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คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดขึ้น
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ โดยจัดร่วมกับลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ
ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้าง
เครือข่ ายความร่ว มมือทางวิชาการเพื่อให้เกิด การพั ฒนาผลงานวิ จัย สร้างสรรค์งาน วิ ชาการที่เข้ มแข็ง ยั่งยื น
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยผ่านเวทีนาเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ตลอดจนนักศึกษาสามารถนาผลงานวิจัยไปต่อยอด หรือใช้
ประโยชน์และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้
บทความทุกบทความที่นาเสนอในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ นี้จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองบทความวิจัย (Peer reviews) ก่อนจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความ
ทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
บทความหลั งจากการจั ด ประชุ ม ทางวิชาการดั งกล่ า ว โดยแบ่ งเป็ น ๘ กลุ่ม ดั งนี้ ๑. กลุ่ ม การศึ ก ษา ๒. กลุ่ ม
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ๓. กลุ่ม วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ ๔. กลุ่ มวิ ท ยาการจัด การและการสื่อ สาร ๕. กลุ่ ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ๖. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ๗. กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
และ ๘. กลุ่มอื่นๆ เช่นวิจัยสถาบัน ซึ่งทั้ง ๘ กลุ่ม แบ่งเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการดังกล่าว จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป
ในนามของผู้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการด าเนิ น งานทุ ก ท่ านที่ เ สี ย สละเวลาในการคั ด เลื อ กบทความและด าเนิ น การให้ งาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัยที่นาเสนอและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อให้การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการจัดทารายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ค

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สารบัญ
คานา
สารบัญ
การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของ
นิวัฒน์ คามา
เกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงแม่สลองอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริม น้าทิพย์ กัณทะวงค์
การปลูกพืชผักในโรงเรือน ของโครงการขยายผลโครงการ
หลวง ในอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณ อาผู่ เบเช
ธาตุอาหารในหัวของว่านมหาลาภระยะการออกดอก
การประเมินความเข้มข้นธาตุอาหารในดินและใบของส้ม ไมตรี แก้วทับทิม
โอปูโกที่ปลูกในจังหวัดปัตตานี
ผลการใช้สารทดแทนไขมัน และ สารทดแทนน้าตาล ต่อ กัญญาภัคร์ ปิดตังถาเน
ลักษณะทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสในไอศกรีม
ปราศจากไขมันและน้าตาล
การงอกของเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดแบบพึ่งพา ณมนรัก คาฉัตร
อาศัยในหลอดทดลอง
การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของมันสาปะหลังด้วย
ทศวรรต อะโนราช
กระบวนการหมักแบบ solid state fermentation
ร่วมกับเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 ที่ผลิตเอนไซม์อะ
ไมเลส
เครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและ
วาสนา สิงห์ดวง
ความชื้นด้วยระบบอัตโนมัติ
ความถูกต้องของการจาแนกพื้นที่ปลูกอ้อยระหว่างเทคนิค ศีตลา บัวขาว
การจาแนกแบบละเอียดจุดภาพและการจาแนกแบบ
กากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยในจังหวัดราชบุรเี ป็นสารเติม ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย
แต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของ
กระเบื้องยางปูพื้น
การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย ในช่วง พรพิมล ฉายแสง
ความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์
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เครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
การประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป บ้านสวนแม่ทะ จ.ลาปาง
การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมสาหรับเครื่องมือสลายไฟฟ้า
สถิตแบบไม่ใช้ลมในการพาประจุที่กระบวนการบัดกรีท
รานส์ซีฟเวอร์
การปรับปรุงสายการผลิตอบชุบชิน้ ส่วนโลหะ : กรณีศึกษา
โรงงาน ผลิตรถจักรยานยนต์
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตปลาทิพย์
การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
แม่พิมพ์ต้นแบบ สาหรับงานหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
อย่างยั่งยืนโดยวิธีปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
การเปรียบเทียบระยะเวลา ค่าความร้อน และความ
หนาแน่นพลังงานระหว่างถ่านชาร์กะลามะพร้าวจากเตา
คาร์บอไนซ์ชนิดใหม่ และเตาคาร์บอไนซ์ของเกษตรกร
การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนระบบกาจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์จากกระบวนการผลิตยางมะตอยผสม
ยางพารา
การออกแบบชุดสาธิตแอลอีดีเพื่อการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ควอตซ์ คริสตัล ยู
นิต
การศึกษาการนายางเสื่อมคุณภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
ส่วนผสมคอนกรีตสาหรับฝาท่อระบายน้า
การพัฒนารูปแบบ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจาก
ใบตองแห้ง
การจัดการรถยนต์ที่หมดอายุในประเทศไทย: มุมมองและ
ข้อเสนอแนะเชิงสถาบัน
การยอมรับเทคโนโลยีทสี่ ่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ของธนาคารพาณิชย์อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
ปัจจัยจาแนกการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้านวัสดุ
ก่อสร้างใน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะสํวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู๎ปลูก
กาแฟ อราบิก๎า 2) ระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกร และ 3) ปัจจัยที่มีผลตํอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง
ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเกษตรกร จํานวน 148 ราย โดยใช๎แบบสัมภาษณ์ ทําการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ
พรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอย
ผลการศึกษาพบวําเกษตรกรสองในสามเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 43.28 ปี มากกวําครึ่งไมํได๎เรียนหนังสือ
สมรสแล๎ว อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.82 คน เป็นชาวอาขํา มีรายได๎ของครัวเรือน
เฉลี่ย 295,837.84 บาทตํอปี พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 21.31 ไรํ คําใช๎จํายในการปลูกกาแฟอราบิก๎าเฉลี่ย 3,618.14 บาท
ตํอไรํ ใช๎เงินทุนของตนเอง ได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับกาแฟอราบิก๎าจากเจ๎าหน๎าที่ สํวนใหญํไมํเคยเข๎ารํวมศึกษาดู
งานเกี่ยวกับกาแฟอราบิก๎า และเคยได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกาแฟอราบิก๎าในปีที่ผํานมา มีความรู๎และความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับมาก
ผลการศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎า พบวํา เกษตรกรมีการยอมรับในภาพรวม
ในระดับปานกลาง โดยมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับมากในด๎านการใช๎วิธีเขตกรรม และ
ด๎านการใช๎พันธุ์ต๎านทาน มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลางในด๎านการใช๎ชีววิธี และด๎านการใช๎วิธีกลและ
ฟิสิกส์
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่ พบวําตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกร มี 3 ตัวแปร
ได๎แกํ เพศ การฝึกอบรม และความรู๎ความเข๎าใจ (sig<0.05)
คาสาคัญ: การยอมรับ เทคโนโลยี กาแฟอราบิก๎า
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Abstract
This study was conducted to investigate : 1) socio-economic attributes of the farmers
growing Arabika coffee; 2) a level of the adaptation of Arabika coffee growing technology of the
farmer; and 3) factors effecting the adoption of Arabika coffee growing technology of the farmers.
Data were collected from 148 the farmers growing Arabika coffee in the area of Mae Salong
Highland Development Royal Project.
Results of the study revealed that two-thirds of the respondents were male and 43.28
years old on average. More than one-half of the respondents were Akhas, illiterate, and married.
They had 5.82 family members and yearly household incomes for 295,837.84 baht on average.
They held agricultural land for 21.31 rai and expenses town capital on Arabika coffee growing for
3,618.14 baht per rai on average.The respondents perceived news/information through
agricultural extension workers and they did not join educational trip in the past year. However,
the respondents attended a traning on Arabika coffee growing in the pastgen. They had a high
level of knowledge and understanding about Arabika coffee growing.
Findings showed that as a whole the respondents adopted Arabika coffee growing
technology at a moderate level but a high level in terms of deep cultivation method and
resistant varieties using. They adopted the technology on bio-way and deception/physics
methods, respectively at a moderate level. It was also found that independent variables had a
relationship with dependent variable in term of the adoption of Arabika coffee growing
technology. This included sex, training, and knowledge/understanding (sig<0.05).
Keywords: Adoption, Plantation Technology, Arabica coffee

บทนา
กาแฟเป็นไม๎ยืนต๎นขนาดกลาง ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของโลก กาแฟปลูกกันแพรํหลายในเชิงธุรกิจ
มีเพียง 2 พันธุ์ คือ กาแฟอราบิก๎า และกาแฟโรบัสต๎า การผลิตกาแฟอราบิก๎าในประเทศไทย พบวํา ในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยมีพื้นที่ให๎ผลผลิตกาแฟอราบิก๎าที่ปลูกสํวนใหญํทางภาคเหนือ ทั้งหมด 60,417 ไรํ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 14
ของพื้นที่ให๎ผลผลิตทั้งหมด และมีผลผลิตของกาแฟ จํานวน 8,636 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีกํอนร๎อยละ 8 ของผลผลิต
ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐและเอกชนมีโครงการสํงเสริมให๎ปลูกกาแฟอราบิก๎าเพิ่มในสวนผลไม๎ ปลูกรํวมกับไม๎ยืน
ต๎นและพื้นที่ปุาชุมชน (เริงชัย ตันสุชาติ และคณะ, 2558 : 3)
กาแฟอราบิก๎า เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตและให๎ผลผลิตที่มีคุณภาพดีในพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง (mean sea level) ตั้งแตํ 1,000 เมตรขึ้นไปและมีอากาศหนาวเย็น ดังนั้นจึงปลูกมากทางภาคเหนือของ
ประเทศ ด๎วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทําให๎กาแฟอราบิก๎าได๎รับความนิยมจากกลุํมผู๎บริโภคกาแฟคํอนข๎างมาก เรียก
กันโดยทั่วไปวํา “กาแฟชงสด” (fresh coffee) (กรมวิชาการเกษตร, ระบบออนไลน์ : 2551)
กาแฟอราบิก๎า (Arabica coffee) ถูกนําเข๎ามาปลูกครั้งแรกในฐานะพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแตํ
สมัยอยุธยา (พ.ศ. 2393) โดยปลูกไว๎ที่จังหวัดจันทบุรี พระสารศาสตร์ พลขันธุ์ บันทึกไว๎ ตํอมาในปี พ.ศ. 2500 นาย
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สมบูรณ์ ณ ถลาง อดีตผู๎อํานวยการยาง นําเมล็ดกาแฟอราบิก๎าจากประเทศบราซิลมายังประเทศไทยและขยายผลสูํ
เกษตรกรทางภาคเหนือของประเทศ แตํตํอมาต๎นกาแฟเหลํ านั้นเกิดโรคราสนิม ทําให๎ต๎นโทรมและผลผลิตต่ํ า
เกษตรกรจึงปลํอยให๎สวนกาแฟรกร๎างและเลิกปลูกกัน ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ เสด็จ
พระราชดําเนินทอดพระเนตรต๎นกาแฟที่บ๎านหนองหลํม อินทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ ทรงมีรับสั่งวํา
“พื้นที่บริเวณนี้เหมาะสมที่จะปลูกกาแฟ ที่แตกตํางไปจากกาแฟทางภาคใต๎ ซี่งจะชํวยสร๎างรายได๎ให๎แกํชาวเขา
ทดแทนการปลูกฝิ่นได๎หากมีการ แนะนําสํงเสริมและสอนให๎ชาวเขารู๎จักวิธีจัดการที่ดี ” ปิ่นอนงค์ ปานชื่น (ระบบ
ออนไลน์ : 2550)
กาแฟอราบิก๎า ถือวําเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่สร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่มองข๎าม
ไมํได๎ เพราะจะได๎ราคาสูงหรือต่ํา ขึ้นอยูํกับการจัดการด๎านคุณภาพให๎ได๎ตามมาตรฐานที่ตลาดต๎องการ ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกษตรกรต๎องเข๎าใจหลักการและวิธีการทําคุณภาพผลผลิตให๎ได๎ตามมาตรฐานจะทําแบบวิธีเดิม ๆ ก็ทําให๎การแขํงขัน
ทางด๎านตลาดลดน๎อยลง ประเทศไทยมีตลาดผู๎บริโภคกาแฟที่กําลังขยายตัวอยํางรวดเร็ว โดยเห็นได๎วําอุตสาหกรรม
กาแฟของไทยมีตั้งแตํต๎นน้ําถึงปลายน้ําอยูํในประเทศเดียว เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถชํวยชาวสวนพัฒนาคุณภาพ
กาแฟได๎อยํางตํอเนื่อง เพราะไมํใชํกาแฟทุกล็อดที่ชาวสวนผลิตจะมีคุณภาพดี เนื่องจากกาแฟมีตัวแปรหลายอยํางที่
อาจจะอยูํเหนือการควบคุมของเกษตรกร รวมถึงการขาดการแขํงขันของตลาดกาแฟไทยจากกาแฟตํางประเทศนั้น
ทําให๎ชาวสวนที่ทํากาแฟคุณภาพดีขายได๎ในราคาที่ไมํตํางกับชาวสวนที่ทํากาแฟได๎คุณภาพทั่วไป ทําให๎ไมํเกิด
แรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพ ราคาที่ได๎สูงคือได๎มาจากการมีกําแพงภาษีชํวยไว๎คํอนข๎างมาก ไมํใชํราคาที่ได๎จาก
กาแฟที่มีคุณภาพสมกับราคาและความต๎องการของตลาด นอกจากนี้ การกําหนดอัตราภาษีที่สูงเกินควรเพราะกลัว
วํากาแฟไทยจะมีคุณภาพสู๎กาแฟนอกไมํได๎ สํงผลให๎เกิดการลักลอบนําเข๎ากาแฟจากประเทศเพื่อนบ๎านโดยไมํมีการ
เสียภาษีที่ถูกต๎อง ซึ่งเป็นปัญหาใหญํในวงการกาแฟไทย สิ่งเหลํานี้ไมํได๎เป็นผลดีตํออนาคตกาแฟไทยอยํางแนํนอน
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะสํวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู๎ปลูก
กาแฟอราบิก๎าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง 2) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง และ3) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้น ที่สูงแบบ
โครงการหลวงแมํสลอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะสํวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟอราบิก๎าในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง
2. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง
4. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะของเกษตรกรในเรื่องกาแฟอราบิก๎า จากการสํงเสริมของ
เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง
ผู๎ให๎ข๎อมูลในการวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ คือ
1. เกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟอราบิก๎า 4 หมูํบ๎าน ได๎แกํ บ๎านแมํเต๋อ-แมํจันหลวง บ๎านพนาสรรค์ บ๎านธาตุและ
บ๎านปุาคาสุขใจ โดยมีเกษตรกร 236 คน ผู๎วิจัยใช๎วิธีการคํานวณหาขนาดของกลุํมตัวอยําง ด๎วยความคลาดเคลื่อน
0.05 โดยใช๎สูตร Yamane ได๎ขนาดตัวอยํางเทํากับ 148 คน
2. จํานวนประชากรและกลุํมตัวอยํางของเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟอราบิก๎าในแตํละหมูํบ๎านทั้ง 4 หมูํบ๎าน
โดยทําการ สุํมตัวอยํางเกษตรกรแตํละหมูํบ๎านแบบเป็นสัดสํวนกับประชากร

