
น่า.
พจนา สวนศรี . (2546). คู่มือการจัดการท่ องเที่ยวโดยชุมชน. โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ.
วิรุณ ตั้งเจริ ญ. (2541). การออกแบบ. โอเดียนสโตร์
ศิริรัตน์ แอดสกุล และคณะ. (2542). การธารงเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : กรณีศึกษาชุมชนมอญบ้ าน
ม่ วง อาเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพรณ์ ปี เตอร์. (2549). การออกแบบกราฟิ ก โอเดียนสโตร์.
สุจริ ตลักษณ์ ดีผดุง และคณะ. (2542). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์มอญ. สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
อุดมศักดิ์ สาริ บุตร. (2549). เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม. โอเดียนสโตร์.
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บทคัดย่อ
บัลเล่ตใ์ นประเทศไทย เริ่ มมีการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนนาฏดุริยางคศาสตร์ในปี พ.ศ.2477 ซึ่งตรง
กับสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่ มมีการพัฒนาโดยมีครู บลั เล่ตส์ าเร็ จการศึกษาจากหลักสูตร RAD (Royal Academy of Dance)
ชั้นสู งจากประเทศอังกฤษและมาเป็ นวางรากฐาน จัดทาหลักสู ตรบัลเล่ตใ์ นวิทยาลัยนาฏศิลป พ.ศ. 2478 หลักสู ตร
การเรี ยนการสอนบัลเลต์ของ RAD ซึ่งเป็ นหลักสู ตรของสถาบันการเรี ยนการสอนบัลเล่ตท์ ี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่
ที่ สุดในโลกมี เครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ทุกทวีป ซึ่ งเป็ นสถาบันอบรมและฝึ กสอนการเต้นจากประเทศอังกฤษที่มี
อิทธิ พลมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก มีประวัติการก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2463 ผูอ้ ุปถัมภ์สถาบันแห่ งนี้ คือ ควีนอลิ
ซาเบธที่ 2 ปั จจุบนั RAD มีสาขาอยู่ถึง 79 ประเทศ มีสมาชิ กมากกว่า 13,000 คน และได้รับการยอมรับในระดับ
สากล นับแต่น้ นั มาการเต้นบัลเล่ต์ได้พฒั นาเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรการศึกษาของไทยในระดับอนุบาล
จนถึงระดับอุดมศึกษาและได้มีการแพร่ ขยายไปในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ ลักษณะรู ปแบบการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรของ RAD เป็ นหลักสู ตรที่ มีมาตรฐานเดี ยวกันทั่วโลกและให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ดั้งนั้น
นักเรี ยนที่ได้เรี ยนตามหลักสูตรของ RAD จะได้เรี ยนบัลเลต์อย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผูเ้ รี ยน ผูส้ าเร็ จการศึกษาทางด้านบัลเล่ต์หลักสู ตรดังกล่าว ล้วนเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นจึงควรจะอนุรักษ์และส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การพัฒนาความเป็ นไทยสู่สากล
คาสาคัญ: หลักสูตร Royal Academy of Dance บัลเล่ต์ บัลเล่ตศ์ ึกษา
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Abstract
Ballet in Thailand, there is the starting learning and teaching in the College of Dramatic Arts in the year
of 2477 B.E. under the reign of King Rama 7, to begin the development by having Ballet teacher graduated RAD
(Royal Academy of Dance) course as the advance level from Great Britain and be the foundation of Ballet course
management in the College of Dramatic Arts in the year of 2478 B.E. The ballet course of RAD be the course of
the oldest and biggest Ballet teaching Institute of the world where there are many branches all every continental
around the world, that be the training and dance practicing teaching from Great Britain where there is the most one
influence of the world. Having the long establishment since the year of 2463 B.E. The support this institute be
Queen Elizabeth II , as this presently RAD has the all of 79 branches around the world with the more than 13,000
memberships and be accepted as in the worldwide standardization. From that time Ballet dancing has developed
until be one partial in Thailand education curriculum from the kindergarten to higher education and having the
spread out around every province in Thailand. The type of learning and teaching as according to RAD course be
the same unique standardization and give the importance to learners and teachers center hence the learners under
RAD course would get the properly learning as step by step as each life stage which would not get the harmful
during learning to learners The graduated students from this Ballet course usually be famous and be recognized
then should conserve and support the systematic learning and teaching this course to be one part of developing
Thainess to the world.
Keywords: Royal Academy of Dance course, Ballet, Ballet study.
บทนา
ในปี พ.ศ.2477 ถึง พ.ศ.2494 เริ่ มมีการเรี ยนการสอนบัลเล่ต์ ในโรงเรี ยนนาฏดุริยางคศาสตร์ ตรงกับสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 การเรี ยนบัลเล่ต์เป็ นการเรี ยนการสอนแบบอิสระโดยให้นกั เรี ยน
เต้นตามครู ผูส้ อน การแสดงบัล เล่ ต์ใ นสมัย นั้นจะเป็ นการแสดงบัล เล่ ต์ประกอบเพลงในละครดึ ก ดาบรรพ์ ที่
ผสมผสานบัล เล่ ต์กับ นาฏยศิ ล ป์ ไทยเข้า ในเวลาต่ อ มาเริ่ ม มี นั ก เรี ย นบัล ล่ ต์ ช าวไทยเดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ยัง
ต่างประเทศ เช่น หม่อมหลวงสุ จีรา วิศิษฎ์กุล ได้ไปศึกษาบัลเล่ตต์ ่อที่โรงเรี ยนลาโรช ประเทศอังกฤษ ก่อนจะย้าย
ไปเรี ยนที่โรงเรี ยนฟิ ลลิส เบเดลส์ ต่อมาท่านผูห้ ญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา และ คุณกาญจนา ชลวิจารณ์ จึงได้
เดินทางไปศึกษาต่อยังโรงเรี ยนรอยัล บัลเล่ต์ (The Royal Ballet School) ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนบัลเล่ตท์ ี่มีชื่อเสี ยง หลังนั้น
จบการศึกษาบัลเล่ต์จากประเทศอังกฤษและเดินทางกลับมายังประเทศไทย ถือเป็ นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้รับการ
ฝึ กฝนบัลเล่ตอ์ ย่างมีมาตรฐาน เมื่อกลับมาถึงท่านได้จดั ตั้งเปิ ดโรงเรี ยนสอนบัลเล่ต์ ได้แก่ โรงเรี ยนนาฏศิลป์ สากล
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วราพร-กาญจนา โรงเรี ยนนาฎศิลป์ สากลพรพิมล และโรงเรี ยนสุ จีราบัลเล่ต์ ซึ่งนับเป็ นโรงเรี ยนบัลต์ ที่สอนด้วยครู
ชาวไทย สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กบั บัลเล่ตใ์ นไทย ต่อมาการเรี ยนการสอนบัลเล่ตใ์ นประเทศไทยได้เริ่ มนาเอา
หลักสูตรบัลเล่ตข์ อง Royal Academy of Dance (RAD) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนบัลเล่ต์
ในประเทศไทยละเริ่ มได้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ้ น ต่ อ มาจึ ง ได้ เ ริ่ มมี ก ารน าเอาบั ล เล่ ต์ เ ข้ า มาบรรจุ ใ น
สถาบันการศึกษาของรัฐ เช่น วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุ งเทพ
หลักสู ตร RAD (Royal Academy of Dance) รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ์
เป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนบัลเลต์ที่นาเสนอผลงานการสอบและการประเมินผลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุน้ จูงใจ และประเมินนักเรี ยนในทุกวัยและทุกความสามารถซึ่งเป็ นโครงสร้างที่
ก้าวหน้าสาหรับการเรี ยนรู ้และความสาเร็ จในการเต้นรา 1. การเตรี ยมความพร้อม หลักสู ตร Dance to Your Own
Tune (คลาสเรี ยนสาธิต) สาหรับเด็กตั้งแต่ 2 ปี ครึ่ งถึง 5 ปี 2. หลักสูตรบัลเล่ตแ์ บบแบ่งเกรด (Pre-Primary in Dance,
Primary in Dance และ Grades 1-8) เป็ นการเรี ยนการสอนเต้นราแบบกว้างซึ่งเน้นการเต้นบัล เล่ต์ และพัฒนาทักษะ
ด้า นเทคนิ ค ตนตรี และการแสดง (อายุ 5 ปี ขึ้ นไป) 3.หลัก สู ตรบัล เล่ต์ระดับอาชี พ (Intermediate Foundation,
Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1, Advanced 2, Solo Seal) เป็ นการศึกษาการเต้นบัลเล่ต์ในเชิ งลึก
และเตรี ยมความพร้อมแก่นักเรี ยนสาหรับการเต้นราระดับอาชีพ (อายุ 11 ปี ขึ้นไป) หลักของการเคลื่อนไหวและ
พื้นฐานของบัลเล่ตค์ ลาสสิ ก ซึ่งจะมีการประเมินผลด้วยการสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากสถาบัน อาร์ เอ ดี โดยตรง
เนื้อหาเกณฑ์ การให้ การให้ คะแนน
Dance to Your Own Tune ประเภท คลาสสาธิต หัวข้อ ระดับ Dance to Your Own Tune ระดับ 1 และ 2 จานวนผู ้
เข้าทดสอบ 1 – 16 คน อายุ 2 ขวบครึ่ ง – 5 ปี หลักสู ตร Dance to Your Own Tune จินตนาการสาหรับการเรี ยนการ
สอน ครู กบั นักเรี ยนที่มีอายุนอ้ ย เนื้อหาจะกล่าวถึงผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ท่าบัลเล่ตต์ ่างๆ
Pre-Primary in Dance ประเภท การประเมินรู ปแบบคลาสเรี ยน ระดับการประเมิน Pre-Primary in Dance หัวข้อ
Pre-Primary in Dance จานวนผูเ้ ข้าทดสอบ 1 – 8 คน อายุข้ นั ต่า 5 ปี เนื้ อหา 1. การอบอุ่นร่ างกาย 2. ขาและเท้า 3.
นิ้วมือและมือ 4. เดินแบบเหยียดขาตรงไปข้างหน้า 5. วิ่งและทรงตัว 6. ย่อขาและโยกตัวขึ้น-ลงและกระโดด 7. ก้ม
ตัวและหมุนตัว 8. ย่อกระโดดขาคู่กลางอากาศ 9. ปรบมือและกระโดด 10. กระโดดขาเดียวกลางอากาศอีกขายก
ขนานอยูด่ า้ นข้าง 11. สาดับการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 12. การยืดกล้ามเนื้อ มีการประเมิณ เป็ นลักษณะข้อบ่งชี้
ของมาตรฐานแบบกว้างๆ แทนที่จะเป็ นการแจกแจงรายละเอียด ผลลัพธ์ รายงานผลการประเมินใบประกาศนียบัตร
และเหรี ยญสาหรับผูท้ ี่ผา่ นการทดสอบ
Primary in Dance ประเภทการสอบ ระดับ Primary in Dance หัวข้อ การประเมินรู ปแบบการสอบแบบแบ่งเกรด
ในการระบาระดับ เริ่ มต้นของ RAD Primary in Dance จานวนผูเ้ ข้าสอบ 1 – 6 คน อายุข้ นั ต่ า 6 ปี เนื้ อหา 1. การ
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อบอุ่นร่ างกาย 2. ขาและเท้า 3. แขนและศีรษะ 4. ก้มตัวและวิ่ง 5. ก้มตัวและขึ้นปลายเท้า 6. การถ่ายน้ าหนัก 7. เดิน
แบบขายกงอไปข้างหน้า 8. การกระโดด 9. การสปริ งตัว 10. กระโดดขาเดียว กระโดดสองขา และสปริ ง 11. ย่อ
กระโดดขาคู่กลางอากาศ และกระโดดขาเดียวกลางอากาศ อีกขายกขนานอยู่ดา้ นข้าง 12. วิง่ และวิง่ โหย่ง (หนึ่งแนว
ทแยงเท่านั้น) 13. ระบาลูกบอล/ระบา bouncing ball * (Dance A) หรื อ ระบาแต่งชุด/ระบา dressing-up (Dance B)
หมายเหตุ: ควรแสดงระบาาเหล่านี้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น 14. การยืดกล้ามเนื้อ มีการประเมินการให้คะแนน ผลลัพธ์
แบบฟอร์มผลสอบ ใบประกาศนียบัตรและเหยญสาหรับผูเ้ ข้าทดสอบที่สอบผ่าน มีการควบคุมการสอบสมบัติใน
อังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Grades 1 ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน ระดับ Grades 1 หัวข้อ ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน Grades 1 จานวนผู ้
เข้าสอบ 1 – 8 คน อายุข้ นั ต่า 7 ปี เนื้ อหา เทคนิ คที่ 1 1.1 การอบอุ่นร่ างกาย 1.2 ขาและแขน เทคนิคที่ 2 2.1 Port de
bras 2.2 Demi-plies 3.3 การถ่ายน้ าหนัก หรื อ เดินแบบเหยียดขาตรงไปข้างหน้า (หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้
เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น) เทคนิ คที่ 3 3.1 Sautes 3.2 Petit jetes และการขึ้นปลายเท้าแบบสปริ ง หรื อ ย่อ กระโดดขาคู่
กลางอากาศ (หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น) เทคนิ คที่ 4 4.1 การสปริ งตัว หรื อ การก้าว
กระโดดขาเดียวและ parallel assemble ( หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น) ระบา: A, B, C
หรื อ D การแสดงความเคารพ (Reverence) มีการควบคุมตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์มผลสอบ ใบ
ประกาศนี ย บัตรและเหยญสาหรั บ ผูเ้ ข้า ทดสอบที่ สอบผ่าน มี ก ารควบคุมการสอบสมบัติใ นอังกฤษ เวลส์ และ
ไอร์แลนด์เหนือ
Grades 2 ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน ระดับ Grades 2 หัวข้อ ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน Grades 2 จานวนผู ้
เข้าสอบ 1 – 8 คน อายุข้ นั ต่า 7 ปี เนื้ อหา เทคนิ คที่1 1.1 Plies 1.2 Battements tendus การเตรี ยมตัวสาหรับ grands
battements เทคนิดที่ 2 2.1 Port de bras 2.2 Fondus การถ่ายน้ าหนัก หรื อ Adage (หมายเหตุ ควรแสดงระป่ าเหล่านี้
เพี ย งหนึ่ งอย่ า งเท่ า นั้ น ) เทคนิ ค ที่ 3 3.1 Sautes และ soubresauts 3.2 Echappes sautes และ petits jetes หรื อ ย่ อ
กระโดดขาคู่กลางอากาศ (หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น) เทคนิ คที่ 4 4.1 หมุนตัวและ
parallel assembles หรื อ Grand allegro (หมายเหตุ ควรแสดงระป่ าเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น) ระบา: A, B, C
หรื อ D การแสดงความเคารพ (Reverence) มีการควบคุมตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์มผลสอบ ใบ
ประกาศนี ย บัตรและเหยญสาหรั บ ผูเ้ ข้า ทดสอบที่ สอบผ่าน มี ก ารควบคุมการสอบสมบัติใ นอังกฤษ เวลส์ และ
ไอร์แลนด์เหนือ
Grades 3 ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน ระดับ Grades 3 หัวข้อ ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน Grades 3 จานวนผู ้
เข้า สอบ 1 – 8 คน อายุข้ นั ต่ า 7 ปี เนื้ อหาเทคนิ ค ที่ 1 1.1 Plies 1.2 Battements tendus และ battements glisses 1.3
Battements fondus และ developpe's devant 1.4 Grands battements A - devant หรื อ Grands battements B- second
และ derriere (หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น) เทคนิ คที่ 2 2.1 Port de bras 2.2 Ronds de
jambe a terre การถ่ายน้ าหนัก หรื อ Adage (หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น) เทคนิ คที่ 3 3.1
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Saute's และ changements 3.2 Glissades, sissonnes และ assembles หรื อ Poses และ temps leves (หมายเหตุ ควร
แสดงระบาเหล่านี้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น) เทคนิคที่ 4 4.1 การหมุนตัว หรื อ Grand allegro
(หมายเหตุ ควรแสดงระบ าเหล่ า นี้ เพี ย งหนึ่ ง อย่างเท่ า นั้น) ระบา: A, B, C, D หรื อ E 4.3 การแสดงความเคารพ
(Reverence) มีการควบคุมตามเกณฑ์ก ารให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์ มผลสอบ ใบประกาศนี ยบัตรและเหยญ
สาหรับผูเ้ ข้าทดสอบที่สอบผ่าน มีการควบคุมการสอบสมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Grades 4 ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน ระดับ Grades 4 หัวข้อ ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน Grades 4 จานวนผู ้
เข้า สอบ 1 – 8 คน อายุข้ นั ต่ า 7 ปี เนื้ อหา เทคนิ ค ที่ 1 1.1 Plies 1.2 Battements tendus และ battements glisses 1.3
Battements fondus และ ronds de jambe a terre 1.4 Developpes 1.5 Grands battements เทคนิคที่ 2 2.1 Port de bras
2.2 การฝึ กตั้งศูนย์ 3.3 Adage หรื อ การถ่ายน้ าหนัก (หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้เพียงหนัง่ อย่างเท่านั้น) เทคนิค
3 3.1 Sautes echappes sautes และ changements 3.2 Jete's ordinaires และ pas de chat หรื อ Assembles และ temps
leves (หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น) เทคนิคที่ 4 4.4 การหมุนตัว หรื อ Grand allegro
(หมายเหตุ ควรแสดงระป่ าเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น) ระบา: A, B, C, D, E หรื อ F 4.6 การแสดงความเคารพ
(Reverence) มีการควบคุมตามเกณฑ์ก ารให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์ มผลสอบ ใบประกาศนี ยบัตรและเหยญ
สาหรับผูเ้ ข้าทดสอบที่สอบผ่าน มีการควบคุมการสอบสมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Grades 5 ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน ระดับ Grades 5 หัวข้อ ประเมินรู ปแบบในคลาสเรี ยน Grades 5 จานวนผู ้
เข้าสอบ 1 – 8 คน อายุข้นั ต่า 7 ปี เนื้อหา เทคนิคที่1 ท่าบัลเล่ตท์ ี่ราว 1.1 Plies 1.2 Battements tendus และ battements
1.3 glisses 1.4 Ronds de jambe a terre และ battements fondus 1.5 Developpes 1.6 Grands battements เทคนิ คที่ 2
บัล เล่ ต์ก ลางห้อ ง 2.1 Port de bras 2.2 การฝึ กตั้ง ศู น ย์ 2.3 Pirouettes 2.4 Adage เทคนิ ค ที่ 3 การถ่ า ยน้ า หนัก 3.1
Allegro 3.2 Petit allegro Glissades และ sissonnes 3.3 Sissonnes ordinaires และ pas de valse เทคนิ คที่ 4 การหมุน
ตัว 4.4 Grand allegro ระบา: A, B หรื อ C 4.6 ระบาคาแรคเตอร์: D, E หรื อ F 4.7 การแสดงความเคารพ (Reverence)
มีการควบคุมตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์ มผลสอบ ใบประกาศนี ยบัตรและเหยญสาหรับผูเ้ ข้า
ทดสอบที่สอบผ่าน มีการควบคุมการสอบสมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Grades 6 ประเภท Presentation class ระดับ Grades 6 หัวข้อ Presentation class สาหรับ Grades 6 จานวนผูเ้ ข้าสอบ
1 – 4 คน อายุข้ นั ต่ า 11 ปี เนื้ อหา เทคนิ ค ที่ 1 ท่ าบัล เล่ต์ที่ ราว 1.1 Plies 1.2 Battements tendus และ battements
glisses 1.3 Ronds de jambe a terre และ battements fondus 1.4 Battements frappes หรื อ demi-point enchainement
หมายเหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น 1.5 แบบฝึ คหัดสาหรับ ronds de jambe en l'air with port de
Bras 1.6 Adaqe 1.7 Grands battements และ battements en cloche 1.8 Demi-pointe enchainement หรื อ battements
frappes หมายเหด ควรแสตงระปาเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น เทคนิ คที่ 2 Port de bras บัลเล่ตก์ ลางห้อง 2.1 Port
de bras ครั้ งที่ 1 หรื อ Port de bras ครั้ งที่ 2 2.2 Pirouette en dehors หรื อ Pirouette en dedans หมายเหตุ ควรแสดง
ระบ าเหล่ า นี้ เพี ยงหนึ่ งอย่างเท่ านั้น 2.3 การศึ ก ษา Adage เทคนิ คที่ 3 ท่า Allegro 3.1 Soubresauts และ echappes
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sautes จนถึ ง ท่ า ที่ 4 3.2 Pas de bourrees 3.3 Petit allegro 3.4 Waltz enchainement *ระบ าคลาสสิ ก (หากเลื อ ก)
แบบฝึ กหัดการเคลื่อนไหวแบบอิสระ แบบฝึ กหัดสาหรับการยกหลังขึ้น แบบฝึ คหัดสาหรับการยกและการใช่พ้นื ที่
ระบาแบบเคลื่อนไหวอิสระ (หากเลือก) แบบฝึ กหัดคาแรคเตอร์(Polish) Polonaise Polish Mazurka และ Pas Marche
Krakoviak *ระบาาคาแรคเตอร์ : Polish mazurka (หากเลือก) Character reverence มีการควบคุมตามเกณฑ์การให้
คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์ มผลสอบ ใบประกาศนี ยบัตรและเหยญส าหรั บผูเ้ ข้าทดสอบที่ส อบผ่าน มีการสอบ
Grades 6 การควบคุมการสอบสมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนื อ
Grades 7 ประเภท Presentation class ระดับ Grades 7 หัวข้อ Presentation class สาหรับ Grades 7 จานวนผูเ้ ข้าสอบ
1 – 4 คน อายุข้นั ต่า 11 ปี เนื้อหาเทคนิคที่ 1 ท่าบัลเล่ตท์ ี่ราว 1.1 Plies 1.2 Battements tendus และ battements glisses
1.3 Ronds de jambe a terre และ battements fondus 1.4 Battements frappes หรื อ demi-point enchainement หมาย
เหตุ ควรแสดงระบาเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น 1.5 แบบฝึ คหัดสาหรับ ronds de jambe en l'air with port de bras
1.6 Adaqe 1.7 Grands battements และ battements en cloche 1.8 Demi-pointe enchainement หรื อ battements frappes
หมายเหตุ ควรแสตงระบาเหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น เทคนิ คที่ 2 บัลเล่ต์กลางห้อง Port de bras 2.1 Port de bras
ครั้ งที่ 1 หรื อ Port de bras ครั้ งที่ 2 2.2 Pirouette en dehors หรื อ Pirouette en dedans หมายเหตุ ควรแสดงระปา
เหล่านี้ เพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น 2.3 การศึกษา Adage เทคนิ คที่ 3 3.1 Petit allegro 3.2 Allegro 3.3 Grand Allegro *
ระบาคลาสสิ ก (หากเลือก) แบบฝึ กหัดการเคลื่ อนไหวแบบอิสระ แบบฝึ กหัดสาหรับการยกหลังขึ้น แบบฝึ คหัด
สาหรับการยกและการใช่พ้ืนที่ ระป่ าแบบเคลื่อนไหวอิสระ (หากเลือก)แบบฝึ กหัดคาแรคเตอร์ ( Polish) Polonaise
Polish Mazurka และ Pas Marche Krakoviak *ระบาาคาแรคเตอร์: Polish mazurka (หากเลือก) Character reverence
มีการควบคุมตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์ มผลสอบ ใบประกาศนี ยบัตรและเหรี ยญสาหรับผูเ้ ข้า
ทดสอบที่สอบผ่าน มีการสอบ Grades 7 การควบคุมการสอบสมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Grades 8 ประเภท Presentation class ระดับ Grades 8 หัวข้อ Presentation class สาหรับ Grades 8 จานวนผูเ้ ข้าสอบ
1 – 4 คน อายุข้นั ต่า 11 ปี เนื้อหาเทคนิคที่ 1 บัลเล่ตท์ ี่ราว Plies , Battements tendus และ battements glisses , Ronds
de jambe a terre และ battements fondus , Battements frappes , Adage , Grands battements ,Polonaise ช่วงต้นและ
solos Polonaise ช่วงต้นการระบาเดี่ยวแบบคลาสสิ ก Etude Lyrique หมายเหตุ ผูเ้ ข้าทดสอบทุกคนแสดงระบา solo
นี้ Valse Printemps หรื อ Demi-caractere (ผูเ้ ข้า ทดสอบหญิ ง ) หมายเหตุ ควรแสดงระบ าเหล่ า นี้ เพี ย งหนึ่ ง อย่ า ง
เท่านั้น Valse Automne (ผูเ้ ข้าทดสอบชาย) ระบา solos แบบเคลื่อนไหวอิส ระ Mouvement Libre Poetique หรื อ
Mouvement Libre Dramatique หมายเหตุ ควรแสดงระบาาเหล่านี้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น ระบา soloร คาแรคเตอร์
Mazurka de Salon หรื อ Danse Russe หมายเหตุ ควรแสดงระบ าเหล่ า นี้ เพี ย งหนึ่ ง อย่ า งเท่ า นั้น Polonnaise ช่ ว ง
สุ ดท้ายและการแสดงความเคารพ (Reverence) มีการควบคุมตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์มผลสอบ
ใบประกาศนี ยบัตรและเหยญสาหรับผูเ้ ข้าทดสอบที่สอบผ่าน มีการสอบ Grades 8 การควบคุมการสอบสมบัติใน
อังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
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Intermediate Foundation (ชาย/หญิ ง ) ประเภท การสอบ ระดับ Intermediate Foundation หั ว ข้อ Intermediate
Foundation ใบประกาศนี ย บัตรการสอบวัดระตับอาชี วศึ กษาสาหรั บ RAD :Intermediate Foundation ( บัล เล่ต์ )
จ านวนผู ้เ ข้า สอบ 1 – 4 คน อายุ ข้ ัน ต่ า 11 ปี เนื้ อ หาเทคนิ ค ที่ 1 ท่ า ที่ ร าว Plies,Battements tendus,Battements
glisses,Ronds de jambe a terre,Battements fondus a terre,Petits battements sur le cou-de-pied
battementfrappes,Grandsbattements และ grands battements en cloch บัลเล่ตก์ ลางห้อง Port de bras , pirouettes en
dehors ,Pirouettes en dedans (ชาย/หญิง) , Adage , Allegro 1 , Allegro 2 ท่าเต้นต่อเนื่องที่ไม่เรี ยงตามลาดับแบบใน
หลักสู ตร*Allegro 3 หญิง: ระบาเดี่ยว/ ระบา variation 1 หรื อ 2 , ชาย: ระบาเดี่ยว/ระบา variation 1 หรื อ 2 ,สาหรับ
บัลเล่ต์ที่ราว สาหรับยืนบนปลายเท้า (เฉพาะผูเ้ ข้าทดสอบหญิง) การยก , Echappes releves และ courus , Allegro
(เฉพาะผูเ้ ข้าทดสอบชาย) , Allegro 4 , Allegro 5 ศูนย์การนบนปลายเท้า (เฉพาะผูเ้ ข้าทดสอบหญิง) Echappesreleves
และการเดินแบบคลาสสิ ก , การแสดงความเคารพ (Reverence) มีการควบคุมตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลลัพธ์
แบบฟอร์ ม ผลสอบ ใบประกาศนี ย บัต รและเหรี ย ญส าหรั บ ผูเ้ ข้ า ทดสอบที่ ส อบผ่า น มี ก ารสอบ Intermediate
Foundation การควบคุมการสอบสมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Intermediate (ชาย/หญิง) ประเภท การสอบ ระดับ Intermediate หัวข้อ Intermediate ใบประกาศนียบัตรการสอบ
วัดระตับอาชีวศึกษาสาหรับ RAD :Intermediate ( บัลเล่ต์ ) จานวนผูเ้ ข้าสอบ 1 – 4 คน อายุข้ นั ต่า 11 ปี ท่าที่ราว
Plles , Battements tendus , Battements glisses และ battements jetes , Ronds de jambe a terre , Battements fondus ,
Battements frappes , Petits battements sur le cou-de-pieds , Ronds de jambe en l'air , Adage , Grands battements
และ grands battements en cloche ท่ า บัล เล่ ต์ ก ลางห้ อ ง Port de bras , pirouettes en dehors , หญิ ง : Pirouettes en
dedans และ pose pirouettes , ชาย: Pirouettes en dehors และ pirouettes en dedans , Adage , Allegro 1 , Allegro 2 ,
ท่าเต้นต่อเนื่ องที่ไม่เรี ยงตามล่าดับแบบในหลักสู ตร Allegro 3 ,หญิง: ระบาเดี่ยว/ระบา variation 1 หรื อ 2 , ชาย:
ระบาเดี่ยว/ ระบา Variation 1 หรื อ 2 ท่าราวสาหรับยืนบนปลายเท้า (เฉพาะผูเ้ ข้าทตสอบหญิง) การยก , Releves
passes derriere หรื อ devant (ผูค้ ุ ม สอบเลือก) , Poses และ coupe fouette raccourci , Allegro (เฉพาะผูเ้ ช้าทดสอบ
ชาย) Allegro 4 , Allegro 5 ท่ายืนบนปลายเท้า (เฉพาะผูเ้ ช้าทดสอบหญิง) Temps lie และ courus , Releves และ
echappes releves การแสดงความเคารพ (Reverence) มีการควบคุมตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์มผล
สอบ ใบประกาศนียบัตรและเหรี ยญสาหรับผูเ้ ข้าทดสอบที่สอบผ่าน มีการสอบ Intermediate การควบคุมการสอบ
สมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Advanced Foundation (ชาย/หญิง) ประเภทการสอบ ระดับ Advanced Foundation หัวข้อ Advanced Foundation
ใบประกาศนียบัตรการสอบวัดระตับอาชีวศึกษาสาหรับ RAD : Advanced Foundation ( บัลเล่ต์ ) จานวนผูเ้ ข้าสอบ
1 – 4 คน อายุข้ นั ต่า 13 ปี ท่าที่ราว Plies , Battements tendus , Battements glisses และ battements jetes , Ronds de
jambe a terre , Battements fondus แaะ ronds de jambe en I'air , Battements frappes และ petits battement serres ,
Adage , Grands battements และ grands battements en cloche , Port de bras ท่ า บั ล เล่ ต์ ก ลางห้ อ ง pirouettes ,
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Pirouette enchainement , Adage (ผูเ้ ข้าทดสอบหญิงและชายแสดงแยกกัน) Allegro 1, Allegro 2 ท่าเต้นต่อเนื่องที่ไม่
เรี ยงตามลาตับแบบในหลักสุ ตร , Allegro 3 , Allegro 4 ท่าที่ราวสาหรับนบนปลายเท้า (เฉพาะผูเ้ ข้าทตสอบหญิง)
การยก Releves และ poses , Allegro (เฉพาะผูเ้ ข้าทดสอบชาย) , Allegro 5 , Allegro 6 ท่าบนปลายเท้า (เฉพาะผูเ้ ข้า
ทดสอบหญิง) Echappes releves และ emboites , Courus และ poses , Pirouettes , ระบาเดี่ยว/ระบา variation 1 หรื อ
2 การแสดงความเคารพ (Reverence) มี ก ารควบคุมตามเกณฑ์ก ารให้คะแนน ผลลัพ ธ์ แบบฟอร์ มผลสอบ ใบ
ประกาศนียบัตรและเหรี ยญสาหรับผูเ้ ข้าทดสอบที่สอบผ่าน มีการสอบ Advanced Foundation การควบคุมการสอบ
สมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Advanced 1 (ชาย/หญิง) ประเภท การสอบ ระดับ Advanced 1 หัวข้อ Advanced 1 ใบประกาศนียบัตรการสอบวัด
ระตับ อาชี ว ศึ ก ษาส าหรั บ RAD : Advanced 1 ( บัล เล่ ต์ ) จ านวนผูเ้ ข้า สอบ 1 – 4 คน อายุ ข้ ัน ต่ า 14 ปี ท่ า ที่ ร าว
Battements tendus , Battements glisses และ battements jetes , Ronds de lambe a terre , Battements fondus แaะ
ronds de jambe en l'air , Battements frappes แaะ petits battements , Adage , Grands battements และ grands
battements en cloc ท่ า บั ล เล่ ต์ ก ลางห้ อ ง Port de bras , pirouettes , Pirouette enchainement , Adage , Allegro 1 ,
Allegro 2 , Allegro 3 , Allegro 4 , Allegro 5 ท่าราวสาหรับนบนปลายเท้า (ผูเ้ ข้าทตสอบหญิง) การยก Poses และ
fouettes, Allegro (ผูเ้ ช้า ทดสอบชาย) , Allegro 6 ท่า บนปลายเท้า (ผ่เช่ าทดสอบหญิ ง ) , Pointe enchainement 1 ,
Pointe enchainement 2 , Allegro (ผูเ้ ข้าทคสอบชาย) Allegro 7 , ศูนย์สาหรับยืนบนปลายเท้า (ผูเ้ ข้าทดสอบหญิ ง)
Pointe enchainement 3 , ระบาาเดี่ยว/ระบาา variation 1 หรื อ 2 , การแสดงความเคารพ (Reverence) มีการควบคุม
ตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลลัพธ์ แบบฟอร์ มผลสอบ ใบประกาศนี ยบัตรและเหรี ยญสาหรับผูเ้ ข้าทดสอบที่สอบ
ผ่าน มีการสอบ Advanced 1 การควบคุมการสอบสมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Advanced 2 ประเภท การสอบ ระดับ Advanced 2 หัว ข้อ Advanced 2 ใบประกาศนี ย บัต รการสอบวัด ระตับ
อาชีวศึกษาสาหรับ RAD : Advanced 2 ( บัลเล่ต์ ) จานวนผูเ้ ข้าสอบ 1 – 4 คน อายุข้นั ต่า 15 ปี
เนื้ อ หาและรู ป แบบ Advanced 2 ( หญิ ง ) ท่ า บัล เล่ ต์ ที่ ร าว Plies , Battements tendus , Battements glisses และ
battements piques ,Ronds de jambe a terre ,Battements fondus และ ronds de jambe en l'air , Petit battements แaะ
battements frappes , Adage , Grands battements และ grands battements en cloche การฝึ กความยืดหยุน่ จุดศูนย์ Port
de bras , การฝึ กความยืดหยุ่นจุดศูนย์การฝึ ด pirouettes , Pirouette enchainement , Adage , Allegro 1 , Allegro 2 ,
Allegro 3 , Allegro 4 ท่าราวสาหรับยืนบนปลายเท้า การยกและ releves Ballottes และ poses , การฝึ กความยืดหยุ่น
บนปลายเท้ า , Pointe enchainement 1 , Pointe enchainement 2 , Pointe enchainement 3 , Pointe enchainement 4
Pointe enchainement 5 , ระบาเตี่ยว/ระบา variation 1 หรื อ 2 การแสดงความเคารพ (Reverence)
เนื้ อหาและรู ปแบบ Advanced 2 ( ชาย ) ท่าบัลเล่ต์ที่ราว Plies , Battements bendus , Battements glisses Ronds de
jambe a terre , Battements fondus และ ronds de jambe en l'air ,Battements happes และ petit battements Adage ,
Grands battements และ grands battements en cloche , Port de bras , Battements tendus และ grands battement ,
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Battements fondus แ aะ ronds de jambe en l'air , Pirouettes en dehors in attitude or alabesque , Pirouette
enchainement , Adage , Allegro 1 , Allegro 2 , Allegro 3 , Allegre 4 , Allegro 5 , Allegro 6 , Allegro 7 , ระบาเตี่ยว/
ระบ า variation 1 หรื อ 2 การแสดงความเคารพ (Reverence) มี ก ารควบคุ ม ตามเกณฑ์ก ารให้ค ะแนน ผลลัพ ธ์
แบบฟอร์ มผลสอบ ใบประกาศนี ยบัตรและเหรี ยญสาหรับผูเ้ ข้าทดสอบที่สอบผ่าน มีการสอบ Advanced 2 การ
ควบคุมการสอบสมบัติในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
Solo Seal ประเภทการสอบ หัวข้อ Solo Seal ระดับ Solo Seal ใบประกาศนี ยบัตรการสอบวัดระตับอาชี วศึกษา
สาหรับ RAD : Solo Seal ( บัลเล่ต์ ) จานวนผูเ้ ข้าทดสอบ 2 - 4 คน (ขั้นต่า 2 คน สาหรับการจัตให้มีการสอบ) อายุ
ขั้นต่า 15 ปี ผูเ้ ข้าทดสอบจะต้องทาการแสดงระบาเดี่ยว/ระนาา variation จานวน 4 ครั้งตามลาดับดังนี้ ชุดระบา
เดี่ยว/ระนา varation (ศดวรรษที่ 20) ระบาเดี่ยว/ระบา varation จากศตวรรษที่ 21 หนึ่ งตัวเลือก ระบาเดี่ยว/ระบา
variation จากระบาที่เคยใด้รับการแต่งขึ้นในการแสดงบัลเล่ต์คลาสสิ กหนึ่ งตัวเลื อก (ศดวรรษที่ 19) ช่วงสุ ดท้าย
Royal Academy of Dance ได้รั บ ความยอมรั บ เป็ นอย่า งสู ง จาก Rudolf Nureyev Foundation ส าหรั บ การใช่ ก าร
ออกแบบทาเต้นของ Rudolf Nureyev กับ 'La Bayadere' และ 'Raymonda
บัลเล่ต์
บัลเล่ต์มีตน้ กาเนิ ดในราชสานักในประเทศอิตาลี บัลเล่ต์ได้ถูกพระนาง Catherine de 'Medicig ซึ่ งเป็ นเจ้า
หญิงแห่ งอิตาลี ได้ทรงนาเอาบัลเล่ต์เข้ามาเผยแพร่ ในประเทศฝรั่งเศส คือ พระนาง Catherine de 'Medicig ได้ทรง
อภิเษกสมรสกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ งประเทศฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พระองค์ได้สมใจการเต้นบัลเล่ต์เป็ น
อย่างมาก โดยให้ราชาครู Pierre Beauchamp ออกแบบท่าเต้นบัลเล่ตท์ ่ามาตรฐาน 5 ท่า โดยมีชื่อท่าเป็ นภาษาฝรั่งเศส
หรื อเข้าใจกันว่า คือท่าแม่บทของบัลเล่ต์ จากนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ทรงโปรดสร้างโรงเรี ยนสอนเต้นราแห่ งแรก
ขึ้ น ชื่ อว่า Academie Royal de Danse และในปั จจุ บันก็ คือ The Paris Opera ทุก วันนี้ บ ัล เล่ ต์ค ลาสสิ ก ยัง คงเป็ น
รากฐานของเทคนิคบัลเล่ต์
หลักสู ตรบัลเล่ ต์ศึกษาจากต่างประเทศที่เปิ ดสอนในประเทศไทย
1. หลักสู ตร Royal Academy of Dance (RAD) ประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2462 หรื อกว่า 100 ปี มาแล้ว
ปัจจุบนั มีสมาชิกอยู่ใน 89 ประเทศทัว่ โลก และมีสานักงานตั้งอยู่ในอีก 36 ประเทศ การเรี ยนบัลเล่ตใ์ นหลักสู ตรนี้
เริ่ มตั้งแต่การเต้นขั้นพื้นฐาน จนถึงการเต้นบัลเล่ตข์ ้นั สู ง จะจัดการสอบวัดระดับนักเรี ยนเป็ นประจาทุกปี
2. หลักสูตร Commonwealth Society of Teacher of Dance (C.S.T.D.) ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2474–
2476 หรื อกว่า 88 ปี โดย มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยมีการวัดการเรี ยนเป็ นประจาทุกปี โดย
ตัวแทนจากสถาบัน
3. หลักสูตร Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) ประเทศออสเตรเลีย สถาบันก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 มีการ
สอบวัดผลประจาปี เพื่อวันระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
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4. หลักสู ตร Australasian Dance Association (ADA) ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2474 มีมาตังแต่ 88 ปี
ภายใต้ชื่อของ The Federal Association of Teachers of Dancing ADA เป็ นสถาบันที่มุ่งเน้นการสอน เแท๊ป แจ๊ส ,
การเต้นร่ วมสมัย มีการวัดการเรี ยนเป็ นประจาทุกปี โดยตัวแทนจากสถาบัน
ในประเทศไทยได้ มี โรงเรี ยนบัล เล่ ต์ที่เปิ ดการเรี ยนการสอนบัลเล่ ต์ โดยใช้ หลัก สู ต ร RAD (Royal Academy of
Dance) รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ์
โรงเรี ยน วราพร-กาญจนา โรงเรี ยนอารี ยน์ าฎศิลป์ โรงเรี ยนสอนเต้นแด๊นซ์เซ็นเตอร์ สกูล ออฟ เพอฟอม
เมินซฺ อาร์ต โรงเรี ยนบางกอกซิ ต้ ี บัลเล่ต์ ต่อมาได้มีโรงเรี ยนบัลเล่ตท์ ี่ต้ งั อยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าอย่างเช่นโรงเรี ยบาง
กอกแดนซ์ และโรงเรี ยนดนตรี ที่เปิ ดรวมกับโรงเรี ยนบัลล่ต์อย่างเช่น โรงเรี ยนดนตรี เคพีเอ็นและโรงเรี ยนดนตรี
สยาม ต่อมาโรงเรี ยนบัลเล่ตไ์ ด้มีการกระจายตัวไปสู่ ภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยมากขึ้นในการเรี ยนการสอนบัลเล่
ตจะต้องใช้ค รู ผูส้ อนหรื อนัก เรี ย นบัล เล่ต์ที่ จบหลัก สู ต ร RAD (Royal Academy of Dance) รอยัล อคาเดมี่ ออฟ
แดนซ์ ในระดับสูง
บัลเล่ต์ศึกษาเพื่อการพัฒนาการเต้นบัลเล่ต์
1. นาฎยศิลป์ สากลบาบัด Ballet Therapy เพื่อส่งเสริ มการออกกาลังกายในผูส้ ูงวัย รู ปแบบการเคลื่อนไหวนาฎยศิลป์
สากล ประกอบ เพลงเราสู้ เป็ นรู ปแบบมีท่าเต้นเคลื่อนไหวทุกส่ วนของร่ างกายแบบบัลเล่ต์ ตามหลักทฤษฎีวารี
บาบัด เพื่อส่งเสริ มการออกกาลังกายแบบนาฎยศิลป์ สากล หรื อ Ballet Therapy (วาสนา สง่าเมือง.2563)
2. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเต้นบัลเลต์เพื่ อพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย โดยใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพทางกายร่ วมกับ
ทฤษฎี ค วบคุ ม การเคลื่ อ นไหว (Motorcontrol theory) โดยนาเนื้ อหาจากหลัก สู ต ร (Royal Academy of Dancing
RAD) มาเรี ยบเรี ยงและจัดทาข้อมูลเป็ นชุดกิจกรรม ( กันตภณ ต้นแต้มดี .2562)
3. เรื อนร่ างและการจัดการร่ างกายในบัลเล่ต์ กรณีศึกษา โรงเรี ยนบางกอกซิ ต้ ี บัลเล่ต์ เพื่อศึกษาการสร้างความหมาย
ของเรื่ อนร่ างที่เหมาะสม จนเกิดเป็ นภาพของเรื อนร่ างที่สมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์แบบในบัลเล่ต์ ดังนั้นโรงเรี ยน
บางกอกชิ ต้ ีบลั เล่ต์ที่ได้ยกขึ้นมาเป็ นกรณี ศึกษาโรงเรี ยนดังกล่าวได้มีการสนับสนุ นให้นักเรี ยนของตนเข้าสู่ ก าร
แข่งขันในระดับนานาชาติท้ งั ภายในประเทศและในต่างประเทศ ประกอบกับการเรี ยนการสอนที่มีความเข้มงวดต่อ
นักเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันหรื อกลุ่มนักเรี ยนธรรมดา เพือ่ สร้างร่ างกายของนักบัลเล่ตท์ ี่มี
ความสมบูรณ์แบบที่สุด ( นนทพร ศรี สันติสุข.2561)
สรุป
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะศึกษาหลักสูตรบัลเล่ต์ รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ์ (อาร์.เอ.ดี.)
เพื่อความสมบูรณ์ของบัลเล่ต์ศึกษา ปั จจุบนั การแสดงบัลเล่ต์เป็ นการแสดงบัลเล่ต์แบบคลาสสิ ก โดยมี 2 ลักษณะ
คือ การแสดงงานโรงเรี ยนและการแสดงในเชิงพาณิชย์ ในประเทศไทยยังไม่มีคณะบัลเล่ตอ์ าชีพและผูส้ นับสนุนบัล
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เล่ตอ์ ย่างจริ งจัง ทาให้การพัฒนาไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งควรมีการแต่งตาราเกี่ยวกับบัลเล่ตเ์ ป็ นภาษาไทยเพื่อให้นกั เต้น
ได้รู้และเข้าใจในการเรี ยนบัลเล่ตไ์ ด้ดียงิ่ ขึ้น
ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าบทความวิชาการเรื่ อง หลักสู ตรบัลเล่ต์ รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ์ (อาร์ .เอ.ดี.)
ความสมบูรณ์ของบัลเล่ต์ศึกษา จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาพื้นฐานของการเรี ยนเต้นบัลเลต์ให้มากขึ้น
ประกอบกับสามารถนาไปพัฒนาและไปประยุกต์ใช้กบั ศาสตร์ นาฏยศิลป์ ไทยและนาฏยศิลป์ ตะวันตกแขนงอื่น ๆ ที่
ผูอ้ ่านสนใจได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์ หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ให้คาแนะนาในการเขียนบทความวิชาการ
เอกสารอ้างอิง
กันตภณ ต้นแต้มดี. (2562). การพัฒนากิจกรรมการเต้ นบัลเลต์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิ ตกระดาษจากดอกธู ปฤาษี ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
กระดาษจากดอกธู ปฤาษี พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษี และเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษดอกธู ปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุ มชนแก่ กลุ่มสตรี พฒ
ั นาจักสานต้นธู ปฤาษี ต.แหลมผักเบี้ ย อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า การผลิตกระดาษจากดอกธู ปฤาษีระยะดอกแก่ ด้วยกระบวนการผลิตเยื่อแบบโซดาและ
ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยการนาดอกธูปฤาษีสด 90% แกนดอกธู ปฤาษี 10% ของน้ าหนักสดทั้งหมด
เส้ นใยสดมี ความชื้ นเฉลี่ ย 51.04% ต้มเส้ นใยระบบเปิ ด อุ ณหภู มิ 100 องศาเซลเซี ย ส 3 ชั่วโมง ด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 6% ของน้ าหนักสด ฟอกด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 30%
ของน้ าหนักเยื่ออบแห้ง ร่ วมกับสารโซเดียมซิ ลิเกต 2% สารแมกนี เซี ยมซัลเฟต 0.05% และ สารโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ 1.5 % อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 2 ชัว่ โมง อัตราส่ วนเยือ่ ต่อน้ า 1:15 กระจายเยือ่ ด้วยเครื่ องมาแล้วทาแผ่นกระดาษ
ขนาด 72 x 84 เซนติเมตร การทดสอบประสิ ทธิภาพของแผ่นกระดาษจากดอกธูปฤาษี ความต้านทานแรงดึง 26.40
N.m/g ความต้านทานแรงฉีกขาด 3.14 mN.m2/g ความต้านทานแรงดันทะลุ 1.37 kPa.m2/g ความต้านทานแรงหักพับ
605 ความขาวสว่าง 39.05% เมื่อนากระดาษมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษี จานวน 3 รู ปแบบ
ได้แก่ กระดาษลวดลายต่างๆ , กล่องอเนกประสงค์ และดอกไม้ประดิษฐ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินการออกแบบและ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ การเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษีให้กบั กลุ่มสตรี พฒั นาจัก
สานต้นธูปฤาษี จานวน 30 คน พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่ วมฝึ กอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรม โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.82
คาสาคัญ: กระดาษ ดอกธูปฤาษี ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
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Abstract
The objectives of this research were to study the production process of paper from cattail, performance
testing of paper from a cattail, development of cattail paper and disseminating knowledge about cattail paper
products for the community economy of women's groups who developed basketry from cattail trees at Laem Phak
Bia Subdistrict, Ban Laem District, Phetchaburi Province. The results of the study showed that the paper production
process from cattail flowers in the mature stage including soda pulping process and hydrogen peroxide. The mixing
proportions in paper production consist of 90% of fresh cattail, cattail flower core 10% of the total fresh weight,
fresh fiber has an average moisture content of 51.04%. The fibers were boiled in a sodium hydroxide solution at a
concentration of 6% of fresh weight in an open system at 100 °C for 3 h. Then bleached with hydrogen peroxide at
a concentration of 30% of the dried pulp weight with 2% sodium silicate, 0.05% magnesium sulfate and 1.5%
sodium hydroxide at 100 °C for 2 hours in the ratio of pulp to water 1:15. Spreading the pulp with a machine and
made paper sheets. The paper size is 72 x 84 centimeters. The efficiency of paper in terms of tensile strength of a
paper from cattail flowers is 26.40 N.m/g. The tear strength is 3.14 mN.m2/g. The puncture resistance is 1.37
kPa.m2/g, breaking strength is 605, brightness is 39.05%. When using paper to develop products from cattail paper
in 3 forms as follows: patterned paper, multipurpose box and artificial flowers. Experts evaluated the design and
made adjustments based on recommendations. The process of disseminating knowledge from cattail paper of
sampling group, totaling 30 people. It was found satisfied with the training. Overall, it was at the highest level with
an average of 4.82
Keyword: paper cattail paper products
บทนา
ต้นธู ปฤาษีเป็ นพืชน้ าที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็ ว ก่อให้เกิดผลเสี ยด้านนิ เวศวิทยาและสิ่ งแวดล้อม เมื่อ
ดอกธู ปฤาษีเจริ ญเติบโตเต็มที่ช่อดอกจะแตกออก ส่ วนของดอกตัวเมียและเมล็ดจะปลิวไปตามกระแสลมก่อให้เกิด
ความราคาญต่อผูอ้ าศัยในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งเส้นใยดอกธู ปฤาษีอาจจะทาให้เกิดอาการภูมิแพ้ เมื่อดอกปลิวไปตก
ในพื้นที่ต่างๆ เมล็ดที่ติดอยู่กบั ดอกจะงอกเป็ นต้นใหม่แพร่ ขยายพันธุ์ต่อไป การกาจัดแหล่งแพร่ ขยายพันธุ์ของต้น
ธูปฤาษีส่งผลกระทบต่อการใช้แรงงาน เครื่ องจักรกล และมีการใช้สารเคมีในการกาจัดส่งผลให้เกิดสารเคมีตกค้าง
อยู่ในแหล่งน้ ากระทบต่อสิ่ งมีชีวิตในแหล่งน้ า ต้นธู ปฤาษีเมื่อนามาตากแห้งก้านธู ปฤาษีสามารถนามาใช้ประดิษฐ์
ของใช้ประเภทต่างๆ เช่น หมวก กระเป๋ า ตะกร้า เป็ นต้น เนื่องจากธูปฤาษีเป็ นวัชพืชที่มีใยไฟเบอร์มาก ทาให้มีความ
เหนียวสามารถสานเป็ นเครื่ องจักสานได้ ดอกธูปฤาษีมีลกั ษณะพิเศษ คือ ดอกมีลกั ษณะเป็ นช่อ ดอกย่อยแยกเพศ
ดอกตัวผูอ้ ยู่ตอนบนของช่อและหลุดร่ วงไปก่อน และดอกตัวเมียอยู่ใต้ดอกตัวผู ้ มีลกั ษะเป็ นทรงกระบอกคล้ายธู ป
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ขนาดใหญ่ กลี บ ดอกตัวเมียมี ลกั ษะเป็ นเส้นใยเล็กๆ ลัก ษณะเรี ยวยาว ดอกตัวเมี ย แต่ล ะดอกจะมี อับเรณู 1 อัน
ภายหลังดอกจะสังเกตเห็นเส้นใยดอกจานวนมากอัดแน่ นอยู่ เส้นใยเหล่านี้ เป็ นส่ วนของเซลลูโลสที่พืชสร้ างขึ้น
สอดคล้องกับอาภรณ์ (2544) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากดอกธูปฤาษีดว้ ยกระบวนการผลิต
เยื่อแบบโซดา เพื่อแปรสภาพเส้นใยดอกธู ปฤาษีเป็ นเยื่อกระดาษ พบว่า ดอกธู ปฤาษีในระยะดอกแก่มีศกั ยภาพที่
เหมาะสม เนื่องจากเส้นใยมีโครงสร้างสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์เยือ่ ดอกธูปฤาษีมีศกั ยภาพสามารถทาแผ่นกระดาษเพื่อ
ใช้ประโยชน์ได้
จากแนวคิดการนาเส้นใยดอกธูปฤาษีมาใช้ประโยชน์โดยใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ จะช่วยให้
ลดอัตราการขยายพันธุ์และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากดอกธู ปฤาษี เกิดมูลค่าเป็ นการสร้างรายได้อีกทาง
หนึ่ ง กระดาษทามื อสามารถท าได้ง่า ย ขั้นตอนไม่ ยุ่ง ยาก ต้นทุ นการผลิ ตต่ า กระดาษที่ ผ ลิ ตได้มี ความสวยงาม
สามารถน าไปประยุก ต์เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์อื่ น ๆ เช่ น กล่ อ งกระดาษ ปกสมุ ด กรอบรู ป ดอกไม้ป ระดิ ษ ฐ์ เป็ นต้น
ความสาคัญของการส่ งเสริ มให้การผลิตกระดาษจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเพิ่ม
คุณค่าแก่สิ่งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร การขยายองค์ความรู ้สู่ชุมชน
การสร้างงานให้กบั ชุมชนหรื อท้องถิ่นซึ่ งนับเป็ นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มีความมัน่ คง หากมีรายได้ดีก็จะช่วย
แก้ปัญหาความยากจน ปั ญหาการทิ้งถิ่นฐาน ชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยกาลังของคนในชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวทางส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ (ปรัชญา และไพโรจน์,
2559)
ชุมชนกลุ่มสตรี พฒั นาจักสารต้นธู ปฤาษี ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่เข้มแข็งมีการก่อตั้งโดยมีประธานกลุ่มและมีสมาชิกจานวน 30 คน ทาอาชีพเสริ มโดยการนาส่ วนของต้นและใบ
ธูปฤาษีที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเพิ่มมูลค่าเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานหลากหลายรู ปแบบ เช่น กระเช้า ตะกร้า แจกัน
หมวก เป็ นต้น ทาให้สมาชิกมีรายได้เสริ ม ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าไปศึกษา
ดูงานของกลุ่มอีกทั้งยังส่ งผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานไปจาหน่ายในโครงการพระราชดาริ แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี จาก
การลงพื้นที่ สัมภาษณ์ หัวหน้าผูน้ ากลุ่ม วิส าหกิจชุมชนทาให้ท ราบว่า ต้นธู ป ฤาษีที่นามาจัก สานนั้นเกิดขึ้ นตาม
ธรรมชาติ โดยชาวบ้า นได้ตดั เพื่อนาส่ วนลาต้น และใบมาผ่านกระบวนการเตรี ยมเส้นใยเพื่ อนามาจักสานเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็ นการสร้างอาชีพและรายได้ ให้กบั สมาชิกของกลุ่มและชุมชน
จากการศึ กษาข้อมูล ทางพฤกษศาสตร์ คุณสมบัติและงานวิ จยั ที่ กล่ าวมาข้างต้น ในสร้ างมูลค่าเพิ่ ม จาก
ทรัพยากรวัชพืชเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษนั้น ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่าประโยชน์ที่ได้จากการต่อยอดองค์ความรู ้
ดัง กล่ า วจะเป็ นประโยชน์ สู่ ชุ ม ชน สามารถเพิ่ ม รายได้ พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์หั ต ถกรรมให้ เ กิ ด ความแปลกใหม่
หลากหลายในท้องตลาด จึงนาองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ทดลอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ไปสู่ชุมชน เพื่อเป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้และใช้ส่วนประกอบของต้นธูปฤาษีให้ได้ประโยชน์อย่าง
สู งสุ ดจึงทาการวิจยั โดยการนาดอกต้นธู ปฤาษีที่เหลือทิ้งจากการนาต้นและใบไปจักสาน มาผลิตเป็ นกระดาษและ
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ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเพื่อให้ชุมชนเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และพัฒนา สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาในสถานการณ์จริ ง ช่วยลดปั ญหาเรื่ องรู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อยอดขาย สนับสนุนการส่ งออกสิ นค้า
หัตถกรรมให้มีความน่าสนใจ สามารถแข่งขันกับประเทศผูผ้ ลิตรายอื่นได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการผลิตกระดาษจากดอกธูปฤาษี
2. ทดสอบประสิ ทธิภาพของกระดาษจากดอกธูปฤาษี
3. ศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษี
4. เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุมชนแก่กลุ่มสตรี พฒั นาจัก
สานต้นธูปฤาษี ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กระบวนการผลิตกระดาษจากดอกธูปฤาษี
1.1 วัตถุดิบหลักในการศึกษา ได้แก่ ดอกธู ปฤาษีสด ระยะแก่จดั จานวน 38 กิโลกรัม มาแยกเอาส่ วนของ
เส้นใยออกจากแกนจะได้ส่วนของเส้นใยสดจานวน 34.2 กิโลกรัม คิดเป็ นเส้นใยสด 90% และแกนดอกธู ปฤาษี
จานวน 3.8 กิโลกรัม คิดเป็ นแกนสด 10% ของน้ าหนักสดทั้งหมด เส้นใยสดมีความชื้นเฉลี่ย 51.04% ดังรู ปที่ 1

(ก) เส้นใยดอกธูปฤาษีสด
รู ปที่ 1 ลักษณะของเส้นใยและแกนธูปฤาษีที่แยกแล้ว

(ข) แกนดอกธูปฤาษีสด

1.2 สารเคมี ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดน้ า (NaOH) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)
1.3 การต้มเยื่อในการศึกษากระบวนการผลิตกระดาษจากดอกธู ปฤาษี ด้วยวิธีการต้มระบบเปิ ด (สิ ทธิ ศานติ์,
2542) อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ใช้เส้นใยดอกธู ปสด 500 กรัม อัตราส่ วนเส้นใยต่อน้ า 1 : 15
มิลลิลิตร เปรี ยบเทียบการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกันที่ 4% 6% 8% ได้ปริ มาณของเยื่อ
ดอกธูปฤาษี ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
NaOH
ปริมาณเยื่อที่ได้ (%)
(%)
ของน้าหนักสด
ของน้าหนักแห้ ง
4
31.84
65.16
6
25.63
52.45
8
20.06
41.04
สภาวะต้ม เยื่อที่ เหมาะสมคื อ ต้ม ระบบเปิ ดโดยใช้สารโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ 6% อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ได้เยื่อเฉลี่ ย 25.63% ของน้ าหนักสด หรื อ 52.45% ของน้ าหนักแห้ง เยื่อที่ได้จะมี
ลักษณะละเอียดเหมาะที่จะใช้ทากระดาษ ส่วนที่ความเข้มข้น 4% ลักษณะการย่อยยังไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะที่จะนามา
ผลิตกระดาษ ส่วนที่ความเข้มข้น 8% ลักษณะของเยื่อถูกทาลายค่อยข้างมากทาให้ผลผลิตที่ได้มีจานวนลดลง ซึ่งจะ
ส่ งผลต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพของกระดาษ ลักษณะของเยื่อธู ปฤาษีที่ผ่านการต้มด้วยสารโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ที่ความเข้มข้นต่างกันมีลกั ษณะ ดังรู ปที่ 2

(ก) NaOH 4%
(ข) NaOH 6%
(ค) NaOH 8%
รู ปที่ 2 ลักษณะของเยือ่ ธูปฤาษีที่ผา่ นการต้มด้วยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างกัน
1.4 การฟอกเยื่อ นาเยื่อที่ได้มาฟอกด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ที่ความเข้มข้น 10% 20% 30% ของ
น้ าหนักเยื่ออบแห้ง ร่ วมกับสารโซเดียมซิ ลิเกต 2% สารแมกนี เซี ยมซัลเฟต 0.05% และ สารโซเดียมไฮดรอกไซด์
1.5 % อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชัว่ โมง ใช้อตั ราส่ วนเยือ่ ต่อน้ า 1:15 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความขาวสว่างของกระดาษที่ฟอกด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ที่ความเข้มข้น 10% 20%
30% ของน้ าหนักเยือ่ อบแห้ง
สารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (%)
ความขาวสว่าง (%)
10
30.31
20
36.51
30
39.05
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นาเยื่อที่ผ่านการฟอกแล้วทาแผ่นกระดาษเพื่อทดสอบความขาวสว่างของกระดาษด้วยความขาวสว่างด้วยเครื่ อง
Brightness tester (Kumagai Riki Kogyo, Co. Ltd., Japan) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T452 om-87 (วุฒินนั ท์ และ
คณะ, 2558) เพื่อเปรี ยบเทียบความขาวสว่างของกระดาษที่ฟอกด้ วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ที่ความเข้มข้น
10% 20% 30% ของน้ าหนักเยื่ออบแห้ง การฟอกเยื่อธู ปฤาษีที่เหมาะสม คือ ฟอกระบบเปิ ดด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 30% ของน้ าหนักเยือ่ อบแห้ง ร่ วมกับสารโซเดียมซิลิเกต 2% สารแมกนี เซี ยมซัลเฟต 0.05%
และ สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 % อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เวลา 2 ชัว่ โมง วัดความขาวสว่างของเยื่อได้
39.05% ได้ผลผลิ ตของเยื่อที่ ผ่า นการฟอกแล้ว 69.90% ของปริ มาณเยื่อที่ ใ ช้ฟ อก ซึ่ งเป็ นความเข้มข้นที่ ทาให้
กระดาษมีความขาวมากที่สุด ดังรู ปที่ 3

H2O2 0%

H2O2 10%

H2O2 20%

H2O2 30%

รู ปที่ 3 ลักษณะของกระดาษธูปฤาษีที่ผา่ นการฟอกด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างกัน
1.5 การผลิ ต แผ่น กระดาษ โดยการกระจายเยื่อ ที่ ผ่า นการฟอกเยื่อ ด้ว ยเครื่ อ งตี เ ยื่อ แบบนากิ น าตา ใช้
อัตราส่ วนเยือ่ แห้งต่อน้ า 1 ต่อ 50 โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร ใช้เวลาตี 20 นาที ล้างเยือ่ ด้วยน้ าสะอาดนาเยื่อที่ผา่ นการตี
ไปทาแผ่นกระดาษด้วยมือแบบไทยต่อไป ทาแผ่นกระดาษด้วยมือแบบไทย ขนาด 72 x 84 เซนติเมตร แล้วตาก
กระดาษให้แห้งในที่ร่มเพื่อป้องกันการหดของกระดาษเนื่องจากเป็ นเยื่อใยสั้น
2. การทดสอบประสิ ทธิภาพของกระดาษจากดอกธูปฤาษี
ทดสอบสมบัติเชิ งกลของกระดาษตามวิธี มาตรฐานของ TAPPI (Technical Association of the Pulp and
Paper Industry) (Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 1996) โดยผลที่ได้ของเยื่อกระดาษจาก
ดอกธูปฤาษีในการวิจยั ครั้งนี้นาไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 287-2533 ประกอบด้วย
1) น้ าหนักมาตรฐานตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T410 om-88
2) ความขาวสว่าง ด้วยเครื่ อง Brightness tester (Kumagai Riki Kogyo, Co. Ltd., Japan) ตามวิธีมาตรฐาน
ของ TAPPI T452 om-87
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3) ความต้านทานแรงดึง ด้วยเครื่ อง Schopper tensile tester, (Kumagai Riki Kogyo, Co. Ltd., Japan) ตาม
วิธีมาตรฐานของ TAPPI T404 om-92
4) ความต้านทานแรงฉี กขาด ด้วยเครื่ อง Tearing strength tester, (Kumagai Riki Kogyo, Co. Ltd., Japan)
ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T414 om-98
5) ความต้า นทานแรงหัก พับ ด้วยเครื่ อง MIT folding endurance tester, (Kumagai Riki Kogyo, Co. Ltd.,
Japan) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T511 om-94
6) ความต้านทานแรงดันทะลุ ด้วยเครื่ อง Mullen bursting strength tester, (Kumagai Riki Kogyo, Co. Ltd.,
Japan) ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI T403 om-97
3. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษี
ผู ้วิ จัย พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากกระดาษดอกธู ป ฤาษี 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ กระดาษลวดลายต่ า งๆ , กล่ อ ง
อเนกประสงค์ และดอกไม้ประดิษฐ์ (วุฒินันท์ และคณะ, 2560) โดยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ตวั แทน
กลุ่มสตรี ตาบลแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชน ปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สิ นค้ามีความสวยงามทันสมัย สร้างอาชี พและ
รายได้ให้กบั สมาชิกของชุมชน ซึ่งเก็บข้อมูลร่ วมกับประธาน และสมาชิกกลุ่มสตรี พฒั นาจักสาน นาข้อมูลมาสรุ ป
และออกแบบเป็ นผลิตภัณฑ์ ประเมินการออกแบบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยกาหนดผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จานวน 5 คน ดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล และสั ม ภาษณ์ ตั ว แทนกลุ่ ม สตรี ต าบลแหลมผั ก เบี้ ย อ.บ้ า นแหลม
จ.เพชรบุรี
4. ความพึงพอใจการฝึ กอบรม
ผูว้ ิจยั เผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุมชนแก่กลุ่มสตรี พฒั นาจัก
สานต้น ธู ป ฤาษี ต.แหลมผัก เบี้ ย อ.บ้า นแหลม จ.เพชรบุ รี จ านวน 30 คน ระยะเวลาฝึ กอบรมจ านวน 2 วัน
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษีที่ออกแบบและพัฒนา 3 รู ปแบบ ได้แก่ กระดาษลวดลายต่างๆ ,
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กล่องอเนกประสงค์ และดอกไม้ประดิ ษฐ์ เพื่อให้ชุมชนได้นาองค์ความรู ้ จากการวิจยั และพัฒนาทัก ษะอาชี พ
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั ชุมชน สร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น และประเมินผลการฝึ กอบรม
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการฝึ กอบรม ดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 การฝึ กอบรมเรื่ องผลิ ตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษีเพื่อเศรษฐกิ จชุ มชนแก่ กลุ่มสตรี พฒ
ั นาจักสานต้น
ธูปฤาษี
ผลการวิจัย
การศึกษากระบวนการผลิตกระดาษจากดอกธูปฤาษี ทดสอบประสิ ทธิภาพของกระดาษจากดอกธูปฤาษี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษี และเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนแก่กลุ่มสตรี พฒั นาจักสานต้นธูปฤาษี ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. กระบวนการผลิตกระดาษจากดอกธู ปฤาษี พบว่า สภาวะต้มเยื่อที่เหมาะสมคือ ต้มระบบเปิ ดโดยใช้สาร
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 6% อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ได้เยื่อเฉลี่ย 25.63% ของน้ าหนักสด
หรื อ 52.45% ของน้ า หนัก แห้ง เยื่อที่ ไ ด้จะมี ล ัก ษณะละเอี ย ดเหมาะที่ จะใช้ท ากระดาษ การฟอกเยื่อธู ป ฤาษี ที่
เหมาะสม คือ ฟอกระบบเปิ ดด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 30% ของน้ าหนักเยื่ออบแห้ง ร่ วมกับ
สารโซเดียมซิ ลิเกต 2% สารแมกนี เซี ยมซัลเฟต 0.05% และ สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 % อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เวลา 2 ชัว่ โมง วัดความขาวสว่างของเยื่อได้ 39.05% ได้ผลผลิตของเยื่อที่ผ่านการฟอกแล้ว 69.90% ของ
ปริ มาณเยือ่ ที่ใช้ฟอก ซึ่งเป็ นความเข้มข้นที่ทาให้กระดาษมีความขาวมากที่สุด ถ้าหากใช้ความเข้มข้นที่มากไปกว่านี้
ความขาวของกระดาษก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก การใช้ความเข้มข้นที่มากเกินไปจะทาให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและทา
ให้คุณภาพของกระดาษลดลงเนื่องจากเยือ่ จะถูกทาลาย
2. การทดสอบประสิ ทธิภาพของกระดาษจากดอกธูปฤาษี โดยนากระดาษจากดอกธูปฤาษีที่ทาด้วยมือแบบ
ไทย ทดสอบสมบัติเชิงกลของกระดาษตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI ได้ผลดังนี้ น้ าหนักมาตรฐานเฉลี่ย 168.88 กรัม/
ตารางเมตร (g/m2) ความขาวสว่างของเยื่อได้ 39.05% ความต้านทานแรงดึงเฉลี่ย 26.40 นิวตัน.เมตร/กรัม (N.m/g)
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ความต้านทานแรงฉีกขาดเฉลี่ย 3.14 เมตรนิวตัน. ตารางเมตร/กรัม (mN.m2/g) ความต้านทานแรงดันทะลุเฉลี่ย 1.37
กิโลปาสคาล.ตารางเมตร/กรัม (kPa.m2/g) ความต้านทานแรงหักพับเฉลี่ย 605
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษี ผูว้ ิจยั ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอก
ธูปฤาษี จานวน 3 รู ปแบบ ได้แก่ กระดาษลวดลายต่างๆ , กล่องอเนกประสงค์ และดอกไม้ประดิษฐ์ (วุฒินนั ท์ และ
คณะ, 2560) และนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไปให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม รู ปแบบ และการนาไปใช้งาน
ด้านงานประดิษฐ์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เพื่อประดิษฐ์เป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
3.1 กระดาษดอกธูปฤาษีลวดลายต่างๆ ด้วยเทคนิคการเพ้นท์และการเขียนลวดลายทอง จานวน 3
รู ปแบบ ดังรู ปที่ 6

(ก) รู ปแบบที่ 1

(ข) รู ปแบบที่ 2

(ค) รู ปแบบที่ 3

รู ปที่ 6 กระดาษดอกธูปฤาษีลวดลายต่างๆ
3.2 กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษดอกธู ปฤาษีดว้ ยเทคนิ คเปเปอร์ มาเช่ (วุฒินันท์ และคณะ, 2560)
จานวน 3 รู ปแบบ ดังรู ปที่ 7

(ก) รู ปแบบที่ 1

(ข) รู ปแบบที่ 2

รู ปที่ 7 กล่องอเนกประสงค์จากกระดาษดอกธูปฤาษี
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3.3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษี ได้แก่ ดอกบัว และดอกกุหลาบ (อภิรัติ, 2549) ดังรู ปที่ 8

(ก) ดอกกุหลาบ

(ข) ดอกบัว

รู ปที่ 8 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษดอกธูปฤาษี
4. ความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรม เรื่ องผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุมชนแก่กลุ่มสตรี
พัฒนาจักสานต้นธูปฤาษี กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการฝึ กอบรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.82
และจากการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจด้ านการนาความรู ้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมาด้านวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.84 ด้านความรู ้ความเข้าใจ อยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.82 และด้า นสถานที่ / ระยะเวลา/อาหาร อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.76 ตามล าดับ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึ กอบรม เรื่ อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
(n=30)
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
ด้านวิทยากร
4.83
มากที่สุด
1. การถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากรมีความชัดเจน
4.73
มากที่สุด
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
4.78
มากที่สุด
3. การเชื่อมโยงเนื้ อหาในการฝึ กอบรม
4.83
มากที่สุด
4. มีความครบถ้วนของเนื้ อหาในการฝึ กอบรม
4.93
มากที่สุด
5. การใช้เวลาตามที่กาหนดไว้
4.93
มากที่สุด
6. การตอบข้อซักถามในการฝึ กอบรม
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ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลีย่
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4. อาหาร มีความเหมาะสม
ค่าเฉลีย่
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
1. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้ หลัง การอบรม
ค่าเฉลีย่
ด้ านการนาความรู้ ไปใช้
1. สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ได้
2. มีความมัน่ ใจและสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนาความรู ้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอดได้
ค่าเฉลีย่
รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่
4.84

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.67
4.77
4.78
4.83
4.76

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.87
4.77
482

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.93
4.83
4.83

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86
4.82

มากที่สุด
มากที่สุด

การอภิปรายผล
จากกระบวนการผลิตกระดาษจากดอกธูปฤาษี ได้นาดอกธูปฤาษีสดระยะดอกแก่ ต้มเยือ่ ระบบเปิ ด อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 6% ของน้ าหนักสด ได้
เยื่อเฉลี่ ย 25.63% ของน้ าหนักสด หรื อ 52.45% ของน้ าหนักแห้ง เยื่อที่ ได้จะมี ลกั ษณะละเอี ยดเหมาะที่จะใช้ทา
กระดาษมากกว่าการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 4% ลักษณะการย่อยยังไม่สมบูรณ์ไม่ เหมาะ
ที่จะนามาผลิตกระดาษ ส่ วนที่ความเข้มข้น 8% ลักษณะของเยื่อถูกทาลายค่อยข้างมากทาให้ผลผลิตที่ได้มีจานวน
ลดลง ซึ่ งจะส่ งผลต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพของกระดาษ การฟอกเยื่อดอกธู ปฤาษีดว้ ยสารไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ที่ความเข้มข้น 10 20 30% ของน้ าหนักเยื่ออบแห้ง ร่ วมกับสารโซเดียมซิลิเกต 2% สารแมกนีเซียมซัลเฟต
0.05% และ สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.5 % อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชัว่ โมง ใช้อตั ราส่ วนเยือ่ ต่อน้ า 1:15
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สภาวะการฟอกเยื่อธูปฤาษีที่เหมาะสมคือ ฟอกระบบเปิ ดด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 30 (%)
ของน้ าหนักเยื่ออบแห้งวัดความขาวสว่างของเยื่อได้ 39.05% ได้ผลผลิตของเยื่อที่ผ่านการฟอกแล้ว 69.90% ของ
ปริ มาณเยือ่ ที่ใช้ฟอก ซึ่งเป็ นความเข้มข้นที่ทาให้กระดาษมีความขาวมากที่สุด ถ้าหากใช้ความเข้มข้นที่มากไปกว่านี้
ความขาวของกระดาษก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก การใช้ความเข้มข้นที่มากเกินไปจะทาให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและทา
ให้คุณภาพของกระดาษลดลงเนื่องจากเยื่อจะถูกทาลายเพราะสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีสภาพเป็ นกรด เส้นใย
จากดอกธู ป ฤาษี ระยะแก่ ใ ช้เป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิ ตเยื่ อกระดาษได้และมี ศ ัก ยภาพในการใช้ป ระโยชน์ ใ นงาน
หัตถกรรมเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจครัวเรื อน (อาภรณ์, 2544) ผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษวัชพืชจึงเป็ นการลดปัญหาการ
ขาดแคลนเยือ่ ไม้ และเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั เศษวัชพืช นอกจากนี้ยงั เป็ นการช่วยลดการสู ญเสี ยงบประมาณในการ
ก าจัดวัช พื ช และช่ วยลดปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมอี ก ทางหนึ่ ง และเป็ นแนวทางที่ เ หมาะสมในการจัด การกับ ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (กาญจนา และคณะ, 2560) สอดคล้องกับ ตระกูลพันธ์ และอรนุตฏฐ์ (2557) ได้
กล่าวว่า การนาวัสดุเหลือทิ้งมาเป็ นวัตถุดิบในการทดลองผลิตเป็ นกระดาษให้กบั ชุมชนสามารถช่วยลดต้นทุนใน
การผลิตเนื่ องจากแหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ชุมชน มีปริ มาณที่เพียงพอต่อกลุ่มผูผ้ ลิตและทาให้วสั ดุมีคุณค่าและเพิ่ม
รายได้ให้กบั ชุมชน
การทดสอบประสิ ทธิภาพของกระดาษจากดอกธูปฤาษี เยื่อดอกธูปฤาษีเมื่อทาเป็ นแผ่น ประสิ ทธิภาพของ
แผ่นกระดาษจากดอกธู ปฤาษี มีความต้านทานแรงดึง 26.40 นิ วตันเมตร/กรัม (N.m/g) ความต้านทานแรงฉี กขาด
3.14 เมตรนิ วตันตารางเมตร/กรั ม (mN.m2/g) ความต้านทานแรงดันทะลุ 1.37 กิโลปาสคาล.ตารางเมตร/กรั ม
(kPa.m2/g) ความต้านทานแรงหักพับ 605 ความขาวสว่าง 39.05% คุณสมบัติของกระดาษมีความเหมาะสมสาหรับ
ใช้ในงานหัตถกรรมหรื องานประดิษฐ์ กระดาษสาหรับงานประดิษฐ์จะต้องมีคุณสมบัติดา้ นความหนา ความเหนียว
และทนต่อแรงฉี ดขาด ง่ายต่อการติดกาว การตัด การพับ จับจีบ สี ของกระดาษมีความเป็ นธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสวยงาม ความประณี ตและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์งานประดิ ษฐ์ (วิจิตร, 2554) สอดคล้องกับ พัชราภรณ์
(2559) ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของการทาบรรจุภณ
ั ฑ์จากเยือ่ กระดาษต้นธูปฤาษีในพื้นที่ดินเค็ม ได้กล่าวว่า
เส้นใยจากธูปฤาษีสามารถเตรี ยมกระดาษและเหมาะสมในการแปรรู ปเป็ นถุงกระดาษและกล่องกระดาษเพื่อใช้เป็ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ได้
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษี จานวน 3 รู ปแบบ ได้แก่ กระดาษลวดลายต่างๆ , กล่อง
อเนกประสงค์ และดอกไม้ประดิษฐ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินการออกแบบและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ เพื่อประดิษฐ์
เป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และนาไปเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธู ปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุมชนแก่
กลุ่มสตรี พฒ
ั นาจักสานต้นธู ปฤาษี ต.แหลมผักเบี้ ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จานวน 30 คน ระยะเวลาฝึ กอบรม
จานวน 2 วัน ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการฝึ กอบรมภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความ
พึงพอใจด้านการนาความรู ้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผลิตภัณฑ์ที่นาไปฝึ กอบรมตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจยั สามารถนาไปต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ และด้านการเรี ยนการ
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สอน เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาวัสดุทอ้ งถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่า อีกทั้งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์
ด้วยความประณี ต สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ง านวิจยั สามารถนาไปใช้และเกิดประสิ ทธิภาพ
สู ง สุ ด จึ ง เกิ ด การวิ จัย และพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ การพัฒ นาฐานข้อ มู ล ทางการตลาด ต้น ทุ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ การ
ประชาสัมพันธ์การลงทุนผลิตภัณฑ์เป็ นการต่อยอดเชิงการค้า ชุมชนสามารถนาไปผลิตและจาหน่ายสิ นค้าในพื้นที่
ได้ ซึ่ งสามารถถ่ายทอดความรู ้สู่ชุ มชนและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง อีกทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้
มุ่งเน้นที่จะนาวัสดุที่มีในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนเป็ นการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
ยัง่ ยืน ประเทศไทยมีความหลากหลายทางพันธุ กรรมพืชจึงเป็ นแหล่งของวัตถุดิบที่จะมาใช้ได้อย่างมากมาย และ
เป็ นรายได้เสริ มให้กบั ชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการหมักเยือ่ ด้วยวิธีธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2. ควรศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการต้มเยื่อ เพื่อไม่ให้โดนความร้อน เพราะอาจส่ งผลต่อคุณสมบัติ
ด้านความเหนียวของกระดาษได้
3. ควรศึกษากระบวนการย้อมสี เพื่อเพิ่มความสวยงาม ให้กบั กระดาษจากดอกธูปฤาษี
4. ควรศึกษาวิธีการเพิม่ ความน่าสนใจให้กบั กระดาษดอกธูปฤาษีในเรื่ องลวดลาย ผิวสัมผัส เป็ นต้น
5. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็ นสิ นค้าประเภทอื่นที่สามารถเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อ
ประโยชน์ต่อชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สนับสนุนทุนการวิจยั และสาขาการบริ หารธุรกิจค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ห้องปฏิบตั ิการใน
การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานวิจยั จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษาหาความต้องการของผูบ้ ริ โภค มาพัฒนามาตรฐานของเส้นด้าย
พิเศษย้อมสี ธรรมชาติ โดยใช้เทคนิ คการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) 2) ประยุกต์การใช้เทคนิ คการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) โดยวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือบ้านคุณภาพ (HOQ) เพื่อการออกแบบพัฒนาเส้นด้ายแฟนซี
ย้อมสี ธรรมชาติตน้ แบบ งานวิจยั นี้ นาการกระจายหน้าที่เชิ งคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) มาใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางคุณภาพระหว่างลูกค้า ผูผ้ ลิต ของผูผ้ ลิต
อย่างเป็ นระบบส่ งผลให้ข้ นั ตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถดาเนิ นการได้รวดเร็ วและตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การเก็บข้อมูลแบ่งเป็ น 3 ด้าน ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั นี้ 1) ด้านรู ปแบบเส้นด้าย 2) ด้าน
คุณสมบัติเส้นด้าย และ 3) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ จากนั้นจึงประมวลผลให้อยู่ในรู ปแบบเมตริ กซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์หรื อบ้านคุณภาพ
(House of Quality : HOQ) ที่แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ ลูกค้าต้องการ ผลการวิจยั พบว่า 1) ทราบคุณลักษณะที่
ลูกค้าต้องการให้มีในผลิตภัณฑ์เส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ 2) และเมื่อนาผลวิเคราะห์บา้ นคุณภาพมาออกแบบ
ผลิตเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติสามารถกาหนดรู ปแบบการขึ้นเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติจากความต้องการ
ของลูกค้าได้รูปแบบเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ ออกมาทั้งหมด 4 รู ปแบบ ได้แก่ 1) Pigtails มีเทคเจอร์เป็ นด้าย
ม้วนเกลียวลักษณะคล้ายหางหมูเล็ก ๆ 2) Sliver plyใช้สไลเวอร์ ใรการแทรกลงไประหว่างการเกลียวเส้นด้าย 3)
Spiralการเกลียวเส้นด้ายที่มีลกั ษณะเป็ นเกลียวเล็กใหญ่ไม่สม่าเสมอ 4) Gimp เป็ นการเกลียวเส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่
พิเศษ และนาเส้นด้ายทั้ง 4 รุ ปแบบมาผ่านการย้อมอีก 2 รู ปแบบ ได้แก่ การย้อมเส้นด้ายเดี่ยวโดยมีสีเดียวทั้งเส้น
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และการจุ่มย้อมที่มี2สี ในหนึ่งเส้น เมื่อรวมกับตัวอย่างสี ดา้ ยดิบ ทาให้ได้ตวั ย่างเส้นด้ายทั้งหมด 12 รู ปแบบ ได้แก่ 1)
Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 2) Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 3) Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้าย
ดิบ 4) Sliver ply ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 5) Sliver ply ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 6) Sliver ply ที่
เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ 7) Spiral ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 8) Spiral ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 9)
Spiral ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ 10) Gimp ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 11) Gimp ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่ม
ย้อม 12) Gimp Spiral ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ
คาสาคัญ: เส้นด้ายแฟนซี การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ บ้านคุณภาพ สี ยอ้ มธรรมชาติ
Abstract
This research aims to design and develop natural dyed fancy yarn products. by finding standards that can
meet the requirements of this new type of products. Quality function deployment (QFD) was applied to analyze
customer demand data to create a systematic quality relationship between customers, manufacturers and producers.
This allows the process of designing and developing products can be carried out quickly and meet the needs of
target customers. Data collected was divided into 3 themes according to product development areas: 1) Yarn styles
2) Yarn Characteristics 3) Value-adding to products. We applied QFD to the collected data then processed it into
the product planning matrix of House of Quality (HOQ) that represents product characteristics that customers need.
The research results revealed that customers are interested most in 12 factors from the 3 themes which can be
divided into different aspects as follows. The yarn pattern included texture differentiation. Yarn properties included
durability, soft touching, wash easiness, colorfastness, and no residue. Value added creation included product
storytelling, organic, handmade, variety of colors and product set. These results were used to design natural dyed
fancy yarns of 4 forms 1) Pigtail 2) Sliver ply 3) Spiral and 4) Gimp. These 4 type of yarns were dyed into 2
different dyeing process: single yarn dyeing and dip dyeing. When combining them with sample raw white yarn
color, it yielded totally the 12 forms of sample yarns.
Keyword: Fancy Yarn, Quality Function Deployment, House of Quality, Natural dye
บทนา
ปัจจุบนั ในประเทศไทย อุตสาหกรรมสิ่ งทอมีการแข่งขันสู งในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้ภายในประเทศเกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นสิ่ งทอและคิดค้นวัสดุที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติยงั มีแนวโน้มสู งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม และผ้าฝ้ายที่ยอ้ มจากสี ธรรมชาติ เส้นด้าย
ย้อมสี ธรรมชาติเป็ นหนึ่ งในสิ นค้าประเภทสิ่ งทอที่ ได้รับ ความนิ ยมอย่างแพร่ หลายของไทยทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศ เพื่อนาไปเป็ นวัตถุดิบในการทอผ้ารู ปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเสื้ อผ้าที่เน้นด้านงานฝี มือหรื อเสื้ อผ้าที่ผลิต
จากกลุ่มชุมชนที่ได้รับความนิยมล้วนใช้เส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติ ซึ่งรู ปแบบลักษณะของเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติที่
เห็นตามท้องตลาดมักผลิตมาจากระบบอุตสาหกรรม หรื อเป็ นเส้นด้ายเข็นมือมีความไม่สม่าเสมอ ยังไม่ค่อยได้รับ
การพัฒนารู ปแบบไปสู่รูปแบบอื่น ๆ ที่มีความแปลกพิเศษหรื อเรี ยกว่าเส้นด้ายพิเศษ (fancy yarn) (อัชชา , 2556)A
ผูว้ ิจยั เห็นว่า ไม่ค่อยมีเส้นด้ายย้อมสี ธ รรมชาติ ที่เป็ นเส้นด้ายแฟนซี จึงเกิดเป็ นงานวิจยั นี้ เพื่อหาทางเพิ่ ม
รู ปแบบให้ดา้ ยย้อมสี ธรรมชาติของไทยมีรูปแบบเส้นด้ายแฟนซี เป็ นการเพิ่มมูลค่าของเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น และสามารถนาไปใช้กบั กรรมวิธีสร้างสิ นค้าสิ่ งทอได้หลายหลายและมีมูลค่ามากขึ้น โดยผูว้ ิจยั เลือกพัฒนา
เส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติจากวัตถุดิบทภายในประเทศ ทั้งฝ้ายที่เป็ นที่นิยมภายในประเทศและไหมอีรี่ที่มีการ
พัฒนาคุณภาพในวงการสิ่ งทอไทยอย่างต่อเนื่อง (อุไรพร, 2550)B
เนื่ องจากการทาเส้นด้ายพิเศษ มีหลากหลายรู ปแบบผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality
Function Deployment : QFD) ข้อมู ล ความต้อ งการของลูก ค้า มาวิ เคราะห์เ พื่ อสร้ างความเชื่ อ มโยงทางคุ ณ ภาพ
ระหว่างลูกค้า ผูผ้ ลิต และแผนกต่าง ๆ ของผูผ้ ลิตได้อย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้ข้นั ตอนการทาการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี (จุฑากาญจน์,
2551)C ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการทา QFD มาประมวลผลให้เป็ นในรู ปแบบเมตริ กซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์หรื อบ้าน
คุณภาพ (House of Quality : HOQ) แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการว่ามีคุณลักษณะใดบ้าง เพื่อให้ทราบ
ว่าลูกค้าต้องการอะไร และให้ความสาคัญในความต้องการด้านใดมากที่สุดและอะไรรองลงมา ทาให้ง่ายต่อการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รัญชนา, 2561)D
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหาความต้องการของผูบ้ ริ โภค มาพัฒนามาตรฐานของเส้นด้ายพิเศษย้อมสี ธรรมชาติ โดยใช้
เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD)
2. ประยุกต์การใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) โดยวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือบ้านคุณภาพ
(HOQ) เพื่อการออกแบบพัฒนาเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติตน้ แบบ
วิธีการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิจยั เป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการออกแบบและพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ส้ น ด้า ยแฟนซี ย อ้ มสี ธ รรมชาติ ด้ว ยระบบ QFD และส่ ว นที่ 2 พัฒ นาต้น แบบเส้ น ด้า ยแฟนซี ย อ้ มสี
ธรรมชาติยอ้ ม
ส่ วนที่1 การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้ นด้ ายแฟนซี ย้อมสี ธรรมชาติ
ด้วยระบบ QFD
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การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ด้ว ยแบบสั ม ภาษณ์ ป ลายเปิ ดส าหรั บ กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 17 คน โดยเลื อ กจาก
ผูป้ ระกอบการและผู ้เ ชี่ ย วชาญในด้า นเส้ น ด้า ยย้อ มสี ธ รรมชาติ แ ละไหมพรม โดยแบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม ได้แ ก่ 1)
ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติ จานวน 6 คน 2) ผูป้ ระกอบการที่ใช้เส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ จานวน 6 คน 3) ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับไหมพรม จานวน 3 คน 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ่ งทอ จานวน
2 คน เพื่อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการออกแบบเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่บนั ทึกไว้โดยสมาร์ทโฟน มาทาการถอดเทป และทาการวิเคราะห์โดย
โปรแกรม Nvivo Pro 11 ในการจัดหมวดหมู่ของความต้องการ ปั ญหา และแนวทางการออกแบบเส้นด้ายแฟนซี
ย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการของเทคโนโลยี (Quality Function Deployment:
QFD) โดยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามผ่าน Google Form(แบบสอบถามออนไลน์) รวบรวมได้ท้ งั หมด 123 คน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจาก ความสนใจในการย้อมสี ธรรมชาติ ความสนใจการออกแบบ ความสนใจในงานฝี มือ
และมีความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งทอแบบสอบถามมีท้ งั หมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติ 2)
ด้านคุณสมบัติของเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ 3) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ด้านอื่น ๆ ให้เส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี
ธรรมชาติ จากนั้นนาข้อมูลความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ (Voice of Customer) มาเข้าสู่ กระบวนการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซึ่ง QFD เป็ นเครื่ องมือที่แปลงความต้องการของ
ลูกค้า (Voice of Customer) ให้อยูใ่ นรู ปแบบข้อมูลวิศวกรรม เพื่อกาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
ทาให้สามารถวางแผนกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิภาพและผลิตภัณฑ์เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า
การวิเคราะห์ดว้ ยบ้านคุณภาพ (House of Quality : HOQ)
โดยมีการปรับส่ วนประกอบของเป็ นให้เหมาะสมกับงาน จึงมีการวิเคราะห์ใน 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คือความ
ต้องการของลูกค้า ส่ วนที่ 2 คือคะแนนความสาคัญ ส่ วนที่ 3 คือ คุณลักษณะการออกแบบ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ส่วนที่ 4 คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการกับการออกแบบ ส่วน
ที่ 5 คือ การสรุ ปประเมินแต่ละคุณลักษณะการออกแบบและกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยส่ วนที่
ต้องวิเคราะห์แยกออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ 1) ส่วนเพดานบ้านหรื อส่ วนที่ 3 ในบ้านคุณภาพ โดยวิธีระดมความคิดและ
นาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ขอ้ กาหนดทางเทคนิคที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างสมบูรณ์ 2) ส่ วนตัวบ้านหรื อส่ วนที่ 4 ในบ้านคุณภาพ เป็ นการระดมสมองของผูว้ ิจยั กับผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
ก าหนดค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้อ ก าหนดทางเทคนิ ค กับ ความต้อ งการของลู ก ค้า โดยได้ก าหนดระดับ
ความสั ม พัน ธ์ เ ป็ น 4 ระดั บ ตามคะแนนดั ง ต่ อ ไปนี้ ความสั ม พัน ธ์ ม าก = 9, ความสั ม พัน ธ์ ป านกลาง = 3,
ความสั ม พัน ธ์ น้อ ย = 1, ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ = 0 หรื อ เว้น ว่า ง 3) ส่ ว นพื้ น บ้า น หรื อ ส่ ว นที่ 5 ในบ้า นคุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย เป้าหมาย ทาการกาหนดเป้าหมายเชิงเทคนิคที่เป็ นเป้าหมายของเทคนิคการผลิตแต่ละข้อเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ค่าน้ าหนักความสาคัญโดยสมบูรณ์ ค่าน้ าหนักความสาคัญโดยเปรี ยบเทียบ
และลาดับความสาคัญของเป้าหมายเชิงเทคนิค
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ส่ วนที่2 พัฒนาต้นแบบเส้ นด้ายแฟนซีย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติ
การพัฒนาต้นแบบเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติยอ้ มสี ธรรมชาติมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้ 1) กาหนดรู ปแบบการขึ้น
เส้นด้ายโดยใช้เครื่ อง Ashford-Spinner-Electric-Spinner 3 และวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นตัวอย่างเส้นได้คือ ไหมอีรี่,
ฝ้ายเข็นมือ, ฝ้ายเข็ญมือขนาดใหญ่พิเศษ โดยการพัฒนาต้นแบบนั้นได้คานึงถึง ความเป็ นไปได้ในการทา เวลาใน
การทาต่อแบบ และวัตถุดิบที่มีอยู่ 2) กาหนดรู ปแบบการขึ้นเส้นด้ายที่แตกต่างกัน 4 แบบ และวิธียอ้ มสี ธรรมชาติ 2
แบบ รวมสี ดา้ ยดิบด้วยจะได้ตวั อย่างเส้นด้ายทั้งหมด 12 แบบ
ผลจากการดาเนินงานวิจัย
ส่ วนที่1 การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้ นด้ ายแฟนซีย้อมสี ธรรมชาติ
(QFD)
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ดสาหรับจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 17 คน โดยแบ่งเป็ น 4
กลุ่ม ได้แก่ได้แก่ 1) ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติ 2) ผูป้ ระกอบการที่ใช้เส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 3) ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับไหมพรม 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ่ งทอ และนามาวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม
Nvivo Pro 11 ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการออกแบบเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ ตัวอย่าง
ปัจจัยจากการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Nvivo Pro 11 ตามตางรางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างปัจจัยจากการวิเคราะห์ผา่ นโปรแกรม Nvivo Pro 11
ความต้ องการของลูกค้ า
References
ตัวอย่างคาสัมภาษณ์
Counts
ชอบทางานฝี มือ
14
“เป็ นกลุ่มผูห้ ญิงที่รักงานฝี มือ”
สไตล์
2
“น่าจะเป็ นที่ สไตล์เพราะงานเราไม่ค่อยเหมือนใคร”
สนใจในความเป็ นธรรมชาติ ใส่ใจ
6
“มีความเข้าใจมากก่อนแล้วเกี่ยวกับเส้นฝ้ายย้อมสี
สิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติ”
โดยปัจจัยทั้งหมดมีความถี่ต่างกัน 14 อันดับ โดย 5 อันดับแรกได้แก่ อันดับ 1 ชอบทางานฝี มือ อันดับ 2
Story telling อันดับ 3 สนใจในความเป็ นธรรมชาติ ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม อันดับ 3 (ร่ วม) คุณภาพ อันดับ 5 รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการออกแบบเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ
ปัจจัยที่ส่งผล
กลุ่มที่1 กลุ่มที่2 กลุ่มที่3
story telling(เรื่ องราวของผลิตภัณฑ์)
2
5
1
ชอบทางานฝี มือ
8
3
3
เพื่อการศึกษา
1
สนใจในความเป็ นธรรมชาติ ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม
2
1
คุณภาพ
5
1
ราคา
2
สไตล์
2
เทรนด์
1
รู ปแบบผลิตภัณฑ์
2
1
ฤดูกาล
1
ดูเป็ นตลาดบนเวลาใส่

กลุ่มที4่

3

1

ผลรวม
8
14
1
6
6
2
2
1
3
1
1

เมื่อได้ปัจจัยปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการออกแบบเส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ แล้วจึงนาข้อมูล
เข้าสู่ กระบวนการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการของเทคโนโลยี (Quality Function Deployment:
QFD) เพื่ อหาความต้องการของลูก ค้า (Voice of Customer) โดยให้ผูร้ ่ วมทดสอบแบบสอบถามทาผ่าน Google
Form(แบบสอบถามออนไลน์) รวบรวมได้ท้ งั หมด 123 คน
โดยแบบสอบถามมีท้ งั หมด 3 หัวข้อ ได้แก่ ด้านการออกแบบเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติ ด้านคุณสมบัติของ
เส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ด้านอื่น ๆ ให้เส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ โดยความ
ต้องการของลูกค้าจะนามาคานวณระดับคะแนนความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ โดย
ระดับคะแนนความสาคัญ (Importance : IMP) จะแปลงเป็ นข้อมูลเมตริ กซ์ดา้ นซ้ายของบ้านคุณภาพ ผลสรุ ประดับ
คะแนนความสาคัญความต้องการของลูกค้า (Voice of Customer) ที่สาคัญมี ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์
ด้านการออกแบบรู ปแบบเส้นด้าย

ลาดับ

IMP

มีวิธีทาพื้นผิวที่ดูแปลกใหม่

12

4.00

มีความแข็งแรง คงทน
เส้นด้ายมีผิวสัมผัสนุ่ม น่าสัมผัส ไม่
ระคายเคือง
ซักแล้วไม่หดไม่ยดื

5

4.44

2

4.54

4

4.49

1

4.69

3

4.51

9

4.26

11

4.03

7
6
8

4.39
4.43
4.31

10

4.04

ด้านคุณสมบัติของเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี
ง่ายต่อการซัก สี ไม่ตก
ธรรมชาติ ด้านคุณสมบัติเส้นด้าย

สี ยอ้ มมีกรรมวิธีการย้อมที่ไม่เหลือสาร
ตกค้าง
เฉดสี ตามเดิมทุกครั้งเวลาย้อม
มีStory telling(เรื่ องราวของผลิตภัณฑ์
มีความเป็ นธรรมชาติ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ด้านอื่น ๆ ให้ ส่งเสริ มภาพลักษณ์เกี่ยวกับงานฝี มือ
เส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ
นาเสนอขายหลากหลายเฉดสี
นาเสนอขายเป็ นเซท คอลเลคชัน่ ที่มี
เรื่ องราวเกี่ยวโยงกัน

ขั้นตอนหลังจากที่ได้ขอ้ มูลปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ แล้ว คือการแปลงความต้องการ
เหล่านี้ เป็ นข้อกาหนดเชิ งเทคนิ ค (Technical Requirements) และกาหนดค่าเป้ าหมายของข้อกาหนดทางเทคนิ ค
(Target Values) ต่อไป
ข้ อกาหนดทางเทคนิคจากความต้ องการของลูกค้ าและค่าเป้าหมายของข้อกาหนดทางเทคนิค
การแปลงความต้องการของลูกค้า (Voice of customer) เป็ นข้อกาหนดเชิงเทคนิค(Technical Requirements)
โดยข้อกาหนดเชิงเทคนิคเป็ นในส่ วนของเพดานของบ้านคุณภาพ (HOQ) และกาหนดค่าเป้าหมายของข้อกาหนด
ทางเทคนิ ค (Target Values) เพื่อกาหนดทิศทางของเป้ าหมายในแต่ละข้อของข้อกาหนดเชิงเทคนิ ค เพื่อพัฒนาค่า
ของเป้าหมายในอนาคต โดยกาหนดสัญลักษณ์แสดงทิศทางของเผ้าหมายในข้อกาหนดทางเทคนิคตามตางรางที่ 4
โดยสามารถกาหนดเป้าหมายและทิศทางของการออกแบบเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ
ตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 สัญลักษณ์ในการกาหนดค่าเป้าหมาย
สัญลักษณ์
↑
O
↓

ความหมาย
เพิ่มค่าเป้าหมายยิง่ ดี
เป้าหมายที่ต้ งั ไว้ดีอยูแ่ ล้ว
ลดค่าเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ยงิ่ ดี

ตารางที่ 5 เป้าหมายและทิศทางของการออกแบบเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ
ข้อกาหนดทางเทคนิค
เป้าหมาย
วัสดุต้ งั ต้น
วัสดุ Core yarn อย่างน้อย 1 ชนิดมีความ
แข็งแรง
วัสดุตกแต่ง
เกิดรู ปแบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั
เทคนิคการทาเทคเจอร์
เกิดเทคเจอร์ที่มีระดับแตกต่างกัน
เทคนิคการย้อม
ไม่ใช้สารเคมี
ฟิ นนิชชิ่ง
ไม่ใช้สารเคมี
ทดสอบvisual
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3
ทดสอบtactile
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3
ความคงทนต่อการซักของโครงสร้างผ้า
ค่าความคงทนไม่ต่ากว่า 3
ความคงทนต่อการซักของสี
ค่าความคงทนไม่ต่ากว่า 3
การให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
มีรายละเอียดการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การย้อมสี ธรรมชาติครบถ้วน
การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์
การใช้ Story telling ในการเสนอ
เรื่ องราวและการประชาสัมพันธ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงเรื่ องราวกับตัวผลิตภัณฑ์

ทิศทางเป้าหมาย
↑
↑
↑
↑
↑
O
O
↑
↑
↑
↑
↑

การวิเคราะห์ ด้วยบ้ านคุณภาพ (House of Quality: HOQ)
โดยส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ได้มากจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
แบ่งเป็ น 3 เรื่ องหลักและ 12 หัวข้อ และข้อกาหนดเชิงเทคนิค(Technical Requirements) 4 เรื่ องหลักและ 12 หัวข้อ
ย่อย และเป้าหมาย 12 หัวข้อ ดังรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 บ้านคุณภาพ
ผลสรุ ปของบ้านคุณภาพ สามารถสรุ ปความสาคัญตามลาดับของข้อกาหนดเชิงเทคนิคและเป้าหมายได้ดงั
ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ความสาคัญตามลาดับของข้อกาหนดเชิงเทคนิคและเป้าหมาย
ข้อกาหนดเชิง
เป้าหมาย
ลาดับ ข้อกาหนดเชิง
เป้าหมาย
ลาดับ
เทคนิค
เทคนิค
เทคนิคการย้อม
ไม่ใช้สารเคมี
1
ฟิ นนิชชิ่ง
ไม่ใช้สารเคมี
7
วัสดุตกแต่ง
เกิดรู ปแบบที่แตกต่าง
2
วัสดุต้ งั ต้น
วัสดุCoreyarnอย่าง
8
กันอย่างเห็นได้ชดั
น้อย 1 ชนิด มีความ
แข็งแรง
ทดสอบvisual
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า3
3
การออกแบบ
เชื่อมโยงเรื่ องราวกับ
9
ผลิตภัณฑ์
ตัวผลิตภัณฑ์
เทคนิคการทา
เกิดtextureที่มีระดับ
4
ทดสอtactile
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า3
10
เทคเจอร์
แตกต่างกัน
การสร้างอัต
การใช้storytellingใน
5
ความคงทนต่อ
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า3
10
ลักษณ์ของแบ การนาเสนอเรื่ องราว
การซักของ
รนด์ผลิตภัณฑ์
และการ
โครงสร้าง
ประชาสัมพันธ์
การให้ขอ้ มูล
มีรายละเอียดการให้
6
ความคงทนต่อ
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า3
12
ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อม
การซักของสี
สี ธรรมชาติครบถ้วน
โดย อันดับ 1 ถึง 5 ได้แก่ 1) เทคนิคการย้อมที่คานึงถึงการไม่ใช้สารเคมี 2) วัสดุตกแต่งที่เกิดรู ปแบบที่แตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชดั 3) การทดสอบทางvisual 4) เทคนิคการทาเทคเจอร์ 5) การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ของผลิตภัณฑ์
ส่ วนที่ 2 พัฒนาต้นแบบเส้ นด้ายแฟนซีย้อมสีธรรมชาติ
เมื่อนาผลวิเคราะห์บา้ นคุณภาพมาออกแบบผลิตเส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ โดยได้ยดึ รู ปแบบจากการปั่ น
เส้นด้ายแฟนซีขนสัตว์ดว้ ยการปั่นมือ (Sarah Anderson, 2012) และเลือกแบบโดยคานึงถึงความแตกต่างของรู ปแบบ
เส้นด้าย ความเหมาะสมกับวัตถุดิบที่เลือก เวลาในการขึ้นตัวอย่างเส้นด้าย
โดยได้กาหนดรู ปแบบเส้นด้ายแฟนซี ออกมาทั้งหมด 4 รู ปแบบ ได้แก่ 1) Pigtails 2) Sliver ply 3) Spiral 4)
Gimp และนามาผ่านการย้อมอีก 2 รู ปแบบ ได้แก่ การย้อมเส้นด้ายเดียว และการจุ่มย้อม เมื่อรวมกับตัวอย่างสี ดา้ ยดิบ
ทาให้ได้ตวั ย่างเส้นด้ายทั้งหมด 12 รู ปแบบ ดังรู ปที่ 2 และนามาขึ้นตัวอย่างเป็ นชิ้นงานถัก ทั้ง 12 แบบ ดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 2 ตัวอย่างเส้นด้าย

รู ปที่ 3 ตัวอย่างผ้าผืน
รู ปแบบเส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ ออกมาทั้งหมด 4 รู ปแบบ ได้แก่ 1) Pigtails มีเทคเจอร์ เป็ นด้ายม้วน
เกลียวลักษณะคล้ายหางหมูเล็ก ๆ 2) Sliver plyใช้สไลเวอร์ใรการแทรกลงไประหว่างการเกลียวเส้นด้าย 3) Spiral
การเกลียวเส้นด้ายที่มีลกั ษณะเป็ นเกลียวเล็กใหญ่ไม่สม่าเสมอ 4) Gimp เป็ นการเกลียวเส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่พิเศษ
และนามาผ่านการย้อมอีก 2 รู ปแบบ ได้แก่ การย้อมเส้นด้ายเดี่ยวโดยมีสีเดียวทั้งเส้น และการจุ่มย้อมที่มี2สี ในหนึ่ง
เส้น เมื่อรวมกับตัวอย่างสี ดา้ ยดิบ ทาให้ได้ตวั ย่างเส้นด้ายทั้งหมด 12 รู ปแบบ ได้แก่ 1) Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้าย
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ย้อมสี เดี่ยว 2) Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 3) Pigtail ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ 4) Sliver ply ที่เกลียว
ด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 5) Sliver ply ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 6) Sliver ply ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ 7)
Spiral ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 8) Spiral ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 9) Spiral ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายดิบ
10) Gimp ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี เดี่ยว 11) Gimp ที่เกลียวด้วยเส้นด้ายย้อมสี จุ่มย้อม 12) Gimp Spiral ที่เกลียว
ด้วยเส้นด้ายดิบ
สรุปผลและอภิปรายผล
การประยุก ต์ใ ช้เทคนิ ค การกระจายหน้าที่ เชิ งคุณภาพ (QFD) และการใช้บ้านคุณภาพ (HOQ) เพื่ อการ
ออกแบบเส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติสามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้ 1) ทราบคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการให้มีใน
ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ 2) สามารถกาหนดรู ปแบบการขึ้นเส้นด้ายแฟนซี ยอ้ มสี ธรรมชาติ จาก
ความต้องการของลูกค้า โดยยึดตามลาดับความสาคัญที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุด เช่น 1) ลูกค้าต้องการสิ นค้าที่
มีความเป็ นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี การย้อมจึงต้องย้อมด้วยวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี 2) ลูกค้าต้องการรู ปแบบ
เส้นด้ายที่มีความแปลกใหม่ วัสดุตกแต่งจึงต้องสามารถทาให้รูปแบบข้องเส้นด้ายเกิดรู ปแบบที่แตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ชดั เป็ นต้น
กล่าวคือเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเทคนิค เป็ นการนาเอาความต้องการของลูกค้าทาเป็ นข้อมูล
และนาส่ งเข้าสู่ การวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิ คการออกแบบ เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างความแตกต่างบนตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีหลายงานออกแบบได้ประยุกต์ใช้เทคนิ คนี้ ในการออกแบบ เช่น
การประยุกต์ใช้บา้ นคุณภาพในการพัฒนารู ปแบบข้าวสารเพื่อเป็ นของที่ ระลึก (รัญชนา, 2561) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทียนหอมด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ และวิศวกรรมคุณค่า (จุฑากาญจน์, 2551) และการศึกษาการ
พัฒนานวัตกรรมสี ยอ้ มธรรมชาติพร้อมใช้สาหรับผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอและแฟชัน่ (นวรัตน์
, 2562) โดยในส่ วนของงานวิจยั นี้สามารถออกแบบและผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์เส้นด้ายแฟนซียอ้ มสี ธรรมชาติ ที่ได้
รู ปแบบของสิ นค้าใกล้เคียงกับปัจจัยที่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าได้
ข้อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ เป็ นใช้การประยุก ต์ใช้เทคนิ คการกระจายหน้า ที่ เชิ งคุ ณภาพ (QFD) และการใช้บา้ นคุณ ภาพ
(HOQ) จนถึงขั้นขึ้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่านั้น ทั้งนี้ ยงั ต้องมีการประเมินผลในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เช่น
การประเมินการรับรู ้ทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) และการยอมรับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นการทดสอบว่า
การใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) สามารถตอบโจทย์และเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าได้จริ ง
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บทคัดย่อ
วิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิค
การจักสาน และเพื่อศึกษาความพึง พอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มี ต่อการประดิษ ฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ ย น
รู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน โดยรวบรวมและสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน สารวจความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างในครั้ งนี้ จานวน 50 คน ผลการศึ กษาพบว่า การประดิ ษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรั บเปลี่ ย น
รู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสานลวดลายดอกพิกุลลายไทย แนวคิดในการออกแบบเครื่ องประดับ จาก
รู ปทรงเรขาคณิตซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลม รู ปสามเหลี่ยม และสี่ เหลี่ยม โดยนางานจักสานไม้ไ ผ่ของอาเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี ที่มีลวดลายพิกุลลายไทย ที่เป็ นลายที่เป็ นเอกลักษณ์และเป็ นจุดเด่นของเครื่ องจักสานพนัสนิคม
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบเครื่ องประดับจึงเป็ นการผสมผสานระหว่างแบบติดตัวเรื อนและตะขอเกี่ยวกับตัวเรื อนสร้อย
ส่ วนความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า ด้านรู ปแบบของชุดเครื่ องประดับ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.72) ด้านวัสดุ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.64) ด้านประโยชน์ใช้
สอย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.37) ด้านราคา มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย (3.70) ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.64) การ
ประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน จึงเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับ
ที่เพิ่มจุดเด่นของเครื่ องประดับด้วยการปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้มีความหลากหลายและแตกต่างจากเครื่ องประดับ
ทัว่ ไป อีกทั้งเป็ นการอนุรักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาการจักสานสื บต่อไป
คาสาคัญ: เทคนิคการจักสาน ตอกไม้ไผ่ เครื่ องประดับสตรี การปรับเปลี่ยน
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Abstract
This research aims to study the invention of women's jewelry, modify the pattern from hammering bamboo
with wicker techniques, and to study the satisfaction of the target audience that has the effect of inventing women's
jewelry, modifying the pattern from hammering bamboo with wicker techniques. The study found that the invention
of women's jewelry was altered from bamboo hammering with Thai patterned pikul weaving techniques the concept
of designing ornaments from geometric shapes, which are circular, triangular and rectangular, brings together the
bamboo wickerwork of Phanat Nikhom District, Chonburi province, with the unique and distinctive pattern of the
Phanat Nikhom Wicker. The modification of the jewelry pattern is a combination of body and hooks on the necklace
case. Audience Satisfaction Section The results showed that the pattern of jewelry sets The highest level of
satisfaction Average (4.72) material The highest level of satisfaction Average (4.64) usability The highest level of
satisfaction Average (4.37) price The price satisfaction is moderate, with an average (3.7) on channels and
distribution locations The highest level of satisfaction Average (4.64) The invention of women's jewelry adapts the
pattern from bamboo hammering with weaving techniques. It is a jewelry product that enhances the highlights of
jewelry by changing its style to be diverse and different from conventional jewelry. It is also an anthology and
inheritance of the wisdom of succession
Keyword: Basketry technique, Hammering bamboo, Jewellery for Women, Transformation
บทนา
เครื่ องประดับสตรี ผลิตจากวัสดุมีค่า เช่น ทองคา เพชร พลอย เงิน มีความงดงามใช้ในการประดับตกแต่ง
บนร่ างกายมนุษย์ เครื่ องประดับของไทยที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั นั้น มีตน้ กาเนิดและพัฒนาการที่ยาวนานตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงรัตนโกสิ นทร์ และเพื่อแสดงทักษะทางฝี มืออันประณี ตของมนุษย์ได้มีการออกแบบ สร้างสรรค์ และ
ผลิตขึ้นเพื่อใช้ประดับตกแต่งร่ างกายให้สวยงาม เช่น แหวน ต่างหู กาไลข้อมือ สร้อยคอ ฯลฯ เครื่ องประดับของ
แต่ละประเทศก็จะมีรูปร่ างลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ความเชื่อ รสนิ ยม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และการเมืองการปกครองแต่ละถิ่นนั้น ๆ และใช้ในการแสดงออกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ การเป็ นส่ วน
หนึ่งของสังคมที่ตนอยูอ่ าศัยอีกด้วย (วัฒนะ, 2545)
เครื่ องจักสานพนัสนิคมเป็ นเมืองโบราณที่เคยรุ่ งเรื องเมื่อประมาณ 1,000 ปี มาแล้ว เป็ นเมืองที่มีไม้ไผ่อยู่
อย่างอุดมสมบูรณ์ ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ได้มีพระราชองค์การสถาปนาเรี ยก
เมืองพนัสนิคม ซึ่งแปลว่า หมู่บา้ นใหญ่ในป่ าและสมัยนี้ เองท้าวทุม (พระอินทอาษา) เป็ นผูน้ าชาวลาวมาตั้งชุมชน
ซึ่ งชาวลาวมีความคุน้ เคยและสานผลิตภัณฑ์จกั สานจากไม้ไผ่มาตั้งแต่ตน้ แล้ว จึงนาไม้ไผ่ในเมืองพนัสนิ คมมา
สร้างสรรค์เป็ นงานจักสานนานาชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีชุมชนคนไทยและคนจีนรวมอยู่ดว้ ยซึ่ งทั้งสามเผ่าพันธุ์สาน
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ผลิตภัณฑ์จกั สานไว้ไช้ในเรื่ องการดารงชีวิตประจาวันและสื บทอดกันมาจนกลายเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูปการปกครองส่ วนภูมิภาค
ใหม่เป็ น มณฑล จังหวัด อาเภอ ตาบลและหมู่บา้ น โปรดเกล้าฯให้เมืองพนัสนิคมเป็ นอาเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
เมื่อปี พ.ศ. 2447 ต่อมา พ.ศ. 2521 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นความสาคัญของเครื่ องจักสาน
ไม่ไผ่เมืองพนัสนิ คม จึงได้มีพระราชประสงค์ให้มีการพัฒนาฝี มือของ จักสานไม้ไผ่ โดยให้ผูส้ นใจพัฒนาฝี มือ
การจักสาน มาจักสานลายดอกพิกุลลายไทย เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ช่างฝี มือให้ยึดอาชีพจักสานต่อไปมิให้สูญ หายไป
จากท้องถิ่นจนถึงปั จจุบนั (คมกฤช, 2548) การจักสานไม้ไผ่สามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย เช่น ธวัช
ชัย (2561) ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าเครื่ องจักสานไม้ไผ่ผสมผสานกับหนังสัตว์ นอกจากนั้น ศมลพรรณ(2564)
ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าจักสานจากไม้ไผ่และงานทอ
เครื่ องประดับสตรี ในปัจจุบนั สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบได้หลากหลายตามความต้องการและโอกาสใช้
สอยที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจในด้านรู ปแบบและด้านการใช้สอยควบคู่กนั ไป และหลักการนา
เครื่ องประดับมาใช้เป็ นอุปกรณ์ในการปรับเปลี่ย นรู ปแบบโดยใช้วิธีการที่ประยุกต์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ลักษณะทางกายภาพและหน้าที่การใช้งานของเครื่ องประดับ ทาให้สามารถสวมใส่ ได้หลากหลายรู ปแบบสาหรับ
โอกาสออกงานที่ แตกต่าง ๆ หรื อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและเพิ่มบทบาทใหม่ให้แก่ เครื่ องประดับได้ (สุ พจั นา,
2556)
ดัง นั้น การประดิ ษ ฐ์เครื่ องประดับ สตรี ปรั บเปลี่ย นรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ด้วยเทคนิ คการจัก สาน ได้
เล็งเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี ในด้านการทาเครื่ องจักสานจากตอกไม้
ไผ่โดยการสานลายดอกพิกุ ลลายไทย งานวิ จัย นี้ จึง มุ่ งหวังในการสร้ า งสรรค์การประดิ ษฐ์เครื่ องประดับสตรี
ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ด้วยเทคนิ คการจักสาน เพื่อเพิ่มให้ชิ้นงานนี้ สามารถสวมใส่ ได้หลากหลาย
รู ปแบบซึ่ งเป็ นการอนุรักษาการจักสานจากตอกไม้ไผ่หัตถกรรมของชาวบ้าน การสื บทอดภูมิปัญญาการจักสาน
เป็ นการสร้างรายได้ในการทาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กบั ชุมชน
วัตถุประสงค์
1. การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน
2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอก
ไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ท าการศึ ก ษาค้นคว้า จากเอกสาร และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้องให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั เรื่ อง การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิค
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การจักสานและนาองค์ความรู ้ดงั กล่าวกาหนดขอบเขตการวิจยั การกาหนดผูเ้ ชี่ยวชาญ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ขอบเขตการวิจัย
การออกแบบ (SKETCH DESIGN) การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ย
เทคนิคการจักสาน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจักสานไม้ไผ่ และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องประดับสตรี มา
ออกแบบ (SKETCH DESIGN) จานวน 3 แบบ
การกาหนดผู้เชี่ยวชาญ
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ พิจกั ขณา ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์วรัญชลีย ์ ทวีชยั ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่ องประดับ นายมานิตย์ ยิม้ ลัด
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบเครื่ องประดับ นายคมกฤช บริ บูรณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสาน และ
นางสาวพิมพรรณ ศรี ดี ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสาน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จานวน 2 ชุด ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาเครื่ องมือในการ
สอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไ ผ่ด้วย
เทคนิ คการจักสาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีผลต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้
ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน ทั้ง 5 คน พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่เลือกรู ปแบบที่ 2 โดยใช้เหตุผลว่า รู ปแบบดูสบายตา
น่าสวมใส่ สามารถใส่ได้หลากหลาย มีความเรี ยบง่ายของรู ปทรง ที่จะส่งเสริ มให้งานจักสานมีความโดดเด่ น เห็นได้
ชัด และมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คในการจัดทางานจริ ง การใช้สีธรรมชาติ สี แดง สี ดา สี เหลือง เป็ นสี ที่มีความ
โดดเด่น โทนสี เหมาะกับผ้าไทยที่มีในประเทศ รวมถึงมีความเรี ยบง่ายมากพอที่จะใช้กบั เครื่ องแต่งกายร่ วมสมัยได้
และเข้าเสื้ อผ้าได้ทุกแบบ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบมีความเหมาะสมกับการประกอบตัวเรื อนทั้งหมด ข้อเสนอแนะ
ในด้านของการเก็บขอบชิ้นงานโดยเปลี่ยนจากหวายเป็ นเงินเพราะว่าการเก็บขอบหวายจะมีปัญหาในการสานที่ยาก
อาจทาให้ชิ้นงานผิดรู ปแบบ และเครื่ องประดับจะมีน้ าหนักเบาไม่แข็งแรงเท่ากับการเก็บขอบด้วยเงิน

1548

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

หมายเลข
1

วัสดุ
ตอกไม้ไผ่จากการจักสาน

2

เงินชุบทอง

3

ตุง้ ติ้งทอง

ลักษณะการใช้ งาน
ใช้ ส าหรั บ สานลายดอกพิ กุ ล ลายไทยเพื่ อ น ามา
ประดิษฐ์เครื่ องประดับ สร้อย ต่างหู และเข็มกลัด
ใช้สาหรับเก็บขอบประดิษฐ์เครื่ องประดับ สร้อย และ
เข็มกลัด
ใช้สาหรับตกแต่ง

รู ปที่ 1 แบบร่ างสรุ ปความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลการวิจัย
การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสานในครั้ง
นี้ ได้แนวคิดในการออกแบบเครื่ องประดับจากรู ปทรงเรขาคณิ ต ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลม รู ปสามเหลี่ยม และ
สี่ เหลี่ยม โดยนางานจักสานไม้ไผ่ของอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สานลายดอกพิกุลลายไทยที่เป็ นเอกลักษณ์และ
เป็ นจุดเด่นของเครื่ องจักสานพนัสนิคม นามาประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ที่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้งาน
ได้หลากหลาย ประกอบด้วยต่างหู สร้อยคอ และเข็มกลัด ดังนี้
1 การประดิษฐ์ เครื่ องประดับสตรีปรับเปลีย่ นรู ปแบบจากตอกไม้ ไผ่ ด้วยเทคนิคการจักสาน การ
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ประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน ผลดาเนินการดังนี้
1.1 การสานลายดอกพิกุลลายไทย การขึ้นรู ปแผ่นลายสาน โดยการทาเส้นตอกสี ดามาลาย
เป็ นลายชะลอม การสานตอกยอน ใช้ตอกสี ธรรมชาติ สอดตามช่อง แนวตั้ง และแนวทแยงซ้ายและขวา การสาน
ตอกทาบ ใช้เส้นสี เหลืองทาบเพื่อให้มีลายช่องของตัวลายดอก สอดทแยงซ้ายและขวาให้เป็ นลายข้าวหลามตัด การ
สานตอกยอด ใช้ตอกสี แดงเป็ นลายดอกตรงกลางลายสอดตามช่อง แนวนอน และแนวทแยงซ้ายและขวา
1.2 แพทเทิร์นเครื่ องประดับ ชิ้นที่ 1 ตัดรู ปทรงสี่ เหลี่ยมคางหมู โดยตัดด้านบนและด้านล่าง
ให้โค้ง ชิ้นที่ 2 ตัดรู ปทรงสามเหลี่ยมโดยให้ดา้ นใดด้านหนึ่ งโค้งออกมา ชิ้นที่ 3 ตัดรู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าโดยให้
รู ปทรงข้างซ้ายเล็กและข้างขวาใหญ่ ชิ้นที่ 4 ตัดรู ปทรงพระจันทร์เสี้ ยว ให้มีขนาดความกว้าง เท่ากับส่ วนล่างของชิ้น
ที่ 1
1.3 การทาแลคเกอร์ แผ่นสาน
1.4 การตัดแผ่นสานตามรู ปแบบแพทเทิร์นที่วาด ตัวเรื อนสร้อยชิ้นที่ 1 จานวน 1 ชิ้น ตัวเรื อน
ชิ้นที่ 2 จานวน 2 ชิ้น ตัวเรื อนชิ้นที่ 3 จานวน 2 ชิ้น และตัวเรื อนชิ้นที่ 4 จานวน 1 ชิ้น และทากาวเก็บขอบชิ้นงาน
1.5 การทาขอบ การทาเอาเม็ดเงิน 100% มาผสม ให้ได้ 92.5% หรื อจะให้เปอร์เซ็น สู งกว่านั้น
ก็ได้ ส่วนผสม ใช้ทองแดง เงินร้อย 100 กรัม ผสม 6.5 กรัม ผสมเสร็จนาเอามาหลอมเทแผ่น รี ดให้เป็ นแผ่นบางตาม
ขนาด ตัวงาน จากนั้นนามาดัดขอบให้ได้พอดีกบั ตัวงานที่จะใส่ กรอบ กินน้ าประสาน เจาะรู เลื่อยเปิ ดหน้า ทาหน้า
เสร็ จ ทาแผ่นหลัง เจาะรู ให้เหลือขอบ เสร็ จแล้วนาแผ่นหน้า มาติดห่ วงนอน เรี ยงให้ได้ระดับ เมื่อติดเสร็ จ งานดู
เข้าทรงแล้ว ขัดกระดาษทรายลงลูกยาง และชุบทอง
1.6 การประกอบส่ วนตัวเรื อน โดยใช้ห่วงทองเป็ นตัวเกี่ยวตัวเรื อนแต่ละชิ้น ตัดโซ่ทองตามที่
ต้องการ ใช้ห่วงทองเกี่ยวตัวเรื อนสร้อยกับ โซ่ทองให้ติดกัน ต่อมาประกอบตัวเข็มกลัด โดยใช้ห่วงทองเกี่ยวกับตัว
เข็มกลัดและตะขอเกี่ยวทั้ง 2 ข้าง และประกอบตุง้ ติ้ง โดยใช้ห่วงทองดัดให้พอดีกบั รู ลูกปัดทองจากนั้นใช้ห่วงทอง
ต่อกับโซ่ทอง นาตุง้ ติ้งมาประกอบกับเข็มกลัด
1.7 การประกอบตัวเรื อน การติดดอกสานตอกไม้ไผ่ โดยตัดลวดแล้วเสี ยบข้างล่างดอก
จากนั้นติดดอกสานตอกไม้ไผ่โดยใช้กาวปื นติดกับตัวเรื อนสร้อยตามที่ออกแบบ
1.8 การเก็บรายละเอียดของตัวเรื อนสร้อย ต่างหู และเข็มกลัด

สร้อยคอ

ต่างหู

เข็มกลัด

รู ปที่ 2 ส่วนประกอบเครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน
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รู ปที่ 3 ผลงานสาเร็ จ
2 การวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จานวน 50 คน
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 100 ผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นช่วงอายุ 20 - 29 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 62 รองลงมาคือ ช่วงอายุ น้อยกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 30 - 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16 และช่วงอายุ 40
ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 2 ตามลาดับ ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 52 รองลงมาคือ
ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 46 และสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 2 ตามลาดับ อาชีพ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 46 รองลงมาคือ อื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 30 ข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 12
พนัก งานเอกชน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6 ธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 4 และพนัก งานรั ฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 2
ตามลาดับ รายได้ ส่ วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 76 รองลงมาคือรายได้ 15,001-25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 22 และรายได้ 35,001-45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่มีต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
จากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิ คการจักสาน มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามแบบตราส่ วน จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรู ปแบบ
ของเครื่ องประดับ ด้านวัสดุ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านราคา ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย พบว่า
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน ด้านรู ปแบบของเครื่ องประดับ
ระดับความพึง
พอใจ
1) ความเหมาะสมของขนาด และสัดส่วน
4.74
มากที่สุด
2) สี สันของผลิตภัณฑ์
4.64
มากที่สุด
3) ลวดลายของผลิตภัณฑ์
4.78
มากที่สุด
4) ความสวยงามและทันสมัยของผลิตภัณฑ์
4.72
มากที่สุด
รวม
4.72
มากที่สุด
สรุ ปตารางที่ 1 ด้านรู ปแบบของชุดเครื่ องประดับ โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78
ข้ อมูลด้ านรู ปแบบของชุดเครื่ องประดับ

̅
ค่าเฉลีย่ 𝒙

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
จากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน ด้านวัสดุ
ระดับความพึง
̅
ข้ อมูลด้ านวัสดุ
ค่าเฉลีย่ 𝒙
พอใจ
1) ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้
4.64
มากที่สุด
2) ความแปลกใหม่ของวัสดุ
4.72
มากที่สุด
3) ความแข็งแรงและความคงทนของวัสดุ
4.56
มากที่สุด
รวม
4.64
มากที่สุด
สรุ ปตารางที่ 2 ด้านวัสดุจ โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความแปลกใหม่ของวัสดุ อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
จากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน ด้านประโยชน์ใช้สอย
ระดับความพึง
̅
ข้ อมูลด้ านประโยชน์ ใช้ สอย
ค่าเฉลีย่ 𝒙
พอใจ
1) การสวมใส่ ไปงานเลี้ยงสังสรรค์
4.50
มากที่สุด
2) การสวมใส่ในชีวิตประจาวัน
3.96
มาก
3) การนาไปเป็ นของขวัญที่ระลึก
4.66
มากที่สุด
รวม
4.37
มากที่สุด
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สรุ ปตารางที่ 3 ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านการนาไปเป็ นของขวัญที่ระลึก
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
จากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน ด้านราคา
ระดับความพึง
̅
ข้ อมูลด้ านราคา
ค่าเฉลีย่ 𝒙
พอใจ
1) ราคา 3,900 บาท
4.24
มากที่สุด
2) ราคา 4,900 บาท
3.16
ปานกลาง
3) ราคา 5,900 บาท
3.70
ปานกลาง
รวม
3.70
ปานกลาง
สรุ ปตารางที่ 4 ด้านราคาโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านราคา 3,900 บาท อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
จากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน ด้านช่องทางสถานที่จดั จาหน่าย
ระดับความพึง
̅
ข้ อมูลด้ านช่ องทางและสถานที่จัดจาหน่ าย
ค่าเฉลีย่ 𝒙
พอใจ
1) ร้านขายของที่ระลึก
4.50
มากที่สุด
2) ร้านขายผลิตภัณฑ์ OTOP
4.70
มากที่สุด
3) ร้านขายเครื่ องประดับ
4.74
มากที่สุด
4) ร้ า นออนไลน์ เช่ น หน้า เว็บ เพจ Facebook
Line และ Instagram
4.64
มากที่สุด
รวม
4.64
มากที่สุด
สรุ ปตารางที่ 5 ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่ายโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านร้าน
ขายเครื่ องประดับ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74
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สรุปผลและอภิปรายผล
1 สรุปผล
1.1 สรุ ปผลการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิ คการจักสาน
ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คน ส่ วนใหญ่เลือกรู ปแบบที่ 2 โดยใช้เหตุผลว่า รู ปแบบดูสบายตา น่าสวมใส่
สามารถใส่ได้หลากหลาย มีความเรี ยบง่ายของรู ปทรง ที่จะส่ งเสริ มให้งานจักสานมีความโดดเด่น เห็นได้ชดั และมี
ความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คในการจัดทางานจริ ง การใช้สีธรรมชาติ สี แดง สี ดา สี เหลือง เป็ นสี ที่มีความโดดเด่น
โทนสี เหมาะกับผ้าไทยที่มีในประเทศ รวมถึงมีความเรี ยบง่ายมากพอที่จะใช้กบั เครื่ องแต่งกายร่ วมสมัยได้ และเข้า
เสื้ อผ้าได้ทุกแบบ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบมีความเหมาะสมกับการประกอบตัวเรื อนทั้งหมด ข้อเสนอแนะ ในด้าน
ของการเก็บขอบชิ้นงานโดยเปลี่ยนจากหวายเป็ นเงินเพราะว่าการเก็บขอบหวายจะมีปัญหาในการสานที่ยากอาจทา
ให้ชิ้นงานผิดรู ปแบบ และเครื่ องประดับจะมีน้ าหนักเบาไม่แข็งแรงเท่ากับการเก็บขอบด้วยเงิน ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผูว้ ิจัย ได้นาเสนอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ นมาปรั บปรุ งเพิ่ ม เติ ม การประดิ ษ ฐ์ เครื่ องประดับ สตรี
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน ใน รู ปแบบ SKETCH DESIGN แบบที่ 2 ดังนี้ ด้านของ
การเก็บขอบของเครื่ องประดับโดยการใช้เงินในการเก็บขอบ เพื่อให้เครื่ องประดับมีความแข็งแรงคงทน
1.2 สรุ ปผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อชิ้นงานเครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจาก
ตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 50 คน สามารถสรุ ป
ผลได้ ดังนี้
1.2.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 100 อายุ ผูต้ อบส่ วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 62 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 52 อาชีพ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพนัก ศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 46 รายได้ ส่ วน
ใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 76
1.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจาก
ตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิ คการจักสาน จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรู ปแบบของเครื่ องประดับ ด้านวัสดุ ด้านประโยชน์ใช้
สอย ด้านราคา ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย ดังนี้
ด้านรู ปแบบของชุดเครื่ องประดับ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ แสดงให้เ ห็ น ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจ โดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจด้า นลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมาด้านความเหมาะสมของขนาดและสัดส่ วน อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 ด้านความสวยงามและทันสมัยของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 และ
ด้านสี สันของผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 ตามลาดับ
ด้านวัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแสดงให้เห็ นว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความแปลกใหม่ของวัสดุ อยู่ในระดับ
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มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 รองลงมาด้านความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ อยู่ในระดั บมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 และด้าน
ความแข็งแรงและความคงทนของวัสดุ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 ตามลาดับ
ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแสดง
ให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยส่ วนใหญ่มีค วามพึงพอใจในด้านการนาไปเป็ นของขวัญที่ระลึก
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาด้านการสวมใส่ ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.5 และด้านการสวมใส่ในชีวิตประจาวัน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ตามลาดับ
ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.7 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแสดงให้เห็ นว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านราคา 3,900 บาท อยูใ่ นระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาด้านราคา 4,900 บาท อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16 และด้านราคา 5,900 บาท อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.7 ตามลาดับ
ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ แสดงให้ เ ห็ น ว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจ โดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในด้า นร้ า นขาย
เครื่ องประดับ อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 รองลงมาด้านร้านขายผลิตภัณฑ์ OTOP อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.7 ด้านร้านออนไลน์ เช่น หน้าเว็บเพจ Facebook Line และ Instagram อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64
และด้านร้านขายของที่ระลึก อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.5 ตามลาดับ
2 อภิปรายผล
2.1 การประดิ ษ ฐ์เครื่ อ งประดับ สตรี ป รั บเปลี่ ย นรู ปแบบจากตอกไม้ไ ผ่ด้วยเทคนิ คการจัก สาน ผล
การศึ กษาพบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้ง 5 คน ส่ วนใหญ่เลื อกรู ปแบบที่ 2 โดยใช้เหตุผลว่า รู ปแบบดู สบายตา น่ าสวมใส่
สามารถใส่ได้หลากหลาย มีความเรี ยบง่ายของรู ปทรง ที่จะส่ งเสริ มให้งานจักสานมีความโดดเด่น เห็นได้ชดั และมี
ความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คในการจัดทางานจริ ง การใช้สีธรรมชาติ สี แดง สี ดา สี เหลือง เป็ นสี ที่มีความโดดเด่น
โทนสี เหมาะกับผ้าไทยที่มีในประเทศ รวมถึงมีความเรี ยบง่ายมากพอที่จะใช้กบั เครื่ องแต่งกายร่ วมสมัยได้ และเข้า
เสื้ อผ้าได้ทุกแบบ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบมีความเหมาะสมกับการประกอบตัวเรื อนทั้งหมด ข้อเสนอแนะ ในด้าน
ของการเก็บขอบชิ้นงานโดยเปลี่ยนจากหวายเป็ นเงินเพราะว่าการเก็บขอบหวายจะมีปัญหาในการสานที่ยากอาจทา
ให้ชิ้นงานผิดรู ปแบบ และเครื่ องประดับจะมีน้ าหนักเบาไม่แข็งแรงเท่ากับการเก็บขอบด้วยเงิน
2.2 การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการเครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอก
ไม้ไ ผ่ด้ว ยเทคนิ ค การจัก สานความพึ ง พอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ มี ต่ อ การประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งประดับสตรี
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรู ปแบบของเครื่ องประดับ ด้าน
วัสดุ ด้านประโชน์ใช้สอย ด้านราคา ด้านช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย ดังนี้
2.2.1 ด้า นรู ป แบบของชุ ด เครื่ อ งประดับ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การ
ประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน โดยรวมด้านรู ปแบบของชุด
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เครื่ องประดับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ โดยส่ วนใหญ่มี ความพึงพอใจด้านลวดลายของผลิ ตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78
ค่าเฉลี่ยด้านรู ปแบบเครื่ องประดับสตรี น้ ี มากกว่า โครงงานพิเศษเรื่ องการประดิษฐ์ชุดเครื่ องประดับจากเปลื อกกุง้
ขาว ที่ ค วามสวยงามของเรื่ องประดับ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.30 (ณัฎศรา และจันทร์ ธิ มาพร, 2561) ค่าเฉลี่ ย ด้านรู ปแบบ
เครื่ องประดับสตรี น้ ี มากกว่า โครงงานพิเศษเรื่ องการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบด้วยกระจก
ล้านนา มีค่าเฉลี่ย 4.68 (ณัฐพงศ์ และเสกสรร, 2562) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจาก
ตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน มีความปราณีตสวยงาม รู ปแบบดูสบายตา น่าสวมใส่ และมีลวดลายของผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นเอกลักษณ์ในการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี
2.2.2 ด้านวัสดุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิ คการจักสาน โดยรวมด้านวัสดุ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน
ความแปลกใหม่ของวัสดุ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 ค่าเฉลี่ยด้านวัสดุนอ้ ยกว่า โครงงานพิเศษเรื่ อง การ
ประดิษฐ์ชุดเครื่ องประดับจากเปลือกกุง้ ขาว ที่มีความแปลกใหม่ของวัสดุ มีค่าเฉลี่ย 4.77 (ณัฎศรา และจันทร์ธิมาพร
, 2561) ค่าเฉลี่ยด้านวัสดุน้ ี มากกว่า โครงงานพิเศษเรื่ อง การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบด้วย
กระจกล้านนา ที่ดา้ นความเหมาะสมของวัสดุ มีค่าเฉลี่ย 4.52 (ณัฐพงศ์ และเสกสรร, 2562) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน มีการนาตอกไม้ไผ่เป็ นวัสดุพ้นื บ้านที่มี
อยู่ใ นจัง หวัด จึ ง คิ ดนามาสานเป็ นเครื่ อ งประดับ สตรี เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และความแปลกใหม่ จึ งอาจทาให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ มองว่ามีความเหมาะสมในการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอก
ไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน
2.2.3 ด้า นประโยชน์ ใ ช้ ส อย พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การประดิ ษ ฐ์
เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน โดยรวมในด้านประโยชน์ใช้สอย อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในด้านการนาไปเป็ นของขวัญที่ ระลึก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 ค่าเฉลี่ยด้าน
ประโยชน์ใช้สอยนี้นอ้ ยกว่า โครงงานพิเศษเรื่ อง การประดิษฐ์ชุดเครื่ องประดับจากเปลือกกุง้ ขาว ที่ของขวัญที่ระลึก
มีค่าเฉลี่ย 4.53 (ณัฎศรา และจันทร์ธิมาพร, 2561) ค่าเฉลี่ยด้านประโยชน์ใช้สอยนี้ นอ้ ยกว่า โครงงานพิเศษเรื่ อง การ
ประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบด้วยกระจกล้านนา ที่ ดา้ นการสวมใส่ ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ มีค่าเฉลี่ย
4.44 (ณัฐพงศ์ และเสกสรร, 2562) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเครื่ องประดับ เหมาะแก่นาไปมอบเป็ นของที่ระลึก หรื อของ
ฝาก และเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
2.2.4 ด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน โดยรวมในด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.7
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน
ราคา 3,900 บาท อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 ค่าเฉลี่ยด้านราคานี้มากกว่า โครงงานพิเศษเรื่ อง การประดิษฐ์
ชุดเครื่ องประดับจากเปลือกกุง้ ขาว ที่ราคา 1,499 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.83 (ณัฎศรา และจันทร์ ธิมาพร, 2561) ค่าเฉลี่ย
ด้านราคานี้ มากกว่า โครงงานพิเศษเรื่ อง การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบด้วยกระจกล้านนา ที่
ราคา 2,999 บาท มีค่าเฉลี่ย 4.20 (ณัฐพงศ์ และเสกสรร, 2562) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเป็ นราคาที่เหมาะสมไม่แพง
จนเกินไปสามารถเข้าถึงและจับต้องได้สาหรับงานประดิษฐ์
2.2.5 ด้านช่องทางสถานที่จดั จาหน่าย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์
เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากตอกไม้ไผ่ดว้ ยเทคนิคการจักสาน โดยรวมในด้านช่องทางและสถานที่จดั
จาหน่าย อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านร้านขายเครื่ องประดับ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 ค่าเฉลี่ยด้าน
ช่องทางสถานที่จดั จาหน่าย นี้ มากกว่า โครงงานพิเศษเรื่ อง การประดิษฐ์ชุดเครื่ องประดับจากเปลือกกุง้ ขาว ที่ร้าน
ขายผลิตภัณฑ์ OTOP มีค่าเฉลี่ย 4.33 (ณัฎศรา และจันทร์ธิมาพร, 2561) ค่าเฉลี่ยด้านช่องทางสถานที่จดั จาหน่ ายนี้
น้อยกว่า โครงงานพิเศษเรื่ อง การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี ปรับเปลี่ยนรู ปแบบด้วยกระจกล้านนา ที่ร้านขาย
เครื่ องประดับ มีค่าเฉลี่ย 4.96 (ณัฐพงศ์ และเสกสรร, 2562) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเครื่ องประดับสตรี อาจทาให้
กลุ่มเป้าหมายมองว่าควรขายในร้านเครื่ องประดับ
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง การสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาโคมไฟรู ปแบบ
ธรรมชาติเพื่อนามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟจักสาน 2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลายจักสานเพื่อ
นามาใช้พฒั นาผลงานโคมไฟจักสานให้มีรูปแบบร่ วมสมัย 3) เพื่อสร้างสรรค์โคมไฟจากเทคนิ คจักสานรู ปแบบ
จินตนาการจากธรรมชาติในรู ปแบบโคมไฟติดผนัง
กลุ่มตัวอย่างและผูเ้ ชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์ จานวน 1 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบจานวน 1 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเครื่ องจักสานจานวน 1 คน และผูท้ ี่มีความสนใจ
ในผลิตภัณฑ์โคมไฟจักสานรวม 100 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ใ นการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
ผลวิจยั พบว่า โคมไฟรู ปแบบธรรมชาติที่นามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟจักสาน ต้อง
สามารถใช้งานได้จริ งมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีการจัดวางลวดลายจักสานในชิ้นงานได้อย่างประณี ต
สวยงาม ส่ วนเทคนิ คการจักสาน มีการจัดวางลวดลาย การใช้สีได้อย่างมีอตั ลักษณ์และคุณค่า โดยลวดลายพื้นฐาน
เป็ นลายแม่บทที่นามาใช้เป็ นลวดลายต้นแบบในการจัดวางลวดลายด้วยรู ปแบบการสานขัดทั้งแนวตั้งและแนวนอน
สลับกันได้อย่างสวยงาม และการสร้างสรรค์โคมไฟเทคนิ คจักสานรู ปแบบจินตนาการจากธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อ
การใช้งานมีความสะดวกสบาย ด้วยการออกแบบให้มีเส้นโค้งในจุดเชื่อมต่อวัสดุเข้าด้วยกัน และออกแบบแสง
สว่างเป็ นจังหวะตามโครงสร้างของรู ปทรงโคมไฟให้มีความงามด้วยจังหวะลีลาของเส้นสายของรู ปทรงโคมไฟได้
อย่างสวยงาม
คาสาคัญ: โคมไฟ จักสาน รู ปแบบธรรมชาติ การสร้างสรรค์
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Abstract
The objectives of the research were to: 1) study lamps in natural patterns to be used in the creative design
of wicker lamps, 2) study the basketry patterns to be used in the development of wicker lamps in a contemporary
style, and 3) create a lamp from natural imagination weaving technique in the form of a wall lamp.
The sample group and experts used in this research consisted of 1 visual arts specialist, 1 design specialist,
1 basketry specialist, and 100 people who were interested in wicker lamp products. The research instruments were
interview forms and questionnaire on satisfaction towards creating a natural wicker lamp.
The research results revealed that natural lamps used in the creative design of wicker lamps must be
practical, convenient, and easy to use. The basketry patterns in the workpieces are arranged neatly and beautifully.
The technique of weaving are patterns and colors that can be used with uniqueness and value. The basic pattern
was a master pattern that was used as a prototype in the layout of the pattern with beautiful interchangeable vertical
and horizontal weave patterns. The arrangement of the patterns and the use of color with identity and value.
Creating the lamps with wicker technique in the form of imagination from nature was needed to be easy and
convenient to use by designing a curve in the connection point of materials together and designing a rhythmic
lighting according to the structure of the shape and with the rhythm of the lines of the beautiful lamp shape.
Keywords: lamp, basketry, natural pattern, creativity
บทนา
ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิยมนาโคมไฟมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการตกแต่งอาคารบ้านเรื อน โคมไฟจึงมีความสาคัญ
ต่อที่พกั อาศัย ที่จะสะท้อนถึงความงามและความอบอุ่นด้วยการใช้แสงสว่างที่ได้จากหลอดไฟสะท้อนผ่านตัวโคม
ไฟและเกิดทิศทางของแสงไฟที่สวยงามและเหมาะสมต่อการนาไปใช้งานในสถานที่ น้ นั ๆ ตามประโยชนื ใช้สอย
และความจาเป็ นของหน้าที่ที่กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแต่ละประเภท
โคมไฟจักสาน เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้เทคนิค จักสาน ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาที่สืบทอดส่ งต่อกัน
มาจากรุ่ นสู่ รุ่น มี ก ารค้นพบหลัก ฐานเกี่ ย วกับการทาเครื่ องจัก สานของมนุ ษ ย์หลายแห่ ง ไม่ว่าจะเป็ นที่ อี ยิป ต์
แอฟริ กา อเมริ กา หรื อเอเชียพบว่า ในยุคหิน มนุษย์บริ เวณแหลมมาลายูได้รู้จกั การทาเครื่ องจักสานโดยนาเอาใบไม้
ชนิดหนึ่ง (fan-paten leaf) มาสานเป็ นภาชนะอย่างหนึ่งเรี ยกว่า “ล่วม” โดยกองรวมอยู่ในกลุ่มเครื่ องใช้ของคนตาย
สาหรับในประเทศไทยได้คน้ พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สาคัญเกี่ยวกับการทาเครื่ องจกสาน โดยพบเครื่ องจักสาน
ด้วยไม้ไผ่เป็ นลายขัดสองเส้น ในยุคหิ นใหม่มีอายุประมาณ 4000 ปี มาแล้วที่บริ เวณถ้าใน เขตอาเภอศรี ส วัส ดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี นับว่าเป็ นเครื่ องจักสานที่เก่าแก่กว่าเครื่ องจักสานที่พบจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ การจักสานคือ
การนาเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ฟาง ใบไม้ เชือก ป่ าน ปอ เถาวัลย์ ใบลาน ใบมะพร้าว กก คล้า
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กระจูด แหย่ง เตย ลาเจียก ย่านลิเภา มาประดิษฐ์เป็ นเครื่ องมือ ภาชนะ เครื่ องใช้ต่างๆ เครื่ องจักสานเป็ นผลผลิตทาง
ความคิดของมนุษย์ที่คิดขึ้น เพื่อช่วยให้ตนเองเกิดความสะดวกสบายต่อการดารงชีวิต (วัฒนะ จูฑะวิภาต,2552 : 58)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้คิดต่อยอดโดยการนาเอาเทคนิ คจักสานมาประยุคพัฒนาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และนาแสง
ไฟที่ เป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นส าหรั บ มนุ ษ ย์ มาสร้ า งแสงสว่า งเพื่ อประโยชน์ใ ช้ส อย และยังสามารถช่ วยสร้ างอารมณ์
ความรู ้สึก และบรรยากาศ ที่แตกต่างกันออกไปได้ ซึ่งโคมไฟก็เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสร้างความรู ้สึกเหล่านั้นได้
ด้วยเช่นกัน โคมไฟจึงมีหน้าที่ในการกาหนด หรื อบังคับทิศทางของแสงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ปั จจุ บ ันมี ก ารพัฒนาโคมไฟไปในรู ป แบบต่ า งๆ ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง ในการวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการ
สร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ ด้วยเทคนิ คจักสานซึ่งเป็ นลวดลายประจาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าและ
ยังเป็ นการส่ งเสริ ม หรื อเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ที่มีอยู่เดิ มให้มีรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลื อกในการ
บริ โภค
โดยการสร้างสรรค์ผลงานนี้ จะเป็ นผลงานที่ใช้เทคนิ คจัดสานมาผสมผสานรู ปแบบที่มีอยู่ในธรรมชาติมา
สร้างสรรค์ในรู ปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้หลักการออกแบบ และองค์ความรู ้จากทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง มา
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ โคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ ที่สะท้อนรู ปแบบภูมิปัญญากับธรรมชาติได้
อย่างลงตัวและสวยงาม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 ศึกษาโคมไฟรู ปแบบธรรมชาติเพื่อนามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟจักสาน
2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลายจักสานเพื่อนามาใช้พฒั นาผลงานโคมไฟจักสานให้มีรูปแบบร่ วมสมัย
3 เพื่อสร้างสรรค์โคมไฟจากเทคนิคจักสานรู ปแบบจินตนาการจากธรรมชาติในรู ปแบบโคมไฟติดผนัง
ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด้ านข้ อมูล
1.1 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคมไฟรู ปแบบธรรมชาติที่มีจาหน่ายอยู่ทวั่ ไปตามท้องตลาด ตามงาน
แสดงสิ นค้าของตกแต่งบ้าน และตามชุมชนจักสานพนัสนิคม
1.2 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการจักสานเพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
1.3 สร้างสรรค์โคมไฟจากเทคนิคจักสานรู ปแบบจินตนาการจากธรรมชาติ โดยผูว้ ิจยั เลือกศึกษาปลากัด นา
เอกลักษณ์ พฤติกรรม มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทโคมไฟติดผนังจานวน 5 ชิ้นงาน
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วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติน้ นั ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพโดยศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากภาคเอกสารเละข้อมูลภาคสนาม เพื่อรวบรวมข้อมูลและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับโคมไฟ
รู ปแบบธรรมชาติในการกาหนดทิศทางของและความเหมาะสมในการใช้แสงในชิ้นงาน และข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค
การจักสานซึ่งนามาใช้ร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบที่ทนั สมัยมีความสอดคล้องกับปัจจุบนั และมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อนาไปสู่ การสร้างสรรค์โคมไฟจากเทคนิ คจักสานรู ปแบบจินตนาการจากธรรมชาติ
จานวน 555 ชิ้นงาน โดยทดสอบความพึงพอใจ จากแบบร่ างโดยปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญชานาญการในด้านการจักรสาน
ด้านการออกแบบ ด้านทัศนศิลป์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ เหมาะสมและมีมีอตั ลักษณ์เฉพาะตนและแสดงถึงการอยู่
ร่ วมกันของธรรมชาติที่พ่ึงพาอาศัยกัน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
แนวคิดของ ปานฉัตท์ อินทร์คง (2559 : 15) กล่าวถึงการรู ้จกั เลือกใช้กรรมวิธีการออกแบบจากวัสดุต่างๆ
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของการใช้งานที่ มี ท้ งั ความงามและประโยชน์ใช้ส อยนอกจากนี้ ย งั
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งรู ปแบบ ผลงานหรื อสิ่ งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีความแปลกใหม่ท้ งั ทางด้านรู ปทรง
และความรู ้สึก โดยอาจพิจารณาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเมื่อผ่านการใช้งานด้วยระยะเวลาหนึ่งแล้วจะ
เกิดความเคยชินในรู ปแบบเดิมๆ จึงต้องมีการพัฒนารู ปแบบขึ้นตามความเหมาะสมกับกระแสนิ ยมในระยะเวลาที่
ต่างกัน
แนวคิดของ กาจร สุ นพงษ์ศรี (2559 : 11) กล่าวว่า คุณภาพ (quality) หมายถึงลักษณะที่เป็ นคุณของสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง หรื อลักษณะประจาบุคคลหรื อสิ่ งของ แบ่งออกเป็ นสองประเภท
1.คุณภาพปฐมภูมิ (Primary quality) เป็ นลักษณะคุณภาพหลัก เช่นรู ปร่ าง รู ปทรง การกินที่ในอากาศ การ
เคลื่อนไหว การหยุดนิ่ง สิ่ งเหล่านี้พบได้ในธรรมชาติ
2.คุณภาพทุติยภูมิ (Secondary quality) เป็ นลักษณะคุณภาพรองไม่มีอยู่ในสิ่ งนั้น เกิดคุณภาพขึ้นได้ข้ ึนอยู่
กับการรับรู ้ของผูห้ นึ่งผูใ้ ดรับรส
วิธีการดาเนินการวิจัย
1 สารวจเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางด้านเทคนิ ค รู ปแบบ การใช้วสั ดุ
และประเภทของโคมไฟที่มีอยู่ทวั่ ไปตามท้องตลาด โดยทาการศึกษาจากผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ โภค และบุคคลทัว่ ไป
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนามาใช้ในการออกแบบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
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2 ด าเนิ น การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการน าแนวคิ ด ทฤษฎี ม าผสมผสาน เพื่ อ น ามาสร้ า งสรรค์ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและทาการตรวจสอบประสิ ทธิภาพผลงานโดย การประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อ
นามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเฉพาะ
3 การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบเพื่อปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ทางด้านการออกแบบ ด้านการจัก
สาน ด้านทัศนศิลป์ เพื่อเป็ นการพัฒนาการจัดทาต้นแบบจานวน 5 ชิ้นงาน

รู ปที่ 1 แผนผังแสดงวิธีการดาเนินการวิจยั
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
1 กลุ่มประชากรที่ใช้ ในงานวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
1 โคมไฟ การศึกษากลุ่มประชากรโคมไฟนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาโดยการ เข้าร่ วมกิจกรรมงานการจัด
แสดงงาน และตามห้างสรรพสิ นค้าและร้านขายร้านค้าทัว่ ไป โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือกศึกษาโคมที่รูปแบบติดผนัง
และมีเอกลักษณ์เฉพาะของผูผ้ ลิตเป็ นหลัก
2 ลวดลายจัก สาน การศึ ก ษากลุ่ม ประชากร ลวดลายจัก สานนั้นผูว้ ิ จัย ได้ท าการศึ ก ษาโดยการเข้า พบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการจักสาน โดยการศึกษากระบวนการขั้นตอนในการสร้างสรรค์ลวดลายเพื่อนามาใช้ในการ
สร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
3 ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปจากผูป้ ระกอบการ ผูเ้ ข้าร่ วมงานและผูท้ ี่พกั อาศัยอยูใ่ นโรงแรม
และคอนโดต่างๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ที่เป็ นวัยทางานอายุ 30 ปี ขึ้นไป
2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมงาน ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่พกั อาศัยอยูใ่ นโรงแรมและคอนโดต่างๆ ในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล จานวน 100 คน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจในผลงานการสร้างสรรค์โคม
ไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ เพื่อนามาวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์กลุ่มประชากรโคมไฟ
รู ปแบบโคมไฟ
ผลการวิเคราะห์
1.โคมไฟติดผนัง
โคมไฟรู ปแบบติ ดผนัง มี การยกระดับเพื่อเป็ นการซ่ อนไฟไว้หลังชิ้ นงานเพื่อ
กาหนดทิศทางของแสงให้ออกทางด้านข้างและทาการสร้างพื้นผิวด้วยการนาเชือก
มาขดเพื่อให้เกิดลวดลายตามที่ตอ้ งการ

2.โคมไฟแขวนเพดาน

โคมไฟรู ปแบบแขวนเพดาน เป็ นโคมไฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็ นการนาเอา
วัสดุแผ่นทองเหลืองมาตัดดัดพับเป็ นรู ปทรงกรี บดอกไม้เพื่อนามาใช้เป้นตัวโคมทา
เกิดแสงสวางที่มีเงานและลวดลายที่สวยงาม

3.โคมไฟแขวนเพดาน

โคมไฟรู ปแบบแขวนเพดานเป็ นโคมไฟที่เป็ นการนาเอาตรอกไม้ไผ่มาถักมา
ร้อยในรู ปแบบของการร้อยพวงมาลัยและนามาประกอบกันเพื่อให้เกิดเป็ นตัวโคมที่
ใช้บดบังหรื อกาหนดการออกของแสงไฟจากลอดไฟ

4.โคมไฟตั้งพื้น

โคมไฟรู ปแบบตั้งพื้นเป็ นโคมไฟไม้ไผ่ทาสร้างโดยการผูกการมัดเพื่อเป็ นการ
ขึ้ นรู ป ทรงและลวดลายและมี ก ารนาเอาซี่ ไ ม้ไ ผ่ม าปะติ ดเพื่ อท าให้เกิ ดพื้ นผิ ว ที่ มี
เอกลักษณ์ทาแสงที่ออกมาเกิดลวดลายที่ตอ้ งการ

5.โคมไฟแขวนเพดาน

โคมไฟรู ปแบบแขวนเพดานเป็ นไฟที่สร้างสรรค์โดยการใช้หนังสัตว์มาตอกให้
ทะลุเพื่อให้เกิดลวดลายตามที่ตอ้ งการและนาไปพับเพื่อให้เป็ นโคมไฟซึ่ งการตอก
ลายนั้นจะทาให้แสงไฟที่ออกมานั้นเกิดลวดลายตามที่ได้ตอกลายไว้

สรุ ป การสร้างสรรค์โคมไฟรู ปแบบต่างๆนั้นเป็ นการสร้างสรรค์โคมไฟโดยการกาหนดทิศทางของแสง
หรื อลวดลายของแสงและเงาที่ ทอดผ่านออกมาจากตัวโคมที่ ผูส้ ร้ างสรรค์ได้ทาขึ้ นในรู ป แบบเฉพาะของแต่ ล ะ
เทคนิคที่แตกต่างกันออกไปการสร้างโคมไฟไม่เพียงแต่ที่จะให้แสงสว่างยังเป็ นการสร้างสรรค์เ พื่อให้แสงและเงาที่
ได้น้ นั ออกมาสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศ ความงามและอารมณ์และความรู ้สึกได้อีกด้วย
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์กลุ่มประชากรลายสาน
ลายสาน
ผลการวิเคราะห์
1.ลายขัด
ลายขัดเป็ นลายเริ่ มต้นของงานสานเกื อบทุก ชนิ ด ลัก ษณะ
ของลายขัดเป็ นการสร้างแรงยึดระหว่างกันด้วยการขัดกันของตอกหรื อ
วัสดุ อื่นด้วยการขัดกันระหว่างแนวตั้งหรื อแนวเส้นตั้ง และแนวนอน
หรื อ เส้ น นอนอาจจะขัด กัน ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งระหว่า งเส้ น ตอกเป็ นตา
สี่ เหลี่ยมเล็กหรื อใหญ่
2.ลายทแยง
ลายทแยงนี้ มีลกั ษณะการสานคล้ายการถัก ส่ วนมากจะใช้ตอกปื้ น
หรื อตอกเส้น แบนๆ บางๆ เพราะการสานลายชนิ ดนี้ตอ้ งการแผ่นทึบ ที่
มีความโค้งที่เป็ นผนังของภาชนะทรงกระบอกเป็ นส่ วนใหญ่ โครงสร้าง
ของลายทแยงมุมชนิดนี้จะเบียดตัวกันสนิทจนเกือบไม่มีช่องว่าง
3.ลายขด

ลายสานแบบขดนี้ ส่ ว นมากจะใช้ส านภาชนะ ซึ่ ง เป็ นการสาน
รู ป ทรงขึ้ นด้วยการขดตัวของวัส ดุ ซ้อนกันเป็ นชั้นๆ แล้วใช้ตัวกลาง
เชื่ อมถักเข้าด้วยการเย็บ หรื อถัก หรื อมัดระหว่างเส้นวัสดุซ่ ึ งอาจเป็ น
วัสดุที่ได้รับการถักเป็ นเส้น เป็ นริ้ วแล้ว หรื อเป็ นเส้นวัสดุธรรมดาๆที่ยงั
ไม่ได้ถกั ก็ได้

สรุ ป การสร้างสรรค์ลวดลายจักสานนั้นเป็ นการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ใช้สอย ซึ่ งการสานนั้นขึ้นอยู่กบั
การนาไปใช้ของผูท้ ี่ตอ้ งการจะใช้กบั สิ่ งของนั้นบ้างใช้เพื่อการตกแต่งเพิ่มมูลค่าหรื อความสวยงามแก่ผลิตภัณฑ์ที่
มีอยุเ่ ดิมจึงทาให้เทคนิคการสานนั้นมีการพัฒนาและต่อยอดขึ้นไปจากลวดลายเดิมที่มีอยู่
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้กาหนดขึ้นตามการประเมินประสิ ทธิผลของผลงานโคมไฟจัก
สานรู ปแบบจากธรรมชาติ เป็ นเครื่ องมือวัดประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาวิจยั 2 ชนิด คือ
1 แบบประเมินผลงานโคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ ผูเ้ ชี่ยวชาญจะเป็ นผูป้ ระเมินผลงานตามแนวคิด
ทางทัศ นศิ ลป์ ในขั้นตอนการคัดเลื อกภาพก่ อนนามาจัดแสดง และอี ก ส่ วนทาการประเมิ นจากผูเ้ ข้า ชมการจัด
แสดงผลงานโคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ ตามความรู ้สึกในการชมผลงาน ซึ่งแบบประเมินที่ผวู ้ ิ จยั สร้างขึ้น
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เป็ นแบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า แต่ละข้อประกอบด้วย มาตราประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert
Scale)
2 แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจต่ อผลงานโคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นแบบสารวจ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูเ้ ข้าชมการจัดแสดงผลงานโคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ ประเมินผลงานจริ ง ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สารวจความพึงพอใจต่อผลงานโคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ ในส่ วนนี้ เป็ นแบบ
วัดมาตราส่วนประมาณค่า แต่ละข้อประกอบด้วย มาตรประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด สาหรับผูต้ อบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นแบบบรรยาย
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ภาคเอกสาร
เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่ได้สืบค้นศึกษามาจาก เอกสาร ตารา บทความ ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และสื่ อออนไลน์ โดยการจัดกลุ่มแยกประเภทผลิตภัณฑ์โคมไฟที่แตกต่างกันออกไปโดยทาการเลือกประเภทโคม
ไฟติดผนัง ทาการกาหนดแนวคิดในการออกแบบโดนจาเเนกในเรื่ องวัสดุ และอุ ปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เพื่อนาใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ
2. ภาคสนาม
1) การลงพื้นที่สารวจตามร้านค้า แหล่งจาหน่ ายสิ นค้าโคมไฟ และตามสถานที่จดั งานต่างๆ โดย
การเก็บรู ปภาพโคมไฟชนิดต่างๆเพื่อนามาทาการวิเคราะห์
2) ทาการจดบันทึกข้อมูล รายละเอียด เทคนิคในการสร้างสรรค์โคมไฟ
3) การลงพื้นที่เพื่อสารวจ จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ จากผูเ้ ชียวชาญ บุคคล
ทั่วไปวัย ท างานอายุ3 0ปี ขึ้ นไป เพื่ อนามาวิ เคราะห์ ใ ช้ใ นการสร้ า งสรรค์โคมไฟจัก สานรู ป แบบจิ ตนาการจาก
ธรรมชาติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคเอกสาร ผูศ้ ึกษาได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากหนังสื อ เอกสาร นิ ตยสาร วารสารต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องและนามาทบทวน เพื่อหาเอกลักษณ์โดยการใช้ทฤษฎีและแนวคิดควบคู่ไปกับการออกแบบโดยยึดหลัก
กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน นามาใช้ในการสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม สอบถามข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสนทนา จากผูท้ ี่มีความรู ้และ
เชี่ยวชาญดังนี้
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วิเคราะห์รูปแบบ วัสดุ และเทคนิค ที่ใช้ในการสร้างสรรค์โคมไฟ
วิเคราะห์ลวดลาย เทคนิค ที่ใช้ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
วิเคราะห์เอกลักษณ์ดา้ นการใช้งานเกี่ยวกับความงามในการใช้งานผลิตภัณฑ์
สรุปการคัดเลือกรู ปแบบภาพร่ างและลายสานผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 3 สรุ ปความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
ผศ.ปรีดา บุญยรัตน์
คุณคมกฤช บริบูรณ์
ผศ.ดร.อรัญ วาณิชกร
ความคิ ด เห็ น เรื่ อง การสร้ า ง ความเห็นเรื่ อง เทคนิคการสาน ความคิดดเห็นเรื่ อง การตัดทอ
รู ปแบบผลงานให้ เ กิ ด ความ การเก็บรายระเอียดในส่วนของ รู ปทรง โดยการดึงจุดเด่นของ
น่ า สนใจและสร้ า งจุ ด เด่ น ใน ขอบชิ้นงานควรมีเทคนิคที่แต่ง ปลากั ด มาน าเสนอด้ ว ยการ
ผลงานโดยการใช้ลวดลาย วัสดุ ต่า งกันเพื่ อใช้เสริ มความสวย ลดหลั่น ในบางจุ ด เพื่ อ สร้ า ง
ขนาดวัสดุที่แตกต่างกัน การจัด งานและความเป็ นระเบี ย บ จุ ด เด่ น ในจุ ด นั้ น และการขึ้ น
จัง หวะหาช่ องวางในการสาน เรี ย บร้ อ ยของตัว ชิ้ น งาน การ โมเดลเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์
เพื่ อเป็ นการก าหนดทิ ศทาง ที่ เลื อ กใช้ สี เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลต่ อ ผลงาน โดยการสร้ างรู ปแบบ
จะท าให้แ สงส่ อ งผ่า นออกมา ผลงานทั้ง ในการเปิ ดใช้ ง าน ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามมิ ติ เพื่ อ จะได้
จากตัว ชิ้ น งานในตอนเปิ ดใช้ และปิ ดการใช้ง านเพื่ อ ให้ ใ ห้ น าไปใช้ ต่ อ ยอดในการผลิ ต
งานของผลิตภัณฑ์
สึ กว่ า ผลงานได้ ท างา น อยู่ ชิ้ น งานโดยจะเห็ น จุ ด เด่ น จุ ด
ตลอดเวลา การเลือกวัสดุที่แตก ด้ อ ยได้ ง่ า ยกว่ า แบบร่ างใน
กัน หรื อลักษณะของวัสดุที่ไม่ แผ่นกระดาษ
เหมือนกัน เช่นการใช้เส้นแบน
หรื อเส้นกลมเพื่อให้เกิดความ
แตกต่างกันในผลงาน
ตารางที่ 4.3 ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
สรุปข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกแบบร่ าง
การสร้างสรรค์ผลงานมีการปรับปรุ งแก้ไข้ในส่ วนของการสร้างจุดหน้าสนใจให้มากกว่าหนึ่งจุด และการ
เลือกใช้วสั ดุที่แต่งต่างกันออกไปเพื่อไม่ให้ผลงานเกิดความไม่น่าสนใจ ข้อควรระวังในการใช้เทคนิคด้วยรู ปแบบที่
มีความสับซ้อนอาจจะทาให้ผลงานออกมาไม่สวยงามทาให้เกิดจุดบกพร่ องได้ และในการสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟ
จักสานรู ปแบบธรรมชาติ น้ ัน ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนใหญ่ให้คาแนะนาถึ งเรื่ องการใช้วสั ดุ ที่มีความแตกต่างกันในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้สามารถนามาใช้กบั โคงสร้างที่ผวู ้ ิจยั ใช้ได้จริ งและเกิ ดปัญหาในขณะสร้างสรรค์ผลงานให้
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น้อยที่สุด การใส่ ใจเรื่ องรายละเอียดหลังจากที่ทาจุดที่ใหญ่ๆแล้วจะเจอปั ญหาตรงเรื่ องการทาเส้นตั้ง ในบริ เวณส่ วน
เว้าส่วนโค้ง การสร้างลวดลายที่ทาให้ช่วยเกิดแสงและเงาในเวลาใช้งานรวมถึงการใช้หลักการทางทัศนศิลป์ ในการ
จัดองค์ประกอบ ในเรื่ อง เส้น สี รู ปแบบ รู ปทรง และการจัดวางเพื่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของผลงาน และช่วยสร้างอารมณ์และความรู ้สึกต่อการใช้งานของผูบ้ ริ โภค
สรุปผลค่ าเฉลีย่ ผู้บริโภคต่ อผลงานการสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
ตารางที่ 4 สรุ ปผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
รายการประเมิน

ผลค่าเฉลีย่

1. รู ปแบบผลิตภัณฑ์ โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
1.1 รู ปแบบสามารถใช้งานได้จริ ง
1.2 รู ปแบบมีความเฉพาะตัวในระดับใด
1.3 รู ปแบบง่ายต่อการใช้สอย
1.4 รู ปแบบมีความแตกต่างจากรู ปแบบอื่นที่เคยพบเห็น
1.5 รู ปแบบมีการนาเสนอลวดลายจักสานในระดับใด
2. ความงามในผลิตภัณฑ์ โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
2.1 ความงามในด้านรู ปแบบรู ปทรง
2.2 ความงามมีความแตกต่างจากรู ปแบบที่เคยพบ
2.3 ความงามในด้านลวดลายจักสาน
2.4 ความงามในด้านสี สัน
2.5 ความงามในรู ปลักษณ์ที่ทรงคุณค่า
3. การใช้ งาน
3.1 ง่ายต่อการติดตั้ง
3.2 มีความปลอดภัย
3.3 น้ าหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
3.4 สะดวกต่อการทาความสะอาด
3.5 สะดวกต่อการบารุ งรักษา
4. ประโยชน์ ใช้ สอย
4.1 ให้แสงสว่างที่เพียงพอ
4.2 มีสีสันที่สวยงาม
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4.43 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 3
3.40 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 5
4.47 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 1
4.30 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 4
4.60 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 2
4.47 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 1
3.87 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 4
4.53 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 2
3.63 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 5
4.20 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 3
4.00 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 2
3.73 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 4
4.27 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 1
3.53 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 5
3.87 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 3
4.80 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 1
3.20 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 3
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รายการประเมิน

ผลค่าเฉลีย่

4.3 มีลวดลายที่สวยงาม
4.40 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 2
4.4 มีความร่ วมสมัย
4.40 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 2
4.5 มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
4.40 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 2
5. การบารุงรักษา
5.1 การบารุ งรักษา หลอดไฟ
4.40 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 3
5.2 การบารุ งรักษา วัสดุเหล็ก
3.20 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 5
5.3 การบารุ งรักษา หนังเส้น
4.37 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 4
5.4 การบารุ งรักษา สวิตช์ไฟ
4.47 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 2
5.5 การบารุ งรักษา ปลัก๊ , สายไฟ
4.57 มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่ 1
การวิเคราะห์ รูปแบบโคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นาข้อมูลด้านต่าง ๆ มาใช้สรุ ปการวิเคราะห์ รู ปแบบและที่มาในการ
สร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ การสร้ างสรรค์ผลงานเป็ นขั้นตอนการวิ เคราะห์ โ ดยใช้
หลักการออกแบบโคมไฟเพื่อเกิ ดความงานจากแสงและเงาที่ผลาดผ่านออกมาจากตัวโคม โดยใช้เทคนิคจักสานใน
การสร้างโคมไฟ และอริ ยาบทของปลากัดกึ่งนามมธรรมมาใช้ในการเป็ นต้น และได้นามาทาการวิเคราะห์ในการ
สร้างผลงาน ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยในการสร้างสรรค์ผลงานผูว้ ิจยั จะต้องคานึงถึงความงาม ความสะดวก
ความปลอดภัย และง่ายต่อการบารุ งรักษา

รู ปที่ 2 แผนผังแสดงกรอบแนวความคิดในการออกแบบ
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กรอบแนวคิดในการออกแบบ
การสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบจากธรรมชาติน้ นั เป็ นการเป็ นงานออกแบบทางการตกแต่งหรื อความ
งาม (Decorative-Aesthetic) ซึ่งเป็ นการออกแบบที่ไม่มีกลไกลภายใน โดยเนื้อหาความสาคัญของงานออกแบบกลุ่ม
นี้ จาเป็ นต้องสร้างให้เกิดความงามและความรู ้สึกชื่นชมต่อลักษณะรู ปทรงที่ปรากฏ โดยการสร้างสรรค์ผลงานนั้น
เป็ นการนาเอาเทคนิ คจักสานมาสร้ างสรรค์ผลงาน ซึ่ งเทคนิ คจักสานนั้น เป็ นเทคนิ คที่ มีมายาวนานเดิ มเป็ นการ
สร้างสรรค์ข้ ึนมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยจนถึงปั จจุบนั และมีการนามาพัฒนาสาหรับนาไปใช้เพื่อตกแต่งเพื่อให้เกิด
ความงาม
การสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟจักสานนั้นเป็ นการนาเอาลวดลายที่ มีอยู่ในท้องถิ่ นมาสร้ างสรรค์ผ ลงาน
เพื่อให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ชุมชน ซึ่ งลวดลายที่จะเลือกนามาสร้างสรรค์ผลงานจะเป็ น ลายขัด ซึ่ งรู ปแบบใน
การสร้างสรรค์น้ นั เป็ นการนาเอารู ปแบบธรรมชาติมาสร้างสรรค์โดยใช้ การตัดทอนรู ปทรง ในรู ปแบบกึ่งนามธรรม
โดยการใช้หลักการออกแบบ และทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กบั การออกแบบผลงานการสร้างสรรค์โคมไฟจัก
สานเพื่อให้เกิดอัตลักณ์เฉพาะตน
การสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ
การสร้างสรรค์โคมไฟเทคนิคการขึ้นโคงสร้างเป็ นการใช้เทคนิคการเชื่อม การดัดเหล็ก ซึ่งโคมไฟ
จะเป็ นรู ปแบบติดผนังประดับตกแต่งด้วยกระบวรการจักสาน โดยการสร้างสรรค์ผลงานจะยึดถึงความงาม ความ
ปลอดภัย ประโยชน์ใช้สอย ง่ายต่อการติดตั้งและการนาไปใช้งาน
1 อารมณ์ และความรู้ สึก การสร้างสรรค์ผลงานผูว้ ิจยั คานึ งถึงการนาไปใช้งานโดยการกาหนด
ทิศทางและปริ มาณของแสงที่ส่องสว่างผ่านตัวโคม ที่ตกแต่งด้วยเทคลายสานเพื่อให้เกิดช่องว่างทาให้แสงผ่าน
ออกมา ช่วยสร้างบรรยากาศ กระตุน้ อารมณ์และความรู ้สึกแก่ผบู ้ ริ โภค
2 ลักษณะภูมิปัญญาในการสร้ างสรรค์ เป็ นการนาเอาภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมจักสาน มา
ผสมผสานกับกระบวนการเทคนิ คสมัยใหม่ดว้ ยการเชื่อมเพื่อขึ้นโครงสร้าง เป้ นการถ่ายทอดและพัฒนา ความเป็ น
ภูมิปัญญาจักสาน และยังเป็ นการสนับสนุนส่ งเสริ มเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสาน
3 รู ปแบบธรรมชาติในการสร้ างสรรค์ผลงาน เป็ นการนาเอาอิริยาบถธรรมชาติของปลากัดมาใช้ต้ งั
ต้นในการออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบของผลงาน เนื่ องด้วยอุปนิ สัยของปลากัดเป็ นปลานักสู้ และมีความงามใน
การต่อสู้ดว้ ยจังหวะลีลาและสี สันที่มีความสวยงาม ปัจจุบนั มีการพัฒนาสายพันธุ์และส่ งเสริ มผลักดันให้เป็ นปลา
ประจาชาติของไทย
4 ทฤษฎี ศิลปะการลอกเลียนแบบ (Art as Imitation) การทาซ้ าในรู ปลักษณะของสิ่ งที่มีอยู่แล้ว
เป็ นรู ปลักษณ์ ที่รับรู ้ ด้วยประสาทสัมผัสกัน (ชะลูด นิ่ มเสมอ, 59, น. 9) เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานที่เลียนแบบ
อิริยาบทต่างๆของธรรมชาติปลากัด ด้วยการมองเห็นด้วยตาจึงนามาถอดรู ปแบบจัดองค์ประกอบในรู ปแบบเฉพาะ
โดยใช้หลักทัศนธาตุ มาควบคู่ในการสร้างสรรค์รูปแบบโคมไฟจักสาน
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5 ทฤษฎี การแทนที่ด้วยสิ่ งใหม่ (Substiute) การแทนที่ดว้ ยวัสดุ ขั้นตอน แหล่งพลังงาน สถานที่
วิธีการ เวลา อารมณ์ ความรู ้สึก เสี ยง ฯลฯ (อรัญ วานิชกร, 2559, น. 53) ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็ นการนาเอาวัสดุ
ทดแทนมาใช้ใ นการสร้ า งสรรค์ จากเดิ ม เป็ นการใช้วสั ดุ จ ากธรรมชาติ ผูว้ ิ จัย ได้ท ดสอบปรั บเปลี่ ย นเป็ นวัส ดุ
สังเคราะห์ เพื่อเป็ นการทดแทนจากวัสดุที่ใช้แล้วหมดไป แต่ยงั คงรักษาความเป็ นอัตลักษณ์ของงานศิลปะหัตกรรม
จักสานไว้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
6 ทฤษฎี ก ารเน้ น ความส าคั ญ (Emphasis) เป็ นหลัก ารจัด องค์ป ระกอบศิ ล ปะของการเน้ น
ความสาคัญ โดยการนาทัศนธาตุต่างๆ มาประกอบกัน เช่น สี รู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิว ให้ผลงานมีจุดเด่นและน่าสนใจ
(สมพร ธุรี, 2553, น. 43) เป็ นการเน้นความสาคัญของผลงานเพื่อให้ผลงานเกิดจุดเด่นและมีความน่าสนใจ เพื่อเป็ น
การบังคับให้เกิดมุมมองในผลงานจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในผลงาน ด้วยจังหวะและ
รู ปทรงที่ทาการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานเกิดความเป็ นรเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน

รู ปที่ 4 ภาพแสดงทิศทางการเน้นจุดสาคัญ
7 เทคนิคการสร้ างสรรค์ โคมไฟ เทคนิ คการขึ้นโครงสร้างและการสร้างสรรค์เพื่อการตกแต่งตัว
โคมไฟจักสานนั้นมี ความสาคัญต่อการสร้ างสรรค์ผลงาน เนื่ องจากการสร้ างผลงานต้องคานึ งถึ งความแข็งแรง
ทนทานและสะดวกแก่การบารุ งรักษา ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
เทคนิ คการขึ้นโครงสร้าง เทคนิ คการสร้างสรรค์ผลงานเป็ นการใช้กรรมวิธีการเชื่อมและการดัดเหล็ก ใน
ส่ วนของการดัดเหล็กนั้นจะดัดในส่ วนที่กาหนดให้มีส่วนเว้าและส่ วนโค้งเพื่อให้ผลงานเกิดมิติในส่ วนนั้นๆ การ
เชื่อมเป็ นใช้ความร้อนเพื่อทาให้เกิดการประสานกันของเหล็กที่ดดั เตรี ยมไว้
เทคนิ คการตกแต่งโคมไฟ เป็ นการนาเอาเทคนิ คทางด้านภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมการจักสานมาใช้ใน
ประดับตกแต่งตัวโคม เพื่อให้ในการบดบังและเกิดลวดลายจากแสงไฟที่จะสาดส่ องผ่านออกมาระหว่างช่องว่าง
ของลายสาน ช่วยสร้างบรรยากาศและความงามเมื่อแสงไฟตกกะทบบนพื้นผนังของห้องนั้นๆ ในขั้นตอนการสาน
ลายขัด จัดเป็ นลายแม่บทของการสานที่ เก่าแก่ที่สุดของมนุ ษย์เริ่ มรู ้ จกั การจัก สาน เช่น การนาไม้มาขัดเพื่อเป็ น
ขอบเขตของบ้านหรื อทาเป็ นรั้ว ลายขัดเกิดจากการขัดกันของเส้น ตอกในแนวตั้งและแนวนอนอย่างละเส้นด้วยการ
ขัดวิธีการสานลายจะยกเส้นตอก 1 เส้น ข่ม 1 เส้น สลับกันเรื่ อยไป จนกว่าจะสาเร็ จ การสานลายขัดหนึ่งมี 2 แบบ
ลายขัดชิดและลายขัดโปร่ ง
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ผลงานสาเร็จ

รู ปที่ 5 ผลงานสาเร็ จ
ผลการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง การสร้างสรรค์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1 รู ปแบบโคมไฟธรรมชาติเพื่อนามาใช้ ออกแบบสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสาน เป็ นการนาเอาโคมไฟรู ปแบบ
ติดผนังมาใช้จึงทาให้เกิดความเหมาะสมต่อการนาไปใช้งานในสถานที่ๆ มีพ้ืนที่จากัด ลักษณะของโคมไฟติดผนัง
นั้นผูว้ ิจยั ได้นาเอาเทคนิ คการซ่ อนไฟและการจัดวางตาแหน่ งของหลอดไฟมาใช้เพื่อให้แสงที่เกิ ดขึ้นได้ทางาน
ร่ วมกับพื้นผิวของชิ้นงานที่ใชในการสร้างสรรค์ ทาให้เมื่อเปิ ดใช้งาน ผลงานจะสร้างแสงและเงาที่ผลาดผ่านออกมา
จากพื้นผิวที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดและเว้นช่องว่างเอาไว้ ทาให้ผลงานสามารถสะท้อนอารมณ์และความรู ้ท้ งั ในยามเปิ ด
และปิ ดการใช้งาน
2 ลวดลายจักสานที่นามาสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสานรู ปแบบร่ วมสมัย ผูว้ ิจยั ทาการเลือกใช้ลวดลายสาน คือ
ลายขัดหนึ่ งซึ่ งเป็ นลายพื้นฐานของงานจักสาน ลายขัดหนึ่ ง จัดเป็ นลายแม่บทของการสานที่เก่าแก่ที่สุดของมนุ ษย์
เริ่ มรู ้จกั การจัก สาน เช่น การนาไม้มาขัดเพื่อเป็ นขอบเขตของบ้านหรื อทาเป็ นรั้ว ลายขัดเกิดจากการขัดกันของเส้น
ตอกในแนวตั้งและแนวนอนอย่างละเส้นด้วยการขัด ซึ่งสามารถช่วยส่ งเสริ มมูลค่าให้กบั ลายสานอีกด้วย
3 การสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสานรู ปแบบจิตนาการจากธรรมชาติในรู ปแบบโคมไฟติดผนัง ผูว้ ิจยั จัดทาโดย
การน าข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ม าวิ เ คราะห์ ถึ ง การน าไปพัฒ นากระบวนการผลิ ต โคมไฟจัก สาน โดยวิ เ คราะห์
กระบวนการในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติ ด้วยการคัดเลือกประเภทการใช้
งานโคมไฟที่เหมาะสม และมีความร่ วมสมัย ซึ่งในผลงานมีการนาเสนอรู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในมุมมองที่
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แตกต่างไปจากเดิม โดยการนาเอาเทคนิคจักสานซึ่งเป็ นเทคนิคที่มีมายาวมาใช้ในการสร้างสรรค์เป็ นตัวโคมไฟเพื่อ
ใช้ใ นการบดบัง ปริ ม าณของแสงที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อให้ผ ลงานสะท้องถึ ง ความสุ ข และความสวยเกิ ดความสุ น ทรี ย ์
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสร้างต้นแบบโคมไฟจักสานรู ปแบบ
ธรรมชาติ ผูว้ ิจยั ได้ทราบข้อมูลรวมถึงการนาไปพัฒนากระบวนการผลิตโคมไฟจักสาน โดยวิเคราะห์ กระบวนการ
ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โคมไฟจักสาน ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1 ด้ านรู ปแบบโคมไฟธรรมชาติเพื่อนามาใช้ ออกแบบสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสาน ผูว้ ิจยั พบว่าโคมไฟนั้น
หมายถึง อุปกรณ์ที่ควบคุมการกระจายแสงของหลอดไฟและป้ องกันไม่ให้หลอดไฟได้รับอันตราย พัฒนาจาก
ภายในทัว่ ไปมาเป็ นไฟเฉพาะจุ ด คือ ให้แสงสว่างเฉพาะที่ การใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไป ใช้เป็ นอุ ป กรณ์
ประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ชานาญ ห่ อเกียรติ,2540 น.10) ในการสร้างสรรค์
ผลงานผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้โคมไฟประเภทติ ดผนังมาใช้ใ นการสร้างสรรค์ผลงาน ควรยึดถือหลัก การใช้งานและ
ประโยชน์ใช้สอย เนื่ องจากสภาพสังคมในปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั เลือกพักอาศัยตามโรงแรงหรื อคอนโดเป็ น
หลัก ด้วยเหตุสภาพของความสะดวกสบายใกล้สถานที่ทางานและสภาพทางสังคมเมืองที่มีพ้ืนทีในการสร้างที่ อยู่
อาศัยคับแคบ การออกแบบโคมไฟจักสานรู ปแบบธรรมชาติประเภทติดผนังนั้น สามารถช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอย
ในแนวราบ และยังสามารเพิ่มความงามให้แก่ผนังที่อยู่อาศัยอีกด้วย ดังเช่น การสร้างสรรค์คโ์ คมไฟจักสานรู ปแบบ
ธรรมชาติ
2 ด้ านลวดลายจักสานที่นามาสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสานรู ปแบบร่ วมสมัย ได้รับอิทธิ พลมาจาก วิชิต ไชย
วงศ์ ผูบ้ ุกเบิกกระแสหัตถกรรมร่ วมสมัยคนแรกในประเทศไทย ได้สร้างผลงานหัตถอุตสาหกรรมจากความสามารถ
ด้า นศิ ล ปะไทย ที่ น าไปสู่ ก ารพัฒ นางาหัต ถกรรมเเบบเดิ ม ๆ ให้ก ลายเป็ นผลงานประยุก ต์ร่ ว มสมัย ผูว้ ิ จัย จึ ง
ทาการศึกษางานหัตถกรรมทางด้านการจักสาน พบว่าเครื่ องจักสานเป็ นการประกอบกันของวัสดุเพื่อให้เกิดแรงยึด
ซึ่ ง กันและกันและยากที่ จะสามารถแยกออกจากกันได้ โดยองค์ประกอบของการจัก สานนั้นจะประกอบด้ว ย
เส้นแนวตั้ง เส้นแนวนอน และโครงสร้าง มาจัดสลับกันไปมาเพื่อให้เกิดแรงยึดกันจนเกิดเป็ นแผ่นเป็ นผืนอย่างเป็ น
ระเบียบ ซึ่ งลวดลายจักสานนั้นผูว้ ิจยั ได้เลือก ลายขัด มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเนื่ องจากลายขัดนั้นเป็ นลาย
พื้นฐาน ซึ่ งอาจจะเป็ นลวดลายเบื่องต้นของการทาเครื่ องจักสานที่เก่าแก่ที่สุด ลักษณะของลายขัดเป็ นการสร้างแรง
ยึดระหว่างกันด้วยการขัดกันกับตอกหรื อวัสดุอื่นสอดคล้องกับแนวคิดของ (สนไชย ฤทธิ โชติ น.179) เป็ นการ
น าเอาภู มิ ปั ญ ญาที่ มี ม ายาวนานมาประยุ ก ใช้ ร่ วมกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลงานที่ มี ค วามร่ วมสมัย เป็ นการน า เอา
ศิลปหัตถกรรมการจักสานมาพัฒนาด้วยการนาไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป จากเดิมที่ใช้เป็ นเพียงแค่ ข้าวของ
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เครื่ องใช้ จึงพัฒนามาเป็ นผลิตภัณฑ์โคมไฟจักสานที่สามารถใช้ตกแต่งที่พกั อาศัยให้ความสะท้อนอารมณ์และ
ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค
3 ด้ านการสร้ างสรรค์ โคมไฟจักสานรู ปแบบจิตนาการจากธรรมชาติในรู ปแบบโคมไฟติดผนัง ผูว้ ิจยั พบว่า
ในการสร้างสรรค์ผลงานมีค วามสอดคล้องกับผลงานวิจยั กรกต อารมณ์ดี เป็ นผลงานเพื่อการตกแต่งสงเสริ ม
ภาพลักษณ์ โดยใช้เทคนิ คการทาว่าว และจักสานหัตถกรรมพื้นบ้านมาเป็ นแม่บทในการสร้ างสรรค์ ซึ่ งในการ
สร้างสรรค์ผลงานผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆมาใช้ร่วมกับการออกแบบดังนี้ 1)ศิลปะคือการลอกเลียนแบบ
(Art as Imitation) 2)แนวคิดการออกแบบเพื่อสื่ ออารมณ์ (Emotional Design) 3)งานออกแบบทางด้านการตกแต่ง/
ความงาม (Decorative-Aesthetic) 4)ศิ ล ปะและงานฝี มื อ (Art and Craft Movement) 5)การแทนที่ ด้ว ยสิ่ ง ใหม่
(Substiute) และในผลงานงานมีการนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากแบบดัง่ เดิม มาผสม
กับความรู ้การคิดค้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องกัยงานวิจยั ของ (ปานฉัตท์ อินทร์คง, 2560: 57) เป็ นการ
นาภูมิปัญญาการจักสานซึ่ ง เป็ นพื้นบ้านที่มีมายาวนาน มาใช้ประกอบในการสร้ างสรรค์พ้ืนผิวของโคมไฟ เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์โคมไฟจัก สานที่มี แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์รูปแบบมาจาก อิ ริย าบถของปลากัด ด้วยการนา
หลักการจัดองค์ประกอบมาใช้ในการสร้ างสรรค์ผลงานสอดคล้องผลงานการสร้ างสรรค์ของ (ชะลูด นิ่ มเสมอ
2559: 43) โดยใช้หลักทัศนธาตุ เช่น เส้น สี ลักษณะพื้นผว น้ าหนักของแสงและเงา ในผลงานมีการเน้นความสาคัญ
ด้วยทิศทางทัศนียภาพ (Perspective) เป็ นการเน้นจุดที่น่าสนใจด้วยทิศทางของ Perspective โดยใช้หลักทัศนียภาพ
ไปสู่ จุดศูนย์กลางจุดทัศนียภาพ ทาให้ภาพเกิดจุดเด่นของภาพสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สมพร ธุรี.2553 : 44) เพื่อ
มาใช้ในการสร้างสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน สะท้อนอารมณ์ ความรู ้สึก
ของผูบ้ ริ โภค และมีรูปแบบร่ วมสมัย
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาทดลองในเรื่ องของการนาวัสดุอุประกรณ์ที่มีความเหมาะสม ทั้งในการขึ้น
โครงสร้างและการสร้างพื้นผิวบนโครงสร้าง ในด้านรู ปแบบควรลดความหยักโค้งของรู ปแบบผลงาน และการ
ติดตั้งไฟและการเก็บซ่ อนสายไฟที่ใช้ประกอบกับผลงานให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เหมาะสมและสวยงาม
สร้างความปลอดภัยให้กบั ผูบ้ ริ โภค
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โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบบพึง่ พาตนเอง สาหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชน
บ้ านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่ งเสริมการท่ องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
Design and Development for Self-Reliant Packaging of Ban Nam Chieow
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่ งพา
ตนเอง สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั ใช้
รู ปแบบการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 3 ประการ คือ 1)
เพื่อศึกษาทรัพยากรภายในชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว สาหรับการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบ
และแนวทางบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สิ นค้าชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด 3) เพื่อประเมินความพึ่งพอใจใน
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สิ นค้าชุมชนบ้านน้ าเชี่ ยว จังหวัดตราด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนา
กลุ่ ม (Focus Group Discussion) กับ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ (Key Informants) และการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ได้ขอ้ มูลประเด็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบพึ่งพาตนเอง ได้แก่ 1)ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการพิมพ์ในระบบอุตสาหกรรม ใช้ระบบการพิมพ์แบบง่ายและ
จากัดปริ มาณให้เหมาะสม 2)ใช้โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกึ่งสาเร็ จรู ป ที่ใช้เครื่ องจักรประยุกต์อย่างง่าย 3)สร้างอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะถิ่น 4)บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กบั นักท่องเที่ ยว หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้สร้างกิจกรรมเพื่อ
ประเมินผลความพึงพอใจที่เกิดจากกระบวนการทางานกระบวนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพา
ตนเอง สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม จากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวทั้งหมด 50 คน สามารถสรุ ปผลการประเมินได้ดงั นี้ 1)รู ปแบบสิ นค้ามีความหลากหลายขึ้น
เมื่อเทียบกับรู ปแบบเดิม ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 อยู่ในระดับมาก 2)สิ นค้าแสดงถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกันได้ชดั เจน ค่าเฉลี่ย
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ที่ 4.10 อยูใ่ นระดับมาก 3) รายละเอียดของสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยที่ 4.10 อยูใ่ นระดับ
มาก 4)รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถสร้างกิจกรรมร่ วมกันระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยที่ 4.16 อยู่ใน
ระดับมาก และ 5)บรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเองสามารถสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยที่ 4.30 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด สรุ ปพึงพอใจรวมที่ค่าเฉลี่ย 4.15 อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: บรรจุภณ
ั ฑ์ การพึ่งพาตนเอง ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด
Abstract
This research is qualitative, design, and development of self-reliant packaging. for products of Ban Nam
Chieow Community, Trat Province, to promote cultural community tourism The researcher uses mixed
methodology research which has 3 research objectives: 1) To study the resources within the Ban Nam Chiao
community. for self-reliant packaging production 2) To develop self-reliant packaging styles and approaches Ban
Nam Chieow Community Goods, Trat Province 3) To assess self-reliance on the packaging. Ban Nam Chieow
Community Products, Trat Province. Data were collected using Focus Group Discussion with key informants and
quantitative research. (Quantitative Research) using a survey research method (Survey Research) to obtain
information on issues important to the development of self-reliant packaging, namely 1) reducing dependency on
printing technology in industrial systems. Use a simple printing system and limit the quantity accordingly. 2) Use
a semi-finished packaging structure that uses simple machines 3) Create a distinctive identity that is local 4)
Packaging that creates interaction with tourists After that, the researcher created an activity to assess the satisfaction
resulting from the work process, design process, and self-reliant packaging. for products of Ban Nam Chieow
Community, Trat Province, to promote cultural community tourism from the sample group of 50 tourists, the results
of the assessment can be summarized as follows: 1) The product variations are more diversified compared to the
former, the average of 4.10 is at a high level. 2) The products clearly show unity, the average of 4.10 is at a high
level, 3) the details of the product and packaging are clear and easy to understand, the average of 4.10 is at a high
level. 4) The form of packaging can create a joint activity between communities and tourists (average 4.16 is high)
and 5) Self-reliant packaging can impress tourists, an average of 4.30 is the highest. Overall satisfaction at the
mean of 4.15 was at a high level.
Keywords: Packaging, self-reliance, community products, Ban Nam Chieow Community, Trat Province
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บทนา
ชุมชนบ้านน้ าเชี่ ยว จังหวัดตราด เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชุ มชนเชิ งวิถีชีวิตวัฒนธรรมตั้งอยู่ ตาบลน้ าเชี่ ยว
อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็ นชุมชนเล็ก ๆ ในเส้นทางผ่านไปขึ้นเรื อสู่ เกาะช้าง ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวได้รับการ
คัดเลือกให้เป็ นหมู่บา้ น OVC หรื อ OTOP Village Champion จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นจากททท. พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านน้ าเชี่ยวอยู่ติดทะเล มีผืนป่ าชายเลนที่อุดม
สมบูรณ์ขนาดใหญ่กว่า 3,000 ไร่ จนได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งโอโซนที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของภาคตะวันออก อีกทั้งมี
คลองขนาดใหญ่ ไหลผ่าน เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก น้ าในคลองจะไหลเชี่ยวมาก ชาวบ้านจึงเรี ยกว่า คลองน้ าเชี่ยว ปัจจุบนั
ชาวบ้านยังคงยึดอาชีพทาประมง ทาสวนยางพารา สวนผลไม้ และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวแห่ งนี้
ถื อว่ามี ประวัติยาวนาน มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และศาสนา ซึ่ งในชุ มชนนี้ ส่วนใหญ่จะมี 2 ศาสนา 3
วัฒนธรรม คือ ไทยพุทธ มุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน ชาวน้ าเชี่ยวมีท้ งั คนนับถือพุทธ นับถืออิสลาม โดยปะปบ
กันอยู่ ไม่มีการแบ่งรั่วแบ่งเขต หากเป็ นงานส่ วนรวมทั้งพุทธและอิสลามต่างให้ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี ด้วยเหตุ
นี้ ชุ มชนจึ งประสานความสามัค คีไว้เป็ นอย่างดี ทาให้ผูค้ นในชุ มชนร่ วมกันพัฒนากิ จกรรมการท่องเที่ ย ว เป็ น
ตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จึงทาให้มีตน้ จากขึ้นอยู่อย่าง
มากมายและได้กลายมาเป็ นผลิตภัณฑ์จกั สานงอบ ที่มีคุณภาพ สวยงาม สร้างชื่ อให้กบั ผูค้ นในหมู่บา้ นแห่ งนี้ จน
ได้รับการคัดสรรให้เป็ น สิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ดีเยี่ยมที่สุด ผลิตภัณฑ์จกั สานงอบจากใบจาก
มีหลายรู ปทรงคือ ทรงกระทะ ทรงหัวแหลม ทรงสี่ เหลี่ยม ทรงหกเหลี่ยม ทรงหมวกทหาร ทรงสมเด็จ ฯลฯ อีกทั้ง
ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและของฝากต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ ตังเมกรอบ หรื อคนสมัยก่อนเรี ยกว่า “ขนมน้ าตาลชัก”
เป็ นขนมหวานที่ มี แหล่ งผลิ ตดั้ง เดิ ม อยู่ที่บ ้านน้ า เชี่ ยว มี รูปร่ างคล้ายแท่งไม้แห้ง สี น้ าตาลอ่อน เป็ นขนมหวาน
สาหรับทานเล่น รสชาติหวานมัน กรอบอร่ อย หรื อข้าวเกรี ยบยาหน้า ต้นตาหรับอาหารรวมสองศาสนาเข้าไว้
ด้วยกัน ก็ถือกาเนิดจากชุมชนแห่งนี้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่าง ๆ มากมาย
ด้วยความสมบูรณ์ท้ งั ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ ทาให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้า
ให้การช่วยเหลือสนับสนุ นชุมชนบ้านน้ าเชี่ ยว ทั้งการช่วยเหลือจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ภายในชุมชน การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตบรรจุ
ภัณฑ์สาหรับใช้ในชุมชน แต่ดว้ ยแนวคิดที่ดีของผูน้ าชุมชน ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ ยว คุณสุ
รัตนา ภูมิมาโนช ที่เล็งเห็นการดาเนิ นกิจกรรมแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่ งหมายถึงการพัฒนาขีดความสามารถที่จะดูแล
ตนเอง โดยใช้ทุนธรรมชาติ ทุนสังคมวัฒนธรรม ทุนทางปัญญาให้มากที่สุด พึ่งตนเองและพึ่งกันเอง มีความเข้มแข็ง
และมีภูมิคุม้ กันที่ดี สามารถดารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มัน่ คง สมบูรณ์ ซึ่ งการพึ่งตนเองได้น้ นั มีท้ งั ในระดับบุคคล
และชุมชน การพึ่งตนเอง ต้องสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้อง และสมดุล
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สิ นค้าชุมชนบ้านน้ าเชี่ ยว จังหวัดตราด เพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม เป็ นส่ วนหนึ่งในการดาเนินแนวทางการพึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืน ด้วย
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การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว สร้างเอกลักษณ์
ตัวตนให้กบั ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยรู ปแบบและการใช้ทรัพยากรอย่างง่ายและพอเพียง สร้างแรงงานฝี มือการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ภายในชุมชน สร้างรายได้อีกทางหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการตัดวงจรและแก้ปัญหาการรองบประมาณหรื อ
การร้องขอบรรจุภณ
ั ฑ์แบบสาเร็ จรู ปจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งให้สอดคล้องกับแผนนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ในด้าน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับเศรษฐกิ จชุ มชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง การพัฒนาปั จจัย
สนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การวางรากฐานที่แข็งแกร่ งเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในชุมชนและอนาคต
ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จั ย ใช้ รู ปแบบการวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research)
ประกอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ศึกษาทรัพยากรภายในชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว สาหรับการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง
ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลใน
การสร้างกระบวนการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาของการพัฒนารู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
ได้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) คือ ผูน้ า คณะทางาน และผูป้ ระกอบการชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัด
ตราด
ส่ วนที่ 2 พัฒนารู ป แบบและแนวทางบรรจุ ภัณฑ์แบบพึ่ ง พาตนเอง สิ นค้า ชุ ม ชนบ้า นน้ า เชี่ ย ว
จังหวัดตราด ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
โดย กลุ่มคนในชุมชนและผูป้ ระกอบการในชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว ในประเด็นบุคลิกของสิ นค้าชุมชน ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ขีดความสามารถและกระบวนการพึ่งพาตนเอง และอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มท่องเที่ ยวบ้านน้ า
เชี่ยว (โฮมสเตย์บา้ นน้ าเชี่ยว) จังหวัดตราด
กลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูน้ า คณะทางาน และผูป้ ระกอบการชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด นาโดย คุณสุ รัตนา ภูมิมาโนช ประธานกลุ่ม
ท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว (โฮมสเตย์บา้ นน้ าเชี่ยว) จังหวัดตราด
ตัวแปรอิ สระ ได้แก่ แบบสอบถามกระบวนการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์แบบพึ่ งพาตนเอง สิ นค้า
ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ในประเด็นบุคลิกของสิ นค้า
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ชุมชน ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ขีดความสามารถและกระบวนการพึ่งพาตนเอง และอัตลักษณ์ของชุมชน
โดย กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว (โฮมสเตย์บา้ นน้ าเชี่ยว) จังหวัดตราด
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ า คณะทางาน และผูป้ ระกอบการชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ทรั พยากรที่ ศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม กับทรัพยากรมนุษย์ ที่มีอยูภ่ ายในชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด
2. ผลการศึกษากระบวนการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและปัญหาฯ
สาเหตุข องปั ญหาเกิดจากการกระตุ้นให้ผูป้ ระกอบการได้ยกระดับมาตรฐานของสิ นค้าชุ มชน ภายใต้
ข้อก าหนดส าคัญในการผลิ ตสิ นค้า ได้แก่ การผลิ ตสิ นค้า ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด (Demand and
Supply) และการ ควบคุมคุณภาพสิ นค้าให้มีมาตรฐานที่สม่าเสมอ ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ และพิทยา ว่องกุล (2550,
50-53) ได้กล่าวว่า นโยบายจากหลาย องค์กรที่พยายามผลักดันให้สินค้าชุมชน (OTOP) ในทุกกลุ่มสิ นค้า มุ่งแข่งขัน
ในตลาดนอกชุมชน และตลาดส่งออก ที่มุ่งแข่งขันสร้างผลกาไรสูงสุด ตามแบบของธุรกิจชุมชน (SMEs) ทาให้เกิด
รู ปแบบการคิดแบบแยกส่ วนหรื อการมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลักโดยแยกตนเองออกจากชุมชน หรื อสังคม เพื่อ
ปกป้ องผลประโยชน์ มุ่งสร้างผลกาไร จนละเลยจิตสานึ กและศีลธรรม อันนามาซึ่ ง การสู ญสิ้ นของทรัพยากรอันมี
ค่าของชุมชน เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง และความน่าเชื่อถือของสิ นค้าชุมชน นั้นๆ ก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแตกแยก ไร้ความ
สามัคคี ไร้ความสุ ขที่ยงั่ ยืนของคนในชุมชนในที่สุด ซึ่งมีประเด็นด้านปัญหาที่สอดคล้องกับงานวิจยั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
และการวางจาหน่าย ของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด ดังต่อไปนี้
2.1 รู ปแบบการวางจาหน่ายสิ นค้าที่ไม่น่าสนใจ เหมือนการเลือกซื้อสิ นค้าในศูนย์การค้า
2.2 ผูป้ ระกอบในชุมชนไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยี หรื อการจ้างนักออกแบบอาชีพ
2.3 รู ป แบบของบรรจุ ภัณ ฑ์ข าดประสิ ท ธิ ภ าพในการสนองต่ อ รสนิ ย มและความต้อ งการของ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริ ง
ตารางที่ 2 สรุ ปผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของสิ นค้าชุมชนสู่การพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง
สถานการณ์
ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง

- มีสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสี ยงหลายชนิด
- มีทรัพยากรที่หายากและพบได้เฉพาะถิ่น
- มีวสั ดุธรรมชาติที่หาได้ง่าย
- มีแรงงานฝี มือ ปราชญ์ชุมชน
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่มีค่า
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สถานการณ์

จุดอ่ อน

โอกาส

ความเสี่ยง

ผลการวิเคราะห์
- เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
- ชุมชนมีจิตสานึกร่ วมที่เข้มแข็ง
- มีผนู ้ าชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ดี
- วัตถุดิบที่นามาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าที่มีปริ มาณจากัดมีคุณภาพที่แตกต่าง
กันไปตามสภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
- ค่านิ ยมการลอกเลียนแบบสิ นค้าที่ได้รับความนิ ยมและการขายแบบตัด
ราคา
- ที่ตน้ ทุนต่าไม่สามารถใช้เทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้สนับสนุนในการผลิต
สิ นค้าหรื อจ้างออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มืออาชีพได้
- รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ขาดประสิ ทธิ ภาพในการตอบสนองรถสนิ ย ม
ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
- ขาดอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าสนใจหลายอย่าง
- มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
การเที่ยวเชิงนิเวศน์
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสี ยง
- มีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่นิยมท่องเที่ยวในวิถีธรรมชาติ
- ชุมชนอื่นเริ่ มหันมาลอกเลียนแบบการเป็ นแหล่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุ รั ก ษ์ ใ นแบบวิ ถี ด้ ั งเดิ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ทางเลื อ กใหม่ ใ หม่ ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยว
- กระแสการท่องเที่ยวที่ไม่สม่าเสมอโดยตลอดบางช่วงมีนกั ท่องเที่ยว
น้อยหรื อมากแตกต่างกันไป
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รู ปที่ 1 กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว (โฮมสเตย์บา้ นน้ าเชี่ยว) จังหวัดตราด
4. ผลการพัฒนารู ปแบบและแนวทางบรรจุภัณฑ์ แบบพึง่ พาตนเอง สิ นค้ าชุมชนบ้ านน้าเชี่ยว จังหวัดตราด
การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชน (Community Identity : CI) และภาพลักษณ์ทางการตลาดของบ้านน้ าเชี่ยว
ได้แนวคิดมาจากการประชุ มระดมสมองร่ วมกันกับตัวแทนชุ มชนตาบลบ้านน้ าเชี่ ยว เฉพาะชมรมส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวโดยชุ มชนตาบลน้ าเชี่ ยวที่ สกัดประเด็นให้เห็ นถึง “เสน่ ห์” ของบ้านน้ าเชี่ ยวที่มีความเหมาะสมในการ
ทางด้านการตลาดและเสริ มภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวดังนี้

รู ปที่ 2 ตราสัญลักษณ์ กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด
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ตารางที่ 3 การอธิบายเชิงความหมายตราสัญลักษณ์ กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด
สัญลักษณ์
การตีความ
ความหมาย
ภาพเรื อประมงขนาดเล็กแสดง ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธ์
ถึ ง บุ ค ลิ ก : ชุ ม ชนล้ อ มรวม ที่ต่างศรัทธาต่างวัฒนธรรม ไม่เป็ น
วัฒนธรรมและประมงพื้นบ้าน อุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกัน หากแต่
สั ม ผัส ได้ถึ ง ความสามัค คี ก ารร่ ว ม
แรงกายแรงใจในการทากิจกรรมต่าง
ๆ อาทิ การท่ อ งเที่ ย วการประมง
ชายฝั่ง การดูแลรักษาป่ าชายเลน
ภาพลายเส้ น สถาปั ต ยกรรม ชุ ม ชนสองศาสนาสามวัฒ นธรรม
ของวัดมัสยิด ศาลจ้าว และวัด เป็ นประโยคที่ ชุ มชนมัก ใช้สื่ อ สาร
ไทยแสดงถึ ง บุ ค ลิ ก : ชุ ม ชน กับ ผู ้ม าเยื อ นชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ใ น
สองศาสนา สามวัฒนธรรม
เรื่ องอาหารการกิ นการแต่งกายก็ มี
ลักษณะผสมผสานทั้งไทยภาคกลาง
มุสลิมและจีน
หมายเมื อ ง (Landmark) ของ เป็ นสะพานที่ ไ ม่มี ที่ ใ ดเหมื อ นด้ว ย
ชุมชน : สะพานวัดใจ
ความสู ง 6 เมตรของสะพานจากตึง
กลางจนถึงพื้นดินเพื่อให้เรื อประมง
สามารถรอดผ่านไปได้แม้ในยามน้ า
ขึ้น
การประดิษฐ์ตวั อักษร : บ้านน้ า ลายเส้นแสดงถึงสถาปั ตยกรรมของ
เชี่ยว
สถานที่ แ ห่ ง ศรั ท ธา สายน้ าการ
ไหลเวียน สะท้อนความหมาย “สอง
ศรัทธาและสามวัฒนธรรม”
สี เขียวใบแค (ThaiTone) เป็ นสี สี เ ขี ย วแสดงถึ ง ความอุ ด มสมบูรณ์
เขี ย วเข้ม ค่ อ นข้า งด า เกิ ด จาก ของป่ าชายเลน แหล่งอนุ รัก ษ์สั ต ว์
การผสมระหว่างยางรงกับเขม่า ทะเล
หรื อหมึกจีน หรื อไม่ก็เอาสี รง
ผสมกับสี คราม
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รู ปที่ 3 ผลผลิตจากการทดสอบกิจกรรมการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบพึ่งพาตนเอง ในระยะเริ่ มต้นของกลุ่มท่องเที่ยว
บ้านน้ าเชี่ยว (โฮมสเตย์บา้ นน้ าเชี่ยว) จังหวัดตราด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้
การส่ งเสริ มสนับสนุ นและเป็ นกาลังใจในการทางานวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูน้ าชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยว ที่ได้ช่วยเหลือการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ในการลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสนทนา
กลุ่มและการประเมินผลความพึงพอใจกับงานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประกอบการทาวิจยั ให้สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งประยุกต์ (Applied Research) เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์
สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชี พนักออกแบบผูพ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว โดยนาหลักการของการเขีย น
โปรแกรมด้วยภาษา C# กับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์แบบสาเร็จรู ป เพื่อส่งเสริ มอาชีพนักออกแบบผูพ้ ิการ
ทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว โดยพัฒนาจากรู ปแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความต้องการจากผูป้ ระกอบการใน
กลุ่มสิ นค้าชุมชน และกลุ่มผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก และนาไปสู่ทดลองใช้กบั ผูพ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว
เป็ นกลุ่ม ตัว อย่า ง เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพว่าโปรแกรมออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ส าเร็ จรู ป ที่ พ ั ฒนาขึ้ น สามารถ
ตอบสนอง และอานวยความสะดวกในการใช้งานแก่ผพู ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหวหรื อไม่ งานวิจยั นี้ แบ่ง
ขั้นตอนการวิจยั ตามวัตถุประสงค์คือการทดสอบประสิ ทธิผลของโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็จรู ปเพื่อทราบ
ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป ในลักษณะที่ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกรู ปแบบของสร้าง
โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการบรรจุ จากนั้นต้องมีการระบุขนาดหรื อมิติของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ เลือกลักษณะของกระดาษให้สัมพันธ์กบั การออกแบบโดยผูใ้ ช้งาน จากนั้นโปรแกรมทาการคานวณ
และสร้างรู ปแบบคลี่ (Pattern) ของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้โดยอัตโนมัติ ผลประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากกระบวนการ
ทางานในโปรแกรมออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชี พ นัก ออกแบบผูพ้ ิ การทางร่ างกายและการ
เคลื่อนไหว โดยผูใ้ ช้งานเป็ นผูก้ าหนดขนาดหรื อมิติของบรรจุภณ
ั ฑ์เอง ผ่านหน้าจอ สู่ การสร้างสรรค์โครงสร้าง
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ลดภาระการเคลื่อนไหวของร่ างกาย (ส่ วนของมือละนิ้วมือ) ลดเวลา
ในกระบวนสร้างโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการความแม่นยาและมีโครงสร้างที่ซบั ซ้อน
คาสาคัญ: โปรแกรมสาเร็จรู ป ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ส่งเสริ มอาชีพ พิการทางร่ างกาย พิการการเคลื่อนไหว
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Abstract
This research is applied research on the development of package design programs. To promote the career of
designers with disabilities and mobility by applying the principles of programming in C# to the design of
prefabricated packaging structures To promote the career of designers with disabilities and mobility by developing
from the form of packaging structure that is demanded by entrepreneurs in the community product group and small
entrepreneurs and lead to trials with physical and mobility disabilities as a sample group To study the effectiveness
of the package design program developed to meet and facilitate its use for people with physical and mobility
disabilities? This research is divided into research steps according to the objectives of testing the effectiveness of
the package design program to know the effectiveness of package design program. In such a way that users can
choose the format of creating a standard packaging structure to suit the product that needs to be packed. Then the
dimensions or dimensions of the packaging must be specified. Choose the style of the paper about the user's design.
Then the program automatically calculates and generates the unfolded pattern (Pattern) of the packaging.
Assessment of satisfaction arising from the work process in the package design program to promote the career of
designers with disabilities and mobility The user can determine the size or dimensions of the packaging itself
through the screen to create a packaging structure that meets the needs of customers. reduce the burden of
movement of the body (Part of the hand and fingers) reduce the time in the process of creating a package structure
that requires precision and complex structure.
Keyword: Package Program, Packaging design, Career promotion, Physical disability, Mobility disability
บทนา
ในปั จจุบนั สิ นค้าอุปโภค บริ โภคทุกชนิ ดจาเป็ นต้องได้รับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างเหมาะสมทั้งด้าน
โครงสร้าง และด้านกราฟิ ก จึงจะประสบความสาเร็ จทางธุรกิจ จากบทบาทของบรรจุภณ
ั ฑ์ในระบบการขายสมัย
ใหญ่ ทาให้บรรจุภณ
ั ฑ์ได้รับการยอมรับว่าเป็ นตัวแทนของสิ นค้า ทาหน้าที่เสมือนพนักงานขายที่พูดไม่ได้แต่ทรง
พลัง ที่ช่วยกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการ สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจในการซื้ ออีกทั้งสามารถสื่ อ
ภาพพจน์ของสิ นค้าและเจ้าของตราสิ นค้าได้ดว้ ยด้วยเหตุน้ ี บรรจุภณ
ั ฑ์จึงได้ถูกกาหนดให้เป็ น P ที่ 5 ของกลยุทธ์
ทางการตลาด ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย P1(Product) ,P2(Place) ,P3(Price) P4(Promotion) และ P5 (Packaging)
สอดคล้องกับซึ่ ง ผลการวิ จยั ทางการตลาด ที่ แสดงให้เห็ นพฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อจากร้ า นค้า แบบ
สมัยใหม่ ประมาณร้อยละ 70 เป็ นสิ นค้าที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและตัดสิ นใจซื้อ ณ จุดขาย ซึ่ งเป็ นผลมาจากสิ่ ง
กระตุน้ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการขาย ณ ขณะนั้น เช่น การแสดงตัวของสิ นค้าบนชั้นวางสิ นค้า กิจกรรมการ
ส่ งเสริ มการขาย การชักชวนให้ทดลองใช้ หรื อชิมฟรี เป็ นต้น (มยุรี ภาคลาเจียก, ม.ป.ป. :41) การออกแบบบรรจุ
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ภัณฑ์ให้สวยงามและโดดเด่นทาได้โดยการออกแบบรู ปทรง สี รู ปภาพ ข้อความ รวมทั้งเทคนิคและคุณภาพของการ
พิมพ์ องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ตอ้ งมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและเหมาะสม
โดยสถานการณ์ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ของประเทศไทย กลุ่มที่ ควรจะพัฒนารู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ได้แก่ กลุ่มสิ นค้า
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก ที่มีจานวนประมาณ 84,769 ผูป้ ระกอบการ ในปี พ.ศ. 2560
(ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560 : online) โดยปัญหาที่
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นคือการขาดศักยภาพในการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และไม่สามารถจะไม่ทดั เทียมกับผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ดว้ ยข้อจากัดสาคัญในเรื่ องของงบประมาณ การลงทุนอย่างจากัด รวมทั้งปั จจัย
ทางด้านแหล่งผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ตอบสนองจานวนความต้องการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ในปริ มาณน้อย และปัญหาการ
ขาดผูใ้ ห้คาปรึ กษาและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ บวกกับนักออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทางานในระดับ
ชุมชน หรื อผูป้ ระกอบการขนาดเล็กมีค่อนข้างจากัด ทาให้ผวู ้ ิจยั ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว แต่ดว้ ยบันทึก
ลงนามข้อตกลง และข้อกาหนดนโยบายโดยรัฐฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง
ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ บรรจุ ภัณ ฑ์ สนับ สนุ น การผลิ ต และพัฒ นานัก ศึ ก ษาผู ้พิ ก ารให้ ค วามรู ้
ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ เป็ นช่ องทางให้ผูว้ ิจัยสามารถพัฒนานัก
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในระดับอาชีวศึกษาที่เป็ นผูพ้ ิการทางร่ างกาย ให้สามารถออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้แก่
กลุ่ม สิ นค้า ชุ ม ชน กลุ่ม วิส าหกิ จชุ ม ชน และกลุ่มผูป้ ระกอบขนาดเล็ก ด้วยโปรแกรมการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์
สาเร็จรู ป
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย หรื อโรงเรี ยนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย เป็ นวิทยาลัยสาหรับ
คนพิ ก ารทางการเคลื่อนไหวแห่ ง แรกของประเทศไทย ด้วยวิสัย ทัศน์การฝึ กฝนทักษะวิชาชี พ เป็ นอย่างดี ด้วย
คุณธรรม จริ ยธรรม และความสามารถที่ จะมุ่งมัน่ ประกอบอาชี พ เพื่อเลี้ ยงตนเองครอบครั วและสังคม เพื่อเป็ น
ส่ งเสริ มอาชีพนักออกแบบผูพ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว ก่อเกิดการวิจยั แบบพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่าง
ชุมชนและโรงเรี ยนให้สามารถสร้ างผลผลิ ตที่ ทดั เที ยมผลิ ตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมพร้ อมทั้งเป็ นการสร้ า ง
โอกาสก่อให้เกิดการจ้างงานและเสริ มสร้างให้ผพู ้ ิการได้มีทกั ษะในวัยเรี ยนเพื่อพร้อมสู่ การทางานร่ วมกับคนปกติ
อย่างทัดเที ยม อี กทั้งยังสอดคล้องกับการยังตั้งศูนย์ดิจิทลั ชุ มชน โดยกระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคมที่
ต้องการให้ประชาชนรู ้เท่าทันดิจิทลั และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างแท้จริ ง ส่ งเสริ มให้เกิดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระดับชุมชน ตอบสนองการเข้าสู่นโยบาย ประเทศไทย 4.0 อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชีพนักออกแบบผู ้
พิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหวเป็ นการประเมินก่อนและหลังจากการใช้งานโปรแกรมฯ เรี ยบร้อยแล้วจะมี
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูใ้ ช้งาน เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานได้ ของโปรแกรม โดยใช้
แบบสอบถามจานวน 20 ชุด การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ส่ วนประเมินระดับความพึงพอใจ / ความรู ้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ประโยชน์ และประสิ ทธิผล
ต่อโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชีพนักออกแบบผูพ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว
โดยแบ่งเป็ น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1. ประสิ ทธิผลด้านการพัฒนาโปรแกรม 2. ประสิ ทธิผลด้านการออกแบบการนาเข้า
ข้อมูล 3. ประสิ ทธิผลด้านกระบวนการในการทางานของโปรแกรมฯ 4. ประสิ ทธิผลด้านการออกแบบผลลัพธ์
ส่ วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุ งและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้เกณฑ์การวัดมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) กาหนดระดับมาตราส่ วน 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) ประกอบไปด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้
1. ประชากร ได้แก่ นักออกแบบผูพ้ ิการด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
มหาไถ่ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักออกแบบผูพ้ ิการด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระมหาไถ่ หนองคาย จานวน 20 คน (จานวนนักเรี ยนทั้งหมดในระดับ ปวช.ปี ที่2/2563)
3. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชีพนักออกแบบ
ดิจิทลั ชุมชน
4. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการทดสอบประสิ ทธิ ผลการใช้งาน เป็ นร้อยละของผูท้ ี่ใช้งานโปรแกรม
สาเร็จรู ป
5. ตัวแปรควบคุม ได้แก่ โจทย์การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์สาหรับการออกแบบ
2. ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาโปรแกรมฯและออกแบบโปรแกรมฯ
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิผลต่อโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็จรู ป ด้านการพัฒนาโปรแกรม
ข้อพิจารณาความพึงพอใจ
ด้านประสิทธิผลด้านการพัฒนาโปรแกรม
1. เทคโนโลยีที่นามาใช้ในมีความเหมาะสมและทันสมัย
2. การทางานของซอฟต์แวร์มีความถูกต้อง แม่นยา
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ค่าเฉลีย่
x̅
4.00
4.15

SD

ระดับ
ความเห็น

0.60
0.58

มาก
มากที่สุด
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ข้อพิจารณาความพึงพอใจ
ด้านประสิทธิผลด้านการพัฒนาโปรแกรม

ระดับ
ค่าเฉลีย่
SD
ความเห็น
x̅
3. ซอฟต์แวร์มีการประมวลผลรวดเร็ว
4.95
0.22
มากที่สุด
มากที่สุด
รวม
4.36
0.46
สรุ ปตารางที่ 1 ประสิ ทธิผลด้านการพัฒนาโปรแกรม ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.36 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ข้อ
เทคโนโลยีที่นามาใช้ในมีความเหมาะสมและทันสมัย ได้ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ข้อการทางานของ
ซอฟต์แวร์มีความถูกต้อง แม่นยา ได้ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่ สุด และซอฟต์แวร์มีการประมวลผล
รวดเร็ว ได้ค่าเฉลี่ย 4.95 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิผลต่อโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็จรู ป ด้านการออกแบบการนาเข้าข้อมูล
ข้อพิจารณาความพึงพอใจ
ด้ านประสิ ทธิผลด้ านการออกแบบการนาเข้ าข้ อมูล

ค่าเฉลีย่
x̅
4.35
4.30
3.90

SD

ระดับ
ความเห็น

1. แบบฟอร์มรับข้อมูลมีความง่ายต่อการกรอกข้อมูล
0.48
มากที่สุด
2. การป้อนข้อมูลมีหวั ข้อระบุที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
0.47
มากที่สุด
3. แบบฟอร์มรับข้อมูลมีลาดับการจัดเรี ยงได้อย่างเหมาะสม
0.71
มาก
4. รู ปแบบโปรแกรม และตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมกับการใช้
3.90
0.55
มาก
งาน และเข้าใจได้ง่าย
รวม
4.35
0.55
มากที่สุด
สรุ ปตารางที่ 2 ประสิ ทธิ ผลด้านการออกแบบการนาเข้าข้อมูล ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.35 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด แบบฟอร์ มรับข้อมูลมีความง่ายต่อการกรอกข้อมูล ได้ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด การป้ อน
ข้อมูลมีหัวข้อระบุที่ชดั เจน เข้าใจง่าย ได้ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด แบบฟอร์ มรับข้อมูลมีลาดับ
การจัดเรี ยงได้อย่างเหมาะสม ได้ค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และรู ปแบบโปรแกรม และตัวอักษรที่ใช้มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน และเข้าใจได้ง่าย ได้ค่าเฉลี่ย 3.90 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ตารางที่ 3 ประสิ ทธิผลต่อโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็จรู ป ด้านการออกแบบผลลัพธ์
ข้อพิจารณาความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบผลลัพธ์
1. การแบ่งสัดส่วนและการจัดวางส่วนแสดงผลบนจอภาพอยูใ่ น
ตาแหน่งที่เหมาะสมและสมดุล
2. รู ปภาพหรื อกราฟิ กที่ใช้ในการแสดงผลมีความเหมาะสม
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ค่าเฉลีย่
x̅

SD

ระดับ
ความเห็น

4.35

0.67

มากที่สุด

4.50

0.51

มากที่สุด
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ข้อพิจารณาความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบผลลัพธ์

ระดับ
ค่าเฉลีย่
SD
ความเห็น
x̅
3. ผลลัพธ์มีความถูกต้อง ชัดเจน และง่ายต่อการทาความเข้าใจ
4.30
0.65
มากที่สุด
4. การออกแบบผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวมมีความเหมาะสม
4.70
0.47
มากที่สุด
มากที่สุด
รวม
4.46
0.57
สรุ ปตารางที่ 3 ประสิ ทธิผลด้านการออกแบบผลลัพธ์ ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.46 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด การ
แบ่งสัดส่ วนและการจัดวางส่ วนแสดงผลบนจอภาพอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและสมดุล ได้ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด รู ปภาพหรื อกราฟิ กที่ใช้ในการแสดงผลมีความเหมาะสม ได้ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด ผลลัพธ์มีความถูกต้อง ชัดเจน และง่ายต่อการทาความเข้าใจ ได้ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด การออกแบบผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยรวมมีความเหมาะสม ได้ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด
ตารางที่ 4 ผลรวมประสิ ทธิ ผลต่อโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชีพนักออกแบบผูพ้ ิการ
ทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว
ผลรวมความพึงพอใจ / ความรู้ ความเข้ าใจ /
การนาไปใช้ ประโยชน์
1. ประสิ ทธิผลด้านการพัฒนาโปรแกรม
2. ประสิ ทธิผลด้านการออกแบบการนาเข้าข้อมูล
3. ประสิ ทธิผลด้านกระบวนการในการทางานของโปรแกรมฯ
4. ประสิ ทธิผลด้านการออกแบบผลลัพธ์

ค่าเฉลีย่
x̅
4.40
4.70
4.50
4.50

SD

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
รวม
4.52
0.49
สรุ ปตารางที่ 4 ผลรวมประสิ ทธิ ผลต่อโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชีพนักออกแบบผู ้
พิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.52 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ประสิ ทธิผลด้านการ
พัฒนาโปรแกรม ได้ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ประสิ ทธิผลด้านการออกแบบการนาเข้าข้อมูล ได้
ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ประสิ ทธิผลด้านกระบวนการในการทางานของโปรแกรมฯ ได้ค่าเฉลี่ย
4.50 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ประสิ ทธิผลด้านการออกแบบผลลัพธ์ ได้ค่าเฉลี่ย 4.50 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด
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0.50
0.47
0.51
0.51

ระดับ
ความเห็น
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3. ผลของกระบวนการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาเร็ จรู ป เพื่อส่ งเสริ มอาชี พนักออกแบบผู้พิการทาง
ร่ างกายและการเคลื่อนไหว
ผูใ้ ช้ง านสามารถเลื อกรู ป แบบของสร้ างโครงสร้ างบรรจุ ภัณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับผลิ ต ภัณ ฑ์ที่
ต้องการบรรจุ จากนั้นต้องมีการระบุขนาดหรื อมิ ติของบรรจุภณ
ั ฑ์ เลือกลักษณะของกระดาษให้สัมพันธ์กับการ
ออกแบบโดยผูใ้ ช้ง าน จากนั้นโปรแกรมท าการค านวณและสร้ า งรู ป แบบคลี่ (Pattern) ของบรรจุ ภัณฑ์ใ ห้โดย
อัตโนมัติ และสามารถนาไปประยุกต์ ปรับแต่ง สร้างรายระเอียดด้วยโปรแกรมออกแบบตามมาตรฐานที่องค์กรหรื อ
นักออกแบบยอมรับ
ผลประเมินความพึงพอใจที่เกิดจากกระบวนการทางานในโปรแกรมออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาเร็ จรู ป เพื่อ
ส่งเสริ มอาชีพนักออกแบบผูพ้ ิการทางร่ างกายและการเคลื่อนไหว โดยผูใ้ ช้งานเป็ นผูก้ าหนดขนาดหรื อมิติของบรรจุ
ภัณฑ์เอง ผ่า นหน้า จอ สู่ ก ารสร้ า งสรรค์โครงสร้ างบรรจุ ภัณฑ์ที่ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ลดภาระการ
เคลื่อนไหวของร่ างกาย (ส่ วนของมื อละนิ้ วมื อ) ลดเวลาในกระบวนสร้างโครงสร้ างบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการความ
แม่นยาและมีโครงสร้างที่ซบั ซ้อน

รู ปที่ 1 หน้าต่างการตั้งค่าคาสั่งโปรแกรมและกาหนดค่าต่าง ๆ ของบรรจุภณ
ั ฑ์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้
การส่ งเสริ มสนับสนุนและเป็ นกาลังใจในการทางานวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ านวยการ คณะผูบ้ ริ หาร
บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า
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กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดหนองคาย ที่ได้ช่วยเหลือการให้ขอ้ มูลต่างๆในการ
ลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสนทนากลุ่มและการประเมินประสิ ทธิภาพกับงานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าว มาใช้ประกอบการทาวิจยั ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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เอ็ดยูเคชัน่ .
ดารงศักดิ์ ชัยสนิท และ ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา. (2537). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ . กรุ งเทพฯ:วังอักษร.
นิรัช สุดสังข์. (2548). การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 1) กรุ งเทพฯ: โอ.เอส. พริ้ นติ้ง
เฮ้าส์.
ประชิด ทิณบุตร. (2536). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ . กรุ งเทพฯ:โอเดียนสโตร์.
ปุ่ น คงเจริ ญเกียรติ และสมพร คงเจริ ญเกียรติ. (2541). บรรจุภัณฑ์ อาหาร. กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์ ยีเ่ ฮง
รุ่ งทิวา เสาร์สิงห์. (2549). คู่มือการเรี ยนรู้ ภาษาซีด้วยตนเอง. กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
ลัดดา โศภนรัตน์. (2546). อิทธิ พลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริ โภค.ภาควิชา
ประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2558). ทดสอบบรรจุภัณฑ์ .
http://www.tistr.or.th/tpc/service.html.
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
2555 – 2559.
สุปรี ยา วงษ์ตระหง่าน. (2546). การจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ ปัญหาเป็ นหลัก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2558). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน.
http://www.tisi.go.th/otop/standard/standards.html,
สุภทั ทา ปิ ณฑะแพทย์. (2542). จิตวิทยาทั่วไป:แนวคิดและทฤษฎีขั้นมูลฐานและการประยุกต์ . กรุ งเทพฯ:ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2541). จิตวิทยาการศึกษา. กรุ งเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรพิน ประวัติบริ สุทธ์ิ. (2552). คู่มือเรี ยนภาษาซี(ฉบับปรั บปรุงใหม่ ). (พิมพ์ครั้งที่ 10) กรุ งเทพฯ:โปรวิชนั่ .

1593

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การนาเสนอสารัตถะแห่ งการเยียวยาจิตใจมนุษย์ ผ่านผลงานสร้ างสรรค์ในรูปแบบ
ของศิลปกรรมร่ วมสมัยชุด : รักษาไว้เพื่อใจของใคร
Presentation of The Essence of Healing The Human Mind Through Creative Works
in The Form of Contemporary Art
Series : Keeping It for Whose Heart
หยกตะวัน อินปุย* และ วิรัญญา ดวงรัตน์
Yoktawan Inpui* and Wiranya Duangrat
ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 10170
Department of Thai Art, Faculty of Painting Sculpture and Graphics Arts, Mueang, Nakronpatom,
THAILAND 10170
*
Corresponding Author E-mail: Yoktawan.jade@gmail.com

บทคัดย่อ
ทุกสิ่ งอย่างล้วนเป็ นธรรมชาติที่จะต้องอยู่ภายใต้เวลา โดยมีการเกิดขึ้นและดับลงโดยมีสาเหตุหลากหลาย
ประการ ซึ่ งการรักษา การประนี ประนอม หรื อพยุงไว้ให้คงอยู่น้ นั สามารถทาได้ในระยะหนึ่ งเท่านั้น อาจจะนา
กลับมาสู่ ความเป็ นรู ป หรื อความเป็ นนาม ได้เพียงชัว่ ครู่ แต่เพื่ออะไรนั้นอยู่ที่จุดประสงค์ของแต่ละการกระทาของ
สิ่ งนั้น ๆ เนื่ องจากได้เกิดการตั้งคาถามให้กบั คาว่า “รักษาไว้เพื่อใจของใคร” ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากก่อนเกิดเหตุการณ์
สู ญเสี ยคนภายในครอบครัวจากอุบตั ิเหตุ โดยจะมีชีวิตต่อนั้นมีอตั ราที่นบั ว่าน้อยอย่างมาก ถึงแม้ร่างกายจะรอด แต่
จิตใจก็กลับเป็ นทุกข์ยงิ่ กว่าเดิมเป็ นอย่างมาก ทั้งอาการพิการหรื อเจ้าชายนิทรา แล้วการพยายามรักษาให้คงอยูน่ ้ นั จะ
เป็ นการเพิ่มความสุ ข หรื อบดบังความทุกข์กนั นั้น สิ่ งเหล่านี้ จึงทาให้เกิดการตระหนักรู ้ต่อตนเองและได้กลับไป
ศึกษาเรื่ องของธรรมชาติ เวลา และการรักษาต่าง ๆ ในผลงานชุด “รักษาไว้เพื่อใครของใคร” จานวน 2 ผลงาน ได้แก่
1. รักษา?
2. หลงเหลือไว้จากการรักษา โดยนาเสนอผ่านผลงานสร้างสรรค์ในรู ปแบบศิลปกรรมร่ วมสมัยด้วยเทคนิคสื่ อผสม
สะท้อนถึงปรากฏการณ์การรักษาซึ่ งเป็ นผลงานที่ตอ้ งการแสดงถึงทั้งหมดนี้ จึงเป็ นเครื่ องมือย้าจิตใจของตนเองได้
ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนั้น ไม่ว่าจะเป็ นการเยียวยาด้วยวิธีใดก็ตามแต่น้ นั ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นเพียงการรักษาไว้เพียงช่วง
ระยะหนึ่งเท่านั้น
คาสาคัญ: เวลา รักษา การรับรู ้
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Abstract
Everything is natural to be under time, with it happening and extinguishing for a variety of reasons.
Maintaining, compromising or sustaining it can only be done for a certain period of time, it may only be brought
back to form or nounity for a moment, but for what is the purpose of each action of the thing, since it has questioned
the word "Preserved for anyone's heart ?". This is due to the loss of a family member in an accident, with life
continuing at a very small rate. Even if the body survives, the mind is much more distressing, either disabled or
sleeping prince, and trying to maintain it will increase happiness or obscure the suffering. These raise awareness
of oneself and go back to studying nature. Two works in the "Preserve for anyone's heart? " Series are 1. Heal ? 2.
Left over from Heal. So, Presented through contemporary art creations with mixed media techniques, reflecting the
healing phenomenon, which is a work that wants to represent all of this, thus reminding its own mind that over
time, No matter how heals, Everything is only maintained for a certain period of time.
Keyword: Time, Heal, Perception
บทนา
การนาเสนอสารัตถะแห่งการเยียวยาจิตใจมนุษย์ ผ่านผลงานสร้างสรรค์ในรู ปแบบของศิลปกรรมร่ วมสมัย
ชุด : รักษาไว้เพื่อใจของใคร กล่าวถึงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะต้องอยู่ภายใต้จกั รวาลและเวลา เกิดขึ้นและ
ดับลงโดยมีสาเหตุจากการรักษา การประนีประนอม และพยุงไว้ให้คงอยู่ โดยอาจจะนากลับมาสู่ ความเป็ นรู ปธรรม
หรื อความเป็ นนามธรรม สามารถทาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ งเพียงเท่านั้น เพราะฉะนั้นสิ่ งเหล่านี้ จะดารงอยู่เพื่อ
อะไร ขั้นตอนเหล่านี้จึงเป็ นจุดประสงค์ของการกระทาในแต่ละบุคคลนั้น ๆ
“รักษาไว้เพื่อใจของใคร” เป็ นสิ่ งที่เกิดจากการตั้งคาถามต่อตนเอง ในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์สูญเสี ยคน
ภายในครอบครัวจากอุบตั ิเหตุ โดยการมีชีวิตต่อนั้นมีอตั ราที่นบั ว่าน้อยอย่างมาก ถึงแม้ร่างกายจะรอด แต่ก็เกิดภาวะ
สู ญเสี ยสมรรภาพในการคิดและรับรู ้สิ่งรอบข้าง มีชื่อทางการแพทย์ว่า Vegetative state โดยเป็ นภาวะที่สมองของ
ผูป้ ่ วยได้รับความเสี ยหายอย่างรุ นแรง ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนั้นผูป้ ่ วยอาจแสดงปฏิกิริยาต่อ
อาการเจ็บปวดทางกายภาพบ้าง ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากการรับรู ้เพื่อแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู ้สึกของ
ผูป้ ่ วยจริ ง ๆ ซึ่งสิ่ งนั้นเป็ นเพียงสัญชาตญาณของร่ างกายเท่านั้น (ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า., 2562)
ดังนั้น การพยายามรักษาให้คงรู ปของสิ่ งที่ไม่จีรังต่อรู ปร่ าง ผ่านกระบวนการทางเทคนิ คสร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์ โดยเกิดจากการกระทาซ้ า ๆ ผ่านกระบวนการเย็บ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตระหนักคุณค่าของร่ างกายและ
จิตใจที่ยงั มีปฏิกิริยาต่อการรับรู ้ต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ขณะปัจจุบนั
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคการปักเย็บหลากหลายรู ปแบบ บนวัสดุธรรมชาติอนั แท้จริ ง
และวัส ดุ ธ รรมชาติ ที่ ผ่า นสัง เคราะห์แล้ว เพื่ อถ่ายทอดถึ งอารมณ์ ความรู ้ สึ ก และประสบการณ์ ส่ วนตัว ที่ มี ต่อ
เหตุการณ์ความสูญเสี ยในอดีต
2. เพื่อแสดงถึงความเป็ นจริ งของธรรมชาติที่ไม่สามารถคงอยูข่ องรู ปทรงได้ตลอดไปไม่วา่ จะ
ด้วยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งการรับรู ้สภาวะความเป็ นไปได้ที่ดีที่สุดจากการกระทาต่าง ๆ ของตนเองสามารถเป็ นตัวที่บ่ง
บอกเหตุผลจิตใจตนเองได้ดีที่สุด
3. เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตที่ผา่ นกาลเวลาต่าง ๆ
มาอย่างมากมาย เพราะการเข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องราวใด ๆ ก็ตาม ที่สามารถเข้ามา
กระทบจิตใจ จะทาให้เกิดสภาวะรับ รู ้ อารมณ์เจ็บปวดในอดี ตหรื อปั จจุ บนั ทาให้มนุ ษย์สามารถจัดการสภาวะ
เหล่านั้น และเข้มแข็งต่อสิ่ งที่กระตุน้ การรับรู ้ของตน พร้อมทั้งประคองความรู ้สึกเหล่านั้นไปกับชี วิตในสังคมที่
พร้อมจะแปรเปลี่ยนทุกเวลา
ขอบเขตการศึกษาและการสร้ างสรรค์
การศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งขอบเขตการศึกษาและการสร้างสรรค์ออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตที่เกี่ยวกับข้อมูล
1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ธรรมชาตินิยม (Naturalism) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับสภาวะจิตใจใน
ทฤษฎีปฏิอนั ตรกิริยานิยม ลัทธิคู่ขนาน ลัทธิผลพลอยได้ ของ เดส์การ์ตส์ (Descartes)
1.2 ศึกษาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การใช้หลักแนวคิดที่สาคัญของ
จิตวิทยาแนวพุทธ ปรัชญาคินสึ งิ ในการบาบัดเยียวยาสภาวะจิตใจของมนุษย์
2. ขอบเขตของการสร้างสรรค์
การนาเสนอสารัตถะแห่งการเยียวยาจิตใจมนุษย์ ผ่านผลงานสร้างสรรค์ในรู ปแบบของศิลปกรรมร่ วม
สมัยชุด : รักษาไว้เพื่อใจของใคร จะประกอบด้วยผลงานย่อย 2 ชุด ได้แก่
2.1 เทคนิคการเย็บปัก
2.1.2 บนวัสดุธรรมชาติอนั แท้จริ ง
2.1.3 วัสดุธรรมชาติที่ผา่ นสังเคราะห์
กระบวนการของผลงานสร้ างสรรค์
การด าเนิ น การสร้ า งสรรค์ผ ลงานชุ ด รั ก ษาไว้เ พื่ อ ใจของใคร ผูส้ ร้ า งสรรค์ อาศัย การศึ ก ษารวบรวม
ประสบการณ์ และจัดทาข้อมูลตามแบบแผนของการจัดทาทาวิจยั ชนิ ด 5 บท เพื่อเป็ นการดาเนิ นการสร้างสรรค์
พร้อมภาพประกอบ อย่างเป็ นขั้นตอน
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1. เริ่ มจากการตั้งคาถามและต่อตนเอง “รักษาไว้เพื่อใจของใคร” ในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์
สูญเสี ยคนภายในครอบครัวจากอุบตั ิเหตุ
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อ บทความ ผลงานวิจยั และสื่ อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาตินิยม (Naturalism)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับสภาวะจิตใจในทฤษฎีปฏิอนั ตรกิริยานิยม ลัทธิ
คู่ขนาน ลัทธิผลพลอยได้ ของ เดส์การ์ตส์ (Descartes)
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางจิตวิทยาพุทธ ปรัชญาคินสึ งิ เพื่อนาใปวิเคราะห์ และ
อธิบายต่อแนวคิดในการสอนชีวิต หรื อใช้ในการจัดการกับสภาวะบางอย่างภายในจิตใจได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้างการรับรู ้ที่หลากหลาย และการดารงชีวิตอย่างเข้าใจและมีความสุขของมนุษย์
3. ศึกษาข้อมูลทางศิลปะ ศิลปิ นที่สร้างสรรค์หรื อมีแนวความคิดใกล้เคียงกัน
4. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปความสาคัญจากการศึกษามา ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของ
โครงการทั้งหมด เพื่อเริ่ มสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ จากการค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์
5. ดาเนินการสร้างสรรค์ผลงานตามเทคนิคที่กาหนดไว้ในผลงานย่อย 2 ชุด ดังนี้
5.1 เทคนิคการเย็บปัก
5.1.2 บนวัสดุธรรมชาติอนั แท้จริ ง
5.1.3 วัสดุธรรมชาติที่ผา่ นสังเคราะห์
6. ประเมินผลจากการสร้างสรรค์ผลงานที่ผา่ นมา เพื่อค้นหาข้อดีขอ้ เสี ย และวิเคราะห์
ข้อบกพร่ อง เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อไป
อุปกรณ์ ในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย
ผลงานชุดย่อยชุดที่ 1
1. ส้ม 2. มัง คุ ด 3. แอปเปิ ล 4. เข็ม เย็บแผล 5.ไหม 6. เข็มเย็บผ้า 7.ด้าย 8. กรรไกร 9. กล้องถ่ายภาพ
10. โคมไฟ
ผลงานชุดย่อยชุดที่ 2
1.เฟรมผ้าใบ ต่างขนาดจานวน 3 ชิ้น 2. เข็มเย็บแผล 3.ไหม 4. เข็มเย็บผ้า 5.ด้าย 6. กรรไกร
เทคนิคในการสร้ างสรรค์ผลงาน
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานชุด รักษาไว้เพื่อใจของใคร แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ศิลปะเย็บปักบนวัสดุธรรมชาติอนั แท้จริ ง ภาพถ่าย ผลงาน 2 มิติ เป็ น การกระทาของสภาวะจิตใจในการ
พยายามรักษารู ปร่ าง รู ปทรง ต่าง ๆ ให้คงอยู่ อย่างพิถีพิถนั ซึ่งผูส้ ร้างสรรค์มีการทดลองเปลือกผลไม้ 3 ชนิด คือ ส้ม
แอปเปิ ล มังคุด และเลือกเปลือกผิวที่สามารถแทนสัญญะของผิวมนุษย์ได้อย่างใกล้เคียงที่สุด ด้วยการปั กเย็บจาก
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เข็มเย็บแผล และเข็มเย็บผ้าลงบนเปลื อกผิวส้ม โดยมีการประกอบชิ้ นส่ วนที่ได้แยกออกจากแล้วให้กลับมาเป็ น
รู ปทรงเดิมอีกครั้ง การเย็บรอยช้ าของเปลือกผิว หรื อการปั กเย็บลวดลายทัศนะธาตุภายในผิวส้มชั้นใน และสะท้อน
ความรู ้ สึก เวลา ผ่านการถ่ายภาพ มองเห็ นบรรยากาศ ค่าน้ าหนัก ความเปลี่ ยนแปลงของเปลื อกส้ม ตรงตามที่
แนวความคิดและจุดประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
2. ศิลปะเย็บปักบนวัสดุธรรมชาติที่สังเคราะห์ ผลงาน 2 มิติ เป็ นการกระทาของสภาวะจิตใจในการพยายาม
รักษารู ปร่ างของพื้นผิว อย่างมีระบบระเบียบ ผูส้ ร้างสรรค์จึงทาการปั กเย็บรู ปแบบซ้ า ๆ ตามแนวร่ องรอยกีดตรง
กลางของผ้าใบ ที่มีขนาดของพื้นที่ผา้ ใบแตกต่างกัน จากนั้นจัดวางผลงาน 3 ชิ้น บนผนัง เพื่อให้ผลงานส่ งเสริ ม
ปฏิกิริยากับการมองเห็นได้อย่างโดยตรง
ผลงานสร้ างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์ชุด รักษาไว้เพื่อใจของใคร ได้อาศัยประสบการณ์จริ งที่ได้เกิดการสู ญเสี ยบุคคลภายใน
ครอบครัวอันเป็ นที่รักของผูส้ ร้างสรรค์ เป็ นประสบการณ์ที่สร้างอารมณ์ความรู ้สึก โศกเศร้า เสี ยใจ ที่ได้เกิดขั้นใน ณ
เวลานั้น มาถ่ายทอดเป็ นผลงานสื่ อผสม
การถ่ายทอดลักษณะ ความพยามยามให้คงอยูข่ องชีวิต เพื่อการตอบสนองของสภาวะจิตใจของตนเอง โดย
ใช้กระบวนการเย็บปั ก แทนการรั กษา และการกระทาของบุคคลที่ รอความหวังที่จะเกิ ดขึ้น ผลไม้ (ผิวส้ม) แทน
ผิวหนังมนุษย์ อันเคยมีการเจริ ญเติบโต โดยแสดงถึงความเปลี่ยนของสี ผิว รู ปทรง ร่ องรอย และผ้ าใบ แทนผิวหนัง
มนุษย์ อันไม่เคยมีการเจริ ญเติบโตหลังจากการแปรเปลี่ยนทางการสังเคราะห์การใช้งานแล้ว ซึ่งสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนทางรู ปธรรมที่ไม่สามารถกลับมาเป็ นดังเดิมได้อีกต่อไป แต่การที่มนุษย์ได้พยายามยื้อชีวิตบุคคลคนหนึ่ งแล้ว
นั้น
ผลงานชุด การรักษาไว้เพื่อใจของใคร เป็ นการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความจริ งและความหวัง
ณ เวลาเดียวกัน ในระหว่างการรักษากายภาพภายนอกเพื่อความหวังของจิตใจ
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รู ปที่ 1 ผลงานสร้างสรรค์ชุดย่อยชุดที่ 1 “รักษา ?” จานวน 4 ผลงาน เทคนิคปักเย็บบนผิวส้ม, ภาพถ่าย. ที่มา: หยก
ตะวัน อินปุย
ผลงานสร้างสรรค์ “รักษา ?” ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ท้ งั หมด 4 ผลงาน นาเสนอความเสื่ อมของ
สังขาร ที่ว่าด้วยการพยายามรักษาไว้ ซึ่งถ้าเมื่อถึงเวลาก็ไม่มีมีอะไรมาทาให้คงสภาพได้ แม้กายภาพภายนอกคงรู ป
เพียงใด แล้วที่สุดนั้น นั่นคือการหลอกใจตัวเอง เพื่อรักษาความสุ ขของตนเองไว้เพียงชัว่ ครู่ ผลงานชุดนี้ เป็ นการ
สร้างจากสัญชาตญาณของความรู ้สึกกาลังจะสู ญเสี ยและความอยากได้สิ่งนั้นกับมาอย่างมีหวัง
ผลงานสร้างสรรค์ชุดย่อยชุดที่ 2 “หลงเหลือไว้จากการรักษา” ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ท้ งั หมด 3
ชิ้น เป็ นการสร้างสรรค์หลังจากเกิดภาวะความสู ญเสี ยไปแล้ว การนาเสนอจัดการอย่างเรี ยบตรง มีระบบระเบียบ
สะท้อนถึงสภาวะแห่งการเยียวยาตนเองท่ามความว่างเปล่า
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รู ปที่ 2 ผลงานสร้างสรรค์ หลงเหลือไว้จากการรรักษา ประกอบผลงาน 3 ชิ้น ขนาด 150 x 65 ซม.,
40x 40 ซม., 30x30 ซม. เทคนิคปักเย็บบนผ้าใบ.
ที่มา; หยกตะวัน อินปุย.