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์กับเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟอรา
บิก๎าโดย มี 2 ลักษณะ คือ คําถามแบบกําหนดให๎ตอบหรือแบบปลายปิด (close-ended questions) และคําถาม
แบบเปิดโอกาสให๎ผู๎ตอบรํวมแสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด (open-ended questions) โดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องภายใต๎การควบคุมดูแลและให๎คําแนะนําจากผู๎เชี่ยวชาญ ลักษณะของเครื่องมือที่ใช๎
ในการวิจัยได๎แบํงออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1) เพื่อรวบรวมข๎อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ลักษณะพื้นฐานสํวนบุคคล
เศรษฐกิจ และสังคม ตอนที่ 2) ข๎อมูลด๎านการยอมรับเทคโนโลยีการปลู กกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้น ที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง ได๎แกํ วิธีการเขตกรรม ใช๎พันธุ์ต๎านทาน ชีววิธี วิธีกลและฟิสิกส์
เป็นแบบทดสอบในการทดสอบความรู๎ของเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟ ตอนที่ 3) เพื่อรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกั บ การยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง ซึ่งเป็น
การวัดแบบ likert’s scale เมื่อทําการทดสอบความเที่ยงพบวํามีคํา Croubach Alpha เทํากับ 0.84 ซึ่งถือวํามี
ความเที่ยงเพียงพอที่จะนําไปใช๎จริงตํอไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยนําข๎อมูลที่ได๎มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข๎อมูลในแบบสัมภาษณ์จากนั้นนํามา
ถอดรหัส จัดหมวดหมูํและวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสําเร็จรูป ทําการวิเคราะห์สถิติพรรณนา
และการวิเคราะห์การถดถอย

ผลการวิจัย
1) ลักษณะสํวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟอราบิก๎า พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูล(ร๎อยละ
66.89) ไมํเป็นสมาชิกโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง และเป็นสมาชิก คิดเป็นร๎อยละ 33.11 ผู๎ให๎
ข๎อมูลสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 43.28 ปี ระดับการศึกษา พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลมากกวําครึ่งหนึ่งไมํได๎เรียน
หนังสือ ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมีสถานภาพสมรสแล๎ว ผู๎ให๎ข๎อมูลเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกร มีจํานวนสมาชิกใน
ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 5.82 คน ผู๎ ให๎ ข๎ อมู ลสํ วนใหญํ มี ชาติ พั นธุ์ เป็ นชาวอาขํ า ผู๎ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล มี ร ายได๎ ข องครั ว เรื อ นเฉลี่ ย
295,837.84 บาทตํอปี ผู๎ให๎ข๎อมูลเกือบทั้งหมดมีที่ดินเป็นของตนเอง มีจํานวนพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 21.31 ไรํ มี
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คําใช๎จํายในการปลูกกาแฟอราบิก๎าเฉลี่ย 3,618.14 บาทตํอไรํ ใช๎เงินทุนของตนเองในการปลูกกาแฟอราบิก๎า ผู๎ให๎
ข๎อมูลสํวนใหญํได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการปลูกกาแฟ อราบิก๎าจากเจ๎าหน๎าที่ ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํไมํเคยเข๎ารํวม
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก๎าในปีที่ผํานมา ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํเคยได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูก
กาแฟอราบิก๎าในปีที่ผํานมา
2) ความรู๎และความเข๎าใจของเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟอราบิก๎า พบวํา โดยสํวนใหญํมีความรู๎และความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับมาก พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 13.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม
14 คะแนน
3) ระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎า ของเกษตรกร ผู๎ให๎ข๎อมูลมีการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกกาแฟอราบิก๎าในภาพรวมในระดับปานกลาง(คําเฉลี่ย 3.27) เมื่อพิจารณาในรายด๎าน พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลมี
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับมากในด๎านการใช๎วิธีเขตกรรม (คําเฉลี่ย 3.62) และด๎านการใช๎
พันธุ์ต๎านทาน (คําเฉลี่ย 3.58) มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลางในด๎านการใช๎ชีววิธี (คําเฉลี่ย 2.95) และ
ด๎านการใช๎วิธีกลและฟิสิกส์ (คําเฉลี่ย 2.93)
4) ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง โดยการวิเคราะห์การถดถอย พบวํามีตัวแปรอิสระ 7 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยี
ตาราง1 คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร
ACCEP
SEX
AGE
EDU
STA
OCC
MEMBER
INCOME
INFOR
VISIT
TRAINING
KNOW

ACCEP
1
.254**
0.002
0.006
0.945
-0.027
0.746
-0.034
0.679
0.069
0.402
0.087
0.292
0.04
0.628
-0.041
0.623
.346**
0.000
.490**
0.000
-.380**
0.000

SEX

AGE

EDU

STA

OCC

MEMBER

INCOME

INFOR

VISIT

TRAINING

1
-0.125
0.131
0.139
0.093
-0.035
0.673
0.035
0.669
0.029
0.729
-0.057
0.493
0.089
0.282
0.137
0.096
.171*
0.038
-0.153
0.064

1
-.576**
0.000
.259**
0.002
-0.01
0.908
-0.048
0.561
0.003
0.968
-.302**
0.000
-0.139
0.092
-0.009
0.918
0.024
0.774

1
-0.101
0.221
-0.054
0.516
0.063
0.448
0.1
0.228
.233**
0.004
.220**
0.007
0.087
0.291
0.051
0.537

1
.259**
0.001
.234**
0.004
0.068
0.413
-0.132
0.111
-0.065
0.434
-0.102
0.218
0.063
0.448

1
-0.032
0.695
0.033
0.686
-0.054
0.517
0.092
0.266
0.105
0.203
-0.038
0.646

1
.206*
0.012
.226**
0.006
0.043
0.601
0.081
0.331
-0.021
0.796

1
.220**
0.007
0.048
0.563
0.061
0.461
0.06
0.466

1
0.006
0.945
-0.009
0.910
0.136
0.100

1
.443**
0.000
-.209*
0.011

1
-0.139
0.091
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5) ปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะ ของเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟอราบิก๎า พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมีปัญหา
ในเรื่องของแรงงานในการเก็บสิ่งที่เนําเสีย ถอนต๎นที่เป็นโรคตามพื้นดินออกไปทําลาย และปัญหาดินเสื่อมโทรม มี
ปัญหาในเรื่องพันธุ์กาแฟเมื่อปลูกนานๆ ก็ไมํสามารถต๎านทานโรคได๎ มี ปัญหาในเรื่องศัตรูพืชพวกแมลงตํางๆ มีการ
ดื้อยา มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานในการตัดแตํงทรงต๎นที่โทรมเพื่อสร๎างต๎นใหมํ ซึ่งสามารถทําได๎แคํ
บางสํวน