รู ปที่ 3 รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ “หลงเหลือไว้จากการรรักษา”.
ที่มา; หยกตะวัน อินปุย.
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รู ปที่ 4 จาลองการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์ หลงเหลือไว้จากการรรักษา ประกอบผลงาน 3 ชิ้น ขนาด
150 x 65 ซม., 40x 40 ซม., 30x30 ซม. เทคนิคปักเย็บบนผ้าใบ.
ที่มา; หยกตะวัน อินปุย.
การอภิปายผลของการศึกษา
บทความนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ เรื่ องการนาเสนอสารัตถะแห่ งการเยียวยาจิตใจมนุษย์ ผ่านผลงาน
สร้างสรรค์ในรู ปแบบศิลปกรรมร่ วมสมัยชุด : รักษาไว้เพื่อใจของใคร สื่ อถึงการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งของ
มนุ ษย์ที่มีอารมณ์ ความรู ้สึกอยู่ในสภาวะความโศกเศร้า เสี ยใจ ระหว่างการรักษาจนการสู ญเสี ยบุคคลภายใน
ครอบครัว ณ ช่วงเวลาหนึ่ ง ส่ งผลให้เห็นถึงการพยายามทาทุกอย่างเพื่อลบล้างความจริ งบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับ
ตนเองโดยตรง และสร้างความหวังต่อสิ่ งที่อาจจะกลับมาหรื อไม่สามารถกลับมาได้อีกให้กบั ความคิด ความรู ้สึก
ของตนเอง ได้ปลอดภัยจากสภาวะด้านลบได้ โดยสิ่ งเหล่านี้ ในผลงานการสร้างสรรค์ เป็ นการเน้นย้าเรื่ องของการ
เกิด-ดับ ตามธรรมชาติ ให้กบั ชีวิตมนุษย์โดยเป็ นพื้นฐานหลัก
ตลอดจนเป็ นช่องทางหนึ่ งที่สามารถสร้างความเข้าใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้นกับตนเอง ทาให้มนุ ษย์จดั การ
สภาวะทางกาย ทางจิตใจ และพัฒ นาชีวิตในรู ปแบบที่เองต้องการได้ ซึ่งสภาวะด้านลบที่มีอยู่ในสังคมปั จจุบนั มี
ความหลากหลายและรวดเร็วอย่างมาก จนเกิดปัญหาการไม่เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นตามมาได้
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The Design of Men’s Suit Inspires by the Joker
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บทคัดย่อ
การออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบชุดสู ทบุรุษ
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ และศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อชุดสู ทบุรุษโดย
ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ โดยมีวิธีการดาเนินงาน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การออกแบบชุดสูทบุรุษโดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ ระยะที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดย
ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ ระยะที่ 3 ดาเนินการตัดเย็บชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์
เรื่ องโจ๊กเกอร์ ระยะที่ 4 สอบถามความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจ
จากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ ผ้าและเครื่ องแต่งกาย คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 40 คน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ และสิ่ ง
ทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน 40 คน นักศึกษาสาขาวิชาการ
ออกแบบแฟชัน่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ จานวน 40 คน รวมทั้งสิ้ น 120 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาล
ใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ จานวน 5 รู ปแบบ รู ปแบบละ 3 ชุด รวมทั้งสิ้ นจานวน 15 ชุด และให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเลือกรู ปแบบละ 1
ชุด รวมทั้งสิ้ น 5 ชุด เพื่อใช้ในการตัดเย็บชุดผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และแบบสอบถามออนไลน์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ผลการคัดเลือกแบบร่ างชุดที่ออกแบบชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊ก
เกอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากผูเ้ ชี่ยวชาญคือ รู ปแบบที่ 1 แบบร่ างที่ 2, รู ปแบบที่ 2 แบบร่ างที่ 2, รู ปแบบที่ 3 แบบร่ างที่ 1, รู ปแบบ
ที่ 4 แบบร่ างที่ 2, รู ปแบบที่ 5 แบบร่ างที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดย
ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ ทั้ง 5 รู ปแบบ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.45 เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละรู ปแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ชุด คือ รู ปแบบที่ 5 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.55 และมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก 4 ชุด คือ รู ปแบบที่ 1, 2, 3, และ 4 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.34, 4.40, 4.46 และ 4.49 ตามลาดับ
คาสาคัญ: การออกแบบ ชุดสูทบุรุษ ภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์
Abstract
The satisfaction level of suit design have to inspiration from The Joker movie. The four levels of the study is 1. Suit design for men
have to inspiration from The Joker movie. 2. to study the satisfaction level from specialist of suit design have to inspiration from The Joker
movie. 3. Sewing suit design have to inspiration from The Joker movie.4. to study the satisfaction level of suit design have to inspiration
from The Joker movie. A sample was selected from 40 students in Fashion and Apparel Design and 40 students in Fashion and Textile
Design Bachelor of Home Economics Program in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 40 students in Fashion Design
Bachelor of Home Economics Program in Rajamangala University of Technology Krungthep. Our test group were 120 students. Tools used
in the research were satisfactory evaluations sheet from specialist of suit design have to inspiration from The Joker movie 5 patterns , 1 pattern
per 3 suits design total 15 suits design and specialist choose 1 suit per 1 pattern totally 5 suits for sewing design original product , online test
and The data recorded was used to work out the average and median attitudes of the respondents. Research findings were as follows specialist
of suit design have to inspiration from The Joker movie choose pattern 1 : suit No.2 , pattern 2 : suit No.2 , pattern 3 : suit No.1 , Pattern 4 :
suit No.2 , pattern 5 : suit No.1 To study the satisfaction level of suit design have to inspiration from The Joker movie 5 patterns found that
The overview result of student’s satisfactory level was in a high level ( x̄ = 4.45) and consider each pattern for average found that satisfactory
level was in high level were 1 suit : pattern no.5 ( x̄ = 4.55) and satisfactory level was in good level were 4 suits : pattern 1,2,3 and 4 ( x̄ =
4.34, x̄ = 4.40 , x̄ = 4.46 , x̄ = 4.49 )
Keyword: Design , Suit , Joker Movie
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บทนา
ชุดสูท (Suit) ถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดย โบ บรัมเมลล์ (Beau Brummell) ซึ่งได้ดดั แปลงมาจากเครื่ องแต่งกายของ
บุรุษชาวอังกฤษที่ใส่ กนั ในราชสานัก ทั้งเทลโค้ต (Tailcoat) กางเกงความยาวระดับหัวเข่า (Breeches) และถุงน่องผ้าไหม เขาจึงตัด
ทอนจนเหลือแค่เสื้ อสู ทกับกางเกงขายาว และดัดแปลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เสื้ อผ้าเปรี ยบเสมือนเครื่ องปกปิ ดร่ างกายเพื่อให้
ความอบอุ่น แต่ชุดสู ทยังเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงฐานะ เอกลักษณ์ และอาชีพของผูส้ วมใส่ (นิพิฐพนธ์,2561) โดยทัว่ ไปชุดสู ทบุรุษจะ
ประกอบไปด้วยกางเกงขายาว และเสื้ อตัวนอกแบบกระดุมแถวเดียวหรื อแถวคู่ มีลกั ษณะอกตัน ไหล่ต้ งั สะโพกสอบ นิ ยมทรง
เสื้ อแบบตัวหลวม ส่ วนวัสดุที่นามาใช้ในการตัดเย็บจะเน้นวัสดุที่แข็งแรง มีรูปทรงที่แน่ นอน ทาให้เสื้ อผ้ามีรูปทรงที่มนั่ คง
แข็งแรงในปั จจุบนั ชุดสู ทถูกจัดเป็ นเสื้ อผ้าสาหรับ ชนชั้นสู ง เป็ นสัญลักษณ์ของความสง่างามและองค์ประกอบอื่นทั้งหมดที่
สามารถแสดงความเป็ นชายได้อย่างชัดเจน โดยถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเป็ นแฟชัน่ ล้ าสมัย และสามารถใช้ได้ในหลายๆ โอกาส
(Thaitextile.org, 2561)
โจ๊กเกอร์ (joker) เป็ นภาพยนตร์ แนวจิตวิทยาระทึกขวัญ กากับและร่ วมเขียนบทโดยท็อดด์ ฟิ ลลิปส์ นาแสดงโดย
วาคีน ฟิ นิ กซ์ เป็ นภาพยนต์ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ อาร์ เธอร์ เฟล็ก นักแสดงตลกผูม้ ีปัญหาทางจิตที่กลายเป็ นอาชญากรของเมืองกอ
แทน มีชื่อว่า โจ๊กเกอร์ ท็อดด์ ฟิ ลลิปส์ มีความคิดที่จะสร้างภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ในปี 2016 และเขียนบทร่ วมกับ สก็อตต์ ซิ ลเวอร์
ตลอดปี 2017 ทั้งสองได้รับแนวคิดบางส่ วนมาจาก Batman:The Killing Joke แต่ว่าเขาไม่ได้อิงจากผลงานเรื่ องไหนเลยเพราะพวก
เขาไม่ได้กาลังทาหนังโจ๊กเกอร์ แต่กาลังทาหนังของคนที่กลายเป็ นโจ๊กเกอร์ หรื อการเล่าเรื่ องราวในอดีต นักออกแบบเครื่ องแต่ง
กายจึงสามารถที่จะหาเครื่ องแต่งกายที่ป่าเถื่อนให้กบั โจ๊กเกอร์ โดยนาสู ทที่เป็ นเอกลักษณ์ของโจ๊กเกอร์มาใช้ ทาให้ตวั ละครมี
รู ปลักษณ์ที่คนุ ้ เคย มองและรู ้ทนั ทีวา่ เป็ น โจ๊กเกอร์ โดยมีการออกแบบหลายอย่างเข้าไป ทั้งความโอ้อวด ความสกปรกและยึดติด
กับสี สันที่ ใช้บนเสื้ อผ้าของ โจ๊กเกอร์ ในรู ปแบบเดิ ม ส่ วนในการแต่งหน้านั้นมี การใช้สี แดงและสี เขียวของตัวตลกมาใช้
ภาพยนตร์เรื่ องนี้จึงมีความแตกต่างจากเดิม ทั้งสี และลักษณะของตัวละคร
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผูศ้ ึกษาจึงนาข้อมูลเหล่านี้มาเป็ นแนวคิดในการออกแบบชุดสู ทบุรุษที่ได้รับแรงบันดาล
ใจจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ โดยปรับเปลี่ยนรู ปแบบของชุดสู ทที่มีความ เบสิ ค (Basic) ให้เป็ นรู ปแบบของชุดสู ทแฟชัน่ ใน
ปัจจุบนั ที่แสดงให้เห็นถึงเรื่ องราวของตัวละคร โจ๊กเกอร์ เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ (Joker)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊ก
เกอร์
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
การดาเนินงานระยะที่ 1 การออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์
การดาเนินงานระยะที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษ โดยได้รับแรง
บันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์
การดาเนินงานระยะที่ 3 ดาเนินการตัดเย็บชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์
การดาเนินงานระยะที่ 4 สอบถามความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษ โดย
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์
ด้านประชากร ก าหนดประชากรในการศึ กษาความพึ งพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักศึ กษาสาขา
ออกแบบแฟชัน่ ผ้าและเครื่ องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ด้านกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็ บข้อมูลความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นนักศึ กษาสาขา
ออกแบบแฟชัน่ ผ้าและเครื่ องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
รวมทั้งสิ น 120 คน
ผลการวิจัย
ผูศ้ ึกษาได้ศึกษารู ปแบบของชุดสู ทบุรุษเพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่จะนามาเป็ นแนวทางในการออกแบบชุดสู ทบุรุษ
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ ผูศ้ ึกษาจึงออกแบบชุดสู ทบุรุษที่มีความเป็ นแฟชัน่ โดยใช้เทรนสี Autumn
Winter 2020/2021 ที่มีสีตรงกับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์มาใช้ในการออกแบบจานวน 5 รู ปแบบ รู ปแบบละ 3 ชุด
รวมทั้งสิ้ นจานวน 15 ชุด และให้ผูเ้ ชี่ยวชาญเลือกรู ปแบบละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้ น 5 ชุด เพื่อใช้ในการตัดเย็บชุดผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
โดย ผลการคัดเลือกรู ปแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการคัดเลือกรู ปแบบชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
แบบ
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
คนที่5
รวม
ชุดสู ทบุรุษ
✓
ชุดที่ 1
1
✓
✓
✓
✓
รู ปแบบที่ 1
ชุดที่ 2
4
ชุดที่ 2
0
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ผู้เชี่ยวชาญ
แบบ
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
คนที่5
รวม
ชุดสู ทบุรุษ
✓
ชุดที่ 1
1
✓
✓
✓
✓
รู ปแบบที่ 2
ชุดที่ 2
4
0
0
0
0
0
ชุดที่ 2
0
✓
✓
✓
✓
ชุดที่ 1
4
รู ปแบบที่ 3
ชุดที่ 2
0
✓
ชุดที่ 3
1
ชุดที่ 1
0
✓
✓
✓
✓
✓
รู ปแบบที่ 4
ชุดที่ 2
5
ชุดที่ 3
0
✓
✓
✓
✓
ชุดที่ 1
4
รู ปแบบที่ 5
ชุดที่ 2
0
✓
ชุดที่ 3
1
จากตารางที่ 1 ผลของการคัดเลือกรู ปแบบชุดสูท โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ พบว่ารู ปแบบที่
1 ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่เลือกชุดที่ 2 รู ปแบบที่ 2 ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่เลือกชุดที่ 2 รู ปแบบที่ 3 ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่เลือกชุดที่ 1
รู ปแบบที่ 4 ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่เลือกชุดที่ 2 รู ปแบบที่ 5 ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนใหญ่เลือกชุดที่ 1 จากการคัดเลือกโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5
รู ปแบบ พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอแนะในรู ปแบบที่ 5 โดยให้มีการปรับเปลี่ยนช่วงหัวแขนตั้งสู งขึ้นทั้งสองข้าง เพื่อให้รูปแบบ
ชุดมีลกั ษณะโดดเด่นน่าสนใจกว่าแบบเดิม

รู ปที่ 1 รู ปแบบชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ฉบับสมบูรณ์
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จากการดาเนิ นโครงงานพิเศษเรื่ องการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ ทั้ง 4
ระยะ และนาผลงานที่ตดั เย็บสาเร็ จแล้วไปศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ดว้ ยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูบ้ ริ โภค
(n=120)
ข้ อมูลพื้นฐาน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

40

33.33

หญิง

80

66.66

18 – 20 ปี

69

57.50

21 – 23 ปี

51

42.50

28

23.30

1.เพศ

2.อายุ

3.การศึกษา
ปริญญาตรีช้ ัน ปี ที่ 1

ปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2
24
20.00
ปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3
20
23.30
ปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4
18
15.00
จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.60 อายุระหว่าง 18 – 20
ปี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรง
บันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ อง โจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 1
(n = 120)
หัวข้อ

1. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์

มากที่สุด(ร้อย
ละ)
58
(48.33)

มาก
(ร้อยละ)
44
(36.67)

ความพึงพอใจ
ปานกลาง(ร้อย น้อย(ร้อยละ)
ละ)
17
1
(14.17)
(0.83)
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น้อยที่สุด(ร้อย
ละ)
-

ค่าเฉลี่ย

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ

4.33

0.75

มาก
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หัวข้อ

2. ผลงานที่ออกแบบมีความ
สอดคล้องกับแรงบันดาลใจ
3. รู ปแบบของชุดมีความ
น่าสนใจ
4. การใช้สีในการออกแบบมี
ความน่าสนใจ
5. ความสวยงาม
6. ความพึงพอใจในรู ปแบบ
ชุดโดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ยรวม

มากที่สุด(ร้อย
ละ)
56
(48.33)
53
(45.00)
59
(48.33)
63
(52.50)
61
(50.83)

มาก
(ร้อยละ)
46
(38.33)
43
(35.83)
47
(39.17)
44
(36.67)
41
(34.17)

ความพึงพอใจ
ปานกลาง(ร้อย น้อย(ร้อยละ)
ละ)
17
1
(14.17)
(0.83)
22
1
(18.33)
(0.83)
11
3
(9.17)
(2.50)
12
1
(10.00)
(0.83)
18
(15.00)

ค่าเฉลี่ย

S.D

น้อยที่สุด(ร้อย
ละ)
-

ระดับความ
พึงพอใจ

4.31

0.77

มาก

-

4.25

0.80

มาก

-

4.35

0.75

มาก

-

4.41

0.70

มาก

-

4.36

0.73

มาก

4.34

มาก

จากตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
ภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 1 เสื้ อสู ทและกระโปรง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก 6
รายการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.34 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์
มีค่าเฉลี่ย 4.33 ผลงานที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย 4.31 รู ปแบบของชุดมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.25
การใช้สีในการออกแบบมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.35 ความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.41 ความพึงพอใจในรู ปแบบชุดโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.36

รู ปที่ 2 ชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 1
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรง
บันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ อง โจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 2
(n = 120)
หัวข้อ
มากที่สุด(ร้อย
ละ)

มาก
(ร้อยละ)

ความพึงพอใจ
ปานกลาง(ร้อย
ละ)

ค่าเฉลี่ย
น้อย(ร้อยละ)
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น้อยที่สุด(ร้อยละ)

S.D

ระดับความ
พึงพอใจ
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1. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์

2. ผลงานที่ออกแบบมี
ความสอดคล้องกับ
แรงบันดาลใจ

3. รู ปแบบของชุดมี
ความน่าสนใจ

4. การใช้สีในการ
ออกแบบมีความ
น่าสนใจ

5. ความสวยงาม
6. ความพึงพอใจใน
รู ปแบบชุดโดย
ภาพรวม
ค่าเฉลี่ยรวม

59
(49.17)
63
(52.50)

51
(42.50)
49
(40.83)

10
(8.33)
8
(6.67)

-

-

4.41

0.64

มาก

-

-

4.46

0.62

มาก

70
(58.3)
61
(50.84)

38
(31.67)
46
(38.33)

12
(10.00)
12
(10.00)

-

-

4.48

0.67

มาก

1
(0.83)

-

4.39

0.67

มาก

64
(53.34)
61
(50.83)

40
(33.33)
47
(39.17)

16
(13.33)
12
(10.00)

-

-

4.40

0.71

มาก

-

-

4.41

0.74

มาก

4.40

มาก

จากตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
ภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 2 เสื้ อสู ทและกางเกง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 6
รายการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์
มีค่าเฉลี่ย 4.41 ผลงานที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย 4.46 รู ปแบบของชุดมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.48
การใช้สีในการออกแบบมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.39 ความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.40 ความพึงพอใจในรู ปแบบชุดโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.41

รู ปที่ 3 ชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 2
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ตารางที่ 5 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรง
บันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ อง โจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 3
(n = 120)
หัวข้อ
มากที่สุด
1. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์

2. ผลงานที่ออกแบบมี
ความสอดคล้องกับแรง
บันดาลใจ

3. รู ปแบบของชุดมีความ
น่าสนใจ

4. การใช้สีในการ
ออกแบบมีความน่าสนใจ

5. ความสวยงาม
6. ความพึงพอใจใน
รู ปแบบชุดโดยภาพรวม

(ร้อยละ)
63
(52.51)
58
(48.33)
67
(55.84)
66
(55.00)
67
(55.83)
65
(54.16)

มาก
(ร้อยละ)

ความพึงพอใจ
ปานกลาง(ร้อย น้อย(ร้อยละ)
ละ)

ค่าเฉลี่ย

S.D

น้อยที่สุด(ร้อยละ)

ระดับความ
พึงพอใจ

44
(36.66)
50
(41.67)

13
(10.83)
12
(10.00)

-

-

4.42

0.68

มาก

-

-

4.38

0.66

มาก

45
(37.50)
46
(38.33)
45
(37.50)
47
(39.17)

7
(5.83)
8
(6.67)
8
(6.67)
8
(6.67)

1
(0.83)
-

-

4.48

0.65

มาก

-

4.48

0.62

มาก

-

-

4.49

0.61

มาก

-

-

4.48

0.62

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

4.46

มาก

จากตารางที่ 5 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
ภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 3 เสื้ อสู ทและกางเกง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 6
รายการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.46 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์
มีค่าเฉลี่ย 4.42 ผลงานที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย 4.38 รู ปแบบของชุดมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.48
การใช้สีในการออกแบบมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.48 ความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.49 ความพึงพอใจในรู ปแบบชุดโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.48

รู ปที่ 4 ชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 3
ตารางที่ 6 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรง
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บันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ อง โจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 4
(n =120)
หัวข้อ
มากที่สุด
1. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์

2. ผลงานที่ออกแบบมีความ
สอดคล้องกับแรงบันดาลใจ

3. รู ปแบบของชุดมีความ
น่าสนใจ

4. การใช้สีในการออกแบบมี
ความน่าสนใจ

5. ความสวยงาม
6. ความพึงพอใจในรู ปแบบ
ชุดโดยภาพรวม

(ร้ อยละ)
65
(54.16)
62
(51.67)
68
(56.67)
67
(55.83)
69
(57.50)
74
(61.67)

มาก
(ร้ อยละ)

45
(37.50)
45
(37.50)
43
(35.83)
46
(38.33)
41
(34.17)
40
(33.33)

ความพึงพอใจ
ปานกลาง(ร้ อยละ) น้ อย(ร้ อยละ)

10
(8.34)
13
(10.83)
9
(7.50)
7
(5.84)
10
(8.33)
6
(5.00)

ค่าเฉลี่ย

S.D

น้ อยที่สุด(ร้ อย
ละ)

ระดับความ
พึงพอใจ

-

-

4.46

0.65

มาก

-

-

4.41

0.68

มาก

-

-

4.49

0.64

มาก

-

-

4.50

0.61

มาก

-

-

4.49

0.65

มาก

-

-

4.57

0.59

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

4.49

มาก

จากตารางที่ 6 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 4 เสื้ อสู ทและกางเกง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 6
รายการ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.49 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์
มีค่าเฉลี่ย 4.46 ผลงานที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย 4.41 รู ปแบบของชุดมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.49
การใช้สีในการออกแบบมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.50 ความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.49 ความพึงพอใจในรู ปแบบชุดโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.57

รู ปที่ 5 ชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 4
ตารางที่ 7 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรง
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บันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ อง โจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 5
(n = 120)
หัวข้อ
มากที่สุด
1. ผลงานมีความคิด
สร้างสรรค์

2. ผลงานที่ออกแบบมี
ความสอดคล้องกับแรง
บันดาลใจ

3. รู ปแบบของชุดมีความ
น่าสนใจ

4. การใช้สีในการ
ออกแบบมีความน่าสนใจ

5. ความสวยงาม
6. ความพึงพอใจใน
รู ปแบบชุดโดยภาพรวม

(ร้ อยละ)
73
(60.83)
69
(57.50)
74
(61.67)
73
(60.83)
72
(60.00)
77
(64.17)

มาก
(ร้ อยละ)

ความพึงพอใจ
ปานกลาง(ร้ อยละ)

ค่าเฉลี่ย

S.D

น้ อย(ร้ อยละ) น้ อยที่สุด(ร้ อย
ละ)

ระดับความ
พึงพอใจ

37
(30.83)
43
(35.83)

10
(8.34)
8
(6.67)

-

-

4.53

0.65

มากที่สุด

-

-

4.51

0.62

มากที่สุด

40
(33.33)
40
(33.33)
42
(35.00)
37
(30.83)

6
(5.00)
7
(5.84)
6
(5.00)
6
(5.00)

-

-

4.57

0.59

มากที่สุด

-

-

4.55

0.61

มากที่สุด

-

-

4.55

0.59

มากที่สุด

-

-

4.59

0.59

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

4.55

มากที่สุด

จากตารางที่ 7 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
ภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 5 เสื้ อสู ทและกางเกง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
6 รายการ มี ค่ าเฉลี่ ยที่ 4.55 เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่ามี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่ าเฉลี่ ยดังนี้ ผลงานมี ความคิ ด
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ผลงานที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย 4.51 รู ปแบบของชุดมีความน่าสนใจ มี
ค่าเฉลี่ย 4.57 การใช้สีในการออกแบบมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.55 ความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.55 ความพึงพอใจในรู ปแบบชุดโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.59

รู ปที่ 6 ชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ฉบับสมบูรณ์ แบบที่ 5
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ตารางที่ 8 สรุ ปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการออกแบบชุดสูทบุรุษ โดยได้รับแรงบันดาลใจ จากภาพยนตร์ เรื่ อง
โจ๊กเกอร์
(n=120)
ชุดสู ทบุรุษชุดที่
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
รู ปแบบที่ 1
4.34
มาก
รู ปแบบที่ 2
4.40
มาก
รู ปแบบที่ 3
4.46
มาก
รู ปแบบที่ 4
4.49
มาก
รู ปแบบที่ 5
4.55
มากที่สุด
รวม
4.45
มาก
จากตารางที่ 8 ผลความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
ภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ ทั้ง 5 รู ปแบบ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.45 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละ
รู ปแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ชุด คือ รู ปแบบที่ 5 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.55 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4
ชุด คือ รู ปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.34 และรู ปแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 และรู ปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.46 และรู ปแบบที่ 4 มีค่าเฉลี่ย
ที่ 4.49
สรุปและอภิปรายผล
จากวัตถุประสงค์ของเรื่ อง การออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ สามารถนามา
อภิปรายผลได้ดงั นี้
การออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ การคัดเลือกแบบตัดรู ปแบบสร้างสรรค์
และแสดงให้เห็นถึงความเป็ นแฟชัน่ มาจานวน 5 รู ปแบบ โดยแต่ละรู ปแบบจะเลือกใช้สูทที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของแรงบันดาล
ใจและสรุ ปผลจากการคัดเลือกการออกแบบชุดสูทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ ที่จะนามาตัดเย็บ โดย
ผ่านการคัดเลือกจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้ทาการคัดเลื อกจากจานวนทั้งหมด 5 รู ปแบบ รู ปแบบละ 3 แบบร่ าง พบว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่ได้ทาการคัดเลือก รู ปแบบที่ 1 แบบร่ างที่ 2 ลักษณะของชุดเป็ นเสื้ อสู ท ปกเทเลอร์ บ่าตั้ง กระดุมหน้า 2 เม็ด
มีฝากระเป๋ าทั้ง 2 ข้าง ชุดด้านในเป็ นบอดี้สูทเต็มตัวคลุมตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า กระโปรงพลีทสั้นข้างยาวข้าง รู ปแบบที่ 2
แบบร่ างที่ 2 ลักษณะของชุดเป็ นเสื้ อสู ท ปกเทเลอร์ บ่าตั้ง ติดกระดุม 3 เม็ด กระเป๋ ากล่องทั้ง 2 ข้าง แขนพอง คอวงกลมต่อกันหลาย
ๆ ชิ้น กางเกงขายาว รู ปแบบที่ 3 แบบร่ างที่ 1 ลักษณะของชุดเป็ นเสื้ อสู ท ปกเทเลอร์ บ่าตั้ง ติดกระดุม 3 เม็ด ด้านในเป็ นฮูด้ ทับด้วย
กางเกงขาบาน รู ปแบบที่ 4 แบบร่ างที่ 2 ลักษณะของชุดเป็ นเสื้ อสู ท ปกเทเลอร์ บ่าตั้ง ติดกระดุม 2 เม็ด มีฝากระเป๋ าทั้ง 2 ข้าง ด้าน
ในเป็ นสวิมสูทคอเต่า กางเกงขายาวเว้าเป้า กระเป๋ า 2 ข้าง รู ปแบบที่ 5 แบบร่ างที่ 1 ลักษณะของชุดเป็ นเสื้ อสู ท ปกเทเลอร์ บ่าตั้ง ติด
กระดุ ม 2 เม็ด มี ฝากระเป๋ าทั้ง 2 ข้าง ความยาวเสมอพื้ น ด้านในเป็ นบอดี้ สู ทเต็ มตัวคุ ลมตั้งแต่ ศี รษะจนถึ งปลายเท้า โดยมี
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ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญคือ คืออยากให้ปรับรู ปแบบปกสู ทให้มีความแตกต่างจากปกสู ทมาตราฐานและอยากให้คานึ งถึง
ภาพรวมของผลงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะสี ที่นามาใช้ให้มีความเชื่อมโยงกับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ อง
โจ๊กเกอร์
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ อง
โจ๊กเกอร์
จากแบบสอบถามสามารถวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการออกแบบชุดสูทบุรุษโดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ จานวน 5 ชุด พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจต่อการออกแบบชุดสู ทบุรุษโดย
ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ รู ปแบบที่ 5 ค่าเฉลี่ย 4.55 รู ปแบบที่ 4 ค่าเฉลี่ย 4.49 รู ปแบบที่ 3 ค่าเฉลี่ย 4.46
รู ปแบบที่ 2 ค่าเฉลี่ย 4.40 และรู ปแบบที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.34 เรี ยงตามลาดับรายการค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ทั้งนี้ โดยมีประเด็นคาถาม
ดังนี้
ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์
การออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ มีจุดประสงค์ เพื่อออกแบบชุด
สู ทให้มีความน่าสนใจมากขึ้นจึงเกิดการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่ องโจ๊กเกอร์ โดยมี
การนาผ้าหนัง Pu เข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดความน่ าสนใจในผลงานและยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ เสื้ อผ้าบุ รุษ
สอดคล้องกับ อารี ยาและวราวุธ(2556) ที่กล่าวว่า “การสร้างสรรค์ผลงาน” โดยผูส้ ร้างสรรค์ผลงานแต่ละคนจะมีวิธีการที่ค่อนข้าง
เป็ นส่วนตัว เพราะต้องการสร้างสรรค์จึงเป็ นกระบวนการทางานที่ตอ้ งมีการดัดแปลง แก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่ อง
ผลงานที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ
ผลงานที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ โดยผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาแรงบันดาลใจคือ ภาพยนตร์
เรื่ องโจ๊กเกอร์ จัดทาออกอกในรู ปแบบชุดสู ทบุรุษ ซึ่ งสอดคล้องกับ อ.ศรศิลป์ และอ.สมชาย (2556) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ปรากฏอยู่ทวั่ ไป เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของมนุษย์ท้ งั สิ้ น มีท้ งั ที่ออกแบบสร้างขึ้นใหม่ แตกต่าง จากของเดิม หรื อปรับปรุ ง
ตกแต่งของเดิม โดยมนุษย์ได้รับแรงบัน ดานใจจากรู ปทรง 2 แหล่งคือ 1.รู ปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form) เนื่องจากธรรมชาติมี
ความสาคัญและอยู่รายล้อมมนุษย์ ทั้งรู ปทรงที่เป็ นสิ่ งมีชีวิตในวิถีวฒั นธรรม เช่น พืช สัตว์ต่างๆ และ รู ปทรงที่ไม่มีชีวิต เช่น
กรวด หิ น ดิน ทราย หรื อปรากฏการณ์ ทาง ธรรมชาติ เช่น คลื่น ลม แสงแดด ฝนตก ฟ้ าร้อง ฯลฯ 2.รู ปทรงที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ น
(Manmade Form) รู ปทรงทางวัฒนธรรมที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ น มี อิทธิ พลต่องาน ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ในอันที่ จะก่ อให้เกิ ดความ
แตกต่างกันของแต่ละ จังหวัด เช่น โบราณสถาน อาคาร บ้านเรื อน โบราณวัตถุ สิ่ งของ เครื่ องใช้ ฯลฯ
รู ปแบบของชุดมีความน่าสนใจ
สอดคลองกับ Kotler (1997) องค์ประกอบความน่ าสนใจของผลิ ตภัณฑ์(Product Component) หมายถึ งการ
พิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจูงใจผูบ้ ริ โภคได้ โดยถือเกณฑ์คุณสมบัติ 4 ประการ องค์ประกอบความน่าสนใจ
ของผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นแนวทางในการกกาหนดนโยบายของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะต้องคานึ งถึง 10 คุณสมบัติ กล่าว คือความสามารถ
ของผลิตภัณฑ์ในการจูงใจตลาด ลักษณะและคุณภาพความน่าสนใจของของผลิตภัณฑ์ส่วนประสมบริ การและคุณภาพบริ การ
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การใช้สีในการออกแบบมีความน่าสนใจ
การใช้สีในการออกแบบมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ นวลน้อย (2542) กล่าวคือ สี (colour) เป็ นส่วนประกอบ
ที่สาคัญของงานออกแบบ เพราะสี ช่วยให้สิ่งต่างๆ มีความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ความรู ้สึกของผูพ้ บเห็นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็ นอย่างดี ความพึงพอใจในสี ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป ดังนั้นในการสร้างสรรค์ออกแบบสิ่ งต่างๆ
จะต้องนาเอาหลักการของสี ไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของผลงาน
ความสวยงาม
การออกแบบชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบ
รู ปแบบของชุดสู ทบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และสวมใส่ ได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ (2549) ที่กล่าวถึงการออกแบบตกแต่งเสื้ อผ้ามีเป้ าหมายเพื่อทาให้ผสู ้ วมใส่ เสื้ อผ้าเกิดความงดงามตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล การออกแบบเสื้ อผ้าจะเกิดขึ้นกับแฟชัน่ หรื อสมัยนิยมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามผูน้ าทางด้านแฟชัน่
ที่มีแนวคิดใหม่ๆ และนาเสนอในรู ปแบบของการแสดงแฟชั่นโชว์ เจียมจิต (2546) กล่าวไว้ว่า การออกแบบทาให้เสื้ อผ้านั้นมี
ความสมบูรณ์และสวยงามยิง่ ขึ้นเป็ นการเน้นปละเสริ มสร้างความสนใจให้กบั ผูพ้ บเห็น
ความพึงพอใจของรู ปแบบชุดโดยภาพรวม
จากผลการศึ กษาการออกแบบชุ ดสู ทบุ รุ ษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊ กเกอร์ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อชุ ดสู ทบุรุษ อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบของชุ ดมี ความน่ าสนใจ และผลงานมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ จึงทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อชุดสูทดังกล่าว
กิตติกรรมประกาศ
วิจยั เรื่ อง การออกแบบชุ ดสู ทบุ รุษ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่ องโจ๊กเกอร์ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สนับสนุน ทุนวิจยั และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนเครื่ องมืออุปกรณ์ และสถานที่ในการทาวิจยั ครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
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เพื่อการตกแต่ งเครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่ องเรื อน ในที่พกั
อาศัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาหาผลประสิ ทธิภาพแผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่ อง
เรื อนในที่พกั อาศัยโดยมีการศึกษาจากการทดสอบกลุ่ มตัวอย่างแบบอย่างง่ายจากขี้เลื่อยไม้จากโรงงานไม้แปรรู ป
จากเขตบางซื่อ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ากระบวนการแปรสภาพแผ่นอัดวีเนียร์และ
ทาการออกแบบเครื่ องเรื อนโดยมีผลการวิจยั พบว่า ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบเครื่ องเรื อนแผ่นอัดวีเนียร์วสั ดุ ขี้เลื่ อย
ไม้จ ากโรงงานไม้แ ปรรู ป จากเขตบางซื่ อ จัง หวัด กรุ ง เทพมหานครที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ใหม่ โ ดยเกณฑ์ก ารวิ เ คราะห์
ประกอบด้วยด้านการผลิต ด้านความสวยงามจากผูเ้ ชี่ยวชาญและด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน อันดับแรกมาก
ที่สุดคือด้านความพึงพอใจผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัยจากแผ่นอัดวีเนี ยร์ วสั ดุข้ ีเลื่ อยไม้ที่พฒั นาใหม่
ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับดี รองลงมาด้านการผลิต ค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับดีและน้อยที่สุดด้านความสวยงาม
ค่าเฉลี่ย 3.59 อยูใ่ นระดับดี ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 3.93 อยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ: แผ่นวีเนียร์ ขี้เลื่อยไม้ การตกแต่งเครื่ องเรื อน
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Abstract
This study was conducted to study and develop veneer sheets made from sawdust for decorating residential
furniture products. The objective of this study was to study, develop and determine the efficacy of veneer sheets
made from sawdust for residential furniture products. The study was performed by Simple Random Sampling
Technique using suitable sawdust obtained from a sawn timber plant located in Bang Sue District, Bangkok to be
processed into veneer sheets. The sawdust veneer sheets were then used to design the furniture. The study indicated
that the researchers designed newly developed furniture containing veneer sheets made from sawdust deriving from
a sawn timber factory located in Bang Sue District, Bangkok using analytical criteria consisted of the aspect of
production, beautiful appearance and user satisfaction. The first rank with the highest score was for users of newly
developed residential furniture products made from sawdust veneer sheet with a good average of 4.36, followed by
production with a good average of 3.86. The least rated aspect was the beautiful appearance with a good average
of 3.59. Product user satisfaction averaged at a good level of 4.36. The overall three aspects contained a good
average of 3.93
Keyword: Veneer Sheets, Sawdust, Decorating Residential Furniture
บทนา
ปั จจุบนั นานาประเทศขาดแคลนวัตถุดิบในการทาเครื่ องเรื อนเป็ นอย่างมาก ซึ่ งมีความจาเป็ นอยู่ มากที่
จะต้องซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าที่เป็ นวัสดุไม้และเครื่ องเรื อนเข้าประเทศเป็ นจานวนปี ละมาก ๆ ประเทศไทยยังถือว่ามี
ความโชคดีที่ยงั มีวตั ถุดิบเพียงพอที่จะส่งไปยังประเทศที่คลาดแคลน และก็ยงั มีไม้ที่มีลกั ษณะและคุณภาพที่ได้จาก
นานาประเทศต่างๆ ได้แก่ ไม้สัก ซึ่ งมีลกั ษณะสวยงามและทนทาน เป็ นที่ปรารถนาของผูไ้ ด้พบเห็น ซึ่งแต่ก่อน
ประเทศไทยได้ทาการส่ งไม้นานาชนิ ดเป็ นสิ นค้าออกเพียงอย่างเดียว โดยที่ยงั ไม่มีประเทศใดที่มีแนวคิดส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่ องเรื อนเป็ นสิ นค้า ส่ งออก ฉะนั้นจึงจาเป็ นจะต้องที่จะพัฒนาอย่างจริ งจังสาหรับเครื่ องเรื อน
ซึ่ งจะต้องให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมที่จะส่ งออกได้ในต่างประเทศนั้นๆ ถึงแม้ว่าจะมีวสั ดุอื่นซึ่งสามารถใช้
ผลิตเครื่ องเรื อนเป็ นอย่างดี เช่น เหล็กอะลูมิเนียมและพลาสติก ซี่งประเทศต่างๆ ยังคงไม่เชื่อมัน่ มากนักและยังมี
ความต้องการที่จะใช้วสั ดุไม้ในการผลิตเครื่ องเรื อนอยูต่ ่อไป (อุดมศักดิ์ สาริ บุตร.2540 : 61)
การแปรรู ปไม้ดว้ ยเลื่อยจักรตามปกติจะให้ไม้แปรรู ปประมาณร้อยละ 40-70 ของปริ มาตรไม้ท่อนแล้วแต่
ขนาดไม้วา่ มีขนาดเล็กหรื อใหญ่ และลักษณะของไม้วา่ คดงอ เป็ นหลีบเป็ นพูหรื อว่าตรงเปา (ไม่มีกิ่ง) หรื อส่วนที่
เสี ยไปจากส่วนนอกของท่อนไม้ ส่วนที่มีตาหนิ เช่น ตา หรื อรอยแตกร้าว ต้องตัดทิ้งไปเป็ นเศษ และสิ่ งที่สาคัญอีก
อย่างหนึ่ ง ผลผลิตที่ได้จากการตัดไม้คือ ขี้เลื่อยไม้ โดยที่แล้วมาขี้เลื่อยของไม้เหล่านี้ นาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงต้ม
น้ า ทาไอขับเครื่ องต้นกาเนิดกาลังเครื่ องจักรต่างๆ เป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนที่เหลือก็ใช้เผาถ่านหรื อไม่ก็เผาทิ้งไป การใช้
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ขี้เลื่อยไม้เหลือทิ้งจากโรงเลื่อยไม้ให้เกิดประโยชน์จะเป็ นผลที่ดีในการลดปริ มาณการเหลือทิ้งจากสิ่ งแวดล้อมได้
เป็ นอย่างดี
จากข้างต้นผูว้ ิจยั มองเห็นถึงวัสดุที่เหลือทิง้ จากการแปรรู ปไม้คือขี้เลื่อยจากโรงงานแปรรู ปไม้ ซึ่งสามารถ
นามาเพิ่มมูลค่าให้กบั ตัววัสดุเองและเครื่ องเรื อน ซึ่ งทาให้เกิดประโยชน์ในการนาสิ่ งที่เหลือทิ้งนากลับมาใช้ใหม่
เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในบ้านพักอาศัยต่อไปโดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุข้ เี ลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัย
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพแผ่นไม้อดั วีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ในด้านการผลิต ด้านความสวยงามและความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสารวจและศึกษารู ปแบบกายภาพ คุณลักษณะของขีเ้ ลื่อยไม้ จากโรงงานไม้ แปรรู ป
1.1 ขอบเขตทางด้ านข้ อมูลและเนื้อหาสาระ คือ การศึกษาข้อมูลในประเด็นของวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ ทางด้าน
คุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพ แหล่งที่อยู่ คุณสมบัติมาแปรสภาพ จะศึกษาดังนี้
1.1.1 ข้อมูลด้านปฐมภูมิ จะทาการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริ ง เช่น การถ่ายภาพและการเก็บ
ข้อมูลจากการลงพื้นที่วา่ ในแต่ละโรงงานไม้แปรรู ปมีวสั ดุข้ ีเลื่อยไม้ที่เหลือทิง้ จากไม้แปรรู ปเท่าใด และมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพอย่างไร และจากการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อนาประกอบในการวิจยั
1.1.2 ข้อมูลด้านทุติยภูมิ จะทาการจัดเก็บข้อมูลจากการศึกษาและเก็บจากเอกสารอ้างอิงใน
สถานที่ต่างๆเช่น หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดต่างๆ ฯลฯ
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1.2 ศึกษากระบวนการและขั้นตอนแปรรู ป โดยจะนาวัสดุข้ ีเลื่อยไม้จากโรงงานไม้แปรรู ปต่างๆ มาผ่าน
กระบวนการแปรสภาพจากนั้นทาการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุข้ เี ลื่อยไม้
1.2.1 การศึกษาตัวแปรในการวิจยั ในครั้งนี้คือ
(1) ตัวแปรต้น หมายถึง ขี้เลื่อยไม้จากโรงงานไม้แปรรู ป ที่เตรี ยมเข้ากระบวนการแปร
สภาพอัดแผ่นไม้วีเนียร์
(2) ตัวแปรตาม หมายถึง ขี้เลื่อยไม้จากโรงงานไม้แปรรู ป ที่ผ่านกระบวนการแปร
สภาพอัดแผ่นไม้วีเนียร์ที่สามารถผ่านการทดสอบทางมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริ การ
1.2.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
(1) ประชากรคือ เศษขี้เลื่อยไม้จากโรงงานไม้แปรรู ปในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
(2) กลุ่มตัวอย่างคือ เศษขี้เลื่อยไม้จากโรงงานไม้แปรรู ปจากเขตบางซื่อ จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ากระบวนการแปรสภาพโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ของอานาจ วังจีน (2548) จานวน 10 โรงงาน
1.3 ศึกษากระบวนการอัดแผ่นวีเนียร์ ขเี้ ลื่อยไม้
1.3.1 การทดลองสู ตรผสมเพื่ออัดแผ่นวีเนียร์ข้ ีเลื่อยไม้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองจากสู ตรมาตราฐานจากขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม. หนา 2, 3 และ 5 มม.ของ
ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ โ ด ย ก า ร ล ด น้ า ห นั ก ก า ว ยู เ รี ย ฟ อ ร์
มัลดิไฮด์ติดวัสดุเป็ น 3% ปริ มาณกาวที่ใช้ลดลงเป็ น 50 กรัมและเผื่อ 10 % เพื่อผลิตเป็ นแผ่นไม้วีเนียร์ดงั ตัวอย่าง
สู ตรดังนี้
กาหนดให้ : แผ่นวัสดุอดั ขี้เลื่อยไม้มีความหนาแน่น (แห้ง) 1 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
แผ่นวัสดุอดั ขี้เลื่อยไม้มีขนาด
50 x 50 เซนติเมตร
แผ่นวัสดุอดั ขี้เลื่อยไม้มีความหนา
2 มิลลิเมตร
ใช้ปริ มาณน้ าหนักกาวติดวัสดุ
3%
วัสดุมีความชื้น
6%
จากสูตร
ความหนาแน่น
= มวลหรื อน้ าหนัก/ปริ มาณ
จะได้
มวล (วัสดุ + กาว)
= ปริ มาตร x ความหนาแน่น
= (กว้าง x ยาว x หนา) x ความหนาแน่น
= (50 x 50 x 0.2) x 1
= 500 กรัม
แผ่นประกอบมวล 100 กรัม ใช้วสั ดุมวลแห้ง
95 กรัม
แผ่นประกอบมวล 500 กรัม

95 ×500

ใช้วสั ดุมวลแห้ง

100
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ดังนั้น จะใช้วสั ดุมวลแห้ง
475 กรัม
ดังนั้น จะใช้กาวมวล
เพราะฉะนั้น ปริ มาณวัสดุที่ใช้ 475 x 1.06*
=
503.50 กรัม
เผื่อ 10%
=
553.85 กรัม
ปริ มาณกาวที่ใช้ 50 กรัม เผื่อ 10%
=
55 กรัม
ในการเตรี ยมก่อนอัดต้องใช้วสั ดุที่ผสมกาวแล้ว 553.85 + 55 = 608.85 กรัม
หมายเหตุ
*1.06 คือ มวลวัสดุรวมกับความชื้น 6%
1.3.2 ขั้นตอนการอัดวีเนียร์จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการอัดแผ่นวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ตามสู ตรที่กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานของแผ่นชิ้ นไม้
ชนิดอัดราบ (มอก. 876-2547) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมวัสดุข้ ีเลื่อยที่มาจากโรงงานไม้

รู ปที่ 2 แสดงขี้เลื่อยไม้จากโรงงานไม้

ขั้นตอนที่ 2 นาขี้เลื่อยผสมกาวแล้วมาเข้าแบบขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม.
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รู ปที่ 3 แสดงขี้เลื่อยผสมกาวเข้าแบบอัด
ขั้นตอนที่ 3 นาเข้าเครื่ องอัดที่แรงอัด 200 กก.ต่อ ตร.ซม. อุณหภูมิการอัดที่ 140 องศาเซลเซียส
เวลาอัด 3 นาที

รู ปที่ 4 แสดงการอัดแผ่นวีเนี ยร์ข้ เี ลื่อยไม้กบั เครื่ องอัด
ขั้นตอนที่ 4 ได้แผ่นไม้วีเนียร์จากขี้เลื่อยไม้

รู ปที่ 5 แสดงแผ่นไม้วีเนียร์จากขี้เลื่อยไม้

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาทดสอบแผ่ นวีเนียร์ ขเี้ ลื่อยไม้ที่ผลิตตามมาตราฐาน
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ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นอัดวีเนียร์จากขี้เลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่ องเรื อนในที่พกั
อาศัย โดยจะเป็ นการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์บริ การโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมของแผ่นอัดวีเนียร์วสั ดุข้ เี ลื่อยไม้ที่พฒั นาใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์
บริ การ
ลาดับ
รายการทดสอบ
แผ่ นอัดวีเนียร์ จากวัสดุขเี้ ลื่อยไม้
ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม.
A (หนา 2 ม.ม.)
B (หนา 3 ม.ม.)
C (หนา 5 ม.ม.)
1
ความชื้น (ร้อยละ)
5.3
5.3
7.6
ISO 287 : 1985
2
ความแข็งแรงของผิวด้าน
1A
1A
1A
เคลือบขี้เลื้อยไม้
TAPPI T459 : 2003
หมายเหตุ สภาวะการทดสอบ : อุณหภูมิ, องศาเซลเซียส 27 ± 1
ความชื้นสัมพัทธ์, ร้อยละ 65 ± 1
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 1 พบว่าค่าความชื้น (ร้อยละ) มากที่สุดคือ แผ่นอัดวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อย
ไม้แบบ C ค่าร้อยละ 7.6 และน้อยที่สุดคือ แผ่นอัดวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้แบบ A และ B ค่าร้อยละ 5.3 ค่า
ความแข็งแรงของผิวด้านเคลือบขี้เลื้อยไม้แบบ A B และ C โดยหมายเลขของแท่งขี้ผ้ งึ ที่ทดสอบมีจานวนเท่ากันคือ
ขนาด 1A
2. ผลการศึกษาออกแบบเครื่ องเรื อนจากแผ่ นอัดวีเนียร์ วัสดุขเี้ ลื่อยไม้ ที่พฒ
ั นาใหม่
ผูว้ ิจยั ได้เลื อกแผ่นอัดวี เนี ย ร์ วสั ดุ ข้ ี เลื่ อยไม้ที่พ ฒ
ั นาใหม่ม าใช้ในการทาส่ วนประกอบต้นแบบในการ
ออกแบบเครื่ องเรื อนรับแขกภายในที่พกั อาศัย โดยประกอบด้วยวัสดุข้ ีเลื่อยไม้รูปแบบ A นามาใช้ในการเป็ นวัสดุ
ด้านบนของโต๊ะกลาง รู ปแบบ B นามาใช้เป็ นวัสดุดา้ นบนของเก้าอี้เล็กและรู ปแบบ C นามาใช้เป็ นวัสดุดา้ นบนของ
เก้าอี้ยาวตามผลการทดสอบมาตรฐานของแผ่นอัดวีเนี ยร์ วสั ดุข้ ีเลื่อยไม้ที่พฒั นาใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
โดยแนวคิดการออกแบบมาจากตัวต่อจิ๊กซอลภาพและทาสี สันมาใช้ให้เกิดความน่าสนใจและแปลกใหม่ในการใช้
งาน
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รู ปที่ 6 แสดงภาพร่ างสามมิติเครื่ องเรื อนจากแผ่นอัดวีเนียร์ วสั ดุข้ เี ลื่อยไม้ที่พฒั นาใหม่

รู ปที่ 7 แสดงภาพต้นแบบเครื่ องเรื อนจากแผ่นอัดวีเนียร์ วสั ดุข้ เี ลื่อยไม้ที่พฒั นาใหม่
3. ผลการศึกษาข้ อมูลประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ประเมินความพึงพอใจด้านการผลิตและด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์เครื่ องเรื อน จานวน 3
ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา ภาควิชาครุ ศาสตร์สถาปัตยกรรมและออกแบบ คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ เพียรการค้า สาขาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
3. อาจารย์ ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจด้านการผลิตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (N=3)
รายการประเมินประสิทธิภาพ
ค่าเฉลีย่
S.D.
ความเหมาะสม
เกณฑ์ การประเมินทางด้านการผลิต
1. ความเหมาะสมการเลื อกใช้วตั ถุดิบ หลัก ในการผลิ ต
3.66
0.57
ระดับดี
แผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุข้ เี ลื่อยไม้
2. ความเหมาะสมกระบวนการผลิ ตแผ่นอัดวี เนี ย ร์ จ าก
4.33
0.57
ระดับดี
วัสดุข้ เี ลื่อยไม้
3. คุ ณ สมบัติ แ ผ่ น อัด วี เ นี ย ร์ จ ากวัส ดุ ข้ ี เ ลื่ อ ยไม้มี ค วาม
3.33
0.57
ระดับปานกลาง
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
4. การเลื อ กใช้ ว ั ต ถุ ดิ บ หลั ก มี ค วามเหมาะ ส มกั บ
4.00
0.00
ระดับดี
กระบวนการผลิต
5. การเลือกใช้วสั ดุหลักในการผลิตมีความเหมาะสมกับ
4.00
0.00
ระดับดี
การใช้งาน
ผลการประเมินรวม
3.86
ระดับดี
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 2 จากการศึกษาพบว่าเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิ ภาพความพึงพอใจ
ทางด้านการผลิตในระบบอุตสาหกรรมนั้นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอันดับแรก คือความเหมาะสม
กระบวนการผลิตแผ่นอัดวีเนียร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.33 มีความเหมาะสมระดับดี โดยรองลงมาคือ
การเลื อกใช้ว ตั ถุดิ บ หลัก มี ค วามเหมาะสมกับกระบวนการผลิ ต และการเลื อ กใช้วสั ดุ หลัก ในการผลิ ต มี ค วาม
เหมาะสมกับการใช้งาน ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.00 มีความเหมาะสมระดับดี รองลงมาคือ ความเหมาะสมการเลือกใช้
วัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอัดวีเนียร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 3.66 มีความเหมาะสมระดับดี และน้อย
ที่สุดคือ คุณสมบัติแผ่นอัดวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 3.33 มี
ความเหมาะสมระดับปานกลาง โดยสรุ ปภาพรวมทุกรายข้อ ค่าเฉลี่ยระดับ 3.86 มีความเหมาะสมระดับดี
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจด้านความสวยงามโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (N=3)
รายการประเมินประสิทธิภาพ
ค่าเฉลีย่
S.D.
ความเหมาะสม
เกณฑ์ การประเมินทางด้านความสวยงาม
1. มีความงามอย่างเหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน
4.00
1.00
ระดับดี
2. ความเรี ยบง่ายของรู ปทรงผลิตภัณฑ์
3.33
0.57
ระดับปานกลาง
3. สี สันภายในเนื้ อแผ่นอัดวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ที่ใช้มี
3.33
0.57
ระดับปานกลาง
ความคงทนสวยงาม
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รายการประเมินประสิทธิภาพ
4. ความมี เอกลัก ษณ์ ข องชิ้ นผลิ ตภัณฑ์ที่ แสดงถึ ง ความ
เป็ นเฟอร์นิเจอร์ไม้จากธรรมชาติ
5. ตัวผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลการประเมินรวม

ค่าเฉลีย่
3.66

S.D.
0.57

ความเหมาะสม
ระดับดี

3.66

0.57

ระดับดี
ระดับดี

3.59

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 3 จากการศึกษาพบว่าเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิ ภาพความพึงพอใจ
ทางด้านความสวยงามนั้นกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอันดับแรกคือ มีความงามอย่างเหมาะสมกับ
ประเภทของการใช้งาน ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.00 มีความเหมาะสมระดับดี โดยรองลงมาคือความมีเอกลักษณ์ของชิ้น
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็ นเฟอร์นิเจอร์ไม้จากธรรมชาติและตัวผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจในการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อ ค่าเฉลี่ยระดับ 3.66 มีความเหมาะสมระดับดี และน้อยที่สุดคือ ความเรี ยบง่ายของรู ปทรงผลิตภัณฑ์และสี สัน
ภายในเนื้อแผ่นอัดวีเนียร์จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ที่ใช้มีความคงทนสวยงาม ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 3.33 มีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง โดยสรุ ปภาพรวมทุกรายข้อ ค่าเฉลี่ยระดับ 3.59 มีความเหมาะสมระดับดี
4. ผลการศึกษาข้ อมูลความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องเรื อนในที่พักอาศัยจากแผ่ นอัดวีเนียร์
วัสดุขเี้ ลื่อยไม้ ที่พฒ
ั นาใหม่ จานวน 30 คน
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัยจากแผ่นอัดวีเนียร์
วัสดุข้ เี ลื่อยไม้ที่พฒั นาใหม่ (N=30)
รายการประเมินประสิทธิภาพ
ค่าเฉลีย่
S.D.
ความเหมาะสม
เกณฑ์ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องเรื อนในที่พักอาศัยจากแผ่ นอัดวีเนียร์ วัสดุขีเ้ ลื่อย
ไม้ที่พฒ
ั นาใหม่
1. มีความงามอย่างเหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน
4.09
0.67
ระดับดี
2. ความเรี ยบง่ายของรู ปทรงผลิตภัณฑ์
4.30
0.59
ระดับดี
3. สี สันภายในเนื้ อแผ่นอัดวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ที่ใช้มี
4.46
0.68
ระดับดี
ความคงทนสวยงาม
4. ความมี เอกลัก ษณ์ ข องชิ้ นผลิ ตภัณฑ์ที่ แสดงถึ ง ความ
4.43
0.50
ระดับดี
เป็ นเฟอร์นิเจอร์ไม้จากธรรมชาติ
5. ตัวผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
4.56
0.50
ระดับดีมาก
ผลการประเมินรวม
4.36
ระดับดี
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 4 จากการศึกษาพบว่าเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิภาพความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัยจากแผ่นอัดวีเนี ยร์ วสั ดุข้ ีเลื่อยไม้ที่พฒั นาใหม่น้ นั กลุ่มผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เครื่ อง
เรื อนเห็นว่ามีความเหมาะสมอันดับแรกคือ ตัวผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ที่ค่าเฉลี่ยระดับ
4.56 มีความเหมาะสมระดับดีมาก โดยรองลงมาคือ สี สันภายในเนื้ อแผ่นอัดวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ที่ใช้มีความ
คงทนสวยงาม ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.46 มีความเหมาะสมระดับดี รองลงมาคือ ความมีเอกลักษณ์ของชิ้นผลิตภัณฑ์ที่
แสดงถึงความเป็ นเฟอร์นิเจอร์ไม้จากธรรมชาติ ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.43 มีความเหมาะสมระดับดี รองลงมาคือ ความ
เรี ยบง่ายของรู ปทรงผลิตภัณฑ์ ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.30 มีความเหมาะสมระดับดีและน้อยที่สุดคือ มีความงามอย่าง
เหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.09 มีความเหมาะสมระดับดี โดยสรุ ปภาพรวมทุกรายข้อ
ที่ค่าเฉลี่ยระดับ 4.36 มีความเหมาะสมระดับดี
5. ผลการศึกษาข้ อมูลสรุปความพึงพอใจภาพรวมทุกด้ าน
ตารางที่ 5 สรุ ปความพึงพอใจภาพรวมทุกด้าน
ลาดับ
รายการ
ค่าเฉลีย่
ความเหมาะสม
1
ด้านการผลิต
3.86
ระดับดี
2
ด้านความสวยงาม
3.59
ระดับดี
3
ด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้
4.36
ระดับดี
ผลการประเมินรวม
3.93
ระดับดี
สรุ ปยผลการวิเคราะห์ ตารางที่ 5 สรุ ปภาพรวมทุกด้านมากที่สุดคือ ด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้ค่าเฉลี่ย
4.36 อยู่ในระดับดี รองลงมาด้านการผลิต ค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับดี น้อยที่สุดด้านความสวยงาม ค่าเฉลี่ย 3.59
อยูใ่ นระดับดี ภาพรวมทั้งหมดทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 3.93 อยูใ่ นระดับดี
สรุปผล
ในการศึ ก ษาและพัฒ นาแผ่ น อัด วี เ นี ย ร์ จ ากวัส ดุ ข้ ี เ ลื่ อ ยไม้เ พื่ อ การตกแต่ ง เครื่ อ งเรื อ นในที่ พ ัก อาศัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแผ่นอัดวีเนี ยร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้เพื่อการตกแต่งเครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัยรวมถึง
ประเมินประสิ ทธิภาพแผ่นไม้อดั วีเนียร์จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ในด้านการผลิต ด้านความสวยงามและความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาวัสดุข้ ีเลื่อยไม้จากโรงงานไม้แปรรู ปจากเขตบางซื่ อ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ของอานาจ วังจีน (2548) จานวน 10 โรงงาน ซึ่ง
ผูว้ ิจยั ได้เลือกแผ่นอัดวีเนี ยร์ วสั ดุข้ ีเลื่อยไม้ที่พฒั นาใหม่มาใช้ในการทดสอบตัวต้นแบบในการออกแบบเครื่ องเรื อน
รับแขกภายในที่พกั อาศัยโดยประกอบด้วยวัสดุข้ ีเลื่ อยไม้รูปแบบ A (หนา 2 มิลลิเมตร) นามาใช้ในการเป็ นวัสดุ
ด้านบนของโต๊ะกลาง รู ปแบบ B (หนา 3 มิลลิเมตร) นามาใช้เป็ นวัสดุดา้ นบนของเก้าอี้เล็กและรู ปแบบ C (หนา 5
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มิลลิเมตร) นามาใช้เป็ นวัสดุดา้ นบนของเก้าอี้ยาวตามผลการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมของแผ่นอัดวีเนียร์ วสั ดุ
ขี้เลื่อยไม้ที่พฒั นาใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ โดยแนวคิดการออกแบบมาจากตัวต่อจิ๊กซอลภาพและทาสี สัน
มาใช้ให้เกิดความน่าสนใจและแปลกใหม่ในการใช้งานโดยเกณฑ์การวิเคราะห์ประกอบด้วยด้านการผลิต ด้าน
ความสวยงามจากผูเ้ ชี่ยวชาญและด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน อันดับแรกมากที่สุดคือด้านความพึงพอใจผูใ้ ช้
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเรื อนในที่ พกั อาศัยจากแผ่นอัดวีเนี ย ร์ วสั ดุ ข้ ี เลื่ อยไม้ที่พฒ
ั นาใหม่ ค่าเฉลี่ ย 4.36 อยู่ในระดับดี
รองลงมาด้านการผลิต ค่ าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับดีและน้อยที่สุดด้านความสวยงาม ค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับดี
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ย 3.93 อยูใ่ นระดับดี
อธิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพแผ่นไม้อดั วีเนียร์ จากวัสดุข้ ีเลื่อยไม้ในด้านการผลิต สอดคล้องกับ
หลักทฤษฎีแนวคิดของวรธรรม อุ่นจิตติชยั (2550) ในเรื่ องของผลิตภัณฑ์วสั ดุทดแทนไม้จากเศษไม้และวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร โดยการผลิตวัสดุที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไม้มาแปรรู ปด้วยวิธีการใหม่ในการทดแทน
แผ่นไม้วีเนียร์จริ งให้เกิดประโยชน์ในการสร้างมูลค่าของวัสดุ ส่วนทางด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์เครื่ องเรื อน
สอดคล้องกับหลักทฤษฎีแนวคิดของนวลน้อย บุญวงษ์ (2539) ในเรื่ องของใช้หลักการออกแบบให้มีลกั ษณะที่
แปลกใหม่ น่าสนใจ สี สันสวยงามตามหลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ ส่ วนทางด้านความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งานสอดคล้องกับหลักทฤษฎีแนวคิดของอุดมศักดิ์ สาริ บุตร (2540) ในเรื่ องของหลักการออกแบบเครื่ องเรื อน
ที่เหมาะสมกับการใช้งานของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจากการวิจยั ทั้งหมดนี้ ได้องค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการใช้วสั ดุเหลือทิ้งใน
ระบบอุตสาหกรรมไม้มาใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์โดยทาการทดลองแปรรู ปการผลิ ตแผ่นไม้วีเนี ย ร์ แบบใหม่ที่ เป็ น
ทางเลือกในการใช้เป็ นวัสดุเพื่อการออกแบบเครื่ องเรื อนโดยสามารถให้ผทู ้ ี่สนใจ เช่น ผูป้ ระกอบการ สถาปนิก นัก
ออกแบบภายใน นักออกแบบเครื่ องเรื อน นิสิตนักศึกษา เป็ นต้น นามาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ได้ไม่ว่าจะเป็ น
ในส่ ว นของการผลิ ต วัส ดุ ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ข้ ึ น มาใหม่ ห รื อผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ๆ จากการใช้ ง านของผู ้บ ริ โภคใน
ชีวิตประจาวัน ที่นอกเหนื อจากการออกแบบเครื่ องเรื อนตอบสนองหลักการออกแบบเพื่อลดมลภาวะสิ่ งแวดล้อม
(Green Design) รวมไปถึงการออกแบบเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainable Design) สอดคล้องกับบริ บทโดยรอบในสังคม
และระบบนิ เวศน์ปัจจุบนั โดยที่มนุษย์ในปั จจุ บนั เริ่ มที่ใส่ ใจกับการใช้ชีวิตกับธรรมชาติมากขึ้นคานึ งถึงผลดี ต่อ
สุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยการสนับสนุ นทุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอขอบพระคุณโรงงานไม้แปรรู ปจากเขตบางซื่อ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ทีม
คณาจารย์ที่ปรึ กษาการอัดแผ่นไม้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้องๆ และพี่ๆ ผูใ้ ช้งานเครื่ องเรื อนใน
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ที่พกั อาศัยเขตดุสิต จังหวัดกรุ งเทพมหานครที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเป็ นอย่างดี ตลอดจนขอขอบพระคุณบุคลากรคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเป็ นกาลังใจ
ตลอดการทาวิจยั และขอบพระคุณผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือและให้ความอนุเคราะห์ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวมาในที่ น้ ี
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อการศึกษาข้อมูลของเครื่ องแต่งกายมโนราห์และโคมไฟสาหรับตกแต่งที่
พักอาศัย 2) ออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์
กลุ่ม ตัวอย่า งและผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ซึ่ งประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านทัศนศิ ล ป์ จ า นวน 1 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบจานวน 1 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเครื่ องแต่งกายมโนราห์จานวน 1 คน และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความสนใจผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ รวม 100 คน โดยเครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟส าหรั บ
ตกแต่งที่พกั อาศัย
ผลการวิจยั พบว่า การออกแบบโคมไฟอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ได้นารู ปทรง
ของเทริ ดมาตัดทอนรายละเอี ยดให้เรี ยบง่าย พัฒนาสี และลวดลายจากลายพื้นฐานที่ เลี ยนแบบจากลวดลายของ
ดอกไม้ เพิ่มรายละเอียดของลวดลายให้มีความน่าสนใจมากขึ้น นามาออกแบบโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยรู ปแบบที่
นิยมใช้ตกแต่งในปัจจุบนั ได้แก่ โคมไฟติดเพดาน โคมไฟติดผนัง โคมไฟตั้งโต๊ะ ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบ
การออกแบบโคมไฟอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์พบว่า ด้านรู ปแบบอัตลักษณ์อยู่ ในระดับมาก ( x̅=3.8) ด้าน
ความงามอยูใ่ นระดับมาก (x̅=4.27) ด้านการใช้งานอยูใ่ นระดับมาก ( x̅=3.6) และด้านประโยชน์ใช้สอยอยูใ่ นระดับ
มาก (x̅=4.16) ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ในด้าน
ต่างๆ อยู่ในระดับมากทั้งรู ปแบบอัตลักษณ์ สี ลวยลาย สามารถแสดงออกต่อความรู ้สึกสะท้อนถึงวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ได้อย่างชัดเจน
คาสาคัญ การออกแบบ โคมไฟตกแต่ง มโนราห์
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Abstract
The objectives of this research were to: 1) study Manohra costumes and the product design of residential
lamps, 2) design a product of residential lamps based on the identity of Manohra costumes, and 3) evaluate the
satisfaction towards the product design of residential lamps based on from the identity of Manohra costumes.
The samples in this study were 1 visual arts specialist, 1 design specialist, 1 Manorah costume specialist,
and 100 people who were interested in residential lamps based on from the identity of Manohra costumes. The
instruments used in the research were an interview form and a questionnaire regarding the satisfaction towards the
product design of residential lamps based on from the identity of Manohra costumes.
The research results indicated that the product design of residential lamps based on from the identity of
Manohra costumes adapted the shape of the crown and cut down the details to simplify it. The lamps had been
developed in colors and patterns from the basic patterns imitating the patterns of flowers and adding more details
of the patterns to make them more interesting. The residential lamps are commonly used for decoration nowadays,
such as ceiling lamps, wall lamps, and table lamps. The satisfaction towards the product design of residential lamps
based on from the identity of Manohra costumes revealed that the identity aspect was at a high level ( 𝑥̅ =3.8), the
beauty aspect was at a high level (𝑥̅ =4.27), the usage aspect was at a high level (𝑥̅ =3.6), and the usability aspect
was at a high level. (𝑥̅ =4.16). The satisfaction towards the product design of the residential lamps from the identity
of Manohra costumes in overall aspect was at a high level, not only in the form of identity, color, pattern, but they
could also reflect the culture of the South obviously.
Keywords: design, decorative lamps, Manohra
บทนา
โคมไฟเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่สาคัญสิ่ งหนึ่ งแก่มนุ ษย์ในการใช้ชีวิตประจาวัน เป็ นการทดแทนแสงสว่างจาก
ธรรมชาติช่วยทาให้มุมทึบของบ้านเกิดความสว่างในแต่ละสถานที่เพื่อสร้างความสะดวกความปลอดภัยในการทา
กิจกรรมต่างๆ นอกจากช่วยให้แสงสว่างแล้วโคมไฟยังเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประดับตกแต่งสไตล์บา้ นให้เกิดความ
สวยงาม โคมไฟแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟติดผนัง โคมไฟติเพดาน เป็ นต้น (ฉัตรชัย
วิริยะไกรกุล, 2547) การจัดแสงให้สมดุลและเหมาะสมกับความต้องการ มีส่วนช่วยให้การตกแต่งบ้านและภายใน
ห้องมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้มีอารมณ์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่ง ที่ให้
แสงสว่างภายในโดยใช้แสงที่ให้ความรู ้สึกเป็ นธรรมชาติและผ่อนคลายอาจทาได้ง่ายด้วยแสงไฟที่ให้แสงนวลเพื่อ
เพิ่มบรรยากาศความรู ้สึกอารมณ์ที่ผ่อนคลาย ระบบการให้แสงสว่างนั้นขึ้นอยู่กบั การใช้งานของห้อง ผูอ้ ยู่ในห้อง
การมองเห็ นและสไตล์การตกแต่งระบบการให้แสงสว่างโดยพื้นฐานประกอบด้วย ระบบการให้แสงหลัก และ
ระบบการให้แสงรอง แสงที่ใช้การตกแต่งจะเป็ นระบบการให้แสงรอง เป็ นการให้แสงนอกเหนื อจากการให้แสง
หลัก เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อความสบายตา คือ แสงสว่างแบบเอฟเฟค แสงสว่างตกแต่ง แสงสว่างตามอารมณ์
เป็ นแสงที่สร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้ส่องเน้นวัตถุ เป็ นแสงที่ได้จากโคมหรื อหลอดที่สวยงาม เพื่อสร้างจุด
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สนใจในการตกแต่งภายใน (รัชนัย อินทุใส, 2546 : 70-72) จากข้อมูลดังกล่าวแสงไฟถือว่ามีความจาเป็ นต่อการ
ดารงชีวิตประจาวัน ช่วยให้การทากิจกรรมต่างเป็ นไปอย่างปลอดภัยนอกการจากประโยชน์ดา้ นการใช้สอยแล้ว
แสงไฟยังสามารถนามาใช้ในด้านความงามได้อีกด้วย แสงไฟช่วยที่ใช้ในการตกแต่งที่พกั อาศัยให้เกิดความสวยงาม
ให้เกิดอารมณ์ความรู ้สึกในรู ปแบบต่างๆ
การออกแบบผลิ ตภัณฑ์น้ ัน เป็ นความพยายามของมนุ ษ ย์ที่ จะสร้ า งสรรค์สิ่ ง ใหม่ ใ ห้เกิ ดขึ้ น เพื่ อจะน า
ประโยชน์ไปสู่ การดารงชีวิต ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและความรู ้สึกนึกคิด การสร้างสรรค์ยอ่ มมีเป้าหมายไปสู่ สิ่งที่
ดีกว่า และเหมาะสมกว่าที่เป็ นอยู่ ซึ่งอาจเหมาะทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ การผลิต กระบวกการผลิตความนิยมชมชอบ
ประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าทางความงาม งานออกแบบเป็ นสื่ อกลางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ และ
ระหว่างมนุษย์กบั วัตถุ เมื่องานออกแบบมีสภาพเป็ นสื่ อกลางร่ วมกัน การออกแบบจึงไม่อาจจะทาได้เพียงเพื่อความ
ต้องการส่ วนตน แต่จะต้องคานึงถึงความต้องการของผูอ้ ื่น และสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม สภาพวัตถุ วัฒนธรรม
และพฤติกรรมของคนเราในสังคม งานออกแบบด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยหรื อประโยชน์
ทางกายภาพเป็ นหลัก ที่มีคุณค่าทางความงามเป็ นตัวผลักดันให้งานออกแบบน่าสนใจและหน้าใช้สอย (วิรุณ ตั้ง
เจริ ญ, 2526 : 5-7) ในปั จจุบนั มีการนาเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบ การตระหนัก
ถึ ง คุ ณ ค่ า ของงานออกแบบ และความคาดหวัง ของผู บ้ ริ โ ภคต่ อ งานออกแบบในด้า นของฟั ง ค์ชั่น การใช้งาน
ประโยชน์ใ ช้สอย การใช้ง านที่ หลากหลาย และการออกแบบที่ส วยงาม การเลื อกและนาเอาอัตลักษณ์ไทยมา
นาเสนอในงานออกแบบที่ตอ้ งการแสดงออกหรื อสะท้อนคุณค่าของอัตลักษณ์ที่เป็ นความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มโนราห์ หรื อ โนรา เป็ นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็ นที่นิยมของคนในภาคใต้ องค์ประกอบหลักในการ
แสดงโนรา คือเครื่ องแต่งกาย และเครื่ องดนตรี มโนราห์ หรื อ โนรา ถือได้วา่ ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นภาคใต้ที่มีความ
โดดเด่น แสดงถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเครื่ องแต่งกายที่มีความโดดเด่น เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงาม ทั้งรู ปแบบของชุดและสี สัน การแต่งกายของมโนราห์น้ นั คล้ายกับละครชาตรี
นุ่งสนับเพลาพร้อม เครื่ องทรงครบชุด เครื่ องแต่งกายประกอบด้วย เทริ ด เป็ นเครื่ องประดับศีรษะของตัวนายโรง
หรื อโนราใหญ่หรื อตัวยืนเครื่ อง เครื่ องลูกปัดร้อยด้วยลูกปัดสี เป็ นลายมีดอกดวง ใช้สาหรับ สวมลาตัวท่อนบนแทน
เสื้ อ ปี กนกแอ่นหรื อปี กเหน่ ง ทับทรวงปี กหรื อหางหงส์ ผ้านุ่ ง สนับเพลา ผ้าห้อยหน้า ผ้าห้อยข้างกาไลต้นแขนปลายแขน และเล็บ ทั้งหมดนี้ เป็ นเครื่ องแต่งกายของโนราใหญ่หรื อโนรายืนเครื่ อง ส่ วนเครื่ องแต่งกายของตัวนาง
หรื อนางราเรี ยกว่า “เครื่ องนาง” ไม่มีกาไลต้นแขนทับทรวง และปี กนกแอ่น (ศาสตร์ แห่ งครู หมอโนราห์ , 2556 :
ออนไลน์) ลวดลายบนชุดมีหลายที่มา นามาจากรู ปปั้นต่างๆตามแหล่งโบราณคดีของทางใต้ เป็ นการนามากจากการ
คิด การจินตนาการ ที่สร้างสรรค์ของคนใต้ เพื่อให้เกิดลวดลายและเมื่อสวมใส่แล้วเกิดความสวยงามและเหมาะสม
เป็ นการเลียนแบบมาจากดอกไม้ เช่น ลายพิกุล ต่างๆ ลายลูกแก้วหรื อลายข้าวหลามตัด ลายดอกดวง แต่ท้ งั นี้น้ นั เมื่อ
มีการเลียนแบบมาเมื่อมาร้อยกับลุกปัดมโนราห์แล้วก็จะต้องมีรูปแบบใกล้เคียงกับของจริ งมากที่สุด ซึ่งลูกปัดที่ใช้
ทาเครื่ องลูกปัดจะมีสีต่าง ๆ เช่น ดา แดง ขาว เขียว เหลือง น้ าเงิน ส้ม ฯลฯ เพื่อความสวยงามของชุด (ปิ ยรักษ์ นะวะ
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กะ, 2560 : ออนไลน์) จากข้อมูลดังกล่าว การแสดงมโนราห์ถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของศิลปะการแสดง
พื้นเมืองภาคใต้ ปั จจุบนั การแสดงได้มีการแสดงน้อยลงทุกวัน การนาเอาอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของเครื่ องแต่ง
กายมโนราห์มาใช้ร่วมกับงานออกแบบเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการแสดงพื้นเมือง
ทั้งนี้ การสร้างสรรค์ผลงานนี้ จะเป็ นผลงานที่ใช้การผสมผสานของการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟสาหรับ
ตกแต่งที่พกั อาศัยมีการนาเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็ นแรงบันดาลใจโดยการเชื่อมโยงศิลปะการแสดงมโนราห์
นารู ปแบบของสี จากเครื่ องแต่งกายของมโนราห์มาออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัย ให้มีความ
เคลื่อนไหวตามรู ปแบบของชุดมโนราห์เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการแสดงพื้นเมืองที่ค่อยๆ เลื่อนหายไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อการศึกษาข้อมูลของเครื่ องแต่งกายมโนราห์และโคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัย
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่ง
กายมโนราห์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบของเครื่ องแต่กายมโนราห์จากแหล่งชุมชน ลายโนราลูกปัด ควนเนียง
จังหวัดสงขลา และศึกษาข้อมูลผลิ ตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่ พกั อาศัยที่มีวางจาหน่ ายทัว่ ไปตามท้องตลาด งานจัด
แสดงสิ นค้าของตกแต่งบ้าน
2. ออกแบบสร้างสรรค์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัย โดยผูว้ ิจยั เลือกรู ปแบบเครื่ องแต่งกายมโนราห์นามาใช้ใน
การสร้างสรรค์เป็ น โคมไฟติดเพดานจานวน 1 ชิ้น โคมไฟติดผนังจานวน 1 ชิ้น โคมไฟตั้งโต๊ะจานวน 1 ชิ้น
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์น้ นั ผู ้
วิจยั ใข้การวิจยั เชิงคุณภาพโดยศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องแต่งกายมโนราห์นามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นของภาคใต้ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่ง
กายมโนราห์ โดยทดสอบความพึงพอใจจากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญชานาญการในด้านการออกแบบ ด้านทัศนศิลป์ และด้าน
เครื่ องแต่งกายมโนราห์เพื่อให้ได้รูปแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์

1634

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
แนวคิดของ ปานฉัตร อินทร์ คง (2559 : 15) การรู ้จกั เลือกใช้กรรมวิธีการออกแบบจากวัสดุต่างๆ เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของการใช้งานที่มีท้ งั ความงามและประโยชน์ใช้สอยนอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุ งรู ปแบบ ผลงานหรื อสิ่ งต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้วให้เหมาะสมมีความแปลกใหม่ท้ งั ทางด้านรู ปทรงแลความรู ้สึก
โดยอาจพิจารณาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเมื่อผ่านการใช้งานด้วยระยะเวลาหนึ่งแล้วจะเกิดความเคยชิน
ในรู ปแบบเดิมๆ จึงต้องมีการพัฒนารู ปแบบขึ้นตามความเหมาะสมกับกระแสนิยมในระยะเวลาที่ต่างกัน
แนวคิ ดของ กรกต อารมดี การสร้ า งสรรค์ผลงานหัตถกรรม มี ล ัก ษณะของการต่อยอดจากภูมิ ปั ญญา
ชาวบ้านและทักษะหัตถกรรม เป็ นผลงานที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ลักษณะของการออกแบบที่มีรูปทรง ลวดลาย และการ
ใช้สี ที่เป็ นสากลและร่ วมสมัย ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้นามาใช้ เป็ นความรู ้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจาก
บรรพบุรุษอีกต่อหนึ่ง เทคนิคการผูกหรื อมัดแปเป็ นเทคนิคโบราณ ชาวบ้านใช้ผกู ไม้ในการขึ้นโครงสร้างบ้านไม้ไผ่
ปู่ ของเขาได้ประยุกต์เทคนิคนี้มาใช้ในการทาว่าวจุฬาประกอบกับการนาภูมิปัญญาพื้นบ้านอื่นๆ เช่นการเลือกไม้ไผ่
ที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ้นไปมาใช้ การดัดไม้ไผ่จากน้ าตาลโตนดเพื่อทาให้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่และหนาสามารถดัดงอได้
ง่าย เทคนิ คการย้อมสี ดว้ ยธรรมชาติ ความชานาญในการเหลาไม้ไผ่ให้กลมหรื อแบบด้วยการใช้มือนั้นเป็ นทักษะ
งานหัตถกรรม
แนวคิดของ ศุภชัย แกล้วทนงค์ การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเป็ นการหยิบเอาเทคนิ คภูมิปัญญางาน
หัตถกรรมในการขึ้นโครงสร้าง เสาและซี่ การต่อไม้ เข้าเดือยแบบกรงนกโดยเปลี่ยนมาใช้รูปทรงของทะลายจาก
พืชท้องถิ่นทางภาคใต้ของไทย แล้วเพิ่มเติมฟังก์ชนั เข้าไป ก็กลายเป็ นโคมไฟ ความเฉพาะตัว ในแต่ละท้องที่มีความ
เฉพาะอยู่ แ ล้ว ด้ว ยอัต ลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น ที่ มี ทุ น ทางวัฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ต่ า งกัน หรื อ แม้ก ระทั่ง
กระบวนการ เทคนิคที่เป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมก็ต่างกัน การออกแบบทาให้วตั ถุดิบแบบท้องถิ่นกลายเป็ นงานร่ วมสมัย
ได้ ไม่เชย และที่สาคัญ มีเอกลักษณ์
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. สารวจเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบเครื่ องแต่งกายมโนราห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญใน
แหล่งชุมชน และประเภทโคมไฟสาหรับประดับตกแต่งที่พกั อาศัย ที่มีอยู่ทวั่ ไปตามท้องตลาด โดยการศึกษาจาก
ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ โภค และกลุ่มบุคคลทัว่ ไป เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนามาใช้ในการสร้างสรรค์โคมไฟตกแต่งที่
พักอาศัย
2. ดาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัย โดยการนาแนวคิดทฤษฎีมาผสมผสาน และทา
การตรวจสอบประสิ ทธิภาพผลงานโดยการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อนามาออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้
3. การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบเพื่อ ปรึ กษษผูเ้ ชี่ยวชาญ ทางด้านการออกแบบ ด้านทัศนศิลป์ และด้าน
เครื่ องแต่งกายมโนราห์ เพื่อเป็ นแนวมางในการพัฒนาต้นแบบ
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รู ปที่ 1 แผนผังแสดงวิธีการดาเนินการวิจยั
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. การกาหนดกลุ่มประชากร
จากการศึกษาค้นคว้าประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
1) โคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัยและคอนโดต่างๆ ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และเครื่ อง
แต่งกายมโนราห์
2) ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ศึ กษากลุ่มผูบ้ ริ โภคทั่วไปจากผูท้ ี่ พกั อาศัย อยู่บา้ นและคอนโดต่างๆ ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล ที่เป็ นวัยทางานอายุ 30 ปี ขึ้นไป
4.2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป มีจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน ใช้แบบ
สุ่มกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจต่อโคมไฟสาหรับตกแต่ง
ที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์
5. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การออกแบบผลิ ตภัณฑ์โคมไฟสาหรั บตกแต่งที่ พกั อาศัยจากอัตลักษณ์ เครื่ องแต่งกายมโนราห์ ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบโคมไฟสาหรับประดับตกแต่งที่พกั อาศัย ได้ใช้เครื่ องมือในการศึกษาและเก็บ
รวมรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้กาหนดขึ้นตามการประเมินประสิ ทธิผลของผลงานผลิตภัณฑ์
โคมไฟส าหรั บ ตกแต่ง ที่ พ กั อาศัย จากอัตลัก ษณ์ เ ครื่ องแต่งกายมโนราห์ เป็ นเครื่ องมื อวัดประเภทมาตราส่ ว น
ประมาณค่า ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาวิจยั 2 ชนิด คือ
1. แบบประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกาย
มโนราห์ ผูเ้ ชี่ยวชาญจะเป็ นผูป้ ระเมินผลงานตามแนวคิดทางการออกแบบ ในขั้นตอนการคัดเลือกแบบก่อนนามา
สร้างสรรค์ผลงาน และอีกส่ วนทาการประเมินจากบุคคลทัว่ ไปที่ชอบในงานตกแต่งบ้าน ตามความรู ้สึกในการชม
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ผลงาน ซึ่งแบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เป็ นแบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า แต่ละข้อประกอบด้วย มาตรประเมิน 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท
2. แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจต่อผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัย
จากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ ซึ่งเป็ นแบบสารวจความพึงพอใจโดยรวมของผูเ้ ข้าชมการจัดแสดงผลงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ ประเมินผลงานจริ ง ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สารวจความพึงพอใจต่อผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟสาหรับตกแต่งที่
พักอาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ ในส่ วนนี้ เป็ นแบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า แต่ละข้อประกอบด้วย
มาตรประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด สาหรับผูต้ อบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นแบบบรรยาย
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ภาคเอกสาร
เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่ได้สืบค้นศึกษามาจาก เอกสาร ตารา บทความ ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และสื่ อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบของเครื่ องแต่งกายมโนราห์ โดยการจัดกลุ่มแยกประเภทผลิตภัณฑ์โคมไฟที่
แตกต่างกันออกไปโดยทาการเลือกประเภทโคมไฟติ ดเพดาน โคมไฟติดผนัง และโคมไฟตั้งโต๊ะ เพื่อนาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกยมโนราห์
2. ภาคสนาม
1) ลงพื้นที่สารวจข้อมูลเกี่ยวรู ปแบบเครื่ องแต่งกายมโนราห์ จากแหล่งชุมชน ลายโนราลูกปัด ควน
เนียง จังหวัดสงขลา
2) ลงพื้นที่สารวจประเภทของผลิตภัณฑ์โคมไฟจากแหล่งจาหน่ าย และตามสถานมี่จดั งานต่างๆ
โดยการเก็บรู ปภาพโคมไฟชนิดต่างๆ เพื่อนามาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) ลงพื้นที่เพื่อสารวจจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากผูเ้ ชี่ยวชาญและบุคคลทัว่ ไปวัยทางาน
อายุ 30 ปี ขึ้นไป เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ใช้ในการออกแบบผิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่ง
กายมโนราห
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ สาหรับ
ประดับตกแต่งภายในบ้านได้แรงบันดาลใจจากเครื่ องแต่งกายมโนราห์ ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบ
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โคมไฟสาหรับประดับตกแต่งที่พกั อาศัย ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ภาคเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และ
ภาคสนามจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยการใช้แบบถามตามลาดับดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัย โคมไฟนิยมเน้นในด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านความ
สวยงามควบคู่กนั โคมไฟที่ใช้ประดับตกแต่ง ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ที่ได้รับความนิ ยมแบ่งออกเป็ น
โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟติดผนัง โคมไฟติดเพดาน
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ รูปแบบโคมไฟตกแต่งทที่พกั อาศัย
ประเภท
รู ปแบบ
เนื้อหา
โคมไฟตั้งโต๊ะ
โคมไฟรู ปแบบตั้งโต๊ะ เป็ นโคมไฟที่รูปทรงกรวย โคมไฟตั้งโต๊ะให้
แสงนุ่มนวล และกระจายแสง กระจายแสงส่ องลองด้านล่าง ผลิดจาก
วัสดุที่เป็นพลาสติกและ
โคมไฟตั้งโต้ะ

โคมไฟรู ปแบบตั้งโต๊ะ เป็นโคมไฟที่รูปทรงกระบอก ตัวฐานผลิดจาก
วัสดุที่เป็ นโลหะโป๊ ะทาด้วยเชื อกสี ดา ทาให้ตวั โป๊ ะมีความโปร่ ง
การกระจายแสงส่องได้รอบทิศทาง ให้แสงที่นุ่มนวล

โคมไฟตั้งโต้ะ

โคมไฟรู ปแบบตั้งโต๊ะ เป็นโคมไฟที่รูปทรงกระบอก ตัวฐานผลิตจาก
เหล็กโป๊ ะด้านในผลิตจากผ้า ด้านนอกผลิตมาจากโลหะฉลุลายทาให้
เกิดลวดลายของแสงที่ส่องออกมา โป๊ ะมีความโปร่ ง การกระจายแสง
ส่องได้รอบทิศทาง ให้แสงที่นุ่มนวล

โคมไฟติดผนัง

โคมไฟรู ปแบบติดผนัง รู ปทรงที่โค้งมนดูนุ่มนวลและการผสมผสาน
วัสดุโลหะมาใช้ร่วมกับกระจกการกระจายแสงรอบทิศทาง

โคมไฟติดผนัง

โคฟติดผนัง โคมไฟกิ่ง โครงทาจากวัสดุที่เป็นโลหะชุบ ประดับด้วย
เม็ดคริ สตัลเพื่อให้แสงสว่างทัว่ ถึง เมื่อคริ สตัลกระทบกับแสงไฟจะ
ส่ องประกายระยิบระยับสวยงามใช้เพื่อเนน้ ส่ วนของบ้านการกระจาย
แสงแบบเฉพาะจุด

1638

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประเภท
โคมไฟติดเพดาน

รู ปแบบ

เนื้อหา
โคมไฟติ ดเพดาน แบบระย้า ทาจากโลหะสี ดาและตกแต่งด้วยเม็ด
อะคริ ลิคขนาดเล็กและใหญ่เรี ยงไล่ระดับเมื่อะคริ ลิคกระทบกับแสง
ไฟ จะส่ องประกายระยิบระยับสวยงาม ใช้เพื่อเน้นส่ วนของบ้านที่
ต้องการโชว์ ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น การกระจายแสงฉพาะจุดจาก
ดวงหลอดไฟ

โคมไฟติดเพดาน

โคมไฟติดเพดาน แบบแขวน ทาจากเหล็กสี ดา มีความแข็งแรง ดีไซน์
สวยรู ปทรงเรขาคณิ ต การกระจายแสงฉพาะจุดจากดวงหลอดไฟ

โคมไฟติดเพดาน

โคมไฟติดเพดานแบบระย้า ฐานทาจากโลหะสี เงินโป๊ ะไฟทาจากผ้า
ให้การกระจายแสงที่ นุ่มนวล การกระจายแสงส่ องได้รอบทิ ศทาง
ตกแต่งด้วยแก้วรอยต่อกันห้อยลงมา เมื่อแก้วกระทบกับแสงไฟจะ
ส่องประกายระยิบระยับสวยงาม

2. การวิเคราะห์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายมโนราห์จาก หนังสื อ นิตยสาร หรื อ
แหล่งข้อมูลทางสื่ อต่างๆเครื่ องแต่งกายแบ่งออกเป็น 2ส่วนหลักๆคือเครื่ องประดับและเครื่ องลูดปัด
ตารางการวิเคราะห์ เครื่ องแต่งกายมโนราห์
ประเภท
รู ปแบบ
1.เทริ ด

เนื้อหา
- เป็ นเครื่ องประดับศีรษะทาเป็ นรู ปมงกุฎอย่างเตี้ยมีกรอบหน้า มีดา้ ย
มงคลประกอบ
-สี ที่ใช้เป็นสี ทองตกแต่งด้วยพลอยสี ต่างๆๆ
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ประเภท
2.เครื่ อลูกปัด

รู ปแบบ

เนื้อหา
-เครื่ องลูกปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสี ประกอบด้วยชิ้นสาคัญ 5ชิ้น
- ลวดลายเหมาะสมเป็นการเลียนแบบมาจากดอกไม้ เช่นลายพิกุลลาย
ดอกบัวคว่าบัวหงาย ลายลูกแก้วหรื อลายข้าวหลามตัดลายดอกดวง
- สี สันของชุดมีสันที่สดใสดาแดงขาวเขียวเหลืองน้ าเงินส้มฯลฯ

กระบวนการออกแบบสร้ างสรรค์
กระบวนการออกแบบสร้ างสรรค์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูล ภาคสนาม
รู ปแบบโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยในรู ปแบบต่างๆ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนประกอบเครื่ องแต่งกายมโนราห์ที่เกี่ยวข้อง
และแนวคิดทฤษฎีมาผสมผสาน เพื่อนามาออกแบบสร้างสรรค์ตน้ แบบและทาการตรวจสอบประสิ ทธิภาพผลงาน
โดย การประเมินจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในการคัดเลือกการออกแบบโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยอัตลักษณ์
เครื่ องแต่งกายมโนราห์ เพื่อนามาออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเฉพาะที่แสดงออกต่อความรู ้สึกสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมของภาคใต้โดยการคัดเลือกภาพร่ างจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
สรุปการคัดเลือกภาพร่ างจากผู้เชี่ยวชาญ
สรุ ปความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ภาพร่ างโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ โคม
ไฟติดติดเพดาน โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเลื อกมากที่สุดจานวน 2 ภาพ ให้ความเห็นและแนะนาให้นามาผสมผสานกัน
เพื่อให้สื่อถึ งอารมณ์ ของรู ปทรงและสี ที่สร้ างขึ้น สื่ อถึ งความรู ้ สึกที่ แสดงถึงอัตลักษณ์ ของมโนราห์ โดยการนา
รู ปทรงของเทริ ดมโนราห์มาตัดทอดรายละเอียดให้มีรูปแบบที่เรี ยบง่ายขึ้น แต่ยงั คงแสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของ
รู ปทรง และนามาผสมสานของความพริ้ วไหวของลูกปั ดที่ถกั รอยในลักษณะระย้าห้อยลง ให้แสดงถึงความรู ้สึก
เคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์โคมไฟมเพื่อความเป็ นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เด่ดชัดยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 2 โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ โคมไฟติดเพดาน
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ภาพร่ างโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ โคมไฟติดผนัง เป็ นรู ปที่ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เลือกมากที่สุด โคมไฟรู ปแบบติดผนังได้นาลักษณะของสี ลวดลายและรู ปทรงของเครื่ องแต่งกาย มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ลวดลายต่างจากเครื่ องลูกปั ดลวดลายพื้นฐานทัว่ ไป ทาให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และใช้โทนสี
ที่ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงอัตลักษณ์ของเครื่ องลูกปัด สร้างการจดจาและอัตลักษณ์เป็ นอย่าง ตัดทอนรู ปทรง
เทริ ด ลดทอนรายล่ะเอียดลงให้มีความเรี ยบง่าย แต่ยงั คงแสดงถึงอัตลักษณได้อย่างชัดเจน

รู ปที่ 3 โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ โคมไฟติดผนัง
กรอบแนวความคิดในการออกแบบสร้ างสรรค์
ในปั จจุ บนั มี การนาเอาอัตลักษณ์ ข องท้องถิ่ นมาเป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ เป็ นการ
ตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคต่องานออกแบบในด้านของประโยชน์ใช้
สอย และการออกแบบที่สวยงาม การเลือกนาเอาอัตลักษณ์ไทยมาเสนอในงานออกแบบที่ตอ้ งการแสดงออกหรื อ
สะท้อนคุณค่าของท้องถิ่นนัน่
การออกแบบสร้างสรรค์ได้นาข้อมูลด้านต่างๆ มาใช้สรุ ปการวิเคราะห์ รู ปแบบและที่มาในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
เกิดความสวยงามจากรู ปทรงของเทริ ดที่ใช้เป็ นเครื่ องประดับศรี ษะโดยการตัดทอนรู ปทรงให้มีความเรี ยบง่าย และ
ใช้สี ลวดลายของเครื่ องลูกปั ด โดยใช้เทคนิ คการถักร้ อยลูกปั ดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เกิ ดลวดลายที่ แสดงถึง
เอกลักษณ์ในชิ้นงาน เพื่อออกแบบสร้างสรรค์เป็ นผลงานผลิ ตภัณฑ์ตกแต่งที่พกั อาศัย โดยยึดหลักการออกแบบ
ทฤษฎี และทัศนธาตุ ซึ่งคานึงถึงด้านประโยชน์ใช้สอยและความงาม
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รู ปที่ 4 แผนผังแสดงกรอบแนวคิด
การสร้ างสรรค์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์
1. ลักษณะของการออกแบบ ผูว้ ิจยั ได้ยึดหลักการออกแบบ โดยคานึ งถึงประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าทาง
ความงามที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของศิลปะพื้นบ้านท้องถิ่นของภาคใต้ เป็ นตัวผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ
น่าสนใจ
2. การแสดงออกทางด้านอัตลักษณ์ การสร้างสรรค์ผลงานผูว้ ิจยั นาเอาเอกลักษณะทางด้านรู ปทรงโดยการ
ตัดทอนรายละเอียดให้เดิกความเรี ยบง่ายแต่ยงั แสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์ และสี ลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน
3. ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ ได้นาเอาภูมิปัญาการสร้างสรรค์ลวดลาย ของโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัย
จากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ ลวดที่เกิดขึ้นบนผลงาน เป็ นลวดลายที่เกิดจากการถักร้อยของลูกปั ดเม็ดทราย
รู ปแบบที่ใช้ในการสร้างสรรค์เป็ นลวดลายดอกไม้ที่พฒั นามาจากลายบัวคว่าบัวหงาย
4. รู ปแบบการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบของส่วนประกอบของเครื่ องแต่งกาย โดย
ใช้รูปทรงของเทริ ดทาการตัดทอนมาประกอบในการออกแบบโดยใช้สี ลวดลายของชุดเครื่ องลูกปัด และใช้วสั ดุที่
สื่ อถึงเอกลักษณ์ของเครื่ องแต่งกายมโนราห์
5. ทฤษฎีการสร้างรู ปทรงที่สื่อความรู ้สึก เป็ นทฤษฎีที่ให้วามสวยงามของศิลปะเกิดจากรู ปทรงอย่างเดียว
เท่านั้น และการที่เราสนใจในศิลปวัตถุ ก็เพราะมีรูปทรงที่สวยงาม ถือว่ารู ปทรงเป็ นสิ่ งสาคัญในเรื่ องคุณค่าทาง
สุ นทรี ยะ แต่ตอ้ งมีความสัมพันธ์กลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ (สมพร ธุรี, 2553 : 90) รู ปทรงในผลงานเกิดจากการ
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สร้างรู ปทรงกึ่งนามธรรม โดยการนาเอาลักษณะ และสี ของเครื่ องแต่งกาย ที่สามารถสะท้อนถึงความรู ้สึกด้านอัต
ลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
6. ทฤษฎีการเลียนแบบ การลอกเลียนแบบวัตถุธรรมชาติ ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงออกถึงสัดส่ วน
โครงสร้าง ปริ มาครมวลรวมทั้งความเหมื อนจริ ง เน้นกระบวนการทักษะหรื อการปฏิบตั ิ แฝงอารมณ์ ความรู ้ สึก
สวยงามตามแบบที่มีการคลี่คลายตัดทอนรู ปทรง (สมพร ธุรี, 2553 : 77-79) ใช้การลอกเลียนแบบ รู ปทรง สี ลวดลาย
โดยการนามาตัดทอนบางส่ วนให้มีรูปแบบที่เรี ยบง่าย สะท้อนถึงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่าง
ชัดเจน
7. การจัดองค์ประกอบ จังหวะลีลาแบบสลับกัน เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานการจัดองค์ประกอบที่แก้ปัญหา
การซ้ าซาก น่ าเบื่อ ทาให้เกิดความน่ าสนใจของผลงาน โดยการสลับสับเปลี่ยนน้ าหนักเข้ม และสว่าง โทนสี ร้อน
และสี เย็น เส้นตั้งและเส้นนอน วงกลมกับสี่ เหลี่ยม ที่มีการผสมผสานกันแต่มีความเป็ นเอกภาพเชื่อมโยงกัน (สมพร
ธุรี 2553 : 68) ผูว้ ิจยั ได้ใช้การจัดองค์ประกอบของโคมไฟโดยใช้จงั หวะลีลาของ สี ท้ งั โทนร้อนและโทนเย็น และ
วางลวดลายให้สลับกันเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลงานออกแบบ
การออกแบบโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ ได้นาลักษณะของรู ปทรงสี และ
ลวดลายของเครื่ องแต่งกาย มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในแบบร่ างในนาเอาลักษณะของ ปี ก หรื อ หาง หรื อ
หางหงส์ เป็ นต้นแบบในการออกแบบให้ ดูมีความพริ้ วไหว และใช้สีที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเครื่ องลูกปัด สร้างการ
จดจาและอัตลักษณ์เป็ นอย่างมาก ได้แก่สี สี น้ าเงิน สี เหลือง สี ฟ้า สี ขาว สี ส้ม สี แดง สี เขียว สี ดา และนาเอาทฤษฎี
การสร้างรู ปทรงที่สื่อถึงความรู ้สึก โดยการตัดทอนรู ปทรง แต่ยงั คงแสดงถึงอัตลักษณได้อย่างชัดเจน

รู ปที่ 5 ผลงานสาเร็ จ
ผลการวิจัย
ในการวัจยั เรื่ อง การออกแบบโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. รู ปแบบเครื่ องแต่งกายมโนราห์ และโคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัย
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รู ปแบบเครื่ องแต่งกายมโนราห์ ผูว้ ิจยั ได้นาส่ วนประกอบเครื่ องแต่งกายได้แก่ รู ปทรงของ เทริ ดที่ใช้เป็ น
เครื่ องประดับศรี ษะและเครื่ องลูกปัด สี ของลูกปั ด นิยมใช้สีที่ความสดใสมาถักร้อยเพื่อให้เกิดลวยลายตัดกันอย่าง
เด่นชัดสวยงาม และลวดลายส่วนใหญ่จะมาจากการเลียนแบบดอก รู ปแบบโคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัย การ
เลือกใช้งานโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัย อาจเป็ นไปตามความมุ่งเน้นในด้านประโยชน์การใช้สอยและตกแต่งให้
เหมาะกับห้องต่างๆ ภายในที่พกั อาศัย ทาให้โคมไฟที่ใช้ตกแต่งมีหลากหลายประเภทให้เลือก โดยทาการศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งจาหน่าย โคมไฟที่นิยมนามาใช้ตกแต่งที่พกั อาศัยมากที่สุดคือ โคมไฟตั้งโต้ะ โคมไฟติดพนัง และ
โคมไฟติดเพดาน
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ โคมไฟตกแต่ งที่พักอาศัยจากอัตลักษณ์ เครื่ องแต่ งกายมโนราห์ ผูว้ ิจยั ได้ทาการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนามาเป็ นแนวคิดในการออกแบบ ผูว้ ิจยั เลือกรู ปแบบของเทริ ดมาตัดทอนราะ
ละเอียดของรู ปทรง ใช้สีและลวดลายของเครื่ องลูกปัดที่มีความสดใส เช่น สี แดง สี ขาว สี เขียว สี เหลือง สี น้ าเงิน สี
ฟ้า สี ส้ม ฯลฯ มาถักร้อยเพื่อให้เกิดลวยลายตัดกันอย่างเด่นชัดและสวยงาม และลวดลายส่ วนใหญ่จะมาจากการ
เลียนแบบดอกไม้ผูว้ ิจยั เลือกลวด ลายดอกบัวคว่าบัวหงายมาใช้ประกอบบนโคมไฟ ได้สรุ ปจากการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างและทาแบบทดสอบความพึงพอใจต่อผลงานออกแบบ
3. ความพึงพอใจต่ อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โคมไฟตกแต่งที่พักอาศัยจากอัตลักษณ์ เครื่ องแต่ งกายมโนราห์
ผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินความพึงพอใจจากการลงพื้นที่ดว้ ยการทาแบบสอบถามจากบุคลทัว่ ไป จานวน 100 คน โดย
แบ่งหัวข้อการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในด้านรู ปแบบอัตลักษณ์พบว่า อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.8) ด้านความ
งามอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.27) ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ =3.6) และด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับ
มาก( 𝑥̅ =4.16) ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ใน
ด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากทั้งรู ปแบบอัตลักษณ์ สี ลวยลาย สามารถแสดงออกต่อความรู ้สึกสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสร้างต้นแบบโคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัย
จากอัตลักษณ์เครื่ องแต่งกายมโนราห์ ผูว้ ิจยั ได้ทราบข้อมูลรวมถึงการนาไปพัฒนากระบวนการผลิตโคมไฟตกแต่ง
ที่พกั อาศัย โดยวิเคราะห์ กระบวนการในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โคมไฟ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
ดังนี้
1. ด้ านรู ปแบบเครื่ องแต่งกายมโนราห์ และโคมไฟสาหรับตกแต่งที่พกั อาศัย ผูว้ ิจยั พบว่า
เครื่ องแต่งกายมโนราห์แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่คือ เทริ ด ที่มีรูปทรงที่สวยงาม และชุดเครื่ อง
ลูกปั ดที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตา โดยใช้การถักร้อยลูกปั ดประกอบขึ้นเป็ นลวดลายต่างๆ โดยนาแนวทางจาก (ปิ ย
รักษ์ นะวะกะ, 2560 : ออนไลน์) เทริ ด เป็ นเครื่ องประดับศีรษะ ทาเป็ นรู ป มงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้า มีดา้ ยมงคล
ประกอบในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานผูว้ ิจยั ได้นารู ปทรงของเทริ ดตัดทอนรายละเอียดให้ดูเรี ยบง่าย เครื่ อง
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ลูกปั ด เป็ นอุปกรณ์การตกแต่งของมโนราห์ที่ใช้แทนเสื้ อผ้า ได้มีการนาลูกปัดสี เม็ดเล็กๆ หลายๆ สี มาร้อยกับเชือก
ให้เป็ นลวดลาย เช่ น ลายก้างปลา ลายลูกแก้ว หรื อลายข้าวหลามตัด เป็ นต้น สี ของเครื่ องลูกปั ดมีหลายสี ในชุด
เดียวกัน ได้แก่ สี ขาว สี เหลือง สี น้ าเงิน สี แดง สี ดา สี ม่วง สี ส้ม เป็ นต้น การเลือกใช้สีจากความชอบ ความเชื่อ และ
ความต้องการของศิลปิ น ลวดลายที่ปรากฏบนชุดเครื่ องลูกปัดคือ ลายลูกแก้วหรื อลายขนมตัด ลายดอกพิกุล ลายบัว
คว่าและบัวหงาย ลายก้างปลา เป็ ยต้น นามาเป็ นในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานผูว้ ิจยั ได้สีของชุดเครื่ องลูกปัด
เช่น สี ขาว สี เหลือง สี น้ าเงิน สี แดง สี ดา สี ม่วง สี ส้ม เป็ นต้น และใช้ลวดลายบัวคว่าบัวหงาย นามาเป็ นแนวคิดใน
การออกแบบสร้างสรรค์
โคมไฟเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สาคัญสิ่ งหนึ่ งแก่มนุษย์ในการใช้ชีวิตประจาวัน ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้เกิด
ความสะดวกและความปลอดภัยต่อการทากิจกรรมต่างๆ โดยนาแนวทางจาก (ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล, 2547) โคมไฟ
เป็ นผลิตภัณฑ์ใช้ในการทดแทนแสงสว่างจากธรรมชาติช่วยทาให้มุมทึบของบ้านเกิดความสว่างในแต่ละสถานที่
เพื่ อ สร้ า งความสะดวกความปลอดภัย ในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ นอกจากช่ ว ยให้แ สงสว่า งแล้ว โคมไฟยังเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประดับตกแต่งสไตล์บา้ นให้เกิดความสวยงาม โคมไฟแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น โคมไฟตั้ง
โต๊ะ โคมไฟติดผนัง โคมไฟติเพดาน เป็ นต้น
2. ด้ านออกแบบผลิตภัณฑ์ โคมไฟตกแต่ งที่พักอาศัยอัตลักษณ์ เครื่ องแต่ งกายมโนราห์ ผูว้ ิจยั พบว่า ในการ
สร้างสรรค์ผวู ้ ิจยั ได้ยึดหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยนาแนวทางจาก (วิรุณ ตั้งเจริ ญ, 2526 : 5-7) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อจะนาประโยชน์ไปสู่ การดารงชีวิต
ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย ความรู ้สึกนึกคิด และคุณค่าทางความงาม งานออกแบบเป็ นสื่ อกลางความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กบั วัตถุ และสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของคนเราใน
สังคม และในปัจจุบนั มีการนาเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบ การตระหนักถึงคุณค่า
ของงานออกแบบ และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคต่องานออกแบบในด้านของฟั งค์ชนั่ การใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย
การใช้งานที่หลากหลาย และการออกแบบที่สวยงาม การเลือกและนาเอาอัตลักษณ์ไทยมานาเสนอในงานออกแบบ
ที่ตอ้ งการแสดงออกหรื อสะท้อนคุณค่าของอัตลักษณ์ที่เป็ นความต้องการของผูบ้ ริ โภคซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
(อรัญวานิชกร, 2559:57) การสร้างแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นการศึกษาคุณค่าทางรู ปธรรม ได้แก่
เส้นสาย ลวดลาย รู ปลักษณ์ รู ปทรง สี สัน ตลอดจนพื้นผิวและวัสดุ และคุณเชิงนามธรรมของผลิตภัณฑ์ เช่น ความ
ซาบซึ่ งในเรื่ องราว คุณค่าและความหมาย จิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในภูมิปญญา ปรัชญาแนวคิด การแก้ปัญหา เชิ ง
ความคิดและเชิงช่าง อาจจัดรวบรวมอยูใ่ นผังภาพแสดงอารมณ์
3. ด้ านความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โคมไฟตกแต่ งที่พักอาศั ยจากอัตลักษณ์ เครื่ องแต่ งกาย
มโนราห์ ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ผูว้ ิจยั ได้ใช้การทดสอบความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน
โดยทาการแบ่งหัวข้อในด้านรู ปแบบต่าง ความพึงพอใจที่ มีต่อผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งที่พกั อาศัยจากอัตลักษณ์
เครื่ องแต่งกาย มโนราห์ในด้า นต่างๆ อยู่ในระดับมาก ทั้งรู ปแบบอัตลักษณ์ สี ลวยลาย สามารถแสดงออกต่ อ
ความรู ้สึกสะท้อนถึงวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ กรกต อารมดี การสร้างสรรค์
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ผลงาน มีลกั ษณะของการต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านและทักษะ เป็ นผลงานที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ลักษณะของการ
ออกแบบที่มีรูปทรง ลวดลาย และการใช้สี ที่เป็ นสากลและร่ วมสมัย การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้ยึดหลักการ
ออกแบบด้านประโยชน์ใช้สอยและคานึงถึงความงาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปานฉัตร อินทร์คง (2559 : 15)
การรู ้จกั เลือกใช้กรรมวิธีการออกแบบจากวัสดุต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของการใช้งานที่มี
ทั้งความงามและประโยชน์ใช้สอยนอกจากนี้ ยงั เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งรู ปแบบ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีความ
แปลกใหม่ท้ งั ทางด้านรู ปทรงและความรู ้สึก
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อเป็ นแนวทางนาไปพัฒนาสาหรับตกแต่งสาหรับโรงแรม
หรื อรี สอร์ ทางภาคใต้ซ่ ึ งสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ วัสดุที่ใช้ในบางชิ้นงาน
ค่อนข้างมีนาหนัก ควรมีตวั เลือกในการใช้วสั ดุทีหลากหลายให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของชิ้นงาน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม 2) ประเมินความเหมาะสมของหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม และ 3)
ประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จานวน 3 คน และนัก เรี ยนโรงเรี ยนวัดไทร (ถาวร
พรหมานุกูล) จานวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการแบบไม่เจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษาพบว่า ความ
เหมาะสมของหนังสื อ อยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย 4.66 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านเนื้ อหา มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 ด้านกราฟิ กและการออกแบบ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.78 ด้านเทคนิค มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22
คาสาคัญ: หนังสื อป๊ อปอัพ ศาสนาในประเทศไทย เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
Abstract
The objectives of the project study were to produce, evaluate the suitability, and evaluate their satisfaction
of augmented reality technology (AR) Pop-up book about Religions in Thailand. The data collected from two
sample groups including experts from the Ministry of Culture of Thailand amount three experts and students at Wat
Sai School (Thavornn Prommanukul) amount 30 students by a non-specific method by using questionnaires. Data
analysis were frequency, Percentage, average, and standard deviation The study found that: Suitability of books
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was at the highest level with an average of 4.66 when considered on each side found that content suitable was at
the highest level with an average of 4.68, side graphics and design they were most suitable was at the average level
of 4.78, technical side the suitability was at a high level with an average of 4.49, and the evaluation of satisfaction
with Pop-up book, religion in Thailand with augmented reality technology was at a high level with an average of
4.22.
Keyword: Pop-up Book, Religion in Thailand, Augmented Reality Technology
บทนา
คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ มาแต่ครั้งสมัยขุนหลวงเมา แห่ งราชอาณาจักรอ้าย
ลาวในราว พ.ศ. 620 เป็ นครั้งแรกซึ่ งเป็ นพระพุทธศาสนาลัทธิ มหายาน หรื อ อาจาริ ยวาท ที่พระเจ้าเม่งตี่กษัตริ ยจีน
นาเข้ามาเผยแพร่ ในอาณาจักรอ้ายลาวและคนไทยนับถือ แพร่ หลายในสมัยนั้น ดังจะเห็นได้จากการศึกษาพระธรรม
โดยใช้ภาษาสันสกฤต ที่ใช้กันกว้างขวางในภาษาไทย (พิทูร มลิวลั ย์ และไสว มาลาทอง, 2533 : 130 ) ในส่ วน
วัฒนธรรมนั้น ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย และเป็ นรากฐานของการ สร้างสรรค์ความสามัคคีและความมัน่ คง
ของชาติ เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความ ภาคภูมิใจร่ วมกันของคนไทย และ เป็ นปัจจัยให้คนไทยใน
ชาติได้ประพฤติในทางที่ดีงาม มีคุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศชาติ โดยที่ชนชาติไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติมาแต่ครั้งบรรพกาลจนถึงปั จจุบนั โดยมิได้ขาดสาย ดังนั้น วัฒนธรรมไทยจึง
มีรากฐาน หรื อพื้นฐานที่เป็ นมรดกสื บทอดมาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง แนว วัฒนธรรมอันเป็ นวิถีชีวิตของคน
ไทยที่เกี่ยวกับ แนวคดิ คติ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม จารี ต ประเพณี ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม พิธีกรรม
มารยาทสังคม แบบแผนความประพฤติ ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม ตลอดทั้งแนวการดาเนิ นชี วิต ล้วนแล้วแต่มี
รากฐานมาจากทางพุทธ ศาสนา โดยนามาเป็ นแบบ หรื อคติในชีวิตของคนไทยทั้งสิ้ น (สุ ชีพ ปุญญานุภาพ, 2540 :
10-112)
ในขณะที่ สังคมไทยนั้น ยอมรั บและนับถื อพระพุ ทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ สืบ มาตั้ง แต่ โบราณ
สังคมไทยจึงมีลกั ษณะของชาวพุทธโดยแท้ กล่าวคือ ประชาชนชาวไทยนับตั้งแต่องค์ พระมหากษัตริ ย ์ เป็ นต้นมา
ได้อาศัยหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนามายึดถือปฏิบตั ิในการ ดาเนินชีวิต จนทาให้อุปนิสัยใจคอของชาวไทย
มีความแตกต่างไปจากชนชาติอื่นอย่างชัดเจน เช่น ชอบการทาบุญ ให้ทาน เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ รักเสรี ภาพและความสงบ
รู ้จกั เสี ยสละ ซื่อสัตย์สุจริ ต มี เมตตากรุ ณา และโอบอ้อมอารี พระพุทธศาสนาจึงเป็ นรากฐานของศีลธรรม คุณธรรม
จริ ยธรรม ขบนธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมด้านจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมา แต่ในปัจจุบนั สภาพ
ของสั ง คมไทยเปลี่ ย นแปลงไปมากทั้ง ด้า นวัตถุ และด้านจิ ตใจ อันเป็ น ผลสื บเนื่ องมาจาก การรั บความเจริ ญ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งการนาวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเข้ามาอย่างขาดการ
กลัน่ กรอง และไม่มีขีดจากัด จึงทาให้วตั ถุ เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว แต่ในทางตรงข้ามสภาวะจิตใจของประชาชน
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ในชาติเสื่ อมถอย ตกต่า ขาดคุณธรรม ขาดจริ ยธรรม ไม่มีความเกรงกลัวต่อการทาชัว่ ทั้งที่คนไทยมีหลักยึดเหนี่ ยว
หรื อ แนวทางดาเนินชีวิต คือ คาสอนของพระพุทธศาสนา แต่ผทู ้ ี่นาหลักธรรมมาใช้จริ ง ๆ น้อยลงทุกที วันเวลาผ่าน
ไปจานวนคนไทยที่ นับ ถื อศาสนาพุ ท ธแต่ใ นทะเบี ย นบ้านมี มากขึ้ นทุ ก ที ท าให้แนวทาง 3 ในการดาเนิ นชี วิ ต
เปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชน กับผูป้ กครอง ครู อาจารย์ เปลี่ยนไป ปัญหาต่าง ๆ มีมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปั ญหาของวัยรุ่ นและเยาวชน ซึ่ งพฤติ กรรมของวัยรุ่ นและเยาวชน ซึ่ งเป็ นอนาคตและกาลังสาคัญ ของ
ประเทศชาติได้เปลี่ยนไปจาก หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้นทุกที ซึ่ งจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปี นั้นมี
จานวนปัญหา การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนเป็ นหมื่นๆราย อย่างเช่นในปี พ.ศ. 2547 มีจานวน 33,308 ราย และ
ในปี พ.ศ. 2548 มีจานวน 36,080 ราย ในปี พ.ศ. 2549 มีจานวนถึง 48,218 ราย ในปี พ.ศ. 2550 มีจานวนถึง 51,128
ราย และในปี พ.ศ. 2551 มีจานวนถึง 42,766 ราย (กรมพินิจและคุม้ ครองเด็ก สานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็ก
และเยาวชน กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ, 2551: 22) รวมทั้ง ความเยาว์วยั ขาดประสบการณ์ ของวัยรุ่ น และ
เยาวชนอาจสับสนไม่สามารถรู ้ได้ว่า อะไรผิด อะไรถูก ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ ไม่เกรงกลัวกฎแห่งกรรม จนกล้าทา
ความชัว่ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังจะเห็นได้จากคดีต่าง ๆ ที่มีท้ งั ฆ่า ข่มขืน เป็ นนักเลง ลักขโมย เล่นการพนัน ดื่ม
เหล้า ติดยาเสพติด ทาแท้ง เป็ นต้น ดังนั้นกลุ่มวัยรุ่ นและเยาวชนของชาติน้ นั เป็ นกลุ่มที่น่าเป็ นห่วง และควรได้รับ
การปลู ก ฝั ง อบรมสั่ ง สอนให้ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และ ศรั ท ธา ตามหลัก ธรรมค าสอนที่ ถู ก ต้อ งชัด เจนของ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก กรุ งเทพมหานครเป็ น
เมืองหลวง และเมืองใหญ่ ประกอบด้วยคนจานวนมากและมีความหลากหลาย มีความเจริ ญด้านวัตถุ เทคโนโลยี
และ วัฒนธรรมตะวันตก ทาให้วยั รุ่ นเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งมีอตั รา การแข่งขันที่สูง ซึ่ งก่อให้เกิดการแข่งขันชิ งดีชิง
เด่น ซึ่งถ้าหากพวกเขาได้รับการปลูกฝังกล่อมเกลา และขัดเกลาด้วยหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและซาบซึ้งตั้งแต่วยั นี้แล้ว ในภายภาคหน้าพวกเขาจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพ และมี
คุณธรรมประจาใจ พร้อมที่จะเสี ยสละเพื่อประโยชน์สุขของคนส่ วนใหญ่ในประเทศอันก่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ
ทั้ง ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคต
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีความสาคัญต่อมนุษย์ โดยถูกนามาผสมผสานกับศาสตร์
แขนงต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน เทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า ออคเมนต์เตดเรี ยลริ ต้ ี หรื อ Augmented
Reality หรื อ AR เป็ นเทคโนโลยีหนึ่งที่นามาใช้ในงานต่าง ๆ อาทิ ด้านการเรี ยนการสอน การซ่อมบารุ งอุปกรณ์ต่าง
ๆ ใช้ในการหาเสี ยง ในการเล่นเกม สถาปั ตยกรรม เป็ นต้น ซึ่ งเทคโนโลยี Augmented Reality เป็ นเทคโนโลยีที่
ผสานโลกแห่งความเป็ นจริ ง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์ เช่น Web Cam Camera ของ
คอมพิวเตอร์ Smartphone หรื อ Tablet แว่นตาพิเศษ ในการสแกน Portal Media ไม่ว่าจะเป็ น สมุด หนังสื อ รู ปภาพ
เพื่อให้สื่อนั้น ๆ สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ โดยผูใ้ ช้จะได้เห็นภาพซึ่ งเป็ น Object ทั้งในรู ปแบบที่เป็ น 3D 2D หรื อ
Video มาซ้อนทับเข้ากับฉากหลังของสื่ อนั้น ๆ ผ่านจอของคอมพิวเตอร์ Smartphone Tablet หรื อแว่นตาพิเศษ ซึ่ ง
อิสริ ยะไพรี พ่ายฤทธิ์ (2553) กล่าวว่าเทคโนโลยี "Augmented Reality” หรื อ AR เป็ นวิทยาการแขนงหนึ่ งที่ผสม
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ความเป็ นจริ ง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนไป
บนภาพที่เห็นจริ ง ๆ ในโลกความเป็ นจริ งผ่านกล้องหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แว่นตา เป็ นต้น โดยแสดงผลภาพแบบ
เรี ยลไทม์ ในขณะที่วยั รุ่ นไทยน่าจะคุน้ เคยกับแนวคิดของ Augmented Reality อยู่พอบ้างเพราะเคยถูกนาเสนอผ่าน
การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่ องดัง" ดราก้อนบอล” ในรู ปอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า "สเคาเตอร์” (Scouter) และความแรงของ Augmented
Reality ที่เกิดขึ้นเป็ นผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟนในไม่กี่ปีที่ผ่านมาโทรศัพท์มือถื อเริ่ มมีหน่ วย
ประมวลผลที่รวดเร็ วพอแก่ความต้องการของโปรแกรมลักษณะนี้ มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเทอร์ เน็ตตลอดเวลา
และมีอุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ ที่จาเป็ น เช่น กล้องถ่ายภาพเข็มทิศอุปกรณ์รับพิกดั ดาวเทียม (GPS) ซึ่งบริ ษทั และองค์กร
หลายแห่งจึงนามือถือมาใช้เป็ น “อุปกรณ์สาหรับแสดงภาพความเป็ นจริ ง” หรื อ Augmented Reality Browser ดังนั้น
การท าหนัง สื อป๊ อปอัพ ศาสนา (Popup Religion) ในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ ม ในครั้ งนี้ เพื่ อ
ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของทุกศาสนาที่มีในประเทศไทย เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งเน้นให้ศาสนิกชน
ของตนเป็ นคนดี และนาเสนอถึงคาสอนของทุกศาสนานามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน (อุดม จูมพลหล้า และคณะ,
2549 : 30) ไปจนถึงถึงศาสนานั้นยังเป็ นที่พ่ ึงทางใจ เมื่อปุถุชนเกิดความทุกข์ร้อนใจ ร่ วมทั้งในแต่ละศาสนายังมี
วัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในด้าน สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม วิจิตรศิลปะ และ สามัคคี
ธรรมของคนในกลุ่มนั้น ชาติ น้ ัน หรื อของผูน้ ับถื อศาสนาเดี ยวกัน โดยไม่คานึ งถึงเชื้ อชาติ และศาสนายังทาให้
มนุษย์เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่หุน้ หรื อเครื่ องจักร (ใจ บุญชัยมิ่ง, 2555 : 11)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้วา่ เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรี ยลริ ต้ ี (Augmented Reality) หรื อ (AR)
สามารถใช้ในการนาเสนอข้อมูลแบบเสมือนจริ งได้ทาสิ่ งไม่มีชีวิตให้กลับมีชีวิตขึ้นได้เช่นทาภาพในสื่ อสิ่ งพิมพ์ให้
เคลื่อนไหวเป็ น 3 มิติเสมือนจริ งได้และข้อจากัดของหนังสื อเรี ยนที่นาเสนอภาพประกอบได้เพียง 2 มิติเคลื่อนไหว
ไม่ได้ทาให้การอธิบายเนื้ อหาบางเรื่ องไม่ชดั เจนเข้าใจยากประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.
ศ. 2555-2559) ที่กาหนดให้ทาการวิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์และองค์ความรู ้ใหม่ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ อสารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติฉบับที่ 11 (พ. ศ. 2555-2559) คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจออกแบบและพัฒนาหนังสื อที่ใช้
เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรี ยลริ ต้ ีในการนาเสนอภาพประกอบแบบสามมิติเพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษาใหม่ ๆ นาไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อผลิตสื่ อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2. เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของหนั ง สื อป๊ อปอั พ ศาสนาในประเทศไทยด้ ว ยเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม
3. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ หนั ง สื อป๊ อปอั พ ศาสนาในประเทศไทยด้ ว ยเทคโนโล ยี
ความจริ งเสริ ม
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่ อง หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม เป็ นการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) โดยในกระบวนการพัฒนา คือ การพัฒนาเครื่ องมือที่ เป็ นหนังสื อป๊ อปอัพ
ศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม และดาเนินการวิจยั ด้วยประเมินความเหมาะสมของหนังสื อป๊
อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อและศาสนาในประเทศไทย และ
การประเมินความพอใจต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม และทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตารางประกอบความเรี ยง มีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 2 ผูท้ ดลองใช้หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
ประชากรที่ ใ ช้ในการศึ ก ษา ได้แก่ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวัดไทร (ถาวรพรหมานุ กูล )
จานวน 75 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
จานวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
1. หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดยใช้กระบวนการผลิตตามหลัก
3P ดังนี้
1.1 ขั้นเตรี ยมการผลิต (Pre-Production) มีข้นั ตอนดาเนินการดังนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสอบถามข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา เรื่ อง ศาสนา
ในประเทศไทย
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนและออกแบบสื่ อ
3) วางแผนการผลิตหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ให้
ครบคลุมทุกขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขเนื้ อหา การศึกษาความรู ้และพึงพอใจของผูร้ ับชม และการนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จากนั้นนาผลการวิเคราะห์มาสรุ ปผล
1.2 ขั้นการผลิต (Production) มีข้นั ตอนดาเนินการดังนี้
1) ออกแบบฉากภาพกราฟิ ก และจัดองค์ประกอบของฉาก โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการ
ออกแบบกราฟิ ก ดังภาพ
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รู ปที่ 1 การออกแบบหน้าปกหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาใน รู ปที่ 2 การออกแบบหน้าศาสนาพุทธ
ประเทศไทย

รู ปที่ 3 การออกแบบหน้าศาสนาอิสลาม

รู ปที่ 4 การออกแบบหน้าศาสนาคริ สต์

รู ปที่ 5 การออกแบบหน้าศาสนาพราหมณ์

รู ปที่ 6 การออกแบบหน้าศาสนาซิกข์

รู ปที่ 7 การออกแบบหน้าหลังของหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทย
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2) ออกแบบโมเดล จัดองค์ประกอบของโมเดล ด้วยโปรแกรมเพื่อพัฒนางาน 3 มิติ

รู ปที่ 8 การออกแบบ จัดองค์ประกอบโมเดล 3D

รู ปที่ 9 การใส่ texture จัดองค์ประกอบโมเดล 3D

3) ออกแบบในส่วนของป๊ อปอัพแต่ละหน้า ด้วยเพื่อการออกแบบกราฟิ ก

รู ปที่ 10 การออกแบบ กางส่วนของป๊ อปอัพ

รู ปที่ 11 การออกแบบส่วนของป๊ อปอัพ

4) การสร้าง AR และแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม Unity และ Vuforia

รู ปที่ 12 การใส่ QR code เพื่อสแกน AR

รู ปที่ 13 การใส่โมเดลเพื่อสแกน AR

1.3) ขั้นหลังการผลิต (Prost-Production) มีข้นั ตอนดาเนินการดังนี้
1) ตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไขความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสื่ อ
2) นาหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม นาเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นทาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
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3) ประเมินความเหมาะสมของสื่ อ โดยนาหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี
ความจริ ง เสริ ม ไปให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน ทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบ และพิ จ ารณารู ป แบบของผลงาน
องค์ประกอบทั้งหมดจนสมบูรณ์ครบถ้วน จากนั้นทาการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และสรุ ปผลการ
ประเมินความเหมาะสมของสื่ อที่ผลิตขึ้น
4) ทดลองใช้หนัง สื อป๊ อปอัพ ศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม จากลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนดไว้ และเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศ
ไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มของกลุ่มตัวอย่าง
5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
6) สรุ ปผลการศึกษา และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
2) แบบสอบสอบถามความเหมาะสมส าหรั บ ผูเ้ ชี่ ย วชาญของกระทรวงวัฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย
ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ค าถามจะถูก ออกแบบเพื่อ
สอบถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ทางาน โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกคาตอบที่ตรงกับ
คุณลักษณะของตัวเองเท่านั้น
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการออกแบบหนังสื อ ป๊ อปอัพศาสนาในประเทศ
ไทย ความถูกต้องของเนื้ อหที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเทคนิคการนาเสนอ ซึ่งเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด โดย
มีระดับความพึงพอใจแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้
ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ข ้อมู ล และสถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหนังสื อป๊ อปอัพ ศาสนาใน
ประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีเหมาะสมระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีเหมาะสมน้อยที่สุด
3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ค าถามจะถู ก ออกแบบเพื่อ
สอบถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะต้องเลือกคาตอบที่ตรงกับคุณลักษณะของตัวเองเท่านั้น
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วย
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ซึ่งเป็ นคาถามแบบปลายปิ ดแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีระดับการประเมิน
5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
แบบสอบถามทั้ง ฉบับ ผ่า นการหาความเที่ ย งของแบบสอบถาม (IOC: Index of consistency) โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ที่มีประสบการณ์ทางานด้านศาสนาและสื่ อเทคโนโลยี ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และกาหนดให้
แบบสอบถามทุ กข้อต้องมี ค่า ความเที่ ยงมากว่า 0.50 ขึ้ นไป ผลการประเมิ นพบว่า ทุ ก ข้อค าถามมี ค่ าความตรง
มากกว่า 0.50 ทุกข้อ และให้มีการปรับข้อความเพื่อความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศ
ไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการกาหนด
เกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม สามารถนาเสนอผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการผลิต หนั ง สื อ ป๊ อปอัพ ศาสนาในประเทศไทยด้ ว ยเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสริ ม (Augmented
Reality: AR) สามารถนาเสนอผลการผลิต ดังนี้

รู ปที่ 14 หน้าปกของหนังสื อป๊ อปอัพ

รู ปที่ 15 ปกหลังหนังสื อป๊ อปอัพ
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รู ปที่ 16 หน้าศาสนาพุทธ

รู ปที่ 17 หน้าศาสนาอิสลาม

รู ปที่ 18 หน้าศาสนาคริ สต์

รู ปที่ 19 หน้าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

รู ปที่ 20 หน้าศาสนาซิกข์

รู ปที่ 21 ผลการสแกน AR ศาสนาพุทธ

รู ปที่ 22 ผลการสแกน AR ศาสนาอิสลาม

รู ปที่ 23 ผลการสแกน AR ศาสนาคริ สต์
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รู ปที่ 24 ผลการสแกน AR ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู รู ปที่ 25 ผลการสแกน AR ศาสนาซิกข์

รู ปที่ 26 โมเดล 3D ศาสนาพุทธ

รู ปที่ 27 โมเดล 3D ศาสนาอิสลาม

รู ปที่ 28 โมเดล 3D ศาสนาคริ สต์

รู ปที่ 29 โมเดล 3D ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

รู ปที่ 30 โมเดล 3D ศาสนาซิกข์
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2) ผลการประเมินความเหมาะสมของหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้ วยเทคโนโลยีความจริง
เสริม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จานวน 3 คน สามารถผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเ้ ชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
รายการที่ทาการประเมิน
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. เนื้อหาภายในหนังสื อมีความน่าสนใจ
3. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชดั เจน
4. เนื้อหาของหนังสื อเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน
ด้านกราฟิ กและการออกแบบ
1. การออกแบบรู ปเล่มหนังสือมีความสวยงาม
2. รู ปภาพประกอบสามารถสื่อความหมายและมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3. โมเดลป๊ อปอัพและภาพเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม (AR) มีความสวยงาม น่าสนใจ
ด้านเทคนิค
1. มีวิธีการใช้งานที่เข้าใจและสะดวก
2. ประสิทธิภาพในการใช้งานโดยรวมของ
แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
รวม

𝑥̅

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระดับความเหมาะสม
S.D.

4.67
4.67
4.33
5.00

0.58
0.58
1.15
-

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00
4.67

0.58

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

4.33

0.58

มาก

4.66

0.58

มากที่สุด

4.66

0.51

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
ด้านเนื้ อหาพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า เนื้ อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 เนื้ อหาภายในหนังสื อมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 การใช้ภาษาสามารถสื่ อ
ความหมายได้ชดั เจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 เนื้ อหาของหนังสื อเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5
ด้านกราฟิ กและการออกแบบพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การออกแบบรู ปเล่มหนังสื อมีความสวยงาม อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5 รู ปภาพประกอบสามารถสื่ อความหมายและมีความสอดคล้องกับเนื้ อหา อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 โมเดลป๊ อปอัพและภาพเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม (AR) มีความสวยงาม น่าสนใจ อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67
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ด้านเทคนิคพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีวิธีการใช้งานที่เข้าใจและสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33
ประสิ ทธิภาพในการใช้งานโดยรวมของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66
3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็ นจริ ง
เสริ ม โดยมีนกั เรี ยนจากโรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ทั้งหมด 30 คน สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมยมศึกษาปี ที่ 2 จากโรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุ
กูล) ต่อหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
รายการที่ทาการประเมิน
1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. เนื้อหาภายในหนังสื อมีความน่าสนใจ
3. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชดั เจน
4. เนื้อหาของหนังสื อเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน
5. การออกแบบรู ปเล่มหนังสือมีความสวยงาม
6. โมเดลป๊ อปอัพ และภาพเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม (AR) มีความสวยงาม
น่าสนใจ
7. ประสิทธิภาพในการใช้งานแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
รวม

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระดับความพึงพอใจ
S.D.

̅
𝒙
4.37
4.27
4.17
4.47
4.17
4.30

0.56
0.64
0.65
0.58
0.80
0.75

มาก

3.83
4.22

0.83
0.68

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม โดยมีนกั เรี ยนจากโรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.22 เมื่ อพิจารณาแล้ว สรุ ปได้ดังนี้ เนื้ อหามี ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก มี
ค่า เฉลี่ ย 4.37 เนื้ อหาภายในหนัง สื อมี ค วามน่ า สนใจ อยู่ใ นระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.27 การใช้ภาษาสามารถสื่ อ
ความหมายได้ชดั เจน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เนื้อหาของหนังสื อเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน อยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.47 การออกแบบรู ปเล่มหนังสื อมีความสวยงาม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 โมเดลป๊ อปอัพ และภาพ
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม (AR) มีความสวยงาม น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 ประสิ ทธิภาพในการ
ใช้งานโดยรวมของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง หนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม สามารถอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
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1. ความเหมาะสมของหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ในรู ปแบบ
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด เนื่องมาจาก
หนังสื อป๊ อผอัพ เป็ นหนังสื อที่ ได้รับ ความนิ ยม และสามารถนาเสนอด้วยรู ปภาพในลักษณะ 3 มิติ ทาให้ผูอ้ ่าน
สามารถเห็นภาพจาลองได้ ซึ่ งการนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มเข้ามาประยุกต์ใช้ยิ่งทาให้หนังสื อได้รับความ
น่าสนใจและมีความทันสมัย จึงส่ งผลให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับศักดิ์นนท์ พุ่มพฤกษ์
(2559) ที่ศึกษาการพัฒนาหนังสื อความเป็ นจริ งเสริ ม วิชาการกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับภัทร
พรรณ ปุยะติ คชากฤษ เหลี่ยมไธสง และพงษ์พิพฒั น์ สายทอง (2558) ที่ศึกษารู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ
มัลติมีเดียโดยเทคนิ คภาพป๊ อปอัพสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมกับ
การนาไปใช้ และสอดคล้องกับชนันณัฏษ์ บุญอินทร์ และมนสิ ช สิ ทธิ สมบูรณ์ (2560) ที่ศึกษาการพัฒนาหนังสื อ
อ่านประกอบสามมิติ (POP UP) เรื่ อง การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสถานการณ์ จาลอง ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ผูท้ รงคุณวุฒิเห็ นว่ามีความเหมาะสมกับการ
นาไปใช้
2. ความพึงพอใจหนังสื อป๊ อปอัพศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดยกลุ่มทดลองใช้
หนังสื อฯ ได้แก่ นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เนื่องจากการออกแบบหนังสื อป๊ อปอัปเป็ นหนังสื อที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมที่จะใช้เป็ น สื่ อการเรี ยนสาหรับ
เด็ก เนื่ องจากการเปิ ดหน้าหนังสื อแล้วมีปีอปอัพโมเดลขึ้นมาทาให้สื่อมีความน่ าสนใจ อีกทั้งการนาเทคโนโลยี
ความเป็ นความเป็ นจริ งเสริ มเข้ามาประยุกต์ใช้ ทาให้หนังสื อมีลูกเล่นเพิม่ เติมและมีความน่าสนใจในการเรี ยนรู ้ และ
สนุ ก กับ การเรี ย นรู ้ กับ สื่ อ ที ท ันสมัย โดยสอดคล้องกับ สุ พ รรณพงศ์ วงษ์ศรี เพ็ง (2554) สรุ ปผลไว้ว่า การน า
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ มมาใช้ในหนังสื อเป็ นมิติใหม่ทางด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ทาให้ผูใ้ ช้งาน มีความสนใจใฝ่
เรี ยนรู ้อยากรู ้อยากเห็น เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ได้เพิ่มมากขึ้น
และสอดคล้องกับวินดั ดา อุทยั รัตน์ (2555) ที่ศึกษาและออกแบบหนังสื อสามมิติ เรื่ อง สุ ดสาคร พบว่า ผูใ้ ช้มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับอารี ฟะห์ ดาเลาะ (2556) การพัฒนาหนังสื ออ่านประกอบสามมิติกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิชาภาษามลายูเพื่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับณรงค์ ล่าดี (2560) ที่ศึกษาเรื่ อง สื่ อความเป็ นจริ งเสริ มเพื่อกาเรี ยนรู ้เรื่ อง
สัตย์ป่าสงวนของไทย สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ในขณะที่การศึกษาของ ศิริพร มิขา, ธัญญาภรณ์ บุญยัง, มหาชาติ อินทโชติ, แก้วทิพย์ วัฒนะโชติ และ ธีรภัค การะ
เกต (2560) ที่พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพึงพอใจต่อ หนังสื อ 3 มิติ ความเป็ นจริ งเสริ ม เรื่ องเกษตรทฤษฎีใหม่ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ จิรายุ ค้มถนอม (2563) ที่พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีความเป็ นจริ ง
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เสริ ม เรื่ อง งานเขียนแบบเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนภาพฉาย ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก และผูเ้ รี ยนมีความพพงอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื่ อง หนัง สื อป๊ อปอัพ ศาสนาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม พบว่า
หนังสื อเสริ มการเรี ยนการสอนผ่านเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ในรู ปแบบเทคโนโลยี AR ที่พฒั นาขึ้นนั้น ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสื่ อในครั้งนี้ เป็ นไปได้ดว้ ยดี และได้รับ
ผลตอบกลับที่น่าพึงพอใจ แต่ควรศึกษาเรื่ องการใช้โปรแกรม 3D Max ให้ชานาญมากกว่านี้ เพื่อให้ได้การแสดงผล
ที่เสถียรมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาเห็นว่าการผลิตสื่ อหนังสื อควรตรวจสอบข้อมูลตัวอักษรให้ถูกต้อง
ก่อนการนาไปเผยแพร่ ควรจัดวางรู ปแบบหน้าในหนังสื อให้ดูสมดุลเพื่อที่จะให้รูปเล่มออกมาสวยงามมากกว่านี้
รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้ได้ท้ งั ระบบ iOS และ Android และนาแอปพลิเคชันไปติดตั้งใน Apple App
Store หรื อ Google Play Store เพื่อให้สะดวกต่อการดาวน์โหลดมาใช้
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้รั บ การสนับ สนุ น สาขาวิ ช าเทคโนโลยีมัล ติ มี เ ดี ย คณะเทคโนโลยีสื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณผุเ้ ชี่ ยวชาญที่ประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือ และ
ขอบคุณผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ที่ให้ความร่ วมมือใน
การทดลองใช้สื่อ ทาให้การศึกษาจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็ก สานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ. (2551).
รายงานสถิติคดีประจาปี พ.ศ. 2551 http://www2.djop.moj.go.th/start/upload/annual_Report2008.pdf
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544).
จิรายุ ค้มถนอม. (2563). การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม เรื่ อง งานเขียนแบบเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเขียนภาพฉาย ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ใจ บุญชัยมิ่ง. (2555) . เปรี ยบเทียบกลวิธีการเผยแผ่ คาสอนของพระพุทธศาสนากับศาสนาคริ สต์ ในเขตภาคเหนือ.
รายงานการวิจยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา.
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อผลิ ตสื่ อประชาสั มพันธ์ ประเมิ นความเหมาะสม และศึ กษาความพึ งพอใจต่ อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่ อประชาสัมพันธ์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน และประเมินความพึงพอใจโดยใช้นกั ท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริ การที่ ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา จานวน100 คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญโดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1)
การออกแบบมาสคอตของ ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความเหมาะสม สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3) ความพึงพอใจต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ย ์
และฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม การออกแบบ ทุ่งธรรมนา
Abstract
This study aimed to produce public relations mediate, to assess the appropriateness, and to study the satisfaction of public relations media with
augmented reality technology to create identity, organic farming learning center and Thung Thamna Community Farm. The sampling from two group
including1)five expertsand2)100tourismstotraveling atThungThamnaCommunityFarmbyusingquestionnaire.Thestatistics usedfordataanalysis
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were percentage, mean and standard deviation. The results of the study showed that 1) the mascot design of the organic agriculture learning center and
ThungThamnacommunityfarmwasatthehighestlevel.2)Thesuitability ofpublicrelationsmedia with augmentedreality technologytocreateidentity,
organicfarminglearningcenterandThungThamnaCommunityFarmatthehighestlevel.3)Satisfactionwiththepublicrelationsmediawithaugmented
reality technology to create identity, organic farming learning centerand Thung Thamna community farmwere atthe highestlevel.
Keyword:Public Relations, Augmented Reality Technology, Design, Thung Thamna
บทนา
ในการประชาสัมพันธ์เป็ นหนึ่ งในส่ วนประสมของการสื่ อสารทางการตลาดซึ่ งมีความส าคัญอย่างหนึ่ งขององค์การที่
นอกเหนื อจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขายและการส่ งเสริ มการขายทั้งนี้ องค์การอาจอยู่ในรู ปของบริ ษทั ห้างร้านสมาคมหรื อ
หน่วยงานต่างๆ อันเป็ นส่ วนหนึ่งในระบบสังคมที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันองค์การจะไม่สามารถอยูใ่ นสังคมได้หรื ออยูไ่ ด้ยาก
หากปราศจากการยอมรับและความเข้าใจจากสาธารณชน ดังนั้น จึงจาเป็ นที่องค์การต้องให้ความสนใจต่อการทาความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั สาธารณชนโดยผ่านสื่ อต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้สาธารณชนมีทศั นคติ ความเชื่อหรื อมุมมองที่ดีต่อ
องค์การอันจะส่งผลต่อการดาเนินงานอย่างราบรื่ นในระยะยาวขององค์การ การประชาสัมพันธ์จะถูกใช้เพื่อส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ บุคลากร
สถานที่ แนวคิดและกิจกรรมการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์การ เช่น ธุรกิจการค้าใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็ นการฟื้ นความสนใจของ
ลูกค้าต่อสิ นค้าที่ตกต่าลง การใช้การประชาสัมพันธ์ของประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรื อนักลงทุนเพื่อให้เข้ามาท่องเที่ยวหรื อ
ลงทุนในประเทศ หรื อการที่บริ ษทั ใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในตัวสิ นค้าของผูใ้ ช้สินค้า
เป็ นต้น การประชาสัมพันธ์มกั จะถูกเข้าใจสับสนกับการโฆษณาคนจานวนมากมักจะเข้าใจว่าการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มี
ความหมายเหมือนกัน จนบางทีเรี ยกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็ น “การโฆษณาประชาสัมพันธ์” ซึ่ งในความเป็ นจริ งการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มี ความแตกต่างกันพอสมควร โดยการโฆษณาเป็ นการกระทาการใด ๆ อันเป็ นการชักจู งใจต่ อ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การซึ่งอาศัยสื่ อมวลชนในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจึงต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายและไม่ได้เป็นไปในรู ปส่วนตัว ส่วนการประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่ อสารจากองค์การไปสู่สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
รับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนที่มีต่อองค์การโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อถือภาพลักษณ์ ความรู ้ และแก้ไข
ข้อผิดพลาดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง (ลักษณา สตะเวทิ น, 2542) ในขณะที่ สื่ อมัลติ มี เดี ยเข้ามามี บทบาทมากขึ้ นในวงการธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นามาใช้ในการฝึ กอบรมและให้ความบันเทิ ง ซึ่ งสื่ อมัลติ มี เดี ยสามารถนาเสนอได้ท้ งั เสี ยง ข้อความ
ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี กราฟิ ก ภาพถ่ายวัสดุตีพิมพ์ ภาพยนตร์ และวิดีทศั น์ที่ทาให้ผูใ้ ช้มีความสะดวกในการใช้งานและสามารถ
สร้างสรรค์งานให้มีความน่าสนใจมากดังนั้นจึงมีการนาสื่ อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ มากมายเช่นการเรี ยนการสอนการ
ถ่ายทอดความรู ้ การนาเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น (ดวงจันทร์ ปูเดี้ยน,2554) ดังนั้น การนาสื่ อมัลติมีเดียไปช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและสามารถประยุกต์ใช้ในหลากหลายหน่วยงาน
ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรี ย ์ และได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานรัฐบาลตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตาบลยายชาอาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบนเนื้ อที่ท้ งั หมด10 ไร่ ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตร
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อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา แบ่งออกเป็น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ร้านอาหาร และคาเฟ่ ส่ วนที่ 2 กิจกรรม นอกจากนี้ศูนย์การเรี ยนรู ้
เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา ยังมีการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรู ป และของที่ระลึก จาหน่าย ซึ่งศูนย์
การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา มีความโดดเด่น ในด้านกิจกรรม ซึ่ งมีความหลากหลายประกอบไปด้วย ด้าน
การเกษตร ศิลปะ วิถีธรรมชาติและความพอเพียง โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็ น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เพ้นท์กระถาง ปั้ นดิน ปลูก
ต้นไม้ ให้อาหารปลา กิจกรรมที่ 2 เลี้ยงอาหารสัตว์ เก็บไข่ ทาไข่เค็ม ทาไข่ครก กิจกรรมที่ 3 ดานา เกี่ยวข้าว Sliderโคลน เล่นน้ าล้างตัว
และกิจกรรมที่ 4ทาผ้ามัดย้อม ขนมฝอยทอง สบู่ดีไอวาย ข้าวเกรี ยบเว่า โดยแต่ละกิ จกรรมจะมี กิจกรรมอื่ น ๆ เพิ่มเติ มตามโอกาส
นอกเหนือไปจากกิจกรรมหลักเช่น ทาอาหารสัตว์ เก็บผลผลิตภายในฟาร์ ม แปรรู ปผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งความโดดเด่นทางด้าน
กิ จกรรม นอกจากนี้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ เกษตรอิ นทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุ มชน ทุ่งธรรมนา ยังมี การจาหน่ ายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากไข่เป็ ด ของที่ระลึก และการบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย ์ ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจเรื่องการเกษตร กลุ่มผูศ้ ึกษา
ดูงานจากองค์กรต่าง ๆ (ศรัญพงศ์ ธรรมธนจิต, 2563) จากแนวคิดดังกล่าว ผูจ้ ดั ทาโครงการสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสื่ อมัลติมีเดียเพื่อ การสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละ
ฟาร์ มชุมชมชนทุ่งธรรมนา เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่ การสร้างสรรค์และสามารถทางานออกแบบได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ประโยชน์ดงั กล่าวที่
ได้น้ ีนอกจากเกิดกับตัวผูเ้ รียนเอง ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกต่อไป
จากความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ ศูนย์การ
เรี ยนรู ้เกษตรอิ นทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชมชน ทุ่งธรรมนา ที่กล่าวมานั้นการนาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียมาช่วยในการสร้างและพัฒนาการ
ออกแบบชุดสื่ อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน เนื่องจากสื่ อมัลติมีเดียเป็นสื่ อที่มีการ
ผสมผสานกันในหลายรู ปแบบทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และภาพวิทศั น์ ซึ่งองค์ประกอบของมัลติมีเดียดังกล่าวการ
ออกแบบชุดสื่ อมัลติมีเดีย กล่าวคือ รู ปแบบของสื่ อแบบมัลติมีเดียที่มีท้ งั ตัวหนังสื อ รู ปภาพ ทั้งภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึง
ภาพวีดิทศั น์ซ่ ึงเป็ นภาพการแสดงชุดสื่ อมัลติมีเดียแสดงความรู ้และข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การเกิดความเขา้ ใจ
และเน้ือหาได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ม
ชุมชนทุ่งธรรมนา
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่ อง การสร้างสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ย ์
และฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา โดยในกระบวนการพัฒนา คือ การพัฒนาเครื่ องมือที่เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ย แ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา และดาเนินการวิจยั ด้วยประเมินความเหมาะสมของสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และการประเมินความพอใจต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตารางประกอบความเรียง มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ย ์ และฟาร์ มชุมชม ทุ่ง
ธรรมนา ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ น นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การที่ ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ย ์ และฟาร์มชุมชม ทุ่ง
ธรรมนา จานวน100 คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญ(AccidentalSampling)และให้ขอ้ มูลด้วยความสมัครใจ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา แบ่งออกเป็น3 ส่ วนได้แก่
1. สื่ อประชาสั มพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อสร้ างอัตลักษณ์ ศูนย์ การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และฟาร์ มชุ มชนทุ่ง
ธรรมนา ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั โดยมีรายละเอียดตามลาดับขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนผลิตมาสคอตและสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา โดย
วางแผนและกาหนดขั้นตอนในการสร้างสื่ อดังนี้
1) ขั้นตอนการวางแผนก่อนผลิต
จากการก าหนดปั ญหาในการท าวิ จัย ผูว้ ิ จัยได้วิ เคราะห์ ข้อมู ลในส่ วนต่ าง ๆ เพื่ อน าไปสู่ การออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้าง อัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา โดย
การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจยั ซึ่งแบ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
หนังสื อ และการรวบรวมข้อมูล จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้าง อัต
ลักษณ์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา ตัวอย่างเช่น แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่ อมัลติมีเดีย, แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่ อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว, แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์, แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(AR) เมื่อได้ขอ้ มูลทางทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้ แล้ว ก็ทาการวิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อให้ได้แนวทางและองค์ความรู ้โดยรวมในการ
ทางานที่ชดั เจน
2) การกาหนดแบบร่ างทางความคิดและการพัฒนาแบบร่ างตามวัตถุประสงค์ ต้องเริ่ มจากการทาความเข้าใจในภาพรวม
ก่อนแล้วจึงออกแบบในรายละเอียดปลีกย่อยของงานในการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์
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ศูนย์การเรี ยนรู ้ เกษตรอิ นทรี ย ์และฟาร์ มชุ มชน ทุ่ งธรรมนา เพื่ อนาหลักการนั้นมาสร้ างในงานด้านออกแบบมาสคอตและสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้าง อัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนาให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3) ขั้นตอนการผลิตสื่ อสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้าง อัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา มีข้นั ตอนดังนี้
3.1) การออกแบบมาสคอตศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา จานวน 4 ตัว
3.2) ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษครอบแก้ว ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชมชนทุ่ง
ธรรมนาโดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR)จานวน 4 ชิ้น
3.3) ออกแบบแผนที่ ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนาโดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(AR)จานวน1 ชิ้น
3.4) ออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา
จานวน 1 ชิ้น
3.5) Motion Graphic แนะนาสถานที่ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา จานวน 1 ชิ้น
2) การออกแบบและผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา โดยนาข้อมูลที่คน้ คว้าทั้งหมดเป็นแนวทางในการสร้างสื่ อโดย ขั้ น ต อ น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้าง อัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา เพื่อให้
สามารถนามาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทาให้ได้แนวทางการผลิตดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรี ยมงาน
1.1) แนวคิดในการออกแบบ การดาเนิ นงานประกอบด้วยการเริ่ มการค้นคว้าศึกษาข้อมูลอย่างแน่ชดั เกี่ยวกับ
เรื่ องของการสร้างมาสคอตและผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ย ์
และฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา เพื่อเป็นการพัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากสื่ อประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนา ที่ มาใช้บริ การมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวศูนย์การ
เรี ยนรู ้ เกษตรอิ นทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุ มชน ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้ างสรรค์และสามารถทางานออกแบบได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เพราะฉะนั้นจึงได้มีแนวคิดในการทาวิจยั ชิ้นนี้ข้ นึ ด้วยการนาเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งผ่านทางเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม(AR)ที่ออกแบบ
มาเพื่อให้มีความน่าสนใจสวยงาม
1.2) ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ ในการจะสร้างสรรค์ผลงานสิ่ งสาคัญคือแนวคิดในการทางาน
และความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นนี้มีกระบวนการเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่
ก. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโดยการเก็บเกี่ยวข้อมูลจากสถานที่จริ งเก็บภาพเก็บข้อมูล
โดยรวม และนามาเป็นส่วนประกอบในการดาเนินงาน
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ข. รวบรวมข้อมู ลที่ ได้จากการศึ กษาค้นคว้าสถานที่ จริ ง นามาวิเคราะห์เพื่ อให้ได้แนวทางในการ
ออกแบบ
ค. ร่ างแบบสื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา เพื่อไปศึกษา
หาความพึงพอใจมากที่สุดและนามาพัฒนาต่อจวบจนให้ชิ้นงานนั้นสมบูรณ์
13) รู ปแบบของการสร้างสรรค์ การออกแบบสื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ ม
ชุมชนทุ่งธรรมนา ในครั้งนี้มีรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานของสื่ อแต่ละประเภทดังนี้
ก. การออกแบบคาแรคเตอร์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา จานวน 4 ตัว
ข. ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษครอบแก้ว ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่ง
ธรรมนาโดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR)จานวน 4 ชิ้น
ค.
ออกแบบแผน
ที่ ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนาโดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR)จานวน1 ชิ้น
ง. ออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่ง
ธรรมนาจานวน 1 ชิ้น
จ. Motion Graphic แนะนาสถานที่ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา จานวน 1
ชิ้น
1.4) เทคนิคการสร้างสรรค์
ก. ทาการจัดหาข้อมูลสื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา
เป็นข้อมูลตัวอย่างเบ้ืองต้น
ข. ออกแบบคาแรคเตอร์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา ทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

รู ปที่ 1 ภาพแบบร่ างคาแรคเตอร์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
ค. ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษครอบแก้ว ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่ง
ธรรมนาโดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR)จานวน 3 แบบ ดังนี้
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รู ปที่ 2 ภาพแบบร่ างกระดาษครอบแก้วศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
ง. ออกแบบแผนที่ ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนาโดยใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม (AR)จานวน3 แบบ ดังนี้

รู ปที่ 3 ภาพแบบร่ างแผนที่ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
จ. ออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่ง
ธรรมนาจานวน 3 แบบ ดังนี้
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รู ปที่ 4 ภาพแบบร่ างบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เคม็ ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
1.5 เขียนStory board แนะนาสถานที่ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
1.6 สร้างสื่ อ Motion graphic เพื่อแสดงข้อมูลให้ความรู ้ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรม
นา จานวน 4 ชิ้นได้แก่ 1)ปุ๋ ยไส้เดือน 2)ข้าวกข43 3)ไข่เป็ดอารมณ์ดี และ 4)ดินเหนียวอินทรี ย ์
1.7 สร้างเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR)ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา
1.8 สร้าง E-book เพื่อแสดงข้อมูลในการทาไข่เคม็ ทุ่งธรรมนา
1.9 ผลิตสื่ อ Motion graphic เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
3) การประเมินความเหมาะสมการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา
โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนหลังจากการสร้างสื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา มีดงั นี้
2.1 นาผลงานสื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนาที่ได้ร่างแบบไว้มา
ประเมินความเหมาะสม เพื่อทาการในแบบที่ได้รับเลือกมาพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน
2.2 การผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา ที่ได้ผ่านการแก้ไข
ปรับปรุ งจากคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทาการแก้ไขปรับปรุ งตามคาแนะนาที่ได้
จากการปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิ
2.3 สื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน ทุ่งธรรมนา ที่ได้ผา่ นการแก้ไขปรับปรุ ง
จากคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คนโดยการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
2.5 สรุ ปผลงานศึกษาและนามาเสนอรายงานวิจยั แบบรู ปเล่มพร้อมนาเสนอสื่ อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้
เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
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2. แบบประเมินความเหมาะสมมาสคอตศู นย์ การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และฟาร์ มชุ มชนทุ่งธรรมนาสาหรับผู้เชี่ยวชาญโดย
ใช้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็น งเป็ นคาถามแบบปลายปิ ดแบบประมาณค่า5 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ 5 = มากที่สุด4 = มาก 3 = ปาน
กลาง2 =น้อย 1 =น้อยที่สุดและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
มีเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
มีเหมาะสมระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
มีเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
มีเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
มีเหมาะสมน้อยที่สุด
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่ อสื่ อประชาสั มพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อสร้ างอัตลักษณ์ ศูนย์ การเรียนรู้ เกษตร
อินทรีย์และฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายปิ ดแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ 5 =มากที่สุด 4 = มาก 3 =
ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
แบบสอบถามทั้งฉบับผ่านการหาความเที่ยงของแบบสอบถาม(IOC:Index ofconsistency)โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และกาหนดให้แบบสอบถามทุกข้อต้องมีค่าความเที่ยงมากว่า 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า ทุกข้อคาถามมีค่าความ
ตรงมากกว่า 0.50 ทุกข้อและให้มีการปรับข้อความเพื่อความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานและการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ม
ชุมชนสามารถนาเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการผลิตสื่ อประชาสั มพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้ างอัตลักษณ์ ศูนย์ การเรี ยนรู้ เกษตรอินทรี ย์และ
ฟาร์ มชุ มชน เพื่อสร้างความน่าสนใจ (Interesting) ให้ผชู ้ มเกิดการรับรู ้ (Awareness) จานวน 5 ชิ้นงาน โดยมีดงั นี้ 1. สร้างตัวมาสคอตของ
ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนาจานวน4ตัว2.ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ครอบแก้วโดยใช้เทคโนโลยี
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ความจริ งเสริ ม (AR)3.ออกแบบกราฟิ กแผนที่ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา โดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(AR) 4.ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม5. สร้างสื่ อ Motion Graphic แนะนาสถานที่ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละ
ฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนา เพื่อให้เกิดความน่ าสนใจแก่ผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้นและให้เกิดอัตลักษณ์เป็ นที่น่าจดจาโดยการนาเอาจุดเด่น
ลักษณะเด่ นของศูนย์การเรี ยนรู ้ เกษตรอิ นทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุ มชนทุ่งธรรมนา สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่ วยเพิ่มมูลค่าให้กบั สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา สามารถนาเสนอผลการดาเนินการได้ดงั นี้

รู ปที่ 5 ออกแบบโลโก้ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละ รู ปที่ 6 ออกแบบมาสคอตศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละ
ฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
ฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา

รู ปที่ 7 ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษครอบ
แก้วเรื่องข้าวกข43

รู ปที่ 8 ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษครอบแก้ว
เรื่องดินเหนียวอินทรี ย ์

รู ปที่ 9 ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษครอบ
แก้วเรื่องไข่เป็ดอารมณ์ดี

รู ปที่ 10 ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษครอบแก้ว
เรื่องปุ๋ ยไส้เดือน
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รู ปที่ 11 สื่ อโมชันกราฟิ ก เรื่องข้าวกข 43

รู ปที่ 12 ภาพสื่ อโมชันกราฟิ ก เรื่องดินเหนียวอินทรี ย ์

รู ปที่ 13 ภาพสื่ อโมชันกราฟิ ก เรื่องไข่เป็ดอารมณ์ดี

รู ปที่ 14 ภาพสื่ อโมชันกราฟิ ก เรื่องปุ๋ ยไส้เดือน
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รู ปที่ 15 ด้านหน้า-หลังแผนที่ศูนย์การเรียนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา

รู ปที่ 16 ด้านในแผนที่ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละ
ฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา

รู ปที่ 17 ออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่เคม็
ด้านหน้า

รู ปที่ 18 E-book ปกหน้าและปกหลัง
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รู ปที่ 19 E-book คุณประโยชน์ของไข่เคม็ ทุ่งธรรมนา

รู ปที่ 20 สื่ อโมชันกราฟิ กศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
2) ผลประเมิ นความเหมาะสมสื่ อประชาสั มพั นธ์ ด้ วยเทคโนโลยี ความจริ งเสริ มเพื่ อสร้ าง
อัตลักษณ์ ศูนย์ การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คนสามารถผลการประเมินดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
̅
𝒙

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ระดับความเหมาะสม
S.D.

4.67

0.16

มากที่สุด

0.23
0.17
0.12
0.12
0.14

มากที่สุด

-ด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

4.72
4.64
4.67
4.67
4.63

การออกแบบกราฟิ กแผนที่ศูนย์ การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนาโดยใช้ เทคโนโลยีความจริง

4.44

0.21

มาก

4.60
4.37
4.17
4.63

0.16
0.32
0.21
0.15

มากที่สุด

4.52

0.24

4.44
4.52
4.53
4.57

0.36
0.20
0.06
0.33

มากที่สุด
มาก

4.47

0.21

มาก

4.48
4.37
4.50
4.53

0.20
0.17
0.18
0.27

มาก

รายการที่ทาการประเมิน
การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์ที่ครอบแก้วโดยใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริม(AR)
-ด้านเน้ือหาการนาเสนอ
-ด้านการออกแบบภาพกราฟิ ก
-ด้านการใช้สี
-ด้านการใช้ภาษา

เสริม(AR)
-ด้านเน้ือหาการนาเสนอ
-ด้านการออกแบบภาพกราฟิ ก
-ด้านตัวอักษรและสี
-ด้านการออกแบบแผนที่
การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
-ด้านเน้ือหาการนาเสนอ
-ด้านการออกแบบภาพกราฟิ ก
-ด้านการใช้สี
-ด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การสร้ างสื่ อMotionGraphicแนะนาสถานทีศ่ ูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนา
-ด้านเน้ือหาการนาเสนอ
-ด้านการออกแบบภาพกราฟิ ก
-ด้านเสียงดนตรี และเสียงบรรยาย
-ด้านการใช้ภาษา

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการความเหมาะสมสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ครอบแก้วโดยใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม (AR) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย4.67 การออกแบบกราฟิ กแผนที่ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ม
ชุมชนทุ่งธรรมนาโดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม(AR)มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย4.44 การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุ
ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 และการสร้างสื่ อโมชันกราฟิ กแนะนาสถานที่ศูนย์การ
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เรี ยนรู ้ เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา การสร้างสื่ อโมชันกราฟิ กแนะนาสถานที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ ม
ชุมชนทุ่งธรรมนา มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรียนรู ้
เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา
̅
𝒙

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ระดับความเหมาะสม
S.D.

4.55

0.08

มากที่สุด

0.12
0.02
0.20
0.03
0.04

มากที่สุด

-ด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

4.64
4.48
4.59
4.54
4.48

การออกแบบกราฟิ กแผนที่ศูนย์ การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนาโดยใช้ เทคโนโลยีความจริง

4.51

0.08

มากที่สุด

4.70
4.39
4.42
4.51

0.14
0.10
0.05
0.04

มากที่สุด

4.51

0.08

4.59
4.44
4.42
4.57

0.15
0.06
0.04
0.07

มากที่สุด
มากที่สุด

4.52

0.18

4.53
4.47
4.53
4.54

0.22
0.16
0.27
0.07

รายการที่ทาการประเมิน
การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์ที่ครอบแก้วโดยใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริม(AR)
-ด้านเน้ือหาการนาเสนอ
-ด้านการออกแบบภาพกราฟิ ก
-ด้านการใช้สี
-ด้านการใช้ภาษา

เสริม(AR)
-ด้านเน้ือหาการนาเสนอ
-ด้านการออกแบบภาพกราฟิ ก
-ด้านตัวอักษรและสี
-ด้านการออกแบบแผนที่
การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
-ด้านเน้ือหาการนาเสนอ
-ด้านการออกแบบภาพกราฟิ ก
-ด้านการใช้สี
-ด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การสร้ างสื่ อโมชันกราฟิ กแนะนาสถานที่ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์และฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนา
-ด้านเน้ือหาการนาเสนอ
-ด้านการออกแบบภาพกราฟิ ก
-ด้านเสียงดนตรี และเสียงบรรยาย
-ด้านการใช้ภาษา

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

มาก
มาก
มากที่สุด

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ศูนย์การเรียนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ครอบแก้วโดยใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.55 การออกแบบกราฟิ กแผนที่ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตร
อินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา โดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 การ
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ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย4.51และการสร้างสื่ อโมชันกราฟิ ก
แนะนาสถานที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนา การสร้างสื่ อโมชันกราฟิ กแนะนาสถานที่ศูนย์การเรี ยนรู ้
เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชนทุ่งธรรมนา มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 451
อภิปรายผลการศึกษา
จากที่ได้นาสื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพื่อสร้างอัตลักษณ์ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์มชุมชน
ทุ่งธรรมนา ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินและแก้ไขจนเป็นที่เรี ยบร้อย ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทาการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ มากที่สุด สามารถอภิปรายผล
จากโครงงานตามองค์ประกอบต่าง ๆ ในแต่ละด้านได้ดงั นี้
1. การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ครอบแก้ว โดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR) จากการสรุ ปรวมผลรวมทั้งหมด
ได้รับการประเมินในระดับ มากที่สุด เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับสิ นค้า มีความเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างความน่าสนใจและง่ายต่อ
การจดจา ได้แก่ 1) เนื้ อหาการนาเสนอ ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดเนื่ องจากองค์ประกอบโดยรวม เช่น ความสอดคล้องของ
เนื้ อหา ความน่าสนใจของเนื้ อหามีความสอดคล้องกับวัตถประสงค์ซ่ ึงตรงกับประเด็นที่ตอ้ งการ2) การออกแบบภาพกราฟิ กได้รับการ
ประเมินในระดับมากเนื่ องจาก ภาพกราฟิ กที่นาเสนอตรงตามเนื้ อหา รู ปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการนาเสนอมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย 3) การ
ใช้สี ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดเนื่องจาก สี ของภาพกราฟิ กที่ใช้มีความเหมาะสม สี ของตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย โทน
สี ที่ใช้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ 4)การใช้ภาษา ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดเนื่องจาก ภาษาที่ใช้มีความกระชับไม่
น่าเบื่อ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้บรรยายมีความเข้าใจง่าย และ 5) การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้รับการประเมินในระดับมากเนื่ องจาก
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ออกแบบสามารถใช้งานได้จริ งขนาดและลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน ขนาดของสติ๊กเกอร์ มีความพอดี
และเหมาะสมการออกแบบมีความโดดเด่น น่าสนใจบอกรายละเอียดที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วน สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรี
ชนา เจริ ญเนตร (2554) ที่พบว่า ด้านรู ปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งานกับการจับถือในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์มากที่สุด
และบรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์กล้วยอบต้นน้ ามีความเหมาะสมในด้านโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์มากที่สุด ส่ วนความพึงพอใจ
ในด้านกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเฉลี่ยมี ความพึงพอใจด้านภาพประกอบที่มีการใช้งานที่ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมมาก
ที่สุด ความพึงพอใจในการประเมินด้านกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์มากที่สุด และบความพึงพอใจในการประเมินด้านกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์
มากที่สุด และสอดคล้องกับ วิวฒั น์ จันทร์ กิ่งทอง (2557) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ และป้ายฉลากอยู่ในระดับ
มาก และผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านความสามารถปกป้องรักษาสิ นค้าภายในมากที่สุด
2. การออกแบบกราฟิ กแผนที่ศูนย์การเรี ยนรู ้เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชนทุ่งธรรมนา โดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
(AR)จากการสรุ ปรวมผลรวมทั้งหมดได้รับการประเมินในระดับมาก เนื่ องจากแผนที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของสถานที่ได้ ใช้งาน
ได้จริ ง สร้างความน่ าสนใจ ได้แก่ 1) เนื้ อหาการนาเสนอ ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดเนื่ องจากมีความสอดคล้องของเนื้ อหา
เนื้ อหามี ความน่ าสนใจ ซึ่ งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ 2) การออกแบบภาพกราฟิ ก ได้รับการประเมิ นในระดับมากเนื่ องจาก
เรียงลาดับภาพได้เหมาะสมกับเน้ือหา ภาพกราฟิ กมีความน่าสนใจ เขา้ ใจง่าย มีความสอดคล้องระหว่างภาพกราฟิ กกับเน้ือหา 3) ตัวอักษร
และสี ได้รับการประเมินในระดับมากเนื่องจาก สี ที่เลือกใช้มีความสดใสและโดดเด่น ขนาดตัวอักษรมีความเด่นชัด ฟอนต์ที่เลือกใช้
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อ่านง่าย สี และตัวอักษรที่เลือกใช้สะท้อนอัตลักษณ์ของสถานที่ได้ชดั เจน และ 4) แผนที่ ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดเนื่องจาก
แผนที่บอกเส้นทางได้เขา้ ใจง่ายรายละเอียดชัดเจนตัวแผนที่มีความทันสมัย ออกแบบกราฟิ กที่สวยงามใช้เป็นคู่มือการท่องเที่ยวได้จริ ง
สอดคล้องกับ ณกฤช รัตนวงศา สุ รรณรัตน์ พุทธอุปถัมภ์ และเพียงฤทัยหนูสวัสดิ์ (2563) ที่พบว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อแผนที่
ท่องเที่ยวแบบความจริ งเสมือนกรณี ศึกษา อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ วราลักษณ์ มา
ประสม และคณะ (2564) ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อดิจิทลั เทคโนโลยีความจริ งเสริ มสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม
ขอมในสี่ จงั หวัดอีสานใต้ : นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรี สะเกษ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งสื่ อดิจิทลั เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ดี
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตดั สิ นใจมาท่องเที่ยวได้ควรมีการนาเสนอที่ดีและน่าสนใจ ทั้งข้อความภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวมุมสู ง
360องศา กราฟิ ก วิดีทศั น์ และเสียง โดยสื่ อสิ่ งพิมพ์แผ่นพับควรออกแบบให้สวยงาม สามารถสแกนAR ได้ง่าย และเข้าถึงแอปพลิเคชัน
อย่างรวดเร็ว
3. การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม จากการสรุ ปรวมผลรวมทั้งหมดได้รับการประเมินในระดับมากที่สุด
เนื่ องจากองค์ประกอบโดยรวมเช่น รู ปทรง มาสคอต โทนสี สามารถสร้างความน่าสนใจเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ได้แก่ 1)
เนื้ อหาการนาเสนอ ได้รับการประเมิ นในระดับมากที่ สุดเนื่ องจาก ระยะเวลาในการนาเสนอเนื้ อหามี ความเหมาะสม เนื้ อหามี ความ
น่ าสนใจ มี ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 2) การออกแบบภาพกราฟิ ก ได้รับการประเมิ นในระดับมากเนื่ องจาก
ภาพกราฟิ กที่นาเสนอตรงตามเนื้ อหา ภาพกราฟิ กมีความสอดคล้องกับเนื้ อหา ตัวอักษรมีขนาดชัดเจน อ่านง่าย 3) การใช้สี ได้รับการ
ประเมินในระดับมากเนื่องจากมีความสอดคล้องกับแนวคิด สี ตวั อักษรและขนาดชัดเจน อ่านง่าย สี ของกราฟิ กมีความเหมาะสม โทนสี ที่
ใช้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย 4) การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดเนื่ องจาก ข้อมูลบนบรรจุภณ
ั ฑ์มี
ครบถ้วน กราฟิ กมี ความเหมาะสมเมื่ ออยู่บนสิ นค้า ขนาดของสติ๊ กเกอร์ มีความพอดี และเหมาะสม สี สันที่ เลื อกใช้สดุ ดตา มี ความ
น่าสนใจสอดคล้องกับนพวรรณชีวอารี (2555)ที่พบว่า การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด
และมีความเหมาะสมกับการออกแบบเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ สอดคล้องกับการศึกษาของ มัทธนี ปราโมทย์เมือง ธานี สุคนธะชาติ และชูเกียรติ
อนันต์เวทยานนท์ (2559) ที่พบว่า ความเหมาะสมด้านโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจด้านโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และความเหมาะสมด้านการออกกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและความพึง
พอใจด้านการออกกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ เจนยุทธ์ ศรี หิรัญ (2561) ที่พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถสื่ อสารข้อมูลถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. สร้างสื่ อ Motion Graphic แนะนาสถานที่ ศูนย์การเรี ยนรู ้ เกษตรอินทรี ยแ์ ละฟาร์ มชุมชน ทุ่งธรรมนา จากการสรุ ปรวม
ผลรวมทั้งหมดได้รับการประเมินในระดับมากที่สุด เนื่องจาก 1)เน้ือหาการนาเสนอ ได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดเนื่องจากเน้ื อหา
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการนาเสนอเนื้ อหามีความเหมาะสมเนื้ อหามีความน่ าสนใจ2) ภาพกราฟิ ก ได้รับการ
ประเมินในระดับมากเนื่องจาก รู ปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการนาเสนอมีขนาดชัดเจนอ่านง่าย สี ของกราฟิ กมีความเหมาะสม ภาพกราฟิ กที่
นาเสนอตรงตามเนื้ อหา3) เสี ยงได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดเนื่ องจากเสี ยงดนตรี ที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้ อหาเสี ยง
บรรยายที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสม เขา้ ใจง่าย เสียงของเอฟเฟคมีความเหมาะสมกับตัวชิ้นงาน และ 4)ภาษา ได้รับการประเมินในระดับ
มากที่สุดภาษาที่ใช้มีความกระชับเข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อมีความถูกต้องของภาษาที่ใช้ สอดคล้องกับสมโชคเนียมไธสงและคณะ(2561)
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ที่พบว่า ผลประเมินคุณภาพสื่ อโมชันกราฟิ ก ด้านการออกแบบและด้านเนื้อหา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจที่มีต่อสื่ อโมชันกราฟิ ก
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับเจนจิรา เทียนทอง และสุ ทธิ ลกั ษณ์ อินแก้วพะเนา (2561) ที่พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อเสื่อโมชันกราฟิ กระดับมากที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณผุเ้ ชี่ยวชาญที่ประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือ และขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ช่วยประเมินความพึงพอใจ
ต่อสื่ อทาให้การศึกษาจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
เจนจิรา เทียนทอง และสุทธิลกั ษณ์ อินแก้วพะเนา. (2561). 3DMotion Graphic ล่ อยเรือเจ้าพระยา. สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
เจนยุทธ์ ศรี หิรัญ. (2561). ผลของความพึงพอใจทีมีต่อการออกแบบกราฟกบนบรรจุภณ
ั ท์เครื่ องสาอาง กรณีศึกษา :กลุม่ สมุนไพรวดีอร
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 2) ศึกษาคุณภาพของสื่ อโม
ชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ กเกี่ยวกับโรคร้ายพี
เอ็ม 2.5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มบุคคลทัว่ ไปในสังคมที่ได้รับผลกระทบพีเอ็ม 2.5 ในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑล
โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คนที่ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ ก ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบไม่เจาะจง
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ด้านเนื้ อหาผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก
ด้านเทคนิคผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก และผลการประเมินภาพรวมอยูใ่ นระดับมีความ
พึงพอใจมาก
คาสาคัญ: โมชันกราฟิ ก โรคร้าย พีเอ็ม 2.5
Abstract
The objectives of this project were 1) to produce a motion graphic media about disease from PM 2.5, 2) to
assess the quality of the motion graphic media about disease from PM 2.5, and 3) to assess the satisfaction of the
motion graphic media about disease from PM 2.5 watched population. Data collected from groups of people in
society who are affected by PM 2.5 in Bangkok and its vicinity by specifying the sample size of 400 people who
have watched the motion graphics media by using questionnaires for collecting. Data statistics used in data analysis
were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The study presented the following results: in the content
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side, the assessment appropriate results was at the high level. On the technical side, the assessment appropriate
results were at high level. And the assessment satisfied results were at high level.
Keyword: Motion Graphic, Disease, PM2.5
บทนา
อวัย วะบนร่ า งกายไม่ ว่ า ส่ ว นไหนก็ ส าคัญ ไปหมดและต่ อ ไปนี้ ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ก็ เ ป็ น 4 อวัย วะที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากฝุ่ นพี เอ็ม 2.5 ซึ่ งทาให้เกิ ดอันตราย โรคร้ าย และอาจส่ งผลถึ งขั้นเสี ย ชี วิตได้ นั่นคือ ตา
ผิวหนัง ระบบหลอดเลื อดและหัวใจ และระบบทางเดิ นหายใจ เป็ น 4 อวัย วะที่ ส าคัญของร่ างกายมนุ ษ ย์ จาก
ข้อก าหนดคุ ณภาพอากาศขององค์ก ารอนามัยโลก (WHO Air Quality Guideline) องค์ก ารอนามัย โลกเสนอให้
ค่าเฉลี่ยรายปี ของพีเอ็ม 2.5 ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเป็ นเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
ของมนุ ษย์จากฝุ่ นละอองชนิ ดนี้ ต่าที่สุด ขณะที่แนะนาว่าไม่มีการสัมผัสในระดับใดที่ปลอดภัยจากผลกระทบต่อ
สุขภาพ ซึ่งปัญหาพีเอ็ม 2.5 ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนสังคมครอบคลุมใน
หลายพื้นที่ ดังภาพ

รู ปที่ 1 พื้นที่ได้รับผลกระทบ
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2563
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รู ปที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย PM2.5
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2563
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีคุณภาพอากาศอยูใ่ นระดับ คุณภาพ
ปานกลางจนเริ่ มมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 44-76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่
บริ เวณแขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ, ริ มถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ, แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุ งเทพฯ, แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ, แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ, ริ มถนนพระราม 4 เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพฯ, ริ มถนนอินทรพิทกั ษ์ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ, ริ มถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ, ริ ม
ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม, ต.
บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด นนทบุรี, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี , ต.ทรงคนอง
อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.บางโปรง อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.
ปากน้ า อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ก๊าซโอโซน (O3) ตรวจพบค่าระหว่าง 27 73 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานที่บริ เวณ เกินมาตรฐานที่บริ เวณต.ปากน้ า อ.เมือง สมุทรปราการ
จากผลกระทบของพีเอ็ม 2.5 ได้มีหน่วยงานมากมายออกมาให้ความรู ้แก่คนในสังคม ซึ่งเป็ นเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรู ้เกี่ยวกับพีเอ็ม 2.5 แต่ยงั ขาดการนาเสนอเกี่ยวกับผลกระทบหรื อโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็ น
การผลิตสื่ อให้ความรู ้จากผลกระทบของพีเอ็ม 2.5 การเลือกใช้ Motion Graphic (โมชันกราฟิ ก) ที่นาเสนอเป็ น
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ภาพกราฟิ กที่เคลื่อนไหวได้ เปลี่ยนภาพคอนเทนต์แบบเดิมๆน่าสนใจ ดูมีเรื่ องราวมากขึ้น และทาให้ทุกคนเห็นภาพ
เข้าใจตรงกันกับ และยังสามารถเข้าถึ งความรู ้ สึกผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าภาพนิ่ งธรรมดา ภาพนิ่ ง หรื อภาพกราฟิ ก
แบบเดิม สามารถเล่าเรื่ องและสื่ อความหมายได้ระดับหนึ่ง แต่ท้ งั นี้ คนทัว่ ไปอาจจะไม่เข้าในสิ่ งที่เราสื่ อสารทั้งหมด
โดยเฉพาะเนื้ อหาที่เป็ นความรู ้ การให้ขอ้ มูลต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว โมชันกราฟิ กยังสามารถสร้างภาพลักษณ์แบรนด์
ได้ดว้ ย เช่น ภาพเคลื่อนไหวของโลโก้แบรนด์ ภาพตัวการ์ตูน หรื อสิ นค้า ที่ขยับดุ๊กดิ๊ก เพื่อสร้างภาพจาให้ลูกค้า เป็ น
ต้น และมีเล่าเรื่ องได้ชดั เจนกว่าภาพนิ่ ง ในภาพนิ่ ง 1 ภาพ ผูร้ ับสารอาจตีความไปได้หลากหลายความหมาย แต่โม
ชันกราฟิ กจะเหมือนน้อง ๆ วิดีโอ ทาให้เห็นเรื่ องราว การตีความชัดเจน ตามใจที่เราอยากจะสื่ อได้มากกว่า เห็นได้
จาก โฆษณาสิ นค้าของแบรนด์ดงั ต่าง ๆ นิยมใช้การทาคอนเทนต์ภาพเคลื่ อนไหวกับตัวสิ นค้า และองค์ประกอบอื่น
ๆ เพื่อดึงดูดให้คนสนใจ และบอกเล่าคุณประโยชน์ของสิ นค้าไปในตัว ทาให้คอนเทนต์ไม่น่าเบื่อ เพราะเป็ นการใช้
ภาพ เสี ยง และองค์ประกอบอื่ นๆสร้ างเป็ นภาพเคลื่ อนไหวสั้น ๆ เพื่อทาให้คอนเทนต์ที่ตอ้ งสารสื่ อสารมี ความ
น่าสนใจมากกว่าเดิม ช่วยดึงดูดใจลูกค้าให้สนใจ ด้วย Mood & Tone และเกิดภาพจาที่ดีกบั แบรนด์ได้ในระยะเวลา
สั้น ๆ ด้วยคอนเทนต์ภาพเคลื่อนไหวเข้าถึงผูค้ นได้ง่าย และหลากหลายในคราวเดียว เดิมคอนเทนต์ที่มีภาพประกอบ
ก็เป็ นคอนเทนต์ที่สามารถเข้าใจง่ายอยู่แล้ว แต่เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเป็ นวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว จะสร้างความรู ้สึกมี
ส่ วนร่ วมกับคนดูได้มากกว่า และสื่ อสารได้ครบถ้วน ในเวลาแสนสั้น แม้ว่าการทา ภาพกราฟิ กแบบเคลื่อนไหวได้
จะสามารถสื่ อสารได้ครอบคลุม ทัว่ ถึง และง่าย แต่เนื้ อหาในคอนเทนต์น้ ันก็ไม่ควรมากไป หรื อน้อยไป เพราะ
ระยะเวลาของวิดีโอ ภาพกราฟิ กแบบเคลื่อนไหวมีผลต่อการเลือกรับรู ้ และตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเช่นกัน ภายใน
ระยะเวลาเพียงเท่านี้ เท่านั้น ต้องสื่ อสารได้กระชับ ครบถ้วน และตอบวัตถุประสงค์การสื่ อสาร โจทย์หินไม่เบา แต่
รับรองว่าผลลัพธ์ก็คุม้ ค่าพอสมควร
จากที่มาและความสาคัญเบื้องต้นทาให้ผศู ้ ึกษาสนใจผลิตโมชันกราฟิ ก ภัยร้ายจากพีเอ็ม 2.5 ขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อ
ให้ความรู ้โรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 ซึ่ งเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุ ขภาพของคนในสังคม เพื่อ
ใช้เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ความรู ้ ไปยังประชากรที่ได้รับผลกระทบที่อาศัยอยู่กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ให้สามารถหาทางป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ได้รับผลกระทบจากพีเอ็ม 2.5 ให้นอ้ ยที่สุด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของของสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ กเกี่ยวกับโรคร้ายพีเอ็ม 2.5
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อง การผลิ ต สื่ อ โมชั น กราฟิ กโรคร้ า ยจากพี เ อ็ ม 2.5 เป็ นการวิ จัย และพัฒ นา โดยใน
กระบวนการพัฒนา คือ การผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 และดาเนินการวิจยั ด้วยประเมินคุณภาพของ
สื่ อโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ดา้ นการผลิตสื่ อไม่น้อยกว่า 5 ปี และการประเมินความพอใจต่อสื่ อโดยทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตารางประกอบความเรี ยง มีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน10,475,135 คน
(สานักผังเมืองกรุ งเทพมหานคร, 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ประชากรที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ทาการกาหนด
ขนาดตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางของ Taro Yamane พบว่า ถ้าประชากรมากกว่า 200,000 คน การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ เ หมาะสมอยู่ ที่ 400 คน ได้ม าด้ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจงที่ เ ต็ ม ใจให้ ข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1. การผลิ ต สื่ อ โมชัน กราฟิ กโรคร้ า ยจากพี เ อ็ ม 2.5 การด าเนิ น การวิ จัย แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระยะ ตาม
กระบวนการผลิตสื่ อได้แก่ ขั้นก่อนการผลิต ขั้นผลิต และขั้นหลังผลิต ขั้นตอนในการสร้างสื่ อดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นก่อนการผลิต (Pre - Production)
1) ศึกษาเก็บรวมข้อมูลโรคร้ายจาก PM 2.5
2) ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ในการผลิตสื่ อโมชันกราฟิ ก
3) กาหนดวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั
4) กาหนดลาดับเนื้ อหาที่จะนาเสนอ และดาเนินการเขียนบทเพื่อผลิตงสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้าย
จากพีเอ็ม 2.5
5) วาด Story Board ตามบทเพื่อผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5
6) จัด เตรี ย มทรั พ ยากรเพื่ อ การผลิ ต สื่ อ โมชัน กราฟิ กโรคร้ า ยจากพี เ อ็ม 2.5 เช่ น ภาพ เสี ย ง
ประกอบ การออกแบบคาเรคเตอร์ เป็ นต้น
7) จัดเตรี ยมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ในการผลิต
ระยะที่ 2 ขั้นผลิต (Production)
1) ออกแบบสิ่ งที่จะใช้สื่อในโมชันกราฟิ ก
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รู ปที่ 3 วาดรู ปอวัยวะหัวใจ

รู ปที่ 4 วาดรู ปอวัยวะตา

รู ปที่ 5 วาดรู ปอวัยวะปอด

รู ปที่ 6 วาดรู ปอวัยวะสมอง

รู ปที่ 7 วาดรู ปอวัยหลอดเลือด

รู ปที่ 8 วาดรู ปอวัยวะผิวหนัง

รู ปที่ 9 วาดต้นไม้

รู ปที่ 10 วาดดวงอาทิตย์

1687

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รู ปที่ 11 วาดก้อนเมฆ
2) ทาสร้างฉาก สร้างตัวละครต่างๆ

รู ปที่ 12 ออกแบบตัวละคร คน

รู ปที่ 13 ออกแบบตัวละคร ฝุ่ น

รู ปที่ 14 ออกแบบฉาก 1

รู ปที่ 15 ออกแบบฉาก 2

รู ปที่ 16 ออกแบบฉาก 3

รู ปที่ 17 ออกแบบฉาก 4
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3) บันทึกเสี ยงพากย์และหาเสี ยงประกอบฉาก

รู ปที่ 18 บันทึกเสี ยง
4) ทาการผลิตสื่ อโมชันกราฟิ ก

รู ปที่ 19 ทาการผลิตโมชันกราฟิ ก
ระยะที่ 3 ขั้นหลังผลิต (Post- Production)
1) ตรวจสอบของสื่ อโมชันกราฟิ กที่ผลิตเสร็จแล้ว
2) น าเสนอผลงานต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาโครงงานพิ เ ศษ จากนั้น ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขผลงานตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
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3) นาไปให้ประชากรทัว่ ไปที่ได้รับผลกระทบจากพีเอ็ม 2.5 รับชม
4) ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
5) วิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทารายงานผลการศึกษา
6) สรุ ปผลงานวิจยั และจัดทารู ปเล่มฉบับสมบูรณ์
2. แบบประเมินความเหมาะสมของสื่ อสาหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็น โดยอาศัย
แนวคิดของลิเคิร์ท (1978 : 246 อ้างใน วรลักษณ์ วิทูวินิต, 2559 : 37) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scales) ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสม ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีเหมาะสมระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีเหมาะสมน้อยที่สุด
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิ ก โรคร้ ายจากพีเอ็ม 2.5 โดยใช้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็น
โดยอาศัยแนวคิดของลิเคิร์ท (1978 : 246 อ้างใน วรลักษณ์ วิทูวินิต, 2559 : 37) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scales) ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
แบบสอบถามทั้ง ฉบับ ผ่า นการหาความเที่ ย งของแบบสอบถาม (IOC: Index of consistency) โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวการผลิตสื่ อไม่น้อยกว่า 5 ปี และกาหนดให้แบบสอบถามทุกข้อ
ต้องมีค่าความเที่ยงมากว่า 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า ทุกข้อคาถามมีค่าความตรงมากกว่า 0.50 ทุกข้อ และให้
มีการปรับข้อความเพื่อความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสื่ อโมชันกราฟิ ก โรคร้ายจากพีเอ็ม
2.5 ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายจาก
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2535)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การโมชันกราฟิ ก โรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 สามารถนาเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. ผลการสร้ างโมชันกราฟิ ก โรคร้ ายจากพีเอ็ม 2.5 เป็ นการผลิตสื่ อเพื่อประเมินความเหมาะสมด้านเนื้ อหา,
ด้านเทคนิค และความพึงพอใจของผูร้ ับชมต่อสื่ อ ดังนั้นจึงสามารถนาเสนอผลงานการผลิตโมชันกราฟิ ก โรคร้ายจาก
พีเอ็ม 2.5 ดังนี้

รู ปที่ 20 หน้า ขนาดของฝุ่ น

รู ปที่ 21 อวัยวะที่อาจได้รับผลกระทบ

รู ปที่ 22 ฉากที่ 1 เป็ นต้นไม้และภูเขา

รู ปที่ 23 ผลกระทบที่ฝนุ่ เข้าตา

รู ปที่ 24 ฉากที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายใน
เมือง

รู ปที่ 25 ผลกระทบองฝุ่ นที่มีต่อผิวหนัง
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รู ปที่ 26 ฉากที่ 3 สภาพแวดล้อมภายในเมือง

รู ปที่ 27 ผลกระทบที่อาจเข้าไปในสมองและปอด

รู ปที่ 28 ฉากที่ 4 สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดฝุ่ น รู ปที่ 29 ผลกระทบต่อหลอดเลือดและหัวใจ

รู ปที่ 30 รวมสถานที่ท้ งั 4 ฉาก

รู ปที่ 31 วิธีการป้องกันอันตรายจากพีเอ็ม 2.5

2) ผลประเมิ นคุ ณภาพของสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ ายจากพี เอ็ม 2.5 โดยผุท้ รงคุณวุฒิ สามารถผลการ
ประเมินดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลประเมินความเหมาะสมของสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 โดยผุท้ รงคุณวุฒิ
ผลการประเมิน
รายการ
S.D.
ความเหมาะสม
̅
𝒙
ด้านความเข้าใจในเนื้ อหา
3.67
0.58
มาก
ด้านความเหมาะสมของสื่ อ
4.00
0.00
มาก
ด้านคุณภาพของภาพ
4.00
0.00
มาก
ด้านคุณภาพของสี
3.67
0.58
มาก
ด้านคุณภาพของเสี ยง
3.67
0.58
มาก
ด้านความเพลิดเพลิน
4.33
0.58
มาก
ภาพรวม
3.89
0.72
มาก
จากตารางที่ 1 ผลกระเมินความเหมาะสมของสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า
สื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 มีความเหมาะสมภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ตารางที่ 4.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5
ผลการประเมิน
รายการ
S.D.
ความพึงพอใจ
̅
𝒙
ด้านความเข้าใจในเนื้ อหา
3.99
0.77
มาก
ด้านความเหมาะสมของสื่ อ
3.67
0.83
มาก
ด้านคุณภาพของภาพ
3.97
0.92
มาก
ด้านคุณภาพของสี
4.01
0.82
มาก
ด้านคุณภาพของเสี ยง
3.84
0.75
มาก
ด้านความเพลิดเพลิน
3.98
0.76
มาก
ภาพรวม
3.91
0.81
มาก
จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูท้ ี่ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ กเกี่ยวกับโรคร้ายพีเอ็ม 2.5 พบว่า ผูท้ ี่ได้รับชม
สื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่ อง การผลิตโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การศึกษา
ดังนี้
คุณภาพของโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 ที่ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า สื่ อโมชันกราฟิ กภัยร้านย
จากพีเอ็ม 2.5 มีความเหมาะสมมาก สอดคล้องกับ สมโชค เนียมไธสง และคณะ (2561) ที่พบว่า ผลประเมินคุณภาพ
สื่ อโมชันกราฟิ กด้า นการออกแบบและด้า นเนื้ อหา โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามพึ งพอใจที่ มี ต่อสื่ อโมชันกราฟิ กใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ นฤเบศร จันทา และเด่นชัย พันธุ์เกตุ (2560) ที่พบว่า สื่ อ
โมชันกราฟิ ก เรื่ อง ภัยจากสื่ อโชเชียล ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
ความพึงพอใจต่อสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจากพีเอ็ม 2.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ กโรค
ร้ายจากพีเอ็ม 2.5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ธวัชชัย สหพงษ์ และ ศิริลกั ษณ์
จันทพาหะ (2561) ที่พบว่า ผูท้ ี่ได้รับชมสื่ อมีความพึงพอใจต่อ โมชันกราฟิ ก เรื่ อง คอนแทคเลนส์ อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤเบศร จันทา และเด่นชัย พันธุ์เกตุ (2560) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
สื่ อโมชันกราฟิ ก เรื่ อง ภัยจากสื่ อโชเชียล อยูใ่ นระดับมาก
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้รั บ การสนับ สนุ น สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ม ัล ติ มี เ ดี ย คณะเทคโนโลยี สื่ อ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณผุเ้ ชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพของเครื่ องมือ และขอบคุณผูท้ ี่
ได้รับชมสื่ อโมชันกราฟิ กโรคร้ายจาก PM 2.5 ที่ช่วยประเมินความพึงพอใจต่อสื่ อทาให้การศึกษาจนสาเร็ จลุล่วงไป
ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล ภายใต้โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) บูรณาการกับ
รายวิชาสหกิจศึกษา ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็ นมาของ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานในชุมชนตาบลบ่อทอง เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี
ไซเคิล เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี
ไซเคิล
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานในชุมชนตาบลบ่อทอง ทางชุมชนได้
มีการนาเส้นกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วจากโรงงานไทยเคนเปเปอร์ ตาบลบ่อทอง อาเภอกบินท์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
นามาท าเป็ นกระเป๋ าสาน และตะกร้ า เป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจัย จึ งได้นาผลิ ตภัณฑ์จากที่ ไ ด้ศึก ษามาสู่ ก ระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล จานวน 5 รู ปแบบ และให้ผทู ้ รงคุณวุฒิคดั เลือก
จานวน 2 รู ปแบบ และนามาพัฒนาให้มีรูปแบบที่สวยงามทันสมัยมากขึ้น เพิ่มตัวเลือกใหม่ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้น
กระดาษรี ไซเคิล ส่วนใหญ่เพศหญิง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 30 คน คิด
เป็ นร้อยละ 75.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.00 มีอาชี พนักเรี ย น/นัก ศึ ก ษา
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 42.50 ด้านความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล มีความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( 𝑥 = 4.65+ 0.48 ) ด้านความพึงพอใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิลในด้านการออกแบบ มีความ
พึงพอใจต่อวัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( 𝑥 = 4.55 + 0.50 ) ด้านความพึง
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พอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิลในด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สามารถใช้ประโยชน์ให้กบั ทุกเพศทุกวัยอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( 𝑥 = 4.58 + 0.55 )
คาสาคัญ: เส้นกระดาษรี ไซเคิล ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Abstract
According to the research titled "The Development of Weave Bag Product from Recycled Paper Fiber"
which was conducted from the Integrated Enhancement Project for Economic and Social in Individual District
(University to Tambon, establishing national living foundation) and integrated with the Cooperative Education
subject, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The study
aimed to study the background of the weave bag products in the community of Bo Thong sub-district for designing
and developing the weave bag product from the recycled paper fiber.
The study found the background of the weave bag product in the community of Bo Thong sub-district, they
collected the paper fiber thrown out by Thai Cane Paper PCL, Bo Thong sub-district, Kabin Buri district,
Prachinburi, and crafted the weave bag and basket product. The researcher studied, designed and developed the
weave bag products made from the recycled paper fiber into 5 different models, then presented them to the qualified
experts to decide 2 outstanding models to be upgraged in the further improvement for creating new attractive
products responding to the user's need. Regarding to the user's satisfaction which affected to the development of
weave bag from recycled paper fiber, it were affected 70% (mainly) for 28 women, 75% for 30 people aged 21-30
years old, 85% for 34 Bachelor's degree students, 75% for 30 people who were still students and 42.50% for 20
people who gained their wages at 10,000-15,000 THB/month. With regard to the user's satisfaction toward the
weave bag made from recycled paper fiber, it were affected to the 2nd product model at the "Highest" level with
the mean was at ( 𝑥 = 4.65+ 0.48.) The satisfaction from people who responded the questionaire toward the
development of weave bag made from recycled paper fiber on the design and the suitability of the material used to
create the product was at "High" level with the mean was at ( 𝑥=4.55 + 0.50.)The satisfaction from people who
responded the questionaire toward the development of weave bag made from recycled paper fiber on the application
aspect that the product was applicative to all sexes and ages, the satisfaction was at "High" level with the mean was
at (𝑥=4.58 + 0.55.)
Keyword: Recycled paper fiber, weave bag product, product development.
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บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาจากมลภาวะต่าง ๆ มากมายหลายด้านจากวิทยาการที่กา้ วหน้า ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ ว
อัตราการใช้สิ่งของเครื่ องอุปโภค บริ โภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็ นเหตุให้เศษสิ่ งเหลือใช้มีปริ มาณมากขึ้น ก่อให้เกิด
ปั ญหาของวัสดุ เหลื อทิ้ง ขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่ อนั ก่ อให้เกิดปั ญหามลภาวะที่ สาคัญและมี ผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของผูค้ นทุกวันนี้ วัสดุเหลือทิง้ หรื อขยะเหล่านี้ อาจจะเป็ นของเหลือใช้จากการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น วัสดุ
เหลือทิ้งที่เกิดจากสานักงาน วัสดุเหลือทิ้งจากร้านอาหาร วัสดุเหลือทิ้งจากสถานประกอบการ วัสดุเหลือทิ้งจาก
บ้านเรื อน และโรงงาน ซึ่ งหากเราไม่รู้จกั วิธีกาจัดและจัดการวัสดุ เหลื อทิ้งหรื อขยะ เหล่านี้ อย่างถูก วิธีแล้ว จะ
นาไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย อันเนื่ องมาจากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะในที่สาธารณะ การทิ้งขยะลงใน
แหล่งน้ า ก่อให้เกิดปั ญหาต่อพื้นที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ และส่ งผล กระทบต่อร่ างกาย สุ ขภาพ และความ
เป็ นอยูข่ องผูค้ นในชุมชน
การกาจัดและจัดการวัสดุ เหลือทิ้งจึงเป็ นวิธีหนึ่ งซึ่ งสามารถลดจานวนวัสดุ เหลือทิ้ง ขยะมูลฝอย อันก่อ
มลพิษต่าง ๆ โดยมีวิธีต่าง ๆ หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่น่าสนใจและมีความสาคัญ อีกทั้งยังสามารถทาขยะให้มีมูลค่าเพิ่ม
ในเชิงพาณิ ชย์เป็ นการปรับใช้เพื่อให้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุ ด คือ การ Reuse Reduce
และ Recycle หรื อ 3R ด้วยการใช้ศิลปะการออกแบบให้วสั ดุเหลือทิ้งหรื อขยะ มาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์
ใหม่ โรงงานไทยเคนเปเปอร์ ตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้นาเส้นกระดาษรี ไซเคิลให้
ทางชุมชนในการในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั คนในชุมชน
จากที่ คณะนักวิจยั ได้ลงพื้นที่ ตาบลบ่อทอง อาเภอกบิ นทร์ บุรี จังหวัดปราจี นบุรี ในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบู รณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศได้เห็นถึงการนา
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรื อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่าสู งสุ ดมาปรับใช้
ภายในองค์กรตลอดจนร่ วมมือกับชุมชนบริ เวณรอบโรงงาน แลกเปลี่ยนความรู ้เรื่ องการนาวัสดุเหลือใช้มาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม จนนาไปสู่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยได้ร่วมกับชุมชน ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็ นแนวปฏิบตั ิในการใช้ทรัพยากรใหม่ให้นอ้ ยที่สุด ใช้สิ่งที่มีอยูใ่ ห้นานที่สุด หรื อนากลับมาใช้ซ้ า
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการนาวัสดุเหลือใช้มาแปรรู ปสร้างงานและเพิ่มมูลค่าโดยหาแนวทางให้คนใน
ชุมชนตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์บุรีจงั หวัดปราจีนบุรี สามารถเข้าใจกระบวนการ เลือกสรร ออกแบบและผลิต
ชิ้นงานให้มีเอกลักษณ์ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อความเป็ นอยู่อย่าง ยัง่ ยืน และสามารถเป็ นส่ วนสาคัญในการ
ลดวัสดุเหลือทิ้ง อันเป็ นสาเหตุในสร้างมลภาวะสาคัญของ ชุมชนและประเทศในทุกวัน
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานในชุมชนตาบลบ่อทอง
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิลมีข้นั ตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ของชุมชนในตาบลบ่ อทอง
จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์ในชุมชนตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์ บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่ตาบลบ่อทองประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้มีการปลูกต้นยูคาลิปตัสใน
พื้นที่เป็ นจานวนมาก ทาให้มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทางโรงงานไทยเคนเปเปอร์ได้มีการนาเส้น
กระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมอบให้กบั ทางชุมชนตาบลบ่อทอง เพื่อนาไปทาเป็ นกระเป๋ าสานหรื อตะกร้าสานเป็ นรายได้
เสริ ม ให้กับ คนในชุ ม ชน จากการศึ ก ษาพบว่า กระเป๋ าสานที่ ท างชุ ม ชนท าอยู่มี รู ป แบบ ผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ม่ แ ตกต่าง
ท้องตลาดทัว่ ไป ทาให้รูปแบบไม่มีความทันสมัย ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงได้ทาการคิดค้นรู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสาน
จานวน 5 รู ปแบบ และให้ผทู ้ รงคุณวุฒิคดั เลือกจานวน 2 รู ปแบบ นามาพัฒนาให้มีรูปแบบที่สวยงามทันสมัยมากขึ้น
เพิ่มตัวเลือกใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ออกแบบและพัฒนา
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 แบบ

คัดเลือก 2 รู ปแบบ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์และผูท้ รงคุณวุฒิผทู ้ รงคุณวุฒิ

นาผลิตภัณฑ์ที่ได้คดั เลือก ทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

สารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
สานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล

รู ปที่ 1 กระบวนการพัฒนา
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3.สารวจข้ อมูลผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานจากเส้ นกระดาษรีไซเคิล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้ นกระดาษรี ไซเคิล
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจากการศึกษาผลการสารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนที่ 2 ความพึง
พอใจที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล ประกอบด้วย ด้านการออกแบบ ด้าน
การนาไปใช้ประโยชน์และด้านความพึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะข้อมูลเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คาตอบและคานวนหาค่าสถิติโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่
(frequencies) หาค่ า ร้ อยละ(percentage) วิเคราะห์ค วามพึ ง พอใจของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ส ถิ ติ ค่า ร้ อ ย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมินความพึงพอใจใช้มาตราส่ วนประเมิน (Rating Scale) และ
แปลผลค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
ผลการศึกษารู ปแบบ การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนตาบลบ่ อทอง
จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์ในชุมชนตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์ บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่ตาบลบ่อทองประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้มีการปลูกต้นยูคาลิปตัสใน
พื้นที่เป็ นจานวนมาก ทาให้มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทางโรงงานไทยเคนเปเปอร์ได้มีการนาเส้น
กระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมอบให้กบั ทางชุมชนตาบลบ่อทอง เพื่อนาไปทาเป็ นกระเป๋ าสานหรื อตะกร้าสานเป็ นรายได้
เสริ มให้กบั คนในชุมชน จากการศึกษาพบว่ากระเป๋ าสานที่ทางชุมชนทาอยูม่ ีรูป ไม่แตกต่างจากท้องตลาดทัว่ ไป ทา
ให้รูปแบบไม่มีความทันสมัย ดังนั้นทางผูว้ ิจยั จึงได้ทาการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจานวน 5 รู ปแบบ
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ตารางที่ 1 แบบร่ างผลิตภัณฑ์
รู ปแบบที่ 1
รู ปแบบที่ 2

1. ความยาวของกระเป๋ ายาวขนาด 10 นิ้ว
2.ความกว้างหนังขนาด 6 นิ้ว
3.สายสะพายกระเป๋ ายาว 130 ซม.
4.ความกว้างของตะกร้า ขนาด 7 นิ้ว
5.งานสานตะกร้ามีความสูงขนาด 6 นิ้ว
6.รู ปแบบลายสาน

1.ความสูงของกระเป๋ ายาวขนาด 8 นิ้ว
2.ความยาวของกระเป๋ าขนาด 8 นิ้ว
3.ความกว้างขอบข้างกระเป๋ า 5 นิ้ว
4.ขอบหนังมีขนาด 4 นิ้ว และพับครึ่ ง
ในการเย็บ 2 นิ้ว
5.ความกว้างของงานสาน 6.5 นิ้ว
6.ที่ถือขนาดความสูงขนาด 4 นิ้ว และ
ยาว 17 นิ้ว

รู ปแบบที่ 3

1.ความยาวของกระเป๋ าขนาด 8 นิ้ว
2.เส้นผ่าศูนย์กลางของปากกระเป๋ า
และความกว้างของ กระเป๋ าขนาด
7 นิ้ว
3.เส้นผ่าศูนย์กลางของที่ถือกระเป๋ า
กว้าง 5 นิ้ว
4.รู ปแบบลายสาน

รู ปแบบที่ 4

1.ความยาวของกระเป๋ า ยาว 10 นิ้ว
2.ความสูงของกระเป๋ า สูง 8 นิ้ว
3.สายกระเป๋ ายาว 20 นิ้ว

รู ปแบบที่ 5

1.ความยาวของกระเป๋ ายาวขนาด 6 นิ้ว
2.ความยาวของปากกระเป๋ าขนาด 3 นิ้ว
3.เส้นผ่าศุนย์กลางของกระเป๋ า กว้าง 6
นิ้ว
4.สายกระเป๋ ายาว 15 นิ้ว
5.รู ปแบบลายสาน

และให้ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านคัดเลือกจานวน 2 รู ปแบบ นามาพัฒนาให้มีรูปแบบที่สวยงามทันสมัยมากขึ้น
เพิ่มตัวเลื อกใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งรู ปแบบที่ผูท้ รงคุณวุฒิ เลื อกได้แก่ พบว่า เป็ น
รู ปแบบที่ 2 และรู ปแบบที่ 4
รู ปแบบที่ 2 กระเป๋ ามีรูปทรงสี เหลี่ยม เป็ นรู ปแบบสวยงาม ดูหรู หรา และดูทนั สมัย เหมาะกับทุก
วัย ศักยภาพชุมชนสามารถทาตามได้ และด้วยต้นทุนวัสดุที่ไม่สูง สามารถเพิ่มยอดขายได้

รู ปที่ 2 ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานรู ปแบบที่ 2
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รู ปแบบที่ 4 กระเป๋ ารู ปทรงสี เหลี่ยม เป็ นรู ปแบบอย่างง่าย ชุมชนสามารถทาตามได้ และด้วยต้นทุน
ที่ไม่สูง

รู ปที่ 3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานรู ปแบบที่ 4
การพัฒนา

รู ปที่ 4 ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล ทั้ง 2 รู ปแบบ
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ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล ตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี จากการ
ออกแบบและการคัดเลือกจานวน 2 รู ปแบบ พบว่า สามารถนามาพัฒนาสาน ตัด เย็บ ขึ้นรู ปทรงทาเป็ นผลิตภัณฑ์
กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิลได้ตามแบบ
ผลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานจากเส้ นกระดาษรีไซเคิล
พบว่า ผูต้ อบแบบสารวจส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 มีอายุระหว่าง 21 –
30 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.00 มี
อาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และมีรายได้ 10,000-15,000 บาท จานวน 17 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.50
ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี
ไซเคิล ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ด้านการออกแบบ
ด้านการออกแบบ
4.75
4.7

4.65
4.6

4.55
4.5
4.45
4.4

แผนภูมิภาพที่ 1 ด้านการออกแบบ
ด้านการออกแบบ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี
ไซเคิล ผูต้ อบแบบสารวจให้ความสนใจในด้านออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( 𝑥 = 4.55 + 0.50 )
โดยมีความสนใจในหัวข้อวัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสม รองลงมามีความสนใจในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสาน
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จากเส้นกระดาษรี ไซเคิลมีขนาดที่เหมาะสมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( 𝑥 = 4.68 + 0.47 )ระดับปานกลางมี
ความสนใจในหัวข้อลักษณะรู ปทรงของกระเป๋ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( 𝑥 = 4.45 + 0.50 ) ระดับน้อยมีความสนใจใน
หั ว ข้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระเป๋ าสานจากเส้ น กระดาษรี ไซเคิ ล มี ล ั ก ษณะของสี ที่ เ หมาะสม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
( 𝑥 = 4.53 + 0.51)
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
4.6
4.58
4.56
4.54
4.52

4.5
4.48
4.46

แผนภูมิภาพที่ 2 ด้านการออกแบบ
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้น
กระดาษรี ไซเคิล ผูต้ อบแบบสารวจให้ความสนใจในด้านการนาไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย
เท่ากับ( 𝑥 = 4.58 + 0.55 )โดยมีความสนใจในหัวข้อผลิตภัณฑ์สามารถใช้ประโยชน์ให้กบั ทุกเพศทุกวัย รองลงมามี
ความสนใจในหัวข้อผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในการนาไปเป็ นสิ่ งของที่ระลึก หรื อของขวัญเนื่ องในโอกาสต่างๆ
อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( 𝑥 = 4.55 + 0.50 ) และระดับปากกลางมีความสนใจในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
สามารถใช้ถือหรื อสะพายข้างเป็ นเครื่ องประดับประกอบชุดเพื่อออกงาน ต่างๆ ให้ดูหรู หราอยู่ระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ( 𝑥 = 4.50 + 0.51 )
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สรุปผล
จากผลการศึกษาผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์ในชุมชนตาบลบ่อทอง อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้มีการปลูกต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่เป็ นจานวนมาก ทาให้มี
โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทางโรงงานไทยเคนเปเปอร์ได้มีการนาเส้นกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมอบ
ให้กับ ทางชุ ม ชนต าบลบ่ อ ทองได้เ ห็ น ถึ ง การน าแนวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy) หรื อ การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่าสู งสุ ด ได้มีการนาเส้นกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมอบให้กบั ทางชุมชนตาบลบ่อ
ทอง เพื่อนาไปทาเป็ นกระเป๋ าสานหรื อตะกร้าสานเป็ นรายได้เสริ มให้กบั คนในชุมชน จากการศึกษาพบว่ากระเป๋ า
สานที่ทางชุมชนทาอยูม่ ีรูปแบบไม่แตกต่างจากท้องตลาดทัว่ ไป ทาให้รูปแบบไม่มีความทันสมัย ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ก ระเป๋ าสานจากกระดาษรี ไซเคิล นามาพัฒนาให้มีรูป แบบที่ สวยงามทันสมัย มากขึ้ น เพิ่ม
ตัวเลือกใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิล ตาบลบ่อ
ทอง อาเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี จากการออกแบบและการคัดเลื อกจานวน 2 รู ปแบบ พบว่า สามารถนามา
พัฒนาสาน ตัด เย็บ ขึ้นรู ปทรงทาเป็ นผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นกระดาษรี ไซเคิลได้ตามแบบ ซึ่ งมีความสอด
คลองกับ วรสุ ดา ขวัญสุ วรรณ และ สาทินี วัฒนกิจ . (2563) ว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั วัสดุเหลือทิ้งสู่ ผลิตภัณฑ์
ออกแบบตกแต่งและแฟชัน่ : ชุมชน ต้นแบบเทศบาลเมืองเขารู ปช้าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ปัญหา,หาวิธีกาจัดและ
จัดการวัสดุเหลือทิ้ง จึงเป็ นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถลดจานวนวัสดุเหลือทิ้ง,ขยะมูลฝอย อันทาให้สามารถลดมลพิษต่าง ๆ
โดยมี วิธีต่าง ๆ หลายวิธี หนึ่ งในวิธีที่นามาใช้ในงานวิจยั และสามารถทาขยะให้มีมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิ ชย์คือ การ
Reuse Reduce และ Recycle หรื อ 3R เป็ นการปรับใช้เพื่อให้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ด้วยการใช้ศิลปะการออกแบบให้วสั ดุเหลือทิ้งหรื อขยะ มาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการ
ปัก และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก โดย
นาผ้าปาเต๊ะ ที่มีล วดลายเป็ นเอกลักษณ์ม าออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุดเครื่ องประดับ เพิ่ มมูล ค่าให้มี ค วาม
ทันสมัยประกอบด้วย สร้อยคอ , ต่างหู และเข็มกลัด ใช้แนวคิดจากรู ปทรงธรรมชาติ และลวดลายของผ้าปาเต๊ะเป็ น
แรงบันดาลใจในการออกแบบภาพร่ างความคิดจานวน 3 รู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาเลือกรู ปแบบที่
เหมาะสม และจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นสตรี พบว่า 1) แนวคิดเพื่อการออกแบบเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิ คการ
ปั ก ได้แก่ รู ปทรงธรรมชาติที่มีลกั ษณะพริ้ วไหว โดยใช้ลวดลายดอกกุหลาบและผีเสื้ อจากผ้าปาเต๊ะ ปั กตกแต่งด้วย
ดิ้น เลื่อม ลูกปัดเพิ่มมิติ สี สันและทาให้เครื่ องประดับมีความร่ วมสมัย 2) ความพึงพอใจต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้า
ปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก ด้านลวดลาย ค่าเฉลี่ย 4.68 พึงพอใจระดับมากที่สุด ด้านวัสดุ ค่าเฉลี่ย 4.72 พึงพอใจระดับ
มากที่สุด และด้านประโยชน์ใช้สอย ค่าเฉลี่ย 4.68 พึงพอใจระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: เครื่ องประดับสตรี ผ้าปาเต๊ะ เทคนิคการปัก
Abstract
The objectives of this research were 1) to design and fabricate women's accessories from batik using
embroidery techniques and 2) to study the satisfaction of the target group towards women's accessories from batik
cloth by embroidery technique. By using Patek cloth with unique patterns to design and develop value-added
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jewelry sets to be modern, consisting of necklaces, earrings and brooches, using the concept of natural shapes. And
the pattern of the batik fabric inspired the design of 3 ideas sketches for 5 experts to consider choosing the right
style and produce product prototypes. The product prototype was then assessed using a satisfaction questionnaire.
Collecting data with the female target group found that 1) Concept for designing women's accessories from batik
fabric with embroidery technique, i.e. the natural shape with swaying characteristics. using the rose and butterfly
motifs from the tablecloth Decorated with tinsel, sequins and beads to add dimension 2) The satisfaction towards
women's accessories made of patek cloth by embroidery technique, the pattern, the mean is 4.68, the most satisfied
level, the material aspect, the mean is 4.72, the most satisfied level. and in terms of utility, the average of 4.68 was
at the highest level of satisfaction.
Keyword: women's accessories, batik cloth, embroidery techniques
บทนา
ประเทศไทยมี ก ารท าผ้ า ปาเต๊ ะ เป็ นอุ ต สาหกรรมมาอย่ า งยาวนานแล้ ว มี ก ารผลิ ต ในหล าย
จังหวัดทางภาคใต้ เช่น ยะลา ปั ตตานี สงขลา นราธิ วาส นอกจากนี้ ยงั มีการผลิตผ้าปาเต๊ะตามสถานที่ ท่องเที่ยวที่มี
ชื่ อ เ สี ย ง เ ช่ น ภู เ ก็ ต เ ก า ะ ส มุ ย เ ป็ น ต้ น ค น ไ ท ย รู ้ จั ก ผ้ า ป า เ ต๊ ะ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง “ ผ้ า พั น ห รื อ
ผ้า ปาเต๊ ะ พัน ” คนในท้ อ งถิ่ น ภาคใต้ เ รี ยกว่ า “ผ้า ปาเต๊ ะ ” หรื อ “ผ้า บาเต๊ ะ ” (สุ ภั ท รา, 2558) เป็ นค าที่
กลุ่มชนทัว่ ไปโดยเฉพาะคนในภาคใต้รู้จกั กันดี ซึ่ งก็หมายถึงผ้าชนิ ดที่มีลวดลายและสี สันสวยงามตาม จินตนาการ
ข อ ง ผู ้ อ อ ก แ บ บ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ม อ ง เ ห็ น กั น จ น ชิ น ต า ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย ข อ ง
บุรุษ สตรี การผลิตผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมศีรษะของสตรี ชาวมุสลิม หรื อเครื่ องมือเครื่ องใช้ บางอย่างก็นาผ้าปาเต๊ะมา
ผนวกเข้ากับความเป็ นงานศิลปะ ตกแต่งให้เกิดความสวยงาม อย่างหน้าอัศจรรย์ ซึ่ งบ่งบอกถึงความเป็ นแก่นลึกใน
จิตใจจินตนาการของผูจ้ ดั ทา ซึ่ งแม้กระทัง่ หน่ วยงานของรัฐ และ เอกชนก็ยงั นาเอาความสวยงามของผ้าปาเต๊ะมา
ออกแบบเป็ นเครื่ องแต่งประจาไปเลยก็มีน้ ี อาจเป็ นหนึ่ งในความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในความงามของผ้าปาเต๊ะที่เรา
มองเห็นในความเป็ นเนื้ อแท้ของผ้าปาเต๊ะก็ว่าได้ (เรื อหัวโทงจาลอง, 2559) ซึ่ งผ้าปาเต๊ะนั้นมีลวดลายที่สวยงาม
ซับ ซ้อน ตั้ง แต่ ส องลายขึ้ นไปบนผ้า ผื นเดี ย ว (พัช รพร, 2561) นั่นจึ ง ท าให้ผา้ ปาเต๊ะ มี ความโดดเด่ นสะดุ ด ตา
ผสมผสานกับฝี มือการเล่นสี อะคริ ลิก ผสมสี กากเพชร แต่งแต้มลวดลายตามจินตนาการ ยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผา้
ปาเต๊ะยิ่งดูมีคุณค่า กลายเป็ นผ้าที่มีราคา และเป็ นที่ตอ้ งการของคนทัว่ ไป (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอปะเหลียน
จ.ตรัง , 2559) ซึ่ งปั จจุบนั ผ้าปาเต๊ะเป็ นงานที่มีศิลปะภายในผืนผ้า ดังนั้นจึงถูกนามาเป็ นผลิตภัณฑ์และ ออกแบบ
เป็ นแฟชัน่ เครื่ องแต่งกายและของใช้ต่างๆ (ชลพรรษ, 2558)เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระเป๋ าจากผ้าปาเต๊ะ ด้วย
เทคนิ คออริ กามิ (ศศิกุล , 2556) รองเท้าจากผ้าปาเต๊ะ เครื่ องนุ่มห่ มจากผ้า ปาเต๊ะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม
และอื่นๆ (จันทร์สิริ, 2562) แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหลา นี้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่ออานวยความสะดวก จึงเล็งเห็น
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ลวดลายความงดงามบนผ้าปาเต๊ะซึ่ งเป็ นมรดก จากภูมิปัญญาท้องถิ่ น ที่ สามารถนามาต่อยอดและสร้ างเม็ดเงิ น
เพิ่มขึ้นได้อีก จึงมีแนวคิดที่จะนา ลวดลายบนผ้าปาเต๊ะมาประดิษฐ์เป็ นเครื่ องประดับ
เครื่ องประดับสตรี เน้นถึงความโดดเด่นดูทนั สมัย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวาระโอกาสที่ ต้องการมี
จุดประสงค์ในการเพิ่มประโยชน์ใช้สร้อยหรื อบทบาทหน้าที่ใหม่ ซึ่งจะทาให้เกิดข้อดีต่อ ผลิตภัณฑ์ (สุ พจั นา, 2556)
ความนิ ยมเครื่ องประดับ ตกแต่ง เป็ นสิ่ งที่ มี มานานจนในปั จจุ บนั ผูค้ นส่ วน ใหญ่มกั ให้ความสาคัญเที ยบเท่ า กับ
เครื่ องนุ่งห่มและมีการเรี ยกแบบเฉพาะเจาะจงต่างหากออกไปเป็ น เครื่ องประดับอย่างหนึ่ง เครื่ องแต่งกายอีกอย่าง
หนึ่งอย่างไรก็ตามการเรี ยกดังกล่าวก็มิได้ทาให้เกิด ความเข้าใจที่สับสนจนเกินที่จะรับได้ (วัฒนะ, 2545) ลักษณะที่
โดดเด่นของผ้าปาเต๊ะ คือ ศิลปหัตถกรรมบนผืนผ้าอันงดงาม ซึ่งเกิดจากฝี มือและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่
เขียนลวดลาย สี สัน และเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมความเป็ นชาติน้ นั ๆ เช่น การนาเสนอภาพธรรมชาติ
ภาพวัฒนธรรม และภาพจากจินตนาการของผูเ้ ขียน เป็ นภาพเขียน Free Hand 1 ตัว 1 ลาย 1 เดียว ในโลก (วัฒน์ ,
2554) นอกเหนื อจากความสวยงามที่มองเห็นได้ของเครื่ องประดับซึ่ งเป็ นหนึ่ งในงาน ศิลปะจากจินตนาการของ
มนุษย์แล้ว ในปัจจุบนั เครื่ องประดับยังมีประโยชน์ต่อคนเราในฐานะเป็ น องค์ประกอบหนึ่งของเครื่ องแต่งกายที่ทวี
ความสาคัญมากขึ้นทุกขณะ เพราะเครื่ องประดับเป็ นสิ่ งที่ สามารถช่วยลดจุดด้อยหรื อข้อบกพร่ องของเครื่ องแต่ง
กาย ที่อาจดูไม่งามให้เหมาะสม ได้ช่วยเปลี่ยน ความจาเจของเครื่ องแต่งกายให้ดูมีชีวิตชีวา และบางครั้งก็ทาหน้าที่
สร้างจุดเด่นหรื อเพิ่มความ น่าสนใจให้กบั ผูส้ วมใส่ รวมไปถึงช่วยสร้างความมัน่ ใจในตนเอง และในบางโอกาสก็
ช่วยเสริ มบุคลิกบ่ง บอกรสนิ ยมของผูส้ วมใส่ (วัฒนะ, 2545) ซึ่ งสามารถปั กเพิ่มมูลค่าให้กบั ผ้าปาเต๊ะโดยการนา
ลวดลาย ของผ้าปาเต๊ะมาออกแบบรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม่โดยการใช้เทคนิคการปักลงบนลวดลายของผืนผ้า ด้วย
ศิลปะในการปั กผ้าเป็ นการประดับประดาสิ่ งทอด้วยการปั กลวดลายต่างๆไว้ที่สิ่งทอนั้นๆศิลปะ ดังกล่าวมีมาตั้งแต่
สมัยโบราณ มีประวัติที่กล่าวถึงมากมายและวิธีการปั กนั้นก็มีวิธีที่เหมือนๆกันทัว่ โลก และการปั กในสมัยก่อนจะ
นิ ย มปั ก ด้ว ยมื อ แต่ เ พี ย งอย่า งเดี ย ว เพราะถื อ ว่า เป็ นงานฝี มื อ ที่ ต้อ งการ ใช้ค วามละเอี ย ดในการปั ก เป็ นพิ เศษ
แต่ต่อมาเมื่อมีผูน้ ิ ยมลายปั กกันมากขึ้นเรื่ อยๆ ก็ทาให้การใช้มือ ผลิตผลงานออกมาไม่ทนั ตามความต้องการและ
ค่าแรงสูงมาก จึงมีการปักด้วยจักร เพื่อลดเวลาในการ ปักแต่อย่างไรก็ดีการปั กด้วยมือเราจะทิ้งไม่ได้ เพราะเป็ นงาน
แสดงฝี มือจริ งๆ (ดวงฤทัย, 2557)
จากการศึกษาข้อมูลเรื่ องเครื่ องประดับจากผ้าปาเต๊ะผู ้วิจยั มีแนวคิดที่จะนาผ้า ปาเต๊ะมาประดิษฐ์เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องแต่ง กาย ได้แก่ สร้ อยคอ ต่ า งหู และเข็ม กลัด โดยใช้วสั ดุ ตกแต่ ง ประเภท ดิ้ น เลื่ อม ลู ก ปั ด มี
ประกอบตกแต่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 .เพื่อออกแบบและประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วย เทคนิคการปัก
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วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่ อ งประดับ สตรี จ ากผ้า ปาเต๊ ะ ด้ว ยเทคนิ ค การปั ก ผู ้ วิ จัย ศึ ก ษา และค้น คว้า รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
เครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. แนวคิดการประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี
การออกแบบชุดเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก จานวน 3 แบบ ซึ่ง หลังจากการได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องประดับจากผ้าปาเต๊ ะ ได้ทาการออกแบบเครื่ องประดับจากผ้า โดยใช้แนวคิดจาก
รู ป ทรงธรรมชาติ และลวดลายของผ้า ปาเต๊ ะ เป็ นแรงบัน ดาลใจ ผูว้ ิจัย ได้เลื อกลายผ้าปาเต๊ะ มาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น
เครื่ องประดับในรู ปแบบ ของดอกไม้และผีเสื้ อ เนื่องจากดอกไม้เป็ นรู ปทรงที่มีความสวยงาม และบ่งบอกถึงความ
เป็ นเอกลักษณ์ของเครื่ องประดับสาหรับผูห้ ญิง
แบบร่ างความคิด รู ปแบบ A
แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากช่อดอกไม้ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็ นผูห้ ญิง มีความสวย และ อ่อนโยน ได้
น ามาเป็ นต้น แบบในการออกแบบเครื่ องประดับ สตรี และผูส้ วมใส่ ก็ มี ค วามสวยเปรี ย บเสมื อ นช่ อ ดอกไม้
เครื่ องประดับสตรี ที่ประกอบไปด้วย สร้อยคอ ต่างหู และเข็มกลัด โดยใช้ลวดลายดอกกุหลาบจากผ้าปาเต๊ะ ปั ก
ตกแต่งด้วย ดิ้ น เลื่ อม ลูกปั ด เพื่อเพิ่มมิ ติ สี สันและ ความทันสมัยให้กับ เครื่ องประดับ สตรี มองแล้วทาให้เกิ ด
ความรู ้สึกเบิกบาน ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แบบร่ างความคิด รู ปแบบ A
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แบบร่ างความคิด รู ปแบบ B
แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่มีความพลิ้วไหวของดอกไม้และผีเสื้ อ เกิดความ สวยงามและมี
เสน่ห์ สิ่ งเหล่านี้จึงเป็ นแรงบันดาลใจอันสาคัญในการนาไปสู่ การออกแบบในสไตล์ที่เป็ น เอกลักษณ์โดยใช้ลวดลาย
ดอกกุหลาบและผีเสื้ อจากผ้าปาเต๊ะ ปั กตกแต่งด้วย ดิ้ น เลื่ อม ลูกปั ด เพื่อ เพิ่มมิ ติ สี สันและความทันสมัยให้กบั
เครื่ องประดับสตรี มองแล้วทาให้เกิดความรู ้สึกผ่อนคลาย ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แบบร่ างความคิด รู ปแบบ B
แบบร่ างความคิด รู ปแบบ C
แนวคิ ดและแรงบันดาลใจมาจาก Dream catcher หรื อตะข่ายดัก ฝั นของชาวอเมริ กันอิ นเดี ย แดงที่ เป็ น
สัญลักษณ์ของนก แสดงออกถึงความเป็ นอิสระ ผู ้วิจยั นามาเป็ นต้นแบบในการออกแบบเครื่ องประดับสตรี โดยใช้
ลวดลายของนกฟิ นิ กซ์จากผ้าปาเต๊ะ ปั กตกแต่งด้วย ดิ้น เลื่อม ลูกปั ด เพื่อเพิ่มมิติ สี สันและความทันสมัยให้กับ
เครื่ องประดับสตรี ดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 3 แบบร่ างความคิด รู ปแบบ C
2. การออกแบบเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก
ในการประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ องประดับ สตรี จากผ้า ปาเต๊ ะ ด้ว ยเทคนิ ค การปั ก ผู ้ วิ จัย ออกแบบลวดลายของ
เครื่ องประดับสตรี จานวน 3 รู ปแบบ แบ่งเป็ น รู ปแบบ A รู ปแบบ B และ รู ปแบบ C เพื่อให้ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
รู ปแบบ ที่เหมาะสมในด้านรู ปทรง ขนาดและสัดส่วน สี ลวดลายของผ้าปาเต๊ะ และเทคนิคการปักตกแต่ง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี ต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคการ
ปัก ในส่วนของรู ปแบบที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเลือกคือ รู ปแบบ B เนื่องจากเป็ นรู ปแบบที่มี ความทันสมัย สามารถสวมใส่ ใน
ชีวิตประจาวันได้ ส่ วนขนาดและสัดส่ วนของสร้อยคอควรปรับให้ส้ ัน ขึ้น และกว้างกว่าเดิม ต่างหูควรใช้รูปแบบ A
เพราะเหมาะสมกับสร้อยคอรู ปแบบ B ส่ วนเข็มกลัดควร ปรับใช้เป็ นกลีบดอกมาประดิษฐ์ตวั ผีเสื้ อ เพราะจะทาใช้
ชิ้นงานมีขนาดที่เล็กลงเหมาะสมต่อการ ประดิษฐ์เครื่ องประดับ สี ของเครื่ องประดับควรเป็ นโทนร้อนประมาณ
75%หรื อ80%และโทนเย็น 20%หรื อ 25% สามารถใส่ กบั ชุดเสื้ อผ้าได้หลากหลายและใส่ ได้ท้ งั กลางวัน กลางคืน
ช่วยให้ชิ้นงานมี ความน่ าสนใจ ทาให้ลวดลายของผ้าปาเต๊ะมีความโดดเด่นชัดมากขึ้นด้วยงานปั กและทาให้เกิ ด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผา้ ปาเต๊ะ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลที่ได้ประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะ
ด้วยเทคนิคการปักโดยใช้รูปแบบ B ต่อไป ดังรู ปที่ 4 และ รู ปที่ 5
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รู ปที่ 4 แบบร่ างความคิดต้นแบบเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะ

รู ปที่ 5 เครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
การวิจยั เรื่ องเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก ผู ้วิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
ถามความพึงพอใจ ด้านรู ปแบบของชุดเครื่ องประดับ ด้านวัสดุ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านราคา ด้าน ช่องทางและ
สถานที่จดั จาหน่ายกลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ และ ค่าเฉลี่ย
1713

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ องเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก ดาเนินการศึกษา ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อให้ได้แบบร่ างความคิดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเป็ นแนวทางในการประดิษฐ์ชุด
เครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิ คการปัก นาไปสอบถามความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายสตรี วยั ทางาน
อายุ 30-60 ปี จานวน 50 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าความถี่ และค่าเฉลี่ย โดยสรุ ปผลวิจยั ได้ ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้า ปาเต๊ะด้วย
เทคนิคการปักด้านรู ปแบบ ด้านวัสดุ และด้านประโยชน์ใช้สอย
(n=50)
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลีย่
S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้ านรู ปแบบ
4.56
0.60
มากที่สุด
1.1 ขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับ การสวมใส่
จริ ง
4.66
0.70
มากที่สุด
1.2 สี สันของผลิตภัณฑ์มีความ สวยงาม
4.76
0.65
มากที่สุด
1.3 ลวดลายของผลิตภัณฑ์เน้น ลวดลายของผ้า
ปาเต๊ะที่เป็ นเอกลักษณ์ของผ้าท้องถิ่น
4.72
0.68
มากที่สุด
1.4 ความสวยงามเหมาะสาหรับ เป็ นเครื่ องประดับ
สตรี
4.68
0.65
มากที่สุด
ค่าเฉลีย่ ด้ านรู ปแบบ
ด้ านวัสดุ
2.1 มีลวดลายของผ้าปาเต๊ะ สวยงามสอดคล้องกับ
4.68
0.75
มากที่สุด
รู ปแบบของ เครื่ องประดับ
2.2 มีความแปลกใหม่ใช้ความคิด สร้างสรรค์
4.74
0.66
มากที่สุด
2.3 ใช้วสั ดุตกแต่งสวยงามเพิ่ม ความโดดเด่นให้กบั
4.74
0.68
มากที่สุด
เครื่ องประดับ
4.72
0.69
มากที่สุด
ค่าเฉลีย่ ด้ านวัสดุ
ด้ านประโยชน์ ใช้ สอย
4.50
0.51
มากที่สุด
3.1 สามารถสวมใส่ได้จริ งใน ชีวิตประจาวันหรื อ
โอกาสต่างๆ
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ประเด็นคาถาม
3.2 เหมาะสาหรับเป็ นของขวัญหรื อของที่ระลึก
3.3 สร้างมูลค่าให้กบั ผ้าท้องถิ่น
ค่าเฉลีย่ ด้านประโยชน์ ใช้ สอย
รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่
4.72

S.D.
0.65

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.82
4.68
4.69

0.71
0.62
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก ด้าน
รู ปแบบ ด้านวัสดุ และด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.69 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า
ด้านรู ปแบบของชุดเครื่ องประดับ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.68 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พึ ง พอใจในด้านลวดลายของผลิ ตภัณฑ์เน้น ลวดลายของผ้าปาเต๊ะที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของผ้าท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.76 ด้านความ สวยงามเหมาะสาหรับเป็ นเครื่ องประดับ
สตรี อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.72 ด้านสี สันของ ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย
4.66 และด้านขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับ การสวมใส่จริ ง อยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.56
ด้านวัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว น ใ ห ญ่ พึ ง พ อ ใ จ ใ น ค ว า ม แ ป ล ก ใ ห ม่ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด
ที่ ค่ า เฉลี่ ย 4.74 ใช้ ว ัส ดุ ต กแต่ ง สวยงามเพิ่ ม ความโดดเด่ น ให้ กั บ เครื่ องประดั บ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ที่ค่าเฉลี่ย 4.74 และมีลวดลายของผ้าปาเต๊ะสวยงามสอดคล้องกับรู ปแบบของเครื่ องประดับ อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.68
ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.68 เมื่อพิจารณา เป็ นรายข้อพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่พึงพอใจ สร้างมูลค่าให้กบั ผ้าท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.82 เหมาะสาหรับ
เป็ นของขวัญหรื อของที่ระลึก อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.72 และ สามารถสวมใส่ ได้จริ งในชีวิตประจาวัน
หรื อโอกาสต่างๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.50
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การอภิปรายผล
การออกแบบเครื่ องประดับสตรีจากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก จากแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาติที่มีความพลิ้วไหวของดอกไม้และผีเสื้ อ เกิดความ สวยงามและมีเสน่ห์ ใช้ลวดลายดอกกุหลาบและผีเสื้ อ
จากผ้าปาเต๊ะ ปั กตกแต่งด้วย ดิ้น เลื่อม ลูกปั ด เพื่อ เพิ่มมิติ สี สันและความทันสมัยให้กบั เครื่ องประดับสตรี ทาให้
เกิดความรู ้สึกผ่อนคลาย สามารถสวมใส่ ใน ชีวิตประจาวันได้ ส่ วนขนาดและสัดส่ วนควรปรับให้เหมาะสมต่อการ
ประดิษฐ์เครื่ องประดับ สี ของ เครื่ องประดับควรเป็ นโทนร้อนลวดลายผ้าปาเต๊ะมีความโดดเด่นชัดมากขึ้นด้วยงาน
ปัก เพิ่มมูลค่าให้ผา้ ปาเต๊ะ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อเครื่ องประดับสตรีจากผ้ าปาเต๊ ะด้ วย เทคนิคการปัก
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิ คการ
ปั กแบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรู ปแบบของชุดเครื่ องประดับ ด้านวัสดุ ด้าน ประโยชน์ใช้สอย ด้านราคา และด้าน
ช่องทางและสถานที่จดั จาหน่าย สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ด้านรู ปแบบของชุดเครื่ องประดับสตรี พบว่าสตรี วยั ทางานมีความพึงพอใจ ต่อ เครื่ องประดับสตรี จากผ้า
ปาเต๊ะด้วยเทคนิคการปัก โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านลวดลายของ ผลิตภัณฑ์เน้นลวดลายของผ้าปาเต๊ะที่
เป็ นเอกลักษณ์ของผ้าท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่ องจากการ ออกแบบเครื่ องประดับเน้นลวดลายของผ้าปาเต๊ะ
มี ค วามประณี ต สวยงามและทัน สมัย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ณั ฐ วดี และนิ ธิ ก ร (2561) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การประดิ ษ ฐ์
เครื่ องประดับ จากเศษผ้าหม้อห้อม กล่าวว่า เครื่ องประดับมีความทันสมัย และสื่ อถึงผ้าหม้อห้อมได้อย่างชัดเจน
ด้านวัสดุ พบว่าสตรี วยั ทางานมีความพึงพอใจ ต่อเครื่ องประดับสตรี จากผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคการปัก โดย
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความแปลกใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และด้าน วัสดุตกแต่งสวยงามเพิ่มความ
โดดเด่นให้กบั เครื่ องประดับ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเครื่ องประดับ สตรี มีความแปลกใหม่ รู ปแบบทันสมัย
และใช้วสั ดุตกแต่งสวยงามเพิ่มความโดดเด่นให้กบั เครื่ องประดับซึ่ งสอดคล้องกับ วาสิ ตาและพัชราภรณ์ (2562)
ศึกษาเรื่ อง การประดิษฐ์เครื่ องประดับสตรี จากเศษ ผ้าขาวม้าเหลือใช้กรณี ศึกษาศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ กล่าวว่า วัสดุที่นามาใช้ ร่ วมด้วยกับการประดิษฐ์ชิ้นงานเข้ากับผ้าขาวม้า
ด้านประโยชน์ใช้สอย พบว่าสตรี วยั ทางานมีความพึงพอใจ ต่อการประดิษฐ์ เครื่ องประดับสตรี จากผ้า
ปาเต๊ะด้วยเทคนิ คการปั ก โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านสร้างมูลค่าให้กบั ผ้าท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่ องจากเครื่ องประดับสตรี เหมาะแก่การนาไปมอบเป็ นของที่ระลึก และ ยังเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นการสร้างมูลค่า
ให้กบั ผ้าท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับ กฤติยา และวิวฒั ษ์ (2560) ศึกษาเรื่ อง การประดิษฐ์มาลัยคล้องมือจากผ้าปาเต๊ะ
กล่าวว่า เป็ นการอนุรักษ์ผา้ ปาเต๊ะ และยังสร้าง รายได้ให้คนในท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรน าผ้า พื้ น เมื อ งจากท้อ งถิ่ น ที่ มี ล วดลายเป็ นเอกลัก ษณ์ เช่ น ผ้า ยก ผ้า ไหม มาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น
เครื่ องประดับสตรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ควรศึกษาในเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการกันน้ าของเครื่ องประดับจากผ้า หรื อการทา ความสะอาดที่
ง่ายขึ้น เพื่อยืดอายุการใช้งาน
3. ควรศึกษาเทคนิ คการตกแต่งจากวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีมูลค่าและสวยงามมาก ขึ้น เช่น
การพับ การจีบ การสาน เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สนับสนุนทุนการวิจยั และสาขาการบริ หารธุรกิจค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ห้องปฏิบตั ิการใน
การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานวิจยั จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิจัย เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติ ก ตาบลหนองบอน อาเภอเมื อง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ของกลุ่มชุมชนเครื่ อง
สานเส้นพลาสติก ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และเพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภค จานวน
100 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลเชิง
ลึกด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้างจากกลุ่มชุมชนและผูป้ ระกอบการเครื่ องสานเส้นพลาสติก
ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จานวน 10 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหา (Content
Analysis) พบว่า พัฒนารู ปแบบเป็ นผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก เพื่อพัฒนาในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์เดิม
ให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสิ นค้าให้กบั กลุ่มชุมชนดังกล่าว โดยที่อาศัยหลักการออกแบบ
ั
และการผลิตอย่างง่ายซึ่งกลุ่มชุมชนสามารถทาได้เพื่อมีโอกาสขยายตลาดและกลุ่มผูซ้ ้ือต่อไปในอนาคต ข้นตอนที
่
2. การวิจยั เชิงปริ มาณศึกษาจากผูบ้ ริ โภค จานวน 100 คน ด้วยการใช้ แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจยั เชิงปริ มาณพบว่าจากการสารวจความพึงพอใจจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั
พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก โดยรวมเท่ากับ
4.20 ± 0.05 การพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทนั สมัยมากขึ้น มีสีสันที่สวยงาม ซึ่ งคนในชุมชนสามารถนามาพัฒนาเป็ น
อาชีพเสริ ม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เป็ นอาชีพให้แก่ครัวเรื อนได้อย่างมัน่ คง
คาสาคัญ: พัฒนา ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสาน เส้นพลาสติก
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Abstract
A research study on product development of woven bags from plastic filaments, Nong Bon Subdistrict,
Mueang Sakaeo District Sa Kaeo Province The objective is to study and develop bags made of plastic threads. of
the plastic weaving community group, Nong Bon Subdistrict, Mueang Sakaeo District Sa Kaeo Province and to
assess the satisfaction of the product design of woven bags made from plastic The population and sample used in
this research were 100 consumers by simple random sampling. Step 1 Qualitative Research In-depth interviews
were collected by using a semi-structured interview form from a community group and plastic weave operators,
Nong Bon Sub-district, Mueang Sakaeo District. A content analysis of 10 people in Sa Kaeo Province found that
the model was developed into a woven bag product from plastic threads. To develop in the form of the original
product to be diversified and to create added value Build a brand for such community groups. Based on simple
design and manufacturing principles that community groups can do to have opportunities to expand the market and
buyers in the future. Step 2. A quantitative research study of 100 consumers. Data Analysis Questionnaire with
Mean, Percentage and Standard Deviation The quantitative research found that from the consumer satisfaction
survey, the results showed that ; General information of the respondents were satisfied with the plastic woven bags
products. Overall equal to 4.20 ± 0.05 development to have a more modern style. beautiful colors which people in
the community can develop as a supplementary occupation to create jobs create a stable income for the household.
Keyword: Development, Woven Bags, Plastic Threads.
บทนา
ปั จ จุ บ ัน เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนมี ค วามส าคัญ มากส าหรั บ การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ ของคนในประเทศ
เนื่ องจากหากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชุมชน จะส่ งผลให้เกิดความมัน่ คง แข็งแรง ทาให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ มี ความมัน่ คงและเป็ นรากฐานที่ ดีตามไปด้วย การส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใ นระดับภูมิ ภาคและ
ท้องถิ่นเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การบริ หารจัดการของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ทาให้เกิดเป็ นวิสาหกิจใน
ชุมชน และการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งธุรกิจที่ประสบผลสาเร็ จได้จะต้องมี
ปั จ จัย เกื้ อ หนุ น ทางด้า นการผลิ ต และการตลาด ได้แ ก่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นเงิ น ทุ น การน าภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์โดยมีการรักษาคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดย
การเก็ บ ข้อ มู ล ของชุ ม ชน และผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม และสร้ า งรายได้ ใ หกับ คนในชุ มชนได้ เพื่ อ การ
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ การประสานความร่ วมมื อขององค์ก รปกครองท้องถิ่ น ภาคประชาชนและภาคเอกชนจาก
แนวนโยบายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน และสภาพ
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ปั ญหาของกลุ่มอาชีพในชุมชนด้านการบริ หารธุ รกิจกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพกระเป๋ าสานเส้นพลาสติก
(วิจารณ์ พานิช, 2549)
กลุ่มชุมชนเครื่ องสานเส้นพลาสติกเป็ นวิสาหกิจชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 11 ตาบลหนองบอน อาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็ นชุมชนที่ทาการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก อาทิเช่น ตะกร้า กระเป๋ า
กระบุง เป็ นต้น โดยเริ่ มจากการถ่ายทอดความรู ้ของการศึกษานอกระบบตาบลหนองบอน เข้ามาสอนกลุ่มชาวบ้าน
ทาเครื่ องสานเส้นพลาสติก และกลุ่มชุมชนได้ยึดทาเป็ นอาชี พ มาถึง 10 ปี โดยใช้ลายขัด ลายเฉลียง ให้อยู่ใ น
รู ปแบบลายจักสานแบบดั้งเดิม
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดในการใช้วิธีก ารจักสานของกลุ่มชุมชนมาพัฒนารู ปแบบเป็ นผลิตภัณฑ์กระเป๋ า
สานจากเส้นพลาสติก เพื่อพัฒนาในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตรา
สิ นค้าให้กบั กลุ่มชุมชนดังกล่าว โดยที่อาศัยหลักการออกแบบและการผลิตอย่างง่ายซึ่งกลุ่มชุมชนสามารถทาได้
เพื่อมีโอกาสขยายตลาดและกลุ่มผูซ้ ้ือต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและพัฒนากระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ของกลุ่มชุมชนเครื่ องสานเส้นพลาสติก ตาบลหนอง
บอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ผูว้ ิจยั มีทฤษฎี และแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี้
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากเส้ นพลาสติก
สารวจ/สรุปผล ความชอบของผูบ้ ริ โภคเพื่อนาไปใช้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระเป๋าสานจากเส้ น
พลาสติก

ออกแบบ
กระเป๋าสานจากเส้ นพลาสติก
- รู ปแบบ รู ปทรง
- ประโยชน์ใช้สอย
- การใช้สี ผิวสัมผัส
- ความแข็งแรงทนทาน
- วัสดุและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ขั้นตอนในการผลิต

ทาผลิตภัณฑ์จริง

สารวจความพึงพอใจ

สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ
วางแผนการดาเนินงานวิจัย

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการโครงการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ตาบลหนองบอน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีการดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั ดังนี้
ระยะที่ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนากระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ของกลุ่มชุมชนเครื่ องสานเส้นพลาสติก ตาบล
หนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
การวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ตาบลหนองบอน อาเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกจากกลุ่มชุมชนเครื่ องสานเส้นพลาสติกเป็ นวิสาหกิจ
ชุมชน จานวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การศึกษาบริ บทของชุมชนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบร่ างรู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ที่ จดั ทาโดยผูว้ ิจยั จานวน 2
รู ปแบบ ที่ได้รับการพัฒนาจากผูว้ ิจยั เพื่อพัฒนาเป็ นชิ้นงานต่อไป
การพัฒนา

การศึกษา

- ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้น
พลาสติก

ชิ้นงานรู ปแบบผลิตภัณฑ์ จากกก

- ออกแบบรู ปแบบผลิตภัณฑ์จานวน 3
รู ปแบบ

- ทาการประเมินความพึงพอใจต่อ
ผูบ้ ริ โภค

- นาไปประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ
- พัฒนารู ปแบบ ปรับปรุ งและแก้ไข

รู ปที่ 2 วิธีการการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก
ระยะที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก
การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติกจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยความถี่
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาและพัฒนากระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ของกลุ่มชุมชนเครื่ องสานเส้น
พลาสติก ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1. การศึกษาบริ บทของชุมชนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว บริ บทของชุมชน
พบว่า
ตาบลท่าแยก และแยกเป็ นตาบลหนองบอน แต่เดิมนั้นตาบลท่าแยกนั้นมีท้ งั หมด 20 หมู่บา้ น ขึ้นอยู่กับ
ตาบลสระแก้ว ต่อมาในปี พุทธศักราช 2529 ได้แยกตาบลออกจากตาบลท่าแยกเพิ่มเติม เป็ นตาบลหนองบอนเพื่อให้
มีการปรับเปลี่ยนการบริ หารงานเพื่อให้การปกครองประชาชนได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ที่ต้งั ของหมู่บา้ นหรื อตาบลหนองบอน ตั้งอยูภ่ าคตะวันออกของประเทศไทยอยูท่ างทิศเหนือของอาเภอ
สระแก้ว มีลกั ษณะเป็ นที่ราบ มีลาคลองพระปรงไหลผ่านเหมาะสาหรับที่จะทาการเกษตรเนื่องจากมีน้ าใช้ เพียงพอ
ตลอดปี (องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองบอน, 2564)
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ระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
1.1 การเกษตร ส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชี พทางานเกษตร ได้แก่ ทานา ไร่ มนั
สาปะหลัง ปลูกอ้อยเป็ นต้น ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้าง
1.2 การปศุสัตว์ ตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยง
สุ กร และเลี้ยงไก่
1.3 อาชีพทัว่ ไป จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสานเส้นพลาสติก เป็ นต้น
2. ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก พบว่า
กลุ่มชุมชนเครื่ องสานเส้นพลาสติกเป็ นวิสาหกิจชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 11 ตาบลหนองบอน
อาเภอเมื องสระแก้ว จัง หวัดสระแก้ว เป็ นชุ ม ชนที่ ทาการจัก สานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติ ก อาทิ เช่ น ตะกร้า
กระเป๋ า กระบุง เป็ นต้น โดยเริ่ มจากมีกลุ่มครู จากการศึกษานอกระบบ (กศน.) เข้ามาสอนกลุ่มชาวบ้านทาเครื่ องสาน
เส้นพลาสติก และกลุ่มชุมชนได้ยึดทาเป็ นอาชี พมาถึง 10 ปี โดยใช้ลายขัด ลายไขว้สอง และลายไทย ให้อยู่ใน
รู ปแบบลายจักสานแบบดั้งเดิม
ชุ ม ชนได้น าภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นการจัก สานวัส ดุ ไ ม้ไ ผ่ หวาย ใบจาก ใบตอง ที่ ห าได้จ าก
ธรรมชาติให้เป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น กระติบข้าว หวดนึ่งข้าว ตะกร้า กระบุง ที่ ได้สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน อาศัยทักษะฝี มือด้านการจักสานของชุมชนในยุคโบราณนามาประยุกต์ โดยใช้เส้นพลาสติกแทน
วัสดุจากธรรมชาติ สานให้เป็ นรู ปทรงต่าง ๆ เริ่ มจากตะกร้าใส่ ของหลากหลายขนาด จากนั้นก็ได้พฒั นาให้มีรูปแบบ
ที่ ทนั สมัยมากขึ้น มี สีสันที่ สวยงาม ซึ่ งการใช้เส้นพลาสติ กสามารถทาได้ง่ายกว่าเพราะมี ความอ่ อนนิ่ ม เหนี ยว
ยืดหยุน่ ได้ดี สามารถหักพับได้ วัสดุมีความคงทน ทาให้สานได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งคนในชุมชนสามารถนามาพัฒนา
เป็ นอาชี พเสริ ม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้เป็ นอาชี พให้แก่ครัวเรื อนได้อย่างมัน่ คงแท้จริ ง ปั ญหาและสิ่ งที่ชุมชน
ต้องการให้พฒั นา คือ 1)รู ปทรงกระเป๋ าแบบใหม่ๆ 2) การขยายตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้เพิ่มเติมมากขึ้น
3. นาผลจากการวิจยั ในระยะที่ 1 มาสร้างแบบร่ างรู ปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ที่จดั ทา
โดยผูว้ ิจยั จานวน 2 รู ปแบบ ที่ได้รับการพัฒนาจากผูว้ ิจยั เพื่อพัฒนาเป็ นชิ้นงาน
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ตารางที่ 1 แบบร่ างผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก
ลาดับ
รู ปแบบที่ 1

รู ปภาพ

รายละเอียด
กระเป๋ าแบบถือ
(ตกแต่งด้วยผ้า พร้อมติดโบว์)

Size : กว้าง 7 นิ้ว x สูง 8 นิ้ว (บุผา้ ซับใน)
ลาย : เฉลียง
หูจบั : หนัง
มุมกระเป๋ า : ติดหนัง

กระเป๋ าถือทรงจับจีบเล็ก (บุผา้ ซับใน)

รู ปแบบที่ 2

ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว x สูง 10 นิ้ว x หนา 4 นิ้ว
ลาย : เฉลียง
หูจบั : ทรงกลม พลาสติก
มุมกระเป๋ า : ติดหนัง

กระเป๋ าแบบถือ
ขนาด : กว้าง 8 นิ้ว x สูง 16 นิ้ว หนา 4 นิ้ว
ลาย : เฉลียง
หูจบั : หนัง (บุผา้ ซับใน)

รู ปแบบที่ 3

3.1 รู ปแบบที่ผทู ้ รงคุณวุฒิ เลือกได้แก่ รู ปแบบที่ 2 และรู ปแบบที่ 3
1) รู ปแบบที่ 2 กระเป๋ าทรงจีบ เป็ นรู ปแบบอย่างง่าย ชุมชนสามารถทาตามได้ และด้วยต้นทุนที่ไม่สูง
2) รู ปแบบที่ 3 กระเป๋ าสาน ด้วยกระแสนิ ยมของกระเป๋ าในปั จจุบนั มีการใช้กระเป๋ าถัก จึงนามา
ประยุกต์และปรับใช้ ผสมผสานระหว่างเส้นพลาสติก กับเชือกฝ้ายตีเกลียว เพื่อเป็ นทางเลือกกระเป๋ าอีก รู ปแบบ
หนึ่งที่สามารถออกแบบเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ได้มากมาย
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ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ก่อน - หลังพัฒนารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หลังพัฒนา

ระยะที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก
การสารวจความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ
ด้านผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจโดยรวม
ตารางที่ 3 ผลการสารวจความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้าน
การออกแบบ
n = 100
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
1. ลวดลายสอดคล้องกับความต้องการผูบ้ ริ โภค
4.20 ± 0.50
มาก
2. รู ปแบบของผลิตภัณฑ์
4.19 ± 0.67
มาก
3. ความสมดุลของผลิตภัณฑ์
4.20 ± 0.57
มาก
รวมทั้งสิ้น
4.20 ± 0.08
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้าน
การออกแบบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.08 ซึ่งมีความพึงพอใจในหัวข้อความสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.57 รองลงมามีความพึงพอใจในหัวข้อลวดลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.50 และน้อยที่สุดมีความพึงพอใจในหัวข้อรู ปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ± 0.67
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ตารางที่ 4 ผลการสารวจความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้าน
ผลิตภัณฑ์
n = 100
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
1. ความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์
4.19 ± 0.59
มาก
2. ความประณีตของผลิตภัณฑ์
4.20 ± 0.59
มาก
3. ขนาดของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อ
4.18 ± 0.55
มาก
การใช้งาน
4. การเลือกใช้วสั ดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
4.18 ± 0.56
มาก
5. กระเป๋ าจักสานมีความแปลกใหม่จากที่มีอยูเ่ ดิม
4.19 ± 0.69
มาก
6. มีความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน
4.21 ± 0.54
มาก
รวมทั้งสิ้น
4.20 ± 0.02
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.02 ซึ่งมีความพึงพอใจในหัวข้อมีความเหมาะสมใน
การนาไปใช้งาน มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ± 0.54 รองลงมามีความพึงพอใจในหัวข้อความประณี ตของ
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.59 และน้อยที่สุดมีความพึงพอใจในหัวข้อการเลือกใช้วสั ดุมี
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ± 0.56
ตารางที่ 5 ผลการสารวจความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้าน
ความพึงพอใจโดยรวม
n = 100
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบ
4.21 ± 0.51
มาก
2. ด้านผลิตภัณฑ์
4.20 ± 0.51
มาก
3. ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ
4.21 ± 0.59
มาก
รวมทั้งสิ้น
4.20 ± 0.05
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.05 ซึ่ งมีความพึงพอใจในหัวข้อผลิตภัณฑ์มีความ
น่าสนใจ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ± 0.59 รองลงมามีความพึงพอใจในหัวข้อด้านการออกแบบ อยู่ใน
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ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ± 0.51 และน้อยที่สุดมีความพึงพอใจในหัวข้อด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.51
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั ต่อผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้านการ
ออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.08 โดยรู ปแบบกระเป๋ าส่วนใหญ่เป็ นการผลิตอย่างง่าย
ในชุ ม ชนและเลื อ กใช้ว สั ดุ ที่ ส ามารถน ามาพัฒ นาต่ อ ยอดได้ร วมทั้ง ลวดลายที่ เ ป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนด้ว ย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยวรรณ แสงฤทธิ์ (2555) ที่มีการทาวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนารู ปแบบกระเป๋ าถือ
จากผักตบชวาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณี ศึกษากระเป๋ าจักสานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และ งานวิจยั ของ
พวงทอง วรรณี เวชศิลป์ (2561) ที่ได้พฒั นารู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการบริ หารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋ าสานเส้น
พลาสติ ก ตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิ งเทรา โดยผสานภูมิ ปั ญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี
2. ผลการวิจยั ต่อผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์ก ระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.02 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัลยาณี ปฏิมาพรเทพ
(2548) ที่มีการทาวิจยั เกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาชุ มชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น พบว่ามีการทา
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน
3. ผลการวิจยั ต่อผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์ก ระเป๋ าสานจากเส้นพลาสติก ด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ± 0.05 ในด้าน 1. ด้านการออกแบบที่มีลกั ษณะของการ
ออกแบบที่ทนั สมัยสอดคล้องกับความนิยมของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั 2. ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์
ของชุมชน 3. ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ชุมชนสามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ต่อไปได้โดยมี
ความต้องการประยุกต์เส้นพลาสติกกับวัสดุอื่ น จึงนามาประยุกต์เข้ากับเชือก เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของ
วัตถุดิบที่นามาประยุกต์ผสานกับผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความทนทาน แข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี ใน
ส่ วนของการนามาใช้ จะเป็ นการผสมผสานวัสดุ เส้นพลาสติด และเชื อกในสัดส่ วนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
รู ปแบบ และรู ปทรงของผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้เอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ รเชษฐ ไชยอุปละ (2546) ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานผักตบชวาสาหรับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
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บทคัดย่อ
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนา
รู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีเพื่อเสริ มสร้างอาชีพของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ จานวน 120 คน โดยการ
สุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ดา้ นวัสดุของเหลือใช้ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านการมี ส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมโครงการสร้ างมูลเพิ่มผลิตภัณฑ์ และด้านความต้องการหรื อสนใจ
ผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เสื่ อทอมือ ร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็ นกระเป๋ าสาน ร้อยละ
36.7 และกล่องแฮนเมด ร้อยละ 25.8 ระยะที่ 2 ผลการวิจยั การศึกษาความพึงพอใจพบว่าความพึงพอใจต่อด้าน
รู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.41 ด้าน
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ไวนิ ลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.51
ด้านความสะดวกสบายต่อการใช้งานและความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์จากกก ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่ระดับคะแนน 4.43 ข้อเสนอแนะ เป็ นแนวความคิดที่ดีในการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เหลือทิ้งและได้ช่วยลดจานวนขยะได้ดี และเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างอาชีพให้กบั ผูส้ นใจทัว่ ไปได้
คาสาคัญ: การพัฒนา, ผลิตภัณฑ์กกฤาษี
Abstract
Development of cattail products of communities in Pathum Thani Province. The objectives were 1) To
develop a product model from cattail to enhance the occupation of the community in Pathum Thani Province 2) To
survey the satisfaction of consumers towards the product form from cattail. The population and the sample group
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used in this research consisted of 120 people by using a specific sampling method, The results showed that
understanding of waste materials Product In terms of participation in the project to create additional products and
in terms of demand or interest in reed products Most of them were interested in hand-woven mat products at 37.5%,
followed by woven bags at 36.7% and handmade boxes at 25.8%. The second phase, the satisfaction study results
revealed that the satisfaction with the product form from the data analysis results showed that the average score
was at a high level at the 4.41 score. that the average score was very high at a score of 4.51 in terms of comfort of
use and overall satisfaction of the products from the The results of the data analysis revealed that the average score
was at a high level at a score of 4.43. Suggestion, It's a great idea to create a product from waste materials and it
can help reduce the amount of waste. and is a way to enhance careers for the general public.
Keyword: Development, Cattail products.
บทนา
การพัฒนาอาชีพ มีความสาคัญกับทุกกลุ่มอายุ ที่มีความต้องการในการเพิ่มทักษะอาชีพให้กบั ตนเอง เพื่อใช้
ในการดารงเลี้ยงชีพ เพราะถ้าไม่มีการพัฒนาอาชีพจะส่ งผลต่อความเหลื่อมล้ าทางสังคม เสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาการ
ขาดรายได้ ทาให้ประชากรกลุ่มที่ไม่มีอาชีพกลายเป็ นคนเร่ ร่อน ไร้บา้ น ไร้ที่พ่ ึง ทาให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ไม่เข้าถึง
ระบบสวัสดิการทางสังคม และการแก้ไขปัญหาทางสังคมเพื่อให้ได้รับสิ ทธิและสวัสดิการทางสังคม จึงต้องมีการ
พัฒนาอาชีพแก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ การพัฒนาอาชีพและการอาชีวบาบัดในสถานคุม้ ครองจะส่ งผลให้เป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมของกลุ่มคนเหล่านี้ ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสร้างสุ ขภาวะในชี วิตที่ดีต่อไปในอนาคตได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถกล สรรเสริ ญชูโชติ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการฟื้ นฟูศกั ยภาพคนไร้ที่
พึ่งตามรู ปแบบ ธัญบุรี โมเดล มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพแก่คนไร้ที่พ่ ึงตาม
รู ปแบบ ธัญบุรีโมเดล ทาให้เกิดทักษะ สามารถกลับคืนสู่ ครอบครั ว ชุ มชนได้ ทั้งนี้ สมาชิ กในครอบครั ว ชุ มชน
สังคม ควรเปิ ดใจให้โอกาส และเรี ยนรู ้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดพัฒนาการด้านทักษะชีวิตที่ดี
ขึ้นต่อไปในอนาคตได้
ปั จจุบนั พบว่าสิ่ งเหลือใช้น้ นั ก่อให้เกิดปั ญหาต่อสภาพแวดล้อมมากมายเพราะเมื่อใช้งานเสร็ จแล้วก็จะถูก
ทิ้ ง เพราะไม่ ส ามารถน ากลับ มาใช้ใ หม่ ไ ด้ ก่ อให้เกิ ดปั ญหาทางมลพิ ษ และส่ ง ผลต่ อสิ่ ง แวดล้อม เช่ น กกฤาษี
ผักตบชวา เป็ นสิ่ งเหลือใช้ที่เป็ นวัสดุธรรมชาติ ส่ วนวัสดุเหลือใช้ที่เป็ นวัสดุสังเคราะห์ เช่น ไวนิ ล พลาสติก แกน
กระดาษ เป็ นต้นในปัจจุบนั มีการประยุกต์และนาวัสดุเหลือใช้ตามที่กล่าวมานี้ เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถนาเป็ น
สิ่ งเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่าเป็ นการลดขยะและสิ่ งเหลือใช้ตามแนวทางของการบริ หารจัดการสิ่ งเหลือ
ใช้ใ นปั จ จุ บ ัน ด้ว ย (กรมควบคุ ม มลพิ ษ , 2561) กกฤาษี เ ป็ นพื ชล้มลุก จัดเป็ นวัช พื ชที่ ส ามารถน ามาพัฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น ทาเสื่ อ ทากระจาด กระเช้าและหมวก และเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็นว่าการสร้างและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่ งเหลือใช้เพิ่มเติมความรู ้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นตรงกับความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจสี เขียว อีกทั้งยังช่วยลดปริ มาณของสิ่ งของเหลือใช้ให้นามากลับมาใช้ประโยชน์
ได้และใช้ศาสตร์ ทางด้านการพัฒนาอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์กบั สังคมโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
กลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาส อันจะเป็ นการเสริ มสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสทาให้รายได้เป็ นการพัฒนา
ศักยภาพส่ วนบุคคลที่มีอยู่ ให้สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง มีงานทา ทาให้สามารถกลับคืนสู่สังคม และ
อยูร่ ่ วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษานาไปสู่การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์วสั ดุเหลือใช้จากกกฤาษีเพื่อเสริ มสร้างอาชีพของชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อสารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากกกฤาษี ข องชุ ม ชนในจัง หวัด ปทุ ม ธานี มี
วัตถุประสงค์โดยมีข้นั ตอนวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.เพื่อศึกษานาไปสู่การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์วสั ดุเหลือใช้จากกกฤาษีเพื่อเสริ มสร้างอาชีพของชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี
ระยะที่ 1.1 ศึกษาชุมชนและเสริ มสร้างอาชีพของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
ระยะที่ 1.2 ศึกษาและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีข้ ึนมา 3 รู ปแบบ ให้ผูส้ นใจทัว่ ไปสารวจความ
ต้องการ ในการเสื่ อ กระเป๋ า และตะกร้าจักสานจากกก จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 คน การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกสามารถกาหนดขั้นตอนได้ดงั ต่อไปนี้
การศึกษา

- ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากกก

ชิ้นงานรูปแบบผลิตภัณฑ์จากกก

การพัฒนา

- ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
กกจำนวน 3 รูปแบบ
- นำไปประเมินจากผู้สนใจทั่วไป
- พัฒนารูปแบบ ปรับปรุงและแก้ไข
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2. ระยะที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากกกฤาษีจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 120 คน การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1. ศึกษาชุมชนและเสริ มสร้างอาชีพของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
สถานคุม้ ครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี กรมพัฒนาสวัสดิ การและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ การให้ความช่วยเหลือในการฝึ กอาชีพกิจกรรมอาชีวบาบัด ผลการวิจยั พบว่า
ตารางที่ 1 กระบวนการในการบริ หารจัดการ
ที่
กระบวนการในการบริหารจัดการ
ปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบในการบริหารจัดการ
1 การให้บริ การด้า นปั จจัย ที่ช่วยในการ อาหาร เสื้ อผ้า ที่ อยู่อาศัย ยารั กษาโรค ที่ มีความจาเป็ นในการ
ดารงชีวิต
ดารงชีวิตประจาวัน ตามความต้องการที่เพียงพอของผุร้ ับบริ การ
2 การส่ งเสริ มและฟื้ นฟูสมรรถภาพของ เป็ นการส่งเสริ มให้ผรู ้ ับบริ การมีอาชีพภายใต้การควคุมและดูแล
ร่ า ง ก า ย มี ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู ้ ที่ มี ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและ
ความสามารถในด้านการพัฒนาอาชี พ จิตใจเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูร้ ับบริ การโดยมีการดูแล
จากผู ้ เ ข้ า รั บ บริ การภายในสถาน ในการฝึ กอาชี พ และอาชี ว บ าบัด ในสถานสงเคราะห์ ด้า น
คุม้ ครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี
เกษตรกรรม มีการเพาะปลูกพืช ปลูกผัก เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ทอ
เสื่ อ เย็บกระเป๋ า ทาของใช้จากวัสดุเหลือทิ้งประเภทต่างๆ ที่เป็ น
การให้ ผู ้รั บ บริ ก ารมี ก ารใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ และ
สามารถพึงพาตนเองในอนาคตได้
3 การดูแลและฝึ กฝนอาชีพจากผูป้ กครอง ซึ่งทาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต รวมถึงการตลาด
ที่เป็ นผูด้ ูแล
ที่ พ ร้ อมจะจาหน่ า ยด้วย สิ่ ง ของเหลื อทิ้ ง เช่ น ไวนิ ล จะได้รับ
บริ จาคจากบริ ษทั โฆษณา ส่ วนวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกกจะมี
การเก็บมาจากแหล่ง น้ าที่ อยู่ภายในสถานคุม้ ครองฯ จึ งนามา
แปรรู ปเป็ นสิ นค้าเพื่อจาหน่ายต่อไป. โดยนาสิ นค้าไปจาหน่ายที่
ศูนย์จาหน่ ายภายในสถานคุม้ ครองคนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี การ
ออกหน่วยของกรมพัฒนาสวัสดิ การและสังคม กระทรวงการ
พัฒนาสั ง คมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และตามร้ า นค้า ของ
ปตท. ที่มีการทา CSR ร่ วมกับสถานคุม้ ครองฯ
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ที่
4

กระบวนการในการบริหารจัดการ
ปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบในการบริหารจัดการ
การจั ด การระบบบั ญ ชี แ ละจั ด การ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้ผูร้ ั บบริ การจานวน มีการพัฒนา
รายได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่อยูต่ ลอด

แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้ างอาชีพ
สรุ ปผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาอาชีพ (Career Development) เป็ นการพัฒนาคนให้มีความรู ้ความสามารถ
โดยการหาความรู ้เพิ่มเติม พัฒนาทักษะการทางาน หมายถึง ความก้าวหน้าหรื อการเติบโตในการทางานใดงานหนึ่ ง
การพัฒนาอาชี พที่ประสบความสาเร็ จนั้นจะต้องมีปัจจัยสาคัญคือ การกาหนดเป้ าหมายของอาชี พ (Career Goal)
ตลอดจนมีการวางแผนทางด้านอาชีพ (Career Planning) เพื่อให้ดาเนิ นไปตามเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่วาง
ทิศทางไปสู่ เป้ าหมายไว้ การที่จะดาเนิ นไปตามแผนที่วางไว้ได้ด้ วยดีน้ ันย่อมจะต้องมีการบริ หารอาชี พ (Career
Management) ที่ดีดว้ ย ซึ่ งทุกกระบวนการควรใส่ ใจอย่างเกี่ยวเนื่ องกัน เพื่อที่จะทาให้เส้นทางอาชีพของแต่ละคน
ก้าวสู่ความสาเร็จ (รัฐ ชมภูพาน และคณะ, 2563)
การพัฒนาอาชีพ มีความสาคัญกับทุกกลุ่มอายุ ที่มีความต้องการในการเพิ่มทักษะอาชีพให้กบั ตนเอง เพื่อใช้
ในการดารงเลี้ยงชีพ เพราะถ้าไม่มีการพัฒนาอาชีพจะส่ งผลต่อความเหลื่อมล้ าทางสังคม เสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาการ
ขาดรายได้ ทาให้ประชากรกลุ่มที่ไม่มีอาชีพกลายเป็ นคนเร่ ร่อน ไร้บา้ น ไร้ที่พ่ ึง ทาให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ไม่เข้าถึง
ระบบสวัส ดิ ก ารทางสัง คม และการแก้ไ ขปั ญหาทางสังคมเพื่อให้ไ ด้รับสิ ทธิ และสวัสดิ ก ารทางสังคม ซึ่ งการ
ดาเนิ นการในพื้นที่สถานคุม้ ครองคนไร้ที่พ่ ึงชายธัญบุรี และสถานคุม้ ครองคนไร้ที่พ่ ึงหญิงธัญบุรี ได้มีการขยายผล
ไปยังสถานคุม้ ครองคนไร้ที่พ่ ึงอีก 9 แห่ ง เพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และ
ทักษะอาชีพ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้ หรื อกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
ความต้องการของชุมชน คือ มีการนาเอาขยะหรื อวัสดุเหลือทิ้งต่างมาใช้ประโยชน์ พบว่า หากได้นาเอาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และมีการประชาสัมพันธ์รวมถึงมีการทาการตลาด
จะทาให้ชุมชนมีรายได้และสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้กบั ชุมชนในอนาคตได้เป็ นอย่างดี สถานคุม้ ครองคน
ไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ การให้
ความช่วยเหลือในการฝึ กอาชีพกิจกรรมอาชีวบาบัด และการสร้างอาชีพ เป็ นการฝึ กและฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย และ
จิ ตใจของผูร้ ั บการคุม้ ครองขณะอยู่ในสถานคุม้ ครองเพื่อให้มีงานทาและมี สภาพจิ ตใจที่ ดีข้ ึน โดยมีการบริ หาร
จัดการภายในกลุ่ม ดังนี้
1. การคัดเลือกผูท้ ี่มีความสามารถในด้านการพัฒนาอาชีพจากผูเ้ ข้ารับบริ การภายในสถานคุม้ ครองคนไร้ที่
พึ่งชายธัญบุรีเพื่อประเมินความสามารถด้านอาชีพ หลังจากนั้นจะแบ่งกลุ่มตามสมรรถนะของผูร้ ับบริ การ
2. ดูแลและฝึ กฝนอาชีพจากผูป้ กครองที่เป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งทาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต รวมถึง
การตลาดที่พร้อมจะจาหน่ายด้วย สิ่ งของเหลือทิ้ง เช่น ไวนิ ลจะได้รับบริ จาคจากบริ ษทั โฆษณา ส่ วนวัสดุธรรมชาติ
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เช่น ต้นกกจะมีการเก็บมาจากแหล่งน้ าที่อยู่ภายในสถานคุม้ ครองฯ จึงนามาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าเพื่อจาหน่ ายต่อไป
โดยมีกระบวนการเตรี ยมตัวก่อนฝึ กอาชี พตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนจากแบบประเมิ นผลทาง
อาชีพ นอกจากนี้ผรู ้ ับบริ การยังจะได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจและความเป็ นอยูท่ างสังคมควบคู่กนั ไปด้วย เพื่อฝึ ก
ความมีระเบียบวินยั และการอยูร่ ่ วมและใช้ชีวิตด้วยกันในสังคม เช่น การทากิจกรรมต่างๆ การฝึ กอาชีพ การเล่นกีฬา
การทาความสะอาดสถานคุม้ ครอง เป็ นต้น
ระยะที่ 1.2 การศึกษานาไปสู่การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกธูปฤาษีเพื่อเสริ มสร้างอาชีพของชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี มาวิเคราะห์เพื่อมาออกแบบและพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีจานวน 3 รู ปแบบ

ตารางที่ 2 การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีจานวน 3 รู ปแบบ
ที่
รู ปแบบผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1
กระเป๋ าสานจากเส้ น กกฤๅษี แ ละผัก ตบชวาตกแต่ ง
ลวดลายด้ว ยวัส ดุ ต กแต่ ง จากผ้า และวัส ดุ ช นิ ด ต่างๆ
พร้อมแผ่นรองที่ทาจากกกฤๅษี
2

กระเป๋ าสานจากเส้ น กกฤๅษี แ ละผัก ตบชวาตกแต่ ง
ลวดลายด้ว ยวัส ดุ ต กแต่ ง จากผ้า และวัส ดุ ช นิ ด ต่ างๆ
ผสานกับการถักทอเชือกเป็ นหู กระเป๋ าพร้อมแผ่นรอง
ที่ทาจากกกฤๅษี
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีจานวน 3 รู ปแบบ
ที่
รู ปแบบผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
3
กระเป๋ าสานจากเส้ น กกฤๅษี แ ละผัก ตบชวาตกแต่ ง
ลวดลายด้ว ยวัส ดุ ต กแต่ ง จากผ้า และวัส ดุ ช นิ ด ต่างๆ
พร้อมทั้งบุซบั ในเพื่อความสวยงามพร้อมแผ่นรองที่ทา
จากกกฤๅษี

2. ผลการวิจยั จากการสารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีพบว่า
ตารางที่ 3 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อด้านรู ปแบบของผลิตภัณฑ์จากกกฤๅษี
n=120
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ จากกกฤๅษี
มีการออกแบบที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย
มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความคงทน สวยงาม รักษ์โลก
มีราคาต้นทุนที่ใช้ในการทาที่ไม่สูงมาก
คานึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน
มีความคงทน มีการใช้งานได้คมุ ้ ค่า
ค่าเฉลี่ยรวม

𝒙̅
4.50
4.42
4.43
4.41
4.32
4.41

𝑺. 𝑫
.53
.51
.52
.51
.63
.54

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 แสดงความพึง พอใจต่อด้า นด้านรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์จากกกฤๅษีผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.41 ดังนี้ มีการออกแบบที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย มีราคาต้นทุนที่ใช้ใน
การทาที่ไม่สูง มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความคงทน สวยงาม รักษ์โลก คานึ งถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน
และ มีความคงทน มีการใช้งานได้คมุ ้ ค่า
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี
n=120
ที่
1.
2.

ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ จากกกฤาษี
มีการเลือกวัสดุที่ใช้ทามีความกลมกลืนและสวยงาม
มีการเลือกสี สันที่ความเหมาะสมกับการใช้งาน
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𝒙̅
4.55
4.47

𝑺. 𝑫 ระดับ
.47
มาก
.51
มาก
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ที่
3.
4.

ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ จากกกฤาษี
มีการจัดวางองค์ประกอบต่างได้อย่างเหมาะสม
มีการใช้องค์ประกอบศิลป์ ในการผลิต
ค่าเฉลี่ยรวม

𝒙̅
4.59
4.44
4.51

𝑺. 𝑫
.52
.62
.53

ระดับ
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจต่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.51 ดังนี้ มีการจัดวางองค์ประกอบต่างได้อย่างเหมาะสม การเลือก
วัสดุที่ใช้ทามีความกลมกลืนและสวยงาม การเลือกสี สันที่ความเหมาะสมกับการใช้งาน และมีการใช้องค์ประกอบ
ศิลป์ ในการผลิต
ตารางที่ 5 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อความสะดวกสบายต่อการใช้งานและความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์
จากกกฤาษี
n=120
𝒙̅ 𝑺. 𝑫 ระดับ
ที่
ความสะดวกสบายต่อการใช้ งานและความพึงพอใจ
โดยรวมของผลิตภัณฑ์ จากกกฤาษี
1.
มีความสะดวกในการจัดเก็บ
4.52 .61
มาก
2.
มีความง่ายต่อการใช้งาน
4.45 .53
มาก
3.
ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี
4.33 .52
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.43 .55
มาก
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจต่อต่อความสะดวกสบายต่อการใช้งานและความพึงพอใจโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.43 ดังนี้ มีความ
สะดวกในการจัดเก็บ มีความง่ายต่อการใช้งาน ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี
สรุปและอภิปรายผล
1. การพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกฤาษีเพื่อเสริ มสร้างอาชีพของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ด้าน
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ดา้ นวัสดุของเหลือใช้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมโครงการ
สร้างมูลเพิ่มผลิตภัณฑ์ และด้านความต้องการหรื อสนใจผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์
เสื่ อทอมือ ร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็ นกระเป๋ าสาน ร้อยละ 36.7 และกล่องแฮนเมด ร้อยละ 25.8 การจัดกิจกรรม
จะต้องทาด้วยความเหมาะสม เนื่องจากผูร้ ับบริ การบางคนจะมีอาการทางจิต จาเป็ นต้องทานยาจึงจะต้องทากิจกรรม
เหล่านั้นซ้ าไปมาทุกวัน จนเกิดความชานาญ เมื่อเกิดความชานาญแล้วก็จะต้องหมุนเวียนกันเพื่อให้เฉลี่ยระยะเวลา
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ในการฝึ กอาชีพเท่าๆกัน ซึ่ งกิจกรรมฝึ กฝนอาชีพหรื ออาชีวบาบัดนี้ จะเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การมีอารมณ์ที่ดี
มีความสุ ขที่ดีทากิจกรรมเหล่านี้ เกิดความภาคภูมิใจและสามารถใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้
2. ความพึงพอใจต่อด้านรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกกผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ที่ระดับคะแนน 4.41 ดังนี้ มีการออกแบบที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย มีราคาต้นทุนที่ใช้ในการทาที่ไม่สู ง มีการตกแต่ง
ด้วยวัสดุที่มีความคงทน สวยงาม รักษ์โลก คานึ งถึงความสะดวกสบายในการใช้งาน และ มีความคงทน มีการใช้
งานได้คุม้ ค่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย พิชยั สดภิบาล อุดมศักดิ์ สาริ บุตร (2556) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุดของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา การออกแบบจะต้องมี
การออกแบบที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยและมีความสวยงาม มีความคงทน ราคาไม่สูงมาก ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน
3. ผลการวิจยั ความพึงพอใจต่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่ระดับคะแนน 4.51 ดังนี้ มีการจัดวางองค์ประกอบต่างได้อย่างเหมาะสม การเลือกวัสดุที่ใช้ทามีความ
กลมกลืนและสวยงาม การเลือกสี สันที่ความเหมาะสมกับการใช้งาน และมีการใช้องค์ประกอบศิลป์ ในการผลิต
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า จิรวัฒน์ พิระสันต์ และนิรัช สุ ดสังข์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ การ
พัฒนารู ปแบบเครื่ องประดับของกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อม อาเภอหนองหิ น จังหวัดเลย ที่พบว่า
เครื่ องประดับจากกะลามะพร้าวจะต้องมีความสวยงามและเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ชัยนาท ผาสอน และวินิต ชินสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาอุตสาหกรรมเสื่ อกกบ้านแพง ตาบลแพง
อาเภอโกสุ มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการผลิ ต ส่ วน
ประสมทางการตลาด และหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื่ อกกบ้านแพง รู ปแบบการศึกษาเป็ นเชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการจดบันทึก ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เสื่ อกกบ้านแพงมีคุณภาพที่
แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์เสื่ อกกที่ผลิตได้คุณภาพและมาตรฐาน จะขายได้ราคาสู ง ส่ วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้คุณภาพ
และมาตรฐานไม่ดีเท่าที่ควร ก็จะขายได้ในราคาต่ากว่า เนื่ องจากผูผ้ ลิตขาดความรู ้ ทักษะ เทคนิ ค ความพิถีพิถนั
ความประณี ต ความเอาใจใส่ ตลอดจนขาดการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การออกแบบลวดลาย และอนุ รักษ์ภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น รวมถึงขาดการส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการตลาดและวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต จึงได้
หาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื่ อกกบ้านแพง โดยการพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตเสื่ อกก การพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและส่ งเสริ มด้านการตลาด การส่ งเสริ มและพัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่น การ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ และการควบคุม ติดตามและประเมินผลด้วย
4. ผลการวิจยั ความพึงพอใจต่อความสะดวกสบายต่อการใช้งานและความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์
จากกก ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.43 ดังนี้ มีความสะดวกในการ
จัดเก็บ มีความง่ายต่อการใช้งาน ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์จากกกฤาษี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อังกาบ
บุญสู ง (2559) ได้วิจยั เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาชุดเครื่ องประดับสตรี จากแร่ เหล็กน้ าพี้ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
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การออกแบบตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการเครื่ องประดับแบบเป็ นชุด ที่สามารถปรับใช้ตาม โอกาสต่าง
ๆ และมีความเรี ยบง่าย ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ กนั ระหว่างแบบ และวัสดุ มีความงามและนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริ ง แบบเรี ยบง่ายไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ ราคาไม่สูง จนเกินไป เสริ มบุคลิกภาพของผูใ้ ช้ให้ดีข้ ึน ทาความสะอาด
ง่าย และมีความสมดุลกันในรู ปทรง และ งานวิจยั ของวสันต์ วรเจริ ญ และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง การวิจยั และ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่ อกก ตาบลคาไผ่ อาเภอไทยเจริ ญ จังหวัดยโสธร การวิจยั ครั้ง
นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั กระบวนการทอเสื่ อกก ปั ญหา และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่ อกก ตาบลคาไผ่ อาเภอไทยเจริ ญ จังหวัดยโสธร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการส่งเสริ มให้ความสาคัญกับการพัฒนาอาชีพของคนด้อยโอกาสที่มีอยูใ่ นสังคมเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจและส่งเสริ มอาชีพให้สามารถมีความสุขในการดาเนินชีวิตได้
2. ควรมีการพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากกกฤาษี ผักตบชวา หรื อผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อ
เป็ นการนาเอาวัส ดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์และแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นวิธีการบริ หารจัดการขยะที่จะ
เป็ นการสร้างแนวทางและเกิดความตระหนักให้กบั ทุกคนที่มีส่วนร่ วมได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสามารถต่อยอดเป็ นอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ต่อไปได้
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการออกแบบและตัดเย็บชุดบุรุษ สตรี จากผ้าลินิน ย้อมสี จากเปลือก
มะพร้าว และการพิมพ์ลาย สารวจความพึงพอใจต่อการออกแบบเสื้ อผ้าบุรุษสตรี จากการย้อมสี เปลือกมะพร้าว และ
การพิมพ์ลาย กลุ่มตัวอย่างเลือกเฉพาะกลุ่มผูส้ นใจผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าย้อมสี ธรรมชาติจานวน 100 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อ ออกแบบเสื้ อผ้าบุรุษ สตรี ผลการศึกษาด้านกระบวนการ
ย้อมสี จากเปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลายธรรมชาติ ได้ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ การสกัดสี การย้อมผ้า และการพิมพ์
ลายธรรมชาติ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อชุดบุรุษและชุดสตรี จากผ้าลินิน โดยภาพรวม พบว่า
ทั้ง 6 ชุดมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.43 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด และความพึงพอใจต่อรายละเอียดการออกแบบทั้ง
6 รายการอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ด้านความทันสมัยและมีความเป็ นแฟชัน่ มีค่าเฉลี่ย 4.86 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.81อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความน่าสนใจของ มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ด้านความสวยงามของลวดลาย มีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความประณี ตในการตัดเย็บ
ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และด้านความโอกาสในการสวมใส่ของชุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: การย้อมสี จากเปลือกมะพร้าว การพิมพ์ลายธรรมชาติ ออกแบบเสื้ อผ้าบุรุษ สตรี
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Abstract
This study aims to for designing and sewing men's suits A woman of linen dyed from coconut husks. and
printing Survey on preferences in designing menswear and womenswear from coconut shell dyeing. and printing
The sample group selected only 100 people interested in natural dyes clothing products. This was a questionnaire
to assess satisfaction with the design of men's and women's clothing. The results of the study on the dyeing process
from coconut shells and natural printing were conducted in 3 main steps as follows: color extraction, fabric dyeing
and natural printing. The results of the overall consumer satisfaction assessment of men's and women's linen
garments showed that the average of all 6 dresses was 4.43, being the highest level of satisfaction. And the
satisfaction with the design details of all 6 items was at the highest level of satisfaction. In terms of aesthetics, the
average of 4.60 was at the most satisfactory level. Modern and fashionable, with an average of 4.86, the most
satisfactory level. In terms of creativity of the set, the average of 4.81 was at the most satisfactory level. In terms
of attractiveness, the average of 4.80 was at the most satisfactory level. In terms of the beauty of the patterns, the
average of 4.72 was at the most satisfactory level. In terms of fineness in tailoring, the average 4.70 was at the most
satisfied level. And in terms of the likelihood of wearing the dress, the average of 4.64 is the most satisfied level.
Keywords : coconut shell dyeing, natural printing, men's and women's clothing design
บทนา
ปั จจุบนั การออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมีเพิ่มมากขึ้นเป็ นที่นิยมของกลุ่มคนรักษ์
โลก กลุ่มดูแลสุ ขภาพ และพบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อแฟชัน่ รักษ์โลกประเภทเสื้ อผ้ามากที่สุด (อัจฉราพรรณ
ณรงค์ และคณะ, 2563) การย้อมสี ธรรมชาติได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั สี ที่ได้จากพันธุ์พืชชนิดต่างๆถูก
นามาสกัดด้วยวิธีการ หัน ทุบ บด หมักตามวิถีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้จากส่ วนต่างๆของพืชเช่น ใบ ดอก ผล
ต้น ราก เมล็ด เปลือก ลาต้น หัว เหง้าแก่น ก้าน เป็ นต้น พืชทุกชนิ ดให้สีสันที่แตกต่างกันตามความเข้มข้นของสี
และสารช่วยติด (ศันศนีย ์ คาบุญชู,2541)ผลการวิจยั พบว่า การย้อมสารช่วยติดก่อนการย้อมจะให้การดูดซับดีที่สุด
การย้อมสี ธรรมชาติยงั คงเป็ นที่นิยมจนถึงปัจจุบนั เนื่องจากไม่ เป็ นพิษภัยต่อผูส้ วมใส่ ผูท้ ี่ยอ้ ม เป็ นที่นิยมสาหรับคน
รักษ์สุขภาพที่หนั มาให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในการสวมใส่ กบั เสื้ อผ้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และไม่เป็ น
ภัยต่อผูส้ ูงอายุ ผ้าย้อมสี ธรรมชาติไม่เป็ นอันตรายต่อผูย้ อ้ มและผูส้ วมใส่ เป็ นที่นิยมของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ (ผ่อง
ศรี รอดโพธิ์ ทอง, 2560) เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่จะช่วยทากับผูท้ ี่ สนใจในสุ ข ภาพหันมาสวมใส่ เสื้ อผ้าในแนวนี้ การ
ออกแบบเสื้ อผ้าจากการย้อมสี ธรรมชาติ ให้ดูทนั สมัยสวมใส่ ได้หลายโอกาสจึ งเป็ นโอกาสดี สาหรั บผูผ้ ลิต การ
ออกแบบลวดลายบนเสื้ อผ้าสไตล์วินเทจ จากผ้าย้อมสี จากเปลือกมะพร้าว และการสกัดสี จากลายใบไม้ จากสภาพ
ความแตกต่างทางธรรมชาติซ่ ึงเป็ นเอกลักษณ์ของสี ธรรมชาติ ผ้าที่ยอ้ มธรรมชาติจึงมีเสน่ห์ที่กล่าวว่าสี ยงิ่ ตกยิง่ สวย
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จึงเป็ นเสน่ห์ของผ้าย้อมสี ธรรมชาติ ซึ่งการย้อมแต่ละครั้งจะไม่หมือนกันจึงมีชิ้นเดียวในโลก แต่ละสี ที่ได้เกิดจาก
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และพืชรอบๆตัว ต้นไม้บางชนิดหายาก และสี ธรรมชาติบางสี ไม่เพียงแต่ให้ความสวยงาม แต่ยงั
ช่วยรักษาคุณภาพของเส้นใยอีกด้วย การใช้ผา้ สี ธรรมชาติ จึงควรใช้อย่างถนอม รวมทั้งการดูแลรักษาและการทา
ความสะอาด ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในการออกแบบเสื้ อผ้าด้วยผ้าย้อมสี จากเปลือกมะพร้าว และการพิมพ์ลาย
ใบไม้ลงบนผ้า เพื่ อให้ ไ ด้รูปแบบเสื้ อผ้าที่ ส วมใส่ สบายเป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ผูท้ ี่ ชอบอนุ รัก ษ์
สิ่ ง แวดล้อมและรั ก สุ ข ภาพของตนเอง ทั้ง ยัง เหมาะกับผูส้ ู ง อายุที่ ต้องการสวมใส่ เสื้ อผ้า ที่ มี ค วามปลอดภัยจาก
สารเคมีในสี สังเคราะห์ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสเลือกสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ตนเอง และเป็ นโอกาสให้กบั
ผูผ้ ลิตเสื้ อผ้าแนวรักษ์โลกมีโอกาสเลือกรู ปแบบเสื้ อผ้า เทคนิคการย้อม เทคนิคการทาลวดลาย ให้เข้ากับโลกปัจจุบนั
ที่ผูค้ นหันมาใส่ ใจสุ ขภาพ และเพื่ออนาคตที่โลกสวยด้วยมือเรา สามารถเป็ นตัวอย่างของแนวทางในการพัฒนา
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการย้อมสี จากเปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย
2. เพื่อออกแบบเสื้ อผ้าบุรุษ และสตรี จากผ้าย้อมสี เปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย
3. เพื่อสารวจความพึงพอใจต่อการออกแบบเสื้ อผ้าจากการย้อมสี เปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย
ประโยชน์ ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับ จะได้กระบวนการย้อมผ้าจากเปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ ลาย นามาออกแบบเป็ น
เสื้ อผ้าบุรุษ และสตรี ดว้ ยผ้าลินินย้อมสี เปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย ที่สามารถสวมใส่ ได้จริ งเสื้ อผ้าที่มีความ
ปลอดภัย จากสารเคมีในสี สังเคราะห์ เหมาะสาหรับผูบ้ ริ โภคสี เขียว และผูส้ ู งอายุที่รักสุ ขภาพ เป็ นแนวทางให้
ผูป้ ระกอบการทีเกี่ยวข้องต่อยอดการทาธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์รักษ์โลกต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
ออกแบบตัดเย็บเสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี จากผ้าย้อมสี เปลือกมะพร้าว และการพิมพ์ลาย 1 คอลเล็ค ชัน่ จานวน 6
ชุด ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มที่สนใจในผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าย้อมสี ธรรมชาติ จานวน 100 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
1.เตรียมน้าย้ อมจากเปลือกมะพร้ าว
ชัง่ น้ าหนักเปลือกมะพร้าวสด 3 กิโลกรัม หั่นให้เป็ นชิ้นเล็กๆ แช่น้ า 30 ลิตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จากนั้นต้ม
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียล เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง พร้อมคนสม่าเสมอและรักษาระดับน้ าให้คงที่ ทาการกรองเพื่อแยก
น้ าย้อมออกจากเปลือกมะพร้าวจะได้น้ าย้อมจากเปลือกมะพร้าวที่ใช้สาหรับย้อมผ้า
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2. ทาความสะอาดผ้าก่อนย้อม
นาผ้าลินินปริ มาณ 350 กรัม มาทาความสะอาดโดยต้มกับสบู่ 350 กรัม และโซเดียมคาร์บอเนต 560 กรัม
ในน้ า 3,500 มิลลิลิตร หรื อ (ใช้อตั ราส่ วนผ้าลินิน : สบู่ :โซเดียมคาร์ บอเนต : น้ า เป็ น 100 กรัม : 100 กรัม : 160
กรัม : 1000 มิลลิลิตร) กลับคนผ้าลินินเป็ นครั้งคราวเพื่อให้ผา้ ถูกทาความสะอาดได้อย่างทัว่ ถึงเป็ นเวลา 60 นาทีแล้ว
นาผ้าลินินมาทาความสะอาดจนกว่าฟองจะหมด หรื อจนจะหมดกลิ่นของสบู่ บิดให้หมาดแล้วนาไปพึ่งลม
3.การย้อมโดยใช้ มอร์ แดนท์ (สารส้ ม)
นามอร์แดนท์ (สารส้ม) ทุบละเอียด (อัตราส่ วน 1: 50) .คนสารส้มให้ละลาย นาผ้าลินินแช่ 30 นาที นาผ้า
ลินินลงย้อมในน้ าสี เปลือกมะพร้าว ในระหว่างการย้อมควรทาการพลิกผ้าอย่างสม่าเสมอ และรักษาระดับน้ าให้
คงที่ทาการย้อมเป็ นเวลา 60 นาที เมื่อครบเวลานาผ้าลินิน ซักด้วยน้ าสะอาดจนไม่มีสีปนในน้ าที่ลา้ งผ้าลินิน บิดให้
หมาดเตรี ยมทาขั้นตอนพิมพ์ผา้ ด้วยวัสดุธรรมชาติ
4.การพิมพ์ผ้าด้ วยวัสดุธรรมชาติ
นาผ้าลินินที่ยอมด้วยเปลือกมะพร้าวหมาดๆวางผ้าบนพื้นโต๊ะที่เรี ยบ จากนั้นนาใบไม้ที่เตรี ยมไว้ โดยนามา
แช่น้ าสนิมในอัตราส่ วน 1 : 50 เช่น ใบต้นสบู่ ใบยูคาลิปตัส ใบสัก และใบตะขบ เมื่อจัดวางตามตาแหน่งที่ตอ้ งการ
เรี ยบร้อยแล้วให้นาถุงพลาสติกใสขนาดกว้างเท่ากับหน้าผ้าวางทับอีกหนึ่ งชั้นจากนั้นนาไม้ไผ่ขนาดความกว้างหน้า
ผ้าม้วนผ้าให้แน่ นแล้ว พันด้วยเชื อกให้แน่ น จากนั้นนาไปนึ่ งโดยใช้ไฟอ่อนๆประมาณ 2 ชั่วโมงเมื่อครบเวลา
จากนั้นนาม้วนผ้าเอามาวางไว้ในอุณหภูมิหอ้ งปกติ 2-3 วัน แล้วค่อยแกะออกนาไปทาความสะอาดพึ่งลมให้แห้ง
5. การออกแบบเสื้ อผ้ าบุรุษ และสตรีจากผ้ าลินินย้อมสีเปลือกมะพร้ าวและการพิมพ์ลายธรรมชาติ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับชุดสไตล์แฟชัน่ หน้าร้อนสไตล์มินิมอลล์เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบชุดที่
สวมใส่ สบายเหมาะกับอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ศึกษาทฤษฎีศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ เพื่อเป็ นข้อมูล สาหรับ
ปรับกระบวนการออกแบบ และวิธีสร้างโครงสร้างแบบตัดอย่างสุ นทรี ยภาพและสร้างสรรค์งานโดยการออกแบบ
จานวน 10 ชุดโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญคัดเลือกให้เหลือ 6 ชุด จากนั้นทาการตัดเย็บตามแบบที่ถูกคัดเลือกจานวน 6 ชุด
6.สร้ างแบบประเมินความพึงพอใจ
ศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ชุ ด สไตล์มิ นิ ม อลล์จ ากต าราเอกสารงานวิ จัย ต่ า งๆเพื่ อ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถามในการสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการออกแบบเสื้ อผ้าบุรุษสตรี จากผ้าย้อมสี จากเปลือก
มะพร้าวและพิมพ์ลายธรรมชาติ
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
จากการศึกษาการย้อมสี จากเปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย พบว่า กระบวนการย้อมสี จากเปลือกมะพร้าว
ใช้เวลาการย้อมเป็ นเวลานาน และความเข้มข้นของสี ข้ ึ นอยู่กับ จานวนปริ มาณของเปลื อกมะพร้ าวและเปลื อก
มะพร้าวอ่อนแก่มีผลต่อความเข้มของสี สอดคล้องกับ (ภัทรานิ ษฐ์ สิ ทธฺ นพพันธ์, 2555) ที่กล่าวว่าสี ยอ้ มจากเปลือก
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มะพร้าวแก่จะมีสีเข้มคงทนมากกว่า การพิมพ์ลายผ้าจากทาธรรมชาติ หรื อ Eco Printing กาลังได้รับความนิ ยมใน
ประเทศไทย โดยนาใบไม้ไปแช่ น้ าสนิ ทประมาณ 30 นาที ถึ ง 1 ชั่วโมง นักวิจยั ใช้ใบสัก ใบต้นสบู่ ใบต้นยูคา
ลิปตัส และต้นตะขบ ในการพิมพ์ลาย พบว่าใบสัก และใบตะขบ ติดสี ได้ดีมาก สอดคล้องกับ (ทิพาพร พิมพิสุทธิ์,
2564) กล่าวว่าสี จากใบต้นสักทองจะให้สีชมพูอ มม่วงสวยงามกว่าใบสักธรรมดา ใบตะขบสี เขียวอ่อนเมื่อนามา
พิมพ์ลงบนผ้าจะได้สีเหลืองส้มสวยงามมาก ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจต่อเสื้ อผ้าบุรุษ และสตรี จากผ้าลินิน
ย้อมด้วยเปลือกมะพร้าวและพิมพ์ลายธรรมชาติ พบว่า ด้านความสวยงาม ทั้ง 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด ด้านความทันสมัยและมีความเป็ นแฟชัน่ ทั้ง 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของชุด ทั้ง 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.81อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความน่าสนใจของชุด ทั้ง 6
ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความสวยงามของลวดลายของชุด ทั้ง 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความประณี ตในการตัดเย็บชุด ทั้ง 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ด้านความโอกาสในการสวมใส่ ของชุด ทั้ง 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านความพึง
พอใจโดยรวมของชุด ทั้ง 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด จากผลความพึงพอใจจากผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นกลุ่มชอบเสื้ อผ้าแนวรักษ์โลกพบว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกๆด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้อง
กับ (อัจฉราพรรณ ณรงค์, ศิริ รัตน์ โกศการิ กา, และยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์) ที่พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคแนวรักษ์โลก
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ รักษ์โลกประเภทเสื้ อผ้ามากที่สุด รับรู ้ต่อสิ นค้าแฟชัน่ รักษ์โลกอยู่ในระดับมาก มีทศั นคติ
ต่อสิ นค้าแฟชัน่ รักษ์โลก อยู่ในระดับดี และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ รักษ์โลกพบว่าอยู่ในระดับเห็นดี
ดังแสดงเสื้ อผ้าจากผ้าย้อมสี เปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย ในภาพที่ 1

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 1 เสื้ อผ้าจากผ้าย้อมสี เปลือกมะพร้าวและการพิมพ์ลาย (ก) ชุดที่ 1-2 (ข) ชุดที่ 3-4 (ค) ชุดที่ 5-6
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สรุปผล
งานวิจยั นี้ศึกษากระบวนการย้อมสี จากเปลือกมะพร้าวโดยใช้สารส้มเป็ นตัวมอร์ แดนท์แช่ผา้ ลินิน ก่อนย้อม
พบว่าความเข้มของสี การความอ่อนแก่ของเปลือกมะพร้าวผล กล่าวคือถ้าเปลือกมะพร้าวแก่ทาให้ผา้ ย้อมสี เข้มขึ้น
การพิมพ์ลวดลายบนผ้าจากใบไม้ จานวน 4 ชนิด คือ ใบต้นสักทอง ใบต้นตะขบ ใบต้นสบู่ และใบยูคาลิปตัส เพื่อให้
เกิดเป็ นเป็ นลายเหมือนจริ งบนผืนผ้าพบว่าใบต้นสักทอง และใบต้นตะขบ ให้สีและรู ปร่ างชัดเจนของใบไม้สวยงาม
การออกแบบชุดสไตล์มินิมอลล์ โดยนาตัดเย็บออกแบบเสื้ อผ้าจานวน 6 ชุดแบ่งเป็ นเสื้ อผ้าบุรุษ 3 ชุด เสื้ อผ้าสตรี 3
ชุด แนวเสื้ อผ้าสามารถใส่ ได้หลากหลายช่วงอายุ จากผลการประเมินพบว่ามีบริ โภคมีความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง 6
ชุดในทุกๆ ด้าน เป็ นแนวทางในการพัฒนาย้อมสี ธรรมชาติ ให้มีเทคนิ คเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเทคนิ คการออกแบบ
ลวดลายจากใบไม้ชนิดอื่นๆ ได้อีก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีที่เอื้อเฟื้ อสถานที่
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดนิ ปั้นจากก้านดอกไม้ เหลือทิง้
Development of clay products from waste flower stalks
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลื อทิ้ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อ
ศึกษาปริ มาณก้านดอกไม้เหลือทิ้งในการนามาทาดินปั้ น 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อดินปั้ นจากก้านดอกไม้ 4) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้
เหลือทิ้ง
วิธีการวิจยั โดยศึกษาปริ มาณก้านดอกไม้เหลือทิ้งในการนามาทาดินปั้ นเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสม ทาการ
ประเมิ นและให้คะแนนความเหมาะสมของสู ตรดิ นปั้ นจากก้านดอกไม้เหลื อทิ้ง โดยแปรเป็ น 3 ระดับ คือ ก้าน
ดอกไม้เหลื อทิ้งร้ อยละ 40, 50 และ 60 ทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) จะได้ท้ งั หมด 3 สิ่ ง
ทดลอง จากนั้นนามาวิเคราะห์คุณภาพได้แก่ ลักษณะปรากฏ และนามาทดสอบสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทา
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของลักษณะดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานศิลปประดิษฐ์ 5
ท่ า น เมื่ อได้สู ตรดิ นปั้ นจากก้า นดอกไม้เหลื อ ทิ้ งที่ ดีที่สุดแล้วนามาปั้ นเป็ นผลิ ตภัณฑ์ง านประดิ ษฐ์ และทาการ
ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเจ้าของร้านดอกไม้ ช่างดอกไม้ พนักงานในร้านดอกไม้ และลูกค้าของ
ร้านดอกไม้ ที่ตลาดไท จานวน 150 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ผลการวิจยั พบว่า ดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งสู ตรที่เหมาะสมที่สุดคือ สู ตรที่ 1 ก้านดอกไม้เหลือทิ้งร้อย
ละ 40 ต่อแป้งข้าวโพดร้อยละ 60 กาวลาเท็กซ์ ร้อยละ 50 ผลการทดสอบทางเคมี ค่าความชื้นร้อยละ 42.12 ผลการ
ทดสอบทางกายภาพ มีค่าความยืดหยุน่ เท่ากับ 7.59 มิลลิเมตร มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 56.23 ค่า (a*) และ (b*) มี
ค่าไปในทิศทางสี เขียวและสี น้ าเงิน เมื่อนามาวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมสาหรับงานประดิษฐ์ ใน
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ด้านประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์ ใช้เป็ นของประดับตกแต่ง ใช้เป็ นของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มี
ค่าเฉลี่ย 4.87, 4.76, 4.73 และ 4.70 ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50
คาสาคัญ: ก้านดอกไม้ ดินปั้น งานประดิษฐ์ การพัฒนา
Abstract
This research study Development of clay products from waste flower stalks, The objectives of this research
were: 1) To study the amount of flower stalks left over for making clay 2) To study the quality of clay from the
leftover flower stalks 3) To study consumer satisfaction towards flower stalk clay sculpture 4) To develop clay
products from the leftover flower stalks to get the right formula.
Research method by to study the amount of flower stalks left over for making clay make an assessment
and rate suitability of the clay recipe from the leftover flower stalks by transforming into 3 levels is: leftover flower
stalks 40, 50 and 60%, Make an experimental plan Completely Randomized Design: CRD will get a total of 3
experiments will get a total of 3 experiments, Then the quality was analyzed is appearance and chemical properties
test, physical and do a suitability analysis of the shape of the clay from the leftover flower stalks by 5 craftsmen
experts, When you get the best clay from the leftover flower stalk formula Sculpting as a product of craftsmanship
and conduct a consumer satisfaction assessment who owns a flower shop, Florist, Flower shop staff and flower
shop customers at the Thai market 150 people by Accidental Sampling.
The result of this study revealed that the clay from leftover flower stalks the most suitable formula is
Formula 1: 40% of the flower stalks are left behind per 60% corn starch 50% latex glue chemical test results
Humidity value 42.12%, Test results physical It has an elastic value of 7.59 millimeters, The brightness (L*) is
56.23, The values (a*) and (b*) have values in the green and blue directions, When used for a suitability analysis
by an expert found have a high level of satisfaction has an average of 4.41, Consumer satisfaction assessment with
clay from the remaining flower stalks meet consumer satisfaction is at the highest level on the product side it is
suitable for handicrafts, Product use, as decoration, as a souvenir and the product is beautiful with an average of
4.87, 4.76, 4.73 and 4.70, respectively, Overall consumer satisfaction is high has an average of 4.50.
Keyword: Flower stalk, Clay, Invention, Development
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บทนา
จากการออกฝึ กสหกิจศึกษาที่ ร้าน Bangkokflower.com สาขาตลาดไท พบว่าทางร้านได้มีรูปแบบการขาย
ส่ ง และขายปลีกดอกไม้ทุกชนิ ด นอกจากนี้ ย้งั รับจัดช่อดอกไม้ในรู ปแบบต่างๆ และจัดพวงหรี ด จึงทาให้ทางร้าน
นาเข้าดอกไม้จากต่างประเทศเป็ นจานวนมาก เมื่อดอกไม้ที่สั่งมาถึงร้านจะมีการตัดก้าน ลิดใบ เพื่อทาความสะอาด
ดอกไม้ก่อนนาไปเก็บเพื่อรอการจาหน่ายต่อไป ซึ่งในกระบวนการนี้ จะทาให้มีกา้ นดอกไม้เหลือทิง้ เป็ นจานวนมาก
และยังมีกา้ นดอกไม้เหลือทิ้งจากการจัดช่อดอกไม้ในรู ปแบบต่างๆ และจัดพวงหรี ด ซึ่งก้านดอกไม้ที่เหลือทิ้งเหล่านี้
ก็จะนาไปทิ้งรวมกับขยะทัว่ ไป จึงทาให้เกิดขยะมากมายในแต่ละวัน และกลายสภาพเป็ นของเน่าเสี ยที่หากปล่อยทิ้ง
ไว้ก็จะส่ งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม และชุมชนตลาดไทต่อไป
ดังนั้นคณะทางานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนาก้านดอกไม้เหลือทิ้ง ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่คนส่ วน
ใหญ่ไม่เห็นคุ ณค่ า นามาพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลื อทิ้ง เนื่ องจากก้านดอกไม้จะมี เส้น ใย
จานวนมาก และเมื่อแห้งสามารถบดเป็ นผงละเอียดได้ สามารถนามาเป็ นส่ วนผสมของดินปั้นเพื่อช่วยลดต้นทุนงาน
ปั้ นจากดิ น ได้ การน าก้า นดอกไม้เ หลื อ ทิ้ ง มาท าดิ น ปั้ นนั้น นอกจากจะช่ ว ยลดปริ ม านขยะแล้ว ยัง เป็ นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั วัสดุเหลือทิ้ง อีกทั้งยังสามารถนาไปประยุกต์ในการสร้าง
ชิ้นงาน สร้างอาชีพให้กบั ผูท้ ี่สนใจ และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปริ มาณก้านดอกไม้เหลือทิง้ ในการนามาทาดินปั้น
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาปริ มาณก้านดอกไม้เหลือทิ้งในการนามาทาดินปั้ นเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสม ทาการประเมินและให้
คะแนนความเหมาะสมของสู ตรดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง โดยแปรเป็ น 3 ระดับ คือ ก้านดอกไม้เหลือทิ้งร้อย
ละ 40, 50 และ 60 ทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) จะได้ท้ งั หมด 3 สิ่ งทดลอง จากนั้นนามา
วิเคราะห์คุณภาพได้แก่ ลักษณะปรากฏ และนามาทดสอบสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทาการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของลักษณะดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานศิลปประดิษฐ์ 5 ท่าน เมื่อได้สูตรดิน
ปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งที่ดีที่สุดแล้วนามาปั้ นเป็ นผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ และทาการประเมินความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเจ้าของร้านดอกไม้ ช่างดอกไม้ พนักงานในร้านดอกไม้ และลูกค้าของร้านดอกไม้ ที่ตลาดไท
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จานวน 150 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีกระบวนการในการทาดินปั้ นจากก้านดอกไม้
เหลือทิ้ง ดังนี้
1. นาก้านดอกไม้เหลือทิ้งมาล้างทาความสะอาด จากนั้นตัดเป็ นท่อนยาว 2 เซนติเมตร นาไปตากแดดให้
แห้งสนิท

รู ปที่ 1 การเตรี ยมก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
2. เมื่อได้กา้ นดอกไม้เหลือทิ้งที่แห้งสนิทแล้ว นามาปั่นด้วนเครื่ องปั่นอาหารให้ละเอียดเป็ นผง

รู ปที่ 2 ก้านดอกไม้เหลือทิ้งตากแห้ง

รู ปที่ 3 ก้านดอกไม้ตากแห้งปั่ นละเอียด

ตารางที่ 1 อัตราส่วนที่เหมาะสมของก้านดอกไม้เหลือทิ้งในการนามาทาดินปั้น
ส่ วนผสม
ก้านดอกไม้เหลือทิ้งปั่นละเอียด
แป้งข้าวโพด
กาวลาเท็กซ์
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ส่ วนผสม

ปริมาณ
1 ช้อนชา
1 ช้อนโต๊ะ

น้ ามันมะกอก
วาสลีน

3. ขั้นตอนการผสมดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง โดยการนาก้านดอกไม้ปั่นละเอียด 40 กรัม ใส่ภาชนะที่
เตรี ยมไว้ จากนั้นใส่ แป้งข้าวโพด 60 กรัม ผสมกับก้านดอกไม้ปั่นละเอียดคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4 ก้านดอกไม้ปั่นละเอียด

รู ปที่ 5 แป้งข้าวโพด

4. นาน้ ามันมะกอก 1 ช้อนชา วาสลีน 1 ช้อนโต๊ะ กาวลาเทกซ์ 50 กรัม ใส่ ลงในก้านดอกไม้ปั่นละเอียด
ผสมแป้ งข้าวโพดที่เตรี ยมไว้จากนั้นนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากัน จะได้ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง ในการเก็บ
ดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งควรเก็บไว้ในถุงให้มิดชิด เพื่อป้องกันการสัมผัสกับอาการเนื้อดินจะได้ไม่แห้ง
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รู ปที่ 6 นวดส่ วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

รู ปที่ 7 ดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิง้

5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง เพื่อเป็ นการวางรู ปแบบงานปั้ นในการจัดลงใน
กระถางต้นไม้

รู ป 8 การออกแบบชิ้นงานเป็ นต้นแคสตัส
6. ขั้นตอนการทาผลิตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง โดยการปั้ นตามการออกแบบชิ้นงาน ซึ่งส่ วน
ลาต้นจะปั้ นเป็ นวงรี ส่ วนใบจะรี ดดินเป็ นแผ่นมีความหนา 1 มิลลิเมตร จากนั้นใช้แม่แบบพิมพ์ลายใบไม้กดลงบน
แผ่นดิน
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รู ปที่ 9 การปั้นลาต้นแคสตัส

รู ปที่ 10 ใช้แม่พิมพ์กดลายใบไม้

รู ปที่ 11 ดินปั้นกดลายใบไม้
7. เมื่อได้ใบไม้ตามจานวนที่ตอ้ งการแล้วนามาประกอบรวมกันเป็ นช่อ โดยชั้นแรกใช้ใบไม้ขนาดเล็ก 3 ใบ
ติดลงบนยอดของลาต้นที่ป้ ั นเตรี ยมไว้ ชั้นที่ 2 ใช้ใบไม้ขนาดกลาง 4 ใบสับหว่างกับชั้นที่ 1 ชั้นที่ 3 ใช้ใบไม้ขนาด
ใหญ่ 5 ใบสับหว่างกับชั้นที่ 2 จากนั้นปล่อยทิ้งไว้รอให้ชิ้นงานแห้งสนิ ทจึงนามาระบายสี ตามชนิ ดของต้นแคสตัส
และจัดตกแต่งลงในกระถางต้นไม้ให้สวยงาม
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รู ปที่ 12 การประกอบต้นแคสตัล

รู ปที่ 13 แคสตัสดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิง้

ผลการวิจัย
การศึกษาปริ มาณก้านดอกไม้เหลือทิ้งในการนามาทาดินปั้นเพื่อให้ได้สูตรที่เหมาะสม ทาการประเมินและ
ให้คะแนนความเหมาะสมของสู ตรดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง โดยแปรเป็ น 3 ระดับ คือ ก้านดอกไม้เหลื อทิ้ง
ร้อยละ 40, 50 และ 60 ทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จะได้ท้ งั หมด 3 สิ่ งทดลอง จากนั้นนามา
วิเคราะห์คุณภาพได้แก่ ลักษณะปรากฏ และนามาทดสอบสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทาการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของลักษณะดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานศิลปประดิษฐ์ 5 ท่าน เมื่อได้สูตรดิน
ปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งที่ดีที่สุดแล้วนามาปั้ นเป็ นผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ และทาการประเมินความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเจ้าของร้านดอกไม้ ช่างดอกไม้ พนักงานในร้านดอกไม้ และลูกค้าของร้านดอกไม้ ที่ตลาดไท
จานวน 150 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ผลการวิจยั พบว่า ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งสู ตรที่เหมาะสมที่สุดคือ ก้านดอกไม้เหลือทิ้งร้อยละ 40
ต่อแป้งข้าวโพดร้อยละ 60 กาวลาเท็กซ์ ร้อยละ 50 น้ ามันมะกอก 1 ช้อนชา วาสลีน 1 ช้อนโต๊ะ ผลการทดสอบทาง
เคมี ค่าความชื้นร้อยละ 42.12 ผลการทดสอบทางกายภาพ มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 7.59 มิลลิเมตร มีค่าความสว่าง
(L*) เท่ากับ 56.23 ค่า (a*) และ (b*) มีค่าไปในทิศทางสี เขียวและสี น้ าเงิน เมื่อนามาวิเคราะห์ความเหมาะสมโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมสาหรับงานประดิษฐ์ในด้านประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์ใช้เป็ นของประดับตกแต่ง ใช้เป็ นของที่ระลึก
และผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.87, 4.76, 4.73 และ 4.70 ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50
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สรุปและอภิปรายผล
จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง พบว่า ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งสามารถ
นาไปประดิษฐ์ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ตน้ กระบองเพชรชนิ ดต่างๆ และจัดตกแต่งในกระถางให้มี ความสวยงาม เหมาะ
สาหรับการนาไปตกแต่งตามห้องทางาน ห้องอาหาร ห้องนอน หรื อสถานที่ต่างๆ ได้
ผลการวิจยั พบว่า ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งสู ตรที่เหมาะสมที่สุดคือ ก้านดอกไม้เหลือทิ้งร้อยละ 40
ต่อแป้งข้าวโพดร้อยละ 60 กาวลาเท็กซ์ ร้อยละ 50 น้ ามันมะกอก 1 ช้อนชา วาสลีน 1 ช้อนโต๊ะ ผลการทดสอบทาง
เคมี ค่าความชื้นร้อยละ 42.12 ผลการทดสอบทางกายภาพ มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 7.59 มิลลิเมตร มีค่าความสว่าง
(L*) เท่ากับ 56.23 ค่า (a*) และ (b*) มีค่าไปในทิศทางสี เขียวและสี น้ าเงิน เมื่อนามาวิเคราะห์ความเหมาะสมโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ซึ่ งสอดคลัองกับงานวิจยั ของ กษมา ถิ่นกาญจน์.
(2562) ที่ศึกษาเรื่ องการพัฒนาดินปั้ นกากมะพร้าวสาหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ เมื่อนามาวิเคราะห์ความเหมาะสม
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 ในส่ วนของการประเมิ นความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อดิ นปั้ นจากก้า นดอกไม้เหลื อทิ้ ง พบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ความพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ดในด้า น
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมสาหรับงานประดิษฐ์ในด้านประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์ใช้เป็ นของประดับตกแต่ง ใช้
เป็ นของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.87, 4.76, 4.73 และ 4.70 ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาอายุการใช้งานดินปั้นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้ง
2. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3. ควรมีการศึกษาผลิตภัณฑ์ดินปั้ นจากก้านดอกไม้เหลือทิ้งในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อนาไปประยุกต์ในการใช้
งาน
4. ควรมีการพัฒนาสู ตรดิ นปั้ นจากวัตถุดิบเหลื อทิ้งชนิ ดอื่ นๆ เพื่อเป็ นการลดขยะ และเพิ่มมูลค่าให้กับ
วัตถุดิบเหลือทิ้ง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณร้าน Bangkokflower.com สาขาตลาดไท ที่ได้เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้มาปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษา และขอขอบคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ ศรี เมืองไหม อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ได้ให้คาปรึ กษาและ
คาแนะนาในการจัดทาวิจยั ในครั้งนี้ให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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การศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ ของวัสดุในการผลิตดอกไม้ จันทน์
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการเผาไหม้ข องวัส ดุ ท ดแทนการใช้ ก ระดาษท า
ดอกไม้จนั ทน์เดิม ซึ่ งทาการศึกษาชนิ ดของวัสดุจานวน 3 ชนิ ด ประกอบด้วย กระดาษสี กระดาษรี ไซเคิล และ
เปลือกข้าวโพด โดยทาการศึกษาลักษณะกลิ่นควัน สี ของควันไฟ ระยะเวลาในการเผาไหม้ และลักษณะที่ปรากฏ
ของขี้เถ้าหลังกระบวนการเผาไหม้ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า กระดาษสี มีความเหมาะสมในการนามาใช้เป็ นวัสดุ
ทดแทนในการทาดอกไม้จนั ทน์ เนื่องจากเมื่อทาการทดสอบการเผาไหม้กระดาษสี จะมีกลิ่นไหม้ ไม่มีกลิ่นฉุ นของ
สารเคมี ลักษณะที่ปรากฎของสี ควันไฟ เป็ นสี เทาอ่อน มีควันไฟเกิดขึ้นหลังการเผาไหม้จานวนน้อย ใช้ระยะเวลา
ในการเผาไหม้เพียง 10.39 วินาที มีการเผาไหม้ที่เร็ ว มีเปลวไฟต่า ไฟมีการลุกลามไปทัว่ วัสดุค่อนข้างเร็ ว และเมื่อ
ทาการศึกษาลักษณะของขี้เถ้าที่ปรากฏพบว่า ขี้เถ้ามีลกั ษณะเบา ลอยตัวได้ง่าย ผงขี้เถ้าเป็ นชิ้นเล็ก และไม่คงรู ปทรง
เดิมของวัสดุ เมื่อนามาผลิตเป็ นดอกไม้จนั ทน์มีตน้ ทุนในการผลิตโดยประมาณ 3 บาท/ชิ้น
คาสาคัญ: ดอกไม้จนั ทน์ ประสิ ทธิภาพ การเผาไหม้
Abstract
This study was to study the combustion efficiency of a material to replace the original sandalwood flower
paper. Which studied 3 types of materials, including colored paper, recycled paper and corn husks. By studying the
characteristics of smoke smell, smoke color, burning time, and the appearance of ashes after the combustion
process. The results of the research showed that colored paper was suitable as a substitute material for making
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sandalwood flowers. Because when testing the burning of colored paper, there will be a burning smell, no pungent
smell of chemicals. Appearance of the smoke color is light gray. A small amount of smoke is generated after
combustion. It takes only 10.39 seconds to burn, has a fast burning, low flame, fire spreads through the material
relatively quickly. And when studying the characteristics of the ashes that appeared ashes are light. Easy to float
ash powder into small pieces and does not retain the original shape of the material. When used to produce
sandalwood flowers, the production cost is approximately 3 baht/piece.
Keyword: Sandalwood Flower, Efficiency, The Combustion
บทนา
ตามคติความเชื่ อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนานมา การฌาปนกิจศพ ถือว่าเป็ นการแสดงความเคารพ
และให้เกี ยรติ แด่ ผูท้ ี่ ล่วงลับไปแล้ว ตามธรรมเนี ย มประเพณี ของคนไทยในการฌาปนกิ จศพนั้น จะมี ก ารวาง
“ดอกไม้จนั ทน์” ที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ในการแสดงความไว้อาลัย แด่ผูล้ ่วงลับไปแล้วนั้น (ฐวีสิน ฟิ วเนอรัล , 2563)
และปัจจุบนั ดอกไม้จนั ทน์ก็มี การประดิษฐ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีสีสันที่หลากหลายเพิ่มขึ้น (พลอยแสง
เอกญาติ, 2560) ซึ่ งดอกไม้จนั ทน์มีความสาคัญมากในงานฌาปนกิ จศพ ที่มีความต้องการของตลาดของอย่าง
ต่อเนื่อง (เย็นจิต นาคพุ่ม, 2557) แต่ดว้ ยปริ มาณวัตถุดิบในปัจจุบนั ที่นามาใช้ในการผลิตดอกไม้จนั ทน์ ก็มีจานวน
ลดลงเป็ นจานวนมาก ซึ่ งจะเป็ นข้อสังเกตให้เห็นว่าวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์อาจจะหมดไป ผูจ้ ดั ทาจึงมี
แนวคิดที่จะศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์จากวัสดุ ชนิดใหม่เพื่อทดแทนวัสดุที่ใช้อยู่เดิมในปัจจุบนั และนา
วัสดุทดแทนที่ ได้มาพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์ให้มีรูปแบบที่มีความเหมาะสมของสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและแนวคิดของผูค้ นที่มีความหลากหลาย แล้วดาเนิ นการศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพในการเผาไหม้ของวัสดุทดแทนชนิ ดต่างๆ ประกอบด้วย กระดาษสี กระดาษรี ไซเคิล และเปลือก
ข้าวโพด ซึ่ งล้วนเป็ นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย พบเจอได้ทวั่ ไปตามท้องตลาด มีความเหมาะสมในการนามาผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์เพื่อทดแทนวัสดุในการผลิตดอกไม้จั นทน์เดิมที่มีปริ มาณลดน้อยลง และยังเป็ นการ
ช่วยเพิ่มมูลค่าและการนาวัสดุแต่ละชนิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาชนิดของวัสดุทดแทนในการทาดอกไม้จนั ทน์
ในการศึกษาชนิ ดของวัสดุทดแทนในการทาดอกไม้จนั ทน์ปัจจัยที่ศึกษา คือ วัสดุ 3 ชนิ ด คือกระดาษสี
กระดาษรี ไซเคิล และเปลือกข้าวโพด (ดังแสดงในรู ปที่ 1) ทาการวางแผนการทดลองแบบ CRD จะได้ท้ งั หมด 3 สิ่ ง
ทดลอง
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(ก)
(ข)
รู ปที่ 1 (ก) กระดาษสี (ข) กระดาษรี ไซเคิล (ค) เปลือกข้าวโพด

(ค)

2. ศึกษาประสิ ทธิภาพในการเผาไหม้ของวัสดุในการผลิตดอกไม้จนั ทน์
2.1 การศึกษาลักษณะกลิ่นควันที่ปรากฏ
ทาการลักษณะกลิ่นควันที่ปรากฏโดยการเตรี ยมวัสดุทดแทนทั้ง 3 ชนิ ด ให้รูปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร ทาการจุดไฟให้เผาไหม้ท้ งั แผ่น สังเกตลักษณะของกลิ่นควันของวัสดุแต่ละชนิ ด แล้วทา
การจดบันทึก
2.2 การศึกษาลักษณะสี ของควันไฟที่ปรากฏ
ทาการศึกษาลักษณะสี ของควันที่ปรากฏ โดยการสังเกตสี ของควันไฟที่เกิดขึ้นในขณะที่ทาการเผา
ไหม้วสั ดุทดแทนดอกไม้จนั ทน์ท้ งั 3 ชนิด แล้วการจดบันทึกลักษณะสี ของควันไฟที่เกิดขึ้น
2.3 การศึกษาระยะเวลาในการเผาไหม้
ทาการศึกษาระยะเวลาการเผาไหม้ของวัสดุทดแทนทั้ง 3 ชนิ ด โดยการจับเวลาในการเผาไหม้ของ
วัสดุรูปทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 x 10 เซนติเมตร สิ่ งทดลองละ 3 ซ้ า ซึ่ งทาการเริ่ มจับเวลาตั้งแต่จุดไฟติดที่วสั ดุ
จนกระทัง่ เผาไหม้จนหมด แล้วทาการบันทึกผลการเผาไหม้เป็ นวินาที
2.4 การศึกษาลักษณะที่ปรากฏของขี้เถ้าหลังกระบวนการเผาไหม้
ทาการศึกษาลักษณะที่ปรากฏของขี้เถ้าที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้ของวัสดุทดแทนทั้ง 3
ชนิด ด้วยวิธีการสังเกต แล้วจดบันทึกผลลักษณะที่ปรากฏของขี้เถ้าที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการเผาไหม้
ทาการคัดเลือกสิ่ งทดลองที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการศึกษาประสิ ทธิภาพในการเผาไหม้ของวัสดุใน
การผลิ ตดอกไม้จนั ทน์ท้ งั 4 วิธี แล้วนาสิ่ งทดลองที่เหมาะสมมาขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์ในลักษณะ
ต่า งๆ จานวน 3 รู ป แบบ ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์รูปแบบดอกกุ หลาบ ผลิ ตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์
รู ป แบบดอกบัว และผลิ ต ภัณ ฑ์ด อกไม้จัน ทน์ รู ป แบบดอกพุ ด ซ้ อ น เพื่ อ น ามาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น ของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละรู ปแบบต่อไป
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3. วิเคราะห์ตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์จากวัสดุทดแทน
ทาการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต ซึ่ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ+ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต ทาการ
คานวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตรดังสมการที่ 1
ต้นทุนการผลิต =

ต้นทุนวัตถุดิน+ค่าแรงงาน+ค่าใช้จ่ายในการผลิต
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

(1)

= ต้นทุนต่อหน่วย (ชิ้น)
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษาประสิ ทธิภาพในการเผาไหม้ของวัสดุในการผลิตดอกไม้จนั ทน์
1.1 การศึกษาลักษณะกลิ่นควันที่ปรากฏ
จากการศึกษาลักษณะกลิ่นควันที่ปรากฏของวัสดุทดแทนในการผลิตดอกไม้จนั ทน์ ประกอบด้วย
กระดาษสี กระดาษรี ไซเคิล และเปลือกข้าวโพด ด้วยวิธีการสังเกต ได้ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะกลิ่นควันที่ปรากฏของวัสดุทดแทน
วัสดุทดแทน
ลักษณะกลิน่ ควันที่ปรากฏ
กระดาษสี
กลิ่นไหม้ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีกลิ่นสารเคมี
กระดาษรี ไซเคิล
กลิ่นฉุนแรง กลิ่นคล้ายสารเคมี
เปลือกข้าวโพด
กลิ่นไหม้ ไม่มีกลิ่นฉุน คล้ายกลิ่นวัสดุธรรมชาติทวั่ ไปมีการเผาไหม้
จากตารางที่ 1 พบว่า การศึกษากลิ่นควันพบว่าลักษณะกลิ่นควันที่ปรากฏของวัสดุทดแทนทั้ง 3
ชนิด เห็นได้ว่ากระดาษสี จะมีลกั ษณะกลิ่นควันที่เป็ นกลิ่นไหม้ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีกลิ่นสารเคมี เนื่องจากกระดาษสี
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเยื่อไม้ ด้วยการนามาต้มแยกเยื่อให้เป็ นเส้นใยที่เปื่ อยละเอียด ก่อนจะผสมกับสารเติมแต่ง
และรี ดออกมาเป็ นแผ่นกระดาษ (พืชเกษตร, 2559) สาหรับกระดาษรี ไซเคิล มีลกั ษณะกลิ่นควันที่เป็ นกลิ่นฉุ นแรง
กลิ่นคล้ายสารเคมี เนื่ องจากกระดาษรี ไซเคิล มีส่วนประกอบของสารตะกัว่ จัดเป็ นโลหะหนัก ซึ่ งสามารถเข้าไป
สะสมในร่ างกายและก่อให้เกิดอันตราย โดยจะมีอาการต่างๆ เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ปวดท้อง
อย่างรุ นแรง และอาการอื่นๆอีกมากมาย (สรรเสริ ญ และ ศริ ศกั ดิ์, 2554) สาหรับเปลือกข้าวโพด มีลกั ษณะกลิ่นควัน
ที่เป็ นกลิ่นไหม้ ไม่มีกลิ่นฉุน คล้ายกลิ่นวัสดุธรรมชาติทวั่ ไปมีการเผาไหม้ เนื่องจากเป็ นวัสดุธรรมชาติ จึงทาให้ไม่มี
กลิ่นของสารเคมี
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1.2 การศึกษาลักษณะสี ของควันไฟที่ปรากฏ
จากการศึ ก ษาลัก ษณะสี ของควัน ไฟที่ ป รากฏของวัส ดุ ท ดแทนในการผลิ ต ดอกไม้จัน ทน์
ประกอบด้วย กระดาษสี กระดาษรี ไซเคิล และเปลือกข้าวโพด ได้ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาลักษณะสี ของควันไฟที่ปรากฏของวัสดุทดแทน
วัสดุทดแทน
ลักษณะสีควันที่ปรากฏ
กระดาษสี
สี เทาอ่อน มีจานวนควันไม่มาก
กระดาษรี ไซเคิล
สี เทาเข้ม มีควันจานวนมาก
เปลือกข้าวโพด
สี เทาอ่อน ค่อนข้างคล้ายสี ขาว มีควันไม่มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ลักษณะสี ของควันไฟที่ปรากฏของวัสดุทดแทนทั้ง 3 ชนิด เห็นได้วา่ กระดาษ
สี มีลกั ษณะสี ควันเป็ นสี เทาอ่อนมีจานวนควันไม่มาก เนื่องจากกระดาษสี เป็ นกระดาษสี เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเยือ่
ไม้ (พืชเกษตร, 2559) มีการเกิดจุดวาบไฟที่ 451 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งสามารถทาให้กระดาษติดไฟและลุกไหม้ได้
(Public Welfare, 2565) สาหรับกระดาษรี ไซเคิล มีลกั ษณะสี ควันเป็ นสี เทาเข้ม มีควันจานวนมากเนื่องจากมีสารเคมี
ในตัวกระดาษรี ไซเคิล เช่น หมึกพิมพ์ จึงทาให้ควันมีสีที่เข้ม หากต้องสู ดดมเป็ นประจาจะมีผลต่อสมอง ระบบ
ประสาทส่ วนกลางก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ (ไลก์เกอร์, 2558) และในส่วนของเปลือกข้าวโพด มีลกั ษณะสี ควัน
เป็ นสี เทาอ่อน ค่อนข้างคล้ายสี ขาว มีควันไม่มาก
1.3 การศึกษาระยะเวลาในการเผาไหม้
จากการศึกษาระยะเวลาในการเผาไหม้ของวัสดุทดแทนในการผลิตดอกไม้จนั ทน์ ประกอบด้วย
กระดาษสี กระดาษรี ไซเคิล และเปลือกข้าวโพด ได้ผลการศึกษาดังแสดงในรู ปที่ 2
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14.00

ระยะเวลาการเผาไหม้ (วินาที)

12.00

11.30

10.39

12.11

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

กระดาษสี

กระดาษรี ไซเคิล

เปลือกข้าวโพด

ชนิดของวัสดุทดแทน

รู ปที่ 2 ผลการศึกษาระยะเวลาในการเผาไหม้ของวัสดุทดแทน
จากรู ปที่ 2 พบว่า ระยะเวลาในการเผาไหม้ของวัสดุทดแทนพบว่าการศึกษาเวลาในการเผาไหม้
ของวัสดุทดแทนทั้ง 3 ชนิด กระดาษสี มีเวลาในการเผาไหม้อยู่ที่ 10.39 วินาที ลักษณะการเผาไหม้ที่ปรากฏมีการ
เผาไหม้ที่เร็ ว มี เปลวไฟต่ า ไฟลุกลามไปทัว่ วัสดุ ค่อนข้างเร็ ว กระดาษรี ไซเคิล มีเวลาในการเผาไหม้อยู่ ที่ 11.30
วินาที ลักษณะการเผาไหม้ที่ปรากฏมีการเผาไหม้ที่เร็ ว มีเปลวไฟต่า ไฟลุกลามไปทัว่ วัสดุค่อนข้างเร็ ว และเปลือก
ข้าวโพด มีเวลาในการเผาไหม้อยู่ที่ 12.11 วินาที ลักษณะการเผาไหม้ที่ปรากฏมีการเผาไหม้ที่เร็ ว มีเปลวไฟสู ง ไฟ
ลุกลามไปทัว่ วัสดุอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากการตากเปลือกข้าวโพดอาจมีความชื้นลงเหลืออยู่จึงทาให้เวลาในการเผา
ไหม้ชา้
1.4 ศึกษาลักษณะขี้เถ้าที่ปรากฏของวัสดุทดแทน
จากการศึ กษาลักษณะขี้ เถ้า ที่ ป รากฏของวัส ดุ ทดแทนในการผลิ ตดอกไม้จนั ทน์ ประกอบด้วย
กระดาษสี กระดาษรี ไซเคิล และเปลือกข้าวโพด ได้ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาลักษณะขี้เถ้าที่ปรากฏของวัสดุทดแทน
วัสดุทดแทน
ขีเ้ ถ้า

ลักษณะขีเ้ ถ้าที่ปรากฏ

กระดาษสี

ลักษณะขี้เถ้าที่เบา ลอยตัวได้ง่าย เป็ นชิ้นเล็ก ไม่คง
รู ปทรงเดิมของวัสดุ

กระดาษรี ไซเคิล

ลักษณะขี้เถ้ายังคงรู ปทรงเดิมของวัสดุ ไม่เป็ นผง
ขี้เถ้าไม่ลอยตัว

เปลือกข้าวโพด

ลักษณะขี้เถ้าที่ละเอียด มีเส้นใยของวัสดุหลงเหลืออยู่
เล็กน้อย ขี้เถ้าไม่ลอยตัว

จากตารางที่ 3 พบว่า ลักษณะขี้เถ้าที่ปรากฏของวัสดุทดแทนทั้ง 3 ชนิด กระดาษสี มีลกั ษณะขี้เถ้า
มีลกั ษณะที่เบา ลอยตัวได้ง่าย เป็ นชิ้นเล็ก ไม่คงรู ปทรงเดิมของวัสดุ กระดาษรี ไซเคิล มีลกั ษณะขี้เถ้ายังคงรู ปทรง
เดิมของวัสดุ ไม่เป็ นผงขี้เถ้าไม่ลอยตัว และ เปลือกข้าวโพด มีลกั ษณะขี้เถ้าที่ละเอียด มีเส้นใยของวัสดุหลงเหลืออยู่
เล็กน้อย ขี้เถ้าไม่ลอยตัวเนื่ องจากเส้นใยที่เปลือกข้าวโพดว่าเป็ นแหล่งของเส้นใยที่มีศกั ยภาพ ซึ่ งค้นพบว่าเส้นใย
เซลลูโลสธรรมชาติที่ได้มาจากต้นข้าวโพดมีโครงสร้างและสมบัติเหมาะสมสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม สิ่ งทอและ
อุตสาหกรรมอื่นๆ (ภัทราวดี, 2561)
2. การประดิษฐ์ ดอกไม้ จันทน์ รูปแบบต่ างๆ
คัดเลือกวัสดุทดแทนที่คุณภาพดีที่สุดจากการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทดแทนในการทาดอกไม้จนั ทน์
นามาทาดอกไม้จนั ทน์ท้ งั 3 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบดอกกุหลาบ รู ปแบบดอกบัว และ รู ปแบบดอกพุดซ้อน (ดังแสดง
ในรู ปที่ 3)
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(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 3 การประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์รูปแบบต่างๆ (ก) ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์ รู ปแบบดอกกุหลาบ (ข) ผลิตภัณฑ์
ดอกไม้จนั ทน์ รู ปแบบดอกบัว และ (ค) ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์ รู ปแบบดอกพุดซ้อน
จากรู ปที่ 3 พบว่า ในการผลิตดอกไม้จนั ทน์น้ นั สามารถผลิตได้หลากหลายรู ปแบบ ตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของเจ้าภาพ โดยลักษณะของดอกไม้จนั ทน์เป็ นการประกอบกลีบของดอกไม้ตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ
ซ้อนเรี ยงกันเป็ นชั้นๆจนเกิดเป็ นรู ปทรงดอกไม้ตามที่ตอ้ งการ ซึ่งจากรู ปที่ 3 เห็นได้วา่ ลักษณะของดอกไม้จนั ทน์ท้ งั
3 รู ปแบบมีลกั ษณะเป็ นช่อ ซึ่งเรี ยกว่า ดอกช่อเชิญ หรื อ ช่อประธาน แต่หากดอกไม้จนั ทน์มีลกั ษณะเป็ นดอกเดียว
ไม่ได้เข้าช่อ จะเรี ยกว่า ดอกเดี่ยว
3. การวิเคราะห์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์
จากการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลิตภัณฑ์ดอกไม้จนั ทน์ พบว่า ดอกไม้จนั ทน์รูปแบบดอกบัวมีตน้ ทุนการผลิตน้อย
ที่สุด โดยมีตน้ ทุน เฉลี่ยต้นทุนในการผลิตพบว่า ดอกไม้จนั ทน์รูปแบบดอกบัว 1 ดอก เท่ากับ 2.11 บาท นามาหาค่า
โสหุ้ยร้อยละ 35 และกาไรร้อยละ 30 ของราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่ 3.06 บาท ดังนั้น ต้นทุนในผลิ ต
ดอกไม้จนั ทน์รูปแบบดอกบัว เพื่อจัดจาหน่ ายโดยประมาณชิ้ นละ 4 บาท และหากมีการผลิตเพื่อจัดจาหน่ายใน
ปริ ม าณมากสามารถนาเครื่ องผลิตดอกไม้จันทน์มาใช้ในกระบวนการผลิตร่ วมด้วยได้ ซึ่ งการใช้เครื่ องมือใน
กระบวนการผลิ ตจะสามารถช่ วยลดต้นทุ นค่ าแรง และเวลาในการผลิต ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ ไ ด้มี มาตรฐาน จาก
ผลงานวิจยั ของอานวย (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่ องผลิตดอกไม้จนั ทน์เพื่อวิสาหกิจชุมชนวัดไผ่โสมนริ นทร์ ซึ่ง
เป็ นเครื่ องผลิตดอกไม้จนั ทน์แบบกึ่งอัตโนมัติมีหลักการทางานขึ้นลงของหัวปั๊ มด้วยการเปลี่ยนแรงจากแรงแนว
วงกลมเป็ นแรงในแนวเส้นตรงขึ้นลง ทาให้ผผู ้ ลิตดอกไม้จนั ทน์สามารถทางานได้รวดเร็ วยิ่งขึ้นและลดกาลังคนใน
การผลิต ซึ่งส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลงด้วย
สรุปผล
ผลการศึกษาการเผาไหม้ของวัสดุทดแทนในการทาดอกไม้จนั ทน์ พบว่า กระดาษสี มีความเหมาะสมในการ
นามาใช้เป็ นวัสดุทดแทนในการทาดอกไม้จนั ทน์ เนื่องจาก กระดาษสี มีการเผาไหม้ที่เร็ว มีเปลวไฟต่า ไฟลุกลามไป
ทัว่ วัสดุค่อนข้างเร็ วควันไม่มีกลิ่นฉุ น ไม่มีกลิ่นสารเคมี มีจานวนควันไม่มาก ลักษณะขี้เถ้ามีสีเทาอ่อน น้ าหนักเบา
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ลอยตัวได้ง่าย เป็ นชิ้นเล็ก ไม่คงรู ปทรงเดิมของวัสดุ นอกจากนี้ กระดาษสี ยงั มีสีให้เลือกสรรอีกมาก หาซื้ อได้ง่าย
ตามท้องตลาด ราคาของวัตถุดิบไม่สูง ซึ่งเมื่อนามาผลิตเป็ นดอกไม้จนั ทน์มีตน้ ทุนในการผลิตโดยประมาณ 3 บาท/
ชิ้น แต่ท้ งั นี้ ในการผลิตดอกไม้จนั ทน์สามารถใช้กระดาษในการผลิตได้หลากหลายชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ นกระดาษจาก
ฟางข้า ว ดอกไม้จันทน์จากกระดาษคราฟ ซึ่ ง ดอกไม้จันทน์ที่ ผลิตจากกระดาษคราฟจะมีล ักษณะใกล้เคียงกับ
ดอกไม้จนั ทน์จากกระดาษสี แต่จะสามารถผลิตดอกไม้จนั ทน์ได้เป็ นสี น้ าตาลเพียงสี เดียว ไม่สามารถสร้างลวดลาย
หรื อทาให้ดอกไม้จนั ทน์มีสีสันที่หลากหลายได้เช่นเดียวกันกับดอกไม้จนั ทน์ที่ผลิตขึ้นมาจากกระดาษสี ซึ่งกระดาษ
ที่นิยมนามาใช้ในการผลิตดอกไม้จนั ทน์น้ นั จะนิ ยมใช้กระดาษขนาดตั้งแต่ 55 – 80 แกรมตามความเหมาะสมและ
รู ปแบบของดอกไม้จนั ทน์
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การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมสมัยสาหรับผลิตภัณฑ์ ชุมชน
: กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้ า จังหวัดพัทลุง
Development and packaging design contemporary for community product
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.) พัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมสมัยสาหรับการพัฒนาภาพลักษณ์
และเพิ่มมูลค่าสิ นค้าแก่ชุมชน กลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง 2.) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มี ต่อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง โดยศึกษากับกลุ่มผูผ้ ลิตปลาดุกร้าในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง จานวน 25 ราย ใช้การ
เลือกแบบการเจาะจง และ ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป จานวน 400 คน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็ บ รวบรวม ข้อมู ล เป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ได้แก่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับปลาดุกร้า จานวน 3 รู ปแบบ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตปลาดุกร้า มีความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบที่ 3 สู งสุ ด โดยมีลกั ษณ์เป็ น
กล่องกระดาษแข็งแรง มีหูหิ้ว เหมาะสาหรับเป็ นของฝากและง่ายต่อการขนส่ ง และเมื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องรักษาสิ นค้าภายในได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ ตัวบรรจุ
ภัณฑ์มีความแข็งแรงเหมาะสมกับสิ นค้าด้านใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถเพิ่ม มูลค่าให้กบั
สิ นค้า/การสื่ อความหมายโดยรวมตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
คาสาคัญ: การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมสมัย การเพิ่มยอดจาหน่าย
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Abstract
The purpose of this research is to study 1.) Develop and design contemporary packaging to improve the
image and add value to the community for the catfish basket production group Phatthalung province 2.) Study the
level of consumer satisfaction that catfish basket packaging Phatthalung province. Study with 25 groups of catfish
producers in Phatthalung province, selected by specific and consumers 400 people using accidental sample
selection. Data were collected by questionnaires. The statisticalanalysis included percentage, mean and standard
deviation. The researcher design and develop the packaging for 3 types of catfish basket.
The results of this research revealed that. Catfish Producer Group It has the highest demand for packaging in
the 3rd form. It looks like a strong cardboard box with a handle, suitable for souvenirs and easy to transport. And
when assessing consumer satisfaction with packaging, it was found that Their satisfaction was at a high level, with
an average of 4.30. The item with the highest average value is that the packaging can protect the goods inside. The
average value is 4.65, followed by the packaging that is strong and suitable for the product in use. has an average
value of 4.54 and the packaging can increase The value to the product / the overall interpretation meets the purpose.
has an average of 4.46
Keyword: Development and packaging design, contemporary packaging, increase sales
บทนา
ปลาร้าของชาวใต้ คือ ปลาที่มีการถนอมอาหารด้วยการหมักดองโดยใช้เกลือ และการตากแดด เป็ น
ผลิตภัณฑ์มีเนื้ อสัมผัสนิ่มและมีกลิ่นหมัก กระบวนการหมักดังกล่าว เรี ยกว่าการทาร้า ซึ่งในภาคใต้ ปลาที่นิยมนามา
ทาร้า ได้แก่ ปลาโสด ปลากะพง ปลาจวด ปลาบอก (ปลากระบอก) ปลาท่องเที่ยว ปลาดุกเป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ปลาดุกร้ามีส่วนประกอบสาคัญที่แตกต่างจากปลาร้าของชาวใต้ชนิดอื่น คือ ปลาดุกร้า มีการใช้น้ าตาลเป็ น
ส่ วนประกอบหลักในการหมัก จึงทาให้ปลาดุกร้ามีรสชาติเฉพาะตัวที่มีความกลมกล่อม มีท้ งั รสเค็มและรสหวาน
รวมทั้งมีกลิ่นหมักที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า การเรี ยกชื่อปลาร้าในภาคใต้ก็จะเรี ยก
ตามชนิดของปลา เช่น ปลาดุกร้า ปลาบอกร้า เป็ นต้น (ปลาดุกร้าพัทลุง,2556) การทาปลาดุกร้าในจังหวัดพัทลุงเป็ น
การนาทรัพยากรที่มีในชุมชนท้องถิ่นมาแปรรู ปให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมีความสอดคล้องกับศักยภาพของ
ชุมชน ซึ่งวิธีการนี้ยอ่ มทาให้ก่อเกิดแนวทางการพัฒนาไปสู่ ความอย่างยัง่ ยืนที่แท้จริ ง สาหรับจังหวัดพัทลุงนับได้วา่
เป็ นแหล่งผลิตปลาดุกร้าที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง แหล่งผลิตปลาดุกร้าที่สาคัญของจังหวัด คือ บริ เวณรอบ
ๆ ทะเลน้อย ซึ่งอยูใ่ นเขต ตาบลทะเลน้อย และตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน สาหรับการทาปลาดุกร้าในจังหวัด
พัทลุงนั้น เป็ นอีกหนึ่งผลผลิตที่เป็ นการส่ งเสริ มอาชีพแก่ชุมชนจากทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น และยังเป็ น
ผลิตภัณฑ์ในโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดอีกด้วย ปัจจุบนั มีหน่วยงานเข้ามามีบทบาทช่วยดูแล
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ในด้านการผลิตให้ได้มาตรฐานในการแปรรู ป เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและยังสามารถส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศได้อีกด้วย แต่ดว้ ยสี สันและรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าที่ไม่สวยงาม ทาให้ผเู ้ ลือกซื้อสิ นค้าบาง
คนไม่กล้าตัดสิ นใจซื้อ ทาให้โอกาสในการที่จะสามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ลดลง ทั้งที่นกั ท่องเที่ยวหรื อผูม้ าเยือน
จังหวัดพัทลุงสามารถเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเป็ นของฝากหรื อของกานัลในโอกาสต่าง ๆได้ การออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทของฝาก จึงมีบทบาทสาคัญไม่นอ้ ยต่อการดึงดูดความสนใจของผูซ้ ้ือ และความรู ้สึกของผูร้ ับ
รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อเสนอแก่นกั ท่องเที่ยว ให้ซ้ือกลับไปเป็ นของฝาก ถ้าสิ นค้าดังกล่าว
ได้รับความนิยมในวงกว้างก็สามารถนาออกขายในตลาดที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน หรื ออาจส่ งขายไปยังต่างประเทศได้ ถ้า
สามารถจะควบคุมคุณภาพ การผลิต และมีวตั ถุดิบที่มากพอ พร้อมทั้งกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่สามารถจะ
วางแผนงานการผลิตได้ (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2548)
ดังนั้น บรรจุภณ
ั ฑ์จึงถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญกลยุทธ์หนึ่ งทางการตลาด บรรจุภณ
ั ฑ์มีบทบาทที่สาคัญยิ่งต่อ
ผูผ้ ลิตสิ นค้า เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์ทาหน้าที่ส่งเสริ มการขาย กระตุน้ ยอดขายให้เพิ่มขึ้น
ในเวลาเดียวกันมีโอกาส
ลดต้นทุนสิ นค้า อันจะนาไปสู่ยอดกาไรสูงซึ่งเป็ นเป้าหมาย ของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี (สุกฤตา หิรัณยชวลิต
, 2554) ผูจ้ าหน่ายจึงสามารถเพิม่ ยอดขายสิ นค้าด้วยกลยุทธ์การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญทางด้านการตลาด
ที่เปรี ยบเสมือนกับการมีพนักงานขายเงียบ (The silent salesman) เข้ามาช่วยส่งเสริ มให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับ และเกิด
การจดจาจนพัฒนากลายเป็ นความจงรักภักดีในตราสิ นค้า (Brand loyalty) ที่ผูซ้ ้ื อมีต่อตราสิ นค้าในที่สุด (สิ นีนาถ
เลิศไพรวัน, 2537) “การพัฒนาและออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ร่วมสมัย เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสิ นค้าแก่
ชุมชน : กรณี ศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง” ผูว้ ิจยั จึงมุ่งเน้นแก้ปัญหาต่าง ๆ ของบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม ในด้านน
1) บรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบเดิม ไม่สามารถตอบสนองประโยชน์ดา้ นโครงสร้าง (การใช้งาน) เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์รูป
แบบเดิม ใช้ถุงพลาสติกใส ไม่มีความแข็งแรงมากนัก มีปัญหาทางกายภาพเมื่อระยะเวลาการบรรจุภณ
ั ฑ์ผ่านไป
ระยะเวลาหนึ่ง ความชื้นเริ่ มเข้าไปภายในถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาให้อาหารดูไม่น่ารับประทาน ลูกค้าไม่กล้าซื้อเพราะกลัว
เป็ นสิ นค้าเก่าหรื อสิ นค้าที่หมดอายุ และบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบเดิม ไม่สามารถเอื้ออานวยความสะดวกในการจับ หิ้วถือ
นาพาที่เหมาะสมได้ดว้ ยตัวบรรจุภณ
ั ฑ์เอง โดยต้องอาศัยใส่ ในถุงพลาสติกให้สิ้นเปลืองอีกชั้น 2) บรรจุภณ
ั ฑ์รูป
แบบเดิมไม่สามารถตอบสนองประโยชน์ดา้ นการตลาด เนื่องจาก บรรจุภณ
ั ฑ์เดิมยังใช้เป็ นถุงพลาสติกใสเย็บด้วย
แม็กติดป้ ายสิ นค้าที่เป็ นกระดาษปริ้ นมาติดหน้าถุง หรื อไม่มีการติดป้าย ตราสัญลักษณ์ของสิ นค้า ไม่เหมาะสมใน
การทาการตลาด หรื อบางผูผ้ ลิตยังไม่มีตราสิ น ค้า นอกจากนี้ บรรจุภณ
ั ฑ์เดิมขาดเอกลักษณ์ของชุมชนที่เหมาะสม
กับการเป็ นสิ นค้าของฝากที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม ยังขาดความสวยงาม น่ามอง
ด้านการออกแบบกราฟฟิ กที่ แสดงบนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่เหมะสม ไม่สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ภายใน ที่จะช่วย
ส่ งเสริ มให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อของผูซ้ ้ือ
จากปัญหาดังกล่าวคณะผูว้ ิจยั จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของ “การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมสมัย
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสิ นค้าแก่ชุมชน : กรณี ศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง” เนื่องจากบรรจุ
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ภัณฑ์ที่ดีเป็ นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า สามารถเพิ่มยอดจาหน่ายให้แก่ชุมชน
มีการนาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในชุมชนมาใช้ให้เกิดการจดจาแก่ผซู ้ ้ือ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมสมัยสาหรับการพัฒนาภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสิ นค้าแก่ชุมชน
กลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มี ต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
การพัฒ นาและออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ์ร่ ว มสมัย เพื่ อ พัฒ นาภาพลัก ษณ์ แ ละเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้า แก่ ชุ ม ชน :
กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง เป็ นการวิจยั และพัฒนา กระบวนการวิจยั เชิง ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง ตามสภาพการณ์โดยใช้การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และการมีส่วนร่ วมกิจกรรม โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลชุมชนผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง ด้วยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์
สนทนากลุ่ม การสังเกต และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการผลิตปลาดุกร้า
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั โดยใช้หลักการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ให้ความสาคัญต่อโครงสร้าง บรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านกราฟิ กของบรรจุภณ
ั ฑ์ (บุษรา สร้อยระย้า , ชมภูนุช
เผื่อนพิภพ, ดวงกมล ตั้งสถิตพร, อัชชา ศิริพนั ธุ์, และประพาฬภรณ์ ธีรมงคล: 2556)ดาเนินการออกแบบร่ าง (Sketch
design) โดยจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus group) จากสมาชิกชุ มชนผูผ้ ลิตปลาดุกร้าในพื้นที่ทะเลน้อย
จัง หวัดพัท ลุง ประกอบด้วยกลุ่ม ผูป้ ระกอบการชุ มชน จานวน 6 กลุ่ ม รวมทั้ง ตัวแทนจากหน่ วยงานภาครั ฐ ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ จากนั้นผูว้ ิจยั ดาเนินการออกแบบร่ างบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสัญลักษณ์สินค้า ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผูป้ ระกอบการชุมชน อัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น และนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อรับคาแนะนาและปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะ จานวน 3 แบบ
ขั้นตอนที่ 3 เลือกแบบที่ได้รับการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาผลิตและทดลองใช้ จาหน่าย
ในร้านขายของฝาก
ขั้นตอนที่ 4 สารวจความพึงพอใจ (Survey method) โดยทดลองจาหน่ายในร้านขายของฝากบริ เวณทะเลย
น้อยและร้านขายของฝากในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ เนื่ องจากไม่ทราบจานวน ของประชากร ผูว้ ิจยั จึงใช้สูตร
การหากลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran (1953)
P(1 − P)Z2
n=
d2
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โดย
n
P

คือ
คือ

Z

คือ

d

คือ

จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการสุ่ม
เท่ากับ .05
ระดับความมัน่ ใจที่ 0.05 เท่ากับ 1.96
(ความเชื่อมัน่ 95%) >> Z = 1.96
ระดับความเชื่อมัน่ 95%
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05

แทนค่าจากสูตรดังกล่าว
n=

(.05)(1− .5)1.962
.052

= 384.16

ได้จานวนประชากร 384 คน โดยมีระดับความมัน่ ใจ ร้อยละ 5 และระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ 400 คน
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรั บ
ปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 สอบถามรู ปแบบด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ แบบปลายเปิ ด
การตรวจสอบความถู ก ต้องของเครื่ องมื อ โดยผูท้ าการศึ ก ษาได้น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเสนอต่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เนื้ อหา
และภาษาที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผูต้ อบแบบสอบถาม และสามารถครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา
ด้วยการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 มาใช้เป็ นข้อ
คาถาม และนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ตามวิธี
ของครอนบรัค Cronbach (1953) โดยมีผลรวมค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
เกณฑ์การแปลผล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร ตามหลักของ John W.Bast (1970) ดังต่อไปนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับปลา
ดุกร้า จังหวัดพัทลุง ระดับมากที่สุด
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ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับปลา
ดุกร้า จังหวัดพัทลุง ระดับมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับปลา
ดุกร้า จังหวัดพัทลุง ระดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับปลา
ดุกร้า จังหวัดพัทลุง ระดับน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับปลา
ดุกร้า จังหวัดพัทลุง ระดับน้อยที่สุด
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษา
การพัฒ นาและออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ์ร่ ว มสมัย เพื่ อ พัฒ นาภาพลัก ษณ์ แ ละเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้า แก่ ชุ ม ชน :
กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมสมัยสาหรับการพัฒนาภาพลักษณ์ และเพิม่ มูลค่ าสิ นค้ าแก่ ชุมชน
กลุ่มผลิตปลาดุกร้ า จังหวัดพัทลุง
1.1 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
จากการศึกษาข้อมูลการผลิตปลาดุกร้า โดยการผลิตปลาดุกร้าส่ วนใหญ่ผลิตและจาหน่ายโดยสมาชิกใน
พื้นที่ชุมชนบ้านทะเลน้อย โดยใช้วตั ถุดิบและแรงงานในชุมชน ทั้งนี้ ได้พบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์เดิมของกลุ่มผูผ้ ลิตปลา
ดุกร้า มีรูปแบบไม่หลากหลาย ไม่สวยงาม ไม่สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ ไม่มีการสะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน
และทาจากวัสดุที่เป็ นพลาสติกใสและกระดาษ ซึ่งในการพัฒนา บรรจุภณ
ั ฑ์ในครั้งนี้ จึงมีส่วนสาคัญในการสร้าง
เอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า รวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มอาชี พกลุ่มผูผ้ ลิตปลาดุกร้า ให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของพื้นที่ชุมชน รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อมา
ประยุกต์ ออกแบบให้บรรจุภณ
ั ฑ์สะท้อนความเป็ นพื้นที่มากที่สุด เมื่อได้ขอ้ มูลต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จึงได้นา
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ มาพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า สาหรับชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยจาก
การศึกษาพบว่า พื้นที่จงั หวัดพัทลุงมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของพื้นที่มากมาย เช่น เอกลักษณ์ทางด้านอาหารที่
ได้รับการขึ้นทะเบี ยนสิ นค้า GI คือ ข้าวสังข์หยด ปลาดุกร้า เอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น หนังตะลุง
มโนราห์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ที่มาของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่ ผูว้ ิจยั สะท้อนการออกแบบจากเอกลักษณ์โดด
เด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม คือ เครื่ องแต่งกายของมโนราห์ ซึ่งประกอบด้วยลวดลายและโทนสี ของเครื่ องแต่งกาย
ชุดมโนราห์ และตัวอักษรบนบรรจุภณ
ั ฑ์ซ่ ึงมาที่มาจากท่าราต่าง ๆ ของมโนราห์
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รู ปที่ 1 ตัวอย่างรู ปแบบแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม

รู ปที่ 2 patternบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า 1

รู ปที่ 3 ต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า 1
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รู ปที่ 4 pattern บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า 2

รู ปที่ 5 ต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า 2
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รู ปที่ 6 pattern บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า 3

รู ปที่ 7 ต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า 3
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รู ปที่ 8 ภาพรวมต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
1.2 ผลสรุ ปแนวคิดในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผูว้ ิจยั ได้เข้าศึกษาข้อมูลการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า กลุ่มชุมชนบ้านทะเล
น้อย จังหวัดพัทลุง แบบที่ 1 แบบที่ 2 และ แบบที่ 3 โดยการนัด หมายผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่อสัมภาษณ์ ได้นาภาพการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า กลุ่มชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ประกอบการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบทั้ง 3 ท่านได้ให้ขอ้ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า กลุ่มชุมชนบ้านทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง ดังนี้
1. มีความเป็ นไปได้ในการนาบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าได้
2. การสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้จริ งในบรรจุ
ภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า กลุ่มชุมชนบ้านทะเลน้อยแบบที่ 3 ดูมีคุณค่า น่าซื้ อ
สาหรับเป็ นของฝากของที่ระลึก และสะดวก ง่ายต่อการขนส่ง
1.3 รู ปแบบความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ของกลุ่มผูผ้ ลิตปลาดุกร้า ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
กลุ่มผูผ้ ลิตปลาดุกร้า ชุมชนบ้านทะเลน้อย มีความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบที่ 3 สู งสุ ด โดยมีลกั ษณ์
เป็ นกล่องกระดาษแข็งแรง มีหูหิ้ว เหมาะสาหรับเป็ นของฝากและง่ายต่อการขนส่ ง
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2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ ปลาดุกร้ า จังหวัดพัทลุง
การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ ปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง จานวน 289 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.25 อยู่ใ นช่ วงอายุ 31-40 ปี จานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.00 อาชีพประกอบธุรกิจ ส่ วนตัว จานวน 161 คน คิด
เป็ นร้อยละ 40.25 รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 ในส่วนของระดับความพึง
พอใจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
̅)
รายการ
(𝒙
1. สามารถปกป้องรักษาสิ นค้าภายใน
4.65
2. สามารถตรวจพิจารณาสิ นค้าภายในบรรจุภณ
ั ฑ์
4.25
3. รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการบริ โภค
4.32
4. มีขนาดที่สามารถพกพาได้สะดวก
4.22
5. เปิ ดบริ โภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก
4.35
6. การสื่ อความหมายโดยรวมตรงตามวัตถุประสงค์
4.46
7. การใช้สีที่มีความหมายเหมาะสมกับอัตลักษณ์พ้นื ที่
4.21
8. ตัวบรรจุภณ
ั ฑ์มีความแข็งแรงเหมาะสมกับสิ นค้าด้านใช้งาน
4.54
9. บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถเพิม่ มูลค่าให้กบั สิ นค้า
4.46
10. ข้อมูลบนตัวบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสม
3.62
11. บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ออกแบบ สามารถใช้งานได้จริ ง
4.23
ภาพรวม
4.30

S.D.
0.47
0.36
0.69
0.68
0.72
0.50
0.64
0.50
0.48
0.48
0.62
0.55

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

2. อภิปรายผล
จากผลการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง กลุ่มผูผ้ ลิตปลาดุกร้า ชุมชนบ้านทะเล
น้อย มีความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบที่ 3 สูงสุด โดยมีลกั ษณ์เป็ นกล่องกระดาษแข็งแรง มีหูหิ้ว เหมาะสาหรับ
เป็ นของฝากและง่ายต่อการขนส่ง และเมื่อประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ บรรจุภณ
ั ฑ์ สามารถ
ปกป้องรักษาสิ นค้าภายในได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ ตัวบรรจุภณ
ั ฑ์มีความแข็งแรงเหมาะสมกับสิ นค้า
ด้านใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถเพิ่ม มูลค่าให้กบั สิ นค้า/การสื่ อความหมายโดยรวมตรง
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ตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่ ง สุ ฑามาศ ยิ้มวัฒนา และคณะ (2564) กล่าวว่า องค์ประกอบของการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ด้า นบรรจุ ภัณฑ์และตราสิ นค้าชุ มชนจากเอกลักษณ์ ท ้องถิ่ นนั้น ประกอบด้วย 1. คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการปรับปรุ ง ผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐานของสิ นค้าชุมชน (มผช) 2. ลักษณะทางกายภาพของ
สิ นค้า ลักษณะ ภายนอกที่ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้จากประสาทสัมผัสและเกิดความพึงพอใจเลือกซื้ อ 3. ราคา ความ
เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ ผูบ้ ริ โภคที่มอบให้แก่ผูข้ ายยอมรั บได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้รับ 4. ตรา
สิ นค้า สิ่ งที่สร้างความน่ าเชื่ อถือและจดจา ได้โดยเป็ นที่ยอบรับของกลุ่ม แสดงถึงเอกลักษณ์ที่มี ความสาคัญของ
กลุ่มผูผ้ ลิต 5. การพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์ กระบวนการในการออกแบบภาชนะหรื อสิ่ งที่ ใช้ในการห่ อหุ ้มสิ นค้า และ
อณั ญ ญา กรรณสู ต (2562) ท าการออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้า มาส์ ก หน้ า ผงทองค าส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์โอท็อปสมุนไพร กุสุมา พบว่า เป้ าหมายหลักของการศึกษาวิจยั อยู่ที่การขยายความรู ้
เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบการวัดตัวแปรหรื อมิติทางการเพิ่มมูลค่า
ออกเป็ น 6 ตัวแปร ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ใช้สอย (FT), ด้านคุณค่าของวัสดุ (MT), ด้านความงาม (AT), ความ
เชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์ (RT), ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (OT), ความพึงพอใจในด้านราคา (PT) และยังหาผลรวม
ของความพึงพอใจต่อการ เพิ่มมูลค่า ซึ่ งเป็ นผลรวมของตัวแปรต่าง ๆ = FT, MT, AT, OT, RT และ PT เพื่อดูว่าตัว
แปรเหล่านี้
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการเพิ่มมูลค่าอย่างไร โดยพบว่าผลรวมของตัว
แปรทั้ง 6 ตัว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก จากผลวิจยั นี้ อาจชี้ได้ว่า ตัวแปรการเพิ่มมูลค่ารวมดังกล่าว
สามารถใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ ในขณะที่ วิวฒั น์ จันทร์กิ่งทอง และคณะ (2561) พัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์และป้ายฉลากเครื่ องแกงตามือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตาบลลานข่อย อาเภอ ป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง
พบว่าความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อบรรจุภณ
ั ฑ์และป้ ายฉลากเครื่ องแกง ตามือ มีความพึงพอใจต่อบรรจุ
ภัณฑ์และป้ายฉลากอยู่ในระดับมาก โดยด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในความสามารถ ปกป้องรักษา
สิ นค้าภายในมากที่สุด ในขณะที่ดา้ นป้ายฉลาก ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอในรู ปแบบและสี สัน สวยงาม สร้างความน่า
จดจามากที่สุด
สรุปผล
จากผลการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง กลุ่มผูผ้ ลิตปลาดุกร้า ชุมชนบ้านทะเล
น้อย มีความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ในรู ปแบบที่ 3 สู งสุ ด โดยมีลกั ษณ์เป็ นกล่องกระดาษแข็งแรง มี หูหิ้ว เหมาะ
สาหรับเป็ นของฝากและง่ายต่อการขนส่ง และเมื่อประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่า มี ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ บรรจุภณ
ั ฑ์
สามารถปกป้องรักษาสิ นค้าภายในได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือ ตัวบรรจุภณ
ั ฑ์มีความแข็งแรงเหมาะสม
กับสิ นค้าด้านใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ บรรจุ ภณ
ั ฑ์สามารถเพิ่ม มูลค่าให้กับสิ นค้า /การสื่ อความหมาย
โดยรวมตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
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ข้อเสนอแนะ
1. ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร รวมถึงปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จะได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มประชากรที่ทาการศึกษา และเพื่อให้
ได้ความพึงพอใจสูงสุ ดที่ผใู ้ ช้ประโยชน์หรื อชุมชนสามารถนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาไปประยุกต์ใช้ได้ในโอกาส
ต่อไป
2. ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ควรทาการสร้างแนวคิดด้านการออกแบบกราฟฟิ กตราสัญลักษณ์ควบคู่ไปกับ
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ย โดยให้ความสาคัญของชื่อสิ นค้า ตราสิ นค้า และภาพประกอบสิ นค้าเพื่อผูบ้ ริ โภคได้
รู ้จกั ผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ให้เป็ นที่จดจา โดยสื่ อถึงสิ นค้าด้วยรู ปภาพที่ชดั เจน และจัดวางได้สวยงาม
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การออกแบบเครื่ องแต่ งกายสาหรับสุ ภาพสตรีรูปแบบปาร์ ตแี้ วร์ ที่สะท้ อนเอกลักษณ์
ของชนเผ่าอาข่ า อาเภอแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Costume Design for Ladies in a Partywear Style that Reflects the Identity of the
Akha Tribe, Mae Fha Luang District, Cheang rai Province
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บทคัดย่อ
วัฒนธรรมด้านสิ่ งทอเป็ นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ต่างๆที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย สิ่ งทอของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ของชุมชนนั้นได้เป็ น
อย่างดี กลุ่มชาติพนั ธุ์จึงมีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตนที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านวัฒนธรรม
ด้านสิ่ งทอ การศึ กษางานวิจยั ในครั้ งนี้ ได้นาเอาแนวความคิดและ การออกแบบลวดลายผ้าของชนเผ่าอาข่า
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มาทาการประยุกต์ออกแบบร่ วมสมัย ด้วยการเลือกใช้ลวดลายผ้าปักและสี ที่ชน
เผ่าอาข่าใช้ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาถึงคติความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชนเผ่าอาข่าผ่านผลงานศิลปะการปักผ้า
ที่เป็ นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาช้านาน ในการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาลวดลายผ้าปักประจาชนเผ่าอา
ข่า 2) เพื่อออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ และ 3) เพื่อออกแบบเครื่ องแต่งกายสุ ภาพสตรี ในรู ปแบบปาร์ต้ ีแวร์ ดาเนินการ
วิจยั โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ กล้องถ่ายภาพ แบบสัมภาษณ์ และตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของลายผ้าปั ก
เทคนิ ค และสี เพื่อนามาใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์และนาไปออกแบบเป็ นเครื่ องแต่งกายสุ ภาพสตรี
รู ปแบบปาร์ ต้ ีแวร์ ในช่วงอายุ 18-25 ปี มีวิธีดาเนิ นการวิจยั คือ ศึกษาภาคเอกสาร ลงพื้นที่ภาคสนามที่อาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลและทาการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์และออกแบบชุดสุ ภาพสตรี
รู ปแบบปาร์ต้ ีแวร์จากผ้าพิมพ์ที่ได้ออกแบบลวดลายไว้ ผลการศึกษาลวดลายผ้าของชนเผ่าอาข่าจากกลุ่มตัวอย่าง 10
ลวดลายคือ ลายอาก่อ ลายถ่อง ลายลาเถ่ ลายอาลูละโอ ลายลาพาเนบะ ลายพะดื่อ ลายชิมิจาคุ ลายพาย ลายโจวพะ
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และลายอาอู่โลหมะ พบว่าลวดลายจะเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตที่เลียนแบบจากธรรมชาติสามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปและ
สิ่ งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยสอดแทรกคติความเชื่อที่มีความหมายที่ดีไว้ในลวดลาย เทคนิคที่ใช้ในการทาคือ
การปั ก และการตัดต่ อผ้า สี ที่ นิย มใช้คื อสี แดง สี น้ า เงิ น สี เหลื อง สี ข าว และสี ดา การออกแบบเครื่ องแต่งกาย
สุ ภาพสตรี รูปแบบปาร์ ต้ ีแวร์ ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ การออกแบบเครื่ องแต่งกายโดยการใช้
ลวดลายผ้าพิมพ์ที่ทาการคัดเลือกลายลาเถ่กบั ลายชิมิจาคุมาผสมผสานเพื่อสร้างเป็ นลวดลายใหม่ และโดยการใช้
เทคนิคการปักลงบนเครื่ องแต่งกาย อย่างละ 5 ชุด รวมเป็ น 10 ชุด
คาสาคัญ: ชนเผ่าอาข่า เอกลักษณ์ชนเผ่าอาข่า รู ปแบบปาร์ต้ ีแวร์
Abstract
Textile culture is valuable wisdom of various ethnic groups living in Thailand. Ethnic textiles can reflect
beliefs. Traditions, traditions, way of life, the way of life of the community are very good. Ethnic groups, therefore,
have unique identities that can be expressed in a concrete way through textile culture. This research study has
applied the concepts and designs of cloth patterns of the Akha tribe. Mae Fah Luang District Chiang Rai. Let's
apply contemporary design by choosing embroidery patterns and colors used by the Akha tribe. which the
researcher has studied the beliefs The way of life of the Akha tribe through the art of embroidery is a wisdom that
has been passed down for a long time. The objectives of this research were 1) to study the embroidery patterns of
the Akha tribe, 2) to design printed fabric patterns, and 3) to design ladies' costumes in the form of party wear. The
research was conducted by using research tools such as a camera, interview form, and analysis table of the
composition of embroidery designs and colors. To be used in the design of printed fabric patterns and to design a
ladies' party wear dress in the age of 18-25 years. There is a way to conduct research. study the document Field
trips to Mae Fah Luang District Chiang Rai analyze data Summarize the results and design a printed fabric pattern
and design a ladies party wear style dress from the printed fabric that has been designed with the pattern. The results
of a study of fabric patterns of Akha tribes from a group of 10 samples were Akor pattern, Thong pattern, Late
pattern, Alulao pattern, Lapaneba pattern, Padue pattern, Shimijaku pattern, Pi pattern, Chowpa pattern and ah
metal pattern Found that the pattern is a geometric pattern that mimics nature that can be seen in general and
everyday objects. by inserting a belief that has a good meaning. The techniques used to make it are embroidery and
fabric cutting. The most popular colors are red, blue, yellow, white, and black. This lady’s party wear design can
be divided into two parts. Latte and shimijaku patterns are combined to create a new pattern. and by using the
technique of embroidering on the costumes, 5 sets each, totaling 10 sets.
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Keyword: Akha tribe, Akha tribe identity, Partywear style
บทนา
วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทยจะมีลกั ษณะที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สามารถ
บ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนได้อย่างชัดเจน แต่ละชนเผ่าจะมีลวดลาย เทคนิค และการใช้สีสรรเป็ นของตนเองได้รับ
การสื บทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นรวมถึงการพัฒนาลวดลายควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมอย่างต่อเนื่ องเช่นเดียวกับ
เผ่าอาข่าที่มีรูปแบบเครื่ องแต่งกายและลวดลายที่มีเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อเนื่ องกันมาตั้งแต่โบราณรวมถึงการสร้าง
ลวดลายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมีแรงบันดาลใจมาจากสิ่ งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมสอก
คล้องกับ เบญจวรรณ วงศ์ค า(2546) กล่า วว่า อาข่า เป็ นกลุ่ม ชาติ พ ันธุ์ หนึ่ งที่ มี วิถี ชี วิ ต ผูก พันกับธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม มีขนบธรรมเนี ยม ประเพณี พิธีกรรม อันเป็ นวัฒนธรรมที่ใช้ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน ชนเผ่าอาข่า
เป็ นกลุ่มชนที่ มีอาณาจักรอิ สระอาศัยอยู่ที่ตน้ แม่น้ าไท่ฮั่วซุ ยในทิ เบตต่อมาถูกชนชาติ อื่นรุ กรานจึ งถอยร่ นลงมา
จนถึงประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ชาวอาข่าเป็ นคนร่ าเริ ง รักอิสระ ไม่มีภาษาเขียนเป็ นของตนเองจึงถ่ายทอด
เรื่ องราวผ่านทางดนตรี ศิลปะ บทเพลง ตลอดจนการปั กผ้าที่มีลวดลายสัญลักษณ์ที่งดงามบนเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
ประจาชนเผ่า(ศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน), 2557) จากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของลวดลาย
ผ้า ปั ก ของเผ่า อาข่ า น ามาสู่ ก ารออกแบบลวดลายผ้า และเครื่ อ งแต่ ง กายส าหรั บ สุ ภ าพส ตรี รู ป แบบปาร์ ต้ ี แ วร์
กลุ่มเป้ าหมายช่วงอายุ 18-25 ปี โดยนาเอาลักษณะของลวดลาย เทคนิ ค และสี มาใช้ในการออกแบบเพื่อเป็ นการ
ขยายโอกาสทางการตลาดให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการ การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาลวดลาย
ผ้าปักประจาชนเผ่าอาข่า 2) เพื่อออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ และ 3) เพื่อออกแบบเครื่ องแต่งกายสุภาพสตรี ในรู ปแบบ
ปาร์ต้ ีแวร์
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กา การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

ศึกษาศิลปะภูมิปัญญาการปัก
เทคนิค การใช้สี
คติความเชื่อ

อัตลักษณ์ลวดลายผ้าของชน
เผ่าอาข่า

ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า
พิมพ์และผ้าปัก
ผลงานการออกแบบเครื่องแต่ง
กายสุภาพสตรี

การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์
และผ้าปัก
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
สุภาพสตรี

รู ปที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีการศึกษา
วิธี ก ารศึ ก ษาแบ่ งได้เป็ น 3 ส่ วนคื อ 1)การศึ ก ษาภาคเอกสาร 2)ภาคสนามที่ อาเภอแม่ฟ้ าหลวง จังหวัด
เชียงราย และ 3)การออกแบบ โดยมีกระบวนการคือ
การศึ ก ษาภาคเอกสารเป็ นการรวบรวมข้อมูล ของประวัติความเป็ นมาของชนเผ่าอาข่า ลวดลายผ้าปั ก
เทคนิค การใช้สีในงานผ้าปัก รู ปแบบเครื่ องแต่งกายปาร์ต้ ีแวร์ กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นสตรี อายุ 18-25 ปี
ภาคสนามเป็ นการลงพื้นที่ ที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เก็บข้อมูลด้านลวดลายผ้าปั ก เทคนิ คการ
ทา และการใช้สี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และถ่ายภาพ
การออกแบบ นาข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาทั้งสองขั้นตอนมาทาการคัดเลื อกลวดลายผ้าปั กแบบเจาะจง
จานวน 10 ลายเพื่อทาการวิเคราะห์ใน 3 หัวข้อคือ 1) องค์ประกอบของลวดลายผ้าปัก 2) เทคนิค และ 3) สี นาผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าและเครื่ องแต่งกายสาหรับสุ ภาพสตรี รูปแบบปาร์ ต้ ีแวร์ จานวน 10 ชุด
โดยการใช้ลวดลายผ้าพิมพ์จานวน 5 ชุด และการใช้เทคนิคการปักจานวน 5 ชุด
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าลวดลายผ้าปั กของชนเผ่าอาข่ามีอยู่ด้วยกัน 3 หมวด คือ 1)ลวดลายผ้าปั กพื้นฐาน 2)
ลวดลายผ้าปักดั้งเดิม และ 3) ลวดลายผ้าปักแบบประยุกต์ โดยมีรูปแบบลวดลายทั้งหมด 32 ลวดลายจากทั้ง 3 หมวด
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ลวดลายผ้าปั กพื้นฐาน เป็ นลายสาหรั บผูฝ้ ึ กหัดปั กผ้าขั้นต้นซึ่ งสตรี อาข่าทุกคนต้องเรี ยนรู ้ วิธีการปั ก
ผ้าลายพื้นฐานได้แก่ ลายเส้นตรง(ค้องเถ่) ลายกากบาท(กุย้ ยะเต๊อะ) ลายก้างปลา(กุยะ) ลายซิกแซก(ผ่าอีเมียจอ) ลาย
ซิกแซก(อาคือเซอพุ) ลายอาก่อ(เส้นทาง) และลายพาเนเบะ(แถบผ้าสี ต่อกัน)
2. ลวดลายผ้าปักดั้งเดิมสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มลาย ได้แก่ 2.1 กลุ่มลายอาลูเหม่ลา้ (ผีเสื้ อ)เป็ นการปักลาย
ด้วยการใช้ผา้ เป็ นตัวปักใช้เข็มกับด้ายสอยยึดติดกับผ้าชิ้นล่างปิ ดทับด้วยเส้นไหมพรมประกอบด้วยลายปักผีเสื้ อ(ละ
ฉ่ อง) ลายแถบแฉกครึ่ งเดียวหรื อปั กผีเสื้ อข้างเดียว(ละเถ่) ลายลิ้นผีเสื้ อ(อาลูละโอ) 2.2 กลุ่มลายปักไขว้มีลกั ษณะ
เทคนิ คการปั กแบบครอสติซโดยแบ่งได้เป็ นกลุ่มลายปั กไขว้ที่ได้จากธรรมชาติประกอบด้วยลายภูเขา(หมี่เบอะ
ลาฉึ ง) ลายหนวดผีเสื้ อแบบปั ก(อาลูเหม่ลา้ ล้าโอ๊ะ) ลายดอกดาวเรื อง(อะเพีย เพียะเย๊อะ) และลายชิมิจาคุ(ดอกว่าน
แสงอาทิตย์) และกลุ่มลายปักไขว้รูปทรงเรขาคณิ ตประกอบด้วยลายสามเหลี่ยมชนกัน(โจ้วเย๊อะ) ลายสามเหลี่ยม
(พะดื่อ) ลายถ่อง(กลอง) และลายลูกเต๋ า(พาย)
3. ลวดลายผ้าปั กแบบประยุกต์ เป็ นลวดลายที่ผสมผสานกันระหว่างลวดลายดั้งเดิมกับลวดลายใหม่ที่ได้
จากสิ่ งที่พบเห็นในชีวิตประจาวันใช้เทคนิคการแบบปักครอสติซ ประกอบด้วยลวดลายสามเหลี่ยมใบพัด (ผะเด๊อะ)
ลายดอกไม้(อาแย๊ะ) ลายลูกศร(กาเมียอูดู) ลายรอยเท้าสุ นขั (อาคือเผ๊ยะยะ) ลายใบเฟิ ร์น(ดับเปี๊ ยะอับผา) ลายก้นกบ
(ผะเด๊อะ เมียจอง) ลายโจวพะ(ดิกหญ้า) ลายชิมิจาดุ(ดอกว่านแสงอาทิตย์) ลายหัวใจ(หน่ึงมา) ลายหมวกผูช้ ายอาข่า
(อูฉอ้ ง) ลายตะขาบ(ยะหม้าจีเซะ) ลายต้นไม้(อาโบ๊ะ) ลายเกสรดอกไม้(อาเหยะอูดู) และลายดาว(อากือ)
จากลวดลายทั้งหมดคัดเลือกลวดลายแบบเจาะจงจานวน 10 ลาย ได้แก่ ลายอาก่อ(เส้นทาง) ลายถ่อง(กลอง)
ลายลาเถ่(แถบแฉกครึ่ งเดียว) ลายอาลูละโอ(ลิ้นผีเสื้ อ) ลายพาเนบะ(แถบผ้าสี ต่อกัน) ลายพะดื่อ(สามเหลี่ยม) ลายชิมิ
จาคุ(ดอกว่านแสงอาทิตย์) ลายพาย(ลูกเต๋ า) ลายโจวพะ(ดอกหญ้า) และลายอาอู่โลหมะ(ขาแมงมุม) ทาการวิเคราะห์
3 ส่วนคือ 1) องค์ประกอบของลวดลายผ้าปัก 2) เทคนิค และ 3) สี ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
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ลายอาก่อหรื อลายเส้นทาง ลวดลายถ่องหรื อลายกลอง ลายลาเถ่หรื อลายแถบแฉก
ครึ่ งเดียว

ลายพะดื่อหรื อ
สามเหลี่ยม

ลายดอกแสงอาทิตย์หรื อ
ลายชิมิจาดุ

ลายพายหรื อลายลูกเต๋ า

ลายอาลูละโอ หรื อ
ลายลิ้นผีเสื้ อ

ลายพาเนบะหรื อ
แถบผ้าสีต่อกัน

ลายโจวพะหรื อ
ลายดอกหญ้า

ลายอาอู่โลหมะหรื อ
ลายขาแมงมุม

รู ปที่ 2 : ลวดลายผ้าปักเผ่าอาข่าที่นามาทาการวิเคราะห์ 10 ลาย
นาลวดลายทั้ง 10 ลายมาทาการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาลวดลายผ้าพิมพ์และลายปั กขึ้นใหม่โดยใช้แนวทางจาก
ลวดลายที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของเผ่าอาข่า และทาการออกแบบชุ ดสุ ภาพสตรี รูป แบบปาร์ ต้ ี แวร์ จานวน 10 ชุด เป็ น
ลวดลายผ้าพิมพ์ 5 ชุด ลวดลายปัก 5 ชุด
ตารางที่ 1 สรุ ปการวิเคราะห์ลวดลายผ้าปักชนเผ่าอาข่าจานวน 10 ลาย
เกณฑ์ การวิเคราะห์

แยกส่ วนของลวดลายผ้าปักอาข่า

1.ลายอาก่อ(เส้นทาง)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี

การวิเคราะห์
ลายปั กพื้นฐานที่ เป็ นลายแรกของการฝึ กสาหรับ
ผูห้ ญิงชาวอาข่า
เทคนิ คการปั กคือ การปั กเส้นด้ายต่อกันแบบซ้าย
ไปขวาและขวาไปซ้าย ไขว้กันไป มาในรู ปแบบ
สลับ ขึ้ น ลง มี ลัก ษณะการปั ก เป็ นเส้ น ทแยง 45
องศา เป็ นเส้นตรงตลอดแนว
สี ที่ใช้ในการปั กคือสี ขาว สี เขียว สี ม่วงมีสีดาเป็ นสี
พื้น
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ตารางที่ 1 สรุ ปการวิเคราะห์ลวดลายผ้าปักชนเผ่าอาข่าจานวน 10 ลาย (ต่อ)
เกณฑ์ การวิเคราะห์

แยกส่ วนของลวดลายผ้าปักอาข่า

2.ลายถ่อง(กลอง)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี

การวิเคราะห์
ลักษณะลวดลายเป็ นลายสามเหลี่ยมปลายแหลม
ชนกันคล้ายลักษณะรู ปทรงของกลองยาวที่เป็ น
เครื่ องดนตรี ประจาชนเผ่าเป็ นลายโบราณ
เทคนิคการปักคือการปักเป็ นเส้นคล้ายกับการเนา
แบบถี่ ๆ ให้เป็ นรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าหันปลาย
แหลมชนกัน ตกแต่ ง ลวดลายภายในกลองเป็ น
เส้นหลากสี
สี ที่ใช้ในการปักคือสี แดง สี เหลืองและสี ขาว มีสี
ครามเป็ นสี พ้นื
เป็ นลายโบราณมีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยก
ปูนมาแบ่งครึ่ งได้รูปทรงสามเหลี่ยมทรงสูง
เทคนิคการปักคือตัดผ้าเป็ นรู ปสามเหลี่ยมทรงสูง
ใช้ด้า ยยึดให้อยู่ติดกับ ผ้า พื้ นนาเส้ นไหมพรมสี
ต่ า งๆมาเดิ น เส้ น ยึ ด ติ ด ผ้า และท าให้ เ กิ ด มิ ติ ใ น
ลวดลายเป็ นการเย็บผ้าปะติด
สี ที่ใช้ในการปักคือ สี แดง สี ชมพู สี เหลือง และสี
ครามเข้มเป็ นสี พ้นื
เป็ นลายโบราณที่มีอยู่ในผ้าแถบทุกผืนมีลกั ษณะ
เป็ นรู ปสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า (ตั ว ผี เ สื้ อ)ผสมกั บ
สามเหลี่ยม(ลิ้นผีเสื้ อ)เปรี ยบดังผีเสื้ อดูดน้ าหวาน
จากธรรมชาติ
เทคนิ คการปั กคือตัดผ้าผืนบนรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
แล้วตัดข้างในเป็ นลายดังภาพนาผ้าพื้นมาเย็บติด
ใช้เส้นไหมพรมมายึดขอบลายโดยรอบทาให้เป็ น
ลายที่มีมิติ
สี ที่ใช้ในการปักคือ สี แดง สี ชมพู สี เหลือง และสี
ครามเข้มเป็ นสี พ้นื

3.ลายลาเถ่(แถบแฉก
ครึ่ งเดียว)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี

4.ลายอาลูละโอ(ลิน้
ผีเสื้ อ)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี
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5.ลายพาเนบะ
(แถบผ้าสี ต่อกัน)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี

เป็ นลายโบราณที่นิยมนาผ้าหลากสี มาต่อกันนิยม
น ามาใช้ พ ั น ที่ แ ข้ ง สวมใส่ กั บ ชุ ด ประจ าเผ่ า
ประกอบกับลวดลายอื่น ๆ
เทคนิ คการปั กคือการนาผ้าผืนยาวหลากสี มาต่อ
กันเป็ นผืนผ้า
สี ที่ใช้ในการปักคือ สี แดงอมส้ม สี เหลือง สี คราม
และสี ดา

6.ลายพะดื่อ
(สามเหลี่ยม)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี

เป็ นลายโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ลักษณะของ
ลายเป็ นสามเหลี่ยมด้านเท่าเรี ยงซ้อนติ ดกันตลอดแนวผ้า นิ ย ม
นาไปใช้ดา้ นหลังเสื้ อสตรี
เทคนิ คการปั กคือการปั กด้วยเส้นไหมพรมสี ชมพูอมม่วงเป็ นรู ป
สามเหลี่ ย มก่อ นแล้ว ค่ อ ยปั ก ลายตรงกลางที่ ส้ ม กับ สี เ ขี ย วเป็ น
สามเหลี่ยมติดกัน
สีที่ใช้ในการปักคือ สีส้ม สีชมพูอมม่วง สี เขียว และสีดา

8.ลายพาย(ลูกเต๋ า)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี

เป็ นลายโบราณที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกเต๋ าภายใต้กรอบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีการสลับสีหลากหลายสี
เทคนิคการปั กคือการปั กผ้าเป็ นลักษณะกากบาทต่อเนื่ องกันเป็ น
รู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัสตั้งแต่ 2x2 ช่องขึ้นไปขึ้นอยู่กบั ขนาดของลูกเต๋ า
ที่ตอ้ งการ
สี ที่ใช้ในการปั กคือ สี แดง สี ชมพู สี เหลือง และสี ครามเข้มเป็ นสี
พื้น

9.ลายโจวพะ(ดอก
หญ้า)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี

เป็ นลายดั้งเดิ มมีลกั ษณะคล้ายดอกหญ้าที่ ข้ ึน อยู่ตามชายทุ่งมี 3
ชายมีกา้ นเดียว
เทคนิคการปักคือปั กด้วยด้ายเส้นเดียวเป็ น 3 แฉกแล้วปั กแบบเนา
เป็ นก้านประมาณสามช่อง
สีที่ใช้ในการปักคือ สีเหลือง สีส้ม สีฟ้า และสีคราม

สี
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เกณฑ์ การวิเคราะห์

แยกส่ วนของลวดลายผ้าปักอาข่า

การวิเคราะห์
เป็ นลายโบราณมี รู ป แบบคล้า ยขาของแมงมุ ม หรื อ ตัว เอ็ ม ใน
ภาษาอังกฤษต่อเนื่องกันไปเป็ นแถวตลอดแนว
เทคนิ ค การปั ก คื อ ปั ก เป็ นเส้ น ทแยงขึ้ น ลงเป็ นเส้ น หยัก ขนาด
เท่าๆกันสลับสีในแต่ละช่องเดินเส้นเส้นไหมพรมสี
สีที่ใช้ในการปั กคือ สีขาว สี ชมพู สีเหลือง และสี ครามเป็ นสี พ้นื

10.ลายอาอู่โลหมะ(ขา
แมงมุม)
องค์ประกอบของลาย
ปักอาข่า
เทคนิค
สี

จากการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ว่าลวดลายผ้าปั กของเผ่าอาข่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ตอ้ งพบเห็นในทุกวันหรื อเป็ นประจา บางลายแฝงไปด้วยความหมายที่ดี
สามารถแบ่งได้เป็ น 1. ลวดลายจากธรรมชาติ ได้แก่ ลายอาลูละโอ(ลิ้นผีเสื้ อ) ลายชิมิจาคุ(ดอกว่านแสงอาทิตย์) ลาย
โจวพะ(ดอกหญ้า ) ลายอาอู่โลหมะ(ขาแมงมุม) 2. ลวดลายจากขนบธรรมเนี ยมประเพณี หรื อสิ่ ง ที่ พ บเห็ นใน
ประจาวัน ได้แก่ ลายอาก่อหรื อลายเส้นทาง ลวดลายถ่องหรื อลายกลอง ลายพาย(ลูกเต๋ า) 3. ลวดลายจากรู ปทรง
เรขาคณิ ต ได้แก่ ลายลาเถ่(แถบแฉกครึ่ งเดียว) ลายพาเนบะ(แถบผ้าสี ต่อกัน) ลายพะดื่อ(สามเหลี่ยม) เทคนิคในการ
ปักสามารถแบ่งได้เป็ น 2 เทคนิคคือ แบบปักและตัดต่อผ้า สี ที่ใช้จะเน้นใช้สีในโทนร้อนที่มีความสดให้ความรู ้สึก
สดใส ร่ าเริ ง สนุกสนานซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของงานชนเผ่า ส่ วนของการออกแบบแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนคือ การ
ออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงมา 2 ลาย ได้แก่ ลายชิมิจาคุ(ดอกว่านแสงอาทิตย์)ที่แฝงไว้
ด้วยความหมายที่ดีคือ นาความสุ ขความเจริ ญ โชคลาภมาให้แก่ผสู ้ วมใส่ กบั ลายลาเถ่(แถบแฉกครึ่ งเดียว)เป็ นลายที่
ได้รับความนิยมมีอยูใ่ นทุกชุดของเผ่าอาข่า และการออกแบบชุดสาหรับสุ ภาพสตรี รูปแบบปาร์ต้ ีแวร์จานวน 10 ชุด
ได้ผลการออกแบบดังนี้

ลายพิมพ์ผา้ ต่อกัน 4 ช่องลาย

ลายพิมพ์ผา้ 1 ช่องลาย
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รู ปที่ 2 : ผลการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากการผสมผสานลายชิมิจาคุ(ดอกว่านแสงอาทิตย์)กับลายลาเถ่(แถบแฉก
ครึ่ งเดียว)

ชุดปาร์ต้ ีแวร์แบบทางการลายปักสาหรับ
กลางคืน

ชุดปาร์ต้ ีแวร์แบบทางการลายพิมพ์
(สาหรับกลางวัน

รู ปที่ 3 : ผลการออกแบบชุดปาร์ต้ ีแวร์สาหรับสุ ภาพสตรี ช่วงอายุ 18-25 ปี
อภิปรายและสรุปผล
การนาเอาลวดลายผ้าปักของชนเผ่าอาข่ามาทาการออกแบบใหม่คือการนาเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ประเทศ
ไทยมีอย่างมากมายล้นเหลือมาทาให้เกิดมูลค่าทางการตลาด ด้วยการเพิ่มรู ปแบบลวดลายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุ ง สร้างโอกาสทางการตลาดในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความสนใจในเรื่ องของงานชนเผ่าแต่อาจไม่ชอบสวมใส่ ผา้
ที่เป็ นรู ปแบบดั้งเดิม การนาลวดลายมาประยุกต์ข้ ึนใหม่ดว้ ยการออกแบบลวดลายและวิธีการที่แตกต่างจากเดิมจึง
เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแตกต่างแต่ยงั คงกลิ่นอายของความเป็ นอาข่าถือเป็ นการออกแบบตามแนวคิด
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์อ ย่า งหนึ่ ง พร้ อ มกับ การแปรรู ป ผลงานให้เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ทิ ศ ทางอย่า งเป็ นรู ป ธรรม
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาลวดลายผ้าปักประจาชนเผ่าอาข่า 2) เพื่อออกแบบลวดลายผ้า
พิมพ์ และ 3) เพื่อออกแบบเครื่ องแต่งกายสุ ภาพสตรี รูปแบบปาร์ ต้ ีแวร์ สามารถสรุ ปผลได้วา่ ลวดลายผ้าปักอาข่าจะมี
ลวดลายที่มาจากธรรมชาติ ลวดลายจากขนบธรรมเนี ยมประเพณี หรื อสิ่ งที่พบเห็นในประจาวัน และลวดลายจาก
รู ปทรงเรขาคณิ ต ลวดลายที่ได้มีความงดงามนิ ยมใช้วสั ดุปักเป็ นเส้นด้ายฝ้ ายและไหมพรม ส่ วนผ้าพื้นจะใช้ท้ งั ผ้า
ฝ้ายและผ้าปักครอสติส ลักษณะของรู ปแบบลวดลายจะเรี ยบง่ายไม่ซบั ซ้อนแต่มีความละเอียดในขนาดของลายที่มี
ขนาดเล็กเรี ยงกันเป็ นแถวตามแนวนอนอย่างมีระเบียบ เทคนิคที่ใช้ในการปักมี 2 วิธีคือ การปักและการตัดต่อผ้าทา
ให้เกิดมิติของลวดลายเหมือนกับลายสามมิติที่มีความนูนเป็ นแบบนูนต่า และสุ ดท้ายคือการใช้สีในงานปักผ้าใช้สี
โทนร้ อนมี ค วามสดใส สว่า ง ให้ค วามรู ้ สึ ก สนุ ก สนาน ร่ าเริ ง เหมื อนกับอากาศที่ อยู่บ นเขา ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของจินตนา อินภักดี( 2558) ได้ทาการศึกษาลวดลายผ้าปักอาข่า : กรณี ศึกษาบ้านอาข่า ห้วยโป่ ง อาเภอแม่
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แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ชาวอาข่ าได้รับการสื บทอดวิธีการปั กผ้ามาจากบรรพบุรุษโดยปั กผ้าเพื่อสวมใส่ เอง
เนื่องจากการปักผ้าเป็ นงานฝี มือที่ตอ้ งใช้เวลาในการปักนานจึงไม่นิยมปักเพื่อจาหน่าย การจินตนาการลายปักมาจาก
ธรรมชาติที่อยูร่ อบตัว เช่น ผีเสื้ อ นก ภูเขา ดอกไม้ และต้นไม้ เป็ นต้น ลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของผ้าปัก
อาข่า ได้แก่ ลายผีเสื้ อ(ลายอาลูเหม่ ล่า) ซึ่ งใช้เทคนิ คการปั กและการสอย ส่ วนลายปั กอื่น ๆ ที่ใช้เทคนิ คการปั ก
ลักษณะไขว้เป็ นรู ปกากบาท วัสดุที่ใช้ในการปั กได้แก่ ไหมพรมเส้นเล็ก ด้ายโทเร และผ้าสี สาหรับแต่งลาย นิยมใช้
สี แดงในการปั ก สาหรับการจัดหมวดหมู่ลวดลายปั กแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ลายพื้นฐาน ลายดั้งเดิม และลายประยุกต์
การออกแบบได้ผลงานการออกแบบ 2 ส่ วนคือ ลวดลายผ้าพิมพ์และชุดรู ปแบบปาร์ต้ ีแวร์สาหรับสุ ภาพสตรี ช่วงอายุ
18-25 ปี ที่นาเอาเอกลักษณ์ของลวดลายปักอาข่ามาใช้ในการออกแบบลวดลายจานวน 1 ลายทาเป็ นลายผ้าพิมพ์บน
ผ้าสังเคราะห์ดว้ ยระบบการพิมพ์ดิจิทอลและนาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ชุดสุ ภาพสตรี จานวน 5 ชุด และเป็ นลายปั ก
จานวน 5 ชุด
จากลวดลายที่ ท าการศึ ก ษารวมถึ ง สี ที่ ใ ช้ใ นการปั ก ผ้าประกอบกับการพิ จารณาถึ งสภาพภูมิ ศาสตร์ ของ
ถิ่นอาศัยที่มีอากาศค่อนข้างเย็นเนื่ องจากอยุ่บนเขาทาให้ลกั ษณะของผลงานที่ออกมาจึงมีความสดใสเพื่อให้รู้สึกถึง
ความอบอุ่นยามเมื่อได้มอง ในส่ วนของลวดลายก็พบว่ามีพ้ืนฐานมาจากธรรมชาติสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวพบเห็นได้ง่าย
ไม่มีความซับซ้อนบ่งบอกได้ถึงความเป็ นกลุ่มคนที่เรี ยบง่ายและเป็ นระเบียบ บริ สุทธิ์ซ่ ึงเป็ นสิ่ งที่มีเสน่ห์ที่หาได้ยาก
ในสังคมปัจจุบนั
ข้อเสนอแนะในการวิจัย คื อ ควรมี ก ารออกแบบสอบถามกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจใน
รู ปแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์วา่ ตรงกับความต้องการในระดับใดมีขอ้ เสนอแนะอย่างไรเพื่อใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาอย่างมีนยั สาคัญ
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บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์น้ ี เพื่อวิเคราะห์ รู ปแบบ เนื้ อหาสาระ หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา องค์ประกอบศิลป์
สัญลักษณ์ในการแสดงออกภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในกาสร้างสรรค์
แนวเรื่ องจิตรกรรมไทยธรรมชาติ จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น และเพื่อให้เกิดการรับรู ้
ถึงภาพจิตรกรรมไทยธรรมชาติ นาไปสู่หลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา และธรรมชาติของโลก
จากการวิเคราะห์ตีความรู ปแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้นที่โดดเด่นแนวธรรมชาติ
อาทิเช่น ภาพต้นไม้ดอกไม้ รากไม้ โขดหิ นพืชพรรณ ของจิตรกรรมฝาผนังวัดสุ วรรณารามราชวรวิหาร วัดบวร
นิ เวศวิหาร การวิเคราะห์ตีความสู่ การสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยธรรมชาติ ในรู ปแบบจิตรกรรมฝาผนังร่ วมสมัยที่
แสดงออกเรื่ องราวของธรรมชาติเป็ นหลัก สื่ อถึงหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนา ผลการศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง
สมัย รั ต นโกสิ นทร์ ต อนต้น สู่ ก ารสร้ า งสรรค์งานจิ ต รกรรมไทยธรรมชาติ เป็ นการพัฒ นางานจิ ต รกรรมไทย
ธรรมชาติ 2 มิติ เพื่อให้ผคู ้ นได้เห็นได้รับรู ้ และเข้าใจธรรมชาติ ที่แสดงถึงหลักธรรมคาสอน กฎไตรลักษณ์สิ่งสาคัญ
แห่ งธรรมชาติ อนิ จจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความทนอยู่ไม่ได้) อนัตตา (ความไม่ใช่ตวั ตน) เสมือนการเกิด แก่
เจ็บ ตาย ที่ไม่มีอะไรคงที่คงทนจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตามกาลเวลาผ่านความงามทางศิลปะ
คาสาคัญ: จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ สร้างสรรค์ จิตรกรรมไทยธรรมชาติ
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Abstract
The aims of this study were 1) to analyze the format, content, Buddhist principles and teachings and artistic
elements and symbols in the mural presentation in of the Early Rattanakosin period, 2) to produce a creative
knowledge base of Thai nature-focused painting concepts from the study of painting in the Early Rattanakosin
period and 3) to raise awareness of how Thai nature-focused paintings present Buddhist lessons via the world of
nature.
The main interpretation made through an analysis surveying the Early Rattanakosin period was that
outstanding natural theme such as paintings of trees, flowers, roots of trees, rocks, and plants centered in the murals
at Wat Suwannaram Ratchaworawihan, and Wat Bowonnniwet Vihara illustrated tales expounding the main
principles of Buddhism.
The results of the study of Early Rattanakosin period of Thai nature-focused painting were the [twodimension Thai crucial painting development for the audience to appreciate and even deeply understand nature.
They also represented Buddhist concepts and doctrines such as the three profound aspects of existence:
impermanence (Anicca), non-self (Anatta) and Dukkha (dissatisfactoriness). The experience of life as birth, aging,
sickness and death, in which there is “nothing permanent”, flows and changes all the time, and this passes through
the beautiful scenery of painting in the Early Rattanakosin period.
Keywords : Wall painting in the Rattanakosin period, create, Natural Thai Painting
1. บทนา
ธรรมชาติทาให้เกิดแรงบันดาลใจ ผูว้ ิจยั มีความสนใจในเรื่ องราวของต้นไม้ความเอนอ่อน ความสมบูรณ์
ของธรรมชาติ และความลึกลับของธรรมชาติที่น่าค้นหา ธรรมชาติที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและฟื้ นฟูคืนสู่
สภาพเดิมได้โดยระบบของตัวเอง ธรรมชาติที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรื อฟื้ นฟูคืนสู่ สภาพเดิมได้เมื่อ
ถูกทาลายก็จะหมดสภาพไป เช่น ถ้ า น้ าตก เกาะ แก่ง หาดทราย ทะเลสาบ หนอง บึง และแหล่งที่มีซากดึกดาบรรพ์
เป็ นต้น ธรรมชาติ ในความหมายอย่างกว้างที่สุด เทียบเท่ากับโลกธรรมชาติ โลกภาพภาพ หรื อโลกวัตถุ ธรรมชาติ
หมายถึง ปรากฏการณ์ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่าอะตอมไปจนถึงจักรวาล
ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในสังคมไทย ซึ่งมีลกั ษณะเด่น คือ ความเป็ นอยู่และ
การด ารงชี วิ ต ของคนไทยที่ ไ ด้ ส อดแทรกไว้ใ นผลงานที่ ส ร้ า งสรรค์ ข้ ึ น โดยเฉพาะศิ ล ปกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นศาสนาประจาชาติของไทย อาจกล่าวได้วา่ ศิลปะไทยสร้างขึ้นเพื่อส่ งเสริ มพุทธศาสนา เป็ น
การเชื่อมโยงและโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา ภาพไทย หรื อ จิตรกรรม
ไทย จัดเป็ นภาพเล่าเรื่ องที่เขียนขึ้นด้วยความคิดจินตนาการของคนไทย มีลกั ษณะตามอุดมคติของกระบวนงานช่าง
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ไทย ช่างไทยสมัยโบราณมักจะเขียนภาพ โดยไม่บอกนามให้ปรากฏ การสื บค้น ศิลปิ นไทยที่เป็ นครู ช่างจึงยาก
ลาบาก เท่าที่บอกเล่าจากปากต่อปากพอ จะจากล่าวขานได้บา้ งก็คือ ครู คงแป๊ ะกับครู ทองอยู่ที่เขียนภาพ ไทยอย่าง
วิจิตรภายในพระอุโบสถวัด สุ วรรณนาราม บางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร ก่อน หน้าครู ท้ งั สองคิดว่าช่างไทย เขียน
ด้วย ความศรัทธาทางศาสนา อุทิศเวลาความสามารถ เพื่อผลกรรมดีของตนที่สร้าง ไว้เพื่อบุญในภพหน้า ถึงแม้จะ
เขียน ในที่เล็ก ๆ แคบ ๆ มืด ๆ โดยใช้คบไฟส่องเขียน ก็ยงั อดทนพยายามอุทิศเวลาเขียน ได้จนสาเร็จ เช่น ภายในกรุ
พระปรางค์ พระเจดีย ์ ในโบสถ์และวิหารขนาดเล็ก
ครู คงแป๊ ะและครู ทองอยู่ เป็ นจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ที่มีความสามารถทัดเทียมกันและ
มักจะเขียนภาพภายในพระอุโบสถเดียวกันและเขียนอยู่ผนังติดกัน เรื่ องราวที่เขียนเป็ นภาพทศชาติชาดก ครู คงแป๊ ะ
เขียนเรื่ องมโหสถ ส่ วนครู ทองอยู่เขียนรู ปเนมีราช เป็ นการผูกขาดเขียนเรื่ องเดียวเท่านั้น วิธีการเขียนยังคงดาเนิ น
รอยตามแบบแผนโบราณ แต่ลกั ษณะและกรรมวิธีในการเขียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ผลงานของทั้ง 2
ท่าน ที่ไ ด้รับการยกย่องว่ามีความงามเป็ นเยี่ยม คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดสุ วรรณาราม ฝั่ ง
ธนบุรี
การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังนี้ จึงได้วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ของครู คงแป๊ ะและครู ทองอยู่ โดย
เน้นวิเคราะห์ดา้ นเทคนิคการเขียนลวดลาย วิธีการตีความด้านความหมาย การจัดองค์ประกอบของภาพ จึงนาไปสู่
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานชุดนี้ แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ชดั เจน
2. วัตถุประสงค์ ของโครงการงานสร้ างสรรค์
2.1 เพื่อศึกษางานจิตรกรรมไทยที่เขียนด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาภาพโหสถและภาพเนมีราชของครู
คงแป๊ ะและครู ทองอยูว่ ดั วัดสุ วรรณาราม ฝั่งธนบุรี
2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการเขียนจิตรกรรมฝาผนังของครู คงแป๊ ะและเทคนิคการสร้างงานภาพศิลปะจีน
2.3 เพื่อสร้างสรรค์ถึงผลงานจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย ที่แสดงความรู ้สึกถึงความศรัทธา ความอุดมสมบูรณ์
การเกิด แก่ เจ็บตาย
3. วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสร้ างสรรค์ ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ แล้วนาองค์ความรู ้ที่ได้มาสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยแนวธรรมชาติ ในรู ปแบบร่ วมสมัยที่ผสาน
กับ เทคนิ ค และแนวคิ ดส่ วนตัวของผูว้ ิจัย นาเสนอเป็ นภาพจิ ตรกรรมไทยธรรมชาติ เพื่ อเพิ่ ม ความหลากหลาย
น่าสนใจเป็ นการอนุรักษ์งานจิตรกรรมไทยเชิงสร้างสรรค์ให้คงอยูส่ ื บไป ซึ่งขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั มีดงั นี้
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3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาค้นคว้าการศึกษาค้นคว้าวิจยั เชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2
แหล่งข้อมูลด้วยกัน คือ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่
ศึกษาหาข้อมูลภาคสนามจากวัด พิพิธภัณฑ์ และศึกษาผลงานจิตรกรรมของศิลปิ นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาเทคนิ ค
วิธีการ แนวคิด และ การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึก อันจะนามาสู่ การสร้างสรรค์ผลงานวิจยั จากนั้นนาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าทั้งจากข้องมูล ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ มาทาการวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
จากนั้น น าผลการวิ เ คราะห์ ม าสรุ ป ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานสร้ า งสรรค์ ทั้ง ในด้า นรู ป แบบ เทคนิ ค เนื้ อ หา
องค์ประกอบ และวิธีการในการแสดงออกของผลงานเพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นการนาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าในข้างต้นมาแล้วนั้นมาวิเคราะห์หาส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ซึ่งมีขอ้ มูลดังนี้
3.2.1 จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น งานด้านจิตรกรรมยังคงคล้ายสมัยอยุธยา เช่นมีการ
วาดภาพในอาคารที่เป็ นพระอุโบสถ หรื อวิหาร มักจะวาดภาพเทพชุมนุม แต่การใช้สีจะสดและเข้มกว่าสมัยอยุธยา
จิตรกรรมฝาผนังรุ่ งเรื องมากในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ลกั ษณะทางศิลปะมีศิลปะแบบจีนเข้ามาปนบ้าง มีจิตรกรฝี มือเอก
คือ หลวงวิจิตรเจษฎาหรื อครู ทองอยู่ หรื อที่เรี ยกกันว่า "คงแป๊ ะ" มีฝีมือเยีย่ มมาก เช่น ภาพจิตรกรรมที่วดั พระเชตุพล
วิมลมังคลาราม วัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัดอรุ ณราชวราราม จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสิ นทร์ มีวิวฒั นาการ
มาจากการประสมประสานความคิ ดและวิธีการของศิ ลปะสกุ ลช่างอยุธยาและธนบุรี เกิดเป็ นสกุลช่างใหม่ที่ มี
ลักษณะเฉพาะตน เป็ นจิตรกรรมที่มีแบบอย่างศิลปะคลาสสิ ค เน้นเรื่ องกฎเกณฑ์ของแบบศิลปะเคร่ งครัดมาก นิยม
ใช้สีคล้ าเป็ นพื้นหลังของภาพและระบายสี ตวั ภาพด้วยสี นวล ฉากพื้นหลังภาพนิ ยมเขียนเป็ นฉากธรรมชาติและปิ ด
ทองคาเปลวลงบนภาพอย่างมาก วรรณะของสี โดยทัว่ ไปเป็ นสี เย็น มีปริ มาณสี เขียวและสี น้ าเงินในภาพมาก สัดส่ วน
ภาพคนกับสถาปัตยกรรมให้ความสาคัญในเรื่ องขนาดที่สัมพันธ์กบั ความเป็ นจริ ง เป็ นภาพ 2 มิติ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่
3 เป็ นต้น มาเริ่ ม นิ ย มเขี ย นเป็ นภาพ 3 มิ ติ เนื้ อ หาจิ ต รกรรมนิ ย มเขี ย นเรื่ อ งพุ ท ธประวัติ แ ละวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสน สี มาตรัง
ลักษณะจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1 มีแบบแผนการวางภาพที่นิยมกันคือ ลวดลาย เพดาน นิยม
ทาด้วยไม้จาหลัก ลงรักปิ ดทอง ประดับกระจก เป็ นลายดาวจงกลหรื อดาวจอกใหญ่อยู่ตรงกลาง ฝาผนังด้านหน้า
พระประธานนิ ยมเขียนภาพมารผจญ ด้านหลังพระประธานเป็ นภาพไตรภูมิดา้ นข้างทั้ง 2 ด้าน ตอนบนเป็ นภาพ
วิทยาธร เทพชุมนุม ตอนล่างระหว่างช่องประตูหน้าต่าง เขียนภาพพุทธประวัติหรื อทศชาติชาดก บานประตูหน้าต่าง
เขียนภาพทวารบาล ผนังกบประตูหน้าต่างเป็ นภาพทวารบาลหรื อเชี่ ยวกางหรื อลายดอกไม้ร่วง บานแปะประตู
หน้าต่างด้านในมักเป็ นรู ปดอกไม้ร่วง ดอกไม้ประดิษฐ์หรื อเครื่ องแขวน
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สมัยรัชกาลที่ 3 มีจิตรกรรมไทยแบบพระราชนิ ยมเกิดขึ้นด้วย คือ จิตกรรมฝาผนังที่เขียนแบบศิลปะ
แบบจีน เขียนเป็ นรู ปเซี ยนจีนบ้าง เครื่ องโต๊ะบูชา และ ฮก ลก ซิ่ ว ภาพทิวทัศน์ประกอบด้วยท้องฟ้า ต้นไม้ ดอกไม้
สัตว์ ครู คงแป๊ ะและครู ทองอยู่ เป็ นจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ที่มีความสามารถเรื่ องราวที่เขียนเป็ น
ภาพทศชาติชาดก ครู คงแป๊ ะเขียนเรื่ องมโหสถ ส่ วนครู ทองอยูเ่ ขียนรู ปเนมีราช เป็ นการผูกขาดเขียนเรื่ องเดียวเท่านั้น
วิธีการเขียนยังคงดาเนิ นรอยตามแบบแผนโบราณ แต่ลกั ษณะและกรรมวิธีในการเขียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่
แตกต่างกันผลงานของทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงามเป็ นเยี่ยม คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถวัดสุ วรรณาราม ฝั่งธนบุรี
จากการศึกษาผลงานและเทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังในยุครัตนโกสิ นทร์ น้ นั พอสรุ ปได้
ว่าสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังนั้นคือการจัดภาพเรื่ องราวเป็ นตอนๆเดิมจะใช้การแบ่งโดยเส้น
“ คดกริ ด” หรื อ สิ นเทา ต่อมาได้คลี่คลายมาใช้เป็ นเส้นหรื อแนวอาคาร และการจัดภาพมีความแน่นทึบมาก การใช้สี
พื้นก็จะใช้สีแดงหรื อสี อ่อนๆแบบอยุธยา ได้มาเปลี่ยนพื้นเป็ นสี หนักๆและจะนิยมทองลงภาพให้ดูเด่นสว่าง

รู ปที่ 1 ภาพเนมีราช ฝี มือครู ทองอยู่
รู ปที่ 2 ภาพมโหสถ ฝี มือครู คงแป๊ ะ
ที่มา : รัตนโกสิ นทร์. กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530. (ND2835.ก1ป46)
รู ปแบบ งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดสุ วรรณารามมีรูปแบบการจัดภาพเรื่ องราวเป็ นตอนๆ แต่
มีความสัมพันธ์กนั มีความกลมกลืน และการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
เนื้อหา เรื่ องราวที่เขียนเป็ นเรื่ องพระพุทธประวัติและทศชาติชาดก การวางภาพเป็ นไปตามแบบแผนของ
ภาพเขียนสมัยรัตนโกสิ นทร์ และเขียนภาพทวารบาลไว้ตามประตูและหน้าต่างทุกบาน
เทคนิค การเขียนภาพ เขียนพื้นด้วยสี หนัก ทึบ เขียนรู ปตัวคนทับไปบนสี พ้ืนแล้ว จึงระบายสี หรื อปิ ดทองให้
ภาพตัวคนลอยเด่ นขึ้นมา ภาพภูเขา พื้นดิน สายน้ า ใช้สีสดใส และใกล้เคียงธรรมชาติ เป็ นงานจิตรกรรมที่ย งั คง
สภาพสมบูรณ์
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รู ปแบบการจัดวางภาพ วางภาพตามระเบียบของภาพเขี ยนสมัยรัตนโกสิ นทร์ ใช้สีเป็ นสื่ อ ความหมาย เพื่อ
กาหนดบุคลิก ลักษณะและความสาคัญของตัวละครและสถาปั ตยกรรมในภาพ ใช้เส้นสิ นเทาในการแบ่งแยกภาพ
และจัดองค์ประกอบของภาพ
3.2.2 จากการศึ กษาข้ อมูลวิเคราะห์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ วดั สุ วรรณารามและวัด
อรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ข้อมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม รวมทั้งผลงานของศิลปิ นทาให้เกิดแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ งานจิตรกรรมไทยธรรมชาติ โดยได้มีการสื่ อความหมายในการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการวิเคราะห์ออกมาได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพ
ที่

1.

2.

3.

วิเคราะห์ องค์ประกอบ

รู ปทรง

ความหมาย

ต้นโพธิ์

ต้นไม้แห่งการตรัสรู ้ ความเชื่อ ต้นโพธิ์เป็ น
ต้นไม้ศกั ดิ์สิทธิ์ จึงไม่เหมาะสมที่จะปลูกใน
บริ เวณที่พกั อาศัยเพราะหากเจ้าของดูแลได้ไม่
ดีหรื อไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะทาให้เกิดเหตุ
ไม่ดีตามมา

ใบโพธิ์

เป็ นสัญลักษณ์แห่ง “พุทธะ” เพราะเป็ นดัง่
เครื่ องหมายที่บ่งบอกถึง “การรู ้ ตื่น และเบิก
บาน” เหนือกาลเวลา

ป่ าชายเลน

กลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยูใ่ นเขตน้ าลงต่าสุ ดและ
น้ าขึ้นสู งสุ ด บริ เวณตีนเขา อีกความหมายหนึ่ง
หมายถึง สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้
หลายชนิดหลายตระกูล
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ที่

รู ปทรง

ความหมาย

4.

ต้นไม้

พืชยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มีอายุยนื ยาว

5.

แหล่งน้ า
ธรรมชาติ

แหล่งน้ าที่เกิดโดยธรรมชาติเช่น มหาสมุทร
ทะเล แม่น้ า น้ าตก

6.

ดอกไม้

ดอกไม้แต่ละดอกมักมีขนาด รู ปร่ าง และสี สัน
แตกต่างกันไปตามชนิดของพันธุ์พืช

นก

นกชนิดต่างๆ หากิน อยูอ่ าศัยตามต้นไม้
แหล่งน้ าทางธรรมชาติ

ปลา

สัตว์น้ าที่มีมากมายหลากหลายชนิด แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ า

7.

8.

วิเคราะห์ องค์ประกอบ
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3.2.3 การวิเคราะห์ แนวคิดศิลปิ น
รู ปแบบ ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่ วมสมัย
เทคนิค การสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อความหมายที่ชดั เจน การใช้เส้น สี การลงน้ าหนักให้เกิดอารมณ์
และความรู ้สึกที่เกิดขึ้นในงาน
เนื้อหา ศึกษาเรื่ องราวของธรรมชาติ ความงาม ความเชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธา
โดยได้วิเคราะห์แนวคิดศิลปิ น ด้านรู ปแบบ เทคนิค และเนื้อหา เป็ นตารางดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์แนวคิดศิลปิ น
ชื่ อศิลปิ น
รู ปแบบผลงาน
เทคนิค
ผลงานพระพุทธประวัติ การเขียนภาพ เขียนพื้นด้วย
ครู ทองแป๊ ะ
และทศชาติชาดก
สี ห นัก ทึ บ เขี ย นรู ป ตัว คน
และ
ทั บ ไ ป บ น สี พื้ น แ ล้ ว จึ ง
ครู ทองอยู่
ระบายสี หรื อปิ ดทองให้ภาพ
ตัว คนลอยเด่ น ขึ้ น มา ภาพ
ที่ อุโบสถ
ภู เ ขา พื้ น ดิ น สายน้ า ใช้ สี
วัดสุ วรรณาราม
ส ด ใ ส แ ล ะ ใ ก ล้ เ คี ย ง
ธรรมชาติเป็ นงานจิตรกรรม
ที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์
อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ผลงานจิ ต รกรรมไทย น ารู ปแบบความเอนอ่ อ น
พลิ้ ว ไหวของต้น ไม้ แสดง
ชุ ด “จั ก รวาลและ ร่ วมสมัย
ให้เ ห็ น ถึ ง ความสมดุ ล ของ
ความสมดุล”
ธรรมชาติ โดยการใช้เ ส้ น
การลงน้ าหนั ก การเว้ น
ช่ อ งว่ า งให้ ที่ พ้ื น ในงานที่
สมบูรณ์ น่าค้นหา
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เนื้อหา
เรื่ อ งราวที่ เ ขี ย นเป็ นเรื่ อง
พระพุ ท ธประวัติ แ ละทศ
ชาติ ช าดก การวางภาพ
เป็ นไปตามแบบแผนของ
ภ า พ เ ขี ย น ส มั ย
รัตนโกสิ นทร์

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ค ว า ม
สมบูรณ์ ความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดี ย วกัน มี น้ า ใจ แสดง
ถึ ง ค ว า ม รั ก แ ล ะ ค ว า ม
สมดุลของโลก
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ชื่ อศิลปิ น
รู ปแบบผลงาน
ผลงานจิตรกรรม
จาง ต้าเฉียน
ภาพ ดอกท้ อแห่ งฤดู อิมเพรสชันนิสม์
ใบไม้ผลิ

เทคนิค
วาดภาพด้วยเทคนิคหมึกจีน
บ อ ก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ค ว า ม
ประทับใจ มาแสดงออกใน
ผลงาน ที่ แ สดงถึ ง อารมณ์
ความรู ้ สึ ก ของการใช้ ที
แปรง น้ าหนั ก สี ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจน

เนื้อหา
ได้จากความประทับใจใน
ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ จี ง บอกเล่ า
เรื่ อ งราวผ่ า นภาพวาด จึ ง
เป็ นจุดเริ่ มต้นของความคิด
และแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน

3.2 ทฤษฏีที่ใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
1) ทฤษฎีความงาม เป็ นหัวใจของสุนทรี ยวิทยาและสุนทรี ยศาสตร์ เป็ นคุณค่าที่สาคัญของผลงานศิลปะและ
ความงามในธรรมชาติ โดย เพลโต (Plato) กล่าวไว้ว่า ความงามที่แท้จริ งไม่มีอยู่จริ งบนโลกนี้ หากแต่มีอยู่ในโลก
มโนคติ ซึ่ งเป็ นความงามนิ รันดร์ และ อลิสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า ความงามอยู่ที่ความประสานกลมกลืนของ
สัดส่วน ซึ่งจะทาให้เกิดความรู ้สึกผ่อนคลายของประสาท และอวัยวะต่างๆ ซึ่งศิลปิ นสามารถค้นพบความกลมกลืน
แล้วถ่ายทอดลงบนผลงานได้ (กาจร สุนพงษ์ศรี , 2559:99-100)
2) ทฤษฎีการแสดงออกของอารมณ์ภายในของมนุษย์ ประกอบด้วย อารมณ์ ความรู ้สึก และจินตนาการของ
ศิลปิ น ซึ่ ง เบเนเดโต้ โคลเช (Binedeto Croce) กล่าวว่า ศิลปะคือการหยัง่ รู ้ แต่อธิ บายเหตุผลไม่ได้เป็ นการสร้ าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ข้ นึ มา และอาร์ จี คอลลิ่งวูด (R.G. Collingwood) ได้แบ่งงานสร้างสรรค์ไว้ 2 ประเภท คือ
Craft เป็ นงานฝี มือ ไม่สื่ออารมณ์ความรู ้สึก และ Art Proper ผลงานจะสื่ ออารมณ์ความรู ้สึกได้ (สมพร ธุรี, 2553:84)
3) ทฤษฏีประสบการณ์ ( Experience Theory) ประสบการณ์สามารถรับรู ้สัมผัส เติมเต็มได้ตลอดเวลาซึ่ ง
ศิลปิ นทุกคนล้วนมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดที่หลากหลายเป็ นของตนเอง ( สมพร ธุรี.2553: 82 )
4) ทฤษฏีการเลียนแบบ (Imitation) หมายถึงการลอกแบบเลียนแบบถ้าเป็ นด้านศิลปะก็คือการเสนอใหม่
อีกครั้งหนึ่ งซึ่ งหมายถึงการสร้างงานศิลปะเลียนแบบแมวจริ ง ๆ ที่มีอยู่แล้วความคิดเช่นนี้ เป็ นแนวความคิดเก่าที่มี
อยู่มานานเป็ นทฤษฎีโบราณที่เห็นว่าศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาตินนั่ เองซึ่ งความคิดนี้ มีมาตั้งแต่สมัยกรี กโดย
เพลโตนักปราชญ์ชาวกรี กได้ให้ความหมายของศิลปะไว้วา่ ศิลปะคือการเลียนแบบ Art is Imitation
จากทฤษฎี ท้ งั หมดนี้ ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในการสร้ างสรรค์ผลงานวิจยั เป็ นงานจิ ตรกรรมไทยธรรมชาติ ที่
ประสานกลมกลืนกันกับความศรัทธา ความงาม ความดี ลวดลายที่พลิ้วไหวแสดงถึงลายเส้นธรรมชาติ ประสาน
กลมกลืนกับความงามของธรรมชาติในงานที่สร้างสรรค์ข้ นึ
1800

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

3.3 การสร้ างสรรค์ผลงานวิจัย
การศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานวิจยั นี้ ใช้ การเก็บรวบรวบข้อมูลที่ได้จากการศึกษา คือข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) จากเอกสารหนังสื อ บทความ งานวิจยั และงานศิลปะที่ เกี่ย วข้องและข้อมูลทุติย ภูมิ (Secondary
Data) ที่ได้จากการลงพื้นที่ตามแหล่งข้อมูล ศึกษาจากภาพทิวทัศน์ในงานจิตรกรรมฝาผนัง เช่น วัดสุวรรณาราม ,วัด
ดุ สิ ตาราม ,วัดสุ ท ัศ น์ เทพวราราม ศึ ก ษาธรรมชาติ หรื อแหล่ ง ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม ภายในห้องสมุ ดและศึ ก ษาผลงาน
จิตรกรรมร่ วมสมัยของศิลปิ นที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้องการรับรู ้บรรยากาศและอารมณ์ความรู ้สึก ที่จะนามาใช้ ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธี คือ 1.การสัมภาษณ์ โดยมีเครื่ องมือ
เพื่ อใช้ใ นการรวบรวมข้อมู ล คื อ แบบสัม ภาษณ์ แบบไม่มี โครงสร้ าง โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิ ด เพื่ อที่ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์จะสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ โดยการบันทึกเสี ยง การจดบันทึกและการบันทึกภาพ 2. การ
สั ง เกตการณ์ สิ่ ง ที่ เ ป็ นแรงบัน ดาลใจที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ เ กี่ ย วกับ จิ ต รกรรมฝาผนั ง ธรรมชาติ ความคิ ด
ประสบการณ์ต่างๆรอบตัวต่อสังคมและแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิ นโดยการจดบันทึก การบันทึกภาพ ภาพ
ร่ างลายเส้น และการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
นาข้อมูลที่ เก็บรวบรวมที่ เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ มาวิเคราะห์และสรุ ปผล
เพื่อที่จะนาข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ส่ วน ได้แก่ วิเคราะห์งานจิตรกรรมฝาผนัง วิเคราะห์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์แนวคิดศิลปิ นและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์งานศิลปะ นาผลการวิเคราะห์
มาสรุ ปประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิด รู ปแบบ เนื้ อหา องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ได้ พร้อมทั้งสอดคล้อง
กับวัสดุและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ปากกาหมึก
ดา ด่างทับทิมพู่กนั สี ฝุ่น กาว ที่ฉีดน้ า เฟรมผ้าใบ ฯลฯ เพื่อการสร้างสรรค์โดยใช้การวาดลวดลายบนพื้นผิวที่ลอง
สี ดว้ ยด่างทับทิมบนผ้าใบ ด้วยวิธีการใช้เส้น รู ปทรงที่อิสระ เคลื่อนไหว
เฟรมผ้าใบ ฯลฯ เพื่อการสร้างสรรค์โดยใช้การวาดลวดลายบนพื้นผิวที่ลองสี ดว้ ยด่างทับทิมบนผ้าใบ ด้วย
วิธีการใช้เส้น รู ปทรงที่อิสระ เคลื่อนไหว
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การเต็มพื้นเฟรม

การใช้ด่างทับทิบทาสี พ้นื
งาน

เพิ่มน้ าหนักสีพ้นื ขึ้น
เพื่อให้เกิดมิติ แสงเงา

เมื่อได้สีพ้นื หลังที่ตอ้ งการแล้ว
ใช้ปากกาวาดได้เลย

ภาพผลงานที่เขียนด้วยปากกาหมึกดาเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
รู ปที่ 3 การแสดงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั
ในผลงานการสร้ า งสรรค์ระยะที่ 1 นี้ จะนาเสนอในเรื่ องธรรมชาติ ใ นอุ ด มคติ โดยจะใช้รูป ทรงของ
ธรรมชาติ ต้นไม้ โขดหิ นเป็ นหลัก ประสานกันในเกิ ดลวดลาย รู ปทรงที่ พลิ้วไหว แปลกตา น่ าค้นหา ปญหาที่
เกิดขึ้นตามคาแนะนาของกรรมการผูเ้ ชียวชาญคือ ให้มีช่องไฟ เพิ่มสี สัน สัตว์ป่าทั้งหลายในอุดมคติเพื่อให้งานเกิด
ความน่ าสนใจมากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงรับเอาคาแนะนาของผูเ้ ชี ยวชาญมาปรับแก้ในการสร้สงสรรค์ผลงานในระยะที่ 2
ต่อไป
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รู ปที่ 4 ภาพผลงานระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1

รู ปที่ 5 ภาพผลงานระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2
ในผลงานระยะที่ 2 นี้ผวู ้ ิจยั ได้ปรับรู ปทรงของต้นไม้ให้แสดงถึงอารมณ์ความศรัทธาน้ าหนัก แสงเงาให้ชดั
มากขึ้น แล้วเพิ่มการปิ ดทองคาเปลวในตัวงาน ให้ผลงานดูโดดเด่น มีมิติ น่าสนใจมากขึ้น ได้ปรับแก้ไขผลงานตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชียวชาญ ผูว้ ิจยั จึงได้รับนาเอาคาแนะนามาสร้างเป็ นผลงานชิ้นที่ 3 ในระยะที่ 2 เพื่อนาข้อมูลความรู ้
ที่ได้จากการสร้างสรรค์ไปพัฒนาในการสร้างผลงานระยะที่ 3
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รู ปที่ 6 ภาพผลงานระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1

รู ปที่ 7 ภาพผลงานระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2

รู ปที่ 8 ภาพผลงานระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3
ผลงานในระยะที่ 3 เป็ นระยะผลงานสรุ ป โดยการนาองค์ความรู ้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ในระยะที่1 และ
ระยะที่ 2 มาสรุ ปผลการสร้างสรรค์จนเกิดเป็ นจิตรกรรมไทยธรรมชาติ ที่ร่วมสมัยรู ปแบบใหม่ ที่ผสานกันระหว่าง
เทคนิคการทาพื้นด้วยด่างดับทิมและการเขียนด้วยปากกาหมึกดา เกิดเป็ นผลงานที่แตกต่างกันออกไปจากจิตรกรรม
แบบเดิมเพิ่มความน่าสนใจให้ผลงานยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 9 ภาพผลงานระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1
สรุปผลการวิจัย
ในการวิจยั สร้างสรรค์เรื่ อง การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นเพื่อสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมไทยธรรมชาติ พบว่าในผลงานจิตรกรรมไทยธรรมชาติ นั้นมีส่วนสาคัญที่ปรากฏในผลงานอยู่สองส่ วน
คือ ส่ วนพื้นผลงานที่เป็ นสี โทนเข้มสี ของด่างทับทิมหรื อสี ดา กับส่วนที่เป็ นลวดลายบางจุดจะใช้ทองคาเปลวปิ ดเพื่อ
เพิ่มความน่ าสนใจ ให้เกิ ดความโดดเด่ นของลวดลาย ที่งดงาม ส่ วนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทย ในสมัย
รัตนโกสิ นทร์เป็ นต้นมามีการใช้วสั ดุในการสร้างสรรค์อย่างจากัดที่หาได้ในธรรมชาติ ซึ่งในสมัยนั้นสามารถหาได้
ง่ายและมีราคาในการซื้ อขายที่ไม่สูงเท่าในปั จจุบนั เช่น ทองคาเปลว อีกทั้งผลงานยังนิ ยมสร้างอยู่ในผนังของวัด
อุโบสถส่ วนมาก และสี ที่เกิดขึ้นในผลงานจะเป็ นสี ที่มาจากธรรมชาติ การบดสี สี ที่ทาด้วยมือ ในสมัยนั้นจะเป็ นสี
ฝุ่ น แต่ ใ นปั จจุ บ ันได้มี วสั ดุ ช นิ ดใหม่เกิ ดขึ้ นมากมาย ซึ่ ง สามารถนามาแทนค่ า หรื อแทนคุ ณสมบัติข องวัสดุ ใน
สมัยก่อนได้เป็ นอย่างดี นัน่ คือ
1) สี อะคลีลิค ใช้แทนสี ฝุ่นในการสร้างผลงาน ซึ่ งคุณสมบัติของสี อะคลีลิคนี้ สามารถ
คงทน โทนน้ าได้ ยึดเกาะได้ดี
2) สี เฟลกซ์ใช้แทนรักเช็ดในการปิ ดทองคาเปลว
3) ปากกาหมึกดา ชนิ ดกันน้ าต่างๆ ใช้ในการเขียนภาพแทนการใช้พู่กนั ซึ่ งมีราคาที่ไม่สูง
มากนัก อีกทั้งยังทาให้เกิดลวดลายที่มีความคมชัด ไม่หลุดร่ อนเมื่อโดนน้ า และมาหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
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วัสดุ ต่างๆที่ นามาใช้ทดแทนวัสดุ ดั่งเดิ มนี้ น้ ัน สามารถนามาสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยที่
ยังคงทรงคุณค่าของความเป็ นงานศิลปะไทยผสานเข้ากับความร่ วมสมัย ถ่ายทอดเรื่ องราว การศึกษาจิตรกรรมฝา
ผนังสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยธรรมชาติ ได้อย่างลงตัว สื่ ออารมณ์ถึง ธรรมชาติ
เป็ นหลักที่แสดงถึงหลักธรรมคาสอน กฎไตรลักษณ์สิ่งสาคัญแห่ งธรรมชาติ อนิ จจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความ
ทนอยู่ไ ม่ ไ ด้) อนัตตา (ความไม่ ใ ช่ ตัวตน) เสมื อนการเกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย ที่ ไ ม่ มี อะไรคงที่ ค งทนจะเปลี่ ยนแปลง
เคลื่อนไหวตามกาลเวลาผ่านความงามทางศิลปะ
อภิปรายผล
จากการวิจยั สร้างสรรค์ในครั้งนี้ พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากผลงานการวิจยั นั้นสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั เรื่ อง
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่ วมสมัยจากการผสมผสานจิตรกรรมฝาผนัง ไทย-จีน ของ LIPING LI (2554:30) ซึ่ง
กล่าวไว้วา่ จากการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองชนชาติและแนวคิด ร่ วมสมัยเข้าด้วยกัน โดยวิธีการศึกษา
และทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังของ ไทย-จีน เรื่ องราวประสบการณ์ชีวิตที่พบเจอ และบวก
กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั ศึกษาสภาพแวดล้อมของอารยธรรมและพื้นฐานงานศิลป์
ที่มีลกั ษณะเดียวกัน ทาให้ LIPING LI สามารถสร้างผลงานภาพจิตรกรรมร่ วมสมัยจากการผสมผสานจิตรกรรมฝา
ผนังไทย-จีน ที่ต่างออกไปจากศิลปะแบบดัง่ เดิม
ซึ่ งจากการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ก็ได้มุ่งเน้นศึกษาหาองค์ความรู ้จากจิตรกรรมฝาผนังทั้งที่มีมาในอดีตและใน
ปัจจุบนั เพื่อหาแนวทางในการสร้างจิตรกรรมไทยที่แตกต่างจากผลงานในอดีตที่เคยมีมา ให้เป็ นผลงานจิตรกรรม
ไทยธรรมชาติรูปแบบร่ วมสมัยใหม่ ที่มีสีพ้ืนหลังเป็ นสี โทนเข้ม (สี ของด่างทับทิม)แล้วใช้ปากกาวาดเรื่ องราวอีก
ครั้งเพื่อให้เกิดมิติผสมผสานกัน แล้วปิ ดแผ่นทอง หรื อใส่ สี เพื่อทาให้งานเกิดจุดที่น่าสนใจ ผสมกันกับลายเส้นที่
หลากหลาย สื่ อเรื่ องราวของธรรมชาติเป็ นหลัก ด้วยการลด ตัดทอน และแทนค่า รู ปทรงต่างๆในเนื้ อหา เพื่อให้เกิด
ความงามในหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่ งแต่เดิมนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการนาเสนอเรื่ องราวการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัย
รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยธรรมชาติ จึงได้เกิดเป็ นผลงานจิตรกรรมไทยธรรมชาติที่มี
ความแตกต่างจากในอดีต เพิ่มความหลากหลาย น่าสนใจ ให้กบั ศิลปะแขนงนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
งานศิลปะของไทยไม่ว่าจะเป็ นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม หรื องานประณี ตศิลป์ นั้น ยังมีอีกมากมาย
หลายอย่าง เช่น งานจิตรกรรมสี ฝนุ่ งานปูนปั้น งานประดับมุก งานประดับกระจก เป็ นต้น งานเหล่านี้เป็ นงานศิลปะ
ที่แสดงถึงความเป็ นชาติไทย ที่นับวันจะมีคนสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ น้อยลง จึงควรค่าแกการนามาสร้างสรรค์
พัฒนา และผสมผสาน แทนค่า กับวัสดุต่างๆที่หาได้ง่ายในปัจจุบนั ให้เกิดเป็ นผลงานรู ปแบบใหม่ แต่ยงั คงต้องใช้
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องค์ความรู ้เดิมที่มีมา มาใช้เป็ นพื้นฐานในการสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในเชิงสร้างสรรค์ ให้องค์ความรู ้
ในศิลปะแขนงนั้นๆ
จากการวิจยั สร้างสรรค์เรื่ องนี้ สามารถนาผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยบนวัสดุ
ชนิ ดอื่น ที่ตอ้ งการแสดงให้เห็นสี และพื้นผิวของวัสดุที่ใช้ในการสร้างงานได้ เช่น พื้นไม้ที่มีลายไม้สวยงาม แจกัน
เซรามิก เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้ การที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาได้อย่างที่ใจคิด และเป็ นไปตามหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ นั้น ต้องขึ้นอยู่กบั การหมัน่ ศึกษา ฝึ กฝน ทดลอง การสร้างสรรค์ผลงานอยู่เป็ นนิ จ จึงจะได้ผลงานออกมาที่
งดงาม
เอกสารอ้างอิง
ประยูร อุลุชาฏะ. (2530). รั ตนโกสิ นทร์ . กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ
จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่ างรั ตนโกสิ นทร์ . กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์การพิมพ์, 2532.
จิ ตรกรรมสมัยรั ตนโกสิ นทร์ รั ชกาลที่ 1. กรุ งเทพฯ : ฝ่ ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร, 2537.
รักษ์ศิลปะ (2553). การรั บรู้ ความงามทางศิลปะ. www. ruksinrspa.blogspot.com
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การส่ งเสริมการสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่
Promoting the Creation of Visual Arts through Technology and Modern Media
ภัทรธิดา ห้าวหาญ ชิษณุพงศ์ พยัฆศาสตร์ อัฐภิญญา สิ งห์ทองวรรณ์ ธนิดา พรกิตติ์
พัทธมนกานต์ โครตศรี สุภธั กานต์ โชติวาทิน สมชาย พินิจทรัพย์ ต้องลักษณ์ บุญธรรม
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Pattamonkarn Khotsri, Supattakan Chotivatin1 Somchai Phinitsap Tongluck Boontham
and Niti Witthayawiroj1,*
โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Innovation Demonstration School of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND
Corresponding Author E-mail: niti@rmutt.ac.th mailto:somchai_ph@rmutt.ac.th

*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่ ตาม
แนวคิ ดพฤติ ก รรมและวิถี ชีวิตแบบปกติ ใ หม่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นัก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ตนวัต กรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจยั พบว่า การสร้างผลงานทัศนศิล ป์ การจัดแสดงผลงานของนัก เรี ย น ผ่าน
เฟสบุ๊ค (Facebook) และติ๊กตอก (Tiktok)
มีระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การสร้างผลงานทัศนศิลป์ เทคโนโลยี สื่ อสมัยใหม่ วิถีชีวิตแบบปกติใหม่
Abstract
The objective of this research was to promote the creation of visual arts through modern technology and
media according to the new concept of normal behavior and lifestyle. The samples in the research are IDS students.
The tools used in the research include the students’ opinion questionnaire. The data were analyzed using mean (𝑥̅
) and Standard Deviation (S.D). The results showed that creating works of visual art display student work through
Facebook and Tiktok, there is the high level of student feedback.
Keywords: Creating works of visual arts, Technology, Modern Media, and New Normal Lifestyle
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บทนา
ความรู ้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ น เรื่ อง คอมพ์พิวเตอร์ (Computer) ระบบแมชชีนวิชนั่
(Vision Machine) การเรี ยนรู ้หุ่นยนต์ (Learning Robotics) มัลติมีเดีย (Multimedia ) นอกจากจะนามาช่วยในงาน
อุตสหกรรมและธุ รกิจหลักแล้วมักจะใช้ในการแสดงผลงานศิลปะในรู ปแบบใหม่ ๆ ที่อาจจะไม่เคยทาได้มาก่ อน
โดยเฉพาะการที่ผลงานนั้นสามารถมีปฎิสัมพันธ์กบั ผูช้ มได้มากกว่าเดิม งานเหล่านี้ มกั อยู่ในรู ปแบบที่เรี ยกว่านิว
มี เดี ย อาร์ ต (New Media Art) (ธนาสัย สุ ค นธ์พ นั ธุ์ และเกี ย รติ ย ศ พานิ ชปรี ชา, 2559) ซึ่ งมี แนวโน้มในการใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสารไร้พรมแดนกันได้อย่างกว้างขวางจากการใช้โซเซียลมีเดียผ่านการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างง่ายดาย นอกเหนื อจากการทางานทัว่ ไป วงการศิลปะก็สร้างมูลค่าได้อย่างมากมาย นักสะสมงานศิลปะมือ
อาชี พที่ได้รับการยอมรับในวงการ นักสะสมระดับโลก เจ้าของแกลเลอรี่ และสานักพิมพ์ที่สร้างพื้นที่ เพื่อให้คน
เรี ย นรู ้ ศิล ปะเพื่ อให้เ ห็ นช่ องทางสร้ า งโอกาสใหม่ ๆ ส าหรั บนัก ลงทุนที่ ส นใจศิ ล ปะ (สมาคมการค้าส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย , 2564) ศิลปะสมัยใหม่และร่ วมสมัยมีความซับซ้อนมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ (สุ ธี คุณาวิชยานนท์, 2561) การสร้างสรรค์ทางศิลปะ คือการ
กระทาโดยการนาวิธีจดั รู ปแบบองค์ประกอบศิลปะโดยใช้ทศั นะธาตุ เช่น เส้น สี น้ าหนัก พื้นผิว รู ปร่ าง รู ปทรง เป็ น
สื่ อในการถ่ายทอด และผ่านเทคนิ คต่าง ๆ ในทางจิตรกรรมอาจใช้ ดินสอสี สี น้ ามัน สี น้ า สี อะครายลิค สี ฝนุ่ หรื อ
เทคนิ คผสม (เดือน หงษาวดี , 2554) เทคนิ ควิธี การปฏิบตั ิการจึงต้องอิสระจากกรอบบังคับทางทฤษฎี ความเชื่อ
หลักการและคุณค่าเดิมๆ ที่มีมาก่อน ศาสตร์ ทางศิลปะจึงต้องยืดหยุ่น ไม่เป็ นทฤษฎี ไม่เป็ นมาตรฐานตายตัวหรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าศิลปิ นต้องสร้างทฤษฎี หลักการ คุณค่าใหม่ ต่างจากขนบธรรมเนียมที่ยดึ ถือกันอยูเ่ ดิมเสมอ “การ
สร้างสรรค์” จึงจะเกิดขึ้นได้ ศิลปิ นในรุ่ นต่อๆ มา อิทธิ พล ตั้งโฉลก, (2550) การส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสร้างสรรค์
ชิ้นงานทางทัศนศิลป์ จากการศึกษาค้นคว้า ทดลอง เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง เกิด
การเรี ยนรู ้การค้นพบในสิ่ งที่ชอบที่จะมีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง (ปริ ญญ์ ทนันชัยบุตร, 2553) ความปกติ
ใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่ องจากมีบางสิ่ งมากระทบ จนแบบ
แผนและแนวทางปฏิบตั ิที่คนในสังคมคุน้ เคยอย่างเป็ นปกติ และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถี
ใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุน้ เคยรู ปแบบวิถีชีวิตใหม่น้ ี ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรี ยนรู ้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบตั ิ
และการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุ นแรงอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง ท าให้ม นุ ษ ย์ต้องปรั บ ตัวเพื่ อรั บ มื อกับ สถานการณ์ ปั จจุ บัน (ราชบัณฑิ ตยสภา, 2563) เฟสบุ๊ค (Facebook)
และติ๊กตอก (Tiktok) ถือเป็ นแพลตฟอร์ ม Social Media ที่มีจุดเด่นคือ การโพสภาพและแชร์ วิดีโอสั้น ๆ ซึ่ งได้รับ
ความนิยมสู งจากประชากรทัง่ โลก (Wittawin.A, 2563)
จากข้อมูลทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นความสาคัญของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีตามแนวคิด
พฤติกรรมและวิถีชีวิตแบบปกติใหม่อีกทั้งเป็ นการสนับสนุนส่ งเสริ มเยาวชนให้มีทกั ษะทั้งด้านทัศนศิลป์ และ
เทคโนโลยีอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ดจนเกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและกิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนานักเรี ยนทั้งด้านร่ างกาย
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จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่ การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง อันเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรื อประกอบอาชีพได้

รู ปที่ 1 – 5 ผลงานนักเรี ยนช่วงฝึ กซ้อมก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริ ง
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสร้ างผลงานทัศนศิลป์ หมายถึง การกระทาโดยการนาวิธีจดั รู ปแบบองค์ประกอบทางศิลปะโดยใช้ทศั นธาตุ
เช่น เส้น สี น้ าหนัก พื้นผิว รู ปร่ าง รู ปทรง เป็ นสื่ อในการถ่ายทอด และผ่านเทคนิคต่าง ๆ ในทางจิตรกรรมอาจใช้
ดินสอสี สี น้ ามัน สี น้ า สี อะครายลิค สี ฝนุ่ หรื อเทคนิคผสม
เทคโนโลยี หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์พฒั นาขึ้น เพื่อช่วยในการทางานหรื อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องจักร วัสดุ หรื อ แม้กระทัง่ ที่ไม่ได้เป็ นสิ่ งของที่จบั ต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ
เทคโนโลยี เป็ นการประยุกต์ นาเอาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบตั ิ แก่มวล
มนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็ นการนาเอาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็ นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจเป็ นสิ นค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสมบัติส่วนรวมของ ชาวโลกมีการเผยแพร่
โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใดกล่าวโดยสรุ ปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เป็ น
ฐานรองรับ
สื่ อสมัยใหม่ หมายถึง สื่ อที่เอื้อให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารทาหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็ นการสื่ อสาร
สองทาง และสื่ อยังทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสี ยง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอา
เทคโนโลยีของสื่ อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ทาให้สื่อสามารถสื่ อสารได้สอง
ทางผ่านทางระบบเครื อข่ายและมีศกั ยภาพเป็ นสื่ อแบบประสม มัลติมีเดีย (Multimedia) ปัจจุบนั สื่ อใหม่พฒั นาขึ้น
หลากหลาย ที่เป็ นที่รู้จกั และนิยมกันมากขึ้น (Burnett, R. and Marshall D. P. 2003: 40-41)
วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ รู ปแบบการดาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอัน
เนื่องจากมีบางสิ่ งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบตั ิที่คนในสังคมคุน้ เคยอย่างเป็ นปกติ และเคยคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คนุ้ เคยรู ปแบบวิถีชีวิตใหม่น้ ี ประกอบด้วย
วิธีคิด วิธีเรี ยนรู ้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบตั ิและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ใหญ่หลวงและรุ นแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาให้มนุษย์ตอ้ งปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบนั (ราชบัณฑิตย
สภา, 2563)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อส่ งเสริ มการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่ตามแนวคิดพฤติกรรมและวิถีชีวิต
แบบปกติใหม่
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ผ่านช่องทางการสื่ อสารบนแพลตฟอร์มสื่ อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook)
และติ๊กตอก (Tiktok)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิต
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 จานวน 6 คน
โดยการสุ่มแบบเจาะจง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ ผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่
2.2 ตัวแปรตาม คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1811

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2) การสร้างสรรค์ชิ้นงานทางทัศนศิลป์
3) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เครื่ องมือที่ใช้ และการสร้ างเครื่ องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงานทัศนศิลป์ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
1.1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานทัศนศิลป์
1.2. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 5 แผน และเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
จากนั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งตามคาแนะนา
1.3. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) และปรับปรุ งตามคาแนะนา พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 และ
นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2. แบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางทัศนศิลป์
2.1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการประเมินการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
2.2. สร้างแบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางทัศนศิลป์ และเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม จากนั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งตามคาแนะนา
2.3. นาแบบประเมินการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางทัศนศิลป์ ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อ
ประเมินความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 จากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เคยศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 10 คน
2.4. หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยใช้สูตรหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
ของเพียร์สัน (Pearson) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 2 คน พบว่าแบบประเมินมีค่าความเชื่อมัน่ 0.91 และนาไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนั้น
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งตามคาแนะนา
3.3. นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อประเมินความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้น
นาไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ที่เคยศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 10 คน
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3.4. หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ 0.93 และนาไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั เปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและคะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางทัศนศิลป์ ก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Sample) และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบค้นพบกับเกณฑ์ที่กาหนด โดยการทดสอบค่าที (One Sample t-test)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังได้รับการจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู ้

จากตารางที่ 1 พบว่า หลังจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางทัศนศิลป์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้

จากตารางที่ 2 พบว่า หลังจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนมีคะแนนการสร้างสรรค์
ชิ้นงานทางทัศนศิลป์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการการ
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เรี ยนรู ้
จากตารางที่ 3 พบว่า หลังจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดและสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
2. การสร้างสรรค์ชิ้นงานทางทัศนศิลป์ ของนักเรี ยนหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั
สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับมากที่สุดและสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดอ
ย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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รู ปที่ 1-6 ผลงานนักเรี ยนหลังโพสภาพลงสื่ อออนไลน์
ผลการศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ผ่าน
เทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่ผ่าน เฟสบุ๊ค (Facebook) และติ๊กตอก (Tiktok) โดยภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่เป็ นการเรี ยนในรู ปแบบที่แปลก
ใหม่ ซึ่งผูเ้ รี ยนไม่เคยเรี ยนมาก่อนจึงเกิดความกระตือรื อร้นความสนใจในการเรี ยนจึงส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนเกิดความพึง
พอใจต่อการเรี ยนในครั้งนี้เป็ นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั การสร้างผลงานทัศนศิลป์ ผ่านเทคโนโลยีและสื่ อสมัยใหม่ผวู ้ ิจยั มีขอ้ ค้นพบและแนวความคิดมา
ใช้เป็ นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ก่อนเรี ยนควรเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยนในการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนใช้งานได้อย่าง
คล่องแคล่วและมีประสิ ทธิภาพ
2. ผูส้ อนควรชี้ แจงรู ปแบบลักษณะขั้นตอนของกิจกรรมให้กับผูเ้ รี ยนอย่างละเอียด เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจและ
ทาการศึกษาบทเรี ยนได้ อย่างถูกวิธี
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับการเรี ยนรู ้ รู ปแบบอื่น เช่น
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (constructivist) การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการพัฒนา ทักษะด้านอื่น
ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน เป็ นต้น
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3. ควรมีการศึกษาการใช้การเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการเรี ยนการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อนามา เปรี ยบเทียบว่าวิธีใดจะ
เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนมากที่สุด
4. ควรมีการศึกษาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมการเรี ยนผูเ้ รี ยนที่เรี ยนผ่านเครื อข่ายสังคม ออนไลน์ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนต่อไป
5. ควรหาเทคนิคหรื อวิธีการที่จะส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้
มีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านการตั้งคาถาม การโพสต์ และการแชร์เนื้อหา เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงเรี ยนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานวิจยั เอื้อเฟื้ อสถานที่และให้คาแนะนาการทาวิจยั
เอกสารอ้างอิง
ธนาสัย สุคนธ์พนั ธุ์ และเกียรติยศ พานิชปรี ชา. (2559). การนาเทคโนโลยีมาใช้ ช่วยในการแสดงผลงาน
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บทคัดย่อ
การศึกษาการนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้ในตลาดดิจิทลั
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิ ทธิภาพของกลยุทธ์การส่งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนในบริ บทที่
สามารถสร้างเร่ งกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการทาธุรกรรมซื้อขายสิ นค้าออนไลน์ และยืนยันผลของการ
นาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบตั ิที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มการขายได้จริ ง 2) ศึกษาความแตกต่าง
ของกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิ มและการตลาดแบบ
ดิจิทลั เนื้ อหาหลักในบทความเรื่ องนี้ คือการนาองค์ความรู ้จากทฤษฎีการศึกษาของดร.โรเบิร์ต ชาลดินิ นักจิตวิทยา
ชื่ อดังผูเ้ ชี่ ยวชาญศาสตร์ ด้านการโน้ม น้าวและการเจรจาต่อรองซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ
กลยุทธ์ความขาดแคลนที่สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการกระตุน้ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภค ผ่านการใช้ขอ้ ความ อาทิเช่น สิ นค้ามีจานวนจากัด , สิ นค้ารุ่ นพิเศษมีจานวนจากัด, หรื อ สิ นค้ามีแค่ใน
ระยะเวลาที่กาหนด รวมไปถึงการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของการนากลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างการส่ งเสริ มการขายการในการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดแบบดิจิทลั เพื่อสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
ว่าสิ นค้ามีจานวนจากัด หายาก จะสามารถโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ ริ โภคให้มาสนใจในตัวสิ นค้าและตัดสิ นใจซื้ อใน
ที่สุด ท่ามกลางการแข่งขันที่ พฒั นาไปอย่างรวดเร็ วในการตลาดยุคดิจิทลั ดังนั้นประโยชน์ของผลงานวิชาการการ
วิจยั เชิ งคุณภาพเรื่ องนี้ จะสามารถส่ งเสริ มให้นักการตลาดและผูป้ ระกอบการในตลาดธุ รกรรมทางธุ รกิจออนไลน์
สามารถนาองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการทากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายได้อย่างแม่นยาและมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะโน้ ม น้ า วผู ้บ ริ โ ภคให้ เร่ ง กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า ในตลาดออนไลน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและสามารถสร้างความได้เปรี ยบให้กบั ธุรกิจและองค์กรได้ดียงิ่ ขึ้น
คาสาคัญ: กลยุทธ์ความขาดแคลน กลยุทธ์การส่งเสริ มการขาย การตลาดดิจิทลั
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Abstract
The study of the implementation of scarcity principle on sales promotion strategies in digital marketing
has two main objectives which are 1) to study the impact and effectiveness of sales promotion strategy under
scarcity principle which can expedite consumers’ decision-making process. 2) to study the impact and discuss the
differences of sales promotion, under scarcity principle, among traditional marketing and digital marketing. This
academic journal focuses on the implementation of the scarcity principle, one of Dr. Robert Cialdini’s persuasion
techniques, on sales promotion strategies that can expedite the consumers’ purchasing processes, especially in
online platforms. By using phrases such as limited number offer, limited edition, and limited time offer, it can
effectively create the rareness on consumer’ s perception. The perception of rareness can eventually increases
sales significantly due to the fact that the scarcity principle plays with human basic psychology, the fear of losing
an opportunity to possess things. When products or services become less available in the market, the consumers’
sense of urgency rises significantly. As a result, their decision-making processes are expedited to prevent loss
aversion. Moreover, by comparing the advantages and disadvantages of using the scarcity principle on sales
promotion in traditional and digital marketing, it helps marketers to use the right platforms in delivering sale
promotion messages. The recommendations in implementing this qualitative research among marketers and
business owners will be explained along with practical and beneficial suggestions.
Keywords: Scarcity principle, Sales promotion, Digital marketing
บทนา
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เข้าสู่ ยุคดิจิทลั มากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์มีจานวนมากขึ้น อีกทั้งยังมีมูลค่ามหาศาล ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั พฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมีความเปลี่ยนแปลงไปจากการซื้ อสิ นค้าผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (Brick and mortar) มาสู่
การซื้ อสิ นค้าผ่านโลกออนไลน์กนั มากขึ้น จากการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
หรื อ ETDA ภายใต้รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563 (Thailand Internet User
Behavior) ชี้ ให้ เห็ น ว่ า กิ จ กรรมการซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โ ภคมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น 10.3% เมื่ อ
เปรี ยบเทียบข้อมูลจากปี 2562 ซึ่ งมีอตั ราการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์อยู่ที่ร้อยละ 57.0% (ETDA, 2019) และ
ข้อมูลจากปี 2563 ซึ่ งมีอตั ราการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์อยู่ที่ร้อยละ 67.3% ของจานวนผูต้ อบแบบสารวจ
ทั้งหมด (ETDA, 2020).อาจกล่ าวได้ว่าตัวเลขที่ เพิ่ ม ขึ้น ส่ งผลมาจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ที่ ย งั คง
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ดาเนิ นอยู่อย่างต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่กระตุน้ ใหผูค้ นหันมาทาธุ รกรรมออนไลน์กนั มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ
พบปะผูค้ นในที่สาธารณะ (ETDA, 2020)
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงส่ งผลให้การตลาดจาเป็ นที่จะต้องมี
การปรับตัวให้ทนั ต่อการแข่งขัน การนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้ใน
การตลาดแบบดั้งเดิ ม (Traditional Marketing) และการตลาดแบบดิจิทลั (Digital Marketing) จาเป็ นต้องผ่านการ
วิเคราะห์เพื่อคัดเลือกช่องทางการสื่ อสารที่จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดโดยแนวทางการตลาดของทั้งสองแบบมีความ
แตกต่างกัน การตลาดแบบดั้งเดิมจะเป็ นการทาการตลาดโดยไม่มีอินเทอร์ เน็ตมาช่วยในการประชาสัมพันธ์และมี
จุดมุ่งเน้นหลักในการจูงใจและเปลี่ยนแปลงการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตัวสิ นค้าหรื อบริ การ ในทางตรงกันข้าม
การตลาดแบบดิจิทลั จะมีการนาอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการ
รับฟังและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รวดเร็วที่สุดแทนที่การเปลี่ยนแปลงการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่ อ ตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Durmaz and Efendioglu, 2016) อย่ า งไรก็ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของการตลาดทั้ง สองแบบมี สิ่ ง ที่
เหมือนกันคือความต้องการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ นาเสนอสิ นค้าที่องค์กรต้องการไปยังผูบ้ ริ โภค (Sherman, 2019)
การตลาดดิจิทลั ส่งผลให้ขอบเขตการแข่งขันทางธุรกิจถูกกาจัดออกด้วยโลกของตลาดออนไลน์ ผูค้ นสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น (Durmaz and Efendioglu, 2016) เมื่อผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งสิ นค้าได้
กว้างขวางมากขึ้น ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีตวั เลือกที่เพิ่มมากขึ้น ในมุมมองของภาคธุ รกิจนัน่ หมายถึงภาวะการแข่งขันที่
มากขึ้น จากธุรกิจที่อาจไม่ได้มีกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มเดียวกันแต่เมื่อมีตลาดออนไลน์เข้ามาธุรกิจภาคส่ วนนั้นก็อาจเป็ น
คู่แข่งทางการค้าที่ จาเป็ นต้องท าการแข่ งขันกันก็เป็ นได้ (Durmaz and Efendioglu, 2016) การแข่งขันที่ สู งขึ้นใน
ตลาดออนไลน์ส่งผลให้ปริ มาณโฆษณาบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว จากผลการสารวจของสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่าปริ มาณโฆษณาออนไลน์เป็ นหนึ่ งในปั ญหาที่รบกวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตมาก
ที่สุดโดยคิดเป็ น 76.6% ของจานวนผูต้ อบแบบสารวจทั้งหมด (ETDA, 2020)
ปริ มาณโฆษณาที่ มากขึ้นส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในเนื้ อหาโฆษณาที่ ผูป้ ระกอบการต้องการจะ
สื่ อสารน้อยลง รวมไปถึ ง อัต ราส่ วนของผูบ้ ริ โภคที่ เข้ามาดู เว็บ ไซต์แล้วออกเลยทัน ที (Bounce rate) โดยไม่ มี
ธุ รกรรมเกิดขึ้นก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้น นอกเหนื อไปกว่านั้นสื บเนื่ องมาจากตัวเลือกของสิ นค้าหรื อบริ การที่มีมากขึ้น
ส่ งผลให้กระบวนการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคช้าลง ปั จจุบนั มีผูบ้ ริ โภคจานวนไม่น้อยที่เลือก
สิ น ค้า ที่ ต้อ งการจะซื้ อ ใส่ ต ะกร้ า แล้ว ไม่ ช าระเงิ น ดั ง นั้ น การน ากลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การขายภายใต้ก ลยุ ท ธ์
ความขาดแคลนผ่านการใช้ขอ้ ความอาทิเช่น สิ นค้ามีจานวนจากัด , สิ นค้ารุ่ นพิเศษมีจานวนจากัด , หรื อ สิ นค้ามีแค่
ในระยะเวลาที่กาหนด มาประยุกต์ใช้ในการตลาดดิจิทลั จะสามารถเร่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคให้เร็ ว
ขึ้น เนื่ องจากพื้นฐานปั จจัยทางด้านจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคที่มกั จะสนใจในสิ นค้าที่ดูหายาก รวมไปถึงปัจจัยทางด้าน
ความกลัวในการเสี ยโอกาสที่จะได้ครอบครองสิ นค้า ส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเกิ ดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ วมากขึ้น นอกเหนื อจากนั้นการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของการนากลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้
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ในการสร้างการส่ งเสริ มการขายในการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดแบบดิจิทลั จะสามารถยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขันในการเลือกใช้ช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ได้มากขึ้น สร้างความได้เปรี ยบทางด้าน
การแข่งขันให้กบั ภาคธุ รกิจได้ ในการศึกษาของบทความวิชาการนี้ ใช้วิธีทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา การนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนของ Dr. Robert Cialdini
มาประยุกต์ใช้ในตลาดดิจิทลั โดยเปรี ยบเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายให้
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรอยูร่ อดในตลาดการแข่งขัน
ตลาดการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ (Online platform)
จากที่กล่าวในบทนาที่ช้ ีให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในช่องทางการซื้อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคที่กา้ ว
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้าสู่ การตลาดในยุคดิจิทลั มากขึ้น ตลาดการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์
เป็ นการนาอินเทอร์ เน็ตเข้ามาช่วยเสริ มการทาธุ รกรรมระหว่างผู ้ใช้จานวนสองคนหรื อมากกว่าขึ้นไปในการท า
ธุ ร กรรม อาทิ เช่ น การใช้ โ ปรแกรมค้น หา (Search engine), สั ง คมออนไลน์ (Social media), หรื อ ออนไลน์
แพลตฟอร์ ม ต่าง ๆ (OECD, 2019) ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึ งทุกสิ่ งทุ กอย่างที่ ปรากฏอยู่บนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต
ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้ผ่ านสื่ อหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรื อ คอมพิวเตอร์ การสื่ อสาร
สามารถท าได้ผ่า นทางเว็บ ไซต์ แอปพลิ เคชัน โซเชี ย ลมี เดี ย Streaming ไปจนถึ งแพลตฟอร์ ม ต่ างๆ เครื่ องมื อ
การตลาดอาทิ เ ช่ น Google, Search engine marketing (SEM), YouTube, Facebook หรื อ Instagram ล้ ว นเป็ น
แพลตฟอร์ มโซเชียลมีเดียที่สามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้อย่างโดดเด่นมากกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม
(ปราโมทย์ ยอดแก้ว, 2564 น.17-22) จากงานวิจยั ของ มนัญชยา ปูไผ (2558) พบว่าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การออนไลน์สามารถทาได้ง่าย มี ความสะดวกรวดเร็ วในการสั่งซื้ อ รวมไปถึงการส่ งเสริ มการขาย
ออนไลน์ มี ค วามหลากหลายมากกว่า อาทิ เช่ น การให้ ส่ ว นลด การสะสมแต้ม และการให้ ข องแถม เป็ นต้น
นอกจากนี้ งานวิ จยั ของ Vinerean, S. et al (2013) พบว่าสื่ อออนไลน์ มี ผ ลกระทบต่ อพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคอย่างมี
นัยส าคัญ โดยเฉพาะการใช้สื่ อออนไลน์ในการเปรี ยบเที ยบกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายของสิ นค้าและบริ การ
การสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การ เนื่ องด้วยประโยชน์ทางด้านการลดระยะเวลาในการสั่งซื้ อ การเข้าถึงผูบ้ ริ โภค รวมไป
ถึง ความหลากหลายของสิ นค้า และความแม่นยาถูกต้องในการซื้อสิ นค้าและบริ การ
จากประโยชน์ รวมไปถึ งตัวเลขการซื้ อสิ นค้าและบริ ก ารออนไลน์ ที่ เพิ่ มขึ้ นของผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้ก าร
แข่งขันในตลาดการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การออนไลน์มีมากขึ้น ถึ งแม้ธุรกิจจะเลือกใช้แพลตฟอร์ มออนไลน์ฟรี
อย่ า ง Facebook หรื อ Google ในการท าโฆษณาและการน าเสนอกลยุท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การขายจ าเป็ นต้อ งใช้
งบประมาณในการซื้ อพื้นที่โฆษณาและระยะเวลาเพื่อกระตุน้ ตลาดและเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทั้งสิ้ น (ปราโมทย์
ยอดแก้ว, 2564) ดังนั้นกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายที่มีประสิ ทธิ ภาพและการเลือกช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม
จะสามารถยกระดับศักยภาพในการแข่งขันในภาคธุ รกิจได้ดีมากยิง่ ขึ้น การนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้
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กลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้ มีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของ Dr. Robert Cialdini โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ อดึ งดู ดและโน้มน้าวให้ผูบ้ ริ โภคเร่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าท่ ามกลางการแข่งขันที่ สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ดีรวมไปถึงการเลือกช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์การส่ งเสริ ม
การขายให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการขาย (Sales promotion)
การแข่งขันที่สูงขึ้นส่ งผลให้นกั การตลาดและผูป้ ระกอบการจาต้องพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่น่าดึงดูดใจใน
การเร่ งให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามาประยุกต์ใช้เพื่อโน้มน้าวให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าก่ อนที่ ผูบ้ ริ โภค
จะเสี ยความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ไปหาสิ่ งเร้าตัวอื่นที่มีอยู่มากมายในตลาด จากการวิจยั ของ กฤษณ์กรวิชญ์ จันท
ขันธ์สกุล (ม.ป.ป.) พบว่าปั จจัยการสื่ อสารการตลาดออนไลน์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์
โดยปั จ จัย ทางด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย มี ผ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ นอกเหนื อจากนี้ ผลการศึกษาวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของ สุ นิสา ตรงจิตร์ (2559) พบว่ามีความสอดคล้องกับ (กฤษณ์กร
วิชญ์ จันทขันธ์สกุลม, ม.ป.ป.) ที่ยืนยันประสิ ทธิภาพของการส่ งเสริ มการขายว่ามีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคจริ ง
ดังนั้นกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายจึงมีบทบาทสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของภาคธุ รกิจ กลยุทธ์การ
ส่ งเสริ ม การขายหมายถึงกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้ก ลุ่มเครื่ องมื อทางการตลาดเพื่ อโน้มน้าวและกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดกระบวนการซื้อสิ นค้าในระยะเวลาอันสั้นอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการส่ งเสริ มการขายคือหนึ่ งในส่ วน
ประสมการตลาด (Marketing mix) ที่สาคัญ ส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
การจัดจาหน่ ายและกระจายสิ นค้า (Place) และ การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หรื อที่เรี ยกกันว่า 4Ps (Kotler,
2017) โดยนักการตลาดสามารถควบคุมปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ธุรกิจและ
องค์กร (Kotler, 2004)
ความสาคัญของการส่ งเสริมการขาย
องอาจ ปทะวานิ ช (2550, น.206) อธิบายว่ากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคยอมรับและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ การวางแผนคิดค้นกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย
ใหม่ๆจึงมีความสาคัญมากต่อผูป้ ระกอบการ ดังจะเห็นได้วา่ กลยุทธ์การส่งเสริ มการขายมีความสาคัญดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายที่มีประสิ ทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ได้โดยผูบ้ ริ โภคสามารถเปลี่ ย นมาเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ มี ก ารใช้ก ลยุท ธ์ ก ารส่ งเสริ ม การขายที่ น่ าสนใจ แทนที่ ก าร
ตัดสิ นใจซื้อด้วยเหตุผลหรื อคุณค่าจากสิ นค้า
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2. การแข่งขันระหว่างตราสิ นค้าที่มีมากขึ้น ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีอิสระในการเลือกซื้ อตราสิ นค้ามากขึ้น
กลยุท ธ์การส่ งเสริ มการขายเป็ นสิ่ งสาคัญในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ท่ามกลางการแข่งขัน
ระหว่างตราสิ นค้าที่มีการใช้กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันที่มากขึ้น
3. การมุ่งเน้นระยะเวลาสั้น กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายเป็ นเครื่ องมือที่ให้ผลเร็ วกว่าการโฆษณาเนื่ องจาก
เป็ น กลยุทธ์ที่เร่ งรัดให้เกิดกระบวนการซื้ อสิ นค้าในระยะเวลาอันสั้น โดยผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์ทนั ทีจาก
การตัดสิ นใจซื้อ
4. การเพิ่มความสามารถในการสร้างฐานผูบ้ ริ โภค กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายสามารถหาผูบ้ ริ โภคใหม่
หรื ออาจแย่งผูบ้ ริ โภคจากคู่แข่งขันได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการหลายรายจึงมักเปลี่ยนงบประมาณค่าโฆษณามาใช้กล
ยุทธ์การส่งเสริ มการขายแทน
กลยุทธ์ การโน้ มน้ าวและจูงใจผู้บริโภคตามทฤษฎีของ Dr. Robert Cialdini
ดัง ที่ ก ล่ าวมาขั้น ต้น กลยุท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การขายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถสร้ างความได้เปรี ย บเหนื อ
คู่แข่งขันได้ การจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าหรื อบริ การล้วนแต่เกิดจากกลยุทธ์ในการโน้มน้าวให้ผบู ้ ริ โภคคล้อยตาม
ความคิดของผูท้ ี่เสนอขายสิ นค้า การนาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ถือเป็ นกลยุทธ์ที่เล่นกับจุดที่
อ่อนไหวที่สุดของผูบ้ ริ โภคที่นกั การตลาดสามารถนามาเป็ นหลักพื้นฐานในการโน้มน้าวจิตใจได้ โดยคนที่ถูกโน้ม
น้าวใจไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แม้กระทัง่ รู ้ ตวั จนบางครั้งเกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นของที่ไม่
ต้องการแต่กลับซื้ อมาอย่างง่ายดาย (ประวีร์ ประพันธ์วงศ์, 2558 น. 186-194) หลักทฤษฎีความขาดแคลนเป็ นหนึ่ ง
ในกลยุทธ์การโน้มน้าวและจูงใจของ ดร. โรเบิร์ต ชาลดินิ ผูท้ ี่เป็ นนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญศาสตร์ดา้ นการโน้มน้าว
การะชักจูงและการเจรจาต่อรองซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ อาวุธของการโน้มน้าวประกอบด้วย 6 ปั จจัย
หลักดังต่อไปนี้ (ดร.ปิ ยะนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2563)
1. การตอบแทน (Reciprocity) การให้และการรับ เป็ นการนากฎของการตอบแทนมาเป็ นกลยุทธ์ในการ
โน้มน้าวโดยผูท้ ี่ ได้รับการช่วยเหลื อจาต้องพยายามทดแทนสิ่ งที่ อีกฝ่ ายหนึ่ งให้มา ผูป้ ระกอบการสามารถทาให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกถึงการติดหนี้ บุญคุณทาให้เกิดความรู ้สึกติดค้างส่ งผลให้ตอ้ งตอบแทนในที่สุด เช่น การตอบตกลงซื้ อ
สิ นค้าทันทีหลังจากที่ได้ทดลองใช้ หรื อได้ชิม เป็ นต้น
2. ความรับผิดชอบและความสม่าเสมอ (Commitment and consistency) การให้คามัน่ เพียงเล็กน้อยใน
เชิ งบวกสามารถส่ งผลทางบวกให้ผูบ้ ริ โภคกลับมาแสดงออกอย่างชัดเจน เช่น การส่ งอีเมล์เพื่อเตือนผูบ้ ริ โภคถึง
สิ นค้าที่มีอยูใ่ นตะกร้าแต่ยงั ไม่ได้รับการชาระเงิน เป็ นต้น
3. ข้ อพิสูจน์ ทางสั งคม (Social proof) อาวุธของการโน้มน้าวที่สาคัญคือความคิดเห็นของคนหมู่มาก ซึ่ ง
จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อคนที่เหลือ การให้ขอ้ มูลที่เกิดจากความคิดเห็นของผูค้ นส่ วนใหญ่สามารถโน้มน้าวให้
ผูบ้ ริ โภคคล้อยตามได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
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4. ความชอบ (Liking) บุคคลมีแนวโน้มที่จะตอบตกลงกับบุคคลที่ชื่นชอบ บุคคลอ้างอิงสามารถผลักดัน
ให้เกิดการโน้มน้าวทางจิตใจได้ บุคคลที่น่าดึงดูด หรื อมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภูมิหลัง หรื อ วิถีการดาเนินชีวิต
สามารถสร้างความรู ้สึกชื่นชอบที่ก่อให้เกิดความคล้อยตามได้
5. อานาจ (Authority) การโน้ม น้าวจิตใจผูบ้ ริ โภคผ่านการใช้อานาจ โดยบุคคลมี แนวโน้มจะทาตาม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูร้ ู ้ เช่ น แพทย์ อาจารย์ หรื อ พ่ อแม่ บุ ค คลเหล่ านี้ ส ามารถส่ งผลให้มี ค วามเชื่ อมัน่ และชัก จู งให้
ผูบ้ ริ โภคคล้อยตามในที่สุด
6. ความขาดแคลน ความหายาก (Scarcity principle) กฎของจานวนน้อย แลดู หายาก เมื่ อไรก็ ตามที่
ผูบ้ ริ โภครู ้สึ กว่าสิ่ งของมี จานวนจากัดหรื อกาลังจะขาดแคลน สิ่ งนั้นจะดู มีคุณ ค่าเพิ่ มสู งขึ้น บุคคลมี แนวโน้ม ที่
จะต้องการสิ่ งที่มีอยู่น้อย ซึ่ งมีอิทธิ พลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเป็ นอย่างมาก เมื่อสิ นค้า
แลดูหายากต่อการเสาะแสวงหา ความน่าดึงดูดใจจะมีเพิ่มขึ้น
การนากลยุทธ์ การส่ งเสริมการขายภายใต้ ทฤษฎีความขาดแคลนมาประยุกต์ ใช้ ในตลาดดิจิทัล
จากการศึ ก ษาของ Vendivel (2014) พบว่ า การสร้ า งเนื้ อ หาที่ ดึ ง ดู ด ใจผู ้บ ริ โ ภคจะสามารถกระตุ ้น ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้รวดเร็ วขึ้น ส่ งผลให้สามารถลดอัตรา Bounce rate ลงได้, จานวน
เวลาที่ ผูบ้ ริ โภคใช้บนหน้าเว็ปไซต์เพิ่มมากขึ้น, อัตราการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภค (User engagement) ก็จะสู งขึ้น
ตามลาดับ จากที่กล่าวมาการส่ งเสริ มการขายเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ที่สามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการยอมรับและ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น การนาเสนอการส่ งเสริ มการขายโดยนาหลักทฤษฎี ความขาดแคลนมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคว่าสิ นค้า มีจานวนจากัด หายาก จะสามารถโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ ริ โภค
ให้มาสนใจในตัวสิ นค้าและตัดสิ นใจซื้อในที่สุด (ประวีร์ ประพันธ์วงศ์, 2558 น. 186-194)
ทฤษฎีความขาดแคลนตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่าบุคคลมักจะไม่สนใจสิ่ งที่มีอยู่อย่างมากมาย หาซื้ อได้
ง่าย หรื อมีอยูอ่ ย่างเหลือเฟื อ แต่มกั จะโหยหาและมีความต้องการต่อสิ่ งที่หายาก และแลดูขาดแคลนดังนั้นผูบ้ ริ โภคมี
แนวโน้มที่จะถูกโน้มน้าวและชักจูงให้ซ้ื อสิ นค้าที่มีขอ้ ความที่แสดงถึงความขาดแคลนได้มากขึ้น สิ นค้าที่ถูกสร้าง
การรับรู ้ว่ามีอยู่อย่างจากัดจะแสดงถึงคุณค่าและมีความน่ าดึงดูดใจในการครอบครองมากกว่าสิ นค้าหรื อบริ การ
ทัว่ ไป (Jang et al., 2015) ความกลัวที่จะเสี ยโอกาส (Loss aversion) เป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคหาซื้ อสิ นค้า
เพื่อครอบครองสิ่ งๆนั้นไว้แม้ว่าจะไม่อยากได้ หรื อ อาจจะไม่ได้ชอบแต่แรกเลยก็ตาม การนาทฤษฎีความขาดแคลน
มาประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มการขายสามารถทาได้ดงั นี้
1. จานวนจากัด (Limited number offer) จากการศึกษาของ Cialdini (2009) กลยุทธ์ความขาดแคลนผ่าน
เทคนิคการสร้างการรับรู ้วา่ สิ นค้ามีจานวนจากัด คือการวางตาแหน่งสิ นค้าให้ดูมีจานวนน้อยและหายาก สิ นค้าจะมี
มู ล ค่ าเพิ่ ม ขึ้ นในมุ ม มองผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากมนุ ษ ย์มี ค วามต้องการครอบครองในสิ่ งที่ หายาก ไม่ ส ามารถหาได้
โดยทัว่ ไป และกลัวที่จะเสี ยโอกาสในการครอบครอง (Cialdini, 2001) นอกเหนื อจากนี้ การศึกษาของ
ดร.ปิ
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ยะนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (2563) มีความสอดคล้องกันกับ (Cialdini, 2009) การสร้างการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคว่าสิ นค้ามี
จานวนจากัดหรื อกาลังจะขาดแคลน สิ นค้าจะดูมีคุณค่าที่สูงขึ้น การตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์มกั นิ ยมนาทฤษฎี
นี้ ม าเขี ยนเนื้ อหาโฆษณา เช่ น ราคานี้ จากัดเฉพาะ 20 ท่ านแรกเท่ านั้น หรื อยกตัวอย่างเช่ น Booking หรื อ Agoda
บริ ษ ทั ผูใ้ ห้บ ริ การส ารองห้องพักทางแพลตฟอร์ มออนไลน์ ม ักนิ ยมนาเนื้ อหาที่ สื่ อถึ งจานวนจากัดมาใช้ในการ
ส่ งเสริ มการขาย โดยในเว็บไซต์มกั จะระบุจานวนห้องที่เหลือ หรื อบอกผูบ้ ริ โภคว่าในตอนที่ผบู ้ ริ โภคกาลังเลือกดู
ห้องพักอยู่ มีจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์กี่คนที่กาลังดูห้องพักในโรงแรมเดียวกันกับที่ผบู ้ ริ โภค ข้อความที่มกั จะระบุว่า
ห้องพักเหลือเพียงไม่กี่ห้อง สามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกว่าต้องรี บจองก่อนที่ห้องพักในราคาพิเศษจะ
หมดไป ส่ งผลให้กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคถูกเร่ งขึ้นเพื่อป้องกันการเสี ยโอกาส
2. สิ นค้ ารุ่ นพิเศษ ผลิตมาจานวนจากัด (Limited Edition) สิ นค้าที่เป็ นรุ่ นพิเศษ ผลิตขายในจานวนจากัด
จะมีการกาหนดจานวนผูบ้ ริ โภคที่จะสามารถซื้ อสิ นค้าได้และสามารถเล่นกับปั จจัยทางด้านราคาให้สูงขึ้นได้ โดย
อ้างอิ งถึ งความหายากที่ จะได้ค รอบครอง ผูบ้ ริ โภคมัก มี แนวโน้มที่ จะถูกชัก จูงให้ซ้ื อสิ นค้าที่ มี ความพิเศษเนื่ อง
ปั จจัยพื้นฐานของความรู ้สึกดีที่ได้เป็ นหนึ่ งในไม่กี่คนที่ ได้ครอบครองสิ นค้า สามารถทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้สึกเหมือน
เป็ นผูท้ ี่ถูกเลือก (Cialdini, 2009) ซึ่ งแสดงถึงสถานะทางสังคมของผูบ้ ริ โภคได้ (Jang et al., 2015) ยกตัวอย่างเช่น
Chanel ในแต่ละฤดู ก าลจะมี สี ท าเล็บ รุ่ น พิ เศษที่ เป็ นสิ น ค้า Limited edition โดยที่ แบรนด์จะน าเสนอสิ น ค้าผ่าน
ช่องทางอีเมลล์และเว็ปไซต์เท่านั้น (Miller, n.d.) กลยุทธ์น้ ี ทาให้สินค้าดูมีความพิเศษและ หายาก ทาให้แลดูเป็ นที่
ต้องการมากยิ่งขึ้น เมื่อสิ นค้าออกวางจาหน่ าย แม้จะราคาสู ง แต่ผบู ้ ริ โภคก็จะรี บจับจองทาความเป็ นเจ้าของ ส่ งผล
ให้สินค้าหมดคลังสิ นค้าในระยะเวลาอันสั้น
3. ระยะเวลาจากัด (Limited time offer) เป็ นการนาเงื่อนไขของเวลามาจัดทาโปรโมชั่น นัก การตลาด
ออนไลน์มกั นิ ยมใช้ความพิเศษสิ นค้าที่มีวางขาย หรื อลดราคาในระยะเวลาที่จากัดเพื่อสร้างการรับรู ้ที่บ่งบอกถึง
ความพิเศษของสิ นค้าและบริ การ (Kaptein, 2011) ช่องทางออนไลน์มกั นิยมใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย อาทิเช่น
การจัดโปรโมชัน่ ลดราคาที่มีช่วงระยะเวลาสั้นๆ (Flash sale) เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ ว
แพลตฟอร์ มที่นิยมใช้กลยุทธ์น้ ี ได้แก่ Shopee และ Lazada กลยุทธ์การทา Flash sale เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2000 โดย
Jacques-Antoine Granjon CEO ของบริ ษทั Veepee ของประเทศฝรั่งเศสได้นาเสนอส่ วนลดให้ผบู ้ ริ โภคในระยะเวลา
ที่จากัดเพื่อให้ผูผ้ ลิตได้ระบายสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้าโดยที่ไม่ทาให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสี ยหาย (Hertanto,
Sulhaini and Edi, 2020) ในปั จจุบนั นี้ มีการนากลยุทธ์ Flash sale มาใช้กนั อย่างแพร่ หลายเพื่อโน้มน้าวให้ผูบ้ ริ โภค
เร่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นก่อนที่โปรโมชัน่ จะหมดไป นอกเหนื อจากนั้นการ
ใช้เงื่อนไขของเวลาสามารถกระตุน้ ยอดขายสร้างรายได้มหาศาลให้ผปู ้ ระกอบการได้ ในปัจจุบนั นี้มีการหยิบเอาเลข
เด็ดประจาเดือนมาเป็ นกลยุทธ์ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ือสิ นค้าในราคาพิเศษ ไม่วา่ จะเป็ นแคมเปญพิเศษ วันที่ 10 เดือน
10 หรื อ 9 เดือน 9 เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าภายในวันและเวลาที่ผปู ้ ระกอบการกาหนด โดยกลยุทธ์
การนาเลขเด็ดประจาเดือนมาประยุกต์ใช้มีจุดเริ่ มต้นมาจากวันคนโสด (Singles day) ในวันที่ 11 เดือน 11 โดยอาลีบา
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บาคือแพลตฟอร์มออนไลน์แรกที่นาเลขเด็ดมากลยุทธ์ในการกระหน่าลดราคาสิ นค้าภายในระยะเวลาที่จากัด ส่ งผล
ให้สร้างรายได้มากกว่า 1.7 ล้านล้านบาท (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) ส่ งผลให้ปัจจุ บนั นี้ แพลตฟอร์ มออนไลน์และแบ
รนด์ทางธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น Shopee, Lazada, หรื อ Central ต่างล้วนนากลยุทธ์น้ ี มาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุน้ ให้
ได้ยอดขายในระยะเวลาที่กาหนด
กลยุทธ์ ส่งเสริมการขายผ่ านทฤษฎีความขาดแคลนในตลาดดิจิทัลและตลาดแบบดั้งเดิม
ความแตกต่างที่เห็นได้ชดั ระหว่างการตลาดทั้งสองแบบคือผูป้ ระกอบการที่ใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย
ในตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) จะมีการนาอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วยในการกาหนดเป้าหมายและเข้าหากลุ่ม
ลูกค้า การนาเสนอกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้ทฤษฎีความขาดแคลนอาจนามาในรู ปแบบของ Flash sale
หรื อ การส่ ง อี เมล์ เพื่ อ แจ้ง เตื อ นโปรโมชั่น ที่ อ าจจะมี ร ะยะเวลาจ ากัด หรื อ สิ น ค้า จ านวนจ ากัด จากการศึ ก ษา
ของ Blattberg & Briesch (2012) พบว่าการทากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายในตลาดดิจิทลั สามารถทาได้สะดวกและ
รวดเร็ วมากกว่าตลาดแบบดั้งเดิม เนื่ องจากแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถนาเสนอสิ นค้าและข้อความให้ผบู ้ ริ โภคได้
อย่างกว้างขวางในระยะเวลาที่ยดื หยุ่นได้มากกว่าสื่ อแบบดั้งเดิม เนื่องจากเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตคือเครื อข่ายที่ไม่เคย
หลับ ใหล ผู ้บ ริ โ ภคสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารได้อ ย่างง่ ายดายและไม่ จ ากัด ตลอด 24 ชั่ว โมง ยกตัว อย่ า ง
ห้างสรรพสิ นค้า Robinson ออกแคมเปญ 10.10 Online Legacy Sale ให้ผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อสิ นค้าออนไลน์ได้ใน
ราคาที่ คุม้ ค่า ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกสิ นค้าใส่ ตะกร้าไว้รอเวลาที่ แคมเปญเริ่ ม อี กทั้งยังสามารถใช้คูปองส่ วนลด
ออนไลน์เพื่อนามาลดราคาสิ นค้าได้ทนั ที พร้อมกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเร่ งการตัดสิ นใจซื้ อโดยการทาโปรโมชัน่ ส่ งฟรี
สาหรับทุกออเดอร์ที่ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) จากกลยุทธ์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ การ
นาทฤษฎีความขาดแคลนไม่วา่ จะเป็ นเงื่อนไขของจานวนจากัดหรื อระยะเวลาที่จากัดมาใช้กบั การส่งเสริ มการขายใน
ตลาดดิจิทลั จะมีความยืดหยุ่นกว่ารวมไปถึงสามารถเพิ่มกลยุทธ์เพื่อโน้มน้าวและจูงใจผูบ้ ริ โภคให้กระตุน้ ให้เกิด
การซื้อสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ว
การใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายในตลาดดั้งเดิม (Traditional Marketing) ซึ่ งจะพึ่งพาสื่ อแบบดั้งเดิมเช่น
การส่ งจดหมายโดยตรง โฆษณาการส่ งเสริ มการขายผ่านโทรทัศน์หรื อวิทยุ รวมไปถึงการนาเสนอขายสิ นค้าผ่าน
หน้าร้านหรื อ ผ่านทางพนักงานขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคเท่านั้น การนากลยุทธ์ความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้จึงสามารถ
ทาได้อย่างมีขีดจากัดมากกว่าการนามาประยุกต์ใช้ในตลาดดิจิทลั อาทิเช่น คูปองที่มีระยะเวลาจากัดในการนามา
แลกส่ วนลดเมื่ อถูกนามาใช้ผ่านการตลาดแบบดั้งเดิ ม ช่ วงระยะเวลาการส่ งคูป องให้ผูบ้ ริ โภคอาจใช้ระยะเวลา
มากกว่าการส่ งอีเมล์ นักการตลาดจาต้องสร้างแรงขับเคลื่อนให้ผบู ้ ริ โภคเกิดแรงจูงใจที่มากพอที่จะเดินทางออกไป
ซื้ อสิ นค้า ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ยกตัวอย่าง ห้ างสรรพสิ นค้าเซ็ น ทรั ล ออกแคมเปญ “Central | Zen Lucky
10/10” ซึ่ งใช้เงื่อนไขเวลามาทาการลดราคาสิ นค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) นักการตลาด
จาต้องสร้ างแรงจู งใจด้วยส่ วนลดที่ ม ากเพี ยงพอที่ จะกระตุ้น ให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ น ใจเดิ น ทางไปเลื อกซื้ อสิ นค้าที่
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ห้างสรรพสิ นค้า นอกเหนื อจากนั้นการส่ งสารของการตลาดแบบดั้งเดิมจาต้องใช้งบประมาณที่มากกว่าการตลาด
แบบดิจิทลั ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งจดหมายโดยตรง หรื อการทาการโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์หรื อวิทยุ และเมื่อข้อความ
ถูก เผยแพร่ ไปแล้วการจะปรับ เปลี่ยนกลยุท ธ์ก ารส่ งเสริ มการขายสามารถทาได้ยากกว่าการตลาดแบบดิ จิทัล ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความได้ในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตามการส่ งเสริ มการขายในการตลาดแบบดั้งเดิ ม
สามารถเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากกว่า เนื่ องจากสื่ อแบบดั้งเดิมเช่ น โทรทัศน์สามารถสร้ างการรับรู ้ของ
แบรนด์ได้มากกว่าสื่ อแบบดิจิทลั (Nhedzi, 2018) ดังนั้นผูป้ ระกอบการส่ วนมากจึงจาเป็ นที่จะต้องทากลยุทธ์ การ
ส่ งเสริ มการขายบนตลาดดิจิทลั บางรายอาจทาควบคู่ไปกับช่ องทางการสื่ อสารแบบดั้งเดิ มเพื่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่องค์กร
บทสรุป
1. ผูว้ ิจยั มองเห็นโอกาสของการศึกษาการนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้กลยุทธ์ความขาดแคลนมา
ประยุกต์ใช้ในตลาดดิจิทลั โดยนาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ความขาดแคลน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
และบริ การออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงแนวคิดการเลือกใช้ช่องทางการสื่ อสารการตลาดแบบดั้งเดิมและดิจิทลั
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การส่งเสริ มการขายที่เหมาะสมกลยุทธ์การขายผ่านกลยุทธ์ความขาดแคลนจะ
สามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเร่ งกระบวนการตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้จริ ง เนื่องจากมนุษย์มีความกลัว
ที่ จะเสี ย โอกาส (Loss aversion) เป็ นพื้ น ฐาน ดัง นั้น การใช้ข ้อความเช่ น สิ น ค้ามี จ านวนจากัด ,หมดเขตภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด, หรื อ สิ นค้ารุ่ น พิ เศษมี จานวนที่ จากัด (Limited edition)
มานาเสนอสิ นค้าจะส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ สึ กเร่ งรี บ ในตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้นเพื่ อหลี กเลี่ ยงการเสี ยโอกาส ส่ งผลให้อัตราการเข้าเยี่ยม
ชมเว็ปไซต์แล้วออก (Bounce rate) ลดลงไปด้วย
2. นอกจากนั้นจากการศึกษาความแตกต่างของกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายภายใต้ทฤษฎีความขาดแคลน
ระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดแบบดิจิทลั พบว่าการนาทฤษฎีความขาดแคลนมาประยุกต์ใช้ในตลาด
ดิ จิท ัล มี ค วามยืดหยุ่น สะดวกและรวดเร็ วมากกว่าตลาดแบบดั้งเดิ ม เนื่ องจากข้อความสามารถสื่ อสารได้ผ่ าน
เครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง ผู ค้ นได้ห ลากหลายในระยะเวลาอัน สั้ น เมื่ อ น ากลยุท ธ์ น้ ี มาปรั บ ใช้ใ น
การตลาดแบบดั้งเดิมพบว่ามีขีดจากัดในเรื่ องของงบประมาณและระยะเวลาที่มากกว่า อย่างไรก็ตามการส่งเสริ มการ
ขายในการตลาดแบบดั้งเดิมสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากกว่า เนื่ องจากสื่ อแบบดั้งเดิมสามารถสร้าง
การรับรู ้ของแบรนด์ได้มากกว่า
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ข้อเสนอแนะ
1. นักการตลาดและผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการตลาดที่เข้าสู่ยคุ ดิจิทลั ท่ามกลางการแข่งขันที่
ดุเดือดการทากลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายบนตลาดดิจิทลั ควบคู่ไปกับช่องทางการสื่ อสารแบบดั้งเดิมเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร
2. นัก การตลาดและผู ้ป ระกอบการควรให้ ค วามส าคัญ และพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารส่ งเสริ ม การขายอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อโน้มน้าวและจูงใจผูบ้ ริ โภคให้เร่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าท่ามกลางตัวเลือกของสิ นค้าและ
บริ การจานวนมากที่ผูบ้ ริ โภคต้องเจอในแต่ละวัน เนื่ องจากกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายที่น่าสนใจสามารถทาให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้เร็ วขึ้นจากตัวการส่ งเสริ มการขายมากกว่าตัวคุณค่าของสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคอาจมีการ
เปลี่ ยนใจจากคู่ แข่ งขันได้ดังนั้นกลยุท ธ์ ก ารส่ งเสริ ม การขายจึ งเป็ นโอกาสให้นัก การตลาดและผูป้ ระกอบการ
สามารถสร้างฐานผูบ้ ริ โภคได้กว้างขึ้น การนากลยุทธ์ความขาดแคลน ความหายากมาประยุกต์ใช้ โดยอ้างอิงจาก
หลักจิตวิทยาที่พฒั นามาจากพื้นฐานความกลัวที่จะเสี ยโอกาสของผูบ้ ริ โภค เป็ นกลยุทธ์ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ได้ง่ายในตลาดดิจิทลั และยังเป็ นกลยุทธ์ที่สามารถเร่ งกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอัน
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส ารวจการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามเหตุ ก ารณ์ ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปี 2559 – 2561 รวม 623 บริ ษทั โดยใช้แบบสารวจรายการด้วยตนเอง จากการศึกษา
พบว่า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีการเปิ ดเผยการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือการเปิ ดเผย
การจ่ายเงิ นปั นผล ส่ วนการลดทุนมี การเปิ ดเผยน้อยที่ สุด นอกจากนี้ ยงั พบว่า กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ ม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ ท้ งั 3 ปี ใน 3 อันดับแรกโดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่
การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และ การงดจ่ายเงินปันผล สารสนเทศที่ได้จากงานวิจยั นี้ ชี้ให้เห็น
ถึงการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่ ง ถือเป็ นข้อมูลสิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนฐานที่ผูถ้ ือหุ้นควรได้รับ
และเป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการตัดสิ นใจสาหรับนักลงทุน
คาสาคัญ: การเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Abstract
This research aimed to explore the event-based disclosure in the information issued of Thai listed
companies from 2016 – 2018. A total of 623 companies were examined using self-surveys. The results showed
that all industry groups were disclosed at 100% of the annual general meeting of shareholders, the second is the
disclosure of the company's dividend payment, capital reductions are minimally disclosed. In addition, the
industrial and consumer products groups were event-based disclosure in the top 3 years namely the annual
general meeting of shareholders, dividend payment and omission of dividend payment. The information obtained
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from this research points to the compliance with the guidelines set by the SET, with regard to the basic benefits
that shareholders should receive and the basic information used to make decisions for investors.
Keyword: Event-based disclosure, Thai listed companies
บทนา
โดยที่ บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่ ในการ 1) เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญตามระยะเวลาเพื่อผูล้ งทุนและผูถ้ ือหุ้นได้
ทราบข้อมูลสาคัญประกอบการพิจารณาลงทุนหรื อตัดสิ นใจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ งบการเงินประจาปี งบ
การเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2) และ 2) การเปิ ดเผยข้อมูล
ตามเหตุการณ์ ซึ่ งเป็ นการรายงานเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญที่ จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั
เพื่อให้การซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็ นไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้ง
เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับสารสนเทศอย่า งเท่าเทียมกัน ตลาดหลักทรัพย์จึงกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่เปิ ดเผย
สารสนเทศที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผูล้ งทุนทราบ เช่น กาหนดวัน
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น ก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ้นเพื่ อสิ ท ธิ ใด ๆ (Record Date) /วันปิ ดสมุ ดทะเบี ย น (Book Closing) การ
ได้มา/จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษทั อื่นซึ่งเป็ นผล
ให้บริ ษทั อื่นนั้นมีสภาพหรื อสิ้ นสภาพในการเป็ นบริ ษทั ย่อย การเพิ่มทุน/การลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้ อ
หุ้น คื น /การจาหน่ ายหุ ้ น ที่ ซ้ื อคื น การจ่ าย/ไม่ จ่ายปั น ผล การได้มาหรื อ สู ญ เสี ย ทางการค้าที่ ส าคัญ การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น การผิดนัดชาระหนี้ และกรรมการผูจ้ ดั การลาออก คณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการตรวจสอบลาออกทั้งคณะ เป็ นต้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562ก)
ทั้งนี้ การเปิ ดเผยเหตุการณ์ หรื อพัฒนาการที่ ส าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษ ทั ให้ประชาชน
ทราบโดยเร็ ว อย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา ถือเป็ นภาระหน้าที่ที่บริ ษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยสารสนเทศที่
จาเป็ นเพื่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศดังกล่าว อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียนไว้ว่า 1) ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดาเนิ นงานที่สาคัญของ
บริ ษ ทั จดทะเบี ยนหรื อบริ ษทั ย่อยให้ป ระชาชนได้ทราบโดยทันที ยกเว้นในกรณี พิเศษบางกรณี 2) ต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศที่สาคัญต่อประชาชนในลักษณะเพื่อให้มีการเปิ ดเผยได้อย่างทัว่ ถึงเท่าที่ทาได้ 3) ต้องชี้แจงเกี่ยวกับข่าว
ลือหรื อข่าวสารนั้นโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เนื่ องจากข่าวลือหรื อข่าวสารนั้น อาจจะมีหรื อได้มีผลต่อการซื้ อขาย
หลักทรัพย์หรื อจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั 4) ในกรณี ที่มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด บริ ษทั จดทะเบียนต้องพิจารณาดูว่ามีข่าวลือหรื อเหตุการณ์สาคัญ
อื่นที่บริ ษทั ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศนี้ หากบริ ษทั จดทะเเบียนได้
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พิจารณาแล้วยังไม่ทราบสาเหตุของการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ บริ ษทั ต้องแจ้งให้ทราบโดยทัว่ กันว่าบริ ษทั ไม่มี
พัฒนาการใด ๆ ที่สาคัญที่เกี่ยวกับธุ รกิจและการดาเนิ นงานของบริ ษทั นอกเหนื อจากที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วหรื อ
ตามที่บริ ษทั ทราบ ไม่มีเหตุผลใดที่จะทาให้การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ผิดปกติไปจากสภาพปกติของตลาด 5)
ต้องละเว้นการเปิ ดเผยสารสนเทศเชิงส่ งเสริ ม ที่เกินจาเป็ น เช่น การออกข่าวโดยใช้คาที่ไม่เหมาะสม การประกาศ
ข่าวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีพฒั นาการที่แท้จริ งในกิจการ การรายงานหรื อการคาดคะเนที่เกิดเความเป็ นจริ ง การ
เปิ ดเผยโดยใช้คาที่หรู หรา ฟุ่ มเฟื่ อย หรื ออยู่ในรู ปแบบอื่นที่เกินความจริ ง ซึ่งอาจทาให้ผลู ้ งทุนหลงผิ ดและเป็ นเหตุ
ให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาหรื อปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยไม่มีเหตุผลสมควร และ 6) บุคคล
ภายในต้องไม่ทาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้สารสนเทศที่ สาคัญที่ ยงั มิ ได้เปิ ดเผยต่อประชาชน นอกจากนี้
แม้ว่า ภายหลังจากที่สารสนเทศที่สาคัญได้เปิ ดผยแล้ว บุคคลภายในควรละเว้นจากการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผลู ้ งทุนได้มีการประเมินสารสนเทศนั้นตามสมควร (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562ก)
จากแนวปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว การเปิ ดเผยสารสนเทศจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่บริ ษทั จดทะเบียนต้องปฏิบตั ิตาม และ
จุดประกายให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะสารวจการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ ของบริ ษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ข้อ สนเทศนี้ จะเป็ นหลัก ฐานเบื้ อ งต้น ในการตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผย
สารสนเทศตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดไว้ และเป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการตัดสิ นใจของนัก
ลงทุน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
สารวจการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559 2561
แนวปฏิบัติการเปิ ดเผยข้ อมูลตามเหตุการณ์ ของบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ใน
สารสนเทศของบริ ษทั โดยแบ่งออกเป็ น 1) การเปิ ดเผยข้อมูลตามเวลา และ 2) การเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562ก)
1. การเปิ ดเผยข้อมูลตามระยะเวลา บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญตาม
ระยะเวลาเพื่อผูล้ งทุนและผูถ้ ือหุน้ ได้ทราบข้อมูลสาคัญประกอบการพิจารณาลงทุนหรื อตัดสิ นใจซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ ได้แก่
1.1. การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะการเงินแสดงรายละเอียด ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการเปิ ดเผยข้อมูลตามระยะเวลา
รายงาน
1. งบการเงินประจาปี
(ตรวจสอบ)
• กรณีไม่ถึงไตรมาส 4
• กรณีส่งใครมาส 4
2.งบการเงินรายไตร
มาส (สอบทาน)
3. แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (56-1)
4. รายงานประจาปี
(56-2)

กาหนดส่ ง

2 เดือน
3 เดือน
45 วัน
3 เดือน

การส่ งข้ อมูลให้ ตลาดหลักทรัพย์
ผ่านระบบ SET Link เท่านั้น
• งบการเงินฉบับเต็ม
• รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน (F-45)
• การวิเคราะห์และค่าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ าย
จัดการ (Interim MD & A)
กรณีบริ ษทั มีรายได้หรื อกาไรสุทธิแตกต่างจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนมากกว่า 20%
ผ่านระบบ SET link

การส่ งข้ อมูลให้
สานักงาน ก.ล.ต
• ยกเลิกการส่ง
Hard Copy โดยถือ
ว่าการสิ่ งผ่านระบบ
SET link เป็ นการ
นาส่งข้อมูลต่อ
สานักงาน ก. ล. ต.

ผ่านระบบ SET link

4 เดือน

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, (2562ก)

1.2 การนาส่ง/เปิ ดเผยข้อมูลประเภทอื่น ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการนาส่ง/เปิ ดเผยข้อมูลประเภทอื่น
รายการ

กาหนดส่ งตลาดหลักทรัพย์

รายงานผลการใช้เงินจาก
การเพิม่ ทุน

ทุก 6 เดือนตามปี ปฏิทินโดยให้นาส่งภายใน
30 วัน นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน และ
ธันวาคมของทุกปี
แบบแสดงรายงานการ
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สุดท้ายที่กฎหมาย
กระจายการถือหุน้ รายย่อย กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือ
นาส่งพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุม
หุน้
ให้ผถู ้ ือหุน้
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดการประชุม
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, (2562ก)
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นาส่ งข้ อมูลผ่ านระบบ SET Link
เพื่อเผยแพร่
เพื่อเป็ นข้ อมูล
แก่ ผ้ ลู งทุน ของตลาดหลักทรัพย์
/

-

-

/

-

/

-

/
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2. การเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์
การเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์เป็ นการรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ สาคัญที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อให้การซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็ นไป
อย่างมี ระเบี ยบ รวมทั้งเพื่อให้ผูล้ งทุนได้รับสารสนเทศอย่าเท่าเที ยมกัน ตลาดหลักทรัพ ย์จึงกาหนดให้บริ ษทั จด
ทะเบียนมีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผลู ้ งทุน
ทราบ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562ก) แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์
เรื่ อง
รายละเอียด
ประเภทสารสนเทศ การรายงานสารสนเทศตามเหตุการณ์แบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามความสาคัญเร่ งด่วนของ
และระยะเวลาเปิ ดเผย สารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ดงั นี้
ประเภทข้อมูล
ระยะเวลาเปิ ดเผย
ข้ อมูล
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อ
ทันที
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ ราคาซื้อ ขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น
2. ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ ภายใน 3 วันทาการ
ให้ผลู ้ งทุนทราบ
3. ข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งรวบรวมไว้เป็ น
7 วันทาการ/ภายใน
หลักฐานอ้างอิง
14 วัน
ลักษณะสารสนเทศที่ • ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
• หลีกเลี่ยง
เปิ ดเผย
- การปิ ดบังข้อเท็จจริ งในทางไม่ดี
- การเสนอสิ่ ง ที่ไม่แน่นอนว่า เป็ นสิ่ ง ที่แน่นอน
- การใช้ภาษาเชิงส่งเสริ มทาให้ตื่นเต้น
• ไม่ให้ข่าวในเชิงสร้างราคาหลักทรัพย์
• เปิ ดเผยสารสนเทศผ่านระบบ SET Link ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วิธีเปิ ดเผย
• กรณีเป็ นสารสนเทศที่สาคัญต้องรายงานโดยทันที่ให้รายงานโดยไม่ชกั ช้าในวันที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นหรื ออย่างช้าไม่เกิน 9 โมงเช้าของวันทาการถัดไป
• กรณีนาส่ง เอกสารเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิง ให้นาส่ง ผ่านระบบ SET Link
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เรื่ อง
การดาเนินการของ
ตลท.กรณีบริษัท
เปิ ดเผยสารสนเทศไม่
ทันตามกาหนด
สารสนเทศที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที

สารสนเทศที่ต้อง
เปิ ดเผยภายใน 3 วัน
ทาการ

รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาขึ้นเครื่ องหมาย H หรื อ SP เพื่อหยุดพักการซื้อ ขายเพื่อ
ป้องกันความเสี ยหายจากการตัดสิ นใจลงทุนโดยไม่มีขอ้ มูลที่เพียงพอหรื อขึ้น เครื่ องหมาย
NP เพื่อเป็ นการแจ้งเตือนว่าบริ ษทั ยังมีสารสนเทศสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์
ตัวอย่าง
• กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้
• วัน กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิใด ๆ (Record Date) / วันปิ ดสมุดทะเบียน (Book
Closing)
(แจ้งล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวัน Record Date / วันปิ ดสมุดทะเบียน (Book Closing) )
• การได้มา / จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
• การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริ ษทั อื่นซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั อื่นนั้นมีสภาพ
หรื อสิ้ นสภาพในการเป็ นบริ ษทั ย่อย
• การเพิ่มทุน / การลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่
• การซื้อหุน้ คืน / การจาหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืน
• การจ่าย / ไม่จ่ายปันผล
• การได้มาหรื อสูญเสี ยทางการค้าที่สาคัญ
• การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
• การผิดนัดชาระหนี้
• กรรมการผูจ้ ดั การลาออก คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการตรวจสอบลาออกทั้ง
คณะ
ตัวอย่าง
• การย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่
• การเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผูส้ อบบัญชี
• ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
ตัวอย่าง
• การส่งประวัติกรรมการตรวจสอบ (F24-2)

สารสนเทศที่ต้อง
นาส่ งเพื่อเก็บเป็ น
หลักฐานภายใน 3 วัน
ทาการ
ตัวอย่าง
สารสนเทศที่ต้อง
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เรื่ อง
• การส่งประวัติกรรมการ
นาส่ งเพื่อเก็บเป็ น
หลักฐานภายใน 7 วัน
ทาการ
ตัวอย่าง
สารสนเทศที่ต้อง
• รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
นาส่ งเพื่อเก็บเป็ น
หลักฐานภายใน 14
วัน

รายละเอียด

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, (2562ก)

กลุ่มตัวอย่ าง คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559-2561 จานวน 623 บริ ษทั ทั้งหมด
9 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยการเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย, 2562ข) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ นค้าอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
เทคโนโลยี
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ทรัพยากร
ไม่ระบุอุตสาหกรรม
รวม

จานวน (บริษัท)
94
61
53
118
160
38
40
54
5
623

เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสารวจรายการด้วยตนเอง (Checklist) ที่สร้างขึ้นโดยออกแบบเป็ น
ตารางสรุ ป รายการที่ เปิ ดเผยข้อมู ล สารสนเทศที่ ตอ้ งเปิ ดเผยทันที (ตามตัวอย่างตารางที่ 3) ซึ่ งเกี่ย วข้องกับ การ
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ดาเนินงานของบริ ษทั หรื อข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อต่อ
สิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลสิ ทธิ ประโยชน์รายบริ ษทั ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559-2561 จานวนทั้งสิ้ น 623 บริ ษทั บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562ข)
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ศึกษารายละเอียดของแนวปฏิบตั ิและประเภทของการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นาข้อมูลที่ได้จากข้อมูลสิ ทธิประโยชน์รายบริ ษทั มาทาการ Checklist ลงในตารางสรุ ปรายการที่เปิ ดเผย
ข้อมูลตามเหตุการณ์ที่นกั วิจยั สร้างขึ้น โดยจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
3. วิเคราะห์และสรุ ปการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยอธิบายผลลัพธ์ในรู ปของร้อยละ (Percentage) และค่าร้อยละ (Percentage)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที่ 5 สรุ ปผลการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ของบริ ษทั จดทะเบียนฯ 3 ปี 2559-2561

1

2
3

4

5
6
7

การจัด
ประชุม
สามัญผู ้
ถือหุ้น
การจ่าย
ปันผล
การงด
จ่ายปัน
ผล
รายการ
ได้มาหรื อ
จาหน่าย
ไปซึ่ง
สิ นทรัพย์
รายการ
ที่เกี่ยว
โยงกัน
การเพิม่
ทุน
การลด
ทุน

เกษตรและอุตสาหกรรม
(จานวน 53 บริษัท)

ร้ อยละ

2561

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2560

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2559

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2561

บริษัทที่เปิ ดเผย

จานวนที่เปิ ดเผย

2560

ร้ อยละ

2559

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2561

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2560

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2559

ร้ อยละ

สินค้าอุตสาหกรรม
(จานวน 94 บริษัท)

บริษัทที่เปิ ดเผย

รา
ประเภท
ย
สารสนเท
กา
ศ
ร

กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน
(จานวน 61 บริษัท)

94 100 94 100 94 100 61 100 61 100 61 100 53 100 53 100 53 100

70 74.46 73 77.65 70 74.46 52 85.24 53 86.88 44 72.13 41 77.36 39 73.58 42 79.24
22 23.40 19 20.21 27 28.72 8 13.11 7 11.47 16 26.23 9 16.98 10 10.87 11 20.76

5 5.31 5 5.31 7

7.44 2

3.28 1 1.64 8 13.11 6 11.32 3

5.66 1 1.89

6 6.38 2 2.12 5

5.31 4

6.56 5 8.20 3

7 13.21 2

3.77 2 3.77

14 14.89 12 12.76 14 14.89 9 14.75 14 22.95 9 14.75 11 20.75 2

3.77 4 7.55

8 8.51 2 2.12 2

3.77 1 1.89

2.12 4

6.56 2 3.28 4
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4.92

6.56

2

3.77 2
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ตารางที่ 5 (ต่อ)

1

2
3

4

5
6
7

การจัด
ประชุม
สามัญ
ผูถ้ ือ
หุ้น
การจ่าย
ปันผล
การงด
จ่ายปัน
ผล
รายการ
ได้มา
หรื อ
จาหน่า
ยไปซึ่ง
สิ นทรั
พย์
รายการ
ที่เกี่ยว
โยงกัน
การ
เพิ่มทุน
การลด
ทุน

กลุ่มเทคโนโลยี
(จานวน 38 บริษัท)

ร้ อยละ

2561

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2560

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2559

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2561

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2560

บริษัทที่เปิ ดเผย

2559

ร้ อยละ

ร้ อยละ

2561

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2560

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2559

จานวนที่เปิ ดเผย

กลุ่มบริการ
(จานวน 118 บริษัท)

บริษัทที่เปิ ดเผย

รา ประเภ
ย ท
กา สารสน
ร เทศ

กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง
(จานวน 160 บริษัท)

118 100 118 100 118 100 160 100 160 100 160 100 38 100 38 100 38 100

80 67.80 81 68.64 85 72.03 98 61.25 105 65.63 104 65

28 73.68 27 71.05 29 76.31

26 22.03 29 24.58 31 26.27 27 16.88 79 49.37 54 33.75 8 21.05 8 21.05 8 21.05

11 9.32 11 9.32 11 9.32 9 5.63 20 12.50 14 8.75 6 15.79 2 5.26 5 13.16

8

6.78 11 9.32 10 8.47 14 8.75 18 11.25 12 7.50 4 10.53 1 2.63 2

5.26

32 27.12 15 12.71 16 13.56 40 25.00 29 18.13 40 25.00 10 26.31 9 23.68 6 15.79
11 9.32 3

2.54 3

2.54 10 6.25 7
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4.38 41 25.63 3

7.89 2 5.26 1

2.63
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
กลุ่มอุตสาหกรรม

2
3

4

5
6
7

1841

ไม่ ระบุอตุ สาหกรรม
(จานวน 5 บริษัท)

ร้ อยละ

2561

จานวนที่เปิ ดเผย

2560

ร้ อยละ

54 100 54 100

2559

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

บริษัทที่เปิ ดเผย

2561

ร้ อยละ

การจัด
ประชุม
40 100 40 100 40 100 54 100
สามัญผู ้
ถือหุ้น
การจ่าย
72.5
29
27 67.50 26 65.00 39 72.22
ปันผล
0
การงด
25.0
จ่ายปัน 10
12 30.00 13 32.50 12 22.22
0
ผล
รายการ
ได้มา
หรื อ
จาหน่าย 1 2.50 4 10.00 3 7.50 3 5.55
ไปซึ่ง
สิ นทรัพ
ย์
รายการที่
เกี่ยวโยง 2 5.00 2 5.00 2 5.00 2 3.70
กัน
การเพิ่ม
15.0
6
5 12.50 5 12.50 13 24.07
ทุน
0
การลด
1 2.50 1 2.50 1 2.50 6 11.11
ทุน

ร้ อยละ

บริษัทที่เปิ ดเผย

2560

ร้ อยละ

2559

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

2561

บริษัทที่เปิ ดเผย

ร้ อยละ

บริษัทที่เปิ ดเผย

2560

กลุ่มทรัพยากร
(จานวน 54 บริษัท)

บริษัทที่เปิ ดเผย

1

2559

บริษัทที่เปิ ดเผย
ร้ อยละ

รา
ประเภท
ย
สารสนเ
กา
ทศ
ร

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
(จานวน 40 บริษัท)

5

100

5

100

5

100

40 74.07 35 64.81 4 80.00 1 20.00 4 80.00
21 38.89 13 24.07 3 60.00 4 80.00 3 60.00

5 9.26 3 5.55 1 20.00 1 20.00 1 20.00

4 7.40 2 3.70 1 20.00 2 40.00 1 20.00
8 14.81 9 16.67 1 20.00 3 60.00 2 40.00
2 3.70 1 1.85 2 40.00 1 20.00 1 20.00
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จากตารางที่ 5 ผลการสารวจการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ ของบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบประเด็นที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์จานวน 7 ประเด็น
ได้แก่ การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น การจ่ายปั นผล การงดจ่ายปั นผล รายการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มทุน และการลดทุน โดยที่ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีการเปิ ดเผยการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือการเปิ ดเผยการจ่ายเงินปั นผล ส่ วนการลดทุนมีการเปิ ดเผยน้อยที่สุด เนื่องจาก
บริ ษทั ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการลดทุน
นอกจากนี้ ยัง พบว่า กลุ่ ม สิ น ค้า อุ ต สาหกรรมและกลุ่ ม สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภค มี ก ารเปิ ดผยข้อ มู ล ตาม
เหตุการณ์ เรี ยง 3 ลาดับแรกจากมากไปหาน้อยทั้ง 3 ปี ได้แก่ การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น การจ่ายปันผล และการ
งดจ่ายปันผล ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส ารวจการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามเหตุ ก ารณ์ ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปี 2559 – 2561 รวม 623 บริ ษทั โดยใช้แบบสารวจรายการด้วยตนเอง จากการศึกษา
พบว่า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีการเปิ ดเผยการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาคือการเปิ ดเผย
การจ่ ายเงิ นปั นผล ส่ วนการลดทุนมี การเปิ ดเผยน้อยที่ สุด นอกจากนี้ ยงั พบว่า กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ ม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์ ท้ งั 3 ปี ใน 3 อันดับแรกโดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่
การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น การจ่ายเงินปั นผล และ การงดจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ นภวรรณ เชิ ดชูวุฒิกุล (2546) ได้
ศึ ก ษาการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในรายงานประจ าปี ของบริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย :
กรณี ศึกษาของบริ ษทั ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และอุสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเครื่ องตกแต่ง พบว่าขนาด
ของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเครื่ องตกแต่ง มีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับการเปิ ดเผยข้อมูล ใน
รายงานประจาปี มีนยั ในการอธิบายได้ว่า บริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่จะมีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี น้อย
บริ ษทั ที่มีขนาดเล็กจะมีระดับการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี มาก ดังนั้น บริ ษทั จึงควรปรับปรุ งการเปิ ดเผย
ข้อมูลในด้านภาษาที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูล และเพิ่มการรายงานข้อมูลให้ทนั ต่อเวลาที่จะนาข้อมูลมาใช้ในการ
ตัด สิ น ใจ ซึ่ งหากบริ ษ ัท เปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั จะได้รับความน่าเชื่อถือจากผูใ้ ช้รายงานประจาปี และ
นักลงทุนจะสนใจซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาพบการเปิ ดเผยใน 2 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะที่ 1 มีการเปิ ดเผยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ การ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ การจ่ายเงินปันผล การงดจ่ายเงินปันผล รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ รายการ
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เกี่ยวโยงกัน การเพิ่มทุน และการลดทุน และลักษณะที่ 2 ไม่พบเปิ ดเผยข้อมูล ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้น การ
ลงทุนในบริ ษทั ที่ทาให้มีสภาพเป็ นบริ ษทั ย่อย การสิ้ นสภาพของบริ ษทั ย่อย การทา/ถูกทาการเสนอซื้ อเพื่อครอบงา
กิจการ การควบรวมบริ ษทั คดีความหรื อข้อพิพาทที่สาคัญ ดังนั้น จากลักษณะที่ 2 ที่ไม่พบการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
เหตุการณ์ดงั กล่าว งานวิจยั ครั้งต่อไป จึงควรศึกษามาตรการ / นโยบาย / การกากับติดตาม กรณี ที่กิจการมีลกั ษณะที่
2 แต่ไม่มีเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์เพิ่มเติมกับนักลงทุนต่อไป
ข้อจากัดในการวิจัย
งานวิจยั นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก “ข้ อมู ลสิ ทธิประโยชน์ ” ที่ปรากฎในข้อมูลรายบริ ษทั /หลักทรัพ ย์ ของ
บริ ษทั จดทะเบียนฯ ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น
เอกสารอ้างอิง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2562ก). การเปิ ดเผยข้ อมูลตามเหตุการณ์ . https://www.set.or.th/th/regulations/
simplified_regulations/disclosure_materials_event_p1.html.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2562ข). รายชื่ อบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย.
https://www.set.or.th/set /companyrights.do? symbol=A&ssoPageId=7&language=th&country=TH.
นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล. (2546). การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี ของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย : กรณีศึกษาของบริ ษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างและ
เครื่ องตกแต่ ง [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้
สอย และค่ า วัส ดุ งบประมาณเงิ น รายได้ และงบประมาณเงิ น รายจ่ า ย ปี งบประมาณ 2560 -2561 ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยใช้ค่าความถี่และร้อย
ละ ผลการศึกษาพบว่า
1) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงาน ทั้ง 3 หมวด ของงบประมาณเงินรายจ่าย ปี งบประมาณ 2560-2651
มีการเบิ ก -จ่ายงบประมาณจริ ง เกื อบร้ อยละ 100 ส่ วนค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงาน ทั้ง 3 หมวด ของงบประมาณเงิ น
รายได้ ปี งบประมาณ 2560-2561 ยังมีงบประมาณคงเหลือภาพรวมทั้ง 3 หมวด เกินร้อยละ 35
2) เปรี ยบเที ยบงบดาเนิ นงานที่ ได้รับ การจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2561 ลดลงร้ อ ยละ 28.46 เมื่ อ เที ย บกับ ปี งบประมาณ 2560 และเปรี ย บเที ย บงบ
ดาเนินงานที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเงินรายจ่าย ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ
2561 ลดลงร้ อ ยละ 23.50 เมื่ อ เที ย บกับ ปี งบประมาณ 2560 โดยมี งบด าเนิ น งานเงิ น รายได้ล ดลงมากกว่างบ
ดาเนินงานเงินรายจ่าย คิดเป็ นร้อยละ 4.96
ข้อสนเทศที่ได้จากงานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการบริ หารงบประมาณที่เหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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Abstract
This research aims to analyze and compare the actual and allocated operating budget expenses for the
fiscal year 2017-2018 of The Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan,
Sakon Nakhon Campus. Three categories were analyzed using frequency and percentage; namely the
compensation category, the living category, and the material category of the income and state budget. The results
showed that;
1) The analysis of operating budget expenses in all three categories from the income budget in the 20172018 fiscal year have a balance sheet budget, including 3 categories exceeding 35%. All three categories of
operating expenses of the state budget in fiscal year 2017-2018 were disbursed and the actual budget was nearly
100%.
2) Comparison the budget allocated from the income budget of the Faculty of Industry and Technology in
fiscal year 2018 decreased by 28.46% compared to fiscal year 2017, and comparison the operating budget
allocated from the state budget of the Faculty of Industry and Technology decreased by 23.50% compared to
fiscal year 2017.
The information provided by this research is useful and provides a guide to managing the appropriate
budget.
Keyword: Analysis of operating budget expenses, RMUTI-SKC campus
บทนา
การดาเนิ นงานของหน่ วยงานให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ จาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยในหลายๆ ด้าน โดย
ปั จจัยหนึ่ งที่ ส าคัญ ต่อการบริ หารงานองค์กร ก็คือปั จจัยด้านงบประมาณ หากมีก ารวางแผนและบริ หารจัดการ
งบประมาณที่ ดี แ ละถู ก ต้อ ง การบริ ห ารงานก็ จะบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ ัง ไว้ ทั้ง นี้ คณะอุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได้รับงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยงบประมาณที่
ได้รับ จาแนกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ งบบุ คลากร งบดาเนิ นงาน งบลงทุ น งบเงินอุ ดหนุ น และงบรายจ่ ายอื่ น ซึ่ ง
งบประมาณในงบดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
การวิ เคราะห์ ค่ า ใช้จ่ า ยงบด าเนิ น งาน ในหมวดค่ า ตอบแทน หมวดค่ า ใช้ส อย และหมวดค่ าวัส ดุ มี
ความส าคัญ ต่อองค์กรอย่างยิ่ง เพราะถื อเป็ นหนึ่ งในหัวใจสาคัญ ของการบริ หารจัดการงบประมาณขององค์ก ร
เนื่องจากงบดาเนินงานที่ได้รับการจัดสรรมีอยู่อย่างจากัด ดังนั้น การวางแผนที่ดี การกาหนดแนวทางวิธีการจัดสรร
ล่วงหน้า การวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างรอบคอบและเป็ นระบบ การจัดลาดับความสาคัญของแต่ละงานและจานวน
งบประมาณที่ควรได้รับ จึ งมี ความสาคัญอย่างยิ่งในการบริ หารจัดการงบดาเนิ นงานในแต่ละปี อันจะก่ อให้เกิ ด
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ผลประโยชน์ต่อส่ วนรวมและองค์กรอย่างสู งสุ ด ประกอบกับตามแนวทางการบริ หารจัดการภาครัฐเพื่อก่อให้เกิด
ผลสั ม ฤทธิ์ นั้น ได้มี ก ารเชื่ อมโยงงานและการใช้จ่ายเงิ นเข้าด้วยกัน โดยกาหนดไว้เป็ นตัวชี้ วดั หนึ่ งขององค์ก ร
ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงานให้เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทางานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร
คณะผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นผูด้ ูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ทาการศึกษาการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปี งบประมาณ 2559-2560 พบว่า โดยส่ วนใหญ่ ก ารใช้จ่าย
งบประมาณในงบดาเนิ นงาน ได้แก่ หมวดค่ าตอบแทน หมวดค่าใช้จ่าย และหมวดค่าวัส ดุ มี การเบิ กจ่ ายหมวด
ค่าตอบแทนและหมวดค่าวัสดุนอ้ ยกว่างบประมาณที่ได้รับ ส่ วนหมวดค่าใช้สอย มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่
ได้รับ เนื่ องจากงบประมาณในงบดาเนิ นงาน ทั้ง 3 หมวด ได้รวมกันอยูใ่ นงบดาเนินงาน ซึ่งสามารถเบิกจ่ายโดยใช้
ร่ วมกันได้ โดยไม่จาเป็ นต้องขออนุ มตั ิ จากส านักงบประมาณ จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องระมัดระวังและบริ หาร
จัดการงบประมาณในงบดาเนิ นงานนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ไม่ให้มีการเบิกจ่ายในหมวดใดหมวดหนึ่ งมากหรื อ
น้อยเกินไป จากเหตุผลดังกล่าว จุดประกายให้คณะผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบ
ดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้จ่าย และหมวดค่าวัสดุ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และหมวดค่า
วัสดุ งบประมาณเงินรายได้ ปี งบประมาณ 2560-2561 ที่ได้รับการจัดสรรกับที่เบิก-จ่ายจริ ง ของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. เพือ่ วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และหมวดค่า
วัสดุ งบประมาณเงินรายจ่าย ปี งบประมาณ 2560-2561 ที่ได้รับการจัดสรรกับที่เบิก-จ่ายจริ ง ของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทัศนี ย ์ เข็มทอง (2556) ได้ทาการวิเคราะห์งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในระยะเวลา 10 ปี ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า เงินสะสมขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลมะขามเตี้ย มีอตั ราเพิ่มขึ้นและลดลงบ้างสลับกันไป โดยยอดรวมของการใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสมทั้ง
10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.62 ของยอดเงินสะสมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2545-2554 โดยพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ถูกใช้ไปในยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1846

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.17 รองลงมาคือด้านรายจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.12 เป็ นที่ น่ าสั ง เกตว่ายุท ธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาด้านเศรษฐกิ จไม่ มี ก ารใช้จ่ายเงิ น
งบประมาณเงินสะสมเพื่อพัฒนาในด้านนี้เลย โดยการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้าน
รายจ่ ายอื่ น ๆ มี แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
มะขามเตี้ย ให้ความสาคัญในการดาเนิ นงานในยุทธศาสตร์ ท้ งั สองด้านควบคู่กนั ไปมากกว่าการพัฒนายุทธศาสตร์
ด้านอื่น ๆ ส่ วนแนวทางในการจ่ายขาดเงินสะสมควรมีการวางแนวทางสาหรับองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือควรกระจายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างเหมาะสมและควร
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเป็ นระบบสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ การจัดสรรงบประมาณควรมีการรักษา
วินยั ทางการเงินการคลังอย่างเคร่ งครัด
ธัญญา แก้วรากมุข (2557) การวิเคราะห์งบประมาณ งบการเงินและผลการดาเนิ นงานปี พ.ศ.2548-2555
ของเทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย พบว่า 1) งบแสดงผลการดาเนิ นงานด้านรายรับและด้าน
รายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ.2548-2551 โดยกาหนดปี 2548 เป็ นปี ฐาน รายรับมีสัดส่ วนลดลงในปี งบประมาณ พ.ศ.
2549 แต่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2550-2551 รายจ่ายประจา มีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นทุกปี และรายจ่ายเพื่อการลงทุนมี สัดส่ วน
ลดลง โดยรายจ่ายรวมทั้งหมดมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นทุกปี รายรับสู งกว่ารายจ่ายจริ ง โดยพบว่า รายรับสู งกว่ารายจ่ายจริ ง
มีอตั ราส่ วนลดลงทุกปี 2) งบแสดงผลการดาเนิ นงานด้านรายรับ และด้านรายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555
โดยกาหนดปี 2552 เป็ นปี ฐาน รายรั บ มี สัดส่ วนเพิ่ม ขึ้นทุ กปี จากปี ฐานงบประมาณ พ.ศ.2552 รายจ่ายประจา มี
สัดส่ วนลดลทุกปี และรายจ่ายเพื่อการลงทุนมีสัดส่ วนลดลง โดยรายจ่ายรวมทั้งหมดมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นทุกปี รายรับ
สู งกว่ารายจ่ายจริ งมีอตั ราส่ วนเพิม่ ขึ้นทุกปี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2560-2561 และงบประมาณเงิ นรายจ่าย ประจาปี 25602561 ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2560-2561 เฉพาะงบดาเนิ นงาน และงบประมาณเงิน
รายจ่าย ประจาปี 2560-2561 เฉพาะงบดาเนิ นงาน ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อี สาน วิทยาเขต
สกลนคร
การเก็บรวบรวมข้ อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1. ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2560-2561 จากสานักงานคณบดี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. จาแนกงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2560-2561 และงบประมาณเงินรายจ่าย ประจาปี 2560-2561 ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยจัดทาในรู ปแบบตาราง
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน ในแต่ละหมวด จาแนกตามงบประมาณเงินรายได้ และ
งบประมาณเงินรายจ่าย โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที่ 1 เปรี ยบเที ยบค่ าใช้จ่ายงบดาเนิ น งาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้ส อย และหมวดค่าวัส ดุ
งบประมาณเงินรายได้ ปี งบประมาณ 2560-2561 ที่ได้รับการจัดสรรกับที่เบิก-จ่ายจริ ง ของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก-จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายได้ งบดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2560-2561
เปรียบเทียบปี งบประมาณ 2560 กับ
งบประมาณที่ได้ รับ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2561
การจัดสรร
ที่มีการเบิก-จ่ ายจริง
(ใช้ ปี 2560 เป็ นปี ฐาน)
หมวดค่าตอบแทน
ลดลง
เพิ่มขึ้น
หมวดค่าใช้สอย
ลดลง
ลดลง
หมวดค่าวัสดุ
เพิ่มขึ้น
ไม่มีการเบิก-จ่าย
จากตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงินรายได้ งบดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2560-2561 พบว่า เมื่อทาการเปรี ยบเทียบงบประมาณเงินรายได้
ระหว่างปี 2560 และ 2561 โดยใช้ปี 2560 เป็ นปี ฐาน พบว่า หมวดค่าตอบแทน มีงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร
ลดลง แต่มีการเบิก-จ่ายงบประมาณจริ งที่เพิ่มขึ้น หมวดค่าใช้สอย มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง และมีการ
เบิก-จ่ายงบประมาณจริ งที่ลดลงเช่นกัน ส่ วนหมวดค่าวัสดุ มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4 เป็ นตารางที่แสดงรายละเอียดการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและ
งบประมาณที่เบิก-จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงินรายได้ งบดาเนินงาน แยกแต่ละหมวด
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายได้ งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ปี งบประมาณ 2560-2561
งปม. ที่ได้รับการจัดสรร
งปม. ที่มีการเบิก-จ่ ายจริง
งปม.คงเหลือ
ปี
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
งปม.
(บาท)
(%)
(บาท)
(%)
(บาท)
(%)
2560
913,000
100
256,946
28.14
656,054
71.46
2561
620,000
100
332,630.24
53.65
287,369.76
46.35
ผลต่าง
ลดลง 293,000 บาท
เพิม่ ขึน้ 75,684.24 บาท
ลงลง 368,684.24 บาท
จากตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงินรายได้ งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ปี งบประมาณ 2560-2561พบว่า ปี 2561 คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ได้รับ การจัดสรรงบดาเนิ น งานหมวดค่ าตอบแทน ลดลงจากปี 2560 จานวน 293,000 บาท มี
งบประมาณการเบิก -จ่ายจริ งเพิ่ มขึ้นจากปี 2560 จานวน 75,684.24 บาท และมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลื อ
ลดลงจากปี 2560 จานวน 368,684.24 บาท
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายได้ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ปี งบประมาณ 2560-2561
งปม.ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น
งปม.ที่มีการเบิก-จ่ ายจริง
งปม.คงเหลือ
ปี
งปม.ที่ได้รับ รับโอน รวมทั้งสิ้น ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
งปม.
จัดสรร
จาก วข.
จานวน
(%)
(บาท)
(%)
(บาท)
(%)
(บาท)
2560
2,339,900
2,339,900
100
1,390,138
59.41
949,762 40.59
2561
1,493,700 10,500 1,504,200
100
974,038
64.75
530,162 35.25
ผลต่ าง

ลดลง 835,700 บาท

ลดลง 416,100 บาท

ลดลง 419,600 บาท

จากตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงินรายได้ งบดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย ปี งบประมาณ 2560-2561พบว่า ปี 2561 คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ได้รั บ การจัด สรรงบด าเนิ น งานหมวดค่ าใช้ส อย ลดลงจากปี 2560 จ านวน 835,700 บาท มี
งบประมาณการเบิก-จ่ายจริ งลดลงจากปี 2560 จานวน 416,100 บาท และมีงบประมาณค่าใช้สอยคงเหลือลดลงจาก
ปี 2560 จานวน 419,600 บาท
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายได้ งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ปี งบประมาณ 2560-2561
งปม.ที่ได้รับการจัดสรร
งปม.ที่มีการเบิก-จ่ ายจริง
งปม.คงเหลือ
ปี
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
งปม.
(บาท)
(%)
(บาท)
(%)
(บาท)
(%)
2560
177,100
100
171,000
100
2561
340,000
100
340,000
100
ผลต่าง
เพิม่ ขึน้ 162,900 บาท
0
เพิม่ ขึน้ 162,9000 บาท
จากตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงินรายได้ งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ปี งบประมาณ 2560-2561พบว่า ปี 2561 คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบดาเนิ นงานหมวดค่าวัสดุเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 162,900 บาท ไม่มีงบประมาณ
การเบิก-จ่าย และมีงบประมาณค่าใช้สอยคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 162,900 บาท
ตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และหมวด
ค่ า วัส ดุ งบประมาณเงิ น รายจ่ า ย ปี งบประมาณ 2560-2561 ที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรกับ ที่ เบิ ก -จ่ า ยจริ ง ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก-จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายจ่าย งบดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2560-2561
เปรี ย บเที ย บปี งบประมาณ 2560 กั บ
งบประมาณที่ได้ รับ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ 2561
การจัดสรร
ที่มีการเบิก-จ่ ายจริง
(ใช้ ปี 2560 เป็ นปี ฐาน)
หมวดค่าตอบแทน
ลดลง
ลดลง
หมวดค่าใช้สอย
-ค่าเดินทางไปราชการ
ลดลง
เพิม่ ขึ้น
-ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
ลดลง
ลดลง
หมวดค่าวัสดุ
ลดลง
ลดลง
จากตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงินรายจ่าย งบดาเนิ นงาน ปี งบประมาณ 2560-2561 พบว่า เมื่อทาการเปรี ยบเที ยบงบประมาณเงิน
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รายได้ระหว่างปี 2560 และ 2561 โดยใช้ปี 2560 เป็ นปี ฐาน พบว่า หมวดค่าตอบแทน มีงบประมาณที่ได้ รับการ
จัดสรรลดลง และมีการเบิก -จ่ายงบประมาณจริ งที่ลดลง หมวดค่าใช้สอย ค่าเดินทางไปราชการ มีงบประมาณที่
ได้รับ การจัด สรรลดลง แต่มี ก ารเบิ ก -จ่ ายงบประมาณจริ ง ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กัน ส่ วนหมวดค่ า ใช้ส อย ค่ าซ่ อมแซม
ครุ ภณ
ั ฑ์ มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง และมีการเบิก -จ่ายงบประมาณจริ งที่ลดลงเช่นกัน สาหรับหมวดค่า
วัสดุ มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง และมีการเบิก-จ่ายงบประมาณจริ งที่ลดลง
ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายจ่าย งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ปี งบประมาณ 2560-2561
รวมงปม.ที่ได้รับ
งปม.ที่มีการเบิก-จ่ าย
งปม.ที่
งปม.ที่ได้รับ
งปม.คงเหลือ
ทั้งสิ้น
จริง
ปี
ได้รับการ
การจัดสรร
งปม.
จัดสรร
เพิม่ เติม
จานวน ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(บาท)
(%)
(บาท)
(%)
(บาท)
(%)
2560
460,000
205,700
665,700
100
89.86 67,500
10.14
598,200
2561
291,267
188,000
479,267
100
477,990
99.73
1,277
0.27
ผลต่าง
ลดลง 186,433 บาท
ลดลง 120,210 บาท
ลดลง 66,223 บาท
จากตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงิ น รายจ่ า ย งบด าเนิ น งาน หมวดค่ า ตอบแทน ปี งบประมาณ 2560 -2561พบว่ า ปี 2561 คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบดาเนินงานหมวดค่าตอบแทน ลดลงจากปี 2560 จานวน 186,433
บาท มีงบประมาณการเบิก-จ่ายจริ งลดลงจากปี 2560 จานวน 120,210 บาท และมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือ
ลดลงจากปี 2560 จานวน 66,223 บาท
ตารางที่ 7 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายจ่าย งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าเดินทางไปราชการ ปี งบประมาณ 2560-2561
ปี
งปม.