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า พบวํา ผู๎ให๎
ข๎อมูลประมาณสองในสาม (ร๎อยละ 66.89) เป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 77.03 มีอายุเฉลี่ย 43.28 ปี สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 10.77 มีอายุต่ําสุด 23 ปี และอายุสูงสุด 48 ปี มากกวําครึ่งหนึ่งไมํได๎เรียนหนังสือ คิดเป็นร๎อยละ
50.03 มีสถานภาพสมรสแล๎ว คิดเป็นร๎อยละ 89.19 เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร๎อยละ 97.96 มี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.82 คน สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 2.26 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่ําสุด 2
คน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 14 คน มีชาติพันธุ์เป็นชาวอาขํา คิดเป็นร๎อยละ 70.95 ผู๎ให๎ข๎อมูลมีรายได๎
ของครัวเรือนเฉลี่ย 295,837.84 บาทตํอปี มีรายได๎ของครัวเรือนต่ําสุด 8,000 บาทตํอปี และรายได๎ของครัวเรือน
สูงสุด 5,000,000 บาทตํอปี มีจํานวนพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 21.31 ไรํ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 17.80 มีจํานวน
พื้นที่ถือครองต่ําสุด 1 ไรํ และจํานวนพื้นที่ถือครองสู งสุด 80 ไรํ มีคําใช๎จํายในการปลูกกาแฟอราบิก๎าเฉลี่ย
3,618.14 บาทตํอไรํ มีคําใช๎จํายในการปลูกกาแฟอราบิก๎าต่ําสุด 275 บาทตํอไรํ และคําใช๎จํายในการปลูกกาแฟอรา
บิก๎าสูงสุด 12,888.89 บาทตํอไรํ และผู๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมด (ร๎อยละ 100.00) ใช๎เงินทุนของตนเองในการปลูกกาแฟอรา
บิก๎า สํวนใหญํได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก๎าจากเจ๎าหน๎าที่ คิดเป็นร๎อยละ 73.65 สํวนใหญํไมํ
เคยเข๎ารํวมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก๎าในปีที่ผํานมา คิดเป็นร๎อยละ 70.95 เคยได๎รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก๎าในปีที่ผํานมา คิดเป็นร๎อยละ 67.57
ผลการศึกษาความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมี
ความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 93.92 และมีความรู๎ความเข๎าใจ
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 6.08
ผลการศึ ก ษาระดั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารปลู ก กาแฟอราบิ ก้ า พบวํ า ผู๎ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล มี ก ารยอมรั บ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในภาพรวมในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ย 3.27) เมื่อพิจารณาในรายด๎าน พบวํา ผู๎ให๎
ข๎อมูลมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับมากในด๎านการใช๎วิธีเขตกรรม และด๎ านการใช๎พันธุ์
ต๎านทาน มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลางในด๎านการใช๎ชีววิธี และด๎านการใช๎วิธีกลและฟิสิกส์ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา
ด๎านการใช๎วิธีเขตกรรม พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในด๎านการใช๎วิธีเขต
กรรมในรวมระดับมาก (คําเฉลี่ย 3.62) โดยผู๎ให๎ข๎อมูลมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับมากใน
ประเด็น 1) การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินด๎วยอินทรียวัตถุ เชํน คลุมโคนต๎น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด
อยํางตํอเนื่อง 2) การกําหนดชํวงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวที่ เหมาะสมเพื่อ หลีกเลี่ยงเรื่องคุณภาพของกาแฟอราบิก๎า
และ 3) การปลูกพืชรํมเงาเพื่อปูองกันแมลงในพื้นที่ และชํวยยืดอายุของต๎นกาแฟ ปูองกันการติดผลมากเกินไป มี
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การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับปานกลางในประเด็นการเก็บสิ่งที่เนําเสียถอนต๎นที่เป็นโรคตาม
พื้นดินออกไปทําลาย และ การหลีกเลี่ยงหรือลดการใช๎เครื่องจักรในพื้นที่ ตามลําดับ
ด๎านการใช๎พันธุ์ต๎านทาน พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในด๎านการใช๎พันธุ์
ต๎านทานในรวมระดับมาก (คําเฉลี่ย 3.58) โดยผู๎ให๎ข๎อมูลมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับ
มากในประเด็น 1) การสํารวจและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแปลงอยํางสม่ําเสมอ 2) การใช๎เมล็ดพันธุ์
ต๎านทานโรค และแมลงในการปลูก มีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับปานกลางในประเด็น
การใช๎พันธุ์พืชที่ปลูกที่หลากหลายเหมาะสมเพื่อลดปัญหาศัตรูพืช และการศึกษาเมล็ดพันธุ์ที่ต๎านทานโรคและแมลง
ศัตรูพืชแล๎ว ตามลําดับ
ด๎านการใช๎ชีววิธี พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในด๎านการใช๎ชีววิธีในรวม
ระดับปานกลาง (คําเฉลี่ย 2.95) โดยผู๎ให๎ข๎อมูลมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับปานกลางใน
ประเด็น
1) การปลูกพืชหลากชนิด เพื่อลดความเสี่ยงในการปูองกันโรคและแมลงศัตรูพืช 2) การเจาะจงใช๎สารเคมี
ให๎ตรงกับชนิดศัตรูพืช 3) การใช๎ตัวห้ํา ตัวเบียน สารรํอแมลง และเชื้อโรคในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชใน
พื้นที่ และ 4) การใช๎กับดักกาวสีเหลืองในการกําจัดแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ ตามลําดับ
ด๎านการใช๎วิธีกลและฟิสิกส์ พบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในด๎านการใช๎วธิ ี
กลและฟิสิกส์ในรวมระดับปานกลาง (คําเฉลี่ย 2.93) โดยผู๎ให๎ข๎อมูลมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎า
ในระดับมากในประเด็น การตัดแตํงทรงต๎นที่โทรมเพื่อสร๎างต๎นใหมํ มีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎า
ในระดับปานกลางในประเด็น 1) การกําจัดวัชพืชเพื่อปูองกันโรคและแมลง 2) การใช๎กับดักหรือสร๎างเครื่องกีดขวาง
โดยตาขําย และการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าในระดับปานกลางในประเด็นการใช๎แสง เสียง หรือ
หุํนไลํกา ในการปูองกันแมลงศัตรูพืช
ผลการศึก ษาปัจจั ยที่ มีผลต่ อการยอมรับ เทคโนโลยีก ารปลูก กาแฟอราบิก้ าของเกษตรกรในพื้น ที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง พบวําตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกร มี 3 ตัวแปร ได๎แกํ เพศ การฝึกอบรม และความรู๎ความเข๎าใจ โดยมี
ระดับนัยสําคัญที่ 0.038, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ และตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร
ตามหรือการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรได๎ร๎อยละ 37.7 สํ วนที่เหลือร๎อยละ 62.3 เป็น
อิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆ
ผลการเปรียบเทียบระหว่างการเป็นสมาชิ กโครงการกั บระดับความรู้ ความเข้าใจและการยอมรั บ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกร พบวํา การเป็นสมาชิกโครงการพัฒนาที่สูงโครงการหลวงแมํสลอง
หรือไมํเป็นสมาชิกโครงการพัฒนาที่สูงโครงการหลวงแมํสลองไมํสํงผลให๎มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับการปลูก
กาแฟอราบิก๎าแตกตํางกัน ในขณะที่การเป็นสมาชิกโครงการพัฒนาที่สูงโครงการหลวงแมํสลองหรือไมํเป็นสมาชิก
โครงการพัฒนาที่สูงโครงการหลวงแมํสลองสํงผลให๎มีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าแตกตํางกัน โดย
ผู๎ให๎ข๎อมูลที่เป็นสมาชิกโครงการพัฒนาที่สูงโครงการหลวงแมํสลองมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎า
มากกวําผู๎ให๎ข๎อมูลที่ไมํได๎เป็นสมาชิกโครงการพัฒนาที่สูงโครงการหลวงแมํสลอง

ข้อเสนอแนะ
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ข๎อเสนอแนะจากผลการศึกษาพบวําเพศ การฝึกอบรม และความรู๎ความเข๎าใจมีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก๎าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมํสลอง
ดังนั้นเจ๎าหน๎าที่โครงการหลวงหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ ควรให๎ความสําคัญในปัจจัยดังกลําวในการสํงเสริม
เกษตรกรในการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก๎าไปใช๎ การเข๎าไปสํงเสริมเกษตรกรหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ไมํวําจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรมีการศึกษาความพร๎อมของเกษตรกรในด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นในเรื่องของ
ความรู๎ ทุนที่ใช๎ในการดําเนินงาน เป็นต๎น เพื่อที่จะทําให๎เกษตรกรเกิดความยอมรับได๎อยํางเต็มที่

กิตติกรรมประกาศ
ผู๎จัดทําขอขอบคุณตัวแทนเกษตรกรผู๎ปลูกกาแฟอราบิก๎า บ๎านแมํเต๋อ-แมํจันหลวง บ๎านธาตุ บ๎านปุาคาสุข
ใจ และบ๎านพนาสวรรค ตําบลแมํสลองนอก อําเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย และขอขอบคุณ คณาจารย์ที่
ปรึกษา ที่คอยให๎คําปรึกษาในการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณตัวแทนกลุํมที่คอยชํวยเหลือในการประสานงานเป็น
อยํางดี ทําให๎งานวิจัยสําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
ของโครงการขยายผลโครงการหลวง ในอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
Factors Affecting Farmers’ Adoption in Promotion of Vegetable
Greenhouses Production of the Royal Project Extension Project in Klong
Lan District, Kamphaeng Phet Province
น้ําทิพย์ กัณทะวงค์(Namtip Kantawong)1 สุรพล เศรษฐบุตร(Suraphol Sreshthaputra)2
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานสํวนบุคคล ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม และ
ปัจจัยด๎านอื่นๆ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการยอมรับของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักในโรงเรือนในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อการยอมรับการสํงเสริมการปลูกพืชผักใน
โรงเรือน และเพื่อศึกษาปัญหาและข๎อเสนอแนะของเกษตรกร โดยกลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ เกษตรกรผู๎
ปลูกพืชผักในโรงเรือน จํานวน 34 ราย ในพื้นที่ 7 หมูํบ๎าน ผลการศึกษาพบวํา เกษตรกรสํวนใหญํ ร๎อยละ 61.8 เป็น
เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 50.47 ปี เป็นชนเผําเย๎า มูเซอ คนไทย และกระเหรี่ยง สํวนใหญํจบการศึกษาภาคบังคับ (ป.4/
ป.6) มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.71 คน มีแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2.18 คน เคยได๎รับการ
อบรมด๎านการด๎านการปลูก พืชผักในโรงเรื อนมาแล๎วเฉลี่ย 1.87 ครั้ง และมีประสบการณ์ในการปลูก พืชผักใน
โรงเรือนเฉลี่ย 3.45 ปี มีอาชีพทําไรํเป็นอาชีพหลัก ปลูกพืชผักในโรงเรือนและรับจ๎างเป็นอาชีพรอง โดยมีพื้นที่ทํา
การเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 6.33 ไรํ โดยเฉลี่ยแล๎วเกษตรกรมีรายได๎จากภาคการเกษตรรวมตํอปี 64,623.53 บาท มี
รายได๎นอกภาคเกษตรตํอปี 64,200 บาท ขณะที่เกษตรกรมีรายจํายรวมตํอปี 88,824.59 บาท เป็นรายจํายภาค
การเกษตร 21,015.76 บาท รายจํายครัวเรือน 69,397.06 บาท มีหนี้สิน 58,883.33 บาท ในด๎านการได๎รับความรู๎
ขําวสาร เกษตรกรมีระดับการรับรู๎ขําวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล สื่อประเภทตํางๆ และสื่อกิจกรรม ในระดับ
ปานกลาง เกษตรกรมากกวําร๎อยละ 76.5 ขึ้นไป มีความรู๎เกี่ยวกับการปลูกพืชผักในโรงเรือน การมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลเอา
ใจใสํให๎คําแนะนําดีและตํอเนื่อง เป็นแรงจูงใจตํอเกษตรกรผู๎ปลูกพืชผักในโรงเรือนในระดับมาก เกษตรกรมีทัศนคติ
ตํอระบบการปลูกพืชผักในโรงเรือนในระดับมาก มีทัศนคติตํอเจ๎าหน๎าที่และความเชื่อมั่นตํอสถาบั นวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์มหาชน) ในระดับมาก แตํมีทัศนคติตํอเจ๎าหน๎าที่และความเชื่อมั่นตํอหนํวยงานอื่นๆ ในระดับปานกลาง
การยอมรับของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนในภาพรวมอยูํในระดับมาก และทุกกิจกรรมทั้ง 3
ด๎าน ตั้งแตํการเตรียมการกํอนปลูก การปลูกและการดูแลรักษา และการจัดการเก็บเกี่ยว อยูํในระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ การยอมรับของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการปลูก
พืชผักในโรงเรือน ได๎แกํ ระดับการศึกษา การอบรมความรู๎ด๎านการปลูกพืชผักในโรงเรือน ประสบการณ์ในการปลูก
พืชผัก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน แหลํงรายได๎นอกภาคเกษตร รายจํายทั้งหมด
การเป็นหนี้สิน ทัศนคติตํอเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน) และ ความเชื่อมั่นตํอ
การสํงเสริมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน) ทีร่ ะดับความเชื่อมั่นที่ 0.01 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ปัญหา และข๎อเสนอแนะ ในการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกร ปัญหาที่สําคัญได๎แกํ เกษตรกรมี
ปัญหาการปลูกพืชผักซ้ําหลายครั้งเกิดปัญหาโรคและแมลงขึ้น และมีทางเลือกชนิดพืชผักน๎อย เนื่องจากสภาพ
อากาศร๎อนไมํสามารถปลู กพืชผักเมืองหนาวหรือพืชผักราคาแพงได๎ เชํน พริกหวาน มะเขือเทศ เป็นต๎น รองลงมา
เกษตรกรมีปัญหาไม๎ไผํและปุ๋ยคอกหายาก และมีราคาแพง
คาสาคัญ : การปลูกพืชผักในโรงเรือน ปัจจัยที่มีผล ความรู๎ การยอมรับ โครงการขยายผลโครงการหลวง

ABSTRACT
The objective of the study was to explore the personal background factor, socioeconomic factor and other factors including the factors related to farmers’ adoption in
promotion of vegetable greenhouses production of the Royal Project Extension Project in Klong
Lan District, Kamphaeng Phet Province in order to adopt the promotion of vegetable greenhouses
production and also to find out the farmers’ problems and suggestions.
The sample of this study was 34 farmers selected from the farmers who grow vegetable
in greenhouses in the area of 7 villages.
The results of the study indicated that 61.8 % of the farmers are female of the average
age at 50.47 years. They were Yao (Mien), Lahu (Muser), Karen and Thai people. Most of them
completed the compulsory education (Pratom 4 or 6). The average family members was 4.71 and
the average family labors was 2.18 and they have been educated and trained about vegetable
greenhouses production for 3.45 years in average. Their main career was being the farmer who
grow vegetable in greenhouses and was sometimes hired to do labor jobs. They have agricultural
area at 6.33 Rais in average. The average of the farmer’s total income earned from agricultural
jobs was 64,623.53 Baht yearly and earned from non-agricultural jobs was 64,200 Baht yearly.
Meanwhile, they have the average annual expenses at 88,824.59 Baht dividing to 21,015.76 Baht
for agricultural expense and 69,397.06 Baht for household expense. The average debt was
58,883.33 Baht. For the knowledge or information gained and learnt from other people, all types
of media and activities was at medium level. More than 76.5 % of the farmers have the
knowledge of vegetable greenhouse production.
The good and continuous advice or suggestion from the officers was the high motivation
for the farmers who grow vegetable in greenhouses. They have very good attitude and high
confidence towards the officers of Highland Research and Development Institute (Public
Organization). However, their attitude and confidence towards the officers from other
organizations was in medium level. For the farmers’ adoption in promotion of vegetable
greenhouses production as a whole was in high level. Also, all 3 activities: the preparation for
growing, growing and taking care, and harvesting were in high level.
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From the hypothesis examination, it was found that the factors related to the farmers’
adoption in promotion of vegetable greenhouses production were their education levels, training
for vegetable greenhouses production, experience for vegetable growing, number of family
members, number of family labors, non-agricultural income, total expense, debts, and the
attitude towards the officers of Highland Research and Development Institute (Public
Organization) and there was statistically significant at 0,01 level.
The problems and suggestion for their vegetable greenhouse production: the most important
problems were they had to grow vegetables repeatedly for many times because of insect and
disease problems; there were a few types of vegetable for growing. Owing to the tropical climate,
they could not grow cold weather vegetable or expensive vegetable such as capsicum (bell
pepper), and tomatoes. The other problem was the high price of bamboo and manure and they
were rare

บทนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได๎รับมอบหมายเข๎าไปวิเคราะห์พื้นที่เพื่อนําองค์ความรู๎
จากโครงการหลวงไปปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับบริบทสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ตลอดจนสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนและการฟื้นฟูปุาต๎นน้ําลําธาร โดยอาศัยหลักการดําเนินงานตามแนวทางของโครงการหลวงและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎คนสามารถอยูํรํวมกับสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางยั่งยืน จากการสํารวจพบวําเกษตรกรสํวน
ใหญํในพื้นที่โครงการมีความยากจน มีหนี้สิน เพราะประกอบอาชีพปลูกมันสําปะหลัง และรับจ๎างบุคคลภายนอก
เกิดการย๎ายถิ่นฐาน เมื่อปลูกมันสําปะหลังเป็นระยะเวลานานทําให๎ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิต
ลดลง แตํขณะเดียวกันวิถีชีวิตของชุมชนก็ยังดําเนินไปตามปกติสํงผลให๎เกษตรกรมีหนี้สินที่นํามาใช๎จํายเพื่อการยัง
ชีพ ภายใต๎สภาพพื้นที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศที่ร๎อนเข๎าขั้นวิกฤตินั้น สถาบันจึงเลือกสํงเสริมการ
ปลูกพืชผักในโรงเรือน เนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ใช๎พื้นที่น๎อย ใช๎น้ําน๎อย แล๎วได๎ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมีความ
ต๎องการของตลาดสูง (ข๎อมูลพื้นฐานโครงการขยายผลโครงการหลวง, 2557)
ผลจากการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ หัน
มาสนใจการปลูกพืชผักในโรงเรือน รวมทั้งปรับระบบการปลูกพืชเป็นไม๎ผล เชํน ลําไย มะนาว ลดพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังลงได๎ในระดับหนึ่ง โดยเกษตรกรสํวนใหญํได๎รับปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และคําแนะนําปรึกษา
จากเจ๎าหน๎าที่ของสถาบันฯ แตํก็ยังพบวํามีเกษตรกรมากกวําครึ่งของโครงการยังยอมรับการดําเนินการสํงเสริมของ
เจ๎าหน๎าที่ในลักษณะนี้ช๎า ถึงแม๎วําพืชที่สํงเสริมจะมีตลาดรองรับการจําหนํายผลผลิตก็ตาม ยังคงประกอบอาชีพปลูก
มันสําปะหลังและรับจ๎างอยูํเชํนเดิม
งานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะทราบถึงปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการ
ปลูกพืชผักในโรงเรือนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน เพื่อจะได๎นําข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎ใน
การปรับปรุงการสํงเสริมการเกษตรในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆตํอไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึ กษาปั จจั ย พื้น ฐานสํ ว นบุ คคล ปั จจั ยทางด๎ านเศรษฐกิจ และสั งคม และปั จจั ยด๎ านอื่ นๆ ของ
เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่ของโครงการขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน
2. เพื่อศึกษาการยอมรับการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการยอมรับ
ของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข๎อเสนอแนะ ของเกษตรกรที่อยูํในพื้นที่ของโครงการขยายผลโครงการหลวง ใน
อําเภอคลองลาน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นเกษตรกรชนเผํากระเหรี่ยง เย๎า มูเซอ และคนไทย จํานวน
ทั้งสิ้น 34 ราย เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับ ของเกษตรกรตํอ
การสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ของโครงการขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น เป็นคําถามแบบปลายปิด และ
คําถามแบบปลายเปิด มีขั้นตอนการสร๎างแบบสัมภาษณ์ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ การสร๎างแบบ
สัมภาษณ์ กําหนดข๎อมูลที่ต๎องการในประเด็นตําง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล๎วจึงกําหนดตัวชี้วัด และมาตร
วัดข๎อมูลในแตํละประเด็นตามที่ได๎กําหนดไว๎ แล๎วจึงนําข๎อมูลตามประเด็นตัวชี้วัด และมาตรวัดมาสร๎างเป็นข๎อ
คําถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู๎วิจัยนําแบบสัมภาษณ์ที่ได๎จากการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข๎อมูล แล๎ว
วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) สําหรับสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลมีดังนี้ สถิติคําร๎อย
ละ (percentage) คําเฉลี่ย (arithmetic mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และหา
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช๎การวิเคราะห์คําสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตั้งแตํ 2 ตัวขึ้นไป ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรวํามีมากน๎อย
เพียงใดนั้น จะใช๎คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) เป็นคําที่วัดความสัมพันธ์ ในการวิจัยครั้งนี้
ใช๎คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product Moment Correlation)

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรของโครงการขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ที่ปลูกพืชผักใน
โรงเรือน กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นหญิง มีอายุเฉลี่ย 50.47 ปี เป็นชนเผําเย๎า มูเซอ คนไทย และกระเหรี่ยง สํวน
ใหญํจบการศึกษาภาคบังคับ (ป.4/ป.6) ไมํมีตําแหนํงทางสังคม สํวนใหญํไมํเป็นสมาชิกกลุํมเกษตรกร มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.71 คน มีการติดตํอเจ๎าหน๎าที่ตํอเดือนเฉลี่ย 5.91 ครั้ง และเคยได๎รับการอบรมด๎านการ
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ด๎านการปลูกพืชผักในโรงเรือนมาแล๎วเฉลี่ย 1.87 ครั้ง และมีประสบการณ์ในการปลูกพืชผักในโรงเรือนเฉลี่ย 3.45 ปี
และเคยเดินทางออกนอกพื้นที่เฉลี่ย 10.68 ครั้ง
1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
เกษตรกรของโครงการขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ที่ปลูกพืชผักใน
โรงเรือนที่เป็นกลุํมตัวอยํางมีอาชีพทําไรํเป็นอาชีพหลัก ปลูกพืชผักในโรงเรือนและรับจ๎างเป็นอาชีพรอง มีแรงงาน
ภาคการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 2.18 คน โดยมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 6.33 ไรํ เป็นพื้นที่เชําเฉลี่ย 6ไรํ มี
จํานวนโรงเรือนปลูกพืชผักเฉลี่ย 1.59 โรงเรือน โดยเฉลี่ยแล๎วเกษตรกรมีรายได๎จากภาคการเกษตรรวมตํอปีเฉลี่ย
64,623.53 บาท เป็นรายได๎จากการปลูกพืชผักในโรงเรือนตํอปีเฉลี่ย 33,451.47 บาท มีรายได๎นอกภาคเกษตรตํอปี
เฉลี่ย 64,200 บาท ขณะที่เกษตรกรมีรายจํายรวมตํอปีเฉลี่ย 88,824.59 บาท เป็นรายจํายภาคการเกษตรรวมเฉลี่ย
21,015.76 บาท รายจํายครัวเรือนรวมเฉลี่ย 69,397.06 บาท เกษตรกรใช๎ทุนของตนเองและเงินกู๎ในการลงทุนทํา
การเกษตรโดยเฉพาะจากกองทุนหมูํบ๎าน มีหนี้สินรวมเฉลี่ย 58,883.33 บาท
1.3 ปัจจัยอื่น ๆ
ในด๎านการได๎รับความรู๎ขําวสาร เกษตรกรผู๎ปลูกพืชผักในโรงเรือน ของโครงการขยายผลโครงการหลวง ใน
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีระดับการรับรู๎ขําวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล สื่อประเภทตํางๆ และสื่อ
กิจกรรม ในระดับปานกลาง เกษตรกรมากกวําร๎อยละ76.5 ขึ้นไป มีความรู๎เกี่ยวกับการปลูกพืชผักในโรงเรือน การมี
เจ๎าหน๎าที่ดูแลเอาใจใสํให๎คําแนะนําดีและตํอเนื่อง เป็นแรงจูงใจตํอเกษตรกรผู๎ปลูกพืชผักในโรงเรือนในระดับมาก
เกษตรกรมีทัศนคติตํอระบบการปลูกพืชผักในโรงเรือนในระดับมาก มีทัศนคติตํอเจ๎าหน๎าที่และความเชื่อมั่นตํอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน) ในระดับมาก แตํมีทัศนคติตํอเจ๎าหน๎าที่และความเชื่อมั่นตํอหนํวยงาน
อื่นๆ ในระดับปานกลาง
1.4 การยอมรั บ ของเกษตรกรต่ อ การส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ผั ก ในโรงเรื อ น ของโครงการขยายผล
โครงการหลวง ในอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เชิงความคิดเห็น และ การนาไปปฎิบัติ
การยอมรับของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนในภาพรวมอยูํในระดับมากและทุก
กิจกรรมทั้ง 3 ด๎าน ตั้งแตํการเตรียมการกํอนปลูก การปลูกและการดูแลรักษาและการจัดการเก็บเกี่ยว อยูํในระดับ
มาก ดังตารางที1่
ตารางที่ 1 การยอมรับการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ของเกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวง ใน
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
การยอมรับการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
การเตรียมการก่อนปลูก
1. การสร้างโรงเรือน
1) สร๎างโรงเรือนไม๎ไผํ ขนาด 6 x 24 เมตร ตามแบบที่กาํ หนดให๎ (รูปแบบ ก. ประยุกต์)
2) การประกอบพลาสติกทําหลังคาโรงเรือนและคลุมด๎านข๎างโรงเรือนด๎วยมุ๎งไนลํอนสีขาวตาถี่มี
จํานวนเส๎นทอ 32 เส๎น/ความยาว 1 นิ้ว มุ๎งไนลํอนชนิดนี้ ปูองกันการเข๎ารบกวนจากเพลี้ยไฟและ
หมัดกระโดดได๎
3) ทิศทางของโรงเรือน ควรวางแนวอยูํในแนวเหนือ-ใต๎
2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

2.84
2.91
2.91

มาก
มาก
มาก

2.71
2.88

มาก
มาก
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การยอมรับการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
1) การเพาะกล๎าผักในถาดหลุม ขนาด 104 หลุม กํอนย๎ายปลูกในแปลงภายในโรงเรือน
3. การทาคลังอาหาร
1) ขุดรํองระหวํางแปลงปลูก ให๎มีความลึกประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร และกว๎าง 50-60
เซนติเมตร จากนั้นนําเศษพืชที่แห๎ง เชํน ใบไม๎ วัชพืช ซากพืชตระกูลถั่ว หรือวัสดุเหลือใช๎ทาง
การเกษตรที่สามารถยํอยสลายได๎ นํามาใสํในรํองที่ขุดไว๎
2) ใสํปุ๋ยรองพื้นสูตร 0-46-0 หรือหินฟอสเฟต อัตรา 5 กิโลกรัมตํอโรงเรือน โดยโรยให๎ทวั่ เศษวัสดุ
3) โรยปุ๋ยคอก(มูลไกํ มูลหมูหลุม หรือหมูฟาร์ม หรือมูลวัวพื้นเมือง) บนเศษวัสดุในอัตรา 200
กิโลกรัมตํอโรงเรือน หรือคิดเป็นปุ๋ยคอก จํานวน 20 กระสอบ (กระสอบละ 10 กิโลกรัม)
4) ใสํปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 1-2 กิโลกรัมตํอโรงเรือน เพื่อใช๎เป็นแหลํงพลังงานและอาหารของ
จุลินทรีย์ในขบวนการยํอยสลายเศษพืช แล๎วรดน้ําให๎ชุํม
5) ขึ้นแปลงปลูกให๎มีความกว๎าง 1 เมตร สูง 15 - 25 เซนติเมตร (4 แปลงตํอโรงเรือน)
ค่าเฉลี่ยรวมระดับการยอมรับเชิงความคิดเห็นการเตรียมการก่อนปลูก
การปลูกและดูแลรักษา
1. วิธีการปลูก
1) ระยะปลูกขึ้นอยูํกับชนิดของพืชผักที่เกษตรกรเลือกปลูก แตํมีข๎อแนะนํา คือเกษตรกรควรปลูกผัก
ให๎ มี ร ะยะหํ า งพอสมควรอยํ า ให๎ แ นํ น จนเกิ น ไป เพื่ อ ให๎ มี ก ารระบายอากาศที่ ดี และปรั บ
สภาพแวดล๎อมให๎ไมํเหมาะสมตํอการระบาดของโรค
2) ควรหมั่นตรวจแปลงอยูํเสมอ โดยอาจเลือกสํารวจเป็นจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/โรงเรือน ถ๎า
พบวํามีการระบาดของโรคและแมลงในระดับที่กํอให๎เกิดความเสียหายแกํพืชผักนั้น ก็ควรดําเนินการ
กําจัดโรคและแมลงที่พบทันที
2. การดูแลรักษา
1) การให๎น้ํา การปลูกพืชผักจําเป็นต๎องให๎น้ําเพียงพอ การให๎น้ําผักควรรดน้ําในชํวง เช๎า- เย็น ไมํควร
รดตอนแดดจัด และรดน้ําแตํพอชุํมอยําให๎โชก
2) การใสํปุ๋ย ใสํเมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร และตามชํวงเวลาที่พืชต๎องการ สูตรปุ๋ยที่ใช๎กับ
พืชผัก ได๎แกํ ยูเรีย สําหรับบํารุงต๎นและใบ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 12-24-12 สําหรับเรํงการ
ออกดอกและผล
3) การให๎ธาตุอาหารเสริมแกํพืช จะมีความจําเป็นตํอพืชผักในบางชนิดเทํานั้น ทั้งนี้เพื่อสร๎างความ
ต๎านทานโรคให๎แกํพืชนั้น เชํน พืชในวงศ์กะหล่ํา จะต๎องการธาตุโบรอนเพื่อสร๎างความต๎านทานโรค
ไส๎กลวงดํา มะเขือเทศจะต๎องการธาตุแคลเซียมเพื่อสร๎างความต๎านทานโรคผลเนํา เป็นต๎น
4) การปูองกันกําจัดศัตรูพืช ควรบํารุงรักษาต๎นพืชให๎แข็งแรงโดยการกําจัดวัชพืช ให๎น้ําอยําง
เพียงพอและใสํปยุ๋ ตามเหมาะสมเพื่อให๎ผักเจริญเติบโต แข็งแรง ทนตํอโรคและแมลง หากมีโรคและ
แมลงระบาดมากควรใช๎สารธรรมชาติ หรือใช๎วิธีกลตํางๆ ในการปูองกันกําจัด เชํน หนอนตํางๆ ใช๎
มือจับออก เป็นต๎น
ค่าเฉลี่ยรวมระดับการยอมรับเชิงความคิดเห็นการปลูกและดูแลรักษา
การจัดการเก็บเกี่ยว
1) การเก็บเกีย่ วผักควรเก็บในเวลาเช๎าจะทําให๎ได๎ผักสดรสดี สําหรับผักประเภทผลควรเก็บในขณะที่
ผลไมํแกํจัด จะได๎ผลที่มีรสดีและจะทําให๎ผลดก หากปลํอยให๎ผลแกํคาต๎น ตํอไปจะออกผลน๎อยลง
2) การปลูกพืชหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นบ๎างยาวบ๎างสลับกันไป จะ
ชํวยปูองกันการระบาดของโรคและแมลงได๎
3) การขนสํงทําด๎วยความปราณีต ทําให๎ผลิตผลมีคุณภาพดีและเกิดการสูญเสียน๎อยลง
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ค่าเฉลี่ย
2.88
2.78
2.85

แปลผล
มาก
มาก
มาก

2.71
2.88

มาก
มาก

2.56

มาก

2.91
2.83

มาก
มาก

2.97
3.00

มาก
มาก

2.94

มาก

2.71
3.00

มาก
มาก

2.53

มาก

2.41

มาก

2.91

มาก

2.84

มาก

2.97

มาก

2.94

มาก

2.94

มาก
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การยอมรับการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
ค่าเฉลี่ยรวมระดับการยอมรับเชิงความคิดเห็นการจัดการเก็บเกี่ยว
สรุปค่าเฉลี่ยรวมระดับการยอมรับเชิงความคิดเห็นการปลูกพืชผักในโรงเรือน

ค่าเฉลี่ย
2.95
2.87
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แปลผล
มาก
มาก

หมายเหตุ : การแปลความหมายระดับการยอมรับการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนใช๎วิธีนําคําเฉลี่ยถํวงน้ําหนัก
ความคิดเห็นในแตํละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
คําคะแนนเฉลี่ย
2.34 – 3.00
คะแนน เทํากับ
ยอมรับมาก
คําคะแนนเฉลี่ย
1.68 – 2.33
คะแนน เทํากับ
ยอมรับปานกลาง
คําคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.67
คะแนน เทํากับ
ยอมรับน๎อย
1.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกร โครงการขยายผลโครงการ
หลวง ในอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
การศึกษาปัญหาและข๎อเสนอแนะในการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกร พบวําปัญหาที่สําคัญได๎แกํ
เกษตรกรจํานวนร๎อยละ 100 มีปัญหาการปลูกพืชผักซ้ําหลายครั้งเกิดปัญหาโรคและแมลงขึ้น และมีทางเลือกชนิด
พืชผักน๎อย เนื่องจากสภาพอากาศร๎อนไมํสามารถปลูกพืชผักเมืองหนาวหรือพืชผักราคาแพงได๎ เชํน พริกหวาน
มะเขือเทศ เป็นต๎น รองลงมาเกษตรกรจํานวนร๎อยละ 88.23 มีปัญหาไม๎ไผํหายาก และมีราคาแพง เกษตรกรจํานวน
ร๎อยละ 61.76 มีปัญหาพืชผักใบช้ํา เสียหายระหวํางขนสํง เกษตรกรจํานวนร๎อยละ 52.94 มีปัญหาปุ๋ยคอกหายาก
และมีราคาแพง เกษตรกรจํานวนร๎อยละ 41.17 มีปัญหาต๎องจ๎างแรงงานในการสร๎างโรงเรือน เกษตรกรจํานวนร๎อย
ละ 32.35 ต๎องการความรู๎เรื่องการแปรรูปพืชผักที่เหลือจากการจําหนํายในชุมชน และเกษตรกรจํานวนร๎อยละ
26.47 มีปัญหาระยะทางขนสํงเข๎าเมืองไกล ชํองทางตลาดลดลงเหลือแคํบริเวณภายในชุมชน
1.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการทดสอบสมมติฐานด๎วยการวิเคราะห์คําสหสัมพันธ์ หาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
พบวํา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ได๎แกํ ระดับการศึกษา
การอบรมความรู๎ด๎านการปลูกพืชผักในโรงเรือน ประสบการณ์ในการปลูกพืชผัก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน แหลํงรายได๎นอกภาคเกษตร รายจํายทั้งหมด การเป็นหนี้สิน ทัศนคติตํอ
เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน) และ ความเชื่อมั่นตํอการสํงเสริมของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.01 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ของ
โครงการขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นการศึกษาเพื่อให๎ทราบถึง ระดับการ
ยอมรับของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับของเกษตรกรตํอการ
สํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ตลอดจนปัญหา และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกพืชผักในโรงเรือน ซึ่งผลจาก
การศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได๎ ดังนี้
2.1 การศึกษาระดับการยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ของโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ในอาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
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การศึกษาระดับการยอมรับของเกษตรกรตํอการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ของโครงการขยายผล
โครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการปลูกพืชผักในโรงเรือน
3 ด๎าน ได๎แกํ การเตรียมการกํอนปลูก การปลูกและดูแลรักษา และการจัดการเก็บเกี่ยว พบวํา เกษตรกรมีการ
ยอมรับตํอการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตํละด๎านของการ
ยอมรับ พบวํา
การยอมรับของเกษตรกรตํอการเตรียมการกํอนปลูก พบวํา โดยภาพรวมเกษตรกรมีการยอมรับอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในกิจกรรมยํอย พบวํา เกษตรกรมีการยอมรับอยูํในระดับมาก ทั้ง 3 กิจกรรม ได๎แกํ 1).การ
สร๎างโรงเรือน 2).การเตรียมเมล็ดพันธุ์ และ 3).การทําคลังอาหาร แตํถึงแม๎วําเกษตรกรจะมีการยอมรับการทําคลัง
อาหารในระดับมาก แตํคะแนนเฉลี่ยในกิจกรรมยํอยข๎อนี้มีคะแนนที่น๎อยกวําข๎ออื่นๆ แสดงวําเกษตรกรไมํได๎ให๎
ความสําคัญกับการเตรียมดินโดยการใช๎ปุ๋ยเคมีมากนัก และไมํอยากเพิ่มต๎นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีเมื่อเทียบกับปุ๋ยหมัก
การยอมรับของเกษตรกรตํอการปลูกและการดูแลรักษา พบวํา โดยภาพรวมเกษตรกรมีการยอมรับอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในกิจกรรมยํอย พบวํา เกษตรกรมีการยอมรับอยูํในระดับมาก ทั้ง 2 กิจกรรม ได๎แกํ 1).
วิธีการปลูก และ 2).การดูแลรั กษา แตํถึงแม๎วําเกษตรกรจะมีการยอมรับการใสํปุ๋ย ใสํเมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุ
อาหาร ตามชํวงเวลาที่พืชต๎องการ และการให๎ธาตุอาหารเสริมแกํพืช จะมีความจําเป็นตํอพืชผักในบางชนิดเทํานั้น
ทั้งนี้เพื่อสร๎างความต๎านทานโรคให๎แกํพืชนั้น แตํคะแนนเฉลี่ยในกิจกรรมยํอยข๎อนี้ก็ มีคะแนนที่น๎อยกวําข๎ออื่นๆ
แสดงวํา เกษตรกรไมํอยากเพิ่มต๎นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีและธาตุอาหารเสริม อีกทั้งยังไมํเห็นความสําคัญของธาตุ
อาหารเสริมเทําที่ควร
การยอมรับของเกษตรกรตํอ การจัดการเก็บเกี่ยว พบวํา โดยภาพรวมเกษตรกรมีการยอมรับอยูํในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในกิจกรรมยํอย พบวํา เกษตรกรยอมรับการเก็บเกี่ยวผักควรเก็บในเวลาเช๎าจะทําให๎ได๎ผักสดรสดี
สําหรับผักประเภทผลควรเก็บในขณะที่ผลไมํแกํจัด จะได๎ผลที่มีรสดีและจะทําให๎ผลดก หากปลํอยให๎ผลแกํคาต๎น
ตํอไปจะออกผลน๎อยลง การปลูกพืชหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นบ๎างยาวบ๎างสลับกันไป
จะชํวยปูองกันการระบาดของโรคและแมลงได๎ และการขนสํงทําด๎วยความปราณีต ทําให๎ผลิตผลมีคุณภาพดีและ
เกิดการสูญเสียน๎อยลง แสดงวําเกษตรกรมีความเข๎าใจในรายละเอียดปลีกยํอยของการจัดการเก็บเกี่ยวเป็นอยํางดี