งปม.ที่ได้ รับ
การจัดสรร

2560
640,000
2561
500,308
ผลต่ าง

รวมงปม.ที่ได้ รับทั้งสิ้น
จานวน
ร้ อยละ
(บาท)
(%)
388,400
1,028,400
100
513,347
1,013,655
100
ลดลง 14,745 บาท
งปม.ที่ได้ รับการ
จัดสรรเพิม่ เติม
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งปม.ที่มีการเบิก-จ่ ายจริง
จานวน
ร้ อยละ
(บาท)
(%)
828,289
80.54
975,642
96.25
เพิม่ ขึน้ 147,353 บาท

งปม.คงเหลือ
จานวน
ร้ อยละ
(บาท)
(%)
200,111
19.46
38,013
3.75
ลดลง 162,098 บาท
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จากตารางที่ 7 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงินรายจ่าย งบดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าเดินทางไปราชการปี งบประมาณ 2560-2561พบว่า ปี
2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบดาเนินงานหมวดค่าใช้สอย ค่าเดินทางไปราชการลดลง
จากปี 2560 จานวน 14,745 บาท มีงบประมาณการเบิ ก -จ่ ายจริ งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 147,353 บาท และมี
งบประมาณค่าใช้สอยคงเหลือลดลงจากปี 2560 จานวน 162,098 บาท
ตารางที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายจ่าย งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่ าซ่ อมแซมครุภัณฑ์ ปี งบประมาณ 2560-2561
ปี
2560
2561
ผลต่ าง

งปม.ที่ได้ รับ
การจัดสรร
270,000
170,961

รวมงปม.ที่ได้ รับทั้งสิ้น
จานวน
ร้ อยละ
(บาท)
(%)
585,400
855,400
100
170,961
100
ลดลง 684,439 บาท

งปม.ที่ได้ รับการ
จัดสรรเพิม่ เติม

งปม.ที่มีการเบิก-จ่ ายจริง
จานวน
ร้ อยละ
(บาท)
(%)
855,035.55
99.96
170,961
100
ลดลง 684,074.55 บาท

งปม.คงเหลือ
จานวน
ร้ อยละ
(บาท)
(%)
364.95
0.04
0
0
ลดลง 364.95 บาท

จากตารางที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงินรายจ่าย งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ปีงบประมาณ 2560-2561พบว่า ปี 2561
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบดาเนินงานหมวดค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ ลดลงจากปี
2560 จานวน 684,439 บาท มี งบประมาณการเบิ ก -จ่ ายจริ งลดลงจากปี 2560 จานวน 684,074.55 บาท และมี
งบประมาณค่าใช้สอยคงเหลือลดลงจากปี 2560 จานวน 364.95 บาท
ตารางที่ 9 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของงบประมาณเงิน
รายจ่าย งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ปี งบประมาณ 2560-2561
ปี
งปม.
2560
2561

ผลต่ าง

งปม.ที่ได้รับ
การจัดสรร
5,257,639
4,107,803

งปม.ที่มีการโอน
ไปเป็ น
ค่าตอบแทน/ค่า
ใช้ สอย
(1,101,950)
(317,637)

รวมงปม.ที่ได้รับทั้งสิ้น

งปม.ที่มีการเบิก-จ่ ายจริง

งปม.คงเหลือ

จานวน
(บาท)

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(บาท)

ร้ อยละ
(%)

จานวน
(บาท)

ร้ อยละ
(%)

4,155,689
3,790,166

100
100

3,975,140.80
3,790,166

95.66
100

180,548.20
0

4.34
0

ลดลง 365,523 บาท

ลดลง 184,974.80 บาท
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จากตารางที่ 9 แสดงการเปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิก -จ่ายจริ ง ของ
งบประมาณเงินรายได้ งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ปี งบประมาณ 2560-2561พบว่า ปี 2561 คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบดาเนิ นงานหมวดค่าวัส ดุลดลงจากปี 2560 จานวน 365,523 บาท มีการเบิก-จ่าย
งบประมาณจริ งลดลง 184,974.80 บาทและมีงบประมาณค่าใช้สอยคงเหลือลดลงจากปี 2560 จานวน 180,548.20
บาท
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัย เรื่ องการวิเคราะห์ ค่ าใช้จ่ายงบด าเนิ น งาน มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน วิท ยาเขต
สกลนคร ประจาปี งบประมาณ 2560-2561 เปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่เบิกจ่าย
จริ ง สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน งบประมาณเงินรายได้ ของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2560 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 28.14 มีงบประมาณคงเหลือร้อยละ 71.86
และในปี งบประมาณ 2561 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 53.65 มีงบประมาณคงเหลือร้อยละ 46.35 โดยทั้ง 2 ปี
ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายค่าจ้างอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน และจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
2. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน หมวดค่าใช้ส อย งบประมาณเงินรายได้ ของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2560 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 59.41 มีงบประมาณคงเหลือร้อยละ 40.59
และในปี งบประมาณ 2561 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 64.75 มีงบประมาณคงเหลือร้อยละ 35.25 โดยทั้ง 2 ปี
ส่วนใหญ่เป็ นค่าจัดโครงการ และค่าเดินทางไปราชการ
3. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ งบประมาณเงินรายได้ ของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ทั้งปี งบประมาณ 2560-2561 ไม่มีการเบิก-จ่ายงบประมาณ ทาให้งบประมาณในหมวดนี้ คงเหลือร้อยละ
100
4. ผลการวิ เคราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยงบด าเนิ น งาน หมวดค่ า ตอบแทน งบประมาณเงิ น รายจ่ า ย ของคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2560 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 89.86 มีงบประมาณคงเหลือ
ร้อยละ 10.14 และในปี งบประมาณ 2561 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 99.73 มีงบประมาณคงเหลือร้อยละ 0.27
โดยทั้ง 2 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน และการจ่ายค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
5. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าเดินทางไปราชการงบประมาณเงินรายจ่าย
ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2560 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 80.54 มีงบประมาณ
คงเหลือร้อยละ 19.46 และในปี งบประมาณ 2561 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 96.25 มีงบประมาณคงเหลือร้อย
ละ 3.75 โดยทั้ง 2 ปี ส่ วนใหญ่จดั สรรไปที่สานักงานคณบดี และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
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6. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์งบประมาณเงินรายจ่าย
ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2560 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 99.96 มีงบประมาณ
คงเหลือร้อยละ 0.04 และในปี งบประมาณ 2561 เบิก-จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 100
7. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงาน หมวดค่าวัสดุ งบประมาณเงินรายจ่าย ของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2560 เบิก -จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 95.66 มีงบประมาณคงเหลือร้อยละ 4.34
และในปี งบประมาณ 2561 เบิก-จ่ายงบประมาณจริ งร้อยละ 100 โดยทั้ง 2 ปี ส่ วนใหญ่จดั สรรไปที่สานักงานคณบดี
และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
8. ผลการเปรี ยบเทียบงบดาเนิ น งานที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ในปี งบประมาณ 2561 ลดลงร้อยละ 28.46 เมื่อเทียบกับปี งบประมาณ 2560 และผลการเปรี ยบเทียบ
งบด าเนิ น งานที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรจากงบประมาณเงิ น รายจ่ า ย ของคณะอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ใน
ปี งบประมาณ 2561 ลดลงร้อยละ 23.50 เมื่ อเที ย บกับปี งบประมาณ 2560 โดยมี งบดาเนิ น งานเงิน รายได้ล ดลง
มากกว่างบดาเนินงานเงินรายจ่าย คิดเป็ นร้อยละ 4.96
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
จากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงาน ทั้ง 3 หมวด ของงบประมาณเงินรายจ่าย ปี งบประมาณ 25602561 มีการเบิก-จ่ายงบประมาณจริ ง เกือบร้อยละ 100 ส่ วนค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน ทั้ง 3 หมวด ของงบประมาณเงิน
รายได้ ปี งบประมาณ 2560-2561 ยังมีงบประมาณคงเหลือภาพรวมทั้ง 3 หมวด เกินร้อยละ 35 และแม้วา่ งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ และจากงบประมาณเงินรายได้ลดลงในปี งบประมาณ 2561 เมื่อเทียบ
กับปี งบประมาณ 2560 แต่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสามารถบรรลุแผนงานและโครงการได้ 100% นั่น
แสดงให้เห็นว่า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการบริ หารจัดการทั้งงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงิน
รายจ่ าย ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะฯ จึ งควรส่ งเสริ มให้มี ก ารจัดการความรู ้ เรื่ องการบริ หารงบประมาณงบ
ดาเนินงาน เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบตั ิที่ดีต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้
สอย และหมวดค่าวัสดุ ของงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายจ่าย ปี งบประมาณ 2560-2561 คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน วิท ยาเขตสกลนคร เท่ านั้น ดัง นั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเที ยบ 3 ส่ วนงานของวิทยาเขตสกลนคร ซึ่ งประกอบด้วย สานักงานวิทยาเขต
สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจะได้ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
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รวมถึงแนวโน้มของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่ทาการเบิก-จ่ายจริ ง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การบริ หารงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ต่อไป
2) ควรมีเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายงบดาเนิ นงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าวัสดุ ของ
งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
โดยใช้ส ถิ ติที่ สู งขึ้ น เช่ น สถิ ติ t-test หรื อสถิ ติ F-test เพื่ อ ทดสอบความแตกต่างว่ามี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ห รื อไม่
อย่างไร
3) ควรมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการโอนเปลี่ยนหมวดภายในงบดาเนิ นงาน ทั้งงบประมาณเงินรายได้
และงบประมาณเงินรายจ่าย เพื่อให้ทราบว่าเหตุใดจึงมีการโอนเปลี่ยนหมวดภายในงบดาเนิ นงาน และค้นหาแนว
ปฏิบตั ิที่ดีในการบริ หารจัดการงบประมาณ ให้เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป
เอกสารอ้างอิง
ทัศนี ย ์ เข็มทอง. (2556). การวิเคราะห์ งบประมาณการจ่ ายขาดเงินสะสมในระยะเวลา 10 ปี ขององค์ การบริ หาร
ส่ วนตาบลมะขามเตีย้ อาเภอเมื องสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี [รายงานการศึ ก ษาอิส ระปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ธัญญา แก้วรากมุก. (2557). การวิเคราะห์ งบประมาณ งบการเงินและผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2548-2555. ของ
เทศบาลตาบลจันจว้ า อาเภอแม่ จัน จังหวัดเชียงราย [การศึกษาอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์].
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, เชียงราย.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon
(2) ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon โดยเก็บข้อมูลแบบเจาะจง
และใช้แบบสอบถามออนไลน์จากผูท้ ี่เคยใช้ E-Coupon จานวน 385 ตัวอย่าง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค (R = .695) ค่าความแปรปรวนของการตัดใจซื้อได้ร้อยละ 48.2 ความง่าย
ในการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ด้วย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค (R = .676) ค่าความ
แปรปรวนของการตัดใจซื้ อได้ร้อยละ 45.7 และทัศนคติต่อการใช้ E-Coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ด้วย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค (R = .733) ค่าความแปรปรวนของการตัดใจซื้ อได้ร้อยละ 53.7 ดังนั้น โดยภาพรวม
และรายข้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมมี
ความสั ม พัน ธ์เชิ ง บวกกับ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้วย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภคอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
คาสาคัญ: E-coupon การรับรู ้ถึงประโยชน์ ทัศนคติ การตัดสิ นใจซื้อ ความง่ายในการใช้งาน

1856

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Abstract
The objectives of this research were to study (1) the importance level of purchasing a product with an
e-coupon. (2) Technology acceptance adoption factors affecting product purchase decision with e-coupon by
information collecting specific. And using online questionnaires from people who have used e-coupon
385 consumers. The data was analyzed with multiple linear regressions. The results revealed that perceived
usefulness affects to the decision to purchase the product with e-coupon of consumers. (R = .695) with a variation
towards purchase decision of 48.2 percentage. The e-coupon perceives ease of use affects to the decision to
purchase the product with e-coupon of consumers. (R = .676) with a variation towards purchase decision of 45.7
percentage. Attitude towards using e-coupon affects to the decision to purchase the product with e-coupon of
consumers. (R = .733) with a variation towards purchase decision of 53.7 percentage. Therefore, overall and each
item were not significantly different at the .05 level in addition the overall technology acceptance model theory
was positively correlated with product purchase with e-coupon by statistically significant at the .05 level
Keyword: E-coupon, Perceived usefulness, Attitude, Purchase decision, Perceived ease of use
บทนา
ในสังคมในยุคปั จจุบนั นี้ เป็ นยุคที่จะสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นยุคโลกาภิวฒั น์ ที่ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เป็ นโลกแห่งการเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดน และมีการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดังกล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้กบั กิจวัตรประจาวันของมนุษย์ เพื่ออานวยความสะดวกสบายในเรื่ องต่างๆ
และเพื่อตอบสนองวิถีชีวิต ของคนในยุคปั จจุบนั ที่เป็ นสังคมที่เร่ งรี บและ ต้องการความรวดเร็ วการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารกระจายไปทัว่ โลกโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ประชาชนสามารถรับรู ้และได้รับผลกระทบ
อย่างรวดเร็ ว อี กทั้งวิถีชี วิตของผูค้ นเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง มี ความสะดวกสบายในการเข้าถึ งข้อมู ลและสามารถ
ติดตามข่าวสาร รวมถึงสามารถส่ งต่อข้อมูลกันได้มากขึ้น (เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนท์ 2559)
ปัจจุบนั ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ จึงทาให้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสู ง เนื่ องจากมี
คู่แข่งร้านค้าปลีกรายใหม่เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงคู่แข่งจากร้านค้าออนไลน์ดว้ ย ร้านค้าปลีกแต่ละรายจึงต้องทาการ
ปรับกลยุทธ์ดว้ ยการจัดทาโปรโมชันแข่งขันกัน เพื่ อให้ธุรกิจสามารถทากาไรต่อไปได้ (อลิสรา ชริ นทร์สา 2562)
E-Coupon เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในด้านการส่งเสริ มการขาย สาหรับธุรกิจหรื อองค์กร E-Coupon เป็ นคูปอง
ที่อยูใ่ นรู ปแบบของออนไลน์ สามารถใช้บนเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ ได้ ปั จจัยทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นความต้องการ
ที่มากขึ้นและเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในปัจจุบนั ทาให้ตอบสนองกับความต้องการ ก่อให้พฤติกรรม
การสั่งซื้อสิ นค้าออนไลน์อย่างแพร่ พลายและเป็ นที่นิยมอย่างมากในการสั่งซื้อสิ นค้าหรื อบริ การส่ งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจในการสั่งซื้อค้าออนไลน์ (อรอนงค์ ทองกระจ่าง 2560)
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แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็ นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิ ทธิภาพสู งสุดและยังเป็ นหนึ่งใน
ทฤษฎี ที่ นิ ยมใช้ในการอธิ บายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลอย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะในระบบ
สารสนเทศ (Aggelidis & Chatzoglou 2009) การนาเสนอในบทความนี้ จึ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับ
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีท้ งั ที่ เป็ นแนวคิดและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ น
ข้อมูลให้แก่ นักการตลาด ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและผูท้ ี่ สนใจที่ จะศึ กษาให้มีความเข้าใจเกี่ ยวกับ แบบจาลองการยอมรั บ
เทคโนโลยีและแนวทาง ส่ งเสริ มพัฒนาการรับรู ้ประโยชน์และการรับรู ้ความง่ายซึ่ งนาไปสู่ การเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้เทคโนโลยีและทาให้เกิดความตั้งใจแสดงพฤติกรรมซึ่งเป็ นผลให้เกิดการยอมรับใช้เทคโนโลยี
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ ยวกับ ยอมรั บ เทคโนโลยีเกี่ ยวกับ E-Coupon ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน และพัฒนาเครื่ องมือการตลาด E-Coupon นอกจากนี้
ผู ป้ ระกอบการหรื อ บริ ษ ัท พาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ผู ้ที่ ส นใจ สามารถน าข้อ มู ล จากการวิ จัย ในครั้ งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุท ธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จให้เหมาะสม ตลอดจนการนาข้อมูลไปศึกษาต่อส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในอนาคต
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM)
ชนิ ดาภา. (2562) แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี หรื อ TAM เสนอโดย Davis, Bagozzi and
Warshaw (1989) เป็ นการพัฒ นาเพิ่ ม เติ ม จากทฤษฎี TRA และทฤษฎี TPB หลัก การของแบบจาลองการยอมรั บ
เทคโนโลยี คือ การศึกษาปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการยอมรับหรื อการตัดสิ นใจที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ว่าผูใ้ ช้จะใช้
เมื่อไรและจะมีแนวโน้มการใช้งานอย่างไรแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีน้ ี
พรชนก พลาบู ลย์ (2560) การยอมรับเทคโนโลยี เป็ นการนาเทคโนโลยีที่ ยอมรั บมาใช้งานซึ่ ง
ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ แก่ ตัวบุ คคลหรื อการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ พฤติ ก รรมทัศ นคติ และการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น
เกวริ นทร์ ละเอียดดี นันท์ (2557) การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึ ง เป็ นการนาเทคโนโลยีที่ ยอม
รับมาใช้งานซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวั บุคคลหรื อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและ
การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้การนาเทคโนโลยีมาใช้งานทาให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ความรู ้และ
ทักษะในการใช้งานเพิ่มเติม
จากการศึกษาทฤษฎีขา้ งต้น สามารถสรุ ปความหมายของปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีได้ว่า
การยอมรั บ เทคโนโลยี เป็ นองค์ป ระกอบส่ วนหนึ่ งที่ ท าให้พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลเปลี่ ย นแปลงไป มี ก ารน าเอา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษาตัวแปรจากทฤษฎีของ (Davis,1989)
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แต่เนื่ องจากการวิจยั ครั้ งนี้ ท างผูว้ ิจยั ได้ท าการวิจยั เกี่ ยวกับ E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จึ ง
แยกตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมา 3 ตัวแปร คือ การรับรู ้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้
2. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ความหมายของการตัดสิ นใจซื้อ
วันวิสา ก้อนนาค (2562) การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง กระบวนการเลื อกทางใดทางเลื อก
หนึ่ งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณาหรื อประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของตนเองที่ได้กาหนดนึกคิดหรื อตั้งใจเอาไว้
ฑิ ตาพร รุ่ งสถาพร (2562) การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า (Decision Making) หมายถึ ง
กระบวนการสุ ดท้ายของการเกิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นกระบวนการที่สาคัญที่สุดที่อยู่ในจิตใจของผูบ้ ริ โภค เกิด
จากปัจจัยภายในและภายนอก โดยใช้ความรู ้สึก นึกคิด เหตุผล และข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ รวมไปถึงข้อจากัด
ของสถานการณ์การในขณะนั้น
งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
พรชนก พลาบูลย์ (2558) ทาการศึกษาเรื่ องการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
(PromptPay) ของรั ฐ บาลไทย พบว่ า พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค ด้า นแรงจู ง ใจด้า นอารมณ์ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจของ
ประชาชนในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
กรณษา แสนละเอี ย ด พี ร ภาว์ ทวี สุ ข และศรี ไ พร ศัก ดิ์ รุ่ ง พงศากุ ล (2560) ได้ท าการศึ ก ษาการยอมรั บ
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริ การซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
ในกรุ ง เทพมหานคร พบว่าการรั บ รู ้ถึ ง ประโยชน์ ส่ งผลต่ อแนวโน้ม ความตั้งใจในการใช้บ ริ ก ารซื้ อ สิ น ค้าผ่า น
ช่องทางออนไลน์ จากประโยชน์ของเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค
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กรอบแนวคิด
TAM
- การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน E-coupon
- ความง่ายในการใช้งาน E-coupon
- ทัศนคติต่อการใช้งาน E-coupon

การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ด้วย E-Coupon

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีรายละเอียดและขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ E-Coupon ซื้อผลิตภัณฑ์
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ E-Coupon ซื้ อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร
ที่ แน่ น อน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสู ต รไม่ ท ราบขนาดตัวอย่างของ W.G.Cochran จากการ
คานวณของกลุ่มตัวอย่างกรณี ที่ไม่ทราบจานวนที่แน่ ชดั ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมเท่ากับ 385 คน
2. การสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจัยได้เก็ บ รวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ เพื่ อเก็ บข้อมูลโดยใช้วิธี แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่าง 385 คน ผูต้ อบแบบสอบถามมาจาก ผูท้ ี่เคยที่ใช้ E-Coupon ผูว้ ิจยั
ทาการค้นหาผูท้ ี่ใช้ E-Coupon จาก Social โดยส่งลิงค์ไปยังผูต้ อบแบบสอบถาม
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed end Questionnaire) แบ่งเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และมีการทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ (Pearson Correlation) สถิติทดสอบสมมติฐานหา
ความสัมพันธ์แบบการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) หลังจากนั้นแบบสอบถาม
ถูกทดลองใช้ (Try Out) กับ กลุ่ม ที่มี ลกั ษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างจานวน 30 คน ได้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้ E-Coupon
ซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค
(Cronbach's alpha Coefficient) ของตัวแปรพบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน E-coupon มีค่าเท่ากับ
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.755 ความง่ายในการใช้งาน E-coupon มีค่าเท่ากับ .743 ทัศนคติต่อการใช้ E-coupon มีค่าเท่ากับ .689 ซึ่ งจัดอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 20-25 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี อาชีพนิสิต/นักศึกษามีรายได้ 10,001-20,000 บาท
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่
4.50 – 5.00
หมายถึง
มากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
มาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
ปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
น้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง
น้อยที่สุด
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลค่า
×̅

การยอมรับเทคโนโลยี
การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานE-coupon
- E-coupon มีส่วนช่วยในการพัฒนาและกระตุน้ การซื้อสิ นค้า
ความง่ายในการใช้งาน E-coupon
- การเข้าถึงขั้นตอนในการใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็ นเรื่ องง่าย
ทัศนคติต่อการใช้ E-coupon
- การเห็นด้วยกับการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการใช้
E-coupon ในการซื้อสิ นค้าเพื่อให้การดาเนินชีวิตสะดวกขึ้น
รวม

4.20

.754

มาก

4.15

.744

มาก

4.31
4.22

.670
.722

มาก
มาก

ผลการศึ กษา พบว่า ความคิ ดเห็ น โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก ด้านที่มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด้าน
ทัศนคติต่อการใช้ E-coupon เมื่ อพิ จารณาค าถามเป็ นรายข้อ พบว่า ทุ กข้อมี ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านทัศนคติต่อการใช้ E-coupon การเห็นด้วยกับการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
ในการใช้ E-coupon ในการซื้อสิ นค้าเพื่อให้การดาเนินชีวิตสะดวกขึ้น รองลงมา ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจาก
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การใช้งาน E-coupon E-coupon มีส่วนช่วยในการพัฒนาและกระตุน้ การซื้ อสิ นค้าและ ด้านความง่ายในการใช้งาน
E-coupon การเข้าถึงขั้นตอนในการใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็ นเรื่ องง่าย
3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านการตัดสิ นใจซื้อ
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่
4.50 – 5.00
หมายถึง
มากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
มาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
ปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
น้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง
น้อยที่สุด
ตารางที่ 2 การตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสินใจซื้อ
- ธุรกิจออนไลน์มีส่วนลดในการซื้อสิ นค้า
- สื่ อในการโฆษณามีการเข้าถึงได้ง่าย เช่น E coupon
- เงื่อนไขในการใช้ E-coupon มีความเหมาะสมและใช้งานได้จริ ง
- การประชาสัมพันธ์ E-coupon และการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
มีผลต่อการซื้อสิ นค้า
- ได้คน้ หาและเปรี ยบเทียบ E-coupon ส่งผลให้ซ้ือสิ นค้า
รวม

×̅
4.27
4.25
4.21
4.28
4.32
4.26

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลค่า
.696
มาก
.690
มาก
.710
มาก
.724
มาก
.689
.529

มาก
มาก

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาถามเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ระดับ ความคิ ดเห็ น อยู่ใ นระดับ มากทั้งหมด โดยข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ได้ค ้น หาและเปรี ย บเที ย บ E-coupon
ส่ งผลให้ซ้ือสิ นค้า
5. ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุคูณของการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
ด้วย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน E-coupon ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปร
B
S.E Beta t-value P-value
ค่าคงที่ (Constant)
1.945 .127
15.303 0.000*
ด้านการใช้ E-coupon ซื้ อสิ นค้ามี ความสะดวก รวดเร็ วมากกว่า
.161 .036 .234 4.459 0.000*
การใช้ coupon แบบเก่า X1
ด้านการสามารถใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนในการซื้ อ
.129 .035 .194 3.662 0.000*
สิ นค้าได้ทุกที่ทุกเวลาแบบทันที X2
ด้านการดาวน์โหลด E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้อย่าง
.186 .034 .288 5.543 0.000*
ง่ายและสะดวก X3
ด้าน E-coupon มีส่วนช่วยในการพัฒนาและกระตุน้ การซื้อสิ นค้า .088 .035 .131 2.522 0.012*
R = .695a R2 = .482
R2adj = .477
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

df = 4

F = 88.585

SE.est = .383

P-value = 0.000

สมมติฐานที่ 1 การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ด้วย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อเป็ นตัวแปรที่เข้าสู่ สมการ
ทานาย ได้แก่ ด้านการดาวน์โหลด E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนได้อย่างง่ายและสะดวก (B = .186) ด้านการ
ใช้ E-coupon ซื้ อ สิ น ค้ามี ค วามสะดวก รวดเร็ วมากกว่าการใช้ coupon แบบเก่ า (B = .161) ด้านการสามารถใช้
E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการซื้อสิ นค้าได้ทุกที่ทุกเวลาแบบทันที (B = .129) และด้าน E-coupon มีส่วน
ช่ วยในการพัฒ นาและกระตุ ้น การซื้ อสิ น ค้า (B = .088) ตัวแปรต่ างๆ สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ได้ร้อยละ 47.7 อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทานาย 0.383 ดังตารางที่ 4.2.1 สามารถเขียนสมการทานายได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ Y = 1.945 + .161X1 + .129X2 + .186X3 + .088X4
(1)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน Z = .234X1 + .194X2 + .288X3 + .131X4
(2)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของความง่ายในการใช้งาน E-coupon ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปร
B
S.E Beta t-value P-value
ค่าคงที่ (Constant)
1.987 .129
15.382 0.000*
ด้านการเรี ยนรู ้การใช้ E-coupon ในการซื้ อสิ นค้าผ่านอุป กรณ์
สมาร์ทโฟนได้โดยง่าย X1
.171
.032 .261 5.316 0.000*
ด้านการใช้ E-coupon ซื้ อสิ นค้าด้วยสมาร์ ท โฟนเป็ นเรื่ องง่ าย
.027 .366 8.890 0.000*
เพราะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง X2
.242
.031 .230 4.775 0.000*
ด้านการเข้าถึงขั้นตอนในการใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ท .148
โฟนเป็ นเรื่ องง่าย X3
R = .676a
R2 = .457
R2adj = .453 df = 3
F = 106.812
SE.est = .392 P-value = .000
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
สมมติฐานที่ 2 ความง่ายในการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของ
ผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อเป็ นตัวแปรที่เข้าสู่ สมการทานาย ได้แก่ การใช้
E-coupon ซื้อสิ นค้าด้วยสมาร์ ทโฟนเป็ นเรื่ องง่ายเพราะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (B = .242) การเรี ยนรู ้การใช้
E-coupon ในการซื้ อสิ นค้าผ่านอุป กรณ์ ส มาร์ ท โฟนได้โดยง่ าย (B = .171) และการเข้าถึ งขั้น ตอนในการใช้ Ecoupon ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนเป็ นเรื่ องง่าย (B = .148) ตัวแปรต่างๆ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ได้ร้อยละ 45.3 อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทานาย 0.392 ดังตารางที่ 4.2.2 สามารถเขียนสมการทานายได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ Y = 1.945 + .161X1 + .129X2 + .186X3 + .088X4
(1)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน Z = .234X1 + .194X2 + .288X3 + .131X4
(2)
สมมุติฐานที่ 2 ความง่ายในการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณของทัศนคติต่อการใช้ งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปร
B
S.E Beta t-value P-value
ค่าคงที่ (Constant)
1.320 .144
9.193 0.000*
ด้านการใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนนี้ เป็ นวิธีที่สะดวก
.110 .039 .137 2.826 0.005*
และทันสมัย X1
ด้านการใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็ นประสบการณ์ที่
.299 .027 .413 10.921 0.000*
ดี X2
ด้านการเห็นด้วยกับการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการใช้
.280 .036 .367 7.677 0.000*
E-coupon ในการซื้อสิ นค้าเพื่อให้การดาเนินชีวิตสะดวกขึ้น X3
R = .733a
R2 = .537
R2adj = .534 df = 3 F = 147.487
SE.est = .361
P-value = .000
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
สมมุติฐานที่ 3 ทัศนคติต่อการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของ
ผูบ้ ริ โภค ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อเป็ นตัวแปรที่เข้าสู่ สมการทานาย ได้แก่ ด้านการ
ใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็ นประสบการณ์ที่ดี (B = .299) ด้านการเห็นด้วยกับการใช้อุปกรณ์สมาร์ท
โฟนในการใช้ E-coupon ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อให้การดาเนินชีวิตสะดวกขึ้น (B = .299) ด้านการใช้ E-coupon ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ ทโฟนนี้ เป็ นวิธีที่สะดวกและทันสมัย (B = .110) ตัวแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การตัดสิ นใจซื้ อ ได้ร้อยละ 53.4 อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทานาย 0.361 ดังตารางที่ 3 สามารถเขียนสมการทานายได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ Y = 1.320 + .110X1 + .299X2 + .280X3
(1)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน Z = .137X1 + .413X2 + .367X3
(2)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว่ า การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการใช้ ง าน E-coupon ความง่ ายในการใช้ง าน
E-coupon ทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ E-coupon ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย E-Coupon ของผู ้บ ริ โภค
มี 3 ปัจจัยหลัก สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon
ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อหรื อเป็ นตัวแปรที่เข้าสู่ สมการทานาย ได้แก่ ด้านการดาวน์
โหลด E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนได้อย่างง่ายและสะดวก ด้านการใช้ E-coupon ซื้ อสิ นค้ามีความสะดวก
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รวดเร็ วมากกว่าการใช้ coupon แบบเก่า ด้านการสามารถใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนในการซื้ อสิ นค้าได้
ทุกที่ ทุกเวลาแบบทันที และด้าน E-coupon มี ส่ วนช่ วยในการพัฒนาและกระตุน้ การซื้ อสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จัย ของ ชยาภรณ์ กิ ติ สิ ทธิ ชั ย (2559) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารใช้ ง านกระเป๋ าเงิ น
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Wallet) ใน การซื้ อ สิ น ค้าของผู บ้ ริ โภคในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ด้านการรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ การใช้บริ การซื้ อสิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ ว มากกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด การใช้บริ การซื้ อสิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาแบบทันที เรี ยลไทม๎กบั ร้านค้าต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ การใช้บริ การซื้ อ
สิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุป กรณ์ ส มาร์ ท โฟนได้อย่างง่ายเช่ น เดี ยวกับงานวิจยั ของ วรรณิ ก า จิตติ นรากร
( 2559 ) การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า จากบริ ษทั ขาย
ตรงผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ช่ องทางออนไลน์ของ บริ ษ ทั ขายตรงมี ส่วนช่ วยพัฒ นาความสามารถในการ
ซื้อสิ นค้า
2. ความง่ายในการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ด้วย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค
พบว่า การใช้ E-coupon ซื้ อสิ นค้าด้วยสมาร์ ทโฟนเป็ นเรื่ องง่ายเพราะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง การเรี ยนรู ้
การใช้ E-coupon ในการซื้ อสิ นค้าผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนได้โดยง่าย และการเข้าถึงขั้นตอนในการใช้ E-coupon
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็ นเรื่ องง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั ( 2559 ) ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับ เทคโนโลยีก ารใช้งานกระเป๋ าเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ (E-Wallet) ใน การซื้ อสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า สามารถเรี ยนรู ้การใช้บริ การซื้ อสิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนได้
โดยง่าย การใช้บริ การซื้ อสิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็ นเรื่ องง่ายเพราะสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่ อง การเข้าถึงขั้นตอนในการใช้บริ การซื้ อสิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์สมาร์ ทโฟนเป็ นเรื่ อง
ง่าย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของวรรณิ กา จิตตินรากร ( 2559 ) การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า จากบริ ษทั ขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า โดยช่องทางออนไลน์ของบริ ษทั
ขายตรงทาให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้ง่าย
3. ทัศนคติต่อการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค พบว่า
ด้านการใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนเป็ นประสบการณ์ ที่ดี ด้านการเห็นด้วยกับการใช้อุปกรณ์ สมาร์ ท
โฟนในการใช้ E-coupon ในการซื้ อสิ น ค้าเพื่ อให้ก ารดาเนิ นชี วิตสะดวกขึ้น ด้านการใช้ E-coupon ผ่านอุปกรณ์
สมาร์ ทโฟนนี้ เป็ นวิธีที่สะดวกและทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั ( 2559 ) ปัจจัยที่มีผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การใช้บริ การซื้ อสิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนนี้ เป็ นวิธีที่ทนั สมัย
การใช้บริ การซื้ อสิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟนนี้ เป็ นประสบการณ์ที่ดีน่าสนใจเห็นด้วยกับ
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การใช้บ ริ การซื้ อสิ นค้าด้วยระบบ E-Wallet ผ่านอุปกรณ์ ส มาร์ ทโฟน มาใช้ในการชาระเงิน ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อให้ชีวิตประจาวัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1.1 จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน E-coupon ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-coupon ของผูบ้ ริ โภค E-coupon มีส่วนช่วยในการพัฒนาและกระตุน้ การซื้อสิ นค้า
ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ ง E-coupon ให้มีความหลากหลาย และนา E-coupon มาใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดใน
ด้านกานส่งเสริ มการขาย
1.2 จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-coupon ของผูบ้ ริ โภค การเห็นด้วยกับการใช้อุปกรณ์สมาร์ ทโฟนในการใช้ E-coupon ในการซื้ อ
สิ นค้าเพื่อให้การดาเนิ นชี วิตสะดวกขึ้น ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งการใช้งานของ E-coupon ให้มีความสะดวก
ยิง่ ขึ้นและเพิ่มการโฆษณาไปยังโซลเชียลมีเดียต่างๆ ให้แพร่ หลายซึ่งจะนาไปสู่ การทาความรู ้จกั และการจดจาธุรกิจ
1.3 จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติ ต่อการใช้งาน E-coupon ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-Coupon ของผูบ้ ริ โภค ได้คน้ หาและเปรี ยบเทียบ E-coupon ส่ งผลให้ซ้ื อสิ นค้า ผูป้ ระกอบการที่ใช้
E-Coupon ในการกระตุน้ การซื้ อสิ นค้าควรปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้างความน่ าเชื่ อถือให้แก่
ลูกค้า
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 จากขอบเขตงานวิจัยที่ ได้ศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ศึ กษาการยอมรั บ เทคโนโลยีส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-coupon ของผูบ้ ริ โภค เฉพาะ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ E-coupon ซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เท่านั้น จึงควรทาการศึกษา
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ไม่เคยใช้ E-coupon ซื้ อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยด้านอื่นๆ ที่อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
E-coupon ซื้อผลิตภัณฑ์
2.2 เนื่องจากการยอมรับเทคโนโลยีที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ย E-couponไม่ได้
มีเพียงปั จจัยที่ทางผูว้ ิจยั นามาวิจยั เท่านั้น แต่เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปรอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น ควรทาการศึกษาวิจยั
เชิงเปรี ยบเทียบเครื่ องมือผ่านสังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ ซึ่งใช้อยู่ในปั จจุบนั ที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ด้วย E-coupon ของผูบ้ ริ โภค
กิจติกรรมประกาศ
งานศึกษาฉบับนี้ ผศู ้ ึกษาทาขึ้นด้วยความมานะพยายามและสาเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดีเพราะได้รับความกรุ ณา
เป็ นอย่างสูงจาก ผศ.ดร. วัลลภา พัฒนา ที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนา ปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ในการทา
1867

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิจยั ตั้งแต่ตน้ ตลอดจนเสร็ จสมบรู ณ์ผศู ้ ึกษา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลาที่ได้ให้การสนับสนุ น
งบประมาณในการเข้าร่ วมการประชุมในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูส้ ู งอายุในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคผูส้ ู งอายุในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย (3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจการใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุ
โดยเป็ นการวิจยั เชิ งปริ ม าณ มี เครื่ องมื อในการศึก ษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี ก ลุ่ม ตัวอย่าง เป็ น
ผูบ้ ริ โภคผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 400 ตัวอย่าง ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง เป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ส่ วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ร้อยละ
(Percentage) และ Chi - square ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคพบว่า การวางแผนช่วงบั้นปลายชีวิตหลังจาก
เกษียณขึ้นอยู่กบั ระดับการศึกษา และระดับรายได้ โดยส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคจะวางแผนร่ วมกับครอบครัว และระดับ
รายได้ต่า และปานกลาง เห็นว่าสถานบริ บาลผูส้ ูงอายุควรจัดให้มีการพบปะพูดคุยและทากิจกรรมร่ วมกัน ส่วนผูท้ ี่มี
รายได้ระดับที่สูงเห็นว่าควรมีกิจกรรมการท่องเที่ยว และจัดงานอดิเรก
คาสาคัญ : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผูส้ ูงอายุ การบริ บาลผูส้ ูงอายุ
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Abstract
This research study aimed to ( 1study demographic of the elderly consumer in Northeast Thailand. (2)
examine the elderly consumer behaviour in the elderly care business in Northeast Thailand. (3) investigate the
relationship between the elderly demographic factor and consumer behaviour according to elderly care decision
making. The research is quantitative research. The instrument was the questionnaire. Data were collected the
elderly people by multi-stage sampling of 400 customers samples. The data were statistically analysed using
descriptive statistic which included frequency, percentage and Chi-square to compare the differences of
independent variables and dependent variables by setting statistical significance at. 05. The finding revealed that
most of elderly behaviour have planned for their life after retirement depend on their level of education and
income. The decision of their family that is important in the decision making. The lower income elderly prefers
meeting and doing activities together, but the upper income prefers travel and hobby instead.
Keyword: Consumer Behavior, Elderly people, Elderly care
บทนา
องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่าประเทศใดมี ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปในสัดส่ วนเกิน 10% หรื อมี
ประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Aging
Society) และจะเป็ นสังคมสู งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่ วนประชากรมีอายุ 60 ปี เพิ่มขึ้นเป็ น 20%
และอายุ 65 ปี ขึ้นไป เพิ่มเป็ น 14% ซึ่งประเทศไทยก็เข้าสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 เนื่องจากมีประชากร
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นสัดส่ วนเท่ากับร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจยั และ
พัฒนาผูส้ ูงอายุ, 2565)
สถานบริ บาลผูส้ ู งอายุเป็ นการให้บริ การดูแลผูส้ ู งอายุท้ งั ด้านสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ทวั่ ไป พร้อมทั้งมีการ
ให้บริ การทางการแพทย์ โดยมีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด จึงน่ าจะเป็ นโอกาสสาหรับธุ รกิจบริ การที่จะ
เสนอรู ปแบบการบริ การโดยบริ บาลผูส้ ู งอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลาง (Middle class) ที่มีเพิ่มมากขึ้น
มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ให้ความสนใจในการดูแลสุ ขภาพ ทาให้ธุรกิจบริ บาลผูส้ ู งอายุมีเพิ่มขึ้น แต่การดาเนิ น
ธุ รกิจในขณะนี้ ยงั อยู่ในช่วงของการพัฒนารู ปแบบและมาตรฐานการให้บริ การให้มีคุณภาพและมาตรฐานของการ
ให้บริ การดูแลผูส้ ู งอายุน้ นั ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นพื้นฐานในการประกอบธุ รกิจ อันได้แก่ การบริ หารจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน ด้านวิธีการปฏิบตั ิงาน ที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ รวมถึง
ระเบี ยบ กฎเกณฑ์และวิธี ก ารปฏิ บ ัติงานที่ เหมาะสมและมีป ระสิ ทธิ ภาพ และการบริ ห ารการตล าดซึ่ งเป็ นการ
บริ หารส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อให้บริ การของธุรกิจประสบผลสาเร็ จเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าและเกิดการใช้
บริ ก ารอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาด (Kotler,1997) ดังนั้น การศึ ก ษาถึ งข้อมู ล ด้านต่ าง ๆ
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ดังกล่าวข้างต้นของธุ รกิจที่เกี่ยวกับ การบริ บ าลผูส้ ู งอายุในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนั้นจะท าให้ผูป้ ระกอบการ
สามารถทราบถึงสถานการณ์ ปั จจุบ ันของธุ รกิจบริ บาลผูส้ ู งอายุ ความต้องการ พฤติก รรม และการตัดสิ นใจใช้
บริ การของผูส้ ูงอายุ ซึ่งอาจมีปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยส่วนบุคคลเป็ นปัจจัยสาคัญที่ตอ้ งศึกษา
การพัฒนาธุรกิจการบริ บาลผูส้ ูงอายุให้ประสบความสาเร็จ จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริ การ สร้าง
ความพึงพอใจให้ผใู ้ ช้บริ การ แบ่งเบาภาระและคลายความกังวลของญาติพี่นอ้ ง และดูแลผูส้ ูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีตามนโยบายของภาครัฐบาล สิ่ งเหล่านี้เป็ นความท้าทายของประเทศไทย เพราะจากปี 2565 ต่อไปอีก 17 ปี หรื อใน
ปี 2582 ไทยจะมีจานวนประชากรสู งวัยเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 28 ของจานวนประชากรทั้งหมด จนกลายเป็ นสังคม
สูงวัยในระดับสุดยอด
วัตถุประสงค์ (Research Objective)
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผูส้ ูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคผูส้ ูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจการใช้บริ การ
สถานบริ บาลผูส้ ูงอายุ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กรอบแนวคิดการวิจัย

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ โดยประชากร คือ และผูส้ ู งอายุในประเทศไทยที่มีอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้น
ไป จานวนประชากร 20,108,023 คน (สานักงานบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561) การสุ่มตัวอย่าง เป็ น
การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยท าการสุ่ มแบบแบ่ งชั้น (Stratified Sampling) ซึ่ ง
แบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่า ง เป็ น 4 จัง หวัด ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ได้แ ก่ อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี ขอนแก่ น และ
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นครราชสี มา จากนั้น ทาการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากประชาชนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 100
คน ในแต่ละจังหวัด รวมกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง (Yamane, 1967)
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูส้ ู งอายุที่มีอายุต้ งั แต่
50 ปี ขึ้นไป ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิด ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงแบบสอบถามมี
ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.702
2. นาแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้ (Try out) กัลกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 40 ชุด โดยทา
การทดสอบกับผูส้ ู งอายุในจังหวัดสกลนคร เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือโดยหาค่าความเที่ยงหรื อความเชื่อถือได้
ของแบบสอบถาม (Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ได้ผลการหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.941
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ มีข้นั ตอนการวิเคราะห์ตามลาดับต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ูงอายุ ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
วิเคราะห์ความสัม พันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติ กรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานบริ บาล
ผูส้ ูงอายุ ใช้สถิติ Chi-square
4. ผลการวิจัย (Results)
การศึกษาข้อมูลในกลุ่มผูส้ ูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยส่วนบุคคลตังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุ่มผูส้ ู งอายุ
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภค
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
50 ปี ขึ้นไป
51 – 60 ปี
61 – 70 ปี
มากกว่า 70 ปี
รวม
3. ระดับ
ประถมศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

จานวน
162
238
400
81
194
96
29
400
145
69
1873

ร้ อยละ
40.5
59.5
100.0
20.3
48.5
24.0
7.2
100.0
36.2
17.2
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4. สถานภาพ

5. รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของ
ครอบครัว

ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้บริโภค
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
รวม
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001 – 40,000 บาท
40,001 – 60,000 บาท
60,001 – 80,000 บาท
80,001 – 100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท
รวม

จานวน
52
32
77
25
400
57
277
66
400
159
101
53
53
23
11
400

ร้ อยละ
13.0
8.0
19.3
6.3
100.0
14.3
69.3
16.4
100.0
39.7
25.3
13.3
13.3
5.7
2.7
100.0

ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาในตารางที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง 238 คน (ร้อยละ 59.5) มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 48.5) ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา 145 คน (ร้อยละ 36.3) สถานภาพสมรส 277 คน (ร้อยละ 69.3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว ต่ากว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 39.8)
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมผูส้ ูงอายุมีที่ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ูงอายุ
พฤติกรรมกับการตัดสิ นใจใช้ บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ
จานวน
1. แผนการใช้
การตัดสิ นใจขึ้นกับตัวเองเป็ นหลัก
106
ชีวิตหลังเกษียณ
การตัดสิ นใจร่ วมกับคู่ชีวิต
144
อายุ
การตัดสิ นใจร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว
146
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................
4
รวม
100
2. ความเป็ นไป
อยูเ่ พียงลาพัง
46
ได้ในการใช้ชีวิต
อยูร่ ่ วมกับคู่ชีวิตเพียง 2 คน
84
หลังการทางาน
อยูก่ บั สมาชิกอื่นในครอบครัว เช่น ลูก/หลาน
249
อยูส่ ถานบริ บาลผูส้ ูงอายุ/บ้านพักคนชราโดยสมัคร
9
ใจ
อยูส่ ถานบริ บาลผูส้ ูงอายุ/บ้านพักคนชราโดยความ
11
จาเป็ น
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................
1
รวม
400
3. โอกาสที่จะไป
โอกาสเข้าพักรายวันบ้างเป็ นครั้งคราว
74
พานักในสถาน
มีโอกาสพานักเป็ นสัปดาห์
22
บริ บาลผูส้ ูงอายุ
มีโอกาสพานักเป็ นรายเดือน
14
มีโอกาสพานักเป็ นปี
20
ไม่มีโอกาสในการเข้าพัก
261
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................
9
รวม
400
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26.5
36.0
36.5
1.0
100.0
11.5
21.0
62.2
2.2
2.8
0.3
100.0
18.4
5.5
3.5
5.0
65.3
2.3
100.0
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมผูส้ ูงอายุมีที่ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ูงอายุ (ต่อ)
พฤติกรรมกับการตัดสิ นใจใช้ บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ
จานวน
4. กิจกรรม/การ
ปฏิบตั ิศาสนกิจ
77
ให้บริ การที่สถาน
ท่องเที่ยว
63
บริ บาลผูส้ ูงอายุ
ออกกาลังกาย
64
ควรจะมี
ทางานอดิเรก
68
พบปะพูดคุยและทากิจกรรมร่ วมกับผูเ้ ข้าพัก
123
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................
5
รวม
400
5. รู ปแบบที่พกั ที่
บ้านพักส่วนตัว
142
ต้องการ
ห้องพักส่วนตัวแบบครอบครัว
141
ห้องพักเดี่ยว
60
ห้องพักรวม (แยกหญิง/ชาย)
53
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................
4
รวม
400
6. ระดับราคา
ต่ากว่า 700 บาท
314
สาหรับการให้
700 – 900 บาท
70
บริ การรายวัน
901 – 1,200 บาท
13
1,201 – 3,600 บาท
0
มากกว่า 3,600 บาท
3
รวม
400
7. ระดับราคา
ต่ากว่า 3,000 บาท
333
สาหรับการให้
3,000 – 5,000 บาท
58
บริ การราย
5,001 – 10,000 บาท
9
สัปดาห์
รวม
400
8. ระดับราคา
ต่ากว่า 15,000 บาท
343
สาหรับการให้
15,000 – 20,000 บาท
51
บริ การรายเดือน
20,001 – 40,000 บาท
5
สัปดาห์
40,001 – 80,000 บาท
1
รวม
400
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19.3
15.7
16.0
17.0
30.7
1.3
100.0
35.4
35.3
15.0
13.3
1.0
100.0
78.5
17.5
3.2
0.0
0.8
100.0
83.3
14.4
2.3
100.0
85.7
12.7
1.3
0.3
100.0

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตารางที่ 2 พฤติกรรมผูส้ ูงอายุมีที่ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ูงอายุ (ต่อ)
พฤติกรรมกับการตัดสิ นใจใช้ บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุ
จานวน
9. ทาเลที่เหมาะ
ในเขตเมือง/ใกล้แหล่งชุมชน
76
สมสาหรับสถาน
ชานเมือง
207
บริ บาลผูส้ ูงอายุ
เมืองท่องเที่ยว
22
ต่างจังหวัด/ชนบท
90
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................
5
รวม
400
10. สื่ อที่ใช้/อ่าน
เว็บไซด์
64
เป็ นประจา
เพจ Facebook
138
Line/Instagram
36
สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น วารสาร, นิตยสาร, หนังสื อพิมพ์
97
ป้ายโฆษณากลางแจ้ง
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................
รวม

47
18
400

ร้ อยละ
19.0
51.7
5.5
22.5
1.3
100.0
16.0
34.5
9.0
24.3
11.7
4.5
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติ ก รรมผูส้ ู งอายุมี ที่ ต่อการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุ
พฤติกรรมและรู ปแบบการใช้ชีวิตเมื่อสูงวัย ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุการทางาน
ร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัว 146 คน (ร้อยละ 36.5) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความเป็ นไปได้ในการใช้ชีวิตหลังการ
ทางานหรื อเกษียณอายุโดยอยู่กบั สมาชิกอื่นในครอบครัว เช่น ลูก/หลาน 249 คน (ร้อยละ 62.3) การมีโอกาสที่ตอ้ ง
เข้าไปพานักในสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุ โดยส่ วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าพัก 261 คน (ร้อยละ 65.3) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่ากิจกรรมหรื อการให้บริ การที่สถานบริ บาลผูส้ ู งอายุควรมีคือ พบปะพูดคุยและทากิจกรรมร่ วมกับผู ้
เข้าพัก 123 คน (ร้อยละ 30.8) รู ปแบบที่พกั ที่ตอ้ งการเป็ นบ้านพักส่ วตัว 142 คน (ร้อยละ 35.5) โดยโดยมีระดับราคา
การใช้บริ การรายวันที่เห็นว่าเหมาะสม คือราคาต่ากว่า 700 บาท 314 คน (ร้อยละ 78.5) ระดั บราคาการใช้บริ การ
รายวันที่เห็นว่าเหมาะสม คือราคาต่ากว่า 3,000 บาท 333 คน (ร้อยละ 83.3) และมีระดับราคาการใช้บริ การราย
เดือนที่เห็นว่าเหมาะสม คือราคาต่ากว่า 15,000 บาท 314 คน (ร้อยละ 85.8) ทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะสมคือชานเมือง 207
คน (ร้อยละ 51.8) และสื่ อที่ใช้หรื ออ่านเป็ นประจา คือ เพจ Facebook 138 คน (ร้อยละ 34.5)
ความสัมพันธ์ดา้ นปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ูงอายุ
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีต่อพฤติก รรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจใช้บริ การสถาน
บริ บาลผูส้ ูงอายุ
ปัจจัยความสัมพันธ์
รายได้
การศึกษา
2
2
𝑋
𝑋
Sig
Sig
41.527
.000*
42.556
.000*
บุคคลอ้ างอิง
44.953
.008*
42.064
.018*
โอกาสในการตัดสินใจซื้อ
87.987
.000*
97.535
.000*
รู ปแบบการดาเนินชีวิต
42.954
.000*
42.064
.008*
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
48.547
.002*
46.443
.001*
ระดับราคา
44.673
.001*
47.845
.001*
ทาเลที่ต้งั ที่เหมาะสม
86.287
.000*
92.382
.000*
สื่ อที่ใช้ หาข้ อมูล
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P< 0.05)
จากตารางที่ 3 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ และการศึกษาที่มีต่อ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจใช้
บริ การสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุ โดยการศึกษาจากการทดสอบความสัมพันธ์ Chi-Square มี ค่ามีความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้และการศึกษากับพฤติกรรมผูส้ ู งอายุในการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ูงอายุทุก
ปัจจัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusions)
จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ซึ่ ง
เป็ นช่วงของการวางแผนชีวิตเมื่อสิ้ นสุ ดการทางาน ระดับการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส 277 คน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ต่ากว่า 20,000 บาท ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่พ่ งึ พาครอบครัว
พฤติกรรมผูส้ ู งอายุมีที่ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุ พฤติกรรมและรู ปแบบการใช้
ชีวิตเมื่อสู งวัย ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุการทางานร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว
และมีความเป็ นไปได้ในการใช้ชีวิตหลังการทางานหรื อเกษี ยณอายุโดยอยู่กบั สมาชิ กอื่นในครอบครัว เช่น ลูก/
หลาน การมีโอกาสที่ตอ้ งเข้าไปพานักในสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุ มีค่อนข้างน้อย แต่มีความคิดเห็นว่ากิจกรรมหรื อ
การให้บ ริ ก ารที่ ส ถานบริ บ าลผูส้ ู งอายุค วรมี คื อ พบปะพู ดคุยและทากิ จกรรมร่ วมกับผูเ้ ข้าพัก มี ความสนใจใน
รู ปแบบที่พกั ที่ตอ้ งการเป็ นบ้านพักส่วนตัวมากที่สุด และคิดว่าระดับราคาการเข้าพานัก ไม่ควรเกิน 700 บาทสาหรับ
แบบรายวัน ไม่เกิน 3,000 บาท สาหรับแบบรายสัปดาห์ และไม่เกิน 15,000 บาท สาหรับรายเดือน และเห็นว่าการ
ใช้ชีวิตในวัยสู งอายุเหมาะกับพื้นที่ชานเมืองมากกว่า และเป็ นกลุ่มที่อ่านหรื อใช้ Facebook เป็ นประจา
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ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมรายได้และการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการวางแผนการอยู่
อาศัยเมื่อพ้นวัยเกษียณ รวมถึงโอกาสในการเข้าพักในสถานบริ การบริ บาลผูส้ ู งอายุ และกิจกรรมที่ทางสถานบริ การ
บริ บาลผูส้ ูงอายุให้บริ การ รวมถึงความสัมพันธ์ดา้ นรายได้และการศึกษากับส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งสะท้อน
ให้ให้ว่าการดาเนิ น ธุ รกิ จการให้บ ริ ก ารการบริ บ าลผูส้ ู งอายุ ต้องค านึ งถึ งความต้องการด้านผลิ ต ภัณ ฑ์/บริ ก าร
(Product) รู ปแบบที่พกั ที่ตอ้ งการ ขึ้นกับระดับรายได้ของครอบครัวโดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการมีพ้ืนที่ส่วนตัวซึ่งอาจเป็ น
บ้านพักส่วนตัวหรื อห้องส่วนตัว ด้านราคา ขึ้นอยู่กบั ระดับรายได้ของครอบครัว ทั้งนี้ ตอ้ งการในราคาประหยัด ด้าน
ทางการจัดจาหน่ าย (Place) ความต้องการของทาเลที่ต้ งั ของสถานบริ บาลผูส้ ู งอายุผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่างกัน
ตามแต่ระดับการศึกษา ซึ่ งเห็นว่าทาเลที่เหมาะสมคือชานเมือง การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่า สื่ อที่ใช้/
อ่านเป็ นประจาส่ วนใหญ่จะเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นสื่ อออนไลน์ เช่น Facebook สอดคล้องกับการศึกษา ของ
วรรณรัตน์ เธี ยรพจีกุล (2558) ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบบริ การด้านการดูแลผูส้ ู งอายุระยะยาวในเขตเมือง ผล
การศึกษาพบว่า มาตรฐานบริ การที่มุ่งเน้นคุณภาพตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะทางสุ ขภาพของผูส้ ูงอายุ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก บุคลากร การสื่ อสาร กิจกรรม และการบริ หารจัดการที่ดี
มีการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู ้และความน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคตที่มีขนาด
ใหญ่และการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
การวิจยั ในครั้งนี้มุ่งศึกษาปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของผูส้ ู งอายุต่อบริ การสาหรับธุรกิจการบริ บาลผูส้ ูงอายุ
ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย ซึ่ งอาจไม่สะท้อนผูส้ ู งอายุในภูมิภาคอื่น ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
แตกต่างกัน ทั้งรายได้และการศึกษา ในการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ ิจยั อาจกาหนดขอบเขตประชากรให้กว้างขึ้น รวมถึง
การสุ่ มตัวอย่างที่มีการใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ที่เดิมกาหนดว่าต้องเป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ
50 ปี ขึ้นไป จาเป็ นต้องระบุรายได้ในระดับชนชั้นกลางเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาแนวทางการพัฒนาศัก ยภาพทัก ษะด้านดิ จิทัล ของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
สาหรับองค์การภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จากผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ขององค์การภาครัฐใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และผูบ้ ริ หารระดับสู งและระดับกลาง ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจภาคเอกชนใน
พื้นที่เขตนิ คมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รวมทั้งสิ้ นจานวน 24 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในลักษณะพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์สาหรับ องค์การภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชน ประกอบด้วย (1) การ
กาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนองค์การให้สอดคล้องกับยุคดิจิทลั (2) การ
ฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่ งเสริ มให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ในรู ปแบบออนไลน์ (3)
การจัดการความรู ้ โดยการสร้างช่องทางภายในองค์การให้เป็ นแหล่งถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นดิจิทลั (4)
ระบบเทคโนโลยีขององค์การ โดยการพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิภาพรองรับการใช้งานด้านดิจิทลั (5) ทักษะความ
เข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั โดยการส่ งเสริ มให้ทรัพยากรมนุษย์นาประสบการณ์ดา้ นดิจิทลั มาปรับใช้ในการ
พัฒนางาน และ (6) การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับภายนอกองค์การ โดยการสร้างความร่ วมมือทางวิชาการกับ
หน่ วยงานภายนอกเพื่ อพัฒนาทัก ษะด้านดิ จิท ัล ทั้งนี้ องค์ก ารภาครัฐและธุ รกิ จภาคเอกชนควรมี การเสริ มสร้าง
ศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู ้ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีคุณภาพสอดคล้องตาม
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ความต้องการในทุ กมิ ติขององค์การ สามารถปรับ ตัวให้เท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่ มขีดความสามารถที่
เหมาะสมกับยุคดิจิทลั เพื่อนาไปสู่การเป็ นองค์การแห่งดิจิทลั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: ศักยภาพ ทักษะด้านดิจิทลั ทรัพยากรมนุษย์
Abstract
The purpose of this research was to study the guidelines for developing digital skills of human resources
for government organizations and private businesses in Chachoengsao Province. This was a qualitative research
using in-depth interview methods. Use a structured interview with key informants. Conducting a specific sample
selection from knowledgeable people expertise and is involved in human resource development by selecting from
representatives of the management digital technology practitioners of government organizations in Chachoengsao
Province and senior and middle management human resource practitioners of private businesses in the industrial
estate area of Chachoengsao Province and tertiary teachers in the field of human resource management a total of
2 4 peoples were used to analyze the results in a descriptive manner. The results showed that guidelines for
developing the potential of digital human resources skills for government organizations and private businesses
consist of (1) Formulating organizational policies and visions; by adjusting to drive the organization in line with
the digital age (2) Human resource training and development by promoting the development of digital skills in an
online format (3 ) Knowledge management; by creating a channel within the organization as a source for
transferring and disseminating digital knowledge (4 ) The organization's technology system; by developing a
system to be effective for digital use (5 ) Understanding skills and using digital technology; by encouraging
human resources to apply their digital experiences to work development and (6 ) Building a network of
cooperation with outside organizations; by creating academic partnerships with external agencies to develop
digital skills In this regard, government organizations and private businesses should strengthen the digital skills
of human resources to have knowledge. Have quality digital technology skills that meet the needs of all
dimensions of the organization. Able to adapt to keep up with changes and enhancing capabilities suitable for the
digital era to effectively lead to a digital organization
Keywords: potential, digital skills, human resources

1882

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนา
ในสภาวการณ์ ปัจจุ บนั กระแสโลกาภิ วตั น์ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิ จและสังคมดิ จิท ัล
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่ งอิทธิ พลของเทคโนโลยี
ดิจิทลั เป็ นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในการวางแนวทางการดาเนินงานด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับหลายองค์การ ซึ่ งต้องปรับตัวให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงและให้ความสาคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมากขึ้น ด้วยการสร้างบุคลากรและ
องค์ความรู ้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นตัวขับเคลื่อน ซึ่ งอิทธิ พลของเทคโนโลยีดิจิทลั ดังกล่าวนาไปสู่ การ
วางแผนก าหนดนโยบายของรั ฐบาลในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในประเทศไทยที่ มี ความต่ อเนื่ องมาจนถึ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ งจาเป็ นต้องมี การเตรี ยมความพร้อมเพื่ อ
วางรากฐานของประเทศให้ มุ่ ง ต่ อ ยอดผลสั ม ฤทธิ์ ของแผนที่ ส อดคล้องเชื่ อ มโยงและรองรั บ การพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-2579) โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาและ
เป็ นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นามากาหนดเป็ นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการ
ขับ เคลื่ อนแผนพัฒ นาดิจิท ัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒ นาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทย
แลนด์” หรื อประเทศไทยที่ ส ามารถสร้า งสรรค์และใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีดิ จิทัล อย่างเต็ม ศัก ยภาพเพื่ อ
ขับ เคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน และสอดคล้องกับแผน
ดิจิท ัล 20 ปี (Division of Economic Information, 2016) ดังนั้นการพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึงเป็ นหนึ่ งในกลยุท ธ์
สาคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ จุดหมายในการเปลี่ยนแปลงสู่ ยุคดิจิทลั ของทั้งองค์การภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชน
โดยปั ญหาด้านการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุ ษย์ในปั จจุบนั และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
สังคมอนาคตเมื่อโลกก้าวสู่ ยคุ ดิจิทลั มากขึ้น จากการศึกษาเบื้องต้นค้นพบว่า ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและ
ธุรกิจภาคเอกชนส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ประกอบ
กับการปฏิบตั ิงานในยุคสมัยใหม่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามามีส่วนสาคัญในการดาเนิ นงาน ดังนั้นการพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์นบั เป็ นปัญหาสาคัญและควรเร่ งพัฒนาเป็ นอันดับแรก เพื่อเสริ มสร้าง
ให้ทรัพยากรมนุ ษย์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนาไปสู่ การพัฒนาองค์การในด้านอื่น ๆ ต่อไป
(ปรี ดาพร อารักษ์สมบูรณ์, 2564)
ในขณะที่การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัว องค์การภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชนก็ตอ้ งปรับตัวโดยการ
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์ให้ดาเนินงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั
ได้ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2559) ประกอบกับในปัจจุบนั ประเทศไทยก้าวสู่ ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์สาคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ จุดหมาย ความท้าทายในการทางานของทรัพยากรมนุษย์ใน
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การเปลี่ยนแปลงสู่ ยคุ ดิจิทลั ขององค์การทาให้ตอ้ งพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทั้งในเชิงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จาเป็ น (Reskill)
และการเสริ มทักษะใหม่ (Upskill) เพื่อให้สามารถตอบสนองกับโลกที่เปลี่ยนเป็ นยุคดิจิทลั
โดยที่ผ่านมาองค์การภาครัฐของไทยได้มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่ วนราชการ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการให้มีความทันสมัยและยกระดับการให้บริ การประชาชนมาอย่างต่อเนื่ อง
อีกทั้งมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีดิจิทลั มาปรับปรุ งรู ปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนิ นงาน การ
ลดขั้นตอนการทางาน ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยาและลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทางาน ซึ่ งจะสามารถช่วย
ลดต้นทุนในการดาเนินงาน และส่ งผลให้ผรู ้ ับบริ การมีความสะดวกและความพึงพอใจในการใช้บริ การมากขึ้น และ
ให้มีนโยบายการนาไปพัฒนาองค์การภาครั ฐในระดับจังหวัดทัว่ ประเทศ ในส่ วนของธุ รกิจภาคเอกชนรัฐบาลมี
นโยบายที่ จะพลิ ก ประเทศใหม่ โดยการพัฒ นา “เขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก” (Eastern Economic Corridor:
EEC) บนพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่ งเป็ นพื้นที่เดิมของโครงการพัฒนาชายฝั่ ง
ทะเลภาคตะวันออก (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ, 2560) เพื่อให้เป็ นเขตเศรษฐกิจชั้นนา
ของอาเซี ยน และพื้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทราถือเป็ นอีกหนึ่ งพื้นที่สาคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีศกั ยภาพ
ในการหนุนเสริ มระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองที่เชื่ อมต่อระหว่างกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลกับพื้นที่ชายฝั่ ง
ทะเลตะวันออก ซึ่ งถือว่าใกล้กบั เมืองหลวงไทยมากที่สุดใน 3 จังหวัด EEC จึงถือว่าเป็ นพื้นที่รองรับการขยายตัว
ของกรุ งเทพฯ เป็ นศูนย์รวมของโรงงานผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์และอาหารแปร
รู ป โดยมีนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 5 แห่ งด้วยกัน ได้แก่ นิ คมอุตสาหกรรมเวลโกรว์, นิ คมอุตสาหกรรมเกตเวย์,
นิ คมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี , นิ คมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ ค 2 ฉะเชิงเทรา และนิ คมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรม
วิ น โคสท์ ซึ่ งมี โ รงงานอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ใ นเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมจังหวัด ฉะเชิ ง เทรา จ านวน 292 โรงงาน
(สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2562) เนื่ องจากมีเส้นทางการคมนาคมขนส่ งที่สะดวกรวดเร็ วทั้งทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศ นอกจากนี้ จงั หวัดฉะเชิ งเทรายังได้รับคัดเลือกให้นาร่ องพัฒนาเป็ นเมื องอัจฉริ ยะหรื อ
“Smart City” ภายใต้แนวทาง “Thai Way of Life” ซึ่งจะได้รับการพัฒนาให้เป็ นเมืองพักอาศัยชั้นดี มีสภาพแวดล้อม
น่าอยูแ่ ละทันสมัย มีพ้ืนที่สีเขียว มีการเดินทางสะดวกรวดเร็ ว รวมทั้งมีระบบการจัดการสาธารณู ปโภคที่เป็ นระดับ
มาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีศกั ยภาพพัฒนาไปสู่ เมืองวิจยั มหาวิทยาลัยด้วย (EECO, 2562) ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่น้ ี ให้ได้รับผลสาเร็ จ จะต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
ให้กา้ วทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วซึ่ งถือว่าไม่ใช่เรื่ องง่ายเพราะจะเกิดปั ญหาตามมามากมาย
ทั้งนี้ องค์การภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชนจะต้องใช้การลงทุนที่ มีมูลค่าสู งและต้องเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ใหม่ เนื่ องจากเทคโนโลยีดิจิท ัลเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงทาให้การพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ก็ ต้อ งได้รั บ ความส าคัญ และปรั บ ตัว ตามไปด้วย ในขณะเดี ย วกัน องค์ก ารภาครั ฐ และธุ รกิ จ
ภาคเอกชนก็ตอ้ งปรับตัวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของทรัพยากรมนุ ษย์ให้ตรงตามความ
ต้องการของงานที่เปลี่ยนแปลงไป (ชัยรัตน์ ชามพูนท, 2564)
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ด้วยเหตุน้ ี คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุ ษย์
ส าหรับ องค์ก ารภาครัฐและธุ รกิ จภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิ งเทรา เพื่ อเตรี ย มความพร้อมรองรั บนโยบายทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ จากผลงานวิจยั นี้ จะทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุ ษย์
สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กับ องค์การภาครัฐและธุ รกิ จภาคเอกชนในพื้นที่ จงั หวัดฉะเชิ งเทรา ให้สามารถบรรลุ
เป้ าหมายในการยกระดับ การพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดผลในทางปฏิ บัติได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม ก่อให้เกิดการวางแผนการผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการขององค์การ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถ เกิดประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเสริ มสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความรู ้ทกั ษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และมี
ความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริ บทของการปรับเปลี่ยนเป็ นองค์การแห่ ง
ดิจิทลั นาไปสู่การยกระดับองค์การของจังหวัดฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุ ษย์สาหรับ องค์การภาครัฐและ
ธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์สาคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ จุดหมาย การทาให้โลกยุค
ดิจิทลั และการจัดการด้านทรัพยากรมนุ ษย์สอดรับกันได้อย่างลงตัว รวมถึงการปรับเปลี่ยนหน่ วยงานที่มีคนเป็ น
ศูน ย์ก ลางในการพัฒ นาให้ ก ลายเป็ นรู ป แบบดิ จิทัล ได้อย่างแท้จ ริ ง เป็ นเหตุ ผ ลที่ ท าให้ องค์ก ารต่ าง ๆ ต้อ งให้
ความส าคัญ ในด้า นการสรรหา การคัด เลื อ ก การธ ารงรั ก ษา และการมอบรางวัล ให้ แ ก่ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี
ความสามารถ (ภัทร พจน์พานิช, 2561) ด้วยเหตุน้ ีองค์การทั้งภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชนจึงต้องปรับบทบาทในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีผลิตภาพสูงและเป็ นแรงงานที่มีทกั ษะด้านดิจิทลั โดยทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในยุคดิจิทลั นอกจากประเทศไทยต้องปรับ ตัวให้ทนั กระแสโลกที่ ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู ้ ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยคุ 4.0 อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่นกั ทรัพยากร
มนุษย์จะต้องมองการณ์ไกล และเตรี ยมหาหนทางรับมือที่เหมาะสมกับองค์การของตน (สุนทร ทองกาเหนิด , 2560)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยรัตน์ ชามพูนท (2564) ที่ได้คน้ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคการเปลี่ยน
ฉับพลันทางดิจิทลั จะต้องให้ความสาคัญกับ นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์การ การออกแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และกลยุทธ์การรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสู ง และนอกจากนี้ ยงั
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ พิ ช ญ์สิ นี มะโน (2562); ณภัท ช์ฐนัน ศัก ดิ์ เจริ ญ กุล (2562); ชลิ ตพันธ์ บุ ญ มี สุ วรรณ
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(2563); พงษ์วตั ร บุญสนองโชคยิ่ง (2563); โสมวลี ชยามฤต (2564) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในยุคดิจิทลั และมีขอ้ ค้นพบที่สอดคล้องกับผลการวิจยั ข้างต้น
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่ ยุคดิจิทัล
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยคุ ดิจิทลั เป็ นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเป็ นการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายใน
องค์การที่มีความสอดคล้องกับยุคดิจิทลั เริ่ มตั้งแต่การวางรากฐาน การกาหนดเป้ าหมาย การดาเนิ นงานในส่ วนต่าง
ๆ ขององค์การ และการส่ งต่อคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Russell Reynolds Associates, 2019) โดยการกาหนดยุทธศาสตร์
และแนวปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ อ งค์ก ารก้า วไปข้า งหน้า โดยผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งตระหนัก ถึ งการน าเทคโนโลยีดิ จิ ทัล มา
ประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการสร้างโอกาสให้องค์การสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (เศรษฐพงศ์
มะลิสุวรรณ, 2561) นอกจากนี้ พิมพ์นิภา บัวแสง (2560) ยังได้กล่าวว่า การพลิกโฉมองค์การด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
เป็ นกระบวนการที่นาเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในทุกส่ วนของธุ รกิจตั้งแต่กระบวนการทางาน การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์การ และการกาหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคตเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัว
เข้ากับยุคดิจิทลั ได้ ในขณะที่ผลการวิจยั ของวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2563) พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ของการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทิ ลในองค์การภาครัฐคือ ด้านการให้ความส าคัญของผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นปั จจัยที่ มี
ความสาคัญมากที่สุด โดยผูบ้ ริ หารต้องมีการกาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชดั เจนในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั และ
ปัจจัยด้านบุคลากรในองค์การคือ การมีส่วนร่ วมในการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ในองค์การ ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของ ชลิ ต พัน ธ์ บุ ญ มี สุ วรรณ (2563) ที่ ค ้น พบว่า หากองค์ก ารต่ าง ๆ ทั้ง องค์ก ารภาครั ฐและธุ รกิ จ
ภาคเอกชนไม่ มีการปรับ ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ ดังนั้นการนา
เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานจึงกลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นในยุคดิจิทลั
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพทักษะด้ านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับผลสาเร็ จ องค์การต้องมีการเตรี ยมความ
พร้อมทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการพัฒนาทักษะดิจิทลั เพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นหน่วยงานดิจิทลั ที่พร้อมทั้งเทคโนโลยีและ
ทัก ษะที่ ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ก ารต่าง ๆ พึ งมี ด้านดิ จิทัล โดยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒ นาทัก ษะ ความรู ้ ความ
เชี่ ย วชาญ ให้ส ามารถก้าวทัน ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึ งทาให้ก ารพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่าง ๆ ก็ตอ้ งได้รับความสาคัญและปรับตัวตามไปด้วย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงตามความต้องการของงานที่เปลี่ยนแปลงไป (ชัยรัตน์ ชามพูนท, 2564)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชริ นทร์ คณิตชรางกูร (2560) ที่ได้คน้ พบว่า เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
ในด้านเครื่ องมือ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทางาน ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีความจาเป็ นใน
การเรี ยนรู ้และก้าวให้ทนั ในเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการฝึ กอบรม นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พตั รา
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หมุ น อุด ม (2562) ที่ ไ ด้ค ้น พบว่า หน่ วยงานควรมี ก ารน าเทคโนโลยีน วัต กรรมใหม่ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่
เหมาะสมมาปรับใช้ในกระบวนการทางานให้มีความสะดวก รวดเร็ ว ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมี
คุณภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Promsri (2019) ได้คน้ พบว่า ผูน้ าดิจิทลั ต้องมีวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั และสื่ อสารวิสัยทัศน์น้ นั ไปยังทุกระดับของพนักงานในองค์การ และต้อง
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั ใน
องค์ก าร นอกจากนี้ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ยังได้ค้น พบว่า การพัฒ นาศัก ยภาพของบุ คลากรในยุคดิ จิทัล
สามารถพัฒนาได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การส่ งเสริ มให้บุคลากรมี
การพัฒ นาด้วยวิธี ต่ าง ๆ ผ่านการเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู งาน การเรี ย นรู ้ ด้วยตนเองด้วยระบบ E-learning และต้อ ง
สามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั การดาเนินงานได้อย่างบรรลุวตั ถุประสงค์ (รุ่ งนภา จันทร์อ่อน, 2562)
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant) การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่สามารถหา
ข้อมูลเชิ งลึกทาให้มีน้ าหนัก ความน่ าเชื่ อถือจากแหล่งข้อมูลที่ได้ทาการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random
Sampling) โดยแบ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากองค์การภาครัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ผู ้บริ หารระดับสู ง
จานวน 2 คน ผูอ้ านวยการกอง จานวน 2 คน ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนโยบายและงานวิชาการ จานวน 2 คน ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านบริ การ จานวน 2 คน ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั จานวน 2 คน และผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น ๆ จานวน 2 คน ใน
ส่ วนของผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก จากธุ รกิ จภาคเอกชน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งและระดับ กลาง จานวน 3 คน
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของธุ รกิจภาคเอกชนในพื้นที่เขตนิ คมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิ งเทรา จานวน 4
คน และอาจารย์ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 24 คน ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนาบุ คลากร ซึ่ งมี ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างดี ใช้วิธี การสุ่ มกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สาคัญสาหรับการศึกษา
ครั้งนี้
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและการสร้ างเครื่ องมือในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก (in-depth Interview) โดยคณะผูว้ ิ จัย ได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า ต ารา เอกสาร บทความวิช าการ งานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ และทาการพั ฒนาเครื่ องมือ
การวิจยั ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล การเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ติดต่อกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ใช้ใน
การศึกษา เพื่อขออนุญาตและขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลโดยการนาแบบสัมภาษณ์ไปสั มภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก โดยคณะผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการเผชิญหน้า (Face to Face) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบ
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เจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีแบบสัม ภาษณ์ ชนิ ดมี โครงสร้าง (Structured Interview) เพื่ อใช้สัมภาษณ์ ผูใ้ ห้
ข้อมู ลหลักซึ่ งเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ในเรื่ องที่ ศึก ษาเป็ นอย่างดี โดยดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 1) ทาการนัดหมายและกาหนดวันเวลาในการขอเข้าสัมภาษณ์ โดยชี้ แจงวัตถุประสงค์การวิจยั และ
กาหนดการสัมภาษณ์ 2) แนะนาคณะผูว้ ิจยั และสร้างสัมพันธ์ก่อนการสัมภาษณ์ โดยชี้ แจงก่อนการสัมภาษณ์ถึง
ข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะเป็ นความลับ ไม่นาไปเปิ ดเผย และขออนุ ญาตทาการบันทึก เสี ยงและจดบันทึ ก
ระหว่างการสัมภาษณ์ 3) ดาเนิ นการสัมภาษณ์ โดยคณะผูว้ ิจยั จะถามคาถามทีละข้อตามแบบสัมภาษณ์จนครบทุก
คาถาม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลซึ่ งกันและกัน และใช้คาถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ยงั ขาดอยู่ 4) การยุติการ
สัม ภาษณ์ เมื่อได้ขอ้ มู ลครบถ้วนแล้ว คณะผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและอาจขอทาการนัดหมายสัมภาษณ์
เพิ่มเติมทางโทรศัพท์เพื่อให้ครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษา
4. การตรวจสอบข้ อมูล ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล คณะผูว้ ิ จยั ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Data Triangulation) คือ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน (สุ ภางค์ จัน
ทวานิ ช, 2561) โดยดาเนิ นการดังนี้ 1) ด้านข้อมูล ได้แก่ ด้านเอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่ องเดียวกันที่มาจาก
แหล่งต่างกัน 2) ด้านบุคคล ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่ องเดียวกันจากบุคคลหลายคน 3) ด้านทฤษฎี ได้ใช้ทฤษฎีตามที่
ศึกษาไว้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ และ 4) ด้านผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลจากผูว้ ิจยั ที่ได้ศึกษาไว้แล้ว
5. การวิเคราะห์ ข้อมู ล ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction)
นาข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการจดบันทึกมาอ่านหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่
ได้ และพิจารณาประเด็นที่สาคัญ การตีความซึ่ งใช้วิธีการแยกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) โดยการดึง
ข้อความหรื อประโยคที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้องจากประเด็นการสัมภาษณ์ 2) การแสดงข้อมูล (Data Display) หลังจาก
ลดทอนข้อมูลตามประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้ว คณะผูว้ ิจยั ได้แสดงข้อมูลในลักษณะเชิงพรรณนา โดยเรี ยง
ตามประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั 3) การสร้างข้อสรุ ป (Conclusion) คณะผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
สัมภาษณ์โดยกาหนดรหัสข้อมูล (Code) กากับทุกข้อความหรื อทุกประโยค แล้วจึงตั้งชื่ อคาสาคัญ ซึ่ งจะจัดเป็ นทั้ง
กลุ่ ม ประเด็ น หลัก (Themes) และกลุ่ ม ค าหลัก (Sub-theme) ที่ อ ยู่ภ ายใต้ค วามหมายของกลุ่ ม ใหญ่ ซึ่ งเป็ นการ
วิเคราะห์ความเชื่ อมโยง ความสอดคล้องหรื อแตกต่างกันอย่างไร ซึ่ งเป็ นการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย (Analytic
Induction) จากข้อสรุ ปย่อยไปหาข้อสรุ ป ใหญ่ ซึ่ งแสดงความเชื่ อมโยงระหว่างตัวแปรและผล และ 4) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการบรรยายเรี ยงความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกไว้แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ ความ
แบบบรรยายเชิ งพรรณนา และนาเสนอผลการวิจัยว่าได้ค้นพบความจริ งเพื่ อยืนยันความรู ้ที่ มีมาแต่เดิ มหรื อได้
ความรู ้ใหม่ประการใด เพื่อสรุ ปรายละเอียดเนื้ อหาตามประเด็นปั ญหาเพื่อนาไปสู่ การนาเสนอแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์สาหรับองค์การภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุ ปผลการศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้
กลุ่ ม ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล หลัก ได้แ สดงความคิ ด เห็ น ว่า สภาพปั ญ หาการพัฒ นาศัก ยภาพทัก ษะด้านดิ จิทัล ของ
ทรัพยากรมนุษย์สาหรับ องค์การภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราภาพรวม มีศกั ยภาพทักษะด้าน
ดิจิท ัล อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยปั ญ หาส่ วนใหญ่ ค้น พบว่า ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ช่วงอายุของทรัพยากรมนุษย์มีความหลากหลาย จากการเปรี ยบเทียบจานวนทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิ งเทราพบว่า มีก ารแบ่งจานวนทรัพ ยากรมนุ ษย์ตามช่วงวัย
(Generation) ในองค์การ โดยคณะผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงอายุของกรมสุ ขภาพจิต (2563) ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาในการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ได้คือ ทรัพยากรมนุษย์ส่ วนใหญ่จะมีช่วงอายุระหว่าง 40-54 ปี
(Generation X) มากที่ สุ ด รองลงมาคือ ช่ วงอายุ 25-39 ปี (Generation Y) ช่ วงอายุ 55 ปี ขึ้น (Baby Boomers) และ
ช่วงอายุต่ากว่า 24 ปี (Generation Z) ตามลาดับ ซึ่งจากผลการค้นพบข้างต้นทาให้เห็นว่าในองค์การภาครัฐและธุรกิจ
ภาคเอกชนจะมีจานวนทรัพยากรมนุ ษย์ในช่วงอายุ 40-54 ปี มากที่สุด ถือว่า ทรัพยากรมนุ ษย์กลุ่มนี้ จานวนมากมี
ความกระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ ตาแหน่งที่ดีข้ ึน แต่บางหน่วยงานก็ยงั มีกาแพงบางอย่างที่กีดกั้นการ
พัฒนาทักษะดังกล่าว เช่น การให้ทางานรู ปแบบเดิม ๆ ไร้การเพิ่มเติมสิ่ งใหม่และไม่มีความท้าทายในการทางานจน
พวกเขาไม่ได้พฒั นาตนเองในท้ายที่สุด ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ในระดับ
องค์การยังไม่มีการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะของหน่วยงาน และมีขอ้ จากัด
ด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ขาดการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและ
การฝึ กอบรมด้านดิจิทลั และระบบการปฏิบตั ิการภายในองค์การไม่เอื้ออานวยต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั ใน
ขณะเดียวกันยังพบว่าองค์การภาครัฐจะมีปัญหามากกว่าธุรกิจภาคเอกชนอันเนื่องมาจากข้อจากัดในด้านการจัดสรร
งบประมาณประจาปี ที่ไม่เพียงพอในการสนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาด้านดิจิทลั ทั้งการพัฒนาในระดับองค์การ
และการพัฒนาในระดับบุคลากร
แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าหรั บ องค์ การภาครั ฐ และธุ รกิ จ
ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่ องจากองค์การทั้งสองประเภทนี้ มีบริ บทการปฏิ บตั ิ งานและมีโครงสร้างการ
ดาเนิ นงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปแนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากร
มนุ ษย์สาหรับ องค์การภาครัฐตามระดับการบริ หาร และธุ รกิจภาคเอกชนสามารถสรุ ปตามประเด็นการพัฒนา ได้
ดังนี้
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ตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์สาหรับองค์การภาครัฐในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ระดับการบริหาร
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้ านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหารระดับสู ง ควรเป็ นผูน้ าด้านดิจิทลั ภาครัฐที่สามารถกาหนดนโยบายและทิศทางขององค์การรวมถึง
กระตุ้น และผลัก ดัน ให้ ข้าราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ รวมถึ ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
ปรับเปลี่ยนเชิ งนโยบาย และปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนิ นงานโดยการนาเทคโนโลยี
ดิ จิท ัล มาใช้ ส่ ง เสริ ม การเป็ นองค์ก ารที่ ส ร้ า งสรรค์น วัต กรรม รวมทั้ง มี ก ารเชื่ อ มโยง
ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ และระหว่ างภาครัฐกับประชาชนอย่างเป็ นระบบ และเป็ น
องค์การรัฐบาลที่ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในรู ปแบบดิจิทลั
ควรเป็ นผูบ้ ริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ระดับ องค์การ ที่สามารถสื่ อสาร
ผู้อานวยการกอง
นโยบายขององค์ก ารมาสู่ ระดับ ปฏิ บ ัติพ ร้ อมสั่ งการ ก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากับ
ติดตาม ดูแล ปรับเปลี่ยนการดาเนินงานให้อยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั
ควรเป็ นผูใ้ ช้ขอ้ มูลดิจิทลั เพื่อสนับสนุนนโยบายที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้
ผู้ปฏิบัติงานด้ าน
นโยบายและวิชาการ ข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อสนับสนุ นการตัดสิ น ใจ การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรื อการจัดบริ การขององค์การ รวมทั้งสามารถระบุความ
ต้องการ สร้างสรรค์ ออกแบบ รวมถึง การบูรณาการข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพื่ อ
เชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานภาครั ฐ และประชาชนอย่างเป็ นระบบ และเป็ นรั ฐ บาลที่ เปิ ดให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในรู ปแบบดิจิทลั
ควรเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกด้านดิจิทลั ที่สามารถให้บริ การ อานวยความสะดวกหรื อให้
ผู้ปฏิบัติงานด้ าน
ค าแนะน าในรู ป แบบดิ จิท ัล ที่ ส ร้ า งความประทับ ใจให้ แ ก่ ป ระชาชนและผู ร้ ั บ บริ ก าร
บริการ
รวมทั้ง สามารถให้ ข ้อมู ล ความต้อ งการบริ ก าร สร้ า งสรรค์น วัต กรรม ออกแบบ และ
ปรับปรุ งการบริ การภาครัฐที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้างความ
เชื่ อมโยงการบริ ก ารข้ามหน่ วยงาน ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครั ฐกับ
ประชาชนในรู ปแบบดิจิทลั และการเป็ นองค์การภาครัฐบาลที่เปิ ดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ วม
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ ควรเป็ นผู ้ป รั บ เปลี่ ย นเทคโนโลยีข ององค์ก ารที่ ส ามารถบริ ห ารโครงการหรื อ เลื อ ก
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และมีทกั ษะที่เหมาะสมที่จะสนับสนุนการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการทางานและการให้บริ การของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถ
ดูแล และบารุ งรักษาระบบให้มีความมัน่ คงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ระดับการบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้ านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์
ควรเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาตนเองและผูอ้ ื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ประเด็นการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้ านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายและวิสัยทัศน์ - ใช้แนวทางการขับ เคลื่อนธุ รกิ จด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาทัก ษะด้านดิ จิทัล และสร้าง
ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และ
ขององค์การ
นวัตกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
- เปิ ดโอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์ได้แสดงความสามารถในเชิ งสร้างสรรค์ และมีระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจด้วยการสร้าง
ความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ
- กระตุน้ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์การให้เข้าสู่องค์การแห่งดิจิทลั
- นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันด้วยทุนมนุษย์
การฝึ กอบรมและ - มี ก ารจัดการฝึ กอบรมทั้งระดับ ภายในและภายนอกองค์การ โดยเน้นไปที่ ก ารพัฒนา
พัฒนาทรัพยากร ทักษะด้านดิจิทลั ในรู ปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
มนุษย์
- สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ทรัพยากรมนุ ษย์ได้มีพ้ืนที่สาหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การ
ออกแบบการเรี ยนรู ้ และพัฒนาแพลตฟอร์ มออนไลน์ในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง
(Self-Learning) สามารถเลือกเรี ยนรู ้ได้ตามความต้องการ
- มีการเชื่อมโยงผลการเรี ยนรู ้ของทรัพยากรมนุษย์กบั ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิเพื่อ
กระตุน้ ให้ทรัพยากรมนุษย์ได้พฒั นาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
การจัดการความรู้ - สร้างช่องทางภายในองค์การให้เป็ นแหล่งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ น
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี
ขององค์การ

ทักษะความเข้าใจ
และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

การสร้ างเครื อข่าย
ความร่ วมมือ
ภายนอกองค์การ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพทักษะด้ านดิจิทัลของทรัพยากรมนุษย์
- จัดทาฐานข้อมูลหรื อบิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อจัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เป็ นองค์ความรู ้หรื อ
ประสบการณ์ ก ารท างานต่าง ๆ ที่ ก ระจัด กระจายอยู่ภ ายในองค์ก ารมาพัฒ นาเป็ นระบบ
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู ้
- เปิ ดพื้ นที่ และเปิ ดโอกาสให้ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้เรี ยนรู ้ ผ่านแหล่ งเรี ยนรู ้ ใหม่ ในรู ป แบบ
ออนไลน์ เพื่อเสริ มศักยภาพการทางานให้ทรัพยากรมนุ ษย์มุ่งสู่ วฒั นธรรมการเรี ยนรู ้ด้วย
ตนเอง อันจะส่ งผลให้องค์การมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด
- ให้ความส าคัญในการพัฒ นาและเสริ มสร้างศัก ยภาพทัก ษะด้านดิจิทัล ให้กับทรัพ ยากร
มนุ ษย์ขององค์การที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน ทั้งในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย
กลยุทธ์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีขององค์การให้มีประสิ ทธิภาพสามารถรองรับการ
ใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั สมัยใหม่เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์การในรู ปแบบดิจิทลั
- ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ ก ารมี ค วามสามารถในการน า
ประสบการณ์ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาองค์การ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
- ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสามารถใช้งานเครื่ องมือด้านดิจิทลั
หรื อ แอปพลิ เคชั่ น ขั้น ต้น ส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกัน ภายในและภายนอกองค์ ก าร
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือดิจิทลั เพื่อการปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงาน และใช้
โปรแกรมดิจิทลั เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานประจาได้อย่างมีประสิ ทธิผล
- มีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกองค์การ เพื่อสร้างองค์
ความรู ้ที่หลากหลายพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันที่
มุ่งไปสู่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจยั คณะผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
การพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์สาหรับ องค์การภาครัฐและธุ รกิจภาคเอกชนใน
จังหวัดฉะเชิ งเทรานั้น ในภาพรวมยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานโดยทรัพยากรมนุ ษย์ยงั ขาดความรู ้
ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ช่วงอายุของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความหลากหลาย บางองค์การก็ยงั
มีการให้ทางานในรู ปแบบเดิมไม่มีความท้าทาย ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั
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มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ขาดการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะและการฝึ กอบรมด้านดิจิทลั และระบบการปฏิบตั ิการภายในองค์การไม่เอื้ออานวยต่อการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทลั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยรัตน์ ชามพูนท (2564) ที่ได้คน้ พบว่า ปั ญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เกิดจากขวัญกาลังใจกับมัน่ คงในอาชีพ บุคลากรมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน บุคลากรขาดทักษะ ความรู ้ ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริ ง ขาดงบประมาณ
ในการจัดซื้ ออุปกรณ์ อานวยความสะดวก และบุคลากรขาดความผูกพันกับองค์การ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ชิดชนก ชูนุช (2562) ที่ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ไม่มี
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงาน มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณ การพัฒนาไม่ครอบคลุ มในทุกสายวิชาชีพ
หลักสู ตรการพัฒนาไม่ตรงตามความจาเป็ น บุคลากรไม่เห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเอง ขาดวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีความรู ้และประสบการณ์ในด้านการฝึ กอบรมและพัฒนา และขาดการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การพัฒนา และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เนตรชนก ดวนใหญ่ (2562) ที่ พ บว่า ปั ญ หาอุปสรรคที่ส่ งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรคือ การมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในบางจุดไม่สอดคล้องรองรับกับ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ทนั สมัย
แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพทั ก ษะด้ านดิ จิ ทัล ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าหรั บ องค์ การภาครั ฐในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยคณะผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลดังนี้
ในส่ วนของข้าราชการและบุคลากรในองค์การภาครัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องมีการเตรี ยมความพร้อมใน
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดย
แบ่ งเป็ นระดับการบริ หารงานดังนี้ 1) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ควรเป็ นผูน้ าด้านดิ จิทัลที่ส ามารถกาหนดนโยบายและ
ทิ ศ ทางขององค์ก ารรวมถึ งกระตุ้น และผลัก ดัน ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐรวมถึ งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย และปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนิ นงานหรื อการให้บริ การองค์การโดยการนาเทคโนโลยี
ดิจิทลั มาใช้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณภัทช์ฐนัน (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากร
ภาครัฐไทยสู่ การเป็ นรัฐบาลดิจิทลั พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีมุมมองที่เปิ ดกว้าง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เปิ ดโอกาส
ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายื่นข้อเสนอและพร้อมยอมรับความคิดเห็นจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 2) ผูอ้ านวยการกอง ควรเป็ น
ผูบ้ ริ หารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ระดับ องค์การ ที่สามารถสื่ อสารนโยบายขององค์การมาสู่ ระดับ
ปฏิ บตั ิ พร้อมสั่งการ 3) ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนโยบายและวิชาการ ควรเป็ นผูใ้ ช้ขอ้ มูลดิจิทลั เพื่อสนับสนุ นนโยบายที่
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจ 4) ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
บริ การ เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกด้านดิจิทลั ภาครัฐที่สามารถให้บริ การ อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและ
ผูร้ ับบริ การ หรื อให้คาแนะนาในรู ปแบบดิจิทลั ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผูร้ ับบริ การทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 5) ผูป้ ฏิบตั ิงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ควรเป็ นผูป้ รับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์การที่
สามารถบริ หารโครงการหรื อเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และจะต้องมีทกั ษะที่เหมาะสมที่จะสนับสนุนการ
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นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการทางานและการให้บริ การของหน่วยงาน และ 6) ผูป้ ฏิบตั ิงานทัว่ ไป
ควรเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองและผูอ้ ื่นอย่างต่อเนื่ องด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์ (2562) ที่ผลการวิจยั พบว่า ควรมีการสนับสนุ น
บุคลากรในการพัฒนาตนเองด้านดิจิทลั อย่างต่ อเนื่อง มีการนาการฝึ กอบรมมาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ และผูบ้ ริ หาร
ควรส่งเสริ มการฝึ กอบรมและการศึกษาต่อของบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมด้านดิจิทลั ที่ดีในการทางาน
แนวทางการพัฒ นาศั กยภาพทั กษะด้ านดิจิทัลของทรั พ ยากรมนุ ษย์ ส าหรั บธุ รกิจภาคเอกชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยคณะผู้วิจัยพบประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลแยกเป็ นรายประเด็นดังนี้
1. ด้ านนโยบายและวิสัยทัศน์ ขององค์ การ โดยธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะต้องมีการปรับตัว
ในการขับ เคลื่ อนองค์ก ารด้วยการสร้างความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม มีก ารปรับวิธีก ารทางานของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับยุคการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ยุคดิจิทลั และวิถีชีวิตใหม่แบบ “New Normal” โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบตั ิงานขององค์การเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรพิ ม ล ศิริวุฒิ รังสรรค์ (2562) ที่ผลการวิจยั พบว่า องค์การควรสนับสนุ นให้บุคลากรมี การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ให้บุคลากรสามารถนาความรู ้จากการฝึ กอบรมไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญและ
ส่งเสริ มการศึกษาต่อของบุคลากร
2. การฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะต้องมีการสารวจ
ความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การว่าต้องการได้รับการฝึ กอบรมทักษะด้านดิจิทลั ในเรื่ องใดจะได้ตรงกับ
ความต้องการของทรัพยากรมนุษย์และสามารถนาความรู ้ไปพัฒนางานได้จริ ง ต้องสนับสนุนในการจัดการฝึ กอบรม
ทั้งในระดับภายในองค์การและภายนอกองค์การ ตลอดจนให้การส่ งเสริ มทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของตนเองในรู ปแบบออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงษ์วตั ร บุญสนองโชคยิ่ง
(2563) ที่ผลการวิจยั พบว่า การใช้รูปแบบในการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ได้แก่ การเพิ่มคุณค่างาน การลง
มือปฏิบตั ิจริ ง การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสอนงาน การประชุม และการฝึ กอบรม
3. การจัดการความรู้ โดยธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะต้องมีการสร้างช่องทางภายในองค์การ
ให้เป็ นแหล่งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่ทรัพยากรมนุ ษย์ โดยเปิ ด
พื้ น ที่ ใ ห้ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ได้เรี ย นรู ้ ผ่านแหล่ งเรี ยนรู ้ ใหม่ ในรู ป แบบออนไลน์ เพื่ อเสริ ม ศัก ยภาพการท างานให้
ทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ วฒั นธรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โสมวลี ชยามฤต (2564) ที่ได้
ค้นพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทลั ขององค์การภาครัฐและเอกชนต้องมีการเสริ มสร้างการ
จัดการความรู ้ภายในองค์การ โดยการส่ งเสริ ม ให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้ ตลอดจนเกิดกระบวนการในการสร้าง
ช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้ซ่ ึงกันและกัน
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4. ระบบเทคโนโลยีขององค์ การ โดยธุ รกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะต้องให้ความสาคัญในการ
พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ให้กบั ทรัพยากรมนุษย์ขององค์ก าร โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทลั หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนต้องสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีขององค์การให้
มีป ระสิ ท ธิ ภาพรองรับ การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชริ นทร์ คณิ ตชรางกู ร
(2560) ที่ได้คน้ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การต้องสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ให้สามารถรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. ทักษะความเข้ าใจและการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล โดยธุ รกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิ งเทราจะต้องมีการ
ส่งเสริ มและให้การสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถนาประสบการณ์ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั มาปรับใช้เพื่อการ
พัฒนางานและพัฒนาองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โสมวลี ชยามฤต (2564) ที่ได้คน้ พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทลั ขององค์การภาครัฐและเอกชน ต้องมีความสามารถที่จะเรี ยนรู ้และอยู่ร่วมกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยการให้ความสาคัญในการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพ ยากรบุคคล เพื่อให้มีความ
พร้อมในการรับมือกับยุคดิจิทลั อย่างเหมาะสม
6. การสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือภายนอกองค์การ โดยธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะต้องมีการ
สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกองค์การต่าง ๆ เพื่อร่ วมกันในการพัฒนาทักษะใหม่
ให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันที่มุ่งไปสู่ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ โสมวลี ชยามฤต (2564) ที่ได้คน้ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทลั ขององค์การภาครัฐและ
เอกชน จะต้องมีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการเซ็น MOU ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่ วมมือกันพัฒนา
ทักษะให้แก่บุคลากร และดึงศักยภาพให้บุคลากรของหน่ วยงานได้มีโอกาสในการเรี ยนรู ้ และสร้างประสบการณ์
ด้านดิจิทลั
สรุปผล
แนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพทัก ษะด้านดิ จิ ทัล ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ส าหรั บ องค์ก ารภาครั ฐ และธุ รกิ จ
ภาคเอกชนในจังหวัดฉะเชิ งเทรา ควรมี การจัดทาแผนพัฒ นาทักษะด้านดิ จิทัล ของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ในองค์ก าร
โดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทลั ให้กบั ทรัพยากร
มนุ ษ ย์และพัฒ นาองค์ก ารไปสู่ องค์ก ารแห่ งดิ จิท ัล นอกจากนี้ องค์ก ารภาครัฐ และธุ รกิ จภาคเอกชนในจังหวัด
ฉะเชิ งเทรายังต้องให้ก ารส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ขององค์ก ารให้มีความรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั สมัยใหม่ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างรอบรู ้ ให้มีการบริ หารจัดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์แบบบูรณาการ โดยการนาของผูบ้ ริ หารทุกระดับมาเรี ยนรู ้และเติมเต็มซึ่ งกันและกันเพื่ อ
สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ขององค์การ โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในการ
พัฒ นาตนเอง โดยน าแนวทางการจัด การเรี ย นรู ้ แบบผสมผสานมาใช้ และในการฝึ กอบรมให้ ใ ช้รูป แบบการ
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ฝึ กอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิ เคชั่นการประชุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่ วนขององค์การควรมีการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
ของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการและการให้บริ การของหน่วยงาน การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ของหน่วยงานให้เป็ นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทันสมัย มีเสถียรภาพ
ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ รวมทั้งเป็ นระบบที่ มี การเชื่ อมโยงข้อมูล การทางาน และการ
ให้บริ การระหว่างหน่วยงานที่สร้างคุณค่าร่ วมกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ โดยองค์ก ารภาครัฐและธุ รกิ จภาคเอกชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ควรมีการดาเนินการดังนี้
1. ควรกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงในการรองรับการดาเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
2. ควรจัดท าแผนพัฒ นาทัก ษะด้านดิ จิทัล ให้กับ บุ คลากรของหน่ วยงานโดยเฉพาะเพื่ อเป็ นกรอบแนว
ทางการพัฒนาทักษะดิจิทลั และเพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
และมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริ บทของการปรั บเปลี่ยนเป็ นหน่วยงาน
ดิจิทลั
3. ควรส่ งเสริ มการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ให้กบั ทรัพยากรมนุ ษย์ที่ขาดความรู ้
ความเข้าใจในแต่ละด้านขององค์การ โดยสารวจความต้องการและความจาเป็ นของหลักสู ตรฝึ กอบรมที่สอดคล้อง
กับการนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านดิจิทลั ที่แท้จริ ง
4. ควรส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ในองค์การให้เป็ นแหล่งสะสมองค์ความรู ้ดา้ นดิจิทลั ทั้งจากภายในองค์การ
และภายนอกองค์ก าร และมี ช่ องทางในการเผยแพร่ ก ระจายองค์ความรู ้ด้านดิ จิทัล ให้กับ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข อง
องค์การได้อย่างสะดวก
5. ควรให้ความสาคัญและส่ งเสริ มการนาความรู ้และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของทรัพยากร
มนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั องค์การมากที่สุด
6. ควรพัฒนาระบบสนับสนุ นให้สามารถรองรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั สมัยใหม่ขององค์การให้มี
ประสิ ทธิภาพ
7. ควรปลูกฝังค่านิ ยม และความตระหนักรู ้ถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทลั ให้กบั
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
8. ควรสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอกองค์การ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และเพื่อพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้มีความทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอื่น ๆ ของทรัพยากรมนุษย์ให้ครบทุกกิจกรรม
ในงานทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อการความสาเร็ จในงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีความครอบคลุมในทุก
มิติและจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความเที่ยงตรง และแม่นยามากยิง่ ขึ้น
2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ องค์การใน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors that affect the decision to order food online through
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ
ปั จจัยคุณภาพของการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่วยั ทางานทั้งชายและหญิ ง
อายุระหว่าง 21-38 ปี (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ผลการวิจัย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 26-30 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 15,000-25,000 บาท การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์ พบว่า ปั จจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับการยอมรับที่ระดับมากที่สุด ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(7Ps) มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับ การยอมรับที่ระดับ มาก และปั จจัยคุณภาพของการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับ การยอมรับที่ ระดับ มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยคุณภาพของการให้บริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหาร
1900

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคั ญ: บริ การสั่งอาหารออนไลน์ โมบายแอปพลิเคชัน การยอมรับเทคโนโลยี ส่ วนประสมทางการตลาด
คุณภาพของการให้บริ การ
Abstract
This research aims to study technological acceptance factors. Market contributions and quality factors
affecting online ordering decisions through mobile application of generation Y consumers in Bangkok. The
samples are 400 young working-class consumers between 21 and 38 years old ( Gen Y) in Bangkok.
Questionnaire are used as a tool for collecting data. Statistics tools used in the descriptive analysis include
frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics used in the hypothesis testing was
multiple regression analysis. The results showed that the majority of respondents were female, aged between 26
and 30, with a bachelor's degree or equivalent. The majority of respondents were private company employees,
and the average monthly income was between 15,000 and 25,000 baht. From analyzing factors that affected the
decision to order food online found that overall, the level of acceptance technological to order food online was
rated at the high level at 4.24 market mix factor (7Ps) averaged 4.02, at a high level of acceptance. and quality
factors of service with an average of 4.02, at a high level of acceptance. The hypothesis test results showed that
technological acceptance factors, market contributions, and quality factors affect the decision to use online food
ordering services through the Mobile Application of Gen Y consumers in Bangkok, statistically significantly at
0.05.
Keyword: Online food ordering service, Mobile Application, Technology Acceptance, Marketing Mix,
Service Quality
บทนา
ธุ รกิจร้านอาหารเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จบริ การที่ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อภาคบริ การและเศรษฐกิ จของประเทศ
ไทย ด้วยมูลค่าหมุ นเวียนที่ไม่ต่ ากว่า 4 แสนล้านบาท (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2562) มีห่วงโซ่ ในธุ รกิ จที่ เชื่ อมโยง
มากมายไม่ว่าจะเป็ นผูผ้ ลิตวัตถุดิบ ธุรกิจขนส่ ง หรื อธุ รกิจจัดเลี้ยง ประกอบไปด้วยผูป้ ระกอบการตั้งแต่รายเล็กไป
จนถึงรายใหญ่ ปั จจุบนั ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญกับแรงกดดันจากปั จจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นแรงกดดันจาก
ต้นทุนธุ รกิจที่สูงขึ้น เช่น ราคาวัตถุดิบอาหารสดซึ่งคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 1 ใน 3 ของต้นทุนธุรกิจที่อาจจะมีการ
ปรับราคาขึ้น การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างที่อาจมีผลให้ตน้ ทุนในส่ วนของค่าแรงมีการปรับตัวสู งขึ้น ทั้งนี้ ผปู ้ ระกอบการ
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ที่ไม่มีพ้ืนที่เป็ นของตนเองอาจได้รับผลกระทบจากราคาค่าเช่าที่ ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดอีกทั้งการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปจาก
เดิ ม การเข้ามาใช้บ ริ ก ารในร้ านอาหารเริ่ ม ลดลง ประกอบกับ ต้องปฏิ บ ัติเพื่ อให้ส อดรั บ กับ นโยบายของภาครั ฐ
ในช่วงของการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ส่ งผลทาให้พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป จึงส่ งผลทาให้ธุ รกิจร้านอาหารต้องปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์เพื่ อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองความพึงพอใจ ของผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันและความอยูร่ อดของธุรกิจ กลยุทธ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ เช่น การขยายช่องทางเพื่อเพิ่มจานวน ยอดขาย โดย
ผูป้ ระกอบการอาจเลื อกใช้ช่ องทางที่ ต่างกัน ตามทรั พ ยากรและโครงสร้ างต้นทุ น ของร้ าน ได้แก่ การใช้ Food
Delivery Application เพื่ อขยายช่ องทางเข้าถึ งลูก ค้าและเพิ่ ม ยอดขาย โดยธุ รกิ จที่ บ ริ ก ารทางด้านจัดส่ งสิ นค้าจะ
ให้บริ การสั่งอาหารทางออนไลน์และนาอาหารไปส่ งถึงผูบ้ ริ โภค จะช่วยสนับสนุ นให้ธุรกิจร้านอาหารมีรายได้
เพิ่ ม ขึ้ นจากการบริ การจัด ส่ ง สิ นค้ า (Delivery) ตามที่ อ ยู่ ข องลู ก ค้ า นอกจากเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ ธุ ร กิ จ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจร้านอาหารยังสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว (ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย, 2563) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุ รกิจร้านอาหารเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะแอปพลิเค
ชันการส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Food Delivery Application) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงจากทางด้าน
เทคโนโลยี หรื อที่เรี ยกว่า Digital Disruption ไม่เพียงแต่ทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป แต่ยงั ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในห่ วงโซ่ ธุรกิจร้านอาหาร อาทิ ร้านอาหารขนาดกลางและเล็กที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตัวอย่างแอปพลิเคชัน คือ Grab Food, LINE MAN, Foodpanda, Gojek,
Robinhood เป็ นต้น ที่กลายเป็ นอีกช่องทางขายดี และเทคโนโลยียงั มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุ 21 - 38 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y หรื อ Gen Y) ซึ่งเป็ นกลุ่มที่เติบโตในยุค
อิ น เทอร์ เน็ ตและมี ค วามคล่อ งตัวทางด้านเทคโนโลยี ชอบแสวงหาข้อมู ล ข่าวสารและความรู ้ ใหม่ๆ ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการซื้ อขายสิ นค้าจานวน 86.42 % และคาดว่าจะ
เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีและแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลก (สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ , 2560) ดังนั้นจาก
ความสาคัญและประเด็นปัญหา ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสัง่ อาหารออนไลน์
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การสร้างยอดขายของธุรกิจร้านอาหาร และผู ท้ ี่จะพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้ปรับตัว
ให้สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเชิ งสารวจ (Survey Research) โดยเป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Researchผูว้ ิจยั
ได้นาแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาเป็ นแนวทางเพื่ อศึ กษา ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสั่ งอาหาร
ออนไลน์ผา่ นโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคทั้งชายและหญิ ง อายุระหว่าง 21- 38 ปี (Gen Y)
หรื อผูท้ ี่เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2526-2543 (กรมสุ ขภาพจิต, 2563) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรรวม
ทั้งสิ้ น 1,386,795 คน อาศัยในพื้นที่การปกครอง 50 เขต ของกรุ งเทพมหานคร (กรมการปกครอง สานักงานบริ หาร
การทะเบียน, 2563) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย ด้วยการจับฉลากเพื่อเลือกเขตพื้นที่แจกแบบสอบถามจากเขตพื้นที่ท้ งั หมด 50 สุ่ มเลือกขึ้นมา 10
เขต โดยกาหนดสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนของจานวนประชากรทั้งชายและหญิงแต่ละเขต จะได้ขนาด
ของกลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 400 คน เนื่ องจากงานวิ จัย เป็ นเชิ ง ปริ ม าณ ดัง นั้น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย จะใช้เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ขอ้ มูล เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) จานวนหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจว่าจะเลือก ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การใดที่ คิดว่าทางเลื อกนั้นได้ประโยชน์มากที่ สุด โดยผ่านกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การับรู ้ปั ญหา การ
ค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (ธัช สหเมธาพัฒน์, นลินี
เหมาะประสิ ทธิ์, 2562)
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision Process) แม้ผูบ้ ริ โภคจะมีความแตกต่างกันมีความต้องการ
แตกต่างกันแต่ผูบ้ ริ โภคจะมี รูปแบบการตัดสิ นใจซื้ อที่ คล้ายคลึ งกัน ซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อแบ่งออกเป็ น 5
ขั้นตอน (ราช ศิริวฒั น์, 2560) ดังนี้
1. การตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ความต้อ งการ (Problem or Need Recognition) เป็ นขั้น ตอนแรกของ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อคือการที่ ผูบ้ ริ โภคมี ปัญหาหรื อความจาเป็ นและความต้องการในการบริ โภคสิ นค้าที่ถูก
กระตุน้ จากปัจจัยภายนอก
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อตระหนักถึงปั ญหาแล้วผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มหาข้อมูล
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ โดยจะค้น หาข้อ มู ล ที่ จ ากัด โดยแบ่ ง การค้น หาออกเป็ น 2 แบบ คื อ
แหล่งข้อมูลจากภายใน ที่เกิดจากความทรงจาของผูบ้ ริ โภค และแหล่งข้อมูลจากภายนอก
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3. การประเมิ นทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่ อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มู ลจากขั้นตอนที่ 2 แล้วก็ จะ
ประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดย
การเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อจากหลากหลาย
ตรายีห่ อ้ ให้เหลือเพียงตรายีห่ อ้ เดียว
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Marking) เมื่อผูบ้ ริ โภคมีขอ้ มูลที่มากพอแล้วโดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่ละ
คนจะเปรี ยบเทียบและประเมินตัวเลือกเพื่อตัดสิ นเลือกตราสิ นค้าที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) การที่บุคคลรับรู ้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่ ง
อาจเกิ ดขึ้นเองหรื อเกิ ดขึ้ นจากสิ่ งกระตุ ้น เช่ น ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บ ป่ วย ซึ่ ง
รวมถึงความต้องการของร่ างกาย สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่ งจะกลายเป็ นสิ่ งกระตุน้ บุคคลที่เรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะ
จัดการกับสิ่ งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีตทาให้เขารู ้วา่ ตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไร
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)
เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์, และนิตนา ฐานิตธนกร (2559, น. 25) ได้กล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นพ
ติกรรมของผูใ้ ช้ที่ทาความเข้าใจในเทคโนโลยีและตระหนักถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้จะก่ อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) เป็ นทฤษฎีที่ได้พฒั นาขยายองค์
ความรู ้ ม าจากทฤษฎี ก ารกระท าด้ ว ยเหตุ ผ ล (Theory of Reasoned Action : TRA) ของไอเซ่ น และฟิ ชบายน์ มี
จุดประสงค์เพื่อทานายการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการทางาน (Davis, 1989) อธิบายว่าบุคคลหนึ่งจะมีการ
ยอมรับเทคโนโลยีได้เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการได้แก่ 1) การรับรู ้ถึงประโยชน์ และ 2) การรับรู ้ความง่ายในการ
ใช้งาน เนื่ องจากการรับรู ้ประโยชน์ และการรับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการยอมรับ
คอมพิวเตอร์ และมีความเชื่อมโยงกับทัศนคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ และทัศนคติที่มีต่อ
การใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีน้ ัน เมื่ อพิจารณาทฤษฎีการ
กระทาด้วยเหตุผล (TRA) และแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) อย่างละเอียดจะพบว่าทฤษฎีท้ งั 2 มีความ
แตกต่างกันโดย TRA เน้นที่ความเชื่ อโดยรวมและศึกษาเกี่ยวกับอิทธิ พลจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในขณะที่
TAM แยกการรับรู ้ประโยชน์และการรับรู ้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีออกจากกัน โดยรับรู ้ว่าระบบเทคโนโลยี
นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในการศึกษาปัจจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การรับรู ้ประโยชน์ ความคาดหวังในประสิ ทธิภาพ
และความสามารถในการใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้
1. การรับรู ้ป ระโยชน์ (Perceived Usefulness) คือการกาหนดให้ผูใ้ ช้มีเป้ าหมายว่า การใช้เทคโนโลยี
หรื อระบบเฉพาะเจาะจงจะช่ วยเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพของผูใ้ ช้ ส่ งผลให้มีคุณภาพที่ ดีข้ ึนทางานลุล่วงได้รวดเร็ วขึ้ น
แนวคิดที่สอง คือการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดับที่ผใู ้ ช้คาดหวังในการใช้
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เทคโนโลยีหรื อการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน และใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูใ้ ช้ (Davis,
1989)
2. ความคาดหวังในประสิ ทธิภาพ (Performance Expectancy) คือ ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานให้กบั ผูใ้ ช้เทคโนโลยีได้ ปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรื อมีความหมายคล้ายคลึง
กับความคาดหวังในประสิ ทธิภาพ (Dong & Higgins, 2007)
3. ความสามารถในการใช้งาน (Usability) คือ การระบุ ถึงประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และ ความพึ ง
พอใจ เป็ นคุณสมบัติสาคัญของการใช้งาน โดยพบว่าคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการใช้งาน คือ ประสิ ทธิผล
ถึงร้อยละ 62 รองลงมาคือประสิ ทธิภาพ และความพึงพอใจตามลาดับ (Hussain, A., & Kutar, M., 2009)
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s)
ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มี ค วามหมายต่ า ง ๆ อาทิ เช่ น Kotler (2003, p. 24) ให้
ความหมายไว้ว่า เครื่ องมือทางการตลาดที่ สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ านี้ ให้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วยทุก
สิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตน หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
2. ราคา (Price) หมายถึ ง ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลู ก ค้าผูบ้ ริ โภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่างคุ ณ ค่ า
(Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตัดสิ นใจซื้อ
3. การจัดจาหน่ าย (Place หรื อ Distribution) ช่องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึ ง ช่ องทางในการทาให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริ การได้
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย เพื่อ
สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ
5. บุ ค ลากร (People) หรื อ พนั ก งาน (Employees) ซึ่ งต้อ งอาศัย การเลื อ ก (Selection) การฝึ กอบรม
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าได้
6. กระบวนการ (Process) เป็ นการส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับ ลูกค้าได้รวดเร็ ว และประทับใจ
(Consumer Satisfaction)
7. การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสร้างรู ปแบบ การให้บริ การเพื่อ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ลู ก ค้า (Customer - Value Proposition) ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ า นความสะอาด ความรวดเร็ ว หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ
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แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพของการให้ บริการ (Service Quality)
Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1988) กล่าวว่า คุณ ภาพการให้บริ ก าร คือความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังลูกค้าและการรับรู ้ผลการปฏิบตั ิงานหลังจากที่ได้รับบริ การ
คุณภาพการบริ การ หมายถึง การทาให้ลูกค้ามีความเชื่ อมัน่ และเชื่ อถือระบบการบริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ความสม่าเสมอมีการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และความจงรักภักดีในการบริ การ ซึ่ งแนวคิดพื้นฐานของคุณภาพ
การให้บริ การ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) (Oliver, 1997) ประกอบด้วย การตัดสิ นใจใช้
ความตั้งใจใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง คุณค่าที่รับรู ้ดา้ นคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1. การตัด สิ น ใจใช้ (Decision to Use) Schiffman & Kanuk (1994 อ้างใน ชวกร อมรนิ มิ ต , 2559) ได้
กล่าวว่า การตัดสิ นใจใช้ เป็ นขั้นตอนหนึ่ งต่อการเลือกใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภคโดยมีสองทางเลือกขึ้นไป ซึ่งผูบ้ ริ โภค
จะมีพฤติกรรมในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจทั้งด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และด้านจิตใจในการใช้
นั้นเป็ นกิจกรรมด้านกายภาพและด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในระยะหนึ่ง กิจกรรมนี้จะก่อให้เกิดการซื้อตามบุคคลอื่น ๆ
2. ความตั้งใจใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง คือ ประสบการณ์ที่ดึงดูดของลูกค้าซึ่ งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระยะ
ยาวซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจและความซื่อสัตย์ดว้ ยวิธีทางการตลาดที่น่าสนใจ (Jung, Kim & Kim, 2014)
3. คุณค่าที่รับรู ้ดา้ นคุณภาพ คือ ประโยชน์ที่ได้จากการวัดทัศนคติส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นผลมาจากคุณภาพ
สิ นค้า (Buchanan, et al., 1999)
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การยอมรับเทคโนโลยี
1. การรับรู ้ประโยชน์การใช้งาน
2. ความคาดหวังด้านประสิ ทธิภาพ
3. ความสามารถในการใช้งาน
การตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
เจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y)
1. การตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการ
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสิ นใจซื้ อ
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7. ด้านกระบวนการ (Process)
ผลการศึ
กษาและอภิบปริรายผล
คุณภาพของการให้
การ
1. การตัดสิ นใจใช้
2. ตั้งใจใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง
3. คุณค่าที่รับรู ้ดา้ นคุณภาพ

การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
เจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปั จจัยคุณภาพของการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์
ผ่า นโมบายแอปพลิ เคชัน ของผู บ้ ริ โภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่น วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจัย จะใช้ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และได้ต้ งั สมมติฐานในการ
ทดสอบ 3 ข้อ คือ
1. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y)
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y)
3. ปั จจัยคุณภาพของการให้บริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่ งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอป
พลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y)
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) และปั จจัยคุณภาพของการให้บ ริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอป
พลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Independent Variables
B
Std. Error
Beta
T
Sig.
.426
.212
2.008
.000
(Constant)
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
.094
.035
.092
2.670
.008*
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
.160
.051
.122
3.153
.002*
ปัจจัยคุณภาพของการให้บริ การ
.679
.040
.656
17.023
.000*
R = .749, R2 = .560, F-value = 168.287, *F-value < 0.05
จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยคุณ ภาพของการให้บริ การ (Sig. =
.000) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) (Sig. = .002) ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี (Sig. = .008) ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคุณภาพของการให้บริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การสั่ ง อาหารออนไลน์ ผ่ า นโมบายแอปพลิ เคชั น ของผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่ น วาย (Gen Y) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด (Beta = .656) รองลงมาคือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) (Beta = .122) และ
การยอมรับเทคโนโลยี (Beta = .092)
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกาหนด (R Square = .560) พบว่า ปั จจัยคุณภาพของการให้บริ การ ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่าน
โมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ 56.0 ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 44 มาจากปัจจัยด้านอื่น ๆ
การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้นาผลสรุ ปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี
โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
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สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ประโยชน์ ด้านความคาดหวังใน
ประสิ ทธิภาพ และด้านความสามารถในการใช้งาน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ของ Davis, Bagozzi & Warshaw,
(1989) กล่าวคือ บุคคลหนึ่ งที่จะมีการยอมรับเทคโนโลยีเมื่อมีการรับรู ้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และการรับรู ้ความ
ง่าย ความสามารถในการใช้งาน ซึ่งการรับรู ้ในเชิงบวกก็จะส่ งผลให้บุคคลนั้นมีการยอมรับเทคโนโลยี
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ของ Kotler (2003, p. 24) ให้ความหมายไว้วา่ เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุม
ได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ กลุ่ม
ลูก ค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วยทุ ก สิ่ งทุ ก อย่างที่ กิ จการใช้เพื่ อให้มี อิทธิ พ ลโน้ม น้าวความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัยคุ ณ ภาพของการให้บริ การ ประกอบด้วย ด้านการตัดสิ น ใจใช้ ด้านความตั้งใจใช้
บริ การอย่างต่อเนื่อง และด้านคุณค่าที่รับรู ้ดา้ นคุณภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโม
บายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งผลการศึ กษานี้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริ การ ของ Parasuraman,
Zeithaml & Berry, (1988) กล่าวคือ หากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้คุณภาพของการบริ การที่มีการส่ งมอบอาหารตรงตาม
เวลา ตรงตามความต้องการ อยู่ในสภาพความสมบูรณ์ไม่ชารุ ดเสี ยหาย ทาให้ผบู ้ ริ โภคมี การตัดสิ นใจใช้บริ การสั่ง
อาหารออนไลน์ผา่ นโมบายแอปพลิเคชัน และมีความตั้งใจใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์อย่างต่อเนื่ อง
ข้อเสนอแนะและสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย อื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจสั่ ง อาหารออนไลน์ ผ่ านโมบายแอปพลิ เคชัน ของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น นักวิชาการ นักวิจยั หรื อผูท้ ี่สนใจควรศึกษา
ปั จจัยของการใช้ตัวแปรอื่ นๆ ที่ คาดว่าเป็ นปั จจัยส าคัญเพิ่ มเติ ม เพื่อนาผลการศึ กษาที่ ได้มาวางแผนส าหรับ การ
พัฒนาด้านอื่นๆ ให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้นให้ครบทุกด้าน
2. ในการศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภค
กลุ่ ม เจเนอเรชั่น วาย (Gen Y) ดัง นั้น นัก วิช าการ นัก วิจัย หรื อผูท้ ี่ ส นใจควรศึ ก ษากลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่ น ๆ
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เพื่อที่จะนาผลการศึกษาที่ได้มาเปรี ยบเทียบ และวางแผนกลยุทย์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ทวั่
ประเทศในลาดับต่อไป
สรุปผล
จากผลการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
เจเนอเรชัน่ วาย (Gen Y) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากศึกษาสามารถเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการยอมรับและรับรู ้ประโยชน์ ของเทคโนโลยี จึงใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์
ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้องโมบายแอปพลิเคชัน หรื อผูใ้ ห้บริ การสั่งอาหาร
ออนไลน์ ควรให้ความสาคัญการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้บริ การโมบายแอปพลิเคชันในการสั่งอาหาร เพื่อที่จะทา
ให้ผูบ้ ริ โภคสามารถสั่งอาหารได้สะดวก รวดเร็ ว ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริ การซ้ าใน
อนาคต ความคาดหวังด้านประสิ ทธิภาพ และความสามารถในการใช้งาน ควรมีการพัฒนาระบบให้มีระบบที่เสถียร
และง่ายต่อการใช้งาน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด
2. สาหรับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องโมบายแอปพลิเคชัน หรื อผู ้
ให้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ควรให้ความสาคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ความปลอดภัยของข้อมูลการชาระเงิน หรื อ
แม้แต่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยส่ วนลดค่าอาหาร ส่ วนลด
ค่าส่ ง อีกทั้งยังมีส่วนลดเฉพาะลูกค้าใหม่ เพื่อดึงดูดกลุ่มผูบ้ ริ โภคใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริ การ และยังให้ส่วนลดเฉพาะ
ผูใ้ ช้บริ การลูกค้าเก่าด้วย
3. สาหรับคุณภาพของการให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโมบายแอปพลิเคชัน หรื อผูใ้ ห้บริ การสั่งอาหารออนไลน์ ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ
ของการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ และจะตัดสิ นใจใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จัย ครั้ งนี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งและประสบความส าเร็ จ เป็ นอย่า งดี ด้ว ยความกรุ ณ าเป็ นอย่า งสู ง จาก ผู ช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วลั ย์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ เสี ยสละเวลาให้คาปรึ กษา แนะนาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องและดูแลเอาใจใส่ ในการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึง รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศพร มุ่งวิชา ที่ได้ให้เกียรติ มาเป็ นประธานและ
กรรมการในการสอบการค้นคว้าอิสระพร้อมทั้งให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ทาให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
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บทคัดย่อ
การวิ จยั ในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของคุณ ลัก ษณะงานที่ ส่ งผลต่อการปรับ ตัวของ
พนักงาน ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรับ รู ้ ก ารสนับสนุ นจากองค์ก รที่ ส่ งผลต่อการปรั บตัวของพนัก งาน และศึ ก ษา
อิทธิพลการปรับตัวของพนักงานที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของพนักงาน โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 255 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ CFA
และทดสอบข้อ สมมุ ติ ฐ านจากสมการโครงสร้ า ง ( Structural Equation Modeling : SEM ) ผลการวิ จัย พบว่ า
คุณ ลัก ษณะงาน การรับ รู ้การสนับ สนุ นจากองค์กร และการปรับตัวของพนักงาน มี ค่า p-value น้อยกว่า .05 จึ ง
สรุ ปว่า คุณลักษณะงาน และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปรับตัวของพนักงาน และ
การปรับตัวของพนักงานก็มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของพนักงาน จากผลวิจยั ดังกล่าว ผูน้ าในองค์กร
ควรเล็งเห็นความสาคัญในลักษณะของการมอบหมายงาน และระบบการสนับสนุนการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการทางาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การสร้างเจตคติและการคิดในแง่บวก และกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม
เพื่ อให้ เกิ ด สิ่ งใหม่ และสร้า งสรรค์ และมี ก ารพัฒ นาหรื อสนับ สนุ น ในการท างานเพื่ อให้ บุ คคลสามารถบรรลุ
เป้าหมายของส่วนตนและส่วนรวม
คาสาคัญ: คุณลักษณะงาน การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร การปรับตัวของพนักงาน ผลการดาเนิ นงานของ
พนักงาน
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Abstract
This research aimed to study the influences of job characteristics on employee adjustment, the
influences of perceived organization support on employee adjustment, and the influences of employee adjustment
on employee performance. Questionnaire was used as the tool for data collection from 255 samples. Data analysis
was to seek for the relationship between variables using CFA and hypotheses testing via Structural Equation
Modeling (SEM). The results revealed that job characteristics, perceived organization support, and employee
adjustment had p-value less than .05. Therefore, it could be concluded that job characteristics and perceived
organization support had the positive influences toward employee adjustment. In addition, the employee
adjustment had the positive influences toward employee performance. According to the results, organization
leader should recognize the importance of work assignment and supporting system to create work inspiration,
internal motivation, positive thinking, and team spirit for employees, resulting in creativity, innovation and
employee development for personal and organization success.
Keywords: job characteristics, perceived organization support, employee adjustment, employee performance
บทนา
กระแสการเปลี่ย นแปลงในโลกธุ รกิ จปั จจุบัน มี ก ารเปลี่ ยนแปลงจากเดิ มอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลท าให้
องค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์
ต่าง ๆ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่ ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุคของการขับเคลื่อนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัต กรรม ดัง นั้น การเปลี่ ย นแปลงองค์ก รไม่ ใ ช่ ท างเลื อกขององค์ก รอี ก ต่ อไป แต่ เป็ นสิ่ ง ที่ จ ะต้อ งดาเนิ น การ
เปลี่ ยนแปลงอย่างหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ องค์ก รต้องมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนให้ ส อดคล้องกับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ น อยู่
ตลอดเวลา การบริ หารงานและการทางานแบบเดิมที่เคยประสบความสาเร็ จอาจจะล้าสมัยไม่สามารถทาให้องค์กร
นั้นบรรลุเป้ าหมายได้ ปั จจุบนั รู ปแบบการดาเนิ นงานและความสัมพันธ์ขององค์กรได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การ
บริ หารงานที่จะบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นไม่เพียงแต่เกิดจากความพร้อมของปั จจัยหรื อศักยภาพ
ภายในองค์กรเท่านั้น ผูบ้ ริ หารต้องมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมหรื อบรรยากาศขององค์กรด้วย บรรยากาศองค์กร
เป็ นลักษณะของความรู ้สึกและความเข้าใจของสมาชิกในองค์กร เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความเป็ นไปในองค์กร
จะมีความเกี่ยวข้องกับผูท้ ี่ทางานในองค์กรโดยตรง เช่นคุณลักษณะงานที่ทา การรับรู ้เกี่ยวกับการสนับสนุ นจาก
องค์กร เป็ นต้น การรับรู ้และการสัมผัสกับบรรยากาศในแต่ละองค์กรดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร
ส่ งผลทาให้บุคลากรในองค์กรเกิดการปรับตัว และทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงตาม
ดังนั้นปัจจัยการรับรู ้และบรรยากาศองค์กรจึงมีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กรโดยตรง
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ส่ งผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคลากร หากบุคลากรมีการรับรู ้ มีความพึงพอใจในบรรยากาศองค์กรหรื อมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรก็จะทาให้เกิดความเชื่ อมัน่ เกิดการปรับตัว และมีความเต็มใจในการทางาน ก็จะส่ งผลทาให้
การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ
การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ร (Perceived Organizational Support หรื อ POS) ในด้านต่างๆ ของ
พนักงานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจในบรรยากาศในการทางาน
หรื อมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร เป็ นการผลักดันให้บุคลากรเกิดการปรับตัว และกระตุน้ ให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดีแก่
พนัก งานซึ่ งน าไปสู่ เป้ าหมายขององค์ก ร Eisenberger (1986) ได้ให้ความหมายของการรับ รู ้ก ารสนับสนุ น จาก
องค์กรว่า พนักงานมีความเชื่ อว่าองค์กรได้ให้คุณค่า ความห่ วงใยในความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งในด้านของ
ค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การสนับสนุนด้านทรัพยากร สวัสดิการต่างๆ และค่านิยมองค์กรเพื่อให้เกิด
การร่ วมมืออย่างดีกบั องค์กร แนวคิดทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมีอิทธิพลอย่างยิง่ ต่อการรับรู ้การสนับสนุนจาก
องค์ก ร (Perceived Organizational Support หรื อ POS) Eisenberger et al (1986) ซึ่ งการแลกเปลี่ ย นทางสั งคมที่
เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้น ส่ งผลให้พนักงานเกิดการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร ตามบทบาทหน้าที่ที่องค์กรให้การ
สนับ สนุ นแก่ พ นักงาน เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับ แรงกาย แรงสมองในการปฏิ บ ัติงานของพนัก งานให้องค์กรบรรลุ สู่
เป้ าหมาย การแลกเปลี่ ยนเหล่านี้ จะเกิ ดขึ้ นต่อเมื่ อทั้งองค์ก รและพนักงานต่างรั บ รู ้ ถึ งคุ ณค่ าของกันและกัน เมื่ อ
องค์กรเล็งเห็นว่าพนักงาน หรื อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร องค์กรย่อมเต็มใจที่จะสนับสนุน
พนักงาน และหาวิธีการในการรักษาพนักงานให้เป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไป เมื่อพนักงานรับรู ้ว่าองค์กรให้การ
สนับสนุนแก่ตน ย่อมมีการปรับตัวเพื่อที่แสดงผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายขององค์กร (Eisenberger
et al., 1986)
นอกจากนี้ องค์กรจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ขึ้นอยู่กบั พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่แสดงให้เห็น
ถึงภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ทุกองค์กรย่อมต้องการบุคคลที่มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ที่ของ
บุคลากรทุกคนที่ตอ้ งปฏิบตั ิใต้กฎระเบียบในการทางาน ที่สามารถปฏิบตั ิงานตามคุณลักษณะของงานได้อย่างเต็ ม
ความสามารถ คุณลักษณะที่จาเป็ นของงาน พบว่ามีขอ้ มูลที่สนับสนุนแนวคิดของเฮิร์สเบิร์ก คือคุณลักษณะของงาน
จะส่ งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน โดยคุณลักษณะของงานจะแบ่งเป็ น 4 ด้านคือความหลากหลาย
อานาจในการตัดสิ นใจ เอกลักษณ์ ของงานและการให้ผลย้อนกลับ ซึ่ งการตอบสนองของคุณลักษณะของงานที่
เกิ ดขึ้ นจะแสดงออกในรู ป แบบของระดับความพึ งพอใจของงาน โดยที่ ปัจจัยภายนอกทั้งปั จจัยส่ วนบุค คลและ
สภาพแวดล้อ มจะมี ผ ลต่ อ เนื่ อ งกับ ระดับ ความพึ ง พอใจ นอกจากนี้ แฮคแมนและโอลด์ แ ฮม (Hackman and
Oldham,1976) ได้ทาการศึกษาการออกแบบลักษณะงานที่จะสร้างแรงจูงใจในการทางาน ซึ่ งพบว่าการออกแบบ
ลักษณะงานที่แตกต่างกันจะมี ผลต่อแรงจู งใจและผลการปฏิ บ ัติงานของพนักงานแม้ว่างานนั้นจะเป็ นงานแบบ
เดียวกัน โดยพบว่าคุณลักษณะของงานจะส่ งผลไปยังภาวะจิตใจ และภาวะจิตใจจะส่ งผลต่อไปยัง ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในงาน ท าให้การปฏิบ ัติงานมีป ระสิ ทธิ ภาพสู ง การขาดงานและการลาออกต่า คุณลักษณะงานจะ
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ก่อให้เกิดการปรับตัว ความกระตือรื อร้นและเกิดความพึงพอใจในการทางาน ตามคุณลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
(Hackman & Oldham, 1975) ซึ่งส่งผลต่อประสิ ทธิภาพของงานที่ปฏิบตั ิ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์เป็ นธุ รกิ จหนึ่ งที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ครบวงจรชั้น น าของประเทศ น าเสนอ
ผลิ ตภัณ ฑ์และบริ ก ารที่ หลากหลาย นอกเหนื อจากบริ การเงิน รับฝากและธุ รกรรมที่ เกี่ย วกับการให้สิ น เชื่ อเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ธนาคารได้มียุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการ Transformation ที่ถูก
ออกแบบมาเพื่ อ ปรั บ รากฐานต่ าง ๆ ที่ ส าคัญ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ในระยะยาวท่ า มกลางการ
เปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้างของธุ รกิ จการเงิน ที่ มี เทคโนโลยีดิจิทัล เป็ นตัวขับ เคลื่ อน ตลอดจนพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยน ไป และการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กากับดูแล ธนาคารเชื่อมัน่ ว่า ด้วยก้าวที่
กล้าแห่ งยุทธศาสตร์ ตีลงั กา จะสามารถพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจและศักยภาพในทุกด้านของธนาคาร ทั้งใน
ด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการทางาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งสร้าง
คุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรที่เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงการเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และ
คุณลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้บุคลากรสามารถปรั บตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความพึงพอใจที่จะ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน และบรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร แต่ในทางกลับกันถ้าคุณลักษณะงาน การรับรู ้การสนับสนุนขององค์กรไม่เอื้อต่อการทางาน ก็จะทาให้
บุคลากรเกิดแรงกดดัน ซึ่งแรงกดดันเป็ นสภาวะความรู ้สึกของจิตใจที่ถูกกดดันหรื อถูกบีบบังคับจากการปฏิบตั ิงาน
จนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายและจิตใจ ทาให้เกิดผลเสี ยต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรได้
จากความส าคัญ และประเด็นปั ญ หาที่ ก ล่าวมาแล้วข้างต้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึก ษาเกี่ยวกับ อิ ทธิ พ ลของ
คุณลักษณะงาน และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อการปรับตัวและผลการดาเนิ นงานของพนักงาน
โดยใช้กรณี ศึกษาธนาคารไทยพาณิ ช ย์ในเขตจังหวัดนนทบุรี เพื่ อน าไปใช้เป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรของ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงการวางแผนเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในองค์กรให้ทนั กับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วอันจะนามาซึ่ งการมีประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการทางานของพนักงานตลอดจนการเสริ มสร้าง
ศักยภาพการทางานของบุคลากรให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอันจะส่งผลความสาเร็จต่อองค์กรต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ที่ มุ่ งเน้ น ศึ กษาอิ ท ธิ พ ลของ
คุณลักษณะงาน และการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กรที่ ส่ งผลต่ อการปรั บตัวและผลการดาเนิ นงานของพนักงาน
กรณี ศึก ษาธนาคารไทยพาณิ ช ย์ใ นเขตจัง หวัด นนทบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานธนาคารไทย
พาณิ ชย์จานวนทั้งหมด 51 สาขาที่อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบ Quota Sampling จาก
กลุ่ม พนัก งานธนาคารไทยพาณิ ช ย์ทุ ก สาขา สาขาละ 5 คน จะได้ขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 255 คน การ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ CFA และทดสอบข้อสมมุติฐานจากสมการโครงสร้าง (
Structural Equation Modeling : SEM )
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับคุณลักษณะงาน
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร
ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับการปรับตัวของพนักงาน
ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของพนักงาน
2. แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใช้วดั ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
3. แบบมาตรวัดประเมินค่า (rating scale) มี 5 ระดับ
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2 = ไม่เห็นด้วย
3 = ไม่แน่ใจ
4 = เห็นด้วย
5 = เห็นด้วยอย่างยิง่
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริ ง เพื่อ
ปรับปรุ งแบบสอบถามให้มีความชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทและวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยผู ว้ ิ จัย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น ให้
ผูท้ รงคุณ วุฒิ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะเรื่ อง รวม 3 ท่ าน ทาการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหา
พบว่า ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบสอบถามจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
โดยเฉลี่ ย ทั้ง ฉบับ มากกว่า 0.50 จึง ถือว่า ข้อคาถามมีความสอดคล้องระหว่างข้อ คาถามและวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
การทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ตรวจวัดความเชื่อมัน่ หรื อความสอดคล้องภายในด้วย
ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ด าเนิ น การ
ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
จานวน 30 คน ผลการทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของข้อคาถามพบว่า ค่าความเชื่ อมัน่ ของตัวแปรสังเกตที่คานวณได้
จาแนกรายข้อมี ค่ าความเชื่ อมั่นของข้อคาถามโดยรวมมากกว่า 0.70 จึ งถื อว่าแบบสอบถามมี ค วามเชื่ อมั่นและ
สามารถนาไปใช้ในการวิจยั ได้
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 51 สาขา ๆ ละ 5 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 25-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 73.33 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ
89.02 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,001-25,000 คิดเป็ นร้อยละ 37.25
1. การทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปร โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
1.1 คุณลักษณะงาน (Job Characteristics)
ตัวบ่งชี้ หรื อตัวแปรสังเกตในการวัดคุณลักษณะงาน (ตัวแปรแฝง) ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ที่
พัฒนาจากแนวคิดของ (Hackman & Oldham,1975) โดยทาการวัดจากตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความหลากหลาย
ของทัก ษะ(Skill Variety) ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ของงาน (Task Identity) ความส าคัญ ของงาน (Task Significance)
ความมีอิสระของงาน (Task Autonomy) และผลย้อนกลับของงาน (Task Feedback) ดังแสดงในภาพที่ 1.1 และตาราง
1.1

รู ปที่ 1.1 โมเดลการวัดคุณลักษณะงาน
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ความกลมกลืนของโมเดล คุณลักษณะงาน
CMIN P CMIN/DF GFI AGFI NFI TLI CFI
186.242 .004 1.458
.925 .943
.957 .947 .981
ตารางที่ 1.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor loading) : คุณลักษณะงาน
Factor Loading
S.E.
Ski_var1
<--- Skill
.744
.050
Ski_var2
<--- Skill
.674
.044
Ski_var3
<--- Skill
.596
.084
Tas_ide1
<--- Iden
.707
.065
Tas_ide2
<--- Iden
.747
Tas_ide3
<--- Iden
.705
.073
Tas_sig1
<--- Sig
.615
.075
Tas_sig2
<--- Sig
.705
.062
Tas_aut1
<--- Auto
.744
.064
Tas_aut2
<--- Auto
.776
Tas_aut3
<--- Auto
.698
.082
Tas_fed1
<--- Feed
.575
.088
Tas_fed2
<--- Feed
.831
.087
Tas_fed3
<--- Feed
.684
.094

RMSEA
.045

C.R.
10.078
9.802
14.895
13.785

P
***
***
***
***

12.608
14.001
10.741
17.258

***
***
***
***

8.881
10.845
8.981
8.371

***
***
***
***

1.2 การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ กร (Perceive Organization Support)
ตัวบ่งชี้ หรื อตัวแปรสังเกตในการวัดการสนับสนุนจากองค์กร (ตัวแปรแฝง) ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
ตัวบ่งชี้ ที่ พฒ
ั นาจากแนวคิดของ โรห์ เดส โดยทาการวัดจากตัวบ่ งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
(Supervisor Support) ความยุติธรรมในองค์กร (Fairness) รางวัลและสภาพการทางาน (Organization Rewards and
Job Conditions) ดังแสดงในรู ปที่ 1.2 และตารางที่ 1.2
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รู ปที่ 1.2 โมเดลการวัดการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร
ความกลมกลืนของโมเดล การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ กร
CMIN P CMIN/DF GFI AGFI NFI TLI
187.495 .003 1.578
.972 .943 .971 .982

CFI
.953

RMSEA
.049

ตารางที่ 1.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor loading) : การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร
Factor Loading
S.E.
C.R.
Sup_sup1
<--Sup
.632
.060
8.048
Sup_sup2
<--Sup
.532
.056
10.657
Sup_sup3
<--Sup
.899
.075
14.195
Sup_sup4
<--Sup
.741
.055
13.3 85
Sup_sup5
<--Sup
.682
Sup_sup6
<--Sup
.809
.070
14.708
Fair1
<--Fair
.828
.065
16.281
Fair2
<--Fair
.828
.077
11.741
Fair3
<--Fair
.654
.044
16.5 28
Fair4
<--Fair
.799
1920

P
***
***
***
***
***
***
***
***
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Fair5
Rew_con1
Rew_con2
Rew_con3
Rew_con4
Rew_con5
Rew_con6

<--<--<--<--<--<--<---

Fair
Rew
Rew
Rew
Rew
Rew
Rew

.843
.722
.943
.853
.719
.629
.812

.090
.079
.095
.064

7.881
10.845
9.981
7.551

***
***
***
***

.057
.087

16.141
11.880

.001
***

1.3 การปรับตัวของพนักงาน (Employee Adjustment)
ตัวบ่งชี้หรื อตัวแปรสังเกตในการวัดการปรับตัวของพนักงาน (ตัวแปรแฝง) ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
ตัวบ่งชี้ที่พฒั นาจากแนวคิดของ เดวิส และ ลอฟควิสท (Dawis & Lofquist,1984) โดยทาการวัดจากตัวบ่งชี้ 2 ตัว
ได้แก่ การปรับตัวด้านงาน (Job Adjustment) และการปรับตัวด้านพฤติกรรม (Behavior Adjustment) ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.3 และตาราง 1.3

รู ปที่ 1.3 โมเดลการวัด การปรับตัวของพนักงาน
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ความกลมกลืนของโมเดล การปรับตัวของพนักงาน
CMIN
P CMIN/DF GFI AGFI NFI TLI
185.100 .030 3.102
.964 .934 .958 .945

CFI RMSEA
.977 .039

ตารางที่ 1.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor loading) : การปรับตัวของพนักงาน
Factor Loading
S.E.
Job_adj1 <--Job
.813
.047
Job_adj2 <--Job
.731
.068
Job_adj3 <--Job
.692
.074
Job_adj4 <--Job
.684
.058
Job_adj5 <--Job
.783
.069
Beh_adj1 <--Beh
.643
.055
Beh_adj2 <--Beh
.583
Beh_adj3 <--Beh
.658
.074
Beh_adj4 <--Beh
.854
.068
Beh_adj5 <--Beh
.752

C.R.
15.715
20.440
20.540
17.584
13.924
20.441

P
***
***
***
***
***
***

14.361
25.216

***
***

1.4 ผลการดาเนินงานของพนักงาน (employee performance)
ตัวบ่งชี้ หรื อตัวแปรสังเกตในการวัดผลการดาเนิ นงานของผูต้ าม (ตัวแปรแฝง) ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นตัวบ่ งชี้ ที่ พ ัฒนาจากแนวคิ ดของ Borman & Motowidlo (1997) โดยท าการวัดจากตัวบ่ งชี้ 2 ตัว ได้แ ก่ ผลการ
ดาเนิ นงานด้านประสิ ท ธิ ผลของงาน (effectiveness) และผลการดาเนิ นงานด้านประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) หรื อ
บริ บทอื่น ดังแสดงในภาพที่ 1.4 และตาราง 1.4

รู ปที่ 1.4 โมเดลการวัด ผลการดาเนินงานของพนักงาน
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ความกลมกลืนของโมเดล ผลการดาเนินงานของพนักงาน
CMIN P CMIN/DF GFI AGFI NFI
131.471 .050 3.438
.925 .969 .946

TLI
.982

CFI
.990

RMSEA
.058

ตาราง 1.4 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor loading) : ผลการดาเนินงานของพนักงาน
Factor Loading
S.E.
C.R.
P
TEff_tive1 <--Effec
.867
.564
8.614
***
TEff_tive2 <--Effec
.811
TEff_cien1 <--Effic
.866
.792
3.861
***
TEff_cien2 <--Effic
.657
2. ทดสอบสมการโครงสร้ างและสมมุติฐาน
2.1 การทดสอบสมการโครงสร้ าง
จากการทดสอบปั จ จัย เชิ ง ยื น ยัน ผู ้วิ จัย ได้ น าตัว แปรที่ ผ่ า นการวัด องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) มาวิ เคราะห์ ส มการโครงสร้ า ง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่ อ
วิเคราะห์ ค่ าน้ าหนักอิ ทธิ พลของคุ ณลักษณะงาน (Job Characteristics) การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์ก ร(Perceive
Organization Support) และการปรับตัวของพนักงาน(Employee Adjustment) และทดสอบโมเดลสมการโครงสร้าง
ข้อมูลเชิงประจักษ์กบั โมเดลการวัดผลการดาเนิ นงานของพนักงาน(Employee performance) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างระดับเดียว (Single Level SEM) โดยสามารถแสดงผลได้ดงั ภาพที่ 2.1 และตารางที่ 2.1

รู ปที่ 2.1 โมเดลสมการโครงสร้าง
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ความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้ าง
CMIN P CMIN/DF GFI AGFI
123.533 .040
3.348
.988
.919

NFI
.954

TLI CFI
.938 .984

RMSEA
.066

ตารางที่ 2.1 ตารางการวัดความสอดคล้องของโมเดล ( Measuring of model fit)
ดัชนีการวัด
เกณฑ์ มาตรฐานการวัด
p-value
P > 0.05
CMIN/df
<3
GFI
> 0.90
AGFI
> 0.90
RMR
< 0.05
RMSEA
< 0.08
NFI
> 0.90
CFI
> 0.90
TLI
> 0.90

ค่าสถิติ
.040
3.348
.988
.919
.046
.066
.954
.984
.938

Source: Sinjaru (2012) and Rangsungnoen (2011)

2.2 การทดสอบสมมุติฐาน
จากการศึกษาอิทธิ พลของคุณลักษณะงาน และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อการ
ปรับตัวและผลการดาเนินงานของพนักงานได้กาหนดข้อสมมุติฐาน เพื่อทาการทดสอบดังนี้
H1 : คุณลักษณะงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปรับตัวของพนักงาน
H2 : การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปรับตัวของพนักงาน
H3 : การปรับตัวของพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของพนักงาน
ตารางที่ 2.2 ตารางการทดสอบข้อสมมุติฐาน
สมมุติฐาน
เครื่ องหมาย
H1 Em-adj
<--- Job-cha
+
H2 Em-adj
<--- POS
+
H3 Em-per
<--- Em-adj
+

ค่าสัมประสิทธิ์
.238
.235
.121

S.E.
.068
.059
.049

C.R.
4.588
3.645
4.752

สรุ ปจากการทดสอบข้อสมมุติฐาน ยอมรับข้อสมมุติฐานทั้ง 3 ข้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1924

P
***
***
***
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สรุปและอภิปรายผล
ข้อสมมุติฐานที่ 1 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปรับตัวของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ให้ค วามส าคัญ กับ ลัก ษณะงานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ผูน้ าในองค์ก รควรเล็งเห็ น ความส าคัญ ในลัก ษณะของการ
มอบหมายงาน และระบบการสนับสนุนการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการทางาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การ
สร้างเจตคติและการคิดในแง่บวกและกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม กระตุน้ ความพยายามของพนักงาน เพื่อให้เกิดสิ่ ง
ใหม่และสร้างสรรค์ เพื่อการตระหนักรู ้ในเรื่ องปัญหา กระตุน้ ให้มีการตั้งข้อสมมุติฐาน เปลี่ยนกรอบการมองปั ญหา
และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีการแนะนาและการมอบหมายงาน ทาให้พนักงานรู ้สึกถึงงานที่ทาอยู่น้ นั มี
ความหมาย และเกิดความพึงพอใจกับงาน มีการพัฒนาหรื อสนับสนุ นในการทางานเพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุ
เป้ าหมายของส่ วนตนและส่ วนรวม ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิด ของ แฮกแมน และโอแฮม (Hackman & Oldham
,1976) ที่ได้ทาการศึกษาการออกแบบลักษณะงานที่จะสร้างแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งพบว่าการออกแบบ ลักษณะ
งานที่แตกต่างกันจะมีผลต่อแรงจูงใจและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแม้ว่างานนั้นจะเป็ นงานแบบเดียวกันโดย
พบว่า คุณลักษณะของงานจะส่งผลไปยังภาวะจิตใจ และภาวะจิตใจจะส่งผลต่อไปยังความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
งาน ทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพสู ง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กล้าหาญ ณ น่าน (2557) ศึกษาเรื่ อง
อิทธิพลของคุณลักษณะงาน บุคลิกภาพ และความพึงพอใจในงานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานสาหรับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของบัณฑิ ตใหม่จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบัณฑิ ตใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจานวน
ทั้งสิ้ น 310 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยคุณลักษณะงาน คุณลักษณะบุคลิกภาพ และ ความพึง
พอใจในงานที่มีต่อปั จจัยการปรับตัวในการทางานสาหรับการเข้าสู่ ตลาดแรงงานของบัณฑิ ตใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยคุณลักษณะงานซึ่ งประกอบด้วยความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกภาพในงาน ความสาคัญของ
งาน ความมีอิสระในงาน และการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากงาน มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ข้อสมมุติฐานที่ 2 การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปรับตัวของพนักงาน กลุ่ม
ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่มี ก ารยอมรั บ และมี ก ารปรั บ ตัว ตามสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บุคลกรในองค์องค์ตื่นต่อต่อการ
เปลี่ยนแปลง ยอมรับสภาพ และเตรี ยมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงาน หรื อเรื่ องอื่น ๆ การ
รับรู ้การสนับสนุนจากหัวหน้างานเป็ นการรับรู ้ของพนักงานโดยเชื่อว่ามาจากหัวหน้างานที่เป็ นตัวแทนขององค์ก ร
ซึ่งให้คุณค่า ให้ความสาคัญในด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ การช่วยเหลือพัฒนาและห่วงใยเกี่ยวกับ สวัสดิ
ภาพความเป็ นอยู่ สภาพการทางาน สนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในงานและไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่จะก่อให้เกิด
ผลเสี ยกับพนักงาน ปฏิบตั ิต่อบุคคลในฐานะที่เป็ นปั จเจกชน การเอาใจใส่ ดูแล คานึ งถึงความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการติดต่อสื่ อสาร และปฏิสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไอเซนเบอร์เกอร์ และ
คณะ (Eisenberger et al., 2002) กล่าวว่า การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร เป็ นความเชื่อของพนักงานในเรื่ องการ
ดู แลเอาใจใส่ ข ององค์ก รที่ มี ต่ อพนัก งาน ทั้งในด้านสวัส ดิ ก ารและการดู แลในด้านความเป็ นอยู่ข องพนั ก งาน
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ตลอดจนรางวัลหรื อค่าตอบแทนที่คมุ ้ ค่าต่อการทุ่มเทในการทางานของพนักงาน ส่ งผลต่องานในด้านความพึงพอใจ
ในงาน และอารมณ์ของพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน
ข้อสมมุติฐานที่ 3 การปรับตัวของพนักงานมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อผลการดาเนิ นงานของพนักงาน กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ม องว่า การยอมรั บ และมี ก ารปรั บ ตัวตามสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น พนัก งานในองค์ก รสามารถ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความสุ ข มีความพึงพอใจในงานที่ทา ไม่เกิดภาวะเครี ยดในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี จะส่ งผลทาให้การปฏิบตั ิงานที่ออกมามีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ เดวิส และ ลอฟควิส ท์ (Dawis & Lofquist,1984) ได้กาหนดทฤษฎี
ของการปรับตัวในการทางาน (Work Adjustment ) ไว้ว่า ความสามารถในการปรั บ ตัว ในด้า นการทางาน โดย
พิ จ ารณาจากความคิ ด ความรู ้ ค วามสามารถ ทัก ษะในการทางาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสมที่ได้รับการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังขององค์กร การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการส่ วนบุคคล
หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบตั ิงานอย่างมีความมุ่งหวังและให้ความใส่ ใจในความสาเร็ จของงานสื่ อ
ออกมาให้เห็นในรู ปแบบพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อบุคคลสามารถปรั บตัวในการทางานได้ จะส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการทางาน (Work Satisfaction) ผูท้ ี่สามารถปรับตัวในการทางานได้ มักเป็ นผูท้ ี่ได้รับความพึงพอใจในงาน นั้นๆ
หรื ออาจเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถปรับตัวให้คุน้ เคยกับลักษณะงานจนเกิดความพึงพอใจในงานที่ทา สามารถปรับตัว
ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกุล กิตติพีรชล (2560) ซึ่ งได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง
ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถในการปรับตัวของบุคลากร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน
โดยมีวตั ถุประสงค์คือ 1) ศึกษาหาปัจจัยเชิงสาเหตุความสามารถในการปรับตัวของบุคลากรและ 2) ตรวจสอบความ
สอดคล้องโมเดลความสัม พันธ์เชิ งสาเหตุข องความสามารถในการปรับตัวของบุคลากรในองค์กรและผลลัพ ธ์
เกี่ยวข้องกับงานของของบุคลากรในองค์กรธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั เชิง
ปริ ม าณพบว่า โมเดลความสัม พันธ์เชิ ง สาเหตุของความสามารถในการปรั บตัวของบุ คลากรในองค์ก รธุ รกิ จมี
อิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อจากัดและเสนอแนะของงานวิจัย
1. ข้อจากัดของงานวิจยั เนื่ องจากงานวิจยั เรื่ องนี้ ศึกษาเฉพาะธนาคารไทยพาณิ ชย์ในจังหวัดนนทบุ รี
เท่านั้น และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาอาจจะไม่ครอบคลุมในเรื่ องของการปรับตัวในการปฏิบตั ิงานได้ท้ งั หมด
2. ข้อ เสนอแนะจากงานวิ จัย สามารถน าไปปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ องค์ ก รอื่ น ๆ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้องค์กรต้องมีการปรับตัวตาม ส่ งผลทาให้บุคลากรในองค์กร
ต้องปรั บ ตัวตามไปด้วย การปรั บตัวของบุ คลากรมี ผลต่อประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งาน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยต่างๆ ดังนั้น ผูน้ าในองค์กรควรเล็งเห็นความสาคัญในลักษณะของการมอบหมายงาน และระบบการ
สนับสนุนการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการทางาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การสร้างเจตคติและการคิดใน
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แง่บวก และกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม เพื่อให้เกิดสิ่ งใหม่และสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาหรื อสนับสนุ นในการ
ทางานเพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและส่วนรวม
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป เนื่ องจากงานวิจยั เรื่ องนี้ ศึกษาเฉพาะธนาคารไทยพาณิ ชย์ใน
จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ดังนั้นงานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาจากองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร และควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ
เพิ่มเติม ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของบุคลากรในองค์กรซึ่งจะทาให้ผลการวิจยั ครอบคลุมและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ปที่มีผล
ต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ2) เพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์สับปะรด
แปรรู ป ที่ มีผ ลต่ อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ การวิจยั ดาเนิ นการโดยใช้การวิจยั ทั้งเชิ ง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ตวั แทนผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป เป็ นข้อมูลที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น เพื่ อน ามาวางแผนพัฒ นารู ป แบบของบรรจุ ภัณ ฑ์ของผลิ ตภัณ ฑ์ OTOP ของกลุ่ ม
แม่บา้ นเกษตรกรร่ องแก้ว ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่ง
เคล็ด ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการแจกแบบสอบถาม
แก่ผบู ้ ริ โภคสิ นค้าผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 400 คน
ผลการวิ จัย พบว่า ปั จจัยการรั บรู ้ ตราสิ นค้า ปั จจัยด้านบรรจุ ภัณ ฑ์ และปั จจัยพฤติ ก รรมการตั้ง ใจซื้ อ มี
ความสาคัญในภาพรวม อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างที่มีตวั แปรการรับรู ้ตรา
สิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์สู่พฤติกรรมการตั้งใจซื้ อ พบว่าการรับรู ้ตราสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์มีอิทธิ พลต่อผลพฤติกรรม
การตั้งใจซื้อ
คาสาคัญ: การรับรู ้ตราสิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ ความตั้งใจซื้อ
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Abstract
This research aims to create an innovation and develop a processed pineapple products’ packaging that
affects consumers' purchasing intentions in Prachuap Khiri Khan province. The research was conducted using
both qualitative and quantitative approaches. In terms of the qualitative approach, there were interviews with a
representative of the OTOP processed pineapple entrepreneurs. There were also an exchange of ideas and
opinions which could be further used to plan and develop the packaging of the OTOP products by both Rong
Kaew housewives’ group, Koh Lak sub-district, Muang district, Prachuap Khiri Khan, and the Ban Thung Kled
housewives’ group, Salalai Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan. For the quantitative
approach, data was collected from 400 products’ consumers in Prachuap Khiri Khan province through a
questionnaire.
The results showed that brand awareness, packaging and purchasing intention were all very important
factors. Furthermore, the structural equation model analysis with brand perception and the effects of packaging
towards purchasing intention behaviours revealed that the intentional purchase behaviour was influenced from the
brand awareness and packaging.
Keywords: Brand Awareness, Packaging, Purchasing Intention
บทนา (Introduction)
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีสับปะรดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยดูจากข้อมูลของโครงสร้างแผนพัฒนา
จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่ ระบุ ถึ ง วิ สั ย ทัศ น์ ข องจัง หวัด ว่า “เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ
สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่ งของโลก ประตูการค้าด่านสิ งขร สังคมผาสุ ก” โดยระบุว่าจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีพ้ืนที่
เพาะปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศและผลผลิตส่ วนใหญ่จะทาการส่ งต่อไปยังโรงงานเป็ นสับปะรดกระป๋ อง
น้ า สั บ ปะรดและผลิ ตภัณ ฑ์อื่ น ๆ เพื่ อการส่ งออก ทั้งนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 พื้ น ที่ เพาะปลู ก สั บ ปะรดมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ทาการเกษตร (สับปะรด) ของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปี พ.ศ. ครัวเรื อน พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บ
ผลผลิต
ผลผลิตเฉลีย่ ราคาเฉลีย่
มูลค่ าการผลิต
เกษตรกร
(ไร่ )
เกีย่ ว (ไร่ )
(ตัน)
(กก.ต่อไร่ )
(บาท)
(บาท)
2554
12,228 570,231 361,689 1,560,968.22
4,135.79
4.99 7,789,231,417.00
2555
12,406 509,231 248,378 1,066,662.84
4,294.51
3.70 3,946,652,508.00
2556
12,065 478,250 275,612 1,302,408.52
4,725.51
4.85 6,338,700,711.20
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ปี พ.ศ. ครัวเรื อน พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บ
ผลผลิต
เกษตรกร
(ไร่ )
เกีย่ ว (ไร่ )
(ตัน)
2557
11,967 429,858 239,651 1.065,670.00
2558
12,358 402,905 159,043 657,010.88

ผลผลิตเฉลีย่ ราคาเฉลีย่
มูลค่ าการผลิต
(กก.ต่อไร่ )
(บาท)
(บาท)
4,446.76
7.11 7,629,211,428.43
4,131.00
10.24 6,756,956,975.80

ที่มา: สานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด. (2559)
จากตารางที่ 1 พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 สั บ ปะรดมี ป ริ ม าณผลผลิ ต ที่ ล ดลง เนื่ องจากจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ประสบปั ญหาภัยแล้ง แต่ในขณะเดียวกัน พบว่ามูลค่าการผลิตไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
เนื่ อ งจากราคาเฉลี่ ย ของสั บ ปะรดสู งขึ้ น อย่างไรก็ ต ามพบว่าในปี พ.ศ. 2559 เริ่ ม มี พ้ื น ที่ ป ลู ก สั บ ปะรดมากขึ้ น
เนื่ องจากภาวะราคา สับปะรดที่สูงมากที่สุด จึงเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูก นอกจากนี้ จากข้อมูลการ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์จากสับปะรดของจังหวัด ระหว่าง พ.ศ. 2554-2559 (พฤษภาคม) พบว่าสับปะรดมีความสาคัญใน
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด สามารถแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าการส่ งออกผลิตภัณฑ์จากสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 - 2559
ชนิดสินค้า
2554
2555
2556
2557
2558
2558
(ม.ค.พ.ค.)
สับปะรด
11,478.42
9,919.03
9,067.37
9,631.48 11,205.35 4,663.79
กระป๋ อง
น้ าสับปะรด
4,094.87
3,344.15
2,730.45
2,558.68
3,224.59 1,237.73
สับปะรด
1,159.18
1,202.30
1,523.06
1,679.67
1,621.35
708.48
อบแห้ง
รวม
16,372.46 14,465.48 13,320.88 13,869.83 16,051.29 6,610.00
อัตราการ
-13.55
-7.91
4.12
15.73
เปลีย่ นแปลง
หมายเหตุ เป็ นมูลค่าประมาณการ 60% จากมูลค่าส่งออกของประเทศ
ที่มา : สานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด. (2559)

1930

2559
(ม.ค.พ.ค.)
6,061.24
2,065.23
566.15
8,692.62
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จากการศึกษาข้อมูลของอุตสาหกรรมสับปะรดพบว่า เกษตรกรยังได้รับข้อมูลด้านการส่ งเสริ มนวัตกรรม
ของสั บ ปะรดได้ย งั ไม่ ค รอบคลุม โดยจังหวัดได้ก าหนดกลยุท ธ์ในการพัฒ นาระบบการผลิ ต การแปรรู ปและ
การตลาด ของสั บ ปะรด เพื่ อ การบริ โ ภคและการส่ ง ออก ให้ ไ ด้คุ ณ ภาพมาตรฐานสากลนอกจากนี้ ส าหรั บ
อุตสาหกรรมสับ ปะรดแปรรู ปส าหรั บ ตลาดในประเทศของจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์น้ ันได้มีก ารนามาผลิ ตและ
จาหน่ายในโครงการ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยงั นามาทาเป็ นเครื่ องสาอางอีกด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 อิงลิชสับปะรด ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด
ที่มา: สานักงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด. (2559)
ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ปของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่าผลิตภัณฑ์
ยังไม่แสดงความเป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างการจดจา สร้างมูลค่าเพิ่มและกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อได้เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เน้นวัตถุดิบที่ลดต้นทุนการผลิต
ผูว้ ิจัย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาวิจัย เกี่ ย วกับ การสร้างนวัต กรรมพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์และบรรจุ ภัณ ฑ์ส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ปที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสับปะรด สาหรับการนาไปพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
แก่ ผ ลผลิ ต โดยสามารถน าผลวิ จัย ที่ ไ ด้น าไปเสริ ม สร้ า งกระบวนการจัด การความรู ้ สู่ เกษตรกร และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและการแปรรู ปสับปะรดสู่ตลาดโลก
วัตถุประสงค์ (Research Objective)
1. เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ปที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่ อพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์สั บ ปะรดแปรรู ป ที่ มี ผ ลต่ อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
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วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
1. วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการสร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ปที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรร่ อง
แก้ว ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด ตาบลศาลาลัย
อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์โดยนามาพัฒนาออกแบบตราสิ นค้าและการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์
ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ กลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกรร่ อ งแก้ ว ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยมุ่งเน้นความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) โดยใช้การวิจยั ทั้งเชิ งคุณภาพ
และเชิงปริ มาณ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร
การวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่ อถือมากยิ่งขึ้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ จึงมาจากตัวแทนผูป้ ระกอบการ
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรร่ องแก้ว ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
การวิจัยเชิงปริมาณ
เนื่องจากประชากรมีจานวนมากและมีจานวนที่ไม่แน่นอน จึงถือเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกผูบ้ ริ โภคสิ นค้าผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.2 กลุ่มตัวอย่ างในการศึกษาครั้งนี้ คือ
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการดาเนินการในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ได้แก่
1) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรร่ องแก้ว ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป โดยผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งจะมีการพิจารณาจากตัวแทนของประชากร
ได้แก่ ตัวแทนผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป รวมทั้งสิ้ น 6 คน
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการดาเนิ นการในระยะที่ 3 ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป
จัง หวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ โดยผูว้ ิจัยจะดาเนิ น การคัดเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างด้วยวิธี ก ารสุ่ ม แบบบังเอิ ญ (Accidental
Sampling) โดยผูว้ ิจยั ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยตารางสาเร็ จรู ปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
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ที่มีระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ผวู ้ ิจยั ยอมรับได้ เท่ากับ 5% โดยคิดเป็ นจานวนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน
2.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
2.3.1 การสารวจและบันทึ กภาพทาการสารวจพื้นที่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรร่ องแก้ว ตาบลเกาะหลัก
อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.3.2 แบบสั ม ภาษณ์ เป็ นการก าหนดรู ป แบบ (Formal Interview) คื อมี ก ารก าหนดโครงสร้ างของ
คาถามและสั ม ภาษณ์ ต ามแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ก าหนดไว้ ประกอบด้วย สอบถามข้อ มู ล ของกลุ่ ม ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม ปัญหาและความต้องการ รวมถึงการเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชน พร้อมทั้งแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ OTOP
2.3.3 แบบสอบถาม
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและมาตรวัดตัว
แปรแฝง ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์
ส่วนที่ 3 องค์ประกอบการรับรู ้ตราสิ นค้า
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการตั้งใจซื้อ
ผลการวิจัย (Results)
1. การศึ กษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ร่ องแก้ ว
ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า
ต้องการให้ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นกล่องกระดาษ ที่แข็งแรงสามารถกันผลิตภัณฑ์ภายในเสี ยหายได้
2. ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้องการลักษณะเป็ นช่อง ๆ สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้จานวน 10 ชิ้น
3. รู ปลักษณ์ภายนอกของบรรจุภณ
ั ฑ์ ต้องการกลิ่นไอความเป็ นญี่ปุ่น เพื่อให้เหมาะกับการขยายฐาน
ลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายวัยรุ่ นและวัยเริ่ มต้นทางาน
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เมื่อผูว้ ิจยั และผูป้ ระกอบการได้ดาเนิ นการสร้างแบบร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์ มาจานวน 6 รู ปแบบและตรา
สิ นค้า จานวน 2 รู ปแบบ จึงทาการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้า จานวน 100 คน
ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อตราสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จดั ทาขึ้นมาเป็ นต้นแบบ และจากเสี ยงส่ วนใหญ่ได้ขอ้ สรุ ป
เป็ น รู ปที่ 2 และตราสิ นค้า เป็ นรู ปที่ 3

รู ปที่ 2 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรร่ องแก้ว ตาบล เกาะหลัก
อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

รู ปที่ 3 รู ปแบบตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด
2. การศึ กษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านทุ่งเคล็ด
ตาบลศาลาลัย อาเภอสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า
ต้องการให้ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นกระป๋ องใส สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในได้ โดยบรรจุภณ
ั ฑ์
มีความแข็งแรงสามารถกันผลิตภัณฑ์ภายในเสี ยหายได้ เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์เดิมนั้นมีลกั ษณะเป็ น
กล่องพลาสติกที่มีความบาง ซึ่งอาจไม่ทนต่อแรงกดทับ
2. รู ปลักษณ์ภายนอกของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั เน้นการออกแบบสติก้ เกอร์ที่เน้นความเป็ นวัยรุ่ น เพื่อให้เหมาะ
กับการขยายฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายวัยรุ่ นและวัยเริ่ มต้นทางาน
เมื่อผูว้ ิจยั และผูป้ ระกอบการได้ดาเนิ นการสร้างแบบร่ างของบรรจุภณ
ั ฑ์ มาจานวน 4 รู ปแบบและตรา
สิ นค้า จานวน 2 รู ปแบบ จึงทาการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้า จานวน 100 คน
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ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อตราสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จัดทาขึ้นมาเป็ นต้นแบบ และจากเสี ยงส่ วนใหญ่ได้ขอ้ สรุ ป
เป็ น รู ปที่ 4 และตราสิ นค้า เป็ นรู ปที่ 5

รู ปที่ 4 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป ของกลุ่มกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด ตาบลศาลา
ลัย อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

รู ปที่ 5 รู ปแบบตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรู ป กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านทุ่งเคล็ด
สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้าผลิตภัณฑ์สับปะรด
แปรรู ป จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400
คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 73 และเพศหญิง ร้อยละ 27 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด ร้อยละ 28.50 รองลงมา
อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 24.25 และ มีอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 21.25 มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ปริ ญญาตรี ร้อยละ
65 รองลงมาต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 20 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 15 ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ร้อยละ
26 รองลงมาเป็ นพนั กงานบริ ษ ัท ร้ อยละ 24 ส่ วนใหญ่ มี รายได้ต่ อเดื อนระหว่ าง 10,000-20,000 บาท ร้ อยละ 52.00
รองลงมามีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 26.00
ผลการสารวจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยการรับรู ้ตราสิ นค้ามีความสาคัญในภาพรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ ยรวมทั้งสิ้ น = 4.01) ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นคล้ายคลึงกัน สังเกตได้จากค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน (Coefficient of Variation—CV) เท่ากับ 0.19 ซึ่ งมีค่าไม่เกิน 0.25
ถื อว่ าอยู่ ในเกณฑ์ ที่ ผู ้ตอบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ใกล้เคี ยงกั น (Singh, Westlake, & Feder, 2004) เมื่ อพิ จารณา
องค์ประกอบปั จจัยการรับรู ้ตราสิ นค้าเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการจดจาได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.14
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน = 0.17 สาหรับด้านการระลึกได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 3.88 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.77 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน = 0.20
และเมื่อพิจารณาปั จจัยการรับรู ้ตราสิ นค้าในแต่ละด้านแยกออกเป็ นรายข้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคสิ นค้าผลิตภัณฑ์สับปะรด
แปรรู ป จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ มีความเห็ นว่าปั จจัยการรับรู ้ตราสิ นค้า ด้านการจดจาได้ผูต้ อบแบบสอบถามให้
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ความสาคัญต่อความสามารถจารู ปโลโก้หรื อตราสิ นค้าได้มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76
และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน = 0.17) รองลงมาได้แก่ มีความคุน้ เคยกับตราสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.20 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.85 และค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผัน = 0.21) และตราสิ นค้าบ่งบอกถึงคุณภาพและเป็ นที่นิยม (ค่าเฉลี่ย =
4.02 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.82 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน = 0.21) ตามล าดับ ส าหรับปั จจัยการรับรู ้ตรา
สิ นค้า ด้านการระลึกได้ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อตราสิ นค้าสร้างความน่าเชื่อถือต่อการเลือกซื้ อสิ นค้า
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.84 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน = 0.22) รองลงมาได้แก่เมื่อ
ได้ยินสโลแกน ก็จะนึ กถึงสิ นค้านี้ ได้ทนั ที (ค่าเฉลี่ย = 3.85 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.94 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
แปรผัน = 0.25) และมี ค วามชื่ น ชอบหรื อ มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ตราสิ น ค้าที่ เลื อ กซื้ อ (ค่ าเฉลี่ ย = 3.71 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน = 0.84 และค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผัน = 0.23) ตามลาดับ
ผลการส ารวจของกลุ่ม ตัวอย่างที่ มีต่อ ปั จจัยบรรจุภณ
ั ฑ์ มี ความสาคัญในภาพรวมทั้งหมด มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ ยรวมทั้งสิ้ น = 3.86) ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นคล้ายคลึงกัน สังเกตได้จากค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.60 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน (Coefficient of Variation—CV) = 0.16 เมื่อพิจารณาปั จจัยบรรจุภณ
ั ฑ์
แยกออกเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์มีป้ายฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรผัน =
0.17) รองลงมาได้แก่แหล่งที่ผลิตผลิตภัณฑ์มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั (ค่าเฉลี่ย = 4.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82 และค่า
สัมประสิ ทธิ์ความแปรผัน = 0.20) และบรรจุภณ
ั ฑ์ปกป้ องผลิตภัณฑ์สัมผัสโดนความชื้ นและอากาศ (ค่าเฉลี่ย = 4.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82 และค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผัน = 0.20) ตามลาดับ
ผลการส ารวจของกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ต่อ ปั จจัยพฤติ ก รรมการตั้งใจซื้ อ มี ความส าคัญในภาพรวมทั้งหมด มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ยรวมทั้งสิ้ น = 3.51) ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นคล้ายคลึงกัน สังเกตได้จากค่า
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.70 และค่ าสั มประสิ ทธิ์ ความแปรผัน (Coefficient of Variation—CV) = 0.20 เมื่ อพิ จารณา
ปัจจัยพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อ แยกออกเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
เพราะตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.69 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83 และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
แปรผัน = 0.23) รองลงมาได้แก่มีความตั้งใจซื้ อสิ นค้าอีกในอนาคต (ค่าเฉลี่ย = 3.62 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81 และ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผัน = 0.23) และมีความตั้งใจซื้ อสิ นค้า ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงหรื อเพิ่มสู งขึ้นก็ตาม (ค่าเฉลี่ย
= 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71 และค่าสัมประสิ ทธิ์ความแปรผัน = 0.20) ตามลาดับ
สถิติเชิงอนุมาน
การศึกษาวิจยั นี้ มีผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างในภาพรวม ซึ่ งเป็ นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดย
สัมประสิ ทธิ์ความถดถอยอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อ และผลการทดสอบสมมติฐาน โดยผลการ
วิเคราะห์เป็ นดังนี้
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รู ปที่ 6 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้างที่มาจากการทดสอบโมเดลอิทธิพลเชิงโครงสร้างด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสถิติ PLS.
จากรู ปที่ 6 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ตวั แบบสมการโครงสร้างที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึ่ งผล
การวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างสามารถอธิบายได้ว่าปั จจัยที่มีผลโดยรวมต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อ (PI) พบว่า
การรับรู ้ตราสิ นค้า (BW) และ บรรจุภณ
ั ฑ์ (PK) มี อิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อ (PI) มีค่าเท่ากับ 0.305
และ 0.453 ตามลาดับ
โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของตัวแปรการรับรู ้ตราสิ นค้า (BW) และ บรรจุภณ
ั ฑ์ (PK)
ที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ (PI) ได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความสั มพันธ์ระหว่างอิ ทธิ พลของตัวแปรการรั บ รู ้ต ราสิ น ค้า (BW) และ บรรจุภัณ ฑ์ (PK) ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อ (PI)
ตัวแปร
(LV)
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อ (PI)

ค่าความผันแปร
(R2)
0.50

อิทธิพล
(effect)
DE
TE

BW
0.305*
0.305

หมายเหตุ:
De = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicable,
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PK
0.453**
0.453
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*
**
***

หมายถึง p-value < 0.10 หรื อ ค่า t > 1.65
หมายถึง p-value < 0.05 หรื อ ค่า t > 1.96
หมายถึง p-value < 0.01 หรื อ ค่า t > 2.58

สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusions)
1. อภิปรายผลการออกแบบตราผลิตภัณฑ์
ปั จจัยการรั บรู ้ ตราสิ นค้ามี ความส าคัญในภาพรวมทั้งหมด มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญมากที่สุดต่อความสามารถจารู ปโลโก้หรื อตราสิ นค้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชูชยั สมิทธิไกร
(2554) ที่ พบว่าการกระตุ ้นให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจส่ งผลต่ อการเลื อกรั บรู ้ ข องผูบ้ ริ โภคซึ่ งเกิ ดจากสิ่ งเร้ า ซึ่ ง
สามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้และการเลือกซื้อได้ สิ่ งเร้าจะมีการถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังผูบ้ ริ โภค ทา
ให้เกิดการจดจาตัวสิ นค้าและส่ งผลต่อภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและทาให้เกิดความผูกพันกับตราสิ นค้า การออกแบบ
สิ่ งเร้าที่มีความแตกต่างและสามารถสร้างความโดดเด่นในใจของผูบ้ ริ โภค จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีการบอกต่อและมีการ
ซื้อสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของนันทรัตน์ นามบุรี (2551) ที่กล่าว่าการผลิตผ้าบาติก ที่
มีการพัฒนาลวดลายและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เกิดเป็ นเอกลักษณ์ที่สาคัญภายใต้บริ บทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง
ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความระลึกนึ กถึ งและสามารถจดจาผ้าบาติกของจังหวัดยะลาได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทฤษฎี ที่ Aaker (2008) และ Keller (2008) กล่ า วว่ าการสร้ า งคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า นั้ น ต้อ งพยายามในการสร้ างการ
ตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness) ให้เกิดขึ้นมากที่สุด เนื่ องจากหากผูบ้ ริ โภคมีการรู ้จกั ตราสิ นค้ามากขึ้น
เท่าไรนั้นจะทาให้เกิดความคุน้ เคยและจดจาได้มากขึ้น
2. อภิปรายผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ปั จจัยบรรจุ ภณ
ั ฑ์มีความสาคัญในภาพรวมทั้งหมด มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการที่ ผลิตภัณ ฑ์มี ป้ ายฉลากแสดงข้อมู ล รายละเอียดคุณ ค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน มากที่สุ ด รองลงมาได้แก่ แหล่งที่ผลิตผลิตภัณฑ์มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั และบรรจุภณ
ั ฑ์ปกป้ องผลิตภัณ ฑ์
สัมผัสโดนความชื้ นและอากาศ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอโนทัย เพ็ชรสุ วรรณ และคณะ (2549) เรื่ อง
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับข้าวแต๋ นในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่าการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์โดย
ใช้วสั ดุกระดาษเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นิยมใช้มากที่สุด นอกจากนี้ ชญาภา ประเสริ ฐสุ ข (2559) ได้ศึกษาเรื่ องด้านบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารโอทอป (OTOP) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถบรรจุและคุม้ ครองปกป้ อง รองลงมาคือ ด้านขนาดและด้านความ
สะดวกในการใช้งาน และสุ มาลี กรดกางกั้น (2558) ศึกษาการออกแบบและพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทุเรี ยนอบ
กรอบในอาเภอเจาะไอร้อง จัง หวัดนราธิ วาส พบว่าวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในระดับมาก รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั สิ นค้าได้อีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
ผูว้ ิจยั เสนอแนะแนวทางในการออกแบบตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ดังต่อไปนี้
1. การออกแบบตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ควรคานึ งถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของชุมชน
รวมถึงรู ป แบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ค วรมี ป้ ายฉลากแสดงข้อมูล รายละเอียดคุณ ค่าทางโภชนาการครบถ้วน ปกป้ อง
ผลิตภัณฑ์สัมผัสโดนความชื้นและอากาศ รวมถึงเน้นให้มีประโยชน์ในการใช้สอย
2. การจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจและนักออกแบบผลิตภัณฑ์
สาหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาและองค์ความรู ้ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1 มีส่วนร่ วมหรื อให้การสนับสนุนแก่กลุ่มวิสาหกิจสามารถออกแบบและพัฒนารู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยการใช้วสั ดุในการผลิตจากท้องถิ่นให้มากขึ้น
3.2 จัด โครงการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พัน ธ์ ถึ ง อัต ลัก ษณ์ วัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน ให้ กับ
นักท่องเที่ยว เพื่อขยายโอกาสทางตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มกับสิ นค้าในชุมชน
เอกสารอ้างอิง
กรัณฑ์ สื บสายหาญ. 2560. ความคาดหวัง กลุ่มอ้ างอิง การรั บรู้ ค่านิยมของผู้บริ โภคที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการตั้งใจ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ ดูแลร่ างกายภายใต้ แบรนด์ ของสิ นค้ ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร [การค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
กวีศกั ดิ์ ประสิ ทธิ์ธนาพร. 2559. ปั จจัยคุณค่ าตราสิ นค้ าและคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่ อความภักดีในการเลือกซื ้อ
เครื่ องวัดความดันโลหิ ต ของร้ านขายยาในภาคตะวันออก [การศึกษาเฉพาะบุคคลปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย]. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
กิติทศั น์ ทัศกุณีย.์ 2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุดชั้นในวาโก้ซ้ าของผูห้ ญิง ที่มาใช้บริ การใน
ห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ , 6(2), หน้า 54-65.
เกษแก้ว ประดิษฐ์. 2561. การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ ว กล้องพันธุ์ขา้ วหอมกระดังงาที่มีผลต่อการตอบรับในเชิง
พาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แม่บา้ นเกษตรกรบ้านบอฆอ อาเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส.
วารสารมหาวิทยาลัย นราธิ วาสราชนคริ นทร์ , 10(2), 127-139.
กนกวรรณ โสมาบุตร. 2559. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทุเรี ยนเชื่ อมของกลุ่มแม่ บ้านตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง [การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยบูรพา.
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จิตภินนั ท์ ศิริรัตนสุวรรณ. 2559. คุณค่ าตราสิ นค้ า ความรู้ จากสื่ อสังคมออนไลน์ และปริ มาณการสื่ อสาร แบบปาก
ต่ อปาก อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อรถจักรยานยนต์ ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร [การ
ค้นคว้าอิสระ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
จิระศักดิ์ จันทโรทัย . 2552. การศึกษาทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีต่อการทาการตลาดผ่ านโทรศัพท์ มือถือด้ วย
เทคโนโลยี Bluetooth ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เจนยุทธ ศรี หิรัญ. 2560. การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน:กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์
ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 8(1), หน้า 155-168.
ชญรรค์กร ทิพย์มณี . 2559. การสื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่ อความตั้งใจซื ้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภค ในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
ชญาภา ประเสริ ฐสุข. 2559. การศึกษาปั จจัยด้ านบรรจุภัณฑ์ ท่ีมีผลต่ อพฤติกรรมการซื ้อสิ นค้ าอาหารโอทอป
(OTOP) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร. http://www.mbainnovationram.com/pdf/ 5714980033.pdf
ชาญวิทย์ เชียงทอง. 2557. การศึกษาคุณค่าตราสิ นค้าและความชื่นชอบในตราสิ นค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ
สมาร์ทวอทช์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร [ปริ ญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ชัยนันท์ ธันวารชร. 2560. การโฆษณาสิ นค้าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้า กรณี ศึกษา
ร้านฟาร์มดีไซน์ไทยแลนด์ [การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ].
ชิษณุชา ศรี สวัสดิ์. 2555. การภักดีต่อตราสิ นค้ าในธุรกิจเครื อข่าย กรณีศึกษา : บริ ษัทยูนิซิตี ้ (Brand loyalty of
network marketing case study:unicity) [ปริ ญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชูเกียรติ กาญจนภรางกูร สุวฒั น์ชยั ไชยพันธ์ และสุคนรัตน์ ศรี มงคล. 2551. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่ า
ผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นผู้วิจัยได้ คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ ของสิ นค้ าในท้ องถื่ น จังหวัดนครราชสีมา. ปริ ญญานิพนธ์
ศศม. (บรรจุภณ
ั ฑ์).นครราชสี มา: คณะออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน.
ชูชยั สมิทธิไกร 2554. พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชติกา เผื่อแผ่. 2562. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อสมาร์ ทวอทช์ ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร [การ
ค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยสยาม.
ฑิตยา ตันเจริ ญ. 2561. อิทธิ พลของสีบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อข้าวกล่ องพร้ อมรั บประทาน [วิทยานิพนธ์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์]. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.
ณัชญ์ธนัน พรมมา. 2556. ปั จจัยที่มีอิทธพลต่ อความตั้งใจซื ้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร [การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ติยพร ชูโฉม. 2562. ความเต็มใจที่จะจ่ ายสาหรั บโยเกิร์ตที่ใช้ บรรจุภัณฑ์ ย่อยสลายได้ ของผู้บริ โภคในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. Doctoral dissertation, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
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ธนภูมิ เพชรายุธพร. 2555. การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างทัศนคติต่อแบรนด์ ผ้ บู ริ หารองค์ กรทัศนคติต่อแบรนด์
สิ นค้ า และความตั้งใจซื ้อสิ นค้ าของผู้บริ โภค [การศึกษาอิสระ สาขาวิชาการบริ หารการตลาด].
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นิรัชยา เลิศเรื องฤทธิ์. 2557. การรับรู ้ตราสิ นค้านกแอร์ของผูโ้ ดยสารชาวไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร (ACADEMIC JOURNAL PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY), 5(1).
นววัฒน์ สิ ทธิพรม. 2558. การรั บรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ าผ่ านสติ๊กเกอร์ ของผู้ใช้ ไลน์ แอปพลิเคชั่น [วิทยานิพนธ์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต]. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นัทธมน หมทอง. 2555. คุณค่ าตราสิ นค้ าที่มีผลต่ อพฤติกรรมการซื ้อโทรศัพท์ มือถือไอโฟนของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต]. สาขาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ.
นันทรัตน์ นามบุรี. 2551. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับความสามารถ การแข่งขันทั้งภายในและ
ต่ างประเทศ กรณีศึกษาการผลิตผ้ าบาติก. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
บุษรา สร้อยระย้า. 2554. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่ งแวดล้ อมจากเส้ นใยกล้ วยสาหรั บบรรจุผลิตภัณฑ์ อาหาร
สาเร็จรู ป. กรุ งเทพมหานคร : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ประชิด ทิณบุตร. 2531. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ . กรุ งเทพ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
เพ็ญโสภา ปิ่ นพงศา. 2554. องค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความตระหนักรู้ (Brand Awareness) ในตราสิ นค้ าที่มี
ผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อเครื่ องดื่มชูกาลังเอ็ม 150 ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร [การค้นคว้าอิสระ
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
พัชริ ตา สุภาพันธ์. 2557. คุณค่ าตราสิ นค้ าและบุคลกิภาพตราสิ นค้ าที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อรองเท้ ากีฬาของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ภารดี ผิวขาว 2559. คุณค่ าตราสิ นค้ า ทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้ าและความเกี่ยวพันในเรื่ องแฟชั่นที่ มีผล
ต่ อความตั้งใจซื ้อสิ นค้ าแฟชั่นตราสิ นค้ าเกรฮาวด์ ของผู้บริ โภคภายในเขตกรุงเทพมหานคร [การค้นคว้า
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ช็
อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อป
ปิ้ งออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โภค โดยใช้วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จาก
ผู ้บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ หรื อ ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่ น ช็ อ ปปิ้ งออนไลน์ จ านวน 385 ตัว อย่ า ง เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) พบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
(R=0.668) โดยมีความแปรปรวนของการตัดสิ นใจได้ร้อยละ 44.6 การรับรู ้ถึงความง่าย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค (R=0.618) โดยมีความแปรปรวนของการตัดสิ นใจได้ร้อยละ
38.2 การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค (R=0.713)
โดยมีความแปรปรวนของการตัดสิ นใจได้ร้อยละ 50.9 และ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค (R=0.663) โดยมีความแปรปรวนของการตัดสิ นใจได้ร้อยละ
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44.0 ดังนั้น การตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่น ช็ อปปิ้ งออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภค มี ระดับ ความส าคัญ มาก
นอกจากนี้ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดา้ น การรับรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึงความง่าย การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง และ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ส่ งผลต่อการการตัดสิ นใจใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
คาสาคัญ: การรับรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึงความง่าย การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
Abstract
The purpose of this study aimed at 1) the level of the consumers’ decision using online shopping
application. 2) The essential factor of the technology acceptance model that affects to consumers’ decision using
online shopping application. The convenience simple technique was employed to gather data. The questionnaire
was utilized for data collection from 385 consumers who use and have used to online shopping application. The
data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple regression analysis. The results revealed that
perceived usefulness affects to consumers’ decision using online shopping application. ( R=0.668) with a
variation towards purchase decision of 44.6 percentage. The perceived ease of use affects to consumers’ decision
using online shopping application. (R=0.618) with a variation towards purchase decision of 38.2 percentage. The
perceived of risk affects to consumers’ decision using online shopping application. (R=0.7 1 3) with a variation
towards purchase decision of 50.9 percentage. The attitude toward using affects to consumers’ decision using
online shopping application. (R=0.663) with a variation towards purchase decision of 44.0 percentage. There for,
the consumers’ decision to using online shopping application there is a very important level. Besides, the
technology acceptance model includes of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived of risk and
attitude toward using affecting to consumers’ decision using online shopping application.
Keyword: Perceived usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived of Risk, Attitude toward using
บทนา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีมีความสาคัญอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีบทบาทใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น ด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์มีการใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อแอพพลิเคชัน่
มาช่วยสนับสนุนการค้าขายผ่านทางออนไลน์ มีความสาคัญในการทาธุ รกรรมต่าง ๆ สามารถซื้อขายสิ นค้าได้ทุกที่
ทุกเวลา และช่วยประหยัดต้นทุน พบว่าในปี 2563 ผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยมีประมาณ 680,000
ราย มีมูลค่าธุ รกิจรวมอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านล้านบาท (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2563)ทาให้วิถีการดารงชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไป
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การแพร่ ระบาดของ COVID -19 เป็ นอี ก ปั จจัยหลัก ที่ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมช็ อปปิ้ งออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภค
พบว่าปั จจุบนั ร้อยละ 67 ของผูบ้ ริ โภคใช้สื่อออนไลน์ในการซื้ อสิ นค้า ร้อยละ 33 ไม่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ มี
สาเหตุมาจาก การขาดความเชื่อมัน่ ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ถึงแม้จะเป็ นการช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย
แต่เนื่องจากผูบ้ ริ โภคไม่ได้ไปยังร้านค้าพบหน้าผูข้ ายโดยตรงรวมถึงเห็นสิ นค้าของจริ งก่อนชาระเงิน ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ต้องประเมินความน่าเชื่อถือของผูข้ ายจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564)
ในการประกอบธุ รกิ จจาเป็ นต้องพัฒ นาเครื่ องมื อทางเทคโนโลยีให้มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อให้เกิ ดการยอมรั บจาก
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ การยอมรับเทคโนโลยี :TAM (Davis, 1989) เป็ นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี โดยใช้แบบจาลองการยอมรับ เทคโนโลยี ในการศึก ษาตัวแปรภายนอก 2 ประการ ได้แก่ การรั บ รู ้
ประโยชน์ และการรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ย แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยีเป็ นทฤษฎี ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ว่า มี
ประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด ได้ถูกประยุก ต์ ใช้ในหลากหลายสาขาวิชาเพื่ อเป็ นข้อมู ล ให้แก่ นัก การตลาด เป็ นแนวทาง
ส่งเสริ มพัฒนาการรับรู ้ประโยชน์และการรับรู ้ความง่าย ซึ่งนาไปสู่ การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง และเกิดทัศนคติที่มีต่อการ
ใช้งาน ทาให้เกิดความตั้งใจแสดงพฤติกรรมซึ่ งเป็ นผลให้เกิดการยอมรับ ส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคใน
การใช้งานแอพพลิเคชัน่
ผูว้ ิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ ง
ออนไลน์ เพื่ อเป็ นแนวทางให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกั บการซื้ อขายสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ ในการปรับเปลี่ยน พัฒนา
แผนการดาเนินงานทางการตลาดแก่ผบู ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั
แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
การยอมรับเทคโนโลยี Devis (1985 อ้างใน ปราโมทย์ ลือนาม 2554 หน้า:10) ได้ให้ความหมาย การยอมรับ
เทคโนโลยี คื อ ฟี เจอร์ และความสามารถของระบบจะท าหน้าที่ เป็ นสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) หากได้ผลก็ จะสร้าง
แรงจู ง ใจที่ จ ะใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศให้ เกิ ด ขึ้ น ในระบบ (Organism) ของผู ้ใ ช้ผ ลที่ ไ ด้ก็ คื อ ผู ้ใ ช้จ ะเกิ ด การ
ตอบสนอง (Response) นัน่ คือมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ มาใช้งานจริ ง
Davis, Bagozzi, & Warshaw (1989) ได้น าเสนอโมเดลการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model: TAM) ที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคลไว้ว่า การที่บุคคลจะลงมือ ประกอบพฤติกรรมใดนั้น สามารถอธิ บาย
ได้จากการวัดความเชื่อ (Beliefs) เจตคติ (Attitudes) และ ความตั้งใจกระทา (Intention)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
Kotler (2000, p. 176-178) อธิบายว่า การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจากปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู ้ การ
เรี ยนรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ และทัศ นคติ ซึ่ งจะแสดงให้เห็ นถึ งความต้องการ และตระหนัก ว่ ามี สิ น ค้าให้เลื อกมากมาย
กิจกรรมที่ผบู ้ ริ โภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่มีอยู่ หรื อ ข้อมูลที่ฝ่ายผูผ้ ลิตให้มาและสุ ดท้ายคือการประเมิน
ค่าของทางเลือกเหล่านั้น
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เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562, หน้า : 19) กล่าวว่าการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง การเลือกและเปรี ยบเที ยบสิ่ งที่
ต้องการจากทางเลือกอื่นมากมายโดยนามาพิจารณาด้วยเหตุผล เพื่อให้ได้สิ่งที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
3. แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Turban et al. (2017, หน้า: 4) ให้ความหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) หมายถึง กระบวนการ
ซื้ อ ขาย แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ หรื อข้อมูลผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ โดย ส่ วนใหญ่ผ่านอินเทอร์เน็ตและ
อินทราเน็ต รวมถึงการให้บริ การลูกค้า ความร่ วมมือระหว่างพันธมิตร ธุรกิจ การเรี ยนรู ้ผา่ นออนไลน์ และธุรกรรม
ต่างๆที่ผา่ นทางออนไลน์
ชุมพล สิ งหรา (2558, หน้า:8) อธิบายความหมายของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)คือ ระบบการ
ซื้ อขายสิ นค้าและการบริ การทุกรู ปแบบ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานต่างๆตั้งแต่การเสนอ ขายสิ นค้าต่อเนื่ องไป
จนถึงการบริ การหลังการขาย โดยทั้งหมดนี้กระทาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภค
กรอบแนวคิด
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา การยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้แอปพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
1 . ก า ร รั บ รู ้ ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ (Perceived
usefulness)
2. การรับรู ้ถึงความง่าย (Perceived ease of use
s)
3. การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง (Perceived of Risk)

การตัดสิ นใจใช้
แอปพลิเคชัน่
ช็อปปิ้ งออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภค

4. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward using)
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้ หรื อที่ เคยใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ โดยผูว้ ิจยั ไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน
2. กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ หรื อที่เคยใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ ภายในระยะเวลา 6
เดื อน เนื่ องจากไม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ ชัด จึงใช้สู ตรของ W.G. Cochran (1953) ในการค านวณหากลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 385 คน
วิธีการดาเนินงาน
การวิจยั ครั้งนี้มีวิธีการดาเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่จดั เตรี ยมไว้นาไปเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่
ใช้ หรื อที่ เคยใช้บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่น ช็ อปปิ้ งออนไลน์ โดยใช้ก ารสุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience
Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิ ด (Close end Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน
ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับ พฤติกรรมในการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ส่ วนที่ 4 เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ ง
ออนไลน์ และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S) การทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation of
Coefficient) และสถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ านด้วยการวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Linear Regression
Analysis) หลังจากนั้นใช้การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คน ได้แก่ผบู ้ ริ โภคที่ใช้ หรื อเคยใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีหาค่ าสัมประสิ ท ธ์สหสัมพันธ์ Cronbach ‘s alpha Coefficient (บุญชม ศรี ส ะอาด, 2560 :117) ของ 4 ตัว
แปร พบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ มีค่าเท่ากับ 0.707 การรับรู ้ถึงความง่าย มีค่าเท่ากับ 0.637 การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง มี
ค่าเท่ากับ 0.693 และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีค่าเท่ากับ 0.635 ซึ่งจัดอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 62.3 เป็ นเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 37.7 ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 52.2 รองลงมา อายุระหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 28.6 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 69.1 รองลงมาต่ากว่าปริ ญญา
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ตรี คิดเป็ นร้อยละ 26.5 ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมา พนักงานบริ ษทั เอกชน
คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 47.5 รองลงมา
รายได้ 15,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.4
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ใช้อุปกรณ์ สมาร์ทโฟนในการ ซื้ อ
สิ นค้า คิ ดเป็ นร้อยละ 77.7 รองลงมาคือ แท็บ เล็ต คิดเป็ นร้ อยละ 18.2 ส่ วนใหญ่ สั่งซื้ อสิ นค้า ผ่านแอพพลิ เคชั่น
Facebook คิดเป็ นร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ Shopee คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ส่ วนใหญ่จานวนครั้งที่ ซ้ื อมากที่ สุด 1-2
ครั้ง และ 3-4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 29.9 รองลงมา คือ 5-6 ครั้งต่อเดือน ส่ วนใหญ่ประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อมาก
ที่สุดคือ สิ นค้าประเภทของใช้ (อุปโภค) คิดเป็ นร้อยละ 88.8 รองลงมาคือ สิ นค้าประเภทของกิน (บริ โภค) คิดเป็ น
ร้อยละ 11.2 ส่ วนใหญ่ เลือกซื้ อสิ นค้าชนิ ด เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ ของใช้ในบ้าน
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน คิดเป็ นร้อยละ 17.4 ส่ วนใหญ่เลือกใช้วิธีการชาระเงินผ่าน การโอนเงินเข้า บัญชีธนาคาร คิด
เป็ นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ เก็บเงินปลายทาง คิดเป็ นร้อยละ 26.5
3. ผลการศึ ก ษาปั จจัย การยอมรั บ เทคโนโลยี โดยศึ ก ษาตัวแปรการยอมรั บ เทคโนโลยีที่ ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 ปัจจัย ดังตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ ถึงประโยชน์
- การใช้ แ อพพลิ เคชั่ น ช็ อ ปปิ้ งออนไลน์ มี ช่ อ งทางการช าระเงิ น ที่
หลากหลายทาให้การซื้อสิ นค้าออนไลน์ของท่านง่ายขึ้น
- การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การซื้อสิ นค้าออนไลน์
- การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ช่วยให้ท่านสามารถค้นหา
สิ นค้าที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ว
- การใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการ
เลือกซื้อสิ นค้ามากขึ้น

n = 385
ระดับความ
คิดเห็น

̅
𝑿

S.D.

4.79

0.41

มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด

- การใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์มีช่องทางการชาระเงินที่
4.81
0.40
มากที่สุด
หลากหลายทาให้การซื้อสิ นค้าออนไลน์ของท่านง่ายขึ้น
รวม
4.76
0.23
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์โดย
ภาพรวมอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด (𝑿̅ = 4.82, S.D. =0.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นกับ
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ด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์มีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลายทาให้การซื้อสิ นค้าออนไลน์ของท่าน
ง่ายขึ้น (𝑿̅ = 4.81, S.D. =0.40) มากที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงความง่าย
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ ถึงความง่าย
- แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
- ท่ า นสามารถใช้ บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่ น ช็ อ ปปิ้ งออนไลน์ ไ ด้ ต ลอด 24
ชัว่ โมง
- การใช้บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่น ช็ อปปิ้ งออนไลน์ ช่ วยให้ท่านได้รับความ
สะดวกสบายในการซื้อสิ นค้า
- การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์มีการรี วิวสิ นค้า ช่วยให้ง่าย
ต่อการตัดสิ นใจ

n = 385
ระดับความ
คิดเห็น

̅
𝑿

S.D.

4.76

0.43

มากที่สุด

4.79

0.42

มากที่สุด

4.77

0.43

มากที่สุด

4.78

0.44

มากที่สุด

- ท่ านสามารถใช้บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่น ช็ อปปิ้ งออนไลน์ ไ ด้ทุ ก ที่ ที่ ท่ า น
4.78
0.42
มากที่สุด
ต้องการ
รวม
4.78
0.26
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายโดย
ภาพรวมในระดับมากที่สุด (𝑿̅ = 4.78, S.D. =0.26) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ด้าน
ท่านสามารถใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง มากที่สุด (𝑿̅ = 4.79, S.D. =0.42)
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงความเสี่ ยง
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ ถึงความเสี่ ยง
- การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อปกป้องผูใ้ ช้บริ การ
- ท่านรู ้สึกปลอดภัยด้านการชาระเงินเมื่อท่านใช้บริ การ
- การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ให้ความเป็ นส่ วนตัวแก่ท่าน
ในการซื้อสิ นค้าเป็ นอย่างดี
- ท่านรู ้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บตั รเครดิตในการซื้อสิ นค้า
1952
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0.41

มากที่สุด
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0.40

มากที่สุด

4.82

0.40

มากที่สุด
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ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ ถึงความเสี่ ยง

̅
𝑿

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

- ท่านยอมรับความเสี่ ยงในการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์
4.79
0.42
มากที่สุด
หากได้สินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ
รวม
4.80
0.25
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงโดย
ภาพรวมในระดับมากที่สุด (𝑿̅ = 4.80, S.D. =0.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นกับ
ด้านการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ให้ความเป็ นส่ วนตัวแก่ท่านในการซื้ อสิ นค้าเป็ นอย่างดี มากที่สุด
(𝑿̅ = 4.82, S.D. =0.40)
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ งาน

̅
𝑿

S.D.

n = 385
ระดับความ
คิดเห็น

- ท่านมีความรู ้สึกว่าคุณภาพสิ นค้า ของแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ มี
4.82
0.38
มากที่สุด
คุณภาพเทียบเท่ากับสิ นค้าที่ซ้ือตามร้านทัว่ ไป
- การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ทาให้ท่านรู ้สึกพึงพอใจใน
4.86
0.35
มากที่สุด
คุณภาพของสิ นค้า
- การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ทาให้ท่านรู ้สึกพึงพอใจต่อ
4.79
0.41
มากที่สุด
ราคาของสิ นค้า
- จากประสบการณ์การใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ทาให้ท่านรู ้สึกว่า
4.84
0.37
มากที่สุด
สามารถซื้อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
- ท่านมีความเชื่ อมัน่ ในการแนะนาของบุคคลที่ใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็
4.82
0.39
มากที่สุด
อป ปิ้ งออนไลน์
รวม
4.82
0.23
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (𝑿̅ = 4.82 S.D. =0.23) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
กับด้าน การใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ทาให้ท่านรู ้สึกพึงพอใจในคุณภาพสิ นค้า (𝑿̅ = 4.86 S.D.
=0.35)
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4. ผลการศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
การตัดสินใจใช้ แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้ งออนไลน์
- ท่านเปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้งานก่อนตัดสิ นใจเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่
- ท่านเปรี ยบเทียบราคาและค่าส่ งสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่
- ท่านเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์เนื่องจากผูข้ ายมีการ
จัดส่งสิ นค้าจริ ง
- ท่ า นเลื อ กใช้ แ อพพลิ เคชั่น ช็ อ ปปิ้ งออนไลน์ เนื่ อ งจากผู ้ข าย
รับผิดชอบเมื่อสิ นค้าเสี ยหาย
การส่งเสริ มการตลาดมีส่วนในการกระตุน้ ให้เกิดการเลือกใช้งาน

n = 385
ระดับความ
คิดเห็น

̅
𝑿

S.D.

4.77

0.42

มากที่สุด

4.76

0.43

มากที่สุด

4.76

0.43

มากที่สุด

4.81

0.41

มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

รวม
4.78
0.24
มากที่สุด
จากตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจใช้
แอพพลิ เคชั่นช็อปปิ้ งออนไลน์ โดยภาพรวมในระดับมากที่ สุด (𝑿̅= 4.78, S.D. =0.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ด้าน ท่านเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์เนื่ องจากผูข้ ายรับผิดชอบเมื่ อ
สิ นค้าเสี ยหายมากที่สุด (𝑿̅ = 4.81, S.D. =0.41) รองลงมาคือ การส่งเสริ มการตลาดมีส่วนในการกระตุน้ ให้ท่านเกิด
การเลือกใช้งาน (𝑿̅ = 4.80, S.D. =0.41) ท่านเปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้งานก่อนตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ (𝑿̅
= 4.77, S.D. =0.42) และท่านเปรี ยบเทียบราคาและค่าส่ งสิ นค้าก่ อนตัดสิ นใจเลื อกใช้แอพพลิเคชัน่ , ท่านเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์เนื่องจากผูข้ ายมีการจัดส่ งสิ นค้าจริ ง (𝑿̅ = 4.76, S.D. =0.43) ตามลาดับ
5. การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างปั จ จัย ด้านการยอมรั บ เทคโนโลยี ในการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร
แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation)
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ตารางที่ 6 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ ง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
การรับรู้ ถึง
การรับรู้ ถึง
การรับรู้ ถึง ทัศนคติที่มีต่อ
ปัจจัย
ค่าสถิติ
ประโยชน์
ความง่าย
ความเสี่ยง
การใช้ งาน
การรับรู ้ถึงประโยชน์
Correlation
1
P-value
การรับรู ้ถึงความง่าย
Correlation
0.528**
1
P-value
0.000
การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง
Correlation
0.622**
0.544**
1
P-value
0.000
0.000
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
Correlation
0.543**
0.502**
0.543**
1
P-value
0.000
0.000
0.000
**หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ การ
รับรู ้ถึงความง่าย การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสิ นใจใช้
แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= 0.528, 0.622, 0.543, 0.544,
0.502 และ 0.543) ตามลาดับ
6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภค ทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสถิติ Multiple – Regression
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ ง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัย
B
SE
Beta
t
P-value
ค่าคงที่ (Constant)
0.364
0.200
1.820
0.070
0.298
0.048
0.284
6.142
0.000*
การรับรู ้ถึงประโยชน์(𝑥1 )
0.098
0.039
0.106
2.473
0.014*
การรับรู ้ถึงความง่าย(𝑥2 )
0.294
0.045
0.307
6.577
0.000*
การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง(𝑥3 )
0.232
0.046
0.217
5.035
0.000*
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน(𝑥4 )
R=0.756 R2=0.572 R2adj=0.567 df=4.00 F=126.774 SE.est=0.160 p-value=0.000
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* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 7 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พบว่ า ปั จ จัย การยอมรั บ เทคโนโลยีส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้
แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การรับรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึงความง่าย การรับรู ้ถึง ความ
เสี่ ยง และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของ ผูบ้ ริ โภคที่
ระดับ นัยสาคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์ระดับ (R = 0.756) โดยตัวแปรต่างๆ อธิ บาย การแปรของการ
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้แ อพพลิ เคชั่น ช็ อปปิ้ งออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โภคได้ร้อ ยละ 57.2 (𝑅2 = 0.572) ดังตารางที่ 4 และ
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ ได้ดงั นี้
คะแนนดิบ Y = 0.364 + 0.298𝑥1 + 0.098𝑥2 + 0.294𝑥3 + 0.232𝑥4
(1)
คะแนนมาตรฐาน Z = 0.284𝑥1 + 0.106𝑥2 + 0.307𝑥3 + 0.217𝑥4
(2)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อป
ปิ้ งออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภค ผลการวิ จัย พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ร ะดั บ ความส าคัญ มากที่ สุ ด คื อ ผู ้บ ริ โภคเลื อ กใช้
แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์เนื่องจากผูข้ ายรับผิดชอบเมื่อสิ นค้าเสี ยหาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธรรมรัตน์ ธา
รี รักษ์ (2563) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ในประเทศไทย ด้านการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวมในระดับมาก พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในแอปพลิเคชันเนื่องจากผูข้ ายมีการรับผิดชอบเมื่อสิ นค้าเสี ยหาย
จากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค สามารถจาแนกออกเป็ น 4 ปัจจัยดังนี้
1. การรับรู ้ถึงประโยชน์ พบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์สัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อป
ปิ้ งออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ณั ฏ ฐนันท์ พิ ธิ วตั โชติ กุ ล (2558) การยอมรับ เทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์และพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ ส่ งผลต่อความตั้งใจ
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ นั น ทกาญจน์ สร้ อ ยสู ง เนิ น (2560) การยอมรั บ เทคโนโลยีแ ละการตัด สิ น ใจใช้
แอพพลิเคชัน่ Shopee ในการเลือกซื้ อสิ นค้า และบริ การของกลุ่ม Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการรับรู ้
ประโยชน์จากการใช้งาน (Sig.=0.00) มี อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ Shopee ในการเลือกซื้อสิ นค้า และ
บริ การของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen y ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
2. การรับรู ้ถึงความง่าย พบว่า ด้านการรับรู ้ถึงความง่าย สัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้ แอพพลิเคชัน่ ช็อป
ปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทกาญจน์ สร้อยสู งเนิน (2560) การยอมรับเทคโนโลยี
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และการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ Shopee ในการเลือกซื้ อสิ นค้าและ บริ การของกลุ่ม Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ด้านการรับรู ้ถึงความง่าย มีค่า สัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก แสดงว่ามีความสาคัญกับการตัดสิ นใจใช้
แอพพลิ เคชั่น Shopee ในการเลื อกซื้ อสิ น ค้า และสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ มัส ลิ น ใจคุ ณ (2561) การยอมรั บ
เทคโนโลยี ความไว้ว างใจ และการตลาดผ่ านสั ง คม ออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นช่ อ งทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook LIVE) ของ กลุ่มผูบ้ ริ โภค Generations X, Y, Z พบว่า ด้านความง่ายในการใช้งาน และด้าน
การรับรู ้ถึงประโยชน์มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านทัศนคติที่มีต่อการใช้ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทานาย เท่ากับ 0.732
3. การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง พบว่า ด้านการรับรู ้ถึงความเสี่ ยง สัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้ แอพพลิเคชัน่ ช็
อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐนันท์ พิธิวตั โชติกุล (2558) การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์และพฤติกรรม ผูบ้ ริ โภค ออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง ส่ งผลต่อความตั้งใจ ซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภคใน กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุ ธ าสิ นี ตุล านนท์ (2562) การยอมรั บ เทคโนโลยีที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า
ออนไลน์ของผูส้ ู งอายุ ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ความเสี่ ยง ได้แก่ ความยินดีใช้บตั รเครดิตเพื่อซื้ อสิ นค้าออนไลน์
และความรู ้สึกปลอดภัยในการ ชาระเงิน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์
4. ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การใช้ ง าน พบว่ า ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การใช้ ง าน สั ม พัน ธ์ กั บ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้
แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพรรณ ตันเจริ ญ และ อริ สสา สะอาด
นัก (2564) การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ ของ ธุ รกิจขนส่ งอาหารของผูบ้ ริ โภคใน เขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ด้านทัศนคติ มีผลต่อการ ตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยี และ สอดคล้องกับงานวิจงั
ของ นันทกาญจน์ สร้อยสู งเนิ น (2560) การยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสิ นใจใช้แอพพลิ เคชั่น Shopee ในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การของกลุ่ม Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านทัศนคติต่อการใช้งานมีอิทธิ พลต่อการ
ตั ด สิ นใจใช้ แอพพลิ เ คชั่ น Shopee ในการเลื อ กซื้ อสิ นค้ า และบริ การของผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม Gen y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การรับรู ้ถึ งประโยชน์ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจต้องให้ความส าคัญเกี่ ยวกับ การแสดงให้ลูกค้าได้เห็ นถึ ง
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อใช้สินค้าหรื อบริ การ เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการที่ แท้จริ ง ซึ่ งก่อให้เกิ ด
ความสนใจที่จะใช้งาน
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2. การรับรู ้ถึงความง่าย ผูป้ ระกอบการธุ รกิจต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการอธิ บายข้อมูล และแสดงให้
ลูก ค้าได้เห็ น ถึงความง่ายของเทคโนโลยีที่ น ามาช่ วยในการทาธุ รกิ จ ที่ ลูก ค้าสามารถเรี ยนรู ้ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยอาจใช้สื่อเป็ นตัวช่วยในการส่ งสารไปยังลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสะดวกสบาย และความง่ายในการใช้เทคโนโลยี
3. การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง ผูป้ ระกอบการธุรกิจต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็ นหลัก เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือ โดยเน้นการให้ความเป็ นส่ วนตัวแก่ลูกค้าในการใช้งาน การรับประกัน
และระบบความปลอดภัยในการใช้งาน
4. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน เห็นได้ชดั ว่าทัศนคติของลูกค้าเป็ นส่ วนสาคัญในการตัดสิ นใจใช้เทคโนโลยี
ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของ คุ ณภาพสิ นค้า รู ปแบบการใช้งาน การบริ การ เพื่อทา
ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ในการใช้งานเทคโนโลยีน้ นั ๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาข้อมูลที่ใหม่ล่าสุ ด และศึกษาเรื่ องนี้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาผลการศึกษามาปรับปรุ งเนื่ องจาก
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั นั้นเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
2. ควรขยายขอบเขตการศึกษา เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการ ดาเนินชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั เช่น สังคม เศรษฐกิจ และสภาพสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ ได้ผ ลที่ แตกต่างออกไปจากที่ ศึ ก ษาอยู่ เช่ น เปลี่ ยนกลุ่ม ตัวอย่าง โดย
จาแนกตามคุณลักษณะประชากรที่ใช้ในการศึกษา แต่ยงั คงตัวแปรเดิม
กิตกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี เนื่ องจากการได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก ผศ.ดร.วัลลภา พัฒนา อาจารย์ที่
ปรึ กษางานวิจยั ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนาแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่ อง และ เอาใจใส่ ดว้ ยดี
เสมอมา ทีมผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งเป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย สงขลา ที่ ไ ด้ใ ห้ ก าร
สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่ วมการประชุมในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
เมื่ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขดั ข้องหรื อชารุ ด สิ่ งแรกที่ ผูใ้ ช้ทวั่ ไปนึ กถึงคือ การแจ้งซ่ อมเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องรับ ทราบข้อมู ลและดาเนิ นการแก้ไ ข จากการวิเคราะห์ ปั ญหาของการแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิ วเตอร์ ของ
โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) แบบเดิมพบว่า ใช้วิธีการโทรแจ้งและจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ ทาให้ยาก
ต่อ การค้น หา ตรวจสอบ และติ ดตามข้อ มู ล งานวิ จัย นี้ จึ ง น าเสนอระบบแจ้งซ่ อ มบ ารุ งคอมพิ ว เตอร์ ผ่านไลน์
กรณี ศึกษาโรงเรี ยน เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนการแจ้งซ่อม
บารุ งคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผา่ นไลน์ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มี
ต่อระบบแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผ่านไลน์ กรณี ศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สาหรับเครื่ องมือที่
ใช้ในการดาเนินงานประกอบด้วย LINE Official Account , Google Apps Script , Canva , Snapseed , Google Form
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่ มีต่อการใช้งาน งานวิจยั นี้ พฒั นาแอปพลิเคชันภายใต้วิธีการดาเนินงาน
แบบการสร้างต้นแบบ (Prototype) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ระบุความต้องการ 2) พัฒนาต้นแบบแรก
3) ติดตั้งและใช้งาน และ 4) ปรับแต่งต้นแบบ ผลการดาเนินงานปรากฏว่า สามารถแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผ่าน
ไลน์ สามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อม สามารถดูขอ้ มูลอุปกรณ์ได้และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ที่มีต่อการใช้งานระบบแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ผ่านไลน์ที่พฒั นาขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.62,
S.D. = 0.56)
คาสาคัญ : ระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผา่ นไลน์ ระบบซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ LINE Official Account
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Abstract
When end-user have some technical problem with an electrical device, they usually call for some
professional to fix it. According to a previously manual system, taking the time to search and making it difficult
to track information. Therefore, we proposed a computer maintenance system on LINE, a case study of Tessaban
5 (Wathuapomnork) school. The purposes of this research are 1) to study the procedure for notifying computer
maintenance; 2) to develop a system for notifying computer maintenance on LINE; 3) to evaluate the user's
satisfaction. Our research tools consist of LINE Official Account, Google Apps Script, Canva, Snapseed, Google
Form and user satisfaction questionnaire. The prototype approach is used as a system development process;
consists of four main steps: 1) identifying requirements, 2) developing the first prototype, 3) installing and using,
and 4) adjusting the prototype. This can continually improve until it is according to user needs. Our developed
work functions are notifying technical problems, searching and reporting computer maintenance data. The overall
user satisfaction rate is 4.62 in highest level (𝑥̅ = 4.62, S.D. = 0.56)
Keywords: Computer Maintenance Notification System on LINE, Computer Maintenance Notification System,
LINE Official Account
1. บทนา
ปั จจุบ ันประเทศไทยมี ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตมากถึง ร้อยละ 69.5 เมื่ อเที ยบกับ ประชากรทั้งประเทศผลการ
สารวจพบว่า LINE เป็ น Social Media ที่คนไทยนิ ยมใช้มากที่สุดเป็ นอันดับ 3 มียอดผูใ้ ช้งาน LINE สู งถึง 47 ล้าน
คน คนไทยใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตวันละมากถึง 8.44 ชัว่ โมง เวลาบนอินเทอร์เน็ตของคนไทยแบ่งเป็ น ใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตบนมื อถื อ 5.07 ชั่วโมง/วัน และใช้งานบนคอมพิวเตอร์ 3.38 ชั่วโมง/วัน (Eukeik .ee.,2021) จากการ
วิเคราะห์ปัญหาด้านการแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ของโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) พบว่า เมื่อ มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ขดั ข้องหรื อชารุ ด จะใช้วิธีโทรแจ้งไปยังฝ่ ายซ่อมบารุ งเพื่อแจ้งซ่อม โดยจะมีการจดบันทึกข้อมูลลงใน
กระดาษ ทาให้ยากต่อการค้นหา ตรวจสอบ และติดตามข้อมูล เนื่องจากยังไม่มีระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยบริ หารจัดการเกี่ยวกับการแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ จึงนาเทคโนโลยีดา้ น LINE Official Account พัฒนา
ระบบ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้ประหยัดเวลาในการทางาน และทันสมัยมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี งานวิจยั นี้จึง
พัฒนาระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ผา่ นไลน์ กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โดยผูใ้ ช้สามารถ
แจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบและติดตามสถานะการแจ้งซ่อม จัดทารายงานการแจ้งซ่อม และสรุ ปรายงาน
การแจ้งซ่ อมเป็ นรายเดือนและรายปี ได้ และมีระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เพื่อให้ผูด้ ูแลระบบได้ทราบและ
อัพเดทสถานะการแจ้งซ่อมได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทางานและสามารถบริ หารจัดการข้อมูลการแจ้งซ่อม
บารุ งคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิตติชัย อธิ กุลรัตน์ ลลิดา นาคพรหมและกฤษดา ม่วงขาว (2019) ได้ทาการพัฒนาระบบการจัดการซ่ อม
บารุ งด้วยคอมพิวเตอร์ : กรณี ศึกษา บริ ษ ัทผลิตถุงมือยาง ด้วยภาษาไพธอน เพื่อรวบรวม จัดเก็บและบริ หารจัดการ
งานซ่ อมบารุ งเครื่ องจักรและชิ้นส่ วนเครื่ องจักร โดยพบว่า ระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถค้นหาข้อมูลงานซ่อมบารุ งได้
รวดเร็ วและสะดวกมากขึ้น ลดเวลาในการซ่ อมบารุ งจากเดิม 1,140 วินาที หรื อ 19 นาที คิดเป็ นร้อยละ 94.39 ซึ่ ง
แสดงว่า ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพในการจัดการการซ่ อมบ ารุ งเพิ่ ม สู งขึ้น โดยทางผูว้ ิจัยเห็ นพ้องว่า งานซ่ อมบ ารุ งมี
ความสาคัญและมีความสะดวกในการใช้งาน
ธนกฤต ผงผ่าน (2018) ได้พ ัฒ นาระบบบริ ห ารจัดการงานซ่ อมบ ารุ งอุป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ และเครื อข่าย
ออนไลน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พฒั นาระบบด้วยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
MySQL และใช้ภาษา PHP ในการเขี ยนเว็บเพื่ อติดต่อกับฐานข้อมูลเป็ นไปตามแนวทางการออกแบบตามวงจร
พัฒนาระบบ และทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผูว้ ิจยั เห็นพ้องกับ
ทางงานวิจยั นี้ วา่ ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบที่กว้างขวาง ทั้งรู ปแบบคู่มือการใช้งาน website ตาม
คณะหรื อสาขาต่างๆ
วสุ บัวแก้วและปณิ ธิ เนตินันทน์ (2020) ได้พฒ
ั นาระบบโต้ตอบอัตโนมัติของไลน์ (LINE BOT) สนับสนุน
การโต้ตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้ประยุกต์ใช้บริ การไลน์โต้ตอบอัตโนมัติ
(LINE Messaging API) ในการพัฒนาระบบ โดยผูว้ ิจยั เห็ นพ้องกับทางงานวิจยั นี้ ว่า การพัฒนาระบบไลน์บอทมี
ความสาคัญ สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็ นช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่อานวยความสะดวก และมีประสิ ทธิภาพ ทา
ให้ผใู ้ ช้พอใจในการได้รับบริ การอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการนี้ระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผา่ นไลน์ มีวิธีการดาเนินงานดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรของทางโรงเรี ยน จานวน 103 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้คือ บุคลากรจานวน 35 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 เครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
งานวิจยั นี้มีการกาหนดเครื่ องมือในการดาเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังรู ปที่ 1
3.2.1 ระบ บ แจ้ ง ซ่ อม บ ารุ งคอม พิ วเตอร์ ผ่ า น LINE Official Account ป ระกอบ ด้ ว ย
ส่วน Front-End ซึ่งใช้งานผ่านโปรแกรม LINE Official Account โดยการออกแบบกราฟิ กใช้โปรแกรม
Canva และ Snapseed และส่ วน Back-End ส าหรั บ บัน ทึ ก ข้อมู ล ผ่านโปรแกรม Google App Script และ Google
Sheet
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3.2.2 แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ 1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาระบบการทางานเดิม
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ
แจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผา่ น LINE Official Account ในรู ปแบบของสอบถามออนไลน์ผา่ น Google Form
ชุดที่ 1 แบบสอบถามการใช้งานการแจ้ง
ซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์รูปแบบเดิม
แบบสอบถาม
ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการ

ระบบแจ้งซ่ อมบารุง
คอมพิวเตอร์ ผ่าน LINE
Official Account

Application
การพัฒนาตามโครงสร้าง
แบบ Prototype

ใช้งานระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ผ่าน LINE Official Account

รู ปที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
3.3 การพัฒนาระบบด้วยวิธีการแบบโปรโตไทป์ (Prototype) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความต้องการเบื้องต้นของผูใ้ ช้ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาระบบการทางาน
เดิม พบว่ามีการใช้ Smart Phone ในการใช้งานและชีวิตประจาวัน ใช้งานมือถือ 4-6 ชัว่ โมง/วัน มีการใช้งานแอป
พลิเคชัน LINE และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ในประเด็นความสะดวกในการให้บริ การมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (𝑥̅ =
4.06) เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ
ขั้น ตอนที่ 2 พัฒ นาต้น แบบเริ่ ม แรก ทางผูว้ ิจัย ได้ออกแบบและพัฒ นาระบบแจ้งซ่ อ มบ ารุ ง
คอมพิวเตอร์ผา่ นไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการ จากนั้นทาการทดสอบ เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดจากการใช้งาน
ระบบแจ้งซ่ อมบ ารุ งคอมพิ วเตอร์ และพัฒนาแบบสอบถามหลังจากนั้นจึ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่ าน เป็ นผู ้
ตรวจสอบความสอดคล้อง โดยกาหนด IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
ขั้น ตอนที่ 3 น าต้น แบบไปใช้ น าระบบแจ้ง ซ่ อ มบ ารุ ง คอมพิ ว เตอร์ ที่ ผ่ า นการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงสรุ ปปัญหารวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ของตัวต้นแบบเริ่ มแรก
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งแก้ไขต้นแบบเริ่ มแรก นาปัญหารวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ของตัวต้นแบบมา
ทาการปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน
2564 ถึง 2 ตุลาคม 2564 แล้วจึงนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม Microsoft Excel โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย X ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
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4. ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผ่านไลน์ กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
สรุ ปได้ ดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบ ซึ่งทางผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเพื่อให้ผใู ้ ช้และผูด้ ูแลระบบสามารถใช้งานระบบได้ดงั นี้
4.1.1 ผลการพัฒนาระบบในส่วนของผูใ้ ช้งาน (Front-End) แสดงดังรู ปที่ 2(A) – (C)

(A)
รู ปที่ 2 ระบบในส่วนของผูใ้ ช้งาน (Front-End)

(B)

(C)

ผูใ้ ช้สามารถใช้งานริ ชเมนูต่างๆ ดังรู ปที่ 2(A) ผูใ้ ช้สามารถกรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม ดังรู ป 2(B) และ
ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบสถานการณ์แจ้งซ่อม ดังรู ป 2(C)
4.1.2 ผลการพัฒนาระบบในส่วนของผูด้ ูแลระบบ (Back-End) ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ระบบในส่วนของผูด้ ูแลระบบ (Back-End)
ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลสถานะการแจ้งซ่ อม โดยเลือกใช้รูปแบบของสี เพื่ อแสดง
สถานะการแจ้งซ่อมที่แตกต่างกัน ซึ่งสี แดง หมายถึง กาลังตรวจสอบ สี เหลือง หมายถึง กาลังดาเนินการซ่อม และสี
เขียว หมายถึง เสร็ จสิ้ น
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อ ระบบแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ที่พฒ
ั นาขึ้น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.62,
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S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เมนูการใช้งานง่ายมีระดับค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (𝑥̅ = 4.73, S.D. = 0.48) ขณะที่
ความน่าสนใจของข้อมูลมีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (𝑥̅ = 4.55, S.D. = 0.54)
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจที่ผใู ้ ช้มีต่อระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจที่ผใู ้ ช้มีต่อระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็ นปัจจุบนั ของข้อมูลในระบบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ
ความสะดวกในการใช้งานระบบ
ระบบช่วยลดระยะเวลาการทางานและการประสานงาน
ช่วยให้ทราบรายละเอียดการแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจของการใช้บริ การในภาพรวม
ความรวดเร็ วในการแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ความน่าสนใจของข้อมูล
เมนูการใช้งานง่าย
ข้อความสื่ อความหมายชัดเจน
ประโยชน์จากการใช้งานระบบ
ภาพรวม

𝑥̅
4.63
4.57
4.59
4.61
4.59
4.61
4.69
4.57
4.55
4.73
4.72
4.61
4.62

𝑆. 𝐷.
0.56
0.64
0.57
0.66
0.57
0.63
0.54
0.57
0.54
0.48
0.45
0.53
0.56

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5. สรุปผล
งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาระบบแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ ผ่านไลน์ กรณี ศึกษาโรงเรี ยน เทศบาล 5 (วัดหัวป้อม
นอก) โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ข้อ เพื่อศึกษาขั้นตอนการแจ้งซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบแจ้งซ่ อมบารุ ง
คอมพิ วเตอร์ ผ่านไลน์ และประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มี ต่อระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการพัฒนา
ระ บ บ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย LINE Official Account , Google Apps Script , Canva , Snapseed , Google Form แ ล ะ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้ที่ มี ต่อการใช้งาน ระบบนี้ พ ัฒ นาภายใต้วิธี ก ารดาเนิ น งานแบบการสร้ าง
ต้นแบบ (Prototype) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ระบุความต้องการ 2) พัฒนาต้นแบบแรก 3) ติดตั้งและ
ใช้งาน และ 4) ปรับแต่งต้นแบบ ผลการดาเนิ นงานปรากฏว่า ผูใ้ ช้ส ามารถแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิ วเตอร์ ผ่านไลน์
ตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อม ดูขอ้ มูลอุปกรณ์ได้ มีระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เพื่อให้ผดู ้ ูแลระบบได้ทราบ
และอัพเดทสถานะการแจ้งซ่ อมได้ ช่วยอานวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการทางาน และผลการประเมิน
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ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการใช้งานระบบแจ้งซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ผ่านไลน์ที่พฒั นาขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณคุณวีระพจน์ กิมาคม และบุคลากรโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ขอ้ มูลในการทาวิจยั ครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
กิตติชยั อธิกุลรัตน์, ลลิดา นาคพรหม และกฤษดา ม่วงขาว. (2019). การพัฒนาระบบการจัดการซ่อมบารุ ง ด้วย
คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษา บริ ษทั ผลิตถุงมือยาง. วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ล้ านนา, 4(2), 7-15.
ธนกฤต ผงผ่าน. (2018). การพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานซ่อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื อข่ายออนไลน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. UMT-POLY Journal, 15(2), 75-83.
วสุ บัวแก้วและปณิธิ เนตินนั ทน์. (2020). การพัฒนาระบบ LINE BOT สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย. In Rangsit
Graduate Research Conference: RGRC, 15(2563), (2406-2413).
Eukeik .ee. (2021). Internet User ในประเทศไทย 2564 ผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตไทยมากแค่ ไหนเมื่อเทียบกับโลก.
https://marketeeronline.co/archives/208372
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การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ และช่ องทางการจัดจาหน่ ายอุปกรณ์การเรียนผ่ านบัญชีไลน์
สาหรับธุรกิจของโรงเรียนท่ าชนะ
Development of public relations system and distribution channel of school supplies
through LINE Official Account for Thachana School
ธามอิสระ ธาวุฒิสกุล* ดนยรัตน์ คัคโนภาส และ ทีปกร นฤมาณนลินี
Thamitsara Thawutsakun,* Donyarut Kakanopas, and Theepakorn Naruemannalinee
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อ.เมือง จ.สงขลา
Major Field Business Information System, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya,
Songkhla, Songkhla, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: thamitsara.t@rmutsvmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ได้พ ัฒ นาระบบประชาสัม พันธ์และช่ องทางการจัดจาหน่ ายอุป กรณ์ ก ารเรี ยนผ่านบัญ ชี ไ ลน์
ส าหรั บ ธุ รกิ จ (LINE Official Account) ของโรงเรี ย นท่ าชนะ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก 3 ข้อ ดัง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษา
ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ ายอุปกรณ์การเรี ยนของโรงเรี ยนท่าชนะ 2) เพื่อพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุ รกิจ (LINE Official Account)
ของโรงเรี ย นท่ า ชนะ และ 3) เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจของผู ้ใ ช้ต่ อ ระบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการ
ดาเนิ นงานประกอบด้วย LINE , LINE Official Account , LINE My Shop และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ งานวิจยั นี้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ จึงเลือกใช้วิธีการพัฒนาแอป
พลิเคชันอย่างรวดเร็ว (Rapid Application Development: RAD) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ การกาหนดความ
ต้องการ การออกแบบโดยผูใ้ ช้ การสร้างระบบโดยการใช้ตวั ซอฟต์แวร์ ประยุกต์อย่างเร็ ว และการเปลี่ยนระบบ
ผลการดาเนิ นงานปรากฎว่า สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบส่ งข้อความ แสดงรายละเอี ยด
อุปกรณ์การเรี ยนและจัดการคาสั่งซื้ อ มีระบบการชาระเงิน และแสดงรายงานสรุ ปการขาย ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้โดยเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.42 อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (𝑥̅ =4.42, S.D.=0.81) ดังนั้น สามารถสรุ ปได้ว่า การ
พัฒ นาระบบประชาสั ม พัน ธ์และช่ องทางการจัดจาหน่ ายอุป กรณ์ ก ารเรี ยนผ่านบัญ ชี ไ ลน์ ส าหรั บธุ รกิ จ (LINE
Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวสารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายและเข้าถึงผูใ้ ช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น และยังช่วยเพิ่มช่องทางจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านระบบ
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
คาสาคัญ: การประชาสัมพันธ์ จัดจาหน่ายสิ นค้า บัญชีไลน์สาหรับธุรกิจ อุปกรณ์การเรี ยน
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(Abstract, ข
This research has three objectives; 1) to study the process of public relations and distribution channels of
school supplies of Thachana school, 2) to develop public relations and distribution channel through LINE Official
Account, and 3) to evaluate the user satisfaction for the developed system. The research tools consist of LINE,
LINE Official Account, LINE My Shop, and using the questionnaire of user satisfaction. According to users
generally prefer designs that are fast and easy to use. We focus on user needs by using Rapid Application
Development (RAD), which consists of four steps; requirement planning, design, development, and cutover.
Following are our work features; sending information messages, presenting school supplies and managing orders,
making payments, and reporting sales summary. Based on user satisfaction data, the overall satisfaction score is
4.42 in highest level. (𝑥̅ =4.42, S.D.=0.81). Therefore, we can conclude that our developed work can increase the
efficiency of public relations and distribution channel in the new normal.
Keyword: Public Relations, Distribution, LINE Official Account, School Supplies
1. บทนา
จากจานวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย 69 ล้านคน มีผูใ้ ช้งาน LINE จานวน 45 ล้านบัญชี LINE เป็ น
Application ที่ ค นไทยใช้เวลาเยอะที่ สุ ด ต่ อ วัน โดยเฉลี่ ย ประมาณ 63 นาที เที ย บกับ เวลาที่ ค นไทยใช้เวลาบน
Smartphone ทั้งหมดที่ 216 นาทีต่อวัน โดยเทคโนโลยีบน LINE มีบทบาทอย่างมากไม่แพ้สื่อโซเชียลมิเดียอื่นๆ ที่
เข้ามาช่ วยทาให้ชีวิตง่ายขึ้น ต่อการดาเนิ นชีวิต (ณรงค์ยศ มหิ ทธิ วาณิ ชชา 2564) จากการวิเคราะห์ปัญหาระบบ
ประชาสัมพันธ์แบบเก่าที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook fan page และเว็บไซต์ของโรงเรี ยนพบว่า ใน
การแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook fan page และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน ซึ่งบางครั้งผูต้ ิดตามข่าวสารจะมีโอกาส
พลาดข่าวสารที่โรงเรี ยนแจ้งเนื่องจากเหตุผลเรื่ องปิ ดกั้นการมองเห็นหรื อระบบไม่ได้แจ้งเตือนทาให้ไม่ทราบข้อมูล
ที่ทางโรงเรี ยนได้แจ้งไว้ และการสั่งซื้ ออุปกรณ์การเรี ยนสาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนท่าชนะ ยังมีการดาเนิ นการใน
เรื่ องของการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนให้แก่นกั เรี ยนแต่สืบเนื่ องด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั โรคระบาดโควิด-19 ยัง
ระบาดแพร่ กระจายเป็ นวงกว้างอย่างแพร่ หลายแต่ทางโรงเรี ยนไม่มีช่องทางการขายออนไลน์จึงต้องดาเนินการขาย
อุปกรณ์การเรี ยนแบบหน้าร้านหรื อผูซ้ ้ือต้องมาติดต่อที่โรงเรี ยนด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุ รกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ
โดยผูใ้ ช้สามารถรับการแจ้งเตื อนข่ าวสารจากทางโรงเรี ยนท่ าชนะ สามารถสั่ งซื้ อสิ นค้าผ่านร้ านค้าออนไลน์ ไ ด้
สามารถสอบถามข้อสงสัยได้ และได้รับข้อความอัตโนมัติเพื่อติดตามข่าวสาร ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นเพื่อ
อานวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ลดความผิดพลาดในการทางาน สะดวกต่อการสั่งซื้ อ
อุปกรณ์การเรี ยนผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงเรี ยนท่าชนะ
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิสา การบุญ (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ข่าวสารผ่าน LINE Official Account
ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรทางแพทย์ได้แก่แพทย์
เภสัชกรและ พยาบาล ที่มีพฤติกรรมใช้ LINE Application โดยความคิดเห็นในเรื่ องรู ปแบบสื่ อและรู ปแบบของ
LINE Sponsored Sticker ที่ ส่ งผลต่ อ การรั บ รู ้ ข่ า วสารผ่ า น LINE Official Account เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ ข้ อ มู ล
ผลิ ตภัณ ฑ์ย า จากการศึ ก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่ เลื อกสื่ อรู ปแบบ News update มากที่ สุ ด เนื่ องจาก
ออกแบบ ที่ ส ามารถใช้งานง่ายไม่ ซับ ซ้อน มี ก ารแบ่ งเนื้ อหาทางการแพทย์ออกเป็ นหมวดหมู่ค รบถ้วนส าหรั บ
รู ปแบบของ LINE Sponsored Sticker
ภาวิน เผ่าจินดา (2560) ได้พฒ
ั นาเรื่ องการสื่ อสารความหมายของสติ๊ กเกอร์ ไลน์บนไลน์แอพพลิเคชัน่ และ
มุมมองของผูใ้ ช้บริ การเพื่อนาไปสู่ การจัดตั้งธุ รกิจสติกเกอร์ ไลน์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผลการวิจยั พบว่า
1) มีการผูใ้ ช้งานสื่ ออารมณ์ของคานั้นผ่านการตัวคาแรคเตอร์ มีชื่อเสี ยงและภาษาที่ใช้ของสติ๊กเกอร์ ไลน์น้ นั เป็ นคา
สั้นๆ ที่ทาให้ผู ้ ที่สื่อสารด้วยนั้นเข้าใจได้ง่าย 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สติ๊กเกอร์ทาได้โดยการต่อยอดเพื่อให้ผใู ้ ช้
จดจา จิรายุ คุณสื บพงษ์พนั ธ์ ณรงค์ พิมสาร และไพฑูรย์ พิมดี (2560) จากผลงานวิจยั เรื่ องรู ปแบบการบริ หารงาน
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนเอกชนในยุคดิจิทลั สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี โดย
มีการดาเนิ นการดังนี้ (1) สร้างเครื อข่ายการประชาสัมพันธ์ (2) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่อสาธารณะ (3) ให้บริ การ
ด้านข้อมูลข่าวสาร (4) ติดตามและประเมินผล ส่วนแนวทางการบริ หารด้านประชาสัมพันธ์
สุ นทรี ย ์ พีระพาณิ ชย์ และธนพรรณ กุลจันทร์ (2564) จากทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาบริ การ และช่องทาง
ประชาสัมพันธ์โดยใช้ LINE Official Account สาหรับห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผล
การประเมิ นความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้บ ริ การ ได้แก่ บรรณารั กษ์และเจ้าหน้าที่ พึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สาหรับ ความพึงพอใจรายด้าน ได้แก่ดา้ นความง่ายในการใช้งาน ด้านการออกแบบ ด้านการนาไป
ปรับใช้งานจริ ง และด้านการรับรู ้ถึงคุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับ อยูใ่ นระดั บมากที่สุดทุกด้าน และกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ
ห้องสมุด พึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ การเรี ยนผ่านบัญชี ไลน์สาหรับ
ธุ ร กิ จ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่ า ชนะ ได้ใ ช้ วิ ธี ก ารพัฒ นาแอปพลิ เคชั น อย่ า งรวดเร็ ว (Rapid
Application Development: RAD) ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของ Structured Design ด้วยการพัฒนาระบบให้มี
ขั้นตอนการทางานที่รวบรัดมากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดความต้องการ
ทางผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเพื่ อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้เพื่ อนามากาหนดความต้องการ โดย
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พบว่า ผูใ้ ช้มีการใช้งานบัญชีไลน์สูงถึงร้อยละ 90.4 ใช้งานเพื่อรับรู ้ข่าวสารผ่านช่องทางหลักคือ โทรศัพท์ และเคยมี
ประวัติการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์สูงถึ งร้อยละ 67.3 ทางผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นพฤติกรรมของผูใ้ ช้ที่จะช่วยยกระดับการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดจาหน่ ายโดยอาศัยบัญชี ไลน์สาหรับธุ รกิจให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดได้ แล้วนาความ
ต้องการของผูใ้ ช้มากาหนดขอบเขตงานต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโดยผูใ้ ช้
ผูใ้ ช้มีส่วนในการออกแบบระบบที่ไม่ใช่ทางเทคนิ คคอมพิวเตอร์ อาทิ การออกแบบในส่ วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้ ลักษณะของเมนู สี รวมทั้งการออกแบบประสบการณ์การใช้งาน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ โดยทางผูว้ ิจยั ได้ร่วมออกแบบกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนที่รับผิดชอบในส่ วนงานประชาสัม พันธ์
กับจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยน แล้วนาข้อเสนอดังกล่าวไปปรับใช้ให้ตรงความต้องการมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างระบบโดยการใช้ตวั ซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างเร็ ว (RAD Software) ในการสร้างโปรแกร
ขั้นตอนที่ 4 การเปลี่ยนระบบ
ท าการทดสอบระบบให้เสร็ จ สิ้ น ก่ อ น ฝึ กอบรม แล้วจึ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งมื อในการพัฒ นา
ระบบงานอย่างรวดเร็ ว โดยการนาระบบไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่ องและสาธิตวิธีการใช้งานเมนูต่างๆ เพื่อให้
ผูใ้ ช้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการ
จัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุ รกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนิ นการนาระบบที่พฒั นาขึ้นให้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยบุคลากรและนักเรี ยนของโรงเรี ยนท่าชนะ ทดลองใช้
งาน และได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน
2564 ถึง 1 ตุลาคม 2564 แล้วจึงนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม Microsoft Excel โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3.1 เครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ การเรี ยนผ่านบัญชี ไลน์สาหรับ
ธุรกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะประกอบด้วยโปรแกรม LINE
LINE Official Account และ LINE My Shop

รู ปที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
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3.2 การประเมินระบบ
ในการประเมินระบบงานที่พฒั นาขึ้นนี้ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์
และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุรกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่า
ชนะ โดยกาหนดเกณฑ์ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยการ
แปลความหมายที่ได้จากค่าเฉลี่ยซึ่งใช้กฎเกณฑ์ดงั นี้
ระดับความพึงพอใจ 4.204 - 5.000 คือ พึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ 3.403 - 4.203 คือ คือพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจ 2.602 - 3.405 คือ พึงพอใจปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ 1.801 - 2.601 คือ พึงพอใจน้อย
ระดับความพึงพอใจ 1.000 - 1.800 คือ พึงพอใจน้อยที่สุด
4. ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุรกิจ
(LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ
4.1 ผลการพัฒนาระบบในส่ วนของผูใ้ ช้งานสามารถรับการแจ้งเตือนข่าวสารจากทางโรงเรี ยนท่า
ชนะ สามารถสั่งซื้อสิ นค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ สามารถสอบถามข้อสงสัยได้และได้รับข้อความอัตโนมัติ
4.2 ผลการพัฒ นาระบบในส่ วนของผูด้ ู แลระบบสามารถส่ งข้อ ความต่างๆ เช่ น บรอดแคสต์
ข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ สามารถอัพ เดทข้อมูลข่าวสารได้ สามารถเพิ่ ม - ลบสิ นค้า แก้ไขข้อมูล ยืนยันการสั่งซื้ อ
ตรวจสอบสถานการณ์ชาระเงิน และสามารถถามและตอบคาถาม
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A

C

B

รู ปที่ 2 การทางานในมุมมองของผูใ้ ช้ (A) ริ ชเมนู ของระบบ (B) ข่าวประชาสัมพันธ์ และ(C) การจัดจาหน่ าย
อุปกรณ์การเรี ยน

D

E
รู ปที่ 3 การทางานในมุมมองของผูด้ ูแลระบบ (D) หน้าจอการทางานของระบบ LINE Official Account และ(E)
หน้าจอการทางานของระบบ LINE My Shop
4.3 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อ ระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ าย
อุปกรณ์การเรี ยนผ่านไลน์สาหรับธุรกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านไลน์สาหรับธุรกิจ (LINE Official Account)
ของโรงเรี ยนท่าชนะ
ความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
𝑥̅
1. การประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดของข่าวสารมีความ
4.40 0.77 มากที่สุด
......ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
2. การจัดลาดับมีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
4.47 0.94 มากที่สุด
3. ความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูล
4.53 0.78
มากที่สุด
4. ความถูกต้องของภาษาและการใช้คา
4.63 0.76
มากที่สุด
5. รู ปแบบการนาเสนอที่ทนั สมัย น่าดึงดูดและน่าสนใจ
4.50 0.86
มากที่สุด
6. ภาพประกอบและเนื้อหามีความสอดคล้องกัน
4.60 0.72
มากที่สุด
7. ภาพประกอบและเนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่าย
4.37 0.85
มากที่สุด
8. สี สันในการออกแบบและข้อความมีความเหมาะสม
4.47 0.78
มากที่สุด
9. รู ปแบบของเมนูมีความเหมาะสม
4.50 0.82
มากที่สุด
10. การประชาสัมพันธ์ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความง่ายต่อ ......การเข้า 4.37 0.76
มากที่สุด
ชมและติดตามข่าวสาร
12. มีความเสถียรสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา
4.23 0.77
มากที่สุด
13. สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ซบั ซ้อน
4.27 0.91
มากที่สุด
ภาพรวม
4.44 0.81
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างมี ค วามพึ งพอใจของผูใ้ ช้ที่ มี ต่อ ระบบประชาสั มพันธ์ผ่านบัญ ชี ไ ลน์
สาหรับธุรกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุรกิจ
(LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ
ความพึงพอใจ
1. มีข้นั ตอนการจาหน่ายชัดเจน
2. มีการบอกรายละเอียด ขนาด และราคาที่ชดั เจน
3. ความสะดวกในการสั่งซื้อ
4. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่สงั่ ซื้อ
.... .ย้อนหลังได้

𝑥̅
4.33
4.47
4.23
4.30
1973

S.D.
0.76
0.78
0.90
0.79

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ภาพรวม
4.33
0.81
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อ ช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยน
ผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุรกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะอยูใ่ นระดับมากที่สุด
5. สรุปผล
จากการดาเนิ นงานการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยน ผ่านไลน์สาหรับ
ธุรกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ สามารถสรุ ปผลการดาเนิ นงานออกเป็ น 2 ส่ วน ได้ดงั ต่อไปนี้
1. สรุ ปผลของการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับ
ธุรกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะซึ่งผลของการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัด
จาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุ รกิจ (LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ พบว่าระบบ
สามารถอานวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ลดความผิดพลาดในการทางาน อีกทั้งยังช่วย
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดีแก่โรงเรี ยนท่าชนะ โดยผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด จากข้อมูลและผล
การศึ กษาในครั้ งนี้ ปรากฏว่า ระบบประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ การเรี ยนผ่านบัญชี ไลน์
สาหรับธุรกิจ(LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะที่ทางผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นมีการทางานโดยภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมีประสิ ทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอ้ านวยการสมศักดิ์ ทองสมุทร ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนท่าชนะ คุณครู โสฬส เมืองแมน คณะครู และ
เจ้าหน้าที่ ทุก ท่าน ที่ คอยให้คาแนะนาให้ขอ้ มูล ความรู ้ พร้ อมทั้งสนับ สนุ นการจัดทาระบบประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรี ยนผ่านบัญชีไลน์สาหรับธุรกิจ(LINE Official Account) ของโรงเรี ยนท่าชนะ
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
ปัจจุบนั LINE เป็ นหนึ่งในแอปพลิเคชันยอดนิยม มีการนาไปใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย และมีการนา LINE
ไปใช้ในการติ ดต่ อสื่ อสารระหว่างบุ ค ลากรในองค์ก ร จากการศึ ก ษาขั้นตอนการจองห้องประชุ มของโรงเรี ย น
เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) แบบเดิมพบว่า มีจุดด้อยบางประการ ได้แก่ เกิดกรณี การจองห้องซ้ าซ้อนกัน ข้อมูลการ
จองไม่สมบูรณ์ ยากต่อการตรวจสอบและค้นหาข้อมูล ยังไม่มีระบบที่ช่วยทารายงานสรุ ปผลการจองห้องประชุม
งานวิจยั นี้ จึ งนาเสนอระบบการจองห้องประชุ มผ่าน LINE Official Account สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้ อมนอก) โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาขั้น ตอนการจองห้องประชุ มผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT 2)
พัฒนาระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT และ 3) ประเมินความพึ งพอใจของผูใ้ ช้ต่อ
ระบบการจองห้องประชุมที่พฒั นาขึ้น สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินงานประกอบด้วย LINE Official Account
, Google Apps Script , Photo Scape , Snapseed , Canva, Google Form และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่
มีต่อการใช้งานระบบการจองห้องประชุม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน และได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันภายใต้
วิธีการดาเนิ นงานแบบการสร้างต้นแบบ (Prototype) ซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุความต้องการ 2)
พัฒนาต้นแบบแรก 3) ติดตั้งและใช้งาน และ 4) ปรับแต่งต้นแบบ ผลการดาเนิ นงานพบว่า ผูใ้ ช้สามารถจองห้อง
ประชุมที่ตอ้ งการผ่านแอปพลิเคชัน LINE และตรวจสอบสถานะการจองได้ ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลการ
จองและพิมพ์รายงานสรุ ปข้อมูลการจองได้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการใช้งานระบบจองห้อง
ประชุมผ่าน LINE Official Account ของโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =
4.54, S.D. = 0.64)
คาสาคัญ: ระบบการจองห้องประชุมผ่านไลน์ ระบบจองห้องประชุม LINE Official Account
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Abstract
Currently, LINE is one of the very popular applications. It is widely used in internal communication in
organizations. Traditional manual booking meeting room reservation has some disadvantages; such as duplicate
booking data, missing booking data, no summary report. Therefore, this research proposes a meeting room
reservation system via LINE Official Account for Tessaban 5 (Wathuapomnok) school. The purposes of this
research are 1) to study the process of booking meeting rooms via LINE OFFICIAL ACCOUNT, 2) to develop a
meeting room reservation system via LINE OFFICIAL ACCOUNT, and 3) to evaluate user satisfaction of the
developed meeting room reservation system. The research instrument includes LINE Official Account , Google
Apps Script , Photo Scape , Snapseed , Canva, Google Form and a user satisfaction questionnaire after testing the
meeting room reservation system. A prototype operating method is used as a system development phase,
consisting of four steps; 1) identifying the requirements, 2) developing the first prototype, 3) installing and using,
and 4) customizing. The results showed that users can book desired meeting rooms via the LINE application and
check their booking status. An administrator can manage booking information and print a summary report. We
achieve the overall user satisfaction rate is 4.53 in highest level. (𝑥̅ = 4.54, S.D. = 0.64)
Keywords: Meeting room reservation system via LINE, Meeting room reservation system, LINE Official
Account
บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ช่วยให้การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการเรี ยนรู ้และเกิดความเข้าใจกับสิ่ งต่างๆ ได้ง่ายยิง่ ขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่ อสารทาให้
สังคมเข้าสู่ ยคุ ของการสื่ อสารทั้งข้อความอินเทอร์ เน็ต ภาพนิ่ ง วิดีโอและอื่นๆ ที่รวดเร็ วภายในระยะเวลาสั้นๆ ทาให้
เกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ (บุญเทิด อุทยานิน.,2019) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ
ช่วยสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และด้านการติดต่อสื่ อสารโทรคมนาคม (อนันต์ ชูยิ่งสกุล
ทิพย์, พงศ์ประเสริ ฐ หกสุ วรรณ และทิพย์เกสร บุญอาไพ.,2019) การสื่ อสารเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
ด้านการศึ ก ษาเพื่อให้ส ถานศึ กษาทุกแห่ งมี โครงสร้างพื้ นฐานด้านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้เพียงพอที่ จะ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ข องผู ้เรี ย นมี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาพัฒ นาสถานศึ กษาอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและให้บริ การประชาชนทัว่ ไปให้สามารถใช้บริ การทางการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง (สุ ธน ศรี ศกั ดิ์บาง
เตย.,2019)
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แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับการสนทนาบนอุปกรณ์ การสื่ อสารรู ปแบบสมาร์ ท
โฟน ที่สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะและแท็บเล็ตได้ดว้ ย ผูใ้ ช้สามารถสื่ อสารด้วยการพิมพ์ขอ้ ความจาก
อุปกรณ์การสื่ อสารเครื่ องหนึ่ งไปสู่ อีกเครื่ องหนึ่ ง และสนทนาด้วยเสี ยงผ่านไลน์เสมือนการโทรคุยทางโทรศัพท์
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ภาวิน เผ่าจินดา.,2018) ทาให้ไลน์เป็ นแอปพลิเคชันที่มีการนาไปใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย และ
นาไปใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจองห้องประชุมผ่าน
ไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
งานวิจยั นี้ จึงพัฒนาระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE Official Account สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัด
หัวป้อมนอก) โดยใช้เทคโนโลยีดา้ น LINE Official Account ในการพัฒนาระบบ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้
ประหยัดเวลาในการท างาน และทันสมัยมากขึ้น ลดปั ญหาการจองห้องประชุ ม ซ้ าซ้อนและสามารถตรวจสอบ
สถานะห้องประชุม ทาให้สะดวกต่อการใช้งาน และทาให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูใ้ ช้สามารถจอง
ห้องประชุ มได้ สามารถ แก้ไข/ลบ การจองห้องประชุมได้ และผูด้ ูแลระบบสามารถดูรายการจองห้องประชุ ม
ทั้งหมดได้สามารถจัดการ เพิ่ม/ แก้ไข/ลบ ข้อมูลได้ และมีระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เพื่อให้ผดู ้ ูแลระบบได้
ทราบและอัพเดทสถานะการจองห้องประชุม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การทางานในทุกหน่ วยงาน ทุกองค์กรล้วนต้องมีการประชุมสาหรับการประชุม และต้องมีการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดการเรี ยนการสอน ผูใ้ ช้งานมีการจองห้องประชุมผ่านการแจ้งด้วยโทรศัพท์หรื อแจ้งด้วยวาจา
โดยมีการทาหนังสื อการขอใช้งานห้องประชุมและต้องได้รับการอนุมตั ิจากผู ้ดูแล ทาให้เกิดการยุง่ ยากเกิดความไม่
สะดวกต่อการใช้งาน เกิดความยากต่อการค้นหาเอกสารและยากต่อการควบคุมจานวนผูใ้ ช้งานและอุปกรณ์ในห้อง
ประชุม
พิสชานันท์ สนธิ ธรรม, ชูวงศ์ พรหมบุตร, ถนอมทรัพ ย์ ตรงสายดี และรุ่ งนภา ดัดถุยาวัตร (2018) ได้
พัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ ใช้โปรแกรมภาษา PHP ร่ วมกับโปรแกรมระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการพัฒนาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก โดยทาง
ผูว้ ิจยั เห็นพ้องในประเด็นการออกแบบระบบให้สะดวกต่อการใช้งาน สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ห้อง รวมถึง
การจัดการข้อมูลการจอง ลดความยุง่ ยากในการบันทึกข้อมูลและเหมาะสมกับการใช้งาน
จักรพันธ์ จันทร์เขียว, มัจรี สุ พรรณ และเนาวรัตน์ ปิ่ นอานาจ (2020) ได้พฒ
ั นาการบริ หารระบบการจอง
ห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษาสานักงานจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งช่วยลดปริ มาณการใช้กระดาษ มีระบบฐานข้อมูล
และเรี ยกดูรายงานการใช้ห้องประชุมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หากแต่เพียงผูว้ ิจยั ควรมีการออกแบบด้วยหลักการ
Responsive web ให้สามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์สาหรับการแสดงผลและควรมีระบบติดตามการแจ้งเตือนผ่าน
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ทางโปรแกรม LINE หรื อ QR-Code ให้มีความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการประชุมการตรวจติดตามต่างๆ
ให้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE Official Account สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อม
นอก) ได้ใช้วิธีข้นั ตอนการพัฒนาระบบแบบโปรโตไทป์ (Prototype) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความต้องการเบื้องต้นของผูใ้ ช้ โดยการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อให้
ทราบพฤติกรรมของผูใ้ ช้และปั ญหาของระบบการจองห้องประชุมแบบเดิม โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การใช้งาน
โทรศัพท์มือถือมากกว่า 9 ชัว่ โมง/วัน และระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ในประเด็นระบบช่วยลดขั้นตอนในการจอง
ห้องประชุมยังมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x=4.37) เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ
ขั้น ตอนที่ 2 พัฒ นาต้น แบบเริ่ ม แรก ทางผูว้ ิ จัย ได้อ อกแบบและพัฒ นาระบบการจองห้ อ งประชุ ม ให้
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ และท าการทดสอบ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและหาข้อ ผิ ด พลาด และจัด ท า
แบบสอบถาม และเสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง โดยกาหนดเกณฑ์การ
นาไปใช้ โดยพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 3 นาต้นแบบมาใช้ นาระบบการจองห้องประชุมที่ผา่ นการตรวจสอบข้อผิดพลาดไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงสรุ ปปัญหารวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ของตัวต้นแบบเริ่ มแรก
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งแก้ไขต้นแบบเริ่ มแรก นาปั ญหารวมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ของตัวต้นแบบมาทาการ
ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2564
ถึ ง 2 ตุล าคม 2564 แล้วจึ งน าไปวิเคราะห์ข ้อมูล ทางสถิ ติด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยสถิ ติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย X ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ในการนี้ระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE มีวิธีการดาเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรของทางโรงเรี ยน จานวน 103 คน โดยกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ครั้งนี้คือ บุคลากรจานวน 35 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2 เครื่ .องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
งานวิจยั นี้มีการกาหนดเครื่ องมือในการดาเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังรู ปที่ 1
2.1 ระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE Official Account ประกอบด้วย ส่ วน Front-End ซึ่ งใช้งาน
ผ่านโปรแกรม LINE Official Account โดยการออกแบบกราฟิ กใช้โปรแกรม Photo Scape , Snapseed และส่ วน
Back-End สาหรับบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Google App Script , Google Sheet

1979
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2.2 แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ 1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาระบบการทางานเดิม เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบการจอง
ห้องประชุมผ่าน LINE Official Account ที่พฒั นาขึ้นผ่านโปรแกรม Google Form
ชุดที่ 1 แบบสอบถามวิธีการ
จองห้องประชุมภายใน
โรงเรี ยน
ชุดที่ 2 แบบสอบถามความ
พึงพอใจการใช้งานระบบการ
จองห้องประชุมผ่าน LINE
Official Account

แบบสอบถาม

ระบบการจองห้ อง
ประชุมผ่าน LINE
Official Account

แอปพลิเคชัน

การพัฒนาตาม
โครงสร้างแบบ
Prototype

รู ปที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
การดาเนิ นงานระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE Official Account สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้อมนอก) สรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาระบบ ซึ่งทางผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเพื่อให้ผใู ้ ช้และผูด้ ูแลระบบสามารถใช้งานระบบได้ดงั นี้
1.1 ผลการพัฒนาระบบในส่วนของผูใ้ ช้งาน (Front-End) ดังรู ปที่ 2(A) – (D)

(A)
(B)
รู ปที่ 2 ระบบในส่วนของผูใ้ ช้งาน (Front-End)

(C)

(D)

ผูใ้ ช้สามารถเลือกใช้งานริ ชเมนู ดังรู ปที่ 2(A) ผูใ้ ช้สามารถกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ดังรู ป 2(B) ผูใ้ ช้
สามารถตรวจสอบปฏิทินการจองห้องประชุม ดังรู ป 2(C) และผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบสถานะการจองห้องประชุม
1.2 ผลการพัฒนาระบบในส่วนของผูด้ ูแลระบบ (Back-End) ดังรู ปที่ 3
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รู ปที่ 3 ระบบในส่วนของผูด้ ูแลระบบ (Back-End)
ผูด้ ูแลระบบสามารถตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลสถานะการจองห้องประชุม โดยเลือกใช้รูปแบบของสี เพื่อ
แสดงสถานะการจองห้องประชุมที่แตกต่างกัน ซึ่งสี แดง หมายถึง ไม่อนุมตั ิ และสี เขียว หมายถึง อนุมตั ิ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อ ในการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม ที่พฒั นาขึ้น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการใช้งานในการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥̅ =
4.54, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความรวดเร็วในการจองห้องประชุมมีระดับค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (𝑥̅ = 4.63,
S.D. = 0.64) แต่ในส่ วนของระบบช่วยลดขั้นตอนในการจองห้องประชุมมีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (𝑥̅ = 4.37, S.D.
= 0.67)
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจที่ผใู ้ ช้มีต่อระบบจองห้องประชุม
ความพึงพอใจที่ผ้ ใู ช้ มีต่อระบบจองห้ องประชุม
ระบบใช้งานง่ายและไม่ซบั ซ้อน
รายละเอียดและความชัดเจนของระบบ
สามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ
สามารถค้นหาหรื อเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการได้ในเวลาอันสั้น
ระบบช่วยลดขั้นตอนในการจองห้องประชุม
ระบบช่วยลดระยะเวลาการทางานและการประสานงาน
ระบบช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน
ระบบพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถด้านสารสเทศ
ช่วยให้ทราบรายละเอียดการจองห้องประชุม
สะดวกในการติดต่อขอใช้งานห้องประชุม
ลดปัญหาการจองห้องประชุมซ้ าซ้อน
ความรวดเร็วในการจองห้องประชุม
ควรได้รับการฝึ กอบรมหรื อคาแนะนาการใช้งาน
โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับใด
ภาพรวม
1981

𝑥̅
4.59
4.61
4.56
4.43
4.37
4.52
4.56
4.56
4.48
4.54
4.46
4.63
4.59
4.59
4.54

𝑆. 𝐷.
0.61
0.61
0.61
0.71
0.67
0.65
0.68
0.65
0.62
0.58
0.74
0.64
0.64
0.61
0.64

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้ ได้พฒั นาระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE Official Account สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัด
หั ว ป้ อ มนอก) โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก 3 ข้อ เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนการจองห้ อ งประชุ ม ผ่ า น LINE OFFICIAL
ACCOUNT พัฒนาระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT และประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ต่อระบบการจองห้องประชุมที่พฒั นาขึ้น เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินงานประกอบด้วย LINE Official Account
, Google Apps Script , Photo Scape , Snapseed , Canva, Google Form และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่
มีต่อการใช้งาน ระบบนี้ พฒั นาภายใต้วิธีการดาเนิ นงานแบบการสร้างต้นแบบ (Prototype) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่ 1) ระบุ ค วามต้องการ 2) พัฒนาต้นแบบแรก 3) ติ ดตั้งและใช้งาน และ 4) ปรับแต่งต้นแบบ ผลการ
ดาเนิ นงานปรากฏว่า ผูใ้ ช้สามารถจองห้องประชุม ผ่านไลน์ ตรวจสอบสถานะจองห้องประชุม มีระบบแจ้งเตือน
ผ่าน LINE Notify เพื่อให้ผดู ้ ูแลระบบได้ทราบและอัพเดทสถานะการจองห้องประชุม ช่วยอานวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนการทางานได้ และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการใช้งานระบบจองห้องประชุม ผ่าน
ไลน์ที่พฒั นาขึ้นโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัด
หัวป้อมนอก) ทางผูว้ ิจยั ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. การเข้า ใช้ง านระบบการจองห้ อ งประชุ ม ผ่ าน LINE OFFICIAL ACCOUNT ควรมี ก ารอัพ เดทและ
พัฒนาระบบอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทนั ยุคสมัย และเพื่อให้ผใู ้ ช้งานมีความสะดวกในการเข้าใช้งานมากยิง่ ขึ้น
2. หากต้องการนาระบบการจองห้องประชุมผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT ไปพัฒนาต่อควรพัฒนา
ให้สามารถรองรับระบบเวอร์ชนั ที่ครอบคลุมกับสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือได้มากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณคุณวีระพจน์ กิมาคม และบุคลากรโรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ขอ้ มูลในการทาวิจยั ครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
จักรพันธ์ จันทร์เขียว, มัจรี สุ พรรณ, และเนาวรัตน์ ปิ่ นอานาจ. (2020). การบริ หารระบบจองห้องประชุมออนไลน์
กรณี ศึ ก ษาส านั ก งานจั ง ห วัด นครส วรรค์ . The Journal of Pacific Institute of Management Science
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสาหรับนักดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย เรื่ อ งระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจัด การธุ ร กิ จ ส าหรั บ นั ก ดนตรี ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสาหรับนักดนตรี จงั หวัด
เชียงใหม่ และประเมินคุณภาพของระบบ ระบบสารสนเทศที่พฒั นาเป็ นเว็บแอปพลิเคชั น มีการใช้รูปแบบในการ
พัฒ นาระบบเป็ นรู ป แบบจ าลองแบบน้ าตก (Waterfall Model) ใช้โปรแกรมส าเร็ จ XAMPP ในการจาลองเว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ พัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูล โดยประกอบไปด้วยโปรแกรม Apache, ภาษาพีเอชพี (PHP) และ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน ผลการประเมินมีค่าเท่ากับ 0.91 และได้ทาการประเมินคุณภาพของระบบจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบจานวน 60 คน ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.74, S.D. =
0.44)
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ การประเมินคุณภาพของระบบ ธุรกิจนักดนตรี
Abstract
Information system of managing business for musician in Chiang-Mai has objectives of this research were
to: 1) Develop an information system for musician in Chiang-Mai, and 2) Evaluate the quality of information
system. The system development was a web application based on the Waterfall Model. The web application was
developed using XAMPP consist of Apache for web server simulations, PHP as language code programming and
MySQL used as a database manager. The index of consistency(ioc) was evaluated by three specialists, and result
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is 0.91. The overall satisfaction evaluated by a sample group of 60 users is at the high level (𝑥̅ = 4.74, S.D. =
0.44).
Keyword: Management Information Systems, System evaluate, Business for musician
บทนา
ปั จจุบนั ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงและสถานบันเทิงนั้นมีจานวนมากและหลากหลายประเภท เป็ นสถานที่
ท่ องเที่ ย วที่ มี ผูค้ นจานวนมากมาใช้บ ริ ก าร ร้ านอาหารกึ่ งสถานบัน เทิ งและสถานบันเทิ งที่ มี ชื่ อเสี ย ง ต่างมี ก าร
นาเสนอธุรกิจให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายโดยการนาเสนอข่าวสารในรู ปแบบที่แตกต่างกันไป ในแต่ละกิจการก็จะ
มีการโฆษณาร้านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในลักษณะที่มีความน่าสนใจ เช่น การโฆษณาวงดนตรี ประจา
ร้าน การถ่ายรู ปร้านโปรโมท การถ่ายวีดิโอบรรยากาศภายในร้าน การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่
ทางร้านจัดขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเรี ยกลูกค้าให้มาใช้บริ การ
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงและสถานบันเทิงส่ วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านสื่ อโซเชี ยลมีเดีย โดยที่ส่วนใหญ่เลือกใช้คือเพจเฟซบุ๊ก เพราะมีการใช้งานที่
เข้าใจได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ในด้านการจัดเก็บข้อมูลนั้นยังไม่มีความเป็ นระเบียบ เนื่ องจากแต่ละกิจการมี
การอัปเดตข่าวสารอยู่เป็ นประจา ส่ งผลให้ ขอ้ มูลมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น และข้อมูลเก่า ๆ ที่มีระยะเวลาผ่านมานาน
บางข้อมูลเกิดการสูญหายหรื อไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ และปัญหาที่สาคัญที่สุด คือ ช่องทางในการหางานที่จากัด
และการขาดโอกาสในการสร้างอาชี พ เนื่ องจากปั จจุ บ ันมี นักดนตรี หน้าใหม่เพิ่ มมากขึ้ น แต่ย งั ไม่ทราบถึงช่อง
ทางการติดต่องานหรื อยังไม่พบแนวทางที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ถูกปิ ดกั้นจากแหล่งข้อมูลหรื อช่องทางที่
มีอยู่ไม่มาก และอาจมีปัญหาความขัดแย้งในการทางาน เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มนักดนตรี อาชีพในจังหวัดเชียงใหม่
นั้นประสบปัญหาในเรื่ องการหางานเป็ นอย่างมาก และกลุ่มคนภายนอกอาจไม่ได้รับรู ้หรื อให้ความสนใจกับอาชีพ
นี้มากนัก ปั ญหาเหล่านี้ ถูกมองข้ามหรื อถูกมองว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาที่มกั เกิดกับอาชีพศิลปิ น นับว่าเป็ นปั ญหาที่ผคู ้ น
ให้ความสาคัญน้อยมาก และในปั จจุบนั ได้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 สถานการณ์ดงั กล่าวได้มีผลต่อ ทุก ๆ
อาชีพ ผูค้ นไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่ งผลให้เกิดการขาดรายได้ บางคนตกงาน บางกิจการไม่สามารถไปต่อได้
จึงต้องปิ ดตัวลงในที่สุด แม้แต่อาชีพนักดนตรี เองก็ประสบปั ญหาเช่นกัน เนื่ องจากไม่สามารถทางานได้ และยัง
ส่ งผลกระทบอย่างหนักต่อนักดนตรี บางส่ วนที่ มีรายได้วนั ต่อ วัน ไม่มี เงินเก็ บส ารองที่ จะนามาใช้แก้ปัญ หาใน
ช่วงเวลานี้ได้
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะเพิม่ ช่องทางให้แก่กลุ่มนักดนตรี ธุรกิจร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงและสถานบันเทิงเพื่อ
จะใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อสารงานให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และชั ด เจน และสามารถจัด เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ข่ า วสารการ
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจการ และข้อมูลของกลุ่มนักดนตรี อย่างเป็ นระบบเพื่อลดความเสี่ ยงอาจจะก่อให้ขอ้ มูล
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สู ญหายได้ และต้องการนาเสนอให้กิจการและกลุ่มนักดนตรี เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น เพื่อหวังว่าในอนาคตข้างหน้าอาชีพ
นักดนตรี จะมีความสาคัญ และมีจุดยืนมากยิง่ ขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ หารจัด การธุ ร กิ จ ส าหรั บ นั ก ดนตรี ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี
วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศ และ
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 3 คน และผูใ้ ช้งานระบบโดยใช้การสุ่ มตัวอย่าง (Random Sampling) จานวน 60
คน
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ ได้แก่ แบบประเมิ นความสอดคล้องระหว่างคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และแบบประเมิ น
คุณภาพของระบบ
3. การสร้างและการตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) มีวิธีการสร้างดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของระบบ
2) สร้างแบบประเมินคุณภาพของระบบ เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเพื่อประเมินคุณภาพ
ของระบบโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้มาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert) ในการแปลความหมาย คือ 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง มีระดับความ
พึงพอใจมาก 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึง มี
ระดับไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุ ง
นาข้อมูลที่ ได้มาท าการแปลผลจากค่าเฉลี่ย 5 ระดับโดยวัดระดับความส าคัญจะใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึงไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุ ง
โดยสามารถแบ่งเนื้ อหาการประเมินความพึงพอใจออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการทางานและด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
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3) นาแบบประเมินคุณภาพของระบบ ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยใช้วิธีคานวณหา
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้ อหา (IOC) และให้ค่าคะแนน ดังนี้ ค่าคะแนนเป็ น 1 หมายถึง ใช้ได้
ค่ า คะแนนเป็ น 0 หมายถึ ง ไม่ แ น่ ใ จ และค่ า คะแนนเป็ น -1 หมายถึ ง ใช้ไ ม่ ไ ด้ จากนั้ น ค านวณหาดัช นี ค วาม
สอดคล้อง ซึ่ งเกณฑ์การตัดสิ นความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้ อหา คือ ถ้า IOC > 0.50 หมายถึง ข้อคาถาม
นั้นสอดคล้องกับเนื้อหา ถ้า IOC <= 0.50 หมายถึงข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
4) ปรับปรุ งแบบประเมินคุณภาพของระบบตามผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนา
4. ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจสาหรับนักดนตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาตามวงจรการ
พัฒนาระบบในรู ปแบบจาลองแบบน้ าตก (Waterfall Model)โดยมีข้นั ตอนในการพัฒนาดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Study Problem) เป็ นขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าใจการทางานของ
ระบบงานในปัจจุบนั
2) วิเคราะห์ระบบงานเดิมและหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Analysis) มีการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้งาน
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็ นขั้นตอนของการกาหนดถึงลักษณะของรู ปแบบที่ เกิดจากการ
ทางานของระบบ ลักษณะของการนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบโดยการใช้ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
เพื่อให้เห็ นขั้นตอนการท างานได้อย่างเป็ นระบบมากขึ้น การออกแบบฐานข้อมูลโดยกาหนดว่าในระบบต้องมี
แฟ้ มข้อมูลที่จาเป็ นอะไรบ้างและแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram หรื อ
ER Diagram) รวมไปถึงการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface)
4) ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็ นขั้นตอนที่ ระบุถึงลักษณะอุปกรณ์ ทางกายภาพที่จะนามาใช้
เทคโนโลยีและเทคนิคที่สาคัญต่าง ๆ ภาษาที่จะนามาเขียนโปรแกรมเพื่อใช้เขียนโปรแกรมตามลักษณะการทางาน
ของระบบที่ได้ออกแบบและกาหนดไว้ มีการเลือกใช้ฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบ
5) การพัฒนาระบบ เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์และออกแบบ มาพัฒนาที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
6) การทดสอบและแก้ไขระบบ
7) ติดตั้งระบบ
8) ผูใ้ ช้งานทดลองใช้งาน
9) ผูใ้ ช้งานประเมินความพึงพอใจ
10) เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพของระบบ
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2) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มาจากแบบประเมินคุณภาพของระบบโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจสาหรับนักดนตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการทางานออกเป็ น
6 ส่ วน ตามผูใ้ ช้งาน คือ 1. ผูด้ ูแลระบบ 2. เจ้าของกิจการ 3. นักดนตรี 4. บุคคลทัว่ ไป 5. สมาชิก และ 6. ผู ้
จัดหางาน สามารถแสดงแผนผังบริ บท (Context Diagram) ดังภาพที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงแผนภาพบริ บท (Context Diagram)
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รู ปที่ 2 แสดงแผนกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายแต่ละกระบวนการได้ดงั นี้
ผูด้ ูแลระบบ มีหน้าที่ เข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน กาหนดสิ ทธิ์ ข้อมูลผูใ้ ช้ในระบบ จัดการ
ข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ
เจ้าของธุ รกิจ มีหน้าที่ เข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน จัดการข้อมูลส่ วนตัว จัดการข้อมูล
สถานประกอบการ จัดการข้อมูลการเล่นดนตรี ของร้า น จัดการข้อมูลและสถานะการออดิชนั ของนักดนตรี สามารถ
ดูและจัดการข้อมูลประกาศหน้าเว็บไซต์ และจัดหานักดนตรี ที่สนใจ
นักดนตรี มี หน้าที่ เข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ชื่อผูใ้ ช้และรหัส ผ่าน จัดการข้อมูลส่ วนตัว จัดการข้อมูล วง
ดนตรี จัดการข้อมูลการเล่นดนตรี ของวงหรื อของตนเอง สามารถเลือกร้านที่ตอ้ งการไปออดิชัน สามารถดูและ
จัดการข้อมูลประกาศหน้าเว็บไซต์ และตรวจสอบสถานะการออดิชนั ได้
บุคคลทัว่ ไป สามารถสมัครสมาชิกได้ สามารถเรี ยกดูรายละเอียดข้อมูลของสถานประกอบการ ดูรายละเอียด
ข้อมูลของนักดนตรี ดูขอ้ มูลประกาศหน้าเว็บไซต์และสามารถสมัครสมาชิกได้
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สมาชิก สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน สามารถเรี ยกดูรายละเอียดข้อมูลของสถาน
ประกอบการ ดูรายละเอียดข้อมูลของนักดนตรี และสามารถดูขอ้ มูลประกาศหน้าเว็บไซต์
ผูจ้ ดั หางาน มี หน้าที่ เข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ชื่อผูใ้ ช้และรหัส ผ่าน จัดการข้อมูล ส่ วนตัว จัดการข้อมูล
ประกาศเพื่อหานักดนตรี สามารถเรี ยกดูรายละเอียดข้อมูลของสถานประกอบการ ดูรายละเอียดข้อมูลของนักดนตรี
สามารถดูและจัดการข้อมูลประกาศหน้าเว็บไซต์

รู ปที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram)
จากแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจสาหรับนักดนตรี ใน
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแสดงรายละเอียดตารางข้อมูลได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของตารางข้อมูล
ลาดับ
ชื่ อตาราง
ประเภท
รายละเอียด
1
Announce
Transaction
เก็บข้อมูลการประกาศ
2
Audition_queue
Transaction
เก็บข้อมูลการออดิชนั
3
Band
Transaction
เก็บข้อมูลวงดนตรี
4
Band_member
Transaction
เก็บข้อมูลผูด้ ูแลวงดนตรี
5
Band_musical_instrument
Reference
เก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานเครื่ องดนตรี
6
Contact
Transaction
เก็บข้อมูลการติดต่อ
7
Genre
Reference
เก็บข้อมูลประเภทดนตรี
8
Level
Reference
เก็บข้อมูลสิ ทธิ์การใช้งาน
9
loglist
Transaction
เก็บข้อมูลลาดับคิวการเล่น
10
Store
Transaction
เก็บข้อมูลกิจการ
11
User
Master
เก็บข้อมูลสมาชิก
คาอธิบาย ประเภทของตาราง ได้แก่
Master
หมายถึง ตารางข้อมูลหลัก
Transaction หมายถึง ตารางที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Reference
หมายถึง ตารางที่มีการอ้างอิงถึง
จากการวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบโดยใช้ แ ผนภาพบริ บ ท แผนภาพกระแสข้อ มู ล และแผนผัง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล สามารถออกแบบหน้าจอโดยจะแสดงเฉพาะหน้าจอหลักของเว็บไซต์และผูด้ ูแลระบบได้
ดังรู ปที่ 4 และ รู ปที่ 5
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รู ปที่ 4 แสดงหน้าหลักส่ วนตัวของบุคคลทัว่ ไป

รู ปที่ 5 แสดงหน้าจอของผูด้ ูแลระบบที่ทาการแสดงรายชื่อของผูใ้ ช้ท้ งั หมดในระบบ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
ประมาณค่า
ความเห็นของ
รายการขอความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1. ด้านการทางาน
1.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
1
1
1
1.2 ความถูกต้องจากการประมวลผลข้อมูล
1
1
1
1.3 ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรู ปแบบรายงาน
1
1
1
1.4 ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
0
1
1
1.5 ประสิ ทธิภาพของระบบงาน
1
1
1
1.6 การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ถูกต้อง
1
1
1
2. ด้ านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ
2.1 การกาหนดรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้ 1
1
1
2.2 ความเหมาะสมในการแสดงรายละเอียดข้อมูลที่คน้ หา
1
1
1
2.3 ความปลอดภัยของข้อมูล
0
1
1

ค่า IOC

แปลผล

1
1
1
0.6
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
0.6

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของรายการข้อคาถามด้วยการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3
คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แล้วนาผลการแสดงความคิดเห็นที่ ได้มาวิเคราะห์ค่า IOC แล้วได้ค่า IOC
ที่มีค่าตั้งแต่ 0.6 - 1 สรุ ปค่า IOC ทั้งหมด = 0.91 ผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนินการสรุ ปจัดทาแบบสอบถามสาหรับนาไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการธุ รกิจสาหรับนักดนตรี ในจังหวัด
เชียงใหม่
ค่าการประเมิน
หัวข้อในการประเมิน
xˉ
SD
แปลผล
1. ด้านการทางาน
1.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
4.67
0.47
มากที่สุด
1.2 ความถูกต้องจากการประมวลผลข้อมูล
4.65
0.48
มากที่สุด
1.3 ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรู ปแบบรายงาน
4.87
0.34
มากที่สุด
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หัวข้อในการประเมิน
1.4 ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
1.5 ประสิ ทธิภาพของระบบงาน
1.6 การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้ถูกต้อง
2. ด้ านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบ
2.1 การกาหนดรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ ข้าใช้
2.2 ความเหมาะสมในการแสดงรายละเอียดข้อมูลที่คน้ หา
2.3 ความปลอดภัยของข้อมูล

ค่าการประเมิน
xˉ
SD
แปลผล
4.93
0.25
มากที่สุด
4.33
0.47
มาก
5.00
0.00
มากที่สุด

5.00
0.00
มากที่สุด
4.85
0.36
มากที่สุด
4.40
0.49
มาก
รวม 4.74
0.44
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจสาหรับนักดนตรี ใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ จากผูใ้ ช้งานทั้งหมด 60 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44
สรุ ปได้วา่ คุณภาพของระบบจากผูใ้ ช้งานอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด
สรุปผล
งานวิจยั เรื่ องระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการธุ รกิจสาหรับนักดนตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นระบบ
สาหรับการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูจ้ ดั หางานและสถานประกอบการกับนักดนตรี เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้ติดต่อสื่ อสารทางธุ รกิจ จากเดิมที่มีช่องทางการติดต่ออยู่อย่างจากัด และมีการจัดเก็บ
ข้อมูลนักดนตรี และสถานประกอบการให้มีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้มีความปลอดภัยจากการสู ญหายของข้อมูลมาก
ยิง่ ขึ้น ช่วยให้ขอ้ มูลมีความเป็ นระเบียบและมีความน่าเชื่อถือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสาหรับนักดนตรี จงั หวัดเชียงใหม่
ในครั้งนี้ การพัฒนาสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี โดยการพัฒนาได้เริ่ มต้นจากการศึกษาทฤษฎี ในด้านของภาษาที่ ใช้ในการ
พัฒนาคือ ภาษา HTML, PHP, CSS, MySQL, jQuery, JAVA และ Ajax รวมไปถึงศึกษาการใช้โปรแกรมที่ ใช้ใน
การพัฒนา เช่น โปรแกรม XAMPP จากนั้นทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลให้รองรับกับข้อมูลที่
ต้องการ รวมถึงออกแบบหน้าเว็บไซต์ในแต่ละหน้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ทาการตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิงานควบคู่ไปกับการทดสอบในแต่ละส่ วนที่ได้ทาการพัฒนา และปรับปรุ งโปรแกรมจนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3
คน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ใช้ได้ (0.91) และได้ทาการประเมินคุณภาพของระบบจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ งาน
ระบบจานวน 60 คน ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.74, S.D. = 0.44)
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งานวิ จัย นี้ สอดคล้อ งกับ ผลงานของรุ จิ รา ริ ค ารมย์ (2562) ซึ่ งได้จัด ท างานวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศรับ - ประเมินบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา โดยมีการใช้
ทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ SDLC เครื่ องมือหลักในการพัฒนา คือ ภาษาสาหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์
ได้แก่ ภาษา PHP และ Java script ตามรู ปแบบคาสั่ง HTML และระบบบริ หารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ MySQL
เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน กลุ่ม ตัวอย่างเลื อกแบบเจาะจง คือ ผูบ้ ริ ห ารสถาบัน วิจัยและพัฒ นา จานวน 3 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 คน และผูใ้ ช้บริ การ จานวน 39 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบสารสนเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ท าการทดสอบได้ค่ า IOC เท่ ากับ 0.82 วิเคราะห์ ข้อมูล เชิ งคุณ ภาพด้วยการสรุ ป ตามเป็ นประเด็น ที่
กาหนดและวิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิ งปริ มาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ได้
พัฒนาระบบสารสนเทศรับ - ประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
โดยมีระบบงานย่อย 4 ระบบ คือ (1) ระบบจัดการสมาชิ ก (2) ระบบจัดการผูป้ ระเมินบทความ (3) ระบบจัดการ
บทความ และ (4) ระบบรายงานสถานะบทความ 2) ประสิ ทธิภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ น
ระดับดี และ 3) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใช้
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19ที่ เกิ ดขึ้ นทั่วโลกในปั จจุ บ ัน ได้ส่ งผลกระทบต่ อชี วิตความ
เป็ นอยู่ของประชาชน และส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบริ การ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็ นต้น ซึ่ งธุ รกิจร้านอาหารเป็ นหนึ่ งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จาก
การที่ภาครัฐมีนโยบายไม่ให้รับประทานอาหารภายในร้าน หรื อจากัดจานวนลูกค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร
จึ งมี ค วามจาเป็ นต้อ งปรั บ ตัวให้ ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองผูบ้ ริ โภคและเพื่ อ ให้ ธุ รกิ จ
ร้ านอาหารสามารถด าเนิ น ธุ รกิ จ ต่ อ ไปได้ อี ก ทั้ง เป็ นการเตรี ย มพร้ อมการเข้าสู่ ยุค วิ ถี ชี วิต ใหม่ (New Normal)
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการ
จัดการของธุรกิจร้านอาหาร พื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจร้านอาหาร พื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี โดยใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และได้เก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการร้านอาหารจานวน 10 ร้าน ในพื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ และได้ปรับรู ปแบบการให้บริ การเน้นการส่ งอาหาร
การเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ งของภาครัฐ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์มากขึ้น
คาสาคัญ: ธุรกิจร้านอาหาร การจัดการ ผลกระทบจากโควิด-19
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Abstract
The global COVID-19 pandemic situation at the present day has widely affected living conditions and the
economy. The effects are especially on service industries such as restaurants and hotels. The restaurant industry
was directly affected by the government’ s policies in restricting customers from dining in the restaurants or
limiting the number of customers dining on-site. Restaurant entrepreneurs needed of adjustment to the situation to
serve consumers and keep the business running. Moreover, it is a preparation for a New Normal lifestyle. The
objectives of this research were to 1) study the effects of COVID-19 on restaurant business management in
Khlong Hok, Pathum Thani Province, and 2) study strategic changes for restaurants business management in
Khlong Hok, Pathum Thani Province. The qualitative data was collected through an in-depth interview of ten
restaurant entrepreneurs in Khlong Hok, Pathum Thani Province. The results show that the restaurant
entrepreneurs were affected by the government’s policies. The service patterns were adapted into delivering food,
joining the government’ s Kon La Krueng or Half-Half campaign, and publicizing more on social media
platforms.
Keyword: restaurant business, management, COVID-19 effects
บทนา
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) ได้แพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วไปยังหลายประเทศทัว่ โลก ทาให้มีผตู ้ ิดเชื้อและเสี ยชีวิตเป็ นจานวนมาก
ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคโควิด 19 เป็ นการระบาดใหญ่ (Pandemic) การ
ระบาดนั้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริ ษทั ทัวร์ และร้านขาย
ของที่ระลึก (ศฐิฒฎา ธารารัตนสุ วรรณ, 2563) คาดว่าธุ รกิจร้านอาหารในปี พ.ศ. 2563 มีความเสี่ ยงมากขึ้นที่จะทรง
ตัวหรื ออาจหดตัวจากปี พ.ศ. 2562 โดยมีมูลค่าตลาดอยูท่ ี่ราว 4 แสนล้านบาท หากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ไม่คลี่คลายลงโดยเร็ ว เพราะไม่ใช่ เพียงมี ผลต่อพฤติ กรรมการรั บประทานอาหารนอกบ้านเท่านั้น แต่ยงั ซ้ าเติ ม
ความอ่อนแอของกาลังซื้ อครัวเรื อนต่อเนื่ องจากปี ก่ อนหน้า เพราะภาวะชะงักงันของธุ รกิ จที่ มีห่วงโซ่ การผลิ ต
เชื่ อมโยงกันทัว่ โลก นอกจากนี้ ธุรกิจก็ยงั เผชิญปั จจัยท้าทายที่ต่อเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว
จนมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และการแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงขึ้น ประกอบกับแนวโน้มต้นทุนการผลิตที่มี
ท่ าที ข ยับ สู งขึ้ นด้วย จึ งนับ เป็ นสิ่ งที่ ผูป้ ระกอบการพบกับ ความท้าทายพอสมควร (ศูน ย์วิจยั กสิ ก รไทย, 2563)
ผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นต้องมีการเตรี ยมการด้านการบริ หารสภาพคล่องหรื อกระแสเงินสดของกิจการอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็ นการปรับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอาทิ การลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ การลดพนักงาน การลดค่าใช้จ่ายด้าน
1998

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สาธารณูปโภค ในขณะเดียวกันก็จาเป็ นต้องรักษาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าคาดหวังและ
เหมาะสมกับราคาด้วย ควบคู่กบั การหาวิธีในการเพิ่มยอดขาย ไม่ว่าจะเป็ นกลยุทธ์อย่างการลดแลกแจกแถม หรื อ
เพิ่ ม เมนู ใหม่ จากวัตถุ ดิบ หลัก ที่ ใ ช้อยู่ หรื อการปรั บ แนวร้ านไปเป็ นร้ านอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ ตลอดจนการน าเสนอ
เมนูอาหารราคาประหยัดสาหรับการให้บริ การจัดส่ งถึงที่พกั ในละแวกใกล้เคียงร้าน และส่ งเสริ มให้พนักงานเกิด
ความตระหนักให้ความสาคัญกับ มาตรการป้ องกันโรคระบาดอย่างดี ส่ วนในด้านกระบวนการให้บริ การยังต้อง
รักษามาตรฐานการบริ การอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง การชาระเงินที่รวดเร็ วและถูกต้ อง และด้านสภาพแวดล้อม
บรรยากาศของร้านมีความสะอาดตามมาตรการการป้ องกัน และมีการจัดอุปกรณ์เพื่อคัดกรองตามมาตรการการ
ป้องกันโรค (ปัณณพลวัชร์ เพชรวารี และลัดดาวัลย์ เลขมาศ, 2564)
ธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี เป็ นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 อาทิ การเรี ยนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงทาให้จานวนนักศึกษาที่เข้ามาในพื้นที่ตาบลคลองหกลดน้อยลง อีกทั้งได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐ ซึ่ งมีผลโดยตรงต่อผู ป้ ระกอบการธุ รกิจร้านอาหารในพื้นที่ ตาบลคลองหก
ทั้งนี้ จานวนลูกค้าที่ลดน้อยลง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้า โดยการหลีกเลี่ยงการนัง่ รับประทาน
อาหารและเครื่ องดื่มภายในร้าน เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดเชื้อ ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนาน
ต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการร้านอาหารเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดเล็ก และ
ขนาดกลางที่เปิ ดให้บริ การในบริ เวณพื้นที่คลองหก ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากช่วงปี ที่ผา่ นมา
จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา “แนวทางการจัดการธุ รกิจ ร้านอาหารในสถานการณ์โควิด -19
พื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ” เพื่อศึกษาผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ต่อการจัดการของธุรกิจร้านอาหาร และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการธุ รกิจร้านอาหาร พื้นที่ตาบลคลองหก
จังหวัดปทุมธานี เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารนาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์เพื่อความอยูร่ อดของธุรกิจต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องแนวทางการจัดการธุ รกิจร้านอาหารในสถานการณ์ โควิด -19 พื้ นที่ ตาบลคลองหก จังหวัด
ปทุม ธานี เป็ นการศึกษาวิจยั ด้วยวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary
Research) จากเอกสาร บทความ บทสัมภาษณ์ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผล ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกร้านอาหารที่มียอดขาย
ลดลงมากกว่า 50 % จากผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี จานวน 10 ร้าน ประกอบด้วย
1) ร้านป้าซ่าหมูกระทะ
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2) ร้านล็อกเดิม
3) ร้านโทนี่สเต็ก
4) ร้าน Ye Café
5) ร้าน Savana
6) ร้านยักไหล่
7) ร้านลับลับ ณ บ้านพี่อ๋ ู
8) ร้านย่างเนย คลองหก
9) ร้านป.แป้งหมูกระทะ
10) ร้านเล้งซิ่ง
ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารพื้นที่ตาบลคลองหก อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1) รู ปแบบการให้ บริการก่ อนและระหว่ างสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
ร้านอาหารในพื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ในช่วงก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคโควิด-19 พบว่า มีรูปแบบการให้บริ การโดยไม่ได้จากัดจานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การ การจัดโต๊ะรับ
ลูก ค้าเป็ นไปตามขนาดของพื้ น ที่ ในร้ าน โดยที่ ลู กค้าสามารถเลื อกนั่งโต๊ ะรั บ ประทานอาหารได้ตาม
ความชอบ ส่ ว นการวางแผนเรื่ องของจ านวนพนัก งานได้มี ก ารก าหนดจานวนพนัก งานให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับจานวนโต๊ะลูกค้า และการให้บริ การของพนักงานมีความใกล้ชิดกับลูกค้า เช่น การคอยดูแล
เปลี่ยนเตาย่างให้ลูกค้า ซึ่ งในสถานการณ์ปกติน้ นั พบว่า บางร้านอาหารมีการกาหนดให้ลูกค้าใส่ ถุงมือใน
การตัก อาหารอยู่ก่ อ นการเกิ ดสถานการณ์ โควิด -19แล้ว (เจ้าของร้ านย่างเนย คลองหก, สั ม ภาษณ์ 1
พฤศจิกายน 2564) รวมถึงมีบริ การขายเหล้าปั่นและบริ การดนตรี สด (เจ้าของร้านSAVANNA, สัมภาษณ์
1 พฤศจิกายน 2564) ส่ วนช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 พบว่า มีรูปแบบการ
ให้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยเริ่ มจากภาครัฐได้ออกนโยบายจากัดจานวนลูกค้าที่ เข้าใช้
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บริ การภายในร้าน ส่ งผลให้จานวนโต๊ะอาหารต้องถูกลดจานวนลง และจานวนพนักงานได้ถูกปรับลดจานวนลงอีก
ด้วย อีกทั้งการบริ การจะเน้นมาตรการความปลอดภัย โดยมีการรักษาระยะห่ างของโต๊ะอาหาร และระยะห่ างของ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การภายในร้านอาหาร (เจ้าของร้านYe’ Cafe, สัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายน 2564) ในขณะที่บางร้าน
ได้ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารภายในร้านเป็ นการบริ การส่ งอาหารแบบ Delivery แทนที่ (เจ้าของร้านโทนี่
สเต็ก, สัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายน 2564) และสาหรับร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์หมูกระทะได้มีการปรับรู ปแบบจาก
การนัง่ ทานอาหารที่ร้านเป็ นการซื้อกลับบ้าน (เจ้าของร้านป้าซ่าหมูกระทะ, สัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายน 2564)
2) เวลาเปิ ดและปิ ดร้ านอาหารในช่ วงก่อนและระหว่างสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
เวลาเปิ ดและปิ ดของร้านอาหารในพื้นที่ ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ก่อนการเกิดสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 พบว่า ร้านอาหารส่ วนใหญ่เปิ ดให้บริ การในช่วงเวลาหลัง 12.00 น. เป็ นต้นไป และปิ ด
ให้บ ริ ก ารในช่ วงเวลา 20.00 – 00.00 น. ในขณะที่ ร้านลับ ลับ ณ บ้านพี่ อ๋ ู เปิ ดให้บริ ก ารเร็ วกว่าร้านอื่น ในเวลา
10.00 น.
เวลาเปิ ดและปิ ดของร้านอาหารในพื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ร้านเล้งซิ่ ง ร้านยักไหล่ และร้านลับลับ ณ บ้านพี่อ๋ ู เปิ ดให้บริ การเวลาเดิ ม แต่ปิด
บริ การเร็ วขึ้น ส่ วนร้านล็อกเดิม ร้านโทนี่ สเต็ก ร้านSAVANNA และร้านย่างเนย คลองหก ได้ปรับเวลาเปิ ดและปิ ด
บริ การเร็ วขึ้น ในขณะที่ร้าน Ye’ Café และร้านป.แป้งหมูกระทะ มีเวลาเปิ ดและปิ ดบริ การเหมือนเดิม
3) จานวนลูกค้ าของร้ านอาหารช่ วงก่ อนและระหว่ างสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
จานวนลูก ค้าของร้ านอาหารในพื้ นที่ ตาบลคลองหก จังหวัดปทุ ม ธานี ก่ อนการเกิ ดสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า มีจานวนลูกค้าเข้าใช้บริ การรับประทานอาหารภายในร้านจานวนมาก เนื่องจากทาเล
ที่ ต้ งั ของร้ านอาหารอยู่ใกล้ส ถานศึ ก ษา และอยู่ภายในแหล่ งชุ มชน แม้ว่าบางเดื อนจะมี ปริ มาณลูก ค้าน้อย แต่ก็
สามารถประคับประคองธุรกิจให้ดาเนินต่อไปได้เป็ นปกติ
จานวนลูกค้าของร้านอาหารในพื้นที่ ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ในช่วงระหว่างสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 พบว่า ในช่ วงแรกนั้ น ภาครั ฐได้อ อกนโยบายจากัดจ านวนลู ก ค้าและมี ก ารประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลให้จานวนลูกค้าลดลงเป็ นจานวนมาก
4) มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของร้ านอาหาร
มาตรการป้ องกันความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ของร้านอาหารในพื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี
ในช่วงระหว่างการเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 พบว่า ร้านอาหารได้ปฏิบตั ิตามมาตรการของ
ทางภาครัฐ โดยการจัดโต๊ะอาหารแบบเว้นระยะห่ าง และรับลูกค้าในปริ มาณที่จากัด เพื่อป้ องกันการแออัดภายใน
ร้านอาหาร (เจ้าของร้านป้ าซ่ าหมูกระทะ, สัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายน 2564) นอกจากนี้ ยงั มีบริ การตรวจวัดอุณหภูมิ
(เจ้าของร้าน Ye’Cafe, สั ม ภาษณ์ 1 พฤศจิ ก ายน 2564) และบริ ก ารวางแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในร้าน
สาหรับลูกค้า
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5) การปรับตัวของธุรกิจร้ านอาหารในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
การปรับตัวของธุ รกิจร้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 พบว่า จากนโยบายของ
ภาครัฐที่จากัดการเข้าใช้บริ การ และนโยบายเรื่ องการห้ามนั่งรับประทานภายในร้านอาหารนั้นทาให้ตอ้ งเปลี่ยน
รู ป แบบการดาเนิ นธุ รกิ จ เป็ นการขายอาหารและเครื่ องดื่ มแบบนากลับบ้าน โดยผ่านช่ องทางตัวแทน Delivery
สาหรับการจัดส่ งนอกพื้นที่ตาบลคลองหก แต่ถา้ หากจัดส่ งภายในบริ เวณใกล้เคียงนั้น พนักงานของร้านจะนาส่งเอง
(เจ้าของร้านยักไหล่ , สัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายน 2564) ในด้านการสั่งอาหารและเครื่ องดื่ ม ได้เปิ ดช่ องทางการสั่ ง
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ หรื อทาง Facebook ของร้านอาหาร ในขณะที่บางร้านได้ใช้กลยุทธ์ในการขายอาหาร
พร้ อ มทานในรู ป แบบ Boxset (เจ้า ของร้ า นย่างเนย คลองหก, สั ม ภาษณ์ 1 พฤศจิ ก ายน 2564) นอกจากนี้ ยัง
ดาเนินการปรับลดจานวนพนักงานลงตามสภาวะเศรษฐกิจของร้าน เนื่ องจากจานวนลูกค้าลดลง เพื่อให้ร้านอาหาร
ยังคงดาเนินต่อไปได้
อภิปรายผล
ธุ รกิจร้านอาหารในพื้นที่ ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ส่ วนใหญ่ มีทาเลที่ ต้ งั คือ ซอยพรธิ สาร 27 ซอย
บัญชา-ปราณี อุทิศ ซอยคลองหกตะวันออก 8 ซอยคลองหกตะวันออก 10 และซอยคลองหกตะวันออก 12 ซอย
ทั้งหมดนี้ เป็ นธุ รกิ จร้านอาหารขนาดเล็กจนถึ งขนาดกลาง เปิ ดบริ ก ารขายอาหารและเครื่ องดื่ มให้กับ กลุ่มลูกค้า
นัก ศึ ก ษาเป็ นหลัก ซึ่ งสถานศึ ก ษาในบริ เวณใกล้เคี ย ง ได้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี และ
มหาวิทยาลัยอีสเทิ ร์นเอเชี ย นอกจากนี้ ยงั มี กลุ่ม ลูกค้าที่ เป็ นประชาชนที่ อาศัยในบริ เวณตาบลคลองหก จากการ
ศึกษาวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อการจัดการของ
ธุรกิจร้านอาหาร พื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ตาบล
คลองหกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งด้านปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
สาหรับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก เห็นได้จากธุ รกิจร้านอาหารจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรการจากภาครัฐ เช่น การ
จากัดจานวนลูกค้าที่เข้าใช้บริ การ การประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นให้เลื่อนเวลาปิ ดร้านเร็ วขึ้น เป็ นต้น การจากัด
จานวนลูกค้าดังกล่าวส่ งผลให้จานวนลูกค้าลดลง เนื่องจากต้องจากัดให้ลูกค้าเข้าใช้บริ การภายในร้านได้ตามขนาด
พื้นที่ของร้านที่สามารถรองรับได้ และไม่สามารถเปิ ดให้บริ การลูกค้าได้เป็ นจานวนมากในครั้งเดียวได้ และจากการ
ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่ จัง หวัด ปทุ ม ธานี ได้ส่ ง ผลให้ ร้านอาหารในพื้ น ที่ ต าบลคลองหกมี ค วาม
จาเป็ นต้องปิ ดร้ านเร็ วขึ้ น ท าให้ ผ ลประกอบการของร้ านอาหารไม่ ไ ด้เป็ นไปตามที่ ผูป้ ระกอบการคาดหวัง ไว้
ในขณะที่ผลกระทบจากปั จจัยภายใน พบว่า จากการที่จานวนลูกค้าลดลงส่ งผลต่อรายได้ของร้านอาหารที่ลดลง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาวดี ธงภักดิ์และสันติธร ภูริภกั ดี (2564)ได้กล่าวว่า จากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส
โควิดทั้ง 3 ระลอก ทาให้ร้านอาหารประสบปั ญหาจานวนลูกค้าที่ลดน้อยลงจากเดิม ลูกค้าขาดความเชื่ อมัน่ ในการ
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ออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน ส่ งผลให้ร้านอาหารมีรายได้ลดน้อยลง สิ่ งเหล่านี้ทาให้เงินทุนหมุนเวียนภายใน
ร้านขาดสภาพคล่อง จึงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายภายในร้านอาหาร รวมถึงการลดจานวนพนักงานลง หรื อเลิก
จ้างพนักงาน เพื่อให้ธุรกิจร้านอาหารยังคงดาเนินต่อไปได้
วัตถุประสงค์ที่ 2) เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการธุ รกิจร้านอาหาร พื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19นั้นทาให้ธุรกิจร้านอาหาร
ต้องให้ความสาคัญกับการปรับกลยุทธ์ในการให้บริ การเป็ นอย่างมาก ผูป้ ระกอบการร้านอาหารได้เริ่ มวางแผน
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า โดยการเปลี่ยนรู ปแบบการให้บริ การจากเดิมเป็ นการขายอาหารและเครื่ องดื่มภายในร้าน
และเปิ ดให้ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้บริ การภายในร้านอาหารได้ ต้องเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบการซื้ ออาหารและเครื่ องดื่ม
แบบนากลับบ้านเท่านั้น ส่วนร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ (Buffet) เปลี่ยนรู ปแบบการขายเป็ นจานเดี่ยว (A La Carte)
เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนภายในร้าน และรักษาฐานลูกค้าเก่าของร้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของกัญญาณัฐ เทียมทัด
และคณะ (2564) ได้กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการขายอาหารของร้านโคขุนอินดี้ โพนยางคา หัวหิ น จากการ
ขายแบบบุฟเฟต์ (Buffet) เป็ นการขายอาหารแบบเป็ นจาน (A La Carte) เป็ นการดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคที่มีใจรักในการ
รับประทานอาหารแบบปิ้ งย่างได้กลับมาบริ โภค ส่ วนในด้านกลยุทธ์ระยะยาวพบว่า ร้านอาหารได้เปิ ดช่องทางการ
จัดจาหน่ ายในรู ปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น Facebook YouTube หรื อแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหาร เป็ นต้น ทาให้
ร้านอาหารมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ร้านอาหารยังเกิดการปรับตัวในเรื่ อง
ของมาตรฐานความสะอาด และความปลอดภัย เพื่ อสุ ขอนามัย และความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมี ม าตรการก าหนดให้ ลู ก ค้าที่ ม าใช้บ ริ ก ารสวมแมสเข้าร้ านทุ ก ครั้ ง และมี จุด วัด
อุณหภูมิ แจกเจลแอลกอฮอล์ต้ งั อยูบ่ ริ เวณหน้าร้านอาหาร ซึ่งนับได้วา่ เป็ นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
สรุปผล
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 นับ เป็ นสถานการณ์ ที่ เกิ ด ผลกระทบต่อการจัด การธุ รกิ จ
ร้านอาหารในทุกด้าน การรู ้จกั รับมือของผูป้ ระกอบการจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการบริ หารจัดการธุ รกิจร้านอาหารให้
สามารถด าเนิ น กิ จการต่ อ ไปได้ ทั้งนี้ ไม่ ใช่ เพี ย งแต่ ผู ป้ ระกอบการที่ จะต้องพยุ งกิ จการของตน แต่ภ าครั ฐ ควร
กาหนดนโนบายที่เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจร้านอาหารทุกประเภท และให้ความช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน เพื่อไม่ให้
ผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารนั้นกระจายเป็ นวงกว้างเกินไป
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึ ก ษา ผูว้ ิจยั พบว่าผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านอาหารควรมี แผนส ารองส าหรั บ การค้าขาย การ
หมุนเวียนเงินสด การดูแลพนักงาน การเก็บรักษาวัตถุดิบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็ นการรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการ
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2. จากการศึกษา ผูว้ ิจยั พบว่าผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร
ให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น และใช้บริ การช่องทางการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพัฒนาคิดค้น
สูตรอาหารใหม่จากวัตถุดิบเดิมที่มีอยู่แล้วภายในร้านอาหาร เพื่อกระตุน้ ยอดขาย และสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่เป็ นกาลังใจและสนับสนุ นให้การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้
ด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าของร้านอาหารทุกร้านในพื้นที่ตาบลคลองหก จังหวัดปทุมธานีที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าไปขอ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีต่อ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ บัณ ฑิ ต กรณี ศึก ษา : แขนงวิช าการจัดการทั่วไป สาขาวิช าการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูส้ าเร็ จการศึกษาแขนงวิชาการ
จัดการทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปี การศึกษา
2562 จานวนทั้งสิ้ น 63 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และเป้ าหมายเมื่อสาเร็ จการศึกษาต้องการ
ทางานที่มนั่ คง 2) ความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค่า เฉลี่ ย 3.89 คื อ ด้านวัดและประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน รองลงมา คื อ ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านการพัฒ นา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านรายวิชาในหลักสูตร และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการทัว่ ไป
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Abstract
The study was a survey research. It aimed to investigate graduates' The Satisfaction of Graduates towards
Business Administration Program : Case Study in General Management Field of Study, Faculty of Business
Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The population were 63 graduates from
General Management Program, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra
Nakhon in the academic year of 2019. The research instrument employed to collect data was a questionnaire. The
statistics included percentage, mean, and standard deviation (S.D.).
The findings were as followed: 1) Most of the respondents were female and had the target of having a
stable job after graduation. 2) The graduates’ satisfactions towards Business Administration Program are high in
average (3.89). They include measurement and evaluation; lecturers; graduates’ desired attributes development;
program’s courses; and learning-teaching contributing factors respectively.
Keyword : Satisfaction, Courses of Modern, General Management
บทนา
การผลิตและการพัฒนากาลังคนระดับสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการกาลังคน
ในการพัฒนาประเทศให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบบัณฑิตทั้งด้านคุณภาพและปริ มาณ
เพื่อแสดงถึงความสามารถของบัณฑิตว่ามีความรู ้ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพได้ รวมถึงจริ ยธรรมที่จะ
ทาให้คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมดีข้ นึ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นที่พึงประสงค์ของหน่วยงานทั้ง
ในด้า นความรู ้ วิ ช าชี พ และการด ารงความเป็ นอยู่ ใ นสั ง คมส่ ว นรวม จึ ง เป็ นภารกิ จ ที่ ส าคัญ ของสถาบั น
ระดับ อุดมศึกษาในการที่จะยกระดับ แรงงานให้มีคุณ ภาพและทักษะสู งเพี ยงพอในอนาคต เพื่อให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ทาให้สถาบันการศึกษาเห็นความสาคัญในการผลิตบัณฑิต เพื่อสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและท้อ งถิ่ น ที่ มี แนวโน้ม สู ง ขึ้ น การเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 เน้น ให้ ผูเ้ รี ย นมี ทัก ษะ ความรู ้
ความสามารถเพี ย งพอส าหรั บ การเรี ย นตลอดชี วิ ต ประกอบด้ ว ยทั ก ษะความสามารถในการผลิ ต ผลงาน
ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร ความรู ้ความสามารถด้านดิจิทลั และความคิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวจัดการความ
สลับซับซ้อนของเหตุการณ์ การคิดขั้นสู งอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้กล่าวถึงการเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ คนในสังคมไทยทุก
ช่วงวัย มีทกั ษะความรู ้ และความสามารถเพิ่มขึ้น โดยมีการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ให้สนับสนุ นการเจริ ญ
เติม โตของประเทศ กาหนดให้มี การยกระดับ คุณ ภาพการศึ กษาและการเรี ยนรู ้ให้มี คุ ณ ภาพเท่ าเที ยมและทั่วถึ ง
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ทักษะดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการจัดการศึกษา
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คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษาออกเป็ น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี 7 สาขาวิ ช า ได้แก่ สาขาวิ ช าการบัญ ชี สาขาวิ ช าการเงิ น สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศ สาขาวิ ช า
ภาษาอัง กฤษธุ รกิ จ สาขาวิช าธุ รกิ จระหว่า งประเทศ สาขาวิช าการตลาด และสาขาวิช าการจัด การ โดยเฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการ ได้จดั ทาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจ (บธ.บ) 4 ปี จาแนกตามแขนงวิชา ประกอบด้วย แขนงวิชาการ
จัดการทัว่ ไป แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ในทาง
ปฏิ บ ั ติ พ บว่ า ทุ ก หลั ก สู ตรจะก าหนดปรั ช ญาและวัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งต้องมีการประเมินหลักสู ตรตาม
ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. กาหนด ด้านผลการดาเนิ นงานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดย
กาหนดให้มีการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร โดยคณะ
ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตรต้องดาเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เพื่ อเป็ นตัวชี้ วดั คุ ณ ภาพของหลัก สู ตรนั้น ๆ ซึ่ งเมื่ อใช้
หลักสู ตรไปได้ระยะหนึ่ ง จะต้องมีการประเมินหลักสู ตร เพื่อทบทวนถึงความครอบคลุม ความทันสมัย เกี่ยวกับ
คุณภาพของหลักสู ตร ผูป้ ระเมินหลักสู ตร ในสถาบันอุดมศึกษาอาจเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้หลักสู ตร ซึ่งประเมินเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบระบบการบริ หารจัดการหลักสู ตร ปรับปรุ งคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่
กาหนดให้ทุกหลักสู ตรต้องมีการพัฒนาให้ทนั สมัย แสดงดัชนีดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยทุก ๆ
5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่ งเป็ นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552)
จากประเด็ น ดัง กล่ าวข้างต้น คณะผูว้ ิ จัย จึ งสนใจที่ จะศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษา ที่ มี ต่ อ
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต กรณี ศึ กษา : แขนงวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลที่ได้จากการศึกษานาไปพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรบริ หารธุรกิจ
บัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครต่อไป
(เว้น 1 บรรทัด)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาที่ มี ต่อความพึ งพอใจหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต
กรณี ศึกษา : แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
2. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต กรณี ศึก ษา : แขนง
วิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูส้ าเร็ จการศึกษา แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชา การจัดการ
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปี การศึกษา 2562 จานวนทั้งสิ้ น 63 คน
2. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ลักษณะของเครื่ องมือ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม เรื่ องความพึงพอใจของ
ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาที่ มี ต่อหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต แขนงวิ ช าการจัดการทั่วไป สาขาวิ ช าการจัดการ คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นจากการทบทวนแนวคิ ดทฤษฏี
วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกรอบความคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ด้วยการสารวจข้อมูล 5 ด้าน คือ ด้านรายวิชาในหลักสู ตร ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน ด้านปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน และด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรมีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด
2.2 การหาคุณภาพของเครื่ องมือ มีข้นั ตอนดังนี้
2.2.1 การหาค่ า ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ สร้ างเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม
ของภาษา เรื่ องความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุรกิจ บัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิ ช าการจัด การ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยอาศัย ดุ ล ยพิ นิ จของ
ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาเป็ นรายข้อว่าแต่ละคาถามมี ความสอดคล้องกับเนื้ อหา (พวงรั ตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 117) ซึ่ ง
ผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นว่าคาถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
2.2.2 หาค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยน าแบบสอบถามเรื่ อ งความพึ งพอใจของผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาด (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 200) สรุ ปค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามที่ ใช้ทดสอบ ได้ค่าความเชื่ อมั่น
เท่ากับ 0.97
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้นั ตอนดังนี้
3.1 คณะผูว้ ิจยั จัดเตรี ยมแบบสอบถาม เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกลับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์จากผูส้ าเร็ จการศึกษา ด้วยโปรแกรม Google Form
3.3 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของแบบสอบถามแล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อสรุ ปและอภิปรายผล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล และลงรหัสข้อมูล เพื่อ
นามาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสาเร็ จรู ป ดังนี้
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4.1 นาแบบสอบถามของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล มาวิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าร้อยละตามตัวแปรอิสระ
4.2 ตรวจให้คะแนนข้อคาถามความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ บัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตัวแปรตาม
4.3 นาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรมาแจกแจง และวิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าร้อยละ
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
5.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยค่าร้อยละ ตามตัวแปรอิสระ
5.2 วิเคราะห์ขอ้ คาถามความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษา ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามตัวแปรตาม
5.3 วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะด้วยค่าร้อยละ
5.4 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถาม โดยใช้
สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 117)
5.5 วิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ของครอนบาด (ล้วน สาย
ยศ และอังคณา, 2538 : 200)
สรุปผล
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมประมวลผลสาเร็ จรู ป ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูส้ าเร็ จการศึกษา พบว่า ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ใช้ในการศึกษา
วิจยั ครั้งนี้ จานวน 63 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และเป้าหมายเมื่อสาเร็ จการศึกษา ต้องการการทางานที่มนั่ คง
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
บัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ด้วยการสารวจข้อมูล 5 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต โดยภาพรวม
1.
2.
3.
4.
5.


3.82
3.98
4.03
3.73
3.96
3.92

ความพึงพอใจหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ด้านรายวิชาในหลักสูตร
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รวม
2009


0.72
0.75
0.67
0.85
0.64
0.75

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผูส้ าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิตโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากคือ ด้านวัดและประเมินผล
การเรี ยนการสอน ( = 4.03) รองลงมาคือ ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ( = 3.98) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ( = 3.96) ด้านรายวิชาในหลักสู ตร ( = 3.82) และด้านปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน ( = 3.73)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านรายวิชาในหลักสู ตร ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านรายวิชาในหลักสู ตรโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก คือ รายวิชามีประโยชน์ต่อการ
นาไปประกอบอาชี พ รองลงมาคือ รายวิชาเหมาะสมกับพื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน เนื้ อหาในรายวิชาเหมาะสมกับ
จานวนหน่วยกิต เนื้ อหาในรายวิชามีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง และรายวิชาเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการเรี ยน ตามลาดับ
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านอาจารย์ผสู ้ อนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก คือ ผูส้ อนมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับ
ความเป็ นอาจารย์ รองลงมาคือ มีการวางแผนเตรี ยนการสอนล่วงหน้า มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษามีส่วน
ร่ วมได้คิดวิเคราะห์ในกิจกรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม รับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีหรื อ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม ดาเนิ นการสอนตรงตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุม
เนื้ อหาวิชา มีความรู ้ในเนื้ อหารายวิชาสามารถถ่ายทอดความรู ้ได้เป็ นอย่างดี ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับเนื้ อหารายวิชาที่เรี ยน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่ วมเพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
มีความรู ้ ทักษะ สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง และมีความรอบรู ้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ ตามลาดับ
ด้ า นการวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนการสอน ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจ
ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก คือ มีการเปิ ดเผยคะแนนที่ได้จากการวัดผล รองลงมาคือ มีการวัดและประเมินผลเป็ นไปตาม
ระเบียบและข้อตกลงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า การวัดประเมินผลมีความชัดเจนและยุติธรรม การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนการสอน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาตนเอง
ตามลาดับ
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรี ยนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก คือ
มีงานวิจยั วิทยานิ พนธ์ สาหรับการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ต่อนักศึกษา รองลงมาคือ มีหนังสื อ
ตารา สาหรับการค้นคว้าอย่างเพียงพอ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ต่อนักศึกษา สภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยนโดยรวม (เช่น
ความสะอาด แสงสว่าง เป็ นต้น) มี สถานที่ ทากิ จกรรม นั่งอ่านหนังสื อเหมาะสมเพียงพอ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ของ
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นักศึกษา มีระบบสารสนเทศเหมาะสม เพียงพอ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ต่อนักศึกษา สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรี ยน
โดยรวม (เช่น ความสะอาด ความร่ มรื่ น เป็ นต้น) และห้ องเรี ยนมี อุป กรณ์ เหมาะสม เพี ยงพอ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้
ต่อนักศึกษา ตามลาดับ
ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ตที่ พึ ง ประสงค์ ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจ
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านความรู ้
ด้านคุณ ธรรม จริ ยธรรม) ด้านทักษะทางปั ญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากผูส้ าเร็ จการศึกษา ส่ วนใหญ่ได้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต คื อ ควรเพิ่ ม รายวิ ช าที่ มี ก ารใช้โปรแกรมที่ ท ัน สมัย สามารถใช้ได้จริ งในสถาน
ประกอบการ จัดสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ส ร้ างบรรยากาศทางวิชาการ จัดหาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสาหรับการเรี ยนการสอนให้เท่าเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนา ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา
แสดงความคิดเห็ นเพิ่มขึ้น จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี นากิจกรรมและสื่ อการสอนที่
ทัน สมัย มาใช้ป ระกอบการเรี ยนการสอนเพิ่ ม ขึ้ น ปรั บ ปรุ งรายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นัก ศึ ก ษาได้รับ ประสบการณ์
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในอนาคต จัดหาวิทยากรหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษา
เพิ่มขึ้น เพิ่มการเรี ยนรู ้โปรแกรมพื้นฐานให้เกิดความเชี่ ยวชาญ เพื่อนาไปใช้กบั งานจริ ง จัดทัศนศึกษา เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์และมุมมองใหม่ เพิ่มการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง ปรับปรุ งเนื้ อหา
ในรายวิชาให้ทนั สมัยตรงตามความต้องการของภาคธุ รกิจ ให้คาแนะนาในการเลือกสถานประกอบการเพื่อออก
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ตามลาดับ
อภิปรายผล
ความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึกษี่มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป สาขาวิชา
การจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษา พบว่า ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนี้
1. ด้านรายวิชาในหลักสู ตร ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก
รายวิชามี ป ระโยชน์ ต่อการนาไปประกอบอาชี พ รายวิชาเหมาะสมกับ พื้ นฐานความรู ้ ของผูเ้ รี ยน และเนื้ อหาใน
รายวิชาเหมาะสมกับจานวนหน่วยกิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษมะณี การิ นทร์ และคณะ (2558 : 39-46) ได้
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า ด้านรายวิชาในหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่ องจากรายวิชามีประโยชน์ต่อการนาไปประกอบอาชีพ รายวิชาเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการเรี ยน และ
เนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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2. ด้านอาจารย์ผสู ้ อน ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผูส้ อนมี
บุค ลิกภาพที่ ดีเหมาะสมกับความเป็ นอาจารย์ มี การวางแผนเตรี ยมการสอนล่วงหน้ามี การจัดกิจกรรมที่ เน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่ วมได้คิดวิเคราะห์ในกิจกรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรมรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน และมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเกษ
มะณี การิ นทร์ และคณะ (2558 : 39-46) ได้ศึกษาความพึ งพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีต่อหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผูส้ อนมี ความรู ้ในเนื้ อหาวิชาที่สอนเป็ นอย่างดี ผูส้ อนมีความ
เป็ นกันเอง ให้คาแนะนาและรับฟังความคิดเห็น ผูส้ อนมีการเตรี ยมการสอนล่วงหน้า
3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เนื่ องจากอาจารย์ผูส้ อนมี ก ารเปิ ดเผยคะแนนที่ ไ ด้จากการวัดผล การวัดและประเมิ นผลเป็ นไปตาม
ระเบี ยบและข้อตกลงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า และการวัดประเมินผลมีความชัดเจนและยุติธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (2559 : บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย
ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายต่อคุณภาพหลักสู ตร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากการวัดและประเมินผลเป็ นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กาหนดไว้ล่วงหน้า การวัดและประเมินผลมีประสิ ทธิภาพยุติธรรม มีการจัดการข้อ
ร้องเรี ยนของนักศึกษา และการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. ด้านปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เนื่ องจากมีงานวิจยั วิทยานิ พนธ์ หนังสื อ ตารา สาหรับการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรี ยนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสงสว่าง เป็ นต้น) มีสถานที่ทากิจกรรม นั่งอ่านหนังสื อเหมาะสม มีระบบ
สารสนเทศเหมาะสม เพียงพอ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(2561 : 41-50) ได้ศึกษาการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรบรรณรักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่าด้านสื่ อ เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่สาหรับจัดการเรี ยนการสอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่ องจากห้องสมุด มีความเหมาะสม สภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยนโดยรวม (เช่น ความสะอาด การ
ถ่ายเทอากาศ แสง เป็ นต้น) การใช้อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนอย่างคุม้ ค่า ระบบสารสนเทศเหมาะสม เอื้ อต่อการ
เรี ยนรู ้และพอเพียงต่อนักศึกษา
5. ด้านพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผูส้ าเร็ จการศึกษาส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านความรู ้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้าน
ทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลาดับ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2561 : 41-50) ได้ศึกษาการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
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หลักสู ตรบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า ด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุดทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรั บผิดชอบ ด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของผูส้ าเร็ จการศึ กษาที่มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการ
จัด การทั่วไป สาขาวิ ช าการจัด การ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ผู ว้ ิ จัย ขอ
เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ด้านรายวิชาในหลักสู ตร ควรปรับปรุ งเนื้ อหาในรายวิชาให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยยุค Thailand 4.0 (เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม : Value-Based
Economy)
2. ด้านอาจารย์ผูส้ อน ควรมีความรอบรู ้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการปั จจุบัน ควรมีการเชิ ญ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่ วมจัดการเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความรู ้ ทักษะ สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้จริ ง ตลอดจนควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะกับเนื้อหารายวิชาที่เรี ยน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพิม่ ขึ้น
3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน อาจารย์ผสู ้ อนควรแจ้งข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาตนเองของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยน
การสอนเพิ่มขึ้น
4. ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน สถานศึกษาควรจัดห้องเรี ยนให้มีอุป กรณ์การเรี ยนการสอนที่
เหมาะสม เพียงพอ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรี ยนโดยรวมให้มีบรรยากาศที่
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ เช่น ความสะอาด ความร่ มรื่ น เป็ นต้น
5. ด้านพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาจารย์ผสู ้ อนควรเน้นการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ ได้ดว้ ยความกรุ ณาจากคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น สาขาวิชา
การจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ ทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผูส้ าเร็ จการศึกษา
แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปี การศึกษา 2562
ที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตารา และงานวิจยั ทุกท่าน ที่คณะผูว้ ิจยั
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ได้นามาใช้อ้างอิ ง จนท าให้งานวิจยั ฉบับ นี้ สาเร็ จลุล่วง ไปด้วยดี สุ ดท้ายนี้ คณะผูว้ ิจยั หวังอย่างยิ่งว่าคุณค่ าของ
งานวิจยั เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อทุกท่าน ที่นาไปใช้ เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
เอกสารอ้างอิง
เกษมะณี การิ นทร์ , รัชนี กร บวรชาติ และณัฐวุฒิ ชูขวัญ. (2558). การศึ กษาความพึ งพอใจของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่มีต่อหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ [งานวิจยั ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
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พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์. (2549). การศึ กษาแนวโน้ มเพื่ อการวิจัยและพัฒนาการศึ กษาสาหรั บอนาคต. ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ภนิดา ชัยปัญญา. (2541). แนวคิดความพึงพอใจ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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บทคัดย่อ
ปั จจุ บ ันเทคโนโลยีเข้ามามี บ ทบาทในการดาเนิ นชี วิต เทคโนโลยีใหม่ เกิ ดขึ้นมาเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการ นาฬิกาอัจฉริ ยะ หรื อ Smart Watch เป็ นอุปกรณ์ เสริ มกับโทรศัพท์ที่ได้รับความนิ ยม นาฬิกาอัจฉริ ยะยัง
จัดเป็ นกลุ่มเครื่ องประดับที่ใช้ควบคู่กบั สมาร์ตโฟนโดยส่ งคาสั่ง สามารถใช้วดั ชีพจร บันทึกการออกกาลังกายต่างๆ
และยังสามารถใช้ในการแจ้งเตือนโดยส่ งข้อความโดยตรงออกจากนาฬิกาที่ เชื่อมต่อกับมาร์ตโฟนทาให้ผใู ้ ช้มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น การแข่งขันในตลาดนาฬิกาอัจฉริ ยะมีการแข่งขันกันหลายรู ปแบบทั้งด้านคุณภาพและราคา
เมื่อทาการศึกษาการสั่งซื้อสิ นค้าออนไลน์ โดยการศึกษาการซื้อขายโดยข้อมูล ETDA ที่ทาการศึกษาสิ นค้าออนไลน์
พบว่าการสั่งซื้อปริ มาณสิ นค้าออนไลน์มียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1)
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา รายได้ ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้ากลุ่ม
นาฬิกาอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาคร (2) คุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ความภักดี การรู ้จกั การรับรู ้คุณภาพ
ความคุม้ ค่า ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ากลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาคร (3) เพื่อ
ศึกษาการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ได้แก่ การตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหาบนอินเทอร์ เน็ต การตลาดเพื่อการย้าความ
สนใจ การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต การตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ากลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จานวน
400 ตัวอย่างจาก 3 อาเภอ 9 ตาบล โดยใช้วิธีการแบบการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก ช่วงความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
โดยมี นัยสาคัญ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ด้านอาชี พ ระดับ การศึ กษา ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
นาฬิ กาอัจฉริ ยะ เพี ยงด้านการรับ รู ้ปั ญหา ส่ วนรายได้ คุณ ค่าตราสิ นค้าและการสื่ อสารการตลาด ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาอัจฉริ ยะ ทั้งการรับรู ้ปัญหา การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสมุทรสาคร
คาสาคัญ: การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ นาฬิกาอัจฉริ ยะ การตัดสิ นใจ
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Abstract
Presently technology have role in the way of living and those new technology have made for response
the need. Smart Watch is additional part of smart phone that have a popularity. It is classified as the accessory for
the smart phone that could input the command, take the pulse, record exercise, notification from the watch and
this make the users are more comfortable. The study on purchasing of this product online from ETDA source
found that the product has order online increase rapidly. The objectives of this research are to study how (1)
personal factors such as gender, age, occupation, education, and income, (2) brand value (3) as well as online
marketing communication affect consumers' decisions to buy a smartwatch in Samut Sakhon province. Samples
of 400 were drawn from 3 districts, nine communities in Samut Sakhon province under the convenience method.
A statistical analysis done under a 95 percent confidence interval had a significance of 0.05. The results suggest
that personal factors such as occupation and education affect the consumer buying decision of smartwatches.
Furthermore, brand value and online marketing communication substantially affect consumer’s decision to buy a
smartwatch in Samut Sakhon, since the problems are recognition, information search, alternative assessment, and
decision making.
Keywords: Online Marketing Communication, Smart Watch, Decision making
บทนา
ปั จจุ บ ันเทคโนโลยีเข้ามามี บ ทบาทในการดาเนิ นชี วิต เทคโนโลยีใหม่ เกิ ดขึ้นมาเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการได้เข้ามาแก้ปัญหาหรื ออานวยความสะดวกสบายในการดาเนิ นชีวิตของมนุษย์ให้ดีข้ นึ และยังมีบทบาทมาก
ขึ้นในชี วิตประจาวัน โดยจุ ดที่ เปลี่ ยนแปลงมากที่ สุ ดในการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษ ย์ นั้นคือ เมื่ อคอมพิ วเตอร์ และ
โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เข้ามามีบทบาทในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และยังสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ
ให้ ม นุ ษ ย์ เช่ น การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ การสื่ อ สารกัน ด้ว ยอิ น เทอร์ เน็ ต การค้น หาข้อ มู ล ที่ ร วดเร็ ว และ
สะดวกสบายมากขึ้น และการสร้างสังคมออนไลน์ หรื อโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ที่เป็ นตัวกลางเชื่อมโยง
สังคมเข้าด้วยกัน และยังเป็ นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรื อการนาเสนอสิ่ งต่างๆ ให้บุคคลอื่นๆ รับรู ้ได้ตลอด
24 ชัว่ โมง การที่เทคโนโลยีสมาร์ตโฟนได้พฒั นาก้าวหน้าไปอย่าง รวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาระบบการขนส่ ง
ในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้การค้าขายออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้
อุปกรณ์เสริ มต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับสมาร์ ตโฟนที่ให้มนุ ษย์ดาเนิ นชี วิตได้สะดวกสบายมากขึ้นมี ความนิ ยมมากขึ้น
ตามลาดับ
นาฬิกาอัจฉริ ยะ หรื อ Smart Watch เป็ นอุปกรณ์เสริ มกับโทรศัพท์ที่ได้รับความนิ ยม นาฬิกาอัจฉริ ยะยัง
จัดเป็ นกลุ่มเครื่ องประดับที่ใช้ควบคู่กบั สมาร์ ตโฟนโดยส่ งคาสั่ง สามารถใช้วดั ชีพจร บันทึกการออกกาลังกายต่าง
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และยังสามารถใช้ในการแจ้งเตือนโดยส่งข้อความโดยตรงออกจากนาฬิกาที่เชื่อมต่อกับมาร์ ตโฟน ทาให้ผใู ้ ช้มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น โดยปั จจุบนั ยอดจาหน่ ายนาฬิกาอัจฉริ ยะ มีอตั ราการเติบโตมาก พร้อมทั้งมีการแข่งขันของ
จานวนผูผ้ ลิตมากขึ้น และด้วยแนวโน้มความนิ ยมในการรักษาสุ ขภาพที่ได้รับความนิ ยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องใน
ปั จจุบนั ทาให้ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้นาฬิกาอัจฉริ ยะกันมากขึ้น โดยนาฬิกาอัจฉริ ยะได้ถูกผลิตออกมาหลายรุ่ น หลาย
แบบ โดยมีท้ งั ผูผ้ ลิตที่เป็ นผูน้ าทางด้านเทคโนโลยี อาทิ เช่น บริ ษทั Apple และจากผูผ้ ลิตอื่นเช่น Garmin, Samsung,
Lenovo, และ Pebble เป็ นต้น
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นจังหวัดที่มีขนาด 874 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่จงั หวัดใหญ่อะไร แต่กลับ
มี ป ระชากรอาศัย อยู่สู ง ถึ ง กว่า 510,511 คน แต่ ก ลับ เป็ นจังหวัด ที่ มี รายได้ต่ อหั ว สู งเป็ นอัน ดับ 9 ของประเทศ
(สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั , 2563) ท าให้เห็ นว่า แม้ว่าเป็ นจังหวัดเล็ก ๆ แต่เป็ นจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็ นแหล่ง
อุตสาหกรรมของประเทศ และเมื่อมีกลุ่มคนเข้ามาทางานเป็ นจานวนมาก แน่นอนว่าย่อมมีกิจกรรมอื่นตามมาเช่น
การออกกาลังกายของผูค้ นนั้นเอง

รู ปที่ 1.1 แสดงอันดับรายได้ต่อบุคคลของจังหวัดต่างๆ
ที่มา : www.govspending.data.go.th
ปั จจุบนั มีเว็บไซต์ของต่างประเทศใช้บริ การ สั่งซื้ อนาฬิ กาอัจฉริ ยะในรู ปแบบการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์
มากมาย รวมทั้งให้บริ การซื้ อขายจากตัวแทนในประเทศไทย จึงทาให้บรรยากาศการซื้อขายเกิดการแข่งขันกัน
อย่างสู งมาก นอกจากนั้นเว็บไซต์ต่างๆนาเสนอ กลยุทธ์ทางสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่ ให้บริ การการสั่งซื้ อ ให้ขอ้ มูล
ลูกค้าทางออนไลน์ ทาให้เว็บไซต์ของบริ ษทั ผูข้ ายมีการขยายการเติบโตด้านการให้บริ การมากขึ้นตามไปด้วย
การแข่ ง ขัน ในตลาดนาฬิ ก าอัจ ฉริ ย ะมี ก ารแข่ ง ขัน กั น หลายรู ป แบบทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพและราคา เมื่ อ
ท าการศึ ก ษาการสั่ ง ซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ โดยการศึ ก ษาการซื้ อขายโดยข้อมู ล ETDA ที่ ท าการศึ ก ษาสิ น ค้า
ออนไลน์ พบว่า การสั่งซื้ อปริ มาณสิ นค้าออนไลน์ มียอดการสั่งซื้ อที่ เพิ่ มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จะเห็นได้ว่า
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ตลาด E-commerce ของประเทศไทยแสดงให้ เห็ น การเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมู ล ค่ า ของตลาดเพิ่ ม ขึ้ น
ผูป้ ระกอบการต่ า งๆ ได้น าเสนอสิ น ค้า เข้าสู่ ต ลาดออนไลน์ การน าเสนอสิ น ค้าผ่านตลาด E-commerce
กลายเป็ นตลาดหนึ่งที่ผปู ้ ระกอบการเลื อกที่จะนาสิ นค้าเข้าไปให้บริ การ ซึ่ งจะพบสิ นค้ากลุ่มต่างๆมากมาย ทั้ง
สิ นค้าอุปโภค บริ โภค และกลุ่มสิ นค้าเทคโนโลยี
ดังภาพ 1.2 แสดงข้อมู ลการค้าออนไลน์ ต้ งั แต่ ปี 2557-2560 โดยเฉพาะเมื่ อเกิ ดวิกฤต Covid-19 ในปี
2563 ตลาดการค้าออนไลน์ได้ปรับตัวสู งขึ้นอย่างทวีคูณ

รู ปที่ 1.2 แสดงมูลค่าการค้าออนไลน์และอัตราการเติบโตของตลาด E-commerce
ที่มา : https://www.thumbsup.in.th/e-commerce-thailand-etda-2016-growth
การตลาดสมาร์ ตโฟนมีการเติบโตขึ้นของแบรนด์สินค้าใหม่ที่เข้ามาทาการแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงการ
เพิ่มขึ้นของผูใ้ ช้บริ การ ทาให้มองเห็นถึงตลาดและพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆเข้ามาแข่งขันในตลาด สมาร์ ตโฟนมากขึ้น
นาฬิ ก าอัจฉริ ยะ (Smart Watch) เป็ นอุป กรณ์ ที่ ร่วมกัน หรื อควบคู่กับโทรศัพ ท์ส มาร์ ตโฟนท าให้มี อัตราเติ บ โต
สอดคล้องกันไป นาฬิกาอัจฉริ ยะ (Smart Watch) มีคุณสมบัติสามารถรับการแจ้งเตือน จากโทรศัพท์ สามารถบันทึก
สถิติขอ้ มูลการออกกาลังกาย สถิติหรื อค่าสถานะต่างๆด้านสุ ขภาพ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ การบันทึกและวัด
การก้าวเดิน รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลของสุ ขภาพด้านอื่นๆอีกมากมายตามฟั งก์ชนั ที่มีของนาฬิ กานั้นๆ ทาให้
ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นอันเนื่ องมาจากแนวโน้มความนิ ยมในด้านการรักษาสุ ขภาพและจากเศรษฐกิ จโลกในยุค
ดิจิทลั
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รู ปที่ 1.3 แสดงการเติบโตของตลาด Smart watch
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประกอบด้วย 1) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัย คุณค่าของตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาคร 3) เพื่อศึกษาการสื่ อสาร
การตลาดรู ปแบบออนไลน์ ที่ส่งผลต่อ การซื้อสิ นค้าออนไลน์ กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาคร
สมมติ ฐานการวิจัยประกอบด้วย 1) ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ แตกต่ างออกไป ส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกัน 2) คุณค่าของตราสิ นค้า ได้แก่ ความ
ภักดี การรู ้จกั การรับรู ้ คุณภาพ และความคุม้ ค่าของตราสิ นค้าที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาคร ที่แตกต่างกัน 3) การสื่ อสารการตลาดรู ปแบบที่
แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ก ลุ่ม นาฬิ กาอัจฉริ ย ะ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุท รสาคร
แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดวิจัย
1.ลักษะประชากรศาสตร์
- เพศ ป
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้

การตัดสินใจซื้อนาฬิ กาอัจฉริยะ
- การรับรู ้ปัญหา (Problem
Recognition)
- การค้นหาข้อมูล (Information
search)
- การประเมินทางเลือก
(Evaluation of alternative)
- การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision)
- พฤติกรรมหลังการซื้อ
(Post purchase behavior)

2. ด้ านคุณค่ าตราสิ นค้ า
- ความภักดีในตราสิ นค้า
- การรู ้จกั ตราสิ นค้า
- การรับรู ้ในคุณภาพ
- ความคุม้ ค่าของตราสิ นค้า
ที่มา : Aaker, D.A. (1991)

ที่มา : Kotler and Keller (2012)

3. การสื่ อสารการตลาดแบบออนไลน์
- การตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต
- การตลาดเพื่อการย้าความสนใจ
- การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
- การตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์
- การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : นิวฒั น์ ชาตะวิทยากูล. (2010)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยการตัดสิ นใจซื้ อ คุณค่าตราสิ นค้า การสื่ อสารการตลาดแบบ
ออนไลน์และ ลักษะประชากรศาสตร์ สื บชาติ อันทะไชย ( 2552) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ 5 กระบวนการ คือ การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) ที่ผูบ้ ริ โภคจะต้องตระหนักว่า
ความต้องการของตนเองเป็ นอย่างไร และความต้องการดังกล่ าว จะเริ่ มต้นมาจากแรงผลัก ดันอย่างไร ที่ ม าจาก
ประสบการณ์ และจากเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ ประสบพบว่า หลังจากนั้น ผูบ้ ริ โภคก็จะแสวงหาข่าวสาร (Information
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Search)เพื่อศึกษาว่า สิ นค้าและบริ การที่ ตนเองต้องการนั้นเป็ นอย่างไร ทั้งทางบวกและทางลบอันจะส่ งผลทาให้
ผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)ว่าจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การอย่างไร และหาก
ผู ้บ ริ โ ภคมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ แล้ว (Purchase Decision) ก็ จ ะพิ จ ารณาว่ า ภายหลัง จากที่ ซ้ื อ สิ น ค้า และบริ ก ารนั้ น
พฤติกรรมหลังซื้ อ (Post Purchase Behavior) หรื อว่าพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่ซ้ื อมาเป็ นอย่างไร และ
หากเกิ ด ความพึ ง พอใจ ผู บ้ ริ โภคก็ จ ะซื้ อ สิ น ค้าและบริ ก ารนั้ น ต่ อ ไป Asker (1991,1996) ได้แ บ่ งการคุ ณ ค่ าตรา
สิ น ค้าออกเป็ น 4 มิ ติ ได้แก่ ความตระหนัก ถึ งตราสิ น ค้า (Awareness), การรั บรู ้ คุณ ภาพ (Perceive Quality) การ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า (Association) และความภักดีต่อตราสิ นค้าได้ให้ความหมายทั้ง4มิติดงั นี้ 1) ความตระหนักถึง
ตราสิ นค้า “ความตระหนักถึง" หมายถึง การที่ผูบ้ ริ โภคมีความสามารถในการจดจาที่เกิดจากความ สานึ กได้โดย
ตนเองซึ่ งสิ่ งที่จดจาได้น้ นั จะมีท้ งั ชื่อและตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของสิ นค้า และการบริ การ ประเภทใดประเภทหนึ่ งได้
2)การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพ การสร้ า งตราสิ น ค้าไม่ เพี ย งแต่ จะต้อ งมี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ รู้ จัก ในทางที่ ดี แล้ว อี ก ทั้ง ยัง ต้อ งให้
ความสาคัญกับคุณภาพของสิ นค้าอีกด้วย ซึ่งจะสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความ ตั้งใจที่จะจ่ายใน
ราคาที่สูงขึ้น 3) ความเชื่อมโยงตราสิ นค้า การรับรู ้ถึงตัวตนของตราสิ นค้าหรื อการสร้างปัจจัยเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า
คือ การที่สร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของผลิตภัณฑ์เช่นคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรื อคุณประโยชน์แล้วเชื่ อมโยง สิ่ งนั้นให้
ผูบ้ ริ โภครับ รู ้ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใด และเป็ นที่ ยอมรับกันในกลุ่มเป้ าหมาย 4)ความภัก ดีต่อตราสิ นค้า คือ
ความเหนี ยวแน่ นของ ผูบ้ ริ โภคต่อตราสิ นค้าซึ่ งมี ผลต่อการซื้ อสิ นค้านั้น ถ้ามี ความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้าสู งจะ
เรี ยกได้วา่ มีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้า ทาให้ตราสิ นค้าขององค์กรนั้นมีคุณค่าและมีความหมายเชิงบวกในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภคช่องทางออนไลน์เป็ นช่องทางที่สามารถสร้างโอกาสให้กบั ธุรกิจได้อย่างมาก นิวฒั น์ ชาตะวิทยากูล (2553)
กล่าวว่าหลักสาคัญอยูท่ ี่การเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 1) Website หรื อเว็บไซต์
เครื่ องมือเบื้ องต้นสาหรั บผูป้ ระกอบการที่ ตอ้ งการทาดิจิทลั มาร์ เก็ตติ้ง(Digital Marketing) เพราะการมีเว็บไซต์ก็
เปรี ยบเหมือนมีหน้าร้านค้าที่จะได้แนะนาสิ นค้า และทาการซื้อขายผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย เป็ นจุดศูนย์กลางของสื่ อ
อื่ น ๆ 2)Search Engine Optimization (SEO) หรื อ การใช้ค าน าศัพ ท์ใ นการค้น หาคื อ วิธี ก ารปรั บ แต่ งเว็บ ไซต์ ซึ่ ง
รวมถึ งการปรั บปรุ งเนื้ อหาและการเพิ่ม ลิ งก์ที่มี คุณภาพมายัง เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บ ไซต์ติดอยู่ในอันดับ ต้น ๆ บน
Search Result Page 3) Email Marketing หรื อ การท าการตลาดผ่านอี เมลหรื อการใช้ข้อมู ล ผ่านอี เมลเป็ นการท า
การตลาดทางตรง (Direct Mall) ในรู ป แบบอี เมล เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ เก่ าแต่ ย งั สามารถใช้ไ ด้ดี และเครื่ องมื อนี้ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ เรี ย กได้ว่า มี ประสิ ท ธิ ภ าพมาก มี ก ารใช้ต้น ทุ น ที่ ต่ าเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สื่ อ ประเภทอื่ น 4) Content
Marketing คือ การทาการตลาดโดยสร้างคอนเทนต์ ในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็ น เนื้ อหา วิดีโอ หรื ออินโฟกราฟ
ฟิ ค เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้าหมาย และกระตุน้ ให้เกิด การแชร์ทาให้เกิดการจดจาตราสิ นค้า 5) Remarketing
Tool via Retargeting หรื อการใช้เครื่ องมือที่ใช้ช่วยในการทาการตลาดสาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่มีการรับรู ้สินค้าและ
บริ การ เหล่านั้นอยู่แต่เดิมแล้ว โดยมีวตั ถุประสงค์ในการติดตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในการกระตุน้ และย้าการจดจา
ตราสิ นค้า
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วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ สิ น ค้ากลุ่ ม นาฬิ ก าอัจ ฉริ ย ะ ของผู ้บ ริ โ ภคในจัง หวัด
สมุทรสาครผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณสาหรับการศึกษาและได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือคือ ผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชาย และเพศหญิง ในจังหวัดสมุทรสาครที่เคยซื้อสิ นค้าออนไลน์ ประมาณ
510,000 คน (ศูนย์โฆษณา Facebook, 2563)กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973) ก าหนดระดับ ความเชื่ อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 5% จะได้ก ลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
ขอบเขตด้านเนื้ อหาคื อศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ก ลุ่ ม นาฬิ ก าอัจฉริ ย ะของ
ผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งประกอบด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์ การสื่ อสารทางการตลาดออนไลน์ และ
คุณค่าตราสิ นค้า
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอปด้วย 1) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ค่าดัชนี
ความสอดคล้อ งระหว่า งข้อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC) และการ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach's Coefficient
Alpha) 2) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)คือค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยใช้สูตร 3) สถิติที่ใช้
สาหรับทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
สู ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบ ส่ วนที่ 1 ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ข องผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้อ มู ล ด้านคุ ณ ค่าของตราสิ น ค้า ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการ ซื้อกลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ และ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลด้านการสื่ อสารการตลาดออนไลน์
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุ ปว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 51.2 และ 48.8
ตามล ากับ กลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี อายุ 21-40ปี คิดเป็ นร้ อยละ 76.5 อาชี พ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 47.5 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือ ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
76.8 รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างคือ 15,001-30,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 55.5
ผลการศึกษาสรุ ปความคิดเห็น 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของตราสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ ความคุม้ ค่าในตราสิ นค้า ความภักดีในตรา
สิ นค้า การรับรู ้ในคุณภาพ และการรู ้จกั ตราสิ นค้า 1.1)ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความภักดีในตราสิ นค้า อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้านเรี ยงตามลาดับดังนี้ ท่านมีประสบการณ์เลือกซื้ อสิ นค้าในตราสิ นค้าเดิม รองลงมาท่านเล่าประสบการณ์
ที่ดีต่อการใช้งานของท่าน และท่านมีความรู ้สึกดีต่อตราสิ นค้าที่ท่านเลือก 1.2)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรู ้จกั ตรา
สิ นค้าอยูใ่ นระดับมากทุกด้านเรี ยงตามลาดับดังนี้ ท่านสามารถให้ขอ้ มูลกับตราสิ นค้าที่ท่านใช้แก่ผอู ้ ื่นได้ รองลงมา
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ท่านรู ้ประวัติความเป็ นมาของตราสิ นค้า และท่านจดจาตราสิ นค้าได้ เช่น โลโก้ สี รู ปร่ าง 1.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การรั บ รู ้ ในคุ ณ ภาพ อยู่ในระดับ มากทุ ก ด้าน เรี ยงตามล าดับ ดังนี้ นาฬิ ก าอัจฉริ ยะของท่านสามารถวัดค่าชี พ จร
รองลงมา นาฬิกาอัจฉริ ยะของท่านสามารถรับสายและโทรออกได้ และนาฬิกาอัจฉริ ยะของท่านสามารถเชื่อมต่อ
กับ สมาร์ ตโฟน และ Social Media ต่างๆของท่านได้ 1.4) ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ ความคุ้มค่าในตราสิ นค้า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามลาดับดังนี้ ผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชนั การใช้งานครบครัน รองลงมา ผลิตภัณฑ์มีการเลือกใช้
วัสดุที่ดีและมีคุณภาพ และ ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสม
2) คิดเห็ นเกี่ยวกับด้านการสื่ อสารการตลาดออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงตามลาดับดังนี้ การตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ การตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหาบน
อินเทอร์ เน็ต การโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และ การตลาดเพื่อการย้ าความ
สนใจ 2.1)ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การตลาดผ่านเครื่ อ งมื อ ค้น หาบนอิ น เทอร์ เน็ ต อยู่ในระดับ มากทุ ก ด้าน เรี ย ง
ตามลาดับดังนี้ ท่านเข้าชมเว็บไซต์อนั ดับแรกของการค้นหา รองลงมาการค้นหาตรงและถูกต้องต่อความต้องการ
และเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ 2.2)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการย้ าความสนใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรี ยงตามลาดับดังนี้ มีการเสนอโปรโมชันที่ได้ส่วนลดมากกว่าเดิม รองลงมา พบเห็นสิ นค้าที่สนใจในเว็บไซต์ต่างๆ
และพบเห็นสิ นค้าบ่อยกับสิ นค้าที่เคยค้นหา 2.3)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรี ยงตามลาดับดังนี้ ป้ายโฆษณามีความน่าสนใจ รองลงมา ป้ ายสิ นค้ามีการวางตาแหน่งที่เห็นได้ง่าย และ
ป้ายสิ นค้าให้ขอ้ มูลครบถ้วน 2.4)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ มี
กิ จ กรรมที่ ใ ห้ เข้า ร่ ว มผ่ า น Social media เช่ น Facebook Instagram Twitter Line และอื่ น ๆ อยู่ ใ นระดับ มากคื อ
สามารถติดต่อสื่ อสารกับผูด้ ูแลผ่าน Social media เช่น Facebook Instagram Twitter Line และอื่นๆ ได้เลยและเห็น
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media เช่น Facebook Instagram Twitter Line และอื่นๆ 2.5) ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ มีการนาเสนอโปรโม
ชัน รองลงมา มีการนาเสนอสิ นค้าใหม่ และมีการนาเสนอสิ นค้าที่ตนกาลังสนใจ
3 )ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิ กาอัจฉริ ยะอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้
ท่านมีความจาเป็ นต้องใช้นาฬิกาอัจฉริ ยะเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของท่าน ท่านรับรู ้ถึงปัญหาถึง
ปัญหาการใช้งานต่างของนาฬิกาอัจฉริ ยะ ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับวัสดุอุปกรณ์ของนาฬิกาอัจฉริ ยะ ท่านรู ้สึกพึงพอใจ
กับฟังก์ชนั ของนาฬิกาอัจฉริ ยะ ท่านทาการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริ ยะ ในด้านราคา ท่านทาการประเมิน
ข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริ ยะในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ท่านทาการแสวงข้อมูล เกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริ ยะเกี่ยวกับฟังก์ชนั
ท่านรับรู ้ถึงความจาเป็ นในการตัดสิ นใจซื้ อนาฬิกาอัจฉริ ยะ ท่านทาการแสวงข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริ ยะมากกว่า
หนึ่ งตราสิ นค้า ท่านตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าหลังจากเปรี ยบเที ยบราคา ท่านตัดสิ นใจซื้ อ สิ นค้าหลังจากเปรี ยบเทียบ
ฟังก์ชนั ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับราคาของนาฬิกาอัจฉริ ยะ ท่านทาการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริ ยะในด้าน
ฟังก์ชนั ท่านทาการแสวงข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาอัจฉริ ยะในแหล่งต่างๆ
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ผลการทดสอบสมมติฐานได้ผลลัพธ์ยอมรับทั้ง3สมมติฐานซึ่งประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่ วนบุค คลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ กลุ่ม นาฬิ ก าอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภค
จังหวัดสมุทรสาครแตกต่างกันเป็ นเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เพศกับอายุเท่านั้นที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน 2)ผล
การวิเคราะห์คุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ความภักดีในตราสิ นค้า การรู ้จกั ตราสิ นค้า การรับรู ้ ในคุณภาพ และความคุม้ ค่า
ของตราสิ นค้าที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์กลุ่มนาฬิ กาอัจฉริ ยะของผูบ้ ริ โภคจังหวัด
สมุทรสาครในด้านต่างๆ เป็ นไปตามสมมติฐาน 3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการสื่ อสารการตลาดออนไลน์มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะได้แก่ การตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต การตลาด
เพื่อการย้าความสนใจ การโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต การตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ และการตลาดผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาครเป็ นไป
ตามสมมติฐาน
วิจารณ์ผล
1) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ ย มี ผ ลต่ อการการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิ จยั ของ ณฤทธิ์ ปาลรุ จิพ ร (2558)ที่ ไ ด้ศึกษา
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อนาฬิกาอัจฉริ ยะของประชากร ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ที่
มีระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยที่ต่างกันทาให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ นาฬิกาอัจฉริ ยะมีความแตกต่าง
กัน 2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้า ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การรู ้จกั ตราสิ นค้า การรับรู ้ในคุณภาพ และ ความ
คุม้ ค่าในตราสิ นค้า มี ผลต่อการการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มิ่ งขวัญ ศรี ทอง (2558) ที่ได้ศึกษา
ปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ ออุ ป กรณ์ ส วมใส่ ใ นรู ป แบบสายรั ดข้อมื อของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่า ในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ทาจากวัสดุที่มีคุณภาพ ตราสิ นค้ามี
ความน่ าเชื่ อถือ ด้าน วัสดุที่ใช้การประกอบเครื่ องและในด้านตราสิ นค้ามี ชื่อเสี ยงและเป็ นที่ นิยมดีไซน์ทันสมัย
ขนาด รู ปทรง และการออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญในเรื่ องของความ
แม่นยา (Accurate) ในการตรวจจับ สัญญาณหรื อวัดผลของอุปกรณ์ รวมถึ ง สามารถกันน้ าได้ (Water resistance)
ด้านเทคโนโลยีและอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ สวมใส่ ในรู ปแบบสายรัดข้อมือของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อ ปริ มณฑล ปริ มณฑล ในด้านของการมีจอภาพในตัวอุปกรณ์สวมใส่ มีระบบ
สั่นและเสี ยงในการแจ้ง เตือน มีระบบหน้าจอแบบสัมผัส รวมถึงเรื่ องการมีแอพพลิเคชัน (Application) หลากหลาย
ให้ใช้งาน เพื่อให้ผูส้ วมใส่ สามารถรวบรวมความสามารถหลายๆอย่างไว้บนอุปกรณ์ชนิ ดเดียวได้ และมีอุปกรณ์
หรื ออะไหล่ให้เลือกหลากหลาย เช่น สามารถเปลี่ยนสี ของสายรัดข้อมือได้ เพื่อให้ผสู ้ วมใส่สามารถ เลือกสวมใส่ให้
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เหมาะกับ แต่ล ะกิ จกรรมในชี วิตประจาวัน 3) ผลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ระหว่างการสื่ อการตลาดออนไลน์ ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์กลุ่มนาฬิกาอัจฉริ ยะ ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาครพบว่า
การรู ้จกั ตราสิ นค้า การรับรู ้ในคุณภาพ และ ความคุม้ ค่าในตราสิ นค้า มีผลต่อการการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ มิ่งขวัญ ศรี ทอง (2558) ที่ ได้ศึกษา ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) ในรู ปแบบสายรัดข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
พบว่า ด้านการจัดจาหน่ ายและการให้บริ การ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์สวมใส่ ในรู ปแบบสายรัดข้อมือ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล อาจเนื่ องมาจากการจัดจาหน่ าย การให้ขอ้ มูลของพนักงาน
ขายณ จุดขาย และการบริ ก ารหลังการ ขายของอุปกรณ์ ส วมใส่ ในรู ป แบบสายรั ดข้อมื อเป็ นสิ่ งที่ กลุ่ ม ตัวอย่าง
พิจารณา ว่าเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่ผจู ้ ดั จาหน่ายจะต้องมีให้และกลุ่มตัวอย่างสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ สิ นค้า
จากแหล่งอื่นๆได้ เช่น เว็บไซต์ หรื อ สื่ อโซเชียลมีเดีย เป็ นต้น ปั จจัยนี้ กลุ่มตัวอย่างจึงพิจารณา ให้ความสาคัญน้อย
และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อุปกรณ์ สวมใส่ (Wearable
Device) ในรู ปแบบสายรัดข้อมือของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อปริ มณฑล เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ หรื อ สื่ อโซเชียลมีเดีย หรื อมีการค้นหา ข้อมูลด้วยตนเองแล้ว การโฆษณาและประชาสัมพันธ์จึง
ไม่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างมากนัก
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บทคัดย่อ
ความมุ่งหวังในครั้งนี้เพื่อศึกษา ปัจจัยสาคัญในการตัดสิ นใจซื้อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53.25 มีอายุ 20-30
ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.25 สถานะภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 62.00 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 54.75
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 รายได้มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.75 ผลการศึกษา
ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื้ อ ปลาสลิ ด บางบ่ อ ในมุ ม มองของผู บ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
สมุทรปราการ จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อปลา
สลิดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้าน
กระบวนการ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านราคา ด้านบุคลากรและด้านผลิตภัณฑ์
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยในแต่ละด้า นที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยการทดสอบค่าสถิติ Chi-Square ที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ ที่ 95 % ได้ค่า Sig ที่ ระดับ 0.05 พบค่าความสั มพันธ์ ดังนี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์พบว่า รสชาติ และกลิ่ น มี
ค่าเฉลี่ย (Sig 0.01) กับสิ นค้ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มีค่าเฉลี่ย (Sig 0.01, 0.05, 0.03 ตามลาดับ) ส่ งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อ และสิ นค้ามีให้เลือกหลายขนาด(ขนาดปลาสลิด) ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ อย่างมีนัยยะ
ทางสถิติที่ 0.05 ด้านราคาพบว่า ราคาสู งเมื่อเทียบกับการแปรรู ปปลาแบบเดียวกันมีค่าเฉลี่ย (Sig 0.05, 0.03, 0.00,
0.04 ตามลาดับ)กับราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีค่าเฉลี่ย (Sig 0.01, 0.04 ตามลาดับ) ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ ออย่างมี นัยยะทางสถิ ติที่ 0.05 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายพบว่า สถานที่ขายใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ มี
ค่าเฉลี่ย (Sig 0.04)ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ และหน้าร้านจัดจาหน่ายน่าเชื่อถือไม่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั ยะทางสถิติที่ 0.05 ด้านการส่ งเสริ มการขายพบว่า การจาหน่ายปลาสลิดที่เลี้ยงจากแหล่งอื่น
ในราคาถูกมีค่าเฉลี่ย (Sig 0.02) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และได้รับคาแนะนาจากผูจ้ าหน่ ายกับมีส่วนลดและของ
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แถมจากผูจ้ าหน่ ายไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนัยยะทางสถิติที่ 0.05 ด้านบุคลากรพบว่า ผูจ้ าหน่ายมีความ
เชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย (Sig 0.04)ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและผูจ้ าหน่ ายอัธยาศัยดีไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนัยยะทางสถิติที่ 0.05 ด้านกระบวนการพบว่า ผูจ้ าหน่ายมีการห่ อและบรรจุปลาสลิดให้อย่างดี
เพื่ อป้ องกันกลิ่ นออกสู ้ ภายนอกและผูจ้ าหน่ ายมี ก ารนาผลิ ตภัณ ฑ์ให้ผูซ้ ้ื อทดลองชิ ม ไม่ ส่ งผลต่ อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั ยะทางสถิติที่ 0.05 ด้านองค์ประกอบทางกายภาพพบว่า ร้านจาหน่ายปลาสลิดมีความสะอาด
ถูกสุขอนามัยมีค่าเฉลี่ย (Sig 0.05, 0.01 ตามลาดับ)ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ และมีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ให้
ลูกค้าดู เช่น การตากปลาสลิดบนแผงตากปลาไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ออย่างมีนยั ยะทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ปลาสลิด พฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Abstract
Presently This research aims to study significant factors influencing consumers’ purchasing decisions
of Bang Bo gourami fish in Samut Prakan province. Samplings are female 53.25 percents, age 20-30 years old
57.25 percents, married 62 percents, graduate with bachelor degree 54.75 percents, working in private enterprise
36.5 and income above 20,000 baht 91.75 percents. Personal factors have no effect on consumers buying Bang
Bo gourami fish in Samut Prakan province. However, the results show that marketing mix affects consumers
buying Bang Bo gourami fish overall by a moderate level. Furthermore, channel distribution, process, promotion,
physical factors, price, personnel, and products have effects from the most to least by order. Statistics are tested
with Chi-Square analysis at a 95% confidence interval with a significant level of 0.05. The results are Personal
factors have no effect on consumers buying Bang Bo gourami fish in Samut Prakan province. Product, taste,
scent, and well-known brands affect consumers' buying decisions, while the gourami assortment has no effects.
Price, gourami Bang Bo prestige price, and product value have an effect on the consumers’ buying decisions.
Personal factors do not affect consumers buying Bang Bo gourami fish in Samut Prakan province. Channel
distribution and shop locations near tourist destinations affect consumers’ buying decisions, while shop displays
have no effect. Promotion and substitute cheap gourami fish affect consumers’ buying decisions, while sales
personnel advise, discounts and gifts have no effects. Personnel and gourami fish sealed packaging also do not
affect consumer decisions. Personal factors do not affect consumers buying Bang Bo gourami fish in Samut
Prakan province. Process, well-designed packaging, and free trials also have no effects on the consumer buying
decision. Personal factors do not affect consumers buying Bang Bo gourami fish in Samut Prakan province.
Physical factors, like cleanliness and hygiene, affect the consumer buying decision while product process
demonstrations do not.
Keywords: Gourami Fish, Buying Behavior, Marketing Mix Factor
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บทนา
จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีการพัฒนาการด้านการเกษตร การประมง และอุตสาหกรรม
อาหารแปรรู ปแบบครบวงจรโดยมีการผลิตและแปรรู ปสัตว์น้ าที่มีความสาคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้ง
สัตว์น้ าทะเล และสั ตว์น้ าจืด สั ตว์น้ าจืดที่ ส าคัญและมี ชื่อเสี ยงโด่ งดังคือ “ปลาสลิ ด บางบ่ อ” แผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ.2561-2564 (ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ สุ กฤตาวัฒน์ บารุ งพานิช และ วิมลมณี รื่ นญาติ , 2563)
ปลาสลิด บางบ่อเป็ นสัตว์น้ าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจเป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย โดยมีการเพาะเลี้ยงและ
แปรรู ปใน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอบางบ่อ อาเภอบางพลี และ อาเภอบางเสาธง สาหรับการเพาะเลี้ยงปลา
สลิดมีการเพาะเลี้ยงมากที่สุดในอาเภอบางบ่อ สาหรับการแปรรู ปโดยส่ วนใหญ่จะเป็ น ปลาสลิ ดแดดเดียว และ
ปลาสลิดหอม ซึ่ งปลาสลิดหอมจะเป็ นปลาสลิดแปรรู ปที่มีรสชาติอร่ อยและมี ชื่อเสี ยงโด่งดังเป็ นที่ รู้จกั กันทัว่ ไป
การเพาะเลี้ยง ปลาสลิดบางบ่อในปัจจุบนั เหลือเนื้อที่ในการเพาะเลี้ยงจานวนน้อยลงจากเดิมเป็ นจานวนมาก จึงทา
ให้ผลผลิ ตปลาสลิดบางบ่อไม่เพียงพอต่อความต้องการตัดสิ นใจซื้ อในตลาด ด้วยเหตุน้ ี จึงมี การนาปลาสลิ ดนอก
พื้นที่ เช่นจาก สุ พรรณบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา เป็ นต้น มาขายในบางบ่อและยังคงใช้ชื่อว่า ปลาสลิดบางบ่อ ซึ่ง
รสชาติ และความอร่ อยจะแตกต่างไปจากปลาสลิดบางบ่อจึงทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกผิดหวังเมื่อซื้ อปลาสลิดจากบางบ่อ
ในบางครั้ง ผูว้ ิจยั มีความต้องการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการปลาสลิดบางบ่อทางด้านการตลาดเพื่อส่ งเสริ มการ
บริ โภคปลาสลิดบางบ่อให้เป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไป
ในปั จจุบนั พื้นที่การเลี้ยงปลาสลิดของชาวจังหวัดสมุทรปราการนั้นลดน้อยลง อันเนื่ องมาจากปั จจัย
หลายๆอย่างอาทิ เช่น การเติบโตของพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม หรื อ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้
สภาพน้ าไม่ดีเหมือนในอดีต ทาให้ชาวบ้านหันไปเลี้ยงสัตว์น้ าอื่นที่ได้ราคาดี และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ผขู ้ ายปลาสลิดหรื อผูเ้ ลี้ยงปลาสลิดบางราย ก็หนั มาเอาปลาสลิดจากที่อื่นเข้ามาขาย เช่น ปลาสลิด
จาก สมุทรสาคร จากสุ พรรณบุรี เป็ นต้น แต่ผูค้ นเหล่านี้ ยังคงใช่ชื่อ ปลาสลิดบางบ่อ เช่นเดิม จนเมื่อส่ งต่อถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค ด้วยรสชาติที่ไม่เหมือนในอดีต ทาให้ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้เองว่า ปลาสลิดที่ตนซื้ อไปนั้น
ไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อที่แท้จริ งทาให้ยอดขายปลาสลิด และความนิยมบริ โภคปลาสลิดบางบ่อนั้นลดลงอย่างเห็นได้
ชัด ด้วยเหตุปัญหานี้ ผูศ้ ึกษาจึงศึกษาเรื่ อง ปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดสมุทรปราการ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อปลา
สลิดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
(7P’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรปราการ
สมมติฐานการวิจยั ประกอบด้วย1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อสลิดแตกต่างกัน และ 2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปลาสลิด ส่ วนประสมทางการตลาด
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่าปลาสลิดเป็ นปลาน้ าจืดเศรษฐกิจที่
สาคัญอีกชนิดหนึ่ งของไทย นิยมแปรรู ปเป็ น ปลาแห้งหรื อปลาเค็ม โดยเกษตรกรจะเลี้ยงในบ่อดิน โดยฟั นหญ้าให้
เป็ นปุ๋ ยและเกิด แพลงก์ตอนเพื่ อเป็ นอาหารปลา โดยพื้ นที่ เลี้ ยงปลาสลิ ดที่ เป็ นที่ รู้จกั กันดี คือ อาเภอบางบ่อและ
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรี ยกว่า "ปลาสลิดบางบ่อ" (มสิ ริ ภู่ตระกูล นิ รมล เจริ ญสวรรค์ เมธี รัชตะ
วิศาล สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ และ สุ เมษ เลิศจริ ยพร, 2561). นอกจากนี้ ยงั มีอีกแหล่งหนึ่งที่เคยมีชื่อในอดีต คือที่
ตาบลดอนก ายาน อาเภอเมื องสุ พ รรณบุ รี จังหวัดสุ พ รรณบุรี แต่ ปั จจุ บ ันพื้ นที่ เลี้ ยงที่ ใหญ่ ที่ สุ ดอยู่ที่ อาเภอบ้าน
แพ้ว จัง หวัด สมุ ท รสาครมี ชื่ อ เรี ย กในภาษามลายู ว่ า “เซอปั ต ซี ย มั ” ภาษาอังกฤษเรี ย กว่า "ปลากระดี่ ห นั ง งู "
(Snakeskin Gourami) และมีชื่อเรี ยกในราชาศัพท์อีกว่า "ปลาใบไม้" ทั้งนี้ เนื่ องจากคาว่า "สลิด" เพี้ยนมาจากคาว่า
"จริ ต" พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงแนะนาให้เรี ยกปลาสลิดในหมู่ราชบริ พารว่ า "ปลาใบไม้"
เพราะทรงเห็ นว่ามีรูป ร่ างเหมือนใบไม้ (มสิ ริ ภู่ตระกูล นิ รมล เจริ ญสวรรค์ เมธี รัชตะวิศาล สุ พิ ศพรรณ วัจน
เทพินทร์ และ สุเมษ เลิศจริ ยพร, 2561).
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ปัจจุบนั ยังมีการเพาะเลี้ยงเป็ นปลาสวยงาม เช่นเดียวกับปลากระดี่นาง ปลากระดี่หม้อ และปลากระดี่
มุก อีกทั้งปลาสลิดเค็ม บางครั้งเรี ยกว่า ปลาสลิดเค็มแห้ง หรื อ ปลาสลิดตากแห้งจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรู ป
ที่ได้รับ ความนิ ยมสู ง มีราคาค่อนข้างสู ง มีกลิ่นหอมรสชาติอร่ อย ความหมายของปลาสลิดเค็มตามมาตรฐาน ปลา
สลิดแดดเดียวทอด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาปลาสลิดสดมาขอดเกล็ด ตัดหัว ควักใส้ ล้างให้สะอาด คลุก
กับเกลือหรื อแช่ในนาเกลือ แล้วทาให้แห้งโดยการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรื อจากแหล่งพลังงานอื่น แล้วทอด
ให้สุก (พรรณราย แสงวิเชียร มรกต กาแพงเพชร แววมยุรา คาสุ ข บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี ชริ นพร งามกมล และ
กันต์ติกมาฐ รัตนปริ ญญานุกูล, 2561)
การเลี้ยงปลาสลิดเป็ นอาชีพเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายทั้งนี้ เพราะปลาสลิดมีราคาดีสาหรับการเลี้ยง
ปลาสลิดที่นิยมกันจาแนกได้ เป็ น 4 ประเภทได้แก่ 1)การเลี้ยงปลาในบ่อ เป็ นการดัดแปลงบ่อเดิมที่เป็ นบ่อล่อปลา
มาเป็ นบ่อเลี้ยงปลาแบบถาวรขนาดบ่อก็ไม่แน่นอน ส่ วนความลึกก็อยู่ประมาณ 1.5 – 2.5 เมตร ซึ่งก็มีการเลี้ยงอยู่ 2
แบบคือการเลี้ยงแบบเดี่ยว เป็ นการเลี้ยงปลาสลิดเพียงอย่างเดียวและการเลี้ยงแบบรวมหรื อแบบประสม เป็ นการ
เลี้ยงปลาสลิดร่ วมไปกับการเลี้ยงปลาชนิ ดอื่นๆโดยเลือกปลาที่กินอาหารตามความลึกต่างระดับกันหรื อกินอาหาร
คนละประเภท โดยประโยชน์ร่วมกัน 2) การเลี้ยงปลาในร่ องสวนเป็ นการใช้เนื้ อที่ สวนให้เกิดประโยชน์โดยการ
เลี้ยงปลาในร่ องซึ่ งร่ องก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปตามความต้องการ ของผูเ้ ลี้ยงโดยทัว่ ไปจะมีขนาดกว้าง 2-3 เมตร
ลึก 1.5 เมตร ความยาวไม่จากัด 3)การเลี้ยงปลาในนาข้าว ควรเลี้ยงปลาสลิดในนาที่สามารถเก็บกักน้ าได้ประมาณ 4
– 6 เดือน และต้องมีน้ าขังอย่างน้อยประมาณ 30 เซนติเมตร ตลอดฤดูทานา เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีพ้ืนที่นา ตั้งแต่ 5 ไร่
ขึ้นไปมิ ฉะนั้นจะไม่คุม้ การลงทุ น เพราะจะต้องท าคันนาให้สูงกว่าเดิ ม 50 เซนติเมตร แล้วขุดคูรอบคันนากว้าง
ประมาณ 80 เซนติเมตร เพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยของปลา และควรมีบ่อรวมปลาอยู่มุมหนึ่ง มุมใดของนา โดยให้มีขนาด
กว้าง 3 - 5 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 1.5 เมตร ซึ่ งการปล่อยปลาเมื่อได้ ไถคราด และดานาไปแล้ว 10 วัน จึงปล่อยปลา
ได้ สาหรับปลาสลิดที่ปล่อยขนาด 5 - 7 เซนติเมตร อัตราการปล่อย 500 ตัว/ไร่ 4)การเลี้ยงปลาในนาปลาการเลี้ยง
แบบนี้ เป็ นการดัดแปลงจากการเลี้ยงปลาในนาข้าวเป็ นการเลี้ยงปลาสลิดอย่างเดียวไม่มีการปลูกข้าว โดยเริ่ มเลี้ยงที่
จ.สมุทรปราการซึ่ งก็มีเหตุผลมาจากการปลูกข้าว ต้องใช้ทุนสู งจึงได้หันมาเลี้ยงปลาอย่างเดียวการเลี้ยงปลาแบบนี้
ควรมีพ้นื ที่ต้ งั แต่ 5-10 ไร่ ข้ นึ ไปและจะต้องเสริ มคันนาให้สูงกว่าระดับเดิม 50 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เมตร
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รู ปที่ 1 แสดงภาพปลาสลิดและภาพร่ องสวนที่เลี้ยงปลาสลิด
(ที่มา : https://sites.google.com/site/plaslid005/)
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ และศุ ภร เสรี รัตน์ (2541)ได้ส รุ ป เกี่ ย วกับ แนวความคิ ดส่ วนประสม การตลาด
(Marketing Mix) หรื อ 7P’s ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการ
ของมนุษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ 2)
ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของ (Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบ
ระหวางคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา เขาจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การ
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึ งถึงคุณค่า ซึ่งเป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การในรู ปของ
เงินตรา เป็ นส่วนที่เกี่ยวกับ วิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการกาหนดราคา ต้องคานึงถึงคุณค่าที่
รับรู ้ (Perceived value) ในสายตาของ 3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านสถานที่ให้บริ การในส่ วนแรกคือการ
เลือกทาเล ที่ต้ งั (Location) ของธุรกิจบริ การมีความสาคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจบริ การที่ผูบ้ ริ โภคต้องไปรับ บริ การ
จากผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารในสถานที่ ที่ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารจัด ไว้เพราะท าเลที่ ต้ ัง ที่ เลื อกเป็ นตัวก าหนดกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ จะเข้ามา
ให้บริ การ ดังนั้น ที่ต้ งั จะมีความสาคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริ การแต่ละประเภท ใน
ส่ วนของช่องทางการจัดจาหน่าย (Channels) การกาหนดช่องทางการจัดจาหน่ายต้องคานึงถึง องค์ประกอบ 3 ส่ วน
ได้แก่ลกั ษณะของการบริ การความจาเป็ นในการใช้คนกลางในการจาหน่าย และลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบริ การนั้น
4) การส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสาคัญในการติดต่อ สื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมูล
ระหวางผูข้ ายและผูใ้ ห้บ ริ การ โดยมีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อแจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้ เกิดทัศนคติและพฤติก รรมการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดบริ การ
ในการส่ งเสริ มทางการตลาด 5) บุคคล (People) หรื อ พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการติดต่อแสวงหาลูกค้าการเสนอขาย เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจและตัดสิ นใจซื้อ 6) สร้างและนาเสนอ
ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสร้ า งคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality
Management: TQM) หรื อต้องแสดงให้เห็นคุณภาพของบริ การโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้เช่น ธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ตอ้ งพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer-Value
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Proposition) ไม่ว่าจะเป็ นด้านความสะอาด ความรวดเร็ วในการจาหน่า ยตัว๋ หรื อคุณประโยชน์อื่น 7) กระบวนการ
(Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วิธีการและงานที่ปฏิบตั ิ ในด้านการบริ การที่นาเสนอกับลูกค้า เพื่อ
มอบการให้บริ การอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทาให้ลูกค้า เกิดความประทับใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และศุภร เสรี รัตน์ (2541) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อไว้ 5 ขั้นตอน คือ 1)
การรั บ รู ้ ค วามต้องการ (Need Recognition) หรื อการรั บ รู ้ปั ญ หา (Problem Recognition) คือเมื่ อผูบ้ ริ โภคมี ค วาม
ต้องการหรื อยังไม่ตระหนักถึงความต้องการของตนเอง นักการตลาดต้องทาให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงความต้องการ เช่น
การชี้ ให้ เห็ นว่าผลิ ตภัณ ฑ์น้ ัน สามารถสนองความต้องการหรื อแก้ปั ญ หาของผูบ้ ริ โภคได้ 2) การค้น หาข้อมู ล
(Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้และตระหนักถึงความต้องการที่เกิดขึ้น ก็จะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร โดยเริ่ ม
จากการทบทวนความทรงจาของตนเอง ซึ่ งเป็ นการค้นหาข้อมูลจากภายใน หลังจากนั้นก็คน้ หาข้อมูลจากแหล่ง
บุคคล แหล่งการค้า แหล่งชุมชน 3)การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ข่าวสารที่ได้รับจะนามา
พิจารณาในการประเมินทางเลือกตราสิ นค้า หรื อยี่ห้อสิ นค้า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการมาก
ที่สุด 4)การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) การที่ ผูบ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ หรื อพัฒนาเป็ นความ
ตั้งใจซื้ อหรื อตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ต่างๆ 5)พฤติกรรมภายหลังการตัดสิ นใจซื้ อ (Post
Purchase Behavior) การเรี ยนรู ้ และทัศ นคติ เกิ ดขึ้นจากการใช้สิ นค้ายี่ห้อนั้น จึงเป็ นการประเมิ นผลภายหลังการ
ตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อซ้ าภายหลังในอนาคตถ้าผูบ้ ริ โภครู ้สึกพอใจจะเกิดการตัดสิ นใจซื้อซ้ า ๆ
แต่ถา้ ไม่พอใจก็จะไม่ซ้ือยีห่ อ้ เดิมอีก
วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิดบางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สมุทรปราการซึ่ งประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อที่วางจาหน่ายตามจุดต่างๆ ใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการแต่เนื่ องด้วยอาเภอที่ มีการผลิ ตและจาหน่ ายปลาสลิ ดมากที่ สุดได้แก่ อาเภอ บางพลี ณ
ตาบล บางพลี ใหญ่ บางแก้ว บางปลา และบางโฉลง ซึ่ งมี ป ระชากร ดังนี้ 65,486, 41,413, 31,208 และ 32,974
(ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ สุ กฤตาวัฒน์ บารุ งพานิ ช และ วิมลมณี รื่ นญาติ , 2563). ดังนั้น ประชากร ประมาน
171,081 คนเนื่ องจากทราบจานวนประชากรที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อที่แน่นอนจึงใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น โดยใช้สูตรในการคานวน (ธนินทร์ ศิลป์ จารุ , 2552 )จากการกาหนดระดับความเชื่อมัน่
ณ ระดับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง ดังนั้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มความเชื่อมัน่ ในการเก็บข้อมูล
ของแต่ละเขต การวิจยั ในครั้งนี้ จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อที่วางจาหน่ายตามจุดต่างๆ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มเป็ น 400 ตัวอย่าง
ขอบเขตเนื้ อหาที่ ศึกษา ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษา ประกอบด้วย 1)ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ ระดับ รายได้ 2)ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ สิ นค้าหรื อการ
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บริ การ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มขาย บุคลากร กระบวนการ และองค์ประกอบทางกายภาพ 3) ตัว
แปรตามคือกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ การตระหนักถึ งปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลื อก การ
ตัดสิ นใจซื้อ และ พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คะแนนมาหาค่ า เฉลี่ ย เป็ นมาตรวัด 5 ระดั บ ตาม Likert Scale (Best,1981) และ สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าณ (Inference
Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุ ปว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53.25 มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 57.25 สถานะภาพสมรส คิ ดเป็ นร้อยละ 62.00 ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คิด เป็ นร้ อยละ 54.75 อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 รายได้มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.75
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิด
บางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปั ญหา ด้านการ
ประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ ในส่ วนของด้านการค้นหาข้อมูล และ
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านราคา ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน ในด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
ในส่ วนของด้านการตระหนักถึ งปั ญหา ด้านการประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติ กรรมหลังการ
ตัดสิ นใจซื้อ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่ แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึ ง
ปั ญหา ในส่ วนของด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้าน
พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปั ญหา
ด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ ในส่ ว นของด้า นการค้น หาข้อ มู ล ด้า นการประเมิ น ทางเลื อ กการตัด สิ น ใจซื้ อ และด้า น
พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านบุคลากร ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหา ในส่ วนของ
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติกรรมหลังการ
ตัดสิ นใจซื้อ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
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ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจ
ซื้อ
ด้านองค์ประกอบ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่ แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปั ญหา และ
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ ในส่ วนของด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้ อ
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็ นราย
ปั จจัยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การตระหนักถึงปั ญหาและการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่ สุด
พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ออยู่ในระดับมาก การค้นหาข้อมูลและการประเมินทางเลือกในการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ น
ระดับน้อย ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าสมมติฐานที่1 ปัจจัยส่ วนบุคคล แตกต่างกัน ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อปลาสลิ ดไม่ แตกต่ างกัน ทั้ง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ ระดับ รายได้ ดังนั้นไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สมมติฐานที่2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ปลาสลิดแตกต่างกันเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีผลลัพท์ดงั นี้
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านสิ นค้ามี ชื่อเสี ย ง/เป็ นที่ รู้จกั ส่ งผลต่อ การตระหนัก ถึงปั ญ หา การประเมิ นทางเลือกการ
ตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
ราคา ด้านราคาสูงเมื่อเทียบกับการแปรรู ปปลาแบบเดียวกันและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ส่งผลต่อ การ
ค้นหาข้อมูล และการตัดสิ นใจซื้อ
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านสถานที่ขายใกล้กบั แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ส่งผลต่อ การตระหนักถึงปัญหา
การส่ งเสริ มการขาย ด้านได้รับคาแนะนาจากผูจ้ าหน่ ายและจาหน่ ายปลาสลิ ดที่ เลี้ ยงจากแหล่งอื่นใน
ราคาถูก ส่ งผลต่อกระบวนการตระหนักถึงปัญหา และการตัดสิ นใจซื้อ
บุคลากร ด้านผูจ้ าหน่ายมีความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อ การตระหนักถึงปัญหา
กระบวนการ ด้านผูจ้ าหน่ายมีการห่อและบรรจุปลาสลิ ดให้อย่างดีเพื่อป้ องกันกลิ่นออกสู ้ภายนอกและผู ้
จาหน่ ายมี การนาผลิตภัณฑ์ให้ผูซ้ ้ื อทดลองชิ ม ไม่ส่งผลต่อ การตระหนักถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมิ น
ทางเลือกการตัดสิ นใจซื้อ การตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
องค์ป ระกอบทางกายภาพ ด้านร้ า นจ าหน่ ายปลาสลิ ด มี ค วามสะอาด ถู ก สุ ข อนามัย ส่ งผลต่ อ การ
ตระหนักถึงปัญหา และพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
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วิจารณ์ผล
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิด บางบ่อในมุมมองของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
สมุทรปราการ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวไม่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อปลาสลิดบางบ่อ ของจังหวัดสมุทรปราการ
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อปลาสลิดบางบ่อ มีดงั นี้
ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สิ นค้ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อปลาสลิดของผูบ้ ริ โภค
เนื่ องจาก ในปั จจุบนั มีการนาปลาชนิ ดเดียวกันจากแหล่งอื่นมาทาการแปรรู ปเป็ นปลาสลิ ดหอม แต่ยงั คงใช้ชื่อเดิม
คือปลาสลิดบางบ่อ และขายอยูใ่ นแหล่งผลิตปลาสลิดของจังหวัดสมุทรปราการ และเมื่อผูบ้ ริ โภคซื้อไปรับประทาน
ปรากฎว่ ารสชาติ ไ ม่ อร่ อ ยแบบปลาสลิ ด หอมที่ เลี้ ย งจากอ าเภอบางบ่ อจริ ง ๆ แบบในอดี ต ดัง นั้น ชื่ อ เสี ย งของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ น ามาจาหน่ ายให้ ผูบ้ ริ โภคจึ ง ส าคัญ มาก เพราะผู บ้ ริ โ ภคจะกล้า ซื้ อ สิ น ค้าหรื อ ไม่ ชื่ อเสี ย งของตัว
ผลิตภัณฑ์และเรื่ องราวความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์ จึงมีส่วนในการตัดสิ นใจซื้อเป็ นอย่างมาก
ด้านราคา คือ ราคาสู งเมื่อเทียบกับการแปรรู ปปลาชนิ ดเดียวกัน และราคาเหมาะสมกับคุณภาพส่ งผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิดของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากการจาหน่ายปลาสลิดในปั จจุบนั มีการสร้างหี บห่ อที่
สวยงาม เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ าให้ กับ ผลิ ตภัณ ฑ์ และในช่ วงเทศกาลผูบ้ ริ โภคมัก ซื้ อปลาสลิ ด เป็ นของฝาก เพราะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่หาท่านยาก เนื่องจากมีเฉพาะแหล่งผลิตและจัดจาหน่ายปลาสลิดบางจังหวัดเท่านั้นที่มีปลาสลิดขาย ซึ่ง
หนึ่งในจังหวัดนั้นก็คือ จังหวัดสมุทรปราการนั้นเอง ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีกรรมวิธีการแปรรู ปที่มีมานาน
กว่า 40 ปี ทาให้ไม่มีสินค้าประเภทเดียวกันมาแทนที่ความอร่ อยแบบเฉพาะตัวของปลาสลิดหอมบางบ่อได้ ดังนั้น
เมื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์สูง แต่ผบู ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้เพราะราคาเหมาะสมต่อคุณภาพ
นั้นเอง
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย คื อ สถานที่ ขายใกล้กับแหล่งท่องเที่ ยวส าคัญ ส่ งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิดของผูบ้ ริ โภค โดยแหล่งที่มาของปลาสลิดมีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เพราะใน
ปั จจุบนั มีการนาปลาจากจังหวัดข้างเคียง เช่น สมุทราสาคร มาแทนที่ปลาสลิดบางบ่อ เพราะ ปลาสลิดที่เลี้ยงจาก
อาเภอบางบ่อนั้น มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค นั้นจึงเป็ นเหตุให้ผูบ้ ริ โภคสนใจแหล่งที่ มีของปลา
สลิดเป็ นอย่างมากเพราะแหล่งที่มานั้นส่ งผลต่อรสชาติน้ นั เอง และในปั จจุบนั มี การนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดไปวาง
จาหน่ ายตามแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดมากขึ้น อาทิ เช่น วัดหลวงพ่อโตบางพลี ตลาดน้ าวัดหลวงพ่อปาน
คลองด่าน เป็ นต้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ทุกช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย คือ ได้รับคาแนะนาจากผูจ้ าหน่ ายและการจาหน่ ายปลาที่เลี้ยงจากแหล่งอื่น
ในราคาถู ก ส่ งผลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิ ดของผูบ้ ริ โภคเนื่ องจาก ปลาสลิ ดหอมมี ราคาสู ง ดังนั้น
คาแนะนาของผูจ้ าหน่ายจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เช่น การเก็บรักษา การปรุ งอาหาร สิ่ งเหล่านี้ จะสะท้อนถึง
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ความเข้าใจของผูจ้ าหน่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อถือในตัวผูจ้ าหน่ายและมีความพึงพอใจต่อตัว
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และการจาหน่ ายปลาจากแหล่งอื่นในราคาถูก ทาให้สามารถเพิ่มยอดขายได้แต่ผูบ้ ริ โภคบาง
กลุ่มก็ยงั ไม่บริ โภคผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เนื่ องจากกังวลว่ารสชาติจะไม่ดีเท่าปลาสลิดบางบ่อจริ งๆ แต่ผูบ้ ริ โภคอีก
บางกลุ่ม ที่ ซ้ื อไปรั บ ประทานเองโดยไม่ค านึ งถึ งที่ มาของปลาสลิ ดมากขอแค่ เป็ นปลาสลิ ดเค็ม ตากแห้งก็พ อซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้จะพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มากเป็ นพิเศษเพราะราคาถูกนั้นเอง
ด้านบุคลากร คือ ผูจ้ าหน่ายมีความเชี่ ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อปลา
สลิดของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากปลาสลิดแปรรู ปนั้นมีข้ นั ตอนการแปรรู ปหลายขั้นตอน มีที่มาของปลาสลิดหลายแห่ ง
ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์หลายประเภท อาทิ เช่น ปลาสลิดหอมที่เกิดจากการตากแห้งเป็ นต้น โดย ปลาสลิดหอมก็มีท้ งั
ปลาสลิดที่ มีไข่และไม่มีไข่ สิ่ งเหล่านี้ ทาให้ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มเกิดคาถามว่า เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้ โดยคาถาม
หลักที่ ผูบ้ ริ โภคมัก สงสั ยคื อ ปลาที่ นามาวางขายเลี้ ยงที่ ไหน หรื อปลาตากแดดกี่ แดดแล้ว ใช่ ป ลาแดดเดี ยวจริ ง
หรื อไม่ เป็ นต้น ซึ่ งค าถามเหล่านี้ ท าให้ผูจ้ าหน่ ายต้องศึ กษาข้อมูลจากผูผ้ ลิตเพื่ อนามาตอบผูบ้ ริ โภคให้ได้ แต่ผู ้
จาหน่ ายหลายท่านในปั จจุบนั และในอดีตก็สามารถตอบคาถามเหล่านี้ ได้ เพราะผูจ้ าหน่ ายและผูผ้ ลิตมักเป็ นคนๆ
เดียวกันนั้นเอง
ด้านกระบวนการ คือ ด้านผูจ้ าหน่ ายมีก ารห่ อและบรรจุปลาสลิดให้อย่างดี เพื่ อป้ องกันกลิ่ นออกสู ้
ภายนอกและผูจ้ าหน่ ายมี การนาผลิตภัณฑ์ให้ผูซ้ ้ื อทดลองชิ ม ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิดของ
ผูบ้ ริ โภค เนื่องจากผูบ้ ริ โภคหลายกลุ่มมองว่าการใส่ ปลาสลิดในซองกระดาษนั้นเพียงพอแล้ว เพราะปลาสลิดที่แปร
รู ปแล้วจะแห้งและเมื่อบรรจุลงซองกระดาษแล้วพับปากซองให้เรี ยบก็จะสามารถป้ องกันกลิ่นได้แล้ว และการนา
ผลิ ตภัณฑ์มาให้ทดลองชิ มนั้นเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคหลายกลุ่มมองว่าไม่จาเป็ นเพราะปลาสลิ ดหอมเป็ นปลาเค็มที่ มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวโดยเมื่ อทาการปรุ งเสร็ จก็ตอ้ งรับประทานทันที จึงจะอร่ อย การนาผลิ ตภัณฑ์มาให้ชิมนั้นตัว
ผลิตภัณฑ์เองอาจโดนปั จจัยต่างๆกระทา เช่น ลม ความชื้น เป็ นต้น ทาให้สูญเสี ยรสชาติความอร่ อยไปก่อนถึงมือ
ผูบ้ ริ โภค
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ คือ ด้านร้านจาหน่ ายปลาสลิดมีความสะอาด ถูกสุ ขอนามัยส่ งผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อปลาสลิดของผูบ้ ริ โภค เพราะ การแปรรู ปปลาสลิดมักเกิดกลิ่นคาวของปลา ส่ งผลให้เกิด
แมลงวันตามบริ เวณที่แปรรู ปปลา เช่น แผงตากปลา เป็ นต้น และด้วยส่ วนมากทาเลการตั้งร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์
มักตั้งใกล้กบั แผงตากปลา จึงอาจส่ งผลให้แมลงวันบิ นมาบริ เวณร้านได้ ทาให้ผูจ้ าหน่ ายให้ความสาคัญกับความ
สะอาดร้านมาก โดยการแก้ปัญ หาแมลงวันไม่ให้มี โดยใช้น้ าส้มสายชูชุบปลาก่อนนาไปตาก เพื่อป้ องกันแมลงวัน
และแมลงต่างๆนั้นเอง
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บทคัดย่อ
ในงานนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค่าพารามิเตอร์ ของอังสตรอมที่จงั หวัดนครปฐม ในช่วงปี 2019 ถึง 2020 ซึ่ ง
ช่ ว งต้น ปี ดัง กล่ า วที่ จัง หวัด นครปฐมประสบปั ญ หามลพิ ษ ฝุ่ นละอองในบรรยากาศส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้
ชีวิตประจาวันของประชาชนในพื้นที่ โดยทาการวิเคราะห์การแปรค่า รายวัน ค่ารายวันเฉลี่ยต่อเดือน และค่ารายวัน
เฉลี่ยต่อปี ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2019 ถึง ธันวาคม 2020 จากเครื่ องซันโฟโตมิเตอร์ที่สถานีนครปฐมของ
องค์ก ารนาซา ซึ่ ง วัดค่ า สเปกตรั ม รั ง สี ตรงของดวงอาทิ ตย์ใ นช่ วงท้องฟ้ าปราศจากเมฆ มาทาการวิเคราะห์หา
ค่าพารามิเตอร์ของอังสตรอม ได้แก่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอม และค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอม
ผลที่ได้พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขุ่นมัวของอังสตรอม ที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ปี 2019 มีค่าเฉลี่ยสู ง
ในช่วงเดือนมกราคมถึงมี นาคม แปรค่าอยู่ระหว่าง 0.14-0.17 และปี 2020 ค่าเฉลี่ ยสู งในช่วงเดือนมกราคมถึ ง
พฤษภาคม แปรค่าอยูร่ ะหว่าง 0.15-0.18 หมายถึงบรรยากาศมีความขุ่นมัวมาก และในช่วงกลางปี ถึงท้ายปี มีค่าลดลง
ค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมของทั้งสองปี มีค่าใกล้เคียงกันและมีค่าสู งตลอดทั้งปี แสดงว่ามีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
มากกว่าฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ โดยค่ารายวันเฉลี่ยต่อปี ในปี 2019 และปี 2020 มีค่าเท่ากับ 1.29±0.20 และ 1.25±0.23
ตามลาดับ
คาสาคัญ: พารามิเตอร์องั สตรอม ฝุ่ นละออง นครปฐม
Abstract
In this work, studied angstrom parameter in Nakhon Pathom province from 2019 to 2020. At the beginning
of the year in Nakhon Pathom, aerosol pollution in the atmosphere affected the lives of people in the area. In this
case, it shows the daily variation, the average daily per month, and the average daily per year. The researchers
obtained data during the period January 2019 to December 2020 from the Sunphotometer of NASA at Nakhon
Pathom Station. This instrument measures the direct solar radiation spectrum in the clear sky. The parameters of
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Angstrom were analyzed, Angstrom's turbidity coefficient and Angstrom's exponential. It is found that Angstrom's
turbidity coefficient at 500 nm wavelength in 2019 was averaged high during January to March, varies between
0.14 and 0.17, corresponding to 2020, with a high average during January to May varies between 0.15-0.18,
meaning the atmosphere was turbid and the mid-year declines. The angstrom exponents for both years are
approximately the same and are high throughout the year. That is, there are more fine particles than large
particulates, with the average daily values per year in 2019 and 2020 are 1.29±0.20 and 1.25±0.23, respectively.
Keyword: Ångström parameter, Aerosols, Nakhon Pathom
บทนา
ฝุ่ นละอองหมายถึงอนุ ภาคของแข็งหรื อของเหลวที่ แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ อนุ ภาคนี้ ไม่นับรวมไปถึ ง
อนุ ภาคของเมฆและพวกปรากฏการณ์ของน้ าในอากาศ เช่น หยดน้ าหรื อละอองน้ าในก้อนเมฆ หิ มะ และลูกเห็บ
(Boucher,2015) ฝุ่ นละอองสามารถเกิ ดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เช่ น ฝุ่ นละอองที่ เกิ ด จากการพัดพาของลมบน
ผิวหน้าดิน ฝุ่ นละอองเกลือจากน้ าทะเลบริ เวณชายฝั่ง หรื อเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาเศษวัชพืช การเผา
วัสดุทางการเกษตร ควันจากการสันดาปของเครื่ องยนต์ ควันจากการจราจรที่มีมากในบริ เวณชุมชนเมือง ส่ วนใหญ่
พบฝุ่ นละอองอยู่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟี ยร์ ที่ช่วงความสู งตั้งแต่พ้ืนผิวโลกจนถึงที่ระดับความสู ง 2 กิโลเมตร
(boundary layer) และจะลอยไปตามการพัดพาของกระแสลม ในชั้นนี้ฝนุ่ ละอองสามารถแขวนลอยในบรรยากาศได้
นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ จากนั้นจะร่ วงสู่ พ้ืนผิวโลกด้วยแรงโน้มถ่วงหรื อการชะล้างของฝน ในชั้นบรรยากาศสต
ราโตสเฟี ยร์สามารถพบฝุ่ นละอองได้เล็กน้อยส่ วนใหญ่จะเกิดมาจากเถ้าถ่านภูเขาไฟและสามารถฟุ้งกระจายไปได้
ไกลทัว่ โลก ในชั้นบรรยากาศนี้ ฝุ่นละอองลอยอยูไ่ ด้นานกว่าชั้นโทรโพสเฟี ยร์ เนื่ องจากไม่มีฝนชะล้างของฝนและ
อยู่ สู ง จากพื้ น ดิ น ท าให้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแรงโน้ ม ถ่ ว งน้ อ ย (เสริ ม ,2560) ฝุ่ นละอองในบรรยากาศมี ผ ลต่ อ
กระบวนการลดทอนรั ง สี อาทิ ตย์ โดยเมื่ อรั ง สี ที่ แผ่ออกมาจากดวงอาทิ ตย์เดิ นทางผ่า นชั้นบรรยากาศเข้ามายัง
พื้นผิวโลก รังสี จะถูกลดทอนจากการกระเจิง (scatter) และดูดกลืน (absorb) โดยองค์ประกอบต่างๆ ของบรรยากาศ
สัดส่ วนของการกระเจิงและการดู ดกลื นจะขึ้นกับชนิ ดของฝุ่ นละออง เช่ น ฝุ่ นละอองที่ เกิ ดจากการสันดาปของ
เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีคาร์บอนดา (black carbon) จะดูดกลืนรังสี อาทิตย์ได้ถึง 20% ส่วนฝุ่ นละอองจากทะเลทรายจะ
ดูดกลืนรังสี อาทิตย์นอ้ ยกว่า 5% (Kondratyev, 1999) รังสี ที่อาทิตย์เหลือพุ่งตรงมายังพื้นผิวโลกนั้นเรี ยกว่ารังสี ตรง
(direct radiation) ข้อมูลจากเครื่ องมือที่วดั ค่าสเปกตรัมรังสี ตรงของดวงอาทิตย์ (direct spectroradiometer) (ลัดดาวร
รณ,2561) สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อหาสมบัติเชิงแสงของฝุ่ นละอองได้ โดยข้อมูลที่ได้จะต้องพิจารณาในช่วง
ท้องฟ้าปราศจากเมฆซึ่งสามารถละผลของเมฆออกได้ (Watt A.D, 1978) คัดเลือกเฉพาะบางความยาวคลื่นเท่านั้น
เพื่อลดทอนตัวแปรอื่นๆ ทางบรรยากาศ และแสดงในรู ปแบบค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง (Aerosol Optical
Depth) ค่านี้ เป็ นฟั งก์ชนั ขึ้นกับค่าพารามิเตอร์ ของอังสตรอมอันได้แก่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขุ่นมัวของอังสตรอม
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(Angstrom 's Turbidity Coefficient) และค่ า ตัว เลขยกก าลัง ของอัง สตรอม (Angstrom 's wavelength exponent)
(Angstrom,1929) ในประเทศไทยมีการศึกษาค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมในช่วงปี 1998 – 2000 โดย
ใช้แ บบลองจากข้อ มู ล ค่ า ทัศ นวิ สั ย ใน 53 จัง หวัด ทั่ว ประเทศพบว่ า แนวโน้ม ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความขุ่ น มัว ของ
อังสตรอมในภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคกลาง จะมีค่าสู งในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน)
และมีค่าลดลงในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ส่ วนในภาคใต้ได้รับอิทธิพลมรสุ มทาให้มีค่าค่อนข้างคงที่ ตลอด
ทั้งปี (Janjai et al., 2003)
ในงานนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค่าพารามิเตอร์ ของอังสตรอมที่จงั หวัดนครปฐม ในช่วงปี 2019 ถึง 2020 จาก
เครื่ องมือวัดที่วดั ค่าสเปกตรัมรังสี ตรงจากดวงอาทิตย์เพื่อคานวณค่าทางด้านฝุ่ นละอองโดยตรงซึ่งช่วงต้นปี ดังกล่าว
ที่ จัง หวัด นครปฐมประสบปั ญ หามลพิ ษ ฝุ่ นละอองส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ชี วิ ต ประจ าวัน โดยท าการศึ ก ษา
พารามิเตอร์ของอังสรอมที่แปรค่ารายวัน ค่ารายวันเฉลี่ยต่อเดือน และค่ารายวันเฉลี่ยต่อปี
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากเครื่ องซันโฟโตมิเตอร์ รุ่ น CE-318 ของบริ ษทั Cimel Electronique ที่ติดตั้งในอาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐมดังรู ปที่ 1 ภายใต้การดูแลโดยห้องปฏิบตั ิการวิจยั พลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เครื่ องซันโฟโตมิเตอร์ น้ ี จะตรวจวัดท้องฟ้ าในช่วงที่ปราศจากเมฆเพื่อทาการ
บันทึกข้อมูล โดยเครื่ องจะวัดค่าสเปกตรัมรังสี ตรงของดวงอาทิตย์ที่ความยาวคลื่น 340, 440, 500, 675, 870, 940
และ 1020 nm โดยเครื่ องนี้ เลือกวัดที่ความยาวคลื่นมีที่ผลการลดทอนรังสี อาทิตย์เนื่ องจากฝุ่ นละอองคือความยาว
คลื่น 340, 440, 500, 675 และ 870 nm นอกจากนี้ยงั สามารถหาค่าปริ มาณไอน้ าในคอลัมภ์บรรยากาศจากที่ความยาว
คลื่น 940 และ 1020 nm จากนั้นจะส่ งข้อมูลไปยังตูค้ วบคุมซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งสัญญาณข้อมูลไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ของเครื อข่าย Aerosol Robotic Network (AERONET) ภายใต้การควบคุมระบบขององค์การบริ หารการ
บินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration) หรื อ องค์การนาซา (NASA) ซึ่งเครื อข่าย
นี้ จดั ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านฝุ่ นละอองในทัว่ โลก มีเครื่ องซันโฟโตมิเตอร์ ติดตั้งอยู่ทวั่ โลก ข้อมูลที่ได้อพั
โหลดลงบนเว็บไซด์ https://aeronet.gsfc.nasa.gov/ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากเครื่ องนี้ ได้เป็ นค่าความลึกเชิ ง
แสงของฝุ่ นละอองเพื่อทาการวิเคราะห์ต่อไป
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รู ปที่ 1 เครื่ องซันโฟโตมิเตอร์รุ่น CE-318 ของบริ ษทั Cimel Electronique ที่ติดตั้งในจังหวัดนครปฐม
2. การศึกษาการแปรค่าพารามิเตอร์ของอังสตรอม
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาพารามิเตอร์ ของอังสตรอม ได้แก่ การแปรค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอม
(Angstrom’s turbidity coefficient, β) โดยมีความสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นของปริ มาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
หรื อจานวนอนุภาคของฝุ่ นละอองที่มีต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตรของอากาศ ถ้ามีค่ามากแสดงว่าความหนาแน่นของฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศจะมีค่ามากบรรยากาศนั้นขุ่นมัวส่ งผลให้ค่าทัศวิสัยต่าลง และศึกษาการแปรค่าตัวเลขยกกาลัง
ของอังสตรอม (Angstrom 's wavelength exponent,α) โดยมีความสัมพันธ์กบั ขนาดของฝุ่ นละอองแบบผกผัน ซึ่งถ้า
มีค่าน้อยแสดงว่าขนาดอนุภาคฝุ่ นละอองมีขนาดใหญ่ และมีค่ามากแสดงว่าขนาดอนุภาคฝุ่ นละอองจะมีขนาดเล็ก
โดยทัว่ ๆไปจะมีค่าประมาณ 1.3 ±0.5 (เสริ ม, 2560)
ขั้นตอนการค านวณผูว้ ิ จัยอาศัยสมการของอัง สตรอม (Angstrom, 1929) โดยที่ ค่าความลึ กเชิ งแสงของฝุ่ น
ละอองเป็ นฟั งก์ชนั ของสัมประสิ ทธิ์ ความขุ่นมัวของบรรยากาศของอังสตรอมและตัวเลขยกกาลังของอังสตรอม
สามารถแสดงได้ดงั สมการดังนี้
aer ,  = − 

เมื่อ

(1)

คือ ความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง (-)

คือ สัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอม (-)
คือ ตัวเลขยกกาลังของอังสตรอม (-)

จากสมการที่ (1) ถ้าแทนค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละอองของ 2 ความยาวคลื่นดังนี้
aer ,

τaer,λ1 =βλ1-α
τaer,λ 2 =βλ 2-α

ทาการแก้สมการ (2) และ (3) จะสามารถคานวณค่าที่ตอ้ งการศึกษาได้ดงั นี้
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=
β=

ln (aer ,1 / aer , 2 )

τaer,λ1
λ1-α

(4)

ln ( 2 / 1 )

หรื อ

β=

τaer,λ2
λ -α
2

(5)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลความลึกเชิงแสงตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2019 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2020 ทาการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอม โดยคัดเลือกเฉพาะความยาวคลื่น 340, 440, 500, 675และ 870 นาโนเมตร
เนื่องจากเป็ นช่วงที่ไม่มีการลดทอนรังสี อาทิตย์จากองค์ประกอบอื่นๆ ของบรรยากาศ มีเพียงฝุ่ นละออง และโมเลกุล
อากาศเท่านั้น ในส่ วนความยาวคลื่น 940 และ 1020 นาโมเมตรมีผลการลดทอนรังสี อาทิตย์เนื่ องจากไอน้ าจึงละ 2
ความยาวคลื่นนี้ ผลที่ได้แสดงได้ดงั นี้

รู ปที่ 2 กราฟแสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมตามเวลาในรอบปี ที่ความยาวคลื่น 340 และความยาว
คลื่น 380 นาโนเมตร

รู ปที่ 3 กราฟแสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมตามเวลาในรอบปี ที่ความยาวคลื่น 440 และความยาว
คลื่น 500 นาโนเมตร
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รู ปที่ 4 กราฟแสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมตามเวลาในรอบปี ที่ความยาวคลื่น 675 และความยาว
คลื่น 870 นาโนเมตร
ผูว้ ิจยั ทาการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขุ่นมัวของอังสตรอมเป็ นค่ารายวันเฉลี่ยต่อเดือนของทั้ง 2 ปี ของ
แต่ละความยาวคลื่น ได้ผลดังนี้

รู ปที่ 5 กราฟแสดงค่ารายวันเฉลี่ยต่อเดือนของสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมทั้ง 6 ความยาวคลื่น ปี 2019
และ 2020
จากรู ปที่ 2 ถึง รู ปที่ 4 กราฟแสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของบรรยากาศของอังสตรอมตามเวลาในรอบ
ปี ของปี 2019 และ 2020 พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมทั้ง 6 ความยาวคลื่นมีแนวโน้มเดียวกัน โดย
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมมีค่าสู งมีค่าตั้งแต่ 0.1 ไปจนถึง 0.5 และสู งถึง 0.8 ในบางวัน ซึ่งตามการวิเคราะห์
ที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ถ้ามีค่าอยูใ่ นช่วง 0.00 - 0.10 แสดงว่าบรรยากาศเป็ นแบบ Clear หมายถึงบรรยากาศ
แจ่มใส ถ้ามีค่าอยู่ในช่วง 0.10 – 0.20 บรรยากาศเป็ นแบบ Turbid หมายถึงบรรยากาศมีความขุ่นมัว จากผลปี 2019
พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม แปรค่าอยูร่ ะหว่าง 0.14-0.17 และปี 2020 ค่าเฉลี่ยสูงในช่วงเดือน
มกราคมถึงพฤษภาคม แปรค่าอยูร่ ะหว่าง 0.15-0.18 ซึ่งหมายถึงในบรรยากาศมีความขุ่นมัวจนถึงขุ่นมัวมากมีผลต่อ
ค่าทัศนวิสัยต่า ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิ งหาคม จะมีค่า ลดลงเนื่ องจากช่วงนี้ มีฝนตกหลายวันทาให้ฝนชะล้างฝุ่ น
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ละอองบรรยากาศจึงแจ่มใส ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความขุ่นมัวของอังสตรอมเริ่ มเพิ่มสู งขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนกันยายน
ซึ่งเป็ นช่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง
จากรู ปที่ 5 กราฟแสดงค่ารายวันเฉลี่ยต่อเดือนของสัมประสิ ทธิ์ ความขุ่นมัวของอังสตรอมทั้ง 6 ความยาว
คลื่น ปี 2019 และ 2020 พบว่าทุกความยาวคลื่นมีแนวโน้มเดียวกันคือที่ความยาวคลื่นน้อยจะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ความ
ขุ่นมัวของอังสตรอมมากโดยปี 2019 มีค่าสู งสุดที่เดือนมกราคมและมีค่าต่าสุดที่เดือนสิ งหาคมเนื่องจากเป็ นช่วงฤดู
ฝน ในปี 2020 มีค่าสู งสุ ดในเดือนมกราคมและมีค่ามากไปจนถึงเดือนพฤษภาคม มีค่าต่าที่สุดเดือนมิถุนายนและมี
ค่าน้อยไปถึงเดือนกันยายนเนื่ องจากในปี นี้ ประเทศไทยได้รับอิทธิ พลจากพายุถึง 16 ลูก (ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา,2564) มีฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งวันและเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคมพายุฝนอ่อนกาลังลงทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมกลับขึ้นมาสู งอีกครั้ง
จากนั้นผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์คานวณค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมโดยใช้สองความยาวคลื่ นของทุก
ความยาวคลื่น นาค่าที่คานวณได้เฉลี่ยกันทุกคู่ความยาวคลื่น ซึ่งจะได้ค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมที่มีผลตลอด
ความยาวคลื่นตั้งแต่ 380 ถึง 870 นาโนเมตรดังนี้

รู ปที่ 6 กราฟแสดงค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมตามเวลาในรอบปี เฉลี่ยทุกความยาวคลื่น
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รู ป ที่ 7 กราฟแสดงค่ า รายวัน เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของตั ว เลขยกก าลั ง ของอั ง สตรอมเฉลี่ ย ทุ ก ความยาวคลื่ น
จากรู ปที่ 6 แสดงค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมตามเวลาในรอบปี ของปี 2019 และ 2020 เฉลี่ยทุกความ
ยาวคลื่น พบว่า มีค่าใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี โดยแปรค่าอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.5 จากข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึง
สิ งหาคมจะมีขอ้ มูลน้อยเนื่ องจากเป็ นช่วงฝนตกเมฆปกคลุมท้องฟ้าตลอดทั้งวันเครื่ องซันโฟโตมิเตอร์ จึงวัดค่ารังสี
ตรงจากดวงอาทิตย์ไม่ได้
จากรู ปที่ 7 แสดงค่ารายวันเฉลี่ยต่อเดือนของค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมของปี 2019 และ 2020 เฉลี่ย
ทุกความยาวคลื่น พบว่า ค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมของทั้ง 2 ปี มีแนวโน้มเดียวกัน โดยมีค่าสู งในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน มีค่าต่าสุ ดที่เดือนพฤษภาคม และในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมจะมีค่าแบบสุ่ ม
เนื่องจากความแปรปรวนของอากาศในช่วงฤดูฝนและช่วงท้ายปี จะมีค่าสู งขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้ทาการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมและค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมจาก
ข้อมูลรายวันทั้งหมดตลอดทั้งปี ของทั้ง 2 ปี แสดงเป็ นตารางที่ 1 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการแปรค่ารายวัน
ตลอดทั้งปี แสดงได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ค่ารายวันเฉลี่ยต่อปี ของค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมและค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอม
ความยาวคลื่น (nm)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอม
ค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอม
ปี 2019
ปี 2020
ปี 2019
ปี 2020
340
0.18±0.09
0.18±0.13
1.29±0.20
1.25±0.23
380
0.17±0.09
0.16±0.12
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440
0.14±0.08
0.14±0.11
500
0.12±0.07
0.12±0.09
675
0.08±0.05
0.08±0.06
870
0.06±0.03
0.06±0.05
จากตารางที่ 1 แสดงค่ารายวันเฉลี่ยต่อปี ของค่าสัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมแต่ละความยาวคลื่น
และค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอม โดยที่ความยาวคลื่นน้อยจะมีค่า สัมประสิ ทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมมาก
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก ผลข้อมูลปี 2019 แปรค่าตามความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.06±0.03 ถึง 0.18±0.09 ปี
2020 แปรค่าตามความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.06±0.05 ถึง 0.18±0.13 ในส่ วนค่าตัวเลขยกกาลังของอังสตรอมเฉลี่ย
ทุกคู่ความยาวคลื่น ปี 2019 มีค่า 1.29±0.20 และปี 2020 มีค่า 1.25±0.23 มีค่าสู งตลอดทั้งปี แสดงว่ามีฝนุ่ ละอองขนาด
เล็กมากกว่าฝุ่ นละอองขนาดใหญ่ (Iqbal, 1983)
สรุปผล
ฝุ่ นละอองในบรรยากาศส่ วนมากพบในชั้นโทรโพสเฟี ยร์ซ่ ึงเป็ นชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการดารงชีวิตของ
สิ่ งมีชีวิต ฝุ่ นละอองสามารถวัดค่าจากการลดทอนรังสี ตรงของดวงอาทิตย์ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษา
ค่าพารามิเตอร์ ของอังสตรอมเนื่ องจากเป็ นตัวแปรทางด้านฝุ่ นละออง โดยทาการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดนครปฐม
ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปี 2019 ถึงเดือนธันวาคมปี 2020 ใช้ขอ้ มูลการวัดจากเครื่ องซันโฟโตมิเตอร์ที่ประมวลผล
เป็ นค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่ นละออง จากนั้นผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์พารามิเตอร์ โดยอาศัยสมการของอังสตรอม ผล
ที่ได้พบว่า ค่าช่วงปี 2019 ถึง 2020 ในช่วงต้นปี และท้ายปี บรรยากาศมีความขุ่นมัวมากอาจจะได้รับอิทธิพลมาจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงทางการเกษตรหรื อฝุ่ นควันจากการขนส่ ง การจราจร ในกลางปี บรรยากาศมีความขุ่นมัวน้อย
หรื อแจ่ มใสเนื่ องจากเป็ นช่ วงที่มีฝนตกชุ กทาให้ฝนชะล้างฝุ่ นลงมายังพื้นผิวโลก ในส่ วนค่าตัวเลขยกกาลังของ
อังสตรอมโดยเฉลี่ยมีค่าสู งกว่า 1 ตลอดทั้งปี ของทั้ง 2 ปี แสดงว่าส่ วนใหญ่พ้ืนที่จงั หวัดนครปฐมมีฝุ่นละอองขนาด
เล็กเช่น ฝุ่ นจากการจราจร จากควันเครื่ องยนต์มากกว่าฝุ่ นละอองขนาดใหญ่เช่น ฝุ่ นจากพื้นผิวดิน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธนบุรีที่สนับสนุนในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณห้องปฏิบตั ิการพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากรที่ ดูแลและติ ดตั้งเครื่ องมื อวัด และสุ ดท้ายขอขอบพระคุ ณ
เครื อข่าย Aerosol Robotic Network (AERONET) ขององค์การนาซา (NASA) เป็ นอย่างยิ่งในการเอื้อเฟื้ อข้อมูลฝุ่ น
ละอองที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้
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การผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
และแสมทะเล (Avicennia marina)
Production of Herbal Mosquito Repellent Incense Stick from
Rhizophora apiculata and Avicennia marina
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้พืชโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) และ
แสมทะเล (Avicennia marina) ในการผลิตธู ปกันยุง ผสมสมุนไพร ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของธู ปกันยุง ผสมสมุนไพร
และรู ปทรงที่เหมาะสมในการผลิต ทดสอบโดยการผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพร จากส่วนใบ เปลือก เนื้อไม้โกงกาง
ใบเล็ก และแสมทะเล จากนั้นศึกษาประสิ ทธิภาพการไล่ยงุ ของธูปกันยุงผสมสมุนไพรกับยุงเต็มวัยครั้งละ 10 ตัว ใน
กล่องทดสอบ ผลการศึกษาพบว่าโกงกางใบเล็ก และแสมทะเลมีความเป็ นไปได้ในการผลิต ธูปกันยุงผสมสมุนไพร
ยาจุ ดกันยุง ที่ ผ ลิ ตขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแตกต่ า งกัน (p≤0.05) ซึ่ ง เปลื อกโกงกางใบเล็ก และเนื้ อไม้แสมทะเลให้
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เมื่อนาส่ วนผสมของเปลือกและเนื้ อไม้ของโกงกางใบเล็ก และส่ วนผสมของเปลือกและเนื้ อไม้
แสมทะเลมาผลิตเป็ นยาจุดกันยุงสมุนไพรเพื่อทดสอบการใช้งานจริ ง พบว่าประสิ ทธิภาพยาจุดกันยุงสมุนไพรจาก
เปลือกและเนื้อไม้ของโกงกางใบเล็ก และแสมทะเล มีประสิ ทธิภาพไม่แตกต่างกัน (p>0.05) นอกจากนี้การทดสอบ
ระดับความเป็ นพิษแบบเฉี ยบพลัน (LC50) กับลูกน้ ายุง โดยใช้ส่วนผสมของเปลือกและเนื้ อไม้ของโกงกางใบเล็ก
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และส่ วนผสมของเปลือกและเนื้ อไม้แสมทะเล พบว่าความเป็ นพิษของโกงกางใบเล็กมีค่ามากกว่าแสมทะเล โดยค่า
ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันของแสมทะเล เท่ากับ 3.69 กรัมต่อ 200 มิลลิลิตร ในขณะที่โกงกางใบเล็กเท่ากับ 1.24 กรัม
ต่อ 200 มิลลิลิตร ส่ วนการศึกษารู ปทรงของยาจุดกันยุงสมุนไพรแบบขึ้นรู ปโดยใช้พิมพ์ซิลิโคนรู ปใบไม้ และแบบ
ปั้นเป็ นแท่ง พบว่ามีขอ้ ดีและข้อจากัดแตกต่างกัน โดยแบบพิมพ์ใบไม้มีความแข็งแรงกว่าแต่จุดติดไฟน้อยกว่า ส่ วน
แบบแท่งเปราะง่ายแต่จุดติดไฟได้ดีกว่า
คาสาคัญ: ธูปกันยุงผสมสมุนไพร โกงกางใบเล็ก แสมทะเล
Abstract
The objectives of this research are to study the feasibility of using Rhizophora apiculata and Avicennia
marina in the production of herbal mosquito repellant stick, to investigate the efficacy of herbal mosquito repellent,
and to study an appropriate form for producing herbal mosquito repellent by testing with the production of herbal
mosquito repellent stick from leaf, bark, and wood of Rhizophora apiculata and Avicennia marina, respectively. The
mosquito repellent efficiency of mosquito repellent stick was studied with 10 mosquitoes in a tested cage. The
results showed that leaf, bark, and wood of R. apiculata and A. marina had the possibility to produce herbal mosquito
repellent. The produced mosquito repellent sticks showed significantly efficacy (p≤0.05). Especially, the bark of R.
apiculata and the wood of A. marina showed the highest repellent performance. In addition, the efficiency of
mosquito repellent sticks producing from a mixing of bark and wood of R. apiculata and A. marina were studied. The
result showed no significant different efficacy (p>0.05). Moreover, an acute toxicity test (LC50) of both plants was
studied in mosquito larvae. A. marina had lower acute toxicity (3.69 g / 200 ml) to mosquito larvae than R. apiculata
(1.24 g / 200 ml). The different form, leaf form which pressed in a silicone mold and stick form which hand free
forming of the mosquito repellent stick were studied for testing the efficacy of using. It is presented that leaf form
and stick form showed efficiency differently. Leaf form had a strong structure but low combustibility. Meanwhile,
the stick form was fragile but high combustibility.
Keywords: Herbal mosquito repellent stick; Rhizophora apiculata; Avicennia marina
บทนา
ยุงเป็ นพาหะนาโรคที่คุกคามชีวิต เช่น มาลาเรี ย ไข้เหลือง ไข้เลือดออก ชิคุนกุนย่า ไข้สมองอักเสบ วิธีในการ
ควบคุมยุง มักจะใช้ยาฆ่าแมลงสังเคราะห์ ทาให้เกิดการพัฒนาความต้านทานในยุง และเกิดการสะสมสารพิษ ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมายในการกาจัด การประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ จากพืช
เพื่อไล่ยุงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าในบางประเทศสามารถใช้พืชในวงศ์ Rhizophoraceae
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และ Avicenniaceae กาจัดลูกน้ ายุงได้ เช่น อินโดนีเซีย อินเดียฟิ ลิปปิ นส์ ประชาชนใช้พืชในป่ าชายเลนเพื่อไล่ยุงมา
ตั้งแต่ในอดีต Gosch et al. (2012) รายงานว่าพืชหลายชนิ ดมีคุณสมบัติเป็ นยาและยาฆ่าแมลงและสามารถใช้ไล่ยุง
ชนิ ดต่างๆ Balakrishnan and Srinivasan (2014) สังเคราะห์สารชีวภาพอนุภาคนาโนเงิน และใช้สารสกัดจากใบ A.
marina เพื่อกาจัดลูกน้ ายุง การศึกษาครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นคุณสมบัติของยาฆ่าแมลงของอนุภาคนาโนที่สังเคราะห์จาก
พืชในป่ าโกงกาง และสามารถนามากาจัดลูกน้ ายุงได้ นอกจากนี้ Meenakshi and Jayaprakash (2014) นาสารสกัด
หยาบจากพืช R. mucronata เพื่อควบคุมลูกน้ ายุง Anopheles stephensi และ Aedes aegypti การศึกษาพบว่า สารสกัด
หยาบจากใบ R. mucronata สามารถควบคุ ม ลู ก น้ า ยุง A. stephensi ได้ดี การศึ ก ษาของ Yogananth et al. (2015)
ประเมินผลการใช้สารสกัดจาก R. mucronata กาจัดลูกน้ ายุงและไล่ยุง A. stephensi และยุง Culex quinquefasciatus
ได้ โดยมี ส ารในน้ า มัน หอมระเหย เช่ น Cholro 4-methoxy 3-methylquinoline, Malonic acid, Mononitrite และ
สามารถก าจัดลู ก น้ า ยุง ได้ ส่ วน Kiplang'at and Mwangi (2014) รายงานว่าสารกลุ่ม monoterpene เช่ น α -pinene,
cineole, eugenol, limonene, terpinolene, citronellol, citronellal, citronellal, camphor และ thymol มี ฤ ทธิ์ ขับ ไล่ ยุ ง
ได้มาจากส่ วนที่ไม่ใช่ไม้ของพืช เช่น ใบ และสารประกอบเหล่านี้ จะทางานร่ วมกันได้เมื่อใช้ในรู ปของสมุนไพร
Kusmana and Sukristijiono (2007) รายงานการใช้ประโยชน์พืชชนิ ด Cerbera spp. Ceriops spp. และพืชชนิดอื่นๆ
ในป่ าชายเลน เพื่อใช้ไล่ยงุ ในชวา สุมาตรา กาลิมนั ตัน และสุลาเวสี
จากการศึกษาขั้นต้นพบว่า ชาวประมงในแถบอาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ใช้เปลือกพืชในป่ าชายเลนบางชนิ ดมา
เผาให้เป็ นควันเพื่อไล่ยุง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอัน
ประกอบด้วยพื้นที่ ป่ าบก ป่ าชายหาด และป่ าชายเลน ซึ่ งเป็ นแหล่งของสมุนไพรที่ สาคัญ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพรที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ ผลิต
ได้ง่าย มีราคาต่า และมีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันยุง และโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) และแสมทะเล
(Avicennia marina) เป็ นสมุนไพรที่มีความเป็ นไปได้ในการนามาใช้เพื่อทาธู ปกันยุงสมุนไพรที่ไม่มีสารตกค้างใน
ธรรมชาติแบบยากันยุงชนิดขดที่ผสมสารสังเคราะห์ที่มีขายในปัจจุบนั
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาประสิ ทธิภาพของโกงกางใบเล็กและแสมทะเลเพื่อใช้ ในการผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพร
1.1 เลื อกใช้พื ช ที่ มี คุ ณสมบัติไ ล่ ยุง ได้ 2 ชนิ ด ได้แก่ โกงกางใบเล็ก (R. apiculata) และแสมทะเล (A.
marina) จากป่ าชายเลนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง มาทดสอบความเป็ นไปได้ในการ
ผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพร
1.2 ทดสอบประสิ ทธิภาพธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากโกงกางใบเล็ก และแสมทะเล
1) พืชทั้ง 2 ชนิด แยกเป็ นใบ เปลือก และเนื้อไม้ ตากให้แห้งที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 15 วัน
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2) หลังจากตากตัวอย่างจนแห้งแล้วจะนาส่ วนใบ เปลือก และเนื้ อไม้มาบดให้ละเอียดแล้วนามา
ร่ อนด้วยตะแกรงขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร
3) นาพืชแต่ละส่ วนมาชัง่ น้ าหนัก 5 กรัม แล้วนามาผสมกับยางประสาน 5 กรัม และน้ ากลัน่ 2.5
มิลลิลิตร นาไปขึ้นรู ป เมื่อขึ้นรู ปได้ตามต้องการแล้วนามาอบให้แห้ง อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 24 ชัว่ โมง
4) ทดสอบเบื้องต้นเพื่อทดสอบความเป็ นไปได้ของการนาส่ วน ใบ เปลือก และเนื้ อไม้ มาทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของยาจุดกันยุง
1.3 การทดสอบประสิ ทธิภาพธูปกันยุงผสมสมุนไพรโดยใช้กล่องทดสอบ
1) การคัดเลือกยุงเพื่อนามาทดสอบ ใช้ลูกน้ ายุงราคาญ (Culex sp.) จากธรรมชาติ แล้วนามาเลี้ยง
จนกระทัง่ กลายเป็ นตัวเต็มวัยในห้องปฏิบตั ิการแล้วนามาศึกษาประสิ ทธิภาพของธู ปกันยุงผสมสมุนไพรต่อการไล่
ยุง
กล่องทดสอบประสิ ทธิ ภาพธู ปกันยุง ผสมสมุนไพรอย่างง่ายดัดแปลงจาก Alighiri et al. (2018)
โดยใช้ลงั และปิ ดฝาด้านบนด้วยพลาสติกใส กั้นพื้นที่เป็ น 3 ช่อง ช่องที่ 1 เป็ นช่องใส่ ยาจุดกันยุง ช่องที่ 2 เป็ นช่อง
ใส่ ยุง และช่องที่ 3 เป็ นช่องว่าง แต่ละช่องจะเจาะรู ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร เชื่อมต่อกัน ส่ วนด้านข้างของกล่อง
เจาะช่องมอง บุดว้ ยแผ่นพลาสติกใสเพื่อสังเกตพฤติกรรม ลักษณะของกล่องทดสอบแสดงดังรู ปที่ 1
3) การทดสอบประสิ ทธิภาพของธูปกันยุงผสมสมุนไพร ใช้วิธีทดสอบโดยการจุดแบบเดียวกับธูป
กันยุงผสมสมุนไพรในท้องตลาด โดยจุดธูปกันยุงในกล่องที่สร้างขึ้น โดยแบ่งชุดทดลองเป็ น 4 ชุดต่อครั้ง ได้แก่ ชุด
ควบคุม 1 ชุด (ธูปกันยุงผสมมะกรู ดที่ใช้ในท้องตลาด) ชุดทดลอง 3 ชุด ประกอบด้วยธูปกันยุงผสมสมุนไพรที่ใช้
ส่ วนผสมที่แตกต่างกันได้แก่จากใบ จากเปลือก และจากเนื้ อไม้ โดยใช้ยุงต่อชุดทดลองจานวน 10 ตัว (40 ตัวต่อ
ครั้ง) การทดสอบแต่ละครั้งจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของยุงที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ การบินหนี การเกาะ การตกลงพื้น
หรื อจานวนสัตว์ทดลองที่ตาย และระยะเวลาแสดงอาการ โดยจุดทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที สังเกตหลังจากทดสอบ 5
นาที แล้วนับจานวนยุงที่ตายหรื อที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วบันทึกข้อมูล

รู ปที่ 1 ลักษณะของกล่องทดสอบยาจุดกันยุงสมุนไพร
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2. การทดสอบระดับความเป็ นพิษของพืชจากค่า LC50
การทดสอบระดับความเป็ นพิษแบบเฉียบพลันของพืชจากค่า Lethal concentration 50 % หรื อ LC50 โดยนา
ส่ วนพืชที่บดและทาให้แห้งแล้วนามาทดสอบกับลูกน้ ายุงในน้ า ภายใน 24 ชัว่ โมง โดยมีข้นั ตอนการศึกษาดังนี้
1) เตรี ยมบีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร นาน้ ากลัน่ ใส่ บีกเกอร์ ปริ มาณ 200 มิลลิลิตร
2) เตรี ยมสัตว์ทดลองโดยเตรี ยมลูกน้ ายุงราคาญที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
4) ใส่ พืชที่บดแห้งแล้วและชัง่ น้ าหนักตามการทดสอบ ในหน่วยน้ าหนักต่อปริ มาตร (W/V)
5) ใส่ ลูกน้ ายุงลงในบีกเกอร์ที่มีพืชปริ มาณต่างๆ จานวน 10 ตัวต่อบีกเกอร์
6) สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล โดยนับจานวนลูกน้ าที่ตายในแต่ละบีกเกอร์ ในเวลา 24 ชัว่ โมง
7) แสดงกราฟ LC50 และบอกค่า LC50 ของสารแต่ละชนิดต่อลูกน้ ายุงลาย
3. วิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผล
3.1 การหาประสิ ทธิภาพธูปกันยุงผสมสมุนไพร
การหาประสิ ทธิ ภาพของธู ปกันยุงสมุนไพรโดยการทดสอบในกล่องทดสอบยาจุดกันยุงสมุนไพร โดย
ประสิ ทธิภาพ คานวณจากสมการดังนี้ (ปัณณพร และคณะ, 2561)
% Efficiency = (N1/N2) × 100
(1)
เมื่อ N1 คือ จานวนยุงที่บินเข้าในพื้นที่เปรี ยบเทียบ (ไม่มีธูปกันยุงสมุนไพรที่จุดไว้)
N2 คือ จานวนยุงทั้งหมดที่ปล่อยในพื้นที่ทดสอบ
3.2 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ
1) เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของใบ เปลือก และเนื้ อไม้โกงกางใบเล็ก ใบ เปลือก และเนื้อไม้แสม
ทะเล ใช้การทดสอบ ANOVA โดยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
2) เปรี ยบเทียบผลการศึกษาเนื้อไม้และเปลือกของโกงกางใบเล็ก กับเปลือกและเนื้อไม้แสมทะเล
เพื่อผลิตใช้งานจริ ง โดยใช้ t-test
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. การศึกษาประสิ ทธิภาพของโกงกางใบเล็กและแสมทะเลเพื่อใช้ ในการผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพร
1.1 การศึกษาวิธีการและอัตราส่วนผสมการผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพร
ธู ปกันยุงที่ได้มีลกั ษณะขึ้นรู ปได้ จุดติดไฟ และให้ควันจากการเผาสาหรับไล่ยุง ลักษณะของธูปกันยุง
ที่ได้เป็ นรู ปร่ างตามพิมพ์ยางซิลิโคน เนื้อแน่น ผงจากส่ วนของพืชยึดติดกันดี ไม่แตกง่าย และสามารถนาไปทดสอบ
ประสิ ทธิภาพของการไล่ยงุ ได้
1.2 การศึกษาประสิ ทธิภาพของธูปกันยุงผสมสมุนไพรโกงกางใบเล็กและแสมทะเล
ผลการศึกษาประสิ ทธิภาพของธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากการศึกษา 2 ขั้นตอน
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ขั้นตอนที่ 1 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากพืชป่ าชายเลนทั้ง 2 ชนิด
ขั้นตอนที่ 2 เลือกพืชที่ให้ประสิ ทธิภาพที่ดีที่สุด ทดสอบซ้ าอีกครั้งโดยศึกษาลักษณะของธูปกันยุงที่ข้ นึ
รู ปแตกต่างกัน
1) การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากพืชป่ าชายเลนทั้ง 2 ชนิด
ผลการศึกษาประสิ ทธิภาพธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากส่ วนต่างๆ ของพืชจากป่ าชายเลน (โกงกาง
ใบเล็กและแสมทะเล) และธู ปกันยุงผสมมะกรู ด แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยยาจุดกันยุงมะกรู ด มี
ประสิ ทธิภาพในการไล่ยงุ สูงสุด รองลงมา คือ ธูปกันยุงจากเปลือกโกงกางใบเล็ก เนื้อไม้แสมทะเล ให้ประสิ ทธิภาพ
ในการไล่ยงุ ไม่แตกต่างกัน ส่วน ใบ และเนื้อไม้โกงกางใบเล็ก ใบ และเปลือกแสมทะเล ให้ประสิ ทธิภาพในการไล่
ยุงต่ากว่า ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 เมื่อสังเกตลักษณะอาการของยุงที่อยู่ในช่องทดสอบช่องที่ 2 (ช่องใส่ ยุง)
พบว่านอกจากยุงจะบินหนีไปในช่องทดสอบที่ 3 (ช่องให้ยุงหลบหนี) ยุงในช่องทดสอบที่ 2 ยังแสดงอาการคือตก
ลงบนพื้น และเกาะอยูท่ ี่พ้นื นอกจากนี้เมื่อเปรี ยบเทียบกับธูปกันยุงผสมสมุนไพรในท้องตลาดพบว่าเปลือกโกงกาง
ใบเล็ก และเปลือกแสมทะเลให้ผลการไล่ยงุ น้อยกว่าธูปกันยุงผสมมะกรู ดที่จาหน่ายในท้องตลาด ประสิ ทธิภาพของ
ธูปกันยุงผสมสมุนไพรแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากส่วนต่างๆ ของโกงกางใบเล็กและแสมทะเล
พืช
ส่ วน
ค่าเฉลีย่ *
ส่ วนเบี่ยงเบน
F
(%)
มาตรฐาน
โกงกางใบเล็ก
ใบ
5.77
13.33 c

แสมทะเล

เปลือก

23.33 b

5.77

เนื้อไม้

10.00 c

0.00

ใบ

13.33 c

5.77

เปลือก

10.00 c

0.00

เนื้อไม้

23.33 b

5.77

ธูปกันยุงผสมมะกรู ด

12.067

Sig

0.000

5.77
33.33 a
หมายเหตุ *ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างของประสิ ทธิภาพ
2) การทดสอบประสิ ทธิภาพของธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากโกงกางใบเล็กและแสมทะเล
เลือกส่ วนของพืชที่ให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดี และผลิตได้ง่าย ซึ่ งเลือกทดสอบส่ วนเปลือกและเนื้ อไม้
ของโกงกางใบเล็ก และแสมทะเลซึ่ งสามารถไล่ยุงได้ดี และใช้เป็ นขี้เลื่ อยซึ่ งวัตถุดิบหลักในการขึ้นรู ปธู ปผสม
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สมุนไพร ศึกษาประสิ ทธิภาพธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากเปลือกและเนื้ อไม้ของโกงกางใบเล็กและแสมทะเล พบว่า
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพธูปกันยุงผสมสมุนไพรจากเนื้อไม้และเปลือกของโกงกางใบเล็กและแสมทะเล
พืช
ค่าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
Sig
(%)
โกงกางใบเล็ก
23.33
5.77
-0.707
0.519
แสมทะเล
26.67
5.77
2. ระดับความเป็ นพิษของพืชจากค่า LC50
การทดสอบระดับความเป็ นพิษแบบเฉี ยบพลันของพืชจากค่า Lethal concentration 50 % หรื อ LC50โดยนา
ส่ วนพืชที่บดและทาให้แห้งแล้วนามาทดสอบกับลูกน้ ายุงในน้ า ผลการศึกษาพบว่าค่า LC50 ของแสมทะเล (3.69
กรัมต่อ200 มิลลิลิตร) ต่อลูกน้ ายุงมีค่าสู งกว่าค่า LC50 ของโกงกางใบเล็ก (1.24 กรัม ต่อ 200 มิลลิลิตร) ดังนั้นความ
เป็ นพิษของโกงกางใบเล็กจึงมีค่าความเป็ นพิษต่อลูกน้ ายุงลายมากกว่าแสมทะเล ผลจากการศึกษาความเป็ นพิษของ
โกงกางใบเล็ก แสดงดังรู ปที่ 2 และความเป็ นพิษของแสมทะเล แสดงดังรู ปที่ 3

อัตราการตายของลูกน้ า (%)

ค่า LC50 ของการทดสอบโกงกางใบเล็ก
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10 0
-20

อัตราการตายของลูกน้ า

y = 52x - 14.222
R² = 0.9256
0.5

1

1.5

2

Linear (อัตราการตายของ
ลูกน้ า)
2.5

น้ าหนักพืชที่ใช้ทดสอบ (กรัม/200 มิลลิลิตร)

รู ปที่ 2 กราฟแสดงการตายของลูกน้ ายุงเมื่อทดสอบกับเปลือกและเนื้อไม้ของโกงกางใบเล็กในเวลา 24 ชัว่ โมง และ
ค่า LC50
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ค่า LC50 ของการทดสอบแสมทะเล

y = 13.571x - 0.7143
R² = 0.9209
2

4

6

อัตราการตายของลูกน้ า

8

น้ าหนักพืชที่ใช้ทดสอบ (กรัม/200 มิลลิลิตร)

รู ปที่ 3 กราฟแสดงการตายของลูกน้ ายุงเมื่อทดสอบกับเปลือกและเนื้อไม้ของแสมทะเลในเวลา 24 ชัว่ โมง และค่า
LC50
การศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าผงจากเปลือกและไม้แสมทะเลมีความเป็ นพิษต่อลูกน้ ายุงน้อยกว่าการศึกษาของ
Karthi et al. (2020) ที่ประเมินความเป็ นพิษของสารสกัดหยาบจากแสมทะเล ต่อลูกน้ ายุงราคาญ C. quinquefasciatus
พบความเป็ นพิษของสารสกัดต่อการตายของลูกน้ ายุงระยะที่สาม (24 ชัว่ โมง) การตายของลูกน้ ายุงสู งสุ ดจากสารที่
สกัดหยาบด้วยอะซีโตนของแสมทะเลต่อยุงราคาญ C. quinquefasciatus มีระดับ LC50 = 0.197 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ซึ่ ง ค่ า LC50 ที่ ไ ด้จากการศึ กษาจากแสมทะเลครั้ งนี้ มี ค่าเท่ากับ 3.69 กรั มต่อ 200 มิ ล ลิ ลิ ตร (18.45 มิ ล ลิ ก รั มต่อ
มิลลิลิตร) นอกจากนี้ การศึกษาของ Karthi et al. (2020) ยังแสดงว่า สารสกัดจากแสมทะเลมีสารประกอบสาคัญ
คือ cis-9-hexadecenal (70.54%) การศึกษาของ Khattab and Temraz (2017) ระบุว่า สารสกัดจากแสมทะเลสามารถ
กาจัดลูกน้ ายุงราคาญ C. Pipiens ได้ โดยสารกลุ่ม Flavonoids เป็ นกลุ่มที่พบมากที่สุดในสารที่สกัดหยาบจากใบ
แสมทะเล และมีคุณสมบัติยบั ยั้งการทางานของเอนไซม์บางชนิ ด ส่วนการศึกษาของ Balakrishnan et al. (2016) นา
อนุ ภ าคนาโนซิ ล เวอร์ ที่ สั ง เคราะห์ ร่ ว มกับ สารสกัด จากใบแสมทะเลเพื่ อ ก าจัด ลู ก น้ า ยุ ง ลาย A. aegypti และ
ยุงก้นปล่อง A. stephensi ในหลอดทดลอง เมื่อทดสอบเพื่อประเมินค่า LC50 พบว่าค่า LC50 ของอนุภาคนาโนซิ ล
เวอร์ สังเคราะห์ร่วมกับสารสกัดจากใบแสมทะเลเท่ากับ 4.374 และ 7.406 มิลลิกรัมต่อลิ ตร ต่อลูกน้ ายุงลาย A.
aegypti และยุงก้นปล่อง A. stephensi ตามลาดับ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Barnawi et al. (2019) ได้นาอนุภาคนา
โนซิลเวอร์ที่สังเคราะห์ร่วมกับสารสกัดจากใบแสมทะเลเพื่อกาจัดลูกน้ ายุงลาย A. aegypti พบว่าปริ มาณการเกิดเป็ น
ตัวเต็มวัยลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้ บอกถึงศักยภาพของแสมทะเลโดยใช้เป็ นสารกาจัดลูกน้ ายุงจาก
ธรรมชาติ
นอกจากนี้การศึกษาของ Syed Ali et al. (2014) ใช้สารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ Rhizophoraceae เพื่อกาจัดลูกน้ า
ยุงลาย A. aegypti โดยใช้สารสกัดของส่ วนต่างๆ ของโกงกางใบเล็ก พบว่าเปลือก ใบ ต้นอ่อน และดอก มีค่า LC50
เท่ากับ 0.0943 ± 0.0077 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร, 0.085 ± 0.009 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร, 0.083 ± 0.007 ไมโครกรัม
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ต่อมิลลิลิตร และ ไม่พบการตาย ตามลาดับ ซึ่งจากการศึกษาสารที่เป็ นองค์ประกอบในใบโกงกางใบเล็กพบว่าสารที่
พบมากได้ แ ก่ 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol (26.45%) และ Kaur-16-ene (3.37%) ส่ วนในล าต้ น จะพบ
Octadecamethyl cyclononasiloxane (5.24%), Kaurene (3.39%) และ 1,2,3,4- tetramethoxy-5-(2-propenyl)-benzene
(3.26%) แต่สารเหล่านี้ยงั ไม่ได้รับการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตหรื อกาจัดแมลง
จากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าเปลื อกและเนื้ อไม้ของโกงกางใบเล็ก และแสมทะเลสามารถนามาใช้ควบคุม
ปริ มาณลูกน้ ายุงลายได้
3. รู ปทรงของธูปกันยุงผสมสมุนไพรที่เหมาะสมต่ อการใช้ งาน
การผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพรเพื่อเป็ นต้นแบบการผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพรที่เหมาะสมและสะดวกต่อ
การใช้งาน มี 2 แบบ คือแบบที่ 1 ขึ้นรู ปเป็ นรู ปใบไม้ตามพิมพ์ซิลิโคน และแบบที่ 2 ปั้นขึ้นรู ปแบบแท่ง ซึ่งจากการ
เปรี ยบเที ยบของการขึ้ นรู ปสองแบบพบว่า แบบพิมพ์ใบไม้ ได้ธูปกันยุงที่ มีเนื้ อแน่ น ไม่เปราะหักง่าย รู ปแบบ
สวยงาม สามารถจุดติดไฟได้ อัตราการเผาไหม้ต่ากว่า แบบแท่ง โดยมีระยะเวลาการเผาไหม้ของชิ้นตัวอย่าง 4 – 5
นาที และการเผาไหม้จะมอดดับโดยที่ยงั เผาไหม้ชิ้นส่ วนไม่หมด ส่ วนแบบแท่ง ได้ธูปกันยุงที่เนื้ อแน่น แต่หักง่าย
กว่า สามารถจุดติดไฟได้ อัตราการเผาไหม้สูงกว่าแบบที่ 1 มีระยะเวลาการเผาไหม้ของชิ้นตัวอย่าง 5 – 7 นาที และ
การเผาไหม้จะมอดดับเมื่อหมดชิ้นส่ วนตัวอย่างธูปกันยุงผสมสมุนไพร 2 แบบนี้ ได้ผลการไล่ยุงใกล้เคียงกัน ทั้งนี้
การใช้วิธีอบไล่ความชื้นจะทาให้การเผาไหม้ดีกว่าการปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งสุ มนต์ทิพย์ (2558) รายงาน
ว่ายาจุดกันยุงสมุนไพรเมื่อนาไปอบแล้วยาจุดกันยุงจะแห้งเกินไปทาให้เปราะแตกง่าย
การศึกษาครั้งนี้ พฒ
ั นาการผลิ ตธู ปกันยุงสมุนไพรในลักษณะธู ปกายานเพื่อใช้ไล่ยุงราคาญ (Culex sp.)
ได้ผลดี การศึกษาโกงกางใบเล็ก และแสมทะเล เพื่อใช้ป้องกันยุงมีการศึกษาในรู ปลักษณะสารทาลงบนผิว โดย
Muhaimin et al. (2018) ทดสอบสารสกัดจากใบพืชจากป่ าชายเลนหลายชนิด นาสารสกัดจากพืชชนิดต่างๆ มาทาลง
บนมือเพื่อทดสอบการป้ องกันยุงกันในกล่องทดสอบ สารสกัดจากพืชจากป่ าชายเลนหลายชนิดสามารถต้านทาน
การถูกยุงกัดได้มากกว่า 80% ต่อชัว่ โมง สารสกัดจากแสมทะเล ต้านทานได้ 3 ชัว่ โมง สู งถึง 82.5% สารสกัดใบ
โกงกางใบเล็ก ต้านทานได้ 2 ชัว่ โมง สู งถึง 80.3%
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของโกงกางใบเล็ก และแสมทะเล พบว่าสามารถผลิตธู ปกันยุงสมุนไพรได้ แต่
ควรมีการพัฒนารู ปแบบให้สามารถผลิตใช้งานได้ง่าย

สรุปผล
จากการศึกษาโกงกางใบเล็ก และแสมทะเล พบว่าพืชทั้งสองชนิดสามารถนามาผลิตธูปกันยุงผสมสมุนไพร
และประสิ ทธิภาพการไล่ยงุ ของส่ วนต่างๆ ที่ได้จากพืชมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด คือเปลือกโกงกางใบเล็ก และเนื้อไม้แสม
ทะเล ส่วนใบโกงกางใบเล็ก ใบแสมทะเล เนื้อไม้โกงกางใบเล็ก และใบแสมทะเลให้ประสิ ทธิภาพโดยเฉลี่ยไม่แตกต่าง
2058

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กัน จากการทดสอบเนื้ อไม้ผสมเปลือกโกงกางใบเล็ก และเนื้ อไม้ผสมเปลือกแสมทะเลให้ประสิ ทธิภาพดีกว่าแยกส่ วน
ของพืช เมื่อเปรี ยบเทียบกับยาจุดกันยุงสมุนไพรในท้องตลาดพบว่าเปลือกไม้ผสมเนื้ อไม้โกงกางใบเล็กและเปลือกไม้
ผสมเนื้ อแสมทะเลให้ผลการไล่ยุงน้อยกว่ายาจุดกันยุงสมุนไพรในท้องตลาด นอกจากนี้ การทดสอบระดับความ
เป็ นพิษแบบเฉี ยบพลันจากค่า LC50 พบว่าความเป็ นพิษของโกงกางใบเล็กมีค่าความเป็ นพิษต่อลูกน้ ายุงราคาญมากกว่า
แสมทะเล
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บทคัดย่อ
ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จัดเป็ นหนึ่ งภาคส่ วนสาคัญที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและส่ งผล
ต่อปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่ องจากสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่จาเป็ นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ที่มีบทบาทสาคัญอย่างมากในภาคธุ รกิจ
ทั้งนี้ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งเป็ นระบบบริ การออนไลน์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จดั ตั้งอยู่ใน
ศู น ย์ข ้อ มู ล (Data Center) มี ก ารใช้ พ ลัง งานเป็ นจ านวนมาก ดั ง นั้ น งานวิ จัย นี้ จึ ง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานภายในศูนย์ขอ้ มูล (Power Usage Effectiveness, PUE) โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ส นับสนุ นและอุปกรณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศภายในศูนย์ขอ้ มูลแห่ งหนึ่ งใน
ประเทศไทย ในระยะเวลา 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2564) และคานวณค่าสัดส่ วนระหว่างพลังงานที่ศูนย์
ข้อมูลใช้ท้ งั หมดกับพลังงานที่ใช้ไปกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเมตริ ก จากการศึกษาพบว่าศูนย์ขอ้ มูล
แสดงค่าเฉลี่ย PUE เท่ากับ 4.00 โดยมีค่าต่าสุ ดในเดือนมกราคม เท่ากับ 3.64 และค่าสู งสุ ดในเดือนกุมภาพันธ์
เท่ากับ 4.37 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่า PUE กับค่ามาตรฐานของสมาคมวิศวกรทาความร้อน ความเย็นและการปรับ
อากาศแห่ งสหรัฐอเมริ กา กาหนดให้ ค่า PUE เข้าใกล้หรื อเท่ากับ 1 เป็ นค่าแสดงการใช้พลังงานที่มีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่าศูนย์ขอ้ มูลระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง แห่ งนี้ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานสาหรับอุปกรณ์
สนับสนุ นและอุปกรณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศต่ า ทั้งนี้ เนื่ องจากศู นย์ข ้อมูลแห่ งนี้ มีก ารใช้พลังงานปริ ม าณมาก
สาหรับอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีจานวนมาก และการวางระบบจ่ายพลังงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง
จาเป็ นต้องมีแนวทางในการจัดการพลังงาน โดยเฉพาะระบบการใช้พลังงานสาหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน คลาวด์ คอมพิวติง้ ศูนย์ขอ้ มูล
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Abstract
The information and communication technology (ICT) sector is one of the key sectors that contribute
substantially to greenhouse gas emissions, which are impact on climate change situation. Since, the current situation
requires information and communication technology, especially cloud computing, which plays a very important
role in business sector. Cloud computing is an online service system that including of information technology
devices located in a data center and exhibiting a high energy consumption. Therefore, this research aimed to study
energy efficiency within the data center (Power Usage Effectiveness, PUE) by collecting and analyzing the energy
consumption data of facility equipment and information technology equipment in a data center, Thailand for 10
months (January-October, 2021). Additionally, the ratio between the total energy used in the data center and the
energy used for information technology systems was calculated, which refers to energy used directly by the data
center. It was found that the average PUE of this data center was 4.00, with the lowest value in January (3.64) and
the highest in February (4.37). According to the American Society of Heating, Cooling, and Air Conditioning
Engineers standard values, an ideally PUE value approaching 1.0 would indicate 100% efficiency. Thus, it can be
noted that this cloud data center revealed a low energy efficiency due to high energy consumption on facility
equipment and information technology equipment. Moreover, the energy consumption patterns in data center were
still inappropriate management, suggesting to develop a suitable guideline for efficient energy consumption and
implementation on facility equipment and information technology equipment in data center.
Keyword: Energy efficiency, Cloud computing, Data center
บทนา
ปั ญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้ อนจัดเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ สาคัญมากใน
ปัจจุบนั จากข้อมูลการรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้
ส่งสัญญาณต่อมนุษยชาติวา่ วิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกได้เข้าสู่ ระดับ “สี แดง” (Red Alert) จากอุณหภูมิของโลก
ที่เพิ่มสู งขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (Pantankar 2019) ทั้งนี้ภาคพลังงาน จัดเป็ น
ภาคส่ วนสาคัญที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ระกอบการหรื อโรงงานอุตสาหกร
รมที่มีการใช้พลังงานปริ มาณมากในกระบวนการผลิต (Ritchie 2020) และการพัฒนาเทคโนโลยีในกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสร้างศักยภาพและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้และเป็ นที่ยอมรับในศตวรรษที่
21 เนื่องจากสามารถสร้างผลประโยชน์ได้รวดเร็ วและชัดเจน คือ ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หรื อ
ระบบการให้บริ การทางออนไลน์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหรื อประมวลผล เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้
ซอฟต์แวร์ หรื อแอปพลิเคชันต่า งๆ ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเพียงแค่อินเตอร์ เน็ต เช่น Google drive, Dropbox,
2062

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Youtube เป็ นต้น (Joshi and Kumari 2016) ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งยินยอมให้มีการใช้ทรั พยากรร่ วมกันเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพขององค์กร ซึ่งทาให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนในการลงทุนทางด้านโครงสร้าง สามารถจัดการ
หรื อปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย และไม่จากัดสถานที่ในการใช้งานและอุปกรณ์ (Tripathi and Jigeesh 2013) อย่างไรก็
ตาม เทคโนโลยีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งดังกล่าวจาเป็ นต้องทางานผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ หรื อเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
ทางกายภาพขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า ศูนย์ขอ้ มูล ซึ่งมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นจานวนมาก ซึ่งมีรายงานว่าการ
ปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาคเทคโนโลยีส ารสนเทศคิดเป็ นร้อยละ 2-3 ของปริ มาณการปลดปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกทั้งหมด (Freitag, Berners-Lee et al. 2021)
ดังนั้น งานวิจยั ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจในการเสนอแนวทางการพัฒนาระบบคลาวด์คอมพิวติ้งให้มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การออกแบบอัลกอริ ทึม (Zhou, Xu et al. 2020) โดยเฉพาะอัลกอริ ทึมที่ช่วยลด
ภาระงานหรื อช่ วยจัดสรรทรัพยากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้งานจริ งๆ แต่การเลื อกใช้อลั กอริ ทึ มเพื่ อ
ปรับปรุ งโครงสร้างระบบคลาวด์ จาเป็ นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเข้าใจอย่างสู ง เนื่ องจากระบบอัลกอริ ทึมเป็ น
ระบบที่มีความซับซ้อน ดังนั้น อีกแนวทางหนึ่ งที่น่าสนใจคือการหาประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานภายในศูนย์ขอ้ มูล
โดยเลือกใช้ดชั นี ช้ ี วดั อย่าง Power Usage Effectiveness หรื อ PUE เพื่อค้นหาอัตราส่ วนของพลังงานทั้งหมดที่ศูนย์
ข้อมูลใช้ต่อพลังงานทั้งหมดที่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ซ่ ึ งถือเป็ นดัชนี ช้ ีวดั ที่เป็ นที่นิยมที่ถูกออกแบบโดย
องค์กรอิสระ The Green Grid (Avelar, Azevedo et al. 2012) ในการเลือกใช้ค่า PUE ได้มีคาอธิ บายว่านี่ เป็ นวิธีที่ดี
ที่สุดเบื้องต้นในการวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อให้สามารถค้นหาจุดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองได้
(Sharma, Arunachalam et al. 2015) ซึ่งในบางงานวิจยั ได้คน้ พบว่าการใช้พลังงานที่มีผลต่อค่า PUE มักมาจากระบบ
เครื่ องปรับอากาศและอุณหภูมิภายในศูนย์ขอ้ มูลพบว่าระดับของอุณหภูมิที่ใช้ภายในศูนย์ขอ้ มูลมีผลต่อค่า PUE
(Kumar, Khatri et al.) ทั้งนี้ PUE มีค่าในอุดมคติเท่ากับ 1 หมายความว่าพลังงานทั้งหมดในศูนย์ขอ้ มูลได้ใช้ไปกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก ซึ่งหมายความว่าศูนย์ขอ้ มูลมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานภายในศูนย์ขอ้ มูล (Power Usage
Effectiveness, PUE) โดยเก็ บ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้พ ลังงานจากอุปกรณ์ สนับสนุ นและอุปกรณ์
เทคโนโลยีส ารสนเทศภายในศู นย์ข ้อมู ล และค านวณค่าสัดส่ วนระหว่า งพลัง งานที่ ศู นย์ข ้อมู ลใช้ท้ งั หมดกับ
พลังงานที่ใช้ไปกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเมตริ ก เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการใช้พลังงาน หรื อแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานในศูนย์ขอ้ มูลระบบคลาวด์
คอมพิวติ้งได้
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่ างและการเก็บข้ อมูล
การใช้พลังงานทั้งหมดภายในศูนย์ขอ้ มูลแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย โดยเป็ นชุดข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม
2564 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยชุดข้อมูล แบ่งเป็ น
- ปริ มาณการใช้พลังงาน (kWh) ที่ถูกใช้ไปกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ขอ้ มูลเท่านั้น เช่น ตู ้
เซิร์ฟเวอร์ เป็ นต้น
- ปริ มาณการใช้พลังงาน (kWh) ทั้งหมดที่ถูกใช้ไปกับศูนย์ขอ้ มูล เช่น ระบบเครื่ องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
เป็ นต้น
2.การวิเคราะห์ ข้อมูล
กระบวนการวิเคราะห์ใช้สูตรการประเมินประสิ ทธิภาพทางด้านพลังงานของ The Green Grid โดยเลือกใช้
เมตริ ก PUE หรื อ Power Usage Effectiveness
PUE =
เมื่อ;

PUE
Total Facility Power
IT Equipment Power

Total Facility Power
IT Equipment Power

(1)

= ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
= ปริ มาณการใช้พลังงานทั้งหมดที่เกิดภายในศูนย์ขอ้ มูล
(kWh)
= ปริ มาณการใช้พลังงานทั้งหมดของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหมด (kWh)

เนื่ องจากการหาประสิ ท ธิ ภาพการใช้พลังงานของศู นย์ข ้อมู ลโดยทัว่ ไปไม่ส ามารถเปรี ย บเที ยบกันได้
เนื่องจากความแตกต่างในการดาเนินงาน สถานที่ และโครงสร้างทางวิศวกรรม แต่หากต้องการจะเปรี ยบเทียบศูนย์
ข้อมูล 2 แห่ งเบื้องต้น จะต้องคานึ งแหล่งที่มาของพลังงาน ดังนั้น The Green Grid จึงเสนอให้คานวณร่ วมกับค่า
สัมประสิ ทธิ์ ปั จจัยการถ่วงน้ าหนัก ของพลังงานเพื่ อให้สามารถเปรี ย บเที ย บได้เบื้ องต้นอย่า งเป็ นธรรม โดยค่ า
ดังกล่าวอ้างอิงมาจากแหล่งพลังงานทัว่ โลกจากค่าเฉลี่ยในภูมิภาคต่างๆ แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ปัจจัยการถ่วงน้ าหนัก
ดังตารางที่ 1 (Avelar, Azevedo et al. 2012) สาหรับงานวิจยั นี้ เลือกใช้ค่าสัมประสิ ทธ์ปัจจัยการถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ
1.0 เนื่องจากเป็ นการใช้พลังงานไฟฟ้า
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยการถ่วงน้ าหนัก
ประเภทพลังงาน
ไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ
น้ ามันเตา
เชื้อเพลิงอื่นๆ
น้ าเย็น
น้ าร้อน
ไอน้ า

ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการถ่วงน้าหนัก
1.0
0.35
0.35
0.35
0.4
0.4
0.4

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ในการศึกษาประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ค่าประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE)
ของศู นย์ข ้อมู ล ด้วยวิธี เมตริ ก ของหน่ วยงานอิ ส ระ The Green Grid ต้องอาศัย การเก็ บ รวบรวมปริ มาณการใช้
พลังงานจากเครื่ องมือที่น่าเชื่ อถือได้ รวมถึงระบบบันทึกการใช้พลังงานอัตโนมัติของศูนย์ขอ้ มูล สามารถสรุ ป
รู ปแบบโครงสร้างการจ่ายพลังงานของศูนย์ขอ้ มูล แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงรู ปแบบโครงสร้างการผังการจ่ายพลังงานภายในศูนย์ขอ้ มูล
ในการสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของศูนย์ขอ้ มูล อยูใ่ นช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม 2564
ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็ นปริ มาณการใช้พลังงานทั้งหมดของศูนย์ขอ้ มูล และการใช้พลังงานสาหรับ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปริ มาณการใช้พลังงานทั้งหมดที่เกิดภายในศูนย์ขอ้ มูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เดือน
ปริมาณการใช้ พลังงานทั้งหมดภายในศูนย์
ปริมาณการใช้ พลังงานสาหรับอุปกรณ์
(พ.ศ.2564)
ข้ อมูล (kWh)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (kWh)
มกราคม
418,734
115,146
กุมภาพันธ์
452,809
103,574
มีนาคม
523,413
127,478
เมษายน
596,473
149,245
พฤษภาคม
464,360
116,292
มิถุนายน
545,618
134,954
กรกฎาคม
582,246
143,825
สิ งหาคม
536,333
134,548
กันยายน
561,387
143,291
ตุลาคม
604,452
156,136
จากการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ของศูนย์ขอ้ มูล ด้วยการใช้เมตริ กของหน่วยงานอิสระ
The Green Grid โดยการหาสัดส่ วนของพลังงานทั้งหมดในอาคารจากค่าพลังงานที่ใช้ไปกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่ า PUE ระยะเวลา 10 เดื อน แสดงดังรู ปที่ 2 พบว่า ศู นย์ข ้อมู ล นี้ มี ค่ า PUE เฉลี่ ย เท่ากับ 4.00 ซึ่ ง
หมายความว่า การใช้พ ลัง งานของศู นย์ข ้อมู ล ได้ใ ช้ไ ปกับ อุปกรณ์ ส นับสนุ นอื่ นๆ ที่ ไ ม่ใ ช่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศสูงถึง 4 เท่าของการใช้พลังงาน เฉพาะในส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า
มาตรฐานโดยทัว่ ไป หรื ออ้างอิงตาม The Green Grid ค่า PUE ที่เหมาะสมควรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.60 แต่หาไม่
สามารถคุมให้อยู่ในช่วงดังกล่าวได้ จึงกาหนดให้ไม่ควรเกิน 3.00 ดังนั้นพบว่าค่า PUE ของศูนย์ขอ้ มูลแห่ งนี้ มีการ
ใช้พลังงานที่มีประสิ ทธิภาพต่า เนื่องจากค่า PUE ควรเป็ นค่าที่เข้าใกล้ 1.00 และหากมีค่ามากกว่า 3.00 ขึ้นไป แสดง
ว่าประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานต่า (Uddin, Shah et al. 2013)
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เดือน

รู ปที่ 2 ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ของศูนย์ขอ้ มูล ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2564
จากการวิเคราะห์ค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน รายเดือน พบว่าเดือนมกราคม ต่าสุ ดเท่ากับ 3.64 และ
เดือนกุมภาพันธ์แสดงค่า PUE สูงสุดเท่ากับ 4.37 ซึ่งสอดคล้องกับรู ปแบบพลังงานที่มีการใช้พลังงานไปกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด และแนวโน้มของค่า PUE ค่อนข้างคงไปที่ไปจนถึงลดลงเล็กน้อย โดยจากการ
ตรวจสอบรู ปแบบการใช้พลังงานพบว่าศูนย์ขอ้ มูลแห่ งนี้ ได้วางระบบคลาว์คอมพิวติ้งไว้ 2 ระบบ แต่มีการเปิ ดใช้
งานอย่างเต็มที่เพียงแค่ 1 ระบบ ในขณะที่มีการจ่ายพลังงานในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ระบบเครื่ องปรับอากาศ หรื อ
ระบบแสงสว่า งเท่ า กัน จึ ง เป็ นไปได้ว่า การใช้พ ลัง งานส่ ว นใหญ่ ไ ด้จ่ า ยให้กับ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างทางวิศวกรรมของศูนย์ขอ้ มูลไม่ได้มีการบุฉนวนกันความร้อนภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีการใช้เครื่ องปรับอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อการติดตั้งอุปกรณ์ใต้พ้นื ยกอาจจะทาให้เกิดการปิ ดกั้น
การระบายอากาศจากเครื่ องปรับอากาศ จึงเป็ นไปได้ว่าระบบปรับอากาศจะต้องทางานเพิ่มมากขึ้น เพื่อควบคุม
อุณหภูมิให้พอดีเหมาะสมและไม่ทาให้ส่งผลกระทบต่อการทางานของระบบเซิ ร์ฟเวอร์ เสี ยหาย ทั้งนี้ ถึงแม้ศูนย์
ข้อมูลแห่ งนี้ ดงั กล่าวได้ผ่านการถูกรับรองตามมาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data center) ในด้านความพร้อมใช้งาน
และความปลอดภัย แต่พบว่าปัจจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินการศึกษาอาจจะยังขาดดเรื่ องการประเมินประสิ ทธิภาพการใช้
พลังงานภายในศูนย์ขอ้ มูล
อย่างไรก็ตามดังนั้นแนวทางสาหรับการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของศูนย์ขอ้ มูล ศูนย์ขอ้ มูล
แห่งนี้ควรพิจารณาการปรับปรุ งส่ วนของระบบที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและระบบที่สามารถปรับปรุ งได้ง่ายเป็ นอันดับแรก
เช่น การใช้ Motion sensor ให้กับระบบแสงสว่างหรื อระบบไฟฟ้ าอื่นๆ และการลดใช้อุปกรณ์ที่ไม่จาเป็ น และ
โดยเฉพาะเนื่ องจากระบบทาความเย็นมัก ซึ่ งจัดเป็ นส่ วนระบบที่มีการใช้พลังงานปริ มาณมากและทาให้เกิดการ
สิ้ นเปลืองพลังงานมากที่สุด จึงควรมีพิจารณาการติดตั้งฉนวนกันความร้อนให้กบั ห้องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อลดความร้อน
ที่จะทาให้ระบบปรับอากาศทางานหนักเกินไป และลดปริ มาณการใช้พลังงานได้
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สรุปผล
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานจากอุปกรณ์สนับสนุ นและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในศูนย์ขอ้ มูล โดยคานวณค่าสัดส่ วนระหว่างพลังงานที่ ศูนย์ขอ้ มูลใช้ท้ งั หมดกับพลังงานที่ ใช้ไปกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเมตริ ก จากผลการศึกษาพบว่า ศูนย์ขอ้ มูลแห่ งนี้ แสดงค่า PUE เฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ซึ่ ง
แสดงถึงการใช้พลังงานของศูนย์ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ได้ใช้ไปกับอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สู งถึง 4 เท่าของการใช้พลังงานทั้งหมด ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ ศูนย์ขอ้ มูลแห่งนี้ ยังคงมีการดาเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ขอ้ มูล ที่ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานต่ า ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากศูนย์ขอ้ มูลมี การเปิ ดใช้
ระบบเซิ ร์ฟเวอร์ ไม่เต็มความสามารถ และมีการใช้อุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ เป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ จากค่า PUE
ในอุ ด มคติ ถู ก ก าหนดให้เ ท่ า กับ 1.00 ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ว่า การใช้พ ลัง งานของศู น ย์ข้อ มู ล ถูก ใช้ไ ปกับ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เนื่ องจากความเป็ นไปได้ของการใช้พลังงานไม่สามารถจ่ายไปยังระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเดียว เพราะตามมาตรฐานของศูนย์ขอ้ มูลจะต้องมีระบบสนับสนุนอื่นๆ ให้กบั ระบบเซิร์ฟเวอร์
โดยเฉพาะเครื่ องปรับอากาศ ดังนั้นข้อมูลพื้นฐาน โดยเฉพาะการประเมินค่าประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานที่ได้ของ
งานวิจยั นี้ สามารถเป็ นตัวชี้วดั ในการประเมินประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานเบื้องต้นให้กบั ศูนย์ขอ้ มูลได้เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุ งการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่ อง หรื อแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานในศูนย์ขอ้ มูลระบบคลาวด์คอมพิวติง้ ในอนาคตได้
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณี ศึกษา ศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุโลก คณะผูว้ ิจยั ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา Java และ มี MySQL เป็ นระบบการ
จัดการฐานข้อมูล โดยแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นสามารถเพิ่ม ลบ ค้นหา แก้ไขและจัดเก็บข้อมูลผูด้ ูแลระบบ ข้อมูล
ผูใ้ ช้งาน ข้อมูลสื่ อความรู ้ ข้อมูลประเภทอาหาร ข้อมูลอาหาร ข้อมูลประเภทกิจกรรมการเผาผลาญ ข้อมูลกิจกรรม
การเผาผลาญ ข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู ้ใช้งาน ข้อมูลเกณฑ์การวัดดัชนี มวลกาย ซึ่ งช่วยให้การจัดเก็บ
ข้อมูลเป็ นระเบียบและลดการสู ญหายของข้อมูล สามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ ว ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจในแอปพลิเคชัน
แนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณี ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก อยู่ในระดับมาก เนื่องจากระบบสามารถ
แสดงผลข้อมูลต่างๆได้ถูกต้องและปลอดภัย สามารถใช้งานได้ง่าย ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
คาสาคัญ: การพัฒนา แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน แนวทางการปฏิบตั ิตวั สุขภาพ
Abstract
The purpose of this research is to develop the Design of Development Health for Android Applications a
Case Study of Regional Health Promotion Center 2, who designs and develops applications using the Java language
and has MySQL to manage application database. The administrator can add, delete, search, modify, and store
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administrative information. User Information, Media Information, Food type Information, Food Information, Type
of Metabolic Activity, Metabolic Activity Information, User change log information, Body Mass, this helps to keep
data organized and reduce data loss. Can be displayed correctly. And can be used quickly. The results of the user
satisfaction survey show that users are satisfied with The Design of Development Health for Android Applications
a Case Study of Regional Health Promotion Center 2. The results are accurate and secure. Easy to use. According
to the user needs.
Keyword: Development, Android Application, Practice Guidelines, Health
บทนา
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็ นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบสุ ขภาพและระบบอนามัยสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้
ประชาชนสุ ขภาพดี มีพนั ธกิจหลักในการสังเคราะห์ ใช้ความรู ้และดูภาพรวมเพื่อกาหนดนโยบาย ออกแบบระบบ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้ างความร่ วมมื อและกากับดู แล ซึ่ งมี เขตพื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบ 5 จัง หวัด ในภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ได้แ ก่ พิ ษ ณุ โ ลก สุ โ ขทัย ตาก อุ ต รดิ ต ถ์ และเพชรบู ร ณ์ โดยมี
คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการวางแผน จัดทาสื่ อ ตรวจเช็คสุ ขภาพและให้คาแนะนา
เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ตัว ด้า นสุ ข ภาพให้ กับ ประชาชนทั่ว ไป รวมทั้ง ผู ส้ ู ง อายุ เช่ น กิ จ กรรมการเผาผลาญ การ
รับประทานอาหาร เป็ นต้น
จากการลงพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุ โลกและผลการประเมินของแพทย์ พบว่า กลุ่มผูส้ ู งอายุบางส่ วน มี
แนวโน้มต่อการเสี่ ยงเกิดโรค เช่น โรคอ้วน ความดันโลหิ ต และหัวใจ เป็ นต้น บางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริ การใน
การตรวจเช็คสุขภาพที่ศูนย์ได้ ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ติดเตียง อยูห่ ่างไกล เป็ นต้น ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงพัฒนา
แอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลผูด้ ูแล
ระบบ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลสื่ อความรู ้ ข้อมูลประเภทอาหาร ข้อมูลอาหาร ข้อมูลประเภทกิจกรรมการเผาผลาญ
ข้อมูลกิจกรรมการเผาผลาญ ข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายของผูใ้ ช้งาน ข้อมูลเกณฑ์การวัดดัชนีมวล
กาย เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และข้อมูลมีความถูกต้อง
วิธีดาเนินการวิจัย
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อ เอกสาร เว็บไซต์โดยมีเนื้ อหาที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิ
ตัวเพื่อสุขภาพ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- นาผลจากการศึกษา มาประมวลแล้วกาหนดกรอบความคิดสาหรับวิจยั
- กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา
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- สร้างเครื่ องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ความต้องการและแบบสอบถามเกี่ย วกับรู ปแบบแอปพลิ เคชัน แนว
ทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ
- ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการสุ่มตัวอย่างไว้
- วิเคราะห์แปลผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
- นาต้นร่ างของแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงในด้านเนื้ อหาโดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Congruence) ด้านความตรงของเนื้อหา (Content Validity) คือการหา
ความสอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence หรื อ IOC) สุ
รวาท (2550)
เกณฑ์การตัดสิ นค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์น้ นั แสดงว่า ข้อ
คาถามข้อนั้นใช้ได้ผลของการตรวจเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ค่า IOC ไม่ต่ากว่า 0.80 เกือบทุกข้อ มีบางข้อที่ตอ้ งทา
การปรับปรุ งแก้ไข โดยภาพรวมแบบสอบถามมีความสอดคล้อง ภาษาที่ใช้เหมาะสม เข้าใจง่าย ข้อคาถามตรงกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดี
- พิจารณาปรับปรุ งข้อคาถามให้เหมาะสมอีกครั้ง จนได้เครื่ องมือฉบับสมบูรณ์ แล้วนาออกไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งหมด
- ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ กรณี ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ด้วยภาษา Java และใช้ MySQL เป็ นฐานข้อมูล
- ทดสอบและแก้ไขปรับปรุ งระบบ รวมทั้งใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบ โดย
เกณฑ์ก ารแปลความหมายตามแนวคิ ดของบุญชม (2560) 5 ระดับ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ และจัดทาเอกสารรายงานการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แก่ แพทย์ เจ้าหน้าที่ และผูส้ ู งอายุที่ เข้ารั บบริ ก ารศูนย์อนามัย ที่ 2 จังหวัด
พิษณุโลก จานวนทั้งหมด 145,559 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูส้ ูงอายุที่มีแนวโน้มต่อการเสี่ ยงเกิด
โรคจากการประเมินของแพทย์ และมีความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันได้ จึงสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 33
คน
2. เครื่ องมือในการวิจัย
- แบบสัมภาษณ์ความต้องการรู ปแบบแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณี ศึกษา ศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และนาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถาม
- แบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2
พิษณุ โลกโดยกาหนดคาถามที่คณะผูว้ ิจยั ต้องการทราบในเรื่ องรู ปแบบและเนื้ อหาของแอปพลิเคชันแนวทางการ
ปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกตามวัตถุประสงค์
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- แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ กรณี ศึกษา ศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุโลก โดยประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน Function Requirement Test 2. ด้าน
Usability Test 3. ด้าน Performance Test 4. ด้าน Security Test
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
คณะผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา
ได้แก่ ความถี่ ( Frequency ) ค่าเฉลี่ย (Average) และร้อยละ (Percentage) ซึ่งการกาหนดเกณฑ์ประเมินโดยใช้เกณฑ์
ของค่าเฉลี่ย โดยแบ่งการให้คะแนน ออกเป็ น 5 ระดับและแปลความหมายตามแนวคิดของบุญชม ศรี สะอาด (2560)
มาใช้ในการแปลความหมายดังนี้
- ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
- ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
- ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ความต้องการรู ปแบบแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อ
สุ ขภาพ กรณี ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์ได้ดงั นี้
- ประเด็นที่ 1 ปัญหาที่พบในปัจจุบนั ของศูนย์อนามัยที่ 2 ในเรื่ องการตรวจเช็คสุ ขภาพ คือ ส่ วนใหญ่เกิด
จากผูร้ ับบริ การบางส่ วนไม่สามารถมารับบริ การที่ศูนย์ได้ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกจึงมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการวางแผน ทาสื่ อเพื่อให้สามารถตรวจเช็คสุ ขภาพและได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั
ด้านสุขภาพ
- ประเด็นที่ 2 ข้อมูลที่จาเป็ นในการพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิ ตวั เพื่อสุ ขภาพ ได้แก่ ข้อมูล
ผูด้ ูแลระบบ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลสื่ อความรู ้ ข้อมูลประเภทอาหาร ข้อมูลอาหาร ข้อมูลประเภทกิจกรรมการเผา
ผลาญ ข้อมูลกิจกรรมการเผาผลาญ ข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายของผูใ้ ช้งาน ข้อมูลเกณฑ์การวัดดัชนี
มวลกาย
- ประเด็นที่ 3 รู ปแบบที่ตอ้ งการ ได้แก่ สามารถแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดัชนี มวลกายของผูใ้ ช้งานใน
รู ปแบบกราฟเป็ นระยะ ให้ขอ้ แนะนาตามเกณฑ์การวัดดัชนี มวลกายที่วดั ได้ในแต่ล ะครั้ง และแจ้งเตือนการออก
กาลังกาย
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2. ผลจากความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบแอปพลิ เคชัน แนวทางการปฏิบตั ิ ตัว เพื่ อ
สุ ขภาพ กรณี ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุ โลก เมื่ อพิจารณาข้อมูล เชิ งสรุ ป พบว่า ด้านข้อมูลและเนื้ อหา ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความต้องการโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านรู ปแบบ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ดังรู ปที่ 1
ผลจากความคิ ด เห็ น ของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ รู ปแบบแอปพลิ เ คชั นแนว
ทางการปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ สุ ขภาพ กรณี ศึ ก ษา ศู นย์ อนามั ย ที่ 2 พิ ษ ณุ โ ลก
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รู ปที่ 1 แสดงกราฟผลจากความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิ
ตัวเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พบว่า ผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้าน Function Requirement Test
ด้าน Usability Test ด้าน Performance Test และด้าน Security Test อยูใ่ นระดับมาก มีระดับคะแนน 4.21
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ งานผู้ ใช้ งานแอปพลิ เ คชั นแนวทาง
การปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ สุ ขภาพ กรณี ศึ ก ษา ศู นย์ อนามั ย ที่ 2 พิ ษ ณุ โ ลก
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รู ปที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
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4. ผลการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

รู ปที่ 3 แสดงแผนภาพโครงสร้างบริ บท (Context Diagram)
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รู ปที่ 4 แสดงแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
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รู ปที่ 5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) แอปพลิเคชันแนวทางการ
ปฏิบตั ิตวั เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
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รู ปที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าแรกของการพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณีศึกษา ศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

รู ปที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายของผูใ้ ช้งานในรู ปแบบกราฟเป็ นระยะ
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รู ปที่ 8 แสดงตัวอย่างหน้าสื่ อความรู ้

รู ปที่ 9 แสดงตัวอย่างหน้าให้ขอ้ แนะนาตามเกณฑ์การวัดดัชนีมวลกายที่วดั ได้ในแต่ละครั้ง
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อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาและพัฒนารู ปแบบพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณี ศึกษาศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุ โลก ในภาพรวมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความต้องการด้านข้อมูลและเนื้ อหา ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลสื่ อความรู ้ ข้อมูลประเภทอาหาร ข้อมูลอาหาร ข้อมูลประเภทกิจกรรมการเผาผลาญ ข้อมูล
กิจกรรมการเผาผลาญ ข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงดัชนี มวลกายของผูใ้ ช้งาน ข้อมูลเกณฑ์การวัดดัชนี มวลกาย
ข้อมูลผูด้ ูแลระบบ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ด้านรู ปแบบเป็ นการนาเสนอข้อมูล ได้แก่ สามารถแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีมวลกายของผูใ้ ช้งานในรู ปแบบกราฟเป็ นระยะ และให้ขอ้ แนะนาตามเกณฑ์การวัดดัชนีมวลกายที่วดั ได้ในแต่
ละครั้ง
จากการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณี ศึกษาศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
สามารถอภิ ปรายผลการวิ จยั ดัง รายละเอี ย ดต่ อไปนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัม ภาษณ์ ค วาม
ต้องการของแพทย์ เจ้าหน้าที่รวมถึงจากการศึกษาเอกสารของศูนย์อนามัยที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความ
สะดวก รวดเร็ ว และข้อมูลมีความถูกต้อง โดยแอปพลิเคชันฯที่ได้พฒ
ั นาขึ้นสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและ
จัดเก็ บ ข้อมู ล ผูด้ ู แลระบบ ข้อมู ล ผูใ้ ช้งาน ข้อมูล สื่ อความรู ้ ข้อมูล ประเภทอาหาร ข้อมูล อาหาร ข้อมูล ประเภท
กิจกรรมการเผาผลาญ ข้อมูลกิจกรรมการเผาผลาญ ข้อมู ลบันทึกการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายของผูใ้ ช้งาน ข้อมูล
เกณฑ์ก ารวัด ดัช นี ม วลกาย อี ก ทั้ง ระบบสามารถท างานได้ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้ สะดวกในการ
ตรวจสอบสุขภาพของประชาชน ข้อมูลมีความถูกต้องและง่ายต่อการใช้งานสอดคล้องกับงานวิจยั ของชัยพร (2558)
ท าการพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ระบบการวางแผนและติ ด ตามการลดน้ า หนั ก บนระบบปฏิ บ ัติ ก ารแอนดรอยด์
มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ ง แอปพลิเคชันสามารถวางแผน ติดตามการลดน้ าหนัก โดยใช้ Android Studio ในพัฒนาบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีการจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลดัชนีมวลกาย ข้อมูลอาหาร ข้อมูลกิจกรรม ข้อมู ล
การบันทึกน้ าหนัก สามารถบันทึกกิจกรรมการรับประทาน กิจกรรมการออกกาลังกาย สามารถค้นหาสถานที่ออก
กาลังกายโดยใช้ API google ในการแสดงแผนที่ คานวณและแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังช่วยประเมิน
ค่าดัชนี มวลกาย ซึ่ งระบบฟั งก์ชนั่ การทางานได้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอุดม (2558) ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดการฐานข้อมูลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั งสาหรั บโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพ โดยแอปพลิเคชันมีการจัดการต่างๆ เช่น ข้อมูลผูป้ ่ วย ข้อมูลการติดตามผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง เพื่อช่วยใช้
สามารถปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชันและปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของมนัสนันทร์ (2558) ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการจัดการความรู ้ เรื่ องการดูแลสุ ขภาพเบื้องต้น
ของชุมชนผูส้ ูงอายุ พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Android Studio สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลสื่ อการ
เรี ยนรู ้ ข้อมูลผูส้ ู งอายุขอ้ มูลกิจกรรม ซึ่ ง แอปพลิเคชันมีการนาเสนอเนื้ อหาเข้าใจง่าย สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ภาพนิ่ งและข้อความมีความชัดเจน สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิภาวรรณ
(2559) ทาการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนาอาหารเพื่อสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใช้ Android Studio ในการ
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พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยระบบมีการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเมนูอาหาร ข้อมูลเผาผลาญแคลอรี่ ข้อมูลร้านอาหาร
เพื่อช่วยในการทางานของแอปพลิเคชันทางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากเนื่องจากแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว ง่ายของการใช้งาน มีประโยชน์ใน
การใช้งานและปลอดภัย
สรุปผล
การพัฒนาแอปพลิเคชัน แนวทางการปฏิ บตั ิ ตัวเพื่ อสุ ขภาพ กรณี ศึกษาศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุ โลกครั้ ง นี้
พบว่ า การพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน แนวทางการปฏิ บัติ ตัว เพื่ อ สุ ข ภาพ กรณี ศึ ก ษาศู น ย์อ นามัย ที่ 2 พิ ษ ณุ โ ลก มี
ประสิ ทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น ในการจัดเก็บข้อมูลผูด้ ูแลระบบ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลสื่ อความรู ้ ข้อมูลประเภท
อาหาร ข้อ มู ล อาหาร ข้อ มู ล ประเภทกิ จ กรรมการเผาผลาญ ข้อ มู ล กิ จ กรรมการเผาผลาญ ข้อ มู ล บัน ทึ ก การ
เปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายของผูใ้ ช้งาน ข้อมูลเกณฑ์การวัดดัชนีมวลกาย เพื่อช่วยลดปั ญหาการให้บริ การไม่ทวั่ ถึง
ประชาชน เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบสุ ขภาพขของประชาชน ข้อมูลมีความถูกต้องและง่ายต่อการใช้งาน
ซึ่งแอปพลิเคชันที่พฒั นาออกมานั้น มีการจัดการทางานโดยแบ่งผูใ้ ช้งานเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งาน
ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลผูด้ ูแลระบบ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลสื่ อความรู ้ ข้อมูลประเภท
อาหาร ข้อ มู ล อาหาร ข้อ มู ล ประเภทกิ จ กรรมการเผาผลาญ ข้อ มู ล กิ จ กรรมการเผาผลาญ ข้อ มู ล บัน ทึ ก การ
เปลี่ ย นแปลงดัช นี ม วลกายของผูใ้ ช้ง านและข้อมูลเกณฑ์ก ารวัดดัชนี มวลกาย รวมทั้ง สามารถแสดงข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายของผูใ้ ช้งานในรู ปแบบกราฟเป็ นระยะ และให้ขอ้ แนะนาตามเกณฑ์การวัดดัชนีมวลกายที่
วัดได้ในแต่ละครั้ง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อสุ ขภาพ กรณี ศึกษาศูนย์
อนามัยที่ 2 พิษณุโลก พบว่า ผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจในภาพรวม มีระดับคะแนน 4.21 อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
แอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลคาแนะนา และสามารถวัดเกณฑ์ดชั นีมวลกายได้
ถูกต้อง มีความสวยงามของแต่ละหน้าแสดงผล รู ปแบบการจัดระเบียบหน้าจอและการแบ่งเมนูง่ายต่อการใช้งาน มี
ความเร็ วในการประมวลผลการทางาน การปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถกาหนดสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้และ
รหัสผ่านในการตรวจสอบผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันได้
ข้อเสนอแนะ
-

ควรสามารถคานวณแคลอรี่ ที่รับประทานได้
ควรมีฟังก์ชนั ในการนับก้าวได้
ควรมีคาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ของแต่ละช่วงอายุ
ควรเพิ่มเติมในส่ วนแผนที่ของหมู่บา้ น หรื อ ระบบ GPS สถานที่สาคัญในหมู่บา้ น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของอุณหภูมิในการทาแห้งหัวเชื้ อแบบสุ ญญากาศต่อการผลิ ต ก๊ าซ
ชี วภาพจากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ หัวเชื้ อเหลวถูกนาไปทาแห้งในตูอ้ บแบบสุ ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 60
และ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 และ 96 ชัว่ โมง ภายใต้ความดัน 300 mbar จากนั้นบดหัวเชื้อแห้งให้เป็ นผงก่อน
ใช้ในการทดลองผลของอุณหภูมิในการทาแห้งหัวเชื้อแบบสุ ญญากาศต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ทาการทดลองในขวด
ซี รั่มปริ มาตร 120 มิลลิลิตร แต่ละขวดมีปริ มาตรเท่ากับ 45 มิลลิลิตร ประกอบด้วยน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม
ดิบและหัวเชื้อแห้งในอัตราส่วน 0.25 ของกรัมซีโอดี (COD) และกรัมของแข็งแขวนลอยระเหย (VSS) ค่าpHเริ่ มต้น
เท่ากับ 6.4 และใช้หัวเชื้ อเหลวเป็ นกลุ่มควบคุม บ่มแบบเขย่าขวดซี รัมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส ด้วยความเร็ ว
120 รอบต่อนาที เมื่อเวลาในการหมักแบบไร้อากาศผ่านไป 20 วัน ผลการทดลองพบว่า การใช้การทาแห้งแบบ
สุ ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ให้มีเทนสะสมสู งกว่าการทาแห้งที่ 60 องศาเซลเซี ยส (p < 0.05) การทา
แห้งแบบสุ ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ปริ มาตรมีเทนสะสมไม่แตกต่างกัน เมื่อใช้เวลาในการทาแห้ง 48
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(38.85±3.28 มิลลิลิตร) และ 96 (41.61±2.49 มิลลิลิตร) ชัว่ โมง (p < 0.05) ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า การทาแห้งแบบ
สุ ญญากาศที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง เป็ นสภาวะที่เหมาะสมต่อการทาแห้งหัวเชื้อ
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ กากตะกอนหัวเชื้อเริ่ มต้น อุณหภูมิ การทาแห้งแบบสุญญากาศ
Abstract
This research aimed to study the effect of vacuumm drying temperatures of starter seed sludge powder on
biogas production from palm oil mill effluent. Liquid starter seed sludge was dried in a vacuum oven at 60 oC and
80 oC for 48 and 96 hours at 300 mbar pressure. After that, the dried starter seed sludge was ground into powder
before being tested. The effect of vacuum drying temperatures of starter seed sludge powder on bbiogas production
was investigated in 120 mL serum bottles. Each serum bottle had a working volume of 45 mL and contained palm
oil mill effluent (POME) and dried seed sludge in a ratio of 0.25 g COD per g VSS. The initial pH of the system
was 6.4. The serum bottles were incubated at 37 ± 2 oC and shaken at 120 rpm. After 20 days of an anaerobic
fermentation, the results showed that the vacuum drying at 80 oC yielded a higher methane accumulation than
vacuum drying at 60 oC (p < 0.05). For vacuum drying at 80 oC, there were no significant differences in the volume
of methane accumulation in the drying time for 48 (38.85±3.28 ml) and 96 (41.61±2.49 ml) hour (p < 0.05). Results
indicated that vacuum drying at 80 oC for 48 hour was the optimum condition for starter seed drying.
Keyword: Biogas, Starter Seed Sludge, Temperature, Vacuum Drying
บทนา
ในปัจจุบนั น้ ามันปาล์มนอกจากใช้สาหรับการบริ โภคแล้ว ยังใช้สาหรับการผลิตพลังงานในรู ปแบบของไบ
โอดีเซล ทาให้มีความต้องการน้ ามันปาล์มเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยเป็ นแหล่งปลูกปาล์มน้ ามันและมีโรงงานสกัด
น้ ามันปาล์มเป็ นจานวนมาก ในกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มมีการเกิดน้ าเสี ยออกมาเป็ นปริ มาณมาก ซึ่ งน้ าเสี ยนี้มี
สารอินทรี ยป์ ริ มาณสู งและจาเป็ นต้องผ่านการบาบัดก่อนปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มส่ วนใหญ่
บาบัดน้ าเสี ยเหล่านี้ โดยใช้ระบบบัดน้ าเสี ยแบบไม่ใช้อากาศชนิ ดบ่อผึ่ง (anaerobic pond) ซึ่งง่ายต่อการควบคุม แต่
ระบบนี้ มีขอ้ เสี ยคือใช้พ้ืนที่มาก มีอตั ราการรั บภาระสารอิ นทรี ย ์ (organic loading rate) ต่า ใช้เวลาที่น้ าเสี ย อยู่ใน
ระบบ (retention time) นาน และมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตมีเทนต่า เนื่ องจากหัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้มีประสิ ทธิ ภาพ
ลดลงเมื่อใช้ไปนานๆ การเติมหัวเชื้อจุลินทรี ยล์ งไปเพิ่มเติมเป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบมีประสิ ทธิภาพเพิ่มสู งขึ้น
ซึ่ งนอกจากจะทาให้ระบบบาบัดมีอตั ราการย่อยสลายสู งแล้ว ยังทาให้ผลิตมีเทนได้สูงอีกด้วย ทาให้โรงงานสกัด
น้ ามันปาล์มจัดการน้ าเสี ยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และได้มีเทนเป็ นผลพลอยได้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถตอบ
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โจทย์ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสี เขียว และ
สร้างมูลค่าเพิ่มของวัสดุเหลือทิ้งจากการอุตสาหกรรมเกษตร
หัวเชื้อจุลินทรี ยช์ นิดแห้งนอกจากสะดวกในการนาไปใช้สาหรับการเริ่ มต้นระบบบาบัด และใช้สาหรับเติม
หัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบบาบัดแทนหัวเชื้อจุลินทรี ยช์ นิดเหลวแล้ว หัวเชื้อจุลินทรี ยช์ นิดแห้งยังง่ายต่อ
การขนส่ งและการเก็บรั กษา เทคนิ คที่ นิยมใช้ในการทาแห้งหัวเชื้ อจุ ลินทรี ยไ์ ด้แก่ การทาแห้งแบบแช่ เยือกแข็ง
(freeze drying) การทาแห้งแบบพ่นฝอย (spray drying) การทาแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด (fluidized bed drying) และ
การทาแห้งแบบสุ ญญากาศ (vacuum drying) (Broeckx และคณะ, 2016) เมื่อเปรี ยบเทียบความเหมาะสมต่อการทา
แห้งตะกอนหัวเชื้อจุลินทรี ยพ์ บว่า การทาแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็ นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสู ง แม้ว่าจะมีจุลินทรี ยร์ อดชีวิต
สู ง ส่ วนเทคนิ คการทาแห้งแบบพ่นฝอยและการทาแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด ต้องใช้อุณ หภูมิในการทาแห้งสู งกว่า
100 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งมีผลทาให้จุลินทรี ยใ์ นตะกอนหัวเชื้ อส่ วนใหญ่ตาย ในขณะที่การทาแห้งแบบสุ ญญากาศ
สามารถลดความดันในห้องอบแห้งให้ต่ากว่าบรรยากาศได้ ทาให้สามารถทาแห้งที่ อุณหภูมิ ต่ากว่า 100 องศา
เซลเซี ย ส จุ ลินทรี ยใ์ นตะกอนหัวเชื้ อจึ งมี โอกาศรอดชี วิตได้มากขึ้น นอกจากนี้ การทาแห้งแบบสุ ญญากาศยัง มี
ค่าใช้จ่ายต่าเมื่อเทียบกับการทาแห้งชนิดอื่นๆ และสามารถทาแห้งตะกอนหัวเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้ในปริ มาณมาก
การผลิ ตหัวเชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ด้วยเทคนิ ค การทาแห้งแบบสุ ญญากาศ (vacuum drying) มี ปั จจัย ส าคัญที่ ต้อง
คานึงถึงคือ ความดัน อุณหภูมิ และเวลาในการทาแห้ง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการรอดชีวิตของจุลินทรี ยแ์ ละความชื้น
ของผลิตภัณฑ์ (Broeckx และคณะ, 2016) การใช้ปั๊มดูดอากาศที่มีประสิ ทธิภาพสู งก็จะสามารถทาให้ความดันใน
ห้องทาแห้งลดต่าลงได้มาก ในขณะเดียวกันก็จะส่ งผลให้ใช้อุณหภูมิในการทาแห้งลดต่าลง จุลินทรี ยใ์ นหัวเชื้อก็จะ
มีจานวนเซลล์รอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น (Bauer และคณะ, 2012) แต่อย่างไรก็ตามปั๊ มประสิ ทธิ ภาพสู งราคาเครื่ องก็จะสู ง
ตามไปด้วย
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตหัวเชื้ อจุลินทรี ยช์ นิ ดแห้ง สาหรับการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากน้ าเสี ยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ด้วยเทคนิ คการทาแห้งแบบสุ ญญากาศ โดยกาหนดความดันที่ 300
mbar ที่อุณหภูมิ 60 และ80 องศาเซลเซียส โดยใช้ ระยะเวลาในการทาแห้งต่างๆ จากนั้นวิเคราะห์ความชื้ นของหัว
เชื้อจุลินทรี ยช์ นิดแห้งและทดสอบประสิ ทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสี ยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แหล่ งที่มาของตะกอนหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์และน้าเสี ย
ตะกอนหัวเชื้อจุลินทรี ยเ์ ก็บจากระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบไม่ใช้อากาศ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงควบคุม
คุณภาพน้ าหนองแขม สังกัดกรุ งเทพมหานคร และน้ าเสี ยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม (Palm oil mill effluent : POME)
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริ ษทั สุ ขสมบูรณ์น้ ามันปาล์มจากัด
2. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตะกอนหัวเชื้อและน้าเสี ยโรงงานสกัดน้ามันปาล์ ม
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ตรวจดูลกั ษณะทางกายภาพและเคมีของตะกอนหัวเชื้อจากระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบไม่ใช้อากาศ และน้ าเสี ย
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ได้แก่ ค่าCOD ทั้งหมด (Total Chemical Oxygen Demand : tCOD) ซีโอดีละลาย (Soluble
Chemical Oxygen Demand : sCOD) ของแข็ ง ทั้ง หมด (Total Solids : TS) ของแข็ ง ระเหย (Volatile Solids : VS)
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids : SS) ของแข็งแขวนลอยระเหย (Volatile Suspended Solids : VSS) และค่า
pH ตามวิธีมาตรฐานของ AOAC (2005)
3. การศึกษาการทาแห้ งหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์
ใส่ หัวเชื้อเหลวปริ มาตร 50 มิลลิลิตรในถ้วยระเหย ทาแห้งด้วยความร้อนแบบสุ ญญากาศ (vacuum drying)
ที่ อุณหภูมิ 60 และ 80 องศาเซลเซี ย ส โดยใช้เวลาในการทาแห้งเท่ากับ 0, 48 และ 96 ชั่วโมง ที่ ค วามดัน 300
มิลลิบาร์ บดหัวเชื้อแห้งให้ละเอียด เก็บรักษาในถุงที่ปิดสนิ ท จากนั้นนาไปศึกษาลักษณะของหัวเชื้อจุลินทรี ยแ์ ห้ง
น้ าหนัก และความชื้น (ทาการทดลองจานวน 3 ซ้ า) โดยความชื้นหาได้จากการอบหัวเชื้อแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
4. การศึ กษาประสิ ทธิภาพของหัวเชื้ อจุลินทรี ย์แห้ งในการผลิตก๊ าซชีวภาพและไบโอมีเทนจากน้าเสี ยโรงงานสกัด
น้ามันปาล์ม
เติ ม ตะกอนหั ว เชื้ อ แห้ ง และน้ า เสี ย โรงงานสกัด น้ า มัน ปาล์ม ที่ ค านวณให้ มี อัต ราส่ ว นของปริ ม าณ
สารอินทรี ย ์ และสารอิ นทรี ยร์ ะเหยได้ระหว่างปริ มาณตะกอนหัวเชื้ อและน้ าเสี ย เท่า กับ 0.25 ปริ มาตรรวม 45
มิลลิลิตร ลงในขวดซีรัมปริ มาตร 120 มิลลิลิตร เป่ าภายในขวดซีรัมด้วยก๊าซไนโตรเจนเป็ นเวลา 2 นาที เพื่อให้อยู่
ในสภาวะไร้อากาศ ปิ ดฝาขวดด้วยจุกยาง และฝาฟอยด์อลูมิเนียมให้แน่น บ่มแบบเขย่าที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
โดยใช้หัวเชื้ อเหลวเป็ นกลุ่มควบคุม ทาการวัดปริ มาตรก๊าซด้วยเครื่ องวัดปริ มาตรก๊าซแบบแทนที่น้ า และฉี ดหา
องค์ประกอบของก๊าซด้วยเครื่ องแก๊สโครมาโตรกราฟฟี (GC) ตามวันที่กาหนด (ทาการทดลองจานวน 5 ซ้ า)
5. การวิเคราะห์ องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ
เก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพจากถังหมักด้วยเข็มเก็บตัวอย่างก๊าซปริ มาตร 1,000 𝜇𝑙 ในขณะนาตัวอย่างไปฉี ด
ต้องคว่าเข็มฉี ดยา ให้ปลายเข็มชี้ลงด้านล่างเพื่อป้ องกันก๊าซชีวภาพลอยออกจากตัวเข็มเก็บตัวอย่าง ฉี ดตัวอย่างก๊าซ
ชีวภาพปริ มาตร 250 𝜇𝑙 เข้าเครื่ อง Gas Chromatograph รุ่ น GC-2010 ชนิ ด Thermal Conductivity Detector (TCD)
ที่มีก๊าซอาร์กอนเป็ นก๊าซตัวพา บันทึกองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพที่วิเคราะห์ได้เป็ น%ของความเข้มข้นก๊าซ ได้แก่
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน มีเทน และคาร์บอนไดออกไซด์
6. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ผลการทดลองนามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยทดสอบที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตะกอนหัวเชื้อและน้าเสี ยโรงงานสกัดน้ามันปาล์ ม
ตะกอนหัวเชื้อจากระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบไม่ใช้อากาศ มีลกั ษณะข้นมาก สี ดา สังเกตเห็นตะกอนมีลกั ษณะ
เป็ นเม็ดกลมขนาดเล็กจานวนมาก ตะกอนจมตัวได้ดี มีกลิ่นคล้ายน้ ามันอ่อนๆ (รู ปที่ 1) ตะกอนชนิดนี้มีเชื้อจุลินทรี ย ์
หลายกลุ่มเป็ นองค์ประกอบ ได้แก่ จุลินทรี ยท์ าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรี ย ์ จุลินทรี ยท์ าหน้าที่ผลิตกรด จุลินทรี ยท์ า
หน้าที่ผลิตกรดอะซิติก และจุลินทรี ยท์ าหน้าที่ผลิต ก๊าซชีวภาพรวมทั้งมีเทน น้ าเสี ยจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม มี
ลักษณะข้น สี น้ าตาล ไม่ค่อยแยกชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้ มีกลิ่นเปรี้ ยวเล็กน้อย (รู ปที่ 2) เนื่องจากมีกรดไขมันหลายชนิดที่
เป็ นองค์ประกอบของน้ ามันปาล์มอยู่ (Poh และคณะ, 2010)

รู ปที่ 1 ตะกอนหัวเชื้อ (Seed sludge)

รู ปที่ 2 น้ าเสี ยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม (POME)

คุณสมบัติทางเคมีของตะกอนหัวเชื้อและน้ าเสี ยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม แสดงดังตารางที่ 1 ตะกอนหัวเชื้อ
มี ป ริ ม าณของแข็ง ทั้ง หมด (TS) ในปริ ม าณสู งเท่ากับ 45.910 กรั มต่อลิ ตร ตะกอนจึ งมี ความข้นมาก มี ปริ มาณ
ของแข็งแขวนลอย (Suspended solid : SS) เท่ากับ 46.540 กรัมต่อลิตร แสดงว่าตะกอนส่ วนใหญ่เป็ นตะกอนที่ไม่
ละลายน้ า เมื่ อนาไปเผาได้ค่ า ปริ ม าณของแข็ ง แขวนลอยระเหยได้ (Volatile suspended solid : VSS) สู งเท่ากับ
19.080 กรัมต่อลิตร ซึ่ งชี้ให้เห็นว่าตะกอนเหล่านี้ มีจุลินทรี ยเ์ ป็ นองค์ประกอบอยู่สูง ตะกอนหัวเชื้อมีค่า pH เท่ากับ
6.78 ทาให้ตะกอนหัวเชื้อค่อนข้างเป็ นกลาง ซึ่ งเหมาะกับเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอินทรี ยแ์ ละเชื้อที่ผลิต
ก๊าซชีวภาพ (Poh และ Chong, 2009)
น้ าเสี ยจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม (POME) มีค่าสารอินทรี ยใ์ นรู ปCODทั้งหมดสู งมาก โดยมีค่าเท่ากับ
76.633 กรัมต่อลิตร จาเป็ นต้องได้รับการบาบัดด้วยระบบบัดน้ าเสี ยที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดปริ มาณสารอินทรี ยใ์ ห้
อยู่ในระดับที่กาหนดตามมาตรฐานก่อนปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม น้ าเสี ยชนิ ดนี้ มีค่าสารอินทรี ยท์ ี่ละลายน้ าได้ถึง 39.000
กรัมต่อลิตร เหมาะแก่การใช้เป็ นแหล่งสารอาหารสาหรับเลี้ยงจุลินทรี ย ์ น้ าเสี ยจากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มมี
ค่าpH เป็ นกรด โดยมีค่าเท่ากับ 4.48 แสดงให้เห็นว่าน้ าเสี ยนี้ มีกรดไขมันระเหยได้เป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งกรดเหล่านี้
เชื้อสามารถใช้เป็ นสารตัวกลางในการผลิตไบโอมีเทนได้
น้ าเสี ยจากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มมีปริ มาณของแข็งทั้งหมดสู ง เท่ากับ 51.277 กรัมต่อลิตร ทาให้เห็น
ลักษณะของน้ าเสี ยมี ความขุ่นและข้น มี ปริ มาณของแข็งแขวนลอยอยู่เท่ากับ 26.273 กรัมต่อลิตร หรื อประมาณ
ครึ่ งหนึ่ ง ของปริ ม าณของแข็ง ทั้ง หมด ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นเศษปาล์ม หรื อไฟเบอร์ นั่นเอง น้ า เสี ย ชนิ ดนี้ มี ป ริ ม าณ
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ของแข็งระเหยได้และของแข็งแขวนลอยระเหยได้สูงมากเมื่อเทียบกับปริ มาณของแข็ง แสดงให้เห็นว่าน้ าเสี ยนี้ ง่าย
ต่อการที่จุลินทรี ยจ์ ะนาไปใช้ประโยชน์ นอกจากของแข็งระเหยได้บางส่วนยังประกอบด้วยกรดไขมันระเหยได้ ซึ่ง
เป็ นสารตัวกลางที่ใช้ผลิตก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทนอีกด้วย
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีของตะกอนหัวเชื้อและน้ าเสี ยโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม
Seed sludge
tCOD(g/l)
sCOD(g/l)
TS (g/l)
VS (g/l)
SS (g/l)
VSS (g/l)
pH

45.910±1.777
18.510±0.711
46.540±1.287
19.080±0.525
6.78

POME
76.633±5.345
39.000±0.075
51.277±0.524
43.377±0.495
26.273±0.297
23.160±0.308
4.48

2. การศึกษาการทาแห้ งหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์
การทาแห้งหัวเชื้ อเหลว ด้วยความร้ อนแบบสุ ญญากาศ ที่ อุณหภูมิ 60 และ 80 องศาเซลเซี ยส (รู ปที่ 2)
พบว่าเมื่อใช้เวลาในการทาแห้ง 48 ชัว่ โมง จะได้เชื้ อแห้ง (รู ปที่ 3) หลังจากบดเชื้ อแห้งให้เป็ นผง และวิเคราะห์
ความชื้น พบว่า การทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส หัวเชื้อผงยังมีความชื้นสู ง เท่ากับ 20.494% ในขณะที่การ
ทาแห้งที่ 80 องศาเซลเซี ยส เหลือความชื้นเพียง 1.489% เมื่อเพิ่มเวลาในการทาแห้งเป็ น 96 ชัว่ โมง พบว่า การทา
แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส หัวเชื้อผงมีความชื้นลดลงเหลือ 9.599% และการทาแห้งที่ 80 องศาเซลเซียส หัว
เชื้อผงมีความชื้นเท่ากับ 1.206% (รู ปที่ 4)
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รู ปที่ 2 เครื่ องทาแห้งแบบสุญญากาศ

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 3 หัวเชื้อเหลว (ก), หัวเชื้อที่ผา่ นการทาแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง (ข), หัวเชื้อผง
(ค)
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%ความชื้น

40
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0
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48 hr
เวลา (ชัว่ โมง)

60 C dry seed

96 hr

80 C dry seed

รู ปที่ 4 %ความชื้นเฉลี่ยของหัวเชื้อเหลวและหัวเชื้อที่ผา่ นการทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ80 องศาเซลเซียส

ปริ มาตรก๊าซชีวภาพ (ml)

3. การศึกษาประสิ ทธิภาพของหัวเชื้ อจุลินทรีย์แห้ งในการผลิตก๊ าซชีวภาพและมีเทนจากน้าเสี ยโรงงานสกัดน้ามัน
ปาล์ม
ผลการทดลองพบว่าเมื่อเวลาในการหมักผ่านไป 20 วัน การทดลองที่ใช้หัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ผ่านการทาแห้งที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 และ 96 ชัว่ โมง ผลิตก๊าซชีวภาพได้เท่ากับ 117.92 และ 116.42 มิลลิลิตร
และมี %มีเทนสูงสุดเท่ากับ 46.91 และ 42.26 % ตามลาดับ ส่ วนการทดลองที่ใช้หัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ผา่ นการทาแห้งที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ผลิต ก๊าซชีวภาพได้ต่ากว่า โดยมีค่าเท่ากับ 105.14 และ 101.84 มิลลิลิตร แต่มี %มีเทน
สูงสุดสูงกว่า โดยมีค่าเท่ากับ 56.35 และ 59.48 % ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุมผลิตก๊าซชีวภาพได้เท่ากับ 107.38
มิลลิลิตร และมี %มีเทนสูงสุดเท่ากับ 56.91 % (รู ปที่ 5)
150
120
90
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30
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day-14

48hr, 60 °C

96hr, 60 °C

48hr, 80 °C

96hr, 80 °C

day-16

day-20

หัวเชื้อเหลว

รู ปที่ 5 ปริ มาตรก๊าซชีวภาพสะสมที่ผลิตจากหัวเชื้อเหลวและหัวเชื้อแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ80 องศาเซลเซียส
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ปริ มาตรไบโอมีเทนสะสม (ml)

เมื่ อ ค านวณเป็ นปริ ม าตรมี เ ทนสะสม พบว่า เมื่ อ เวลาในการหมัก ผ่า นไป 20 วัน การทดลองที่ ใ ช้หั ว
เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ผ่านการทาแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 และ96 ชัว่ โมง ผลิตมีเทนได้เท่ากับ 29.04
และ23.23 มิลลิลิตร ตามลาดับ ส่ วนการทดลองที่ใช้หัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ผ่านการทาแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
ผลิตมีเทนได้สูงกว่า โดยมีค่าเท่ากับ 38.85 และ41.61 มิลลิลิตร ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุม ผลิตมีเทนได้
เท่ากับ 45.70 มิลลิลิตร (รู ปที่ 6)
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รู ปที่ 6 ปริ มาตรมีเทนสะสมที่ผลิตจากหัวเชื้อเหลวและหัวเชื้อแห้งที่อุณหภูมิ 60 และ80 องศาเซลเซียส
จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ อุณหภูมิและเวลาในการทาแห้งหัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่เหมาะสม มีผลต่อการรอดชีวิต
ความชื้ น และประสิ ทธิ ภาพของจุลินทรี ย ์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ที่เคยรายงานมาก่อนหน้านี้ Tymczyszyn และ
คณะ (2008) ศึกษาการทาแห้งแบบสุ ญญากาศแบคทีเรี ย L. delbrueckii subsp. bulgaricus CIDCA 333 ที่อุณหภูมิ
30, 45 และ 70 องศาเซลเซี ยส (13.3 mbar) 10 นาที พบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิสูงขึ้น เยื่อหุ ้มเซลล์ของแบคทีเรี ยจะถูก
ทาลายมากขึ้น แต่ความชื้นของผลิตภัณฑ์จะลดลง Hongpattarakere และ Uraipan (2015) รายงานว่า ระยะเวลาใน
การทาแห้งด้วยเทคนิ คการทาแห้งแบบสุ ญญากาศ มีผลต่อการรอดชี วิตของแบคทีเรี ย L. plantarum CIF17AN2
อย่างเห็นได้ชดั ส่ วน Foerst และคณะ (2012) พบว่า ความชื้ นมีผลต่อการลดลงของปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นหัวเชื้อใน
ระหว่างการเก็บรักษา โดยรายงานว่าเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หัวเชื้ อจุลินทรี ยแ์ ห้ง L. paracasei F19 ที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 วัน หัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่มีค่าน้ าอิสระ (water activity) เท่ากับ 0.07 ปริ มาณจุลินทรี ยร์ อด
ชีวิตลดลงเพียงเล็กน้อย ส่ วนหัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่มีค่าน้ าอิสระเท่ากับ 0.33 ปริ มาณจุลินทรี ยร์ อดชีวิตจะลดลงถึง 7 log
สรุปผล
การทาแห้งหัวเชื้ อเหลวแบบสุ ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ภายใต้ความดัน
300 มิลลิบาร์ เมื่อนาไปใช้ในการผลิตก๊าซชี วภาพจากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ให้ปริ มาตรมีเทนสะสม
เท่ากับ 38.85 มิลลิลิตร เมื่อเวลาในการหมักแบบไร้อากาศผ่านไป 20 วัน ในขณะที่หวั เชื้อเหลวที่ใช้เป็ นกลุ่มควบคุม
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ผลิ ตมี เทนได้เท่ า กับ 45.70 มิ ล ลิ ลิ ตร แสดงให้เห็ นว่า มี ค วามเป็ นไปได้ที่ จะผลิ ตหัวเชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ช นิ ดแห้ง ผ่ า น
กระบวนการทาแห้งด้วยความร้อนแบบสุ ญญากาศ เพื่อใช้ทดแทนหัวเชื้ อจุ ลินทรี ยช์ นิ ดเหลวได้ อย่างไรก็ตาม
จาเป็ นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สารป้ องกันเซลล์จากความร้อนในการทาแห้ง เพื่อให้หัวเชื้ อแห้งมี
จุลินทรี ยร์ อดชี วิตและประสิ ทธิ ภาพในการผลิตมีเทนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาหัว
เชื้อแห้งต่อการผลิตก๊าซในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ตามสัญญาเลขที่
KMUTNB-64-DRIVE-1 และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ดาเนินการวิจยั ณ ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ด้านพลังงานและ
สิ่ ง แวดล้อ ม วิ ท ยาลัย พลัง งานและสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า งยัง่ ยื น รั ต นโกสิ น ทร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพิมพ์งานประเภทซิ ลิโคนความหนาแน่นสู งในโรงงาน
ผูผ้ ลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปที่มีข้นั ตอนการพิมพ์ลาย เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการลดจานวนรอบพิมพ์งานประเภทซิ ลิโคน
ความหนาแน่ นสู งให้น้อยลง โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่องานพิมพ์ 2. ทดสอบการลด
จานวนรอบพิมพ์ และ 3. เปรี ยบเทียบผลการทดสอบกับฐานข้อมูลงานพิมพ์เดิมและสรุ ปผล ผลการวิจยั พบว่าการ
ลดจานวนรอบในการพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความหนาแน่นสูงที่ใช้เบอร์ผา้ สกรี นเบอร์ 100 และใช้ เคมี Silicone
B ผสมเชื้อนูน5% เนื่องจากเชื้อนูนจะมีคุณสมบัติทาให้สีพิมพ์นูนขึ้น ทาให้สามารถลดจานวนรอบพิมพ์ลงได้ 30%
จากเดิมใช้จานวนการพิมพ์ 12 รอบ ลดลงเหลือ 8 รอบ แต่ยงั คงความหนาของงานพิมพ์อยู่ในมาตรฐานของลูกค้า
NIKE คือ 450-600 ไมครอน เวลาในการผลิตลดลง 21% ทาให้ยอดผลผลิตเพิ่มขึ้น 29% จากเดิมพิมพ์ได้ 136 ตัวต่อ
วัน แต่เมื่อผสมเชื้อนูน 5% ทาให้ยอดผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็ น 176 ตัวต่อวัน
คาสาคัญ: การพิมพ์สกรี น ซิลิโคนความหนาแน่นสูง ผ้าสกรี น
Abstract
The purpose of this research was to study the factors affecting the printing of high-density silicone products
in the garment factory with printing process in order to analyze ways to reduce the number of presses for high2094
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density silicone job department. The sequence of steps is as follows; 1. analyze the factors affecting the print job
2. test the number of cycles reduction and 3. compare the test results with the original print database and to make
conclusions. The results showed that the result of reducing the number of pressing in high-density silicone printing
using screen cloth number 100 and using silicone B chemical mixed with 5% embossed bacteria provided a
reduction in the number of printing press by 30% from the original 12 printing presses down to 8. The print
thickness is however still within the NIKE customer standard of 450-600 microns. The production time was reduced
by 21%, resulting in 29% increase in productivity from the original 136 prints per day, but when mixed with 5%
embossed bacteria, increasing the productivity to 176 prints per day.
Keyword: Screen printing fabric, High-density silicone, Screen fabric
บทนา
อุตสาหกรรมสิ่ งทอเป็ นสาขาที่มีศกั ยภาพและมีความสาคัญต่อประเทศไทยเป็ นอย่างมากทั้งในด้านสังคม
และเศรษฐกิจ สิ่ งทอเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นต่อการดารงชีพของมนุษย์ในรู ปของปั จจัยสี่ และเป็ นอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างงานสู งมีบทบาทต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศ (Auekarn, 2014) ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงในตลาดการค้า
โลกผลักดันให้อุตสาหกรรมสิ่ งทอซึ่ งเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมนารายได้หลักสู่ ประเทศ สาหรับประเทศไทยนับได้
ว่า เป็ นแหล่ ง อุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอที่ มี ข นาดใหญ่ (Sittikijyothin, 2014) มี ก ารแข่ ง ขันที่ สู ง ขึ้ นโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของไทย (Sukhawesako, 2019) จึงต้องมีการปรับปรุ งการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยผลิตสิ นค้าให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพสู ง (Tichai, 2016) ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการพิมพ์สกรี นได้มี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาสิ่ งทอและมีความก้าวหน้ามาก (Tichai, 2016) งานสกรี นได้รับความนิ ยมมากขึ้นเนื่ อง
ด้วยสามารถสร้างชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ (Nonluacha,
2019) การพิมพ์สกรี นเป็ นกรรมวิธีการพิมพ์ชนิดหนึ่ง (Siripant, 2016) โดยการปาดหมึกพิมพ์เหลวให้ไหลผ่านช่อง
เปิ ดขนาดเล็ ก ของผ้า สกรี น หมึ ก ที่ ไ หลผ่ า นจะติ ด ลงบนวัส ดุ ใ ช้ พิ ม พ์ที่ ว างรองรั บ อยู่ ด้ า นล่ า งของพิ ม พ์
(Rotchanapinyosatit, 2002) สาหรับการพิมพ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสถานประกอบการที่มี
จานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งมีการนาความรู ้ดา้ นการพิมพ์สกรี นไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กบั งานอุตสาหกรรมสิ่ ง
ทอทาให้คุณภาพการผลิตมีการปรับปรุ งดีข้ นึ (Jirakarn, 2002)
การพิมพ์สิ่งทอ คือการย้อมเฉพาะส่ วนของวัสดุสิ่งทอเพื่อให้เกิ ดสี และลวดลายลงบนพื้นที่ที่กาหนดไว้
(Manasoontorn, 2008) หรื อการพิมพ์บนวัสดุประเทต่างๆเพื่อตกแต่งให้สวยงามมีมานานตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ แต่
ไม่พบหลักฐานช่วงเวลาที่แน่ชดั ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงการพิมพ์ผา้ สามารถนิ ยามได้ว่าเป็ นการทาให้เกิดสี เฉพาะที่หรื อ
ลวดลายตามที่กาหนดบนผ้าหรื อวัสดุต่างๆด้วยสารให้สีท้ งั จากธรรมชาติและเคมี (Luepong, 2017) โดยสามารถ
แบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ 1. การพิมพ์ดว้ ยแม่พิมพ์แบบบล็อก (Block Printing) เป็ นวิธีการเก่าแก่ที่สุด ตัวบล็อคที่
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ใช้โดยปกติแล้วจะใช้ไม้เนื้ อละเอียดที่มีน้ าหนักเบาแกะเอาส่ วนที่ไม่ตอ้ งการออกเหลือแต่ลวดลายนู นเด่นขึ้นมา
แล้วนาเอาไปจุ่มสี แล้วกดลงบนผ้าที่ตอ้ งการพิมพ์ 2. การพิมพ์ดว้ ยแม่พิมพ์แบบฉลุ (Stencil Printing) เป็ นวิธีการ
พิ ม พ์ที่ เ ก่ า แก่ เ ช่ น กัน ซึ่ ง พัฒ นาขึ้ น มาโดยชาวญี่ ปุ่ นได้ป รั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท าแม่ พิ ม พ์ใ ห้พ ลิ ก แพลงยิ่ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับแม่พิมพ์บล็อก การพิมพ์จะใช้วสั ดุที่ไม่ซึมน้ าเจาะเป็ นลวดลายให้สีผ่านลงไปเช่น กระดาษชุบเทียน
แล้วใช้พู่ กันหรื อแปลงจุ่ มสี ระบายลงตามช่องที่ เจาะไว้เป็ นลวดลายตามต้องการซึ่ งถือว่าเป็ นศิ ลปะแบบหนึ่ ง
(Worawong, 2013) การพิมพ์สกรี น (Screen Printing) การพิมพ์สกรี นพัฒนามาจากการพิมพ์ดว้ ยแม่พิมพ์แบบฉลุ
ในการพิมพ์จะใช้กรอบสี่ เหลี่ยมที่ทามาจากไม้หรื อโลหะนามาขึงให้ตึงด้วยผ้าไนลอน หรื อ พอลิเอสเตอร์ เนื้ อ
ละเอียด แล้วนาลวดลายมาตัดบนเฟรม การสกรี นเป็ นระบบการพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆได้เช่น ผ้าไหม พลาสติก แก้ว
และโลหะต่างๆ เพื่อนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อส่ วนต่างๆของผลิตภัณฑ์ (Trirat, 2017) การพิมพ์สกรี นสามารถ
ทาได้บนวัสดุที่หลากหลาย (Trirat, 2010) เพื่อความสวยงามและเพื่อการใช้ประโยชน์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผา้
ดังกล่าวไปเป็ นส่ วนประกอบหรื อใช้โดยตรงสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และหลากหลายมนุษย์
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุ งให้ดีข้ นึ (Promchoo, 2013)
การพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความหนาแน่นสูง (High-Density Silicone) คือการพิมพ์สกรี นลวดลายลงบน
เสื้ อผ้า จะเห็ น ได้ ท้ ั ง ความหนาและความสู ง ได้ อ ย่ า งชั ด เจน สร้ า งมุ ม มองที่ แ ปลกใหม่ ใ ห้ กั บ ลวดลาย
(Amornvachirawong, 2011) ชนิ ดสกรี นซิ ลิโคนมี 2 แบบ คือ สกรี นสี (Colour Hyden Silicon Screen) และสกรี น
ใส (Transparent Hyden Silicone Screen) (Monvisade, 2015) ซึ่ งสามารถสกรี นบนผ้าเส้นใยสังเคราะห์ได้ดี ทั้งนี้
ทีมนักวิจยั ได้เลือก บริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด เข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นกรณี ศึกษาของโครงการวิจยั ซึ่งทาง บริ ษทั ฮง
เส็งการทอ จากัด ได้มีผลงานในการพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความหนาแน่นสู ง จากการที่การพิมพ์งานประเภทนี้ มี
คุณสมบัติพิเศษของการสกรี นชนิ ดนี้ คือ มีความคงทนสู ง ทนต่อการรี ดด้วยความร้อน สามารถรี ดทับบนชิ้นงานได้
โดยสี ที่สกรี นลงไปจะไม่เกิดการละลายติดเตารี ด ซิลิโคนเป็ นพอลิเมอร์สังเคราะห์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซ
ชัน แบบควบแน่ น (Sae-oui, 2008) ประกอบด้วยสารอนิ นทรี ยส์ าคัญ คือ ซิ ลิคอน (Si) ที่ได้จากการสังเคราะห์
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ คือ เมทิลซิ ลิโคน หรื อ พอลิไดเมทิลไซลอกเซน ซึ่งมี
ธาตุออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอนเป็ นธาตุองค์ประกอบร่ วมในโมเลกุลด้วยคุณสมบัติของซิลิโคนที่เป็ นพอลิ
เมอร์ สังเคราะห์ แบบควบแน่นที่ทาให้ซิลิโคน มีคุณสมบัติที่แข็งแรงยืดหยุ่น ทนความร้อนหรื อการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิได้ดี รวมถึงยังมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วย (Sae-oui, 2008) โดยจากการสารวจข้อมูลจากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบแผนกงานพิมพ์ (Screen Print) ของ บริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด พบว่ามีความต้องการ
ในการลดเวลาการทางานของการพิมพ์งานประเภทซิ ลิโคนความหนาแน่ นสู ง แต่คุณภาพของชิ้นงานยังต้องผ่าน
มาตรฐานที่ลูกค้าของทาง บริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด เป็ นผูก้ าหนด
ทีมนักวิจยั ได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด และได้เข้าไปวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนของแผนกงาน
พิมพ์ เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการทางานของแผนกฯ นอกจากนี้ ทายังได้ศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
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เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่ งปั ญหาจานวนรอบพิมพ์ของงานประเภทซิ ลิ โคนความหนาแน่ นสู ง ทาให้งาน
ประเภทนี้พิมพ์ได้ชา้ กว่างานประเภทอื่นใช้เวลาในการพิมพ์ค่อนข้างนานและความหนาของงานพิมพ์ไม่เท่ากัน ซึ่ง
ในปั จจุบนั งานพิมพ์ประเภท ซิ ลิโคนความหนาแน่ นสู งมีจานวนมาก นักวิจยั จึงมีแนวคิดในการทดสอบการลด
จานวนรอบพิมพ์งานประเภทซิ ลิโคนความหนาแน่ นสู ง ซึ่ งหากลดจานวนรอบพิมพ์ลงได้จะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั ฮงเส็ งการทอ จากัด หรื อแม้แต่โรงพิมพ์ที่ใช้เทคนิ คการพิมพ์งานประเภทซิ ลิโคนความหนาแน่ นสู ง ซึ่ ง
ผลลัพธ์จากงานวิจยั ในครั้งนี้จะสามารถทาให้งานพิมพ์ประเภทดังกล่าวใช้เวลาปฏิบตั ิงานที่นอ้ ยลง และเป็ นโอกาส
ต่อยอดการปรับปรุ งและการลดต้นทุนของบริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อวิเคราะห์เบอร์ของผ้าที่ใช้ในการพิมพ์สกรี น โดยแบ่งออกได้เป็ น 2 เบอร์ คือเบอร์ 100 และเบอร์ 120
1.2. เพื่อศึกษาอัตราส่ วนทางเคมีของหัวเชื้อนูน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือร้อยละ 5, 10 และ 15 เลือกจากความหนา
ของลายพิมพ์ที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานสิ นค้าของยีห่ ้อ Nike โดยกาหนดให้ความหนาของลายพิมพ์คือ 450 ไมครอน
1.3. เพื่อลดจานวนรอบพิมพ์ลงบนผืนผ้า ด้วยสูตรการผสมเคมีหวั เชื้อนูนในการพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความ
หนาแน่นสูง และ
1.4. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลจากการลดรอบพิมพ์ และนาเสนอต่อผูป้ ระกอบการจนนาไปสู่แนวทางปฏิบตั ิ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษางานพิมพ์ประเภทซิลิโคนความหนาแน่นสู ง และเก็บรวบรวมข้อมูลงาน พิมพ์เพื่อ
มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่องานพิมพ์ ในบริ ษทั กรณีศึกษา (บริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด)
วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจยั นี้ได้กาหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ท้ งั สิ้ น 4 หัวข้อที่กล่าวมาและได้กาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดวิธีดาเนินการวิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เบอร์ของผ้าที่ใช้ในการพิมพ์สกรี น มีวิธีการทดลอง คือ ทดลองพิมพ์เบอร์ผา้ สกรี นที่มีในโรงพิมพ์
คือเบอร์100 เพื่อเปรี ยบเทียบว่าผ้าสกรี นเบอร์ไหนสามารถพิมพ์งานได้หนาที่สุด
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รู ปที่ 1 ผ้าสกรี นเบอร์ 100 และผ้าสกรี นเบอร์ 12
ตารางที่1 การทดลองเพื่อคัดเลือกเบอร์ผา้
คนพิมพ์
เบอร์ผา้ (cm2)

100
120

เจ้าหน้าที่
A
เจ้าหน้าที่
A

จานวนรอบ
พิมพ์(รอบ)
12
12

เวลามาตรฐาน
(Sam)
(นาที)
3.53
3.53

ประเภท เคมี ค่าความหนา
ที่ใช้
ของลายพิมพ์
(ไมครอน)
Silicone B
660
Silicone B

560

2. การทดลองหาอัตราส่ วนทางเคมีของหัวเชื้อนูน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือร้อยละ 5, 10 และ 15 มีวิธีการทดลอง
ดังต่อไปนี้
2.1. ทดลองลดจานวนรอบพิมพ์ Silicone B ว่าสามารถลดจานวนรอบได้มากที่สุดกี่รอบโดยความหนาไม่
ต่ากว่ามาตรฐานของแบรนด์ Nike
2.2 หาเคมีที่ช่วยเพิม่ ความนูนมาทดลองและหาปริ มาณและคุณภาพที่เหมาะสม ตามรู ปที่ 2

รูปที่ 2 หัวเชื้อนูนของบริ ษทั หมึกสยาม
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3. การลดจานวนรอบพิ ม พ์ล งบนผื น ผ้า ด้วยสู ตรการผสมเคมี หั ว เชื้ อ นู นในการพิ ม พ์โดยความหนาไม่ ต่ า กว่ า
มาตรฐานของแบรนด์ Nike มีข้ นั ตอนการเตรี ยมงานดังนี้ 1. เตรี ยมบล็อกผ้าสกรี นเบอร์ 100 2. เตรี ยมผ้าสาหรับ
พิมพ์งานรหัส 71473711 สี ดา 3.เตรี ยมสี พิมพ์ Silicone B ได้แก่ สารกันระเหิด ซิลิโคนประเภท B และ ผสมสี ขาว
ตารางที่ 2 การทดลองลดจานวนรอบพิมพ์เคมี Silicone B
จานวนรอบ
รายละเอียดงานพิมพ์
พิมพ์(รอบ)

ความหนาของลาย
พิมพ์(ไมครอน)

รองพื้น 3
สารกันระเหิ ด 2

12

สี ขาว
รองพื้น 3
สารกันระเหิ ด 2
สี ขาว

10

เวลามาตรฐาน
(Sam)
(นาที/ตัว)

500

3.53

450

3.11

คนพิมพ์ : เจ้าหน้าที่ A
4. การทดสอบปริ มาณเชื้ อนู นเพื่อหาปริ มาณและคุณภาพที่ เหมาะสมโดยการพิมพ์ 3 ชิ้น โดยจานวนรอบพิม พ์ที่
เท่ากัน ชิ้นที่ 1 ใส่ เชื้อนูน 5 % ชิ้นที่ 2 ใส่ เชื้อนูน 10%และ ชิ้นที่ 3 ใส่ เชื้อนูน 15% ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดสอบปริ มาณการผสมเชื้อนูน
ชิ้นงานที่

ปริ มาณการผสมเชื้อนูน

1
Silicon B+เชื้อนูน 5%
2
Silicon B+เชื้อนูน 10%
3
Silicon B+เชื้อนูน 15%
คนพิมพ์ : เจ้าหน้าที่ A

จานวนรอบพิมพ์(รอบ)
8
8
8
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500
580
770
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ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. การวิเคราะห์ เบอร์ ของผ้าที่ใช้ ในการพิมพ์สกรีน
1.1. การทดลองเบอร์ ผา้ สกรี นแบ่งออกเป็ น 2 เบอร์ คือ เบอร์ 100 และเบอร์ 120 จากการทดลองเบอร์ ผา้
สกรี น เบอร์ 100 มีความหนา 650 ไมครอน ซึ่ งหนามากกว่า เบอร์ 120 อยู่ 100 ไมครอน จึงเลือกใช้ผา้ สกรี นที่มี
ความหนาน้อยที่สุดคือ ผ้าเบอร์ 100 ในการพิมพ์งาน

รู ปที่ 3 แผนภูมิเปรี ยบเทียบความหนาของงานพิมพ์เบอร์ผา้ สกรี นเบอร์ 100 และ เบอร์ 120
2. อัตราส่ วนทางเคมีของหัวเชื้อนูน
2.1. การทดลองปริ มาณเคมีหัวเชื้อนูน เพื่อหาปริ มาณและคุณภาพที่เหมาะสม จากการทดลองปริ มาณการ
ผสมเชื้ อนู นSilicone B+เชื้ อนู น5%มีความหนาของลายพิมพ์ 500 ไมครอน ซึ่ งความหนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
Nike เนื้ อ ของสี ส กรี น มี ค วามเรี ย บและแน่ น ส่ ว น Silicon B+ เชื้ อ นู น 10% เนื้ อ มี ค วามหนาของลายพิ ม พ์ 580
ไมครอน เนื้ อสี สกรี นฟูและไม่คมเท่า Silicon B + เชื้ อนู น 5% และ Silicon B+เชื้ อนู น 15% มีความหนาของลาย
พิมพ์ 770 ไมครอน ซึ่ งหนาที่ สุด แต่เนื้ อสี สกรี นฟูมากและไม่คม ดังนั้นปริ มาณการผสมเชื้ อนู นที่ เหมาะสมคื อ
Silicon B + เชื้อนูน 5%

2100

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รู ปที่ 4 แผนภูมิเปรี ยบเทียบความหนาของงานพิมพ์ที่ผสมปริ มาณเชื้อนูนต่างกัน
3. การลดจานวนรอบพิมพ์ลงบนผืนผ้า
การทดลองลดจานวนรอบพิมพ์โดย Silicon B ที่ใช้ในปั จจุบนั สามารถลดจานวนรอบพิมพ์ได้จานวน 2
รอบ คือ จากเดิม12 รอบ ลดเหลือ 10 รอบ ความหนา คือ 450 ไมครอน ดังนั้น ไม่สามารถลดจานวนรอบพิมพ์ให้ต่า
กว่า 10 ได้อีก เนื่องจากมาตรฐานลูกค้า Nike คือต้องมีความหนาไม่ต่ากว่า 450 ไมครอน

รู ปที่ 5 แผนภูมิแสดงผลการลดจานวนรอบ Silicone B
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การลดจานวนรอบพิมพ์ Silicon B+เชื้ อนู น 5% พบว่าจานวนรอบพิมพ์ 8 รอบ เป็ นจานวนที่สามารถลด
รอบพิมพ์ได้เยอะที่สุดและความหนาของงานพิมพ์ 500 ไมครอน ซึ่งยังอยู่ในมาตรฐานของ แบรนด์ Nike หากลด
จานวนรอบที่นอ้ ยกว่า 8 รอบ ความหนาของงานพิมพ์จะไม่ได้ตามมาตรฐาน

รู ปที่ 6 แผนภูมิทดลองลดจานวนรอบพิมพ์ Silicon B+เชื้อนูน 5%
4. การเปรียบเทียบประสิทธิผลจากการลดรอบพิมพ์
ผลการการเปรี ยบเทียบรอบพิมพ์ที่ลดได้มากที่สุดของ Silicon B รอบพิมพ์ที่ลดได้มากที่สุดของ Silicon
B+ เชื้อนูน 5% เวลามาตรฐาน (Sam) และ ยอดผลผลิตต่อวัน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลจากการลดรอบพิมพ์
ประเภทเคมี

จานวนรอบพิมพ์(รอบ)

Silicon B
Silicon B+เชื้อนูน 5%
ส่วนต่าง
เทียบเป็ นเปอร์เซ็นต์

10
8
2
20%
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เวลา
มาตรฐาน
(Sam)
3.11
2.78
0.33
10%

ผลผลิตต่อวัน
(ชิ้น)
154
176
22
14%
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ผลจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงจานวนรอบพิมพ์ ค่า Sam ยอดผลผลิตของ Silicon B บวกด้วยเชื้อนูน 5%
สามารถลดจานวนรอบพิมพ์ได้เยอะกว่า Silicon B ได้จานวน 2 รอบ ค่า Sam น้อยลง10% ซึ่งส่ งผลให้ผลผลิตต่อ
วันมากขึ้นเป็ น 14% ซึ่ งยังสามารถเทียบค่าเวลามาตรฐาน (Sam) ยอดผลผลิตจากฐานข้อมูลเดิมของบริ ษทั ฮงเส็ง
การทอ จากัด ก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลจากการลดรอบพิมพ์กบั ฐานข้อมูลเดิม
ประเภทเคมี

จานวน
เวลามาตรฐาน
รอบพิมพ์ (รอบ)
(Sam)

ผลผลิต
ต่อวัน (ชิ้น)

Silicone B (ฐานข้อมูลเดิม)
Silicone B+ เชื้อนูน

12
8

3.53
2.78

136
176

ส่วนต่าง
คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์

4
ลดลง 30%

0.95
ลดลง 21%

40
เพิ่มขึ้น 29%

จากตารางที่ 5 Silicone B + เชื้ อนู น5% สามารถลดจานวนรอบพิมพ์ได้ 30% เวลาในการผลิตลดลง 21%
ทาให้ยอดผลผลิตเพิ่มขึ้น 29% ผลการทดลองในโครงการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้งานเนื้ อนู นเพื่อ
เป็ นส่วนผสมในงานพิมพ์ลงผืนผ้าต่อผูป้ ระกอบการ บริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด
สรุปผล
โครงการวิจยั นี้ ได้ศึกษาหาปั จจัยที่มีผลต่อการพิมพ์งานประเภทซิ ลิโคนความหนาแน่ นสู ง (High-density
silicone) เพื่อหาแนวทางการลดจานวนรอบพิมพ์งานให้นอ้ ยลง โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1. เพื่อวิเคราะห์
เบอร์ของผ้าที่ใช้ในการพิมพ์สกรี น โดยแบ่งออกได้เป็ น 2 เบอร์ คือเบอร์ 100 และเบอร์ 120 2. เพื่อศึกษาอัตราส่ วน
ทางเคมีของหัวเชื้อนูน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือร้อยละ 5, 10 และ 15 เลือกจากความหนาของลายพิมพ์ที่ใกล้เคียง
กับมาตรฐานสิ นค้าของยี่ห้อ Nike โดยกาหนดให้ความหนาของลายพิมพ์คือ 450 ไมครอน 3. เพื่อลดจานวนรอบ
พิมพ์ลงบนผืนผ้า ด้วยสู ตรการผสมเคมีหัวเชื้ อนู นในการพิมพ์งานประเภทซิ ลิโคนความหนาแน่ นสู ง และ 4. เพื่อ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลจากการลดรอบพิมพ์และนาเสนอต่อผูป้ ระกอบการจนนาไปสู่ แนวทางปฏิบตั ิ การเข้าร่ วม
ปฏิบตั ิงานกับทางบริ ษทั ฯ พบว่าปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการพิมพ์งานประเภทซิลิโคนความหนาแน่นสูง คือ ผ้าสกรี น
และเคมีภณ
ั ฑ์ นักวิจยั จึงศึกษาหาแนวทางในการลดจานวนรอบพิมพ์งานให้นอ้ งลงโดยการทดลองเบอร์ผา้ สกรี นที่
มีในโรงพิมพ์และเลือกเบอร์ ที่เหมาะสมซึ่ งคือเบอร์ 100 ทดลองลดจานวนรอบพิมพ์โดยใช้เคมี Silicone B และ
Silicone B ผสมเชื้อนูน ผลปรากฏว่า Silicone B ผสมเชื้อนูนสามารถลดจานวนรอบพิมพ์ได้มากกว่า Silicone B ถึง
30% เวลาในการผลิตลดลง 21% ทาให้ยอดผลผลิตเพิ่มขึ้น 29% จากเดิมพิมพ์ได้ 136 ตัว ต่อวัน แต่เมื่อผสมเชื้อนูน
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5%ทาให้ยอดผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็ น 176 ตัวต่อวัน อีกทั้งหลังจากการทดลองได้มีการสอบถามความพึงพอใจไปยัง
ผูป้ ระกอบการ โดยได้ผลตอบรับที่ดีผปู ้ ระกอบการบริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด มีความสนใจและมีแนวโน้มในการจะ
นาไปใช้ในแผนกงานสกรี นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด ที่ได้ให้กบั ตอบรับโครงการในครั้งนี้ ซึ่ งงานวิจยั นี้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
วิชาสหกิจศึกษาโดยมีความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการ บริ ษทั ฮงเส็งการทอ จากัด ทีมนักวิจยั จากสาขาวิชา
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แนวทางการลดก๊าซเรื อนกระจกจากการเกษตรของประเทศไทย
ด้วยวิธีการกาหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target)
Guidelines for Mitigation of Thai Agricultural GHG Emission
Using Science-Based Target Method
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Nattapon Yingsakda* and Sucheela Polruang
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร
Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: nattapon.yi@ku.th

บทคัดย่อ
จากการที่ ป ระเทศไทยได้เ ข้า ร่ ว มลงนามข้อ ตกลงปารี ส (Paris agreement) ในการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Greenhouse gas หรื อ GHG) เพื่อรั กษาอุณหภู มิ โลกไม่ใ ห้เพิ่ มขึ้ นเกิ น 2°C และ 1.5°C ตามลาดับ ภายในปี พ.ศ.
2573 โดยทุกภาคส่ วนต้องร่ วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาแนวทางการลด
GHG จากภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยเลือกพิจารณาพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย 3 ชนิ ด ได้แก่
มันสาปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และยางพารา ด้วยวิธีการกาหนดเป้ าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based
Target) โดยทาการคาดการณ์ผลผลิตในอนาคตเพื่อนามาทาการประเมิน GHG และกาหนดเป้าหมายการลด GHG
บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักการ Absolute-based approach จากผลการประเมินพบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
สามารถลด GHG ในส่ วนของการใช้ปุ๋ยได้ 94% และการใช้น้ ามันไบโอดีเซลสามารถลด GHG ในส่ วนของการใช้
น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ได้ 9% นอกจากนี้ หากลดการไถพรวนสามารถลด GHG โดยรวมได้สู ง สุ ด 20% ซึ่ ง รวมทั้ง 3
มาตรการ สามารถบรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C ในปี พ.ศ. 2573 ได้สาเร็จ
คาสาคัญ: ก๊าซเรื อนกระจก พืชเศรษฐกิจไทย การกาหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
Abstract
Thailand adopted the Paris Agreement, of which goal was to limit global warming to well below 2, preferably
to 1.5°C within 2030. This research was to study greenhouse gas (GHG) reduction from Thai agricultural sector by
considering 3 main Thai cash crops, namely, cassava, oil palm and rubber. The research methodology consisted of
forecasting future agricultural yields and the corresponding GHG emissions, and finally using a science-based
2106

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

target with the Absolute-based approach. Results showed that using organic fertilizers and biodiesel can reduce
94% and 9% GHG, respectively, compared to conventional ones. Furthermore, no-tillage can reduce total GHG
emission up to 20%. It was found that applying all 3 measures can hold an increase in the global average
temperature to well below 2°C.
Keyword: Greenhouse Gas, Thai cash crops, Science-based Target
บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเพาะปลูกมากขึ้นทุกปี เนื่ องจากจานวนประชากรไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ส่ งผลให้ความต้องการอาหารและทรัพยากรต่างๆทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และ
ก่อให้เกิดการปล่อยของเสี ยและมลพิษที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมจากกระบวนการเกษตร รายงานความก้าวหน้า
รายสองปี ฉบับที่ 3 โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (2563, หน้า 54-55) ระบุวา่
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกภาคการเกษตร พ.ศ. 2553 เท่ากับ 52.15 GgCO2eq สู งเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก
ภาคพลังงาน สาเหตุจาก CH4 และ N2O ซึ่ งมีค่าศักยภาพในการทาให้โลกร้ อนมากกว่า CO2 ที่ 28 และ 265 เท่า
ตามลาดับ และจากความตกลงปารี ส (Paris agreement) ที่มุ่งเน้นรักษาระดับของอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C
และ 1.5°C ตามลาดับ จึงเกิดแนวคิดการตั้งเป้ าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Sciencebased Target) ซึ่ งพิจารณาก๊าซเรื อนกระจกรวมที่สามารถปล่อยของทั้งโลก (Global Carbon Budget) โดยทัว่ โลก
ต้องลดก๊าซเรื อนกระจกลง 40%-70% และ 70%-95% เพื่อบรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภู มิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น
เกิน 2°C และ 1.5°C ภายในปี พ.ศ. 2573 และภายในปี 2593 ตามลาดับ (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน), 2564) จากงานวิจยั ของ Vetter และคณะ (2017, pp. 234-241) ได้ศึกษาการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
จากผลผลิตการเกษตรในประเทศอินเดีย จากผลการศึกษาพบว่าผลผลิตข้าวและปศุสัตว์เป็ นแหล่งปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกหลัก ส าหรั บ ภาคการเกษตรในประเทศอิ น เดี ย โดยมี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเฉลี่ ย ดัง นี้ ข้า ว 5.65
kgCO2eq/kg เนื้อแกะ 45.54 kgCO2eq/kg และนม 2.4 kgCO2eq/kg และผลผลิตผักและผลไม้ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
น้ อ ยกว่ า 1 kgCO2eq/kg งานวิ จั ย ของ Ruane, Phillips และ Rosenzweig (2018, pp. 329-344) ได้ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพื้นที่เกษตรกรรมและฤดูกาลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 1.5°C และ 2°C ด้วย
การการคาดการณ์จาก Half a degree Additional warming, Projections, Prognosis and Impacts project (HAPPI) จาก
ผลการศึกษาพบว่าเกิดการกระจายตัวของความร้อน เกิดฤดูร้อนที่ร้อนจัด และฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้นในภูมิภาคเขต
ร้อน ภัยแล้งจะรุ นแรงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเมื่ อการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 1.5°C และ 2°C ตามลาดับ จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าภาคการเกษตรมีส่วนในการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจก และได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงจาเป็ นต้องมีแนวทางในการลดก๊าซ
เรื อนกระจกที่เหมาะสม
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งานวิจยั นี้จึงได้เลือกพืช 3 ชนิด คือ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และยางพารา ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศไทย โดยคานวณปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเพื่อศึกษาหาแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกใน
กรณี ปกติ ศึกษาการตั้งเป้ าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเสนอแนวทางการลดก๊าซ
เรื อนกระจกที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ 1.5°C ตามลาดับ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลผลผลิตและเนื้ อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ ามัน
และยางพารา จากรายงานสถิติการเกษตร ปี พ.ศ. 2563 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 ก, หน้า 35-118) ข้อมูล
คาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันสาปะหลังจากโปรแกรม Excel Forecast ข้อมูลคาดการณ์เนื้ อที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามัน
จากยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560-2579 (กระทรวงพาณิชย์, 2560, หน้า 1-44)
ข้อมูลคาดการณ์เนื้ อที่เพาะปลูกยางพารา จากยุทธศาสตร์ ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ , 2560, หน้า 1-2) ข้อมูลจานวนประชากรไทย จากรายงานการคาดประมาณการประชากรไทย พ.ศ.
2553-2583 (ฉบับปรับปรุ ง ) (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , 2562 ก, หน้า 35-39) ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศภาคการเกษตร จากรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแบบปริ มาณลูกโซ่ ไตร
มาส 1/2564 (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2564) และข้อมูลการพยากรณ์ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ จากรายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทย ปี พ.ศ. 2562 (สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 ข, หน้า 26-28) นามาใช้ประกอบการพยากรณ์ผลผลิต
2. การพยากรณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ใช้วิธีการพยากรณ์เชิงปริ มาณด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เมื่อการพยากรณ์มี
ตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว (กัลยา วานิชย์บญั ชา และ ฐิตา วานิชย์บญั ชา, 2561, หน้า 133-134) ดังสมการ (1)
𝑌̂i = 0+1X1+2X2+... + kXk + i
(1)
𝑌̂i คือ ตัวแปรตาม
Xi คือ ตัวแปรอิสระ
0 คือ ส่ วนตัดแกน Y เมื่อกาหนดให้ X1=X2=....=Xk=0
i คือ ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ ม (Random Error)
1, 2,...., k เป็ นสัมประสิ ทธิ์ความถดถอยเชิงส่ วน (Partial Regression Coefficient) โดยที่ i เป็ นค่าที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y โดยเฉลี่ยเมื่อตัวแปรอิสระ Xi เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยที่ตวั แปรอิสระ X ตัวอื่นๆ มี
ค่าคงที่
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3. การประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
การประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจะใช้ขอ้ มูลของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ มาคานวณกับค่าสัมประสิ ทธิ์การ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (Emission Factor: EF) (องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน), 2561,
หน้า 38-39) ดังสมการ (2)
GHG = AD x EF
(2)
GHG คือ ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (tCO2eq)
AD คือข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก (kgCO2/unit)
EF คื อ สั ม ป ร ะ สิ ทธิ์ ก าร ป ล่ อ ย ก๊ าซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก โ ด ย ที่ มั น ส า ป ะ ห ลั ง ค่ า EF = 0.0488 kgCO2eq/kg
ปาล์มน้ ามันค่า EF = 0.0717 kgCO2eq/kg และยางพาราค่า EF = 0.0363 kgCO2eq/kg (องค์การบริ หารจัดการก๊าซ
เรื อนกระจก (องค์การมหาชน), 2563)
4. การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น
เกิน 2°C และ 1.5°C ตามลาดับโดยใช้หลักการ Absolute-based approach คือการกาหนดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่
ต้องลดในรู ปแบบร้อยละของปริ มาณการปล่อยทั้งหมด โดยการลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกเพื่อรักษาอุณหภูมิของ
โลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ1.5 °C มีอตั ราการลดก๊าซเรื อนกระจก 2.5% และ 4.2% ต่อปี ตามลาดับ (องค์การ
บริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน), 2564, หน้า 6-7) โดยใช้โปรแกรม Science-based Target Setting
Tool ในการคานวณ ดังสมการ (3)
ERTABS,TY = CEb x [1-(%RE x (TY-BY))]
(3)
ERTABS,TY คือ เป้าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกในปี เป้าหมาย (tCO2eq)
CEb คือ ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในปี ฐาน (tCO2eq)
%RE คือ อัตราการลดก๊าซเรื อนกระจกต่อปี
ในกรณีเป้าหมาย 2 °C = 2.5% ต่อปี และกรณีเป้าหมาย 1.5°C = 4.2% ต่อปี
BY คือ ปี ฐาน
TY คือ ปี เป้าหมาย
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ผลการพยากรณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
จากข้อมูลผลผลิตพืชเศรษฐกิจ เนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลจานวนประชากรและข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศภาคการเกษตร สามารถคานวณเป็ นสมการเพื่อพยากรณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันสาปะหลัง
ปาล์มน้ ามัน และยางพารา ดังสมการ (4) - (6) ตามลาดับ และมีขอ้ มูลการพยากรณ์ดงั ตารางที่ 1
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𝑌̂n = -60,938,403.62 + 3.5426X1 + 0.8038X2 + 9.3539X3
𝑌̂n = 30,680,288.36 + 2.8770X1 - 0.5151X2 + 2.1287X3
𝑌̂n = -17,094,036.85 + 0.0258X1 + 0.3162X2 + 0.2426X3

(4)
(5)
(6)

𝑌̂n คือ ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ (n = ปี ที่คานวณ)

X1 คือ เนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (rai)
X2 คือ จานวนประชากร (pax)
X3 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (million bath)
จากสมการ (4) - (6) นามาคานวณค่าความคลาดเคลื่อนของสมการ โดยคานวณผลผลิต ปี พ.ศ.2554-2563
และเทียบกับข้อมูลจริ งในช่วงปี ดังกล่าวซึ่ งมีขอ้ มูลตามรายงานสถิติการเกษตรปี พ.ศ. 2563 (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2564ก, หน้า 35-118) พบว่ามันสาปะหลัง ปาล์มนามัน และยางพารามีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ที่
2.63%, 5.10% และ 1.86% ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลพยากรณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ปี
ผลผลิตมันสาปะหลัง
(B.E)
(t)
2564
32,234,279.10
2565
33,022,193.38
2566
33,802,041.14
2567
34,573,182.89
2568
35,334,183.93
2569
36,085,218.75
2570
36,832,159.21
2571
37,569,100.44
2572
38,293,843.71
2573
39,007,411.97

ผลผลิตปาล์มน้ามัน
(t)
14,229,711.56
14,493,398.43
14,767,116.09
15,051,417.89
15,347,373.47
15,655,023.36
15,976,400.35
16,310,161.41
16,657,900.39
17,019,152.02

ผลผลิตยางพารา
(t)
4,721,324.11
4,760,632.66
4,794,710.85
4,823,246.82
4,845,612.66
4,861,812.99
4,871,704.60
4,875,134.40
4,871,159.28
4,860,101.13

จากผลการพยากรณ์ พบว่าแนวโน้ม ของผลผลิ ตพืช เศรษฐกิ จทั้ง 3 ชนิ ด เพิ่มสู งขึ้นสัมพันธ์กับข้อมูลการ
คาดการณ์ เนื้ อที่ ปลูกพืชเศรษฐกิ จและผลิ ตภัณฑ์มวลรวมที่ เพิ่ มสู งขึ้น ทั้งนี้ อาจสอดคล้องกับการพยากรณ์ ข อง
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ระบุว่าเกษตรกรปลูกทดแทนพืชอื่นๆ ที่มีแนวโน้มราคาลดลง หรื อพืชอื่นๆที่มี
ต้นทุนสูง (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 ข)
2110

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ผลการประเมิ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของผลผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ ทั้ง 3 ชนิ ด ได้แ ก่ มัน ส าปะหลัง
ปาล์มน้ ามันและยางพารา แสดงดังรู ปที่ 1-3

รู ปที่ 1 กราฟแสดงปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตมันสาปะหลัง กรณีที่มีการเพาะปลูกตามปกติ

รู ปที่ 2 กราฟแสดงปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตปาล์มน้ ามัน กรณีที่มีการเพาะปลูกตามปกติ

รู ปที่ 3 กราฟแสดงปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตยางพารากรณีที่มีการเพาะปลูกตามปกติ
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จากผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับปริ มาณผลผลิตที่เพิ่มสู งขึ้น
3. ผลการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การตั้ ง เป้ า หมายการลดก๊ า ซเรื อนกระจกบนพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ พิ จ ารณาปี ฐาน (Base Year)
ที่ ข ้อมู ล ครบถ้วน และก าหนดปี เป้ า หมาย (Target Year) งานวิ จัย นี้ พิ จารณาตามความครบถ้วนของข้อมู ล ตาม
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (2563) จึงกาหนด พ.ศ. 2559 ปี ฐาน และกาหนดปี เป้ าหมาย พ.ศ. 2573
เพื่อให้สอดคล้องกับ เป้ าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution: NDC)
(องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน), 2558) และคานวณโดยโปรแกรม Science-based Target
Setting Tool ผลการตั้งเป้ าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกเพื่อบรรลุเป้ าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 2°C
และ 1.5 °C ตามลาดับ ดังรู ปที่ 4-6

รู ปที่ 4 กราฟแสดงผลต่างของก๊าซเรื อนกระจกจากผลผลิตมันสาปะหลัง ในกรณีการเพาะปลูกตามปกติและกรณี
รักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ 1.5°C ตามลาดับ
จากกราฟพบว่าผลผลิตมันสาปะหลังสามารถปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในปี พ.ศ. 2573 ที่ 988,430.20 tCO2eq
และ 626,512.60 tCO2eq เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิม่ ขึ้นเกิน 2°C และ 1.5°C ตามลาดับ
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รู ปที่ 5 กราฟแสดงผลต่างของก๊าซเรื อนกระจกจากผลผลิ ตปาล์มน้ ามัน ในกรณี การเพาะปลูกตามปกติและกรณี
รักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ 1.5°C ตามลาดับ
จากกราฟพบว่าผลผลิ ตปาล์มน้ ามันสามารถปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในปี พ.ศ. 2573 ที่ 543,533.60 tCO2eq
และ 344,516.70 tCO2eq เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ 1.5°C ตามลาดับ

รู ปที่ 6 กราฟแสดงผลต่างของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากผลผลิตยางพารา ในกรณี การเพาะปลูกตามปกติและ
กรณี รักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ1.5°C ตามลาดับ
จากกราฟพบว่าผลผลิตยางพาราสามารถปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในปี พ.ศ. 2573 ที่ 102,471.50 tCO2eq และ
64,951.20 tCO2eq เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ 1.5°C ตามลาดับ
4. เสนอวิธีการหรื อมาตรการลดก๊ าซเรื อนกระจกเพื่อบรรลุเป้ าหมายการการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ ให้ เพิม่ ขึน้ เกิน 2°C
และ 1.5°C ตามลาดับ
จากผลการตั้งเป้ าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พบว่าจาเป็ นต้องเสนอวิธีการ
หรื อมาตรการในการลดก๊าซเรื อนกระจกในภาคการเกษตรเพื่ อให้บรรลุเป้ าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ใ ห้
เพิ่มขึ้นเกิน 2°C และ1.5°C ตามลาดับ จึงเสนอแนวทาง 3 แนวทางดังนี้
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4.1 มาตรการการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ทนการใช้ปุ๋ยเคมี
ข้ อ มู ล การใช้ ปุ๋ ยของมั น ส าปะหลั ง ของปี 2563 (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร, 2564 ก) และ
ข้อมูลค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของปุ๋ ยเคมี สูตร (15-15-15) คานวณปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้ปุ๋ย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปริ มาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตมันสาปะหลัง พ.ศ. 2563
GHG
ปริมาณปุ๋ยเคมี
GHG
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์
GHG
(tCO2eq)
(t)
จากปุ๋ยเคมี
(t)
จากปุ๋ยอินทรีย์
(tCO2eq)
(tCO2eq)
1,415,157.15
341,640
515,295.61 (36%)
692,122
75,925.78 (5%)
ด้วยข้อจากัดข้อมูลการใช้ปุ๋ยของผลผลิตปาล์มน้ ามันและยางพารา จึ งสมมติ สัดส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกของการใช้ปุ๋ยที่ 41% เท่ากันทุกผลผลิต โดยหากพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 (สู ตรนิยมในมันสาปะหลัง) สู ตร 14-9-20 (สู ตรนิ ยมในปาล์มน้ ามัน) สู ตร 30-5-18 (สู ตรนิยม
ในยางพารา) และปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ มี ค่ า 1.5083 kgCO2eq/kg, 1.3590 kgCO2eq/kg, 2.5641 kgCO2eq/kg และ 0.1097
kgCO2eq/kg ตามล าดับ (องค์ก ารบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์ก ารมหาชน), 2564) ร่ วมกับ ผลพยากรณ์
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด ปี 2573 พบว่าเมื่อยกเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนเป็ นการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ สามารถลด
ก๊าซเรื อนกระจกเฉพาะจากการใช้ปุ๋ยของพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด ได้ 92-96% หรื อคิดเป็ นสัดส่วนก๊าซเรื อนกระจกที่
สามารถลดได้โดยรวมจากพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด เท่ากับ 33-34% เมื่อเทียบกับกรณีปกติ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ทน
การใช้ปุ๋ยเคมีจะสามารถลดก๊าซเรื อนกระจกในปี 2573 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ พ.ศ. 2573 หลังใช้มาตรการการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ทน
การใช้ปุ๋ยเคมี
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
มันสาปะหลัง หลังใช้ มาตรการ ปาล์มน้ามัน
หลังใช้ มาตรการ
ยางพารา หลังใช้ มาตรการ
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
1,903,561.70
1,266,249.25 1,117,312.53
747,258.62
176,421.67
115,450.34
4.2 มาตรการเพิ่มการใช้น้ ามันไบโอดีเซลแทนการใช้น้ ามันดีเซล
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของการเผาไหม้น้ ามันดีเซลอยู่ที่ 2.7446 kgCO2eq/liter (องค์การ
บริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน), 2564) และค่าสัมประสิ ทธิ์การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของการเผา
ไหม้น้ ามันไบโอดีเซลอยูท่ ี่ 2.4964 kgCO2eq/liter (United States Environmental Protection Agency, 2018) และจาก
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ข้อ มู ล การปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการใช้พ ลังงานในภาคการเกษตรปี 2559 (ส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2563, หน้า 50-51) ที่ 9,314,215.57 tCO2eq และเปรี ยบเทียบกับข้อมูลพื้นที่
เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิ จทั้ง 3 ชนิ ด (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 ก, หน้า 35-188) พบว่าสัดส่ วนการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้พลังงานน้ ามันดีเซลของผลผลิตมันสาปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และยางพารา อยู่ที่
0.18%, 0.11% และ 0.45% ตามลาดับ หากพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของการใช้น้ ามันดีเซล
เทียบกับการใช้น้ ามันไบโอดีเซล ร่ วมกับผลพยากรณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด ปี 2573 พบว่าหากใช้น้ ามันไบ
โอดีเซลแทนน้ ามันดีเซลจะสามารถลดก๊าซเรื อนกระจกจากการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจากพืชทั้ง 3 ชนิด ได้ 9% หรื อคิด
เป็ นสัดส่ วนก๊าซเรื อนกระจกที่สามารถลดได้โดยรวมจากพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด เท่ากับ 0.01-0.035% เมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ โดยการใช้น้ ามันไบโอดีเซลแทนการใช้น้ ามันดีเซลจะสามารถลดก๊าซเรื อนกระจกในปี 2573 ได้ดงั แสดง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ พ.ศ. 2573 หลังใช้มาตรการการใช้น้ ามันไบโอดีเซล
แทนการใช้น้ ามันดีเซล
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
มันสาปะหลัง หลังใช้ มาตรการ ปาล์มน้ามัน
หลังใช้ มาตรการ
ยางพารา หลังใช้ มาตรการ
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
1,903,561.70
1,903,253.33 1,117,312.53
1,117,201.91
176,421.67
176,350.22
4.3 มาตรการลดการไถพรวนดิน
ข้ อ มู ล การศึ ก ษาการไถพรวนหรื อไม่ ไ ถพรวนต่ อ การบรรเทาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(H V Cooper et al., 2021) ในสหราชอณาจักรพบว่าการไถพรวนดินเพื่อทาการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมทาให้เกิดโพรง
อากาศขนาดใหญ่ ใ นดิ น ออกซิ เ จนจะท าปฏิ กิ ริ ย ากับ จุ ลิ น ทรี ย ์ใ นดิ น และเปลี่ ย นคาร์ บ อนในดิ น ให้ เ ป็ นก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ หากลดการไถพรวนดินสามารถลดก๊าซเรื อนกระจกลงถึง 30% ซึ่ งลดลงมากที่สุดในพื้นที่
เพาะปลูกที่ไม่มีการรบกวนดินนานประมาณ 15 ปี หากพิจารณาลดการไถพรวนจะสามารถลดก๊าซเรื อนกระจกในปี
2573 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ พ.ศ. 2573 หลังใช้มาตรการลดการไถพรวนดิน
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
มันสาปะหลัง หลังใช้ มาตรการ ปาล์มน้ามัน
หลังใช้ มาตรการ
ยางพารา หลังใช้ มาตรการ
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
1,903,561.70
1,522,849.36 1,117,312.53
893,850.02
176,421.67
141,137.34
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จากข้อมูลเมื่อใช้มาตรการลดการไถพรวนจะสามารถลดก๊าซเรื อนกระจก 20% ของการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกทั้ง หมดจากผลผลิ ตพื ช เศรษฐกิ จทั้ง 3 ชนิ ด ในปี พ.ศ. 2573 เมื่ อเที ย บกับ กรณี ป กติ เนื่ องจากงานวิ จัยนี้
ตั้งเป้ าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกที่ 10 ปี ข้างหน้า (2564-2573) จึงลดก๊าซเรื อนกระจกได้เพียง 20% จากสัดส่ วน
การลดก๊าซเรื อนกระจกสูงสุด 30% ที่ 15 ปี
4.4 สรุ ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ลดได้ หากดาเนินมาตรการตามข้อ 4.1-4.3
การดาเนินการลดก๊าซเรื อนกระจกทั้ง 3 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ทนการใช้ปุ๋ยเคมี 2.
มาตรการการใช้น้ ามันไบโอดีเซลแทนการใช้น้ ามันดีเซล และ 3. มาตรการลดการไถพรวน จะสามารถลดก๊าซเรื อน
กระจกของผลผลิตพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด ในปี พ.ศ. 2573 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ พ.ศ. 2573 หลังใช้มาตรการการลดก๊าซเรื อนกระจก
ทั้ง 3 มาตรการ
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
มันสาปะหลัง หลังใช้ มาตรการ ปาล์มน้ามัน
หลังใช้ มาตรการ
ยางพารา หลังใช้ มาตรการ
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
(tCO2eq)
1,903,561.70
1,012,752.69 1,117,312.53
597,718.40
176,421.67
92,303.11
จากข้อมูลเมื่ อใช้มาตรการการลดก๊ าซเรื อนกระจกทั้ง 3 มาตรการ จะสามารถลดก๊าซเรื อนกระจกของ
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ มันสาปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และยางพารา ที่ 47%, 47% และ 48% ตามลาดับ
ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ
สรุปผล
การศึกษาการตั้งเป้ าหมายการลดก๊าซเรื อนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พบว่าผลผลิตมันสาปะหลัง
ปาล์ม น้ า มัน และยางพารา สามารถปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในปี พ.ศ. 2573 ที่ 988,430.20 tCO2eq 543,533.60
tCO2eq และ 102,471.50 tCO2eq ในกรณี ที่ รั ก ษาอุ ณ หภู มิ โ ลกไม่ ใ ห้ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ น 2°C และ 626,512.60 tCO2eq
344,516.70 tCO2eq และ 64,951.20 tCO2eq ในกรณี ที่รักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 °C ตามลาดับ และจาก
การเสนอแนะแนวทางการลดก๊าซเรื อนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ทั้ง 3 มาตรการนั้น พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
แทนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถลด GHG ในส่ วนของการใช้ปุ๋ยได้ 94% หรื อประมาณ 33% ของการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกทั้งหมดและการใช้น้ ามันไบโอดี เซลแทนการใช้น้ ามันดี เซลสามารถลด GHG ในส่ วนของการใช้น้ ามัน
เชื้ อเพลิ ง ได้ 9% หรื อประมาณ 0.02% ของการปล่ อยก๊ า ซเรื อนกระจกทั้ง หมดนอกจากนี้ หากลดการไถพรวน
สามารถลด GHG โดยรวมได้สูงสุ ด 20 % ของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งหมด ซึ่ งรวมทั้ง 3 มาตรการ การปล่อย
2116

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ก๊าซเรื อนกระจกเพียงพอต่อการบรรลุเป้ าหมายการรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C ในปี พ.ศ. 2573 ได้
สาเร็ จ ซึ่งหากต้องการบรรลุเป้ าหมายการรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5°C ยังคงเป็ นความท้าทายของ
เทคโนโลยีการลดก๊าซเรื อนกระจกในภาคการเกษตร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั
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บทคัดย่อ
การนาของเหลือทิ้งทางการเกษตรได้แก่ แกลบ และฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ โดยนาแกลบผลิตเป็ นเชื้อเพลิง
อัดแท่ง เพื่อใช้เป็ นพลังงานเชื้อเพลิง แทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟื นและถ่านไม้จากป่ าธรรมชาติ โดยมีกาวแป้ งเปี ยก
เป็ นตัวประสาน ผ่านกระบวนการอัดแท่งด้วยเครื่ องอัดมือ ได้ผลิตภั ณฑ์เป็ นแท่งเชื้ อเพลิงสี ดา คงรู ป ไม่แตกหัก
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ งอัดแท่งจากแกลบ มี อตั ราการเผาไหม้เฉลี่ ย 10.32 กรัมต่อนาที
สามารถใช้งานหุ งต้มได้ดี ไม่แตกปะทุ ติ ดไฟได้ดี มี ควันเล็กน้อย ไม่มีเขม่าและไม่มีกลิ่ นรบกวนขณะใช้ง าน
สาหรับการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว สามารถนามาทาผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้แบบต่างๆได้ดี โดยผสมกับ
ปูนซีเมนต์ในอัตราส่ วน 1 : 2 โดยปริ มาตรได้ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 10.5 นิ้ว
8 นิ้ว 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว ปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ทั้งแบบไม้ในร่ ม และไม้กลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้ทุก
ขนาด มีความคงทน ไม่แตกหัก ไม่มีน้ ารั่วซึม ต้นไม้เจริ ญเติบโตดี ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าว จึงเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่นาของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า ช่วยลดปั ญหาหมอกควันจากการเผาฟาง
ข้าว และช่วยลดปัญหามลพิษฝุ่ น PM 2.5 ด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และยัง
ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
คาสาคัญ: เชื้อเพลิงอัดแท่ง กระถางปลูกต้นไม้ ของเหลือทิ้งแกลบ ฟางข้าว
Abstract
This research aims to add the value of agricultural waste by modifying rice husk to be a briquette fuel.
The developed rice husk briquette fuel can be used as a fuel source instead of nature firewood or charcoal. With
starch glue as binder through briquette process with a hand compressor. The combustion efficiency was found to
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be at 10.32 grams per minute. The flammable husked brick can be used as a power source for cooking without
smut, eruption, or odor but slight smoking was found while burning. While rice husk was modified to be cooking
fuel, rice straw was developed to be a plant pot by mixing with cement in the ratio of 1:2. The final products were
12, 10.5, 8, and 4 inches in diameter. The developed plant containers were used to grow different kinds of the plant
both indoor and outdoor. All sizes of the developed pot were rigid, not fragile. None of the water leaking was found.
The plant grows very nicely in the developed pots. This development can add value to the waste product. The smog
problems from getting rid of the rice straw by burning can be reduced also PM 2.5 was also diminished. This can
also reduce the global warming problem.
Keyword: Fuel briquette, Pots for planting trees, Leftovers rice husk, straw
บทนา
ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกสูง และเป็ นพืชอาหารหลักที่สาคัญ ปัจจุบนั ประเทศไทย
เป็ นผูผ้ ลิตข้าวเป็ นอันดับต้นๆของโลก โดยพื้นที่ปลูกข้าวส่ วนใหญ่ของประเทศสามารถปลูกข้าวได้ต่อเนื่ อง ปี ละ 2
ครั้ง ซึ่ งภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวด้วยรถเกี่ยวนวด (Combine harvester) จะเหลือฟางข้าวที่ปล่อยทิ้งไว้ใน
แปลงนา ฟางข้าวเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ทนั ก่อนฤดูเพาะปลูกใหม่ เกษตรกรส่ วนใหญ่จึงนิ ยม
กาจัดฟางข้าวด้วยการเผา ปัญหาหมอกควันจากการเผาฟางข้าวของเกษตรกรชาวนา เพื่อต้องการทานาในครั้งต่อไป
ทาให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็ นปัญหาสาคัญระดับประเทศ ที่ส่งผลต่อสุ ขภาพของประชากรในประเทศ
ส่ วนของเหลือทิ้งทางการเกษตร : แกลบ ทาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอัดแท่ง เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟื น และ
ถ่านไม้จากป่ าธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าโครงการวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเหลื อทิ้งทางการเกษตร
เป็ นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
2. แกลบผลิตเป็ นเชื้อเพลิงอัดแท่ง
3. ฟางข้าวทาผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การทาผลิตภัณฑ์ เชื้อเพลิงอัดแท่งจากของเหลือทิง้ ทางการเกษตร: แกลบ
1.1 เก็บวัตถุดิบแกลบ นามาตากแดดให้แห้ง เผาให้แกลบเป็ นสี ดา โดยวิธีหมกแกลบล้อมลอบถังปี๊ บ แล้ว
ปล่อยให้แกลบสุก (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) ใช้เวลาเผาแกลบ ประมาณ 6 - 8 ชัว่ โมง รู ปที่ 1-2
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1.2 นาแกลบสุ กสี ดาที่ได้จากการเผา บดให้ละเอียดจนเป็ นผง ผสมผงถ่านกับ กาวแป้งเปี ยก (แป้งมัน 200
กรัมผสมน้ า 1 ลิตร) ใช้ผงถ่านแกลบ 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นวดจนส่ วนผสมเป็ นเนื้ อเดียวกัน อัดเป็ น
แท่งเชื้อเพลิงด้วยเครื่ องอัดมือ ได้แท่งเชื้อเพลิงเปี ยกจานวน 41 แท่ง น้ าหนักเฉลี่ยแท่งละ 40.25 กรัม ความยาวเฉลี่ย
แท่งละ 4 เซนติเมตร ตากแดดให้แห้งสนิท 3 – 5 วัน จนน้ าหนักคงที่ เฉลี่ยแท่งละ 20.30 กรัม ดังรู ปที่ 3 - 4
1.3 ศึกษาประสิ ทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากแกลบ นาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากแกลบที่ตากแดด
จนแห้งสนิ ท มาศึกษาประสิ ทธิ ภาพการใช้งานหุ งต้ม โดยทดสอบการต้มน้ า ทาการทดลองในห้องที่ไม่มีลมพัด
สังเกตการแตกปะทุของแท่งเชื้ อเพลิง ปริ มาณควันขณะติดไฟ วัดอุณหภูมิของน้ าจนกระทัง่ น้ าเดือด แล้วบันทึก
เวลาที่ใช้ไปพร้อมทั้งเปิ ดฝาหม้อ จากนั้นปล่อยให้น้ าเดือดต่อไปอีก 30 นาที คานวณ 1 ค่างานที่ได้ 2. อัตราการ
เผาไหม้ และ ประสิ ทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากแกลบ (จิระพงษ์ คูหากาญน์)
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของเชื้อเพลิงอัดแท่ ง จากของเหลือทิง้ ทางการเกษตร: แกลบ (ครั้งที่1)
งานที่ได้
=
น้ าหนักของน้ าที่ระเหยไป (กรัม)
น้ าหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)
แทนค่า
=
400.60
กรัม
500
กรัม
=
0.80
กรัม
อัตราการเผาไหม้
=
น้ าหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)
ระยะเวลาที่ใช้ท้ งั หมด (นาที)
แทนค่า
=
500 กรัม
50 นาที
=
10.00
กรัมต่อนาที
ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของเชื้อเพลิงอัดแท่ งจากของเหลือทิง้ ทางการเกษตร: แกลบ (ครั้งที่2)
งานที่ได้
=
น้ าหนักของน้ าที่ระเหยไป (กรัม)
น้ าหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)
แทนค่า
=
480.53 กรัม
500
กรัม
=
0.96
กรัม
อัตราการเผาไหม้ =
น้ าหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)
ระยะเวลาที่ใช้ท้ งั หมด (นาที)
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แทนค่า

=
=

500
47
10.64

กรัม
นาที
กรัมต่อนาที

ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ งานของเชื้อเพลิงอัดแท่ ง จากของเหลือทิง้ ทางการเกษตร: แกลบ (เฉลีย่ )
งานที่ได้
=
น้ าหนักของน้ าที่ระเหยไป (กรัม)
น้ าหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)
แทนค่า
=
440.57 กรัม
500
กรัม
=
0.88
กรัม
อัตราการเผาไหม้ =
น้ าหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)
ระยะเวลาที่ใช้ท้ งั หมด (นาที)
แทนค่า
=
500
กรัม
48.50
นาที
=
10.31
กรัมต่อนาที

รู ปที่ 1 เผาแกลบโดยวิธีหมกแกลบให้รอบปี๊ บที่มีเชื้อไฟอยูภ่ ายในปี๊ บ
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รู ปที่ 2 เผาแกลบ 6-8 ชัว่ โมง ได้แกลบสุ กสี ดา

รู ปที่ 3 ผสมผงถ่านแกลบที่บดละเอียด กับกาวแป้งเปี ยก

รู ปที่ 4 อัดเป็ นแท่งเชื้อเพลิง
2. การทาผลิตภัณฑ์ กระถางปลูกต้ นไม้ จากของเหลือทิง้ ทางการเกษตร: ฟางข้าว
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2.1 เก็บวัตถุดิบฟางข้าว ที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา หั่น หรื อสับให้เป็ นชิ้นเล็กๆ หรื อใช้เครื่ อง
ปั่นหรื อบดให้ฟางข้าวมีขนาดเล็ก แช่น้ าประมาณ 48 ชัว่ โมง เพื่อลดความกระด้างของฟางข้าว นาฟางข้าว ผึ่งให้
แห้ง ผสมกับ ปู นซี เมนต์ในอัตราส่ วนที่ เหมาะสม สามารถหล่ อขึ้ นรู ป กระถางปลูกต้นไม้ได้ดี ไม่ แตกหัก คื อ
อัตราส่วน 1 : 2 โดยปริ มาตร มีน้ าเป็ นตัวประสานให้ฟางข้าวและปูนซีเมนต์รวมตัวกัน
2.2 เตรี ยมแม่พิมพ์กระถางต้นไม้ หรื อแบบทากระถางต้นไม้ ทาน้ ามันพืชให้ทวั่ แม่พิมพ์หรื อแม่แบบทั้ง
ส่ วนที่เป็ นกระถาง และส่ วนที่เป็ นแกนกลางกระถาง ดังรู ปที่ 9 ตักส่ วนผสมในข้อ 2.1 ใส่ แม่พิมพ์กระถาง หรื อใส่
แบบทากระถางต้นไม้ เคาะให้ส่วนผสมในแม่พิมพ์หรื อในแม่แบบกระถางต้นไม้ แน่น ไม่มีฟองอากาศ นาแม่พิมพ์
ไปตากแดด ส่ วนแม่แบบกระถางต้นไม้ ใส่ แกนกลางที่ทาน้ ามันส่ วนด้านนอก วางตรงกลางของแม่แบบ กดให้
ส่ วนผสมที่ เทไว้เต็ม ถึ ง ขอบแม่ แบบ ถ้า ไม่ เต็มถึ งขอบให้ตัก ส่ ว นผสมจากข้อ 2.1 ใส่ จนเต็ม แม่แบบ เคาะไล่
ฟองอากาศ นาออกตากแดด
2.3 นาแกนกลางออกจากแม่ แบบกระถาง ตากแดดต่อไปจนแม่แบบกระถางแห้ง ประมาณ 4 ชัว่ โมง แกะ
กระถางต้นไม้ออกจากแม่แบบ หรื อแม่พิมพ์ เจาะรู ที่กน้ กระถางตากแดดให้แห้ง 5 – 7 วัน ทาสี วาดลวดลายให้
สวยงาม ตากแดดให้แห้ง 3-5 วัน ได้ผลิ ตภัณฑ์ก ระถางปลูก ต้นไม้จากฟางข้าวแบบปลูก ในร่ ม และแบบปลูก
กลางแจ้ง โดยขั้นตอนในการทาผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าว แสดงดังรู ปที่ 6 -10

รู ปที่ 6 เก็บวัตถุดิบฟางข้าว หลังจากชาวนาเกี่ยวข้าว
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รู ปที่ 7 หัน่ หรื อตัด วัตถุดิบฟางข้าว ให้เป็ นชิ้นเล็ก

รู ปที่ 8 ผสมฟางข้าว กับปูนซีเมนต์อตั ราส่วน 1:2 โดยปริ มาตรใช้น้ าเป็ นตัวประสานให้ส่วนผสมรวมตัวกัน
(ข)

(ก)

รู ปที่ 9 ขั้นตอนการขึ้นรู ปกระถางปลูกต้นไม้ (ก) เทส่ วนผสมเพื่อขึ้นรู ปทากระถาง (ข) นากระถางแบบต่างๆตาก
แดดให้แห้ง
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(ก)

(ข)

รู ปที่ 10 ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าว (ก) กระถางแบบปลูกในร่ ม (ข) กระถางแบบปลูกกลางแจ้ง
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษาการนาแกลบข้าวซึ่งเป็ นของเหลือทิง้ ทางการเกษตรมาทาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอัดแท่ง พบว่า
1. การเผาแกลบดิบโดยใช้ปี๊บเจาะรู แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถเผาแกลบดิบ 10 กิโลกรัม เวลา 6 -8
ชัว่ โมง ได้แกลบสุ กสี ดา 6.5 กิโลกรัม (บางส่วนยังไม่สุก บางส่วนเป็ นเถ้าสี ขาว)
2. การผลิตเชื้ อเพลิงอัดแท่งจากแกลบ โดยใช้แกลบสุ กสี ดาบดละเอียด 1 กิโลกรัม ผสมกาวแป้ งเปี ยก 1 ลิตร
ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน อัดเป็ นแท่งเชื้อเพลิงได้ 41 แท่ง ความยาวเฉลี่ยแท่งละ 4 เซนติเมตร น้ าหนักเฉลี่ยแท่งละ 40.
25 กรัม นาไปตากแดดให้แห้ง ใช้เวลา 3-5 วัน นามาชัง่ น้ าหนัก เหลือน้ าหนักเฉลี่ย แท่งละ 20.30 กรัม ผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากแกลบที่ได้ มีลกั ษณะ เป็ นแท่งสี ดา แข็งคงรู ป ไม่แตกหัก 3. ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ง านของ
เชื้ อเพลิงอัดแท่งจากแกลบ แท่งเชื้ อเพลิงที่ได้ สามารถทาให้น้ า 1500 กรัม เดือดในเวลาเฉลี่ย 18.5 นาที อัตรา
การเผาไหม้เฉลี่ย 10.32 กรัม/นาที ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากของเหลือทิง้ ทางการเกษตร : แกลบ
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร แกลบ
ค่าที่ใช้ ในการคานวณ/ ผลที่ได้รับ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เฉลีย่
น้ าหนักของน้ าที่ระเหยไป
400.60 กรัม
480.53 กรัม
440.57 กรัม
น้ าหนักน้ าที่เหลืออยู่
1099.40 กรัม
1019.47 กรัม
1059.44 กรัม
น้ าหนักเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ 500
กรัม
500 กรัม
500
กรัม
ระยะเวลาที่ใช้จนน้ าเดือด
20
นาที
17 นาที
18.5 นาที
ระยะเวลาที่ใช้ท้ งั หมด
50
นาที
47 นาที
48.5 นาที
อุณหภูมิของน้ าก่อนตั้งไฟ
29 ๐C
30 ๐C
29.5 ๐C
งานที่ทาได้
0.80 กรัม
0.96 กรัม
0.88 กรัม
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เชื้อเพลิงอัดแท่งจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร แกลบ
ค่าที่ใช้ ในการคานวณ/ ผลที่ได้รับ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เฉลีย่
อัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
10.00 กรัม/นาที
10.64 กรัม/นาที
10.32 กรัม/นาที
การติดไฟ /การแตกปะทุของถ่าน ติดไฟดี /ไม่แตกปะทุ ติดไฟดี/ไม่แตกปะทุ ติดไฟดี /ไม่แตกปะทุ
ควัน /เขม่า/กลิ่น
มีควัน/ไม่มีเขม่า,กลิ่น มีควัน/ไม่มีเขม่ากลิ่น มีควัน/ไม่มีเขม่า,กลิ่น
จากตาราง ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพด้านการใช้งานหุงต้มของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากแกลบสามารถติดไฟ
ได้ดี มีควันเล็กน้อย ไม่มีการแตกปะทุของถ่าน ไม่มีเขม่า และไม่มีกลิ่น
ผลการศึกษา
สาหรับผลการศึกษา การนาฟางข้าวซึ่ งเป็ นของเหลือทิ้งทางการเกษตรทาผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้แบบ
ต่างๆ พบว่า อัตราส่ วนผสมฟางข้าวต่อปูนซี เมนต์ อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตรไม่สามารถขึ้นรู ปได้ ในทุกขนาด
ของผลิ ตภัณฑ์ อัตราส่ วน 1:1.5 โดยปริ ม าตรผลิ ตภัณ ฑ์ก ระถางขนาดเส้ นผ่า นศู นย์ก ลาง 12 นิ้ ว และ 10.5 นิ้ ว
สามารถขึ้นรู ปได้ มีรอยแตกร้าวด้านใน และด้านบนขอบกระถาง ไม่ทนทาน ผิวขรุ ขระ ส่ วนผลิตภัณฑ์กระถาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ ว 4.5 นิ้ ว และ 2.5 นิ้ ว สามารถขึ้นรู ปได้ดี ไม่มีรอยแตกร้าว ผิวด้านในและด้านบน
ขรุ ขระ ด้านนอกเรี ยบเนียน อัตราส่วน 1 : 2 โดยปริ มาตรผลิตภัณฑ์กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 10.5 นิ้ว
8 นิ้ว 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว สามารถขึ้นรู ปได้ดีมาก ไม่มีรอยแตกร้าว มีความทนทาน ผิวเรี ยบเนียน อัตราส่ วน 1 : 2.5
โดยปริ มาตรผลิตภัณฑ์กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 10.5 นิ้ว 8 นิ้ว 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว สามารถขึ้นรู ป
ได้ดีมาก ไม่มีรอยแตกร้าว มีความทนทาน ผิวเรี ยบเนียน มีน้ าหนักมาก จากผลการทดลองที่ได้ จึงใช้อตั ราส่วนผสม
ฟางข้าวต่อปูนซี เมนต์ในอัตราส่ วน 1 : 2 โดยปริ มาตร เป็ นอัตราส่ วนที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้
แบบต่างๆในงานวิจยั ครั้งนี้ ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าวแบบต่างๆ ช่วงเดือน มิถุนายน
กรกฎาคม และ สิ งหาคม เป็ นเวลา 3 เดือน พบว่า ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าวแบบปลูกในร่ ม และ
แบบปลูกกลางแจ้งทุกขนาด มีลกั ษณะคงรู ป ไม่แตกหัก ไม่มีน้ ารั่วซึม ต้นไม้เจริ ญเติบโตได้ดีทุกต้น
สรุปผลการวิจัย
การวิ จัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากของเหลื อทิ้ งทางการเกษตร แกลบและฟางข้าว เพื่ อเป็ นแนว
ทางการลดปั ญหาหมอกควันจากการเผาฟางข้าว ลดปั ญหามลภาวะทางอากาศ และเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง แกลบ
ผลิตเป็ นเชื้อเพลิงอัดแท่ง แทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟื นและถ่านไม้ ซึ่งสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. แกลบ ของเหลือทิ้งจากการสี ขา้ ว หลังการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา สามารถนามาเผาได้แกลบสี ดา มี
น้ าหนักเบา นามาบดให้เป็ นผงละเอียด ผสมกับกาวแป้งเปี ยก อัดเป็ นแท่ง ตากแดดให้แห้ง สามารถผลิตเป็ นเชื้อเพลิง
สาหรับใช้งานหุงต้ม ที่ตม้ น้ าให้เดือดในเวลา 18.5 นาที และมีอตั ราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยูท่ ี่ 10.32 กรัมต่อนาที
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2. ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงอัดแท่งจากแกลบ สามารถใช้งานหุ งต้มในครัวเรื อนได้ดี ไม่มี
การแตกปะทุ ติดไฟได้ดี มีควันเล็กน้อย ไม่มีเขม่า และไม่มีกลิ่นรบกวนในระหว่างการใช้งาน
3.ฟางข้าว ของเหลือทิ้งทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา ทาผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้
แบบปลูกกลางแจ้ง และแบบปลูกในร่ ม สรุ ปได้วา่ ฟางข้าวสามารถนามาทาผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้แบบต่างๆ
ได้ดี โดยผสมกับปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 1 : 2 ได้ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 10.5
นิ้ว 8 นิ้ว 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว ปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ทั้งแบบไม้ในร่ ม และไม้กลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้
ทุกขนาด มีความคงทน ไม่แตกหัก ไม่มีน้ ารั่วซึม ต้นไม้เจริ ญเติบโตดี
ผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าว จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่นาของเหลือทิง้ ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์
และเพิ่มมูลค่า ช่วยลดปั ญหามลพิษฝุ่ น PM 2.5 ด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
และยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของไข่น้ า ในการทาเส้นบะหมี่โฮมเมดเสริ มโปรตีน
จากไข่น้ า ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 สู ตร ที่มีการแปรผันไข่น้ าในปริ มาณที่แตกต่างกัน ได้แก่ 5, 10, 15, 20 และ 34 กรัม ต่อ
ส่ วนผสมทั้งหมด 177 กรัม (คิดเป็ นร้อยละ 3, 6, 8, 11, 19 ตามลาดับ) เปรี ยบเทียบกับสู ตรควบคุม ซึ่งไม่มีไข่น้ าเป็ น
ส่ วนผสมในเส้นบะหมี่ ในการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-point Hedonic Scale พบว่าบะหมี่เสริ มไข่น้ า
สู ตรที่ 4 (เติมไข่น้ าร้อยละ 11) ได้รับการยอมรับสู งสุ ดจากผูท้ ดสอบจานวน 30 คน (คะแนนความชอบโดยรวม
สูงสุด 7.17±1.02)โดยผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 มีปริ มาณโปรตีนร้อยละ 10.92±0.19 สารประกอบฟี
นอลิ ก รวมเท่ า กับ 1.50±0.03 mg Gallic acid Eq./g sample และความสามารถในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ ได้แ ก่
ความสามารถในการจับ โลหะ เท่ า กับ 0.38±0.04 mg EDTA Eq./g sample ค่ า การรี ดิ ว ซ์ เ หล็ ก เฟอริ ก และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ABTS เท่ากับ 0.68±0.03 และ 1.57±0.07 mg Trolox Eq./g sample ตามลาดับ
ซึ่งสู งกว่าบะหมี่สูตรควบคุมที่ไม่มีการเติมไข่น้ า (p<0.05) จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเสริ มไข่น้ า
ในผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้สูงขึ้นได้ และจากการศึกษาในครั้งนี้
ยังเป็ นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ไข่น้ าท้องถิ่นเพื่อนาไปเป็ นส่ วนผสมในอาหารสุ ขภาพอื่นๆ ต่อไป
คาสาคัญ: เส้นบะหมี่โฮมเมด ไข่น้ า ปริ มาณโปรตีน การต้านอนุมูลอิสระ
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Abstract
The objective of this research was aimed to study appropriate amounts of Watermeal juice in the process of
making homemade egg noodles supplemented with protein from Watermeal. Which was divided into 5 formulas
with different amounts of the Watermeal juice were 5, 10, 15, 20, and 34 grams per 177 grams of all ingredients
(3, 6, 8, 11, 19% respectively) compared to the control formula which does not add Watermeal juice as an
ingredient of the egg noodles. Then, sensory tests by the 9-point Hedonic Scale method were evaluated, and the
results found that egg noodles supplemented with Watermeal juice formula No.4 (added 11% of Watermeal juice)
received the highest acceptance from 30 panelists (the highest overall liking scores of 7.17±1.02) . Also, the egg
noodles supplemented with Watermeal juice formula No.4 obtained a protein content of 10.92±0.19%, total
phenolic content of 1.50±0.03 mg Gallic acid Eq./g sample and antioxidant activities consist of metal chelating
activity with values of 0.38±0.04 mg EDTA Eq./g sample. Ferric reducing activity and ABTS radical scavenging
activity with values of 0.68±0.03 and 1.57±0.07 mg Trolox Eq./g sample, respectively. Which are higher than that
of the control formula (p<0.05). The obtained results indicated that the supplementation of Watermeal juice in egg
noodles could increase the nutritional value of foods. In addition, the results from this study can be a guideline for
the development and application of local watermeal to be used as an ingredient in other functional foods.
Keyword: Homemade egg noodles, Watermeal, Protein content, Antioxidant activities
บทนา
อาหารเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ่ มหันมาใส่ ใจดูแลสุ ขภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเริ่ มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น การรับประทานพืช ผัก ผลไม้ที่มี
ประโยชน์ รวมถึงอาหารฟังก์ชนั (functional food) ซึ่งถือว่าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งสาหรับคนรักสุ ขภาพ ประโยชน์
ของอาหารฟังก์ชนั อย่างหนึ่งคือ เป็ นอาหารที่รับประทานร่ วมกับมื้ออาหารได้ และให้ผลต่อระบบการทางานของ
ร่ างกายในการป้องกันโรค เพิ่มภูมิตา้ นทาน ชะลอความเสื่ อมของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย ส่งเสริ มสุขภาพ
และช่วยลดอัตราเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเรื้ อรังต่าง ๆ ได้ เส้นบะหมี่เป็ นอาหารจาพวกแป้ง มีสารอาหารหลัก เป็ นกลุ่ม
คาร์ โบไฮเดรต สามารถให้พลังงานแก่ร่างกาย นิ ยมนามาประกอบเป็ นเมนู ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย อาทิ เช่น
ก๋ วยเตี๋ยว ผัดบะหมี่ บะหมี่เกี๊ยว ข้าวซอย บะหมี่เย็นตาโฟ เป็ นต้น ซึ่ งล้วนเป็ นเมนู ที่บริ โภคง่ายและเป็ นที่ นิย ม
สาหรั บผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไป การรับประทานบะหมี่ ควรทานร่ วมกับอาหารอย่างอื่ น เช่ น ลูกชิ้ น เนื้ อสัตว์ ถัว่ งอก
ผัก กวางตุ้ ง หรื อผัก ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ ค รบถ้ ว นมากขึ้ น (ที่ ม า : http://rachaburind.blogspot.com/2018/07/blog-post_10.html)
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ไข่น้ าหรื อผา เป็ นพืชท้องถิ่นที่พบได้ทวั่ ไปตามแหล่งน้ าธรรมชาติ มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง ขยายพันธุ์ได้
อย่างรวดเร็ ว พบได้ในแหล่งน้ าจืดที่เป็ นน้ านิ่ ง โดยอาศัยลอยอยู่บนผิวน้ า อาจลอยอยู่เป็ นกลุ่มล้วน หรื อลอยอยู่ปน
กับพืชอื่น เช่น แหน หรื อแหนแดง (ศิริภาวี ศรี เจริ ญและคณะ 2544; Skillicorn และคณะ 1993) มีรายงานว่าไข่น้ ามี
โปรตีนสู งกว่าในไข่ไก่และเนื้ อ ทั้งนี้ ปริ มาณโปรตีนในไข่น้ ายังขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้อมและปริ มาณสารอาหารใน
แหล่งน้ าที่ไข่น้ าเจริ ญเติบโต (ศิริภาวี ศรี เจริ ญ และคณะ, 2544) ไข่น้ ามีวิตามินเอ บีหนึ่ ง บีสอง วิตามินซี ไนอาซี น
และมีกรดอะมิโนจาเป็ นหลายชนิด เช่น ลิวซีน ไลซีน วาลีน ฟี นิวอาลานีน ธีโอนีน ไอโซลิวซีน และมีเบต้าแคโร ที
นสู ง (พิพฒั น์พงษ์ วงศ์ใหญ่ และคณะ 2553; Skillicorn และคณะ 1993) นอกจากนี้ ยงั มีคลอโรฟิ ลล์ โครงสร้างมี
ลักษณะเป็ น Cyclic Tetrapyrolle คล้ายคลึงกับฮีม (Heme) ที่อยู่ในฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบ
สาคัญในเลือด มีรายงานการวิจยั ถึงฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น มีสารต้านอนุมูลอิสระ รักษาอาการท้องผูก ต้านการติดเชื้อ
ปรับสภาพร่ างกายให้เป็ นด่างในคนที่มีสภาวะเครี ยด หรื อ ร่ างกายมีความเป็ นกรดจากอาหาร และรักษาภาวะซี ดใน
คนที่เป็ นโรคโลหิ ตจาง (พิพฒั น์พงษ์ วงศ์ใหญ่ และคณะ, 2553) จากคุณสมบัติขา้ งต้นของไข่น้ า ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจ
ศึกษาการนาไข่น้ ามาเป็ นส่ วนผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กบั เส้นบะหมี่ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
อาหาร และทดสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของไข่น้ าและผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ รวมถึงการพัฒนาเส้นบะหมี่
เสริ มไข่น้ าให้มีสูตรที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่างสารละลายไข่น้าแบบสด
นาตัวอย่างไข่น้ าสดมาล้างทาความสะอาดด้วยน้ ากลัน่ 4-5 รอบ หรื อจนกว่าน้ าที่ใช้ลา้ งตัวอย่างไข่น้ า
สะอาด พักไข่น้ าในตะแกรงกรองเบอร์ เล็กเพื่อให้สะเด็ดน้ า จากนั้นนาไปปั่ นละเอียดจะได้สารละลายไข่น้ าสี เขียว
สด แยกกากออกโดยการกรองด้วยผ้าขาวบาง นาของเหลวที่ได้ปริ มาตร 500 มิลลิลิตร ใส่ ขวดรู ปก้นกลมนาเข้าสู่
กระบวนการระเหยด้วยเครื่ องระเหยสุ ญญากาศ (rotary evaporator) เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายไข่ น้ า
จากนั้นนาตัวอย่างบางส่ วนของสารละลายไข่น้ าสดเข้มข้นที่ ได้จากกระบวนการนี้ ไปวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีน
ปริ ม าณฟี นอลิ ก รวมทั้ง หมด (total phenolic content) และทดสอบกิ จ กรรมการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant
activity) ก่อนจะนาไปเป็ นส่ วนผสมในการทาเส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ าต่อไป
2. การทาเส้ นบะหมี่เสริมไข่ น้า
นาส่ วนผสม ได้แก่ แป้งสาลี เกลือป่ น ผงฟู ไดโซเดียมฟอสเฟต ร่ อนผสมให้เข้ากันลงในชาม ทาหลุม
ตรงกลาง ตอกไข่ไก่ใส่ ลงไป 1 ฟอง จากนั้นตะล่อมแป้ งแล้วเติมน้ าเปล่าลงไป เติมสารละลายไข่น้ าตามสู ตร โดย
ค่อย ๆ เติมทีละนิด นวดส่ วนผสมให้เข้ากัน เมื่อนวดส่ วนผสมแป้งเข้ากันดีแล้วใช้พลาสติกยืดคลุมปิ ดภาชนะที่ใส่
แป้งตัวอย่าง พักแป้งทิ้งไว้ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนวดแป้งให้เนียน รี ดแป้งให้เป็ นแผ่นบางโดยโรยนวล
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แป้งเพื่อไม่ให้แป้งติดกัน จากนั้นนาแป้งที่รีดได้ขนาดบางตามที่ตอ้ งการนามาใส่ ในเครื่ องตัดเส้น แล้วโรยนวลแป้ ง
เพื่อไม่ให้เส้นติดพันกัน การเตรี ยมส่วนผสมสาหรับทาเส้นบะหมี่ในสูตรที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมในการทาเส้นบะหมี่ในแต่ละสูตร
ส่วนผสมในการทาเส้นบะหมี่
แป้งสาลี
ผงฟู
ไดโซเดียม
เกลือ
ไข่
สูตรที่
(กรัม)
(กรัม)
ฟอสเฟต
(กรัม)
(ฟอง)
(กรัม)
140
0.7
0.3
1
1
control
140
0.7
0.3
1
1
1
140
0.7
0.3
1
1
2
140
0.7
0.3
1
1
3
140
0.7
0.3
1
1
4
140
0.7
0.3
1
1
5
ที่มา : ดัดแปลงจาก อรอนงค์ นัยวิกุล (2540)

น้ า
(กรัม)

ไข่น้ า
(กรัม)

34
29
24
19
14
0

0
5
10
15
20
34

3. การทดสอบทางประสาทสัมผัส
นาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ าทั้ง 5 สูตร รวมถึงสูตรควบคุมที่ไม่มีการเติมสารละลายไข่น้ า ไปทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้ 1) สี ปรากฏ 2) กลิ่น 3) รสชาติ 4) เนื้อสัมผัส 5) ความ
เหนี ยวนุ่ม และ 6) ความชอบโดยรวมของเส้นบะหมี่ โดยใช้การทดสอบด้วยวิธี 9-point Hedonic Scale เพื่อเลือก
สู ตรของผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ าที่ผบู ้ ริ โภคชื่นชอบและให้การยอมรับมากที่สุด โดยใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผ่าน
การฝึ กฝนจานวน 30 คน
จากนั้นคัดเลือกเส้นบะหมี่ เสริ มไข่น้ าในสู ตรที่ได้รับการยอมรั บมากที่สุด โดยพิจารณาจากค่าคะแนน
สู งสุ ด นาไปวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี รวมถึ งหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมทั้งหมดและวิเคราะห์ฤทธิ์ การ
ต้านอนุ มูลอิ สระของผลิ ตภัณฑ์เส้นบะหมี่ เสริ มไข่น้ า โดยเปรี ยบเที ยบกับเส้นบะหมี่ สูตรควบคุมที่ไม่มีการเติม
ส่วนผสมของสารละลายไข่น้ าลงไป
4. วิเคราะห์ คุณภาพทางเคมีอาหารของผลิตภัณฑ์ เส้ นบะหมี่เสริมไข่น้า
วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ าได้แก่ เถ้า ความชื้ น โปรตีน และไขมัน
ตามวิธี AOAC (2000)
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5. การเตรียมตัวอย่ างสารละลายไข่ น้าสาหรับการวิเคราะห์ ปริมาณฟี นอลิกรวมทั้งหมดและคุณสมบัติการเป็ นสาร
ต้ านอนุมูลอิสระ
เตรี ยมตัวอย่างสารละลายไข่น้ าสาหรับการวิเคราะห์ปริ มาณฟี นอลิกรวมทั้งหมดและคุณสมบัติการเป็ น
สารต้านอนุมูลอิสระ โดยกรองสารละลายไข่น้ าด้วยกระดาษกรอง จากนั้นนาไปปั่ นเหวี่ยงความเร็ วรอบ 9000 rpm
ด้วยเครื่ องเซนตรี ฟิวจ์ (centrifuge) ปิ เปตส่ วนใสของตัวอย่างเก็บใส่ในหลอดทดลองฝาเกลียวก้นแหลมสาหรับการ
วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
6. วิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ เส้ นบะหมี่เสริมไข่ น้า (Total Phenolic
Content)
ปิ เปตส่ วนใสของตัวอย่างลงในหลอดทดลอง เติม 2 % Na2CO3 ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้ง
ทิ้งไว้ 2 นาที เติมสารละลาย Folin-Ciocateu reagent (Folin-Ciocateu : Methanol, 1:1) ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร ตั้ง
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที นาไปวัดค่าการดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น 750 นาโนเมตร รายงานผล
ปริ มาณฟี นอลิกรวมทั้งหมดในหน่วยปริ มาณมิลลิกรัมสมมูลของ Gallic acid ต่อน้ าหนักตัวอย่าง (กรัม) (mg Gallic
acid Eq./g sample) (Wiriyaphan et al., 2012)
7. วิเคราะห์ ฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ เส้ นบะหมี่เสริมไข่ น้า
ศึ ก ษาคุ ณสมบัติก ารเป็ นสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระของผลิ ตภัณฑ์เส้ น บะหมี่ เสริ ม ไข่ น้ า โดย วิเคราะห์
ความสามารถในการจับ อนุ มู ล อิ ส ระ ABTS (ABTS radical scavenging activity) วิเคราะห์ความสามารถในการ
รี ดิ ว ซ์ เ ฟอร์ ริ กของสารต้า นออกซิ เ ดชัน (Ferric ion reducing antioxidant power (FRAP) assay) และวิ เ คราะห์
ความสามารถในการจับกับโลหะ (metal chelating activity)
7.1 วิเคราะห์ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ ABTS (ABTS radical scavenging activity)
การตรวจสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ABTS ทาได้โดย เตรี ยมสารละลาย ABTS•+
working Solution ที่ประกอบไปด้วย 7.4 มิลลิโมลาร์ ABTS•+ Solution ในสารละลาย 10 มิลลิ โมลาร์ Phosphate
Buffer pH 7.4 จากนั้นเตรี ยม 2.6 มิลลิโมลาร์ Phosphate Persulfate Solution ในสารละลาย 10 มิลลิโมลาร์ Phosphate
Buffer pH 7.4 จากนั้นผสม 7.4 มิลลิโมลาร์ ABTS•+ Solution และ 2.6 มิลลิโมลาร์ Phosphate Persulfate Solution
ในอัต ราส่ ว น 1:1 บ่ ม ในที่ มื ด 12 ถึ ง 16 ชั่ว โมง เตรี ย ม ABTS•+ Working Solution โดย ผสม ABTS•+ Stock
Solution ที่เตรี ยมกับ 10 มิลลิโมลาร์ Phosphate Buffer ในอัตราส่ วน 1:80 มิลลิลิตร จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
734 นาโนเมตร อ่านค่าให้ได้ 0.700 ± 0.020 (ใช้ 10 มิลลิโมลาร์ Phosphate Buffer pH 7.4 อ่าน Blank ) จากนั้น
เตรี ยมสารมาตรฐาน Trolox 2.5 มิลลิโมลาร์ ใน Phosphate Buffer pH 7.4 เติม ABTS•+ Stock Solution ปริ มาตร
1980 ไมโครลิตร ผสมตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ให้เข้ากัน ทิ้งไว้ในที่มืด 5 นาที วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
734 นาโนเมตร จากนั้น คานวณความสามารถในการต้านอนุ มูลอิ สระ นาค่าที่ อ่านได้เที ยบกราฟมาตรฐานของ
Trolox (Wiriyaphan et al., 2012)
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7.2 วิเคราะห์ความสามารถในการรี ดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านออกซิเดชัน (Ferric ion reducing
antioxidant power (FRAP) assay)
เตรี ยม FRAP Working Solution โดยผสม 300 มิลลิโมลาร์ Acetate Buffer, 10 มิลลิโมลาร์ TPTZ
Solution ที่เจือจางด้วย 40 มิลลิโมลาร์ HCl และ 20 มิลลิโมลาร์ FeCl3 (H2O) Solution ในอัตตรา 10 : 1 : 1 เตรี ยม
สารละลาย Trolox 1 มิลลิโมลาร์ ใน Phosphate Buffer pH 7.4 เติม FRAP Working Solution 1000 ไมโครลิตร ผสม
ตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ในที่มืด 15 นาที และวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโน
เมตร จากนั้น คานวณ ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ และนาค่าที่อ่านได้เทียบกราฟมาตรฐานของ Trolox
แสดงค่าในรู ปของ มิลลิกรัม Equivalent ของ Trolox/g (Wiriyaphan et al., 2012)
7.3 วิเคราะห์ความสามารถในการจับกับโลหะ (metal chelating activity)
วิ เ คราะห์ คุ ณ สมบัติ ใ นการจับ กับ โลหะเฟอรั ส ไอออน ตามวิ ธี ดัด แปลงของ Yamasaki et al.,
(1994)โดยปิ เปตต์ตวั อย่างปริ มาตร 100 ไมโครลิตร ทาปฏิกิริยากับสารละลาย 2 มิลลิโมลาร์ FeCl2 ปริ มาตร 50
มิลลิลิตร และ 5 มิลลิโมลาร์ ferrozine ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 20 นาที จากนั้นวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 562 นาโนเมตร ความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระของตัวอย่างในหน่วยความ
เข้มข้นของสารมาตรฐาน Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ สารละลายไข่น้าสาหรับใช้ เป็ นส่ วนผสมในการทาเส้ นบะหมี่
จากการศึกษาตัวอย่างสารละลายไข่น้ าแบบสดก่ อนนาไปเป็ นส่ วนผสมในการทาเส้นบะหมี่ โดยนาไป
วิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีน ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมทั้งหมด และทดสอบความสามารถในการเป็ นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ในตัวอย่างสารละลายไข่น้ า มีปริ มาณโปรตีน เท่ากับ 2.69±0.05 % ปริ มาณสารประกอบฟี
นอลิกรวมทั้งหมด เท่ากับ 5.65±0.18 mg Gallic acid Eq./g sample มีความสามารถในการจับโลหะ เท่ากับ 6.57±0.26
mg EDTA Eq./g Sample ความสามารถในการรี ดิวซ์เหล็กเฟอร์ริก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ABTS
เท่ากับ 8.61±0.58 และ 12.15±0.02 mg Trolox Eq./g sample ตามลาดับ
การผลิตเส้ นบะหมี่เสริมไข่ น้าและการทดสอบทางประสาทสัมผัส
การผลิตเส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ า โดยใช้สารละลายไข่น้ าที่มีความเข้มข้นในสัดส่ วนที่แตกต่างกัน ทาให้ได้
เส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ าที่แตกต่างกัน 5 สู ตร และสูตรควบคุม 1 สูตร (ไม่มีสารละลายไข่น้ าในส่ วนผสม) โดยมี
ลักษณะปรากฏภายนอก ดังแสดงในรู ปที่ 1
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สู ตรควบคุม

สู ตรที่ 1

สู ตรที่ 3

สู ตรที่ 4

สู ตรที่ 2

สู ตรที่ 5

รู ปที่ 1 ลักษณะภายนอกของเส้นบะหมี่ท้ งั 6 สู ตร
ผลการทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ท้ งั 6 สู ตร จากผูท้ ดสอบจานวน 30
คน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ด้วย Duncan Multiple Range Test โดยพิจารณา
คุณลักษณะทั้งหมด 6 ด้าน คือ สี ปรากฏ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความเหนียว ความชอบโดยรวม (ตารางที่ 2) พบว่า
สัดส่ วนปริ มาณของไข่น้ าที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อคะแนนความชอบใน
ด้านต่างๆ โดยบะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 (เติมไข่น้ า 20 กรัม) มีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านสี ปรากฏ กลิ่น รสชาติ
เนื้ อสัมผัส ความเหนี ยว ความชอบโดยรวมสู งสุ ด คือ 7.17, 5.73, 6.47, 7.03, 6.43 และ 7.07 ตามลาดับ ซึ่ งอยู่ใน
ระดับความชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง และยังพบว่า ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 1, 2, 3 และ 5 มี
คะแนนความชอบเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≥0.05) ในขณะที่
เส้นบะหมี่ สูตรควบคุม ซึ่ งไม่มีไข่น้ าเป็ นส่ วนผสม มีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวมน้อยที่สุด ได้แก่ 6.20, 5.03, 5.60, 5.90, 5.57 และ 5.97 ตามลาดับ (p≤0.05) จากผลการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส แสดงให้เห็น ว่า การเติ มไข่น้ าเป็ นส่ วนผสมในผลิ ตภัณฑ์เส้นบะหมี่ สามารถช่ วยเพิ่มสี สัน
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รสชาติ และเนื้อสัมผัสให้กบั ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสารละลายไข่น้ าสดที่ใช้เป็ นส่ วนผสมนั้น
มีลกั ษณะสี เขียวเข้มมรกต เมื่อนาไปผสมลงในแป้งและส่ วนผสมอื่นๆ จะทาให้ได้ลกั ษณะสี เขี ยวคล้ายบะหมี่หยก
ชวนให้น่ารับประทาน มีกลิ่นอ่อนๆคล้ายกลิ่นใบไม้ ช่วยเพิ่มรสชาติหอม มัน มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่า ใน
ไข่น้ ามีเส้นใยอาหาร ซึ่ งช่วยเพิ่มความหนื ดและความเหนี ยวให้กบั เส้นบะหมี่โฮมเมดได้ ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์เส้น
บะหมี่เสริ มไข่น้ า มีคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านสู งกว่าบะหมี่สูตรควบคุม
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูท้ ดสอบต่อผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริ มไข่น้ าที่มีความเข้มข้นแตกต่าง
กัน
สู ตร
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความเหนียว
ความชอบโดยรวม
control
6.20±1.85a
5.03±1.99a
5.60±1.73a
5.90±2.19a
5.57±2.31a
5.97±1.79a
สู ตรที่ 1
6.27±1.74a
5.67±1.79ab
6.00±1.34b
6.47±1.41ab
5.70±1.86a
6.23±1.30a
สู ตรที่ 2
6.43±1.41a
5.60±1.65ab
6.03±1.25b
6.47±1.31ab
5.67±1.86a
6.33±1.21a
สู ตรที่ 3
6.73±1.26ab
5.63±1.56ab
6.10±1.40b
6.43±1.55ab
6.20±1.79ab
6.47±1.31a
สู ตรที่ 4
7.17±1.02b
5.73±1.87b
6.47±1.20b
7.03±1.30b
6.43±1.79b
7.07±1.01ab
สู ตรที่ 5
6.83±1.44ab
5.53±1.80ab
6.00±1.55ab
6.23±1.68a
6.03±1.96ab
6.33±1.63a
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันตามแนวตั้ง มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p≤0.05)
control : ไม่มีส่วนผสมของไข่น้ า , สู ตรที่ 1 : ไข่น้ า 5g สู ตรที่ 2 : ไข่น้ า 10 g สู ตรที่ 3 : ไข่น้ า 15 g
สู ตรที่ 4 : ไข่น้ า 20 g และ สู ตรที่ 5 : ไข่น้ า 34 g ในส่วนผสมทั้งหมด 177g

ทั้งนี้เนื่องจากสูตรที่ได้รับคะแนนความชอบในแต่ละด้านสู งสุ ด คือ บะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 ซึ่งมีปริ มาณ
ไข่น้ า 20 กรัม ในส่ วนผสมทั้งหมด 177 กรัม (11% ของส่ วนผสมทั้งหมดโดยประมาณ) ดังนั้นจึงคัดเลือกตัวอย่าง
เส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 เพื่อไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ตรวจหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก รวม
ทั้งหมด และวิเคราะห์ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระของผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่ เสริ มไข่น้ าเปรี ยบเที ยบกับเส้นบะหมี่ สูตร
ควบคุม (control) ซึ่งไม่มีส่วนผสมของไข่น้ าในผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีอาหารของผลิตภัณฑ์ เส้ นบะหมี่เสริมไข่ น้า
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีอาหาร ได้แก่ ปริ มาณเถ้า ความชื้น โปรตีน ไขมันของตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เส้นบะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 เพื่อเปรี ยบเทียบกับสู ตรควบคุมที่ไม่มีการเติมไข่น้ า (ตารางที่ 3) พบว่าตัวอย่างบะหมี่
เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 มีปริ มาณโปรตีน เท่ากับ 11.77±0.09% สู งกว่าสู ตรควบคุม (10.92±0.19%) ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในส่ วนของปริ มาณความชื้น พบว่าบะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 มีปริ มาณความชื้น
ต่ากว่าในสู ตรควบคุม คือ 31.59±0.15% และ 32.91±0.24 % ตามลาดับ (p≤0.05) ในขณะที่ปริ มาณเถ้า และไขมัน
ของตัวอย่างบะหมี่ท้ งั 2 สู ตร มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≥0.05) โดยตัวอย่างบะหมี่เสริ มไข่น้ า
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สู ตรที่ 4 มีปริ มาณเถ้า และไขมัน เท่ากับ 0.99±0.05% และ 0.38±0.04% ตามลาดับ ส่ วนสู ตรควบคุม มีปริ มาณเถ้า
และไขมัน เท่ากับ 0.89±0.14% และ 0.14±0.11% ตามลาดับ
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 และสูตรควบคุม
สู ตร
เถ้าns (% w.b.) ความชื้น* (% w.b.) โปรตีน*(% w.b.)
สูตรควบคุม
0.89±0.14
32.91±0.24
10.92±0.19
ผลิตภัณฑ์บะหมี่
0.99±0.05
31.59±0.15
11.77±0.09
เสริ มไข่น้ าสูตรที่ 4

ไขมันns (% w.b.)
0.14±0.11
0.38±0.04

(เติมไข่น้ า 20 กรัม)
หมายเหตุ: ns ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญในทางสถิติ (p≥0.05)
* แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอาหารข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเสริ มไข่น้ าในผลิตภัณฑ์เส้น
บะหมี่โฮมเมด สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กบั อาหารได้ ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานวิจยั ของ อาพรรณ
ชัย กุ ล เสรี วฒ
ั น์ และปิ ยมาภรณ์ เอมเสม (2549) ซึ่ ง ได้ศึ ก ษาการทาโยเกิ ร์ตเสริ ม โปรตี น ไข่ น้ า และพบว่ามีค่า
ความชื้นเท่ากับ 80.90% โปรตีน 4.24% ไขมันเท่ากับ 1.84% และเถ้า 0.67%ซึ่งมีค่าสูงกว่าในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสูตร
มาตรฐาน ในขณะที่ คุณวิลาสิ นี ดีปัญญา (2555)ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ไข่น้ าแผ่น ซึ่ งพบว่ามีร้อยละความชื้ น ไขมัน
โปรตีน และเถ้า มีค่าเท่ากับ 4.80, 3.89, 26.25, และ 7.34 ตามลาดับ และประเมินคุณภาพด้า นประสาทสัม ผัส
ทางด้านความชอบรวม โดยให้คะแนนแบบ 9-point hedonic scale จากผูช้ ิม 30 คน มีค่าเท่ากับ 6.3 คะแนน
วิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมทั้งหมด และความสามารถในการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์
เส้ นบะหมี่เสริมไข่น้า
จากการศึกษาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมทั้งหมด ความสามารถในการจับโลหะ ความสามารถในการ
รี ดิวซ์เหล็กเฟอริ ก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ABTS ของบะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 (เติมไข่น้ า 20
กรัม) และสู ตรควบคุม พบว่าผลิ ตภัณฑ์บะหมี่ เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 มี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก รวมทั้งหมด
เท่ากับ 1.50±0.03 mg Gallic acid Eq./g sample ซึ่ งสู งกว่าในบะหมี่สูตรควบคุม (1.31±0.02 mg Gallic acid Eq./g
sample) (p≤0.05) นอกจากนี้ ผลิ ตภัณฑ์บะหมี่ เสริ มไข่ น้ าสู ตรที่ 4 ยังมี ความสามารถในการจับ โลหะ การรี ดิวซ์
เหล็กเฟอริ ก และการต้านอนุมูลอิสระ ABTS ที่สูงกว่าบะหมี่สูตรควบคุม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p≤0.05) โดยผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริ มไข่น้ าสู ตรที่ 4 มีค่าความสามารถในการจับโลหะ เท่ากับ 0.38±0.04 mg EDTA
Eq./g sample ค่าการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ ก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ABTS เท่ากับ 0.68±0.03 และ
1.57±0.07 mg Trolox Eq./g sample ตามลาดับ ส่ วนบะหมี่สูตรควบคุม มีค่าความสามารถในการจับโลหะ เท่ากับ
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0.14±0.11 mg EDTA Eq./g sample ค่าการรี ดิวซ์เหล็กเฟอริ ก และความสามารถในการต้านอนุ มูลอิส ระ ABTS
เท่ากับ 0.40±0.00 และ 1.34±0.03 mg Trolox Eq./g sample ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมทั้งหมดและความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูล
อิสระของผลิตภัณฑ์บะหมี่สูตรที่ 4 และสูตรควบคุม
สู ตร
สู ตรควบคุม
สู ตรที่ 4
(เติมไข่น้ า 20
กรัม)

Total phenolic*
(mg Gallic acid Eq./g
sample)

Metal chelating
activity*
(mg EDTA Eq./g
sample)

Ferric reducing antioxidant
power *
(mg Trolox Eq./g sample)

ABTS radical
Scavenging activity*
(mg Trolox Eq./g
sample)

1.31±0.02
1.50±0.03

0.14±0.11
0.38±0.04

0.40±0.00
0.68±0.03

1.34±0.03
1.57±0.07

หมายเหตุ:* ที่ต่างกันตามแนวตั้ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

สรุปผล
จากผลการทดลองข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเสริ มตัวอย่างไข่น้ าในผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สดโฮมเมด มีผลต่อ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่ ในด้านสี ปรากฏ กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส ความเหนี ยว และความชอบ
โดยรวม ซึ่ งบะหมี่เสริ มไข่น้ าร้อยละ 11 ได้รับคะแนนความชอบเฉลี่ยในแต่ละด้านสู งสุ ด ในขณะที่บะหมี่สู ตร
ควบคุมที่ไม่มีการเสริ มไข่น้ า ได้รับคะแนนความชอบเฉลี่ยต่าสุ ดในทั้ง 6 ด้านประสาทสัมผัสที่พิจารณา นอกจากนี้
ยังพบว่าการเสริ มตัวอย่างไข่น้ าในผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สามารถเสริ มปริ มาณโปรตีนในอาหารให้สูงขึ้น และยังช่วย
เพิ่มปริ มาณสารสาคัญที่ส่งผลต่อการมีคุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระให้กบั ผลิตภัณฑ์อาหารเส้นได้อีกทาง
หนึ่ ง โดยมีรายงานพบว่าในไข่น้ า 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่ างกาย 8 กิโลแคลอรี เส้นใย 0.3 กรัม แคลเซี ยม 59
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัม เหล็ก 6.6 มิลลิกรัม และยังมีวิต ามินเอ บีหนึ่ ง บีสอง วิตามินซี ไนอาซิน และมี
กรดอะมิโนที่จาเป็ นหลายชนิด และมีเบต้าแคโรทีนสู ง (Skillicorn และคณะ 1993) นอกจากนี้ ยังมีรายงานการวิจยั
ถึงฤทธิ์ทางเภสัช เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ รักษาอาการท้องผูก ฤทธิ์ต้านการติดเชื้ อ ช่วยปรับสภาพร่ างกาย และ
สามารถช่วยรักษาภาวะซีดในคนที่เป็ นโรคโลหิ ตจาง (พิพฒั น์ พงษ์วงศ์ใหญ่ และคณะ, 2553) จึงจัดได้ว่าไข่น้ ามี
คุณค่าทางอาหารสู งและมีฤทธิ์ทางเภสัช จึงควรส่ งเสริ มเกษตรกรให้มีการเพาะเลี้ยงไข่น้ าและเพิ่มมูลค่าของไข่น้ า
ท้องถิ่นเพื่อการบริ โภคมากยิง่ ขึ้น

2138

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสี มา ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่และให้คาแนะนาในการทาวิจยั
เอกสารอ้างอิง
โภชนาการของเส้ นบะหมี่. http://rachaburi-nd.blogspot.com/2018/07/blog-post_10.html
พิพฒั น์ พงษ์วงศ์ใหญ่ ศศิธร ชาววัลจันทึก และสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์. (2553). นักศึกษาเภสัช มช. วิจัย “ผา” ชี ้
สุดยอดแหล่ งโปรตีนเพื่อสุขภาพ. https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n41.php.
วิลาสิ นี ดีปัญญา. (2555). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไข่นา้ แผ่ น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์.
ศิริภาวี ศรี เจริ ญ นาชัย เจริ ญเทศประสิ ทธิ์ วิรัช จิ๋วแหยม พีระพงษ์ แพงไพรี และ รัศมี ชูชีพ. (2554). การเพาะเลี้ยง
ไข่น้ า (Wolffia arrhiza) สาหรับการลดต้นทุนค่าอาหารปลา. วารสาร วิทยาลัย ขอนแก่ น, 6(2), 6-15.
อาพรรณ ชัยกุลเสรี วฒั น์ และปิ ยมาภรณ์ เอมเสม. (2549). การผลิตโยเกิร์ตเสริ มไข่น้ าบุก. J. Food Technol. Siam
University, 3(1), 30-36.
อรอนงค์ นัยวิกุล. (2540). ข้าวสาลี. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . กรุ งเทพ ฯ.
Skillicorn, P., W. Spira and W. Journey. (1993). Duckweed aquaculture-a new aquatic farming system
for developing counties. The World Bank, Washington, D.C.
Wiriyaphan, C., Chitsomboon, B., and Yongsawadigul, J. (2012). Antioxidant Activity of Protein Hydrolysates
Derived from Threadfin Bream Surimi Byproducts. Food Chemistry, (132), 104-111.
Yamazaki, K., Hashimoto, A., Kokusenya, Y., Miyamoto, T. and Sato, T. (1994). Electrochemical
method for estimating the antioxidative effects of methanol extracts of crude drugs. Chem. Pharm. Bull.
(42), 1663-1665.

2139

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้ าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1
Biogas production from LDD1 pretreated rice straw
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บทคัดย่อ
การผลิตแก๊สชี วภาพจากฟางข้าวเป็ นการเพิ่มมูลค่าวัสดุ เหลื อทิ้ง ลดปั ญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กและการ
ปล่อยแก๊สเรื อนกระจกสู่ บรรยากาศจากการเผาฟางข้าวในแปลงนา อย่างไรก็ตาม เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสในฟาง
ข้าวเป็ นข้อจากัดในการผลิตแก๊สชี วภาพ จึงต้องมีการปรับสภาพเพื่อทาลายโครงสร้างที่แข็งแรงของเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส การประยุกต์ใช้สารเร่ ง พด.1 ซึ่ งเป็ นกลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพสู งในการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรเป็ นการปรั บ สภาพทางชี ว ภาพที่ มี ต้น ทุ น ต่ า และขั้น ตอนไม่ ซั บ ซ้ อ น ดัง นั้ น งานวิ จัย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1 ด้วยการหมัก
แบบกะ 45 วัน ผลการศึกษาพบว่า การปรับสภาพด้วยอัตราส่ วนฟางข้าวต่อสารเร่ งพด.1 ที่ 1 %(w/w) เวลา 24 วัน
เกิดการย่อยสลายฟางข้าวได้ดีให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์และค่าซีโอดีที่ละลายน้ า(SCOD)สู งสุ ดและมีค่าเพิ่มขึ้น 3 เท่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ ผลผลิตร้อยละของแก๊สชี วภาพจากฟางข้าวที่ปรับสภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 254.3 cm3/gVSaddedซึ่ ง มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น 27 % เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ฟางข้า วที่ ไ ม่ ป รั บ สภาพ นอกจากนี้ พบว่ า
จุลินทรี ยใ์ นระบบสามารถใช้สารอินทรี ยท์ ี่ละลายน้ าในฟางข้าวที่ปรับสภาพได้ทนั ทีและมีแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นในวัน
แรกของการหมัก ขณะที่ฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพระบบเริ่ มผลิตแก๊สชี วภาพได้ในวันที่ 4 ของการหมัก จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารเร่ ง พด. 1 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายและเพิ่ม
ร้อยละผลผลิตของแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวได้
คาสาคัญ: การผลิตแก๊สชีวภาพ ฟางข้าว การปรับสภาพ สารเร่ ง พด.1
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Abstract
Production of biogas from rice straw is an efficient treatment method for reducing particulate matter and
greenhouse gases emission from the open combustion of rice straw in the field. However, cellulose and
hemicellulose in rice straw limit their utility in biogas production. The pretreatment process can overcome this
problem to break down a recalcitrance structure of cellulose and hemicellulose. Microbial Activator Super Land
Development No.1 ( LDD1), a group of highly efficient micro-organisms for lignocellulosic crop residue
decomposition, is a low-cost and uncomplicated pretreatment process. Thus, this research aimed to evaluate the
efficiency of biogas production from LDD1 pretreated rice straw under batch anaerobic digestion for 45 days. The
results show that LDD1 pretreated rice straw at the ratio of rice straw: LDD at 1 %(w/w) for 24 days was the
optimum pretreatment condition. Pretreated rice straw achieved almost three times higher reducing sugar and
soluble chemical oxygen demand (SCOD) than non-treated rice straw. Anaerobic digestion of pretreated rice straw
improved 27 % of biogas yield with an average value of 254.3 cm3/kgVSadded. In addition, sludge could use SCOD
in pretreated rice straw directly since biogas was produced on the first day of digestion. On the other hand, biogas
was produced on the fourth day of digestion in a non-pretreated rice straw digester. The results show that LDD1
pretreatment improved biodegradability and biogas production from rice straw.
Keywords: biogas production, rice straw, pretreatment, LDD1
บทนา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือก 1 ตันจะมีปริ มาณฟางข้าวเกิดขึ้น 80 %โดยเฉลี่ย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2552) มีเพียง 50 % ของปริ มาณฟางข้าวที่เกิดขึ้นถูกนาไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็ นอาหารสัตว์
ปุ๋ ยหมัก วัสดุคลุมดิน เป็ นต้น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555) เกษตรกรบางส่ วนใช้วิธีไถ
กลบฟางข้าวก่อนหว่านข้าวเพื่อเพิ่มปริ มาณสารอินทรี ยใ์ นดิน แต่การไถกลบฟางข้าวในปริ มาณที่มากเกินไปและมี
วิธีการที่ไม่เหมาะสมจะส่ งให้ผลผลิตร้อยละของข้าวลดลง เนื่องจากฟางข้าวที่ทบั ถมจานวนมากในดินจะเกิดการ
เน่าเสี ยสะสมและเกิดเป็ นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ส่งผลให้ดินมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทาลายรากของต้นข้าวและการ
ไถกลบฟางข้าว 1 ตันต่อ 1 ไร่ ส่งผลให้มีการปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกสู่บรรยากาศ 50.5 kgCO2-eq (นิภาและคณะ,
2556) อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่ วนใหญ่จะใช้วิธีการเผาทิ้ง ซึ่งเป็ นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ ว แต่ส่งผลทาให้เกิด
การสู ญ เสี ย อิ น ทรี ย วัต ถุ แ ละแร่ ธ าตุ ต่ า ง ๆ ของโครงสร้ า งดิ น การเผาฟางแห้ง 1 kg จะเกิ ด แก๊ ส เรื อ นกระจก
สู่ บรรยากาศถึง 1.6 kgCO2-eq (Arai et al., 2015) การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวจึงเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจในการ
จัดการฟางข้าว เนื่ องจากได้แก๊สชี วภาพเป็ นผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นพลังงานทดแทนที่สามารถให้พลังงานความร้อน
ทดแทนแก๊สหุงต้ม แก๊สชีวภาพที่มีปริ มาณแก๊สมีเทน 60 %ปริ มาตร 1 m3 มีค่าความร้อนเทียบเท่าแก๊สหุงต้ม (LPG)
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0.43-0.46 kg และไฟฟ้ า 1.2-3.0 kWh (Yasar et.al, 2017) นอกจากนี้ ส่ วนที่ เหลื อจากกระบวนหมัก แก๊ ส ชี วภาพ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในรู ปของปุ๋ ยอินทรี ยห์ รื อสารปรับปรุ งดินได้
อย่างไรก็ตาม การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวยังมีขอ้ จากัด เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยซึ่ ง มี
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสอยู่สูง โดยมีค่าอยู่ ในช่วง 200-450 g/kgTS และ 200-500 g/kgTS ตามลาดับ (Chen et al.,
2014; Croce et al., 2016; Gu et al., 2015; Qian et al.,2019; Song et al., 2013) ส่ ง ผลให้ ก ารย่ อ ยสลายเกิ ด ขึ้ นช้ า
เนื่ องจากคาร์ โบไฮเดรตเชิ งซ้อนเหล่านี้ มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทาให้ผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพต่า ดังนั้น การ
เพิ่มผลผลิตร้อยละแก๊สชี วภาพจากฟางข้าวจึงต้องปรับสภาพ (pretreatment) เพื่อทาลายโครงสร้างที่แข็งแรงของ
เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเพื่อให้จุลินทรี ยส์ ามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น จากรายงานการวิจยั ก่อนหน้านี้ พบว่าฟาง
ข้าวที่ไม่ได้ปรับสภาพให้ผลผลิตร้อยละแก๊สมีเทนต่า (45-154 cm3CH4/gVS) เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ผ่านการ
ปรั บ สภาพ ซึ่ ง ให้ผ ลผลิ ตร้ อยละมี เทนเพิ่ ม ขึ้ นอยู่ในช่ วง 225-327 cm3CH4/gVS (Croce et al., 2016) ซึ่ งการปรั บ
สภาพวัสดุที่มีองค์ประกอบของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสสู งนั้นสามารถทาได้หลายวิธี คือ วิธีการทางกายภาพ
เช่น การบด การใช้ไอน้ าแรงดันสู ง วิธีการทางเคมี เช่น การใช้กรดหรื อด่าง วิธีการทางชีวภาพ เช่น การใช้เอนไซม์
สาเร็ จรู ปที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส หรื อการใช้ร่วมกันในวิธีการดังกล่าวข้างต้น (Croce et
al., 2016; Kainthola et al., 2019; Kuhar et al., 2015) การปรับสภาพด้วยวิธีการทางชีวภาพ มีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าวิธีทาง
กายภาพและเคมี ในเรื่ องของการประหยัดพลังงาน ไม่มีสารเคมีเป็ นของเสี ยจากการปรับสภาพ อย่างไรก็ตาม
ข้อจากัดของวิธีการทางชีวภาพ คือ เอนไซม์สาเร็ จรู ปทางการค้ามีราคา ดังนั้น จึงมีการใช้จุลินทรี ยท์ ี่สามารถผลิต
เอนไซม์ที่ยอ่ ยเซลลูโลสได้มาใช้ในการปรับสภาพแทนการใช้เอนไซม์สาเร็ จรู ปที่มีขายทางการค้า (กัญญา และคณะ
2557; วิ พ รพรรณ์ , 2557;; Kainthola et al., 2019; Yamagishi et al., 2011) อย่ า งไรก็ ต าม การขยายเชื้ อ ยัง คงเป็ น
ข้อจากัดของการเพิ่ม ขนาดระบบการผลิ ตจากห้องปฏิ บ ัติการสู่ ก ารผลิ ตภาคสนาม และการใช้เชื้ อบริ สุ ท ธิ์ ยัง มี
ข้อจากัดในเรื่ องของความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ค่า pH เป็ นต้น
เพื่อลดข้อจากัดของการปรั บสภาพด้วยวิธีทางชี วภาพ งานวิจยั นี้ จึงศึ กษาการใช้ สารเร่ ง พด. 1 ซึ่ งเป็ น
จุลินทรี ยส์ ายพันธ์ผสม (mixed culture) ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการย่อยสลายวัสดุทางการเกษตรที่มีเซลลูโลสเป็ น
องค์ประกอบ มีราคาถูก ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมได้ดี สารเร่ ง พด. 1 เป็ นกลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ใน
การผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์จ ากเศษวัส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร ที่ ก รมพัฒ นาที่ ดิ น พัฒ นาขึ้ น ประกอบด้ว ยเชื้ อ รา
(Corynascus sp., Scytalidium sp., Chaetomium sp. and Scopulariopsis sp.) แอคติ โ นมั ย ซี ส (Streptomyces sp.)
ที่ยอ่ ยสารประกอบเซลลูโลสได้ดีและ แบคทีเรี ยที่ยอ่ ยไขมัน (Bacillus sp.) (Kananam et al., 2011; Nutongkaew et
al., 2014; Wattanasiriwech et al., 2010) สามารถขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินทัว่ ประเทศมาใช้ในการปรับสภาพฟางข้าว
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง
พด.1 ด้วยการหมักแบบกะเป็ นระยะเวลา 45 วัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
ฟางข้ าว: ตัวอย่างฟางข้าวนามาจากแปลงนาในพื้นที่ ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เตรี ยมฟางข้าวโดยนาไปอบในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 oC 2 วัน จากนั้นนามาปั่ นและแยกขนาดให้มีขนาด 2-3
mm. ด้วยตะแกรงแยกขนาด 6/10 mesh เก็บในถุงซิปพลาสติกเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป วิเคราะห์คุณลักษณะของ
ฟางข้าว ได้แก่ ความชื้น ของแข็งทั้งหมด ของแข็งที่ระเหยได้ตามวิธีมาตรฐาน (APHA, 2017)
สารเร่ ง พด.1: ได้รับความอนุเคราะห์จาก สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตาบลลาผักกูด อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
หัวเชื ้อจุลินทรี ย์เริ่ มต้ น :หัวเชื้อเริ่ มต้นในการผลิตแก๊สชีวภาพใช้เชื้อจุลินทรี ยส์ ายพันธ์ผสมจากเม็ดตะกอน
จุลินทรี ยใ์ นระบบบาบัดน้ าเสี ย แบบ Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) จากบริ ษทั ปทุมธานี บริ วเวอรี่
จากัด ตาบลบางคู วดั อาเภอเมื องปทุ ม ธานี จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์คุณลัก ษณะของหัวเชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ ได้แก่
ความชื้น ของแข็งทั้งหมด ของแข็งที่ระเหยได้ ตามวิธีมาตรฐาน (APHA, 2017)
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารเร่ ง พด.1
ศึกษาอัตราส่วนของฟางข้าวต่อสารเร่ ง พด. 1 ที่ 0.01, 0.1 และ 1 %(w/w) การเตรี ยมฟางข้าวเพื่อปรับสภาพ
ทาได้โดยนาสารละลาย พด.1 (ละลายสารเร่ ง พด.1 ในน้ าคนให้ทวั่ แล้วตั้งทิ้งไว้ 10 นาที) ผสมกับฟางข้าว คลุกเคล้า
ให้เข้ากันและพรมน้ าเพื่อปรับความชื้นของฟางข้าวให้อยูใ่ นช่วง 60-65 % บรรจุฟางข้าวลงในตะกร้าที่มีรูขนาดเล็ก
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิ ดด้านบนด้วยผ้าชื้ นเพื่อป้ องกันการระเหยของน้ า บ่มที่อุณหภูมิห้องและมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกเป็ นเวลา 30 วัน วัดอุณหภูมิและควบคุมปริ มาณความชื้นให้อยู่ในช่วง 60-65 % ตลอดระยะเวลาหมัก
เก็บตัวอย่างฟางข้าวทุก 2 วัน เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณน้ า ตาลรี ดิวซ์ด้วยวิธี DNS (Dubois et al., 1951) และซี โอดี ที่
ละลายน้ า (SCOD) ตามวิธีมาตรฐาน (APHA,2017)
3. การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1
ศึกษาประสิ ทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1 เปรี ยบเทียบกับฟางข้าว
ที่ไม่ปรับสภาพ ด้วยการหมักแบบกะ เป็ นเวลา 45 วัน ในขวดหมักขนาด 50 mL และ 500 mL จานวน 3 ซ้ า โดยมี
ปริ มาตรทาการ (working volume) ที่ 70 % ของปริ มาตรขวด อัตราส่ วนของสารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายของฟางข้าวต่อ
หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ (S/I ratio ) เท่ า กับ 1 และปรั บ ค่ า pH เริ่ ม ต้น ของหั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ใ ห้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 7.2 – 7.6 ด้ว ย
สารละลาย NaHCO3
การผลิตแก๊ สชี วภาพในขวดหมักขนาด 50 mL: ใช้ขวดเซรั่มขนาด 50 mL จานวน 63 ขวด แบ่งออกเป็ น
3 ชุ ด การทดลอง ชุ ด การทดลองละ 7 ขวด จ านวน 3 ซ้ า (7×3 = 21 ขวด) ส าหรั บ เก็ บ ตัว อย่า งเพื่ อ วิ เ คราะห์
พารามิ เ ตอร์ ต่ า ง ๆ ในวัน ที่ 1, 7, 14, 21, 28, 35 และ 45 ของการหมัก ชุ ด การทดลองที่ 1 เตรี ย มโดยใส่ หั ว
เชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ 14 g และน้ า 10 mL ลงในขวดที่ เ ตรี ย มไว้จ านวน 21 ขวด ชุ ดการทดลองที่ 2 เตรี ย มโดยใส่ หัว
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เชื้ อจุลินทรี ย ์ 12.5 g ฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ 5 g และน้ า 10 mL ลงในขวดที่เตรี ยมไว้จานวน 21 ขวด และ ชุดการ
ทดลองที่ 3 เตรี ยมโดยใส่ หัวเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ 14 g ฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วย พด.1 5 g และน้ า 10 mL ใส่ ในขวดที่
เตรี ยมไว้จานวน 21 ขวด ปิ ดขวดทั้งหมดด้วยฝาจุกซิ ลิโคนและฝาจุกอะลูมิเนี ยมโดยใช้ hand crimper เขย่าให้เข้า
กันด้วยเครื่ องเขย่าแบบสั่น ผ่านแก๊สไนโตรเจนลงในขวดแต่ละขวดเป็ นเวลา 30 วินาที เพื่อทาให้ภายในขวดหมัก
เกิดสภาวะปราศจากออกซิเจน จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 45 วัน วัดปริ มาตรแก๊สชีวภาพที่เกิดขึ้นด้วย
โดยใช้กระบอกฉี ดยาทุกวัน วัดองค์ประกอบของแก๊สชี วภาพทุก 7 วัน ด้วยเครื่ องแก๊สโครมาโทกราฟี (Agilent
7800: Perkin–Elmer) เครื่ องตรวจวัด Thermal conductivity detector (TCD) คอลัมน์ (SUS, WG-100) เก็บตัวอย่าง
ในวันที่ 1, 7, 14, 21, 28, 35 และ 45 ของการหมักเพื่อวัดค่ากรดอินทรี ยร์ ะเหยง่าย(VFA) ,ค่าอัลคาไลน์(alkalinity)
และ pH (APHA, 2017)
การผลิตแก๊ สชีวภาพในขวดหมักขนาด 500 mL: เตรี ยมขวดหมักขนาด 500 mL จานวน 9 ขวด แบ่งออกเป็ น
3 ชุดการทดลอง การทดลองละ 3 ขวด ชุดการทดลองที่ 1 เตรี ยมโดยใส่ หัวเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ 140 g และน้ า 100 mL
ชุดการทดลองที่ 2 เตรี ยมโดยการใส่ หัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ 125 g ฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ 50 g และน้ า 100 mL ชุดการ
ทดลองที่ 3 เตรี ยมโดยการใส่ หัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ 140 g ฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1 50 g และน้ า 100 mL
ปิ ดขวดทั้งหมดเขย่าให้เข้ากัน ผ่านแก๊สไนโตรเจนเป็ นเวลา 1 นาที เพื่อทาให้ภายในขวดหมักเกิดสภาวะปราศจาก
ออกซิเจน จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 45 วัน วัดปริ มาตรแก๊สชีวภาพด้วยกระบอกฉีดยาทุกวันและวัด
องค์ประกอบของแก๊สชีวภาพทุก 7 วัน
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. คุณลักษณะของฟางข้ าวและหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์เริ่มต้ น
คุณลักษณะของฟางข้าวและเชื้อที่ใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ แสดงดังตารางที่ 1 จากตาราง พบว่าฟางข้าวเป็ น
วัสดุที่มีปริ มาณสารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายสูง จึงเป็ นวัสดุที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ โดยมีอตั ราส่ วน
สารอินทรี ยร์ ะเหยง่ายต่อของแข็งทั้งหมด (VS/TS) เท่ากับ 0.90 หัวเชื้ อจุลินทรี ยเ์ ริ่ มต้นในการผลิตแก๊สชี วภาพมี
ปริ มาณของแข็งระเหยได้ 163.35 g/kg fresh wt. และ 70.00 g/kg fresh wt. ตามลาดับ และมีอตั ราส่ วนของ VS/TS
เท่ากับ 0.43
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของฟางข้าวและหัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ
คุณลักษณะ
ฟางข้าว
ความชื้น (%)
6.79  0.15
ของแข็ง (TS) (g/kg fresh wt.)
179.32  4.31
ของแข็งระเหยได้ (VS) (g/kg fresh wt.)
161.12 5.41
VS/TS
0.90
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70.00  1.23
0.43

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพฟางข้าว
ผลของอัตราส่ วนของสารเร่ ง พด.1 กับฟางข้าวแสดงดังรู ปที่ 1(a) จากกราฟจะเห็นได้ว่าฟางข้าวที่หมักด้วย
สารเร่ ง พด.1 ทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ได้ผสมกับสารเร่ ง
พด.1 โดยพบว่า ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ของฟางข้าวที่ ไม่ผสมกับสารเร่ ง พด1. มีค่าเท่ากับ 2951.67 mg/kg dry wt.
ซึ่ งน้ าตาลรี ดิวซ์เกิดขึ้นเนื่ องจากขั้นตอนการเตรี ยมตัวอย่างฟางข้าวด้วยการปั่ นให้มีขนาด 2-3 mm ซึ่งการลดขนาด
ของวัสดุหมักที่ทาให้โครงสร้างที่แข็งแรงของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสถูกทาลายและเป็ นการเพิ่มสัดส่ วนของ
สารอินทรี ยท์ ี่ละลายน้ าได้ (the soluble fraction) ประมาณ 10-30 % ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอนุภาค (Motte et. Al.,2014)

รู ปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ (a) น้ าตาลรี ดิวซ์กบั ระยะเวลาหมัก (b) SCOD กับระยะเวลาหมักโดยใช้วสั ดุ
หมักเป็ นฟางข้าว และฟางข้าวผสมกับสารเร่ งพด.1 ที่ 0.01 0.1 และ 1 %(w/w)
จากรู ปที่ 1(a) พบว่า ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารเร่ ง พด.1 โดยที่อตั ราส่ วนฟาง
ข้าว:พด.1 ที่ 1%(w/w) มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงที่สุดและมีค่าเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ผสม
สารเร่ ง พด.1 โดยมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 9592.23 mg/kg dry wt. ในวันที่ 24 ของการหมัก แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของ
จุลินทรี ยใ์ นสารเร่ ง พด.1 ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของคาร์ โบไฮเดรตเชิงซ้อนภายใน
ฟางข้าวเกิดผลิตภัณฑ์เป็ นน้ าตาลโมเลกุลขนาดเล็ก ทาให้มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าว
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ที่ไม่ผสม สารเร่ งพด.1 นอกจากนี้ พบว่าที่ แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์เพิ่มขึ้นในช่ วง 3
สัปดาห์แรกของการหมักและมีค่าสู งสุ ดในวันที่ 24 หลังจากนั้นปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์จะเริ่ มลดลง เป็ นผลจากการที่
จุลินทรี ยใ์ นสารเร่ ง พด.1 มีการใช้น้ าตาลรี ดิวซ์ที่สะสมในระบบมากกว่าปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ที่ผลิตได้จากปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซีส ส่ งผลให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ในระบบลดลง
การเปลี่ยนแปลงค่าซี โอดีละลายน้ าได้ (SCOD) ของฟางข้าวที่หมักกับสารเร่ ง พด.1 ทั้ง 3 ชุดการทดลองมี
ค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ผสมสารเร่ ง พด.1 ดังรู ปที่ 1(b) จากผลการทดลองพบว่า แนวโน้มการ
เปลี่ ย นแปลงของค่ า ซี โอดี ล ะลายน้ า ได้จะสัม พันธ์กับปริ ม าณน้ า ตาลรี ดิวซ์ เมื่ อน้ า ตาลรี ดิวซ์ เพิ่ ม ขึ้ นค่ า SCOD
จะเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากน้ า ตาลรี ดิ ว ซ์ เ ป็ นค่ า ซี โ อดี ที่ ล ะลายน้ า ชนิ ด หนึ่ ง และประสิ ท ธิ ภ าพในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ไฮโดรไลซี สสามารถแสดงได้ดว้ ยค่า SCOD (Ganesh et al., 2013) ซึ่ งมีค่าสู งสุ ดที่อตั ราส่ วนฟางข้าวกับสารเร่ ง
พด.1 ที่ 1 %(w/w) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 751.55 g/kg dry wt. ในวันที่ 24 ของการหมัก เช่นเดียวกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าตาลรี ดิวซ์
3. การผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตแก๊สชี วภาพของฟางข้าวที่ ผ่านการปรั บสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1พิจารณาจาก
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ในระบบระหว่างการหมักแก๊สชีวภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2 จากข้อมูลในตาราง พบว่า ระบบ
การหมักที่ใช้ฟางข้าวและฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วย สารเร่ ง พด.1ที่ 1 %(w/w) เป็ นวัสดุหมัก มีค่า pH อยู่ในช่วง
7.2 – 7.6 อัตราส่ วนของกรดอินทรี ยร์ ะเหยง่ายต่ออัลคาไลน์ (VFA/alk) ต่ากว่า 0.1 และสารอินทรี ยร์ ะเหยง่าย
(VFA) ต่ากว่า 600 mg/L (ไม่มีการสะสมของ VFA ในระบบ) แสดงถึงเสถียรภาพของระบบ
ตารางที่ 2 เสถียรภาพของระบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวและฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1
ที่อตั ราส่วนฟางข้าว:พด.1 1%(w/w) ภายใต้การหมักแบบกะ
วัสดุหมัก

ฟางข้ าว
ฟางข้ าวปรับ
สภาพด้ วยพด.1

pH

อัลคาไลน์ (alk.)
(mgCaCO3/L)

กรดอินทรี ยร์ ะเหยง่าย
(VFA) (mg/L)

VFA/alk

ผลผลิตร้อยละแก๊ส
ชีวภาพ
(cm3/gVSadded)

7.02  0.20

4439.6  45.2

531.2  91.3

0.12  0.02

200.9

7.31  0.10

5310.6  63.1

562.5  45.2

0.11 0.02

254.3  4.3



5.2

เมื่อพิจารณาผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ พบว่าผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้จากฟางข้าวที่
ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1 มีค่ามีค่าเพิ่มขึ้น 27 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
254.3 cm3/gVSadded และ 200.9 cm3/gVSadded สาหรับฟางข้าวที่ปรับสภาพ และฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ/มีเทนจากวัสดุหมักที่มีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบ
ที่ปรับสภาพด้วยเชื้อรา(fungal pretreatment) ในสภาวะการหมักแบบกะ เช่นเดียวกันงานวิจยั นี้ พบว่า ผลผลิตร้อย
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ละของแก๊สชี วภาพที่รายงานในงานวิจยั นี้ มีค่าสอดคล้องกับงานวิจยั อื่นโดยมีค่าอยู่ในช่วง 212-254 cm3/gVSadded
ดังตารางที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามข้อได้เปรี ยบของการใช้ สารเร่ ง พด.1ในการปรับสภาพ คือ พด.1 เป็ นจุลินทรี ยส์ าย
พันธ์ผสม (mixed culture) ซึ่ งทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และขยายเชื้อได้ง่าย เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การใช้เชื้อราที่เป็ นสายพันธ์บริ สุทธิ์ (pure culture) ซึ่งมีความยุง่ ยากในการเลี้ยงและคัดแยกสายพันธ์
สาหรับร้อยละของมีเทนในแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้จากฟางข้าวและฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1
มีค่าไม่แตกต่างกัน โดยมีร้อยละของมีเทนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 49.98 % และ 51.02 % และมีผลผลิตร้อยละของมีเทน
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 100.4 cm3/gVSadded และ 129.7 cm3/gVSadded สาหรับฟางข้าวและฟางข้าวที่ปรับสภาพ ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่าผลผลิ ตร้ อยละของมี เทนในงานวิจยั นี้ มีค่าต่าเมื่ อเปรี ยบเทียบค่าที่ รายงานในวิจยั อื่ น ๆ ดังตารางที่ 3
เนื่ องจากในงานวิจยั นี้ ใช้วสั ดุหมักเป็ นฟางข้าวอย่างเดียว ซึ่ งฟางข้าวเป็ นวัสดุที่มีปริ มาณคาร์ บอนสู ง ไนโตรเจนต่า
ส่ งผลให้อตั ราส่ วนของ C/N ไม่เหมาะสมต่อความต้องการของจุลินทรี ยใ์ นระบบการหมักแก๊สชีวภาพซึ่งจะส่ งผล
ต่อองค์ประกอบของแก๊สชีวภาพ ทาให้ผลผลิตร้อยละมีเทนในฟางข้าวที่ปรับสภาพและไม่ปรับสภาพในงานวิจยั นี้
มีค่าไม่แตกต่างกันและต่ากว่าในงานวิจยั ที่มีการใช้วสั ดุหมักร่ วม เช่น ฟางข้าวหมักร่ วมกับมูลควาย หญ้าเนเปี ย
หมักร่ วมกับมูลวัว ส่ งผลให้ผลผลิตร้อยละของมีเทนเพิม่ ขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับการหมักด้วยวัสดุหมักชนิ ดเดียว ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ/มีเทนจากวัสดุหมักที่มีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเป็ น
องค์ประกอบที่ปรับสภาพด้วยเชื้อรา (fungal pretreatment) ในสภาวะการหมักแบบกะ
วัสดุหมัก

การปรับสภาพ

ฟางข้าว
ฟางข้าว
ซังข้าวโพด
ฟางข้าว +มูลควาย
หญ้าเนเปี ย + มูลวัว

สารเร่ ง พด.1
Pleurotus ostreatus
Pleurotus eryngii
Aspergillus terrerus
Xylaria sp. BCC 1067

ผลผลิตร้อยละแก๊ส
ชีวภาพ
(cm3/kgVSadded)
254.3
238.9
212.8

ผลผลิตร้อยละ
มีเทน
(cm3/kgVSadded)
129.7
184.0
204.7
170.3

เอกสารอ้างอิง

งานวิจยั นี้
Mustafa et al.(2017)
Wyman et al.(2018)
Noonan et al.(2020)
Intasit et al. (2022)

หมายเหตุ – หมายถึง ไม่มีการรายงานผลในงานวิจยั

เมื่อพิจารณาแก๊สชีวภาพสะสมที่ผลิตได้จากฟางข้าวและฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วย สารเร่ ง พด.1 (รู ปที่ 2)
พบว่าในอัตราการเกิดแก๊สชีวภาพสะสมจากฟางข้าวที่ปรับสภาพมีค่าสู งกว่าฟางข้าวที่ไม่ได้ปรับสภาพ เนื่องจาก
กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิ เจนในการผลิตแก๊สชีวภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ไฮโดรไลซิส
(Hydrolysis) การส ร้ างกรด ( Acidogenesis) การผลิ ตกรดอะ ซิ ติ ก (Acetogenesis) แล ะ การส ร้ างมี เ ทน
(Methanogenesis) โดยไฮโดรไลซี ส จะเป็ นขั้น ก าหนดอัต ราเร็ ว ในการย่ อ ยสลายแบบไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จนของ
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สารอินทรี ยท์ ี่เป็ นของแข็ง การปรับสภาพฟางข้าวด้วย สารเร่ ง พด.1 เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซีสซึ่งสามารถวัดได้จากค่า SCOD ที่เกิดขึ้นในระบบ (Ganesh et al., 2013; Glanpracha & Annachhatre,
2016) ดังนั้น การใช้ฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1 เป็ นวัสดุหมักจึงมีแก๊สชีวภาพสะสมสูงกว่าฟางข้าวที่ไม่
ปรับสภาพ
นอกจากนี้ พบว่าอัตราการเกิดแก๊สชีวภาพสะสมในระบบที่ใช้ฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1 เป็ น
วัสดุหมักมีค่าสู งในสัปดาห์แรกของการหมัก ซึ่งในช่วงนี้จุลินทรี ยใ์ นขั้นของการสร้างกรดสามารถใช้สารอินทรี ยท์ ี่
ละลายน้ าได้ ซึ่ งเป็ นผลจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของสารเร่ ง พด.1 ได้ทนั ที ส่ งผลให้อตั ราเร็ วในการสร้างกรดและ
อัตราเร็ วในขั้นตอนของการสร้างแก๊สชีวภาพเพิ่มขึ้น (Comino et al., 2010; Jiang et al., 2013) และพบว่าอัตราการ
เกิ ดแก๊สชี วภาพสะสมจะเพิ่มขึ้ นอี กครั้ ง หลังวันที่ 18 เนื่ องจากในระบบมี สารอิ นทรี ย ์ที่ละลายน้ า ได้ซ่ ึ ง เกิ ดจาก
ขั้นตอนไฮโดรไลซีสสารอินทรี ยใ์ นฟางข้าวของจุลินทรี ยใ์ นระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ส่ งผลให้อตั รา
การเกิดแก๊สชีวภาพเพิ่มสู งขึ้นอีกครั้ง ในทางตรงกันข้ามการใช้ฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพเป็ นวัสดุหมัก การย่อยสลาย
จะเกิดขึ้นช้ากว่าและต้องใช้เวลาในการปรับตัวในช่วง 4 วันแรกของการหมัก ทาให้อตั ราการเกิดแก๊สชีวภาพสะสม
น้อยกว่าฟางข้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1

รู ปที่ 2 แสดงปริ มาณแก๊สชีวภาพสะสมในขวดหมักขนาด 500 mL ที่ระยะเวลา 45 วัน
สรุปผลการวิจัย
การปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารเร่ ง พด. 1 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของฟาง
ข้าวได้ โดยสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพ คือ อัตราส่ วนฟางข้าวต่อสารเร่ ง พด. 1 ที่ 1 %(w/w) ระยะเวลา
หมัก 24 วัน ผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารเร่ ง พด.1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 254.3
cm3/gVSaddedซึ่ งมีค่าเพิ่มขึ้น 27 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ นอกจากนี้ พบว่า จุลินทรี ยใ์ นระบบ
การย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิ เจนสามารถใช้สารอินทรี ยท์ ี่ละลายน้ าในฟางข้าวที่ปรับสภาพได้ทนั ทีและเกิดแก๊ส
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ชี ว ภาพในวัน แรกของการหมัก ขณะฟางข้า วที่ ไ ม่ ป รั บ สภาพเริ่ ม ผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพในวัน ที่ 4 ของการหมัก
แสดงให้เห็นว่าการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารเร่ ง พด. 1 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายและเพิ่มร้อยละ
ผลผลิตของแก๊สชีวภาพจากฟางข้าวได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ นจากกองทุนส่ งเสริ มงานวิจยั ทุนนักวิจยั รุ่ นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เลขที่สัญญา NRF62D0601
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(เว้น 1 บรรทัด)
บทคัดย่อ
การพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะที่เกิดจากกระบวนการงานดูแลภูมิทศั น์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อกรวดตกแต่งสวน 3) เพื่อพัฒนากรวดตกแต่งสวนที่จากขยะ จากกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ โดย
ดาเนินการทดลอง ทาการสารวจขยะเกิดจากกระบวนการงานดูแลภูมิทศั น์ ซึ่งสามารถแยกขยะออกเป็ น 3 ประเภท
คือเศษพลาสติกจากกระถางและถุงปลูก เศษกิ่งไม้ และเศษใบไม้ โดยขยะแต่ละประเภทมาทาการขึ้นรู ปดังนี้ เศษ
พลาสติกจากกระถางและถุงปลูกทาการบดย่อย หลอมละลาย เศษกิ่งไม้ บดย่อยผสมตัวประสานซี เมนต์ เศษใบไม้
บดย่อยอัดแน่ นผสมตัวประสานซี เมนต์ เมื่ อขึ้ นรู ป ท าการวิเคราะห์ล ัก ษณะทางกายภาพหลัง การขึ้ นรู ป ความ
หนาแน่น การทดสอบการดูดซึมของน้ า และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ ช้ คือกลุ่มผูร้ ับเหมา และผูใ้ ช้กรวด
ตกแต่งสวน โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัด พบว่า กรวดตกแต่งสวนจากขยะสูตร(L) เศษใบไม้มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X̅ =4.65, S.D. =0.48) สู ตร (P) พลาสติกมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (X̅ = 4.53 ,
S.D. =0.47 ) และ สู ตร(W) เศษกิ่งไม้ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง (X̅ =3.25, S.D. =0.44 ) ตามลาดับ ซึ่งพบว่า
มีพึงพอใจของด้านประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและนาไปทาการจัดสร้าง ด้วยน้ าหนักที่เบา
และด้านความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ โดยกรวดตกแต่งสวน สู ตร( P)พลาสติก มีของความแข็งแรง การดูดซึ มน้ า
น้อย แต่ผิวรู พรุ นไม่เรี ยบเนียน กรวดตกแต่งสวนสูตร(W) เศษไม้ มีผิวขรุ ขระ เนื้อหยาบ มีการดูดซึมน้ าค่อนข้างมาก
กรวดตกแต่งสวนสู ตร (L) เศษใบไม้ ใกล้เคียงกับกรวดตกแต่งสวนจากธรรมชาติ น้ าหนักเบา มีการดูดซึ มน้ าน้อย
ผิวมีหลุดล่อนบางจุด
คาสาคัญ: งานดูแลรักษาภูมิทศั น์ กรวดตกแต่งสวน ขยะ(เว้น 1 บรรทัด)
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Abstract (ขนาด 16, หนา)
The development of garden decoration gravel from waste in the landscaping process has the following
objectives: 1) to study how to create added value from waste from the landscaping process. 2) to investigate
consumer attitudes toward decorative gravel.3) to create decorative gravel out of garden waste out of From the
process of landscape maintenance, by conducting an experiment. Conduct a survey of waste generated from the
landscape maintenance.Which can separate the waste into 3 types: plastic scraps from pots and bags, twigs and
leaves. Each type of waste is molded as follows. Plastic waste from pots and planting bags is crushed, melted,
branched, crushed and mixed with cement binders. Crushed leaf crumbs that have been compacted and mixed with
cement binder. When forming, post-molding physical characteristics, density, and water absorption tests were
performed. And to assess the satisfaction of the user group, a group of contractors and gravel users were asked to
decorate the garden. The mean and standard deviation were found to indicate that the decorative gravel from the
formulation (L) waste and leaf waste had the highest satisfaction level. (X =4.65, S.D. =0.48) The formula (P)
plastics had the highest satisfaction level (X = 4.53, S.D. = 0.47), and the formula (W) wood chips had a moderate
level of satisfaction (X = 3.25, S.D. = 0.44), respectively.which was found to be satisfied with the useful, weight,
and the beauty is unique. Decorative garden gravel formula (P) plastic has its strength and little water adsorption.
But the porous skin is not smooth. Garden decorative gravel formula (W) wood chips, has a rough surface, coarse
texture, and has quite a lot of water absorption. Garden gravel formula (L) Leaf fraction close to natural garden
gravel, light weight, low water absorption. The skin has some flaking spots.
Keyword: Landscape Maintenance, Gravel garden, Waste
(เว้น 1 บรรทัด)
บทนา
การจัดการภูมิทศั น์เป็ นกระบวนการหนึ่งในการจัดสวนที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของ การออกแบบ
งานภูมิทศั น์ การจัดสร้างงานภูมิทศั น์ รวมถึงการบารุ งรักษางานภูมิทศั น์ ซึ่งหนึ่งในประเภทของการจัดการภูมิทศั น์
ขั้นพื้นฐานที่สุดที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทศั น์ คือในส่ วนของการดูแลรักษา ซึ่ งเป็ นส่ วนที่จะทาให้สภาพภูมิทัศน์มี
ความสวยงามคงอยู่ได้นาน โดยการดูแลรักษางานภูมิทศั น์ประกอบไปด้วย ทั้งส่ วนงานดูแลภูมิทศั น์ดาดแข็ง และ
ภูมิทศั น์ดาดอ่อน กระบวนการทางานความสะอาดพื้นที่ การตัดแต่งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หญ้าสนาม การเปลี่ยนต้นไม้
หากมีการเสี ยหาย หรื อตาย รวมถึง การพรวนดิน การใส่ ปุ๋ย การกาจัดวัชพืช และการรดน้ า เป็ นต้น ภายหลังจากการ
ดูแลรักษาภูมิทศั น์ สิ่ งที่ตามมาจากกระบวนการดูแลรักษางานภูมิทศั น์คือ ขยะ ที่ได้หลังจากการดูแล ทั้งกิ่งไม้ เศษ
ใบไม้ เศษดิน ถุงพลาสติก หรื อแม้กระทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทาให้ตอ้ งหาวิธีการจัดเก็บหรื อจัดการกับจานวนขยะที่มี
มาก
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แนวทางการจัดการขยะ ที่นามาปฏิบตั ิแล้วทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการขยะมากที่สุด คือ การคัด
แยกเศษขยะ เศษวัสดุ ที่ได้หลังจากกระบวนการดูแลรักษางานภูมิทศั น์ แบ่งให้เป็ นหมวดหมู่กาหนดจุดทิ้งที่ชดั เจน
และสามารถที่จะนาเอาเศษขยะในบางกลุ่มกลับไปแปรรู ปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น นาเศษใบไม้แห้ง จากการเก็บ
กวาดมาทาปุ๋ ยหมักอินทรี ย ์ เพื่อกลับไปใช้ประโยชน์ให้กบั ไม้ดอก ไม้ประดับ การนาเศษวัสดุก่อสร้างเศษปูนหยาบ
กลับไปแปรสภาพเป็ นบล็อกคอนกรี ต
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้มีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการนาขยะที่เกิดจาก จากกระบวนการดูแลรักษางาน
ภูมิทศั น์มาเพิ่มมูลค่า และใช้ประโยชน์ โดยการแปรสภาพขยะ เป็ นกรวดที่ใช้ในงานตกแต่งสวนทั้งในการโรย
ประดับบริ เวณต้นไม้ ประดับเป็ นทางเดินทาง ฯ ซึ่ง กรวดที่ใช้ตกแต่งสวนอยู่น้ ี เป็ น วัสดุที่นาทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งอาจจะมีผลต่ออนาคตที่ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1 เพื่อศึกษาหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะที่เกิดจากกระบวนการงานดูแลภูมิทศั น์
2 เพื่อพัฒนากรวดตกแต่งสวนที่สร้างจากขยะ จากกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกรวดตกแต่งสวนที่สร้างจากขยะจากกระบวนการดูแลภูมิทศั น์
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
2 .ช่วยเพิ่มมูลค่าปริ มาณขยะที่เกิดจากงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
ขอบเขตการวิจัย
1 ขยะในกระบวนการดูแลภูมิทศั น์ อาทิ เศษพลาสติกจากกระถาง ถุงปลูก พลาสติกไนล่อน เศษกิ่งไม้ และ
เศษใบไม้
2 ส่ วนผสมในการขึ้นรู ปต้นแบบ กรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการดูแลภูมิทศั น์
3 ความพึงพอใจผูบ้ ริ โภคที่มีต่อกรวดตกแต่งสวนในกระบวนการดูแลภูมิทศั น์ ต่อการใช้งานในงานภูมิ
ทัศน์เว้น 1
บรรทัด)
วิธีดาเนินการวิจัย
1.ทาการเก็บข้อมูลประเภทของขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ จากเครื อข่ายฝึ กงาน และสหกิจ
ของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทศั น์
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รู ปที่ 1 เก็บข้อมูลขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
2.ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การแปรสภาพขยะในการดูแลรักษาภูมิทศั น์ และเลือกวิธีที่ในการแปรสภาพ
เพื่อปรับเข้าสู่ความเป็ นไปได้ในการผลิตกรวดตกแต่งสวน
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
ขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
ลักษณะทางกายภาพ
กิ่งไม้
− ของแข็ง มีขนาดใหญ่ ปานกลาง เล็ก
− ย่อยชิ้นเล็ก
− ใช้เวลาย่อยสลาย , ดูดซับน้ าได้
กระถางพลาสติก/ ถุงวัสดุปลูก
− มีความเบา
− เปลี่ยนรู ป เมื่อโดนความร้อน
− มีความเหนียวอยูใ่ นเกณฑ์ดี ,ดูดซึ มน้ าได้ต่า
เศษใบไม้
− ชิ้นเศษ มีขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
− มีรูปร่ างที่หลากหลาย
− ย่อยสลายได้, ดูดซับน้ าได้
− มีท้ งั ใบสด และ ใบแห้ง
3. การขึ้นต้นแบบกรวดตกแต่งสวนจากขยะในงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ จานวน 10 ชิ้น
ตารางที่ 2 ตารางอัตราส่วนผสมต้นแบบกรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
สูตร
อัตราส่วนผสม
วัสดุที่ใช้ผสม
W (เศษไม้)
0.5 : 0.5 : 1 : 1
กิ่งไม้ยอ่ ยและ ตาข่ายไนล่อน : ปูนโครงสร้าง : น้ า
P(พลาสติก)
1 : 1 : 0.2
ถุงปลูก : กระถางพลาสติก : ทราย
L(ใบไม้)
0.5 : 12.5 : 5
ใบไม้ : ปูนกาวซีเมนต์ : น้ า
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รู ปที่ 2 การทาต้นแบบประเภทขยะเศษไม้ (W) จากกระบวนการดูแลรักษาภูมิทศั น์
ขั้นตอนการขึ้นรู ปต้นแบบประเภทขยะเศษไม้ (W)
1) นาเศษกิ่งไม้จากกระบวนการดูแลรักษาในงานภูมิทศั น์ ทาการย่อย /สับ / บดละเอียดให้มีขนาด
เล็กประมาณ 2-3 เซนติเมตร
2) ผสมของส่ วนผสมของ กิ่งไม้ย่อย เศษตะข่ายไนล่อน ปูนโครงสร้าง และน้ า โดยใช้น้ าเป็ นตัว
ผสาน
3) นาวัสดุที่ทาการผสมเข้าแม่แบบที่จดั เตรี ยมไว้ ซึ่งเป็ นบล๊อกยางซิลิโคนที่จดั เตรี ยมไว้
4) กรวดตกแต่งสวนจากเศษกิ่งไม้ที่ข้ นึ รู ปเป็ นต้นแบบ ไปตากแห้งประมาณ 2-3 วัน
5) ตกแต่งสี สัน ของกรวดตกแต่งสวนจากเศษกิ่งไม้ดว้ ยกรวดย้อมคอนกรี ต
โดยลัก ษณะผิว จากการขึ้ นรู ป มี ค วามขรุ ข ระไม่ เรี ย บเนี ย น เนื้ อหยาบ ซึ่ ง เกิ ดจากการผสมกันระหว่า ง
ส่ วนประกอบ จับดูระคายมือ เนื้อกรวดบางส่ วนสามารถมองเห็นเนื้อวัสดุที่ใช้ผสม สี ผิวจะมีบางส่ วนที่เห็นในส่ วน
สี งานปูนที่ใช้ในการเป็ นตัวประสาน ลักษณะของสี ข้ นึ อยูก่ บั การเลือกใช้

รู ปที่ 3 การทาต้นแบบประเภทขยะพลาสติก(P) จากกระบวนการดูแลรักษาภูมิทศั น์
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ขั้นตอนการขึ้นรู ปต้นแบบประเภทขยะพลาสติก(P)
1) นากระถางพลาสติก และถุงปลูกต้นไม้ ทาการย่อย /ตัด / ฉีกให้มีขนาดเล็กประมาณ 2-3
เซนติเมตร
2) เตรี ยมการให้ความร้อนเพื่อให้เศษพลาสติกมีการหลอมละลาย ในการให้ความร้อน
3) เมื่อพลาสติกมีหลอมละลายใส่ทรายละเอียดเข้าไปในส่วนผสมขณะทาการให้ความร้อน
4) ทาการขึ้นรู ปกรวดตกแต่งสวนจากพลาสติก โดยการปั้ นจัดรู ปทรงด้วยมือ
5) ทิ้งไว้ให้ตวั ต้นแบบเย็นลง จะได้ตน้ แบบกรวดตกแต่งสวนจากกระถางพลาสติก และถุงปลูก
ต้นไม้
โดยลักษณะจากการขึ้นรู ปผิวเกิดจากการหลอมละลายของพลาสติก ทาให้เนื้ อสี เป็ นสี ดา มีลกั ษณะมันวาว
ส่ วนเนื้อกรวดจะมีส่วนของรู พรุ นที่เนื้ อของกรวดบางจุด ทาให้เนื้อผิวของกรวดไม่เรี ยบเนียน

รู ปที่ 4 การทาต้นแบบประเภทขยะใบไม้(L) จากกระบวนการดูแลรักษาภูมิทศั น์
ขั้นตอนการขึ้นรู ปต้นแบบประเภทขยะใบไม้(L)
1) ทาแม่พิมพ์ยางซิลิโคนหน้าเดียวโดยการเท โดยการเตรี ยมอุปกรณ์ กรวดตกแต่ง
สวนจากธรรมชาติ เพื่อเป็ นต้นแบบ ยางซิลิโคน ตัวเร่ ง ดินน้ ามันสาหรับกั้นแบบ เกรี ยงตัดแต่งดิน ภาชนะผสม แผ่น
ไม้รองแม่พิมพ์ วาสลีน พู่กนั และตาชัง่
2) ทากาวกับต้นแบบกับแผ่นไม้รองพิมพ์ ทาวาสลีนบางๆ บริ เวณพื้นที่ตน้ แบบ เพื่อ
กันยางซิลิโคนไม่ให้ติดกับชิ้นงาน
3) เตรี ยมดินน้ ามันเพื่อกั้นแบบยางซิลิโคน ไดร์ร้อนเป่ าดินให้ร้อน นิ่มเพื่อการนวดที่
ง่ายขึ้น กั้นแบบด้วยดินน้ ามัน
4) ความสู งของดินที่ก้ นั ต้องสู งกว่าต้นแบบเล็กน้อย กดดินกับแผ่นรองแบบ
5) เทยางซิลิโคนลงภาชนะปริ มาณตามที่ตอ้ งการ โดยให้อตั ราส่วนของยางซิลิโคน
กับตัวเร่ งอยูใ่ นสัดส่วนที่เหมาะสมค้นให้เข้ากัน เทยางซิลิโคนเข้าไปที่ตวั ต้นแบบ
6) รอยางซิลิโคนแห้งแล้วเซตตัว แกะแม่พิมพ์ จะได้บล๊อกต้นแบบ
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7) เตรี ยมวัสดุในการผสม ปูนกาวซีเมนต์ เศษใบไม้แห้ง ละเอียด น้ า ผสมเข้ารวมกัน โดยส่ วนผสม
ปูนกาวจะเป็ นตัวเชื่อม ผสมส่วนผสมให้เข้ากันเทลงแม่แบบอย่างเบามือพยายามไม่ให้มีฟองอากาศ
8) ทิง้ ไว้ให้แห้งสนิท 1-2 วันทาการตรวดสอบชิ้นงานให้เรี ยบร้อย
9) รอชิ้นงานเซตตัวและทิ้งงานให้แห้งสนิท 2 วัน จากนั้นนาไปตกแต่งทาสี ที่ตอ้ งการ
โดยลักษณะจากการขึ้นรู ปผิวเรี ยบเนี ยน เนื้ อมันวาวจากการทาเคลือบ แต่มีบางส่ วนของผิวที่เป็ นรอยแยก
สามารถแซะแผ่นสี ที่เคลือบออกมาได้
4. การทดสอบสมบัติของชิ้นงาน
4.1. ความหนาแน่น เพื่อหาความแน่นของวัตถุทรงกลมตัน ทาการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลมตัน
ด้วยเวอร์ เนี ยคาลิ ปเปอร์ จากนั้นนาต้นแบบไปชัง่ ด้วยเครื่ องชัง่ ระบบดิ จิตอล และออกแบบตารางเก็บข้อมูล ตาม
ความเหมาะสม โดยวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยสูตร
𝑚

ρ =
(1)
𝑣
พบว่ากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์พบว่า สู ตร P (พลาสติก) มีความ
หนาแน่น เฉลี่ย 25.25 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความหนาแน่นมากที่สุดรองลงมาคือสู ตร W (เศษไม้) มีความ
หนาแน่ น เฉลี่ ย 22.90 กรั ม ต่อลูก บาศก์เซนติ เมตร และสู ตร L (เศษใบไม้) มี ความหนาแน่ น เฉลี่ ย 2.32 กรั มต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยสุ ด ซึ่งจะเห็นได้ความสู ตร P (พลาสติก) ที่มีส่วนประกอบเพียงส่ วน
เดียวในการพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในงานดูแลภูมิทศั น์ทาให้ตวั กรวดมีปริ มาณเนื้ อวัสดุหนาแน่นกว่า สู ตร
W (เศษไม้) และ สู ตร L (เศษใบไม้) ที่เนื้ อกรวดตกแต่งมีความโปร่ งมากกว่า จากข้อมูลความหนาแน่นนี้ อาจส่ งผล
กับการลอยตัวของกรวดเมื่ อตัวชิ้ นงานต้องแช่ อยู่ใ นน้ า อาจจะทาให้ก รวดตกแต่งสวนที่ มี ความหนาแน่ น น้อย
สามารถลอยได้น้ า
4.2. ทดสอบการดูดซึมน้ าโดยนาชิ้นงานไปทดสอบการดูดซึมของน้ า (Adsorption Test)
จากสู ตรการดูดซึมน้ า หาได้จากสมการ
เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า
=W1 - Ws x100 %
(2)
Ws
เมื่อ Ws = น้ าหนักหิ นกรวดแห้ง (กรัม)
W1 = น้ าหนักหิ นกรวดหนังแช่น้ า 30 นาที และ 24 ชัว่ โมง (กรัม)
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ตารางที่ 3 ตารางค่าการดูดซึ มน้ าของกรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
ลาดับชิ้นงาน/ สู ตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น้ าหนัก (กรัม)

W
56.60
42.90
43.10
45.20
39.10
58.10
39.60
57.70
35.20
38.60

P
23.50
17.50
16.60
30.80
22.80
14.50
17.10
17.70
15.50
9.70

L
12.80
12.20
8.30
6.70
8.70
12.20
9.30
8.30
7.00
6.80

ค่าการดูดซึม
(ร้อยละ)
หลังแช่น้ า 30 นาที
W
P
L
9.36 0.85 25.78
15.38 0.57 23.77
9.51 0.60 26.51
9.07 0.32 13.43
16.11 0.44 14.94
16.18 - 19.67
12.12 1.17 13.98
13.34 0.56 20.48
16.19 0.65 10.00
16.84 - 33.82

ค่าการดูดซึม
(ร้อยละ)
หลังแช่น้ า24 ชัว่ โมง
W
P
L
18.73
20.05
19.49
19.47
19.44
19.79
20.96
19.58
19.60
20.47

1.28
0.57
1.20
0.32
1.75
1.13
0.65
-

32.81
31.15
32.53
34.33
20.69
33.61
27.96
26.51
11.43
39.71

ค่าการดูดซึม
(ร้อยละ)
หลังทิง้ ไว้ในอุณหภูมิปกติ

W

P

L

14.13
10.96
13.23
13.50
10.49
11.70
15.15
13.17
10.80
11.14

1.28
0.57
1.81
0.32
0.88
1.38
1.13
0.65
3.09

22.66
24.59
14.46
19.40
14.94
28.69
24.73
22.89
10.00
14.71

จากค่าน้ าหนักข้างต้นจะเห็นได้ว่าสัดส่ วนผสมของสู ตร W (เศษไม้) จะมีน้ าหนักมากที่สุด รองลงมา เป็ น
สู ตร P (พลาสติก) และสู ตร L (ใบไม้) เป็ นสู ตรที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างน้ าหนักของ
กรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ ทั้ง 3 ชนิ ด พบว่ามีค่าน้ าหนักที่แตกต่างกันมาก
ซึ่ งเกิดจาการใช้ส่วนผสมเพื่อจะได้ข้ ึนรู ปกรวดตกแต่งสวนของแต่ละสู ตร แต่จากการทดลองสามารถสรุ ปได้ว่า
กรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ท้ งั 2 สู ตร มีค่าน้ าหนักเบากว่า กรวดตกแต่งสวน
จากธรรมชาติ

แผนภูมิที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าการดูดซึมน้ าหลังแช่น้ า 30 นาที และ 24 ชัว่ โมง ของกรวดตกแต่งสวนจากขยะใน
กระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์
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เมื่อพิจารณาผลการดูดซึ มน้ าทั้ง 2 ครั้งพบว่า สู ตร P (พลาสติก) มีค่าความดูดซึมน้ าน้อยที่สุด นั้นแสดงว่ามี
ความแข็งแรงมากที่สุด และมีแรงต้านทานการกัดกร่ อนจากเกลือโซเดียมซัลเฟต มากกว่ากรวดตกแต่งสวนจากขยะ
ฯ อีก 2 สู ตร เนื่องจากการดู ดซึ มน้ าที่มากจะทาให้มีโอกาสที่เกลือโซเดียมซัลเฟต ซึ่ งปะป่ นมากับน้ าจะสร้างความ
เสี ยหายให้กบั เนื้ อกรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ มากกว่า กรวดตกแต่งสวนจาก
ขยะในกระบวนการดูแลภูมิทศั น์ ที่มีค่าความดูดซึมที่นอ้ ยกว่า
หลังจากทาการทดลองการแช่น้ า 30 นาที และ 24 ชัว่ โมง เพื่อศึกษาอัตราการดูดซึ มน้ าของกรวดตกแต่ง
สวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์เรี ยบร้อยแล้ว งานวิจยั นี้ตอ้ งการที่จะศึกษาคุณสมบัติของการดูด
ซึมน้ าของกรวดตกแต่งสวนจากขยะ ฯ เพิม่ เติม เมื่อกรวดถูกจัดวางอยูใ่ นลักษณะพื้นที่จดั ภูมิทศั น์ ซึ่งเป็ นพื้นที่กลาง
แจ้งเป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง โดยค่าอัตราการดูดซึมน้ าที่ได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรวดตกแต่งสวนก่อนการทดลอง
5. ผลการประเมินจากแบบสอบถามผูใ้ ช้กรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการดูแลงานภูมิทศั น์
จากสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง จากการพิจารณาเลือกจากผูว้ ิจยั
โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของผูร้ ับเหมางานภูมิทศั น์ จานวน 10 ท่าน และผูใ้ ช้กรวดตกแต่งสวนจากธรรมชาติ
จานวน 10 ท่าน ซึ่งวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์เป็ นรายข้อเฉพาะด้าน มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความพึงพอใจต่อกรวดตกแต่งสวนจากขยะใน
กระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์

เกณฑ์การประเมินเนื้อหา

1. ด้านวัสดุ
1.1 ลักษณะทางกายภาพและสี ของ
ชิ้นงานมีความเหมาะสม
1.2ชิ้นงานมีความแข็งแรงเหมาะสม
2. ด้านความสวยงาม
2.1 ความเหมาะสมของรู ปทรงและ
สัดส่วน
2.2 ลักษณะผิวชิ้นงานมุมมองเทียบเคียง
กรวดตกแต่งจากธรรมชาติ
2.3 มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้าง
คุณค่าให้กบั เศษขยะในงานภูมิทศั น์

P (พลาสติก)

W (เศษกิ่งไม้)

L (เศษใบไม้)

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.00

0.56

3.25

0.64

4.70

0.47

4.95

0.22

3.50

0.51

4.70

0.47

3.90

0.72

3.50

0.51

4.65

0.49

4.10

0.72

2.60

0.50

4.70

0.47

4.85

0.37

3.20

0.41

4.50

0.51
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เกณฑ์การประเมินเนื้อหา

3.ด้านประโยชน์ใช้สอย
3.1 ความสะดวกในงานใช้สอย
3.2 ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและนา
ชิ้นงานไปทาการจัดสร้าง
3.3 ความเหมาะสมของวัสดุต่อการใช้งาน
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม
ระดับความพึงพอใจ

P (พลาสติก)

W (เศษกิ่งไม้)

L (เศษใบไม้)

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.75
4.95

0.44
0.22

3.00
3.55

0.00
0.51

4.60
4.70

0.50
0.47

4.70
0.57
4.53
0.47
มากที่สุด

3.40
0.50
3.25
0.44
ปานกลาง

4.65
0.49
4.65
0.48
มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผลงานวิจยั การพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
1. ทางด้านกายภาพพบว่า กรวดตกแต่งสวนจากขยะสู ตร L (เศษใบไม้) มีรูปลักษณะพื้นผิวเรี ยบและสี ที่
ใกล้เคียงกรวดตกแต่งสวนจากธรรมชาติ เมื่อเทียบกับสู ตร P (พลาสติก) ที่สามารถพัฒนากรวดได้เพียงสี เดียวคือสี
ดา ที่มาจากวัสดุที่เป็ นส่ วนประกอบ แต่ยงั มีผิวสัมผัสของกรวดที่ยงั มีความพรุ นบนพื้นผิวของก้อนกรวด ไม่เรี ยบ
เนี ยนใกล้เคียงกับกับ กรวดตกแต่งสวนธรรมชาติ และสู ตร W (เศษกิ่งไม้) มีลกั ษณะของพื้นผิวมีความขรุ ขระไม่
เรี ยบเนี ยน เนื้ อหยาบ ซึ่ งเกิ ดจากการผสมกันระหว่างส่ วนประกอบ จับดู ระคายมื อ เนื้ อกรวดบางส่ วนสามารถ
มองเห็นเนื้ อวัสดุที่ใช้ผสม การใช้สียงั ยังเห็นเนื้ อสี ของตัวประสานทาให้เนื้ อสี บนกรวดไม่เรี ยบเนียนใกล้เคียงกับ
กรวดตกแต่งสวนจากธรรมชาติ
2 ทางด้านความหนาแน่น พบว่ากรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ สู ตร P
(พลาสติก) มีความหนาแน่น 25.25 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความหนาแน่นมากที่สุดรองลงมาคือสู ตร W (เศษ
ไม้) มีความหนาแน่ น 22.90 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และสู ตร L (เศษใบไม้) มีความหนาแน่ น 2.32 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยสุ ด ซึ่งจะเห็นได้ความสู ตร P (พลาสติก) ที่มีส่วนประกอบเพียงส่ วน
เดียวในการพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในงานดูแลภูมิทศั น์ทาให้ตวั กรวดมีปริ มาณเนื้ อวัสดุหนาแน่นกว่า สูตร
W (เศษไม้) และ สูตร L (เศษใบไม้) ที่เนื้อกรวดตกแต่งมีความโปร่ งมากกว่า อาจส่ งผลกับการลอยตัวของกรวดเมื่อ
ตัวชิ้นงานต้องแช่อยูใ่ นน้ า อาจจะทาให้กรวดตกแต่งสวนที่มีความหนาแน่นน้อยสามารถลอยได้น้ า
3 ทางด้านค่าการดู ดซึ มน้ าของกรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์สูตร P
(พลาสติ ก) มี ค่าความดู ดซึ มน้ าน้อยที่ สุด นั้นแสดงว่าความหนาแน่ นของกรวดตกแต่งสวนจากขยะที่ มากที่ สุ ด
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สามารถ มีแรงต้านทานการกัดกร่ อนจากเกลือโซเดียมซัลเฟต มากกว่ากรวดตกแต่งสวนจากขยะ ฯ อีก 2 สู ตร
เนื่ องจากการดูดซึมน้ าที่มากจะทาให้มีโอกาสที่เกลือโซเดียมซัลเฟต ซึ่ งปะป่ นมากับน้ าจะสร้างความเสี ยหายให้กบั
เนื้ อกรวดตกแต่งสวนจากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ มากกว่า กรวดตกแต่งสวนจากขยะฯ ที่มีค่า
ความดูดซึมที่นอ้ ยกว่า หลังจากทาการทดลองการแช่น้ า 30 นาที และ 24 ชัว่ โมง
4 ระดับความพึงพอใจโดยรวมพบว่า กรวดตกแต่งสวนจากขยะสู ตร L (เศษใบไม้) มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (X =4.65, S.D. =0.48) รองลงมาสูตร P (พลาสติก) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.53 , S.D. =0.47
) และ สู ตร W (เศษกิ่งไม้) มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ( X =3.25, S.D. =0.44 ) ตามลาดับ ซึ่งพบว่าส่ วนใหญ่
พึงพอใจการพัฒนากรวดตกแต่งสวนจากขยะในส่วนของด้านประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและ
นาชิ้นงานไปทาการจัดสร้าง ง่ายต่อการนาไปใช้สอยด้วยน้ าหนักที่เบาเมื่อเทียบกับ กรวดตกแต่งสวนจากธรรมชาติ
และด้านความสวยงามในเรื่ องมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างคุณค่าให้กบั เศษขยะในงานภูมิทศั น์
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การพัฒนากรวดตกแต่งส่ วนจากขยะในงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ จากลักษณะทางกายภาพของขยะมีความ
หลากหลายทาให้มีรูปแบบเทคนิคในการปรับเปลี่ยนหรื อทดลองการทาต้นแบบที่หลากหลาย ซึ่งเทคนิคที่เหมาะสม
กับขยะในงานดู แลรั กษาภูมิทศั น์ มี ความแตกแต่งกัน ดังนั้นควรมี การต่อยอดค้นหาวิธีการเหมาะสมกับการขึ้น
รู ปแบบกรวดตกแต่งสวนจากขยะในงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ เพื่อได้ทดสอบคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้กรวด
ตกแต่งสวนจากขยะในงานดูแลรักษาภูมิทศั น์ มีคุณสมบัติได้เทียบเท่ากรวดตกแต่งสวนจากธรรมชาติได้มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษ.ข้อมูลสถานการณ์ ขยะจังหวัดสมุทรสงคราม.2563. https://thaimsw.pcd.go.th/report3.
php?province=75&year=2562
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ.(2558).คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่ม
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ธเนศ ภิรมย์การ.(2556) .การพัฒนาวัสดุจากพืชวงศ์ หญ้ าร่ วมกับเศษวัสดุเหลือทิง้ จาการเกษตรกรรมเพื่อพัฒนา
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แห่งชาติ (สวทช.). ปทุมธานี.
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เครื่ องตรวจวัดสภาพอากาศต้ นทุนต่าที่แสดงผลแบบออนไลน์
Low-cost Online Display Deather Detector
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บทคัดย่อ
รายงานนี้ ได้ทาการศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่าที่สามารถแสดงผลแบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ ด้วยระบบ Network Platform for Internet of Everything (NETPIE) และแอพพลิเคชัน่ ไลน์ โดยมีบอร์ ด
อีเอสพี (ESP 8266) เป็ นตัวประมวลผล ซึ่งค่าที่ใช้ในการแสดงผลจะประกอบไปด้วยค่าฝุ่ นละออง (PM 2.5) ความ
ดันบรรยากาศ อุณหภูมิ และ ความชื้น เซนเซอร์ ที่ใช้ในระบบนี้ ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ ตรวจวัดฝุ่ น (PMS 7003)
เซนเซอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้ น (Digital Temperature and Humidity : DHT 22) และเซนเซอร์ วดั ความดัน
บรรยากาศ (GY-BMP 280) จากการทดสอบประสิ ทธิภาพในการตรวจวัดสภาพอากาศเปรี ยบเทียบกับเครื่ องที่มีขาย
ในท้องตลาด พบว่า มีค่าความแม่นยาในการวัดค่าฝุ่ นละอองมีค่าประมาณ 91.8 % ค่าความแม่นยาของอุณหภูมิมี
ค่าประมาณ 99.3 % และค่าความแม่นยาของความชื้นมีค่าประมาณ 90.1 %
คาสาคัญ: ฝุ่ นละออง PM 2.5, บอร์ดอีเอสพี 8266, เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่ น PMS 7003
Abstract
The Study and development of a low-cost weather monitoring system that can be displayed online via the
website with the Network Platform for Internet of Everything (NETPIE) and LINE application. It has an ESP board
(ESP 8266) as a processor. The data presented in this system on the air Quality, including particulate matter (PM
2.5), atmospheric pressure, temperature and humidity. The sensors used in this system include dust sensors (PMS
7003), temperature and humidity sensors (Digital Temperature and Humidity: DHT 22), and barometric pressure
sensors (GY-BMP 280). From testing the performance of measuring weather conditions compared to commercial
devices, it was found that the dust measurement accuracy was about 91.8%, the temperature accuracy was about
99.3%, and the accuracy of humidity is about 90.1%.
Keyword: PM 2.5, ESP 8266, dust sensors
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บทนา
PM 2.5 (Particulate Matters) คือ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดกว่า 2.5 m โดยมีขนาดเล็กเป็ น

1

25

เท่า

ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ จนทาให้ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองฝุ่ นละอองนี้ได้ จึงทาให้ PM
2.5 แพร่ กระจายสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่ อวัยวะอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ PM 2.5 นั้น
ยังเป็ นพาหะในการนาสารที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายเข้ามาอีกด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อ
มะเร็งอื่น ๆ เมื่อ PM2.5 เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ซ่ ึงในระยะแรกร่ างกายของมนุษย์จะยังไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา
แต่ถา้ ได้รับ PM2.5 เป็ นระยะเวลานาน ๆ หรื อ มีการสะสมของ PM 2.5 ในร่ างกายสู ง ในที่สุดจะทาให้ส่งผลต่อ
ระบบของร่ างกายโดยสามารถที่จะแบ่งได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ ผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อผิวหนัง โดย
ผลกระทบที่เกิดต่อสุ ขภาพนั้นจะทาให้เกิดอาการไอ จาม หรื อ ภูมิแพ้ในผูท้ ี่เป็ นภูมิแพ้อยู่แล้วจะถูกกระตุน้ ให้เกิด
อาการมากยิง่ ขึ้น เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้ อรัง เกิดโรคหลอดเลือด โรคหัวใจเรื้ อรัง โรคปอดเรื้ อรัง หรื อมะเร็ งปอด
ส่ วนผลกระทบต่อผิวหนังจะทาให้เกิดมีผื่นคันตามตัว ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง เป็ นลมพิษ และ
ทาลายเซลล์ผิวหนัง [1-2] ในปัจจุบนั มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสภาพอากาศ [3-4] และระบบในการตรวจวัด PM
2.5 [5-6] และมีการขายในท้องตลาดอยู่พอสมควรแต่ยงั พบปั ญหาทั้งเรื่ องของราคาที่แพงและต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาและออกแบบระบบที่ใช้ในการตรวจวัดสภาพอากาศในราคาถูก และมี
ประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด โดยเครื่ องมือจะมีการวัด PM 2.5 ผ่านเซนเซอร์ และส่ ง
ข้อมูลที่ได้จากการวัดนั้นเข้าสู่ บอร์ ดอีเอสพี (ESP8266) ซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผล และ ควบคุมการทางานของ
เครื่ องมือโดยจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วนหลัก ๆ คือ หน้าจอแสดงผล การแสดงผลผ่านการแจ้งเตือนทางไลน์ การแสดงผล
ผ่านเว็บไซด์ NETPIE และแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบเครื่ องวัดสภาพอากาศ
ระบบเครื่ องวัดสภาพอากาศที่ออบแบบนี้ ประกอบด้วย เซนเซอร์ วดั ฝุ่ น PM 2.5 (PMS7003) ซึ่ งมีขนาดเล็ก
สามารถใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ มีการสื่ อสารแบบ UART สามารถตรวจจับอนุภาคได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 500
μg/m3 โดยขนาดอนุภาคที่ตรวจจับได้คือ PM 1.0 PM 2.5 และ PM 10 ขนาดอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ตรวจจับได้คือ 0.3
μm เซนเซอร์ อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น (Digital Temperature and Humidity : DHT22) ย่ า นวัด ความชื้ น สั ม พัท ธ์
(Relative Humidity, RH) 20 - 90% RH โดยมีค่าความแม่นยา ± 5% RH ความละเอียดในการวัด ± 1% RH ย่านวัด
อุณหภูมิ 0 - 50 ๐C โดยมีค่าความแม่นยา ± 2 ๐C ความละเอียดในการวัด 1 ๐C กินกระแส 0.5 - 2.5 mA (ขณะทาการ
วัดค่า) ที่ระดับแรงดัน 3 - 5.5 V และเซนเซอร์วดั ความกดอากาศ (GY-BMP280) เป็ น High precision Atmospheric
Pressure Sensor ที่มีความแม่นยาสูงและใช้พลังงานกาลังต่า มีความสามารถวัดค่าได้ต้ งั แต่ 300 ถึง 1,100 hPa โดยมี
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ค่าความแม่นยา ± 1 hPa กินกระแส 2.74 μA (ขณะทาการวัดค่า) ที่ระดับแรงดัน 3.3 V โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูก
ประมวลผลผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 มีความสามารถในเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาได้มี
แนวคิดที่จะทาระบบที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศได้สูง มีตน้ ทุนที่ต่า โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อสร้างระบบตรวจวัดสภาพอากาศที่มีความแม่นยาในการวัดของค่าฝุ่ น PM 2.5 ในอากาศ รวมไปถึง
อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องที่มีขายทัว่ ไป
2. เพื่อสร้างเครื่ องมือตรวจวัดสภาพอากาศที่สามารถแสดงผลแบบออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ โดยสามารถดู
ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้
2. การออกแบบวงจรระบบการทางานของระบบตรวจวัดสภาพอากาศ
การออกแบบวงจรระบบการทางานของระบบตรวจวัดสภาพอากาศเริ่ มต้นจากการเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์
ต่าง ๆ กับบอร์ดโนดเอ็มซียู อีเอสพี 8266 (ESP 8266) โดยขา VCC ของเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่ น (PMS7003) ต่อกับขา
Vin ของบอร์ ด ขา GND ของเซนเซอร์ ตรวจวัดฝุ่ น (PMS7003) ต่อกับขา GND ของบอร์ ด ขา RX ของเซนเซอร์
(PMS7003) ต่อกับขา TX ของบอร์ด ขา TX ของเซนเซอร์ (PMS7003) ต่อกับขา RX ของบอร์ด ขาของ GND ของ
จอแอลซีดี (LCD 20X4 I2C) ต่อกับขา GND ของบอร์ดขา VCC ของจอแอลซีดี ต่อกับขา Vin ของบอร์ดขา SDA ของ
จอแอลซีดีต่อกับขา D2 ของบอร์ดขา SCL ของจอแอลซีดีต่อกับขา D1 ของบอร์ด ขา DATA ของเซนเซอร์อุณหภูมิ
และความชื้น (DHT22) ต่อกับขา D4 ของบอร์ดขา VCC ของเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นต่อกับขา 3V3 ของบอร์ด
ขา GND ของเซนเซอร์ อุณหภูมิ และความชื้ นต่อกับขา GND ของบอร์ ดขา VCC ของเซนเซอร์ วดั ความกดอากาศ
(GY-BMP280) ต่อกับขา 3V3 ของบอร์ดขา GND ของเซนเซอร์วดั ความกดอากาศต่อกับขา GND ของบอร์ดขา SCL
ของเซนเซอร์วดั ความกดอากาศต่อกับขา D1 ของบอร์ดขา SDA ของเซนเซอร์วดั ความกดอากาศต่อกับขา D2 ของ
บอร์ ด และบอร์ ดได้มีการเชื่อมต่อกับวงจรแปลงแรงดันไฟฟ้า (MB 102) เพื่อแปลงแรงดันไฟเลี้ยงบอร์ ดจาก 9 V
ให้เหลือเพียง 5 V โดนมีแผนผังการต่อวงจรแสดงดังรู ปที่ 1 การออกแบบระบบภายในตูค้ อนโทรลและการจัดวาง
ของอุปกรณ์ มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 12 V โดยเมื่อติดตั้งทุกอย่างเสร็ จเรี ยบร้อย ภายในตูค้ อนโทรลจะ
มีลกั ษณะแสดงดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 1 การออกแบบวงจรของระบบตรวจวัดสภาพอากาศ

จอแสดงผล
(LCD Display)

เซนเซอร์ ตรวจวัด
อุณหภูมิและความชื้น
(DHT22)

บอร์ ด ESP8266
เซนเซอร์ วัดฝุ่ น PM 2.5
(PMS7003)
วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้า
(MB 102)

เซนเซอร์ วัดความกด
อากาศ (GY-BMP280)

รู ปที่ 2 ตูค้ อนโทรลของระบบตรวจวัดสภาพอากาศ
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ในส่ วนของโปรแกรมควบคุมการทางานของระบบแสดงได้ดงั แผนผังในการการดาเนิ นงาน แสดงได้ดัง
รู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ลาดับขั้นตอนในการทางานของโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่ องตรวจวัดสภาพอากาศ
โดยในส่วนแสดงผลนอกจากการแสดงผลผ่านจอแอลซีดีที่หน้าเครื่ อง ยังมีการแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์โดย
ใช้ NETPIE ซึ่ ง เป็ นคลาวด์แ พลตฟอร์ ม ส าหรั บ ให้บริ ก ารเชื่ อ มต่อ การสื่ อ สารแบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง
(Internet of Things, IoT) ที่ พ ัฒ นาขึ้ น โดยศู น ย์เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (National
Electronics and Computer Technology Center, NECTEC) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
(สวทช.) ซึ่งได้เปิ ดตัวเวอร์ ชนั แรกให้ประชาชนใช้ในปี 2558 ปัจจุบนั เป็ นเวอร์ชนั ปี 2563 โดยสามารถเก็บข้อมูล
และสามารถดึงข้อมูลออกมาประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ โดยแพลตฟอร์ มสามารถกาหนดเวลาในกับอัพเดท
ข้อมูลได้ ในงานนี้ได้มีการกาหนดการอัพเดทข้อมูลในการแสดงผลทุก ๆ 5 นาที แสดงได้ดงั รู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 การแสดงผลข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์ม NETPIE
นอกจากนี้ ในการแจ้งเตือนข้อมูลยังมีการส่ งข้อมูลให้ผใู ้ ช้สามารถทราบข้อมูลผ่านทางมือถือด้วย Blynk ซึ่ง
แอปพลิเคชันสาเร็ จรู ปสาหรับงาน IoT สามารถใช้งานได้แบบเรี ยลไทม์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย โดยสามารถ
ส่งข้อมูลและการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ดงั รู ปที่ 5

รู ปที่ 5 การแสดงผลผ่านช่องสนทนา LINE NOTIFY ของแอพพลิเคชัน LINE
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3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ ผล
ในการทดสอบการทางานของเครื่ องตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่าที่สร้างขั้นได้นาไปทดสอบติดตั้งไว้ที่ ชั้น
10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยทาการวัดข้อมูลสภาพอาอากาศของวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00
น. จากรู ปที่ 6 คือ ผลการทดสอบ ทาการเก็บผลทุก ๆ 10 นาที (ข้อมูลที่ได้มาจาก NETPIE) ค่า PM 2.5 มีค่าอยู่
ในช่วง 10 - 21 μg/m³ อุณหภูมิตลอดทั้งวัน มีค่าอยู่ในช่วง 35 - 44.5 °C ในส่ วนของความชื้นมีค่าสู งสุ ดในช่วงเช้า
อยู่ที่ 75.6% RH และลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความกดอากาศที่มีค่าสู งสุ ดในช่วงเช้าอยู่ที่ 1006.4 hPa
และลดลง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเช่นกัน

รู ปที่ 6 กราฟเปรี ยบเทียบค่า PM2.5 อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
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ก.

ข.

ค.

ง.
.

ฉ.

จ.

รู ปที่ 7 กราฟเปรี ยบเทียบผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่าที่สร้างขึ้น
เปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือที่มีขายในท้องตลาดในปัจ. จุบนั ทาการทดสอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่. เวลา 9.00
น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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จากการทดสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่าที่สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่า ค่า PM
2.5 และอุณหภูมิ วัดได้จากเครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้นกับเครื่ องมือที่มีขายตามท้องตลาด (รู ปที่ 7 ก. และ 7 ค.) มีเพียง
ความชื้นมีค่าที่แตกต่างกัน หากแต่ว่ายังมีแนวโน้มไปทางเดียว (รู ปที่ 7 จ.) เนื่ องจากเซนเซอร์ วดั ความชื้นที่ใช้ใน
งานนี้ มีค่าความแม่นยาอยู่ที่ ± 5% RH ดังนั้นในการพัฒนาต่อไปจึ งควรเปลี่ยนเป็ นเซนเซอร์ วดั ความชื้ นให้มีค่า
ความแม่นยาสู งขึ้นเพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือที่ดีข้ ึน และเมื่อนาค่าข้อมูลที่ได้จากทั้ง 2 เครื่ องมือมาหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้น พบว่า ค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ดี (รู ปที่ 7 ง. และ 7 ฉ.) ส่ วนค่า
PM 2.5 กลับมีค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นไม่ดีนกั (รู ปที่ 7 ข.) เนื่องมาจากข้อมูลที่ได้จากระบบที่สร้างขึ้นมีการแกว่ง
ของข้อมูลต่างจากเครื่ องที่มีขายตามท้องตลาด แม้วา่ จะมีแนวโน้มของข้อมูลไปในทางเดียวกันก็ตาม
สรุปผล
จากการศึ ก ษาระบบตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่ าที่ แสดงผลแบบออนไลน์ ซึ่ งประกอบด้วยเซนเซอร์
ความชื้ น สั ม พัท ธ์ แ ละอุ ณ หภู มิ (DHT22) หั ว วัด ความกดอากาศ (GY-BMP280) และเซนเซอร์ ว ัด ค่ า PM2.5
(PMS7003) สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP8266 แสดงผลทาง
คราวน์แพลตฟอร์ม (NETPIE) สามารถส่ งข้อความแสดงข้อมูล ผ่านช่องสนทนา LINE NOTIFY ของแอพพลิเคชัน
LINE จากผลการศึกษาพบว่าระบบตรวจวัดสภาพอากาศต้นทุนต่าที่แสดงผลแบบออนไลน์ ที่สร้ างขึ้น สามารถ
ตรวจวัดและแสดงผลได้อย่างต่อเนื่ อง มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ใช้งานง่าย พกพาสะดวกอีกทั้งยัง
มีราคาถูก แต่มีประสิ ทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่ องมือที่มีในท้องตลาด
เอกสารอ้างอิง
วรรณวนัช เสถียนธรรมมณี. (2019). รู้ จักฝุ่ นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ ากากป้องกัน.
https://hd.co.th/pm-2-5-environmental-nano-pollutants
กองประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ. คู่มือฉบับประชาชน การเฝ้าระวัง PM2.5 อย่างไรให้ ปลอดภัย ฉบับปรั บปรุง
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข. http://hia.anamai.moph.go.th
Lopez, J. C. B., & Villaruz, H. M. (2015). Low-cost weather monitoring system with online logging and data
visualization. Communication and Control, Environment and Management (HNICEM), 1-6, doi:
10.1109/HNICEM.2015.7393170.
Pauzi, A. F., & Hasan, M. Z., (2020), Development of IoT Based Weather Reporting System. IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering, 917, 012032, doi:10.1088/1757-899X/917/1/012032
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การสังเคราะห์ ไฮโดรเจลดูดซึมน้ายิ่งยวดพอลิโพแทสเซียมอะคริเลตเพื่อการกักเก็บน้า
Synthesis of superabsorbent hydrogels poly (potassium acrylate)
for water conservation
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บทคัดย่อ
ในการศึกษานี้ ได้เตรี ยมไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซี ยมอะคริ เลต (พีเคเอ) ผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบ
อนุมูลอิสระโดยใช้โพแทสเซี ยมอะคริ เลตเป็ นมอนอเมอร์ และใช้โพแทสเซี ยมเปอร์ ซัลเฟตเป็ นตัวริ เริ่ มปฏิกิริยา
ความเข้มข้นของสารเชื่อมขวางเอ็น,เอ็น’-เมทิลีนบิสอะคริ ลาไมด์ (เอ็มบีเอ) เท่ากับ 0.5, 1 และ 2 มิลลิโมล เพื่อศึกษา
การดูดซึ มน้ า การกักเก็บน้ า และความสามารถในการโหลดยูเรี ย ผลการทดลองพบว่าการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้น
ของเอ็มบีเอส่ งผลให้การดูดซึมน้ าของไฮโดรเจลลดลง ไฮโดรเจลที่มีเอ็มบีเอ 0.5 มิลลิโมล มีค่าการดูดซึ มน้ าสู งสุ ด
เท่ากับ 229 เท่าของน้ าหนักแห้งของไฮโดรเจล การทดสอบการกักเก็บน้ าของไฮโดรเจลพบว่าไฮโดรเจลพีเคเอเพิ่ม
ความสามารถในการกักเก็บน้ าในดิน หลังจาก 27 วัน ดินที่ประกอบด้วยไฮโดรเจลที่มีเอ็มบีเอ 0.5, 1 และ 2 มิลลิ
โมล มีอตั ราการระเหยของน้ าในดินเท่ากับ 81, 83 และ 86 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ นอกจากนี้ ได้ศึกษาความสามารถ
ในการโหลดยูเรี ยของไฮโดรเจลโดยใช้สารละลายยูเรี ยที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่าความสามารถในการ
โหลดเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของเอ็มบีเอลดลง ไฮโดรเจลที่มีเอ็มบีเอ 0.5 มิลลิโมล สามารถโหลดยูเรี ยได้สูงสุ ด 49
เปอร์เซ็นต์ จากผลการวิจยั พบว่าไฮโดรเจลพีเคเอเหมาะสมสาหรับใช้เป็ นวัสดุเพิ่มความชุ่มชื้นในดินเพื่อใช้งานด้าน
เกษตรกรรม
คาสาคัญ: พอลิเมอร์ดูดซึมน้ ายิง่ ยวด พอลิโพแทสเซียมอะคริ เลต การดูดซึมน้ า การกักเก็บน้ า การโหลดปุ๋ ย
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Abstract
In this investigation, poly(potassium acrylate) (PKA) hydrogel was prepared via free radical polymerization
using potassium acrylate as a monomer and potassium persulfate as an initiator. The concentration of N,N’methylenebisacrylamide (MBA) crosslinker was varied as 0.5, 1 and 2 mmol in order to study water absorption,
water retention and loading capacity of urea. The results revealed that increasing of MBA concentration results in
decreasing water absorbency of the hydrogels. The hydrogel with MBA of 0.5 mmol gives the highest of water
absorbency by 229 times of its own dry weight. The water retention of hydrogels was also examined. It was found
that the PKA hydrogels increase water retention capacity in soil. After 27 days, soil containing the hydrogels with
MBA of 0.5, 1 and 2 mmol showed water evaporation ratio in soil of 81, 83 and 86%, respectively. Moreover, the
hydrogel’s capacity to load urea was studied using urea solutions with different concentrations. As expected, the
loading capacity increases when decreasing of MBA concentration. The hydrogel with 0.5 mmol of MBA shows
the highest of urea loading capacity of 49%. According to the results, the PKA hydrogel can be employed as a
suitable moisture-holding additive in the soil for agricultural purposes.
Keyword: Superabsorbent hydrogels, Poly(potassium acrylate), Water absorption, Water conservation,
Fertilizer release
บทนา
ปั ญหาภัยแล้งเป็ นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสี ยหายต่อผลผลิตภาคการเกษตรเป็ นอย่างมาก ประเทศไทย
เป็ นประเทศที่ส่งออกสิ นค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรู ปทางการเกษตรที่สาคัญในตลาดโลก ภัยแล้งจึงส่ งผล
กระทบเสี ยหายร้ายแรงต่อกิจกรรมทางการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืช เช่น พื้นดินขาดความชุ่มชื้น พืชขาด
น้ า พืชชะงักการเจริ ญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่า รวมถึงปริ มาณผลผลิตลดลง และยังส่ งผลกระทบต่อภาพรวม
ของประเทศในด้านเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และสังคม (ศรยุทธ เทียนสี , 2559) นักวิจยั จึงได้คิดค้นพัฒนาวัส ดุ ที่
สามารถกักเก็บน้ าได้ระยะเวลานานเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืช
ไฮโดรเจล (Hydrogel) คื อ วัส ดุ ที่ ป ระกอบด้ ว ยพอลิ เ มอร์ ที่ ช อบน้ า (Hydrophilic) ซึ่ งมี พ ัน ธะหรื อ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเกิดเป็ นโครงร่ างตาข่าย ทาให้มีความแข็งแรง มีสมบัติในการดูดซึมน้ า และกักเก็บน้ า
ไว้ในโครงสร้างได้ดี เนื่ องจากอะตอมไฮโดรเจนในโมเลกุลของน้ าสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมของ
ออกซิ เจน หรื อไนโตรเจนในสายโซ่พอลิเมอร์ ได้ จึงเกิดการเหนี่ ยวนาโมเลกุลของน้ าเข้าสู่ ไฮโดรเจล ทาให้เกิดการ
บวมตัว และมี ค วามยื ด หยุ่ น มากขึ้ น ด้ว ยความสามารถในการกัก เก็ บ น้ า ไว้ใ นโครงสร้ า งได้ดี จึ ง มี ก ารน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรอย่างแพร่ หลาย (Liu et. al., 2013; Goncalves et. al., 2016; Rabat et. al., 2016)
โดยการเติมไฮโดรเจลลงในดินทาให้ดินมี ความชุ่มชื้นมากขึ้น (Cheng et. al., 2018) และยังช่วยดูดซึมแร่ ธาตุต่าง ๆ
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ในดิ น ไม่ ใ ห้ ถู ก ชะลงไปที่ ดิ น ชั้น ล่ า งท าให้ พื ช สามารถได้รั บ ประโยชน์ จ ากแร่ ธ าตุ ใ นดิ น ได้ดี ข้ ึ น ท าให้ ดิ น มี
คุณสมบัติที่ส่งผลให้พืชเจริ ญเติ บโตดี ข้ ึน ในปั จจุ บนั ไฮโดรเจลส่ วนใหญ่สังเคราะห์มาจากแหล่งปิ โตรเคมี ซึ่ ง
ปริ มาณของทรัพยากรในกลุ่มนี้ มีการลดลงอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ สารตั้งต้นในการผลิตเป็ นสารที่มีความเป็ นพิษ
สู ง หรื อไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เช่น อะคริ ลิก อะคริ ลาไมด์ เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่ามีการใช้พอลิ
เมอร์ดูดซึมน้ ายิง่ ยวดจากพอลิโพแทสเซียมอะคริ เลต ในการรักษาน้ าในดิน และจากการพัฒนาทาให้ตน้ ทุนการผลิต
พอลิ โพแทสเซี ยมอะคริ เลตถูกลง นอกจากนี้ ยงั ปลอดภัยจากสารพิษ สามารถสลายตัวได้ทางธรรมชาติ ได้เป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย น้ า และโพแทสเซียมไอออนโดยไม่มีสารตกค้าง (Liu and Chan., 2015)
พอลิ โ พแทสเซี ย มอะคริ เลต (Poly(potassium acrylate), PKA) เป็ นไฮโดรเจลที่ มี ก ารใช้ง านกัน อย่ า ง
แพร่ ห ลายในทางการเกษตร เนื่ อ งจากมี ข ้อ ดี ห ลายประการ ได้ แ ก่ ไม่ เ ป็ นพิ ษ สามารถย่ อ ยสลายให้ แ ก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ น้ า และโพแทสเซี ยมไอออน โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในดิน ดังนั้นจึงเหมาะสาหรับใช้เป็ น
วัส ดุ กั ก เก็ บ น้ า เพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น ให้ กั บ พื ช ในดิ น (Cheng, Liu, Yang, & Zhang, 2018; Oksińska, et. al., 2019;
Gonçalves, Fonseca, Fabela, Coelho, & Serra, 2015; Liu, & Chan, 2015; Ravindra, Mulaba-Bafubiandi,
Rajineekanth, Varaprasad, & Raju, 2012; Weiqing, Xiaogong, Yanqing, Yuli, & Aijie, 2006; Ali, & Zaidi, 2005;
Oksińska, Magnucka, Lejcuś, & Pietr, 2016; Liu, Li, Su, Yue, Gao, & Wang, 2013; Lu, Duan, & Lin, 2003)
ดัง นั้นในงานวิ จัย นี้ จึง สนใจศึ ก ษา และพัฒนาการสั ง เคราะห์ ไ ฮโดรเจลดู ดซึ ม น้ า ยิ่ง ยวดที่ เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่มีสารพิษตกค้างในธรรมชาติ จากมอนอเมอร์ ของโพแทสเซี ยมอะคริ เลต ผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซ
ชันแบบอนุมูลอิสระ โดยใช้โพแทสเซี ยมเปอร์ ซัลเฟตเป็ นตัวริ เริ่ มปฏิกิริยา และใช้เมทิลีนบิสอะคริ ลาไมด์เป็ นสาร
เชื่อมขวาง เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบผลของการดูดซึ มน้ าต่อปริ มาณสารเชื่อมขวางที่ความเข้มข้นต่าง ๆ จากนั้น
วิเคราะห์โครงสร้ า งทางเคมี ข องไฮโดรเจลพอลิ โพแทสเซี ย มอะคริ เลตด้วยเทคนิ ค Fourier transform infrared
(FTIR) spectroscopy และศึกษาความเข้มข้นของยูเรี ยที่เหมาะสมกับการนาไปใช้งาน จากนั้นศึกษาการกักเก็บน้ า
ของไฮโดรเจลโพแทสเซียมอะคริ เลตในดิน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมมอนอเมอร์ โพแทสเซียมอะคริเลต
เติมกรดอะคริ ลิค (Acrylic acid, AA) ปริ มาตร 15 มิลลิลิตร (0.219 โมล) ในขวดก้นกลม ปรับ pH ของ
สารละลายโดยการหยดสารละลายโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ (KOH) เข้มข้น 3.57 โมลาร์ ลงในขวดก้นกลม
ค่อย ๆ หยดจนกว่าสารละลายมีค่า pH เท่ากับ 7 ทาการทดลองในอ่างน้ าแข็งเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอ
ไรเซชันของมอนเมอร์ ทาการกวนเบา ๆ ตลอดเวลาขณะหยดสารละลาย KOH เก็บมอนอเมอร์ โพแทสเซี ยม
อะคริ เลต (KA) ที่สังเคราะห์ได้ไว้ในตูเ้ ย็น
2. การสังเคราะห์ ไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียมอะคริเลต
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ชัง่ โพแทสเซียมเปอร์ซลั เฟต น้ าหนัก 1.0 มิลลิกรัม (3.70x10-3 มิลลิโมล) ใส่ในขวดก้นกลม
เติมมอนอเมอร์โพแทสเซียมอะคริ เลต (KA) ปริ มาตร 27 มิลลิลิตร (0.073 โมล)
ชัง่ เมทิลีนบิสอะคริ ลาไมด์ (MBA) น้ าหนัก 0.077 กรัม (0.5 มิลลิโมล) ใส่ในขวดก้นกลมในข้อ 2.1
นาสารผสมทั้งหมดไปกวนที่อุณหภูมิห้อง และแทนที่อากาศในระบบด้วยแก๊สไนโตรเจนเพื่อป้ องกัน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็ นเวลา 30 นาที
2.5 นาสารผสมไปกวน และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที ในอ่าง
น้ ามัน
2.6 นาไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซี ยมอะคริ เลต (PKA) ที่สังเคราะห์ได้มาทาให้บริ สุทธิ์ โดยการนาไปแช่ น้ า
กลัน่ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อกาจัดสารที่ไม่เกิดปฏิกิริยา
2.7 นาไฮโดรเจล PKA ไปอบในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง หรื ออบจน
ไฮโดรเจลมีน้ าหนักคงที่ จากนั้นนาไปชัง่ น้ าหนักด้วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
2.8 ทาการทดลองซ้ าตั้งแต่ขอ้ 2.1-2.7 แต่เปลี่ยนปริ มาณของ MBA เป็ น 0.154 กรัม (1 มิลลิโมล) และ 0.308
กรัม (2 มิลลิโมล) เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของสารเชื่อมขวาง MBA ต่อการดูดซึมน้ าของไฮโดรเจล
3. การทดสอบการดูดซึมน้า (Water absorption) ของไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียมอะคริเลต
3.1 นาถุงชาไปแช่น้ ากลัน่ เป็ นเวลา 20 นาที จากนั้นนาขึ้นมาซับน้ าออกด้วยกระดาษทิชชู่ แล้วนาถุงชาไปชัง่
หาน้ าหนักเปี ยก บันทึกด้วยเครื่ องชัง่ น้ าหนักทศนิยม 4 ตาแหน่ง
3.2 นาตัวอย่างไฮโดรเจล PKA ที่ผา่ นการอบแห้งแล้วน้ าหนัก 0.1 กรัม ทั้งหมด 3 ตัวอย่าง (PKA0.5, PKA1.0
และ PKA2.0) บันทึกหาน้ าหนักแห้งที่แน่นอนด้วยเครื่ องชัง่ น้ าหนักทศนิยม 4 ตาแหน่ง
3.3 นาตัวอย่างไฮโดรเจล PKA ใส่ ลงในถุงชาเปี ยกที่เตรี ยมไว้ในข้อ 1 จากนั้นแช่น้ ากลัน่ ทิ้งไว้เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง
3.4 บันทึ กน้ าหนักของตัวอย่างไฮโดรเจล PKA ทุก ๆ 1 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่ องชั่งน้ าหนัก
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
3.5 ทาการทดลอง 3 ซ้ า และคานวณหาอัตราส่ วนการดูดซึ มน้ า (water swelling ratio) ของไฮโดรเจล PKA
ตามสมการที่ 1
2.1
2.2
2.3
2.4

(1)
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4. การทดสอบการกักเก็บน้า (Water retention) ของไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียมอะคริเลตในดิน
4.1 เตรี ยมแก้วพลาสติกจานวน 12 ใบ แบ่งเป็ น 4 ชุดการทดลอง ชุดละ 3 ใบ โดยแต่ละชุดการทดลอง มี
รายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 ชุดควบคุมใช้ดินอย่างเดียว น้ าหนัก 200 กรัม (ร่ อนคัดขนาดให้มีขนาดต่ากว่า 30 mesh)
ชุดที่ 2 ชุดทดสอบใช้ดิน 200 กรัม ผสมไฮโดรเจล PKA 0.5 จานวน 1 กรัม (น้ าหนักแห้ง)
ชุดที่ 3 ชุดทดสอบใช้ดิน 200 กรัม ผสมไฮโดรเจล PKA 1.0 จานวน 1 กรัม (น้ าหนักแห้ง)
ชุดที่ 4 ชุดทดสอบใช้ดิน 200 กรัม ผสมไฮโดรเจล PKA 2.0 จานวน 1 กรัม (น้ าหนักแห้ง)
4.2 เติมน้ ากลัน่ 200 มิลลิลิตรลงในแก้วพลาสติก แล้วนาไปชัง่ น้ าหนักรวมทั้งหมด (W1) โดยจะให้น้ าเฉพาะ
ในวันแรกเท่านั้น เพื่อศึกษาความสามารถในการกักเก็บน้ าของไฮโดรเจล
4.3 ตั้งแก้วพลาสติกไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง และชัง่ น้ าหนักทุก 3 วัน (Wi) เป็ นเวลา 27 วัน
4.4 คานวณหาอัตราการระเหยของน้ า (Water evaporation ratio, %W) ในดิน (Jin, Yue, Feng, Han, Yu, &
Zhang, 2011) ตามสมการที่ 2
(2)

5. การทดสอบการโหลดยูเรีย (Loading of urea) ของไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียมอะคริเลต
5.1 เตรี ยมสารละลายยูเรี ย เข้มข้น 0.02, 0.04, 0.08 และ 0.12 โมลาร์
5.2 นาตัวอย่างไฮโดรเจล PKA ที่ผา่ นการอบแห้งแล้วน้ าหนัก 0.1 กรัม ทั้งหมด 3 ตัวอย่าง (PKA0.5, PKA1.0
และ PKA2.0) บันทึกหาน้ าหนักแห้งที่แน่นอนด้วยเครื่ องชัง่ น้ าหนักทศนิยม 4 ตาแหน่ง
5.3 นาไฮโดรเจล PKA ที่เตรี ยมไว้แช่ในสารละลายยูเรี ย ความเข้มข้นต่าง ๆ ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 9
ชัว่ โมง (ไฮโดรเจลอิ่มตัว)
5.4 นาไฮโดรเจล PKA มาล้างด้วยน้ ากลัน่ เพื่อให้ตวั ที่ไม่ทาปฏิกิริยาหลุดออก
5.5 นาไฮโดรเจล PKA ไปอบในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 วันหรื ออบจนกว่า
ไฮโดรเจลมีน้ าหนักคงที่
5.6 นาไฮโดรเจล PKA มาชัง่ น้ าหนักหลังอบแห้ง บันทึกน้ าหนักด้วยเครื่ องชัง่ น้ าหนักทศนิยม 4 ตาแหน่ง
5.7 ทาการทดลอง 3 ซ้ า และคานวณหาเปอร์เซ็นต์การโหลดยูเรี ย (%Loading) ตามสมการที่ 3
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(3)

ผลการศึกษาและอธิปรายผล
1. การสังเคราะห์ มอนอเมอร์ โพแทสเซียมอะคริเลต
มอนอเมอร์โพแทสเซียมอะคริ เลตสามารถสังเคราะห์ได้โดยการนากรดอะคริ ลิกมาทาปฏิกิริยาให้เป็ นกลาง
(Neutralization) ด้วยสารละลายโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ดังรู ปที่ 1 จากการทดลองพบว่า เมื่อใช้กรดอะคริ ลิก
(AA) ปริ มาตร 15 มิลลิลิตร ซึ่ งมี pH เริ่ มต้นเท่ากับ 2 นามาปรั บ pH ด้วยสารละลาย โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์
เข้ม ข้น 3.57 โมลาร์ จนเป็ นกลาง (pH 7) พบว่าจะได้ส ารละลายของมอนอเมอร์ โพแทสเซี ย มอะคริ เลต (KA)
ปริ มาตร 80 มิลลิลิตร
2. การสังเคราะห์ ไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียมอะคริเลต
ไฮโดรเจล PKA สามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุ มูลอิสระ (รู ปที่ 1) โดยใช้
โพแทสเซี ยมเปอร์ ซัลเฟตเป็ นตัวริ เริ่ มปฏิกิริยา และใช้เมทิลีนบิสอะคริ ลาไมด์ (MBA) เป็ นสารเชื่อมขวาง โดยใน
การทดลองนี้ ใช้ MBA เข้มข้น 0.5, 1 และ 2 มิลลิโมล จากการทดลองพบว่าไฮโดรเจล PKA ที่สังเคราะห์ได้ มี
ลักษณะเป็ นของแข็ง มีสีขาวขุ่น โดยความขุ่นจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ MBA เนื่องจากเมื่อใช้สารเชื่อมขวาง
ในปริ มาณมากจะเกิดการเชื่อมต่อกันของสายโซ่พอลิเมอร์อย่างแน่นหนา เปอร์เซ็นต์ผลผลิต (%Yield) ของไฮโดร
เจล PKA0.5, PKA1.0 และ PKA2.0 มีค่าเท่ากับ 73.2, 74.9 และ 72.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 1 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์มอนอเมอร์โพแทสเซียมอะคริ เลต และการสังเคราะห์ไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียม
อะคริ เลต

a) PKA0.5
b) PKA1.0
c) PKA2.0
%Yield = 73.2%
%Yield = 74.9%
%Yield = 72.0%
รู ปที่ 2 เปอร์เซ็นต์ผลผลิต (%Yield) ของไฮโดรเจล a) PKA0.5, b) PKA1.0 และ c) PKA2.0
จากรู ปที่ 3 แสดง FTIR สเปตรั ม ของไฮโดรเจล PKA 0.5, PKA 1.0 และ PKA 2.0 ตามล าดั บ
ที่เลขคลื่น 3290 cm-1 ปรากฏพีคการยืดของพันธะออกซิเจน-ไฮโดรเจน (O-H stretching) ซึ่งอาจเกิดจากไฮโดรเจล
PKA มี น้ า ม า ดู ด ซึ ม ที่ เ ล ข ค ลื่ น 2920 cm-1 ป ร า ก ฏ พี ค ก า ร ยื ด ข อ ง พั น ธ ะ ค า ร์ บ อ น - ไ ฮ โ ด ร เ จ น
(C-H stretching) ของโพแทสเซียมอะคริ เลต ที่เลขคลื่น 1650 cm-1 และ 1580 cm-1 ปรากฏพีคการยืดของหมู่คาร์บอ
นิล (C=O stretching) และพีคการงอของหมู่เอไมด์ (N-H bending) ของอะคริ ลาไมด์ ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั พบว่า
เมื่อความเข้มข้นของ MBA เพิ่มขึ้น พื้นที่ใต้พีคของหมู่คาร์ บอนิ ล และหมู่เอไมด์จะมีขนาดใหญ่ข้ ึน ซึ่ งเป็ นไปตาม
แนวโน้มของการเพิ่มความเข้มข้นของ MBA จากผลการทดลองดังกล่าวข้างต้นยืนยันได้ว่าสามารถสังเคราะห์
ไฮโดรเจล PKA ได้สาเร็จ
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รู ปที่ 3 FT-IR spectra ของไฮโดรเจล PKA ที่เชื่อมขวางด้วย MBA เข้มข้น a) 0.5 มิลลิโมล (PKA0.5), b) 1.0 มิลลิ
โมล (PKA1.0) และ c) 2.0 มิลลิโมล (PKA2.0)
3. การวิเคราะห์ สมบัติการดูดซึมน้า (Water absorption) ของไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียมอะคริเลต
จากรู ปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนการดู ดซึ มน้ าไฮโดรเจล PKA0.5, PKA1.0 และ
PKA2.0 ณ เวลาต่าง ๆ จากผลการทดลองพบว่า ไฮโดรเจล PKA ทั้ง 3 ชนิ ดมีความสามารถในการดูดซึ มน้ าได้ใน
ปริ มาณที่แตกต่างกัน โดยไฮโดรเจล PKA0.5 มีค่าการดูดซึ มน้ ามากที่สุด มีอตั ราส่ วนการดูดซึมน้ าเท่ากับ 229.20 ±
0.22 กรัมของน้ า/กรัมของไฮโดรเจลแห้ง ส่ วนไฮโดรเจล PKA1.0 มีอตั ราส่ วนการดูดซึ มน้ าเท่ากับ 105.47 ± 0.90
กรัมของน้ า/กรัมของไฮโดรเจลแห้ง และไฮโดรเจล PKA2.0 มีอตั ราส่ วนการดูดซึ มน้ าต่าที่สุดเท่ากับ 70.81 ± 0.56
กรัมของน้ า/กรัมของไฮโดรเจลแห้ง ทั้งนี้ ข้ ึนกับความเข้มข้นของสารเชื่ อมขวาง MBA โดยค่าการดู ดซึ มน้ าของ
ไฮโดรเจล PKA มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของ MBA ลดลง ความเข้มข้นของสารเชื่อมขวาง MBA ภายในสายโซ่
พอลิเมอร์ เป็ นส่ วนที่กาหนดลักษณะโครงร่ างตาข่ายให้มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อใช้สารเชื่อมขวางสาย
โซ่ พอลิเมอร์ ในปริ มาณที่มากกว่าจะเป็ นผลให้โครงสร้างของไฮโดรเจล PKA ยึดกันด้วยความแน่ นหนา และมี
ปริ มาตรที่วา่ ง (free volume) น้อยลง ทาให้มีค่าการดูดซึมน้ าต่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ma et. al. (2011) และ
Teodorescu et. al. (2009) นอกจากนี้ ยงั พบว่า ไฮโดรเจล PKA ทั้ง 3 ชนิ ด มีค่าการดูดซึ มน้ าที่เพิ่มมากขึ้นจนถึงจุด
อิ่มตัวในช่วงระยะเวลา 9 ชัว่ โมงแรก ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า การใช้สารเชื่อมขวาง MBA 0.5 มิลลิโมล ให้ค่าการดูดซึม
น้ าของไฮโดรเจล PKA มากที่สุด

รู ปที่ 4 อัตราส่ วนการดูดซึมน้ าของไฮโดรเจล PKA ที่มีสารเชื่อมขวาง MBA เข้มข้น 0.5 มิลลิโมล (PKA0.5), 1.0
มิลลิโมล (PKA1.0) และ 2.0 มิลลิโมล (PKA2.0) ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง

2181

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

4. การทดสอบการกักเก็บน้า (Water retention) ของไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียมอะคริเลตในดิน
จากรู ปที่ 5 กราฟแสดงอัตราการระเหยของน้ าในดินของตัวอย่างไฮโดรเจล PKA0.5, PKA1.0 และ PKA2.0
และตัวอย่างที่ไม่มีไฮโดรเจล PKA (ชุดควบคุม) ที่เวลาต่าง ๆ พบว่า อัตราการระเหยของน้ าในดินที่ไม่มีไฮโดรเจล
PKA (ชุดควบคุม) มีการระเหยมากที่สุด เมื่อเทียบกับดินที่ผสมไฮโดรเจล PKA ทั้ง 3 ชนิด เมื่อผ่านการทดสอบการ
ระเหยของน้ าในดินเป็ นระยะเวลา 27 วัน พบว่า ชุดควบคุมมีอตั ราการระเหยของน้ าในดินเท่ากับ 87.9 เปอร์เซ็นต์
ส่ ว นไฮโดรเจล PKA0.5 สามารถกัก เก็ บ น้ า ในดิ น ได้ดี ที่ สุ ด โดยมี อัต ราการระเหยของน้ า ในดิ น เท่ า กับ 81.3
เปอร์ เซ็นต์ ตามด้วยไฮโดรเจล PKA1.0 มี อตั ราการระเหยของน้ าในดิ นเท่ากับ 83.3 เปอร์ เซ็นต์ และไฮโดรเจล
PKA2.0 มีอตั ราการระเหยของน้ าในดินอยูท่ ี่ 86.0 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามอัตราการระเหยของน้ าในดินของไฮโดร
เจล PKA ทั้ง 3 ชนิ ดนั้นมีการระเหยที่นอ้ ยกว่าเมื่อเทียบกับการระเหยของน้ าในดินที่ไม่มีไฮโดรเจล PKA เนื่องจาก
เกิดการกีดขวางของสารเชื่อมขวางในโครงสร้างของไฮโดรเจล เมื่อปริ มาณความชื้นในดินลดลงไฮโดรเจลจะค่อย
ๆ ปล่อยน้ าออกมาอย่างช้า ๆ ผ่านกลไกลการแพร่ กระจาย (Rabat et. al., 2016) ไฮโดรเจล PKA0.5 สามารถกักเก็บ
น้ าในดินได้ดีกว่าไฮโดรเจล PKA1.0 และไฮโดรเจล PKA2.0 เนื่องจากไฮโดรเจล PKA0.5 เกิดการเชื่อมขวางของ
สายโซ่พอลิเมอร์ นอ้ ยกว่าจึงสามารถที่จะดูดซึมน้ าไว้ในโครงสร้างได้เป็ นจานวนมาก และเมื่อความชื้นในดินลดลง
ทาให้สามารถค่อย ๆ ปล่อยน้ าออกมาได้เป็ นระยะเวลานาน จึงสามารถรักษาความชื้นในดินไว้ได้เป็ นเวลานานกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไฮโดรเจล PKA 1.0 และไฮโดรเจล PKA 2.0 ตามลาดับ

รู ปที่ 5 อัตราการระเหยของน้ าในดินของไฮโดรเจล PKA0.5, PKA1.0 และ PKA2.0 และตัวอย่างที่ไม่มีไฮโดรเจล
PKA (Control) ระยะเวลา 27 วัน
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5. การทดสอบการโหลดยูเรีย (Loading of urea) ของไฮโดรเจลพอลิโพแทสเซียมอะคริเลต
จากรู ปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์ เซ็นต์การโหลดยูเรี ยของไฮโดรเจล PKA0.5, PKA1.0
และ PKA2.0 ที่มีสารละลายยูเรี ยเข้มข้น 0.02, 0.04, 0.08 และ 0.12 โมลาร์ จากผลการทดลองพบว่า ความสามารถ
ในการดูดซึมสารละลายยูเรี ยของไฮโดรเจล PKA เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารละลายยูเรี ย การดูดซึมสารละลาย
ยูเรี ยของไฮโดรเจลเพิ่มขึ้นในช่วงแรก (ความเข้มข้นของยูเรี ย เท่ากับ 0.02 โมลาร์ ถึง 0.08 โมลาร์ ) และมีแนวโน้ม
คงที่จากความเข้มข้น 0.08 โมลาร์ ถึง 0.12 โมลาร์ อาจเนื่องมาจาก ความเข้มข้นของสารละลายยูเรี ยที่นอ้ ยกว่า 0.08
โมลาร์ โมเลกุลของยูเรี ยไม่ได้ส่งผลต่อแรงผลักทางไฟฟ้าสถิตของหมู่คาร์บอกซิเลต (–COO-) บนสายโซ่พอลิเมอร์
นอกจากนี้ โมเลกุลของยูเรี ยยังมีหมู่แอมีน (-NH2) ที่มีความชอบน้ าอีกด้วย ดังนั้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลาย
ยูเรี ยมากขึ้น ไฮโดรเจล PKA จึงสามารถดูดซึ มสารละลายยูเรี ยได้เพิ่มขึ้นด้วย (Zhang et. al., 2015) อย่างไรก็ตาม
พบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารละลายยูเรี ยมากกว่า 0.08 โมลาร์ ไฮโดรเจล PKA มีแนวโน้มการดูดซึมสารละลาย
ยูเรี ยค่อนข้างเกือบคงที่ อาจเนื่ องมาจากความเข้มข้นของสารละลายยูเรี ยถึงจุดอิ่มตัวที่ไฮโดรเจล PKA สามารถดูด
ซึ มได้ และเมื่อเปรี ยบเทียบไฮโดรเจลที่มีความเข้มข้นของสารเชื่ อมขวาง MBA ที่แตกต่างกันพบว่า ไฮโดรเจล
PKA0.5 มีความสามารถโหลดยูเรี ยได้มากที่สุด ตามด้วยไฮโดรเจล PKA1.0 และไฮโดรเจล PKA2.0 ตามลาดับ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสารเชื่อมขวาง MBA ส่งผลต่ออัตราการดูดซึมสารละลายยูเรี ยของไฮโดรเจล เมื่อสารเชื่อม
ขวางมีปริ มาณมากขึ้นส่ งผลให้ค่าการดูดซึมสารละลายยูเรี ยของไฮโดรเจลมีค่าลดลง

รู ปที่ 6 เปอร์เซ็นต์การโหลดยูเรี ยที่บรรจุภายในไฮโดรเจล PKA0.5, PKA1.0 และ PKA2.0 ที่มีสารละลายยูเรี ย
เข้มข้น 0.02, 0.04, 0.08 และ 0.12 โมลาร์
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สรุปผล
ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ประสบความสาเร็ จในการเตรี ยมไฮโดรเจลดูดซึ มน้ ายิ่งยวดจากพอลิโพแทสเซี ยมอะคริ
เลตผ่านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ โดยใช้โพแทสเซียมเปอร์ ซัลเฟตเป็ นตัวริ เริ่ มปฏิกิริยา และใช้เม
ทิลีนบิสอะคริ ลาไมด์ (MBA) เป็ นสารเชื่อมขวาง วิเคราะห์โครงสร้ างทางเคมีดว้ ยเทคนิ ค FT-IR spectroscopy จาก
ผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของ MBA ส่ งผลต่อค่าการดูดซึ มน้ า ความสามารถในการกักเก็บน้ า และการดูด
ซึ มสารละลายยูเรี ยของไฮโดรเจลที่เตรี ยมได้ ทั้งนี้ เมื่อใช้สารเชื่อมขวางในปริ มาณมาก ทาให้โครงสร้างของไฮโดร
เจลยึดกันอย่างหนาแน่ น มีปริ มาตรที่ว่างภายในลดลง ส่ งผลให้การดูดซึ มน้ า ความสามารถในการกักเก็บน้ า และ
การดูดซึมสารละลายยูเรี ยมีค่าต่าลง โดยไฮโดรเจลโพแทสเซียมอะคริ เลตที่มีความเข้มข้นของสารเชื่อมขวางเท่ากับ
0.5 มิลลิโมล เป็ นไฮโดรเจลที่เหมาะสมสาหรับการนาไปประยุก ต์ใช้งานเป็ นวัส ดุ กักเก็ บน้ าสาหรั บใช้ใ นการ
เพาะปลูกพืช
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The bag development from Natural color Loincloth
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บทคัดย่อ
โครงการมหาวิ ท ยาลัย สู่ ต าบลสร้ า งรากแก้ว ให้ป ระเทศ ต าบลวัง ตะเคี ย น อ าเภอกบิ น ทร์ บุ รี จัง หวัด
ปราจีนบุรี โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวตั ถุประสงค์ที่จะนาองค์
ความรู ้ งานวิจยั และนวัตกรรมไปพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรท้องถิ่น โดยชุมชนเป็ นชาวอีสานที่มาสร้างถิ่นฐานใหม่
มีทกั ษะและฝี มือในการทอผ้า มีผลิตภัณฑ์ประจาท้องถิ่นคือผ้าขาวม้า จึงถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่ องการย้อมสี เส้นด้าย
ด้วยสี ธรรมชาติ จากนั้นออกแบบลวดลายผ้าขาวม้าตามสี ของพืชพรรณในท้องถิ่น เช่น ลายดอกตะเคียน ลายฝาง
ลายคราม เป็ นต้น และนามาทอเป็ นผืนผ้าเพื่อให้เกิดผ้าขาวม้าที่มีอตั ลักษณ์ของชุมชน และนามาแปรรู ปเป็ นกระเป๋ า
ที่มีรูปแบบ การตัดเย็บไม่ซบั ซ้อนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตเองได้ โดยคัดเลือกรู ปแบบด้วยการสอบถามความพึง
พอใจและลักษณะการใช้งานกระเป๋ าจากผ้าขาวม้า โดยรู ปแบบที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สุดคือรู ปแบบที่ 2 จาก 5
รู ปแบบ คือกระเป๋ าคล้องมือแต่งชายครุ ย เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยสร้างแบบและขึ้นตัวอย่างของ
กระเป๋ าด้วยผ้าดิบก่อนเพื่อให้รูปทรงของกระเป๋ าที่ออกแบบนั้นสมบูรณ์แบบที่สุด จากนั้นจึงจะเริ่ มตัดเย็บกระเป๋ าที่
ทาจากผ้าขาวม้า และนาไปถ่ ายทอดวิธีการผลิต เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอตั ลักษณ์ เพิ่มมูลค่าและคุณค่า สามารถ
เพิ่มรายได้ให้กบั ชาวบ้านในชุมชนได้มากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ผ้าขาวม้า สี ธรรมชาติ กระเป๋ า
Abstract
The objective of U2T Project: Wangtakian sub-district, Kabinburi district, Prachinburi province by Faculty
of Home Economics Techmology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi is apply knowledge,
research and innovation to develop potential local resources. This community is Isan people who relocated to settle
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down here. They have skills and craftsmanship in weaving. Their local product is loincloth. Therefore, the
knowledge of yarn dyeing with natural colors has been passed on to the villagers. Then the patterns and names of
loincloth have been designed according to the color of the local flora such as Takhian flower (Hopea odorata)
pattern, Fang ( Caesalpinia sappan Linn) pattern, Kram (Indigo) pattern. The local identity loincloth has been wove anf
made to bags with a simple sewing so that villagers can produce by themself. According to the results from the
satisfaction and utilities characteristics of bags to enhance product quality, the 2nd out of 5 styles of bag was chosen
which was a fringe bag. First, the prototype of a bag from calico has been created for fitting bag design to be perfect.
Then start sewing bags from loincloth. Last, teach the knowledge of production method to be a new product with
identity, adding value that can increase income for villagers in the community even more.
Keyword: Loincloth, Natural color, Bag
บทนา
เนื่ องด้วยสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าโควิด -19 ทาให้ตลาดแรงงานทัว่ โลกหยุดชะงัก
ปั ญหาแรงงานถูกเลิกจ้าง สถานประกอบการบางแห่ งต้องปรับลดอัตราจ้างลดน้อยลง ผูค้ นหลายล้านคนต้องตก
งานขาดรายได้ มีผลกระทบมากคือชาวบ้านเกษตรกร อาชีพเกษตรหยุดชะงักชาวบ้านขาดรายได้ จึงเกิดโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ขาวม้าเป็ นกระเป๋ า โครงงานอยูภ่ ายใต้โครงการมหาลัยวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ
(U2T) ตาบลวังตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จากการศึ กษาบริ บทเบื้ องต้นของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนที่ มีการจาหน่ ายผ้าขาวม้าเป็ นผลิ ตภัณฑ์หลักของ
ชุมชน ขาวม้าเป็ นรู ปแบบการทอมือมีการย้อมสี ดว้ ยสี สังเคราะห์ โดยการจาหน่ายเป็ นการจาหน่ายภายในจังหวัด
เท่านั้น ราคาต่อผืน 80-120 บาท สาหรับสมาชิกในกลุ่มได้ยึดอาชีพการทอผ้าเป็ นอาชีพรองจากการทานา ทาสวน
รับจ้าง เพียงเท่านั้น ปัจจุบนั ทางวิสาหกิจชุมชนยังไม่ได้มีรายได้ที่ระบุได้อย่างชัดเจน และประสบปัญหามีผา้ ขาวม้า
สาเร็จรู ปเตรี ยมจาหน่ายเป็ นจานวนมาก ทางคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์จึงเห็นความสาคัญของปัญหา และได้
ศึ ก ษาความต้องการของชุ ม ชน ท าให้เกิ ดแนวคิดในการยกระดับผลิ ตภัณฑ์ผา้ ขาวม้า ด้วยกระบวนการย้อมสี
ธรรมชาติซ่ ึ งเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ยงั ถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการออกแบบ การ
เลือกใช้สีตามเทรนด์ของแฟชัน่ และในงานวิจยั ฉบับนี้ จะเน้นเรื่ องการพัฒนาผ้าขาวม้าเป็ นผลิตภัณฑ์ประกอบการ
แต่งกาย ประเภทกระเป๋ าสตรี รู ปแบบคล้องแขน มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า เพื่อเป็ นอัต
ลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กบั ชุมชน ( พระครู วชั ระ สุ วรรณาทร. 2562) รวมถึงสร้างแนวคิดให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั ชุมชนได้ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติมาพัฒนาผืนผ้า ซึ่งสอดคล้องกับกระแสนิยม การใส่ ใจ
สิ่ งแวดล้อมและกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
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สิ่ งทอได้ต่อไป โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน สามารถ
เรี ยนรู ้และทาตามได้ง่ายเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการขายได้มากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ (Research Objective)
นาองค์ความรู ้ งานวิจยั และนวัตกรรมไปพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรท้องถิ่นโดยชุมชนเป็ นชาวอีสานที่มา
สร้างถิ่นฐานใหม่ มีทกั ษะและฝี มือในการทอผ้า มีผลิตภัณฑ์ประจาท้องถิ่นคือ ผ้าขาวม้า
กรอบแนวคิดการวิจัย (Research Framework)
บริบทชุมชน
ผลิตภัณฑ์ผา้ ขาวม้า ย้อมสี
สงเคราะห์ เปลี่ยนมาย้อมสี
ธรรมชาติ ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ต.วังตะเคียน อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

กระบวนการพัฒนา
1. หลักสูตรการย้อมสี ธรรมชาติ
2. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทกระเป๋ าสตรี
รู ปแบบคล้องแขน
2.รู ปแบบกระเป๋ า ประโยชน์การใช้งาน
3.มูลค่าการตลาด

ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ กระเป๋ าสตรี รูปแบบคล้องแขน
จากผ้าขาวม้าสี ธรรมชาติ
ถ่ายทอดความรู ้ผา่ นสื่ อออนไลน์ เพลตฟอร์ม YOUTUBE
ภายใต้โครงการ มหาลัยวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตาบลวัง
ตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
1. วัสดุอุปกรณ์
กระดาษสร้างแบบ
ผ้ากาวเจอร์ซี่
กรรไกรตัดผ้า
ดินสอ
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เข็มหมุด
ชอล์กสี
สายวัด
ลูกกลิ้ง/กระดาษกดรอย
ไม้บรรทัดนกแก้ว
ไม้บรรทัดสเกล
2. กระบวนการผลิตกระเป๋าผ้ าขาวม้าสีธรรมชาติ
2.1 ขั้นตอนการทาแบบตัดกระเป๋ าผ้าขาวม้าสี ธรรมชาติรูปแบบคล้องมือ มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
2.2.1ขีดเส้นกึ่งกลางกระเป๋ าโดยวัดวัดการริ มประดาษเข้ามา 17 ซม.และขีดเส้นตรงตามที่เราขีด
ตาแหน่งไว้ ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การสาธิตวิธีการสร้างแบบตัดกระเป๋ า
2.2.2 พับกระดาษตามเส้นที่ขีดไว้
2.2.3 ขีดกระดาษจากด้านล่างขึ้นมาประมาณครึ่ งนิ้ว
2.2.4 วัดกึ่งกลางกระเป๋ า 14 ซม.
2.2.5 ขีดเส้นสูง 45 ซม.
2.2.6 จากก้นกระเป๋ า วัดขึ้นไป 21 ซม.
2.2.7 สร้างสายกระเป๋ ากว้าง 7 ซม.และมียาว 21 ซม.
2.2.8 โค้งรัศมีกระเป๋ าให้มีความกว้าง 1นิ้วครึ่ ง
2.2.9 นาไม้บรรทัดนกแก้วมีโครงปาดกระเป๋ าด้านในอีกรอบ
2.2.10 ขีดเส้นอีกด้านให้กระเป๋ าด้านซ้ายสู งขึ้นมา 11 ซม. จากปากกระเป๋ า
2.2.11 ใช้กระดาษกดรอยลอกลายกระเป๋ าให้เต็มขึ้น ขีดที่กน้ ประเป๋ าและด้านข้าง
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2.2.12 เผื่อเย็บกระเป๋ าโดยรอบ 1 ซม.
2.2 วิธีการทาชายครุ ยสาหรับตกแต่งชายกระเป๋ า มีวิธีการดังนี้
2.2.1 กาหนดความยาวเท่ากับ 28 ซม.
2.2.2 กาหนดความกว้างเท่ากับ 5 ซม. ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การสาธิตวิธีการชายครุ ย
2.3 ขั้นตอนการวางผ้า เพื่อกาหนดแผนการตัดผ้า ดังแสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ขั้นตอนการวางผ้า
2.3.1 นาผ้าขาวมือที่อดั กาวเรี ยบร้อยจานวน 2 ชิ้น และผ้าขาวผ้าที่ไม่ได้อดั กาวจานวน 2 ชิ้น
2.3.2 นาผ้ามาวางประกบกันและวางแพทเทิร์นลงบนผ้าใช้เข็มหมุดกัดให้เรี ยบร้อย ทาเหมือนกัน
ทั้งชิ้นซับในและชิ้นนอก
2.3.3 ตัดผ้าตามแบบแพทเทิร์น
2.3.4 นากระดาษคาร์บอนแซกระหว่างชิ้นบนและชิ้นล่างทาการกดรอยตามแพทเทิร์น
2.4 ขั้นตอนการเย็บกระเป๋ า
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2.4.1 นาชิ้นกระเป๋ ามาเย็บประกบกัน วางผ้าด้านถูกกับด้านถูกชนกัน ทาทั้งชิ้นนอกและชิ้นซับใน
ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ขั้นตอนการตัดเย็บ
2.4.2 เย็บย้าปากกระเป๋ าด้านบนด้านล่างและรี ดแบะตะเข็บให้เรี ยบร้อยทั้ง 2 ชิ้น
2.4.3 นาชิ้นซับในและชิ้นตัวนอกมาประกบ วางด้านถูกกับด้านถูกชนกัน และเย็บตามเส้นที่กด
รอยให้เรี ยบร้อย
2.4.4 กลับผ้าเย็บกันเหลื่อมโดนรอบตะเข็บ
2.4.5 นาผ้ามาประกบกันและต่อสายกระเป๋ าโดยการต่อข้างนึงก่อนโดยการโอบสายข้างนึงไว้ และ
กลัดเข็มหมุดเพื่อล๊อคตะเข็บ
2.4.6 เย็บล็อคบริ เวณกด
2.4.7 นาชิ้นนอกมาเย็บประกอบทั้ง 2 ข้าง ชิ้นซับในและชิ้นนอก
2.4.8 นาชายครุ ยไปสอดระหว่างกลางตัวถุงกระเป๋ า และเย็บก้นกระเป๋ าให้เรี ยบร้อย ดังแสดงใน
รู ปที่ 6

รู ปที่ 6 ขั้นตอนการเย็บ
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2.4.9 เย็บทับคิ้ว
2.5 ขั้นตอนการเคาะชายครุ ย
2.5.1 นาเข็มหมุดค่อยๆดึงด้ายพุ่งออกทีละเส้น
2.5.2 ดึงไปเรื่ อยๆ ตามเกรนผ้า ให้มีความยาวประมาณ 1 นิ้ว ดังแสดงในรู ปที่ 7

รู ปที่ 7 ขั้นตอนการเคาะชายครุ ย
2.7 อั พ โ ห ล ด สื่ อ ก า ร ส อ น ผ่ า น เ พ ล ต ฟ อ ร์ ม อ อ น ไ ล น์ รู ป แ บ บ Youtube โ ด ย ใ ช้ URL :
https://www.youtube.com/watch?v=tpoJoEAKsy4 เป็ นคลิปความยาว 25.14 นาที ดังแสดงในรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 การอัพโหลดสื่ อการสอนผ่านเพลตฟอร์มออนไลน์ รู ปแบบ Youtube
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
การจัดทาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์อตั ลักษณ์ชุมชน เรื่ องมหาวิทยาลัยสู่ ตาบล สร้างราก
แก้วให้ประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู ้ งานวิจยั และนวัตกรรมไปพัฒนาศักยภาพ ทรัพ ยากรท้องถิ่น โดย
ชุมชนเป็ นชาวอีสานที่มาสร้างถิ่นฐานใหม่ มีทกั ษะและฝี มือในการทอผ้า มีผลิตภัณฑ์ประจาท้องถิ่นคือผ้าขาวม้า
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พัฒนาผ้าขาวม้าย้อมสี จากธรรมชาติ แทนการย้อมสี จากสารเคมี เพื่อให้ผูจ้ ดั ทาโครงการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดและดีมากยิ่งขึ้น ซึ่ งผลิตภัณฑ์ทาให้เกิดสิ นค้าแปลกใหม่ไปจากเดิมและทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจมาก
ยิง่ ขึ้น และยังสามารถนาผลผลิตของชาวบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ซึ่ งมีผลการดาเนิ นโครงการ ดังนี้ ผล
การพัฒนาผ้าขาวม้า การพัฒนาผ้าขาวม้า ด้วยใช้สีจากธรรมชาติ ซึ่ งสี ธรรมชาติที่เลือกนามาใช้ ได้แก่ สี เหลืองได้
จากใบหูกวาง สี ชมพูได้จากใบสัก แล้วก็แก่นไม้คือแก่นฝาง และสี น้ าตาลได้จากใบมะม่วง
ซึ่ งสารช่วยติดโดยจากผลการวิจยั แล้วจะแบ่งเป็ น 3 อย่าง มีเกลือ สารส้มและน้ าปูนใสที่ ให้ผลได้ดี ถ้า
ต้องการให้สีชดั จะใช้สารช่วยติดเป็ นเกลือถ้าต้องการให้สีออกมามีสดใส สว่างจะเป็ นสารส้มแทน แต่วา่ ถ้าอยากจะ
ให้เส้นด้ายหรื อว่าผ้าที่ออกมาเป็ นสี ตุ่น ๆ หน่อย ออกแนวสี เอิร์ทโทน เราก็จะใช้น้ าปูนใสเป็ นสารช่วยติด ตัวกลาง
นี้ จะเชื่อมน้ าสี กบั เส้นด้ายหรื อผ้า ให้สีติดทนนานอยู่กบั เส้นด้ายแล้วก็ผืนผ้า ซึ่งการที่ปรับเรื่ องการใช้สีธรรมชาติ
เพื่อลดการใช้สารเคมีที่จะเป็ น อันตรายทั้งต่อคน และสิ่ งแวดล้อม จึงเสริ มองค์ความรู ้ เรื่ องการ ย้อมสี ธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดความรู ้เดิมที่ชุมชน มีอยูแ่ ล้วเกิดเป็ นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้ผา้ ขาวม้าอีกด้วย และ
นามาตัดเย็บพัฒนาเป็ นกระเป๋ าสตรี รูปแบบคล้องมือ จากผ้าขาวม้าย้อมสี ธรรมชาติ ซึ่งสี ที่ใช้ก็จะเป็ นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ลวดลายที่ใช้ก็เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็ นกระเป๋ าที่ใช้ง่ายได้ทุกวัย ใส่ ของในชีวิตประจาวันได้ แล้วก็เพิม่
มูลค่าให้สินค้าโดยจากเดิมของชาวบ้าน สอดคล้องกับ Sukonthamanee P. (2562) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็ นแหล่ง
ผลิตผ้าทอมือที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ งของโลก เป็ นที่ยอมรับว่าคนไทยรุ่ นก่อนมีความสามารถและ
ถนัดในการทอผ้าไทย มีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ว่าคนไทยนิ ยมสวมใส่ เสื้ อผ้าของตนเอง สอดคล้องกับ มารุ ต อัม
รานันท์ (2542) กล่าวว่า โดยเฉพาะฝี มือแรงงานคนไทยในชนบทที่มีฝีมือการทอที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น
ผ้าทอที่ปรากฏในภูมิภาคต่างๆจะมีรูปแบบวิธีการที่ต่างกันออกไปทั้งวิธีการทอ การทาลวดลายและด้วยวิธีการแบบ
ต่างๆ รู ปแบบที่ปรากฏในงานทอผ้าของชาวบ้านในแต่ละท้องที่แต่ละกลุ่มก็จะมีรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
แต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปตามวิธีการผลิต ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจากขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ความเชื่ อทาง
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต ผสมผสานค่านิยมในสังคมที่สืบทอดมาจากชุมชนต้นกาเนิ ด ถือเป็ นงานหั ตถกรรมที่
สร้ างรายได้ให้แรงงานในชนบท ทั้งนี้ หากเน้นที่ คุณภาพ รู ปแบบ สร้ างความสากลให้มากขึ้น และส่ งเสริ มอัต
ลักษณ์ชุมชนในผืนผ้าจะยิง่ ช่วยส่ งเสริ มผ้าทอมือให้โดดเด่น สร้างงานหัตถกรรมให้เป็ นแฟชัน่ เกิดเอกลักษณ์และ
มูลค่าเพิ่มได้ การพัฒนาชุมชนเป็ นวิธีการพัฒนารู ปแบบหนึ่ งที่นามาใช้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หรื อพัฒนาชุมชน
และสังคมให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่สมาชิกชุมชนต้องการ โดยปรัชญาของการพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บน
ฐานของความเชื่อในศักยภาพหรื อขีดความสามารถของมนุษย์ ดังนั้นหลักการที่สาคัญของการพัฒนาชุมชนจึงเน้นที่
การให้โอกาสคนในชุมชนได้เกิดการเรี ยนรู ้ มีการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริ มความยุติธรรม และการมีส่วนร่ วมของคน
ในชุมชน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และกลวิธีในการพัฒนาโดยมีเป้าหมายสู งสุ ดคือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม
และความสุ ข พร้อมทั้งให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Jukkaphong Poungngamchuen and
Pahol Sakkatat, 2554)
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สรุปผล
ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์อตั ลักษณ์ชุมชน ชุมชน เรื่ องมหาวิทยาลัยสู่ ตาบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋ าผ้าขาวม้ารู ปแบบคล้องมือ และได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ YOUTUBE เป็ นการขยายองค์ความรู ้ที่ทนั สมัย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายถือเป็ นประโยชน์
แก่ ชุมชน สามารถนามาตัดเย็บเป็ นสิ นค้าประจาท้องถิ่ น เป็ นการสร้ างเอกลักษณ์ ให้เกิ ดลวดลายบนผืนผ้า เพื่อ
เป็ นอัตลักษณ์ และสร้ างมูลค่าเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ให้กับชุ มชน รวมถึ งสร้ างแนวคิดให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้กับ
ชุ ม ชนได้ใ ช้ว ตั ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ ม าพัฒ นาผื น ผ้า ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ กระแสนิ ย ม การใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้อ มและ
กระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระเป๋ าจากผ้าขาวม้าสี ธรรมชาติ นักวิจยั ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากการดาเนิน
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ ตาบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตาบลวังตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม หรื อ อว. ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่ มต้นจากวิกฤติการณ์
โควิค-19 ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศเป็ นอย่างมาก ภายใต้การดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนารู ปแบบกระเป๋ าให้มีขนาดที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการใช้งานที่หลากหลาย
ควรมีการกาหนดขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็ นต้น
2. ควรมีการปรับแบบตัดโดยใช้กระดาษแข็งเพื่อรองรับการทางานในรู ปแบบอุตสาหกรรม เป็ นการผลิตที่
สามารถทาซ้ าได้หลายครั้ง และการกาหนดสัญลักษณ์การตัดเย็บ
เอกสารอ้างอิง
กรมวิทยาศาสตร์บริ การ. (2560). ขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติ. http://otop.dss.go.th/index.php/home/26interesting-articles/124-2017-03-28-09-03-58
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ผ้าขาวม้า https://shorturl.asia/Ay9Qo
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ถ่ านกัมมันต์ จากผลไม้
Activated Carbon from Fruit
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาถ่านกัมมันต์จากผลไม้ที่ ส ามารถให้พ ลังงานความร้ อ น 2)
เปรี ยบเที ย บคุ ณ สมบั ติ ก ารใช้ ง านของถ่ า นกั ม มั น ต์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นกั บ ถ่ า นตามท้ อ งตลาด การผลิ ต ถ่ า น
กั ม มัน ต์ จ ากผลไม้ ตามแนวคิ ด มาจากการน าของเสี ย ที่ เ หลื อ จากพื ช ผลทางการเกษตรที่ มี จ านวนมาก
ในจังหวัดปทุมธานี มาเพิ่มมูลค่า โดยการนาผลไม้มาเผาให้ความร้อนเเบบไม่ใช้ออกซิเจน บดให้ละเอียดนาผงถ่าน
ผสมกับกาวแป้ งเปี ยกและน้ า ที่อตั ราส่ วน 3:1:0.5 อัดส่ วนผสมลงไปในเครื่ องอัดถ่าน และตัดให้ได้ตามขนาด ตาก
แดดเป็ นระยะเวลา 3-4 วัน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ถ่านกัมมันต์จากผลไม้ที่ให้ค่าพลังงานความร้อนมากที่สุด คือ ถ่านกัมมันต์จากเปลือก
ทุเรี ยน มีค่าเท่ากับ 6,378 ±30.6 Cal/g รองลงมา ถ่านกัมมันต์จากมังคุด มีค่าเท่ากับ 5,880±21.6 Cal/g และถ่านตาม
ท้องตลาด มีค่าเท่ากับ 3,726±64.1 Cal/g และ2) คุณสมบัติการใช้งานของถ่านกัมมันต์กบั ถ่านตามท้องตลาดมีความ
แตกต่างกัน โดยถ่านกัมมันต์มีค่าพลังงานความร้ อนสู ง มีความคงทน ไม่แตกหัก ไม่เลอะติดมือ และถ่านตาม
ท้องตลาด มีค่าพลังงานความร้อนต่า มีความเปราะ แตกหัก มีความเลอะติดมือ นอกจากนี้ ถ่านกัมมันต์จากผลไม้
จัดเป็ นพลัง งานทางเลื อกที่ น่า สนใจ สามารถนามาใช้ป ระโยชน์ จากวัส ดุ เ หลื อทิ้ ง เป็ นแนวทางที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อมอีกแนวทางหนึ่ง
คาสาคัญ: ถ่านกัมมันต์ ถ่านอัดแท่ง เปลือกผลไม้
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Abstract
The objective of this research was to : 1) to study to heat energy from fruit- activated carbon
and 2) to compare the functional properties of generated-activated carbon with market charcoal. Production of
activated carbon from fruit is based on the concept of using waste from agricultural crops that are abundant in
Pathum Thani province. To bring the fruit to burn anaerobic heat, firstly, grind it thoroughly. Then, mix the charcoal
powder with glue, paste, and water at a ratio of 3:1:0.5. Afterward, transfer the mixture into the charcoal press and
cut to the desired size. Lastly, dry it in the sun for 3-4 days.
The results shows that :1) the activated carbon from fruits that gives the most heat energy is durian peel
activated carbon which is equal to 6 , 3 7 8 ± 3 0 . 6 Cal/ g The value of activated carbon from mangosteen
is 5,880±21.6 Cal/g For the market charcoal, it is 3,726±64.1 Cal/g and 2) there is a difference between the
properties of activated carbon and charcoal on the market. The activated carbon has a high calorific value, is strong,
durable, and smears slightly. On the other hand, the market charcoal has low calorific value, brittleness, and smears
heavily. In addition, fruit-activated carbon is an interesting alternative energy source. It puts waste materials to
good use. This alternative approach is environmentally friendly.
Keywords: Generated Activated Carbon, Charcoal Briquette, Fruit Peel
บทนา
ประเทศไทยผลิ ตสิ นค้าเกษตรและส่ งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศทัว่ โลก และทาข้อตกลงการค้าเสรี
( FTA) 1 3 ฉ บั บ กั บ 1 8 ป ร ะ เ ท ศ คู่ ค้ า เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ผู ้ ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร อั น ดั บ ที่ 8 ข อ ง โ ล ก
ซึ่งในแต่ละปี การส่งออกสิ นค้าเกษตรสร้างรายได้เข้าสู่ ประเทศเป็ นจานวนมาก แม้วา่ ในปี ที่ผา่ นมา สถานการณ์การ
ส่ งออกสิ นค้า เกษตรของไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตสิ นค้าเกษตร และการส่ งออกสิ นค้าเกษตรของไทย ในไตรมาส
แรกของปี 2564 ไทยส่ งออกสิ นค้าเกษตรสู่ ตลาดโลก 5,748 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัว ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2563 (ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564) ในจังหวัดปทุมธานี มีตลาดสี่ มุม
เมืองและตลาดไทถือเป็ นตลาดปานกลางขนาดใหญ่ที่มีการสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร
จาหน่ ายผลไม้ไทยตามฤดูกาล เช่น มะม่วง มะขามหวาน สับปะรด มะละกอ มังคุด ทุเรี ยน เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่
สตรอว์เบอร์ รี เป็ นต้น จึงทาให้มีเศษผัก เปลือกผลไม้ที่เหลือทิ้งจากการบริ โภคกลายเป็ นขยะเกิดขึ้นจานวนมาก
ขยะจากเปลือกผลไม้เหล่านี้ มีความชื้ นสู งไม่เหมาะที่จะนาไปเผา จึงถูกนาไปทิ้งตามที่ต่าง ๆ ซึ่งหากไม่มีแผนการ
ด า เ นิ น ง า น ที่ เ ห ม า ะ ส ม จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ( ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม, 2564) ซึ่ ง เป็ นปั ญ หาที่ ส าคัญ ผูว้ ิ จัย จึ ง ได้น้อ มน าโครงการส่ ว นพระองค์ส่ ว นจิ ต รลดาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ตร รั ชกาลที่ 9 ได้แก่ เชื้ อเพลิ ง เขี ย ว
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เชื้ อเพลิ ง จากวัส ดุ เหลื อใช้จากการเกษตรเป็ นสิ่ ง ซึ่ ง โครงการส่ วนพระองค์ส วนจิ ตรลดา สนใจพัฒนาต่ อ จาก
เชื้อเพลิงแท่ง ซึ่ งผลิตจากแกลบบด เศษวัสดุเหลือ ใช้ ทั้งชานอ้อย เปลือกส้ม และผักตบชวาจากโครงการ กาจัดน้ า
เสี ย สามารถนามาผลิ ตเป็ นเชื้ อเพลิ ง เขีย ว สาหรั บใช้เป็ นแหล่งพลังงานได้ท้ งั สิ้ น (มูลนิ ธิมนั่ พัฒนา, 2565) ซึ่ ง
ปั จจุบนั พบว่าปริ มาณการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สู งสุ ดในรู ปแบบของพลังงานทดแทนที่สามารถนาไปผ่านกระบวนการเผาไหม้และแปรสภาพให้อยู่ในรู ปถ่าน
อัดแท่ง
พลั ง งานชี ว มวล (Biomass Energy) วัส ดุ ที่ อุ ด มด้ ว ยคาร์ บ อน ผลิ ต จากชี ว มวล หรื อสารอิ น ทรี ย์
ที่ยอ่ ยสลายได้จากธรรมชาติ หรื อวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสาปะหลัง ซัง
และต้นข้าวโพด มูลสัตว์ กากตะกอนของเสี ย เป็ นต้น แม้กระทัง่ มูลสัตว์นามาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละอากาศหรื อ จ ากัด อากาศให้เ ข้า ไปเผาไหม้น้อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง กระบวนการเผาไหม้น้ ี เรี ย กว่า
“การแยกสลายด้วยความร้อนหรื อกระบวนการไพโรไลซิส” ในสภาวะที่ ไม่มีออกซิเจนหรื อมีออกซิเจนน้อยมาก
(ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย, 2562) ถ่านกัมมันต์จากผลไม้จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่นาเอาวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ โดยนามาทดแทนไม้ ฟื น และถ่านวัสดุ เหลื อใช้พวกชี วมวลจากพืช หรื อของเหลื อทิ้งจากการเกษตร
สามารถเปลี่ยนรู ปให้เป็ นเชื้อเพลิงที่มีคุณค่าด้วยกระบวนการผลิตถ่านและการแปรรู ปถ่านเป็ นถ่านอัดแท่งหรื อก้อน
(Briquette) ปั จจุ บ ันถ่า นกัม มันต์จากผลไม้ จัดเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ใ ช้ใ นครั วเรื อน ในการประกอบอาหารประเภท
ปิ้ ง ย่าง หมูกระทะ ชาบู ฯลฯ และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารประเภทปิ้ ง ย่าง ให้ความสนใจเป็ นอย่าง
มากและเป็ นที่ ต้อ งการตามท้อ งตลาด เนื่ อ งจากให้ ค วามร้ อ นสู ง อย่ า งสม่ า เสมอ 7,000 กิ โ ลแคลอรี /กรั ม
มี ค วามคงทน ไม่ หั ก ง่ า ย ปลอดภัย ไม่ มี ส ารตกค้า งและไม่ ท าลายสุ ข ภาพ ไม่ แ ตกประทุ เ หมื อ นถ่ า นทั่ว ไป
ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน มีเถ้าน้อยกว่า 3% และร้อนนานกว่า 3 ชัว่ โมง ไม่เลอะติดมือ ซึ่งเมื่อเทียบกับถ่านก้อนที่ขายตาม
ท้ อ ง ต ล า ด แ ต่ ส่ ว น ใ ห ญ่ ยั ง ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ แ ก่ มี ค ว า ม เ ป ร า ะ แ ต ก หั ก ง่ าย
ติดไฟยาก ระยะเวลาเผาไหม้ส้ นั แตกประทุเป็ นสะเก็ดไฟ มีควัน เลอะติดมือ (อุกฤษฏ์ โข่ศรี , 2553)
จากข้ อ มู ล ท าให้ ผู ้วิ จั ย เห็ น ความส าคั ญ ดั ง กล่ า วในการศึ ก ษาถ่ า นกั ม มั น ต์ จ ากผลไม้ ที่ ส ามารถ
ให้ พ ลั ง งานความร้ อ น และคุ ณ สมบั ติ ก ารใช้ ง านของถ่ า นกั ม มั น ต์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นกั บ ถ่ า นตามท้ อ งตลาด
มีแนวความคิดที่จะแปรรู ปวัสดุที่เหลือใช้ตามท้องถิ่นมาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเป็ นพลังงานเชื้ อเพลิง โดยนามา
ผลิตเป็ นถ่านอัดแท่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์จากผลไม้จดั เป็ นพลังงานทางเลื อกที่ น่าสนใจ นอกจากนี้ การใช้
ประโยชน์ จ ากเปลื อ กทุ เ รี ย น เปลื อ กมัง คุ ด จัด เป็ นการใช้ป ระโยชน์ จ ากวัส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง แนวทางที่ เ ป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม เช่น การลดปริ มาณขยะจากเปลือกผลไม้ ลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็ นต้นเหตุของ
การเกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิ่มมีขีดความสามารถในการขยายเพื่อผลิตและจาหน่ายเชิงพาณิ ชย์และ
เป็ นการนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

2199

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาถ่านกัมมันต์จากผลไม้ที่สามารถให้พลังงานความร้อน
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบคุณสมบัติการใช้งานของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขึ้นกับถ่านตามท้องตลาด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาถ่านกัมมันต์จากผลไม้ที่สามารถให้พลังงานความร้อน
1. จั ด เตรี ยมผลไม้ ที่ ใ กล้ จ ะเน่ าเสี ยหรื อเปลื อ กผลไม้ ที่ เ หลื อ ทิ้ ง ในชุ ม ชน ตามท้ อ งตลาด
ในท้องถิ่น เพื่อจะใช้ในการเผาให้เป็ นถ่านกัมมันต์
2. บรรจุเปลือกผลไม้ที่จะทาเป็ นถ่านไว้ในถังด้านใน ปิ ดผาให้สนิ ท จากนั้นเผาให้ความร้อนเเบบไม่ใช้
ออกซิเจน ใช้เวลาเผาเป็ นระยะเวลา 3-4 ชัว่ โมง รอให้ถ่านเย็นตัวลง
3. ถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการเผามาบดให้ละเอียดโดยใช้เครื่ องบดถ่านเเบบมือหมุน จะได้ผงถ่านที่เนี ยน
ละเอียด จากนั้นนาผงถ่านมาร่ อนด้วยตะเเกรงจะได้ผงถ่านที่มีขนาดเท่า ๆ กัน และบรรจุอยู่ในภาชนะที่แห้งและ
ปิ ดสนิท
4. นาแป้งมันสาปะหลัง 1/3 ถ้วยตวง ผสมกับน้ า 100 กรัม คนส่ วนผสมให้เข้ากันเพื่อไม่ให้แป้งจับตัวกัน
เป็ นก้อน นาไปตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อน คนให้เข้ากันจนมีลกั ษณะเหนียวจับตัวกันเป็ นแป้งเปี ยก
5. ผงถ่ า นจากเปลื อ กทุ เ รี ยนและเปลื อ กมั ง คุ ด น ามาผสมกั บ แป้ งมั น และน้ าในอั ต ราส่ วน
โดยมวล คือ ถ่าน:แป้งมัน:น้ า 3:1:0.5 เพื่อช่วยให้ยดึ เกาะกันได้ดี
6. อัดส่ วนผสมถ่านกัมมันต์จากผลไม้ใส่ล งไปในเครื่ องอัดถ่าน ทาการอัดแท่งถ่านในรู ปแบบเย็น และตัด
เชื้อเพลิงออกเป็ นท่อน ๆ
7. นาถ่านกัมมันต์จากผลไม้ไปผึ่งแดด เป็ นระยะเวลา 3 วัน เพื่อลดความชื้ น และทาให้กอ้ นถ่านแข็งตัว
เกาะกันแน่น และในขณะตากแท่งเชื้อเพลิงให้ทาการกลับก้อนถ่าน เพื่อให้กอ้ นถ่านแห้งสม่าเสมอ และไม่เกิดการ
บิดงอ เมื่อเชื้อเพลิงแห้งดีแล้วบรรจุลงพลาสติกปิ ดให้แน่น

รู ปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์จากผลไม้
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ตอนที่ 2 เพือ่ เปรี ยบเทียบคุณสมบัติการใช้งานของถ่านกัมมันต์ที่สร้างขึ้นกับถ่านตามท้องตลาด
1. นาถ่านกัมมันต์จากเปลื อกผลไม้ที่สร้ างขึ้นและถ่านจากตามท้องตลาดมาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทาง
กายภาพและการใช้ประโยชน์ เช่น ค่าพลังงานความร้อน การแตกหัก ไม่เลอะติดมือ
1.1 ค่าพลังงานความร้อน โดยนาถ่านกัมมันต์แต่ละชนิ ดมา จานวน 1 กิโลกรัม นามาเผาให้ความร้ อน
จากนั้นนาเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ตรวจจับค่าพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นโดยให้ระยะห่างจากแหล่งกาเนิ ด
1 เมตร

ถ่านจากเปลือกมังคุด ถ่านจากเปลือกทุเรี ยน
รู ปที่ 2 การทดสอบค่าอุณหภูมิความร้อน

ถ่านตามท้องตลาด

1.2 การเลอะติดมือ ทดสอบโดยการนาถ่านแต่ละชนิ ดที่ผลิตขึ้นมาถูบริ เวณฝามือ จานวน 10 ครั้ง โดยการ
ออกแรงเท่า ๆ กัน

ถ่านจากเปลือกมังคุด

ถ่านจากเปลือกทุเรี ยน

ถ่านตามท้องตลาด

รู ปที่ 3 การทดสอบการเลอะติดมือ
1.3 ความคงทน ไม่แตกหัก ทดสอบโดยการนาถ่านแต่ละชนิดโดยปล่อยจากระดับความสู งจากพื้น 1 เมตร)

ถ่านจากเปลือกมังคุด ถ่านจากเปลือกทุเรี ยน
รู ปที่ 4 การทดสอบความคงทน ไม่แตกหัก
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากผลไม้ที่สามารถให้พลังงานความร้อน
พบว่ า ถ่ า นกั ม มั น ต์ จ าก ผลไม้ ส ามารถให้ ค่ า พลั ง งานความร้ อ นมากที่ สุ ด คื อ ถ่ า นกั ม มั น ต์
จากเปลือกทุเรี ยน มีค่าพลังงานความร้อน เท่ากับ 6,378 ±30.6 Cal/g รองลงมา คือ ถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด มี
ค่าพลังงานความร้อน เท่ากับ 5880±21.6 Cal/g และถ่านตามท้องตลาด มีค่าพลังงานความร้อน 3,726±64.1 Cal/g
ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าพลังงานความร้อนของถ่านกัมมันต์แต่ละชนิด
ชนิดของถ่านกัมมันต์

ค่าพลังงานความร้ อน (Cal/g)

ถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด

5,880±21.6

ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรี ยน

6,378 ±30.6

ถ่านตามท้องตลาด

3,726±64.1

2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณสมบัติการใช้งานของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขึ้นกับถ่านตามท้องตลาด
พบว่า คุณสมบัติการใช้งานของถ่านกัมมันต์ที่สร้างขึ้นกับถ่านตามท้องตลาด โดยถ่านกัมมันต์จากเปลือก
ทุเรี ยนและเปลือกมังคุด มี ค่าพลังงานความร้อนที่สูง เท่ากับ 6,378 ±30.6 Cal/g, 5,880±21.6 Cal/g ตามลาดับ มี
ความคงทน ไม่แตกหัก และไม่เลอะติดมือในขณะใช้งาน ส่ วนถ่านตามท้องตลาด มีค่าพลังงานความร้อนที่น้อย
กว่าถ่านกัมมันต์ เท่ากับ 3,726±64.1 Cal/g แตกหักเล็กน้อย เกิดคราบสี ดา เลอะติดมือจานวนมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าพลังงานความร้อน ความคงทน ไม่แตกหัก และการเลอะติดมือของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขึ้นกับ
ถ่านตามท้องตลาด
ค่าพลังงาน
ความร้ อน (Cal/g)

ความคงทน ไม่แตกหัก
(ความสู งจากพื้น 1 เมตร)

การเลอะติดมือ

ถ่านกัมมันต์จากมังคุด

5,880±21.6

ไม่แตกหัก

ไม่เลอะติดมือ

ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรี ยน

6,378 ±30.6

ไม่แตกหัก

ไม่เลอะติดมือ

ถ่านตามท้องตลาด

3,726±64.1

แตกหักเล็กน้อย

เกิดคราบสี ดา เลอะติด
มือจานวนมาก

ชนิดของถ่าน
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาถ่านกัมมันต์จากผลไม้ที่สามารถให้พลังงานความร้อนในการผลิตและอัดแท่งถ่านกัมมันต์
แป้ งมัน และน้ า ที่อตั ราส่ วนโดยมวล 3:1:0.5 พบว่า ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรี ยน มีค่าพลังงานความร้อน เท่ากับ
6,378 ±30.6 Cal/g ถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด เท่ากับ 5,880±21.6 Cal/g และถ่านตามท้องตลาด มีค่าอุณหภูมิ
ความร้อนเท่ากับ 3,726±64.1 Cal/g พบว่า ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรี ยน สามารถให้ค่าพลังงานความร้อนได้มาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 6,378 ±30.6 Cal/g ถ่านกัมมันต์จากผลไม้ เป็ นการนาเอาผลไม้ที่เหลือจากการบริ โภคในชุมชน
และตลาดในท้องถิ่นมาทาการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจนจนกลายถ่านกัมมันต์ บด และอัดเป็ นแท่งถ่านกัมมันต์ซ่ ึงเมื่อ
นามาทดสอบค่าพลังงานความร้อน จะเห็นได้ว่าถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรี ยนและเปลือกมังคุด มีค่าความร้อน
ใกล้ เ คี ย งกั น ซึ่ งมี ค่ า ความร้ อ นสู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน มผช. ที่ ก า หนดไว้ว่ า ถ่ า นอั ด แท่ ง จะต้ อ ง มี ค่ า
ความร้ อ นไม่ ต่ า กว่ า 5,000 กิ โ ลแคลอรี ต่ อ กิ โ ลกรั ม และส่ ว นค่ า ความร้ อ นของถ่ า นอัด แท่ ง ตามท้อ งตลาด
มีค่าความร้อนมีค่าความร้อนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มผช. และเชื้อเพลิงถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรี ยนและเปลือก
มังคุดให้ค่าพลังงานความร้อนที่สูงเนื่องจากค่าความร้อนของสันดาป (Heat Content or Combustion Value) ของชีว
มวลหรื อสารอินทรี ยช์ นิดต่าง ๆ ธาตุที่ให้ความร้อนในเนื้อไม้และชีวมวล ได้แก่ คาร์บอนและไฮโดรเจน เมื่อธาตุท้ งั
สองเกิดการสันดาปอย่างสมบูรณ์จะให้ค่า ความร้อน 7,900 แคลอรี /กรัม และ 34,000 แคลอรี /กรัม ตามลาดับ ส่ วน
คาร์บอนที่เกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์ จะให้ค่าความร้อนเพียง 2,100 แคลอรี /กรัม และถ่านที่มีค่าความร้อนของการ
สันดาปสู งถือว่าเป็ นถ่านที่มีคุณภาพดี แต่สาหรับการใช้ถ่านเพื่อการหุงต้มอาหารในครัวเรื อน (ฐานข้อมูลส่ งเสริ ม
และยกระดับ คุ ณ ภาพสิ น ค้า OTOP, 2565) สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของกิ ต ติ ภู มิ ศุ ภ ลัก ษณ์ ปั ญ ญา รวมพร นิ ค ม
และสุ ว ัฒ นา นิ ค ม. (2561) ได้ ก ล่ า วว่ า การผลิ ต ถ่ า นอั ด แท่ ง จากก้ อ นเชื้ อ เห็ ด ใช้ แ ล้ ว และเปลื อ กผลไม้
ได้แนวคิดจากการใช้ประโยชน์จากของเสี ยทางเกษตรกรรม เช่น ก้อนเชื้อเห็ดใช้แล้ว และเปลือกทุเรี ยน และมีการ
ทดสอบคุณสมบัติค่าความร้อนทางเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM และเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผล
การทดสอบ พบว่าถ่านอัดแท่งจากก้อนเชื้อเห็ดใช้แล้วผสมเปลือกทุเรี ยนในอัตราส่ วนผสม 2:8 มีค่าความร้อนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน มผช. ที่กาหนดไว้วา่ ถ่านอัดแท่งจะต้องมีค่าความร้อนไม่ต่ากว่า 5,000 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม และ
การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติการใช้งานของถ่านกัมมันต์ที่สร้างขึ้นกับถ่านตามท้องตลาด พบว่าถ่านกัมมันต์คุณสมบัติ
การใช้งานที่มากกว่าถ่านตามท้องตลาด เนื่ องจากถ่านกัมมันต์จากผลไม้สามารถให้ค่าพลังงานความร้ อนที่ สู ง
เท่ากับ 376.7-385.9 ๐C มีความคงทน แข็งแรง ไม่แตกหัก และไม่เลอะติดมือในขณะใช้งาน ส่วนถ่านตามท้องตลาด
มีค่าพลังงานความร้อนที่นอ้ ยกว่าถ่านกัมมันต์ เท่ากับ 360.5 ๐C มีความเปราะ แตกหักง่าย เกิดคราบสี ดา เลอะติดมือ
จ านวนมาก สอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของรอกี เ ยาะ สา และฮาลี เ มาะ ฮู ลู . ( 2554). ได้ ก ล่ า วว่ า ปริ มาณน้ า
ที่เหมาะสมและสมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น โดยทดลองพบว่าค่าความจุความ
ร้อนที่เหมาะสมของถ่านเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 1.002 ± 0.109 Cal/kg °C ที่ อตั ราส่ วนของน้ าต่อแป้ งมันสาปะหลัง
เท่ากับ 2 โดยน้ าหนัก ค่าความหนาแน่ นมี ค่า เฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.7×10-4 kg/m3 ที่ อตั ราส่ วนของน้ า ต่อแป้ ง มัน
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สาปะหลัง เท่ากับ 2 โดยน้ าหนัก ค่าสภาพการแตกหัก เฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 0.132 Pa ที่อตั ราส่ วนของน้ าต่อแป้งมัน
สาปะหลัง เท่ากับ 2 โดยน้ าหนัก ค่าอัตราการเผาไหม้ที่ใช้เวลาเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 65 นาที ที่อตั ราส่ วนของน้ า ต่อ
แป้ งมันสาปะหลังเท่ากับ 2.5 โดยน้ าหนัก โดยถ่านอัดแท่งที่อตั ราส่ วนของน้ าต่อแป้ งมันสาปะหลังเท่ากับ 2โดย
น้ าหนัก เหมาะสมที่สุด จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถนาขยะจากเปลือกผลไม้ นาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ได้แก่ เปลือกทุเรี ยน เปลือกมังคุด ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าได้ ถ่านกัมมันต์จากผลไม้
จัดว่าเป็ นเชื้อเพลิงที่มีศกั ยภาพ นอกจากจะทาให้เกิดใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง (Waste Utilization) แล้ว ยังเป็ น
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการขยายเพื่อผลิตและจาหน่ายเชิงพาณิ ชย์และเป็ นการนามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ในด้านอื่น ๆ เช่น ความหนาแน่น ความชื้น สาร
ระเหย เถ้า เป็ นต้น
2. ควรศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง
กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา รวมพร นิคม และสุวฒั นา นิคม. (2561). การผลิตถ่ านอัดแท่ งจากก้ อนเชื ้อเห็ดนางฟ้าที่
ใช้ แล้ วและเปลือกผลไม้ The production of charcoal briquette by used mushroom loaf and fruit rind
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั , คณะอุตสาหกรรมเกษตร. ชุดโครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ปี งบประมาณ 2560.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. (2564). มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย. https://www.pcd.
go.th/garbage
ฐานข้อมูลส่งเสริ มและยกระดับคุณภาพสิ นค้า OTOP. (2565) คุณสมบัติของถ่ านอัดแท่ ง.[ระบบออนไลน์].
http://otop.dss.go.th/index.php/en/knowledge/informationrepack/344-2019-12-24-03-18ข
08?showall=&start=4
ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย. (2562). การผลิตถ่ านชีวภาพและแนวทางการใช้ ประโยชน์ . https://erp.mju.ac.th/acticle
Detail.aspx?qid=1072
มูลนิธิมนั่ พัฒนา. (2565). โครงการส่ วนพระองค์ สวนจิตรลดา (พ.ศ. 2504). http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royallyinitiated-projects.
รอกีเยาะ สา และฮาลีเมาะ ฮูลู. (2554). ถ่ านอัดแท่ งจากวัสดุเหลือใช้ ในท้ องถิ่น [วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์
บัณฑิต]. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
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ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2564). การส่ งออกสิ นค้ าเกษตรของไทยกับประเทศคู่ FTA ไตร
มาสแรกปี 2565. https://api.dtn.go.th/files/v3/60b707f7ef41408df1294252/download.
อุกฤษฏ์ โข่ศรี . (2565). ถ่ านอัดแท่ ง. http://www.clinictech.ops.go.th/online/pages/ techlist_display.asp?tid=384.
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การทดแทนแป้งมันสาปะหลังด้วยแป้งกล้วยในเม็ดไข่ มุก
Substituting Tapioca Starch with Banana Starch in Bubble Pearl
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้ อสัมผัสของเม็ดไข่มุกแป้ งกล้วย และเม็ดไข่มุกในท้องตลาด ศึกษา
ชนิดของแป้งกล้วยที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุก ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
ชานมไข่มุกแป้ งกล้วย และเม็ดไข่มุกในท้องตลาด กล้วยที่ศึกษาได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม และกล้วยไข่ อัตรา
ส่วนผสมของเม็ดไข่มุกจากแป้งกล้วยที่ศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง ได้แก่ 20 ต่อ 80 ค่าชี้ผลในการศึกษา
ได้แก่ ลักษณะปรากฏของเม็ดไข่มุก สี กลิ่น รสชาติ และเนื้ อสัมผัสของเม็ดไข่มุก ผลการศึกษาพบว่า ความเหนี ยว
ความหนึ บ และความทนทานต่อการเคี้ยวของเม็ดไข่มุกแป้ งกล้วย จะมีค่าน้อยกว่าเม็ดไข่มุกในท้องตลาดที่ใช้แป้ ง
มันสาปะหลังเพียงอย่างเดียว ด้านลักษณะปรากฏและสี ของเม็ดไข่มุกในท้องตลาดได้รับคะแนนในระดับที่มากกว่า
เม็ดไข่มุกแป้ งกล้วยทุกชนิ ด แต่ดา้ นกลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมมีคะแนนในระดับเดียวกันกับ
เม็ดไข่มุกแป้ งกล้วยทั้ง 3 ชนิ ด ข้อดีของการใช้แป้ งกล้วยน้ าว้าทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง ได้แก่ ในด้านราคา และ
ด้านผลผลิต กล้วยน้ าว้ามีราคาถูก มีผลผลิตภายในประเทศไทยมากกว่ากล้วยหอม และกล้วยไข่ ดังนั้นแป้ งกล้วย
น้ าว้าจึงเหมาะสมที่สุดในการทดแทนแป้ งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุก ทั้งในด้านลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้าน
ราคา และด้านผลผลิต
คาสาคัญ: แป้งมันสาปะหลัง แป้งกล้วย เม็ดไข่มุก
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Abstract
The objective of this research was to study the texture of banana flour pearls and pearls in the market. This
studies suitable banana types to replace tapioca starch in pearls as well as delete the satisfaction of the tasters
towards the banana flour bubble tea and pearls in the market. The bananas studied are Kluay Nam Wa, Kluay Hom
and Kluay Khai. The mixture ratio of banana starch pearls delete as a substitute for tapioca starch is 20:80. The
parameters investigated are pearl appearance, color, smell, taste and texture of pearls. The results shows that
adhesiveness, gumminess and chewiness of banana flour pearl is less than the pearls in the market is use only
tapioca flour. Appearance and the color of the pearls in the market was rated on a higher level than all the banana
flour pearls, but the smell, taste, texture, and overall liking are rated at the same levels as the three types of banana
flour pearls. The advantage of using Kluay Nam Wa instead of tapioca starch is in terms of price and productivity.
There is more of this variety in Thailand than Kluay Hom and Kluay Khai. Therefore, Kluay Nam Wa flour is most
suitable to replace tapioca starch in pearls both in terms of sensory characteristics, price, and productivity.
Keywords: Tapioca starch, Banana starch, Bubble pearl
บทนา
ไข่มุกหรื อทาปิ โอกา (tapioca) มีที่มาจากคาว่า “tipi’óka” ซึ่ งเป็ นภาษาพื้นเมือง Tupi-Guarani ในประเทศ
แถบอเมริ กาใต้ มีความหมายว่า การตกตะกอน ซึ่ งการตกตะกอนนี้ เกิดขึ้นในกระบวนการ แปรรู ปมันสาปะหลัง
โดยทาปิ โอกา มีลกั ษณะเป็ นเม็ดเล็ก ๆ และมันก็คือเม็ดไข่มุกที่รู้จกั กันอย่างดี เม็ดไข่มุกเกิดจากกระบวนการแปรรู ป
มันสาปะหลังโดยการนาแป้งมันสาปะหลังมาทาให้ร้อน เคี่ยวกับน้ าตาลและน้ าในหม้อเล็ก ๆ จากนั้นหัน่ แป้งที่เคี่ยว
เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ ปั้ นให้เป็ นก้อนกลม ๆ ออกมาเป็ นเม็ดไข่มุกมันสาปะหลัง นอกจากนี้ ยงั สามารถเปลี่ ยนสี และรส
สัมผัสของเม็ดไข่มุกได้โดยการเติมน้ า น้ าตาล หรื อสี ผสมอาหารต่าง ๆ อีกด้วย เนื่ องจากวัตถุดิบของเม็ดไข่มุก
ได้มาจากหัวมันสาปะหลัง จึงอาจกล่าวได้ว่า เม็ดไข่มุกนั้นเกือบจะเป็ นคาร์ โบไฮเดรต 100% ดังนั้น จึงปราศจาก
ไขมันและโปรตีน โดยเม็ดไข่มุกมันสาปะหลังแห้ง 152 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 544 แคลอรี ซึ่งประกอบด้วย
คาร์ โบไฮเดรต 135 กรัม ไขมัน 0 กรัม และโปรตีน 0 กรัม (นิ ตยา สุ ทธิ กุล, 2564) เพราะในหัวมันสาปะหลังไม่ มี
ส่ วนประกอบของกลูเทนเลย จึงมักถูกใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตอาหารบางอย่างที่ไม่ตอ้ งการกลูเทน แต่ได้สัมผัส
และความนุ่มชุ่มชื้นคล้ายกับใส่ กลูเทนลงไป โดยทัว่ ไปมันสาปะหลังไม่ได้มีผลต่อร่ างกายหรื อสุ ขภาพในทางลบ
ส่ ว นมากหากจะมี ผ ลต่ อ ร่ า งกายในทางลบก็ อ าจมาจากกระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม่ ไ ด้คุ ณภาพ เนื่ อ งจากในหัวมัน
สาปะหลังสดนั้นประกอบไปด้วยสารประกอบที่ เป็ นพิษเรี ยกว่า ลิ นามาริ น (Linamarin) ซึ่ งสามารถเปลี่ยนเป็ น
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ในร่ างกายและอาจทาให้เกิดพิษไซยาไนด์ ซึ่งส่งผลต่อการทางานของระบบหัวใจ หลอดเลือด
และการหายใจได้ อย่างไรก็ต ามในกระบวนการแปรรู ปมันสาปะหลังที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพก็มีข้ นั ตอนใน
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การกาจัดลินามาริ นออกไป จึงไม่ก่อให้เกิดผลต่อร่ างกายของผูบ้ ริ โภค แป้ งมันสาปะหลังซึ่ งเป็ นวัตถุดิบของเม็ด
ไข่มุก นอกจากถูกนามาใช้เป็ นส่ วนประกอบของขนม ดังเช่ น เม็ดไข่มุกหรื อพุดดิ้ งแล้ว ในปั จจุ บนั ยังถูกนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย เช่น ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ซ่ ึงทามา
จากยางไม้ (เรซิน) ของมันสาปะหลัง (ณัฐวุฒิ รอดเกษม, 2563)
แป้ งกล้วยเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนากล้วยน้ าว้าดิบมาแปรรู ปเป็ นแป้ ง เพื่อเป็ นการถนอมอาหารและ
สามารถนาไปเป็ นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ขนมไทย (วิจิ
ตรา เหลียวตระกูล และคณะ, 2563) แป้ง กล้วยจะมีกลิ่นเฉพาะตัว มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีรวมตัวกับน้ าได้ดี คือ
เมื่อได้รับความร้อนจะพองตัวใส เมื่อปล่อยให้เย็นจะเกิดลักษณะคล้ายวุน้ เนื่องจากเป็ นแป้งที่มีอะไมโลสสู ง จึงทา
ให้มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะนามาทดแทนแป้ งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบได้ดี บางชนิ ดของผลิตภัณฑ์สามารถ
ทดแทนได้สูงถึงร้อยละ 80 โดยคุณภาพของแป้ งกล้วย จะขึ้นอยู่กบั กรรมวิธีการผลิต ความสะอาด และความสุ ก
ของกล้วยเป็ นสาคัญ กล้วยดิบจะมีปริ มาณแป้ งและแทนนิ นสู ง ปริ มาณน้ าตาลน้อย การสุ กของกล้วยทาให้คุณค่า
ทางอาหารเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแป้ง แป้งกล้วยที่ผลิตโดยกรรมวิธีอบแห้ง หรื อผึ่งแดดจนแห้งที่อุณหภูมิ 55
– 60 องศาเซลเซี ยส สี ของแป้ งที่ได้จะไม่ขาวเหมือนแป้ งจากธัญพืชประเภทหัว เนื่ องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการ
ฟอกสี เมื่ อนาไปเป็ นส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์ขนมอบหรื อขนมไทย ผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ ได้จะมี สีค่อนข้างคล้ า ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะพึงพอใจมากกว่าใช้แป้ งกล้วยที่ผ่านกระบวนการฟอกสี ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มีลกั ษณะทางกายภาพดี
จัดเป็ นอาหารสุ ขภาพ (วลัย หุ ตะโกวิท และ ดวงแข สุ ขโข, 2558) ขนมไทยแต่โบราณมีรสชาติและลักษณะไม่
แตกต่างกันมากนัก เครื่ องปรุ งหลักที่สาคัญ คือ แป้ง น้ าตาล มะพร้าว และไข่ เรี ยกชื่อขนมแตกต่างกันตามวัตถุดิบที่
ใช้ รู ปร่ าง และรสชาติ ขนมไทยในปั จจุบนั มีการใช้เครื่ องทุ่นแรงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ ว อีกทั้งยังมีการดัดแปลงใช้
วัตถุดิบชนิ ดอื่ นมาเสริ มหรื อทดแทนวัตถุดิบเดิ ม เพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่มีรสชาติ กลิ่ นหอม และคุณค่าทาง
โภชนาการสู งขึ้น และยังเป็ นการส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบภายในประเทศให้เกิดประโยชน์มากขึ้น (วไลภรณ์ สุ ทธา,
2558)
จากข้อมูลทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นความสาคัญดังกล่าวและนาแนวคิดการทดแทนแป้งมันสาปะหลังด้วยแป้งกล้วย
ในเม็ดไข่มุก เนื่องจากยังพบงานวิจยั ค่อนข้างน้อย เพื่อเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ โภคได้บริ โภค
ไข่มุกเพื่อสุขภาพที่ไม่ส่งลเสี ยต่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตจากการแปรรู ปผลผลิต
ทางเกษตรโดยการนามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

รู ปที่ 1 ผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุก
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รู ปที่ 2 ขนมอบจากแป้งกล้วย

รู ปที่ 3 ขนมไทยจากแป้งกล้วย

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาเนื้อสัมผัสของไข่มุกแป้งกล้วย และไข่มุกในท้องตลาด
2. เพื่อศึกษาชนิดของแป้งกล้วยที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชานมที่ใช้ไข่มุกแป้งกล้วย และไข่มุกในท้องตลาดเพื่อศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การเตรี ยมแป้งกล้วยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม และกล้วยไข่ โดยนากล้วยดิบ
แต่ละชนิดมาตัดแยกเป็ นผล แล้วล้างด้วยน้ าให้สะอาด จากนั้นปอกเปลือกและสไลด์เป็ นชิ้นบาง ๆ แช่ในน้ าผสมน้ า
มะนาวอัตราส่ วน น้ า 1,500 cc ต่อน้ ามะนาว 20 cc เป็ นเวลา 30 วินาที
2. นาขึ้นผึ่งให้สะเด็ดน้ านาไปอบในเครื่ องอบผลไม้แห้งแบบ 5 ชั้น อุณหภูมิ 55 องศา เวลาในการอบ 3
ชัว่ โมง จนแห้งกรอบ
3. นาไปกล้วยที่อบจนแห้งกรอบแล้วมาบดเป็ นผงแป้งแล้วร่ อนผ่านตะแกรงร่ อน ขนาดรู
ตะแกรง เบอร์ 30/60 นาส่ วนที่บด ไม่ละเอียดออก จากนั้นบรรจุแป้งกล้วยลงในภาชนะปิ ด

รู ปที่ 4 สไลด์กล้วยเป็ นแผ่นบางๆ

รู ปที่ 5 แผ่นกล้วยอบแห้งจนกรอบ
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ตอนที่ 1 ศึกษาเนื้ อสัมผัสของไข่มุกแป้งกล้วย และไข่มุกในท้องตลาด
1. เตรี ยมแป้งกล้วยทดแทนมันสาปะหลังในอัตราส่วนแป้งกล้วยต่อแป้งมันสาปะหลัง 20 ต่อ
80 ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่ศึกษาเบื้องต้นว่ามีความเหมาะสม มี 3 สู ตร ได้แก่ สู ตรแป้ งกล้วยน้ าว้า แป้ งกล้วยหอม และ
แป้งกล้วยไข่ รู ปที่ 8 แสดงไข่มุกที่ทาจากส่วนผสมของแป้งกล้วย และไข่มุกจากท้องตลาด
2. นาไข่มุกทุกชนิดมาทดสอบทางเนื้อสัมผัสด้วยวิธี Texture Profile Analysis (ธัญญาภรณ์
ศิริเลิศ, 2550 , Civille, G.V. and Szczesniak, S, 1973) และวิเคราะห์ผล ซึ่ งการทดสอบเนื้ อสัมผัสของไข่มุก ด้วย
เครื่ อ ง Texture Analyzer ใช้หั ว กดรุ่ น P/36R 36 mm DIA ALUMINIUM RADIUSED AACC วัด ค่ า ความแข็ ง
(Hardness) ความเหนี ยว (Adhesiveness) ความหนึ บ (Gumminess) และความทนทานต่อการเคี้ย ว (Chewiness)
(Bourne, M.C, 1978)

รู ปที่ 7 เครื่ องทดสอบเนื้ อสัมผัส
ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของแป้งกล้วยที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุก
1. นาไข่มุกแป้งกล้วยและไข่มุกในท้องตลาดมาเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น วัดค่า
ความแข็ง ความเหนียว ความหนึบ และความทนทานต่อการเคี้ยว
2. นาไข่มุกแป้งกล้วยและไข่มุกในท้องตลาดทดสอบความพึงพอใจจากผูท้ ดสอบชิม โดย
เปรี ยบเทียบลักษณะต่าง ๆ เช่น สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม
ตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผูท้ ดสอบชิมที่มีต่อไข่มุกแป้งกล้วยและไข่มุกในท้องตลาด
1. ผูท้ ดสอบชิมชานมไข่มุกในท้องตลาด และชานมไข่มุกแป้งกล้วยแต่ละชนิด ประเมินความ
พึงพอใจ โดยที่ไม่บอกว่าชานมไข่มุกที่ชิมไปในแต่ละครั้งมีไข่มุกชนิดใด และให้ผทู ้ ดสอบชิมจิบน้ าก่อนชิมชานม
ไข่มุกแก้วถัดไป
2. ผูท้ ดสอบชิมทาแบบประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมของไข่มุกทั้งหมดทุกชนิด ระดับความพึงพอใจมีอยู่ระดับ 1-5 เรี ยงจาก
พึงพอใจน้อยที่สุดไปหามากที่สุด
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ผลการศึกษา
1. ผลการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของไข่มุกด้วยวิธี Texture Profile Analysis (TPA) พบว่า
รู ป ที่ 8 การทดสอบเนื้ อ สั ม ผัส ของไข่ มุ ก แป้ ง กล้ว ยทั้ง 3 ชนิ ด และไข่ มุ ก ในท้อ งตลาดด้ว ยวิ ธี Texture Profile
Analysis (TPA) ค่าความแข็งของไข่มุกแป้ งกล้วยน้ าว้า แป้ งกล้วยหอม แป้ งกล้วยไข่ และไข่มุกจากท้องตลาดมีค่า
เท่ากับ 33.065, 42.675, 31.409 และ 38.957 นิ วตันตามลาดับ ค่าความหนึ บของไข่มุกแป้ งกล้วยน้ าว้า แป้ งกล้วย
หอม แป้งกล้วยไข่ และไข่มุกจากท้องตลาดมีค่าเท่ากับ 18.796, 25.348, 16.79 และ 26.063 นิวตันตามลาดับ ค่าความ
ทนทานต่อการเคี้ยวของไข่มุกแป้ งกล้วยน้ าว้า แป้ งกล้วยหอม แป้ งกล้วยไข่ และไข่มุกจากท้องตลาดมีค่าเท่ากับ
15.509, 15.921, 13.189 และ 24.465 นิวตัน ตามลาดับ จากการศึกษาพบว่า ความหนึบและความทนทานต่อการเคี้ยว
ของไข่มุกแป้ งกล้วยจะมีค่าน้อยกว่าไข่มุกในท้องตลาดที่ใช้แป้ งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียว เนื่ องจากไข่มุกใน
ท้องตลาดมีการใช้สารโพรพิลีนไกลคอลอัลจิเนตที่เป็ นสารเพิ่มความคงตัว และความข้น นอกจากนี้ ยงั มีสารคาร์
บอกซี เมทิลเซลลูโลส เพิ่มค่าคงตัวความหนื ดและช่วยยึดจับอีกเหตุผลที่ทาให้ไข่มุกผสมแป้ งกล้วยมีเนื้ อสัมผัสไม่
เทียบเท่าไข่มุกจากแป้งมันสาปะหลังล้วน คือแป้งกล้วยจะมีความหนัก และกากใยสูงกว่าแป้งมันสาปะหลัง ดังรู ปที่
9 - 11 และตารางที่ 1

(ก)

(ข)
(ค)
ก. เม็ดไข่มุกจากแป้งกล้วยน้ าว้า ข. เม็ดไข่มุกจากแป้งกล้วยไข่
ค. เม็ดไข่มุกจากแป้งกล้วยหอม ง. เม็ดไข่มุกจากท้องตลาด
รู ปที่ 8 เม็ดไข่มุกจากแป้งกล้วยและเม็ดไข่มุกจากท้องตลาด
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ค่าความแข็ง (N)
60

b

50
40

a

b

42.675

38.957

a

33.062

31.409

30
20
10
0

รู ปที่ 9 กราฟแสดงชนิดของแป้งกล้วยกับค่าความแข็ง ( ab อักษรที่แตกต่าง กันในแต่ละชุดการทดสอบแสดงว่าค่า
ความแข็งมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05)
ค่าความหนึบ (N)

40
30
20

a

b

b

25.348

26.063

a

18.796

16.79

10
0

รู ปที่ 10 กราฟแสดงชนิดของแป้งกล้วยกับค่าความหนึบ ( ab อักษรที่แตกต่าง กันในแต่ละชุดการทดสอบแสดงว่า
ค่าความหนึบมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05)
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ค่าความทนทานต่อการเคีย้ ว (N)

30

b
24.465

20

a

a

15.509

15.921

a
13.189

10
0

รู ปที่ 11 กราฟแสดงชนิ ดของแป้งกล้วยกับค่าความทนทานต่อการเคี้ยว ( ab อักษรที่แตกต่าง กันในแต่ละชุดการ
ทดสอบแสดงว่าค่าความทนทานต่อการเคี้ยวมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05)
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเนื้ อสัมผัสของไข่มุกแป้งกล้วยทั้ง 3 ชนิด และไข่มุกในท้องตลาดด้วยวิธี Texture Profile
Analysis (TPA)
ค่าลักษณะเนื้อสัมผัส
ชนิดของเม็ดไข่มุก

ไข่มุกแป้งกล้วยน้ าว้า
ไข่มุกแป้งกล้วยหอม
ไข่มุกแป้งกล้วยไข่
ไข่มุกในท้องตลาด

ค่าความแข็ง
(Hardness)
N (นิวตัน)

ค่าความเหนียว
(Adhesiveness)
g.sec (กรัม วินาที)

33.06 ± 5.983

-91.836

± 54.570

18.796

± 4.266

15.509

-106.271

± 34.135

25.348

± 5.273

15.921 ± 3.799

-47.828

± 18.334

16.790 ± 0.896

13.189

± 2.391

-27.612

± 7.405

26.063 ± 4.06

24.465

± 3.957

42.675

± 9.159

31.409 ± 2.195
38.957 ± 5.199

ค่าความหนึบ (Gumminess)
N (นิวตัน)

ค่าความทนทาน
ต่อการเคีย้ ว
(Chewiness)
N (นิวตัน)

± 4.374

2. ผลการศึ ก ษาชนิ ด ของแป้ ง กล้ว ยที่ เ หมาะสมในการทดแทนแป้ ง มัน ส าปะหลังในเม็ด ไข่ มุ ก จาก
การศึกษาพบว่า แป้ งกล้วยน้ าว้าเหมาะสมที่สุดในการทดแทนแป้ งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุก เนื่ องจากเม็ดไข่มุก
แป้ งกล้วยน้ าว้าได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผูท้ ดสอบชิมในระดับเดียวกันกับเม็ดไข่มุกแป้งกล้วยหอม และเม็ด
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ไข่มุกแป้ งกล้วยไข่ และกล้วยน้ าว้าอุดมไปด้วยเส้นใย กากอาหาร วิตามิน และแร่ ธาตุนานาชนิ ดที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย มีราคาถูก ผลผลิตเยอะ เป็ นกล้วยที่ปลูกง่าย และเกษตรกรปลูกมากที่สุดในประเทศไทย
3. ผลความพึงพอใจที่มีต่อชานมที่ใช้ไข่มุกแป้งกล้วย และไข่มุกในท้องตลาดจากการศึกษา
พบว่า ด้านลักษณะปรากฏ ไข่มุกในท้องตลาดมีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด เพราะใช้เครื่ องจักรในการขึ้นรู ป
เป็ นเม็ด จึงได้ไข่มุกที่ออกมามีขนาด และรู ปร่ างใกล้เคียงกันทุกเม็ด แต่ไข่มุกแป้ งกล้วยทุกชนิ ดขึ้นรู ปด้วยการปั้ น
มือ ลักษณะปรากฏจึงไม่เหมือนกันทุกเม็ด ด้านสี ไข่มุกแป้ งกล้วยทั้ง 3 ชนิ ด มีสีที่คล้ายกันคือสี น้ าตาลคาราเมล
และไข่มุกในท้องตลาดมีสีดาน้ าตาล ความพึงพอใจด้านสี ที่ออกมานั้นอาจขึ้นอยู่กบั สี ไข่มุกที่ผทู ้ ดสอบชิมพบเห็น
เป็ นประจา ซึ่งส่ วนใหญ่ในประเทศไทยเป็ นสี ดาน้ าตาลเหมือนสี ของไข่มุกในท้องตลาดที่พวกเรานามา ส่ วนสี ที่พบ
ได้รองลงมาได้แก่ สี น้ าตาลคาราเมล สี เหลืองทอง และอื่น ๆ ด้านกลิ่น ไข่มุกในท้องตลาดได้รับคะแนนมากที่สุด
เพราะมีการแต่งกลิ่ นคาราเมล ซึ่ งแตกต่างกับไข่มุกแป้ งกล้วยที่ไม่ได้แต่งกลิ่นเพิ่มเติม จะมีเพียงกลิ่นอ่อนๆของ
น้ าตาลทรายแดงเท่านั้นและไม่มีกลิ่นกล้วย ถึงจะเป็ นเช่นนั้นคะแนนของไข่มุกในท้องตลาด และไข่มุกแป้ งกล้วย
ทุกชนิดก็ใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับเดียวกัน คือ 4.15 - 4.30 คะแนน ด้านรสชาติ ไข่มุกทุกชนิดมีรสชาติค่อนข้าง
จืด หวานไม่มาก ซึ่งไข่มุกที่ได้รับคะแนนด้านรสชาติมากที่สุดคือไข่มุกในท้องตลาด เพราะเป็ นไข่มุกที่ถูกคิดค้น
ปรับเปลี่ยนรสชาติให้ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ ตามระยะเวลาการสั่งสมประสบการณ์ของผูค้ า้ ด้านเนื้ อสัมผัส ไข่มุกทุกชนิ ด
ได้รับคะแนนใกล้เคียงกันมาก คือ 4.20 - 4.31 คะแนน และที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือไข่มุกแป้งกล้วยหอม และ
ด้านความชอบโดยรวม ไข่มุกในท้องตลาดได้รับคะแนนมากที่สุด คือ 4.35 คะแนน ถึงอย่างนั้นไข่มุกทุกชนิดได้รับ
คะแนนใกล้เคียงกัน คือ 4.25 - 4.35 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท้ ดสอบชิมที่มีต่อไข่มุกแป้งกล้วยทั้ง 3 ชนิด และไข่มุกในท้องตลาด
ความพีงพอใจภาพรวม
ชนิดของเม็ดไข่มุก

ลักษณะปรากฎ

สี

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

ความชอบโดยรวม

ไข่มุกแป้งกล้วยน้ าว้า

3.84

4.00

4.28

4.08

4.21

4.25 (มาก)

ไข่มุกแป้งกล้วยหอม

3.85

3.89

4.15

4.15

4.31

4.30 (มาก)

ไข่มุกแป้งกล้วยไข่

3.75

4.25

4.25

4.05

4.20

4.25 (มาก)

ไข่มุกในท้องตลาด

4.50

4.60

4.30

4.30

4.25

4.35 (มาก)
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สรุปผล
การวิจยั ศึกษาการทดสอบลักษณะเนื้ อสัมผัสของไข่มุกและชนิดของแป้งกล้วยที่เหมาะสมในการทดแทน
แป้งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุก ซึ่ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั กล้วย มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่า ความ
เหนี ยว ความหนึ บ และความทนทานต่อการเคี้ยว ของเม็ดไข่มุกแป้ งกล้วย จะมีค่าน้อยกว่าไข่มุกในท้องตลาดที่ใช้
แป้งมันสาปะหลังเพียงอย่างเดียว ด้านลักษณะปรากฏและสี ของไข่มุกในท้องตลาดได้รับคะแนนในระดับที่มากกว่า
เม็ดไข่มุกแป้ งกล้วยทุกชนิ ด แต่ดา้ นกลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวมมีคะแนนในระดับเดียวกันกับ
เม็ดไข่มุกแป้ งกล้วยทั้ง 3 ชนิ ด ข้อดีของการใช้แป้ งกล้วยทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง ได้แก่ ในด้านราคา และด้าน
ผลผลิ ต โดยเฉพาะกล้วยน้ าว้าที่ มีราคาถูก ปริ มาณผลผลิตภายในประเทศไทยมากกว่ากล้วยหอม และกล้วยไข่
ดัง นั้นแป้ ง กล้วยน้ า ว้าจึ ง เหมาะสมที่ สุดในการทดแทนแป้ งมันสาปะหลังในเม็ดไข่มุ ก ทั้ง ในด้า นลัก ษณะทาง
ประสาทสัมผัส ด้านราคา และด้านผลผลิต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรี ยนสาธิ ตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สนับสนุน สถานที่และ
อุปกรณ์ในการทดสอบ ตลอดจนคาแนะนาจากท่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
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การตลาดออนไลน์ สาหรับสารสกัดหญ้ าเอ็นยืดหมักเพื่อส่ งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้าน
ม่ วงเจริญราษฎร์ ชุมชนปลอดภัยทางการเกษตร จ.น่ าน
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บทคัดย่อ
ที มวิจยั มี ความคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาการตลาดออนไลน์ข องน้ าหมักสารสกัดหญ้าเอ็นยืด เพื่อส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตร ชุมชนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ จังหวัดน่าน จากการเพาะปลูกและเริ่ มทา
ผลิตภัณฑ์ชาหญ้าเอ็นยืดเมื่อสองปี ที่แล้ว ด้วยการพัฒนาการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์หญ้าเอ็นยืดด้านเครื่ องสาอาง
งานเริ่ มด้วยการศึกษาคุณลักษณะของพืชนี้ ตั้งแต่ระยะการเก็บ เกี่ยว การหมักหญ้าเอ็นยืดด้วยจุลินทรี ย ์ การสกัด
สารสาคัญจากหญ้าเอ็นยืดหมัก และการทดสอบคุณสมบัติการต้านการอักเสบ การต้านอนุมูลอิสระ และการออก
ฤทธิ์ ต้านจุลชีพ ด้วยหลักการที่ผสานเทคโนโลยีของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดในเครื่ องสาอาง มาเป็ นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบการตลาดออนไลน์ของชุมชนบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ผลการศึกษาที่ได้ คือ ด้วยการส่ งเสริ มให้ได้วตั ถุดิบดี
ได้เป็ นผลิตภัณฑ์สิ นค้าที่ มีการส่ งเสริ มระบบสื่ อออนไลน์ของเฟสบุ๊คเพื่ อเป็ นสื่ อทางสังคม สื่ อถึงการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นรู ปแบบของเนื้ อหา และกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด ข้อมูลได้ถูกรวบรวมผ่านการวิเคราะห์เนื้ อหา
และการสัมภาษณ์เชิง ลึก พบว่ามีการเข้าชมเพจเฟสบุ๊คเพิ่มขึ้น ช่วยปรับปรุ งการขาย ส่ งเสริ มการให้บริ การอย่าง
ทัว่ ถึงและการส่ งเสริ มบริ การแบบครบวงจรเชื่อมโยงวัตถุดิบ สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง และการจัดการในอนาคต ตลอดจนได้ให้มีการส่ งเสริ มให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการขาย
ออนไลน์ ด้วยการจัดการทั้งหมดเหล่านี้ จะก่ อให้เกิ ดแผนธุ รกิ จที่ชดั เจน เพื่อเพิ่มผลกาไรโดยไม่มีขอ้ จากัดและ
เหมาะสมสาหรับสถานการณ์ปัจจุบนั
คาสาคัญ: การตลาดออนไลน์ เฟสบุ๊ค สารสกัดสมุนไพร
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Abstract
The research team had a thought on development of an online marketing of fermented Plantago Major
Linn. extract to promote sustainable economy in Ban Muang Charoen Rat Safe Agriculture Enterprise Community,
Nhan province. The community, a new community established two years ago starting to cultivate and produce
Plantago Major Linn. tea products have keened to develop a better online marketing approach on cosmetic products.
The researchers could indicate the characteristics of the plant extracts since the picking period, making
fermentation, and extracting and testing for important properties; anti-inflammatory, antioxidant and, antimicrobial
activity. with the principle of technology-integrated research, the plant extracts and its cosmetic products were
applied for the online marketing on the basis that Ban Muang Charoen community has good raw materials which
can be good products and online media system of Facebook is available. Therefore, a social medium to promote
the opportunity to recognize more about such plant extract products with the formatting of the content and product
marketing communication strategies via Facebook Page were performed. The data of them were collected through
the content analysis and In-depth Interview, more page visits from the Facebook detected to improve sale
management in the future as well as the community participating in online sales for a variety of products, and
cosmetic products. The promotion of the provision of services thorough a promotion of one-stop service of raw
materials, chemicals related to herbal extraction process via the media. All these managements were tracked along
the way with fast and reliability as well as done at onsite delivery and they encouraged clear business plan to grow
profits without any limitations and suitable for the current situation.
Keyword: Online marketing, Facebook, Herbal extract
บทนา
ด้วยชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ตาบลบ่อสวก จังหวัดน่าน เป็ นชุ มชนที่
ตั้งขึ้นเมื่อสองปี ที่แล้ว มีความสนใจพัฒนาการทาผลิตภัณฑ์แปรรู ปสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดที่ปลูกทัว่ ไปในทุกบ้าน
ได้มีการริ เริ่ มทาผลิตภัณฑ์ชาหญ้าเอ็นยืดเป็ นผลิตภัณฑ์หลักจากชุมชน ทั้งนี้ เพื่อทาให้ได้สินค้าขายทั้งในชุมชน
และส่ ง ออกขายนอกชุ ม ชน ทั้ง นี้ ต้องพัฒนาทั้ง คุ ณภาพและอยู่ใ นช่ วงการท าให้ก ารได้ผ ลิ ตภัณฑ์หลากหลาย
สามารถรับรองคุณภาพความปลอดภัย และเนื่องด้วยชุมชนเองไม่เข้มแข็ง ยังไม่สามารถทาให้สามารถขายสิ นค้าที่
มีอยู่เดิม ในรู ปของชาหญ้าเอ็นยืด แชมพูและสบู่หญ้าเอ็นยืด ได้อย่างสม่าเสมอ แต่ท้ งั นี้ ชุมชนขาดแนวทางการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ ทั้งยังไม่มีงานวิจยั รองรับในด้านคุณภาพของหญ้าเอ็นยืดที่ลูกในชุมชนแม้วา่ มีการปลูกแบบ
เกษตรปลอดภัย เพื่อเป็ นการช่วยเหลือชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยี ช่วยพัฒนากระบวนการหมักหญ้าเอ็นยืดแล้ว
ทาการสกัดสารสาคัญ ทดสอบคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ และช่วยยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์
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หญ้าเอ็นยืด หรื อ ผักกาดน้ า มีชื่อวิทยาศาสตร์ Plantago major Linn. อยู่ในตระกูล F. Plantaginaceae เป็ น
พืชสมุนไพรที่รู้จกั กันดีในเอเชีย พบขึ้นเองตามที่ลุ่มบนดอย หรื อบริ เวณทีมีความชุ่มชื้น มีน้ าชุ่ม ลักษณะพืช เป็ น
พรรณพืชล้มลุกขนาดเล็กที่มีอายุหลายปี ด้วยสมุนไพรพืชนี้ มีความปลอดภัยสู ง ทั้งต้นสามารถนามาใช้ปรุ งเป็ นยา
ร่ วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ได้แก่ ดอกเก๊กฮวย ว่านกาบหอย กล้วยหอมดิบ รากบัวหลวง สนหมอก รากนามาต้มกับ
น้ าดื่มเป็ นยาแก้กระษัย ใช้แก้ความดันโลหิ ตสู ง โดยส่ วนของต้นและใบมาผสมร่ วมกันกับพลูคาวอย่างละ 35 กรัม
นามาต้มกับน้ ากิ น สารสาคัญในหญ้าเอ็นยืดเป็ น ในตารายาจี นใช้ท้ งั ต้น ประคบแก้ฟกช้ า ระบบพิษร้อน ทาให้
ปัสสาวะสะดวก แก้บิดใช้ผสมกับใบพลูคาว โดยหญ้าเอ็นยืดมีสรรพคุณเป็ นยาเย็น โดยเฉพาะต้นและเมล็ดของหญ้า
เอ็นยืดมีรสหวาน ออกฤทธิ์ต่อตับและม้าม ส่ วนเมล็ดออกฤทธิ์ต่อไตและกระเพาะปั สสาวะ ด้วยมีสารกลุ่มที่มีฤทธิ์
แก้การอักเสบ (ประเภทกล้ามเนื้ อ) และมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ ช่วยคลายอาการปวดจากกล้ามเนื้ ออักเสบ รักษา
อาการไอและหลอดลมอักเสบจากการติ ดเชื้ อ รั กษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคลาไส้อกั เสบ ใช้รักษาโรค
ผิวหนังอักเสบ และยังใช้เป็ นยาขับประจาเดื อนของสตรี ส่ วนของใบจะมีสรรพคุณมากเมื่อนาไปตากแดดให้แห้ง
แล้ ว ท าเป็ นชาชงดื่ ม หรื อจะกิ น เป็ นผัก สด สารที่ พ บจากพื ช นี้ คื อ สาร Aucubin, Glycoside, Plantaginin,
Plantaglucide, Saponin, Ursolic acid, วิตามินบี 1, วิตามินซี , วิตามินเค ส่ วนในเมล็ดยังพบสาร Holoside Planteose
Plantagluqde และยังพบสารไอริ ดอยด์ส (Iridoids) และสารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ในใบหญ้าเอ็นยืดมีสารไกล
โคไซด์ สารซาโปนิน และสารที่มีรสขม ในเมล็ดมี 0.183% ของ holoside planteose เมื่อนาเมล็ดมาให้หนูทดลองที่
มีอาการไตอักเสบและมีอาการบวมน้ ากินในขนาด 0.5-1 กรัมต่อ 1 กิโลกรัม พบว่าอาการอักเสบและอาการบวมน้ า
ของสัตว์ลดลง สารที่สกัดจากหญ้าเอ็นยืดเมื่อให้สุนขั ทดลองกินในอัตราส่วน 0.5 กรัม ต่อ 1 กิโลกรัม พบว่าสามารถ
ช่วยขับเสมหะในหลอดลม และสามารถต้านเชื้อแบคทีเรี ยในหลอดทดลอง หญ้าเอ็นยืดได้ถูกใช้เป็ นยาสมุนไพรใน
เภสัชตารับในต่างประเทศ จากการศึกษาวิจยั ของชอุ่ม เปรมัษเฐียร และทีม (2549) ได้ทดลองใช้หญ้าเอ็นยืด เพื่อ
ควบคุมวัชพืช ด้วยการทดสอบฤทธิ์ ทางชี วภาพเบื้ องต้น ด้วยวิธี Sandwich Method พบว่าการออกฤทธิ์ ของสาร
เหล่านี้ต่อวัชพืชที่เจริ ญเติบโตในดิน ความเข้มข้นที่ออกฤทธิ์ อายุของวัชพืชที่ไวต่อสารนี้ อายุการออกฤทธิ์ของสาร
เพื่อจะได้ เป็ นทางเลื อกให้เกษตรกรนาไปใช้เพื่อลดการใช้สารเคมี สังเคราะห์ พืชทั้งสองชนิ ด ให้ผลการยับยั้ง
ในทางเดียวกันและใกล้เคียงกัน แต่คือหญ้าเอ็นยืดดอกเหลื องสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโต ของพืชทดสอบได้
มากกว่าทั้งพืชสดและพืชแห้ง และส่ วนของใบให้ผลในการยับยั้งมากกว่าราก และต้น ด้วยตัวทาละลายในการสกัด
ชนิ ด ต่ า งๆ คื อ Benzene, Normal Hexane, Ethyl Acetate, 70% Methanol, 70% Ethyl alcohol, Dichloromethane,
Acetone, Butanol, น้ าร้ อน และน้ าเย็น พบว่าการสกัดด้วยเมทานอล 70% ให้ผลการยับยั้งการเจริ ญรากของพื ช
ทดสอบได้ดีที่สุด รองลงมาคือน้ า และสารเคมีที่พบภายในใบจะมีสารไกลโคไซด์ ชาไปนิ น และสารที่มีรสขมและ
เมล็ดมี 0.183 % ของ Holoside Planteose จากการวิจยั ของ Samuelsen et al., 2000 ได้ทดลองการนาใบ Plantago
major L. มาทาการสกัดพบว่าประกอบด้วยสารประกอบทางชี วภาพเช่ นโพลี แซคคาไรด์ , ไขมัน, Derivative of
Caffeine, Flavonoid, Olioggglycosides และ Terpenoids พบว่าอัลคาลอยด์และกรดอินทรี ยบ์ างชนิ ด พบกิจกรรม
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ทางชีวภาพหลายอย่างจากสารสกัดจากพืช รวมถึงกิจกรรมการรักษาบาดแผล การต้านการอัก เสบยา แก้ปวด สาร
ต้านอนุ มูลอิสระ สารปฏิชีวนะอย่างอ่อน ยาต้านการสร้างภูมิคุม้ กันและสามารถต่อต้านโรคภูมิแพ้ ผลกระทบ
เหล่านี้บางส่ วนอาจมีผลต่อการใช้พืชชนิดนี้ในการแพทย์พ้นื บ้านต่อไป
ที ม วิ จัย ของ Samuelsen et al. (2000) ได้ท าการแยกสาร PMII จากใบของ Plantago major L. พบว่า เป็ น
polysaccharide ประเภทเพกตินที่มีฤทธิ์ตา้ นการเสริ ม มีความเป็ นกรด – ด่างสู ง และส่ วนหนึ่งเป็ น O-acetylated ซึ่ง
มีบางส่วนของกรด Polygalacturonic ที่เชื่อมโยงถึง 1,4 โครงสร้างของโซ่ดา้ นข้างของกาแลคแทนนั้นซับซ้อน แต่
ความเชื่อมโยง 1,3,6 แห่งมีอยู่ในพื้นที่ที่มีขนดกโดดเดี่ยวแห่ งหนึ่ ง Arabinose ติดกับตาแหน่ง 3 และ 6 ของกาแลค
โตส ในบริ เวณที่มีขนดก Arabinose อื่น ๆ จะติดกับตาแหน่งที่ 3 ของกรดกาแลคเทอโรนิก
ในการพัฒนาระบบการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทาได้ดว้ ย เช่น
โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา YouTube, และโฆษณา Instagram ซึ่ งทาให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั ด้วย
การโฆษณาเว็บไซต์หรื อโฆษณาขายสิ นค้าจะช่วยทาใให้สินค้าถูกเผยแพร่ ผ่านสื่ อ ออนไลน์ให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้และเกิด
ความสนใจจนกระทัง่ เข้ามาใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้า ระบบตลาดออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมประกอบด้วย การใช้ Search
Engine Marketing เพื่อให้สินค้าติดอันดับการค้นหาในลาดับแรกๆ ของ Google การใช้ Email Marketing ซึ่งเป็ น
การตลาดที่ตน้ ทุนต่า ที่ทาผ่านอีเมล์เพื่อ ส่ งข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ถึงลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งเป็ นการทา
การตลาดที่ตรงกลุ่มและสามารถเข้าถึงผูร้ ับภายในเวลาอันรวดเร็ ว และด้วยการทา Social Marketing เป็ นการตลาด
ที่ ท าผ่ า น Social Network เช่ น Facebook, Twitter, Instagram, และ Line วิ ธี น้ ี จะท าให้ ส ามารถเข้า ถึ ง ผู ้ค นได้
หลากหลาย และกาลังได้รับความนิยมอย่างมาก มีคนใช้งานเป็ นจานวนมาก การทาโฆษณาในลักษณะนี้นิยมใช้ใน
การสร้ า งแบรนด์ เ นม ด้ว ยอิ ท ธิ พ ลของ Social Network จะท าให้ เ กิ ด การบอกกัน ปากต่ อ ปาก เรี ย กว่ า Viral
Marketing หรื อ การตลาดที่แพร่ หลายเหมือนไวรัส ซึ่งจะทาให้มีคนรู ้จกั หรื อพบเห็นบริ การของได้หลายๆ ครั้ง
ในการศึ กษานี้ ทีมผูว้ ิจยั ต้องการพัฒนาการตลาดออนไลน์ข องสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมัก เพื่อส่ งเสริ ม
เศรษฐกิ จยัง่ ยืนในชุ มชนวิสาหกิ จเกษตรปลอดภัย บ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ตาบลบ่อสวก จังหวัดน่ าน ด้วยชุ มชน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ด้วยการส่ งเสริ มด้วยงานวิจยั เพื่อให้ก่อเกิดแนวทางที่สามารถ
รองรับคุณภาพของสารสกัดที่ได้จากหญ้าเอ็นยืด ให้ได้ทราบคุณสมบัติการต้านอนุ มูลอิสระ และการยับยั้งการ
เจริ ญของจุลินทรี ย ์ ด้วยการพัฒนาการสกัดวัตถุดิบหญ้าเอ็นยืดที่เหมาะสม ส่ งเสริ มการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม การเก็บรักษาต้นหญ้าเอ็นยืดก่อนการสกัด การเก็บรักษาสารสกัดหญ้าเอ็นยืด จึงเป็ นประเด็นที่ทีมผูว้ ิจยั
ได้ส่งเสริ มให้ชุมชนทราบ เป็ นการส่ งเสริ มการขาย ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ในผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหญ้าเอ็น
ยืดที่ชุมชนทาเอง และชี้ แนะแนวทางการทาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหญ้าเอ็นยืด ที่ชุมชนบ้านม่วง
เจริ ญ ด้วยวัตถุดิบ ที่ ดี ผลิ ตภัณฑ์ที่ ดี ด้วยระบบสื่ อออนไลน์เฟสบุ๊ค ใช้เป็ นช่ องทางต่อการติ ดต่อสื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมาย/ผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างไม่จากัดจานวน ด้วย การ
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พัฒนางานวิจยั ที่เน้นการส่ งเสริ มการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหญ้าเอ็นยืดดังกล่าว จะก่อให้เกิดแนว
ทางการสร้างรายได้ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนจากสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดแปรรู ปมูลค่าสู งที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการศึกษากระบวนการหมักหญ้าเอ็นยืดอย่างธรรมชาติดว้ ยสภาวะที่ก่อให้เกิดจุลินทรี ยธ์ รรมชาติที่
มีประโยชน์ในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
2. เพื่อการศึกษากระบวนการสกัดสารสาคัญและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหมักหญ้าเอ็นยืดด้านการ
ต้านจุลินทรี ย ์ และการต้านอนุมูลอิสระ
3. เพื่อการทาตลาดออนไลน์ของสารสกัดหญ้าเอ็นยืดให้แก่ชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญ
ราษฎร์ บ่อสวก จังหวัดน่าน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การหมักหญ้าเอ็นยืดด้วยสภาวะที่ก่อให้เกิดจุลินทรี ยธ์ รรมชาติที่มีประโยชน์
นาใบและลาต้นหญ้าเอ็นยืด สดจานวน 1 กิโลกรัม มาทาให้แห้ง โดยการเลือกเก็บใบทั้งลาต้น ก้านใบ
ใบทั้งส่ วนที่เป็ นใบอ่อนและส่ วนยอด มาล้างทาความสะอาดด้วยน้ าแล้วผึ่งแดดให้แห้ง นึ่ งโดยการเรี ยงใบให้สวย
ก่อนการนึ่งด้วยไอน้ าร้อนจนสุ กเป็ นเวลานาน 3 ชัว่ โมง ทาการหมักใบหญ้าเอ็นยืดในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยการ
ใส่ใบหญ้าเอ็นยืดลงในขวดแก้วสูง 100 เซนติเมตร มีปากกว้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตรแล้วเติมน้ า
ต้มสุกลง กดใบหญ้าเอ็นยืดให้แน่นแล้วเติมน้ าให้เต็มขวด แล้วเติมร้อยละ 10 (ปริ มาตร/ปริ มาตร) เชื้อแบคทีเรี ยแล
คติกสายพันธุ์ที่คดั แยกในห้องปฏิบตั ิการจานวน 5 X 108 เซลล์/มิลลิลิตร (แบคทีเรี ยสายพันธุ์ Lactobacillus spp.)
แล้วปิ ดฝา ทาการบ่มที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลานาน 20-30 วัน สังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของหญ้าเอ็นยืดหมักจากกลิ่น
เปรี้ ยวที่ เกิ ด และเกิ ดการยุ่ยของใบหญ้าเอ็นยืด ไม่มีการขึ้นเชื้ อจุ ลินทรี ยอ์ ื่ นๆ เพราะกระบวนการหมักจะยับยั้ง
จุลินทรี ยช์ นิดอื่น
2. การทดสอบคุณลักษณะของสารสาคัญจากหญ้ าเอ็นยืดหมัก ด้านการออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
2.1 การต้ านจุลนิ ทรีย์
การเตรียมอาหารและการทดสอบคุณสมบัติการต้ านจุลนิ ทรีย์
ในการเตรี ยมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) กรณี เชื้อรา (Aspergillus flavus, Rhizopus sp.,
Penicillium sp.) และ Nutrient Agar (NA) กรณี เป็ นเชื้อแบคทีเรี ย (Bacillus subtilis, Salmonella sp., Pseudomonas
sp.) เทอาหารลงในจานเลี้ยงเชื้อปริ มาณ 5 มิลลิลิตร แล้วเติมสารสกัดสมุนไพร ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร ที่ความเข้มข้น
20,000 ppm ต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้ อ ผสมให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน ให้อาหารที่ผสมสารสกัดหญ้าเอ็นยืดที่ความเข้มข้น
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100, 500, และ 1,000 ppm แข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนาเข้มเขี่ยเชื้อมาลนไฟฆ่าเชื้อทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นใช้เข้ม
เขี่ยส่ วนเส้นใยของเชื้ อราที่เตรี ยมในข้อ 3 บริ เวณรอบๆโคโลนี เพื่อให้ได้เส้นใยใหม่ที่กาลังเจริ ญ หลังจากนั้นใช้
เข้มเขี่ยนาเชื้อรา มาวางตรงจุดกลางอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมสารสกัดหญ้าเอ็นยืดหมัก บ่มจานเลี้ยงเชื้อทดสอบ
ไว้ที่อุณหภูมิห้องพเป็ นเวลา 7 วัน โดยขั้นตอนดังกล่าวทาภายใต้เทคนิ คปลอดเชื้ อ (Aseptic Technique) และหาก
เป็ นแบคทีเรี ยให้ทาการวางแผ่นกระดาษกรองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 มิลลิเมตรแล้วหยดแบคทีเรี ยที่ผา่ นการ
เลี้ยงในอาหารเหลว NA มา 24 ชัว่ โมง การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมักในการควบคุม
เชื้อราและแบคทีเรี ยด้วยสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมักและตรวจผลการทดลอง 1-5 วัน สังเกตการความสามารถใน
การยับยั้งจุลินทรี ยข์ องสารสกัดหญ้าเอ็นยืดหมัก
การทดสอบเพื่อบ่งบอกประสิ ทธิภาพของสารสกัดหญ้าเอ็นยืด ประกอบด้วยชุดการทดลองคือ อาหารเลี้ยง
เชื้อ PDA ผสมกับสารสกัดจาก หญ้าเอ็นยืดหมักตามความเข้มข้นที่เตรี ยมไว้ และชุดควบคุมคือ ไม่มีสารสกัดหญ้า
เอ็นยืดหมัก ทาชุดการทดลองละ 3 ซ้ า โดยเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่เป็ นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และ NA ที่ไม่ได้
ผสมสารสกัด หญ้า เอ็ น ยื ด หมัก โดยการให้ จุ ลิ น ทรี ย ์ช นิ ด แบคที เ รี ย Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas sp., ในการตรวจสอบการเจริ ญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรี ย จะดูการเจริ ญอยู่บนผิวหน้าอาหารที่
ผสมสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมัก แล้ววัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนี (Colony) ของจุลินทรี ยใ์ นทุกชุดการ
ทดลองและสามซ้ า นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทางสถิติและคานวณหาเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งการเจริ ญของ
จุลินทรี ย ์
วิธีการตรวจผลการทดลอง คือ เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริ ญเติบโต = A – B x 100 /B
A คือ ค่าเฉลี่ยการเจริ ญเติบโตของเชื้อราบนอาหารเปรี ยบเทียบ (0 ppm) B คือ ค่าเฉลี่ยการเจริ ญเติบโตของเชื้อราน
อาหารที่ผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพร ตรวจผลการทดลองหลังจากที่วางส่ วนของเชื้อราลงบนอาหาร โดยวัดการ
เจริ ญเติบโตของ เส้นใยที่เจริ ญอยู่บนผิวหน้าอาหารที่ผสมสารสกัดจากพืช คือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีทุก
ชุด การทดลองและทุกจานวนซ้ า าการตรวจผล 5 วัน นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยทางสถิติเพื่อคานวณหา
เปอร์เซ็นต์การ ยับยั้งการเจริ ญของเชื้อราในวันสุ ดท้ายของการตรวจผล
2.2 การต้ านอนุมูลอิสระ
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้าเอ็นยืดหมักมีดงั ต่อไปนี้
1) การศึกษาการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี Cupric reducing antioxidant capacity (CUPRAC)
ในการความสามารถในการรี ดิวซ์หรื อการต้านอนุมูลอิสระ (CUPRAC) ของสารสกัดจากสปอร์ของ
หญ้าเอ็นยืด ได้ทาตามวิธีการของ Apak et al [2004] เริ่ มด้วยการนาส่ วนผสม Cu(II) (10−2 M) ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร
ซึ่งประกอบด้วยสารละลาย Neocuproine (7.5 X 10-3 M) ในสารละลายบัฟเฟอร์ CH3COONH4 (1 M) ผสมกับ
สารสกัดจากหญ้า เอ็นยืด ที่ เตรี ย มสดใหม่ ที่ มีค วามเข้มข้นต่ า งกันจะถู กเพิ่ ม เข้า ไปเพื่ อให้ปริ ม าตรสุ ดท้า ยคื อ 4
มิลลิลิตร แล้วบ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที ทาการวัดการดูดกลืนของแสงที่ 450 นาโนเมตร โดยการเทียบกับ
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สารละลายเปล่า ผลของฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากการดูดกลืนของแสงที่ 450 นาโนเมตร โดยเปรี ยบเทียบกับ
กรดแอสคอร์บิกที่เป็ นตัวควบคุมให้ผลบวก
2) การศึกษาการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี DPPH radical scavenging
ฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบวัดโดย 1-1-Diphemy1-2picryl-hydrazyl
(DPPH) ตามวิธีการของ Blois (1958) สาร DPPH ให้ความสะดวกและแม่นยาโดยอาศัยหลักการ คือ การไตเตรท
กลุ่มที่ ออกซิ ไดซ์จากธรรมชาติ หรื อสารต้า นอนุ มูล อิ สระสั งเคราะห์ เริ่ มต้นด้วยการเตรี ยม 0.1 mM DPPH ใน
methonal ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ ลงในสารสกัดหญ้าเอ็นยืดหมักที่สกัดด้วยเอทานอลและน้ า หลังจากผ่านไป 10
นาที อ่านค่าการดูดซับที่ 517 นาโนเมเมตร เปอร์เซ็นต์การไล่ค่ากิจกรรมคานวณได้ ดังนี้
ร้อยละของการต้านอนุมูลอิสระ = (A◦- A1) / A◦× 100
A◦ - การดูดซับการควบคุม
A1 – การดูดซับของตัวอย่าง
การวิเคราะห์หาปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด (Total phenolic compounds, TPC)
ปริ มาณTPC ของสารสกัดหญ้าเอ็นยืด สามารถวัดจากการดู ดกลืนของแสง โดยใช้น้ ายา Folin-Ciocalteu
(Wang et al., 2005) โดยการนาสารสกัด 500 µL (1 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร), น้ ายา Folin-Ciocalteu 500 µL และ20%
(wt/v) Na2CO3 1.5 มิลลิลิตรแล้วปรับปริ มาตรให้ได้ 10 มิลลิลิตร ด้วยน้ ากลัน่ หลังจากการตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลานาน 2 ชัว่ โมง นามาวัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นด้วยการดูดกลืนของแสงของตัวอย่างที่ 765 นาโนเมตร เทียบ
ปริ มาณของ TPC กับกรดแกลลิกที่ใช้เป็ นสารละลายมาตรฐาน
3. การทาตลาดออนไลน์ ของสารสกัดหญ้ า เอ็นยื ดให้ แก่ ชุม ชนวิ สาหกิจเกษตรปลอดภั ยบ้ า นม่ ว งเจริ ญ
ราษฎร์ บ่ อสวก จังหวัดน่ าน
ในการเตรี ยมพร้อมในการทาตลาดออนไลน์ทีมงานวิจยั ได้ทาขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการเตรี ยมเพื่อการทาตลาดออนไลน์สามารถทาได้ดงั นี้
1. การทาการรู้ จักสิ นค้ าและตัวเอง: ด้วยเมื่อเริ่ มทาธุ รกิจ สิ่ งแรกที่ตอ้ งทาความเข้าใจก่อน คือต้องรู ้จกั
สิ นค้าที่กาลังขายพร้อมกับรู ้จกั จุดเด่นจุดอ่อนที่ตวั ผูข้ าย รวมถึงของสิ นค้าด้วย เมื่อรู ้จกั ตัวเองและรู ้จกั สิ นค้า จะรู ้ว่า
สิ นค้ามีจุดเด่นตรงไหน จุดอ่อนตรงไหน แล้วทาการเลือกจุดเด่นมาเพื่อเป็ นตัวชูโรงจะเป็ นเรื่ องสาคัญในการทา
ตลาดออนไลน์ต่อไป ซึ่ งในที่น้ ี ได้เลือกให้ได้สารสกัดหญ้าเอ็นยืดเพื่อการนาไปพัฒนาเป็ นเครื่ องสาอาง โดยให้
ผูข้ ายรายปลีกทางเฟสบุ๊คได้เรี ยนรู ้ และเตรี ยมการได้ทนั
2. เลือกกลุ่มเป้ าหมาย: เมื่อรู ้จกั สิ นค้านัน่ คือสารสกัดหญ้าเอ็นยืดในการทาธุ รกิจแล้ว สิ่ งต่อไปคือการ
เลือกกลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสมกับสิ นค้า กลุ่มเป้ าหมายที่มีความต้องการสิ นค้าคือกลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางานที่
ต้องการดูแลสุ ขภาพ กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการแก้ไขปัญหาด้านสุ ขภาพ ซึ่งเป็ นที่รู้จกั และได้ทดสอบคุณภาพของหญ้า
เอ็นยืด ซึ่ งเป็ นการตอบโจท์ที่เหมาะสมด้วยหญ้าเอ็นยืดสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ หลากหลายและมี
กลุ่มเป้าหมายที่มากกว่า 1 กลุ่มได้
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3. รู้ จักตลาด รู้ จักผู้บริโภค: เพื่อให้สามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมายได้แล้ว สิ่ งต่อไปที่ควรจะทา คือการรู ้จกั
และเรี ยนรู ้ว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความต้องการอะไร เค้าคือใคร เพศไหน อายุเท่าไร มีความชอบอะไรไม่ชอบอะไร
พฤติกรรมการซื้ อเป็ นอย่างไร ใช้สื่อออนไลน์อะไรบ้าง ใช้เพื่ออะไร ทาอะไร ซึ่งสามารถทราบได้จากการสุ่มหาใน
การส่งแบบสอบถามกับผูบ้ ริ โภค
4. รู้ จักคู่แข่ ง: การเตรี ยมการว่าสิ นค้หญ้าเอ็นยืดจะมีการแข่งขันสาหรับในทางธุ รกิจ จาเป็ นต้องทาการ
เข้าใจและวิเคราะห์คู่แข่งนั้น ทาให้สามารถวางตาแหน่งเป้าหมายของแบรนด์ให้แตกต่างจากคู่แข่งและนาเสนอสิ่ งที่
แตกต่างให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
5. วางแผนและกลยุทธ์ แบรนด์ : เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมต่างๆหมดแล้ว จะเห็นช่องว่างในตลาดว่า ควรจะ
นาจุดเด่นของแบรนด์และของธุ รกิจมาตั้งเป็ น Brand Positioning ได้อย่างไร ทาอย่างไรจะให้แตกต่าง จะต้องใช้สี
อย่างไร แบรนด์มีความหมายอย่างไร สี ส้ ัน Identity ต่างๆจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับจุดแข็งที่จะชูเพื่อ
เป็ นจุดขายของแบรนด์ได้ พร้อมกับกาหนดคาแรคเตอร์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกับจุดเด่นจุดด้อยและสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ซึ่งในระดับนี้จะได้ส่งเสริ มในเฟสถัดไป
6. วางแผนสื่ อ และ Content: แน่นอนว่าสิ่ งที่สาคัญอย่างนึ งเมื่อได้กลยุทธ์แบรนด์แล้วคือการวางแผนสื่ อ
และการออกแบบสื่ อทั้งหมด ไม่ว่าเนื้ อหา ข้อความ รู ปภาพต่างๆที่ตอ้ งใช้จะต้องสอดคล้องกับแบรนด์และสิ นค้า
ในแต่ละเดือนจาเป็ นต้องมี แพลนสาหรับสื่ อ ไม่ว่าจะเป็ นเนื้ อหาดีๆ ข้อมูลต่างๆ และข้อมูลสาหรับสิ นค้า ซึ่ งใน
ระดับนี้จะได้ส่งเสริ มในเฟสถัดไป
7. เลือก Keyword ที่สาคัญ: Keyword เป็ นเรื่ องจาเป็ นมากๆเนื่องจากจะต้องทา Search Engine Optimization
หรื อที่เรี ยกว่า SEO แล้วเพื่อให้ Content ของนั้นติดขึ้นอันดับใน Search Engine และ Social Network ต่างๆด้วย การ
เลือกผสม Keyword ต่างๆจึงเป็ นเรื่ องสาคัญมากๆ ควรจะศึกษาและวางแผน keyword ให้ดีที่สุดก่อนเริ่ มต้นทาตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) ซึ่งในระดับนี้จะได้ส่งเสริ มในเฟสถัดไป
8. เลือกเครื่ องมือ และช่ องทาง Social Network: ขั้นตอนสาคัญสาหรับการทาตลาดออนไลน์คือการเลือก
เครื่ องมือ อย่างที่ทราบกันดีเครื่ องมือการตลาดออนไลน์น้ นั มีให้เลือกมากมายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ นการ
ท าผ่า น Search Engine ต่า งๆ ซึ่ ง ก็ มี Search Engine เจ้าใหญ่อย่าง Google, Yahoo, Bing หรื อว่าจะเลื อกช่ องทาง
Social Network ก็มีให้เลือกมากมายหลายช่องทางเช่นเดียวกัน การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายของแต่ละสิ นค้า อาจจะ
จาเป็ นต้องใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรื อ อาจจะต้องผสมผสานกันเพื่อชดเชยจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละเครื่ องมือ
9. ทาเว็บไซต์: เพื่อให้ได้ผลมากขึ้น การพึ่งพาแค่ Social Network อาจจะไม่ใช่ทางแก้ระยะยาวได้ เนื่องจาก
Social Network ต่างๆ นั้นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ อยูต่ ลอดทาให้สามารถทาตลาดได้ยากขึ้น แต่หากมี
Website แล้วที่เป็ นของเอง สามารถปรับแต่ง เพิม่ ลดเนื้ อหา หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละ
เหตุการณ์ได้ และไม่ตอ้ งห่วงว่า Website ของจะหายไปไหน หรื อถูกปิ ดทิ้ง
10. ฝัง Analytics ต่างๆ: เพื่อที่จะเริ่ มต้นทาโฆษณาให้ได้ประสิ ทธิภาพ การเตรี ยมการเพื่อเข้าใจกิจกรรม
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ต่างๆ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ การติดตั้ง Pixel หรื อเครื่ องมือ Analytics ต่างๆ ลงใน Website หรื อช่องทาง Social Network
ทั้งหลายจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้องทาเป็ นอย่างยิง่
11. เริ่มต้ นทาโฆษณา: เมื่อพร้อมแล้ว การทาโฆษณาออนไลน์จึงเริ่ มที่ข้ นั ตอนนี้ ควรเข้าใจแผนทั้งหมด
และเข้าใจจุดประสงค์ของการทาโฆษณาให้เป็ นอย่างดีว่า ต้องการโฆษณา 1 ชิ้น 1 ตัว 1 แคมเปญนั้นเพื่อตอบโจทย์
อะไร โดยหลักแล้วจะมีอยู่ 3 จุดประสงค์หลักๆ คือ 1 การสร้างการรับรู ้ของแบรนด์ คือให้คนรู ้จกั แบรนด์ให้รู้จกั
สิ นค้าเพิ่ม 2 เพื่อให้เกิ ดความสนใจและพิจารณาแบรนด์ของ และ 3 คือการตัดสิ นใจซื้ อ การทาโฆษณานั้นควร
จะต้องดูจุดประสงค์เป็ นหลัก และดูว่าโฆษณาแต่ละตัวนั้นจะตอบโจทย์อะไรได้บา้ ง โฆษณา 1 ตัวไม่สามารถตอบ
โจทย์ได้ทุกข้อ และในบางทีน้ นั 1 จุดประสงค์อาจจะจาเป็ นต้องใช้โฆษณาที่หลากหลายด้วยเช่นกัน
12. วิเคราะห์ ผลลัพธ์ โฆษณาและปรับผล: เมื่อทาการโฆษณาแล้ว สิ่ งต่อมาที่สาคัญอีกอย่างคือการวิเคราะห์
วิเคราะห์ทุกอย่าง ผลลัพธ์ในแง่ของความสาเร็จของโฆษณา ในแง่ของต้นทุน ในแง่ของตัวเงินกาไรต่างๆ เพื่อนามา
ปรับโฆษณาของให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ทาให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และแน่นอนต้องทาให้งบประมาณ
น้อยลงได้
จะเห็นได้ว่าการทาการตลาดออนไลน์น้ นั จะมีข้ นั ตอนที่หลากหลายขั้นตอน เพื่อให้ผลลัพธ์ปลายทางและ
เป้ าหมายของการทาตลาดลุล่วงไปด้วยดี การทาตามขั้นตอนต่างๆจะทาให้เรี ยนรู ้ ได้ และทาให้แบรนด์ประสบ
ความสาเร็ จได้ โดยที่ไม่ตอ้ งแก้ไขกลับไปกลับมา ทาให้มนั ถูกต้องตั้งแต่เริ่ มจะได้ประหยัดเวลา แต่หากบางขั้นตอน
ไม่จาเป็ นก็สามารถข้ามไปได้และเริ่ มในขั้นตอนถัดไปได้ทนั ที
ผลการทดลอง
จากการดาเนินงานวิจยั เรื่ อง การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืด เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจยัง่ ยืนใน
ชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ จังหวัดน่าน ทีมผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษากระบวนการหมักหญ้า
เอ็นยืดด้วยจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ กระบวนการสกัดสารสาคัญจากหมักหญ้าเอ็นยืด การออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้าน
การต้านจุ ลินทรี ย ์ และการต้านการออกซิ เดชั่น และพัฒนาตลาดออนไลน์ของสารสกัดหญ้าเอ็นยืดให้แก่ชุมชน
วิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ จังหวัดน่าน ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1 กระบวนการหมักหญ้ าเอ็นยืดด้ วยจุลนิ ทรีย์และการสกัดสารสาคัญจากหมักหญ้ าเอ็นยืด
จากการศึกษานี้ เพื่อให้ได้สารสกัดหญ้าเอ็นยืดเพื่อการพัฒนาเป็ นสารหลักในการทาตลาดออนไลน์ ทีมผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบตั ิการ โดยได้ทาการเลือกศึกษาหญ้าเอ็นยืดด้วยเก็บทั้งต้นที่มีอายุอย่างน้อย 4 เดือนปริ มาณ
200 g แล้วทาการตากแห้ง ดังรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 หญ้าเอ็นยืดที่ใช้ในกระบวนการสกัดสารสาคัญ (บนซ้าย: ต้นหญ้าเอ็นยืดอายุ 4 เดือนที่เลือกใช้ในการศึกษา
บนขวา: ใบหญ้าเอ็นยืดแห้ง ล่างซ้าย: ผงแห้งหญ้าเอ็นยืด ล่างขวา: สารสกัดหญ้าเอ็นยืดในน้ าและเอทานอลที่ความ
เข้มข้น 1:5 )
กระบวนการสกัดหญ้าเอ็นยืดด้วยน้าและเอทานอลจากหญ้าเอ็นยืด
จากการนาหญ้าเอ็นยืดแห้งมาทาการสกัดด้วยเอาทอลด้วยความเข้มข้น 1:5 ของหญ้าเอ็นยืดแห้งและเอทา
นอลปริ มาณ 1 L โดยการ maceration เป็ นเวลานาน 5 วัน หลังจากการกรองและทาให้สารสกัดเหนี ยวด้วยการให้
ความร้อน 65oC แล้วทาการทดสอบคุณสมบัติของสารสกัดหญ้าเอ็นยืด โดยการทดสอบคุณสมบัติการให้สารฟลา
โวนอยด์ดว้ ยวิธี UV-VIS analysis พบว่าได้ peak ของ maximum wavelength ที่ 227 nm, 411 nm และ 505 nm ซึ่ ง
บ่งบอกถึง มีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์
2 การออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้ านการต้ านจุลนิ ทรีย์ และการต้านอนุมูลอิระของการออกซิเดชั่น
การต้ านจุลนิ ทรีย์
หลังจากการเตรี ยมใบหญ้าเอ็นยืดสดและแห้งที่ผา่ นการหมักด้วยจุลินทรี ยก์ ลุ่ม Lactobacilli ซึ่งเป็ นการหมัก
ธรรมชาติดว้ ย ซึ่งทาในขวดโหลไม่ให้มีออกซิเจน เป็ นสภาวะที่มีน้ าหมักท่วมใบหญ้าเอ็นยืด ไม่มีออกซิเจน พบว่า
การหมักเมื่อทาเป็ นใบแห้งจะสะดวก และให้สารที่ปริ มาณมาก จึงเลือกการทาให้แห้ง บด สกัดสารจากใบหญ้าเอ็น
ยืดหมักธรรมชาติ เมื่อนามาสกัดด้วยตัวทาละลายชนิดน้ ามะพร้าว ได้คุณสมบัติที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรี ยจ์ ากการ
ทดสอบในอาหารแข็ง ชนิด Bacillus subtilis, Salmonella sp., และ Pseudomonas sp. ความเข้มข้นต่าสุดที่ 5,000 และ
2,500 ppm ตามลาดับ และเชื้อราชนิ ด Aspergillus sp. และ Rhizopus sp., ที่ความเข้มข้นต่าสุดที่ 500 และ 250 ppm
ตามลาดับ โดยไม่สามารถยับยั้ง Sclerotium sp.ซึ่งเป็ นราโรคพืช ดังแสดงในรู ปที่ 2 และ รู ปที่ 3
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รู ปที่ 2 ตัวอย่างการยับยั้งจุลินทรี ยช์ นิดเชื้อรา Spergillus sp. โดยสารสกัดหญ้าเอ็นยืดที่ความเข้มข้น 500 ppm (ซ้าย
คือ ตัวควบคุมที่ไม่มีสารสกัดและขวาคือตัวอย่างที่มีสารสกัดหญ้าเอ็นยืด)

รู ปที่ 3 ตัวอย่างการยับยั้งจุลินทรี ยช์ นิดเชื้อแบคทีเรี ย Bacillus sp. โดยสารสกัดหญ้าเอ็นยืดที่ความเข้มข้น 5,000
ppm (ซ้ายคือ ตัวควบคุมที่ไม่มีสารสกัดและขวาคือตัวอย่างที่มีสารสกัดหญ้าเอ็นยืด)
การต้านการออกซิเดชั่น
จากการทดสอบการออกฤทธิ์การต้านการออกซิ เดชัน่ ด้วยการดูการต้านอนุมูลอิสระ พบว่า สารที่ได้จาก
หญ้าเอ็นยืดหมักมีสารต้านอนุมูลอิสระ จากวิธี DPPH มีฤทธิ์ ในการกาจัดอนุมูลอิสระ IC50 คือ 1.023 ppm และ
ก าจัด อนุ มู ล อิ ส ระ ด้ว ย ABTS ชนิ ด Ascorbic acid Equivalents Antioxidant Capacity เท่ า กับ 2.032 mM/ g มี
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด 2,100 ppm ซึ่ งผลทั้งสองวิธีของการทดสอบการต้านอนุ มูลอิสระของน้ าหมักหญ้า
เอ็นยืดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงไปในทางเดียวกันเมื่อเทียบกับหญ้าเอ็นยืดสดตัวควบคุมที่ไม่พบว่ามีการต้านอนุมูล
อิสระ
3 การพัฒนาตลาดออนไลน์ ของสารสกัดหญ้ าเอ็นยืดให้ แก่ ชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้ านม่ วงเจริ ญ
ราษฎร์ จังหวัดน่ าน
ขั้นตอนที่ 1 สร้างเพจโดยไปที่ https://www.facebook.com/pages/creation/
ให้เลือกชนิดของเพจที่ตรงตามรู ปแบบของสิ นค้า หรื อ ธุรกิจ ของคุณ ดังแสดงใน รู ปที่ 4
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รู ปที่ 4 การสร้างหน้าใหม่ของเฟสบุ๊ค
ขั้นตอนที่ 2 ใส่ รายละเอียดของเนื้ อหาของกระบวนการสกัดสารสาคัญและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
หมักหญ้าเอ็นยืดด้านการต้านจุลินทรี ย ์ และการต้านอนุมูลอิสระ (รู ปที่ 4)
• โดยเริ่ มจากช่องแรก คือประเภท ในส่ วนนี้เลือกเป็ นประเภท บริ การทางธุรกิจ
• ชื่อเพจกาหนด ตามที่ตอ้ งการจะให้เป็ น
• ที่อยู่ (ขอแนะนาให้กรอกข้อมูลเป็ น ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ Facebook สามารถค้นหาตาแหน่งได้ถูกต้อง รวม
ไปถึงการทาจุด Check-in)
• ในช่องของ เมือง/รัฐ หากกรอกข้อมูลเป็ นภาษาไทยทาง Facebook จะไม่สามารถดาเนินการต่อ ขอแนะนา
ให้ใส่ขอ้ มูลเป็ นภาษาอังกฤษ ระบบจะมีตวั เลือกขึ้นมาให้เลือกครับ (ให้กรอกเพียง Bang ระบบจะแสดง
ตัวเลือกขึ้นมาให้ในลักษณะ Bangkok, Thailand)
• ไปรษณีย ์
• เบอร์โทรศัพท์
• เลือก ฉันยอมรับ เงื่อนไขหน้า Facebook จากนั้นกดที่ปุ่มดาเนินการต่อ

รู ปที่ 5 รายละเอียดการสร้างหน้าใหม่อีกหน้า
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ขั้นตอนที่ 3 (รู ปที่ 6– 7)
• รู ปประจาตัว ส่ วนนี้เป็ นการเพิม่ รู ปประจาตัว (รู ป Profile) โดยในที่น้ ีจะขออนุญาตอัปโหลดรู ป
จากในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไปที่ “อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์” เมื่อทาการเลือกรู ปเสร็ จเรี ยบร้อยให้กดที่ปุ่ม ถัดไป

รู ปที่ 6 การเพิ่มรู ปโปรไฟล์

รู ปที่ 7 รู ปโปรไฟล์งานวิจยั
ขั้นตอนที่ 4 (รู ปที่ 8-9)
• รู ปภาพหน้ าปก ส่ วนนี้เป็ นการเพิ่มรู ปหน้าปก โดยในที่น้ ีจะขออนุญาตอัปโหลดรู ปจากใน
คอมพิวเตอร์ ให้เลือกไปที่ “อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์” เมื่อทาการเลือกรู ปเสร็จเรี ยบร้อย ให้กดที่ปุ่ม
ถัดไป
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รู ปที่ 8 การเพิ่มรู ปหน้าปก

รู ปที่ 9 ภาพรู ปโปรไฟล์ และ รู ปหน้าปกงานวิจยั การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมัก เพื่อส่งเสริ ม
เศรษฐกิจยัง่ ยืนในชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ บ่อสวก จังหวัดน่าน
ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลรายละเอียด ใส่รายละเอียดของร้านให้ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกรู ้จกั Facebook page
มากขึ้นโดย กด เพิ่มเติม และ แก้ไข ข้อมูลเพจ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการตั้งค่า
(รู ปที่ 10 – 11)
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รู ปที่ 10 ภาพกรอกข้อมูลรายละเอียด

รู ปที่ 11 ภาพกรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 6 สร้ าง URL (รู ปที่ 12 -13)
• ไปที่ URL https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin จะเข้าสู่ หน้า Page Plugin เพื่อ
สร้างโค้ด Like box
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• Copy URL ของ Facebook Fan Page ที่สร้างมาใส่ไว้ในช่อง Facebook Page URL จากนั้น เลือก
รู ปแบบการแสดงผลของ Like Box ตามหัวข้อที่ปรากฎ โดยจะมีการแสดงตัวอย่าง Like Box ปรากฎ
ให้เห็นด้วย
• Width คือ ขนาดความกว้างของ Like Box (ความกว้างเริ่ มต้นที่ Facebook กาหนดให้ คือ 280 pixels
กว้างสูงสุดไม่เกิน 500 pixels)
• Height คือ ขนาดความสูงของ Like Box (ความสู งเริ่ มต้นที่ 130 pixels) ตัวเลือก Hide Cover Photo
คลิกเลือกเพื่อไม่ให้ภาพ Cover ของ Page แสดงผลใน Like Box
• ตัวเลือก Show Friend's Faces คลิกเลือกแสดงหรื อไม่แสดงรู ปโปรไฟล์ของสมาชิกใน Page ใน Like
Box
• ตัวเลือก Show Page Posts เลือกแสดงหรื อไม่แสดงการโพสต์ล่าสุดจาก Page

รู ปที่ 12 กาหนดการแสดงผล Like box ตามต้องการ

รู ปที่ 13 ภาพกาหนดการแสดงผลงาน
ผลที่ได้จากส่ งเสริมแนวทางการจัดการด้วยตลาดออนไลน์
เนื่ องจากในยุคที่เทคโนโลยีการสื่ อสารมีความทันสมัย เพื่อให้ได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน จะช่วยให้เกิด
ประโยชน์ในภาพรวม ทีมงานผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ได้ผลดังนี้คือ
1. แนวทางการช่ วยลดต้ นทุนในการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางที่เกีย่ วกับสาร
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สกัดสมุนไพรหญ้ าเอ็นยืด
ด้วยผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการจัดการซื้ อครั้งละมากๆ เพื่อใช้ในการทาการสกัดสารสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดที่มี
แหล่งปลูกตามแหล่งปลูกตามริ มน้ าและอยูใ่ นแหล่งบนภูเขา ซึ่ งอยู่ไกล ลาบากในการเดินทาง โดยเอื้อต่อลูกค้าให้
ไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปซื้ อที่ตลาดหรื อแหล่งปลูกเอง การเดินทางไปเองในบางครั้งอาจไม่ได้วตั ถุดิบหญ้าเอ็นยืด
ตามที่ตอ้ งการ การสั่งออนไลน์ทาให้ลดการจัดการ ลดการเสี ยเวลาเดินทางไปแหล่งการเพาะปลูกและตลาดที่ขาย
ทั้งยังในระบบการทาตลาดออนไลน์ใ ห้เป็ นแหล่งการขายที่ ส ามารถสั่ งผ่านทางออนไลน์ จะช่ วยลดต้นทุ นใน
กระบวนการผลิต การจัดการ สามารถจัดการเองให้เกิดมาตรฐานได้คุณภาพทีเดียวที่สามารถส่ งตรงได้ทนั ที โดย
ไม่ตอ้ งให้ลูกค้าต้องเสี ยค่าใช้จ่ายหลายต่อครบจบทีเดียว เป็ นการประหยัดต้นทุนได้มาก
2. การช่ วยลดปัญหาการสต็อกสมุนไพร และยังทาให้ มีวัตถุดิบใหม่ สดตลอดเวลา
ในการป้ องกันการคานวณผิดพลาดซื้ อผักสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดจากชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้าน
ม่วงเจริ ญราษฎร์ มาในปริ มาณมากหรื อน้อยจนเกินไป จะทาให้เกิดปั ญหาในด้านการจัดการและการทาสารสกัด
สมุนไพร ส่ งผลให้เกิดสิ นค้าขาดสต็อก หรื อวัตถุดิบในสต็อกเกินปริ มาณที่ตอ้ งใช้ในแต่ละครั้ง ทาให้ตอ้ งทิ้งไป
หรื อเกิดการเสี ยหาย ในช่วงต้องการทาเครื่ องสาอางจากสารสกัดหญ้าเอ็นยืด หรื อใช้ในการนาไปใช้ดา้ นอื่น ๆ ต่อไป
ด้วยการจัดการติดต่อการตลาดของชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ เพื่อส่งเสริ มการขายให้เกิด
การจัดการสต็อกวัตถุดิบและสารสกัดสมุ นไพรไม่ ให้ขาด ไม่เกิน เป็ นการจัดการภายในร้านที่มี อยู่ให้ได้อย่าง
แม่นยา ช่วยลดต้นทุน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปัญหาได้อย่างเหมาะสม พบว่าช่วยให้ร้านค้าได้แนวคิดไม่
ต้องกังวลถึงการทางานของพนักงานในร้านที่อาจจะโกงในเรื่ องของการซื้ อวัตถุดิบสมุนไพรหญ้าเอ็นยืด การจัดกา
นี้ พบว่าสามารถช่วยทาให้เจ้าของร้ านได้แนวทางการจัดซื้ อได้จากแหล่งซื้ อ ทราบว่าเป็ นอย่างไร ราคาเท่าไหร่
ทราบค่าจัดส่ งและควบคุมต้นทุนในการบริ หารจัดการภาในร้านได้อย่างชัดเจนกว่าแต่ก่อน
3. มีใบกากับภาษีที่สามารถตรวจสอบได้
หากการจัดการของตลาดที่มีอยู่หากต้อ งการมี สาขาเพิ่ม หรื อการจัดการขยายกิ จการต่อไป ด้วยการ
จัดการตลาดออนไลน์ที่มีการซื้ อขาย สัง่ ซื้อแล้วมีใบกากับภาษีทุกครั้ง เพื่อที่จะทาให้มนั่ ใจว่าพนักงานในร้านหรื อผู ้
ที่สั่งซื้อสิ นค้า จะสั่งตรงตาม order แล้วสต็อกวัตถุดิบตามที่ลูกค้าสั่งไว้ ทาให้ได้สินค้าทันที โดยที่ไม่จาเป็ นต้องสั่ง
วัตถุดิบสมุนไพรไว้เกิน ทาให้ผปู ้ ลูกสามารถกะระยะเวลาการปลูกจานวนการปลูก หรื อ จานวนวัตถุดิบที่ตอ้ งการ
เก็บเกี่ยวให้ได้ตามต้องการ ในเรื่ องของขนาดใบ ระยะเวลาการปลูก และมีคุณค่าทางการออกฤทธิ์ สู งตามความ
ต้องการของลูกค้า ด้วยระบบการจัดการและการควบคุมการทางานทุกขั้นตอนด้วยระบบไอที ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ ช่วยลดต้นทุนและลดปัญหาในการจัดการสต็อกสิ นค้าหญ้าเอ็นยืดได้ดี ลูกค้าจะได้การบริ การสิ นค้าหญ้าเอ็น
ยืดที่ดีมีคุณภาพ ด้วยความใส่ ใจจากตลาดออนไลน์ที่สั่งผักสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดออนไลน์
ดังนั้นในการเสนอแนวทางการทาการตลาดออนไลน์ ก่อประโยชน์ที่สังเกตได้ดงั นี้
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1. เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ ง่าย ซึ่ งเป็ นการเพิ่มโอกาสในการทายอดขายให้สูงขึ้น ซึ่งส่ วนใหญ่ก็จะทาใน
รู ปของคอนเทนต์ที่สามารถดึงดูดความสนใจขลูกค้าจะเข้ามาหาเอง
2. ลูกค้ าจะเข้ ามาหาเอง ซึ่งเป็ นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาหาผูข้ ายเอง ด้วยการให้ขอ้ มูลสิ นค้าที่ตรงจุดและ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงทาให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเข้ามาติดต่อเพื่อซื้ อสิ นค้าด้วยตนเอง
โดยที่ผขู ้ ายไม่จาเป็ นต้องพยายามยัดเยียดบริ การให้กบั ลูกค้าเลย
3. เข้ าถึงได้ สะดวกจากทุกที่ทาให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเท่านั้น และยังเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแพร่ หลายทัว่ โลกอีกด้วย ซึ่งก็เป็ น
การทาการตลาดที่สร้างความสะดวกสบายให้กบั ทั้งผูข้ ายและผูซ้ ้ือ
4. ตรวจสอบประสิ ทธิภาพ ซึ่ งสามารถช่วยให้ตรวจสอบช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึง จานวนลูกค้าที่เข้าชม
เว็บไซต์หรื อแฟนเพจ จานวนลูกค้าที่เข้ามาติดต่อซื้อสิ นค้าและบริ การ อีกทั้งยังมีตน้ ทุนที่ต่ากว่าการทา
การตลาดแบบเดิมเป็ นอย่างมาก จึงช่วยลดต้นทุนได้ โดยเฉพาะเหมาะกับเหมาะกับธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่ มต้นของชุมชนวิสาหกิ จเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ในการศึกษานี้
อย่างยิง่
5. นาเสนอสิ นค้ าและบริการได้ อย่ างสะดวก สามารถช่วยประหยัดและเพิ่มความสะดวกในการนาเสนอ
สิ นค้าและบริ การ เพราะไม่จาเป็ นต้องทาโฆษณาในราคาแพง ด้วยการใช้ตวั หนังสื อที่มีความน่าสนใจ
และดึงดูดลูกค้า สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสิ นค้าและบริ การได้อย่างดี และประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา
ตัวอย่างตลาดออนไลน์ที่ได้ไปสนับสนุนการทาที่มีอยูใ่ ห้ต่อเนื่อง (รู ปที่ 14 – 15)

รู ปที่ 14 เพจการส่งเสริ มการจัดการตลาดออนไลน์ ที่มีข้ นึ ในชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัย
ที่สามารถส่งเสริ มผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบหญ้าเอ็นยืดและสารสกัดหญ้าเอ็นยืด
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รู ปที่ 15 ตัวอย่างการนาเสนอแหล่งเพาะปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน เพื่อการขายในระบบตลาดออนไลน์
การติดตามผลการส่ งเสริมการทาตลาดออนไลน์ ของผลิตผลิตภัณฑ์ จากหญ้าเอ็นยืด ผ่าน Facebook page
จากการทาผ่าน Facebook page ในรู ปแบบของเนื้ อหาที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์จากหญ้า
เอ็นยืด ผ่าน Facebook page และกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์จากหญ้าเอ็นยืด ผ่าน
Facebook Page ที่สามารถให้ความรู ้ กับผูบ้ ริ โภคให้เกิดความเข้าใจ และประโยชน์ในตัวสิ นค้า โดยมีข้ นั ตอนการ
การทดลองการเผยแพร่ การตลาดออนไลน์ ดังต่อไปนี้
ผลการทดลองการทาให้กลุ่ม เป้าหมายรู ้จกั Page การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมักเพื่อ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิ จยัง่ ยืนในชุ มชนวิสาหกิ จเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ บ่อสวก จังหวัดน่ าน โดยการ
โฆษณาผ่าน Facebook Ad จากรู ปที่ 16 และตารางที่ 1 จากเดิม ในเดือนกรกฎาคม 2564 Page การตลาดออนไลน์
ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมัก เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิ จยัง่ ยืนในชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญ
ราษฎร์ บ่ อสวก จัง หวัดน่ า น มี จานวนผูต้ ิ ดตามทั้ง สิ้ น 1,589 ราย และ เดื อนสิ งหาคม หลังจากลงโฆษณาผ่าน
Facebook Ad ในช่วงวันศุกร์ ถึงวัน 19 อาทิตย์ (จานวน 3 วัน) จานวน 4 ครั้งต่อเดือน พบว่า Page การตลาดออนไลน์
ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมัก เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิ จยัง่ ยืนในชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญ
ราษฎร์ บ่อสวก จังหวัดน่าน มีจานวนผูต้ ิดตามเพิ่มขึ้นเป็ น 2,078 ราย คิดเป็ น 76.46% ทั้งนี้จานวนผูต้ ิดตามที่เพิ่มขึ้น
489 ราย ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือเพศ หญิง อายุ 18-44 ปี อาศัย อยู่ ในประเทศไทย คิดเป็ น 68% จากยอดผูต้ ิดตามที่
เพิม่ ขึ้น
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จำนวนแฟนเพจช่วงเดือน มีนำคม-สิงหำคม 2564
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มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
จานวนผู้ติดตาม Facebook page ที่เพิ่มขึ้น (ราย)
จานวนผู้ติดตาม Facebook page (ราย)
รู ปที่ 16 กราฟแสดงจานวนยอดผูต้ ิดตาม Page การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมักเพื่อส่งเสริ ม
เศรษฐกิจยัง่ ยืนในชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ บ่อสวก จังหวัดน่าน ย้อนหลัง 6 เดือน
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงจานวนผูต้ ิดตาม Page การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากหญ้าเอ็นยืดหมัก เพื่อส่งเสริ ม
เศรษฐกิจยัง่ ยืนในชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ บ่อสวก จังหวัดน่าน ย้อนหลัง 6
เดือน
จานวนผู้ติดตาม
จานวนผู้ติดตาม
Facebook page (ราย)
Facebook page ที่เพิม่ ขึน้ (ราย)
235
114
มีนาคม
450
215
เมษายน
900
450
พฤษภาคม
1,124
224
มิถุนายน
1,589
465
กรกฎาคม
2,078
489
สิงหาคม
หลังจากการพัฒนาให้ได้สารสกัดหญ้าเอ็นยืดที่มีคุณภาพ ได้ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติที่สาคัญด้านสามารถต้าน
การอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ ด้วยคุณสมบัติที่ดีของสารสกัด เพื่อเป็ นการยืนยัน
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ถึงคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์จากการแปรรู ปหญ้าเอ็นยืด ส่ งเสริ มการนาไปพัฒนาเป็ นสารสาคัญในเครื่ องสาอางครี ม
ทาผิวหน้า ด้วยการหมักโดยธรรมโดยกระบวนการหมักด้วยจุลินทรี ยเ์ ฉพาะกลุ่ม ที่ทาให้ได้สารสกัดพวกฟลาโว
นอยด์ และสารอื่นๆ ที่ท้ งั ละลายในน้ าและน้ ามัน ด้วยการสกัดที่เหมาะสมให้ได้สารที่ตา้ นการอักเสบ และสามารถ
ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยไ์ ด้ และได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ดงั กล่าวให้ชุมชนชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ มีอาชีพหลักทางการเกษตร ให้มีการปลูกหญ้าเหล่านี้ มากขึ้น เป็ นการถ่ายทอดการ
นาไปใช้ประโยชน์ที่ วิจยั ได้ให้แก่ชุมชนดังกล่าว เป็ นการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์การปลูกสมุนไพร สร้างรายได้ท้ งั
ชุมชน ไม่ทาลายป่ า แล้วส่ งเสริ มให้ชุมชนได้เริ่ มมีการขายออนไลน์ของสารสกัดหญ้าเอ็นยืด
จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดการเตรี ยมเพื่อการทาตลาดออนไลน์ ทาให้ทราบว่า มีประโยชน์
ของการตลาดออนไลน์ คือ สามารถทาการตลาดออนไลน์สามารถวัดผลได้ สามารถกาหนดงบโฆษณาได้ชัดเจน
สามารถช่ วยให้คิดเงิ นเมื่ อบรรลุ เป้ า หมาย ระบบจะคิดเงิ นเมื่ อโฆษณาบรรลุวตั ถุป ระสงค์แล้วเท่า นั้น มี สภาพ
คล่องตัว ทาให้การจัดการได้สะดวก สามารถลงโฆษณาได้ตามเวลาที่ ตอ้ งการ ในการนี้ ได้ทดลองโฆษณา 14 วัน
แล้วหยุด เพื่อเปลี่ยนการโฆษณาได้ต่อไป
สรุปผลการทดลอง
งานการวิจยั นี้เป็ นการพัฒนาต้นแบบแนวคิดการทาตลาดออนไลน์ของสารสกัดหญ้าเอ็นยืด ซึ่งเป็ นที่สนใจ
ของชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ โดยการกระบวนการสกัดและทดสอบสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในเบื้องต้น ด้วยการทาใบแห้งแล้วสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 80 ก่อนทาให้แห้ง ที่ความเข้มข้น 500 ppm มี
คุณสมบัติตา้ นจุลินทรี ยใ์ นกลุ่มแบคทีเรี ยชนิ ด Bacillus sp. และเชื้ อรา Aspergillus sp. ได้ระดับดี สารสกัดหญ้า
เอ็นยืดที่ได้สามารถนาไปเป็ นต้นแบบของการทดสอบทาต้นแบบตลาดออนไลน์ได้ และด้วยการจัดการตลาด
ออนไลน์ที่ มี อยู่แล้วในชุ ม ชนวิส าหกิ จเกษตรปลอดภัย บ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ อาศัย หลัก การของ Smart Goals
ประกอบด้ว ย specific Measurable Achievable Realistic Timely และการจัด การตามหลัก การจัด การ และการ
ยอมรับของชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ จังหวัดน่าน ก่อเกิดแนวทางการช่วยลดต้นทุนใน
การกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้านพืชสมุนไพร แนวทางการช่วยลดปัญหาการสต็อกสมุนไพร และยังทา
ให้มีวตั ถุดิบใหม่สดตลอดเวลา จาเป็ นต้องมีใบกากับภาษีที่สามารถตรวจสอบได้ ทาให้เข้าใจถึงแนวทางการจัดการ
ให้เข้า ถึ ง กลุ่ม เป้ า หมายได้ง่ า ย ส่ ง ผลให้ลูก ค้าจะเข้ามาหาเอง เข้าถึ งได้ส ะดวกจากทุก ที่ ก่ อเกิ ดแนวทางการ
ตรวจสอบประสิ ทธิภาพ ช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึง จานวนลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ หรื อแฟนเพจ สามารถนาเสนอสิ นค้า
และบริ การได้อย่างสะดวก และได้ Facebook ต้นแบบของการนาเสนอผลิตภัณฑ์สารสกัดหญ้าเอ็นยืด
ดังนั้นงานที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถนาไปสู่ แนวทางการจัดการตลาดออนไลน์ในชุมชนวิสาหกิจเกษตร
ปลอดภัยบ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ที่ เกิ ดขึ้นได้จริ ง โดยมี การดู แลจัดการโดยชุ มชนเองเป็ นผูด้ ู แล และพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อไป
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การตลาดออนไลน์ ของสารสกัดจากไคร้ น้า เพื่อส่ งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน
ในชุมชนบ้ านสวก จังหวัดน่ าน
Online Marketing for Fermented Homonoia riparia Lour. Extracts to Promote
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บทคัดย่อ
ทีมผูว้ ิจยั ได้พฒั นาต้นแบบการทาตลาดออนไลน์ของสารสกัดไคร้น้ า ซึ่ งเป็ นที่สนใจของชุมชนบ้านสวก
เนื่ องด้วยชุ มชนบ่ อสวกเป็ นชุม ชนปลูก ไม้ผลและพืชสวนครั วแบบออร์ แกนิ ค จากการศึกษาได้ทาการพัฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องส าอางจากสารสกัด จากไคร้ น้ า พบว่า ไคร้ น้ า เมื่ อสกัดสารออกฤทธิ์ ทางชี ว ภาพและทดสอบ
คุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรี ย ์ และการต้านการออกซิ เดชันในเบื้องต้น ด้วยการทาใบไคร้น้ าแห้งแล้วสกัดด้วยเอทา
นอลร้อยละ 80 ที่ความเข้มข้น 5,000 ppm มีคุณสมบัติตา้ นจุลินทรี ยใ์ นกลุ่มแบคทีเรี ยชนิด Pseudomonas sp. และ
เชื้อรา Penicillium sp. ได้ระดับปานกลาง และมีการต้านอนุมูลอิสระจากการใช้สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
มีฤทธิ์ ในการกาจัดอนุมูลอิสระ IC50 คือ 0.198 ppm ทีมวิจยั จึงส่ งเสริ มการตลาดออนไลน์การนาสารสกัดไคร้น้ า
และผลิตภัณฑ์ครี มทาหน้าใสจากสารสกัดไคร้น้ า โดยนาเสนอการขายบนตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คเพจ มีการ
นาเสนอเนื้ อหาหลายรู ปแบบ เช่น บทความ รู ปภาพ วีดีโอ แบบสอบถาม เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั สามารถทากิจกรรม
เฟสบุ๊ค เพื่อเชิญชวนให้ผทู ้ ี่สนใจได้เข้ามาเรี ยนรู ้ ชมการสาธิ ต ทดลองใช้ ทดลองผลิต และซื้ อผลิตภัณฑ์ไปใช้ ซึ่ ง
กลยุทธ์
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การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น้ า ผ่านเฟสบุ๊คเพจ สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด ช่วยให้ผบู ้ ริ โภค
ให้เกิดความรู ้และเข้าใจประโยชน์ในตัวสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี สามารถนาเสนอสิ นค้าและบริ การได้สะดวก รวดเร็ ว
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรื อสมาชิกเฟสบุ๊คเพจได้มากขึ้น
คาสาคัญ: การตลาดออนไลน์ เฟสบุ๊ค บริ การแบบครบวงจร สารสกัดจากพืช
Abstract
The research team aimed to develop a prototype and an online marketing concept of Homonoia riparia
Lour. extracts according to the interest of Ban Suak community, Nan Province. Because of the needs of Bo Suak
community who are cultivating organic fruit and medicinal plants. The Homonoia riparia Lour. were selected to
extract for cosmetic products and tested for their bioactive compounds whether they have antimicrobial properties
and anti-oxidation. Initially, dried Homonoia riparia Lour. leaves extracted with 80% ethanol had moderate
antimicrobial properties for Pseudomonas sp. and Penicillium sp. and had antioxidants with DPPH method.
The research team thus promoted the online marketing Homonoia riparia Lour. extract and its facial cream
products by supporting the management for the online market already existed in the Ban Suak community, via
Facebook page developed. The formation of online marketing by presentation of the extraction and the plant’s
contents was including the events in many forms such as articles, pictures, videos, questionnaires, etc. Moreover,
the community could organize Facebook Events to invite interested people to join and learn as well as watch
demonstrations. The outcome online marketing strategy of Homonoia riparia Lour. extract via Facebook Page
could create successful marketing that helps consumers to gain knowledge and understand the benefits of the
product as well. It also proposed guidelines for improving the process of creating an online marketing model based
on the management principles and the acceptance of Ban Suak community in Nan province, it helped create a way
to reduce the cost of production, guidelines to help reduce the problem of stocking herbs, and offering fresh
ingredients available all the time together with a verifiable tax invoice. As a result, numbers of customers who visit
the website or fan page will be able to present products and provides services easily.
Keywords: Online marketing, Facebook, One stop service, Plant extract
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บทนา
ไคร้น้ าเป็ นพืชสมุนไพรที่สาคัญในระบบการแพทย์ของอินเดียและจีน ที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น ไต
และการอักเสบ สามารถนารากมาปรุ งเป็ นยาแก้กษัย ขับปัสสาวะ แก้ไข้เซื่องซึม เบาพิทการ เป็ นต้น ชุมชนบ่อสวก
จังหวัดน่าน เป็ นชุมชนทางการเกษตร มีการปลูกสมุนไพรและพืชผักผลไม้หลายชนิ ด โดยเฉพาะต้นไคร้น้ าที่มีอยู่
มากมายตามริ มน้ า และด้วยประโยชน์ที่มากมายของต้นไคร้น้ า สามารถนาใบไคร้น้ า รากไคร้น้ าและต้นไคร้น้ า มา
สกัดให้ได้สารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ ช่วยในการยับยั้งจุลินทรี ย ์ การต้านการออกซิ เดชัน และการต้านเซลล์มะเร็ ง
และสามารถพัฒนาเป็ นสิ นค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้ แต่ดว้ ยชุมชนบ่อสวกยังไม่เข้มแข็ง ขาดกลยุทธ์ทาง
การตลาดและขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย ทาให้สินค้าที่ผลิตออกมายังไม่เป็ น
ที่รู้จกั ทีมงานวิจยั จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนบ่อสวก เพื่อนาผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรื อนมาพัฒนาเป็ นสิ นค้าให้เกิด
ความแตกต่าง สร้างเอกลักษณ์ โดยการเสนอขายผ่านรู ปแบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบั นการตลาดบนเฟสบุ๊คเพจจัดเป็ น
ช่องทางหนึ่ งที่เป็ นที่นิยม เป็ นชุมชนค้าขายขนาดใหญ่ ช่วยให้ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายติดต่อสื่ อสารกันได้สะดวก รวดเร็ ว
ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อได้ง่าย ผูข้ ายสามารถกระจายข่าวสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภค และลูกค้า ได้อย่าง
รวดเร็ ว ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างไม่จากัดจานวน ทั้งยังเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และสร้างความ
มัน่ คงทางอาชีพให้กบั ชุมชนบ่อสวก
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินงานมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. กระบวนการหมักไคร้ น้าและการสกัดสาระสาคัญจากหมักไคร้ น้า (ดังรู ปที่ 1) มีดังนี้
o นาใบไคร้น้ า 1 กิโลกรัม ล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง
o นามานึ่ง 3 ชัว่ โมง
o นาใบไคร้น้ าไปหมักในสภาวะไร้ออกซิ เจน โดยใส่ ใบไคร้น้ าลงในขวดปากกว้าง เติมน้ าต้มสุ กให้
เต็มขวด เติมเชื้อแบคทีเรี ยแลคติกเจริ ญเติบโตดีและยับยั้งแบคทีเรี ยอื่น ปิ ดฝาให้แน่นเป็ นเวลา 1
เดือน

รู ปที่ 1 กระบวนการหมักและสกัดไคร้น้ า
2. คุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้ านการต้ านจุลนิ ทรีย์ และการต้ านการออกซิเดชั่น
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o ศึกษาคุณสมบัติการต้านจุลินทรี ย ์ โดยทาการทดลองหาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดไคร้น้ า และ
ตรวจสอบผลการทดลอง โดยวัดการเจริ ญเติบโตของเชื้ อราและแบคที เรี ยที่ เจริ ญอยู่บนผิวหน้า
อาหารที่ผสมสารสกัดจาก ไคร้น้ าหมัก
o ศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ศึกษาการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี (CUPRAC)
2. ศึกษาการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging
3. วิเคราะห์หาปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด (Total phenolic compounds, TPC)
3. การถ่ายทอดผลงานและขั้นตอนการทาผลิตภัณฑ์ สารสกัดไคร้ น้า
o ถ่ายทอดการทาผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางครี มบารุ งผิวเติมสารสกัดไคร้น้ า ให้ชุมชนวิสาหกิจเกษตร
ปลอดภัย บ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ผ่านรู ปแบบออนไลน์ โดยแสดงขั้นตอนดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาผสมสารสกัดไคร้น้ าในครี มทาผิวหน้า
4. การพัฒนาตลาดออนไลน์ ของสารสกัดไคร้ น้า บนเฟสบุ๊คเพจ
o สร้างเพจโดยไปที่ https://www.facebook.com/pages/creation/
o ใส่ รายละเอียดของเนื้อหาของกระบวนการสกัดสารสาคัญและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
o ใส่ รูปประจาตัว ส่ วนนี้เป็ นการเพิ่มรู ปประจาตัว (รู ป Profile) และรู ปภาพหน้าปก
o น าไปที่ URL https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin จะเข้ า สู่ หน้ า Page
Plugin เพื่อสร้างโค้ด Like box
o สร้างอัลบั้มรู ปโปรโมทสิ นค้า
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รู ปที่ 3 อัลบั้มรู ปสิ นค้าและรู ปประจาตัวร้านค้า
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ผลการศึกษาและอธิปรายผล
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น้ า ผ่าน Facebook Page เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจยัง่ ยืนในชุมชน
บ้านสวก จังหวัดน่าน สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคให้เกิดความรู ้และเข้าใจประโยชน์ใน
ตัวสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี จากเดิมในเดือนกรกฏาคม 2564 เพจการตลาดออนไลน์ของชุ มชนบ้า นสวก มีจานวน
ผูต้ ิดตามทั้งสิ้ น 1,584 ราย และเดือนสิ งหาคม 2564 หลังจากลงโฆษณาผ่าน Facebook Ad จานวน 4 ครั้งต่อเดือน
พบว่า เพจการตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น้ า เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจยัง่ ยืนในชุมชนบ้านสวก จังหวัดน่าน มี
จานวนผูต้ ิดตามเพิ่มขึ้นเป็ น 2,019 ราย คิดเป็ นร้อยละ 78.45 ทั้งนี้ จานวนผูต้ ิดตามที่เพิ่มขึ้น 435 ราย (ดังตารางที่ 1)
ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ เพศหญิง อายุ 22-54 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 72 จากยอดผูต้ ิดตามที่
เพิ่มขึ้น (ดังรู ปที่ 4)
จานวนผูต้ ิดตาม Facebook page ที่เพิ่มขึ้น (ราย)
จานวนผูต้ ิดตาม Facebook page (ราย)
100%

50%

124

236

430

273

397

435

248

484

914

1,187

1,584

2,019

0%
มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม

รู ปที่ 4 กราฟแสดงจานวนยอดผูต้ ิดตาม Facebook Page ย้อนหลัง 6 เดือน ( มีนาคม – สิ งหาคม 2564)
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ตารางที่ 1 จานวนผูต้ ิดตาม Page การตลาดออนไลน์ของสารสกัดจากไคร้น้ า เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจยัง่ ยืนในชุมชน
บ้านสวก จังหวัดน่าน ย้อนหลัง 6 เดือน (มีนาคม – สิ งหาคม 2564)
เดือน
(ปี 2564)
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม

จานวนผูต้ ิดตาม
Facebook page (ราย)
248
484
914
1,187
1,584
2,019

จานวนผูต้ ิดตาม
Facebook page ที่เพิ่มขึ้น (ราย)
124
236
430
273
397
435

สรุปผล
งานการวิจยั นี้ เป็ นการพัฒนาต้นแบบแนวคิดการทาตลาดออนไลน์ของสารสกัดไคร้น้ า ซึ่ งเป็ นที่สนใจของ
ชุมชนบ้านสวก โดยการกระบวนการสกัดและทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเบื้องต้น ด้วยการทาใบแห้งแล้ว
สกัดด้วยเอทานอล ร้อยละ 80 ก่อนทาให้แห้งที่ความเข้มข้น 500 ppm มีคุณสมบัติตา้ นจุลินทรี ยใ์ นกลุ่มแบคทีเรี ย
ชนิ ด Pseudomonas sp. และเชื้ อรา Penicillium sp. ได้ระดับปานกลาง สารสกัดไคร้ น้ าที่ ได้สามารถนาไปเป็ น
ต้นแบบของการทดสอบทาการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คเพจได้ และด้วยการส่ งเสริ มการตลาดออนไลน์ตาม
หลักการของ Smart Goals ประกอบด้วย specific Measurable Achievable Realistic Timely ทาให้ได้รับการยอมรับ
จากชุ มชนบ้านสวก จังหวัดน่ าน ก่ อเกิ ดแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสิ นค้าด้านพืชสมุนไพรของ
ชุมชน ช่วยลดปัญหาการสต็อกสมุนไพร ทาให้มีวตั ถุดิบใหม่สดตลอดเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และ
สร้างความมัน่ คงทางอาชี พให้กบั ชุมชนบ่อสวกในระยะยาว ดังนั้น งานที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถนาไปสู่ แนว
ทางการจัดการตลาดออนไลน์ในชุมชนวิสาหกิจเกษตรปลอดภัย บ้านม่วงเจริ ญราษฎร์ ที่เกิดขึ้นได้จริ ง โดยมีการ
ดูแลจัดการโดยชุมชนเองเป็ นผูด้ ูแล และพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อไป
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บทคัดย่อ
หมามุ่ย (Mucuna pruriens (L.) DC. ) มีสารสาคัญที่มีฤทธิ์ ทางชีวภาพหลายชนิ ด สารสาคัญที่พบมากใน
เมล็ ด คื อ แอลโดปา (L-dopa) เป็ นสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นทางการแพทย์ จากการศึ ก ษาทั้ง ในประเทศและ
ต่า งประเทศพบว่า เมล็ดหมามุ่ ยมี ฤทธิ์ ในการต้า นอนุ มูลอิ ส ระ ฤทธิ์ ในการรั ก ษาโรคพาร์ กิ นสัน และฤทธิ์ เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ แตในประเทศไทยไม่พบการใช้หมามุ่ยเป็ นส่ วนประกอบของยาหรื อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่าน
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่มีการใช้ในตารับการรักษาของหมอพื้นบ้านที่ใช้สืบทอด
ต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ รู ปแบบกรรมวิธีการใช้หมามุ่ย
ของหมอพื้นบ้าน และรวบรวมสายพันธุ์หมามุ่ยตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย เพื่อนามาใช้เป็ นฐานข้อมูล เชิงวิชาการ
ด้านการใช้ประโยชน์จากหมามุ่ยเพื่อการพัฒนาเป็ นยาหรื อผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษาใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกับหมอพื้นบ้านในแต่ละ
ภาค จานวน 10 ราย ที่มีประสบการณ์การใช้หมามุ่ยมากกว่า 10 ปี
ผลการศึกษา พบว่า องค์ความรู ้และรู ปแบบการใช้หมามุ่ยของหมอพื้นบ้านทั้ง 10 ราย มีลกั ษณะที่คล้ายคลึง
กัน หมามุ่ยที่หมอพื้นบ้านใช้ในตารับยาประกอบด้วยสายพันธุ์ อินเดียและ/หรื อสายพันธุ์ไทย ส่ วนใหญ่ร้อยละ 75
ใช้ท้ งั สายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์ไทย ร้อยละ 25 ใช้เฉพาะสายพันธุ์อินเดีย วัตถุดิบที่นามาใช้ส่วนใหญ่เป็ นการ
ปลูก มากกว่า การเก็ บ ตามธรรมชาติ เนื่ องจากสามารถควบคุมผลผลิตได้ หมอพื้ นบ้า นร้ อยละ 80 ใช้เมล็ดเป็ น
ส่ วนประกอบในตารับยา ร้อยละ 20 ใช้ส่วนอื่นร่ วมในตารับยา ได้แก่ ใบและราก วิธีการนาเมล็ดปรุ งยา ใช้การคัว่
เพื่อให้เปลือกหุ้มเมล็ดเปิ ดออกนาไปบดเป็ นผง หรื อใช้การหมักด้วยเหล้า รู ปแบบการใช้มีท้ งั ยาเดี่ยวและยาตารับ
ด้านสรรพคุณ หมอพื้นบ้านทุกรายใช้ยาเพื่อบารุ งร่ างกาย เสริ มสมรรถภาพทางเพศ แก้ปวดเมื่อย ผูท้ ี่มารักษาร้อยละ
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90 เป็ นเพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หมอพื้นบ้านส่ วนใหญ่พบว่าการรักษาได้ผลดี แต่ไม่มีการบันทึกผลการรักษาไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คาสาคัญ: หมามุ่ย หมอพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
Abstract
Mucuna pruriens (Mucuna pruriens (L.) DC. ) contains several important biologically active substances.
The most common ingredient in seeds is L-dopa, which is a medically beneficial substance, according to local and
international studies that show that M. pruriens seeds have an antioxidant effect. Anti- Parkinson's disease and
improve sexual performance. Thailand have not been found as a component of medicines or health products
approved by the Food and Drug Administration, but they are used in folk healer's treatments that have been used
since now. The purpose of this study is to classify its use. The methodology of using the M. pruriens of the folk
healer and collecting their breed according to Thai folk wisdom. To be used as an academic database for the
exploitation of M. pruriens for development as medicines or health products. The study uses qualitative research
methods. By conducting interviews and participatory observations, selecting a specific sample with 10 local healers
in each sector with more than 10 years of experience using M. pruriens.
The results showed that the knowledge and patterns of the use of M. pruriens of the 10 folk healers had
similar characteristics. It used by folk healers in the medicine consist of Indian and/or Thai breeds. Most of the 75
% use both Indian and Thai breeds. 25 % use only Indian breeds. Most of the raw materials used are planted rather
than naturally collected, as they control the yield. 80 % of folk healers use seeds as a component of medicine, 20
percent use other parts of the medicine, including leaves and roots. Use the roasting to open the seed shell to grind
it into powder, or use liquor fermentation. All folk healers use medicine to nourish the body, improve sexual
performance and relaxing muscle . 90 % of those who come to treatment are male, aged 40 and over. Most folk
healers find the treatment working well. But no results were recorded in writing.
Key word Mucuna pruriens , folk healers , Thai folk wisdom
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บทนา
หมามุ่ย หรื อ หมามุย้ ภาษาอังกฤษ Mucuna มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mucuna pruriens (L.) DC. มีลกั ษณะเป็ น
พืชเถา ผลเป็ นฝักยาว คล้ายถัว่ ลันเตา มีขนสี น้ าตาลอมทองหรื อแดงปกคลุมที่ฝัก มีการแพร่ กระจายในแถบหิ มาลัย
ไปจนถึ งเขตร้ อนชื้ นของอิ นเดี ย และ ปกคลุมเขตร้ อนชื้ นอื่ น ๆ โดยเฉพาะแอฟริ กา อเมริ กา เขตร้ อน และเกาะ
แปซิฟิก ในประเทศอินเดียพบพืชสกุลหมามุ่ยประมาณ 24 สายพันธุ์ มีการเพาะปลูกมากที่รัฐอุตตรประเทศ รัฐมัธย
ประเทศ หมู่เกาะอันดามัน และนิ โคบาร์ เป็ นต้น ในประเทศอินเดียมี การนาหมามุ่ย มาใช้เป็ นยาสมุนไพรเป็ น
เวลานานแล้ว โดยคัมภีร์อายุรเวทของอินเดีย ระบุว่า เมล็ดหมามุ่ยใช้ทายารักษาโรคเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ โรค
พาร์กินสัน โรคเบาหวาน ต้านอาการชัก และ ต้านเชื้อจุลินทรี ย ์ 1
ปัจจุบนั มีงานวิจยั ที่ศึกษา พบว่าหมามุ่ยมีสารสาคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด สารสาคัญที่พบมาก ใน
เมล็ด คื อ แอลโดปา (L-dopa) พบประมาณร้ อยละ 5 โดยสารชนิ ดนี้ เป็ นสารตั้ง ต้นในการสร้ า งสารโดปามี น
(dopamine) ซึ่ งเป็ นสารที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทในสมอง และจากรายงานการวิเคราะห์เมล็ดหมามุ่ยยังพบ
สารสาคัญอี ก ได้แก่ glutathione, lecithin, gallic acid และ beta sitosterol กรดไขมันที่ จาเป็ น ได้แก่ linolenic acid
และ oleic acid และแร่ ธาตุ 7 ชนิด ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม และสังกะสี
ข้อมูล ทางโภชนาการระบุว่า เมล็ดหมามุ่ยประกอบด้วยโปรตีน ร้อยละ 29.19 ไขมันร้อยละ 5.05 และไฟเบอร์ ร้อย
ละ 8.68 2-4
ในประเทศไทย พบหมามุ่ย 13 สายพันธุ์ข้ ึนอยู่ตามป่ าในภูมิภาคต่างๆ และมีการใช้หมามุ่ยเป็ นยาโดยหมอ
พื้นบ้านนาเมล็ดหมามุ่ยมาใช้เป็ นยาบารุ งกาลัง แก้ปวดเมื่อยและเพิม่ สมรรถภาพทางเพศ นอกจากนั้นในตาราแพทย์
แผนไทยมีการใช้หมามุ่ยหรื อมีชื่อเรี ยกว่า ตาแยเครื อ 5 ในคัมภีร์วรโยคสารแพทยศาสตร์ สงเคราะห์ เป็ นตัวยาใน
ตารับทั้งหมด 7 ตารับเพื่อรักษาอาการต่าง ๆ เช่น แก้ไอ แก้ไข้ แก้ปวดเมื่อย แก้เสมหะกระหาย 6 ข้อควรระวังใน
การใช้หมามุ่ยคือ เด็ก สตรี หญิงมีครรภ์ และ หญิงให้นมบุตร แต่การรับประทานมากเกินไปอาจทาให้เกิด ประสาท
หลอน เนื่องจากหมามุ่ยมีสารแอลโดปา ซึ่ งหากร่ างกายได้รับสารนี้ มากเกินไป อาจไปมีผลทาให้สารสื่ อประสาท
เกิดความไม่สมดุล เกิดอาการคลื่นไส้ และอาเจียน การเก็บหมามุ่ยมารับประทานเองควรระมัดระวังเนื่ อ งจาก
หมามุ่ยไทยส่ วนใหญ่ขนมีพิษ เมื่อโดนผิวหนังอาจทาให้ แสบร้อน บวมแดง ภูมิปัญญาไทยสมัยก่อนจะรับประทาน
7
โดยการนาเมล็ดหมามุ่ยไปคัว่ และบดเป็ นผงเพื่อเก็บไว้ได้นาน แล้วนามาผสมน้ าร้อนดื่ม 8
ปัจจุบนั มีวิสาหกิจชุมชนหรื อผูผ้ ลิตอาหารเสริ ม ผลิตหมามุ่ยผงจาหน่ายในรู ปแบบอาหารเสริ ม โดยยังไม่มี
การขอขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าหมามุ่ยจะมีสรรพคุณที่เป็ นประโยชน์มีสารสาคัญที่มีฤทธิ์ ทางชี วภาพหลาย
ชนิดและมีการใช้สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั แต่ในประเทศไทยยังขาดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการรวบรวม
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหมามุ่ย ยังคงต้องมีการศึกษาวิจยั หมามุ่ยเพื่อที่จะ
นามาให้บริ โภคใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย ประเด็ นที่น่าสนใจที่ผูว้ ิจยั ให้ความสาคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพหรื อยาจากหมามุ่ยคือ การศึกษาองค์ความรู ้การใช้หมามุ่ยตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย รู ปแบบ
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กรรมวิธีการใช้หมามุ่ยนามาปรุ งเป็ นยาที่มีใช้สืบต่อกันมาเพื่อนาเป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
หมามุ่ยต่อไป
วัตถุประสงค์ (Research Objective)
1. จาแนกการใช้ประโยชน์และรวบรวมสายพันธุ์หมามุ่ยตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
2. ศึกษารู ปแบบกรรมวิธีการใช้หมามุ่ยของหมอยาพื้นบ้าน
วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant observation) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1.ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ของกองคุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้รวบรวมจัดทา
ทาเนี ยบหมอยาพื้นบ้านในแต่ละภูมิ ภาค พบว่าปั จจุ บนั หมอพื้นบ้านที่ ได้จดแจ้ง จานวน 60,343 คน ข้อมูล ณ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ลงนามรั บรองหมอพื้นบ้านตามระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการ
รับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 3,986 คน หนังสื อรับรองมีอายุ 4 ปี
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 10 ราย เนื่องจากการศึกษาภู มิปัญญาจากหมอ
พื้นบ้านมี ขอ้ จากัดในการยินยอมให้สัมภาษณ์ ขอ้ มูล การคัดเลื อกจะจาแนกให้ครบทุกภูมิภาคโดยแยกตามภาค
ประกอบไปด้วย ภาคเหนื อ จังหวัดเชียงราย จานวน 2 ราย ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี จานวน 1 ราย จังหวัดสระบุรี
จานวน 1 ราย ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี จานวน 1 ราย จังหวัดสระแก้ว จานวน 1 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 2 ราย และภาคใต้ จังหวัดพัทลุง จานวน 2 ราย
3. จัดทาแบบเสนอขอจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเลขโครงการ 10/63 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563
4. ประสานงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับหมอพื้นบ้าน เพื่อเก็บข้อมูลองค์ความรู ้การใช้หมามุ่ยเพื่อสุ ขภาพตาม
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตามแบบสัมภาษณ์แบบ มีโครงสร้าง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปหมอพื้นบ้าน
4.2 องค์ความรู ้การใช้หมามุ่ย
4.3 กรรมวิธีการปรุ งยาแต่ละตารับวิธีการใช้ยาและการติดตามผลการรักษา
5. การเก็บตัวอย่างหมามุ่ยในแต่ละภูมิภาค ทุกส่ วนที่หมอพื้นบ้านใช้ในการปรุ งยา
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6. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) จาแนกการใช้ประโยชน์และกระบวนการวิธีการปรุ ง
ยาโดยใช้หมามุ่ยตาม ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยในแต่ละภูมิภาค กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) องค์ประกอบในการวิเคราะห์อยู่ 3 ประการ มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เป็ นกระบวนการจัดการด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อทาให้ขอ้ มูล
เป็ นระเบี ยบในรู ป แบบตาราง เพื่อทาให้ขอ้ มูล เป็ นระบบ ง่ายแก่ การใช้งาน การจัดเก็บ และการเรี ย กมาใช้เ มื่ อ
ต้องการและทางเนื้ อหา (Content) เพื่อการจาแนกหมวดหมู่ของข้อมูล จัดลาดับความสาคัญและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพื่อพร้อมที่จะแสดงและนาเสนอได้อย่างเป็ นระบบ
6.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) เป็ นกระบวนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความเป็ น
เหตุเป็ นผลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางสังคม ที่มีอยูจ่ ริ งแล้ว
6.3 หาข้อสรุ ป (Conclusion) การตีความ (Interpretation) และการตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงของ
ผลการวิจยั เพื่อหาข้อสรุ ปจากปรากฏทางสังคมโดยพิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนให้ เห็น
ถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยในแต่ละภูมิภาค
7. การนาเสนอผลการวิเคราะห์
ผลการวิจัย (Results)
ผลการศึกษาองค์ความรู ้การใช้หมามุ่ยเพื่อสุ ขภาพตามภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย สามารถสรุ ปเป็ น 3 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของหมอพื้นบ้ าน
ผลการศึกษา พบว่าหมอพื้นบ้ายที่ใช้หมามุ่ยทั้งหมดเป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 67 ปี สาเร็ จการศึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษาร้ อยละ 50 รองลงมาจบการศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา ร้ อยละ 40 และระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 10 การ
ประกอบอาชี พหลักส่ วนใหญ่ร้อยละ 60 ประกอบอาชี พเกษตรกร รองลงมาร้อยละ40 ประกอบอาชี พเป็ นหมอ
พื้นบ้าน หมอพื้นบ้านทุกรายได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่ วยงานสาธารณสุ ขระดับจังหวัด โดยได้รับการ
รับรองหมอพื้นบ้าน จากกระทรวงสาธารณสุ ข ภายใต้ พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มาตรา 33 (1)(ค)
ประสบการณ์การเป็ นหมอพื้นบ้านเฉลี่ย 14.5 ปี องค์ความรู ้ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษร้อยละ 50 รองลงมา
ได้จากการบวชเรี ยนร้อยละ 30 และร้อยละ 20 ศึกษาด้วยตนเองจากตารา
ประเด็นที่ 2 องค์ ความรู้ การใช้ หมามุ่ย จาแนกรายละเอียดดังนี้
2.1 สายพันธุ์ที่ใช้ และวิธีการเก็บเกีย่ ว
ผลการศึกษา พบว่า สายพันธุ์หมามุ่ย ที่ หมอพื้นบ้านนามาใช้ประโยชน์คือ หมามุ่ย สายพันธุ์อินเดีย และ
หมามุ่ยสายพันธุ์ไทย ส่ วนใหญ่ร้อยละ 75 ใช้ท้ งั สายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์ไทย ร้อยละ 25 ใช้เฉพาะสายพันธุ์
อินเดีย วัตถุดิบที่นามาใช้ส่วนใหญ่เป็ นการปลูกมากกว่าการเก็บตามธรรมชาติ เนื่องจากสามารถควบคุมผลผลิตได้
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หมามุ่ยสายพันธุ์อินเดีย ใช้ระยะเวลาในการปลูก ประมาณ 3 เดือน และการเก็บโดยใช้กรรไกรตัดกิ่ง ตัดที่
ฝักหมามุ่ยที่ห้อยอยูต่ ามต้นฝักสี น้ าตาล แล้วใส่ ลงไปในตะกร้า ในการเก็บเมล็ดหมามุ่ยในแต่ละครั้งจะเก็บหมดต้น
ในครั้งเดียวเฉพาะฝักสี น้ าตาล นากรรไกรตัดกิ่งมาตัดคัว่ ฝักเพื่อนาฝักไปตากแดด 2-3 วัน จะมีปัญหาในเรื่ องของต้น
ที่ปลูกเมื่อให้ผลได้ไม่นานต้นก็จะตาย จึงทาให้ตอ้ งปลูกอยูต่ ลอดซึ่งต่างจากหมามุ่ยสายพันธุ์ไทย
หมามุ่ยสายพันธุ์ไทย ระยะเวลาในการปลูก ใช้เวลา 5-6 เดือน ประมาณเดือนที่ 5 ก็สามารถเก็บเมล็ดได้ จะ
ไม่เกิดปั ญหาในการปลูก ต้นจะคงทนอยู่ได้นานและจะแผ่พระจายเป็ นเถาเลื้อยวงกว้าง
ในการเก็บเกี่ยวแต่ละ
ครั้งจะต้องวางแผน ส่ วนใหญ่จะเก็บในช่วงที่ฝนตก เพราะจะไม่ทาให้ขนหมามุ่ย ฟุ้งกระจาย แต่ถา้ หากช่วงนั้นฝน
ไม่ตก จะเก็บตอนเช้าช่วงที่ตะวันเริ่ มทอแสง เพราะขนยังอุม้ น้ าค้างอยู่ หรื ออีกวิธีหนึ่ งก็จะเอาน้ ามาฉี ดให้เป็ นฝอย
เพื่อให้ขนของหมามุ่ยอุม้ น้ าไว้ สาหรับคนที่เก็บ ก็จะใส่ ชุดปิ ดมิดชิดเพื่อป้ องกันไม่ให้หมามุ่ยโดนร่ างกาย พร้อมทั้ง
ใส่ ถุงมือ หากอยู่ในบริ เวณที่สามารถเอื้อมอยู่ได้ก็จะใช้กรรไกรตัดกิ่ง หากอยู่สูงขึ้นไปก็จะใช้ไม้ตะขอเกี่ยว วิธีที่
หมอทาอยู่บ่อยคือ จะต้องใส่ เสื้ อผ้าคลุมมิดชิด ใส่ ถุงมือ ก่อนตัดช่อหมามุ่ยหมอก็จะเตรี ยมน้ าในกะละมังใหญ่ เมื่อ
ตัดได้ 1 กิ่งก็แช่ลงในกะละมัง หลังจากนั้นก็จะดึงใช้กรรไกรตัดกิ่งแกะเพื่อเอาเมล็ด ล้างทาความสะอาดและตาก
แดดจนแห้งสนิท เพราะการแช่น้ าจะทาให้เมล็ดเสี ยได้ง่าย
ก. ฝักหมามุ่ยไทยพันธุ์พื้นเมือง

ข. ใส่ ชุดป้ องกันขณะเก็บฝัก

รู ปที่ 1 แสดงวิธีการเก็บเกี่ยวหมามุ่ยไทยพันธุ์พ้นื เมือง
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2.2 การเก็บรักษาวัตถุดิบ

ก. ฝักหมามุ่ยที่เผาแล้ ว

ข. เมล็ดหมามุ่ย
ค. เมล็ดหมามุ่ย
สายพันธุ์อนิ เดีย
สายพันธุ์ไทย
รู ปที่ 2 แสดงลักษณะของหมามุ่ยที่ผา่ นการเผา นาเมล็ดมาคัว่ และบดเป็ นผงยา

ง. ผงยาจากเมล็ด

การเก็บรักษาหมามุ่ยทั้ง 2 สายพันธุ์ หมอพื้นบ้านจะนาฝักมาผ่านวิธีการเผา โดยเผาให้ทวั่ จนขนหลุดและ
พลิกหมามุ่ยไปมาเพื่อให้โดนไฟทัว่ ถึง เผาซ้ าอีกครั้งในวันถัดไปกรณี ที่ขนหลุดไม่หมด และนาเมล็ดหมามุ่ยตาก
แดด 2-3วัน เพื่อให้เมล็ดแตกออกมาจากฝักหมามุ่ย หลังจากเอาเมล็ดแกะออกจากฝักแล้ว ล้างทาความสะอาดและ
ตากแดดจนแห้งสนิ ท จากนั้นนาเมล็ดไปคัว่ เพื่อให้เปลือกหุ ้มเมล็ดเปิ ดออก เปลือกสี น้ าตาลไม้ และใช้มีดปลาย
แหลมแคะเปลือกออกหรื อใช้วิธีการขยี้ให้เปลือกแตกออก ร่ อนจนเหลือแค่เมล็ด นาไปบด จนได้เป็ นผงพร้อมใช้ทา
ยา หมอพื้นบ้านร้อยละ 80 ใช้เมล็ดเป็ นส่ วนที่ใช้ทายาหมอพื้นบ้านจะเก็บวัตถุดิบไว้ใช้ จะเก็บเป็ นผงยาโดยเก็บไว้
ในถุงพลาสติก และเก็บไว้ในขวดโหลแก้ว
นอกจากการใช้ส่วนของเมล็ดหมามุ่ยในการปรุ งยาแล้ว หมอพื้นบ้านร้ อยละ 20 ยังมีการใช้ส่วนของใบ
ดอก เถาและรากในการปรุ งยา การเก็บส่ วนประกอบดังกล่าวมาปรุ งยาจะใช้ในรู ปแบบสดหรื อตากแห้ง ไม่ผ่าน
กระบวนการเผาหรื อคัว่ เหมือนเมล็ด
ประเด็นที่ 3 กรรมวิธีการปรุงยาแต่ ละตารับวิธีการใช้ ยาและการติดตามการรักษา
3.1 การใช้ หมามุ่ยเป็ นสมุนไพรเดี่ยว
หมอพื้นบ้านภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ใช้หมามุ่ยเป็ นสมุนไพรเดี่ยว ส่ วนหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช้หมามุ่ยเป็ นยาเดี่ยว รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงกรรมวิธีการปรุ งยา วิธีการใช้ยาเดี่ยวของหมอพื้นบ้านแต่ละภาค
หมอพื้นบ้ านภาคกลาง
เมล็ด ใบ และดอก
ส่ วนที่ใช้ เป็ นยา
ที่ใช้บ่อยคือ ใช้เมล็ดแก่เผาไฟ แล้วนาไปแช่น้ าให้นิ่ม
วิธีการปรุ งยา
ส่ วนอื่นมี่นามาใช้ คือ ใบสด 1 กามือ นามาโขลกให้แหลกเติมน้ าผึ้ง
นามาจิบ แก้หอบหืด
ใช้เถานาไปผสมกับตัวยาอื่นๆ ใช้บารุ งเส้นเอ็น
รับประทาน เคี้ยวกินวันละ 2 เม็ด ก่อนอาหาร เช้า – เย็น
วิธีการใช้ ยา
หมอพื้นบ้ านภาคตะวันออก
เมล็ด
ส่ วนที่ใช้ เป็ นยา
สูตร 1 เสริ มสมรรถภาพทางเพศ ใช้เมล็ดหมามุ่ยคัว่ ให้สุกแล้วกัดด้วยเหล้า(ดอง
วิธีการปรุ งยา
ด้วยแอลกอฮอล์ วิธีทาคล้ายยาดองจีน) นาน 2 สัปดาห์ โดยให้แอลกอฮอล์ระเหย
50% แล้วเติมน้ าผึ้งเป็ นกระสาย
สูตร 2 บารุ งกาลัง ใช้เมล็ดตากแห้ง คัว่ ด้วยไฟอ่อน ๆ 20-25 นาที จนเปลือกแตก
รับประทาน สูตร 1 รับประทานวันละ 1 ครั้ง ๆ 60 ซีซี
วิธีการใช้ ยา
สูตร 2 เคี้ยว 20-30 เมล็ด ต่อครั้ง ต่อวัน ตอนเช้า
หมอพื้นบ้ านภาคใต้
เมล็ด
ส่ วนที่ใช้ เป็ นยา
คัว่ เพื่อให้เปลือกหุม้ เมล็ดเปิ ดออก (เปลือกสี น้ าตาลไม้) และใช้มีดปลายแหลม
วิธีการปรุ งยา
แคะเปลือกออกหรื อใช้วิธีการขยี้ให้เปลือกแตกออก ร่ อนจนเหลือแค่เมล็ด นาไป
บด จนได้เป็ นผงพร้อมใช้ทายา
เอาผงที่ได้มาผสมน้ าร้อนดื่ม เช้า – เย็น 2 ช้อนชา เช้า – เย็น 2 เวลา
วิธีการใช้ ยา
ห้ามใช้ในคนที่แพ้ถวั่ ทุกชนิด
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3.2 การใช้ หมามุ่ยเป็ นสมุนไพรตารับ
ตารางที่ 2 แสดงกรรมวิธีการปรุ งยา วิธีการใช้ยาตารับ ของหมอพื้นบ้านแต่ละภาค
หมอพื้นบ้ านภาคเหนือ
ส่ วนที่ใช้ เป็ นยา เมล็ด ราก
วิธีการปรุ งยา
สู ตร 1 การใช้เมล็ดปรุ งยา ใช้สาหรับผูช้ ายบารุ งร่ างกายทาโดยใช้เมล็ด 1 กามือ นาไปคัว่ ให้
กรอบแล้วบดเป็ นผง ใช้เทียนทั้ง 5 ขนาดเท่าเมล็ดหมามุ่ยบดเป็ นผง
ผสมยาทั้ง 2 ตัวด้วยน้ าผึ้งป่ าปั้นเป็ นลูกกลอนเท่าเมล็ดพุทรา
สู ตร 2 ใช้ราก ใช้กบั ผูห้ ญิงให้เต้านมเต่งตึง รากหมามุ่ย 1 ส่วน ตากแห้ง หัวผักหนาม 1 ส่วน
ตากแห้ง บรเพ็ด ½ ของยาทั้งสองชนิด ผสมยาทั้ง 3 ตัวด้วยน้ าผึ้งป่ าปั้นเป็ นลูกกลอน
สู ตร 3 ใช้แก้ไข้หนาวสั่น ใช้รากหมามุ่ยตากแห้ง ใช้ร่วมกับ รากเล็บครุ ฑ ต้นผีเสื้ อน้อย ราก
หมากผู ้ รากผักหวานบ้าน อย่างละเท่ากัน หนักประมาณ 3 บาท ฝนด้วยน้ าเปล่า
วิธีการใช้ยา
รับประทาน ไม่เกิน 5 วัน ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 แก้วเป็ ก ถ้ามีอาการใจสั่น ให้ใช้
น้ าผึ้ง 1 ช้อนชาผสมกับยา
หมอพื้นบ้ านภาคกลาง ชื่ อตารับ บารุ งสมอง
ส่วนที่ใช้เป็ นยา เมล็ด
วิธีการปรุ งยา
นาเมล็ดมาคัว่ และใบมาอบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียล แล้วนามาบดเป็ นผง บรรจุ
แคปซูลความแรง 400 มิลลิกรัม
วิธีการใช้ยา
รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล เช้า-เย็น
หมอพื้นบ้ านภาคตะวันออก
ส่วนที่ใช้เป็ นยา เมล็ด
วิธีการปรุ งยา
ตารับ 1 ยาดองสาหรับบุรุษ นาเมล็ดหมามุ่ยคัว่ ให้สุกแล้วดองด้วยแอลกอฮอล์ นาน 2
สัปดาห์ สังเกตให้แอลกอฮอล์ระเหย 50%
ตารับ 2 แก้ ปวดเมื่อยบารุงกาลัง ใช้เมล็ดหมามุ่ย 1,000 กรัม กระชาย 500 กรัม ย่านางแดง
300 กรัม ปลาไหลเผือก 200 กรัม นาส่ วนผสมทั้งหมดมารวมกัน แล้วชงกับน้ าร้อนเป็ นชา
ดื่ม
วิธีการใช้ยา
รับประทาน ตารับ 1ครั้งละ 1 เป๊ ก (60 มิลลิลิตร) ใช้น้ าผึ้งเป็ นกระสาย
ตารับ 2 ใช้ 1 ช้อนชา 1 ครั้ง/ วัน ตอนเช้า
หมอพื้นบ้ านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตารับเสริ มสมรรถภาพทางเพศ
ส่วนที่ใช้เป็ นยา เมล็ด
วิธีการปรุ งยา
ใช้เป็ นตารับยาร่ วมกับ โด่ไม่รู้ลม้ ขมิ้น ส้มล่มและน้ าผึ้ง
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ยาหลัก ใช้เมล็ดหมามุ่ย 1 กามือ หรื อประมาณ 40 กรัม นามาคัว่ จนกลายเป็ นสี ขาว
ยารอง นาตัวยา โด่ไม่รู้ลม้ ขมิน้ ส้มล่ม อย่างละ 30 กรัม มาบดและผสมเข้าด้วยกัน และปั้น
เป็ นลูกกลอน เก็บไว้ในอุณหภูมิหอ้ งไม่มีแสงแดด เก็บได้นาน 2 ปี
วิธีการใช้ยา
1 เม็ด ตอนเย็น ก่อนหรื อหลังอาหารรับประทานยาต่อเนื่ อง จนกว่าอาการจะดีข้ นึ
หมอพื้นบ้ านภาคใต้ ชื่ อตารับ ปรับฮอร์โมนหญิงวัยทอง
ส่วนที่ใช้เป็ นยา
เมล็ด ใช้เนื้อที่อยูใ่ นเมล็ด
วิธีการปรุ งยา
ตัวยาที่นามาใช้ท้ งั หมดมี 3 ตัว คือ หมามุ่ย รากสามสิ บ ว่านชักมดลูก นาสมุนไพรทั้ง 3 มา
ผสมเข้าด้วยกัน โดยมีน้ าหนักเท่ากันแล้วอัดแคปซูล
วิธีการใช้ยา
แคปซูล 500 มิลลิกรัม 3 แคปซูล ต่อครั้งก่อนอาหาร เช้า-เย็น
หลีกเลี่ยงการรับประทานแตงกวาและรางจืด
การติดตามผลการรักษา
วิธีการรักษาหมอพื้นบ้านทุกราย มีรูปแบบการรักษาเหมือนกัน คือใช้การซักประวัติ และบันทึกรายละเอียด
ของผูป้ ่ วยแต่ละราย ทาการวินิจฉัยตามประวัติและอาการ และจ่ายยา ตัวอย่างเช่น หมอพื้นบ้านภาคใต้ มีการซัก
ประวัติความเป็ นมาของอาการ พูดคุยในเรื่ องชีวิตประจาวันที่เป็ นอยู่ การนอนหลับ ความจาและการหลงลืม ความ
อ่อนเพลียของร่ างกาย เป็ นต้น พร้อมทั้งสังเกตทางกายภาพของผูป้ ่ วย เช่น ใบหน้า ผิวพรรณ สี ผิว ลักษณะท่าทาง
การติดตามผลการรักษา หมอพื้นบ้านใช้สอบถามอาการหลังรับประทานยาไปได้ 2 สัปดาห์และนัดพบใน
สัปดาห์ที่ 4 เพื่อการพูดคุยและดูหน้าตาของผูป้ ่ วยถึงการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย หมอพื้นบ้านไม่พบความผิดปกติ
จากการใช้ยา และการรักษาส่วนใหญ่จะรักษาได้ผล โดยเฉพาะเสริ มสมรรถภาพทางเพศ แต่เพียงบางรายที่อาจใช้ยา
แล้วไม่ได้ผล แต่เนื่องจากหมอพื้นบ้านไม่มีการจดบันทึกผลการรักษา จึงไม่มีขอ้ มูลเชิงประจักษ์ของผลการรักษามา
ใช้ในการอ้างอิงได้
สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusions)
หมอพื้นบ้านที่ใช้หมามุ่ยเป็ นสมุนไพรในการรักษาหรื อบาบัดอาการตามภูมิภาค มีกรรมวิธีการใช้หมามุ่ย
เป็ นสมุนไพรเดียวและตารับ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ และไม่มีอา้ งอิงตารายาแผนไทย ส่วนที่ใช้เมล็ดของ
หมามุ่ย รักษาอาการเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศและใช้กบั เพศหญิงและเพศชาย ใช้บารุ งร่ างกายและบารุ งสมอง
วิธีการนาเมล็ดหมามุ่ยมาปรุ งยา ใช้วิธีการคัว่ เพื่อให้เปลือกหุ ้มเมล็ดเปิ ดออก เปลือกสี น้ าตาลไม้ ร่ อนจนเหลือแค่
เมล็ด นาไปบดเป็ นผง วิธีการใช้เป็ นยาเดี่ ยวมี 3 วิธีคือการชงกับน้ า อัดแคปซูลและผสมน้ าผึ้งการปั้ นเป็ นลูกกลอน
การใช้หมามุ่ยในยาตารับ ใช้ร่วมกับสมุนไพรบารุ งกาลัง ผสมน้ าผึ้งการปั้นเป็ นลูกกลอน
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ผลการศึกษาพบว่าสรรพคุณของหมามุ่ยจากองค์ความรู ้ของหมอพื้นบ้านมีความสอดคล้องกับ ตาราแพทย์
แผนไทยมีการใช้หมามุ่ยหรื อมีชื่อเรี ยกว่า ตาแยเครื อ ในคัมภีร์วรโยคสารแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เป็ นตัวยาในตารับ
ทั้งหมด 7 ตารับเพื่อรักษาอาการต่างๆ เช่น แก้ไอ แก้ไข้ แก้ปวดเมื่อย แก้เสมหะกระหาย และสอดคล้องกับงานวิจยั
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของหมามุ่ย ของระพีพนั ธุ์ ศิริเดช และเอกลักษณ์ อินทรักษา พบว่าเมล็ดหมามุ่ยฤทธิ์เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ9,10
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากคุ ณสมบัติของสารสาคัญในหมามุ่ยยังไม่สามารถนาไปทาผลิ ตภัณฑ์เสริ ม
อาหารหรื อยาได้ ดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุ นการศึกษาเพิ่มเติมด้านพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง และการศึกษาทาง
คลิ นิก ต่อไป และจากการศึ ก ษาหมอพื้ นบ้า นขาดการจดบันทึก ผลการรั ก ษา ทาให้ขาดข้อมูล เชิ งประจัก ษ์ของ
ผลการรักษามาใช้ในการอ้างอิง จึงควรจัดให้มีส่งเสริ มการรักษาของหมอพื้นบ้านอย่างเป็ นระบบ เพื่อส่ งเสริ มและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่เป็ นประโยชน์ให้คงอยูต่ ่อไป
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บทคัดย่อ
แป๊ ะตาปึ ง เป็ นพืชสมุนไพรที่พบในชุมชนตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีการนามาใช้
สมานบาดแผล และรักษาแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการสมานแผลของสารสกัดด้วย เอทานอลจากส่ วนใบ โดย
วิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมีดว้ ยวิธีการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลว
สมรรถนะสูง ศึกษาหาปริ มาณฟี นอลิกรวมทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี 2,
2-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging capacity (DPPH) และทดสอบฤทธิ์ตา้ นการอักเสบด้วยวิธีการวิเคราะห์หา
ปริ มาณการยับยั้งการผลิตไนตริ กออกไซด์ในหลอดทดลอง ผลการวิจยั พบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทน
นิ น สารประกอบฟี นอกลิ ก และไตรเทอปี น และพบว่าสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ มี ส ารรู ทิ นสู งที่ สุ ด เท่ากับ
3,171.64±11.84 ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม ในการทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ มี ค่ า IC50 เท่ า กับ 363.93±49.52
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและพบปริ มาณฟี นอลิกรวม เท่ากับ 43.72±4.02 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสาร
สกัดหยาบ นอกจากนั้นยังพบว่าสารสกัดสามารถยับยั้งการผลิตไนตริ กออกไซด์ได้สูงถึงร้อยละ 70 ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าใบแป๊ ะตาปึ งเป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในการที่จะนามาใช้เป็ นสมุนไพรต้านการอักเสบและสมาน
แผล ซึ่งอาจนาไปสู่การพัฒนาเป็ นยารักษาแผลทดแทนยาแผนปัจจุบนั ในอนาคต
คาสาคัญ: แป๊ ะตาปึ ง พฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ต้านอักเสบ สมานแผล
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Abstract
Sambung Nyawa Leaf is a medicinal plant in Bo Ngoen sub-district, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani
province, used for wound healing and burn treatment. The aim of this study was to investigate the phytochemical
constituents and biological activities with wound healing properties of ethanol extracts from Sambung Nyawa
leaves. For this purpose, phytochemical screening and high-performance liquid chromatography (HPLC) were used
to determine the phytochemical constituents. Total phenolic content ( TPC) using Folin- Ciocalteu reagent,
antioxidant activity by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) scavenging ability and anti-inflammatory activity
by measuring the inhibitory effect on nitric oxide in vitro were used to determine the biological activities. The
results showed that alkaloids, flavonoids, tannins, phenolic compounds, and triterpenes were found in Sambung
Nyawa leaves. In the group of flavonoids, rutin was found highest with a content of 3,171.64±11.84 μg/g. The
antioxidant activity test revealed an IC50 value of 363.93±49.52 μg/ml and a total phenolic content of 43.72±4.02
mg gallic acid equivalent per gram, mgGAE/g. Moreover, the extract was found to inhibit nitric oxide production
by up to 70% . Therefore, this study showed the potential of Sambung Nyawa Leaf to be used as an antiinflammatory and wound healing agent and could lead to the development of wound healing agents that could
replace modern medicine in the future.
Keyword: Gynura procumbens ( Lour. ) Merr. , Phytochemical constituents, Biological Activities, Antiinflammatory, Wound healing
บทนา
ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้า นมี ค วบคู่กับสังคมไทย ซึ่ งผูกพันและเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิต ทั้งความเชื่ อ
พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็ นการแพทย์ทอ้ งถิ่นที่อิงกับบริ บทของสังคม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ แตกต่าง ทาให้เป็ นการแพทย์ที่ มี เอกลัก ษณ์ และมี ความ
หลากหลายเฉพาะถิ่น จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นในชุมชนตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มี
หมอพื้นบ้านที่ เป็ นที่ รู้จกั และได้รับการยอมรั บจากบุคคลในชุ มชนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่ งการเก็บรวบรวมองค์
ความรู ้อนั ทรงคุณค่าของหมอพื้นบ้านเป็ นวิธีการหนึ่ งในการอนุรักษ์ ส่ งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู ้ของการแพทย์
พื้นบ้าน เพื่อนาองค์ความรู ้และภูมิปัญญาเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของ
ประชาชนและเป็ นประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป จากข้อมูลดังกล่าวพบว่ามี การนาพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
พื้นบ้าน ในลักษณะของยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่ วย ประกอบเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ และใช้เป็ นสมุนไพรเพื่อ
ความงาม เป็ นต้น ซึ่ ง จากการสื บ ค้นข้อมู ลการใช้ป ระโยชน์ พ้ื นบ้า นพบว่า แป๊ ะตาปึ งเป็ นพืชสมุนไพรที่ มีการ
นามาใช้อย่างแพร่ หลายในชุมชน โดยใช้ส่วนของใบสมานบาดแผล รักษาแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก และแก้ผดผื่นคัน
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นอกจากนั้นยังมีการใช้ใบบัวบกในการกระตุน้ ให้แผลสมานตัวได้เร็ วขึ้น และใช้ผลฟั กข้าวรักษาแผลฝี หนองและ
แผลพุพอง ( กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา และขนิฐา มีประดิษฐ์, 2018)
จากการศึกษาสารสกัดของใบแป๊ ะตาปึ งที่สกัดด้วยเอทานอลพบสาร Oligosaccharide มีปริ มาณ มากกว่าที่
สกัดด้วยน้ า นอกจากนี้ ยงั พบสาร quercetin, α-tocopherol, δ-tocotrienol และ β-carotene (Hyeong-Ju Jeon and
Hye-Jin Kwon , 2557) นอกจากนั้นสารสกัดแอลกอฮอล์จากส่ วนเหนื อดินของแป๊ ะตาปึ งยังมีคุณสมบัติตา้ นอักเสบ
ในสัตว์ทดลอง และพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์หลายชนิด ได้แก่ kaempferol ในรู ปอิสระและกลัยโคไซด์ quercetin
ในรู ปอิสระและกลัยโคไซด์ ฟลาโวนอยด์เป็ นสารที่อาจแสดงฤทธิ์ตา้ นอักเสบ (วีณา จิรัจฉริ ยากูล , 2555) และพบว่า
สารสกัดหยาบใบสดแป๊ ะตาปึ งมีปริ มาณแทนนินทั้งหมด เท่ากับ 2.17 mg of tannic acid/g extract และมีปริ มาณฟลา
โวนอยด์ท้ งั หมดเท่ากับ 49.84 mg of rutin/g extract องค์ประกอบทางเคมีของสารที่วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คแก๊สโคร
มาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมทรี พบสาร (+)-Aromadendrene ; 4, 7, 10-Cycloundecatriene, 1, 1, 4, 8-tetramethyl-,
cis, cis, cis- ; delta- Cadinene ; 2 - Pentadecanone, 6 ,1 0 , 1 4 - trimethyl ; Hexadecanoic acid, ethyl ester ;
Neophytadiene ; Octadecanoic acid และ 1,19-Eicosadiene และไม่พบความเป็ นพิษกึ่งเฉียบพลันและพิษเฉียบพลัน
ในหนูขาว (ศศมล ผาสุ ก และประเสริ ฐ มีรัตน์ , 2557) และจากการศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วย
ตนเองร่ วมกับเจลแป๊ ะตาปึ งต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับยาเคมีบาบัด พบว่าโปรแกรมการ
ดูแลช่องปากด้วยตนเองร่ วมกับเจลแป๊ ะตาปึ งสามารถป้ องกันและบรรเทาอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผูป้ ่ วย
มะเร็งที่ได้รับเคมีบาบัดได้ (ณัฐธยาน์ ชาบัวคา และคณะ, 2558)
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติใน
การสมานแผลของสารสกัดด้วยเอทานอลจากส่วนใบ ซึ่งผลการศึกษาจะเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่น ร่ วมกันอนุรักษ์ และพัฒนาสื บทอดภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน อีกทั้ง
จะเป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดและการสกัด
เก็บใบแป๊ ะตาปึ งจากตาบลบ่อเงิน อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จากนั้นมาล้างทาความสะอาด และผึ่งให้
แห้ง และนามาหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆ แล้วนาไปอบให้แห้งสนิ ท ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส (ºC) นาน 24-48 ชัว่ โมง
(hr) และบดด้วยเครื่ องปั่ นให้ละเอียด แล้วนาไปผ่านแร่ งขนาด 80 mesh จะได้ผงตัวอย่างละเอี ยด จากนั้นนาผง
ตัวอย่างพืชมาสกัดด้วย 95%เอทานอล โดยใช้อตั ราส่ วน 1 ต่อ 10 (ผงตัวอย่างพืช 1 ส่ วน ต่อตัวทาละลาย 10 ส่ วน)
และนาไปเขย่าด้วยเครื่ องเขย่า (shaker) ที่ 250 รอบต่อนาที นาน 24 ชัว่ โมง หลังจากเขย่าแล้วนามากรอง (filter) ผ่าน
กระดาษกรอง นาส่ วนที่เป็ นของเหลวที่สกัดด้วยด้วย 95%เอทานอล นาไประเหยแห้งด้วยเครื่ องกลัน่ ระเหยระบบ
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สุญญากาศแบบหมุนวน (rotary evaporator) จากนั้นทาการชัง่ น้ าหนักสารสกัด แล้วหาปริ มาณรวมของสารสกัด คิด
เป็ นร้อยละ (percent yield) ทาซ้ า 3 ครั้ง (Tiwari, Kumar, Kaur, Kaur, & Kaur, 2011) นาสารสกัดที่ได้บรรจุในขวด
แก้วสี ชา เพื่อนาไปทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป
2. การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี
2.1 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้ น (Phytochemical Screening) (Ayoola et al, 2008; Sazada et al, 2009;
and Shyam-Krishnan et al, 2013)
2.1.1 การตรวจสอบสารกลุ่มแอลคาลอยด์ (Alkaloids) : ชัง่ สารสกัด 0.5 กรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4
ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร เขย่า นาไปอุ่นบนเครื่ องอังน้ า (water bath) 5 นาที กรอง และนาของเหลวที่ได้จากการกรอง
(Filtrate) แบ่ ง ใส่ ห ลอดทดลองหลอดละ 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปหยดด้ว ยน้ า ยาทดสอบจ านวน 5 หยด โดยหยด
Dragendorff’s reagent ถ้าปรากฏตะกอนสี ส้มแดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์ หยด Kraut’s reagent ถ้าปรากฏตะกอน
สี ส้มแดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์ หยด Mayer’s reagent ถ้าปรากฏตะกอนสี ขาวแสดงว่าพบแอลคาลอยด์ หยด
Tannic acid ถ้าปรากฏตะกอนสี ขาวแสดงว่าพบแอลคาลอยด์ หยด Wagner’s reagent ถ้าปรากฏตะกอนสี น้ าตาล
แสดงว่าพบแอลคาลอยด์
2.1.2 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) : ชัง่ สารสกัด 0.5 กรัม ละลายด้วย 50% เอทานอล ปริ มาตร
10 มิลลิลิตร เขย่ากรองส่ วนที่ไม่ละลาย โดยทดสอบด้วยวิธี Shinoda test ใส่ ลวดแมกนี เซี ยมชิ้นเล็ก ๆ ลงไป 1 ชิ้น
และหยดกรดไฮโดรคลอริ กเข้มข้น (conc. HCl) จานวน 5 หยด เขย่า แล้วนา ไปอุ่นบนเครื่ องอังน้ า (water bath) 5
นาที ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็ นสี แดงเข้มแสดงว่าพบฟลาโวนอยด์ ทดสอบด้วยวิธี Pew test ใส่ Zn-dust 0.5 กรัม และ
2N HCl จานวน 5 หยด และเติมกรดไฮโดรคลอริ กเข้มข้น (conc. HCl) จานวน 10 หยด ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็ นสี
แดงแสดงว่าพบฟลาโวนอยด์ ทดสอบด้วยการเกิดปฏิกิริยากับด่าง เติมสารละลายแอมโมเนีย (Ammonia T.S.) ทีละ
หยดแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง
2.1.3 การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Anthaquinones) : ชัง่ สารสกัด 0.5 กรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4
ปริ มาตร10 มิลลิลิตร เขย่า นาไปอุ่นบนเครื่ องอังน้ า 5 นาที กรองส่ วนที่ไม่ละลายออก แล้วปล่อยให้สารละลายเย็น
ลงที่อุณหภูมิห้อง นาของเหลวที่ได้จากการกรอง (Filtrate) ไปเติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) ปริ มาตร 0.5
มิลลิลิตรเขย่า ถ้าปรากฏสารละลายเป็ นสี ชมพูแดงเกิดขึ้นแสดงว่าพบแอนทราควิโนน
2.1.4 การตรวจสอบคูมาริ น (Coumarin) : ชัง่ สารสกัด 0.5 กรัม ละลายด้วย 50% เอทานอล ปริ มาตร 10
มิลลิลิตร เขย่า กรอง นาของเหลวที่ได้จากการกรอง เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (6M NaOH) ปริ มาตร 1.0
มิลลิลิตร เขย่า ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองเข้มแสดงว่าพบคูมาริ น
2.1.5 การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins) : ใช้การทดสอบแบบการเกิดฟอง โดยชัง่ สารสกัด 0.5 กรัม เติม
น้ ากลัน่ ปริ มาตร 5.0 มิลลิลิตร นาไปอุ่นบนเครื่ องอังน้ า 5 นาที เขย่าอย่างแรง ถ้าปรากฏฟองถาวรเกิดขึ้นในหลอด
ทดลองแสดงว่าพบซาโปนิน
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2.1.6 การตรวจสอบแทนนิน (Tannins) : ชัง่ สารสกัด 0.5 กรัม เติมน้ ากลัน่ ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร นาไปอุ่น
บนเครื่ องอังน้ า 5 นาที กรองส่ วนที่ไม่ละลายออก แบ่งใส่ หลอดทดลองหลอดละ 1 มิลลิลิตร นาไปหยดด้วยน้ ายา
ทดสอบ ทดสอบด้วย Gelatin Solution และ Gelatin Salt Solution จานวนละ 5 หยด เขย่าถ้าปรากฏตะกอนสี ขาว
แสดงว่าพบแทนนิน ทดสอบด้วย 1% Ferric Chloride Solution จานวน 5 หยด เขย่าถ้าปรากฏสี น้ าเงินเขียวแสดงว่า
พบแทนนิ น ทดสอบด้วย Bromine water จานวน 5 หยด เขย่าถ้าปรากฏตะกอนเบาสี อ่อนแสดงว่าพบแทนนิ น
ทดสอบด้วย Formalin-HCl test เติม Formalin จานวน 3 หยด เติม 10% HCl จานวน 6 หยด นาไปอุ่นบนเครื่ องอังน้ า
5 นาที ถ้าปรากฏตะกอนสี แดงแสดงว่าพบแทนนิ น ทดสอบด้วย Vanillin-HCl test ระเหยตัวทาละลายให้แห้งเติม
Vanillin จานวน 1 หยด เติม conc. HCl จานวน 1 หยด ถ้าปรากฏสี แดงแสดงว่าพบแทนนิน และทดสอบด้วย Lime
water เติมจานวน 1 มิลลิลิตร ถ้าปรากฏตะกอนเบาสี เหลือบน้ าเงินเทาแสดงว่าพบแทนนิน
2.1.7 การตรวจสอบเทอร์ ปีนอยด์ (Terpenoids) : ชัง่ สารสกัด 0.5 กรัม ละลายด้วยคลอโรฟอร์ ม ปริ มาตร
10 มิลลิลิตร เขย่า กรอง นาของเหลวที่ได้จากการกรอง เติมกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น (conc. H2SO4) ปริ มาตร 0.5
มิลลิลิตร ถ้าปรากฏวงแหวนสี น้ าตาลตรงรอยต่อระหว่างชั้นของสารสกัดกับกรดซัลฟิ วริ กแสดงว่าพบเทอร์ปีนอยด์
2.1.8 การตรวจสอบสเตียรอยด์ (Steroids) : ชัง่ สารสกัด 0.5 กรัม ละลายด้วยคลอโรฟอร์ ม ปริ มาตร 10
มิลลิลิตร เขย่า กรอง นาของเหลวที่ได้จากการกรอง เติมกรดแกลเชียลแอซี ติก (Glacial acetic acid) ปริ มาตร 0.5
มิลลิลิตร เขย่าแล้วเติมกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น (conc. H2SO4) จานวน 3 หยด ถ้าปรากฏสารละลายเป็ นสี น้ าเงินหรื อน้ า
เงินเขียวแสดงว่าพบสเตียรอยด์
2.1.9 การตรวจสอบคาร์ ดิ แ อคไกลโคไซด์ (Cardiac glycosides) : ชั่ง สารสกัด 0.5 กรั ม ละลายด้ว ย
คลอโรฟอร์ ม ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร เขย่า กรอง นาของเหลวที่ได้จากการกรอง แบ่งใส่ หลอดทดลองหลอดละ 1
มิลลิลิตร โดยทดสอบด้วยวิธี Unsaturated lactonering เติมน้ ายาทดสอบ Kedde’s reagent จานวน 2 หยด เติม 5%
Potassium hydroxide จานวน 2 หยด ถ้าปรากฏสารละลายเป็ นสี ม่งทันทีแ สดงว่าพบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ ทดสอบ
ด้วยวิธี Steroidal nucleus เติม Acetic anhydride จานวน 3 หยด Sulfuric acid จานวน 1 หยด สังเกตสี ที่เกิดขึ้นทันที
และเมื่อเลาผ่านไป 30 นาที โดยจะเปลี่ยนจากสี ชมพูกุหลาบ>แดง>ม่วง>น้ าเงิน>เขียว แสดงว่าพบคาร์ดิแอคไกลโค
ไซด์ ทดสอบด้วยวิธี Deoxy sugar เติม Glacial acetic acid จานวน 1 มิลลิลิตร เติม 10% Ferric Chloride Solution
จานวน 2 หยด จากนั้นเอียงหลอดทดลองแล้วค่อยๆ ริ น Sulfuric acid จานวน 1 มิลลิลิตร ถ้าปรากฏวงแหวนระหว่าง
รอยต่อระหว่างชั้นสี น้ าตาลแดงแสดงว่าพบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์
2.2 การทดสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
2.2.1 การวิ เ คราะห์ หาปริ ม าณสารในกลุ่ ม สารประกอบฟี นอกลิ ก (Phenolic acid) (Butsat S. and
Siriamornpun S., 2010) นาสารตัวอย่างมาทาการฉี ด 10 ไมโครลิตร ซ้ า 3 ครั้ง ใช้เฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) เป็ น
สารละลาย 1% Acetic acid (A) และสารละลาย Acetonitrile (B) อัตราการไหล (Flow rate) : 1 มิ ล ลิ ลิ ตร/นาที
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ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตร ตรวจสอบสาร Gallic acid, Protocatechuic acid, Vanillic acid, Caffeic
acid, Ferulic acid, Coumaric acid และ Sinapic acid
2.2.2 การวิเคราะห์ หาปริมาณสาร Piperine (Santosh et al., 2005) นาสารตัวอย่างมาทาการฉี ด 10 µl ซ้ า 3
ครั้ง ใช้เฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) เป็ นสารละลาย (A) Water สารละลาย Methanol (B)
อัตราการไหล (Flow rate) มิลลิลิตร/นาที ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ 345 นาโนเมตร
2.2.3 การวิเคราะห์ หาปริมาณสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) (Zhang et al., 2015) นาสารตัวอย่างมา
ท าการฉี ด 10 µl ซ้ า 3 ครั้ ง ใช้เฟสเคลื่ อนที่ (Mobile phase) เป็ นสารละลาย Formic acid pH 2.5 (A) สารละลาย
Methanol (B) อัตราการไหล (Flow rate) : 1.0 มิลลิลิตร/นาที ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตร ตรวจสอบ
สาร Catechin, Rutin และ Quercetin
2.2.4 การวิเคราะห์ หาปริมาณสาร Lupeol และ -sitosterol (Akshada et al, 2012) สารตัวอย่างมาทาการฉี ด
10 µl ซ้ า 3 ครั้ง ใช้เฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) เป็ นสารละลาย Ethanol (A)สารละลายAcetonitrile (B) อัตราการ
ไหล (Flow rate) : 1.0 มิลลิลิตร/นาที ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ 202 นาโนเมตร
3. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
3.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
3.1.1 การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ด้ ว ยวิ ธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging capacity
(DPPH) เป็ นวิธีที่ดดั แปลงมาจาก Brand-Willians et al. (1995) โดยนาสารสกัดมาละลายด้วยตัวทาละลายเอทานอล
ร้ อยละ 95 (ความเข้ม ข้น 1-1000 ไมโครกรั ม ต่อมิ ล ลิ ลิ ตร) ใช้ Ascorbic acid (Vitamin C) และ Trolox เป็ นสาร
มาตรฐาน ผสมสารสกัดแต่ละความเข้มข้นปริ มาตร 100 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate กับสารละลาย DPPH
เข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร เขย่าเพื่อให้สารละลายเข้ากัน เก็บไว้ในที่มืดนาน 30 นาที นาไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า จากนั้นนาค่าดูดกลืนแสง ที่ได้มา
คานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งจากสมการ
%Inhibition = [Acontrol–Asample / Acontrol ] * 100
(1)
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระจะแสดงเป็ น IC50 ของความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50%
3.1.2 การศึกษาปริมาณฟี นอลิคทั้งหมด (total phenolic compound) : เป็ นวิธีที่ดดั แปลงมาจาก Singleton and
Rossi (1965) ใช้กรดแกลลิค (Gallic acid) เป็ นสารมาตรฐาน (ความเข้มข้น 1-1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) โดย
ผสมสารละลายกรดแกลลิ ค 20 ไมโครลิ ต ร ลงใน 96-well plate เติ ม สารละลาย folin-ciocalteu reagent 100
ไมโครลิตร และเติมสารละลายโซเดียมคาร์ บอเนตเข้มข้น 80 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ในที่มือ 30 นาที นาไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง คานวณหาปริ มาณ total phenolic
compound ในรู ปของมิลลิกรัมของ Gallic acid Equivalents (GAE) ต่อสารสกัด 1 กรัม (มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อ
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กรัม) และทาการผสมสารตัวอย่าง จานวน 200 ไมโครลิตร จากนั้นเติม สารละลาย folin-Ciocalteu reagent เจือจาง
10 เท่า ด้วยน้ ากลัน่ ลงไป 1,500 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที เติมสารละลายโซเดียมคาร์ บอเนตเข้มข้น 60 กรัมต่อ
ลิตร ลงไป 1,500 ไมโครลิตร ผสมแล้วตั้งทิง้ ไว้ 2 ชัว่ โมง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร เปรี ยบเทียบ
กับสารมาตรฐานกรดแกลลิค (Gallic acid) ทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง
3.2 ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยวิธีการวิเคราะห์ หาปริมาณการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ ในหลอดทดลอง
: (Etim, O.E., Ekanem, S.E., & Sam,S.M., 2013) นาสารสกัดที่ความเข้มข้น 0.0001-10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ
สารควบคุม Ascorbic acid ที่ความเข้มข้น 2-10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร ผสมกับ 10 มิลลิโมล
Sodium nitroprusside (SNP) ที่ ล ะลายใน 0.2 มิ ล ลิ โ มลาร์ Phosphate buffered saline (PBS) pH 7.4 ปริ ม าตร 50
ไมโครลิตร ใส่ ในไมโครเพลทแบบ 96 หลุม แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง หลังจากนั้น
น า ป ฏิ กิ ริ ย า ผ ส ม กั บ ส า ร ล ะ ล า ย Griess ( 1% sulphanilamide, 5% phosphoric acid แ ล ะ 0. 1% N- 1naphthylethylenediamine dihydrochloride) ปริ มาตร 100 ไมโครลิ ตร และบ่มที่ อุณหภูมิ ห้องนาน 10 นาที ก่ อน
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร ทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง และนาค่าที่ได้มา
ค านวณการยับ ยั้ง NO ตามสู ต รดั ง นี้ Nitric oxide scavenging activity (%) หรื อ %Inhibition = {(Acontrol - A
sample)/ Acontrol} x 100
4. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ค่าสถิติของข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±S.D.) ในการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูล
อิ ส ระ (Antioxidant activity) และการทดสอบองค์ ป ระกอบทางเคมี ด้ ว ย วิ ธี High Performance Liquid
Chromatography (HPLC)
ผลการวิจัย (Results)
1. การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี
1.1 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น (Phytochemical Screening)
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น (Phytochemical Screening) ของสารสกัดใบแป๊ ะตาปึ งจานวน 9 กลุ่ม
ได้แก่ แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แอนทราควิโนน คูมาริ น ซาโปนิ น แทนนิ น เทอร์ ปีนอยด์ สเตียรอยด์ และคาร์ ดิ
แอคไกลโคไซด์ พบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ และแทนนิน แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดใบแป๊ ะตาปึ ง
สารสกัดสมุนไพร

กลุ่มสารพฤกษเคมี

อัลคาลอยด์
แอนทราควิโนน
คูมาริ น
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์
ฟลาโวนอยด์
ซาโปนิน
สเตียรอยด์
เทอร์พีนอยด์
แทนนิน
หมายเหตุ - หมายถึง ตรวจสอบไม่พบกลุ่มสาร, + หมายถึง ตรวจสอบพบกลุ่มสาร

+
+
+

1.2 การทดสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography
(HPLC)
1.2.1 การวิเคราะห์ หาปริมาณสารกลุ่มสารประกอบฟี นอกลิก (Phenolic acid)
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณสารสาคัญในกลุ่ม Phenolic acid พบสาร Gallic acid, Protocatechuic acid,
Vanillic acid, Caffeic acid, Ferulic acid และ Sinapic acid ในสารสกัดใบแป๊ ะตาปึ ง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณสารสาคัญในกลุ่ม Phenolic acid ของสารสกัดใบแป๊ ะตาปึ ง
สารสกัด

Gallic acid
(μg/g)

แป๊ ะตาปึ ง 11.61±1.03
*ND; Non detected

Protocatechuic
acid
(μg/g)
12.15±7.06

Vanillic
acid
(μg/g)
25.99±2.12

Caffeic acid Coumaric
(μg/g)
acid
(μg/g)
49.38± 7.46
ND

Ferulic acid Sinapic acid
(μg/g)
(μg/g)
33.64± 2.09 61.67±6.25

1.2.2 การวิเคราะห์ หาปริมาณสาร Piperine
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณสาร Piperine พบ ปริ มาณสาร Piperine เท่ากับ 28.47±0.20 ไมโครกรัม/กรัม ใน
สารสกัดใบแป๊ ะตาปึ ง
1.2.3 การวิเคราะห์ หาปริมาณสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid)
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบสาร Rutin และ Quercetin ในสารสกัดใบ
แป๊ ะตาปึ ง แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงปริ มาณสารสาคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ในสารสกัดใบแป๊ ะตาปึ ง
สมุนไพร

Catechin (μg/g)

Rutin (μg/g)

Quercetin(μg/g)

สารสกัดแป๊ ะตาปึ ง

ND

3,171.64±11.84

450.27±22.43

*ND; Not detected
1.2.4 การวิเคราะห์ หาปริมาณสารกลุ่มไตรเทอพีน (triterpene)
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณสารในกลุ่มไตรเทอพีน (triterpene) พบปริ มาณสาร Lupeol เท่ากับ
1,517.23±268.49 ไมโครกรัม/กรัม และสาร -sitosterol เท่ากับ 5,482.51±437.5 ไมโครกรัม/กรัม
2. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
2.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
การทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยวิ ธี DPPH assay พบว่ า สารสกัด ใบแป๊ ะต าปึ งมี ค่ า IC50 เท่ า กับ
363.93±49.52 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และพบปริ มาณฟี นอลิคทั้งหมด เท่ากับ 43.72±4.02 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก
ต่อกรัมสารสกัดหยาบ แสดงดังตารางที่ 4
2.2 ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ ด้วยวิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณการยับยั้งการผลิ ตไนตริ กออกไซด์ ในหลอด
ทดลอง
ผลการศึ ก ษา พบว่า การผลิ ต ไนตริ ก ออกไซด์ (NO) ที่ เ กิ ด จากเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase
(iNOS) ที่มากเกินไปโดยเม็ดเลือดขาวและเซลล์แมคโครฟาจ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดพยาธิสภาพของกับโรคที่
เกิดจากการอักเสบหลายชนิ ด ดังนั้นการยับยั้งการผลิตสารสื่ อกลางการอักเสบ NO จึงเป็ นวิธีการหนึ่งในการรักษา
โรคการอักเสบต่างๆ งานวิจยั นี้ จึงทาการทดสอบผลของสารสกัดแป๊ ะตาปึ งในการยับยั้งการผลิต NO เทียบกับสาร
มาตรฐานวิตามิ นซี พบว่าสารสกัดแป๊ ะตาปึ ง มี ฤทธิ์ ยับยั้ง NO ได้สูงสุ ดประมาณร้ อยละ 70 ที่ความเข้มข้น 10
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (IC50 = 7.206 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) เทียบกับวิตามินซี ที่ยบั ยั้งได้สูงสุ ดที่ร้อยละ 92 (IC50 = 3.902
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ ปริ มาณฟี นอลิคทั้งหมด และการยับยั้งการผลิตไนตริ กออกไซด์ ของ
สารสกัดใบแป๊ ะตาปึ ง
Antioxidant activity

Total phenolic

NO inhibition

สารสกัดสมุนไพร

IC50 (µg/ml)
(n=3)

(mgGAE/g crude extract)
(n=3)

IC50 (mg/ml)
(n=3)

สารสกัดแป๊ ะตาปึ ง
Trolox (µg/ml)
Ascorbic acid (µg/ml)

363.93±49.52
9.48±1.82
11.93±2.01

43.72±4.02
-

7.21±0.94
3.90±0.84

สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusions)
การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีดว้ ยวิธีการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและวิธีโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสู ง พบสารกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน สารประกอบฟี นอกลิก และไตรเทอปี น ซึ่ง
สอดคล้องกับ Kaewseejan N., et al. (2012) ที่พบว่าสารสกัดเอทานอลมีสารกลุ่มอัลคาลอยด์และน้ ามันหอมระเหย
และสอดคล้องกับวีณา จิรัจฉริ ยากูล (1995) พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์หลายชนิดในสารสกัดแป๊ ะตาปึ ง
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดที่ช่วยในการสมานแผล พบว่าสารสกัดใบแป๊ ะตาปึ งมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระสอดคล้องกับการศึกษาของ A. F. M. Mustafizur Rahman and Md. Sharif Al Asad (2556) นอกจากนั้น
ยังพบว่าสามารถยับยั้งการผลิตไนตริ กออกไซด์ได้สูงถึงร้อยละ 70 ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ต้านการอักเสบ สอดคล้องกับ
การทดสอบของ Sharma et al. (2011) และรายงานการวิจยั ของวีณา จิรัจฉริ ยากูล (1995) ที่พบว่าสารกลุ่มฟลาโว
นอยด์และแอลคาลอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยการอักเสบจะทาให้คอลลาเจนและการยึดติดกันของบาดแผลมี
น้อย ถ้าการอักเสบลดลงจะส่ งผลให้เกิดการสมานแผลได้เร็ วขึ้น ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าใบแป๊ ะตาปึ ง
เป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในการที่จะนามาใช้เป็ นสมุนไพรต้านการอักเสบและสมานแผล ซึ่ งอาจนาไปสู่การพัฒนาเป็ นยา
รักษาแผลทดแทนยาแผนปัจจุบนั ในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริ มสร้างสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย
ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมโดยเลือกวิธีผสมผสานการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลักร่ วมกับการวิจยั
เชิ งปริ มาณ จานวนอาสาสมัคร 30 คน การดาเนิ นการวิจยั มี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ศึกษาบริ บทชุมชน 2) สร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วม 3) ประเมินผลการดาเนิ นงาน 4) สรุ ปผลผลการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า 1) Key
Person มีผลต่อการดาเนินกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) ผลสุ ขภาวะชุมชน คุณภาพการนอนหลับ (PSQI) และ
แบบประเมินความรู ้ วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Paired Sample t-test การเปรี ยบเทียบก่อน-หลัง พบว่า แบบประเมินความรู ้
ก่อนและหลังเข้าร่ วม (p = 0.000) สุขภาวะด้านการรับรู ้คุณค่าของตัวเอง (p = 0.718) สุขภาวะด้านสังคม (p = 0.066)
สุขภาวะด้านสติปัญญา (p = 0.685) สุขภาวะด้านอารมณ์ (p = 0.841) และคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) (p = 0.002)
สรุ ปได้ว่าคุณภาพการนอนหลับ และการประเมิ นความรู ้ ก่อนและหลังเข้าร่ วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p <
0.05) ส่วนที่เหลือยังไม่พบความแตกต่าง
คาสาคัญ: สุขภาวะชุมชน การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ภูมิปัญญาไทย
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Abstract
The purpose of this research was to study the effects of community health promotion program with Thai
wisdom. Use a participatory action research model by choosing a method that combines qualitative research
primarily with quantitative research. The total number of volunteers was 30. The research was conducted in 4 main
steps; 1) studying the community environment 2) creating a participatory learning process 3) evaluating the
performance 4) summary of research results. The results of the research showed that 1) Key Person had an effect
on the activities both directly and indirectly. 2) Community health outcomes, Sleep Quality (PSQI), and Knowledge
Assessment Scale was statistical analysis paired sample t-test. Comparison of the pre-and the post was found that
the knowledge assessment before and after participation (p = 0.000), self-esteem (p = 0.718), social health (p =
0.066) cognitive health (p = 0.685), emotional health (p = 0.841) and sleep quality (PSQI) (p = 0.002). In
conclusion, sleep quality and knowledge assessment before and after participation was significantly different (p <
0.05). the rest did not find any difference.
Key words: community health, action research, Thai wisdom
บทนา
ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา จังหวัดปทุมธานีมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วสูงเป็ นอันดับที่ 6 ของ
ประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ 2559 สู งถึง 53.21% (กรมการปกครอง
จัง หวัด ปทุ ม ธานี , 2562) ซึ่ ง การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ มี แ รงงานเข้า มาออาศัย ในพื้ นที่
อุตสาหกรรมมาก ทาให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด การสารวจข้อมูลในปี 2559 พบว่ามีผบู ้ ุ กรุ ก 16 ชุมชน ผูเ้ ดือดร้อน
1,089 ครั ว เรื อ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารจัด การน้ า และสภาพแวดล้อ ม และนอกจากจะพบปั ญ หาด้า น
สภาพแวดล้อมแล้ว ยังพบปั ญหาด้านสุ ขภาพอนามัย ความไม่ปลอดภัยของผูอ้ ยู่อาศัย ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหา
ด้านศีลธรรม และทาให้คนในชุมชนมีสุขภาวะไม่สมดุล
จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รวบรวมข้อมูลและพูดคุยกับชาวบ้านอย่างมีส่วนร่ วมกับพื้นที่เป้ าหมาย ตาบลคลอง
หก พบว่า ตาบลคลองหก มีเนื้ อที่โดยประมาณ 37.9 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 23,687.5 ไร่ มีจานวนประชา
การทั้งสิ้ น 13,235 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 6,380 คน จาแนกเป็ นเพศหญิง 6,855 คน (สถิติจานวนประชากรและบ้าน
กรมปกครอง, 2563) มีครัวเรื อนทั้งหมดจานวน 5,384 ครัวเรื อน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎรอาเภอคลองหลวง วันที่
8 เมษายน 2558) ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร มีส่วนน้อยประกอบอาชีพค้าขาย ธุ รกิจส่ วนตัว และ
โรงงานขนาดเล็กและขนาดย่อม และมีการเดินทางไปทางานในโรงงานนอกเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล เนื่ อง
ด้วยปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมส่ งผลกระทบให้เกิดภาวะเครี ยดได้ง่ายขึ้น และยังขาดองค์ความรู ้ใน
ด้านการดูแลสุ ขภาวะตนเอง ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนโดยภูมิปัญญาไทย ใน
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รู ป แบบการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research-PAR) ด้ว ยกระบวนการวิ จัย
(Research = R) กระบวนการพัฒนากิจกรรม (Development = D) เพื่อสร้างเสริ มสุขภาวะของชุมชนเป้าหมาย ในมิติ
ของสุขภาวะ (wellness) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่บุคคลตัดสิ นใจเลือกดาเนินการ สร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนแบบแผน
พฤติกรรม สุขภาพที่ตนคุน้ เคยให้ไปสู่สมดุล เป็ นกระบวนการที่มีการกาหนดเป้าหมาย อาศัยความชอบ ความสนใจ
และจุดแข็งของปัจเจก อันจะนาไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและวิถีชีวิตที่พึงพอใจต่อไป
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของ “สุ ขภาพ” ไว้ว่า “ความสุ ขปราศจาก
โรค, ความสบาย” ก่อน พ.ศ.2500 เราใช้คาสุ ขภาพกันน้อยมาก เพราะขณะนั้นเราใช้คาว่า “อนามัย” (อน + อามัย)
ซึ่ งหมายถึง ‘ความไม่มีโรค’ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบกันแล้วจะเห็นว่า คาว่า “สุ ขภาพ” มีความหมายกว้าง และสมบูรณ์กว่า
“อนามัย” เพราะสุ ขภาพเน้นสุ ขภาวะคือ ภาวะที่ทาให้เกิดความสุขปราศจากโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ปัจจัย และ
มีความหมายในเชิงบวก ส่ วนอนามัยนั้นเน้นที่โรค ซึ่งเป็ นความทุกข์ มีความหมายในเชิงลบ
ส าหรั บ องค์ก ารอนามัย โลก (WHO : World Health Organization) ได้ใ ห้ความหมายของสุ ขภาพไว้ใ น
ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ.1948 ไว้ดงั นี้ “สุ ขภาพ หมายถึง สภาวะแห่ งความสมบูรณ์ของร่ างกาย
และจิตใจ รวมถึงการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจาก
โรคและทุพพลภาพเท่านั้น” ต่อมาในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541 ได้มีมติ
ให้เพิ่มคาว่า “Spiritual well-being” หรื อสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไปในคาจากัดความของสุ ขภาพเพิ่มเติม
ดังนั้น ตามแนวคิดของ wellness approach จึงประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1) สุขภาวะทางกาย (physical wellness) การออกกาลังกาย อาหาร นอนหลับ เพียงพอ
2) มิติทางอารมณ์ (emotional wellness) ความสามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ดี
3) การมี สติปัญญาในการพัฒนาความรู ้และทักษะ (intellectual wellness)
4) การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมีปฏิสัมพันธ์ และเครื อข่ายสนับสนุน (social wellness)
5) การมีเป้าหมายและคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ (spiritual wellness)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริ มให้แกนนาชุมชนมีองค์ความรู ้ดา้ นการดูแลสุขภาวะ
2) เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของโปรแกรมสร้างเสริ มสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทยแบบบูรณาการราย
ตาบล
3) เพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของแกนนาชุมชนโดยการใช้โปรแกรมสร้าง
เสริ มสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย
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กรอบแนวคิด

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยแบบปฏิบัติการ (Action research) รู ปแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดย
เลือกวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพเป็ นหลัก และวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นองค์ประกอบเสริ มในการแปลผลข้อมูล ที่
สอดคล้องกัน
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ประกอบด้วย แกนนาชุมชนที่เกี่ ยวข้องกับสุขภาพของตาบลคลองหก อาเภอคลอง
หลวง จัง หวัดปทุ ม ธานี ประธาน อ.ส.ม. ประธานหมู่บ้าน และแกนนาสุ ขภาพตาบล จานวน 20 คน ตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตาบล ประกอบด้วย ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่วนตาบล กองสวัสดิการ กองสาธารณสุข ตาบล
ละ 10 คน ดั้งนั้น แต่ละตาบลมีผมู ้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการของโครงการ ตาบลละ 30 คน โดยคัดเลือกจากพื้นที่ ที่
สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการ เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือที่ประกอบด้วย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต
แบบมีส่วนร่ วม มีรายละเอียด ดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือที่ประกอบด้วย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
มีรายละเอียด ดังนี้
1) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
2) เครื่ องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ คือ แบบสอบถาม
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จัดทาเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เพื่อตระหนักถึงการเข้าถึงและการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
ส่วนที่ 2 เพื่อรู ้กระบวนการปฏิบตั ิงานในการเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ชุมชน
ส่วนที่ 3 เพื่อวัดความพร้อมของ อสม. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาวะ
จัดทาเครื่ องมือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ซึ่งเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist) และแบบเติมคาสั้นๆในช่องว่าง (Short Answer)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุ ขภาวะ เป็ นข้อมูลด้านสุ ขภาวะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) แบบสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist) และแบบเติมคาสั้นๆในช่องว่าง (Short
Answer)
2) แบบประเมินด้านอารมณ์ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
3) แบบประเมินด้านสติปัญญา เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
4) แบบประเมินด้านสังคม เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5) แบบประเมินการรับรู ้คุณค่าของตนเองเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความรู ้ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 4 แบบประเมินกิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินงานแบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาบริ บทชุมชนในทุกด้านทั้งกายภาพ โครงสร้างประชากร มิติสังคม/วัฒนธรรม และการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key-Informant Interview) และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม เช่น ประธานชุมชน กลุ่มชมชน ประธาน อสม. แกนนาทางด้านสุขภาพ ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแต่ละตาบล
ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการสังเกตการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามข้อมูลด้านสุ ขภาวะ แบบประเมินความรู ้
ก่อน/หลังการเข้าร่ วมโปรแกรม
ระยะที่ 3 การประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมในโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญา
ไทยอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ระยะที่ 4 การสรุ ปผล วิเคราะห์และเสนอแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย การ
เรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืนของชุมชน
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไป
จากการศึกษาบริ บทและพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนอย่างยัง่ ยืนมีผเู ้ ข้าร่ วม
ทั้งหมดจานวน 30 คน มีเพศชาย 3 คน (ร้อยละ 10) และเพศหญิง 27 คน (ร้อยละ 90) ส่วนธาตุเจ้าเรื อนตามเดือนเกิด
แบ่งเป็ นธาตุไฟคือผูท้ ี่เกิดเดือนมกราคม – มีนาคม มีจานวนมากที่สุดคือ 10 คน (ร้อยละ 33) ธาตุลมคือผูท้ ี่เกิด
เมษายน - มิถุนายน จานวน 8 คน (ร้อยละ 27) ธาตุน้ าคือผูท้ ี่เกิดกรกฎาคม - กันยายน จานวน 5 คน (ร้อยละ 17) และ
ธาตุดินคือผูท้ ี่เกิด ตุลาคม – ธันวาคม จานวน 7 คน (ร้อยละ 23) อายุของผูเ้ ข้าร่ วมแบ่งเป็ นช่วงอายุ 30 - 39 ปี มี
จานวน 1 คน (ร้อยละ 3) ช่วงอายุ 40 - 49 ปี มีจานวน 1 คน (ร้อยละ 3) ช่วงอายุที่มีคนเข้าร่ วมมากที่สุด 50 - 59 ปี มี
จานวน 15 คน (ร้อยละ 50) ช่วงอายุ 60 - 69 ปี มีจานวน 8 คน (ร้อยละ 27) และช่วงอายุ 70 - 79 ปี มีจานวน 5 คน
(ร้อยละ 17) สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ของผูเ้ ข้าร่ วมคือ สมรส มีจานวน 17 คน (ร้อยละ 57) ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา
พุทธ มีจานวน 29 คน (ร้อยละ 97) ระดับการศึกษาส่ ว นใหญ่อยู่ในระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 23 คน ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ ว่างงาน 4 คน (ร้อยละ 13) ชาวนา 4 คน (ร้อยละ 13) และมากที่สุดคือแม่บา้ น 7 คน (ร้อยละ 24)
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,000 บาทหรื อน้อยกว่า 14 คน (ร้อยละ 46) และรองลงมาคือ 5,001 - 10,000
บาท 8 คน (ร้อยละ 27) ผูเ้ ข้าร่ วมส่ วนใหญ่อาศัยอยู่กบั คู่สมรส (สามี/ภรรยา) มากที่สุดจานวน 12 คน (ร้อยละ 40)
และรองลงมาคืออาศัยอยูก่ บั ลูก/ ลูกบุญธรรม/ลูกเลี้ยง จานวน 11 คน (ร้อยละ 37)
ข้อมูลด้านสุขภาวะ
จากการศึกษาบริ บทและพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนอย่างยัง่ ยืนพบว่า ใน
จานวน 30 คนส่วนใหญ่มีดชั นีมวลกาย (BMI) อยูใ่ นเกณฑ์อว้ นจานวน 11 คน (ร้อยละ 37) และเกณฑ์ปกติจานวน 7
คน และมีภาวะสุขภาพอยูใ่ นเกณฑ์แข็งแรงดีจานวน 19 คน (ร้อยละ 63) เมื่อแบ่งโรคประจาตัว พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่
มีโรคประจาตัว จานวน 11 คน (ร้อยละ 36) และโรคประจาตัวที่เป็ นมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิ ตสูง มีจานวน 6
คน (ร้อยละ 20) และโรคไขมันในเลือดสู ง มีจานวน 6 คน (ร้อยละ 20) ผูเ้ ข้าร่ วมส่ วนใหญ่ทานยาโรคประจาตัว
จานวน 18 คน (ร้อยละ 60) มีอาการตาพร่ ามัว จานวน 13 คน ทานอาหารตรงเวลา จานวน 19 คน (ร้อยละ 63)
รับประทานอาหาร 3 มื้อ/วัน จานวน 23 คน (ร้อยละ 77) ชอบทานอาหารรสเปรี้ ยว จานวน 13 คน (ร้อยละ 43) ทาน
ผักและผลไม้เป็ นประจา จานวน 28 คน (ร้อยละ 93) ดื่มน้ าเปล่า 1-1.5 ลิตร จานวน 15 คน (ร้อยละ 50) ดื่มกาแฟ
จานวน 21 คน (ร้อยละ 70) การนอนหลับและพักผ่อนอยู่ในระดับหลับสนิทมากที่สุด จานวน 15 คน (ร้อยละ 50)
และหลับไม่สนิท ตื่นกลางดึก จานวน 14 คน (ร้อยละ 47) การขับถ่ายปัสสาวะ ประมาณ 1-2 ครั้ง/วัน จานวน12 คน
(ร้อยละ 40) ขับถ่ายอุจจาระทุกวัน จานวน 22 คน (ร้อยละ 73) และผูท้ ี่ออกกาลังกายเป็ นประจา มีจานวน 25 คน
(ร้อยละ 83)
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ข้อมูลด้านอารมณ์
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลการตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านอารมณ์ (EW)
ด้ านอารมณ์

n

X̅

S.D.

ก่อนเข้าร่ วม

30

18.58

4.064

หลังเข้าร่ วม

30

18.42

4.129

95%CI
Lower

Upper

-1.468

1.791

t

Sig (2-tailed)

0.202

0.841

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมข้อมูลด้านอารมณ์ (EW) ก่อนเข้าร่ วมโครงการมีค่าเฉลี่ย 18.58 หลังเข้า
ร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเป็ น 18.42
ข้อมูลด้านสติปัญญา
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลการตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านสติปัญญา (IW)
ด้ านสติปัญญา

n

X̅

S.D.

ก่อนเข้าร่ วม

30

8.35

1.872

95%CI

Lower
-0.965

Upper
0.643

t

Sig (2-tailed)

-0.410

0.685

30
8.52
1.671
หลังเข้าร่ วม
จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมข้อมูลด้านสติปัญญา (IW) ก่อนเข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 8.35
หลังเข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็ น 8.52
ข้อมูลด้านสังคม
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลการตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านสังคม (SW)
ด้ านสังคม

n

𝐗̅

S.D.

ก่อนเข้าร่ วม

30

16.00

3.215

หลังเข้าร่ วม

30

17.45

3.295

95%CI
Lower

Upper

-3.007

0.104

t

Sig (2-tailed)

-1.906

0.066

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมข้อมูลด้านสังคม (SW) ก่อนเข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 16.00 หลัง
เข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็ น 17.45
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ข้อมูลด้านการรับรู ้คุณค่าของตัวเอง
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบผลการตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านการรับรู ้คุณค่าของตนเอง (SPW)
95%CI

การรับรู้คณ
ุ ค่าตนเอง

n

X̅

S.D.

ก่อนเข้าร่ วม

30

29.06

3.696

หลังเข้าร่ วม

30

29.39

3.556

Lower

Upper

-2.130

1.485

t

Sig (2-tailed)

-0.364

0.718

จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมข้อมูลด้านการรับรู ้คุณค่าของตนเอง (SPW) ก่ อนเข้าร่ วมโครงการมี
คะแนนเฉลี่ย 29.06 หลังเข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นเป็ น 29.39
ข้อมูลคุณภาพการนอน
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลการประเมินคุณภาพการนอน (PSQI)
คุณภาพการนอน

n

X̅

S.D.

ก่อนเข้าร่ วม

30

1.53

0.507

หลังเข้าร่ วม

30

1.20

0.407

95%CI
Lower

Upper

0.129

0.537

t

Sig (2-tailed)

3.340

0.002

จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการนอน (PSQI) ก่อนเข้าร่ วมโครงการมีคะแนน
เฉลี่ย 1.53 หลังเข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเป็ น 1.20
เมื่อเปรี ยบเทียบผลประเมินคุณภาพการนอน (PSQI) ก่อนเข้าร่ วมโครงการและหลังเข้าร่ วมโครงการ พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (0.002)
ข้อมูลผลการประเมินความรู ้ก่อน-หลังเข้าร่ วมโครงการ
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความรู ้ก่อน-หลังเข้าร่ วมโครงการ
ความรู้

n

X̅

S.D.

ก่อนเข้าร่ วม

30

10.13

2.224

95%CI
Lower
-2.950

Upper
-0.984

t

Sig (2-tailed)

-4.092

0.000

30
12.10
1.826
หลังเข้าร่ วม
จากตารางที่ 6 พบว่า การประเมินความรู ้ก่อนเข้าร่ วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 10.13 หลังเข้าร่ วมโครงการมี
คะแนนเฉลี่ยเพิม่ ขึ้นเป็ น 12.10
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อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของแกนนา
ชุมชนโดยการใช้โปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย มีการประเมินผลของโปรแกรมระหว่าง
ก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการ จากการทาการวิจยั การประเมินผลของโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิ
ปัญญาไทยแบบบูรณาการรายตาบล ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
การทาแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลด้านสุ ขภาพ พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ช่วงอายุที่เข้าร่ วมมาก
ที่สุด คือ ช่วงอายุ 50 - 59 ปี มีดชั นีมวลกาย (BMI) อยูใ่ นเกณฑ์อว้ น ไม่มีโรคประจาตัว และมีการออกกาลังกายเป็ น
ประจา ในส่ วนของคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลด้านสติปัญญา ด้านสังคม และด้านการรับรู ้คุณค่าของตนเอง พบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมมีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่ วมโครงการ ทั้งนี้ เป็ นเพราะผูเ้ ข้าร่ วมได้มีการพูดคุยและได้แบ่งปั น
ความรู ้กบั วิทยากรและผูเ้ ข้าร่ วมด้วยกัน ได้มีการนาสมุนไพรและพืชผักสวนครัวมาทาอาหารที่เหมาะกับธาตุเจ้า
เรื อนของตนเอง รวมทั้งยังประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น การทานอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิตา้ นทาน
จึงส่ งผลให้คะแนนเฉลี่ยของข้อมูลด้านต่าง ๆ ออกมาในทางที่ดีข้ ึน และนอกจากการดูแลสุ ขภาวะด้านอาหารแล้ว
การนอนก็เป็ นสิ่ งสาคัญอีกอย่างหนึ่ ง จากการทาการวิจยั การประเมินผลของโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชน
ด้วยภูมิปัญญาไทยแบบบูรณาการรายตาบล พบว่า ส่ วนใหญ่มีคะแนนคุณภาพการนอนหลังเข้าร่ วมโครงการดีข้ ึน
แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ ข้าร่ วมมีคุณภาพการนอนที่ดีข้ ึน สามารถนอนหลับได้ดีมากขึ้น เป็ นเพราะว่าผูเ้ ข้าร่ วมให้ความ
ร่ วมมือในการทดลองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็ นอย่างดี และคอยปรับพฤติกรรมการนอนของตนเองไปพร้อม ๆ กัน จึง
ส่ งผลให้คะแนนคุณภาพการนอนมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ และในส่ วนของแบบประเมินความรู ้
ก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการ พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากก่ อนเข้าร่ วมโครงการ แสดงให้เห็ นว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุเจ้าเรื อน และการนอนหลับ มากขึ้ น และเมื่ อเปรี ยบเที ย บผลต่ า ง
คะแนนเฉลี่ยของการประเมินความรู ้ก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(0.000)
สรุปผล
จากการวิจยั พบว่าเมื่อกลุ่มชาวบ้านได้รับโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย พบว่า
กลุ่มชาวบ้านมีคะแนนข้อมูลด้านสติปัญญา ข้อมูลด้านสังคม ด้านการรับรู ้คุณค่าของตนเอง และการประเมินความรู ้
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเข้าโครงการ และการเปรี ยบเทียบพบว่าคุณภาพการนอนหลับ และการประเมินความรู ้ก่อนและ
หลังเข้าร่ วมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p < 0.05) ส่วนที่เหลือไม่พบความแตกต่าง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้ งต่อไป ควรมี การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มทดลอง เพื่อ
แนะนาและกาหนดวันทดลองโปรแกรมแก่ผทู ้ ดลองให้ชดั เจน เพื่อให้การวิจยั มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนอย่างยัง่ ยืน ด้วยภูมิปัญญาไทย
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาวะของชุมชนอย่างมีส่วนร่ วม รู ปแบบการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ รู ปแบบผสมผสาน
โดยเลือกวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลัก และวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นองค์ประกอบเสริ ม ผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัคร
จานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้วย โปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย แบบสอบถาม
ข้อมูลด้านสุ ขภาวะ 5 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย (PHW) อารมณ์ (EW) สติปัญญา (IW) สังคม (SW) การรับรู ้คุณค่าของ
ตัวเอง (SPW) และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยั ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า แกนนาสุ ขภาพชุมชน มีผลต่อการดาเนิ น
โปรแกรมสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีส่วนร่ วมเป็ นแกนนาในการเข้าร่ วมอบรม การให้
ความช่วยเหลือ การเป็ นตัวอย่าง ทางอ้อมปฏิสัมพันธ์กบั คนในชุมชนสร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ ผลวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ด้วยสถิติ Paired Sample t-test เปรี ยบเทียบก่อนและหลัง พบว่าสุ ขภาวะด้านอารมณ์ (p = 0.033)
และองค์ความรู ้ (p = 0.000) มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ส่วนด้านอื่นยังไม่พบความแตกต่าง
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วมของชุมชน สุขภาวะชุมชน ภูมิปัญญาไทย
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Abstract
The purpose of this research was to study the effects of a sustainable community health promotion program.
with Thai wisdom To promote the health of the community with participation. The study design is integrated action
research by choosing a qualitative research method as the main and quantitative research methods as
complementary elements in interpreting results accordingly. The participants were 30 volunteers. The tools used
to collect data consisted of a program to promote community well-being with Thai wisdom. The questionnaire on
five aspects of health was physical wellness (PHW), emotional (EW), intelligence (IW), social (SW), spiritual
wellness (SPW), and in-depth interview.
The results of this study, qualitative data, found that community health leaders that affects the
implementation of community health promotion programs both directly and indirectly. The participating as a leader
in attending the training assistance exemplary. Indirectly interacting with people in the community creates an
atmosphere of learning. The results of the quantitative data analysis with Paired Sample t-test statistics were
compared before and after. It was found that emotional health (p = 0.033) and cognitive (p = 0.000) were
significantly different. In other areas, no differences were found.
Keyword: participation of community, community health, Thai wisdom
บทนา
ปทุมธานี เป็ นเขตจังหวัดปริ มณฑลใกล้เคียงติดกับกรุ งเทพมหานครที่เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญก้าวหน้าใน
ทุกๆด้าน อาทิเช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งแผ่อิธิพลสังคมเมืองมาสู่ สังคมชนบทอย่างปทุมธานี ทาให้วิถี
ชี วิ ต คนในพื้ น ที่ เ ปลี่ ย นไป (กองสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผลศาลาว่ า การ
กรุ งเทพมหานคร ,2013) จากเดิมเป็ นพื้นที่รกร้างทาการเกษตร เมื่อได้รับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว
ก่ อให้เกิ ดการปรั บตัวมี การก่ อตั้งเขตนิ คมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแห่ ง โดยพื้นที่ เขตอาเภอคลองหลวง มี จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นมากที่สุ ด อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ 2559 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ
53.21ภาคการค้าและบริ การร้อยละ 19.19 และภาคการเกษตร 1.74% เป็ นแหล่งรวบรวมและกระจายสิ นค้าเกษตรที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ (กรมการปกครองจังหวัดปทุมธานี , 2562) ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วนี้ ส่ งผล
ให้มี ป ระชากรแรงงานย้า ยเข้า อยู่ อาศัย ในบริ เ วณนี้ เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะตาบลคลองหนึ่ ง ในพื้ นที่ มี เ ขต
อุตสาหกรรมนวนคร ตลาดไท และอื่ นๆ ท าให้เกิ ดปั ญหาชุ มชนแออัด การเข้าไม่ถึ งบริ ก ารต่างๆของรั ฐ และ
สภาพแวดล้อมเกิดมลพิษ เช่น แม่น้ า ลาคลอง ฝุ่ นละออง และขยะมูลฝอย นอกจากพบปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม
แล้ว ยัง ท าให้พ บปั ญหาด้า นสุ ข อนามัย เนื่ องจากให้ความส าคัญในเรื่ องปากท้องมองข้ามเรื่ องสุ ขภาพ ปั ญหา
อาชญากรรม ปัญหาด้านศีลธรรม ซึ่งนามาถึงความไม่ปลอดภัยของผูอ้ ยูอ่ าศัย ทาให้คนในชุมชนมีสุขภาวะไม่ส มดุล
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ตาม พ.ร.บ. สุ ขภาพแห่ งชาติ (2550) กล่าวว่า สุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั
ทางกาย และทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล สาหรับองค์การอนามัยโลก
(WHO) ได้ให้ความหมายของสุขภาพ หมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจ รวมถึงการดารงชีวิต
อยู่ใ นสั ง คมได้อย่า งเป็ นปกติ สุ ข และมิ ไ ด้หมายความเฉพาะเพี ย งแต่ ก ารปราศจากโรคและทุพ พลภาพเท่านั้น
หลังจากประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้มีมติให้เพิ่มคาว่า“Spiritual well-being” หรื อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เข้าไปในคาจากัดความของสุ ขภาพเพิ่มเติม ดังนั้นตามแนวคิดของ wellness approach คือ สภาวะที่มีความสมดุล
ของมิ ติท้ งั 5 ได้แก่ ด้านร่ างกาย อารมณ์ สติ ปัญญา สังคม และจิ ตวิญญาณ ทุกอย่างเชื่ อมโยงและเกื้ อหนุ นกัน
ก่อให้เกิดความสมดุลภายในร่ างกาย
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั เล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชนคลองหนึ่ง จึงมีความสนใจที่จะสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย ในรู ปแบบการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action
Research-PAR) ด้วยกระบวนการวิจยั (Research = R) กระบวนการพัฒนากิจกรรม (Development = D) เพื่อสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะของชุมชนในมิ ติข องสุ ข ภาวะ (wellness) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่บุคคลตัดสิ นใจเลื อกดาเนิ นการ
สร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรม สุขภาพที่ตนคุน้ เคยให้ไปสู่สมดุล เป็ นกระบวนการที่มีการกาหนด
เป้าหมาย อาศัยความชอบ ความสนใจและจุดแข็งของปัจเจก อันจะนาไปสู่ การมี สุขภาพที่ดีและวิถีชีวิตที่พึงพอใจ
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริ มให้แกนนาชุมชนมีองค์ความรู ้ดา้ นการดูแลสุขภาวะ
2) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้การดูแลสุขภาวะระหว่างโครงการและชุมชนเป้าหมาย
3) เพื่อพัฒนากิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของแกนนาชุมชนโดยการใช้
โปรแกรมสร้างเสริ มสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย
4) เพื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของโปรแกรมสร้างเสริ มสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย
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กรอบแนวคิด

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั แบบปฏิ บ ัติการ (Action research) รู ปแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดย
เลือกวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพเป็ นหลัก และวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นองค์ประกอบเสริ มในการแปลผลข้อมูล ที่
สอดคล้องกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย แกนนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ในตาบลคลองหนึ่ ง จังหวัดปทุมธานี แกนนาสุ ขภาพตาบล 10 คน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสุ ขภาพใน
ชุมชนจานวน 20 คน รวมเป็ น 30 คน
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ โปรแกรมสร้ า งเส ริ มสุ ขภาวะชุ มช นอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ย ภู มิ
ปัญญาไทยซึ่งประกอบด้วย การบริ โภคอาหารตามธาตุเจ้าเรื อน การออกกาลังกาย ฤาษีดดั ตนสาหรับผูส้ ู งอายุ และ
การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต
แบบมีส่วนร่ วม มีรายละเอียด ดังนี้
1) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เพื่อตระหนักถึงการเข้าถึงและการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
ส่วนที่ 2 เพื่อรู ้กระบวนการปฏิบตั ิงานในการเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ชุมชน
ส่วนที่ 3 เพื่อวัดความพร้อมของ อสม. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาวะ
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2) เครื่ องมือที่ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ คือ แบบสอบถาม
เครื่ องมือแบบสอบถาม โดยเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุ ขภาวะ เป็ นข้อมูลด้านสุ ขภาวะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) แบบสอบถามข้อมูลด้านสุ ขภาพ ซึ่งเป็ นแบบเลือกตอบ และแบบเติมคาสั้นๆในช่องว่าง
2) แบบประเมินด้านอารมณ์ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
3) แบบประเมินด้านสติปัญญา เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4) แบบประเมินด้านสังคม เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5) แบบประเมินการรับรู ้คุณค่าของตนเองเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ส่ วนที่ 3 แบบประเมินความรู ้ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน แบ่งขั้นตอนเป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาบริ บทชุมชนในทุกด้านทั้งกายภาพ โครงสร้างประชากร มิติสังคม/วัฒนธรรม และการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key-Informant Interview) และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม เช่น ประธานชุมชน กลุ่มชมชน ประธาน อสม. แกนนาทางด้านสุขภาพ ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการสังเกตการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามข้อมูลด้านสุ ขภาวะ แบบประเมินความรู ้
ก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม
ระยะที่ 3 การประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมในโปรแกรมสร้างเสริ มสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญา
ไทยอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ระยะที่ 4 การสรุ ปผล วิเคราะห์และเสนอแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย การ
เรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืนของชุมชน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
จากการการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ใช้การวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content Analysis)
องค์ป ระกอบในการวิ เ คราะห์ ประเด็ น การตระหนัก ถึ ง การเข้า ถึ ง และการดู แ ลสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน
กระบวนการเผยแพร่ ความรู ้ ความพร้อมของแกนนาในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาวะ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
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1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นบรรยายข้อมูลโดยค่าความถี่ (Frequency) คือจานวนค่าที่
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบและใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายตัวแปรลักษณะทางประชากร และวิเคราะห์
ปัจจัยลักษณะทางพฤติกรรมและสุขภาวะของประชากรในแต่ละด้าน
2) ใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics การเปรี ยบเทียบข้อมูลที่เป็ น Categorical data ใช้ Chi-square test
เปรี ยบเทียบข้อมูลที่เป็ น Continuous data ในประชากร 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กนั กรณี ขอ้ มูลมีการแจกแจงแบบ
ปกติใช้สถิติ Paired t-test หากพบข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank test สาหรับการ
เปรี ยบเทียบระดับสุ ขภาวะก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาวะด้วยภูมปั ญญาไทย กาหนดระดับความ
มีนยั สาคัญ ที่ 0.05
ผลการวิจัย
ผลข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลด้านสุ ขภาพ จากการศึกษาบริ บทและพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมโปรแกรมสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะชุมชนอย่างยัง่ ยืนด้วยภูมิปัญญาไทยจานวน 30 คน จากการทาแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของอาสาสมัครที่เข้าร่ วมโครงการ
รายการ
จานวน (n=30)
เพศ
ชาย
หญิง
ธาตุเจ้ าเรื อน
ธาตุดิน
ธาตุน้ า
ธาตุลม
ธาตุไฟ
อายุ
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60-69 ปี
70-79 ปี
อาชีพ
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ร้ อยละ

7
23

23.3
76.7

5
8
12
5

16.7
26.7
40.0
16.7

1
2
13
10
4

3.3
6.7
43.3
33.3
13.3
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รายการ

จานวน (n=30)
9
7

แม่บา้ น
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ ้า น
(อ.ส.ม)
รับราชการ
ค้าขาย
อื่นๆ
รายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
มากว่า 20,001 บาท
โรคประจาตัว
ไม่มีโรคประจาตัว
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน
โรคเก๊า
อื่นๆ

ร้ อยละ
30.0
23.3

4
4
6

13.3
13.3
20.0

11
8
3
4

36.7
26.7
10.0
13.3

7
6
5
4
3
5

23.3
20.0
16.7
13.3
10.0
16.7

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลแบบประเมินสุ ขภาวะ ก่อนเข้าร่ วมและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม
แบบประเมินด้ านสุ ขภาวะ (n=30)
คะแนนเต็ม 𝐗 ̅ SD 95%CI
t p-value
สรุ ปผลการประเมินด้านอารมณ์
ก่อนเข้าร่ วม
25
17.23 4.19 0.15-3.45 2.23 0.033
หลังเข้าร่ วม
25
19.03 2.70
สรุ ปผลการประเมินด้านสติปัญญา
ก่อนเข้าร่ วม
12
8.57 2.19 -0.85-1.11 0.28 0.783
หลังเข้าร่ วม
12
8.70 1.47
สรุ ปผลการประเมินด้านสังคม
ก่อนเข้าร่ วม
24
16.80 2.40 -0.80-0.13 0.35 0.727
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แบบประเมินด้ านสุ ขภาวะ (n=30)
คะแนนเต็ม 𝐗 ̅ SD 95%CI
t p-value
หลังเข้าร่ วม
24
16.97 2.09
สรุ ปผลการประเมินด้านการรับรู ้คุณค่าของตนเอง
ก่อนเข้าร่ วม
40
28.40 2.65 -1.12-1.26 0.11 0.909
หลังเข้าร่ วม
40
28.47 2.79
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังเข้าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาวะชุมชน
อย่างยัง่ ยืนด้วยภูมิปัญญาไทย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินด้านอารมณ์ก่อนและ
หลังเข้าร่ วม อยู่ในระดับมากกว่าครึ่ ง โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่ วม (X̅ =19.03) สู งกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม (X̅
=17.23) และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.033) ด้านสติปัญญา ผลคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วม อยู่
ในระดับปานกลาง โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่ วม (X̅ =8.70) สู งกว่าก่ อนเข้าร่ วมเล็กน้อย (X̅ =8.57) ไม่พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ด้านสังคมคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วม อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนหลังเข้า
ร่ วม (X̅ =16.97) สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้าร่ วม (X̅ =16.80) ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ และด้านการ
รับรู ้คุณค่าตนเองคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วม อยู่ในระดับจริ ง โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่ วมสู งกว่าก่อนเข้า
ร่ วม เช่นกัน (X̅ =28.47) และ (X̅ =28.40) ตามลาดับไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บผลแบบประเมิ น คุณ ภาพการนอนหลับ (PSQI) ก่ อ นเข้า ร่ ว มและหลัง การเข้า ร่ ว ม
โปรแกรม
แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ(PSQI) (n=30) 𝑿 ̅
SD
95%CI
t
p-value
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการนอนหลับ
ก่อนเข้าร่ วม
1.47
0.51
-0.15-0.22 0.37
0.712
หลังเข้าร่ วม
1.50
0.51
จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) เปรี ยบเทียบโดยดูจากคะแนนเฉลี่ยพบว่า
คะแนนหลังเข้าร่ วม (̅X =1.50) สู งกว่าก่อนเข้าร่ วม (̅X =1.47) ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบผลแบบประเมินความรู ้ ก่อนเข้าร่ วมและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม
แบบประเมินความรู้ (n=30)
สรุ ปผลการประเมินความรู ้
ก่อนเข้าร่ วม
หลังเข้าร่ วม

คะแนนเต็ม

̅
𝑿

SD

95%CI

t

p-value

15
15

10.70
13.00

1.56
1.31

1.63-2.97

6.99

0.000
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จากตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการประเมินคุณภาพความรู ้ โดยดูจากคะแนนเฉลี่ยพบว่า คะแนน
หลังเข้าร่ วม (X̅ =13.00) สู งกว่าก่อนเข้าร่ วม (X̅ =10.70) และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.000)
อภิปรายและสรุปผล
จากการสังเกตศึกษาบริ บทและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของชุมชน ตาบลคลองหนึ่ ง จังหวัด
ปทุ ม ธานี โดยการใช้โปรแกรมสร้ า งเสริ ม สุ ขภาวะชุมชนด้วยภูมิ ปัญญาไทยดาเนิ นกิจกรรม เพื่ อส่ งเสริ มและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้การดูแลสุ ขภาวะระหว่างชุมชน พบว่าผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความรู ้ห ลังเข้าร่ วม
เพิ่มขึ้นจากก่อนการเข้าร่ วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.000) ผลนี้ แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมมีความสนใจ ใส่ ใจ
และได้รับประโยชน์ความรู ้จากโปรแกรม อีกทั้งการประเมินสุ ขภาวะชุมชน ในด้านของอารมณ์ สติปัญญา สังคม
และการรับรู ้คุณค่าของตนเอง มีผลคะแนนเฉลี่ ยหลังเข้าร่ วมเพิ่มขึ้นจากก่อนการเข้าร่ วมทั้งหมด โดยเฉพาะด้าน
อารมณ์ที่ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.033) ผลประเมินที่ได้ส่วนใหญ่มาจากผูเ้ ข้าร่ วม
ในช่วงอายุ 50 – 79 ปี เป็ นแม่บา้ นที่อาศัยอยูก่ บั ครอบครัวและคู่สมรส ซึ่งสอดคล้องกับ ฤทธิชยั แกมนาค และ สุภชั
ชา พันเลิศพาณิ ชย์ (2559) ที่ได้ศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ู งอายุของโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ
วัดหัวฝาย ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จัง หวัดเชี ย งราย พบว่า ผูส้ ู งอายุรับรู ้ ว่าการได้รับการดู แลเอาใจใส่ จ าก
ครอบครัว ผูใ้ กล้ชิด การมีกิจกรรมร่ วมกันกับชุมชน ช่วยให้สุขภาพจิตดีข้ นึ และจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์
พบว่า คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์กนั มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน ร่ วมถึงชักชวนเข้าร่ วมกิจกรรม
ตรงกันกับ กานต์นะรัตน์ จรามร และ สมศักดิ์ ลิลา (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ พบว่าอิทธิ พลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของชุมชนมากที่สุดคือการ
ติ ดต่อสื่ อสาร ทั้งนี้ ผลการประเมิ นคุณภาพการนอนกลับหลังเข้าร่ วมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยงั อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่ งผล
ประเมินที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจมาจากตัวบุคคล สภาพแวดล้อม หรื อปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถความคุมได้
ข้อเสนอแนะ
ในการทาวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการติดตามและประเมินผลการนาความรู ้ไปให้ในชีวิตประจาวันเพื่อติดตาม
และศึกษาว่าแกนนาชุมชนสามารถนาความรู ้ที่ได้จากโปรแกรมสร้างเสริ มสุขภาวะชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย ใช้ได้
กับในชีวิตประจาวันหรื อไม่ นาไปใช้อย่างไร และเกิดผลลัพธ์อย่างไร เพื่อ นามาศึกษาและปรับปรุ งโปรแกรมให้
ใช้ได้ตรงตามความต้องการชุมชน
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายและบรรเทา
ความปวดเมื่อย กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคนวัยทางานที่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน จานวน 400 คน อายุระหว่าง 25-60 ปี
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ 1. ค่าความพึงพอใจด้านการออกแบบ โดยลักษณะของแบบเสื้ อ เป็ นเสื้ อคอกลมตัวหลวม
ไหล่ล้ า มีกระเป๋ าด้านหน้า 2 ข้าง ด้านในของตัวเสื้ อมีช่องสาหรับใส่ แผ่นสมุนไพร 2 ตาแหน่ง คือ ช่วงคอ-บ่า-ไหล่
และตาแหน่ งหลังล่าง 2. ความยากง่ายในการสวมใส่ จากรู ปแบบเสื้ อเป็ นเสื้ อแขนสั้นแบบติดกระดุมด้านหน้า 3.
ความชื่ น ชอบของกลิ่ นน้ า มันระเหยสมุ นไพร ซึ่ ง มี ส่ วนประกอบของสมุ นไพร 8 ชนิ ด และ 4. ความพึ ง พอใจ
โดยรวมของการสวมใส่ เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายและบรรเทาความปวดเมื่อย โดยสารวจค่าความพึงพอใจ
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน จากผลการวิจยั ได้ค่าความพึงพอใจด้านการออกแบบที่ 3.51 ค่าความพึงพอใจของความ
ยากง่ายในการสวมใส่ คือ 3.63 โดยความชื่นชอบของกลิ่นน้ ามันระเหยสมุนไพร มีค่าความพึงพอใจ 4.20 และค่า
ความพึงพอใจโดยรวมของการสวมใส่ เสื้ อสมุนไพรสาหรั บช่ วยผ่อนคลายและบรรเทาความปวดเมื่ อย คือ 3.98
ดังนั้นผลการสารวจความพึงพอใจของการใช้เสื้ อสมุนไพรสาหรั บช่วยผ่อนคลายและบรรเทาความปวดเมื่อยนี้
ได้รับค่าความพึงพอใจทั้งหมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
คาสาคัญ: เสื้ อสมุนไพร แผ่นสมุนไพร ความพึงพอใจ น้ ามันระเหย
Abstract
This objective of this research is to study a satisfaction of clothes with herbs for relaxing and relieving aches.
Sample groups were 400 people from 15-60 years old of working ages groups who work in offices. The data was
collected from 4 topics. Firstly, the satisfaction in clothes design, which were a shirt with has 2 pockets at front and
2301

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2 pockets inside for inserting herbal pads at an area of neck and below of a back. Secondly, the satisfaction of
wearing, which the shirt was short sleeves with front buttons. Thirdly, the satisfaction in essential oil, which were
used for 8 types. Finally, the total satisfaction of wearing clothes with herbs for relaxing and relieving aches. The
satisfaction was analyzed according to the full score of 5. From the results, the satisfaction of design was 3.51. The
satisfaction of wearing was 3.63. The satisfaction in essential oil was 4.20. In addition, the total satisfaction of
wearing the clothes with herbs for relaxing and relieving aches was 3.98. Hence, it is interesting to note that the
satisfaction of the clothes with herbs for relaxing and relieving aches was excellent.
Keyword: Clothes with herbs, herbal pads, satisfaction, essential oil
บทนา
ปัญหาที่พบมากจากการนัง่ ทางานเป็ นเวลานาน คือ ปัญหาเรื่ อง “ออฟฟิ ศ ชินโดรม” ที่มีอาการปวดคอ ไหล่
หลัง อันเนื่องมาจากการทางาน และการใช้ชีวิตประจาวันในอิริยาบทเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนที่ทางานกับ
คอมพิวเตอร์ และกลุ่มคนไอที ที่ตอ้ งทางานอยู่หน้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ท้ งั วัน ทาให้เกิดความทรมานในการใช้
ชีวิตประจาวัน บางลักษณะท่าทางจะทาให้เกิดการโค้งงอผิดรู ปของกระดูกได้ จากการสารวจพนักงานสานักพิมพ์
แห่ งหนึ่ งในเมืองไทยพบว่า มากกว่า 80% ของพนักงานมีอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดเบ้าตา อ่อนเพลีย และมี
ความมึนงง โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั ส่ งผลให้เกิดการลาป่ วยอันดับต้นๆ ของทุกสานักงาน [1] จัดได้ว่าเป็ น
เหมือนภัยมืด ที่เข้ามาคุกคามชีวิตโดยไม่รู้ตวั อาการของโรคมักจะดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง ควบคู่กบั ร่ างกายที่มี
ความเสื่ อมสภาพตามอายุ จนกลายเป็ นภาวะเรื้ อรังที่มีความรุ นแรงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
ออฟฟิ ศ ซินโดรม เกิดจากความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่ าง (Musculoskeletal disorders) อาการ
ที่บ่งบอกว่าเกิดอาการออฟฟิ ศ ซิ นโดรม ได้แก่ อาการปวด เจ็บ ชา หรื ออ่อนแรงตามบริ เวณต่างๆ ของร่ างกายที่ถูก
ใช้งานแบบคงค้างหรื อมีการเคลื่อนไหวซ้าๆ เป็ นระยะเวลานาน เป็ นประจา บริ เวณที่พบบ่อยมักเป็ นกล้ามเนื้ อที่ใช้
ในการทรงท่าทางระหว่างการทางาน เช่น กล้ามเนื้อบริ เวณคอ บ่า หลัง หรื อเส้นประสาทบริ เวณหน้าข้อมือและเอ็น
กล้ามเนื้ อหน้าข้อมือที่ถูกกดทับขณะใช้เมาส์หรื อใช้คียบ์ อร์ ดเวลาพิมพ์งาน หรื อข้อมืออยู่ในท่าบิดเอียงผิดจากแนว
ธรรมชาติ เป็ นต้น ดังแสดงรู ปที่ 1 ลักษณะการนัง่ ทางานที่ถูกและผิดวิธี [2]

รู ปที่ 1 ท่านัง่ จากการทางานที่ถูกและผิดวิธี [2]
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“ลูกประคบสมุนไพร” นิ ยมใช้รักษาอาการปวดตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยมักใช้รักษาควบคู่กบั การนวด
ไทย คือ หลังจากการนวด จึงใช้ลูกประคบ ประคบไปตามส่ วนของร่ างกาย ผลของความร้อนที่ได้จากการประคบ
ทาให้หลอดเลือดฝอยขยายตัว และความร้อนส่ งให้ตวั ยาสมุนไพรซึ มผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ ร่างกาย และช่วยทาให้
เนื้ อเยื่อพังผืดยืดตัวออก ลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการเกร็ งตัวของกล้ามเนื้ อ ลดปวด และช่วยลดการบวมที่เกิดจา
การอักเสบของกล้ามเนื้ อ และข้อต่อ รวมถึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิ ต ทาให้หายจากอาการอ่อนล้า อาการ
ปวดเมื่อย ของกล้ามเนื้อ เกิดความผ่อนคลาย ซึ่งประโยชน์และสรรพคุณของลูกประคบสมุนไพร เป็ นที่ยอมรับในการ
บาบัดอาการปวดของแพทย์แผนไทยและการแพทย์อายุรเวทในปัจจุบนั [3] ในปัจจุบนั การใช้สมุนไพรประคบร้อนเพื่อบรรเทา
อาการปวดเมื่อยตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย และช่วยผ่อนคลายความเครี ยด สามารถเตรี ยมเป็ นถุงสมุนไพร เพื่อใช้
ประคบแผ่นหลัง หน้าท้อง ตามข้อต่าง ๆ เช่น รอบคอ รอบแขน รอบขา เป็ นต้น เหมาะสาหรับบุคคลที่มีอาการ
เมื่อยล้าจากการ ที่ทางานต่อเนื่ องตลอดทั้งวัน นักกีฬาที่มีอาการปวดเมื่อยจากการเล่นกีฬา หรื อผูส้ ู งอายุที่มีอาการ
ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่ างกาย และช่วยคลายเครี ยดจากกลิ่นสมุนไพรหลังจากประคบ [4-5]
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงทาการออกแบบเสื้ อบรรจุแผ่นสมุนไพรช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย ตัวเสื้ อผลิตจากผ้า
เส้นใยธรรมชาติ มีช่องให้ใส่แผ่นประคบร้อนบริ เวณคอ บ่า ไหล่ และหลังส่วนล่าง โดยบรรจุดว้ ยถุงสมุนไพรไทย
จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของการใช้เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายและบรรเทาความปวดเมื่อยของกลุ่ม
ตัวอย่างคนวัยทางานที่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน เพื่อเป็ นทางออกสาหรับผูม้ ีปัญหาจากการปวดเมื่อยคอ บ่าไหล่
และหลังส่ วนล่าง ให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ได้เสื้ อสมุนไพรที่บรรจุ ดว้ ย
แผ่นประคบที่รักษาความร้อน ช่วยลดอาการปวดเมื่อย คอ บ่า ไหล่ และหลังล่าง จากการนัง่ ทางาน และสามารถใช้
เสื้ อสมุนไพรในขณะนัง่ ทางานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบเสื้ อที่มีแผ่นสมุนไพรประคบซึ่งช่วยการผ่อนคลายการปวดคอ บ่า ไหล่
2. เพื่อเตรี ยมแผ่นประคบบรรจุสมุนไพรที่มีแผ่นรักษาความร้อน
3. เพื่อผลิตเสื้ อที่สามารถใส่ แผ่นสมุนไพรประคบ ช่วยลดปั ญหาการปวดคอ บ่าไหล่ และหลังส่ วนล่างที่
เกิดอาการปวดจากการนัง่ ทางาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. จัดเตรี ยมวัตถุดิบ สมุนไพรไทย ผ้าและอุปกรณ์ตดั เย็บ
1.1 วัตถุดิบสาหรับทาสมุนไพรประคบโดยเลือกใช้สมุนไพรจากตาราแพทย์แผนไทย
1.2 วัตถุดิบสาหรับทาตัวเสื้ อและส่ วนประกอบ
1.2.1 ตัวเสื้ อใช้ผา้ ฝ้ายชินมัยของบริ ษทั Dobbytex ( Thailand) Co., Ltd.
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1.2.2 ซับในตัวเสื้ อเลือกใช้ผา้ สาลูหนาของบริ ษทั ชัยฤทธิ์ เท็กซ์ไทล์
1.2.3 ผ้ารองสาหรับกันซึมน้ า เลือกใช้ผา้ ร่ มกันน้ าของบริ ษทั พูลลาภค้าผ้า
1.3 วัตถุดิบสาหรับทาถุงเป็ นช่องใส่สมุนไพร
1.3.1 ผ้าสาลูเนื้อหนาของบริ ษทั ชัยฤทธิ์ เท็กซ์ไทล์
1.3.2 ผ้าสักหลาดเนื้อนุ่มรองชั้นกลางของแผ่นสมุนไพรของบริ ษทั KK Siam Enterprise
1.3.3 ผ้าลดการเปื้ อนเป็ นผ้าซิลเวอร์โค้ท ของบริ ษทั บ้านสุนทรค้าผ้าจากัด
2. ขั้นตอนการทาเสื้ อสมุนไพร
2.1 ออกแบบเสื้ อที่ มีช่องสาหรับใส่ แผ่นสมุนไพรที่ บรรจุแผ่นประคบสมุนไพร ที่รองรับสรี ระผูบ้ ริ โภค
บริ เวณคอ บ่า ไหล่และหลังล่าง เป็ นแบบเสื้ อของเพศชาย และเพศหญิง 4 ขนาด คือ S M L และ XL
2.2 ทาการจัดเตรี ยมสมุนไพรไทยสาหรับแผ่นรองประคบ ใช้สมุนไพรจากตาราแพทย์แผนโบราณทั่วไป
สาขาเภสัชกรรม ปรุ งยาโดยนายภักดิ์ จุย้ น้อย ร้านภักดี เภสัช เลขที่ บภ17697 ทาการเตรี ยมที่ร้าน ส.เภสัช จังหวัด
พัทลุง โดยใช้สูตรผสมดังนี้
ตารางที่ 1 สูตรผสมสมุนไพร (น้ าหนักแผ่นประคบสมุนไพรรวม 21 กรัม ต่อเสื้ อ 1 ตัว)
ลาดับ
ชนิดสมุนไพร
อัตราส่ วน ลาดับ
ชนิดสมุนไพร
1 ผักเสี้ ยนผี (หรื อเรี ยกว่า ผักเสี้ ยนป่ า)
3 ส่วน
5 ใบมะขาม
2 ผิวมะกรู ด
2 ส่วน
6 ขมิน้ อ้อย
3 ไพร
2 ส่วน
7 พิมเสน
4 ตะไคร้
2 ส่วน
8 การบูร

อัตราส่ วน
2 ส่วน
2 ส่วน
10 ส่วน
10 ส่วน

โดยสมุนไพรที่ใช้ทาแผ่นประคบมีสรรพคุณดังนี้ ผักเสี้ ยนผี ใช้รักษาอาการปวดเมื่อย ผิวมะกรู ด มีน้ ามัน
หอมระเหยแก้ลมวิงเวียน ไพล ช่วยลดอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกคลายกล้ามเนื้ อลดอาการอักเสบ ฟกช้ า บวม
ตะไคร้ ใช้แต่งกลิ่น ลดอาการฟกช้ า ลดอาการปวดเมื่อย ใบมะขาม ช่วยให้เส้นเอ็นหย่อน แก้โรคผิวหนังผื่นคันช่วย
บารุ งผิว ขมิ้นอ้อย ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง พิมเสน ใช้แต่งกลิ่น ลดอาการพุพองผดผื่น บารุ งหัวใจ และ
การบูร ใช้แต่งกลิ่น บารุ งหัวใจ [6]
2.4 ทาเสื้ อตัวอย่าง ลักษณะเสื้ อเป็ นเสื้ อตัวหลวมทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย ด้านในมีช่องใส่ แผ่นสมุนไพร โดยนา
แผ่นรองประคบ บรรจุลงช่องใส่ แผ่นสมุนไพร
2.5 การใช้งานนาแผ่นสมุนไพรเข้าตูไ้ มโครเวฟ ประมาณ 3-5 นาที หรื อใช้หม้อนึ่ งประมาณ 15-20 นาที
อย่างไรก็ตาม การใช้งานแผ่นสมุนไพรต่อครั้ง สามารถใช้งานได้ 3-5 วัน โดยหลังการใช้งานต้องตากแห้งและเก็บ
ในตูเ้ ย็น ถ้าแผ่นสมุนไพรที่ใช้ไม่มีสีเหลืองของไพล แสดงว่ายาจืด ไม่สามารถใช้งานต่อได้
2304

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2.6 ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบการใช้งานเสื้ อสมุนไพร และตอบแบบสอบถามความพึง พอใจต่อเสื้ อสมุนไพร
ช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นคนวัยทางานที่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน จานวน 400 คน อายุ
ระหว่าง 25-60 ปี นาแผ่นสมุนไพรจากข้อ 2.5 ใส่ ในช่องของเสื้ อตัวนอก และให้ผทู ้ ดลองสวมใส่ ในขณะที่นงั่ ทางาน
เป็ นเวลา 15 นาที (ระยะเวลาที่แผ่นสมุนไพรมี อุณหภูมิและมีประสิ ทธิ ภาพของกลิ่นสมุนไพรที่ เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 15
นาที) จากนั้นให้ผทู ้ ดลองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งานเสื้ อสมุนไพร เพื่อประเมินผลหลังการใช้งาน 1 ครั้ง
2.7 รวบรวมผลการทดลอง และทาการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ วในการ
ประมวลผล
หมายเหตุ การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ในการสารวจความพึ งพอใจต่ อการใช้ง านเสื้ อสมุนไพรของบุค คลวัยท างาน
ปฏิบตั ิงานในสานักงาน อายุระหว่าง 25-60 ปี โดยไม่มีการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งสมุนไพรที่นามาทาเป็ นแผ่น
สมุนไพร มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายและยอมรับในการนวดแผนไทย และแผ่นสมุนไพรในงานวิจยั นี้ อยู่ในช่อง
บรรจุที่ไม่รบกวนต่อการสวมใส่และไม่เป็ นอันตราย รวมถึงไม่ได้นาไปใช้งานทางการแพทย์และการค้า จึงไม่มีการ
ขอจริ ยธรรมในการวิจยั ในคน
ผลการวิจัย
1. การออกแบบ
ลักษณะของเสื้ อสมุนไพรช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อยมีลกั ษณะเป็ นเสื้ อคอกลมตัวหลวมเป็ นลักษณะไหล่
ล้ า มีกระเป๋ าด้านหน้า 2 ใบ ดังรู ปที่ 2 (ก) ด้านในของตัวเสื้ อมีช่องสาหรับใส่ แผ่นสมุนไพรทั้งช่วงคอ บ่า ไหล่ และ
หลังล่างดังรู ปที่ 2 (ข) และในส่วนด้านในที่มีแผ่นสมุนไพรวางจะมีผา้ รองกันน้ ารองอีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผงสี
สมุนไพรและน้ าซึมเปื้ อนนอกตัวเสื้ อ

รู ปที่ 2 เสื้ อสมุนไพรช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย
รู ปแบบของช่องใส่ แผ่นสมุนไพรประคบ โดยลักษณะการเย็บทาเป็ นช่องสาหรับใส่สมุนไพรให้มีขนาดช่อง
ประมาณ 1 นิ้วครึ่ ง ทั้งส่ วนคอ บ่า ไหล่ และหลังล่าง ตรงแนวสาบบนมีการถักรังกระดุมเพื่อใส่ ติดกับตัวเสื้ อ ดังรู ปที่
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3 ช่องใส่สมุนไพร ใช้ผา้ 3 ชนิดคือ ชั้นที่ 1 ผ้าชับในเป็ นผ้าสาลูที่มีน้ าหนักเบา มีความโปร่ งบาง มีสมบัติการผ่านของ
อากาศดี และมีการผ่านของไอน้ าดีมาก จึงช่วยให้สมุนไพรประคบเข้าสู่ ผิวกายได้ดี ช่วยให้ผ่อนคลายความปวด
เมื่อย ชั้นที่ 2 เป็ นผ้าสักหลาดเนื้ อนุ่มรองที่ช้ นั กลาง เพื่อช่วยเก็บความร้อนให้สามารถอยู่ได้นานขึ้น และมีความนุ่ม
เบาสบาย และชั้นที่ 3 เป็ นผ้าซิลเวอร์โค้ท เพื่อกันความร้อนไม่ให้ความร้อนไปในด้านที่ไม่ตอ้ งการ

รู ปที่ 3 แผ่นประคบสมุนไพรช่วงคอ บ่า ไหล่ และหลังล่าง
2. การทดลองใช้งานเสื้ อสมุนไพรช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย
ผูท้ ดลองใช้งานจริ งจานวน 400 คน จากนั้นทาแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้เสื้ อสมุนไพรสาหรับ
ช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย การวิเคราะห์ผลการทดลองค่าความพึงพอใจหลังการใช้เสื้ อสมุนไพรช่วยผ่อนคลาย
ความปวดเมื่อยแสดงดังตารางที่ 2 โดยค่าความพึงพอใจมีคะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน จากผลการทดลอง พบว่ามี
ค่าการแปรผลอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจหลังการใช้เสื้ อสมุนไพรช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย

1.ความชื่นชอบรู ปแบบของเสื้ อ
2.ความยากง่ายในการสวมใส่

3.51
3.63

ระดับความพึง
พอใจ
ดี ถึง ดีมาก
ดี ถึง ดีมาก

3.ความชื่นชอบของกลิ่นน้ ามันระเหยสมุนไพร

4.20

ดี ถึง ดีมาก

0.928

4.โดยรวมความชื่นชอบเสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลาย
ความปวดเมื่อย

3.98

ดี ถึง ดีมาก

0.805

ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.798
0.764

สรุปและอภิปรายผล
รู ปแบบของเสื้ อสมุนไพรช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อยนี้ ตัวเสื้ อเลือกใช้ผา้ ฝ้ายชิ นมัย เป็ นผ้าที่มีน้ าหนัก
เบา มีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม โปร่ งสบาย ระบายความร้อนได้ดี เนื่องจากฝ้ายมีช่องระหว่างเส้นใย จึงสวมใส่สบาย เหมาะ
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กับ สภาพอากาศในประเทศไทย ตัวเสื้ อมี ช่ องใส่ แผ่นสมุ นไพรที่ อ อกแบบและเลื อกวัส ดุ ที่ เหมาะสม ช่ วยให้
สมุนไพรทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน จากผลการสารวจความพึงพอใจหลังการ
ใช้เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก จากผลการวิจยั ของ
การใช้เสื้ อสมุนไพร สามารถสรุ ปได้ว่า ผูท้ ดลองใช้งานมีความพึงพอใจต่อการสวมใส่ เสื้ อสมุนไพรระหว่างการ
ทางานในระดับสู ง ให้ความรู ้สึกผ่อนคลายจากกลิ่นของสมุนไพร ทั้งยังช่วยบรรเทาความปวดเมื่อยที่เกิดจากการ
ทางาน และรู ปแบบของตัวเสื้ อพร้อมทั้งกระเป๋ าใส่ สมุนไพรนั้นสะดวกต่อการใช้งานเสื้ อสมุนไพร ซึ่งสามารถใช้ได้
ในขณะที่นงั่ ทางาน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่แผ่นสมุนไพรเหมาะสมต่อการใช้งาน 1 ครั้ง มีระยะเวลาประมาณ 15
นาที ความร้ อนและกลิ่นจะลดลง จึงมีขอ้ เสนอแนะในการเตรี ยมอุ่นแผ่นสมุนไพรสารองไว้ เพื่อสามารถใช้งาน
แผ่นสมุนไพรได้อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความชอบส่ วนบุคคล ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่าเสื้ อสมุนไพรช่วยผ่อน
คลายความปวดเมื่อยในงานวืจยั นี้ เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิงานในสานักงาน และสามารถประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผูม้ ีปัญหาจากการปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ และหลังส่วนล่าง ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปวด ทาให้
ผ่อนคลาย ส่งผลให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
กิตติกรรมประกาศ
วิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดีดว้ ยความกรุ ณาจากคุณพ่อภักดิ์ จุย้ น้อย ที่ช่วยปรุ งและออกใบสั่งยาประคบในครั้ง
นี้ คุณแม่สมจิตร จุย้ น้อย ที่ช่วยเตรี ยมตัวยาประคบ ขอบคุณ ร้านนวดศรี ทอง หมู่บา้ นพรธิ สาร และขอบคุณ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่
ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เสื้ อสมุนไพรสาหรับช่วยผ่อนคลายความปวดเมื่อย
เอกสารอ้างอิง
ณิชาภา พาราศิลป์ ศิรินทิพย์ คาฟอร รจน์มน ธรรมไชย. (2560). ผลทันทีของการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน
สมุนไพรไทยต่ออาการปวดและความยืดหยุน่ ของหลังส่ วนล่าง:การศึกษานาร่ อง. สงขลานคริ นทร์ เวชสาร,
35(3).
ถุงประคบสมุนไพร. http://www.monmai.com/ถุงประคบสมุนไพร/ประคบร้อน/
นพพร คุรุเสถียร. ออฟฟิ ศ ซิ นโดรม. https://silo.tips/download/850.
ลูกประคบสมุนไพร. http://www.monmai.com/ลูกประคบสมุนไพร/
ออฟฟิ ต ซิ นโดรม. http://www.manager.co.th/Home/ ViewNews.aspx?NewsID=9560000021484
office-syndromes. https://www.bumrungrad.com/th/rehabilitation-clinic-sathorn/conditions
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บทคัดย่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามศูนย์ตน้ ทุน (CO) แบบ
ระบบเก่าในรู ปแบบ manual export data excel file แล้วผูป้ ฏิบตั ิงานดาเนินการคียข์ อ้ มูลต่าง ๆ ลงในระบบ DT-ERP
ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าของการรับรู ้รายได้และอาจทาให้ขอ้ มูลผิดพลาดจากผูป้ ฏิบตั ิได้และกระบวนการเดิ มยังไม่
สามารถบันทึกค่ารายได้ไปถึงหลักสู ตร (IO) ได้ จากการศึกษาการทางานของระบบงานเดิม ตรวจสอบปั ญหาที่
เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแก้ไข จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุ งระบบการส่ งข้อมูลรายได้ให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง รวดเร็ ว และสามารถใช้เพื่อการบริ หารสานักงานแยกรายได้ตาม
หน่วยงานตามพันธกิจได้ นอกจากนี้ ยงั แสดงรายงานทางการเงินเพื่อส่ งมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
การสร้างระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร
(DT-ERP) กั บ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) ใช้ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ Service Oriented
Architecture (SOA) เทคโนโลยี เว็ บ เซอร์ วิ ส (Web service) โดยการส่ งข้ อ มู ล เป็ นแบบ REAL-TIME (การ
ประมวลผลแบบทันที) และแบบ Batch (ประมวลผลที่ทาต่อเนื่องกันไปตามลาดับ) มีกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุ
แบบ Systems Development Life Cycle (SDLC) ผลการพัฒนาระบบดังกล่าว ทาให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการ
รับส่ งข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) ส่ งไปยังระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(SAP) มีความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่ 98 % เป็ นต้นไป มีความรวดเร็ ว ลด
ความซ้ าซ้อนและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: SDLC, Web Service, SOA, REAL-TIME, Batch
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Abstract
Faculty of Dentistry Mahidol University Medical expenses are recorded according to the traditional cost
center (CO) system in manual export data excel file format, and operators key in the data into the DT-ERP
system, causing delays in recognition. revenue and may cause misinformation from operators and the original
process still can not record revenue to the course (IO) from the study of the work of the old system Check the
problem and find a way to fix Therefore, the system has been developed to improve the transmission of income
information. The objective is to ensure that the information and information systems are accurate, fast, and can be
used for the administration of the office, separating the revenues by departments according to missions. It also
shows the financial report to send the university effectively. By creating a system that can link information
between the Information System for Management and Organizational Resource Planning (DT-ERP) and the
Hospital Information System (DT-HIS) using the Service Oriented Architecture (SOA), Web service technology
(Web service) by sending The data is REAL-TIME (instant processing) and Batch (sequential processing). There
is a System Development Life Cycle (SDLC) cause analysis process. make the Faculty of Dentistry There is a
data transmission of medical expenses from the Hospital Information System (DT-HIS) sent to the Information
System for Management and Organizational Resource Planning (DT-ERP) with accuracy of 98% of the data
onwards. Reduce duplication and be more efficient.
Keywords: SDLC, Web Service, SOA, REAL-TIME, Batch
บทนา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร
(DT-ERP) เป็ นระบบ back office เพื่ อ ใช้ในการสนับ สนุ น การท างานเกี่ ย วกับ ระบบงานแผนและงบประมาณ
ระบบงานคลัง ระบบงานพัสดุ ระบบงานบุคลากร และยังมีระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (DT-HIS) เป็ นระบบ
front office เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้แพทย์ ทันตแพทย์ หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง ข้อมูลสุ ขภาพ
ของผูป้ ่ วยจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล เพื่อวางแผนการรักษา ประเมินรู ปแบบการดู แลผูป้ ่ วยได้อย่างรวดเร็ ว
ซึ่งการทางานของทั้ง 2 ระบบในช่วงแรกเป็ นการทางานแบบ Stand - Alone (ระบบปฏิบตั ิการแบบเดี่ยว) ข้อมูลอยู่
ในฐานข้อมูลของแต่ระบบ และการส่ งข้อมูลระหว่างกันทางานแบบ manual ทาให้ผใู ้ ช้งานทางานแบบซ้ าซ้อน ช้า
และเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
ดังนั้นทางคณะฯ จึงได้ทาการพัฒนาระบบ Interface ของระบบระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (DT-HIS) กับ
ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(DT-ERP) มีระบบทั้งหมด 15 ระบบ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหลักของผูข้ าย(Vendor / Supplier master)
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหลักศูนย์ตน้ ทุน (Cost Center)
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งงาน (Internal Order)
โปรแกรมเชื่อมโยง Functional Area
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลแพทย์และUser ID
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหลักยา/เวชภัณฑ์/วัสดุ
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลการแปลงหน่วยนับของยา/เวชภัณฑ์แต่ละรายการ
โปรแกรมเชื่อมโยง การโอน stock ยา/เวชภัณฑ์ออกจากคลังใหญ่ไปยังห้องย่อย , การรั บจากการซื้ อเข้า
คลังย่อย
โปรแกรมเชื่อมโยง Fuji (X-ray)
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน
โปรแกรมเชื่อมโยงการสอบถามยอดคงเหลือของคลังหลัก
โปรแกรมเชื่อมโยงการขาย/คืนจากการขาย ยา/เวชภัณฑ์ให้กบั ผูป้ ่ วย
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลการตัดจ่ายเบิกวัสดุคงคลังจากระบบคลังย่อย SSB (DT-DT-HIS)
โปรแกรมเชื่อมโยงการสร้างเอกสารขอเบิกโอน stock จากคลังใหญ่ ,คลังย่อย
โปรแกรมเชื่อมโยงการโอนระหว่างคลังย่อย

ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ ขอยกตัวอย่าง โปรแกรมเชื่ อมโยงข้อมูลหลักศูนย์ตน้ ทุน (Cost Center) และ โปรแกรม
เชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งงาน (Internal Order) ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่มีความสาคัญต่อการรับรู ้รายได้ค่ารักษาพยาบาลของ
คลิ นิ ก (Cost Center) รวม ทั้ งของห ลั ก สู ตร (IO) โดยแบ่ งตาม พั น ธกิ จของคณ ะทั น ต -แพ ท ยศาส ตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดลได้ จากระบบเดิมผูใ้ ช้งานต้องดาเนิ นการดึงรายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากระบบ ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) ออกมาเป็ น Excel แล้วผูป้ ฏิ บัติงานด าเนิ น การคี ย ์ข้อมู ล ต่ าง ๆ ลงในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(DT-ERP) ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าของการรับรู ้รายได้และ
อาจทาให้ขอ้ มูลผิดพลาดจากผูป้ ฏิบตั ิได้และกระบวนการเดิมยังไม่สามารถบันทึกค่ารายได้ไปถึงหลักสู ตร (IO) ได้
ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบ ให้มีการเชื่อมโยงกันและสามารถรับส่ งข้อมูลระหว่างกันได้อย่าง
สมบู รณ์ ท าให้ ระบบสารสนเทศทั้ง 2 ระบบมี ข้อมูล ที่ มี ความถูก ต้อง รวดเร็ ว และสามารถใช้เพื่ อการบริ ห าร
สานักงานและแสดงรายงานทางการเงินเพื่อส่ งมหาวิ ทยาลัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งทางาน
ซ้ าซ้อน ข้อมูลน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นาระบบสารสนเทศการเชื่ อ มโยงข้อ มู ล รายได้ค่ ารั ก ษาพยาบาลระหว่างระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (DT-HIS) กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร (DT-ERP)
2. เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูล รายได้ค่ารักษาพยาบาลระหว่างระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS)
กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(DT-ERP) ให้สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลร่ วมกัน
ได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อเชื่ อมโยงข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลระหว่างระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (DT-HIS) กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร (DT-ERP)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาและสร้างระบบสารสนเทศตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development life Cycle : SDLC) ซึ่ งมี 6 ขั้ นตอน ได้ แ ก่ การก าหนดความต้ อ งการ (Requirement
Definition) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การพัฒนาระบบ (System
Development) การทดสอบระบบ (System Testing) การติดตั้งระบบ (System Implement) และการบารุ งรักษาระบบ
(System Maintenance) อธิบายโดยสังเขป ดังนี้
การกาหนดความต้องการ (Requirement Definition)
ผูว้ ิจยั ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุ ปปั ญหาและความต้องการของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (DTHIS)กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(DT-ERP) ของคณะฯ ที่ใช้ในปั จจุบนั และ
ย้อนหลังในอดีต ดังนี้
ผูว้ ิจยั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเดิมที่ทาการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยใช้
เอกสารรู ปแบบ export data excel file แล้วผูป้ ฏิบตั ิงานดาเนินการคียข์ อ้ มูลต่าง ๆ ลงในระบบ DT-ERP
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ได้ขอ้ สรุ ปปัญหา ดังนี้
-

เกิดความล่าช้าของการรับรู ้รายได้
ทาให้ขอ้ มูลผิดพลาดจากผูป้ ฏิบตั ิได้
กระบวนการเดิมไม่สามารถระบุรหัสคลินิกกับรหัส Cost Center เป็ น 1 ต่อ 1 ได้
กระบวนการเดิมยังไม่สามารถบันทึกค่ารายได้ไปถึงหลักสูตร (IO) ได้
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การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมความต้องการ ปัญหา และกระบวนการทางานเดิมมาวิเคราะห์ และออกแบบการเก็บข้อมูล
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของคณะฯ และพัฒ นารายงานเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานของคณะฯ จึงมีแนวคิดสาหรับระบบใหม่ โดยการออกแบบให้ขอ้ มูล เชื่อมโยงระหว่าง
กันแบบอัตโนมัติและ real time ดังรู ปภาพที่ 1 และรู ปภาพที่ 2

รู ปที่ 1 กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลหลักศูนย์ตน้ ทุน (Cost Center)

รู ปที่ 2 กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลหลักใบสั่งงานภายใน (Internal Order)
การออกแบบระบบ (System Design)
ผูว้ ิจยั จะออกแบบระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยระบุถึงคุณลักษณะของ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ โปรแกรมภาษาที่จะนามาพัฒนา การออกแบบ รายงาน การออกแบบหน้าจอ
ในการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน การออกแบบรู ปแบบข้อมูลที่นาเข้าและรู ปแบบ การรับข้อมูล ตามรู ปที่ 3 รู ปที่ 4 และ
รู ปที่ 5
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รู ปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานสร้างข้อมูลศูนย์ตน้ ทุน ระบบ DT-ERP

รู ปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานสร้างข้อมูลใบสั่งงานภายในระบบ DT-ERP

รู ปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานการ Interface ข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลในระบบ DT-ERP
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การออกแบบฐานข้อ มู ล (System Design) และการออกแบบการเชื่ อ มโยงของระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (DT-HIS) กับ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก ร(DT-ERP) โดย
หลักเกณฑ์การเชื่ อมโยงเป็ นแบบ SAP Inbound Interface คือ รับข้อมูลจากระบบ DT-HIS เข้าสู่ ระบบ DT-ERP
และ SAP Outbound Interface คือ ส่งออกข้อมูลจากระบบ DT-ERP ไปยังระบบ DT-HIS ดังรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7

รู ปที่ 6 ภาพรวมการออกแบบฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ DT-ERP กับระบบ DT-HIS

2315

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รู ปที: ่ 7 ภาพรวมการออกแบบฐานข้
อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ DT-ERP กับระบบ DT-HIS
Server
1

- Sorting
***
Duplicate Inbound log
Inbound
Duplicate?

Start
Required
Mapping
- Length
- Format
- Etc.

Response Call

No

Success ?

Yes

Yes
1

Update Log

Connection Log

Interface data
Log

No

No W/E found

Content Error

SSB
SAP

Error

Post to SAP
Client

No

SAP Save
Success?

Yes
Client

Update
Log

Response
Client

End

รู ปที่ 8 ภาพรวมการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง client และ server
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การพัฒนาระบบ (System Development)
นักวิจยั ได้นาเอาข้อมูลที่ทางทีมพัฒนารวบรวมไว้ท้ งั หมดมาสร้างระบบใหม่ให้เป็ นไปตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน และการทดสอบโปรแกรม โดยใช้เครื่ องมือที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยให้ระบบงาน
สามารถพัฒนาได้เร็ วขึ้นและมีคุณภาพ มีดงั นี้
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(DT-ERP) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ทางคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ใช้เป็ น back office ใช้ภ าษา ABAP และใช้ฐ านข้อ มู ล เป็ น SQL Server
2008R2 Database
- ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ใช้เป็ น front office ใช้ภาษา Visual Basic.net และใช้ฐานข้อมูลเป็ น SQL Server 2008R2 Database
- ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน (Interface) การพัฒนาจะเป็ นลักษณะ Client vs Server (Client คือผูร้ ้อง
ขอ Server คือผูต้ อบสนอง) และใช้ฐานข้อมูลเป็ น SQL Server 2008R2 Database
การทดสอบระบบ (System Testing)
เมื่อได้พฒั นาโปรแกรมแล้ว ยังไม่สามารถนาระบบไปใช้งานได้ทนั ที จาเป็ นต้องดาเนินการทดสอบระบบ
ก่ อนที่ จะน าระบบไปใช้งานจริ ง หากพบข้อผิ ดพลาดจึ งทาการปรั บปรุ งแก้ไ ขให้ถูก ต้อ ง การทดสอบจะแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ ทางผูว้ ิจยั หรื อผูพ้ ฒ
ั นาระบบ และโดยผูใ้ ช้งาน (End User) ทาการทดสอบการเชื่ อมต่อ
สื่ อสารกันระหว่างซอฟต์แวร์ หรื อระบบ เพื่ อดูว่าระบบส่ งข้อมูล ถูก ต้องตามต้องการหรื อไม่ เมื่อเกิ ด interface
Internal Order Error ระบบจะทาการ resend รายการนั้น ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กาหนด หรื อ เมื่อมีการสร้าง/
เปลี่ยนแปลง ดังรู ปที่ 9
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รู ปที่ 9 ตัวอย่างการทดสอบการส่งข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) กับระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(DT-ERP)
การบารุ งรักษาระบบ (System Maintenance)
หลังจากที่ระบบงานที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ได้ถูกนาไปใช้งานจริ งเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
อาจไม่สามารถถูกค้นพบได้ในระยะการทดสอบ ดังนั้นกรณี ที่พบข้อผิดพลาดที่ เพิ่งค้นพบใหม่ก็จะต้องปรับปรุ ง
แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้อง รวมถึงกรณี ขอ้ มูลที่จดั เก็บมีปริ มาณมากขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผูใ้ ช้งาน อาจ
จาเป็ นต้องพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม
ผลการวิจัย
จากการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) กับระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพ ยากรองค์กร(DT-ERP) โดยการนากระบวนการเว็บเซอร์ วิสเข้ามาจัดการ แทน
วิธีการเดิม ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลที่ส่งจากระบบ DT-ERP ไปยังระบบ DT-HIS มีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ
และประสิ ทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ความปลอดภัย
ความปลอดภัยใช้ผ่านระบบเครื อภายใน (Intranet) การกาหนดโทเค็น (Token) ผ่านการ encrypt เรี ยกใช้ผ่าน
เว็บเซอร์ วิส ส่ งคาร้องขอจะเป็ นในลักษณะ XML format เนื่ องจาก XML ทางานบน HTTP (Hypertext Transport
Protocol) การพิสูจน์แล้วว่ามีประสิ ทธิภาพ และเป็ นมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี
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2. ความน่าเชื่อถือ
ข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่ส่งระหว่างระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (DT-HIS)ไปยังระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(SAP) ข้อมู ลมี ความน่ าเชื่ อเพราะข้อมูลเหล่านั้นจะมี ผูร้ ับผิดชอบ
ข้อมูลในการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังจากที่ได้รับข้อมูล ทาให้ ข้อมูลมีความทันสมัย และมีความถูกต้องอยูเ่ สมอ
3. ประสิ ทธิภาพ
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน จากการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลระหว่าง
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (DT-HIS)กับระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(SAP)
แทนวิธีการดึงรายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) ออกมาเป็ น excel แล้ว
ผูป้ ฏิบตั ิงานดาเนิ นการคียข์ อ้ มูลลงระบบ และยังสามารถบันทึกรายได้ลงถึงระดับหลักสู ตร (internal order)ได้อีก
ด้วยดังรู ปที่ 10 และ รู ปที่ 11

รู ปที่ 10 ภาพรายงานแสดงสถานะและผลการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ DT-DT-ERP
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รู ปที่ 11 ภาพรายงานแสดงสถานะและผลการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ DT-DT-HIS
สรุปและอภิปรายผล (Discussion and Conclusions)
ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(DT-HIS) กับระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารและวางแผนทรัพยากรองค์กร(DT-ERP) ผูว้ ิจยั ได้นาความรู ้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาทาการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development life Cycle : SDLC) และ
ได้ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นาเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การพัฒนาเว็บเซอร์ วิส
สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน (Interface) การพัฒนาจะเป็ นลักษณะ Client vs Server (Client คือผูร้ ้องขอ
Server คือผูต้ อบสนอง) ในส่ วนของการส่ งข้อมูลจาก DT-ERP ไปยัง DT-HIS มีท้ งั แบบ REAL-TIME และแบบ
Batch จากเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ระบบที่พฒั นาขึ้นมีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และมีประสิ ทธิภาพ
ของการรับ-ส่ งข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ดังนี้
สามารถช่วยลดเวลา ความผิดพลาดในการส่ งข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของ
บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของคณะฯ สามารถรับรู ้รายได้ค่า
รัก ษาพยาบาล แยกตามศู น ย์ต้น ทุ น และหลัก สู ต ร(IO) เพื่ อให้อ งค์ก รสามารถน าข้อมู ล ดังกล่าวไปใช้งานเพื่ อ
สนับสนุนตัดสิ นใจในมุมมองต่าง ๆได้ดียิ่งขึ้น เช่นการบริ หารประเมินประสิ ทธิ ภาพของศูนย์ตน้ ทุน การพิจารณา
การขยายการให้บริ การในศูนย์ตน้ ทุน การพิจารณาการบริ หารหลักสูตร เป็ นต้น
จากงานวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่างานวิจยั ในอนาคตควรมุ่งเน้นในการอานวยความสะดวกการใช้งานของ
ผูใ้ ช้งานมากขึ้น โดยปัจจุบนั การส่ งรอบเงินเป็ นแบบ Batch file กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตอ้ งดาเนินการกดส่งข้อมูลไปยัง
ระบบ DT-ERP หลังจากระบบ DT-HIS สรุ ปรายได้ในวันถัดไป เพื่อให้ขอ้ มูลการเงินรับรู ้รายได้เป็ นปัจจุบนั เมื่อมี
การปิ ดรอบเก็บเงินในแต่ละจุด ให้ขอ้ มูลสรุ ปยอดเงินไปรอแจ้งเตือนผูม้ ีหน้าที่ส่งข้อมูลรายได้ทนั ที เป็ นแบบ Real2320
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time โดยไม่ตอ้ งไปออกรายงานตรวจสอบอีกครั้ง โดยทางคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ สามารถนาข้อมูลไปใช้งานได้
ทันทีเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานที่ดียงิ่ ขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กฤตภาส โกศลทวิชากร. (2563). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
https://www.km.nida.ac.th/th/images/PDF/analysis/kritre.pdf.
ทัช พงษ์ ปิ่ นแก้ว . (2563). การพั ฒ นาต้ น แบบระบบบริ ห ารงานบริ ก ารด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศคณะทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล. Mahidol R2R e-Journal, 7(1), 73-83.
สุนทร คล้ายสุบรรณ;และคนอื่นๆ. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้ านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ. กรุ งเทพฯ: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ชัยณรงค์ ปัญจศุภโชค (2562). กระบวนการนาระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อเชื่ อมโยงข้อมูลหน่ วยงานภาครั ฐ สาหรั บ
การนาเข้า ส่ งออก และโลจิสติกส์ กรณีศึกษา ระบบ National Single Window (NSW) กรมศุลกากร.
รายงานการศึกษาอิสระโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2321

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผลการใช้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ: การวิจัยผสานวิธี
The effect of using cooperative learning theory to develop 21st century skills
in communication and cooperation: mixed methods research
มินตรา ศักดิ์ดี1* และ ณัฐนรี คล้ายสาคร2
Mintra Sakdee1* and Nutnaree Klaisakorn2
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, กรุ งเทพ, ประเทศไทย
2
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุ งเทพ, ประเทศไทย
1
Facuty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Krungthep, Bangkok, THAILAND
2
Facuty of Humanities, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: Mintra.s@mail.rmutk.ac.th
1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อพัฒ นารู ป แบบและศึก ษาผลของการใช้รูป แบบทฤษฎี การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ โดยใช้การวิจยั ผสานวิธี แบบแผนแบบ
ขั้นตอนเชิ งอธิ บาย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาจานวน 78 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบกิจกรรมที่ใช้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือที่บูรณาการเข้ากับ
รายวิชาการบริ หารตนเอง เครื่ องมือ ที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบ
สัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากกิจกรรม ฯ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริ ง
ระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.74, S.D. = 0.44) และหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม นักศึกษามีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
สื่ อสารและความร่ วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑋̅ = 4.44, SD = 0.50) และข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้ อหาจากการ
สนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นามาพัฒนาชีวิตตนเองได้ เช่น การเข้าร่ วม
กิจกรรมฯ นี้ ทาให้ตนเองมีการพิจารณา วิเคราะห์ สรุ ปก่อนการสื่ อสารหรื อแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะพูดแสดง
ความคิดเห็นต่อกลุ่มและกล้าพูดนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนมากขึ้น
ค าส าคั ญ : ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อ การพัฒ นาทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมื อ
การวิจยั ผสานวิธี
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Abstract
The purpose of this research was to develop a model and study the effect of using a collaborative learning
theory to develop 21st century skills in communication and cooperation by using an explanatory sequential mixed
methods research design. The sample consisted of 78 students. The research instruments consisted of an activity
model that uses collaborative learning theory to develop 2 1 st century skills in communication and cooperation
which integrated into the self-management course. Data collection tools included opinion questionnaire and a
semi-structured interview form that used for focus groups interview. The statistics used were mean, percentage,
standard deviation, and content analysis. The results showed that the students were able to apply the knowledge
gained from the program to be applied in real life at the level of highest (𝑋̅ = 4.74, SD = 0.44) and after
participating in the activities, the students had 21st century skills in communication and cooperation was at the
highest level (𝑋̅ = 4.44, SD = 0.50). Furthermore, the content analysis from the focus group found that students
have made many changes which can be used to improve their lives. For example, by participating in this activity,
one has more consideration, analysis, and analyzing skills before communicating or expressing opinions as well
as be more courageous to express their opinions in the group and in front of the class.
Keyword: Collaborative learning theory, developing 21st century skills in communication and cooperation,
mixed methods research
บทนา
ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ ยงภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวตั น์เข้มข้นมากขึ้น
เป็ นโลกไร้พรมแดนโดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู ้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สิ นค้าและบริ การอย่างเสรี
ทาให้การแข่งขันในตลาดโลกรุ นแรงขึ้น ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปั ญหารากฐานสาคัญที่เป็ นโดย
ประเด็นที่มีการกาหนดไว้ในวาระการวิจยั แห่งชาติ คือ การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ขบั เคลื่อนการพัฒนา
ในทุกมิติ โดยจะมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมมาสร้างสิ่ งใหม่ให้เกิดขึ้น ดังที่ระบุไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2664 รวมทั้งการเตรี ยมพร้อมด้านกาลังคนและ
การเสริ ม สร้างศัก ยภาพของประชากรในทุ ก ช่ วงวัย (ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ. 2560: 12, 15) ดังนั้นการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็ น
ต่อการด ารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 คื อการยกระดับ คุณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ เพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เป็ น
พลเมืองที่ ฉลาด มีความรับผิดชอบ รู ้จกั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ มี ความสามารถในการทางาน
แก้ไขปั ญหา และแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา. 2559: 7) ซึ่งสอดคล้องกับ
Lee, KaurSidhu, and Chan (2014: pp. 130-138) ที่ทาการศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับสู งกว่า
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ปริ ญญาตรี พบว่า นักศึกษาขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่ อสาร ซึ่ งชี้ให้เห็น
ว่าควรเพิ่มเติ มทักษะดังกล่าวนี้ ระหว่างการเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาด้วย สานักงาน สกศ. (2560: ฉ) จึงได้นา
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็ นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 โดยกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) โดยมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะคือ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing)
และการคิ ด เลขเป็ น (Arithmetics) ส่ วน 8Cs ได้แ ก่ ทัก ษะด้า นการคิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณ และทัก ษะในการ
แก้ปั ญ หา (Critical Thinking and Problem Solving) ทัก ษะด้านการสร้ า งสรรค์แ ละนวัต กรรม (Creativity and
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่ อสาร
สารสนเทศ และการรู ้เท่าทันสื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู ้ (Career
and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุ ณา มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม (Compassion)
สาหรับทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill) ถือว่า เป็ นทักษะพื้นฐานที่สาคัญ
ด้านหนึ่ งที่บุคคลในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรี ยนรู ้ โดยทักษะด้านการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมนี้ อยู่บนยอดสู งสุ ด
ของกรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ทกั ษะในศตวรรษที่ 21 หรื อที่เรี ยกว่า Knowledge and Skills Rainbow ซึ่งถือเป็ น
หัวใจของทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช. 2555: 28) ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ทกั ษะเหล่านี้ ในการ
เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ซึ่ งประกอบด้ว ย 3 องค์ป ระกอบคื อ ความริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์แ ละนวัต กรรม การคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่ อสารและการร่ วมมือ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะที่จาเป็ น สาหรับ
การเตรี ยมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเป็ นเทคนิคการสอนแบบหนึ่งที่ถูกนามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 เทคนิ คการสอนรู ปแบบนี้ มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเอง และ
อาศัยความร่ วมมือ ความช่วยเหลือจากเพื่อน รวมทั้งได้พฒั นาทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่ อสาร ทักษะ
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู ้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา
และอื่น ๆ เทคนิ คการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมีหลายเทคนิ ค (ทิศนา แขมมณี . 2560; อ้างอิงจาก Johnson; and
Johnson. 1974; ชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์. 2559; และ สุ คนธ์ สิ นธพานนท์; และคณะ. 2545) เช่น เทคนิคการต่อเรื่ องราว
(Jigsaw) เทคนิ คการจัดที มแข่ งขัน (TGT: Games Tournament) เทคนิ คการแบ่งปั นความสาเร็ จ (STAD: Student
Teams Achievement Division) เทคนิ ค กลุ่ ม สื บ ค้น (GI: Investigation) เทคนิ ค คู่ คิ ด (Think-Pair-Share) เทคนิ ค
คู่คิดสี่ สหาย (Think-Pair-Square) เทคนิ คคู่ตรวจสอบ (Pairs Check) เทคนิ คเล่าเรื่ องรอบวง (Roundrobin) เทคนิ ค
โต๊ะกลม (Roundtable) เป็ นต้น ซึ่ ง สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ (2545) กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อนในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อนั้น ผูส้ อนต้องศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่มีเทคนิ คอย่างหลากหลาย
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นักจิตวิทยาการศึ กษาหลายท่านได้นาเสนอไว้ ได้แก่ Kagan, Slavin, David and Roger Johnson, Nancy Marshall
Leavcy, Shlomo, and Yael Sharan แต่ละท่านให้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคต่าง
ๆ ซึ่งผูส้ อนในแต่ละรายวิชาจะได้พิจารณาว่า เทคนิ คใดจะเหมาะสมกับการนาไปใช้จดั กิจกรรมในเรื่ องที่สอนได้
จนบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ้ โดยภาพรวมแล้ว ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ นั้ น ผู ้ส อนจะต้อ งมี ก าร
เตรี ยมการสอนที่ดีสร้างบรรยากาศของความร่ วมมือให้เกิดขึ้น ผูส้ อนจะต้องมีการเตรี ยมการและดาเนิ นการตาม
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนได้แก่ การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนโดยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มมีความสามารถคละกันมีท้ งั ผูเ้ รี ยนที่เก่ง
ปานกลาง (ค่อนข้างเก่ง) ปานกลาง (ค่อนข้างอ่อน) และอ่อน การสร้างความมุ่งมัน่ และอุดมการณ์ของผูเ้ รี ยนที่จะ
ทางานร่ วมกัน การปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญในกติกาของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ผูส้ อน
ต้องชี้แจงผูเ้ รี ยนให้เห็นความสาคัญของการทางานร่ วมกัน และต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อให้การทางานกลุ่มเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้น ผูส้ อนจะต้องมี วิธีการที่จะให้คาแนะนาแก่ผูเ้ รี ยน ในข้อบกพร่ องที่ ตอ้ งแก้ไข
และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนบางคนที่มีปัญหาให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจยั ที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือจานวนมากและออกมาอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้การเรี ยนรู ้ ลกั ษณะนี้ ปรากฏให้เห็ นในแนวทางการศึ กษาส าหรับ ศตวรรษที่ 21 อยู่เสมอ เพราะสามารถเป็ น
เครื่ องมือสาหรับจัดการกับความท้าทายสาคัญ 4 ประการในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ 1) การพึ่งพากันในระดับโลก
2) จานวนประเทศประชาธิ ปไตยเพิ่มขึ้น 3) ความต้องการผูป้ ระกอบการหัวสร้างสรรค์ และ 4) การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ งในศตวรรษที่ 21 การสร้างมิตรภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเชิงบวกมี
ความสาคัญมากขึ้นเรื่ อย ๆ จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร และความร่ วมมือให้กบั ผูเ้ รี ยน
สาหรับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2561: ออนไลน์) ถือเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและคุณธรรมให้เป็ นคนดี และคนเก่งสมบูรณ์ ฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายกิ จการนักศึ กษา ได้ร่วมกันกาหนด
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่เรี ยกว่า บัณฑิตในอุดมคติ 10 ประการ คื อ หนึ่งใน 10 ประการนั้น
คือ มีบุคลิกภาพความเป็ นผูน้ าและสามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีสุขภาพจิตที่ดีและร่ างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ ส ามารถดารงชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งลักษณะบัณฑิ ตในอุดมคติ ของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและ
ความร่ วมมือ ในฐานะผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนส่ วนของรายวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จึงมีความสนใจ
ในการนาหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยได้นาเทคนิ คการสอนแบบ
ร่ วมมื อมาใช้เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะเรี ย นรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อ สารและความร่ วมมื อ ซึ่ งประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทักษะการสื่ อสารอย่างชัดเจน ที่ประกอบไปด้วย การเรี ยบเรี ยงความคิดแล้วสื่ อสารออกมา
ให้เข้าใจง่าย ความสามารถสื่ อสารได้หลากหลายแบบ การรับฟั งอย่างตั้งใจ และ 2) ทักษะการร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ที่
ประกอบไปด้วย การมีความเคารพให้เกียรติและเห็นคุณค่าผูร้ ่ วมงาน การมีความยืดหยุน่ ประนีประนอม
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และการมีความรับผิดชอบร่ วมกับทีมงาน ซึ่ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ น้ นั ได้สร้างขึ้นจากฐานแนวคิดทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Cooperative Learning) ของ Johnson and Johnson (ทิ ศ นา แขมมณี . 2560; อ้า งอิ ง จาก
Johnson; and Johnson. 1994) มี อ งค์ป ระกอบที่ ส าคัญ 5 องค์ป ระกอบ ดัง นี้ 1) ความเกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ กัน ใน
ทางบวก (Positive Interdependent) 2) การมีป ฏิสัมพันธ์ที่ส่ งเสริ มกันระหว่างสมาชิ กภายในกลุ่ ม (Face to Face
Promotive Interdependence) 3) ความรับ ผิดชอบของสมาชิ ก แต่ล ะบุคคล (Individual Accountability) 4) การใช้
ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small Group Skills) และ5)
กระบวนการทางานของกลุ่ม (Group Processing) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาการบริ หารตนเอง
HG 022 (Self - Management) ให้กบั นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปี ที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพราะเทคนิค
การสอนรู ปแบบนี้ มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเอง และอาศัยความร่ วมมือ ความช่วยเหลือ
จากเพื่อน รวมทั้งได้พฒั นาทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ทักษะการ
สร้างสัมพันธภาพ รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู ้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและอื่น ๆ (ทิศนา แขมมณี. 2560)
ซึ่งถือว่าเป็ นพื้นฐานที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอีกด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่ อพัฒนารู ป แบบและศึก ษาผลของการใช้รูปแบบทฤษฎี การเรี ย นรู ้แบบร่ วมมื อเพื่ อพัฒนาทัก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความ
ร่ วมมือ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ทักษะการสื่ อสารอย่างชัดเจน
1.1 เรี ยบเรี ยงความคิดแล้วสื่ อสารออกมาให้
เข้าใจง่าย
1.2 ความสามารถสื่ อสารได้หลากหลายแบบ
1.3 การรับฟังอย่างตั้งใจ
2. ทักษะการร่ วมมือกับผูอ้ ื่น
2.1 มี ค วามเคารพให้ เ กี ย รติ แ ละเห็ น คุ ณ ค่ า
ผูร้ ่ วมงาน
2.2 มีความยืดหยุน่ ประนีประนอม
2.3 มีความรับผิดชอบร่ วมกับทีมงาน

การเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
1. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในทางบวก
1.1 การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ์
1.2 การพึ่งพาในเชิงวิธีการ
2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริ มกันระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่ม
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล
4. การใช้ทกั ษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการทางานกลุ่มย่อย
5. กระบวนการทางานของกลุ่ม

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้การวิจยั ผสานวิธี แบบแผนแบบขั้นตอนเชิ งอธิ บาย (Explanatory sequential design)
(Creswell, 2018; Creswell และ Plano Clark, 2011) ระยะแรกเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั การพัฒนารู ปแบบ
กิจกรรมโดยประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหารายวิชาและนาไปทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรี ยน ส่ วนในระยะที่ 2
เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาผลของการใช้รูปแบบทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่ อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แล้วนาผลการวิจยั ทั้งสอง
ระยะมาสรุ ปผลรวมกัน ซึ่ งรู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) ที่ไม่เน้นการมี
กลุ่ ม ควบคุ ม จะมุ่ ง เน้น กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร (Intervention Activities) ที่ ค าดว่ามี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน
พฤติกรรมที่สังเกต (อรพินทร์ ชูชม, 2552)
การวิจยั นี้ เกิ ดขึ้ นจากการสอนซึ่ งเป็ นงานประจา พัฒ นามาสู่ งานวิจยั โดยผูส้ อนได้พ ฒ
ั นารู ปแบบการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมาบูรณาการในเนื้ อหารายวิชา รายวิชาการบริ หารตนเอง HG 022 (Self
- Management) และศึกษาผลของการใช้รูปแบบทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ นี้ เพื่อดูว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม คือนักศึกษาเกิด ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
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หรื อไม่ อย่างไร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีอยูแ่ ล้วตามสภาพธรรมชาติ (Intact Groups) (ดุษฎี อินทร
ประเสริ ฐ, 2563) ได้แก่ นักศึ กษาคณะบัญ ชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปี ที่ 3 และ 4 จานวน 78 คน โดยมี
รายละเอียดการดาเนินวิจยั ดังนี้
การวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั เชิ งปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ ทดลองใช้การจัดกิ จกรรมที่ พฒ
ั นาขึ้นกับกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ รู ปแบบกิจกรรมที่ใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ จานวน 7 ครั้ง และมี เวลาในการดาเนิ นกิจกรรม
ครั้งละ 3 ชัว่ โมง รวม 20 ชัว่ โมง กับนักศึกษา 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จานวน 44 คน กลุ่มที่ 2 จานวน 34 คน รวมทั้งสิ้ น 78
คน โดยเน้นการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 รู ปแบบกิจกรรมการใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้าน การสื่ อสาร
และความร่ วมมือ
ครั้งที่
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และ
1 เปิ ดกลุ่ม...เปิ ดใจ
ลักษณะกิจกรรมในภาพรวม
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความสาคัญของการพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างสัมพันธภาพเบื้องต้นระหว่างสมาชิก
กลุ่ม
2

สื่ อสารอย่างไร...ให้ชดั เจน

3

สื่ อสารอย่างไรให้หลาก
หลาย

1. ผูเ้ รี ยนรู ้วิธีการการเรี ยบเรี ยงความคิดก่อนการสื่ อสาร
2. ผูเ้ รี ยนอธิบายการเรี ยบเรี ยงความคิดก่อนการสื่ อสารได้
3. ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยบเรี ยงความคิดและสื่ อสารออกมาให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจ
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้วิธีการการสื่ อสารที่หลากหลายทั้งด้วยวาจา
ข้อเขียน และภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดและเขียน (เช่น ท่าทาง สี
หน้า)
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสารได้หลากหลายทั้งด้วยวาจา
ข้อเขียน และภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดและเขียน (เช่น ท่าทาง สี
หน้า)
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ครั้งที่
ชื่อกิจกรรม
4 นักฟังที่ดี
5
6

7

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจการฟังอย่างมีประสิ ทธิผล
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถจับประเด็นสาคัญในจากสิ่ งที่ฟังได้
การให้ความเคารพให้เกียรติ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบอกวิธีการให้ความเคารพและให้เกียรติ
และเห็นคุณค่าผูร้ ่ วมงาน
ผูร้ ่ วมงาน
จิ๊กซอว์หลากสี
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถบอกลักษณะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ด้วยความยืดหยุน่ ได้
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วย
ความประนีประนอม
เปิ ดใจ สะท้อนความคิด
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบอกความสาคัญของความรับผิดชอบในการ
ทางานร่ วมกับทีมงานได้
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการมีความ
รับผิดชอบในการทางานร่ วมกับทีมงาน
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาความ
รับผิดชอบในการทางานร่ วมกับทีมงาน

เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมื อ เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยให้
นักศึกษาประเมินจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมเมื่อเสร็ จสิ้ นกิจกรรมทั้ง 7 ครั้ง โดยมีลกั ษณะข้อ
คาถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 13 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 และค่าความ
ตรงอยูร่ ะหว่าง .66 – 1.00
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ระยะนี้ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อประเมินภาพรวมในการเข้าร่ วมโปรแกรมการใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือของนักศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่มที่ถามตามแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างที่ได้กาหนดข้อคาถามไว้
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ รู ปแบบการใช้ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ พบว่า ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและ
ความร่ วมมืออยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ นักศึกษาสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากโปรแกรม ฯ ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตจริ ง นักศึกษาอยากให้จดั กิจกรรมเช่นนี้ อย่างต่อเนื่ อง นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผูน้ ากิจกรรมมีความรู ้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ผูน้ ากิจกรรมเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู ้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ผูน้ ากิจกรรมใส่ ใจ และรับฟั งความคิดเห็น ข้อ
ซักถามของนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ผูน้ ากิจกรรมสามารถสอดแทรกความรู ้ แง่คิดและข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างการ
ทากิจกรรม ผูน้ ากิจกรรมได้เตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และผูน้ ากิจกรรมสามารถ
สรุ ปเนื้ อหาจากการทากิจกรรมในแต่ละครั้งได้อย่างชัดเจน โดยความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด คือ นักศึกษาสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากโปรแกรม ฯ ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริ ง ( 𝑋̅ = 4.74, SD = 0.44)
และพบว่าก่อนการเข้าร่ วมกิจกรรม นักศึกษามีความรู ้เรื่ องทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ
อยู่ในระดับน้อย (𝑋̅= 1.97, SD = 0.50) เช่ นเดี ยวกับก่ อนการเข้าร่ วมกิ จกรรม นักศึ กษามี ทกั ษะในศตวรรษที่ 21
ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ (𝑋̅= 2.11, SD = 0.32) และพบว่าหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม นักศึกษามีความรู ้เรื่ อง
ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ด้า นการสื่ อ สารและความร่ ว มมื อ ( 𝑋̅ = 4.31, SD = 0.46) หลัง การเข้าร่ ว มกิ จ กรรม
นักศึกษามีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ ( 𝑋̅ = 4.44, SD = 0.50) ซึ่ งอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ผลการวิจยั ระยะที่ 2 จากการวิเคราะห์เนื้ อหาจากการสนทนากลุ่ม ได้รับข้อมูลจากการสนทนาตามประเด็น
ดังต่อไปนี้
1.การได้รับความรู ้และประโยชน์จากการเข้าร่ วมกิจกรรม
“ด้านการสื่ อสารท าให้สื่ อสารได้อย่างเข้าใจ เนื้ อหาใจความไม่บิ ดเบื อน สื่ อสารอย่างเป็ นมิ ตร” “ความ
ร่ วมมือกันทางาน มีการระดมความคิดช่วยกันทางานในกลุ่มที่ดีมาก” “ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทางานที่ตนได้รับอย่างเต็มที่ ทาให้งานออกมามีคุณภาพ การรับฟั งรับฟั งผูอ้ ื่นอย่างตั้งใจได้ใจความสาคัญที่จาเป็ น”
“มีความรู ้ในการสื่ อสารการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีทกั ษะในการทางานเป็ นทีม มีทกั ษะในการแสดงออกใน
การนาเสนองาน”
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาหลังจากเข้าร่ วมกิจกรรม
“มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านซึ่ งเป็ นสิ่ งที่นามาพัฒนาชี วิตตนเองได้ทุกอย่าง ก็คือ การสื่ อสารที่ทาให้เป็ น
คนที่มีการพิจารณา วิเคราะห์ สรุ ปก่อนการสื่ อสาร การแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม
กล้าพู ดน าเสนอหน้าชั้นเรี ยน การร่ วมงานกลุ่ม รู ้ วิธี การวางตัว การท าหน้าที่ ข องตัวเอง เป็ นต้น ท าให้เกิ ดการ
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เปลี่ยนแปลงซึ่ งเป็ นประโยชน์มาก” “มีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องต่อเวลามากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิ กใน
กลุ่มมากขึ้นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น”
3. ความรู ้สึกต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมและสิ่ งที่นกั ศึกษาประทับใจ
“การเข้าร่ วมกิจกรรมรู ้สึกว่ามีประโยชน์มาก ๆ ในการพัฒนาด้านการเรี ยน การสื่ อสาร การเข้าสังคม กล้าที่
จะเสนอความคิ ด เห็ น มากขึ้ น รู ้ สึ ก เป็ นมิ ตรกับ เพื่ อ นในห้ องเรี ย นถึ ง แม้ไ ม่ ไ ด้รู้จกั กัน มาก่ อน “ได้เพื่ อนใหม่ ที่
หลากหลายซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนรู ้กนั ในรู ปแบบที่ตนเองเจอมาแล้วเล่าให้ฟัง” “เข้าใจความคิดและการทางานของ
เพื่อนมากขึ้น ทาให้การมาเรี ยนในชัว่ โมงไม่น่าเบื่อรู ้สึกประทับใจทุกครั้งที่ มาเรี ยน” “ทาให้ได้คุยกับเพื่อนทาให้
สนิ ทกันมากขึ้นทาให้เรามีทกั ษะในการสื่ อสารที่ดีข้ ึนดี ข้ ึน” “อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ บ่อยบ่อยและทาให้เราใช้
เหตุผลมากกว่าอารมณ์และชอบการเรี ยนแบบนี้ ” “ประทับใจการร่ วมมือการทางานของทีม มีความสนุกสนานทุก
ครั้งที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน”
4. ข้อเสนอแนะหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
“มีการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนเพิ่มขึ้น” และ“มีเวลาในการทางานเพิ่มขึ้น”
5. การนาความรู ้และประสบการณ์การร่ วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
“สื่ อสารกับเพื่อนพ่อแม่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น” “สื่ อสารอย่างเข้าใจสื่ อสารกับอาจารย์ผสู ้ อนอย่างเข้าใจเป็ น
อันเดียวกัน” “การทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่น รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น” “นาทักษะการพูดสื่ อสารไปใช้ในการ
นาเสนองาน นาทักษะต่าง ๆไปใช้ในการเรี ยนจับใจความสาคัญที่อาจารย์พูดได้ดีข้ นึ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น” “นาไปใช้ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเกิดการเป็ นผูฟ้ ั งที่ดีและจับใจความสาคัญจากสิ่ งที่
คนนั้นพูด” “นาไปใช้ในการทางานเพราะฝึ กการใช้ทกั ษะทางสังคมในการทางานในเวลาที่จากัดแต่สามารถเข้าใจ
ในสิ่ งที่ผอู ้ ื่นพูดและเราสามารถสื่ อสารให้คนอื่นฟังต่อได้” “การสื่ อสารที่ดีทาให้งานประสบความสาเร็จ”
สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบและศึ กษาผลของการใช้รูปแบบทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ ซึ่งพบว่ารู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมาบูรณาการในเนื้ อหารายวิชา รายวิชาการบริ หารตนเอง HG 022 (Self - Management) ทา
ให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ โดยหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม นักศึกษามี
ความรู ้และมีทกั ษะด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ เพิ่มขึ้น สามารถนาทักษะการพูดสื่ อสารไปใช้ในการนาเสนอ
งาน นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น สอดคล้องกับสุ กญ
ั ญา จันทร์แดง (2556 :567) ที่ได้
ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยชุดการสอนแบบร่ วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
ทางานร่ วมกัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ผลการเรี ยนรู ้ทางการเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ความสามารถในการทางานร่ วมกัน มีพฤติกรรมในการทางานร่ วมกันอยู่ในระดับดี
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มาก และความคิดของนักเรี ยนต่อการเรี ยนการสอนด้วยชุดการสอนแบบร่ วมมือ อยู่ในระดับดีมาก ไปในทิศทาง
เดียวกันกับ W. Vaughan (2002: pp. 359-363) ได้ทาการวิจยั เรื่ องผลของการเรี ยนแบบร่ วมมือต่อผลสัมฤทธิ์และเจต
คติ ต่ อ การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นผิ วสี โดยทดลองกับ นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ผูท้ ดลองได้จัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนมีป ฏิสัมพันธ์กันแบบร่ วมมื อในวิชาคณิ ตศาสตร์ ตลอดภาคการศึก ษา และทาการ
ทดสอบนั ก เรี ย นในสั ป ดาห์ ที่ 5, 9 และ 19 ปรากฏว่า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและเจตคติ ต่ อ วิ ช า
คณิ ตศาสตร์ดีข้ นึ
ข้อเสนอแนะ
การนาผลการวิจยั ไปใช้ในวิช าอื่ น ผูส้ อนควรปรั บ เนื้ อหาของรายวิชาให้ส อดคล้องกับรู ปแบบการใช้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสารและความร่ วมมือ และข้อเสนอใน
การวิจยั ครั้ งต่อไป ควรศึ กษาประสิ ท ธิ ผลของรู ป แบบกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ เพิ่ มเติ มเพื่ อดู ความคงทนและ
พัฒนาการของทักษะที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
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สมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลนี ความหนาแน่ นสู ง พอลิเอทิลนี ความหนาแน่ นต่า และ
พอลิสไตรีน ที่ขนึ้ รูปชิ้นทดสอบด้วยกระบวนการฉีดขึน้ รูป และกระบวนการอัด
Mechanical properties of high density polyethylene Low density
Polyethylene and Polystyrene from injection molding and compression molding
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาการเตรี ยมชิ้นทดสอบด้วยกระบวนการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด และอัด จาก พอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นสู ง (High Density Polyethylene ,HDPE) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่า (Low density polyethylene,
LDPE) และ พอลิ ส ไตรี น (Polystyrene, PS) เพื่ อเปรี ยบเที ยบสมบัติ ทางกล จากการศึก ษาพบว่าค่าความทนแรง
กระแทก ความทนแรงดึง และมอดูลสั ของยังของชิ้นทดสอบที่ข้ นึ รู ปด้วยกระบวนการฉี ดมีผลการทดสอบที่มีค่าสู ง
กว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด ในขณะที่ HDPE ให้ผลการทดสอบความทนแรงดึงที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และ
พบว่า HDPE และ LDPE ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการอัดมีค่าการยืดตัวสู งกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด แต่กลับ
พบว่า PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ดได้ผลการทดสอบที่มีค่าการยืดตัวที่สูงกว่ากระบวนการอัด จากการศึ กษา
สมบัติความทนแรงดัดโค้ง และมอดุลสั ดัดโค้งของ HDPE และ LDPE ที่ข้ นึ รู ปด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันให้ผล
การทดสอบที่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ และพบว่า PS ที่ข้ นึ รู ปด้วยกระบวนการฉี ดมีค่าผลการทดสอบ
ความทนแรงดัดโค้ง และมอดุลสั ดัดโค้งที่มากกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด ผลการทดสอบอุณหภูมิการโค้งงอ
พบว่า HDPE และ LDPE ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการอัดมีค่าสู งกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด แต่พบว่า PS ที่ข้ ึน
รู ปด้วยกระบวนการฉี ดได้ผลการทดสอบที่มีค่าสู งกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด และผลการทดสอบอุณหภูมิ
อ่อนตัวแบบไวแคตพบว่าชิ้นงานทดสอบที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการขึ้นรู ปที่ต่างกันมีค่าผลการทดสอบที่ไม่แตกต่าง
กัน
คาสาคัญ: การขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด การขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด HDPE LDPE PS
2334

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Abstract
This research’s purpose is studying the preparation process of injection molding and compression molding
of High Density Polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE) and Polystyrene (PS) to compare the
mechanic characteristic. This research showed that impact strength, tensile strength and Young’ s modulus of
these specimens, the injection molding has higher result than compression molding. While, HDPE provides not
significantly difference of tensile strength. Also, found that HDPE and LDEP which forming by compression
molding has higher elongation than injection molding, but found that PS from injection molding provides higher
elongation than compression molding. From the research of flexural strength and flexural modulus of HDPE and
LDPE with difference of formation provides not significant difference. Also, found that PS which formed by
injection molding had flexural strength and flexural modulus higher than compression molding. The result of
Heat distortion temperature showed that HDPE and LDPE which formed by compression molding has higher
temperature than injection molding but PS which formed by inspection has higher temperature than compression
molding. Also, the test of Vicat softening temperature found that the difference formation does not showed
difference in result.
Keyword: injection molding, compression molding, HDPE, LDPE, PS
บทนา
สถานการณ์ปัจจุบนั อุตสาหกรรมพลาสติกทวีความรุ นแรงในการแข่งขันสูงมาก มีการเปลี่ยนแปลงโดยใน
อดีตผูผ้ ลิตเป็ นผูก้ าหนดคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และจาหน่ ายภายในประเทศ แต่ปัจจุบนั สิ นค้าพลาสติกนั้นมีการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศและเป็ นรายได้หลักลาดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งเป็ นที่ทราบกันแล้วว่าส่ วนใหญ่ลูกค้าเป็ น
ผูค้ วบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดตั้งแต่ตน้ ทางคือการออกแบบ วัตถุดิบจนถึงปลายทางคือตัวผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ต้องการ โดยทุกขั้นตอนการควบคุมต้องมีเอกสารยืนยัน ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงต้องปรับตัวโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตามข้อกาหนดหรื อมาตรฐานและมีเอกสารรับรองมาตรฐานทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมัน่ ใจในสิ นค้าให้แก่ลูกค้า
[1] ซึ่ งนั่น ก็ คื อ ผู ผ้ ลิ ต ต้อ งสร้ างเครื่ อ งมื อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพนั่ น เอง ขั้น ตอนที่ มี ค วามส าคัญ มากในการควบคุ ม
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์พลาสติกคือ วัตถุดิบพลาสติก ซึ่ งจะต้องตรวจสอบในขั้นตอนก่อนนามาผลิต กรณี ที่มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อต้องการเทียบเคียงคุณภาพของวัตถุ ดิบเดิมกับวัตถุดิบใหม่ ในการทดสอบสมบัติ
จ าเป็ นต้อ งมี ก ารเตรี ย มวัต ถุ ดิ บ หรื อ เม็ ด พลาสติ ก ให้ เป็ นชิ้ น ทดสอบเพื่ อ วิ เคราะห์ (Characterization) และ
เปรี ยบเทียบสมบัติ ในการเตรี ยมวัตถุดิบเม็ดพลาสติกเพื่อทดสอบ ดังนั้น จึงต้องเตรี ยมชิ้นทดสอบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานต่ างๆ ที่ ก าหนด เช่ น ASTM ISO มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.) [2] เป็ นต้น ซึ่ งแต่ ล ะ
มาตรฐานมัก เสนอวิ ธี ก ารเตรี ย มชิ้ น ทดสอบด้ว ยกระบวนการที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน มากนั ก คื อ การเตรี ย มด้ว ย
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กระบวนการฉี ด (Injection molding) การเตรี ยมด้วยกระบวนการอัด (Compression molding) หรื อการเตรี ยมชิ้ น
ทดสอบจากตัวอย่างจริ ง
การเตรี ยมชิ้นทดสอบแต่ละวิธีที่กล่าวมานั้น สมบัติเชิงกลของชิ้นทดสอบที่ตรวจสอบได้มีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น จึ ง มี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ วิศ วกรพลาสติ ก ต้องตัดสิ น ใจอย่างถู ก ต้องในการเลื อกวิ ธี ก ารเตรี ย มชิ้ น
ทดสอบให้ ถู ก ต้อ ง และเป็ นที่ ย อมรั บ ของลู ก ค้ารวมถึ ง ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู ผ้ ลิ ต ซึ่ งในหลัก สู ต ร
วิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้บรรจุเนื้อหาการเรี ยนการสอนเหล่านี้
ไว้ในรายวิชา 04-720-323 การทดสอบวัสดุพลาสติก ซึ่ งเป็ นวิชาชีพบังคับ ซึ่ งพบว่านั กศึ กษาสามารถเตรี ยมชิ้ น
ทดสอบได้ตามคู่ มื อปฏิ บ ัติก าร แต่ในการเรี ย นภาคปฏิ บัติในแต่ล ะภาคเรี ยนเนื่ องจากภาควิชาวิศวกรรมวัส ดุ
และโลหการมี เครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้ใ นการขึ้ น รู ป ชิ้ น ตัวอย่ าง คื อ เครื อ งฉี ด 1 เครื่ อ งและเครื อ งอัด ขึ้ น รู ป 2 เครื่ อ ง
ประกอบกับมีนักศึกษาที่ตอ้ งเตรี ยมชิ้นทดสอบในช่ วงเวลาเดี ยวกันจานวนมาก ทาให้เตรี ยมชิ้ นทดสอบไม่ท ัน
สาหรับการปฏิบตั ิการหน่ วยต่อไป ดังนั้นจึงมักมีคาถามว่าสามารถเปลี่ยนเครื่ องจักรในการเตรี ยมชิ้นทดสอบได้
หรื อไม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษายังไม่เห็นความสาคัญของการเลือกกระบวนการเตรี ยมชิ้นทดสอบ
ดังนั้นในการศึกษางานนี้จึงมีวตั ถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างความเข้าใจในการเลือกกระบวนการเตรี ยมชิ้น
ทดสอบที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยมีผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลอ้างอิง และให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการเตรี ยมชิ้นทดสอบที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนช่วยลดภาระการ
เรี ยนการสอนภาคปฏิ บ ัติและเพิ่ ม ความสะดวกให้ แก่ ผูส้ อนโดยการท าการทดลองเปรี ยบเที ย บการเตรี ยมชิ้ น
ทดสอบด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน รวมทั้งแสดงผลการวิเคราะห์อย่างง่าย เพื่อให้นกั ศึกษาใช้เป็ นคู่มือหรื อแนวทาง
ในการศึกษาด้วยตนเองและใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกวิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับงานตนเองและ
ทรัพ ยากรที่มี อยู่ โดยจะใช้เป็ นเอกสารประกอบในการสอนภาคปฏิบัติการของวิชาการทดสอบวัสดุ พลาสติ ก
ความส าคัญ ของงานนี้ อี ก ประการหนึ่ งคื อ ในปั จจุ บ ัน ภาควิช าฯ ได้ให้บ ริ ก ารทดสอบสมบัติของพลาสติ ก แก่
หน่ วยงานภายนอกและนาเงินรายได้ ส่งเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุ รี ซึ่ งการขอรั บ บริ การนั้นหน่ วยงานภายนอกมักจะนาเม็ดพลาสติ กเพื่ อให้ภาควิชาฯ เตรี ยมเป็ นชิ้ น
ทดสอบ ทาการทดสอบ และวิเคราะห์ผล พบว่าในหลายๆ กรณี ผขู ้ อใช้บริ การไม่สามารถตอบได้วา่ จะเลือกวิธีการ
เตรี ยมชิ้นงานทดสอบอย่างไร เอกสารที่จะจัดทาขึ้นนี้ จะเป็ นคู่มืออานวยความสะดวกและรวดเร็ วในการอธิ บาย
ให้ผรู ้ ับบริ การสามารถเข้าใจและเลือกวิธีการเตรี ยมชิ้นทดสอบที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการได้เป็ นอย่างดี
ในการศึกษานี้ จะเตรี ยมชิ้นทดสอบด้วยกระบวนการฉี ดเปรี ยบเทียบกับกระบวนการอัดรี ด โดยใช้วตั ถุดิบ
พลาสติ ก 3 ชนิ ด คื อ พอลิ เอทิ ลี น ความหนาแน่ น สู ง (High density polyethylene, HDPE) ใช้เป็ นตัว แทนของ
พลาสติกกึ่งผลึกที่มีความเป็ นผลึกสู ง (High degree of crystallization) สามารถจัดเรี ยงตัวเป็ นผลึกได้มากถึงร้อยละ
90 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่า (Low density polyethylene, LDPE) มีความเป็ นผลึกภายหลังขึ้นรู ปประมาณร้อย
ละ 50 และสุ ด ท้ า ยคื อ พอลิ ส ไตรี น (Polystyrene, PS) ซึ่ งใช้ เป็ นตัว แทนของพลาสติ ก ในกลุ่ ม อสั ณ ฐาน
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(Amorphous) มีความเป็ นผลึกไม่เกินร้อยละ 5 [3] ภายหลังการขึ้นรู ป โดยการศึกษานี้ คาดหวังว่าจะเป็ นประโยชน์
และเป็ นแนวทางในการสอนในรายวิชาปฏิบตั ิการให้กบั นักศึกษาและผูท้ ี่มาขอใช้บริ การงานทดสอบของภาควิชา
ฯ และสาหรับผูม้ ีความสนใจทัว่ ไปเพื่อให้เลือกวิธีการเตรี ยมชิ้นทดสอบได้อย่างเหมาะสม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
โครงการนี้ จะใช้วตั ถุ ดิบ หลัก คื อพลาสติ ก 3 ชนิ ด ได้แก่ พอลิ เอทิ ลี นความหนาแน่ น สู ง (High Density
Polyethylene, HDPE) ชื่ อทางการค้า InnoPlus HD5000S จากบริ ษ ทั พี ที ที โกลบอล เคมิ คอล พอลิ เอทิ ลี น ความ
หนาแน่นต่า (Low Density Polyethylene, LDPE) ชื่อทางการค้า InnoPlus LD2426K จากบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล และพอลิสไตรี น (Polystyrene, PS) ชื่อทางการค้า STYRON™ 656 D จากบริ ษทั สยามโพลีสไตรี น จากัด ซึ่ ง
พลาสติกทั้งหมดเป็ นพลาสติกหลักที่ใช้ในการสอนรายวิชา 04-720-323 การทดสอบวัสดุพลาสติก
2. การเตรียมชิ้นทดสอบ
เตรี ยมโดยการนาเม็ดพลาสติกทั้ง 3 ชนิด มาขึ้นรู ปเป็ นชิ้นทดสอบรู ปดัมเบลล์ ตามมาตรฐาน ASTM D638
Type 1 และชิ้ น ทดสอบรู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า ตามมาตรฐาน ASTM D648 ด้วยกระบวนการฉี ด ในแบบ (Injection
molding process) และ ขึ้นรู ปแผ่นทดสอบด้วยกระบวนการอัดขึ้นรู ป (Compression molding process) ด้วยแม่พิมพ์
โลหะขนาด 20×20 เซนติเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร จากนั้นนาแผ่นพลาสติกที่ได้จากกระบวนการอัดมาตัดเป็ น
ชิ้นทดสอบรู ปดัมเบลล์และชิ้นทดสอบรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่ องกัดชิ้นงาน (CNC) วางชิ้นทดสอบที่เตรี ยมได้ใน
ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ 24 ชัว่ โมงเพื่อคลายความเครี ยดในชิ้นทดสอบ แล้วจึงนามาทดสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติ
ทางความร้อน
3. การทดสอบและการวิเคราะห์
3.1 การทดสอบความทนแรงดึง
ทดสอบโดยการนาชิ้นทดสอบรู ปดัมเบลล์ มาทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638 Type 1 เพื่อหาค่าความ
ทนแรงดึ ง ยัง มอดุ ล ัส และการยื ด ตัว ณจุ ด ขาด ด้ว ยเครื่ อ งทดสอบยู นิ เวอร์ แ ซล (Universal testing machine)
Hounsfield รุ่ น H 50 KS
3.2 การทดสอบความทนแรงกระแทก
นาชิ้ นทดสอบรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าที่ ได้จากกระบวนการฉี ด มาตัดให้ได้ขนาด 63.5 x 12.7 x 3.0 มิลลิเมตร
(กว้าง×ยาว×หนา) และชิ้นทดสอบที่ได้จากการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัดขึ้นรู ปที่มีขนาดเดียวกันมาทดสอบความ
ทนแรงกระแทกแบบมีรอยบาก (Izod Impact) ท ารอยบากตรงกลางของชิ้ นงาน โดยให้รอยบากมี ความลึก 2.54
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มิลลิเมตร และทดสอบความทนแรงกระแทกตามมาตรฐาน ASTM D256 ด้วยเครื่ องทดสอบความทนแรงกระแทก
(impact testing machine) รุ่ น CEAST 9709
3.3 การทดสอบความทนแรงดัดโค้ง (flexural strength)
ทาการทดสอบสมบัติดา้ นความทนแรงดัดโค้งตามมาตรฐาน ASTM D790 โดยเตรี ยมชิ้นตัวอย่างทดสอบ
รู ปสี่ เหลี่ยมขนาด 127 × 12.7 × 3 (กว้าง × ยาว × หนา) แล้วทาการทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบความทนแรงดัดโค้ง
เพื่ อ หาความทนแรงดัด โค้ง (flexural strength) ด้ ว ยเครื่ องทดสอบยู นิ เวอร์ แ ซล (Universal testing machine)
Hounsfield รุ่ น H 50 KS
3.4 ทดสอบอุณหภูมิการโค้งงอ (Heat distortion temperature; HDT)
ทดสอบโดยการเตรี ยมชิ้ นทดสอบให้ มีข นาด 12.7×125.0× 3.0 มิ ลลิ เมตร (กว้าง×ยาว×หนา) แล้วนามา
ทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบอุณหภูมิการโค้งงอ ตามมาตรฐานการทดสอบสมบัติการโค้งงอภายใต้สภาวะการรับ
น้ าหนักและความร้ อน ตามมาตรฐาน ASTM D648 เพื่อหาอุณ หภูมิการเสี ยรู ปภายใต้ความร้อนและแรงกดของ
พลาสติ กแต่ละชนิ ดที่ ผ่านการขึ้นรู ป ด้วยกระบวนการที่ แตกต่างกัน ด้วยเครื่ องทดสอบอุณหภูมิการโค้งงอและ
อุณหภูมิอ่อนตัวไวแคต CEAST รุ่ น HDT Vicat 6911
3.5 ทดสอบอุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคต (Vicat softening temperature, VST)
เตรี ยมชิ้ น งานทดสอบโดยตัดเป็ นรู ป สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ขนาด 12.0×12.0×3.0 มิ ล ลิเมตร (กว้าง×ยาว×หนา)
นามาทดสอบอุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคต ตามมาตรฐาน ASTM D1525 ด้วยเครื่ องทดสอบอุณหภูมิอ่อนตัวแบบไว
แคต (CEAST รุ่ น HDT Vicat 6911) เพื่อหาค่าอุณหภูมิอ่อนตัวภายใต้ความร้อนและแรงกดของชิ้นทดสอบแต่ละ
ชนิด ซึ่งเป็ นอุณหภูมิที่หวั กดทดสอบกดลงบนผิวชิ้นงานลึกลงไปเป็ นระยะ 1 มิลลิเมตร
4.ผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบสมบั ติค วามทนแรงกระแทกแบบ Izod ของ HDPE LDPE และPS ที่ ขึ้นรู ปชิ้ น ทดสอบด้ ว ย
กระบวนการฉีด และกระบวนการอัด
จากผลการทดสอบพบว่า HDPE และ PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันให้ผลการที่มีแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญ ซึ่ งจะเห็นว่าชิ้นงานที่ชิ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ดมีค่าผลการทดสอบที่สูงกว่าเล็กน้อย เหตุที่เป็ น
เช่นนี้ เนื่องจาก การทดสอบด้วยวิธีน้ ีเป็ นการทาให้เกิดการเสี ยรู ปอย่างรวดเร็ วทาให้โครงสร้างภายในโมเลกุลไม่เกิด
การจัดเรี ยงตัวให้เกิดความแข็งแรงได้เช่นเดียวกับการทดสอบความทนแรงดึง จึงเกิดการเสี ยรู ปในลักษณะเดียวกัน
กับชิ้ นงานที่ ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการที่ แตกต่างกัน เป็ นผลให้ผลการทดสอบมีค่าที่ไม่ต่างกันมากนัก และพบว่า
LDPE เมื่อทดสอบแล้วไม่เกิดการแตกหักของชิ้นงาน เหตุที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจาก LDPE มีความอ่อนตัว และมี ความ
ยืดหยุน่ จึงไม่เกิดการแตกหัก
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รู ปที่ 1 ค่าความทนแรงกระแทกของของ HDPE LDPE และ PS แบบ Izod ด้วยวิธีการขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน
4.2 ผลการทดสอบสมบัติความทนแรงดึงของ HDPE LDPE และPS ที่ขึ้นรู ปชิ้นทดสอบด้ วยกระบวนการฉีด และ
กระบวนการอัด
จากผลการทดสอบในรู ปที่ 2 แสดงค่าความทนแรงดึง และค่ามอดุลสั ของยังของ LDPE และ PS ที่ข้ ึนรู ป
ชิ้นทดสอบด้วยกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปมีค่าความทนแรงดึง และมอดุลสั ของยังที่มากกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการ
อัด ซึ่ งการที่ค่าความทนแรงดึงของ LDPE และ PS มีค่ามากกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด เนื่ องจากพลาสติก
ทั้ง 2 ชนิ ดมีความเป็ นผลึกต่าเมื่อขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ดแล้วทาให้การจัดเรี ยงตัวของพลาสติกทั้ง 2 ชนิ ดมีการ
จัดเรี ยงตัวทางสายโซ่ โมเลกุลที่ดีกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัดที่สามารถจัดเรี ยงตัวทางสายโซ่โมเลกุลของได้
ต่า ดังนั้นเมื่อได้รับแรงดึงจึงทาให้ LDPE และ PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการอัดแยกตัวออกจากกันได้ง่ายกว่า LDPE
และ PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ด ในขณะที่ HDPE ให้ผลการทดสอบที่ไม่แตกต่งกันมากนัก เนื่ องจาก HDPE
เป็ นพอลิเมอร์ ที่มีความเป็ นผลึ กสู งอยู่แล้วจึงให้ผลในการทดสอบจากกระบวนการขึ้นรู ปทั้ง 2 กระบวนการไม่
ต่างกันมากนัก
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รู ปที่ 2 (a) ค่าความทนแรงดึง และ (b) มอดุลสั ของยังของ HDPE LDPE และ PS ด้วยวิธีการขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน
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รู ปที่ 3 แสดงผลค่าการยืดตัวของ HDPE LDPE และ PS จากกระบวนการขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน พบว่าการขึ้น
รู ปด้วยกระบวนการอัดของ HDPE และ LDPE มีค่าการยืดตัวสู งว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด ซึ่ ง HDPE มีค่า
การยืดตัวสู งกว่า 264 เปอร์เซนต์ และ LDPE มีค่าการยืดตัวสู งกว่า 88 เปอร์เซนต์ เหตุที่เป็ นเช่นนี้ เพราะการขึ้นรู ป
ด้วยกระบวนการอัดทาให้ได้ชิ้นงานที่มาการจัดเรี ยงตัวทางโมเลกุลของพอลิเมอร์ได้ต่า เมื่อทาการออกแรงดึงจึงทา
ให้โมเลกุลของพอลิเมอร์ เคลื่อนที่ได้ง่ายการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด จึงแสดงพฤติกรรมการยืดตัวได้ดีกว่ากระ
บนการฉี ด ขึ้ นรู ป แต่ จ ะเห็ น ว่ า PS ที่ ข้ ึ นรู ป ด้ ว ยกระบวนการฉี ด มี ค่ า การยื ด ตั ว ที่ ม ากกว่ า PS ที่ ข้ ึ นรู ป ด้ ว ย
กระบวนการอัด อาจเป็ นเพราะการขึ้นด้วยด้วยกระบวนการฉี ดทาให้สายโซ่โมเลกุลของ PS เกิดการเกี่ยวพันกันใน
ระหว่างขั้นตอนการหลอมเม็ดของสกรู ฉีดเมื่ อถูกดึ งยืดจึงเกิดการเสี ยรู ปที่ ช้ากว่าการขึ้นรู ปแบบกระบวนการอัด
เป็ นผลให้ PS ที่ข้ นึ รู ปด้วยกระบวนการฉี ดมีค่าที่มากกว่า
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รู ปที่ 3 (a) ค่าการยืดตัวของ HDPE LDPE ด้วยวิธีการขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน และ (b) ค่าการยืดตัวของ PS ด้วยวิธีการ
ขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน
4.3 ผลการทดสอบสมบัติความทนแรงดัดโค้ งของ HDPE LDPE และPS ที่ขึน้ รู ปชิ้นทดสอบด้ วยกระบวนการฉี ด
และกระบวนการอัด
จากรู ปที่ 4 พบว่า HDPE และ LDPE ที่ ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการที่ แตกต่างกันให้ผลการทดสอบที่ มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ และพบ PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปให้ผลการทดสอบที่มากกว่า เหตุที่
เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปทาให้ PS เกิดการเกี่ยวพันกันทางสายโซ่ โมเลกุลในระหว่างขั้นตอนการ
หลอมเม็ดพลาสติ ก ของสกรู ในกระบวนการฉัดขึ้ นรู ป เป็ นผลให้ ความทนแรงดัดโค้งของชิ้ นงานที่ ข้ ึ นรู ป ด้วย
กระบวนการฉีดมีค่ามากกว่า
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รูปที่ 4 (a) และ (b) ค่าความทนแรงดัดโค้งของ HDPE LDPE และ PS ด้วยวิธีการขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน

Temperature (๐C)

4.4 ผลการทดสอบสมบัติอุณหภูมิการโค้ งงอของ HDPE LDPE และPS ที่ขึ้นรู ปชิ้นทดสอบด้ วยกระบวนการฉี ด
และกระบวนการอัด
จากรู ปที่ 5 พบว่า HDPE และ LDPE ที่ข้ นึ รู ปด้วยกระบวนการฉี ดให้ผลการทดสอบที่มีค่าต่ากว่าการขึ้นรู ป
ด้วยกระบวนการอัด เหตุที่เป็ นเช่นนี้ เพราะการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ดทาให้สายโซ่ โมเลกุลเกิดการเฉื อนถูกตัด
ให้ส้ ันลง ซึ่ งต่างจากกระบวนการอัด เป็ นผลให้เมื่ออุณหภูมิในการทดสอบค่อยๆเพิ่มขึ้นสายโซ่ โมเลกุลจึงเกิดการ
เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและเกิดการโค้งงอได้เร็ วกว่าชิ้นงานที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการอัด แต่จะเห็นได้ว่า PS ที่ข้ ึนรู ป
ด้วยกระบวนการฉี ดมีผลการทดสอบที่มากกว่า อาจเป็ นเพราะ PS ที่มีโครงสร้างเป็ นอสัญฐาน เกิดการเกี่ยวพันกัน
ทางสายโซ่โมเลกุลในกระกว่ากระบวนการฉี ดที่มากกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด เป็ นผลให้เกิดการขยับของ
สายโซ่เมเลกุลได้ยากกว่าเมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้นทาให้เสี ยรู ปได้ยากกว่า
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รู ปที่ 5 ค่าอุณหภูมิการโค้งงอของ HDPE LDPE และ PS ด้วยวิธีการขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน
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4.5 ผลการทดสอบสมบั ติ อุ ณ หภู มิ อ่ อ นตั ว แบบไวแคตของ HDPE LDPE และPS ที่ ขึ้ น รู ป ชิ้ น ทดสอบด้ ว ย
กระบวนการฉีด และกระบวนการอัด
จากผลการทดสอบอุณ หภูมิ การอ่อนตัวแบบไวแคตพบว่า HDPE LDPE และ PS มี ผลการทดสอบที่ ไม่
แตกต่างกัน เหตุที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะการทดสอบด้วยวิธีน้ ี เป็ นการให้แรงกับชิ้นทดสอบเพียงแค่จุดเดียวจึงไม่
เห็นความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบทั้ง 2 กระบวนการขึ้นรู ป จึงให้ผลการทดสอบที่ไม่แตกต่างกัน
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รู ปที่ 6 ค่าอุณหภูมิอ่อนตัวแบบไวแคตของ HDPE LDPE และ PS ด้วยวิธีการขึ้นรู ปที่แตกต่างกัน
5.2 สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดสอบความทนแรงกระแทกพบว่าการขึ้นรู ปชิ้นงานด้วยกระบวนการฉี ดมีผลการทดสอบที่
มีค่าสู งค่า การขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด จากการทดสอบความทนแรงดึงพบว่า ความทนแรงดึง และมอดูลสั ของยัง
ของชิ้นงานทดสอบที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ดมีค่าความทนแรงดึงที่ดีกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด ในขณะ
ที่ HDPE ให้ ผ ลการความทนแรงดึ ง ทดสอบที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน มากนั ก และพบว่ า HDPE LDPE ที่ ข้ ึ น รู ป ด้ ว ย
กระบวนการอัดมีค่าการยืดตัวสู งกว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการฉี ด แต่จะพบว่า PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ด
ได้ผลการทดสอบที่มีค่าการยืดตัวที่สูงกว่ากระบวนการอัด จากการศึกษาสมบัติความทนแรงดัดโค้งพบว่า ความทน
แรงดัดโค้ง และมอดุลสั ดัดโค้ง ของ HDPE และ LDPE ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันให้ผลการทดสอบที่
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ และพบว่า PS ที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ดมีค่าผลการทดสอบความทนแรง
ดัดโค้ง และมอดุล ัสดัดโค้งที่ มากกว่า ผลการทดสอบอุณหภูมิ การโค้งงอพบว่า HDPE และ LDPE ที่ ข้ ึนรู ปด้วย
กระบวนการฉี ดที่ข้ ึนรู ปด้วยกระบวนการฉี ดมี ค่าต่ากว่าการขึ้นรู ปด้วยกระบวนการอัด แต่พบว่า PS ที่ ข้ ึนรู ปด้วย
กระบวนการฉี ดได้ผลการทดสอบที่ มีค่ าสู งกว่า และผลการทดสอบอุณหภูมิ อ่อนตัวแบบไวแคตพบว่าชิ้ นงาน
ทดสอบที่ข้ นึ รู ปด้วยกระบวนการขึ้นรู ปที่ต่างกันมีค่าผลการทดสอบที่ไม่แตกต่างกัน
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Physical characteristics of 100 % coconut sugar products
of Tha Kha Subdistrict, Samut Songkhram Province
ธนวิทย์ ลายิม้ 1 ประภาพร ร้อยพรมมา2 และ สุรียร์ ัตน์ เอมพรหม1*
Tanavit Layim1, Prapaporn Roipromma2 and Sureerat Aemprom1*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
1
Assistant Professor Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University 0f Technology Krungthep. Bangkok,
THAILAND
2
Faculty of Science and Technology, Rajamangala University 0f Technology Krungthep. Bangkok, THAILAND
*
Corresponding Author E-mail: sureerat.a@mail.rmutk.ac.th
1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาการเปลี่ ยนแปลงของสี ผลิ ตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้ าว 100 % และศึก ษา
ปริ มาณฟางข้าวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ น้ าตาลมะพร้าว 100 % ดาเนิ นการโดยทาการบรรจุน้ าตาล
มะพร้าว ปริ มาณ 1,000 กรัม ในบรรจุภณ
ั ฑ์ 2 แบบ คือ ถุงพลาสติกใส และกระปุกพลาสติก เก็บที่สภาวะปกติที่
อุณหภูมิห้อง (29 ±1 องศาเซลเซียส) ทาการวิเคราะห์ค่าสี และสังเกตลักษณะเนื้ อสัมผัสน้ าตาลทุก ๆ สัปดาห์ เป็ น
เวลา 4 สัปดาห์ พบว่า สี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง การบรรจุ ดว้ ยถุงพลาสติ กมี การ
เปลี่ยนแปลงของสี นอ้ ยกว่าการบรรจุในกระปุกพลาสติก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยของค่าสี
ที่เข้มขึ้นตามลาดับ L* a* b* สัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 57.15, 9.30 และ 29.89 สัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 55.84, 9.64 และ 31.62
สั ป ดาห์ ที่ 3 เท่ า กับ 53.48, 10.16 และ 36.01 และสั ป ดาห์ ที่ 4 เท่ ากับ 52.42, 10.61 และ 38.65 ซึ่ งค่ าสี ใ นแต่ ล ะ
สัปดาห์สามารถบอกคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % ได้เป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อ
ผลจากศึ ก ษาปริ มาณ ฟางข้ า วที่ เ หมาะสมในการเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ าตาลมะพร้ า ว 100 %
โดยใส่ เนื้ อฟางข้าวพร้อมกับน้ าตาลในถุงพลาสติก 5 ระดับ ฟางร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ต่อน้ าหนักน้ าตาล เก็บที่
สภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง (29 ±1 องศาเซลเซี ยส) ทาการวิเคราะห์ค่าสี และสังเกตลักษณะเนื้ อสัมผัสน้ าตาลทุก ๆ
สัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ฟางช่วยปรับบรรยากาศภายในถุงทาให้รูปทรง ลักษณะเนื้ อสัมผัส กลิ่นน้ าตาล
ใกล้เคียงน้ าตาลที่ผลิตใหม่ ปริ มาณฟางที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % อยูท่ ี่ร้อยละ
1-2 ทาให้คุณภาพน้ าตาลมีสีและเนื้ อสัมผัสที่ดี
คาสาคัญ: ตัวชี้วดั ทางกายภาพ น้ าตาลมะพร้าว 100 % การเปลี่ยนแปลงของสี
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Abstract
The purpose of this research was to study the color change of 100 % coconut sugar products and study the
appropriate amount of rice straw for the storage of real coconut sugar products. Operated by packing 1,000 grams
of coconut sugar in two types of packaging, which are transparent plastic bags and plastic jars. The coconut sugar
products were stored at normal room temperature (29 ± 1 °C) which the color analysis and texture characteristics
were observed every week for 4 weeks. The results of the observation found that the color of the sugar products
continued to change. That is packaging with plastic bags has less color variation than packing in plastic jars with
the statistically significant difference (p0.05). With an average of the darker color values respectively L* a* b*
at week 1 was 57.15, 9.30, and 29.89; week 2 was 55.84, 9.64, and 31.62; week 3 the values of 53.48, 10.16, and
36.01; and the 4th week were 52.42, 10.61, and 38.65. The weekly color value can tell the quality of 100 % of
coconut sugar products. It is an alternative for consumers to buy. The results of the study of the appropriate
amount of rice straw for the storage of 100 % of coconut sugar products. By putting rice straw with sugar in 5
levels of plastic bags, 1, 2, 3, 4, and 5 percent of straw per weight of sugar and stored at normal room temperature
(29 ± 1 °C). Color analysis and brown texture were observed weekly for 4 weeks.
The results of the study found that the straw helped to adjust the atmosphere inside the bag, making the shape,
texture, and smell of sugar similar to that of newly produced sugar. The optimum amount of straw to maintain the
quality of the real coconut sugar products is 1-2 percent, resulting in the quality of 100 % coconut sugar products
having good color quality and good texture.
Keywords: Physical indicators, 100 % coconut sugar products, color variation
บทนา
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเป้ าในการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การเกษตรที่มีค วามสาคัญต่อ
เศรษกิจของประเทศไทย สร้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เกิดการยกระดับ ให้มีความสามารถในการ
แข่ งขัน และมี ค วามมั่นคงทางอาหาร โดยมี แนวทางการพัฒ นาจากแผนย่อยของแม่บท ต่อยอดเพิ่ มมู ลค่าสิ นค้า
เกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่น จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่ มีความโดดเด่ น และการรับรองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ จาก
ทาเลที่ ต้ งั ในเขตโซนร้ อน สร้ างการเชื่ อมโยงไปสู่ ภาคการผลิ ต และเพื่ อการส่ งออก (ส านัก งานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
ส านัก โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุ ข (2564) ได้จัดท าแผนปฏิ บัติ ก ารด้านโภชนาการ
ระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 ตามกรอบยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความ
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มัน่ คงด้านอาหารและโภชนาการ เป็ นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสู ง ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อชาวไทย
และชาวโลกอย่างยัง่ ยืน”
ต้นมะพร้าว พืชในจังหวัดสมุทรสงครามเป็ นพืชพื้นถิ่นที่มีความสาคัญต่อวิถีของคนในชุมชน เนื่ องจากเป็ น
พืชที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลายส่ วน ได้แก่ ช่อดอกหรื อจัน่ มะพร้าว ลูกมะพร้าว และใบพร้าว เป็ นต้น ทั้งนี้
ในชุมชนตาบลท่าคา มีการผลิต และจาหน่วยน้ าตาลมะพร้าวหลายรู ปแบบ ได้แก่ น้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % ที่ได้
จากน้ าหวานของจัน่ มะพร้าว และน้ าตาลมะพร้าวแบบผสมได้จากน้ าหวานของจัน่ มะพร้าวและมีการเติมน้ าตาล
ทราย (Sucrose) ซึ่ งน้ าตาลมะพร้ าว 100 % ถื อเป็ นวัตถุดิบความส าคัญ ในการท าขนมหวานที่ ให้ ก ลิ่ น รส ชวน
รับประทาน และมีคุณค่าทางโภชนการสูง จากงานวิจยั พบว่า น้ าตาลใสที่ได้จากมะพร้าวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูล
อิสระ Asghar, M.T., et al. (2019) และยังมีวิตามินซี บี1 บี3 บี4 และ บี10 สู งกว่าน้ าตาลสด และน้ าอ้อย โดยน้ าตาล
มะพร้าว 100 % สามารถเป็ นอาหารทางเลือกและสร้างมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพได้
ผูว้ ิจยั จึ งเกิ ดแนวคิดในการศึ ก ษาคุณ ลักษณะทางกายภาพของผลิ ตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้ าว 100 % โดยการ
เลื อ กใช้น้ าตาลมะพร้ าวที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ของคนในชุ ม ชนต าบท่ าคา จัง หวัด สมุ ท รสงคราม มี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสี ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % และศึกษาปริ มาณฟางข้าวที่
เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 %
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของสีผลิตภัณฑ์ น้าตาลมะพร้ าว 100 %
ดาเนิ นการโดยทาการบรรจุน้ าตาลมะพร้าว 100 % ปริ มาณ 1,000 กรัม ซึ่งเลือกใช้จากน้ าตาลที่ผลิตขึ้นใหม่
ในรอบการผลิตเดียวกัน ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใส่ น้ าตาล 2 แบบ คือ ถุงพลาสติกใส และกระปุกพลาสติก เก็บที่
สภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง (29±1 องศาเซลเซียส) เมื่อครบระยะเวลาในการเก็บรักษาในแต่ละสัปดาห์ เป็ นเวลา 4
สัปดาห์ ทาการวัดค่าสี และจดบันทึกลักษณะทางกายภาพของน้ าตาลที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ค่าสี ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบว่า ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันจะทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ต่ อ ไป โดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 (p>0.05) ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
3.2 ศึกษาปริมาณฟางข้าวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ น้าตาลมะพร้ าว 100 %
ด าเนิ น การโดยใส่ น้ าตาลมะพร้ า ว 100 % ในถุ ง พลาสติ ก ซึ่ งเลื อ กใช้ จ ากน้ าตาลที่ ผ ลิ ต ขึ้ นใหม่
ในรอบการผลิตเดียวกัน แบ่งฟางข้าวออกเป็ น 5 ระดับ คือ ฟางร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ต่อน้ าหนักน้ าตาล ฟาง ฟาง
ข้าวที่ใช้จะต้องผ่านการอบรมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 6 ชัว่ โมง เก็บในกล่องพลาสติกที่ฝา
ปิ ดสนิ ทก่อนใช้งาน เมื่อบรรจุน้ าตาลและฟางเรี ยบร้อยให้เก็บที่สภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง (29±1 องศาเซลเซียส)
เมื่อครบระยะเวลาในการเก็ บรักษาในแต่ละสัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ทาการวัดค่าสี และจดบันทึกลักษณะทาง
กายภาพของน้ าตาลที่ เกิดขึ้น วิเคราะห์ค่าสี ด้วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หาก
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พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันจะทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ต่อไป โดยใช้ Duncan’s New Multiple Range
Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p>0.05) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
ผลการวิจัย
4.1 ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของสีผลิตภัณฑ์ น้าตาลมะพร้ าว 100 %
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสี ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % โดยทาการบรรจุน้ าตาลมะพร้าว 100
% ปริ ม าณ 1,000 กรั ม ในบรรจุ ภัณ ฑ์ 2 แบบ คื อ ถุ ง พลาสติ ก ใส และกระปุ ก พลาสติ ก เก็ บ ที่ ส ภาวะปกติ ที่
อุณหภูมิห้อง (29±1 องศาเซลเซี ยส) ทาการวิเคราะห์ลกั ษณะเนื้ อสัมผัสน้ าตาลในตารางที่ 1และวิเคราะห์ค่าสี ใน
ตารางที่ 2 จาแนกตามระยะเวลาและบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเก็บรักษา
ตารางที่ 1 ลักษณะเนื้ อผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนกตามระยะเวลาและบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเก็บรักษา
จานวนสัปดาห์
ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ น้าตาลมะพร้ าว 100 %
ในการเก็บรักษา
บรรจุถุงพลาสติก
บรรจุกระปุกพลาติก
1 สัปดาห์

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง
อ่อนตัวเล็กน้อย

2 สัปดาห์

ไม่เปลี่ยนแปลง
อ่อนตัวมากขึ้น

3 สัปดาห์

4 สัปดาห์

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

อ่อนตัวมากขึ้น มี
น้ าซึมออกมา

หมายเหตุ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสี ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % โดยใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่แตกต่างกัน 2 แบบ
คือ ถุงพลาสติก และกระปุกพลาสติก
จากการพิจารณาคุณภาพทางกายภาพ จากการสังเกตและสัมผัสบริ เวณภายนอกของน้ าตาลมะพร้าวแท้ตาม
ระยะเวลาในการเก็บรักษา พบว่า น้ าตาลที่บรรจุถุงพลาสติกไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีลกั ษณะไม่แตกต่างจากน้ าตาล
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ที่ผลิตใหม่ ๆ ส่ วนน้ าตาลที่บรรจุกระปุกพลาสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง มีความอ่อนตัวและมีความชื้น
สู งขึ้นเมื่อใช้นิ้วแตะตัวน้ าตาล

รู ปที่ 1 ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 %
(เรื อนโบราณน้ าตาลมะพร้าวแท้ ตาบทท่าคา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)
ตารางที่ 2 ค่าสี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนกตามระยะเวลาและบรรจุภณ
ั ฑ์ในการเก็บรักษา
จานวนสัปดาห์ ในการเก็บรักษา
ค่าสี
ผลิตภัณฑ์ น้าตาลมะพร้ าว 100 %
บรรจุถุงพลาสติก
บรรจุกระปุกพลาติก
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
3 สัปดาห์
4 สัปดาห์

L*
57.15
55.84
53.48
52.42

a*
9.30
9.64
10.16
10.61

b*
29.89
31.62
36.01
38.65

L*
56.79
53.63
49.80
45.22

a*
9.67
10.72
11.78
12.72

b*
30.04
32.29
36.88
39.76

หมายเหตุ: ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสี ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % โดยใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่แตกต่างกัน 2 แบบ
คือ ถุงพลาสติก และกระปุกพลาสติก
จากการพิ จารณาคุ ณภาพทางกายภาพ ตามตารางที่ 2 ค่ าสี ของผลิ ตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้ าวแท้ 100 % บรรจุ
ถุงพลาสติก มีค่าความสว่างของสี มากกว่าผลิตภัณฑ์น้ าตาลที่บรรจุกระปุกพลาสติก และที่สาคัญเมื่อเก็บรักษาในแต่
ละสัปดาห์ พบว่า ผลิตภัณฑ์น้ าตาลที่บรรจุในถุงพลาสติกเกิดการเปลี่ยนแปลงสี น้อยกว่าผลิตภัณฑ์น้ าตาลที่บรรจุ
กระปุกพลาสติก ผูว้ ิจยั เลือกน้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % ที่บรรจุถุงพลาสติก เพื่อทาการศึกษาในขั้นต่อไป
4.2 ศึกษาปริมาณฟางข้าวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ น้าตาลมะพร้ าว 100 %
ทาการศึกษาปริ มาณฟางข้าวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % โดยใส่ เนื้ อ
ฟางข้าวพร้อมกับน้ าตาลในถุงพลาสติก 5 ระดับ ฟางร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 ต่อน้ าหนักน้ าตาล เก็บที่สภาวะปกติที่
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อุณหภูมิห้อง (29 ±1 องศาเซลเซี ยส) ทาการวิเคราะห์ลกั ษณะสี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนกตาม
ระยะเวลาในการเก็บรักษาในตารางที่ 3 และการวิเคราะห์ลกั ษณะสี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนก
ตามปริ มาณร้อยละของฟางข้าว ในตารางที่ 4 และการนาเสนอในภาพรวมในตารางที่ 5

รู ปที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % บรรจุถุงพลาสติกที่ใส่ฟางในปริ มาณที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ลักษณะสี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนกตามระยะเวลาในการเก็บรักษา
จานวนสัปดาห์ ในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ น้าตาลมะพร้ าว 100 %
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
3 สัปดาห์
4 สัปดาห์

ค่าสี
L* ns
53.09±0.60
52.16±0.57
52.97±1.41
52.04±1.67

a*
10.36±0.51a
11.67±1.02b
12.09±1.03b
12.56±0.85b

b*
27.21±0.63a
27.93±0.53ab
28.62±0.68bc
29.08±0.75c

หมายเหตุ * a b c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
จากการพิจารณาลักษณะสี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนกตามระยะเวลาในการเก็บรักษา ตาม
ตารางที่ 3 พบว่า ระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % บรรจุถุงพลาสติกใส่ฟางในปริ มาณ
ที่แตกต่างกัน มีค่าสี ในสัปดาห์ที่ 1 ไม่เปลี่ยนแปลงเลย แต่เริ่ มเปลี่ ยนในสัปดาห์ ที่ 2, 3 และ 4 ตามลาดับ แต่เมื่อ
พิ จารณาในค่าความสว่าง L* พบว่า ค่าสี ไม่ แตกต่างกัน ส่ วนค่าสี แดง หรื อสี เขีย ว a* เริ่ ม เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
เล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 ตามลาดับ ส่ วนค่าสี เหลือง หรื อสี น้ าเงิน b* เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่ 3
และ 4 อย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 4 ลักษณะสี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนกตามปริ มาณร้อยละของฟางข้าว
ร้ อยละปริมาณฟางในเก็บรักษา
ค่าสี
ผลิตภัณฑ์ น้าตาลมะพร้ าว 100 %
L*
a*
b*
ร้อยละ 1
ร้อยละ 2
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4
ร้อยละ 5

50.92±1.36a
51.76±0.80a
52.40±0.62bc
53.06±0.38c
53.45±0.36c

10.42±0.68a
11.39±0.94ab
11.72±1.01ab
12.20±1.01c
12.64±1.14c

27.20±0.61a
28.11±0.91ab
28.31±0.96ab
28.58±0.86c
28.85±0.79c

หมายเหตุ * a b c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากการพิจารณาคุณภาพทางกายภาพ ตามตารางที่ 4 พบว่า ปริ มาณฟางที่เพิ่มขึ้นส่ งผลทาให้สีโดยภาพรวม
ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % อ่อนลง โดยเฉพาะตัวอย่างที่ใส่ ฟางข้าวร้อยละ 1 และ 2 ส่ วนประมาณฟาง
ร้อยละ 3, 4 และ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าสี อย่างต่อเนื่ องในทางที่ดี ค่าความสว่างสู งขึ้น ส่ วนค่าสี ส่ วนค่าสี เขียว
หรื อ สี แดง a* และค่าสี น้ าเงิน หรื อสี เหลือง b* เกิดการเปลี่ยนแปลงในปริ มาณฟางข้าวร้อยละ 4 และ 5 เล็กน้อย

รู ปที่ 3 ลักษณะน้ าตาลมะพร้าวบรรจุถุงพลาสติกใส่ ฟางข้าว ในสัปดาห์ที่ 4
เมื่อพิจารณาจากรู ปที่ 3 พบว่า ลักษณะสี ของน้ าตาลมพร้าวจะอ่อนลงตามปริ มาณฟางข้าวที่ เพิ่มมากขึ้น
ส่ งผลต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลได้ดี แต่ถา้ ใช้ในปริ มาณมากจะส่ งต่อกลิ่ นน้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % ได้
เนื่องจากฟางมีกลิ่นเฉพาะกลบกลิ่นน้ าตาลมะพร้าวได้
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ตารางที่ 5 ลักษณะผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนกตามระยะเวลาและปริ มาณร้อยละของฟางข้าวที่บรรจุใน
ถุงน้ าตาล

หมายเหตุ

น้ าตาลเป็ นก้อนไม่เปลี่ยนแปลงรู ปทรง
มีกลิ่นหอมน้ าตาลมะพร้าว
มีกลิ่นฟางข้าวเล็กน้อย
มีกลิ่นฟางข้าวปานกลาง
มีกลิ่นฟางข้าวมากเกินไป

จากการพิจารณาลักษณะผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % จาแนกตามระยะเวลาและปริ มาณร้อยละของฟาง
ข้าวที่ บรรจุ ในถุงน้ าตาล ตามตารางที่ 5 พบว่า ปริ ม าณฟางที่ เพิ่ มขึ้ นและระยะเวลาในการเก็ บผลิ ตภัณ ฑ์น้ าตาล
มะพร้ าวแท้ 100 % มี ล ัก ษณะก้อนน้ าตาลที่ ไม่ แตกต่ างกัน แต่ มี กลิ่ น ฟางข้าวเพิ่ ม ขึ้น กลบกลิ่ นหอมของน้ าตาล
มะพร้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปริ มาณฟางข้าวร้อยละ 3, 4 และ 5 ตามลาดับ ส่ วนปริ มาณฟางที่เหมาะสมในการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100% อยูท่ ี่ร้อยละ 1 และ 2 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
การศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงของสี ผลิ ตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % ซึ่ งเป็ นน้ าตาลที่ ได้รับการคัดเลื อกจาก
แหล่งชุมชนที่มีการผลิตแบบดั้งเดิมจากเรื อนโบราณน้ าตาลแท้ท่าคา โดยใช้ความร้อนในการเคี่ยวทาให้ได้น้ าตาล
มะพร้าวที่มีลกั ษณะสี น้ าตาล จากรายงานการวิจยั ของ Karseno, et al., (2018) พบว่า ผลจากวิเคราะห์ความสามารถ
ในการเป็ นสารต้านออกซิเดชัน (DPPH) มีความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard) เมื่อน้ าตาลมะพร้าวมี
ความเข้มเพิ่มขึ้น
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ใน ส่ วน ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ใน ก ารเก็ บ รั ก ษ าผลิ ตภั ณ ฑ์ น้ าตาล ม ะพ ร้ า ว 100 % ด้ ว ย
การตรวจสอบค่าสี ในแต่ละสัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ทาให้ทราบถึงคุณภาพทางกายภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์
น้ าตาลมะพร้าว ทาให้ผบู ้ ริ โภคทราบทันทีว่าเป็ นน้ าตาลมะพร้าวแท้หรื อไม่ และทราบความเก่าใหม่ของน้ าตาลด้วยการ
สังเกตจากภายนอก ลดการกดหรื อบี้ น้ าตาล ท าให้เสี ยรู ปทรงและลักษณะที่ ดี ของผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้ าวแท้
น้ าตาลชนิ ดนี้ มีราคาค่อนข้างสู ง จากระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % ในแต่ละสัปดาห์ที่
เพิ่มขึ้นจะมีสีน้ าตาลที่เข้มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ อาจเกิดจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด ซึ่งเป็ นปฏิกิริยาการเกิ ดสี น้ าตาลใน
ระหว่า งการเก็บ โดยมี ผ ลทาให้น้ า ตาลรี ดิ วกับ กรดอะมิ โน และโปรตี น (นริ นทร์ เจริ ญพันธ์ และ กนกพร ภาคี
ฉาย, 2563) เมื่อเก็บในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่เหมาะสมน้ าตาลจะมีสีคล้ า และอ่อนตัวไม่เป็ นก้อน ซึ่ งเกิดขึ้นจากการคลาย
ตัวของน้ าตาล โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่มีอากาศบรรจุอยูภ่ ายใน ได้แก่ ถุงสุ ญญากาศ กระปุกพลาสติก เป็ นต้น
การศึกษาปริ มาณฟางข้าวที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว 100 % เป็ นการประยุกต์ใช้
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้ ฟ าง ข้ าว ร อ ง น้ าต าล ใ น ก ร ะ จ าด ห รื อ ก ร ะ บุ ง ไ ม้ ไ ผ่ ท าใ ห้ น้ าต า ล
มีลกั ษณะแห้งไม่คลายตัว พร้อมทั้งมี กลิ่ นหอมอี กด้วย การใช้ฟางข้าวเป็ นการใช้วตั ถุดิบที่ เหลื อใช้ในธรรมชาติ
เนื่ องจากฟางข้าวมี ล ักษณะแห้ง มี กลิ่ นหอมเฉพาะตัว หาง่ายตามท้องนาทัว่ ไป ส่ วนใหญ่ เกษตรกรเผาทิ้ งสร้ าง
มลพิษทางอากาศโดยตรง เมื่อนาเอาฟางข้าวมาใส่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของน้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % ทา
ให้เกิดมูลค่า และประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย ส่ งผลทาให้ผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 % ที่ได้มีกลิ่นหอม
น้ าตาลมีลกั ษณะเป็ นก้อนไม่คลายตัว มีลกั ษณะใกล้เคียงกับน้ าตาลที่ผลิตใหม่ ๆ ปริ มาณฟางข้าวที่เหมาะสมอยู่ที่
ร้อยละ 1 และ 2 ของน้ าหนักของน้ าตาลที่บรรจุ ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่น้อยมากง่ายต่อการใช้งาน ตัวฟางข้าวนั้นอาจทา
หน้าที่ดูดซับของเหลวจากน้ าตาลมะพร้าว และปรับสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ เนื่ องฟางข้าวมีโครงสร้าง
ในผนังเซลล์พื ช เป็ นลิก โนเซลลูโลส (Lignocellulose) มี องค์ป ระกอบของเซลลูโลส (Cellulose) เฮมิ เซลลูโลส
(Hemicelluloses) ใน ป ริ ม าณ สู ง แ ล ะ ลิ ก นิ น (Lignin) (Binod, et al., (2010) จ าก ร าย งาน ก าร วิ จั ย ข อ ง
จิ ตต์โสภา เฉลี ยวศัก ดิ์ , (2564) พบว่า เส้ น ใยเซลลู โลสของฟางข้าวใช้ ผ ลิ ตด้านสิ่ งทอที่ ข้ ึ น รู ป เป็ นนอนวู ฟ เวน
(Nonwoven) ที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นเส้นใย ที่มีความสามารถดูดซับของเหลวที่เป็ นน้ ามันได้
อี ก ทั้ ง น้ าตาลมะพร้ า วอาจเป็ นสารให้ ค วามหวานเพื่ อ สุ ข ภาพทางเลื อ กที่ มี ป ระโยชน์ ใ นทางค่ า GI
(Glycemic Index) ต่า จากการศึกษาผลิ ตขนมปั งจากแป้ งสาลี โดยใช้สารให้ความหวานจาก น้ าตาลมะพร้าว และ
น้ า ตาลอ้อ ย พบว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ น้ า ตาลมะพร้ า วมี ค่ า GI ต่ า กว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ น้ า ตาลอ้อ ย (Srikaeo, K. and
Thongta, R., 2015)
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ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ควรนาเอาหลักการเลือกใช้วสั ดุ ธรรมชาติที่
เหลือใช้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ฟางข้าว ใบหญ้าคา ใบแฝก และส่ วน
ของพืชอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรท าการศึกษาและพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์ทางการเกษตรอย่างจริ งจัง ต่อยอดหาทางเลื อก
ต่อไป
ควรจัด ท าแถบสี ที่ แ สดงถึ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ าตาลมะพร้ า วแท้ 100 % เพราะน้ าตาลที่ ผ ลิ ต
ออกจาหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงสี อย่างต่อเนื่ อง แถบสี น้ นั เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงความใหม่เก่าของน้ าตาลได้ ง่ายต่อ
การสังเกต เป็ นทางเลือกที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีประสบการณ์เลือกซื้อน้ าตาลมะพร้าวแท้ 100 %
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาอายุการเก็ บ รั กษาผลิ ตภัณ ฑ์น้ าตาลตาลมะพร้าวแท้ 100 % โดยทาการวิเคราะห์ทางเคมี และ
จุลินทรี ย ์ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ าตาลที่เก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่แตกต่างกัน
ควรศึ กษ าแน วท างพั ฒ น าฟ างข้ า วเป็ น บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ส าห รั บ บ รรจุ น้ าตาลมะพ ร้ า วแท้ 100 %
เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจาปี งบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจฯ ณ ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สนับสนุนงบประมาณการวิจยั ในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี 2) เพื่อประเมินผลการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง และ 3) เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ ง
ศรี เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) ชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ ง
ศรี 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหาและด้านสื่ อการนาเสนอ 3) แบบประเมินผลการรับรู ้ ของกลุ่มตัวอย่าง 4)
แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัด
เลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผูท้ ี่กดติดตามเฟซบุ๊กเพจ
ครัวกรุ งศรี ฮาล้าลฟู๊ ด และยินดีตอบแบบสอบถาม จานวน 30 คน ซึ่งผลการพัฒนาได้ชุดโปสเตอร์พร้อมเทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ดจานวน 4 ชุด พร้อมคลิปวีดิทศั น์ ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่ามีผลการประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้ อหาอยู่ในระดับ ดี มาก (𝑥̅ =4.71, S.D. = 0.01) ผลการประเมิ นคุณภาพด้านสื่ อการนาเสนอ อยู่ในระดับดี
(𝑥̅ =4.42, S.D. = 0.10) ผลการประเมินด้านการรับรู ้ในกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.23, S.D. = 0.12) และผล
ประเมินด้านพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =4.47, S.D. = 0.03) ดังนั้นชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี ที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปใช้อย่างมีคุณภาพ
คาสาคัญ: สื่ อสังคมออนไลน์ ชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจจัดเลี้ยง
2355

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop and assess the qualitycontent sets on social media for
public relations the catering business of Krungsri Kitchen 2) to assess the perceived effect of the sample and. 3)
to assess the satisfaction of the samples on social media for public relations the catering business of Krungsri
Kitchen. The instruments used in the study were: 1) the content sets on social media for public relations the
catering business of Krungsri Kitchen 2) quality assessment form of content and media presentation 3) perception
assessment form of the sample group 4) satisfaction assessment form of the sample group to the content sets on
social media. Data was analyzed by chosen followers on Facebook’s page : Halal Krungsri Kitchen and the
sample group was 30 people willingly answered the questionnaire. The results of the study were as follows: the
researchers developed 4 sets of poster with QR code technology and video clips ,the result of quality assessment
by the experts regard of content was at a very good level (𝑥̅ = 4.71, S.D. = 0.01) , the result of quality assessment
regard of media presentation was at a good level (𝑥̅ = 4.42, S.D. = 0.10), the result of perception assessment was
at the high level (𝑥̅ = 4.23, S.D. = 0.12), and the result of satisfaction assessment was at the high level (𝑥̅ = 4.47,
S.D. = 0.03), The finding indicated that the developed content sets on social media for public relations the
catering business of Krungsri Kitchen could be use with quality .
Keyword: Social Media, Content Sets for Public Relations, Catering Business
บทนา
งานประชาสัมพันธ์เป็ นงานสื่ อสัมพันธ์ที่มีความสาคัญ และเป็ นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่
ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่ งเสริ มลักษณะความเป็ นผูน้ าขององค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้ อหาต่าง ๆ ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์จะช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์และสร้างค่านิ ยมของหน่วยงานให้ดี การ
ประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสี ยงของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการ
ประชาสัมพันธ์ยงั ช่วยกระตุน้ การขายและการตลาดได้ดีอีกด้วย (บ้านจอมยุทธ,2543)
ในปั จจุบนั ผูค้ นเริ่ มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนสื่ อแบบเดิมๆ กันมากขึ้น ในการสื่ อสารข้อมูลถึงกัน
ซึ่ งในช่วงเริ่ ม แรกการใช้สื่อสังคมออนไลน์มกั ใช้ในลักษณะของงานอดิเรก สื่ อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู ้จกั
ใกล้ตวั จากนั้นได้มีการขยาย การประยุกต์ใช้สู่ภาคธุ รกิจ แบ่งปั นสารซึ่ งอยู่ในรู ปแบบต่าง ๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่าน
เครื อข่ายออนไลน์ซ่ ึ งได้รับการตอบรับจากผูค้ นอย่าง กว้างขวาง สาเหตุสาคัญที่ทาให้สื่ อสังคมออนไลน์ ได้รับ
ความนิ ยมขึ้นเรื่ อย ๆ มาจากการใช้งานที่ง่ายเข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ วมีการแสดงความคิดเห็นไปมาและสื่ อที่นามา
แบ่ งปั นมี ลกั ษณะหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่ อสารและอิ นเทอร์ เน็ต ทาให้มี
แนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าสื่ อ สังคมออนไลน์ จะเป็ นสื่ อหลักของผูค้ นในโลกอนาคตอย่างแท้จริ ง (อัศวิน เนตร
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โพธิ์ แก้ว ,2014) การผลิ ตสื่ อโฆษณา นับ ว่ามี อิทธิ พ ลต่อความรู ้สึ ก นึ ก คิด ทัศนคติ ค่านิ ยม และพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ ในการที่ จะพิ จารณาเลื อกซื้ อสิ น ค้า ผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อใช้บ ริ การเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ
ผูบ้ ริ โภคมักจะเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งจากสื่ อโฆษณา ดังนั้นข้อความเชิญชวนตามสื่ อ
โฆษณารู ปแบบที่หลากหลาย จึงมีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (หทัยนันท์ สุขศรี ,2021)
Facebook ถือว่าเป็ นหนึ่ งในแพลตฟอร์ มที่ได้รับความนิ ยมจากคนทัว่ โลกและทรงอิทธิ พลที่สุดในปั จจุบนั
เป็ นเหมือนสถานที่ขนาดใหญ่ ที่ผใู ้ ช้งานแต่ละคนก็จะมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางคน
ใช้เพื่อติดต่อสื่ อสาร บางคนใช้เพื่อหาเพื่อนใหม่ เจอกับสังคมใหม่ ๆ ที่ชื่นชอบอะไรเหมือน ๆ กัน บางคนใช้เพื่อทา
การตลาด ขายสิ นค้าของตัวเองให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ในปี 2021 Facebook มีจานวนผูใ้ ช้งานมากกว่า 2,000 ล้านคน
ต่อเดือน ซึ่ งเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็ นปี ต่อปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 [4] และมีแนวโน้มว่าจะเป็ นแพลตฟอร์มที่
ได้รับความนิยมขึ้นเรื่ อย ๆ (Fastket,2021)
หากกล่ า วถึ ง ธุ ร กิ จ รั บ จัด เลี้ ยงถื อ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ เป็ นบริ ก ารของทางร้ า นอาหารอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ตาม
กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ตอ้ งการเลือกใช้บริ การที่ตอ้ งการความสะดวก รวดเร็ ว ในการให้บริ การในงานจัดเลี้ยง ซึ่ ง
รู ปแบบของงานแบ่งออกได้หลากหลายรู ปแบบ อาทิ งานประชุมสัมมนา งานแต่งงาน งานบุญ งานเฉลิมฉลองใน
เทศกาลต่ าง ๆ รวมถึ งงานอื่ น ๆ ตามโอกาส โดยผูร้ ั บ จัดเลี้ ยงจะมี ก ารนาเสนอเมนู อาหารที่ ท างร้ านได้ก าหนด
รายการอาหารเอาไว้ มีการนาเสนอรู ปแบบการจัดการ รวมไปถึงโปรโมชัน่ นาเสนอราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณ
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การ และในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงเวลาก่อน
จะเข้าสู่ ช่วงวิกฤตโควิด-19 มักจะนิ ยมเลือกใช้บริ การธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการสังสรรค์ จัด
งานเลี้ ย ง รื่ น เริ ง มี ก ารเฉลิ ม ฉลองในหลายโอกาส แต่ ด้วยสถานการณ์ วิ ก ฤตนี้ เอง ท าให้ รูป แบบการจัด เลี้ ย ง
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบธุรกิจให้เป็ นไปตามความเหมาะสม และความปลอดภัยของผูเ้ ลือกใช้บริ การอีกด้วย ข้อดีของ
การเลื อกใช้บ ริ ก ารของธุ รกิ จนี้ คื อ ลู ก ค้าไม่ ต้องเตรี ยมอาหารเอง หรื ออุ ป กรณ์ ที่ ใช้ใ นงานจัดเลี้ ย ง รวมถึ งคน
ให้บ ริ ก ารด้วย ส่ วนข้อเสี ยนั้นขึ้นอยู่กับ การเลื อกใช้บ ริ การของแต่ละร้ านอาจมี ขอ้ ผิดพลาดของการให้บริ การที่
แตกต่างกันไป เช่น รสชาติของอาหารที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ปริ มาณของอาหาร รู ปแบบการจัดการที่ไม่คุม้ ต่อ
งบประมาณที่เสี ยไป เป็ นต้น
ร้ านครั วกรุ งศรี เป็ นร้ านอาหารประเภทข้าวราดแกง ที่ ต้ งั อยู่ที่ อาคารพระจอมเกล้าราชานุ ส รณ์ 190 ปี
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ รี (มจธ.) ครั วกรุ ง ศรี เป็ นร้ านอาหารฮาล้าลเริ่ ม ต้นในปี พ.ศ.2538 ปั จจุ บ ัน รวมทั้งสิ้ นเป็ นระยะเวลา 26 ปี ตลอดระยะเวลาที่ ก่ อตั้ง ร้ านครั วกรุ งศรี ได้ท าการขยับ ขยายธุ รกิ จร้ าน
ข้าวราดแกง เข้าสู่ ธุรกิจจัดเลี้ยงในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น รู ปแบบอาหารกล่อง บุฟเฟ่ ต์ โต๊ะจีน หรื ออาหารว่าง
สาเหตุที่ขยายธุรกิจของทางร้าน เพราะธุ รกิจจัดเลี้ยงนั้นเป็ นธุรกิจอิสระที่กาลังได้รับความนิยมเพื่อตอบสนองความ
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ต้องการของคนยุคใหม่ จึงทาให้ธุรกิจประเภทนี้ มีเสี ยงตอบรับการใช้บริ การจากลูกค้ามากขึ้นเรื่ อย ๆ เพราะสะดวก
และไม่ยงุ่ ยากสาหรับกลุ่มเป้าหมาย (ครัวกรุ งศรี ,2563)
ปั จจุบนั มีการแข่งขันกันอย่างมากสาหรับ ธุ รกิจรับจัดเลี้ยง ซึ่ งมีการเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ จากปี 2549 มาจนถึง
ปัจจุบนั ส่ งผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสู ง (รัตนชัย ม่วงงา,2016) ผูว้ ิจยั ในฐานะผูม้ ีส่วนร่ วมในธุรกิจดังกล่าวเห็น
ว่า การประชาสัม พันธ์ข องครัวกรุ งศรี ยงั มีรูป แบบการนาเสนอที่ไม่ดึงดู ดและขาดความน่ าสนใจ จึงต้องมี การ
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบใหม่ จากการสารวจงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์พบว่า การ
พัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี ยังไม่มีผูใ้ ดทา โดยใน
ที่น้ ี ผูว้ ิจยั เลือกสื่ อเฟซบุ๊ก โดยใช้การโพสแบบอัลบั้มภาพ คือการแสดงคอนเทนต์เป็ นชุด เพื่อแสดงเนื้ อหาพร้อม
ภาพเมนู อ าหารเป็ นเซ็ ต ดัง นั้ น ผู ้ศึ ก ษาจึ ง เกิ ด ความสนใจในการพัฒ นาชุ ด เนื้ อ หาบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี บนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถนาไปประกอบพิจารณาในการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ดีมากขึ้น ทั้งยังทาให้ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ ง
ศรี เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัด
เลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี
2.2 เพื่อประเมินผลการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี
2.3 เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจของของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ต่ อชุ ด เนื้ อหาบนสื่ อสั ง คมออนไลน์ เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี
สมมติฐานของการศึกษา
3.1 ชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี มีคุณภาพระดับดี
ขึ้นไป
3.2 ผลการประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี อยูใ่ นระดับมากขึ้นไป
3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัด
เลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี อยูใ่ นระดับมากขึ้นไป
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ได้ชุ ด เนื้ อ หาบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ ธุ รกิ จ จัด เลี้ ย งร้ า นครั ว กรุ งศรี ที่ ส ามารถ
นาไปเผยแพร่ ในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงได้จริ ง
4.2 เป็ นแนวทางการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัว
กรุ งศรี ที่มีคุณภาพสามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงแก่กลุ่มเป้าหมายได้
ระเบียบวิธีวิจัย
ก. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้าน
ครัวกรุ งศรี ได้แก่ ผูท้ ี่กดติดตาม เฟซบุ๊กเพจครัวกรุ งศรี ฮาล้าลฟู๊ ด จานวน 1,664 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1พฤษภาคม
2564 )
ข. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยง
ร้านครัวกรุ งศรี ดาเนินการโดยวิธีเลือกแบบเจาะจงจากผูท้ ี่กดติดตาม เฟซบุ๊กเพจครัวกรุ งศรี ฮาล้าลฟู๊ ด และยินดีตอบ
แบบสอบถาม จานวน 30 คน
ผู้เชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิอย่างแท้จริ งและยินดีที่จะมา
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็ น ผูเ้ ชี่ยวชาญคุณภาพด้านเนื้ อหา จานวน 3 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญคุณภาพด้านสื่ อการนาเสนอ
จานวน 3 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญคุณภาพด้านการวัดและประเมินผล จานวน 3 ท่าน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ทุกชิ้นได้ผา่ นการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องหรื อ IOC จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่านมีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้ งั แต่0.50-1.00 เป็ นการหาความความเที่ยงจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็ นคณาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา โดยเครื่ องมือการศึกษา ได้แก่ ก. ชุดเนื้ อหา
บนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี ข. แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้ อหาและ
ด้านสื่ อการนาเสนอของชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี ค.
แบบประเมินผลการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัด
เลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี
ง. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
จัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี
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วิธีดาเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลการวิจัย ผลการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี โดย
พัฒนาตามรู ปแบบ ADDIE Model

รู ปที่ 1-4 แสดงชุดสื่ อโปสเตอร์จานวน 4 ชุดบนสื่ อสังคมออนไลน์
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รู ปที่ 5 แสดงคิวอาร์โค้ดสื่ อคลิปวีดิทศั น์
ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

รู ปที่ 6 แสดงการประชาสัมพันธ์บนเพจเฟซบุ๊ก

ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา
ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ
𝑥̅
1. ด้านเนื้ อหา
4.73
0.32
ดีมาก
2. ด้านการใช้ภาษา
4.53
0.32
ดีมาก
3. ด้านภาพประกอบเนื้ อหา
4.87
0.33
ดีมาก
ผลการประเมินเฉลี่ยรวม
4.71
0.01
ดีมาก
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี พบว่ามีค่าเฉลี่ยคุณภาพรวมทุกส่ วนอยูใ่ นระดับดีมาก (𝑥̅ == 4.71, S.D. = 0.01) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรกคือ ด้านภาพประกอบเนื้อหาอยูใ่ นระดับดีมาก(x̅= 4.87,
S.D. = 0.33) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านเนื้ อหาอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅= 4.73, S.D. = 0.32) และด้านการใช้ภาษาอยูใ่ น
ระดับดีมาก (x̅= 4.53, S.D. = 0.32) ตามลาดับ
รายการที่ประเมิน

ตารางที่ 2 ตารางสรุ ปผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ อการนาเสนอ
รายการประเมิน

𝑥̅
4.27
4.53
4.47
4.42

1. ด้ านตัวอักษร
2. ด้ านการใช้ ภาษา
3. ด้ านภาพประกอบเนื้อหา
ผลการประเมินเฉลี่ยรวม

ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับคุณภาพ
0.45
ดี
0.32
ดีมาก
0.26
ดี
0.10
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ อการนาเสนอของชุดเนื้อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี พบว่ามีค่าเฉลี่ยคุณภาพรวมทุกส่ วนอยูใ่ นระดับดี(𝑥̅ =4.42, S.D. =
0.10) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยอันดับแรกคือ ด้านการใช้ภาษาอยูใ่ นระดับดีมาก (x̅=
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4.53, S.D. = 0.32) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านภาพการประกอบเนื้ อหาอยูใ่ นระดับดี (x̅= 4.47, S.D. = 0.26) และด้าน
ตัวอักษรอยูใ่ นระดับดี (x̅= 4.27, S.D. = 0.45) ตามลาดับ
ผลการประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อที่พฒั นาขึ้น
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์

รายการที่ประเมิน
1. ท่านรับรู ้วา่ ร้านครัวกรุ งศรี เป็ นร้านอาหารฮาล้าล
2. ท่านรับรู ้วา่ ชื่อเพจเฟซบุ๊ก ครัวกรุ งศรี ฮาล้าลฟู๊ ด คือ
ร้านอาหารที่มีบริ การงานทางด้านจัดเลี้ยงอาหาร
3. ท่านรับรู ้งานบริ การภายในร้านครัวกรุ งศรี ฮาล้าลฟู๊ ด มี
บริ การ 4 รู ปแบบ ได้แก่ อาหารกล่อง, อาหารบุฟเฟต์, อาหาร
โต๊ะจีน และอาหารว่าง
4. ท่านรับรู ้วา่ เซตอาหารกล่องที่มี กับข้าว 1 อย่าง ราคา 30-40
บาท
5. ท่านรับรู ้วา่ เซทอาหารกล่องที่มี กับข้าว 2 อย่าง ราคา 50-60
บาท
6. ท่านรับรู ้วา่ เซทอาหารกล่องที่มี กับข้าว 3 อย่างราคา 70-80
บาท
7. ท่านรับรู ้วา่ อาหารกล่องแต่ละแพคเกจลูกค้าสามารถคิด
เมนูอาหารนอกเหนือจากในรายการได้
8. ท่านรับรู ้วา่ เซตอาหารบุฟเฟต์ สาหรับแขก 1,000 ท่านขึ้นไป
ประกอบไปด้วยอาหาร 8 อย่าง ราคา 200-250 บาทต่อท่าน
9. ท่านรับรู ้วา่ เซตอาหารบุฟเฟต์ สาหรับแขก 1,000ท่านขึ้นไป
ประกอบไปด้วยอาหาร 7 อย่าง ราคา 190 บาทต่อท่าน
10. ท่านรับรู ้วา่ เซตอาหารบุฟเฟต์ สาหรับแขก 500-1,000ท่าน
ประกอบไปด้วยอาหาร 8 อย่าง ราคา 250-300 บาท ต่อท่าน
11. ท่านรับรู ้วา่ เซตอาหารบุฟเฟต์ สาหรับแขก 500-1,000ท่าน
ประกอบไปด้วยอาหาร 7 อย่าง ราคา 240 บาทต่อท่าน
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̅
𝒙
4.75
4.57

S.D.
0.60
0.60

ระดับการรับรู ้
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

4.36

0.79

ระดับมาก

4.25

0.92

ระดับมาก

4.18

0.92

ระดับมาก

4.11

0.92

ระดับมาก

4.21

0.76

ระดับมาก

4.18

0.91

ระดับมาก

4.21

0.86

ระดับมาก

4.07

0.84

ระดับมาก

4.07

0.93

ระดับมาก
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ผลการวิเคราะห์

รายการที่ประเมิน
̅
𝒙
4.07

S.D.
0.96

ระดับการรับรู ้
ระดับมาก

12. ท่านรับรู ้วา่ เซตอาหารบุฟเฟต์ สาหรับแขกต่ากว่า 500ท่าน
ประกอบไปด้วยอาหาร 8 อย่าง ราคา 300-350 บาทต่อท่าน
13. ท่านรับรู ้วา่ เซตอาหารบุฟเฟต์ สาหรับแขกต่ากว่า 500 ท่าน
3.96
0.90
ระดับมาก
ประกอบไปด้วยอาหาร 7 อย่าง ราคา 290 บาทต่อท่าน
14. ท่านรับรู ้วา่ อาหารบุฟเฟต์แต่ละแพคเกจลูกค้าสามารถคิด
4.43
0.71
ระดับมาก
เมนูอาหารนอกเหนือจากในรายการได้
15. ท่านรับรู ้วา่ ทุกราคาของแพคเกจอาหารบุฟเฟต์ รวมน้ าดื่ม
4.18
0.79
ระดับมาก
และผลไม้แล้ว
16. ท่านรับรู ้วา่ อาหารโต๊ะจีนสาหรับแขก10 ท่าน แพ็กเกจ
4.24
0.90
ระดับมาก
ธรรมดา ราคาโต๊ะละ 1,800บาท
17. ท่านรับรู ้วา่ อาหารโต๊ะจีนสาหรับแขก 10ท่าน แพ็กเกจ
4.21
0.89
ระดับมาก
พิเศษ ราคาโต๊ะละ 2,200บาท
18. ท่านรับรู ้วา่ อาหารโต๊ะจีนมีท้ งั หมด 2แพคเกจ 2 ราคา
4.24
0.90
ระดับมาก
19. ท่านรับรู ้วา่ เซตอาหารว่าง 1 เซท ราคาเริ่ มต้นที่ 50 บาท
4.27
0.91
ระดับมาก
20. ท่านรับรู ้วา่ แพคเกจอาหารว่างพื้นฐานมี 1 ราคา
4.12
0.96
ระดับมาก
ผลการรับรู ้เฉลี่ยรวม
4.23
0.12
ระดับมาก
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี โดยรวมการรับรู ้อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.23 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.12
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อที่พฒั นาขึ้น
ตารงที่ 4 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
รายการที่ประเมิน

̅
𝒙
4.58
4.47
4.61

1. ด้านเนื้ อหา
2. ด้านการใช้ภาษา
3. ด้านภาพประกอบเนื้ อหา
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S.D.
ระดับความพึงพอใจ
0.04
มากที่สุด
0.07
มาก
0.52
มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
̅
𝒙
4. ด้านตัวอักษรและการใช้สี
4.26
0.10
มาก
5. ด้านเสี ยงและการนาเสนอ
4.37
0.10
มาก
ผลการประเมินเฉลี่ยรวม
4.47
0.03
มาก
จากตารางที่ 4 ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ต่อชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี โดยรวมผลความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมทุก
ส่วนมีค่าเท่ากับ 4.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ด้านภาพประกอบเนื้ อหา อยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.61, S.D.=0.52)รองลงมาคือ ด้านเนื้ อหา อยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅= 4.58, S.D. = 0.04) และด้านการใช้ภาษา อยูใ่ นระดับมาก (x̅= 4.47, S.D. = 0.07) ตามลาดับ
รายการที่ประเมิน

อภิปรายผลศึกษา
ผลการพัฒ นาชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่ อการประชาสั ม พันธ์ธุรกิ จจัดเลี้ ยงร้ านครั วกรุ งศรี ได้
พัฒนาชุดโปสเตอร์พร้อมเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดจานวน 4 ชุด พร้อมคลิปวีดิทศั น์ โดยยึดหลักแนวคิดการผลิตสื่ อ
โดยอาศัยการออกแบบตามหลักแนวคิด ADDIE MODEL (ศิริพงษ์ พะยอมแย้ม, 2537) โดยวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล
นาไปสู่ การออกแบบและพัฒนาชุดเนื้ อหา จากนั้นนาเผยแพร่ บนสื่ อสังคมออนไลน์ตามที่กาหนดไว้ นาไปสู่ การ
ประเมินคุณภาพของชุดเนื้อหา การประเมินผลการรับรู ้และความพึงพอใจ
ผลการประเมิ นคุ ณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา พบว่าอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ =4.71, S.D.= 0.01) ทั้งนี้ เป็ น
เพราะผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลเนื้ อหาและมีการวางแผนล่วงหน้า สาหรับการจัดทาชุดสื่ อโดยคานึ งถึงความ
ถูกต้องข้อมูลครบถ้วน ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย และสรุ ปเนื้ อหาให้กระชับชัดเจน เกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจ
จัดเลี้ ยงร้านครั วกรุ งศรี เพื่ อใช้ในการประชาสั มพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ ขององค์ก าร ให้เป็ นที่ นิยม ประกอบการ
ตัดสิ นใจ เน้นส่ งเสริ มในการเลือกซื้ อสิ นค้า และบริ การได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภัสสร อินท
เดช ณภัท ร ดี เย็น และธัญ ชนก พิ ม มหา ,2561 ที่ ได้ศึ ก ษาเรื่ อง การพัฒ นาชุ ดเนื้ อหาเพื่ อสื่ อสารประชาสั ม พัน ธ์
สาระบันเทิ งบนเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง เปิ ดห้องปฎิบัติการคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินด้านเนื้อหานั้นอยูใ่ นระดับดีมาก (𝑥̅ =4.50, S.D. = 0.34) เช่นเดียวกัน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู ้เชี่ ย วชาญด้านสื่ อ การน าเสนอ พบว่า อยู่ใ นระดับ ดี (𝑥̅ = 4.42, S.D.= 0.10)
เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้มีการออกแบบชุดสื่ อประชาสัมพันธ์ ที่สวยงามเนื้ อหา เสี ยง ตัวอักษร และภาพประกอบ ที่มีความ
เหมาะสมและน่าสนใจ จึงทาให้ภาพรวมด้านสื่ อการนาเสนออยู่ในระดับดี สอดคล้องกับแนวคิด ADDIE MODEL
(ศิริพงษ์ พะยอมแย้ม, 2537) ว่าด้วยการออกแบบและพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 2.
การออกแบบ (Design) 3. การพัฒนา (Development Phase) 4. การนาไปใช้ (Implementation Phase) 5. ประเมินผล
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(Evaluation Phase) โดยการประเมินผลตอบรับจากการรับชมสื่ อกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุภคั
ถาวรนิ ติกุ ล ,2556 ได้ศึก ษาเรื่ อง การศึ ก ษาแนวทางเพื่ อพัฒ นาสื่ อประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตร ก าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุ ดสื่ อประชาสัมพันธ์ และ
ออกแบบชุดสื่ อประชาสัมพันธ์ จานวน 3 ชิ้น ได้แก่ ป้ ายประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ บนเว็บเพจ ป้ ายประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ อการนาเสนอ ชุดสื่ อประชาสัมพันธ์ อยู่
ในระดับดี (𝑥̅ = 4.49, S.D. = 0.60) เช่นเดียวกัน
ผลการประเมินการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่ อที่พฒั นาขึ้นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =.23,
S.D.= 0.12) ทั้งนี้ เนื่องจากชุดสื่ อที่ผวู ้ ิจยั จัดทาขึ้นนั้น ช่วยให้ผรู ้ ับสารเกิดความสนใจและได้รับสิ่ งเร้าที่น่าสนใจ จาก
ภาพ ตัวอักษร สี การใช้ภาษาและเสี ยงประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิรญาน์ ธีรวชิรกุล มัลลิกา มาลีและสุ
ภัส สรณ์ เกื้ อกู ล ,2562 ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาวิจัย เรื่ อง การสร้ างชุ ดสื่ อ เพื่ อการประชาสั ม พัน ธ์ห ลัก สู ตรครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิ ต สาขาวิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อพัฒนาทุนมนุ ษย์ โดยเนื้ อหาในการจัดท าชุ ดสื่ อเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ครุ
ศาสตร์ จานวน 6 ชิ้น ประกอบไปด้วย สื่ อนาเสนอ PowerPoint สื่ อแผ่นพับ สื่ อโปสเตอร์ สื่ อ E-book สื่ อเว็บไซต์
และสื่ ออินโฟกราฟิ ก โดยผลการประเมินในการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.26, S.D. = 0.79) ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี ,2548 ที่วา่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู ้ของบุคคล ซึ่ งมีผลทาให้บุคคลเกิดการรับรู ้ที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู ้คือ ลักษณะของสิ่ งเร้า
ที่มากระตุน้ ให้เกิดความสนใจ จากภาพ สี เสี ยง ที่น่าใจ ซึ่ งในการวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้ออกแบบสื่ อในรู ปแบบของ ภาพ
วิดีโอ และมีคิวอาร์ โค้ดให้กลุ่มตัวอย่างแสกน เป็ นการสร้างสิ่ งเร้าให้กลุ่มตัวอย่าง ได้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในการ
รับสื่ อนั้น
ผลการความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ชุดสื่ อที่พฒั นาขึ้นโดยรวม อยู่ในระดับมาก(𝑥̅ =4.47, S.D. =
0.03) เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้มี การออกแบบกราฟิ กแนวทันสมัยและเผยแพร่ บนสื่ อสังคมออนไลน์โดยมีคลิปวีดิทศั น์
ประกอบ จึงสามารถตอบสนองความพึงพอในในสื่ อของกลุ่มตัวอย่างได้ โดยเครื่ องมือในการประเมินความพึง
พอใจนี้ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจและการวัด โดยจะใช้หลักการวัดความพึง
พอใจของ Likert (ไพศาล วรคา,2558). ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถกนวรรณ์ น้อยปุก และศรุ คา รัตนชี วกร
และณพวิทย์ พาณิชปฐม , 2559ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาสื่ อวิดี โออินโฟกราฟิ กแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเครื อข่ายสังคม
เรื่ องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงบริ ษทั โมโน บรอดคาซท์ จากัด โดยผลการประเมินในความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.2, S.D. - 0.5) และใช้หลักการวัดความพึงพอใจของ Likert มาวัด
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่ อที่พฒั นาขึ้นเช่นเดียวกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลศึกษาไปใช้
การพัฒ นาชุ ดเนื้ อหาบนสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่ อการประชาสั มพันธ์ ธุรกิ จจัดเลี้ ยงร้ านครั วกรุ งศรี นาชุ ด
เนื้อหาสามารถนาไปเผยแพร่ บนเพจ Facebook Fanpage: ครัวกรุ งศรี ฮาล้าลฟู๊ ด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเนื้ อหาของบุคคล
ทัว่ ไป อีกทั้งเป็ นการประชาสัมพันธ์แก่ร้านครัวกรุ งศรี ฮาล้าลฟู๊ ด นอกจากนี้ ยงั สามารถนาสื่ อโปสเตอร์ ที่ออกแบบ
ไปพิมพ์เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น พิมพ์เป็ นเมนูในร้าน พิมพ์เป็ นแผ่นพับ หรื อทาเป็ นสแตนดี้ประดับร้านได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งถัดไป
1. ศึกษาแนวทางและพัฒนาสื่ อโปสเตอร์ อิน โฟกราฟิ ก เพื่อการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี
2. ศึกษาแนวทางและพัฒนาสื่ อวิดีทศั น์ เพื่อการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี โดยนาเสนอแบบสองภาษา (Bilingual) คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ศึกษาแนวทางและพัฒนาสื่ อเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาชุดเนื้ อหาบนสื่ อสังคมออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจจัดเลี้ยงร้านครัวกรุ งศรี โดยสร้างเว็บไซต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจ
สรุปผล
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ออกแบบและพัฒนาชุดโปสเตอร์พร้อมเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดจานวน 4 ชุด พร้อมคลิปวีดิ
ทัศน์เผยแพร่ บ นสื่ อสั งคมออนไลน์ เพื่ อการประชาสั ม พันธ์ ธุรกิ จจัดเลี้ ยงร้ านครั วกรุ งศรี โดยมี ผลการประเมิ น
คุณภาพ ผลประเมินการรับรู ้ และผลประเมินความพึงพอใจตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
เอกสารอ้างอิง
ครัวกรุ งศรี .(2563).จากร้านข้าวแกงธรรมดา สู่ เส้นทางธุรกิจจัดเลี้ยงเงินล้าน.สื บค้นจาก
https://www.facebook.com /781200035331252/posts/2770932499691319/?d=n
ถกนวรรณ์ น้อยปุก ศรุ ตา รัตนชีวกร และณพวิทย์ พาณิชปฐม. (2559). การพัฒนาสื่ อวิดี โอ อินโฟกราฟิ กแบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครื อข่ายสังคมเรื่ องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงบริ ษทั โมโน บรอด
คาซท์ จากัด. ปริ ญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่ อสารมวลชน คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี.
บ้านจอมยุทธ.(2543).ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์.สื บค้นจาก https://www.baanjomyut.com/
library_3/extension-1/public_relations/01.html#
ประภัสสร อินทเดช ณภัทร ดีเย็น และธัญชนก พิมมหา . (2561). การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์
สาระบันเทิงบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของบริ ษทั อสมทจากัด (มหาชน). ปริ ญญา เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่ อสารมวลชน คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พิรญาน์ ธีรวชิรกุล มัลลิกา มาลีและสุ ภสั สรณ์ เกื้อกูล.(2562). การสร้างชุดสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์.
ปริ ญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่ อสารมวลชน คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ไพศาล วรคา. (2558). การวิจยั ทางการศึกษา. ตักศิลาการพิมพ์. มหาสารคาม.
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี .(2548). พฤติกรรมองค์การ.กรุ งเทพฯ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์.
รัตนชัย ม่วงงา.(2016).สิ่ งสาคัญสาหรับธุรกิจรับจัดเลี้ยง. สื บค้นจาก http://www.thaismescenter.com/5-สิ่ งสาคัญ
สาหรับ-ธุรกิจรับจัดเลี้ยง-catering/
ศิริพงษ์ พะยอมแย้ม. (2537). เทคนิคงานกราฟิ ก. โอเดียนสโตร์, กรุ งเทพฯ.
สุภคั ถาวรนิติกุล. (2556). การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.การค้นคว้าอิสระปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
หทัยนันท์ สุขศรี .(2021).ความสาคัญของสื่ อโฆษณา.สื บค้นจาก https://sites.google.com/
site/bimbeambimmm/khwam-sakhay-khxng-sux-khosna
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว.(2014).นวัตกรรมสื่ อสังคมกับประชาคมอคติ.สื บค้นจาก http://www.journal.
nida.ac.th/journal/upload/paper/NIDA-20150828-100136.pdf
Fastket.(2021).ข้อมูลสถิติและพฤติกรรมการใช้งานfacebookในปี 2021.สื บค้นจาก https://www.fastket. co/singlepost/เผยข-อม-ลสถ-ต-และพฤต-กรรมการใช-งาน-facebook-ในป-2021
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การออกแบบระบบให้ คาปรึกษาและบริการข้ อมูลเทคโนโลยีออนไลน์
สาหรับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Online consulting system design and technology information service project for
Clinic Technology of Research and Development Institute, Rajamangala University
of Technology Phra Nakhon
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*

บทคัดย่อ
การออกแบบระบบให้ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้อ มูล เทคโนโลยีออนไลน์ ส าหรั บ ศู น ย์คลิ นิ ก เทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบให้คาปรึ กษา
และบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ และสร้างระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ สาหรับ
ศูนย์คลิ นิกเทคโนโลยีสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระบบที่ สร้ างขึ้น ช่วย
อานวยความสะดวกรวดเร็ วในการติ ดต่อสื่ อสาร การรับข้อมูลความต้องการ และนาส่ งข้อมูลคาปรึ กษาและข้อมูล
เทคโนโลยี เพื่ อตอบกลับ แก่ ผูร้ ั บบริ การให้ได้เร็ วที่ สุ ด อี กทั้งยังเป็ นการลดขั้นตอนการประสานงาน ลดการใช้
กระดาษ ตลอดจนสามารถเก็บรวบรวมสถิติขอ้ มูลความต้องการของผูร้ ับบริ การ และเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ ายทอด
การจัดเก็ บ ข้อมู ล มี ค วามเป็ นระเบี ยบ โดยใช้ภาษา ASP.NET C#, HTML, Java และใช้โปรแกรม Microsoft Sql
Server 2012 ในการออกแบบระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบ จานวน 226 คน
พบว่า มี ความพึ งพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 4.68 แสดงให้เห็ นว่า ระบบให้คาปรึ ก ษาและ
บริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ สาหรับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร สามารถนาไปใช้ในการให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผขู ้ อรับบริ การได้
ค าส าคั ญ : ระบบให้ ค าปรึ ก ษา ระบบบริ การข้อมู ล ให้ ค าปรึ ก ษาออนไลน์ ศู นย์คลิ นิ กเทคโนโลยีส ถาบันวิ จัย
และพัฒนา
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Abstract
Online Consulting System Design and Technology Information service Project for Clinic Technology of
Research and Development Institute, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, aimeds to design
consulting system and online technology information services for Clinic Technology of Research and
Development Institute, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The in-built system facilitates quick
communication, get the information, and can deliver technology information on demand in order to respond to
the service recipients as quickly as possible. Moreover, it reduces the coordination process and paper usage, able
to collect statistics and information as per service recipients need as well as technology and knowledge that are
ready to be transferred. The data storage is well-organized by using ASP.NET C #, HTML, Java and Microsoft
Sql Server 2012 in system design. The results of the satisfaction evaluation towards the efficiency of the system,
from 226 people, found that the overall satisfaction was the highest with the mean at 4.68. This shows that online
consulting system and technology information service project for Clinic Technology of Research and
Development Institute, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon can be used to provide consulting
and technology information services to service recipients.
Keyword: Online consulting system, technology information service system, online consulting, Clinic
Technology of Research and Development Institute
บทนา
โครงการให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยี เป็ นโครงการในแผนงานการบริ การให้คาปรึ กษาและ
ข้อมู ล เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง ในแผนงานคลิ นิ ก เทคโนโลยีที่ ก ระทรวงการอุดมศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.พระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
จนถึงปัจจุบนั ซึ่งเป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้คาปรึ กษาแก่ผทู ้ ี่มีความต้องการ
ข้อมูลและคาปรึ กษาทางเทคโนโลยี เป็ นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง
เครื อข่าย เป็ นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่จงั หวัด และ
เป็ นหน่วยงานประสานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรมการให้บริ การคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี เป็ นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการ โดยให้บริ การ
คาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่กลุ่มผูส้ นใจเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผูป้ ระกอบการ SMEs ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข : 0 2665 3777 ต่อ 6644 ในวันและเวลาทาการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
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และการบริ การนอกสถานที่ในกรุ งเทพและปริ มณฑล และจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่ งผูข้ อรับบริ การที่
ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางโทรศัพท์ จะมีขอ้ จากัดทางด้านวันและเวลา ทาให้อาจได้รับข้อมูลล่าช้าและติดขัด
การออกแบบระบบให้ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้อ มูล เทคโนโลยีออนไลน์ ส าหรั บ ศู น ย์คลิ นิ ก เทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะช่วยอานวยความสะดวกรวดเร็ วในการ
ติ ด ต่ อสื่ อ สาร การรั บ ข้อมู ล ความต้อ งการ และน าส่ งข้อ มู ล ค าปรึ ก ษาและข้อ มู ล เทคโนโลยี เพื่ อ ตอบกลับ แก่
ผูร้ ับบริ การให้ได้เร็ วที่สุด อีกทั้งยังเป็ นการลดขั้นตอนการประสานงาน ลดการใช้กระดาษ ตลอดจนสามารถเก็บ
รวบรวมสถิติขอ้ มูลความต้องการของผูร้ ับบริ การ และเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดได้อีกด้วย (ศิริวฒั น์ ภาภิรมย์, 2559)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ สร้ า งระบบให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้อ มู ล เทคโนโลยีอ อนไลน์ ส าหรั บ ศู น ย์ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาค้ นคว้ าและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการวิจยั การออกแบบระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ ฯ
เป็ นการน าทฤษฎี ก ารบริ ก ารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Service) มาใช้ในการออกแบบและสร้ างระบบส าหรั บ การให้
คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผูข้ อรับบริ การ โดยได้เริ่ มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการหรื อขั้นตอน
ในการขอรั บ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้อ มู ล เทคโนโลยี และเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบระบบจาก
แบบฟอร์มที่มีความสอดคล้องกับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ ฯ แบ่งเป็ น
ส่ วนของผูข้ อรั บ บริ ก าร และส่ วนของผูด้ ู แลระบบ โดยจะมี ก ารแจ้งเตื อ นผ่านทางอี เมล์ข องผูด้ ู แ ลระบบ เมื่ อ
ผูร้ ับบริ การขอรับคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถดาเนิ นการตามคาร้องขอของผูร้ ับบริ การได้อย่าง
รวดเร็ ว รวมไปถึ งการ Export ข้อมู ล ในระบบออกมาในรู ปแบบไฟล์ Excel เพื่ อนาไปใช้ในการรายงานผลการ
ดาเนินงาน หรื อจัดทาเป็ นสถิติการให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 หน้าต่างระบบ
1) หน้าต่างระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ ฯ ในส่ วนของผูข้ อรับบริ การ จะต้อง
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ ถนน แขวง/ตาบล เขต/อาเภอ จังหวัด โทรศัพท์
E-mail และข้อมูลที่ตอ้ งการปรึ กษา
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2) หน้าต่างระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ ฯ ในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ (Admin)
จะแสดงหน้าการตอบกลับ : ให้คาปรึ กษา ซึ่งดึงเอาข้อมูลของผูข้ อรับบริ การคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยีมาแสดง
โดยผูด้ ูแลระบบสามารถใส่ ขอ้ มูลเพื่อให้คาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยีในรู ปแบบของข้อความตัวอักษร และไฟล์
นามสกุลต่าง ๆ เช่น ไฟล์ PDF หรื อ JPEG เป็ นต้น จากนั้นจึงใส่ ชื่อนามสกุลของผูท้ ี่ตอบกลับ เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบหรื อติดตามผล และกดบันทึกข้อมูล ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อตอบกลับไปยังผูข้ อรับบริ การ
2.2 ตาแหน่งการวางระบบ
1) วางระบบบนเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร หรื อ http://clinictech.rmutp.ac.th/ ซึ่ งดูแลโดย
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.พระนคร
โดยการออกแบบสัญลักษณ์ หรื อรู ปภาพที่ใช้แทนโปรแกรม (Icon) เพื่อให้ผูร้ ับบริ การสังเกตเห็นหรื อ
เข้าถึงระบบได้ง่าย อีกทั้งยังมีความสวยงาม และสะดุดตา ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 สัญลักษณ์หรื อ Icon ของระบบ
2) วางระบบบนสื่ อประชาสัมพันธ์ของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.พระนคร ได้แก่
แผ่นพับ ป้ายหรื อฉากสาหรับถ่ายรู ป และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยจัดทาระบบในรู ปแบบของรหัสคิวอาร์ หรื อ
คิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการอ่านข้อมูลระบบในรู ปแบบดังกล่าว
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร หมายถึง ผูข้ อรับบริ การคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มผูส้ นใจเทคโนโลยี วิสาหกิจ
ชุ ม ชน OTOP ผู ้ป ระกอบการ SMEs ในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ นครปฐม สมุ ท รสาคร
สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี ราชบุ รี กาญจนบุ รี และจังหวัด ใกล้เคี ย งที่ มี ค วามต้อ งการรั บ ค าปรึ ก ษาและข้อ มู ล
เทคโนโลยี
กลุ่ม ตัวอย่าง หมายถึ ง กลุ่ม ผูส้ นใจเทคโนโลยี วิส าหกิ จชุ ม ชน OTOP ผูป้ ระกอบการ SMEs ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียงที่มีความต้องการรับคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถิติผรู ้ ับบริ การ
ในโครงการให้ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้อมู ลเทคโนโลยี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2561 เป็ นจานวน 4,166 คน คิดเป็ น
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ค่าเฉลี่ยจานวนประชากรที่เข้ารับบริ การฯ ใน 12 ปี เท่ากับ 347.16 หรื อคิดเป็ น 348 คน/ปี โดยใช้วิธีการเปิ ดตาราง
สาเร็จรู ปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้จานวนตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 222 คน
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
4.1 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)
1) OS: Windows 10 professional เป็ นระบบปฏิบตั ิการสาหรับคอมพิวเตอร์ PC, แท็บเล็ต และอุปกรณ์ 2-in-1
โดยรุ่ น Professional จะช่วยให้ผใู ้ ช้จดั การอุปกรณ์และแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2) Web Server: IIS เป็ นโปรแกรมส าหรั บจาลองเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ให้ก ลายเป็ น Web Server ซึ่ งมี ไ ว้
ให้บริ การด้าน Server ในรู ปแบบต่าง ๆ ของ Internet เช่น Web server, FTP Server, SMTP Server ฯลฯ
3) Database: Microsoft Sql Server 2012 เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ มีหน้าที่ หลักในการจัดการฐานข้อมูล Server
มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บและเรี ยกข้อมูลตามคาขอของแอปพลิเคชัน-ซอฟต์แวร์อื่น ๆ
4) Editor Tool : Visual studio community 2019 เป็ นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบต่าง ๆ ให้
เกิดเป็ นระบบ เว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชันต่าง ๆ
5) Design Tool: Photoshop cc 2019 เป็ นโปรแกรมแต่งรู ป ในรู ปแบบของการเช่าใช้โปรแกรม ในราคา
ไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือน แต่จะต้องทาสัญญาเช่าเป็ นรายปี
6) Language : ASP.NET C#, HTML, Java
4.2 ด้านฮาร์ ด แวร์ (Hardware) ได้แก่ Notebook asus, CPU: i7 4700hq 2.4Ghz, RAM: 16 GB, Hard disk :
SSD 500GB และ VGA : Geforce GT 750M
4.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิภาพของระบบฯ ประกอบด้วยแบบสอบถาม ดังนี้ ตอนที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบนั อาชี พ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด และสถานภาพ ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบฯ ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) และตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ลักษณะปลายเปิ ด
การตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ทดสอบความเที่ ยง (Validity) โดยน าแบบสอบถามเสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒิพิ จารณาตรวจสอบความถูกต้องของคาถามและความตรงเชิ งเนื้ อหา เพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(IOC) จากนั้นจึงนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูส้ นใจเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ตัว อย่ าง จ านวน 30 คน เพื่ อ หาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด้ว ยการหาค่ าความเที่ ย งหรื อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ข อง
แบบสอบถาม (Cronbach’s reliability Coefficient alpha) หาค่าสัมประสิ ทธิ์ (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach, 1951) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า ค่าความเที่ยงตรงหรื อความเชื่อถือได้
ของแบบสอบถามทั้งฉบับอยูท่ ี่ระดับ 0.87
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5. วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 ศึ กษาสภาพปั ญหาการให้บริ การคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี และเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการ
ออกแบบระบบ จากแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
5.2 การออกแบบระบบฯ โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้ 1) ออกแบบและเลือกโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 2)
สร้างฐานข้อมูล 3) จัดทาคู่มือการใช้ระบบ 4) ทดสอบระบบ โดยนาไปให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผูร้ ับ ผิดชอบงานคลินิกเทคโนโลยีข องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มผูส้ นใจเทคโนโลยี
วิสาหกิจชุมชน OTOP ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่มีความต้องการรับคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี
5.3 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิภาพของระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ฯ
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 222 คน
5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : 𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวม โดยผูว้ ิเคราะห์ระบบแปลงรหัส
(Code) และบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการศึกษา
1. ผลการออกแบบระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ สาหรับศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งเป็ นส่ วนของผูข้ อรับบริ การ และส่ วนของ
ผูด้ ูแลระบบ ซึ่ งประกอบด้วย หน้าต่างระบบสาหรับ ขอคาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยี หน้าต่างระบบ
สาหรับ Admin page และระบบการแจ้งเตือนทางอีเมล์
2. ขั้นตอนการใช้งานระบบ
1) ระบบจะแสดงหน้าต่างแบบฟอร์ มขอค าปรึ กษา โดยผูข้ อรับบริ การจะต้องกรอกข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลที่ตอ้ งการปรึ กษา และกดบันทึกข้อมูล ดังแสดงในรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 แบบฟอร์มขอคาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์
2) ระบบจะส่ งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผูด้ ูแลระบบ หรื อ Admin เพื่อให้ทราบว่ามีการร้องขอคาปรึ กษาและ
ข้อมูลเทคโนโลยีในระบบ ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 อีเมล์แจ้งเตือนการขอรับคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยีในระบบ
3) วิธี การเข้าสู่ หน้า Admin page เพื่ อดาเนิ นการให้คาปรึ ก ษาและข้อมู ลเทคโนโลยีแก่ ผูข้ อรับ บริ การ
ผูด้ ูแลระบบสามารถกดจากลิงก์ในอีเมล์ที่แจ้งเตือน หรื อกดจากหน้าระบบด้านมุมขวาบนที่เมนู Admin ดังแสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 วิธีการเข้าสู่หน้า Admin page
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4) ระบบจะบังคับให้ใส่ User Name และ Password เพื่อ Login เข้าไปในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ (Admin)
เมื่อ Log In เข้าไปด้านใน จะเป็ นหน้า Admin page แสดงข้อมูลการขอรับบริ การ และการดาเนินการ ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 แสดงหน้า Admin page
5) เมื่อผูด้ ูแลระบบกดที่ปุ่มดาเนิ นการ เพื่อจะดาเนิ นการให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีแก่ ผู ้
ขอรับบริ การ ระบบจะแสดงหน้าการตอบกลับ : ให้คาปรึ กษา ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 แสดงหน้าการตอบกลับ : ให้คาปรึ กษา
6) ผูด้ ูแลระบบสามารถใส่ ขอ้ มูลเพื่อให้คาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยีในรู ปแบบของข้อความตัวอักษร
และไฟล์นามสกุลต่าง ๆ จากนั้นจึงใส่ ชื่อนามสกุลของผูท้ ี่ตอบกลับ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหรื อติดตามผล
และกดบันทึกข้อมูล ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อตอบกลับไปยังผูข้ อรับบริ การ ดังแสดงในรู ปที่ 7
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รู ปที่ 7 วิธีการตอบกลับ : ให้คาปรึ กษา
7) ผูข้ อรับบริ การ จะได้รับอีเมล์แจ้งการตอบกลับสาหรับคาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์
โดย : คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.พระนคร ดังแสดงในรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 อีเมล์แจ้งการตอบกลับสาหรับคาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์
3. ผลการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศ
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
74
หญิง
152
รวม
226
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.26
รองลงมาคือเพศชายจานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.74
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่า 20 ปี
0
0.00
21–30 ปี
36
15.93
31-40 ปี
82
36.28
41-50 ปี
56
24.78
51-60 ปี
27
11.95
61 ปี ขึ้นไป
25
11.06
รวม
226
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี อายุ 31 – 40 ปี จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.28
รองลงมาคื ออายุ 41-50 ปี จานวน 56 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 24.78 และอายุ 21-30 ปี จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.93 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามที่อยูป่ ัจจุบนั
ที่อยู่ปัจจุบัน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
54
23.89
ต่างจังหวัด
172
76.11
รวม
226
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จานวน 172 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 76.11 และอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.89
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน (คน)
รับราชการ
22
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
10
เกษตรกร
64
โอทอป
9
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อาชีพ

จานวน (คน)
ร้ อยละ
แม่บา้ น
18
7.96
พนักงานธุรกิจเอกชน
13
5.75
รับจ้าง
35
15.49
วิสาหกิจชุมชน
16
7.08
ค้าขาย
39
17.26
อื่น ๆ
0
0.00
รวม
226
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.32
รองลงมาคือค้าขาย จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.26 และรับจ้าง จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.49 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ประถมศึกษา
84
37.17
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
2.65
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
8
3.54
ปวส./อนุปริ ญญา
49
21.68
ปริ ญญาตรี
67
29.65
สูงกว่าปริ ญญาตรี
12
5.31
อื่น ๆ
0
0.00
รวม
226
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูใ่ นระดับประถมศึกษา จานวน 84 คน
ร้ อยละ 37.17 รองลงมาคื อปริ ญญาตรี จ านวน 67 คน ร้ อยละ 29.65 และปวส./อนุ ปริ ญญา จ านวน 49 คน ร้ อยละ 21.68
ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกเทคโนโลยี
4
ผูข้ อรับคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี
222
รวม
226
2378

ร้ อยละ
1.77
98.23
100.00
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพเป็ นผูข้ อรับคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี
จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.23 และเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกเทคโนโลยี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.77
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตารางที่ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อประสิ ทธิภาพของระบบฯ
การประเมินความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจด้ านข้ อมูล
1.1 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ
1.2 ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน
1.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ
1.4 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์
ภาพรวม

𝑋̅

𝑆𝐷

ความหมาย

4.84
4.82
4.85
4.85
4.84

0.38
0.39
0.37
0.36
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.81
4.82
4.81
4.81

0.40
0.39
0.40
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2. ความพึงพอใจด้านการใช้ งาน
2.1 การเข้าถึงระบบทาได้ง่ายและรวดเร็ว
2.2 ระบบใช้งานง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
2.3 ความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล
ภาพรวม
3. ความพึงพอใจด้ านรู ปแบบ
3.1 การจัดรู ปแบบง่ายต่อการใช้งาน
4.64 0.50
มากที่สุด
3.2 ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและมีความถูกต้อง
4.65 0.50
มากที่สุด
3.3 สี พ้นื หลังกับสี ตวั อักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
4.65 0.50
มากที่สุด
ภาพรวม
4.65 0.48
มากที่สุด
4. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้ งานระบบ
4.68 0.35
มากที่สุด
จากตารางที่ 7 พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
ให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ ฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านข้อมูลในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.84 มีความพึงพอใจด้านการใช้ง าน
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.81 และมีความพึงพอใจด้านรู ปแบบในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.65 ตามลาดับ
2379

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สรุปและอภิปรายผล
ผลการประเมิ น การใช้ ง านระบบให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้อ มู ล เทคโนโลยี อ อนไลน์ ฯ พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.26 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 82 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.28 ปัจจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.11
ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร จานวน 64 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 28.32 มี ระดับ การศึ ก ษาสู งสุ ด อยู่ใ นระดับ
ประถมศึกษา จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.17 มีสถานภาพเป็ นผูข้ อรับคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี จานวน
222 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 98.23 ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจในภาพรวมต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบให้
คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ ฯ อยู่ในระดับมากที่สุ ด ค่าเฉลี่ย 4.68 เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านข้อมูลในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.84 มีความพึงพอใจด้านการใช้งานใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.81 และมีความพึงพอใจด้านรู ปแบบในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.65 ตามลาดับ ผลการวิจยั นี้จึงสรุ ปได้
ว่า ระบบให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีออนไลน์ ฯ เป็ นระบบที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการ
ให้คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผูข้ อรับบริ การ เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร
การรับข้อมูลความต้องการ และนาส่ งข้อมูลคาปรึ กษาและข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อตอบกลับแก่ผรู ้ ับบริ การให้ได้เร็ ว
ที่สุด อี กทั้งยังเป็ นการลดขั้นตอนการประสานงาน ลดการใช้กระดาษ ตลอดจนสามารถเก็บรวบรวมสถิ ติขอ้ มูล
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ และเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ บิน แก้วก่า และคณะ
(2560) ศึกษารู ปแบบการพัฒนาระบบการจองห้องบริ การด้วยระบบออนไลน์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พบว่า การพัฒนาระบบจองห้องบริ การด้วยระบบออนไลน์ในด้านการพัฒนาองค์ประกอบในด้านการ
ออกแบบระบบ ด้านความเร็ วของการประมวลผล ด้ านการสื บค้นข้อมูล ด้านการรายงานผลข้อมูล และด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานระบบ และผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการ
จองห้องบริ การด้วยระบบออนไลน์ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริวฒั น์ ภาภิรมย์
(2559) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบลงทะเบี ย นเรี ย นออนไลน์ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา พบว่า ระบบ
ลงทะเบียนเรี ยนออนไลน์ที่ได้พฒั นาขึ้นมีส่วนช่วยในการลดจานวนบุคลากรในการดาเนิ นงาน ลดความล่าช้าจาก
ระบบงาน และลดข้อผิดพลาด ทาให้การทางานเกิดความรวดเร็ วและมีคุณภาพมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สวัสดิ์ วิชระโภชน์ (2555) สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และแนวทางการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรี ยน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรี ยน ได้แก่ ควรมีการกากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล และ
เฝ้าระวังระบบการลงทะเบียนเรี ยนไม่ให้เกิดการล่มของระบบบ่ อยครั้ง และควรพัฒนาให้มีความรวดเร็ ว มีความ
ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มความสามารถของ Server ให้รองรับผูใ้ ช้บริ การจานวนมากได้ ส่ วนจุดเด่น
ของระบบการลงทะเบียนเรี ยน ได้แก่ ระบบใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ ว การลงทะเบียนเรี ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มีความสะดวก มีการแจ้งข่าวสารได้รวดเร็ว มีความทันสมัย และสามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของจุรีพร กาหยี และคณะ (2554) ศึกษาปั ญหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการยื่นคา
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ร้องลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ นทร์ พบว่า ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการยื่นคาร้องลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา
ได้แก่ ช่วยลดเวลาในการปฏิบตั ิงาน ลดความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน การทางานมีความเป็ นระบบมากขึ้น การ
แจ้งผลการพิ จารณาให้นักศึก ษาทราบเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพ ส าหรับความพึ งพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการยื่นคาร้องลงทะเบียนเรี ยน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ในทุกด้าน โดยพึงพอใจในด้านความสะดวกในการยื่นคาร้องลงทะเบียนเรี ยนผ่านเว็บไซต์ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.25
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการเข้าใช้งานของระบบ ค่าเฉลี่ย 4.18 และภาพรวมการยืน่ คาร้องลงทะเบียนเรี ยนผ่าน
เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย 4.16 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ งในส่ วนของรู ปแบบการใส่ ขอ้ มูลในช่อง แขวง/ตาบล เขต/
อาเภอ จังหวัด จากรู ปแบบ Dropdown เปลี่ยนเป็ นการพิมพ์แทน เนื่ องจากจังหวัดที่อยู่ดา้ นล่างจะต้องใช้เวลาในการ
เลื่อนหาที่อยูข่ องตัวเอง จึงทาให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน
2. ควรศึกษาผลการใช้งานของผูต้ อบแบบประเมินส่ วนใหญ่ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีอาชีพเกษตรกร อายุระหว่าง 31-40 ปี
อาศัยนอกเขตกรุ งเทพและปริ มลฑล จบการศึก ษาสู งสุ ดอยู่ในระดับประถมศึก ษา โดยศึ กษาเกี่ ยวกับ ระบบให้
คาปรึ กษาและบริ การข้อมูลทางการเกษตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย เรื่ อ งเครื่ อ งบัน ทึ ก ค่ า สาธารณู ป โภคโดยใช้อ าร์ ดู โน่ และเว็บ ไซด์ ส าหรั บ ตรวจสอบข้อ มู ล ค่ า
สาธารณู ป โภคส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็ นการศึกษาเพื่ อแก้ปั ญหาที่ เกิดจากการทางานจดบันทึ ก
ข้อมูลสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าและน้ าประปา ที่มีความซับซ้อนและยุง่ ยากของผูป้ ฏิบตั ิงาน สิ้ นเปลืองกระดาษ ทาให้
ขาดความน่าเชื่อถือ งานวิจยั แบ่งเป็ นสองส่ วนคือ เครื่ องบันทึกข้อมูลสาธารณู ปโภคโดยใช้แผงวงจรสาเร็ จรู ปอาร์
โน่ รุ่น เมก้า2560 จอแสดงผลแบบผลึก เหลวขนาด 2x16 คีย ์บอร์ ดขนาด 4x4 และการ์ ดหน่ วยความจาขนาด 16
กิกะไบต์ การทางานของเครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภคโดยใช้อาร์ดูโน่ มีดงั นี้ ระบุเลขที่หอ้ งพัก แสดงผลหน่วยการ
ใช้สาธารณู ปโภคของเดือนเก่า และบันทึกหน่วยการใช้สาธารณู ปโภคใหม่ของเดือนใหม่ และบันทึกข้อมูลลงใน
หน่ วยความจาโปรแกรมฐานข้อมูลที่แสดงผลบนเว็บบราว์เซอร์ แสดงผล4ส่ วนแบ่งตามประเภทบ้านพักภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดังนี้ บ้านพักข้าราชการ อาคารชุ ด และบ้านพักคนงาน โดยผูพ้ กั อาศัยสามารถเข้า
ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภคได้ดว้ ยตนเอง ถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานบันทึกข้อมูลผิดพลาด ผูพ้ กั อาศัยสามารถแจ้งข้อมูล
ที่ถูกต้อง ลงในโปรแกรมฐานข้อมูลที่แสดงผลบนเว็บบราว์เซอร์ได้ทนั ที ผลการวิจยั เครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภค
โดยใช้อาร์ดูโน่สามารถบันทึกค่าสาธารณู ปโภค และส่ งข้อมูลแสดงผลบนเว็บบราว์เซอร์ ค่าความพึงพอใจต่อเว็บ
ไซด์สาหรับตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภคสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ที่ 4.75 อยูใ่ นเกณฑ์มากที่สุด
จากจานวนประชากร 160 คน
คาสาคัญ: เครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภค เว็บแสดงผล อาร์ดูโน่
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Abstract
An Utility bill recorder by arduino and web recheck for NPRU. It is a study to solve problems arising
from the work of recording data, electricity and water bills. That is complicated for operators, waste of paper and
unreliable. The research is divided into two parts, Utility bill recorder using arduino model Mega 2560, 2x16
LCD, a 4x4 keyboard, and a 16GB memory card. The function of the Utility bill recorder by. Enter room number
Displays the usage unit of the old month. and record new units for the new month and save the data into memory
card. A database program that displays on a web browser. Show results 4 parts by type of housing in Nakhon
Pathom Rajabhat University, Government housing, condominiums, and workers' homes. Residents can check
the utility bill by themselves. If the operator records the error Residents can provide correct information. into the
database program that is displayed on the web browser immediately. Utility bill recorder by arduino and web
recheck for NPRU, and send the information displayed on the web browser. Satisfaction with the website for
checking utilities information for Nakhon Pathom Rajabhat University was 4 . 7 5 , the highest level. from a
population of 160 person
Keyword: Utility bill recorder, web display, Arduino
บทนา
การด ารงชี วิ ต ในประจ าวัน ของมนุ ษ ย์ต้อ งอาศัย ปั จ จัย 4 ได้แ ก่ อาหาร ที่ อ ยู่ อ าศัย ยารั ก ษาโรค และ
เครื่ องนุ่ งห่ ม โดยปั จจัย 4 นี้ เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ขาดไม่ได้ท้ งั ในอดีตและปั จจุบนั ในที่อยู่อาศัยของมนุ ษย์ ในปั จจุบนั มี
เครื่ องอานวยความสะดวกมากมายครบครัน ในอดีตการพักอาศัย ของมนุษย์ที่มีบา้ นพักที่อยู่อาศัย ใช้แสงสว่างจาก
ตะเกียงและแสงสว่างจากเทียนไข และพัฒนาการเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ ในส่ วนของน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริ โภค
ได้มาจากแม่น้ าลาคลอง เมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีทนั สมัยมากขึ้น จากการใช้น้ าในแม่น้ า คู คลอง ก็เป็ นสิ่ งที่
ไม่ถูกสุ ขลักษณะ ทาให้เกิดการเจ็บป่ วย กระจายโรคระบาดได้อีกด้วย มนุษย์จึงคิดค้นวิธีการที่จะใช้น้ าสะอาด ที่ถูก
สุ ขลักษณะด้วยการสร้างระบบประปา ส่ งน้ าที่มีการกรอง ใส่ สารตกตะกอน และสารคลอรี นฆ่าเชื้อโรคและจัดส่ ง
น้ าสะอาดที่ผา่ นกระบวนการแล้วไปตามท่อ สู่ ผบู ้ ริ โภคต่อไป
การให้บริ การด้านสาธารณู ปโภคนี้ รัฐบาลได้จดั ตั้งองค์กรทั้งโดยทางตรง เช่ นการไฟฟ้ านครหลวง การ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต การประปานครหลวง การประปาส่ วนภูมิภาค เป็ นผูใ้ ห้บริ การและจัดเก็บ
รายได้เข้าสู่ รัฐ ซึ่ งได้ขยายบริ การสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานบางอย่างลงมาสู่ องค์กรส่ วนท้องถิ่น เช่นน้ าประปา เดิม
การดาเนิ นการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็ จค่าสาธารณูปโภคจะเป็ นการเขียนด้วยมือ อี กทั้งการทารายงานสรุ ปต่างๆ
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ต้องดูจากสมุดบัญชียอดการชาระเงินเพื่อทารายงานสรุ ปผล โดยสรุ ปแล้วการดาเนินงานจะเป็ นรู ปแบบการทางาน
แบบเขียนด้วยมือ โดยไม่ได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทาให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการทางาน ยุ่ งยากในการ
ดาเนินการในงานต่างๆ (อาทิตย์ อยูเ่ ย็น, 2553)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็ นสถาบันอุดมศึกษา เปิ ดทาการเรี ยนการสอนในระดับต่าง มีอาจารย์และ
เจ้า หน้าที่ จานวนมาก โดยเป็ นคนในพื้ น ที่ จัง หวัด นครปฐม และจัง หวัด พื้ น มี ใ กล้เคี ย ง และจังหวัด ที่ ห่ างไกล
มหาวิทยาลัยฯจึงได้แก้ปัญหาให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิราชการด้วยการสร้ างบ้านพักภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็ นการบรรเทา
ความเดื อดร้อนในการเดิ นทาง เพิ่มความสะดวกการมาปฏิ บตั ิราชการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ นครปฐม ที่พ กั
อาศัยจาแนกเป็ น 4 ประเภทดังนี้ บ้านพักข้าราชการ, อาคารชุด(เฟื่ องฟ้าอพาร์ ทเมนต์), แฟลตสองชั้น, บ้านพักหนอง
ปากโลง ซึ่ งที่พกั ทุกประเภทมีการจัดเก็บค่าสาธารณู ปโภค ค่าไฟฟ้ าและน้ าประปา โดยเจ้าหน้าที่จะไปจดบันทึ ก
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา มอบให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล และส่ งงานการเงิน เพื่อหักเงินจากบัญชีเงินเดือน
ในการจดบันทึกและการคานวณเกิดข้อผิดพลาดบ่อย เนื่องจากผูจ้ ดข้อและคนบันทึกข้อมูล ทาให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบตั ิงาน
การแก้ไ ขปั ญ หานั้น ต้องใช้เทคโนโลยีแขนงต่ างๆ ส าหรั บ การแก้ไ ขปั ญ หาด้านความผิด พลาดล่ าช้า
ซับซ้อน และความถูกต้องของข้อมูล ที่นาไปแสดงให้แก่ผูร้ ับบริ การ เข้ามาช่วยเพื่อให้หารทางานสะดวกมากขึ้น
(กรรณิ กา ทองถนอม,2562) เทคโนโลยีดา้ นไมโครคอนโทรเลอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนามาใช้ในการ
แก้ไขปั ญ หานี้ ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุ ม เครื่ องมื อหรื ออุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ต่างๆ การใช้ Wi-Fi การใช้เว็ป
เบราว์เซอร์ การควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบไร้สายผ่านเว็บบราว์เซอร์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูใ้ ช้บริ การ
(สามารถ ยืนยงพานิ ช,2559) การนาไมโครคอนโทรลเลอร์ กลุ่มอาร์ ดูโน่ มาทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ควบคุม
เครื่ องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถควบคุมได้จานวนมาก (ฮาบิบ บิณอะฮมัด, มุหัมมัด มัน่ ศรัทธา,
ฟาอิส บือราเฮง, 2560) หรื อประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมแสงสว่างผ่านโทคโนโลยีไร้
สาย โดยรับผลและแปลงข้อมูลเป็ นค่าสัญญาณทางไฟฟ้าและส่งข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าผ่านระบบเครื อข่ายไร้สายตาม
มาตรฐาน IEEE Zigbee 802.15.4 และเชื่อมต่อกับบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาร์ดูโน่ และการบันทึกข้ อมูล ลง
แผ่นบันทึกหน่วยความจา และส่ งผ่านข้อมูลไปยังระบบแสดงผลทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือก็ ได้
(นายอภิรักษ์ ธิตินฤมิตและคณะ, 2561) หรื อใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน (เกรี ยงไกร รักคา, กิตติพนั ธ์ คาเรื อน,
นพพร พัชรประกิติ, 2560) จากที่กล่าวมาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางด้านไมโครคอนโทรเลอร์สามารถ
ประยุกต์ในงานบันทึกข้อมูล, ส่ งผ่านข้อมูลไร้สาย, และเชื่ อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง เมื่อส่ งข้อมูลเข้าสู่
คอมพิ วเตอร์ แล้ว ต้องมี โปรแกรมที่ รองรับ ข้อมูล ที่ จดบันทึ ก (การให้ความรู ้เกี่ ยวกับ phpMyAdmin. สื บค้นจาก
https://www.webdodee.com/what-is-phpmyadmin.) เพื่อนาข้อมูลไปคานวณตามรู ปแบบที่ได้กาหนดไว้ ข้อมูลที่
คานวณเรี ยบร้อยแล้ว พบมีความถูกต้องแม่นยาและมีค่าความผิดพลาดอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่ องบันทึกค่ าสาธารณูปโภค
ใช้ไ มโครคอนโทรเลอร์ ใ นกลุ่ ม อาร์ ดู โ น่ รุ่ น MEGA2560 จอผลึ ก เหลวแบบLCD คี ย ์แ พดขนาด4x4
หน่ วยความจาแบบถอดได้ข นาด 16 GB แบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลต์จานวน 1 ก้อน นามาเชื่ อมต่อเข้าด้วยกันตาม
ข้อกาหนดการใช้บอร์ดอาร์ดูโน่ และเขียนโปรแกรมควบคุมอาร์ ดูโน่ดว้ ย โปรแกรมอาร์ดูโน่ไอดีอี

รู ปที่ 1 บอร์ดอาร์ดูโน่และด้านหน้าเครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภค
โปรแกรมของเครื่ อ งบัน ทึ ก ค่ า สาธารู ป โภคโดยใช้ อ าร์ ดู โ น่ เขี ย นด้ว ยภาษาซี เชื่ อ มต่ อ กับ คี ย ์แ พด
จอแสดงผลแอลซีดี หน่วยบันทึกข้อมูลแบบเอสดีการ์ด หลักการทางานดังนี้ หลังจากนั้นกดปุ่ ม * เพื่อเลือกเมนูบิล
ระหว่างบิลไฟฟ้าและบิลน้ าประปาโดยแสดงผลบนจอแอลซีดี ทาการกดเลขที่พกั แล้วกด A เพื่อตกลงโดยอาร์ ดูโน
จะเข้ารหัสบันทึกค้าลงเอสดีการ์ ดในรู ปแบบเท็ กไฟล์(Text File) โดยจะมีขอ้ มูลเป็ นรู ปแบบดังนี้ H_ เลขที่พกั _ /
ข้อมู ล บิ ล เก่ า / ข้อมู ล บิ ล ใหม่ การบัน ทึ ก ค่ าสาธารณู ป โภคแยกได้เป็ น 2 รู ป แบบ รู ปแบบที่ 1 ถ้าที่ พ ัก มี ข้อมู ล
สาธารณูปโภคอยู่จะบันทึกข้อมูลสาธารณูปโภคใหม่แทนที่ขอ้ มูลที่มีอยู่ และ ข้อมูลก่อนหน้านี้ จะถูกย้ายไปอยูเ่ ป็ น
ข้อมูลบิลเก่าแทน หลังจากนั้นอาร์ ดูโน่ จะคานวณบิลของเดือนปั จจุบนั ใช้ไปกี่หน่วย และแสดงผลบนจอแอลซี ดี
และบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจา หน้าจอแอลซี ดีจะกระพริ บ เพื่อให้ทราบว่า เครื่ องบันทึกค่าสาธารณู ปโภค
พร้อมกรอกข้อมูลต่อไป รู ปแบบที่ 2 ที่พกั ไม่มีขอ้ มูลเดิม เมื่อกรอกข้อมูลใหม่เข้าในเครื่ อง จะขึ้นเป็ นข้อมูลใหม่
ทันที และไม่มีการคานวณหน่วยการใช้สาธารณูปโภค หน้าจอแอลซีดีจะรอการกรอกข้อมูลห้องต่อไป
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เริ่มต้ น

กรอกเลขที่ห้อง
กรอกค่าไฟฟ้า
กรอกค่าน้ าประปา

หน่วยถอยหลัง

เปรี ย บเทียบค่าเดิ ม
หน่วยเดินหน้า

กรอกข้อมูล ห้องต่อไป

จบการทางาน

รู ปที่ 2 โฟล์วชาร์ตแสดงการทางานของโปรแกรมเครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภคในบอร์ดอาร์ดูโน่
2. เว็ปไซด์ แสดงผลข้ อมูลสาธารณูปโภค
ใช้โปรแกรม PhP myadmin ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลและประมวลผลค่าสาธารณูปโภค

รู ปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอภาพโปรแกรมแสดงผลข้อมูลสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หน้าจอแสดงผลแบ่งออกได้เป็ น 4 ส่ วนคือ บ้านพักข้าราชการ อาคารชุด บ้านพักคนงาน และอัพโหลด
ข้อมูล โดยผูใ้ ช้งานสามารถเข้าไปตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคตามประเภทบ้านพักอาศัยที่ตนได้รับสิ ทธิ์โดยไม่ตอ้ ง
ล็อกอินเข้าสู่ ระบบ ยกเว้นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่อพั โหลดข้อมูลเท่านั้นที่ตอ้ งล็อกอินเข้าสู่ ระบบ
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ผลการทดสอบ
จากการทดสอบเห็นได้วา่ เครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภคโดยใช้อาร์ดูโน่ และเว็บไซด์สาหรับตรวจสอบข้อ
มูลค่าสาธารณู ปโภคสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถแก้ไขปั ญหาความยุ่งยาก ซับซ้อน ลดการใช้
กระดาษได้ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้งาน โดยสามารถแบ่งการทดสอบเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ ส่ วนการบันทึก
ข้อมูล และส่ วนการแสดงผลข้อมูล ในส่ วนของการบันทึ กข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
เนื่ องจากสามารถป้ อนข้อมูลเป็ นตัวเลขได้โดยตรง แต่ตอ้ งเข้าใจรู ปแบบการป้ อนข้อมูลก่อนที่จะดาเนิ นการ ความ
ถูกต้องของข้อมูลเพิ่มขึ้น เนื่ องจากมีการเปรี ยบเทียบค่าข้อมูลเดิมของเดือนที่ผ่านมา ซึ่งแตกต่างจากการจดด้วยมือ
จะรู ้ว่าข้อมูลผิดพลาดต่อเมื่อข้อมูลนั้นได้ถูกการบันทึกลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ในส่ ว นของเว็บ ไซด์ ส าหรั บ ตรวจสอบข้อ มู ล ค่ า สาธารณู ป โภคส าหรั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม นั้ น
คณะกรรมการสถาบัน วิ จัย และพัฒ นาได้เสนอแนะให้ ผูว้ ิ จัย ส ารวจค่ าความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือจากผูท้ รงคุณวุฒิโดยการแปรผลจาก
สมการ ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ ง IOC (Index of ltem-Objective Congruence)ของ(Rovinelli & Hambleton, 1977)
โดยใช้สูตรดังนี้
IOC =
วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจแต่ละข้อด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย

∑𝑅

X

(1)

𝑁

ดังสมการนี้
∑X

=
𝑁
และวิเคราะห์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
X

S.D. =

√∑(𝑋−𝑋2 )
𝑛−1

(2)

(3)

จากสมการทั้ง3 ได้ผลความพึงพอใจต่อเว็บไซด์สาหรับตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณู ปโภคสาหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม จากจานวนประชากร 160 คน ที่ พ กั อาศัยในบ้านพักสวัสดิ การทั้ง 3 แบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยการตอบแบบสอบถามดังผลการคานวณ ดังตารางที่1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์สาหรับตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภคสาหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
รายการ
ค่าเฉลีย่
S.D. ความหมาย
ข้อมูลที่แสดงตรงตามความต้องการของท่าน

4.8261 0.5372

มากที่สุด

รู ปแบบที่ใช้ สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน

4.7826 0.6782

มากที่สุด

ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

4.8913 0.3337

มากที่สุด

ประหยัดเวลา และรวดเร็วในการดูขอ้ มูล

4.8478 0.4153

มากที่สุด

ท่านมีความพึงพอใจในรู ปแบบเครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภค 4.7536 0.7204
และเว็บไซต์สาหรับตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภค

มากที่สุด

สรุปผล
งานวิจยั การพัฒนาเครื่ องบันทึกค่าสาธารณู ปโภคโดยใช้อาร์ดูโน่ และเว็บไซต์สาหรับตรวจสอบข้อมูลค่า
สาธารณู ปโภคสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาเนิ นสร้างและการทดลองใช้งานจริ งโดยได้บนั ทึกค่า
สาธารณู ปโภคของบ้านพักของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทาให้ได้เห็นถึงข้อดีต่างๆ และประเด็นที่
จะต้องแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไป ดังนี้ สามารถบันทึกข้อมูลน้ าประปาและไฟฟ้าได้ มีแสงว่างบนหน้าจอแบบ แอลซี ดี
2 แถว การป้ อนข้อมูลไม่ ซับ ซ้อน สามารถป้ อนข้อมูลและกดรหัสตามที่ ผูเ้ ขียนโปรแกรมกาหนดไว้ให้ถูกต้อง
เครื่ องจะบันทึกข้อมูลไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ครบตามจานวนบ้านที่เครื่ องบันทึกค่าสาธารณู ปโภค รองรับได้จานวน
25 หลังแล้วต้องบันทึ กข้อมู ลลงคอมพิ วเตอร์ และเมื่ อบันทึ กข้อมูลลงคอมพิ วเตอร์ แล้ว เว็บไซต์ส ามารถแสดง
จานวนหน่ วยที่ใช้ได้และจานวนเงินได้ทนั ที ลดการใช้กระดาษในการจดและคานวณได้ เปรี บเทียบกับงานวิจยั
ระบบจัดเก็บค่าน้ าประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาโพธิ์ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร พบว่ามีขอ้ ดีคือลดขั้นตอนการ
บั น ทึ ก ลงกระดาษก่ อ นน ามาบั น ทึ ก ลงเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละตรวจสอบผลการบั น ทึ ก เครื่ อ งบั น ทึ ก ค่ า
สาธารณู ปโภคโดยใช้อาร์ดูโน่ สามารถนาเข้าข้อมูลสู่ คอมพิวเตอร์ได้ทนั ที ความผิดพลาดน้อยลงเนื่องจากผูก้ รอก
ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกลงเครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภคโดยใช้อาร์ดูโน่ เว็บไซต์สาหรับตรวจสอบข้อ
มูลค่าสาธารณูปโภคสาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถเชื่อมต่อกับเครื่ องบันทึกค่าสาธารณูปโภคโดยใช้
อาร์ดูโน่ รับข้อมูลแล้วบันทึก ประมวลผล แสดงผลทางข้อมูลให้ผรู ้ ับบริ การได้ตรวจสอบปริ มาณการใช้งานของค่า
กระแสไฟฟ้าและน้ าประปา โดยมีค่าหน่วยใช้เก่าและหน่วยการใช้ใหม่ทาให้เห็นพฤติกรรมการใช้พลังงานได้อย่าง
ชัดเจน ในส่วนของผูใ้ ช้จะเน้นความเข้าใช้งานง่าย ไม่ตอ้ งมีรหัสผ่าน เมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้ว เมื่อเจอข้อผิดพลาดก็
สามารถแจ้งต่อผูด้ ูแลระบบได้โดยตรง เพื่อให้ผดู ้ ูแลระบบทาการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลให้ใหม่ได้โดยรวดเร็ ว
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ในส่ วนของผูค้ วบคุมระบบ ก็สามารถทางานได้ง่ายเช่นเดียวกันเมื่อเข้าไปในระบบส่ วนที่แก้ไขแค่เพียงกรอกข้อมูล
ให้ตรงกับวิธีการที่ผอู ้ อกแบบโปรแกรมกาหนดไว้ต้ งั แต่เบื้องต้น
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บทคัดย่อ
การผลิ ต สื่ อ มัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อให้ ความรู ้ เรื่ อ ง กฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาสื่ อ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ และศึกษาผลการใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพื่ อให้
ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรปกติ
สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี การศึกษา
2563 จ านวน 51 คน ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช ากฎหมายและจริ ย ธรรมทางสื่ อ สารมวลชน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ น
การศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ สื่ อ มัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ จ านวน 1 ชุ ด
แบบทดสอบวัดความรู ้ของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจานวน 20 ข้อซึ่งเป็ นข้อสอบชุดเดียวกันซึ่งผ่านการ
หาประสิ ทธิ ภาพเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนาผลการทาแบบทดสอบมาคานวณความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t–test แบบ Dependent Samples
ผลการศึกษาสรุ ปว่า
1. สื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
2. คะแนนทดสอบความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ หลังเรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : สื่ อมัลติมีเดีย สื่ อปฏิสัมพันธ์ กฎหมายลิขสิ ทธิ์
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Abstract
The purpose of this study is to educate copyright law. to develop interactive multimedia. to educate
about copyright law and to study the effect of using interactive multimedia media to educate copyright law The
sample groups used in this study were: Undergraduate student, regular program in Multimedia Technology
Faculty of Mass Communication Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Academic
Year 2020, 51 people Register for a course in law and ethics in journalism. The tools used in the study to collect
data are: Interactive multimedia media to educate about Copyright law number 1 set A test to measure the
knowledge of a sample group of 20 before and after studying, which is the same set of tests that have successfully
found efficiency Then, the test results were used to calculate the difference of the mean scores before and after
school by using a statistical method used to test the hypothesis used t-test, Dependent Samples.
The results of the study concluded that
1. Interactive multimedia media to educate about Copyright law is of high quality.
2. Test scores on the subject's comprehension Copyright law after studying with multimedia
The interaction was statistically significantly higher than before at the .01 level.
Keywords : multimedia, interactive media, copyright law
บทนา
ในปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์เกิดขึ้นให้เห็นกันอยูบ่ ่อยครั้ง ไม่วา่ จะเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์
ด้านวรรณกรรม ด้านศิ ล ปกรรม ด้านดนตรี กรรม เป็ นต้น ปั ญหาเหล่ านี้ ท าให้มี การประกาศใช้พ ระราชบัญญัติ
ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยภายในกฎหมายนั้นมีอธิ บายถึงการให้สิทธิแต่ผเู ้ ดียวในการ
นาผลงานนั้นออกเผยแพร่ จาหน่าย หรื อทาประการใด ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน ไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ชื่ อเสี ยงเกียรติคุณ หรื ออื่น ๆ เหล่านี้ เป็ นเรื่ องของคาว่า “ลิขสิ ทธิ์ ” ซึ่ งให้ความคุม้ ครองแก่ผูส้ ร้างสรรค์
หรื อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานนั้น (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2541) แม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายลิขสิ ทธิ์ออกมาคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของเจ้าของผลงานแล้ว แต่ยงั มีคนจานวนมากที่ยงั ไม่ทราบถึงรายละเอียดของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ทาให้มีการ
ละเมิดงานลิขสิ ทธิ์ กันอย่างต่อเนื่ องโดยไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษในกฎหมายนั้น ผูก้ ระทาผิดไม่ได้รู้สึกว่ากระทา
ผิดและกระทาความผิดซ้ า (Recidivism) คนไม่เคารพกฎหมายเห็นได้จากคนในสังคมพร้อมให้การสนับสนุนโดย
การซื้อสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ (นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล และนิติ ผดุงชัย, 2561 : 64)
อีกทั้งในปั จจุบนั การศึกษาเรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ตอ้ งศึกษาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีรูปเล่มค่อนข้างหนาและยาก
ต่อการพกพา หรื อแม้กระทัง่ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ซ่ ึ งหาแหล่งที่น่าถือได้นอ้ ย เนื้ อหาของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ในสื่ อ
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ต่าง ๆ ที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูล มักจะมีแค่ตวั อักษรและมีขนาดฟอนต์ค่อนข้างเล็ก อีกทั้งยังไม่มีภาพประกอบที่ช่วย
ทาให้เนื้อหานั้นมีความน่าสนใจต่อการศึกษามากขึ้น ปัจจุบนั พ.ร.บ.ลิขสิ ทธิ์ได้มีการปรับปรุ งขึ้นหลายฉบับ หากแต่
ยังหาสื่ อที่มีการปรับปรุ งข้อมูลพ.ร.บ.ลิขสิ ทธิ์ ฉบับล่าสุ ดได้นอ้ ย จึงทาให้คนทัว่ ไปศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิ ทธิ์
ค่อนยาก
ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน การให้ ข ้อ มู ล ความรู ้ เกี่ ย วข้อ งกั บ กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ มี เพี ย งน้ อ ยนิ ด เท่ า นั้ น หากน าสื่ อ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) สื่ อที่ นักออกแบบได้ออกแบบสื่ อนั้นให้มีการปฏิ สัมพันธ์ต่าง ๆ หรื อมี ส่วนร่ วม
ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารโดยการใช้สื่อดิจิทลั รู ปแบบใหม่เป็ นสื่ อกลาง (เสาวลักษณ์ พันธบุตร, 2559 : 161)
เป็ นตัวช่วยในการที่จะทาให้ผูใ้ ช้น้ นั สามารถเข้าถึงรายละเอียดของกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ได้ง่าย เพราะในเนื้ อหาสื่ อนั้น
นักออกแบบสามารถออกแบบให้ผใู ้ ช้มีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อตลอดตั้งแต่ตน้ จนจบ
หากนาเนื้อหาที่มีการสรุ ปแล้วของกฎหมายลิขสิ ทธิ์มาทาในรู ปแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) จะ
ทาให้ผใู ้ ช้ที่เรี ยนรู ้สื่อตระหนักถึงการกระทาที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิ ทธิ์ได้ไม่มากก็นอ้ ย
การนาเสนอแบบสื่ อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่ อความหมาย
โดยการผสมผสานสื่ อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และวิดีทศั น์ (ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล,
อัชชา หัทยานานนท์ และอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่, 2562 : 11) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อมัลติ มี เดี ยเป็ นนวัตกรรมที่
นาเสนอเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ได้หลายรู ปแบบ และผูเ้ รี ยนมีความสนุกสนานในการเรี ยนมากขึ้น (ซาร่ าห์ หะยีแว
ฮามะ, เสกสรรค์ แย้มพินิจ และโสพล มีเจริ ญ, 2561 : 49)
จากความส าคัญ ของปั ญ หาดัง กล่ าว ผูศ้ ึ ก ษาจึ งการผลิ ต สื่ อ มัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อเป็ นตัวช่วยในการให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ซึ่ งเป็ นกฎหมายควบคุมการละเมิดลิขสิ ทธิ์
ด้านต่าง ๆ และมีเนื้ อหาที่ถูกต้องและกระชับมากยิง่ ขึ้น โดยจะนาเสนอผ่านสื่ อมัลติมีเดียที่มีสื่อปฏิสัมพันธ์ขา้ มาทา
ให้การศึกษากฎหมายลิขสิ ทธิ์มีความน่าสนใจและเข้าถึงง่ายขึ้น
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
2.ได้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ที่มีคุณภาพ
3.สื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์สามารถทาให้ผใู ้ ช้สื่อมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์และสามารถตระหนักถึงปัญหาการละเมิดลิขสิ ทธิ์มากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
2.เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาปริ ญญานิ พนธ์ ได้แก่ นักศึ กษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี การศึกษา 2563 จานวน 1,253 คน
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ ได้แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี หลัก สู ต รปกติ สาขา
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2563 จานวน 51 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิช ากฎหมายและจริ ยธรรมทางสื่ อสารมวลชน ซึ่ งได้มาจากการเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive
Sampling)
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ องการผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้าและออกแบบตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.ขั้นตอนในการสร้ างเครื่ องมือ
1.1 ขั้ น ต อ น ใน ก ารผ ลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ ค ว าม รู ้ เรื่ อ ง ก ฎ ห ม าย ลิ ข สิ ท ธิ์
มีดงั นี้
1.1.1 ศึกษา และค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา และ
ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายลิขสิ ทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 และ
ฉบับ เพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ 2 3 และ 4 สื่ อมัล ติมี เดี ยและสื่ อปฏิ สัมพันธ์มารวบรวมและผลิตสื่ อมัล ติมี เดี ยปฏิ สัมพัน ธ์
เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
1.1.2 ก าหนดเนื้ อหา และขอบเขตของปริ ญ ญานิ พ นธ์ เมื่ อผูศ้ ึ ก ษาได้ท าการศึ ก ษา และค้นคว้า
ข้อมูล ต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องแล้ว จึ งท าการกาหนดเนื้ อหากฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ พระราชบัญญัติ
ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.2537 และฉบับเพิ่มเติ ม ฉบับที่ 2 3 และ 4 ประกอบด้วยเนื้ อหาส่ วนที่ 1 งานอันมีลิขสิ ทธิ์ (มาตรา 6
และมาตรา 7) ส่ วนที่ 2 การได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ (มาตรา 9, มาตรา 11, และมาตรา 12) ส่ วนที่ 3 การคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์
(มาตรา 15) ส่ วนที่ 4 อายุแห่ งการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ (มาตรา 20 และมาตรา 25) ส่ วนที่ 5 การละเมิดลิขสิ ทธิ์ (มาตรา
27 และมาตรา 31) และส่ วนที่ 6 ข้อยกเว้นการการละเมิดลิขสิ ทธิ์ (มาตรา 32 และมาตรา 32/1) โดยผูศ้ ึกษาได้ทา
หนังสื อเชิญผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกฎหมาย คือทนายความวิชัย วีระวงศ์ สาหรับการตรวจทานและสัมภาษณ์เพื่อความ
ถูกต้องของข้อมูล และขอบเขตของปริ ญญานิพนธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผูผ้ ลิตสื่ อและผูร้ ับชมสื่ อ
โดยได้ร่างขอบเขตของเนื้ อหา และขอบเขตของปริ ญญานิ พนธ์ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อกาหนดขอบเขต
ของเนื้อหาที่ใช้สาหรับนาเสนอสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
1.1.3 จัดเตรี ยมทรัพยากร เครื่ องมือ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
1.1.4 ผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
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-ขั้นตอนการวางแผนก่อนการผลิต (Pre – Production)
1.) วางแผนหัวข้อปริ ญญานิ พนธ์ที่ผูศ้ ึกษาต้องการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยผูศ้ ึกษาทาได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย การศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิ ทธิ์ การศึกษาข้อมูลของสื่ อปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการใช้โปรแกรมในการผลิต
สื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการผลิตสื่ อ
2.) กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษาโดยผูศ้ ึกษาได้วิเคราะห์และทาการตั้ง
จุดประสงค์ของการท าวิจยั ครั้ งนี้ และไม่เกินกาลังความสามารถของผูศ้ ึ กษารวมถึ งขอบเขตที่ ตอ้ งการศึ กษาว่ามี
ขอบเขตขนาดไหนและช่วยให้ผลงานวิจยั ได้ตรงตามเป้าหมายหรื อจุดประสงค์ที่ผศู ้ ึกษาได้ต้ งั เป้าหมายไว้
3.) รวบรวมงานวิ จัยที่ เกี่ ย วข้อง วางแผนงานวิ จัย สรุ ป เนื้ อหางานวิ จยั ค้น หาเอกสาร
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้งานในผลงาน โดยผูศ้ ึกษาได้ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย เกี่ยวข้องกับสื่ อปฏิสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิ ทธิ์
จากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่าง ๆดังนี้
- แหล่งข้อมูลจากหนังสื อและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
- ทาการปรึ กษาและศึกษารายละเอียดจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั
- ท าการรวบรวมพรบ. ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2563 และฉบับ ที่ 2, 3 และ 4 โดยมี นั ก
กฎหมายตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องสาหรับการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
4.) จัดทาแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจก่อนใช้สื่อและแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
หลังใช้สื่อให้กบั ผูใ้ ช้งานสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ความรู ้ เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
-ขั้นตอนการผลิต (Production)
1.) ศึ ก ษาข้ อ มู ล และรวบรวมข้อ มู ล รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งโดยผู ้ศึ ก ษาได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่ อมัลติมีเดีย ทาการศึกษาเกี่ยวกับสื่ อปฏิสัมพันธ์ และศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิ ทธิ์
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากหนังสื อ อินเตอร์เน็ต บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการผลิตสื่ อ
2.) วางแผนผังของสื่ อมัลติ มีเดีย ปฏิ สัมพันธ์เริ่ มจากการวิเคราะห์เนื้ อหาข้อมูลเกี่ ยวกับ
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อกาหนดแนวทางในการจัดทาสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ นามาจัดเป็ นลาดับหมวดหมู่ต่าง ๆ และ
ทาการเขียนโครงร่ างของสื่ อตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบ เพื่อทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อการวางแผนการทางานในขั้น
ถัดไป ทาการเตรี ยมอุปกรณ์ในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมเพื่อใช้ในการผลิต
สื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ โดยประกอบด้วยโปรแกรมดังนี้
- โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019
- โปรแกรม Adobe After Effect CC 2019
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- โปรแกรม Adobe Captivate 8
3.) ร่ างภาพประกอบรู ป แบบการน าเสนอของสื่ อลงในกระดาษ เพื่ อ เป็ นแนวคิด วาง
แผนการออกแบบสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์จนกว่าใส่แนวทางและรู ปแบบนาเสนอแบบใด
4.) ประเมินขั้นตอนการวางแผนสื่ อโดยนาข้อเสนอแนะและข้อแก้ไขปรับปรุ งจากความ
คิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั มาปรับแก้ไขเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
5.) นาผลงานการออกแบบหรื อร่ างไว้ที่ผา่ นการปรับปรุ งและแก้ไขมาออกแบบกราฟิ กใน
โปรแกรม Adobe Illustrator และออกแบบการเคลื่อนไหวให้กับตัวละครในโปรแกรม Adobe After Effect เพื่ อ
สามารถนาไปใช้งานในขั้นตอนของการผลิตสื่ อต่อไปได้
6.) ออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์โดยโปรแกรม Adobe Captivate นาภาพกราฟิ กและตัวละครที่
ออกแบบการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ทาไว้ในขั้นตอนข้างต้นนามาใช้งาน
7.) นาเสี ยงมาใส่ ลงในสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้และเพิ่มความน่ าสนใจใน
ตัวสื่ อมากยิง่ ขึ้น
-ขั้นตอนหลังการผลิต (Post - Production)
นาผลงานที่ผลิตเสร็ จสิ้ นแล้วมาตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและความถูกต้องของเนื้ อหาเพื่อ
คุณภาพของผลงานที่ดียิ่งขึ้นและเริ่ มเข้าสู่ กระบวนการขั้นตอนของการสร้างแบบประเมินคุณภาพของสื่ อและแบบ
ประเมินความรู ้ความเข้าใจ ก่อนใช้สื่อและหลังใช้สื่อ
1.2 ขั้น ตอนการสร้ างแบบประเมิ น คุ ณ ภาพของสื่ อมัล ติ มี เดี ยปฏิ สัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์
1) ศึกษาตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพสื่ อ
2) กาหนดประเด็นที่จะประเมิน
3) ออกแบบแบบประเมินคุณภาพสื่ อ
4) ร่ างแบบประเมินคุณภาพสื่ อ
1.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจของเนื้ อหาในสื่ อมัลติ มีเดี ยปฏิ สัมพันธ์ เพื่อให้
ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
1) ศึกษาตัวอย่างแบบทดสอบ
2) กาหนดประเด็นของแบบทดสอบ
3) กาหนดรู ปแบบของแบบทดสอบ
4) ร่ างแบบทดสอบ
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2. ผลการศึกษา
ในการศึกษาการผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งนาเสนอข้อมูลที่
ช่วยให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ในรู ปแบบสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ผูศ้ ึกษาได้ทาการประเมินคุณภาพด้านสื่ อ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และประเมินความรู ้ความเข้าใจจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา มีดงั นี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ผลการประเมินความรู ้ความเข้าใจที่มีต่อสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
1. การประเมินคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านคุณภาพสื่ อ
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการประเมินคุณภาพสื่ อโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความเข้าใจและมี
ความเชี่ยวชาญด้านสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาการประเมินคุภาพสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อ ง
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ โดยการใช้แบบประเมิ นคุ ณ ภาพสื่ อมัลติ มี เดีย ปฏิ สัมพัน ธ์เพื่ อการเก็ บข้อมูล ของการประเมิ น
คุณภาพสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดจานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.ชนิ น ทร์ ตั้ง พานทอง ต าแหน่ ง อาจารย์ป ระจาหลัก สู ต รสาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. อาจารย์ อ าล าวี ย ์ ฮะซ านี ต าแห น่ ง อาจารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ตรเท คโน โล ยี สื่ อส ารม วล ช น
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
3. คุณ ไกรศักดิ์ ศรี สดเขียว ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วีอาร์ มัลติมีเดีย จากัด
4. คุณ นพเก้า วงสี ทอง ตาแหน่ง Graphic Designer บริ ษทั นาดาว บางกอก จากัด
5. คุณ ประภาสิ ริ บุตรช่วง ตาแหน่ง Graphic Designer บริ ษทั ไบโอเดอเนช จากัด
โดยแบบประเมินคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิ สัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ มีท้ งั หมด 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งงาน สถานที่ทางาน และอายุการทางาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ซึ่งมี
การแบ่งการประเมินเป็ น 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย ด้านการนาเสนอเนื้ อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์ ด้านการออกแบบ
ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และด้านเสี ยงประกอบ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มที่ ตอ้ งการให้คาแนะนา ปรั บปรุ ง ข้อแก้ไข คาติ ชมต่อผลงานการผลิตสื่ อ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เป็ นรู ปแบบการเขียนบรรยายเพิ่มเติม
จากส่ วนประกอบทั้งหมดในแบบประเมินคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย
ผูศ้ ึก ษาได้ท าการรวบรวม และเข้ารับ การประเมิ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อมัลติ มีเดี ยปฏิ สั มพันธ์ ทั้งหมด 5 ท่ าน
ผลสรุ ปการประเมิน ได้มีการแบ่งรายละเอียดผลสรุ ปในแต่ละส่ วน ดังต่อไปนี้
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1.1 สรุ ปผลการศึกษาคุณภาพสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย
จากแบบประเมินคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญได้มี
การแบ่งหัวข้อการประเมินคุณภาพ 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1.1.1 ด้านการนาเสนอเนื้อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์
ในผลการศึ กษาในหัวข้อด้านการนาเสนอเนื้ อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของสื่ อมัลติ มีเดี ยปฏิสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อหาคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคุณภาพสื่ อ
จานวน 5 ท่าน ได้สรุ ปผลคุณภาพสื่ อได้ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความน่าเชื่อถือได้ทางข้อมูล ได้ผลการศึกษา
ออกเป็ นตารางที่ 1.1 ดังนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นการนาเสนอเนื้อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการนาเสนอเนื้อหากฎหมายลิขสิทธิ์
S.D.
ระดับคุณภาพ
𝑥̅
1. ความน่าสนใจของข้อมูลที่นาเสนอ
4.60
0.89
มากที่สุด
2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์
4.80
0.45
มากที่สุด
3. ความกระชับของเนื้อหาในการนาเสนอ
4.60
0.55
มากที่สุด
4. ความเหมาะสมในการล าดับ ขั้น ตอนในการน าเสนอ
4.60
0.55
มากที่สุด
เนื้อหา
5. จานวนเนื้อหาทั้งหมดมีความเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
4.80
0.45
มากที่สุด
เฉลีย่ รวม
4.68
0.58
มากที่สุด
จากตารางที่ 1.1 สรุ ป ได้ว่า คุ ณ ภาพของสื่ อมัล ติ มี เดี ยปฏิ สัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย
ลิ ขสิ ทธิ์ ด้านการนาเสนอเนื้ อหากฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ในส่ วนของความสอดคล้องของเนื้ อหากับวัตถุประสงค์ และ
จานวนเนื้ อหาทั้งหมดมีความเหมาะสมแต่การเรี ยนรู ้มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย
4.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 รองลงมาเป็ นหัวข้อความน่าสนใจของข้อมูลที่นาเสนอมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 รองลงมาเป็ นหัวข้อความกระชับ
ของเนื้ อหาในการนาเสนอ และความเหมาะสมในการลาดับขั้นตอนในการนาเสนอเนื้ อหามี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58
1.2 ด้านการออกแบบ
ในผลการศึ ก ษาในหั วข้อด้านการออกแบบของสื่ อ มัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อให้ ความรู ้ เรื่ อ ง
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อหาคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคุณภาพสื่ อ จานวน 5 ท่าน ได้
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สรุ ปผลคุณภาพสื่ อได้ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความน่าเชื่อถือได้ทางข้อมูล ได้ผลการศึกษาออกเป็ นตารางที่ 1.2
ดังนี้
ตารางที่ 1.2 แสดงตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นการออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ
𝑥̅
1. ภาพประกอบสามารถสื่ อความหมายได้
4.40
2. ความสอดคล้องของภาพต่อเนื้อหา
4.40
3. ความคมชัดของสื่ อ
4.40
4. ความเหมาะสมของสี ที่ใช้ในภาพประกอบ
4.60
5. ความสอดคล้องของสี ตวั อักษรและสี พ้นื หลัง
4.40
เฉลีย่ รวม
4.44

S.D.
0.55
0.55
0.89
0.55
0.89
0.69

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 1.2 สรุ ป ได้ว่า คุ ณ ภาพของสื่ อมัล ติ มี เดี ยปฏิ สัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ ด้านการออกแบบในส่ วนของความเหมาะสมของสี ที่ใช้ในภาพประกอบมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 รองลงมาเป็ นหัวข้อความคมชัดของสื่ อ
และความสอดคล้องของสี ตวั อัก ษรและสี พ้ื นหลังมี ค ะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก คะแนนค่าเฉลี่ ย 4.40 และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 รองลงมาเป็ นหัวข้อภาพประกอบสามารถสื่ อความหมายได้ และความสอดคล้อง
ของภาพต่อเนื้ อหามีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
1.3 ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
ในผลการศึกษาในหัวข้อด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้
เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อหาคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคุณภาพสื่ อ จานวน 5 ท่าน
ได้สรุ ปผลคุณภาพสื่ อได้ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความน่าเชื่อถือได้ทางข้อมูล ได้ผลการศึกษาออกเป็ นตารางที่
1.3 ดังนี้
ตารางที่ 1.3 แสดงตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นปฏิสัมพันธ์ (Interactive) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
S.D.
𝑥̅
1. เทคนิคปฏิสัมพันธ์ที่นามาใช้สามารถสร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาได้
2. เทคนิคปฏิสัมพันธ์สามารถทาให้การเรี ยนรู ้ดา้ นกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์น่าสนใจมากขึ้น
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ระดับคุณภาพ

3.80

0.45

มาก

4.20

0.45

มาก
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ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
3. สื่ อมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม
4. ปุ่ มเครื่ องมือสามารถเลือกใช้งานและเข้าใจง่าย
5. บทเรี ย นมี ค วามยื ด หยุ่ น มี เมนู ปุ่ มให้ ผู ้เรี ย นควบคุ ม
บทเรี ยน
เฉลีย่ รวม

𝑥̅
4.00
4.20
4.40

S.D.

ระดับคุณภาพ

0.00
0.84
0.55

มาก
มาก
มาก

4.12

0.46

มาก

จากตารางที่ 1.3 สรุ ป ได้ว่า คุ ณ ภาพของสื่ อมัล ติ มี เดี ยปฏิ สัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ในส่ วนของบทเรี ยนมีความยืดหยุ่น มีเมนู ปุ่ มให้ผูเ้ รี ยนควบคุมบทเรี ยนมี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 รองลงมาเป็ น
หัวข้อปุ่ มเครื่ องมือสามารถเลือกใช้งานและเข้าใจง่ายมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.20 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 รองลงมาเป็ นหัวข้อเทคนิคปฏิสัมพันธ์สามารถทาให้การเรี ยนรู ้ดา้ นกฎหมายลิขสิ ทธิ์
น่ าสนใจมากขึ้ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มาก คะแนนค่ า เฉลี่ ย 4.20 และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.45
รองลงมาเป็ นหัวข้อสื่ อมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.00
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 รองลงมาเป็ นหัวข้อเทคนิคปฏิสัมพันธ์ที่นามาใช้สามารถสร้างความเข้าใจใน
เนื้ อหาได้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ
มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46
1.4 ด้านเสี ยงประกอบ
ในผลการศึ ก ษาในหัวข้อด้านเสี ย งประกอบของสื่ อมัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั มพัน ธ์ เพื่ อให้ความรู ้ เรื่ อ ง
กฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อหาคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านคุณภาพสื่ อ จานวน 5 ท่าน ได้
สรุ ปผลคุณภาพสื่ อได้ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความน่าเชื่อถือได้ทางข้อมูล ได้ผลการศึกษาออกเป็ นตารางที่ 1.4
ดังนี้
ตารางที่ 1.4 แสดงตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นเสี ยงประกอบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเสียงประกอบ
𝑥̅

S.D.

ระดับคุณภาพ

1. ความเหมาะสมของดนตรี ประกอบ
2. การใช้เสี ยงเอฟเฟ็ กต์ประกอบมีความเหมาะสม
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเสี ยงบรรยายกับเสี ยงประกอบ
4. ภาษาที่ใช้บรรยายมีความเหมาะสมและถูกต้อง

0.55
0.55
0.45
0.55

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.60
4.40
4.80
4.40
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ด้านเสียงประกอบ
5. ความเหมาะสมของเสี ยงบรรยาย
เฉลีย่ รวม

𝑥̅
4.40

S.D.

ระดับคุณภาพ

0.89

มาก

4.52

0.60

มากที่สุด

จากตารางที่ 1.4 สรุ ป ได้ว่า คุ ณ ภาพของสื่ อมัล ติ มี เดี ยปฏิ สัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ ด้านเสี ยงประกอบในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างเสี ยงบรรยายกับเสี ยงประกอบมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด คะแนนค่ าเฉลี่ ย 4.80 และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.45 รองลงมาเป็ นหั วข้อความ
เหมาะสมของดนตรี ประกอบมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 รองลงมาเป็ นหัวข้อความเหมาะสมของเสี ยงบรรยายมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.89 รองลงมาเป็ นหัวข้อการใช้เสี ยงเอฟเฟ็ กต์ประกอบมีความเหมาะสม และภาษาที่ใช้บรรยายมี
ความเหมาะสมและถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.55โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60
1.5 สรุ ปผลวิเคราะด้านคุณภาพสื่ อ
ในผลการศึกษาสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ เพื่อหาผลเฉลี่ยรวม
คุณภาพของสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคุณภาพสื่ อ จานวน 5 ท่าน ได้สรุ ปผลคุณภาพสื่ อได้ใช้ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความน่าเชื่อถือได้ทางข้อมูล ได้ผลการศึกษาออกเป็ นตารางที่ 1.5 ดังนี้
ตารางที่ 1.5 แสดงตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นคุณภาพสื่ อ
ด้ านคุณภาพสื่ อ
1. ด้านการนาเสนอเนื้อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์
2. ด้านการออกแบบ
3. ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
4. ด้านเสี ยงประกอบ
เฉลีย่ รวม

𝑥̅
4.68
4.44
4.12
4.52
4.44

S.D.
0.58
0.69
0.46
0.60
0.22

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1.5 สรุ ป ได้ว่า คุ ณ ภาพของสื่ อมัล ติ มี เดี ยปฏิ สัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ ด้านการนาเสนอเนื้อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดอยูใ่ นระดับมากที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย 4.68
และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.58 โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณ ภาพมาก มีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.44 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22
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2. ผลการศึ กษาผลการใช้ สื่อ มัลติ มี เดียปฏิ สัม พันธ์ เพื่ อให้ ค วามรู้ เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ โดยการวิเคราะห์ ความ
แตกต่ างของคะแนนทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึกษาการผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ได้ทาการเก็บคะแนน
ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสื่ อจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตรปกติ สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2563 จานวน 51 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชากฎหมายและจริ ยธรรมทางสื่ อสารมวลชน ใน
เทอม 2/2563 ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.1 สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง
จานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ โดยวิเคราะห์ความถี่ และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
สถานภาพ
จานวน (คน)

ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

33
18

64.70
35.30

51

100

จากตารางที่ 2.1 สรุ ปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 51 คน เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 64.70 และ
35.30 ตามลาดับ
2.2 สรุ ปผลการหาค่าประสิ ทธิภาพของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
โดยจากแบบประเมิ น ความรู ้ ค วามเข้าใจที่ มี ต่อสื่ อมัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั มพัน ธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมาย
สาหรับกลุ่มตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาได้มีการแบ่งออกข้อคาถามจานวนทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งออกเป็ นก่อนใช้สื่อ 20 ข้อ และ
หลังใช้สื่อ 20 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แสดงตารางสรุ ปผลการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
คนที่
แบบทดสอบก่อนเรียน (20 คะแนน)
แบบทดสอบหลังเรียน (20 คะแนน)
1
6
12
2
5
14
3
11
18
4
7
11
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คนที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

แบบทดสอบก่อนเรียน (20 คะแนน)
8
7
10
6
13
8
11
9
8
13
7
11
13
12
7
8
6
5
9
7
5
11
6
8
10
6
9
11
8
2402

แบบทดสอบหลังเรียน (20 คะแนน)
17
13
18
11
20
16
19
17
15
20
16
17
18
19
16
14
11
13
19
15
14
18
15
19
20
15
15
19
16
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คนที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
รวม
ค่าเฉลีย่
ร้ อยละ

แบบทดสอบก่อนเรียน (20 คะแนน)
5
6
7
6
8
6
13
9
7
11
6
7
8
9
10
8
7
7
421
8.25
41.25

แบบทดสอบหลังเรียน (20 คะแนน)
13
15
17
16
15
13
20
18
15
17
12
15
14
18
16
19
16
18
817
16.02
80.10

จากตารางที่ 2.2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 8.25 คิดเป็ นร้อยละ 41.25 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 16.02 คิดเป็ นร้อยละ 80.10
2.3 ผลการเปรี ยบเที ย บความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ย ด้วยสื่ อมัลติ มี เดี ย
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ (n = 51) ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 แสดงตารางสรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นระหว่างก่ อนเรี ย นและหลัง เรี ย นสื่ อ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์
̅
การเปรียบเทียบ
S.D.
S.D.D
t
Sig.(1-tailed)
̅
𝒙
𝑫
ก่อนเรี ยน
8.25
2.31
7.76
1.67
33.24
0.0000
หลังเรี ยน
16.02
2.53
จากตารางที่ 2.3 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ เรี ยนรู ้ด้วยสื่ อมัล ติมี เดี ยปฏิ สัมพันธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ มีคะแนนเฉลี่ย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผล
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพสื่ อโดยผู้เชี่ยวชาญ
สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคุณภาพสื่ อ 5 ท่าน หลังจากได้รับชมสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
ได้สรุ ปผลในแต่ละด้านดังนี้
1.1 ผลการสรุ ปการประเมินคุณภาพด้านการนาเสนอเนื้ อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพของสื่ อมัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ เพื่ อให้ค วามรู ้เรื่ อ ง กฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ ด้านการ
นาเสนอเนื้อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์ พบว่าค่าเฉลี่ยในด้านการนาเสนอเนื้ อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับ
ที่คุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58
1.2 ผลการสรุ ปการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพของสื่ อมัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อให้ค วามรู ้เรื่ อ ง กฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ ด้านการ
ออกแบบ พบว่าค่าเฉลี่ยในด้านการออกแบบโดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่คุณภาพมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
1.3 ผลการสรุ ปการประเมินคุณภาพด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
จากการประเมินคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) พบว่าค่าเฉลี่ยในด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) โดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่
คุณภาพมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46
1.4 ผลการสรุ ปการประเมินคุณภาพด้านเสี ยงประกอบ
จากการประเมินคุณภาพของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ด้าน
เสี ยงประกอบ พบว่าค่าเฉลี่ยในด้านสี ยงประกอบโดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับที่คุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างของคะแนนก่ อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจการสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
ผลการวิเคราะห์จากการเก็บคะแนนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร
ปกติ สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2563 จานวน 51 คน ที่ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชากฎหมายและจริ ยธรรมทางสื่ อ สารมวลชน ในเทอม
2/2563 ซึ่ งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลสรุ ปการวิเคราะห์ความรู ้ความ
เข้าใจการใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ดา้ นสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง
จากการวิเคราะห์สถานภาพกลุ่มตัวอย่างของสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 51 คน เป็ นเพศชายจานวน 33 คน ร้อยละ 64.70 และเพศหญิงจานวน 18 คน ร้อยละ
35.30
2.2 ผลการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
จากการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ อง กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 8.25 คิดเป็ นร้อยละ 41.25 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ
16.02 คิดเป็ นร้อยละ 80.10
2.3 ผลการวิเคราะห์ ก ารเปรี ยบเที ยบคะแนนทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนสื่ อมัลติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พัน ธ์
เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์
จากการวิเคราะห์ การเปรี ยบเที ย บผลการทดสอบทางการเรี ยนระหว่างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสื่ อ
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ท ธิ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ มีคะแนนเฉลี่ย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.อภิปรายผลการวิจัย
จากการประเมิ น และผลการศึ ก ษาสื่ อ มัล ติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ ให้ ค วามรู ้เรื่ อ งกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ก่อนการผลิตสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ได้นาเนื้ อหาไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ ตรวจสอบความถูก ต้องของเนื้ อหาอยู่เสมอ จากนั้นท าการผลิ ตสื่ อมัล ติ มี เดี ยปฏิ สั มพัน ธ์
เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ที่มีเนื้ อหาถูกต้องแล้ว และนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญคุณภาพสื่ อจานวน 5 ท่าน ทาการ
ประเมิน ผลสรุ ปได้ว่าคุณภาพสื่ ออยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 หลังจาก
นั้นจึ งได้นาสื่ อไปให้ก ลุ่มตัวอย่างจานวน 51 คน ได้รับชมสื่ อ เพื่ อท าการวัดผลหาค่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อและ
สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนสื่ อ ผลสรุ ปคือคะแนนเฉลี่ยหลัง
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เรี ยนสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์สูงกว่าก่อนเรี ยนอยูท่ ี่ร้อยละ 38.85 มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน เท่ากับ 8.25 คะแนน และหลังเรี ยน 16.02 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการประเมินและผลการศึกษาสื่ อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิขสิ ทธิ์อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ ดีท้ ังหมด จึ งเป็ นสิ่ งที่ เชื่ อถื อได้ว่า สื่ อ มัล ติ มี เดี ยปฏิ สัม พัน ธ์ เพื่ อให้ความรู ้เรื่ องกฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ เป็ นสื่ อที่ มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อผูท้ ี่ได้รับชมสามารถใช้งานได้จริ ง
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
4.1 ข้อเสนอแนะด้านการนาเสนอเนื้อหากฎหมายลิขสิ ทธิ์
1) การใช้คาศัพท์บางคาดูเป็ นทางการและเคร่ งเครี ยดไป เช่นคาว่าสื่ อปฏิสัมพันธ์ เป็ นต้น ทาให้คนฟั ง
รู ้สึกว่าสิ่ งนี้อาจเข้าใจยาก คิดว่าควรใช้คาอื่นที่ดูเป็ นมิตรกับคนดูมากกว่านี้
4.2 ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
1) มีการเลือกใช้กราฟิ กที่ทาให้เนื้อหาดูไม่หนักหรื อยากจนเกินไป
2) รู ปแบบตัวอักษรค่อนข้างอ่านยากสาหรับการอ่านในปริ มาณเยอะ ๆ
3) การออกแบบดี สวย น่าสนใจ
4.3 ข้อเสนอแนะด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive)
1) หากมีปุ่มควบคุมเสี ยงดนตรี กบั เสี ยงบรรยายแยกกันจะทาให้การควบคุมด้านเสี ยงดีข้ นึ หรื ออาจเป็ น
การควบคุมเฉพาะการเปิ ดปิ ดเสี ยงดนตรี เพียงอย่างเดียว หรื อเป็ นปุ่ มเลื่อนระดับความดังแทน
2) มีความสับสนกับการทางานของปุ่ มที่ปรากฏบนสื่ อ
3) หน้าคาแนะนาพอมีปุ่มสัญลักษณ์ (Icon) ต่าง ๆ บนหน้านี้ ทาให้เกิดความสับสนว่าสามารถกดปุ่ มใน
หน้ า นี้ ได้ห รื อ ไม่ อาจจะใช้เป็ นขึ้ น ตัว อัก ษร ตามเสี ย งผู บ้ รรยายไปเลย หรื อ ขึ้ น เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ (Icon), อิ น โฟ
กราฟิ กส์ (Infographics) ที่เกี่ยวข้องกับเสี ยงผูบ้ รรยายแทน
4) ปุ่ มลูกศร ซ้าย-ขวา ที่ ทาให้เข้าใจว่าสื่ อมีระดับความสาคัญของเนื้ อหาแบบเส้นตรง อาจมีการทาให้
ผูใ้ ช้งานรู ้สึกถึงความสาคัญของแต่ละหน้าแตกต่างกัน เช่น หน้าคาแนะนา หน้าเมนูหลัก หน้าเนื้ อหา แต่กลับมีปุ่ม
ลูกศร ซ้าย-ขวา ในทุกหน้าจนสับสนว่าหน้าใดเป็ นหน้าหลักของสื่ อนี้
5) การปฏิสัมพันธ์ในบทเรี ยนระหว่างการเรี ยนเนื้ อหาน่าสนใจ แต่หากจะเพิ่มให้การปฏิสัมพันธ์น้ นั ทา
ให้ผใู ้ ช้งานเกิดการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาไปด้วย หรื อเป็ นการปฏิสัมพันธ์ที่ทาให้ได้เรี ยนรู ้จะดีมากยิง่ ขึ้น (การปฏิสัมพันธ์
บางหน้าเป็ นเพียงการลากวางองค์ประกอบในหน้าเฉย ๆ)
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6) เมื่ อคลิกย้อนกลับไปข้อก่อนหน้า พบว่า ไม่สามารถเปลี่ ยนคาตอบได้ และไม่สามารถกดถัดไปได้
จะต้องกดข้ามแทน
7) กิจกรรมในบทเรี ยนที่มีให้เล่น ถ้าเป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ทดสอบ ทดลองได้ช่วยให้ผูเ้ รี ยนจดจา
และตั้งใจฟังมากขึ้น เช่น จัดเรี ยงลาดับ ถูกผิด เลือกสิ่ งที่ถูกผิด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือและรักษาระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่ งครัด
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่ อ
ไข่ผาเป็ นพืชน้ าที่ได้รับการยอมรับให้เป็ นหนึ่งในอาหารแห่งอนาคต ในกลุ่มพืชโปรตีนทางเลือก ไข่ผาเป็ น
พืชน้ าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เพาะเลี้ ยงได้ง่าย แต่เนื่ องจากเป็ นพื ชที่ผนังเซลล์บาง ท าให้เซลล์ได้รับความ
เสี ยหายง่าย มีผลต่ออายุการเก็บรักษา เน่าเสี ยได้เร็ ว เป็ นข้อจากัดที่สาคัญในการกาหนดสภาวการณ์ตลาดของไข่ผา
สด งานวิจยั นี้ จึงมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาปริ มาณสารต้านอนุ มูลอิส ระ และผลของสภาวะการเก็บรัก ษาต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นไข่ผาสด โดยไข่ผาสดถูกนามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และเปรี ยบเทียบการ
ปนเปื้ อนของจุลินทรี ยใ์ นการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง (25-30 องศาเซลเซียส) และแช่เย็น (3-7 องศาเซลเซียส) เพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณจุลินทรี ยเ์ ทียบกับที่มาตรฐานกาหนด ผลการทดลองพบว่า ไข่ผาสดมีปริ มาณความชื้นร้อย
ละ 97.43 โปรตีนร้อยละ 0.49 และเถ้าร้อยละ 0.43 (โดยน้ าหนักเปี ยก) มีค่าปริ มาณน้ าอิสระ (aw) 0.98 มีปริ มาณฟี
นอลิ ก 379.81 µg GAE/g และสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ 97.29 µg Trolox/g ในการศึ ก ษาการเก็ บ รั ก ษาต่ อปริ ม าณ
จุลินทรี ยข์ องไข่ผาสด พบว่า การเก็บรักษาไข่ผาสดที่อุณหภูมิห้อง มีค่าจุลินทรี ยท์ ี่เกินกว่าที่ค่ามาตรฐานกาหนด
(น้อยกว่า 1 x 106 CFU/g) ในระยะเวลา 1 วัน คือ 1 x 106 CFU/g และการเก็บรักษาไข่ผาสดที่สภาวะแช่เย็น สามารถ
เก็บได้ 3 วัน (3 x 105 CFU/g) จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า ไข่ผาสดหลังจากการเก็บเกี่ยวควรแช่เย็น ทันที เพื่อลด
การเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ แนะนาให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นได้ไม่เกิน 3 วัน ก่อนบริ โภคไข่ผาสดต้องทาความสะอาด
และทาให้สุกก่อนเพื่อทาลายจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นอันตราย
คาสาคัญ: ไข่ผา สารต้านอนุมูลอิสระ จุลินทรี ย ์ การเก็บรักษา
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Abstract
Wolffia is recognized as one of the future foods and as an alternative plant protein, which is a highly
nutritious aquatic plant. Wolffia is easy to cultivate but because it is a plant with a thin cell wall makes cells
easily damaged that affect shelf life rotten quickly. It is an important limitation in determining market conditions
for fresh wolffia. The objective of this research is to study the antioxidants activity and the effect of storage
conditions on changes in microbial content in fresh wolffia. Wolffia was analyzed for the chemical composition
and compare the microbial contamination in storage at room temperature (25-30 degrees Celsius) and
refrigeration (3-7 degrees Celsius) to see the change in the number of microorganisms compared to the standards
set. The results showed that the moisture content of wolffia was 97.43%, protein 0.49%, ash 0.43% (wt.), water
content (aw) 0.98, phenolic content 379.81 µg GAE/g and antioxidant 97.29 µg Trolox/g. In a preservation study
on microbial count of fresh wolffia, it was found that the storage of fresh wolffia at room temperature the
microbial exceeded the standard value (less than 1 x 106 CFU/g) during 1 day, 1 x 106 CFU/g, and fresh wolffia
which kept at refrigeration can be stored for 3 days (3 x 105 CFU/g). So, it was concluded that fresh wolffia after
harvesting should be refrigerated immediately in order to reduce the growth of microorganisms and it is
recommended to keep in the refrigerator for no more than 3 days. Before consumption, fresh wolffia must be
cleaned and cooked to destroy harmful microorganisms.
Keyword: Wolffia, Antioxidants, Microbial, Storage
บทนา
ไข่ผา (Wolffia arrhiza (L.) Wimm) จัดอยู่ในวงศ์ Lemnaceae สกุล Wolffia เป็ นพืชน้ าที่ มีดอกขนาดเล็ก
พบได้ตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ลอยอยู่เป็ นกลุ่มตามผิวน้ า ลักษณะรู ปร่ างรี ๆ ค่อนข้างกลม มีขนาดยาวประมาณ 1
มิลลิเมตร ลักษณะต้นจะเป็ นสี เขียวไม่มีราก ไข่ผาคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริ มาณโปรตีนสูงถึงร้อยละ 45.0 ของ
น้ าหนักแห้ง มีโปรตีนสู งกว่าไข่และเนื้ อสัตว์ แต่มีโปรตีนคล้ายกับถัว่ เหลือง อย่างไรก็ตามปริ มาณของโปรตีนใน
ไข่ผาไม่คงที่ ข้ ึนอยู่กบั แหล่งน้ าที่ อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมคือธาตุอาหารและความเข้มแสง (ประโชติ, 2544)
และไข่ผามีกรดอะมิโนจาเป็ นในปริ มาณสู ง นอกจากนี้ ไข่ผายังมีคลอโรฟิ ลล์ซ่ ึ งเป็ นสารสี เขียวที่พบในพืชใช้ทา
หน้าที่ ใ นการสั งเคราะห์ แสง โครงสร้า งมี ล ัก ษณะเป็ น Cyclic tetrapyrolle ที่ ค ล้ายคลึ งกับ ฮี ม (Heme) ที่ อยู่ใ น
ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในเลือด มีรายงานการวิจยั ถึงฤทธิ์เภสัชของไข่ผา เช่น ฤทธิ์
ต้านอนุ มู ลอิสระ รักษาอาการท้องผู ก ฤทธิ์ ต้านการติ ดเชื้ อ ช่ วยปรับ สภาพร่ างกายให้เป็ นด่ างในคนที่ มี สภาวะ
เครี ยดหรื อร่ างกายมีความเป็ นกรดจากอาหาร และช่วยรักษาภาวะซี ดในคนที่เป็ นโรคโลหิ ตจาง เป็ นต้น (พิพฒั น์
พงษ์และคณะ, 2553) ผูว้ ิจยั จึงเห็นควรให้สนับสนุ นส่ งเสริ มการผลิตและบริ โภคให้แพร่ หลายมากขึ้น อย่างไรก็
2409

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ตามถึ ง แม้ ไ ข่ ผ าจะมี คุ ณ ค่ า ท างโภชน าการสู ง แต่ ย ั ง มี การบริ โภคไข่ ผ าเฉพ าะภาคเห นื อและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือเท่านั้น ยังไม่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มากนัก ทั้งนี้เพราะปัจจัยข้อจากัดของไข่ผาสด
ถ้าไม่เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะส่ งผลให้เกิดการเน่าเสี ยหายได้ง่าย ซึ่งหากไข่ผาได้รับการศึกษาวิจยั และ
พัฒ นาเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี อายุก ารเก็ บ รั ก ษายาวนานขึ้ น เก็ บ รั ก ษาง่าย และคงคุ ณ ค่ าทางโภชนาการสู ง ไข่ ผ ามี
แนวโน้มและศักยภาพสู งที่รองรับเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพในอนาคต และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคสามารถบริ โภค
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และยังสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพให้สอดคล้องกับกระแสผูบ้ ริ โภคใน
ปัจจุบนั ได้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาไข่ผาซึ่งเป็ นผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรที่
เพาะเลี้ ยงไข่ผาในชุ มชนเขาพระ ตาบลเขาพระ อาเภอเมื องนครนายก จังหวัดนครนายก อี กทั้งเกษตรกรมี ความ
ประสงค์ตอ้ งการทราบระยะการเก็บรักษาและคุณค่าทางโภชนาการ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเห็นถึงความสาคัญของไข่ผาและ
เพื่อศึกษาสภาวะในการเก็บรักษาแบบง่าย ๆ ให้ปลอดภัยจากจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคและศึกษาปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของไข่ผา เพื่อตอบโจทย์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคให้มีความ
มัน่ ใจในการบริ โภคไข่ผา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการต้มและนึ่งในระยะเวลาที่แตกต่างกันต่อปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของไข่ผา
2. เพื่อศึกษาสภาวะการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นไข่ผา
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
นาไข่ผาที่ ได้รับ มาจากชุ มชนตาบลเขาพระ จังหวัดนครนายก มาล้างทาความสะอาดด้วยน้ าแล้วนาไป
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบื้ องต้นของอาหาร (Proximate analysis) ได้แก่ ปริ มาณความชื้ น เถ้า โปรตีน และ
เส้นใย ตามวิธี AOAC (2000) จากนั้น แบ่งไข่ผาออก 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (25-30 องศาเซลเซียส) และการทดลองที่ 2 แช่เย็น (3-7 องศาเซลเซียส) และ
การทดลองที่ 2 แบ่ ง ออกเป็ น 5 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ 1 ไข่ ผ าสดที่ ไ ม่ ผ่ านกระบวนการใด ๆ กลุ่ ม ที่ 2 ไข่ ผ าผ่ า น
กระบวนการต้ม นาน 2 นาที กลุ่มที่ 3 ไข่ผาผ่านกระบวนการต้ม นาน 5 นาที กลุ่มที่ 4 ไข่ผาผ่านกระบวนการนึ่ ง
นาน 20 นาที และกลุ่มที่ 5 ไข่ผาผ่านกระบวนการนึ่ง นาน 30 นาที
การวิเคราะห์ ปริมาณฟี นอลิก (Folin – ciocalteu method)
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การวิเคราะห์ปริ มาณฟี นอลิกดัดแปลงวิธีมาจาก Kähkönen และคณะ (1999) เติมสารละลาย folin-ciocalteu
reagent ความเข้ม ข้น 0.2 M ปริ ม าตร 10 ml โดยปรั บ ปริ ม าตรด้ว ยน้ า กลั่น ให้ ค รบ 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร และเตรี ย ม
สารละลาย 7.5 % Na2CO3 ปริ มาตร 100 ml โดยใช้กรดแกลลิก (Gallic acid: GA) เป็ นสารละลายมาตรฐานที่ความ
เข้มข้น 100 µg/ml นามาเจือจางให้มีความเข้มข้นในช่วง 0-100 µg/ml จากนั้นปิ เปตสารสกัด จานวน 0.5 ml ลงใน
หลอดทดลอง แล้วเติม folin-ciocalteu reagent 2.5 ml และเขย่าให้เข้ากันเติมสารละลาย Na2CO3 2.0 ml เขย่าให้เข้า
กันด้วยเครื่ อง Vortex mixer ตั้งทิ้งไว้ในความมืดที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 60 นาที และวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 765 nm ด้วยเครื่ องสเปกโตมิเตอร์ และหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกจากกราฟมาตรฐาน GA ในหน่วย µg
GAE/g ของน้ าหนักตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี DPPH radical-scavenging activity
วิธีการวิเคราะห์การต้านอนุ มู ลอิ สระ DPPH ดัดแปลงวิธีก ารจาก Zhang et al. (2007) เตรี ยมสารละลาย
DPPH เข้มข้น 0.1 µM ในเอทานอลแล้วปรับปริ มาตรให้ครบ 250 ml จากนั้นเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน Trolox
ความเข้มข้น 500 µg/ml แล้วนามาเจือจางให้มีความเข้มข้นในช่วง 0-10 µg/ml โดยปิ เปตสารสารสกัด จานวน 1.0
ml ลงในหลอดทดลองแล้วเติม DPPH 1.0 ml และเขย่าให้เข้ากัน ด้วยเครื่ อง Vortex mixer ตั้งทิ้ งไว้ในความมื ดที่
อุณหภูมิห้องเวลา 10 นาที และนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm แสดงความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH ของตัวอย่างในรู ปความเข้มข้นของ Trolox (µg Trolox/g) ของน้ าหนักตัวอย่าง
การวิเคราะห์ คุณภาพทางจุลนิ ทรีย์ท้งั หมด
เตรี ยมตัวอย่าง 25 กรัม มาผสมกับ 225 มิลลิลิตร ของ 0.1% peptone (ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ) นามาผสม
ให้เข้ากันด้วย Stomacher จากนั้นนามาเจือจางที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ด้วย 0.1% peptone (ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ)
น ามา Spread บนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ Plate Count Agar (PCA) น าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 48
ชัว่ โมง นับโคโลนีที่เจริ ญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อและนามาเข้าสมการ
หน่วย CFU/ml = จานวนโคโลนี/(ลาดับเจือจาง x ปริ มาตรที่ลงเพลท)

(1)

การวัด ค่ า สี วิ เคราะห์ ค่ า สี ต ามระบบ CIE (L*, a*, b*) ด้ว ยเครื่ อ งวัด สี (Color Meter Chroma, CR200,
Company, City/Province, Japan) กาหนดให้ค่า L* คือ ค่าความสว่าง a* คือ ค่าความเป็ นสี แดงหรื อสี เขียว b* คือ ค่า
ความเป็ นสี เหลืองหรื อสี น้ าเงิน
การวัดค่ากิจกรรมของน้ าตัวอย่าง (Water activity; aw) ด้วยเครื่ อง Water Activity Meter
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ วางแผนการทดลองสุ่ มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance: ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติดว้ ยวิธี Duncan,
s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ผลการศึกษาและอธิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของอาหาร (Proximate analysis) ได้แก่ ปริ มาณความชื้น
เถ้า โปรตีน และเส้นใย ตามวิธี AOAC (2000) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของอาหาร (Proximate analysis) ของไข่ผาสด
ปริ มาณความชื้น (%)
97.43 + 0.02

โปรตีน

เถ้า (โดยน้ าหนักเปี ยก)

ค่าปริ มาณน้ าอิสระ

(%)

(%)

(aw)

0.49 + 0.03

0.43 + 0.03

0.98 + 0.004

การวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกในตัวอย่างไข่ผาได้คานวณจากกราฟมาตรฐานของสารละลาย
กรดแกลลิก (y = 0.0256x + 0.1097 R2 = 0.9919) ดังรู ปที่ 1 และการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ได้จากกราฟของสารละลายมาตรฐาน Trolox (y = -0.0483x + 0.5627 R2 = 0.993) ดังรู ปที่ 2 จากผลการวิเคราะห์
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกของไข่ผาสดที่ผ่านกระบวนการต้มและนึ่ งเปรี ยบเที ยบกับไข่ผาสด (ชุดควบคุม )
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P≤0.05 โดยไข่ผาสด มีปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิกสูงที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 379.81 µg GAE/g รองลงมาคือไข่ผาที่ผ่านกระบวนการต้ม เวลา 2 นาที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 377.28 µg GAE/g
และไข่ผาที่ผา่ นกระบวนการต้ม เวลา 5 นาที มีปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิกต่าที่สุด 160.77 µg GAE/g สาหรับ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P≤0.05 ซึ่งไข่ผาสดมี
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.29 µg Trolox/g รองลงมา คือ ไข่ผาสดที่ผ่าน
กระบวนการนึ่ง เวลา นาที 20 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.23 µg Trolox/g และไข่ผาสดที่ผ่านกระบวนการนึ่ง เวลา นาที 30
มีความสามารถในการต้านอนุ มูลอิ สระต่าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.52 µg Trolox/g (ดังแสดงในตารางที่ 5) จาก
การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นไข่ผาสด
พบว่า มีสารประกอบฟี นอกลิกที่ มีคุณสมบัติสามารถต้านสารอนุ มูลอิสระที่ เป็ นสาเหตุของโรคต่าง ๆ และเป็ น
ต้นเหตุของความเสื่ อมของเซลล์ในร่ างกายของมนุ ษย์ และการศึกษานี้ ได้ทดสอบผลของความร้อนและระยะเวลา
ต่อสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่า หลังการใช้ความร้อนด้วยการต้มและนึ่งในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์
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สารประกอบฟี นอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ไข่ผามีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกลดลง
หลังจากการต้มในระยะเวลา 2 และ 5 นาที สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณลิตา และคณะ, 2564 ได้ศึกษาปริ มาณฟี นอลิ
กรวมของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย เห็ดหอมและเห็ดฟางและการสู ญเสี ยฟี นอลิกรวมเมื่อผ่านกระบวนการต้ม พบว่า
เห็ ด เยื่อ ไผ่ ส ายพัน ธุ์ ไ ทย เห็ ดหอมและเห็ ด ฟางก่ อ นและหลัง ผ่ านกระบวนการต้ม เห็ ด ทุ ก ชนิ ด มี ป ริ ม าณสาร
สารประกอบฟี นอลิกรวมลดลงหลังจากการต้มในระยะเวลา 5 และ10 นาที แต่อย่างไรก็ตามในไข่ผาที่ผ่านการนึ่ ง
ในระยะเวลา 20 และ 30 นาที กลับมีแนวโน้มที่จะมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็ นว่าความ
ร้อนและระยะเวลาในการนึ่ งมีผลต่อปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของภา
วดี และคณะ 2015 ได้ศึกษาผลของการต้มต่อฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระในเห็ดออริ น จิ เห็ดหู หนู ดา เห็ ดนางฟ้ า และ
เห็ดหอม พบว่า การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดออริ นจิเมื่อผ่านกระบวนการต้มกลับมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กนั ระหว่างสารประกอบฟี นอลิกที่มีผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระ เพราะว่าสารประกอบ ฟี นอลิกเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการให้อะตอมไฮโดรเจนที่
หยุดปฏิ กิ ริยาออกซิ เดชั่นของอนุ มู ลอิ ส ระได้ (บุหรั น, 2556) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Nascimento et al.
(2013) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบถัว่ ดาวอินคา พบว่า มีความสามารถในการต้านเซลล์มะเร็ งและมี
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้ ดังแสดงในตารางที่ 3

รู ปที่ 1 กราฟมาตรฐานของสารละลาย GA
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รู ปที่ 2 กราฟมาตรฐานของสารละลาย Trolox
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
DPPH ของสารสกัดจากไข่ผา
สิ่งทดลอง
ปริมาณสารประกอบฟี นอลิก
ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ
(µg GAE/g)
DPPH (µg Trolox/g)
ไข่ผาสด
379.81a+17.48
97.29a+1.99
ไข่ผาสด ต้ม 2 นาที
377.28a+6.25
86.02b+1.03
ไข่ผาสด ต้ม 5 นาที
160.77c+1.95
85.36b+1.08
ไข่ผาสด นึ่ง 20 นาที
268.14b+8.79
88.23b+0.73
ไข่ผาสด นึ่ง 30 นาที
369.90a+5.59
84.52b+4.78
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ เหมือนกันกากับในแนวคอลัมน์บ่งชี้ ว่าค่าเฉลี่ยที่แสดงมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
(P≤0.05)
จากผลการวิเคราะห์ค่ากิจกรรมของน้ า (aw) พบว่า ไข่ผาสด (ชุดควบคุม) ไข่ผาสดที่ผ่านกระบวนการต้ม
เวลา 2 และ 5 นาที และไข่ผาสดผ่านกระบวนการนึ่ง เวลา 20 นาที ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05)
และค่าสี ของไข่ผา พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยไข่ผาสด ไข่ผาสดที่ผ่านกระบวนการต้ม เวลา 2 และ 5 นาที และไข่ผา
สดผ่านกระบวนการนึ่ง เวลา 20 และ 30 นาที มีค่าความสว่าง (L*) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.66, 18.09, 17.74, 16.11 และ
16.07 ตามลาดับ และมีค่าความเป็ นสี แดง (a*) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -3.39, -2.78, -2.54, -0.19 และ 0.45 ตามลาดับ และค่า
ความเป็ นสี เหลือง (b*) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.74, 10.02, 9.91, 7.54 และ 7.30 ตามลาดับ จากผลการวิจยั พบว่าไข่ผาสด
ที่ผ่านกระบวนการต้มและนึ่ งมี การเปลี่ ยนแปลงสี จากสี เขียวไปเป็ นสี เหลื องหรื อสี เข้มขึ้น สอดคล้องกับ Rocha et al.
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(1993) พบว่า สารสี เขี ย วหรื อ คลอโรฟิ ลล์ (Chlorophyll) ในผัก ถู ก ท าลายในระหว่างการท าแห้ งและเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันกับการลวกทาให้สีของผักเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี เหลืองหรื อสี แดง เนื่องจากโครงสร้าง
คลอโรฟิ ลล์ (Chlorophyll) ที่ บ ดบังแคโรที นอยด์ (Carotenoid) ถู ก ท าลายจนกระทั่งมี ป ริ ม าณลดลง ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่ากิจกรรมของน้ า (aw) และค่าสี ของไข่ผา
สิ่ งทดลอง
ค่ากิจกรรม
ค่าสี
ของน้ า (aw)
L*
a*
b*
ไข่ผาสด
0.997b
22.66a
-3.39a
14.74a
ไข่ผาสด ต้ม 2 นาที
0.987b
18.09b
-2.78d
10.02b
ไข่ผาสด ต้ม 5 นาที
0.989b
17.74b
-2.54c
9.91b
ไข่ผาสด นึ่ง 20 นาที
0.990b
16.11c
-0.19b
7.54c
ไข่ผาสด นึ่ง 30 นาที
0.996a
16.07c
0.45a
7.30c
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ เหมือนกันกากับในแนวคอลัมน์บ่งชี้ ว่าค่าเฉลี่ยที่แสดงมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
(P≤0.05)
จากผลการวิจยั เรื่ องการศึกษาสารต้านอนุ มูลอิสระและผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นไข่ผาสด เพื่อทดลองเปรี ยบเทียบวิธีการเก็บรักษาไข่ผาสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและแช่เย็น
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงปริ มาณจุลินทรี ยเ์ ทียบกับที่มาตรฐานกาหนด ผลการทดลอง พบว่า ไข่ ผาสดที่อุณหภูมิห้อง
ในระยะเวลา 1 วัน มีค่าจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดมีค่าเท่ากับ 1 x 106 CFU/g ซึ่ งค่าจุลินทรี ยต์ ามมาตรฐานกาหนดต้องน้อย
กว่า 1 x 106 CFU/g และการเก็บรักษาไข่ผาสดที่สภาวะแช่เย็น สามารถเก็บได้ 3 วัน (3 x 105 CFU/g) จากผลการ
ทดลองสรุ ปได้ว่า ไข่ผาสดหลังจากการเก็บเกี่ยวควรแช่เย็นทันที เพื่อลดการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ ข้อแนะนาให้
เก็บไว้ในตูเ้ ย็นได้ไม่เกินวัน ก่อนบริ โภคไข่ผาสดต้องทาความสะอาดและทาให้สุกก่อนเพื่อทาลายจุลิน 3ทรี ยท์ ี่เป็ น
อันตราย (ดังแสดงในตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ยข์ องไข่ผาสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและแช่เย็น
ระยะเวลาการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง
แช่ เย็น
(วัน)
CFU/ml
CFU/ml
0
5.0x104
1
1.0x106
6.0x104
2
8.0x1010
1.0x105
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ระยะเวลาการเก็บรักษา
(วัน)
3
4
5

ที่อุณหภูมิห้อง
CFU/ml
-

แช่ เย็น
CFU/ml
3.0x105
4.2x106
3.5x107

สรุปผล
การศึกษาในครั้งนี้พบว่าไข่ผาสดและไข่ผาเมื่อผ่านกระบวนการให้ความร้อนด้วยวิธีการต้มและนึ่ ง พบว่า มีปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกรวมสู ง โดยการต้มเป็ นระยะเวลา 2 นาที และการนึ่ งเป็ นเวลา 30 นาที นอกจากนี้ ไข่ผาสด
หลังจากการเก็บเกี่ยวควรทาความสะอาดแล้วแช่เย็นทันที เพื่อลดการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ท์ ี่เป็ นอันตรายต่อ
ผูบ้ ริ โภค และควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็นได้ไม่เกิน 3 วัน และก่อนบริ โภคไข่ผาสดต้องทาความสะอาดอีกครั้งและทาให้สุก
ก่อนเพื่อทาลายจุ ลินทรี ยท์ ี่ เป็ นอันตราย และผลการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นข้อมูลพื้ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มสนับสนุ น
ชุมชนตาบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ได้เห็นคุณค่าทางโภชนาการและศักยภาพของไข่ผาที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็ นอาหารสุขภาพและนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ให้การสนับสนุนเครื่ องมือ
และสถานที่ทาการศึกษาวิจยั และขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงไขผา ตาบลเขาพระ อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก และขอขอบคุณ ดร.ลลิตา ศิริวฒั นานนท์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร ลาภส่ งผล ที่ป รึ กษา
งานวิจยั เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
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รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ 12th RMUTNC
สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
1
ผศ.ดร.พนิดา
2
ดร.ณัฎฐกิตติ์
3
ผศ.ดร.อิศรา
4
ดร.หวานใจ
5
ผศ.ดร.สังวร
6
ผศ.ดร.ประนอม
7
ดร.มหาชาติ
8
ผศ.ดร.เมธี
9
ดร.สุกญั ญา
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ผศ.ดร.ปริ ญญา
11
ดร.กัลยาณี
12
รศ.ดร.พิมพ์นภัส
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ดร.ธิดารัตน์
14
ผศ.ดร.ปิ ยนันท์
15
ผศ.ดร.สุพิศ
16
รศ.ดร.พิมลพรรณ
17
ดร.ธัญญาภรณ์
18
ผศ.ดร. ฐิตาภา
19
ดร.ธวัชชัย
20
ผศ.ดร.เอกรัฐ
21
ผศ.ดร.ริ นรดี
22
ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์
23
รศ.ดร.จิรวัฒน์
24
ผศ.ดร.ต้องลักษณ์
25
ดร.ธนะรัตน์
26
ผศ.ดร.รสริ น

สมประจบ
เอี่ยมสมบูรณ์
ศิรมณีรัตน์
หลาพรม
จันทรกร
พันธ์ไสว
อินทโชติ
พิกุลทอง
บุญศรี
มีสุข
เจริ ญช่างนุชมี
ภูมิกิตติพิชญ์พิชญ์
กุลณัฐรวงศ์
ปานนิ่มวิภาหัสน์
บุญลาภ
เพชรสมบัติ
บุญยัง
สิ นธุรัตน์
ใจศิริ
หล่อพิเชียร
ปาปะใน
พสิ ษฐ์ภคกุล
เพชรรัตน์
บุญธรรม
ธนากิจเจริ ญสุข
เจิมไธสง
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ผศ.ดร.นิศากร
ดร.ชิษยรัสย์
ผศ.ดร.รวีพร
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ผศ.ดร.ทัตเทพ
ดร.ธีระวัฒน์

ปาปัดถา
กุสินยารังสิ ทธิ์
ไพบูลย์สิน
ศิริไปล์
จรู ญพันธ์เกษม
เทียบจัตุรัส
ศรี ฟ้า
ชูสิทธิ์
กี่อาริ โย
นันทศิริพล
ฉิรินงั
คาพิมพ์
อมาตยกุล
คมเฉียบ
เศวตนันทน์
ปิ นตา
ณระนอง
ชูบวั
ฮกทา
ยิม้ ประเสริ ฐ
วุฒิกนกกาญจน์
อาจปรุ
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ดร.พิมพรรณ
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ผศ.ดร.ปาลิดา
3
ผศ.ดร.นันท์ชนก
4
ผศ.ดร.อินทิรา
5
ผศ.ดร.ศริ นญา
6
ดร.พีรพงศ์
7
ผศ.ดร.นวพร
8
น.สพ.สิ นสมุทร
9
อาจารย์เยาวรัตน์
10
ผศ.ดร.พราวมาส
11
ดร.ศุภมาศ
12
ผศ.น.สพ.การันต์
13
ดร.พันทิพา
14
ผศ.ดร.ธนภพ
15
ดร.กิติยา
16
ดร.วิจิตรา
17
รศ.ดร.วรวุฒิ
18
รศ.สุแพรวพันธ์
19
ผศ.ดร.ปรี ดา
20
ผศ.ดร.ศิรินาถ
21
ผศ.ดร.เสน่ห์
22
ดร.กิตติชนม์
23
ผศ.ดร.สายใจ
24
ผศ.อุไรวรรณ
25
ผศ.วัฒนา
26
ดร.นิอร
27
ผศ.ดร.กิตติภูมิ
28
รศ.ดร.สุชาดา

พิมลรัตน์
ตั้งอนุรัตน์
นันทะไชย
ลิจนั ทร์พร
สังขสัญญา
งามนิคม
ลาภส่งผล
แซ่โง้ว
วงศ์ศรี สกุลแก้ว
เจริ ญรักษ์
ศรี วงศ์พุก
ชีพนุรัตน์
ลิ้มสงวน
โสตรโยม
สุเหม
ปล้องบรรจง
เกิดปราง
โลหะลักษณาเดช
ภูมี
ศรี อ่อนนวล
รักเกื้อ
อุเทนะพันธุ์
แก้วอ่อน
วัฒนกุล
วัฒนกุล
จิรพงศธรกุล
ศุภลักษณ์ปัญญา
บุญเลิศนิรันดร์
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ผศ.ดร.ละอองศรี
ผศ.ดร.ไกรสิ ทธิ
ผศ.ดร.เบญญา
ผศ.ดร.กฤติมา
ผศ.ดร.ชุติมา
ผศ.ดร.อโนทัย
รศ.น.สพ.ดร.ชานาญวิทย์

ศิริเกษร
วสุเพ็ญ
แสนมหายักษ์
กษมาวุฒิ
ถนอมสิ ทธิ์
วิงสระน้อย
พรมโคตร

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
1 รศ.ดร.ปัญญา
มินยง
2 ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์
เศวตเมธิกุล
3 ผศ.ดร.เอกรัฐ
หล่อพิเชียร
4 ผศ.ดร.จิรพงษ์
จิตตะโคตร์
5 ผศ.ดร.ยุทธชัย
ศิลปวิจารณ์
6 ผศ.ดร.อัครวุฒิ
ปรมะปุญญา
7 ผศ.ดร.สุรชาติ
จันทรชิต
8 ผศ.จักรี
รัศมีฉาย
9 ดร.ธัญญาภรณ์
บุญยัง
10 รศ.ดร.สุนนั
ปานสาคร
11 ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์
ประสาทแก้ว
12 ผศ.ดร.สุเมธ
เทศกุล
13 ผศ.ดร.ผกามาศ
ชูสิทธิ์
14 ผศ.ดร.รุ่ งอรุ ณ
พรเจริ ญ
15 ผศ.ดร.กัลทิมา
เชาว์ชาญชัยกุล
16 ผศ.ดร.วิไลวรรณ
ลีนะกุล
17 ผศ.ดร.ปฏิภาณ
ถิ่นพระบาท
18 ดร.ขนิษฐา
ดีสุบิน
19 ดร.อัมภาภรณ์
พีรวณิชกุล
20 ดร.ชัชวาล
ศรี ภกั ดี
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ดร.ธิดาวรร
ดร.ประกอบ
ดร.ณทพร
ดร.กฤษณ์
รศ.ดร.จิระพล
ผศ.ดร.กชศร
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
ผศ.ดร.วิศิษฐ์
ผศ.ดร.เอกสิ ทธิ์
ผศ.ดร.สิ ริชยั
ผศ.ดร.ไชยณรงค์
ดร.นิวฒั น์
ดร.ภูวดล
ดร.ณิชาณัช
ดร.ชัยพิชิต
ดร.จิราพร
ผศ.ชัชฎาพร
ผศ.วรรณพร
ผศ.หฤทัย
ผศ.สุบงกช
รศ.สุรสิ ทธิ์
รศ.ดร.จารุ วฒั น์
ผศ.ดร.สุชาติ
ผศ.วรพงค์
ผศ.ดร.นันทชัย
ผศ.ดร.ชลัท
ผศ.ดร.พิทกั ษ์
ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์
ผศ.ดร.อาคม

คล้ายศรี
ชาติภุกต์
จินดาประเสริ ฐ
อภิญญาวิศิษฐ์
กลิ่นบุญ
หัสโรค์
สุวรรณภูมิ
ลีลาผาติกุล
นุกูลเจริ ญลาภ
จิรวงศ์นุสรณ์
กิตติญาณปัญญา
สุขสาม
โพธิ์แดง
เกศมุกดา
คาพิมพ์
เกียรติวุฒิอมร
ปุกแก้ว
ทีเก่ง
อาษากิจ
โตไพบูลย์
ระวังวงศ์
เจริ ญจิต
จันทรมณีย ์
บุญช่วยแทน
ชูศิลป์
ทิพากรเกียรติ
บุญนุ่น
อารี ยก์ ุล
ลักษณะสกุล
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ดร.ณัฐพล
ผศ.เพื่อชาติ
ดร.สุธิดา
ดร.ภาณุวฒั น์
ดร.ณัฎฐ์
ดร.บัญชา
ดร.สุนทรี
ดร.นิรันดร์
ดร.ปิ ยชาติ
รศ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ์
รศ.ดร.บัณฑิต
รศ.ดร.กาณฑ์
ผศ.ดร.สุรัตน์
ผศ.ดร.จิตติวฒั น์
ผศ.ดร.ปรี ชา
ผศ.ดร.อิทธิพล
ผศ.ดร.รัฐพล
ผศ.ดร.จักษดา
ผศ.ดร.พินิจ

แก้วทอง
สุขเรื อน
พิทกั ษ์วินยั
จันทร์มาก
สิ ริวรรธนานนท์
พุทธากูล
ชาวเวียง
วัชโรดม
ธาตรี นรานนท์
ธรรมโชติ
กฤตาคม
เกิดชื่น
วรรณศรี
นิธิกาญจนธาร
ขันติโกมล
วรพันธ์
สมนา
ธารงวุฒิ
ศรี ธร

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
1 ผศ.จุฬาภรณ์
ศรี เมืองไหม
2 รศ.ดร.ไชยพจน์
หวลมานพ
3 ผศ.ดร.บุญเรื อง
สมประจบ
4 ผศ.ดร.รุ่ งนภา
สุวรรณศรี
5 ศ.ดร.ปานฉัตท์
อินทร์คง
6 รศ. ดร.กิตติศกั ดิ์
อริ ยะเครื อ
7 ผศ.ดร.ประชา
พิจกั ขณา
8 ผศ.ดร.สาธิต
เหล่าวัฒนพงษ์
2423

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์
ผศ.กฤตพร
ผศ.อัชชา
ดร.สุวดี
ดร.นุจรี
ดร.มธุรส
ดร.ทวีศกั ดิ์
ดร.เกษม
ผศ.ดร.นฤมล
ผศ.ดร.ฉันทมน
ผศ.ดร.ฐปณี
ผศ.ดร.พรพิมล
ดร.ขวัญรัตน์
ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์
ดร.ทัชชญา
ผศ.ดร.นิตยา
ผศ.ดร.เมธ์วดี
ผศ.อลงกรณ์
ผศ.วิศณี
ผศ.เด่น
ผศ.ยอดศักดิ์

พิจกั ขณา
ชูเส้ง
หัทยานานนท์
ประดับ
บุรีรัตน์
เวียงสี มา
สาสงเคราะห์
มานะรุ่ งวิทย์
ศิลปชัยศรี
โพธิพิทกั ษ์
รัตนถาวร
ศักดา
จินดา
น้อยเสงี่ยม
สังขะกูล
พัดเกาะ
พยัฆประโคน
ถนิมกาญจน์
ไชยรักษ์
รักซ้อน
ประชาราษฎร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รศ.ดร.ปณิศา
รศ.ดร.กล้าหาญ
รศ.ดร.นภาพร
รศ.วสันต์
ผศ.ดร.สุรมงคล
ผศ.ดร.มะดาโอะ
ผศ.ดร.ดวงพร
ผศ.ดร.ดารงค์พล
ผศ.ดร.ณชญาภัส
ดร.กฤษดา
ดร.ธัญวรัตน์
รศ.กฤติยา
ผศ.ดร.สันติกร
ผศ.ดร.ปิ ยฉัตร
ผศ.ดร.กนกพร
ผศ.ดร.ณัทณรงค์
ผศ.ดร.สุภาพร
ผศ.ดร.สลิตตา
ดร.ดลยา
ดร.รุ จิกาญจน์
ดร.สิ นิทรา
ผศ.ดร.กุสุมา
ดร.ฐิติมา
ดร.รังสรรค์
ดร.สุคนธ์ทิพย์
ดร.กัตตกมล
รศ.ดร.สุรีรัตน์
ผศ.ดร.อนงค์

มีจินดา
ณน่าน
นิลาภรณ์กุล
กันอ่า
นิ่มจิตต์
สุหลง
พุทธวงค์
วิโรจน์ธรรม
รอดประยูร
เชียรวัฒนสุข
สุวรรณะ
ร่ างสม
ภมรปฐมกุล
บูระวัฒน์
ชัยประสิ ทธิ์
จตุรัส
คูพิมาย
สาริ บุตร
จาตุรงคกุล
สานนท์
สุขสวัสดิ์
ดาพิทกั ษ์
พูลเพชร
สุวรรณหงส์
วงศ์พนั ธ์
พิศแลงาม
อินทร์หม้อ
ไต่วลั ย์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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29
30
31
32
33
34

ผศ.ดร.วีรวัลย์
ดร.รักเกียรติ
ผศ.ดร.สมใจ
ผศ.ดร.สุมินทร
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์
ผศ.ดร.ชลีนุช

ปิ่ นชุมพลแสง
โรจน์กญั ญาพร
บุญหมื่นไวย
เบ้าธรรม
ปิ่ นรัตนานนท์
คนซื่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
1
รศ.ดร.วิยดา
คาเอม
2
ดร.ศิริลกั ษณ์
สุรินทร์
3
ผศ.ดร.เนตรนภิส
แก้วช่วย
4
ผศ.ดร.กมลรัตน์
สมบุตร
5
ดร.ปพนพัชร์
ภัทรฐิติวสั ส์
6
ดร.สุรชัย
เตชะเอ้ย
7
ผศ.นริ นทร์ทร
พันธ์สวัสดิ์
8
ผศ.จุฑาภรณ์
ขวัญสังข์
9
ดร.ศิปภา
ภุมมารักษ์
10
ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์
ไชยสังข์
11
ผศ.ดร.วรวิทย์
จันทร์สุวรรณ
12
ผศ.ดร.ยุพาพิน
อติกานต์กุล
13
ดร.ไพรัตน์
ปุญญาเจริ ญนนท์
14
ดร.อานาจ
ชินพงษ์พานิช
15
ผศ.ดร.ไชยยันต์
โอรส
16
ดร.จารุ พฒั น์
กาญจนรงค์
17
ดร.ปิ่ นอนงค์
ธนิกกุล
18
ผศ.ดร.ธเนศวร
นวลใย
19
ผศ.ดร.นิวฒั น์
มูเก็ม
20
ผศ.ดร.กชศร
หัสโรค์
21
ผศ.ดร.เบญจมาส
ไชยลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference”
“๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ผศ.ดร.ฌานิกา
ผศ.ดร.ลักษมี
ดร.น้ าอ้อย
ผศ.ดร.อเนก
ผศ.ดร.ชื่นสุมณ
ดร.สุนทรา
ดร.เอกชัย
ดร.วิชนี
ผศ.ประภาส
ผศ.ดร.ณัฏฐ์คณิน
ผศ.ดร.ภราดร
ผศ.ดร.ภาณุวฒั น์
ดร.วาสนา
รศ.ดร.อาทิตย์
ผศ.ดร.เกียรติสุดา
ผศ.ดร.เมืองใจ
ดร.มิ่งกมล
ผศ.ดร.ราตรี
ดร.นฤวัตร
ผศ.ดร.ปราณี
ผศ.ดร.พนาวัลย์

สาขางานประจาสู่ งานวิจัย
1 รศ.ดร.พิมลพรรณ
2 ผศ.ดร.เมธี
3 ผศ.ดร.นพดล
4 ผศ.ดร.สุกญั ญา
5 ผศ.ดร.รุ่ งอรุ ณ
6 ดร.ขนิษฐา
7 ดร.อัมภาภรณ์

แซ่แง่ชูกลิ่น
วิทยา
ปัญญา
พุทธิเดช
ยิม้ ถิน
เฟื่ องฟุ้ง
มาตวงศ์
มัธยม
กลับนวล
ศุภเมธานนท์
หนูทอง
ไชยเชษฐ์
แผลติตะ
อัศวสุขี
สมนา
อุ่นเรื อน
หงษาวงศ์
พระนคร
ภักดี
ศรี ราช
สุทธิอาภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง

เพชรสมบัติ
พิกุลทอง
พรามณี
แสงเดือน
พรเจริ ญ
ดีสุบิน
พีรวณิชกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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