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัยพบวํา มีปัจจัยพื้นฐานสํวนบุคคล ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยด๎านอื่นๆ
ที่มีผลตํอการยอมรับการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ของโครงการขยายผลโครงการหลวง ในอําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร ปัจจัยดังกลําวได๎แกํ 1) ระดับการศึกษา 2) การอบรมความรู๎ด๎านการปลูกพืชผักในโรงเรือน 3)
ประสบการณ์ในการปลูกพืชผัก 4) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5) จํานวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน 6) แหลํงรายได๎
นอกภาคเกษตร 7) รายจํายทั้งหมด 8) การเป็นหนี้สิน 9) ทัศนคติตํอเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์มหาชน) และ 10) ความเชื่อมั่นตํอการสํงเสริมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน) ดังนั้น
เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรภาครัฐและเอกชน ที่ดําเนินการสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนแกํเกษตรกร ควร
คํานึงถึงปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีทั้ง 10 ปัจจัยนี้ เป็นพื้นฐานสูํการวิเคราะห์วางแผนการสํงเสริมการ
ปลูกพืชผักในโรงเรือนแกํเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆตํอไป ทั้งนี้เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ควรสร๎าง
ภาพลักษณ์ ความนําเชื่อถือ ความมั่นใจ ให๎เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตํอเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมกํอน และเมื่อเกษตรกรมี
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ทัศนคติที่ดีตํอเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมแล๎วนั้น จะสํงผลให๎เกิดความไว๎วางใจในตัวเจ๎าหน๎าที่สํงเสริม และมีความเชื่อมั่นตํอ
องค์กรต๎นสังกัดของเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมสูงขึ้นตามไปด๎วย
2. จากการวิจัยพบวํา ทัศคติและความเชื่อมั่นของเกษตรกรที่มีตํอเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมหนํวยงานอื่นๆ ทั้งจาก
สํวนกลางและประจําพื้นที่ มีระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเด็นยํอยพบวํา การมีความรับผิดชอบ
ของเจ๎าหน๎าที่มีคะแนนน๎อยที่สุด ถัดมาคือการทําตามที่พูดหรือสัญญาไว๎กับเกษตรกร และการมีความรู๎ ทางวิชาการ
ตามลําดับ ดังนั้นเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมที่เข๎าไปทํางานในพื้นที่สํงเสริมใดๆก็ตาม ควรมีสัจจะ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได๎
พูดหรือสัญญากับเกษตรกรไว๎ และติดตามการดําเนินงานสํงเสริมอยํางตํอเนื่อง ให๎ความรู๎ทางวิชาการที่ถูกต๎อง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือบริบทของชุมชน หากมีเหตุขัดข๎องที่จะสํงผลให๎งานสํงเสริมที่ทําไมํเป็นไปตามแผนการ
ที่วางไว๎ ต๎องรีบแจ๎งให๎เกษตรกรรับทราบ และทําความเข๎าใจรํวมกันให๎ชัดเจน ไมํทิ้งระยะให๎นานเกินไป เพราะ
เกษตรกรจะขาดความเชื่อมั่น สํงผลให๎ทัศนคติลดลงด๎วย
3. จากการวิจัยพบวํา การดําเนินการสํงเสริมการปลูกพืชผักในพื้นที่ยังไมํมีทิศทางที่ชัดเจนและขาดความ
ตํอเนื่องของการสํงเสริม ดังนั้นเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรภาครัฐและเอกชน ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น
กรมสํงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง ควรกําหนดแนวทางการสํงเสริมและสนับสนุน
ด๎านงบประมาณ เครื่องมือ และปัจจัยการผลิตอยํางตํอเนื่อง ในการสนับสนุนและสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
เนื่องจากเป็นการใช๎ประโยชน์พื้นที่น๎อย ใช๎น้ําน๎อย แตํให๎มูลคําผลผลิตสูง ใช๎เทคโนโลยีชํวยในการลดโรค แมลง และ
ลดการใช๎สารเคมีได๎อยํางดี
4. การสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ควรมีการวางแผนการผลิตพืชผักให๎ชนิดพืชมีความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้นๆ และชนิดพืชมีความหลากหลายหมุนเวียนในรอบปี เพื่อลดปัญหาโรคและแมลงสะสม
เพราะการปลูกพืชชนิดเดียวกัน หรือตระกูลเดียวกันซ้ําๆในพื้นที่เดิมจะเกิดการสะสมโรคและแมลง ควรหาพืช
ตระกูลอื่นมาปลูกตัดวงจรแก๎ไขปัญหาดังกลําวได๎
5. การสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ควรสํงเสริมการปลูกไม๎ใช๎สอย ไม๎ไผํ เพื่อใช๎ในการสร๎างโรงเรือน
และสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ เชํน หมูหลุม วัว ฯลฯ เพื่อผลิตปุ๋ยหมักใช๎ในการปลูกพืชผักในโรงเรือน ลดภาระคําใช๎จําย
ในครัวเรือนได๎อีกทางหนึ่ง
6. การวางแผนการผลิตพืชผักในโรงเรือน ควรสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดภายในท๎องถิ่น
7. การสํงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ควรมีการวางแผนโดยใช๎ตลาดนํา เพื่อให๎ผลผลิตที่ได๎มีชํองทาง
การจําหนํายที่แนํนอน ลดความเสี่ยงตํางๆ และควรมีการวางแผนด๎านโลจิสติกส์ในพื้นที่รองรับผลผลิตของเกษตรกร
ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
การค๎นคว๎าแบบอิสระเรื่องนี้สําเร็จลุลํวงได๎ ด๎วยความกรุณาชํวยเหลือของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล
เศรษฐบุตร ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค๎นคว๎าแบบอิสระ ที่ได๎สละเวลาให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือและตรวจแก๎ไข
จนสําเร็จอยํางสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังได๎รับความกรุณาอยํางสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ๎มชัย กรรมการที่ปรึกษาการค๎นคว๎าแบบอิสระ ที่ชํวยตรวจทานแก๎ไข และให๎คําปรึกษาใน
การทําการค๎นคว๎าแบบอิสระ และรองศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ รังควัต กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ
อันมีคําเป็นอยํางยิ่ง
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ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํทุกทําน ที่ให๎ ความรู๎ คําแนะนําและ
คําปรึกษาที่ดีแกํผู๎วิจัยเสมอมา
ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่ให๎การสํงเสริมสนับสนุนผู๎วิจัยในด๎านการศึกษา และเป็น
กําลังใจที่ดีมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณเจ๎าหน๎าที่ รุํนพี่ รุํนน๎อง และเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทรหัส 57 ภาควิชาสํงเสริมและ
เผยแพรํการเกษตร ที่ได๎ให๎การชํวยเหลือ และแลกเปลี่ยนความรู๎อันเป็นประโยชน์ตํอการศึกษา และการดําเนินชีวิต
คุณประโยชน์ใดที่เกิดจากการค๎นคว๎าแบบอิสระฉบับนี้ ขอมอบแดํบดิ า มารดา ครูอาจารย์ทุกๆทํานทีไ่ ด๎
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎แกํผู๎วจิ ัยจนทําให๎การค๎นคว๎าแบบอิสระสําเร็จลงได๎ด๎วยดี
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บทคัดย่อ
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลตํอการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในหัวของวํานมหาลาภ ในระยะการ
ออกดอก ทดลอง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ระหวํางเดือน มกราคม
พ.ศ. 2560 – เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ์ มี 5 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ํา โดยราดสาร
พาโคลบิวทราโซลความเข๎มข๎น 0 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมตํอลิตร บนวัสดุปลูก ปริมาณ 200 มิลลิลิตร เมื่อ
ต๎นเริ่มงอกสูง 1 เซนติเมตร พบวํา วํานมหาลาภที่ได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลในระดับความเข๎มขัน 200 มิลลิกรัม
ตํอลิตร มีผลตํอการเจริญเติบโตด๎านความยาวก๎ านชํอดอก ก๎านดอกน๎อยที่สุดมี มีคําเฉลี่ย 41.35 และ 3.49
เซนติเมตร ตามลําดับเมื่อเทียบกับไมํได๎รับสาร และยังสํงผลทําให๎ธาตุอาหารในหัวมีปริมาณ K Ca และ Mg ที่ระยะ
ดอกแรกบาน, N และ P ที่ดอกบานทั้งหมด และK ระยะดอกเหี่ยวทั้งหมด มีแนวโน๎มสะสมในหัวเพิ่มสูงขึ้น ที่สารพา
โคลบิวทราโซลความเข๎มข๎น 100 มิลลิกรัมตํอลิตร มีปริมาณ K และ Ca ที่ระยะดอกบานทั้งหมด และ Mg ระยะ
ดอกเหี่ยวทั้งหมด มีแนวโน๎มสะสมในหัวเพิ่มสูงขึ้น ที่สารพาโคลบิวทราโซลความเข๎มข๎น 50 มิลลิกรัมตํอลิตร มี
ปริมาณ N และ P ระยะดอกบานทั้งหมด และ K ระยะดอกเหี่ยวทั้งหมดมีแนวโน๎มสะสมในหัวเพิ่มสูงขึ้น ที่สารพา
โคลบิวทราโซลความเข๎มข๎น 25 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณ N และ P ที่ระยะดอกเหี่ยวทั้งหมดมีแนวโน๎ม
สะสมในหัวเพิ่มสูงขึ้น และชุดที่ไมํได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลมีแนวโน๎มปริมาณ P และ Mg ที่ระยะดอกบานทั้งหมด
สะสมเพิ่มขึ้น สํวนสารพาโคลบิวทราโซลทุกระดับความเข๎มข๎นไมํมีผลตํอการเจริญเติบโตด๎าน จํานวนวันดอกแรก
บาน จํานวนดอกตํอชํอ ความยาวดอก และเส๎นผํานศูนย์กลางชํอดอก
คาสาคัญ : พาโคลบิวทราโซล ธาตุอาหาร วํานมหาลาภ

Abstract
The study on the influence of PBZ on nutrients in blub during anthesis of Eucrosia
bicolor was conducted at Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of
Technology Lanna, during January 2017 - October 2017. The experimental design was a
completely randomized design with 5 treatments, 10 replications per treatment, of PBZ
concentrations at 0, 25, 50, 100 and 200 mg/l. The 200 ml of PBZ solution was applied as a
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substrate drench per pot plant after the plants were 1 cm tall. Results showed that the plants
obtained 200 mg/l of PBZ produced the minimum of inflorescence stalk and flower stalk of 41.35
and 3.49 cm, respectively. The bulbs of Eucrosia bicolor plants treated with PBZ at the
concentration of 200 mg/l tended to produce higher K Ca and Mg contents at the first blooming
flower phase, N and P contents at every flower blooming phase and K contents at the withered
flower phase. While Eucrosia bicolor treated with 100 mg/l PBZ tended to produce higher K and
Ca contents at the first blooming flower phase and Mg contents at the withered flower phase.
While EB treated with 25 mg/l PBZ tended to produce higher N and P contents at the withered
flower phase. The five concentrations of PBZ used in this study were not significantly affected
Eucrosia bicolor growth on beginning date of flowering, flower amount per inflorescence,
inflorescence diameter and flower length.
Keywords: Paclobutrazol, Nutrients Content , Eucrosia bicolor B. Reg

คานา
วํานมหาลาภ หรือ Eucrosia อยูํในตระกูล Amaryllidaceae เป็นไม๎ดอกประเภทหัว มีทรงพุํมและชํอ
ดอกสวยงาม เป็นพืชล๎มลุกมีอายุยืน ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว มีถิ่นกําเนิดประเทศเอกวาดอร์และเปรู ออกดอกในชํวง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยแทงชํอดอกกํอนแทงใบ วํานมหาลาภนิยมปลูกเป็นไม๎กระถาง ใช๎ประดับตาม
อาคารบ๎านเรือน (ปรีดี เอกะวิภาค, 2526) เป็นไม๎ดอกที่ มีสีแดงอมส๎ม ก๎านชูเกสรตัวผู๎มีสีเหลืองอํอน ก๎านชูเกสร
ตัวเมียมีสีขาวยื่นยาวออกมาจากกลีบดอก ทําให๎ชํอดอกสวยงาม อีกทั้งมีก๎านชํอดอกที่ยาวถึง 60-100 เซนติเมตร
(เรวดี วุฒิจานงค์, 2533)
พาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol; PBZ) ชื่อทางเคมีคือ (2RS, 3RS)-1-(4-Chlorphenyl)-4,4dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-lo (สมพร ณ นคร, 2545) จัดเป็นสารชะลอการเจริญเติบโตของ
พืชที่สังเคราะห์ขึ้นมา ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการสังเคราะห์และการทํางานของจิบเบอเรลลิน (พีรเดช ทองอําไพ,
2537) ขัดขวางกระบวนการ ออกซิเดชั่น ของสารสคูรีน ไมํให๎เปลีย่ นไปเป็นสารคูรีโนอิกแอซิด ที่เป็นสารตัวกลางใน
การเปลีย่ นเป็นจิบเบอเรลลินชนิดตํางๆ บริเวณเนื้อเยื่อเจริญใต๎ปลายยอด ทําให๎ระดับของจิบเบอเรลลินในพืช
น๎อยลง มีผลทําให๎การแบํงเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์ลดลง (Curry & Williams, 1983) และยังสํงผลให๎ลํา
ต๎นและใบเล็กลง ข๎อและปล๎องสั้น (สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, 2544) มีการศึกษาการใช๎พาโคลบิวทราโซลกับไม๎ดอก
หลายชนิด เชํน การใช๎พาโคลบิวทราโซลความเข๎มข๎น 250 และ 500 มิลลิกรัมตํอต๎น ทําให๎ชวนชมปลูกในกระถางมี
การเจริญเติบโตของลําต๎นทรงพุํมแนํน กะทัดรัด และมีขนาดดอกพอดี มีจํานวนดอกมากขึ้น (ใจศิลป์ ก๎อนใจ,
2542) การใช๎พาโคลบิวทราโซล ราดสารที่ระดับความเข๎มข๎น 200 มิลลิกรัมตํอลิตร ทําให๎ชวนชมพันธุ์ฮอลแลนด์-มิส
ไทยแลนด์ มีการเจริญเติบโตของใบและปล๎องลดลงแตํชํวยเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบ มีขนาดของใบและทรง
พุํมที่เหมาะสมกับขนาดของกระถาง (นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย, 2557 ) ในวํานแสงอาทิตย์ การใช๎พาโคบิวทราโซลแชํ
หัวที่ระดับความเข๎มข๎น 1000 มิลลิกรัมตํอลิตร มีปริมาณโพแทสเซียมในหัวเพิ่มขึ้นในชํวงการออกดอก แตํไมํมผี ลตํอ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม (พัทยา ไทยภูเขา, 2557) เชํนเดียวกันกับการแชํหัวลิลี่พันธุ์ Lamancha ที่
ระดับความเข๎มข๎น 100 มิลลิกรัมตํอลิตร นาน 10 นาที และ 300 มิลลิกรัมตํอลิตร นาน 10 นาทีกํอนปลูก มี
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ปริมาณโพแทสเซียมในหัวลิลี่พันธุ์ Lamancha ในระยะดอกบานมีปริมาณเพิ่มขึ้น แตํมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตทีไ่ มํ
อยูํในรูปโครงสร๎าง และปริมาณธาตุไนโตรเจนในหัวลิลี่พันธุ์ Lamancha ในระยะดอกบานมีปริมาณลดลง อีกทั้ง
การแชํหัวลิลี่พันธุ์ Pirandello ระดับความเข๎มข๎น 50 มิลลิกรัมตํอลิตร 10 นาที มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไมํอยูํใน
รูปโครงสร๎าง ปริมาณไนโตรเจน และโพแทสเซียมในหัวลิลี่เพิ่มขึ้น แตํปริมาณฟอสฟอรัสในหัวลิลลี่ ดลง (อันชลี ใจ
เกี๋ยง, 2558) ธาตุอาหารมีความสําคัญอยํางยิ่งในกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชหัว มีบทบาทตํอการเจริญเติบโต
เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ และสารชีวเคมีหลายชนิดในพืชหัว อีกทั้งยังมีความสําคัญในการผลิตไม๎ดอกประเภท
ไม๎หัว ในการสะสมอาหาร อาหารที่สะสมประกอบไปด๎วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน น้ําและแรํธาตุตํางๆ ซึ่งพืชหัวจะ
นําไปใช๎ในระยะพักตัว ในการงอก และการเจริญเติบในฤดูถัดไป (โสระยา รํวมรังษี, 2558) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพาโคลบิวทราโซลตํอการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในหัวของวํานมหาลาภระยะ
การออกดอก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี 5 กรรมวิธี ๆ ละ
10 ซ้ํา 10 (ซ้ําละ 1 หัว) กําหนดพาโคลบิวทราโซลระดับความเข๎มข๎น 0 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมตํอลิตร

วิธีการศึกษา
คัดเลือกหัวพันธุ์วํานมหาลาภที่ผํานการพักตัวมาแล๎ว ขนาดเส๎นรอบวง 15-20 เซนติเมตร ปลูกลงใน
กระถาง 10 นิ้ว วัสดุปลูกประกอบด๎วย ดินรํวน ขุยมะพร๎าว แกลบดํา อัตราสํวน 1:1:1 หลังปลูกเมื่อชํอดอกแทงจาก
หัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จึงราดสารพาโคลบิวทราโซลบนวัสดุปลูกตามกรรมวิธีที่กําหนดปริมาณ 200
มิลลิลิตรตํอต๎น

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บข๎อมูล ด๎านคุณภาพดอก วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในหั วพันธุ์ ได๎แกํ ปริมาณไนโตรเจน โดยวิ ธี
Colorimetry method (Novozamsky et al., 1974) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (ศรีสม สุวรรณวงศ์, 2544)
ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด ตามวิธีของ Helkme & sparke, (1996) ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม ตามวิธีอง
Walinga et al, (1989) โดยสุํมวิเคราะห์ในระยะ กํอนราดสาร ระยะดอกแรกบาน ระยะดอกสุดท๎ายบาน และ
ระยะดอกเหี่ยวทั้งหมด
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) เมื่อพบความแตกตํางทางสถิติจึงเปรียบเทียบความแตกตํางแตํ
ละกรรมวิธี โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Tes

ผลการทดลอง
จากการวิจัยผลของสารพาโคลบิวทราโซลตํอการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในหัวของวํานมหาลาภ
ระยะการออกดอก โดยใช๎สารพาโคลบิวทราโซล มีระดับความเข๎มข๎น คือ 0 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมตํอลิตร
โดยการราดลงบนวัสดุปลูก เมื่อหัวพันธุ์แทงชํอดอกยาว 1 เซนติเมตร พบวํา ต๎นที่ได๎รับสารระดับความเข๎มข๎น 200
มิลลิกรัมตํอลิตร มีความยาวก๎านดอกและความยาวก๎านชํอดอก น๎อยที่สุดคือ 3.49 และ 41.35 เซนติเมตร
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ตามลําดับ เมื่อเทียบกับต๎นที่ได๎รับสารระดับความเข๎มข๎น 0 มิลลิกรัมตํอลิตร แตํจากการทดลอง พบวํา ความเข๎มข๎น
ของสารไมํมีผลตํอการเจริญเติบโตทางด๎านความยาวดอก ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํระหวําง 4.17-4.36 เซนติเมตร เส๎นผําน
ศูนย์กลางก๎านชํอดอกมีคําเฉลี่ยอยูํระหวําง 6.81-7.32 เซนติเมตร และจํานวนดอกตํอชํอมีคําเฉลี่ยอยูํระหวําง 8.608.80 ดอก (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คุณภาพชํอดอกของวํานมหาลาภหลังจากได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลความเข๎มข๎นแตกตํางกัน
ความเข๎มข๎นของสาร
พาโคลบิวทราโซล
(มิลลิกรัมตํอลิตร)

คุณภาพชํอดอก

0

ความยาว
ดอก
(เซนติเมตร)
4.30

ความยาวก๎าน
ดอก
(เซนติเมตร)
4.34a

เส๎นผํานศูนย์กลางก๎าน ความยาวก๎านชํอ จํานวน
ชํอดอก (มิลลิเมตร)
ดอก
ดอกตํอชํอ
(เซนติเมตร)
(ดอก)
7.32
56.18a
8.80

25

4.27

4.09ab

7.10

50.13b

8.70

50

4.36

4.00b

6.88

48.74b

8.70

100

4.28

3.85bc

6.81

46.19bc

8.60

200

4.17

3.49c

6.92

41.35c

8.70

F-test

ns

**

ns

**

ns

C.V.(%)

3.27

12.22

6.45

11.83

8.09

หมายเหตุ:

ns ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ
**มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P ≤ 0.01)
ระดับความเข๎มข๎นของสารที่ระดับ 0-200 มิลลิกรัมตํอลิตร ไมํมีผลตํอ จํานวนวันตั้งแตํปลูกจนถึงดอกแรก
บาน จํานวนวันดอกแรกบานถึงดอกสุดท๎ายบาน และจํานวนวันดอกแรกบานถึงดอกเหี่ยว โดยมีเฉลี่ยอยูํระหวําง
35.00-37.7 วัน 10.90-14.10 วัน และ 17.60-19.60 วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จํานวนวันการบานของดอกของวํานมหาลาภหลังจากได๎รับสารพาโคลบิวทราโซล
ความเข๎มข๎นของ
จํา นวนวัน ตั้ งแตํ ปลู ก จนถึ ง จํา นวนวัน ดอกแรกบานถึ ง จํา นวนวัน ดอกแรกบานถึ ง
พาโคลบิวทราโซล
ดอกแรกบาน (วัน)
ดอกสุดท๎ายบาน (วัน)
ดอกเหี่ยว (วัน)
(มิลลิกรัมตํอลิตร)
0

35.90

12.30

18.90

25

35.00

10.90

19.30

50

35.50

12.10

17.60
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100

37.70

12.40

17.90

200

36.10

14.10

19.60

F-test

ns

ns

ns

C.V.(%)

10.88

19.12

19.42

หมายเหตุ:

ns ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ

Nitrogen content
(mg/g dry weight)

จากภาพที่ 1 แสดงปริมาณไนโตรเจนในหัวของวานมหาลาภ พบวํา ระยะดอกบานทั้งหมดจนถึงดอกเหี่ยว
ปริมาณไนโตรเจนในหัววํานมหาลาภมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ยกเว๎นต๎นที่ได๎รับสารพาโคลบิวทราโซล
ความเข๎มข๎น 25 มิลลิกรัมตํอลิตร พบวํา ปริมาณไนโตรเจนในหัวมีปริมาณลดลงหลังจากดอกบาน และมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเมื่อดอกเหี่ยวทั้งหมด
4
3
2
1
0

0 mg/L
25
mg/L
50
mg/L
Flower blooming stage

ภาพที่ 1 ปริมาณไนโตรเจนในหัวระยะการออกดอกของวํานมหาลาภ ภายหลังได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลที่ระดับ
ความเข๎มข๎นตํางๆ
จากภาพที่ 2 แสดงปริมาณฟอสฟอรัสในหัวของวานมหาลาภ พบวําระยะดอกบานจนถึงดอกเหี่ยวปริมาณ
ฟอสฟอรัสในหัววํานมหาลาภมีแนวโน๎มลดลงในทิศทางเดียวกัน ยกเว๎นต๎นที่ไมํได๎รับสารพาโคลบิวทราโซล พบวํา
ฟอสฟอรัสในหัวมีปริมาณลดลงหลังจากดอกแรกบาน และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อดอกบานทั้งหมด และลดลงอีกครั้ง
เมื่อดอกเหี่ยวทั้งหมด
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Flower blooming phase
ภาพที่ 2 ปริมาณฟอสฟอรัสในหัวระยะการออกดอกของวํานมหาลาภ ภายหลังได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลที่ระดับ
ความเข๎มข๎นตํางๆ

Potassium content
(mg/g dry weight)

จากภาพที่ 3 แสดงปริมาณโพแทสเซียมในหัวของวานมหาลาภ พบวํา พาโคลบิวทราโซลระดับความ
เข๎มข๎น 0 50 และ 100 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะดอกบานทั้งหมด ปริมาณโพแทสเซียมในหัววํานมหาลาภมีแนวโน๎ม
เพิ่มขึ้น และระยะดอกเหี่ยวทั้งหมดลดลงในทิศทางเดียวกัน และต๎นที่ได๎รับพาโคลบิวทราโซลระดับความเข๎มข๎น
200 มิลลิกรัมตํอลิตร พบวํา ปริมาณโพแทสเซียมในหัววํานมหาลาภมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น สํวนต๎นที่ได๎รับพาโคลบิวทรา
โซลระดับความเข๎มข๎น 25 มิลลิกรัมตํอลิตร พบวําปริมาณโพแทสเซียมในหัววํานมหาลาภมีแนวโน๎มลดลง
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Flower blooming phase
ภาพที่ 3 ปริมาณโพแทสเซียมในหัวระยะการออกดอกของวํานมหาลาภ ภายหลังได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลที่
ระดับความเข๎มข๎นตํางๆ
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Calcium content
(mg/g dry weight)

จากภาพที่ 4 แสดงปริมาณแคลเซียมในหัวของวานมหาลาภ พบวํา ระยะดอกแรกบานจนถึงดอกเหี่ยว
ปริมาณแคลเซียมในหัววํานมหาลาภมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน
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ภาพที่ 4 ปริมาณแคลเซียมในหัวระยะการออกดอกของวํานมหาลาภ ภายหลังได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลที่ระดับ
ความเข๎มข๎นตํางๆ
จากภาพที่ 5 แสดงปริมาณแมกนีเซียมในหัวของวานมหาลาภ พบวํา ที่ระยะดอกแรกบานพาโคลบิวทรา
โซลความเข๎มข๎น 200 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณแมกนีเซียมสะสมในหัววํานมหาลาภเพิ่มขึ้นมากกวํา
กรรมวิธีอื่น และพาโคลบิวทราโซลความเข๎มข๎น 200 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณแมกนีเซียมสะสมในหัว
วํานมหาลาภเพิ่มขึ้นมากกวํากรรมวิธีอื่น และที่ระยะดอกบานทั้งหมดการให๎พาโคลบิวทราโซลระดับความเข๎มข๎น 0
25 และ 100 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณแมกนีเซียมสะสมในหัววํานมหาลาภเพิ่มขึ้น ที่พาโคลบิวทราโซล
ความเข๎มข๎น 0 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณแมกนีเซียมสะสมในหัววํานมหาลาภเพิ่มขึ้นมากกวํากรรมวิธีอื่น
และการให๎พาโคลบิวทราโซลระดับความเข๎มข๎น 50 และ 100 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณแมกนีเซียมสะสม
ในหัววํานมหาลาภลดลง สํวนที่ระยะดอกเหี่ยวทั้งหมดการให๎พาโคลบิวทราโซลระดั บความเข๎มข๎น 25 100 และ
200 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณแมกนีเซียมสะสมในหัววํานมหาลาภเพิ่มขึ้น ที่พาโคลบิวทราโซลความ
เข๎มข๎น 200 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณแมกนีเซียมสะสมในหัววํานมหาลาภเพิ่มขึ้นมากกวํากรรมวิธีอื่น
และพาโคลบิวทราโซลความเข๎มข๎น 0 และ 50 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มปริมาณแมกนีเซียมสะสมในหัววํานมหา
ลาภลดลง
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ภาพที่ 5 ปริมาณแมกนีเซียมในหัวระยะการออกดอกของวํานมหาลาภ ภายหลังได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลที่ระดับ
ความเข๎มข๎นตํางๆ

วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการวิจัยผลของสารพาโคลบิวทราโซลตํอการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในหัว ระยะออกดอกของ
วํานมหาลาภ โดยใช๎สารพาโคลบิวทราโซล มีระดับความเข๎มข๎น คือ 0 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมตํอลิตร
โดยการราดลงบนวัสดุปลูก พบวํา สารพาโคลบิวทราโซลทําให๎การเจริญเติบโตด๎านความยาวก๎านชํอดอก และความ
ยาวก๎านดอกลดลง แตํไมํมีผลตํอการเจริญเติบโตทางด๎านความยาวดอก เส๎นผํานศูนย์กลางชํอดอก ระยะเวลาดอก
แรกบาน ระยะเวลาดอกแรกบานถึงดอกสุดท๎ายบาน และระยะเวลาดอกแรกบานถึงดอกเหี่ยวทั้งหมด เนื่องจาก
สารพาโคลบิวทราโซล มีคุณสมบัติยับยั้งการสังเคราะห์และการทํางานของจิบเบอเรลลิน (พีรเดช ทองอําไพ, 2537)
โดยเข๎าไปขัดขวางหรือยับยั้งกระบวนการทํางานของเอนไซม์ และเรํงปฏิกิริยาให๎สารเจอรานิล ไพโรฟอสเฟต ไปเป็น
สารโคพาลิลไพโรฟอสเฟต ขัดขวางออกซิเดชั่นในกระบวนการสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน (block oxidation
reaction) เข๎าไปยับยั้งการออกซิเดชั่นสารคูรีนไปเป็นสารคูรีโนอิกแอซิด (kaurenoic acid) ในกระบวนการ
สังเคราะห์จิบเบอเรลลิน (สมพร ณ นคร, 2545) มีผลทําให๎การแบํงเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์ลดลงทําให๎
ข๎อและปล๎องสั้น (สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , 2544) ปริมาณธาตุอาหารในระยะการออกดอก พบวํา ปริมาณ
ไนโตรเจนที่ ร ะยะดอกแรกบาน ดอกสุ ด ท๎ ายบาน และดอกเหี่ย วทั้ งหมด ทุ ก ความเข๎ ม ข๎น มี แ นวโน๎ ม ปริ ม าณ
ไนโตรเจนเพิ่มสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน การราดสารพาโคลบิวทราโซลระดับความเข๎มข๎น 25 มิลลิกรัมตํอลิตร มี
แนวโน๎มปริมาณไนโตรเจนเพิ่มสูงกวํากรรมวิธีอื่น สอดคล๎องกับงานวิจัย การใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
พาโคลบิวทราโซล และสาร CCC ([2 – chloroethyl] – trimethyl - ammonium chloride) 3 ระดับ คือ 0,
500 และ 1000 ppm ฉีดพํน 3 ครั้ง เมื่อองุํนอายุ 45, 60 และ 75 วันหลัง แตกตา ทําให๎มีปริมาณไนโตรเจนรวมใน
ใบเพิ่มสูงขึ้น (สุรทิน ใจดี, 2553) ด๎านปริมาณฟอสฟอรัส สารพาโคลบิวทราโซลที่ระดับความเข๎มข๎นสูงมีแนวโน๎ม
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ทําให๎ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งสามระยะลดลงมากกวําที่ได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลระดับต่ํา อาจเป็นเพราะในระยะ
ดอกบานเป็นระยะที่พืชต๎องการใช๎พลังงานในการออกดอก เนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นสารสํวนประกอบสําคัญของสาร
ที่ให๎พลังงานสูง จึงอาจมีแนวโน๎มทําให๎ฟอสฟอรัสลดลง (วงจันทร์ วงศ์แก๎ว , 2535) ด๎านปริมาณ โพแทสเซียม สาร
พาโคลบิวทราโซลที่ระดับความเข๎มข๎น 100 และ 200 มิลลิกรัมตํอลิตรมีแนวโน๎มทําให๎ปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มขึ้ น
ทั้งสามระยะสูงกวํากรรมวิธีอื่นๆ เนื่องจากโพแทสเซียมชํวยสํงเสริมการออกดอกของพืช และมีบทบาทสําคัญในการ
ปรับสมดุลของประจุภายในเซลล์และการเปิดปิดของปากใบ (ยงยุทธ โอสถสภา, 2546) การใช๎พาโคลบิวทราโซลทํา
ให๎พืชมีแนวโน๎มสะสมปริมาณโพแทสเซียมในหัวเพิ่มขึ้น ด๎านปริมาณแคลเซียมทุกกรรมวิธีมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในระยะ
ดอกแรกบานถึงดอกบานทั้งหมด เนื่องจากแคลเซียมเป็นธาตุที่เคลื่อนย๎ายทางทํออาหารได๎ยาก ดังนั้น แคลเซียมอยูํ
ในเนื้อเยื่อพืชแล๎วจึงไมํคํอยเคลื่อนย๎ายไปสํวนอื่น สํงผลให๎มีแนวโน๎มสะสมแคลเซียมในหัวเพิ่มขึ้น และด๎านปริมาณ
แมกนีเซียมที่ระดับความเข๎มข๎นของสารพาโคลบิวทราโซลที่ 100 และ 200 มิลลิกรัมตํอลิตร มีแนวโน๎มลดลงใน
ระยะดอกแรกบานถึงดอกบานทั้งหมด หลังจากนั้นจึงเพิ่มสูงขึ้น อาจเป็นเพราะแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารที่สํวน
ใหญํสะสมอยูํในคลอโรพลาสต์ (ยงยุทธ โอสถสภา, 2546) อีกทั้ง ชํวงระยะดอกแรกบาน และ ดอกบานทั้งหมด ยัง
ไมํมีการพัฒนาทางรากและใบ จึงมีแนวโน๎มการสะสมแมกนีเซียมลดลง สํวนระยะดอกเหี่ยวทั้งหมดมีการพัฒนาทาง
รากและใบจึงมีแนวโน๎มสะสมปริมาณแมกนีเซียมเพิ่มขึ้น

สรุปผลการทดลอง
จากการวิจัยผลของสารพาโคลบิวทราโซลตํอการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในหัวระยะออกดอกของ
วํานมหาลาภ พบวํา วํานมหาลาภที่ได๎รับสารพาโคลบิวทราโซลในระดับความเข๎มขัน 200 มิลลิกรัมตํอลิตร มีผลตํอ
การเจริญเติบโตด๎านความยาวก๎านชํอดอก และความยาวก๎านดอกน๎อยที่สุดคือ 3.49 และ 41.35 เซนติเมตร
ตามลําดับ และทําให๎ปริมาณ N K Ca และ Mg ในหัววํานมหาลาภมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด ยกเว๎นปริมาณ P
ในหัววํานมหาลาภมีแนวโน๎มลดลง สํวนสารพาโคลบิวทราโซลทุกระดับความเข๎มข๎นไมํมีผลตํอการเจริญเติบโตด๎าน
จํานวนวันดอกแรกบาน จํานวนดอกตํอชํอ ความยาวดอก และเส๎นผํานศูนย์กลางชํอดอก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงได๎ด๎วยการเอื้อเฟื้อข๎อมูล และให๎ความชํวยเหลือตํางๆ ของหลายทําน ตั้งแตํเริ่มต๎น
งานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ รุํงนภา ชํางเจรจา อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย ที่กรุณาให๎คําแนะนําปรึกษา ปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ ด๎วยความเอาใจใสํ ตลอดจนผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ยุทธนา เขาสุเมรุ ที่สละเวลาในการวิเคราะห์ธาตุอาหาร และให๎คําปรึกษาการวิเคราะห์ธาตุอาหาร
รวมไปถึงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางในการวิจัย และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ นิอร โฉมศรี ที่ให๎คํา
แนะและแก๎ไขข๎อข๎อบกพรํองตํางๆ ในการเขียนบทคัดยํอเป็นภาษาอังกฤษในงานวิจัยนี้ อีกทั้งขอขอบพระคุณ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ สันติ ชํางเจรจา ที่ให๎คําแนะนํา และ ให๎คําปรึกษาในการนําเสนอผลงาน
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การประเมินความเข้มข้นธาตุอาหารในดินและใบของส้มโอปูโกที่ปลูกในจังหวัดปัตตานี
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บทคัดย่อ
การประเมินความเข๎มข๎นของธาตุอาหารในดินและใบส๎มโอปูโก ดําเนินการ ณ แปลงรวบรวมพันธุ์ของ
เกษตรกรในอําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี สํานักสํงเสริมและการศึกษตํอเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระหวํางเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง มีนาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินเพื่อศึกษาความเข๎มข๎นธาตุอาหารในดินและใบของส๎มโอในอําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี วาง
แผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ์ จํานวน 4 สิ่งทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ประกอบด๎วย คือ 1) สวนส๎มโอของจังหวัดปัตตานี
ที่มีการจัดการทั่วไป (T1) 2) สวนส๎มโอจังหวัดปัตตานีที่มีการจัดการดี (T2) 3) สวนส๎มโอของอําเภอปากพนังจังหวัด
นครศรีธรรมราช (T3) และ 4) ความเข๎มข๎นมาตรฐานของธาตุอาหารในดินและใบส๎มโอ (T4) จากการศึกษาพบวํา
ดินและใบส๎มโอปัตตานีมีความเข๎มข๎นของไนโตรเจนและแคลเซียมต่ํามาก โดยมีความเข๎มข๎นไนโตรเจนในดิน (T1=
64.8 มก./กก.) และ (T2=81.2 มก./กก.) ความเข๎มข๎นในใบ (T1=0.45 %) และ (T2=0.65 %) ตามลําดับและความ
เข๎มข๎นแคลเซียมในดิน (T1=723.7 มก./กก.) และ (T2=922.3 มก./กก.) ความเข๎มข๎นในใบ (T1=0.71 %) และ
(T2=2.34 %) ตามลําดับ ต่ํากวําความเข๎มข๎นมาตรฐานอยํางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ จากการศึกษาดังกลําวสรุปได๎วํ า
สวนส๎มโอปัตตานีมีไนโตรเจนและแคลเซียมเป็นตัวจํากัดผลผลิ ต จําเป็นต๎องเพิ่มความเข๎มข๎นธาตุดังกลําวให๎อยูํใน
ระดับเหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตส๎มโอปูโก
คาสาคัญ: การประเมิน ความเข๎มข๎น ธาตุอาหาร ส๎มโอ

Abstract
The assessment of nutrient concentration in soil and leaves of Puko pummelo was
carried out at a pummelo orchard in Yarang District, Pattani Province and Pattani Community
Service Station, Office of Extension and Continuing Education, Prince of Songkla University, Muang
District, Pattani Province during November 2016 to March 2017. The objectives of the study were
to examine the nutrient concentration of in soil and leaves of Puko pummelo in Yarang district,
Pattani province. The study was conducted in completely randomized design (CRD). There were
four treatments and three replications. The treatments comprised T1) Puko pummelo orchard
was general practice management T2) Puko pummelo orchard was good practice management
T3) Puko pummelo orchard was planted in Pak Panang district, Nakhon Si Thammarat province
and T4) standard nutrient concentration for pummelo in soil and leaves. The result showed that
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the soil and leaf in Pattani pummelo orchard at both sites lacks of nitrogen and calcium. T1 and
T2 had low nitrogen content in soil as 64.8 and 81.2 mg/kg and leaf as 0.45 and 0.65 percent
respectively. Moreover T1 and T2 also had low calcium content in soil as 723.7 mg/kg and 922.3
mg/kg and leaf content as 0.71 and 2.34 percent respectively. The values were significantly lower
than the standard concentration. From the study, it was concluded that Pattani pummelo
orchard had nitrogen and calcium as a limiting factor. It is necessary to increase the concentration
of the element to raise the appropriate level for the increase quality product.
Keywords: assessment, concentration, nutrient, pummelo

บทนา
ส๎มโอปูโกมีถิ่นกําเนิดปลูกกันมานานในอําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะประจําพันธุ์ที่สําคัญคือ ผล
ทรงกลมขนาดใหญํ มีจุก ผิวผลสีเขียวอมเหลือง ตํอมน้ํามันขนาดเล็กและอยูํชิดกันมาก ผิวผลมีขนอํอนขึ้นปกคลุม
ทั่วทั้งผล เมื่อสัมผัสคล๎ายกํามะหยี่ เนื้อผลสีชมพูเข๎มถึงแดง ถุงน้ําหวานมีขนาดเล็กเรียงชิดกันแนํน เนื้อผลมีรสชาติ
หวานอมเปรี้ยว และไมํมีรสขม (รูปที่ 1) การปลูกส๎มโอปูโกสํวนใหญํเป็นสวนขนาดเล็ก โดยปลูกปะปนกับส๎มโอพันธุ์
อื่น ๆ เชํน ทองดี โรตี และบานหยา หรือไม๎ผลชนิดอื่น ๆ เชํน มังคุด ทุเรียน ลองกอง และเงาะ (Kaewtubtim et
al., 2015) จากลักษณะการปลูกดังกลําวทําให๎ส๎มโอไมํได๎รับการปฏิบัติดูแลรักษาที่ดีเพียงพอ จึงให๎ผลผลิตต่ําเพียง
500-700 กิโลกรัมตํอไรํตํอปี และคุณภาพผลผลิตไมํดีคือ เนื้อผลสีชมพูอํอน ของแข็งที่ละลายน้ําต่ํา และมีรสขมทํา
ให๎เกษตรกรขายได๎เพียงผลละ 20-30 บาท (Kaewtubtim et al., 2016) ในเบื้องต๎นคาดวําปัญหาดังกลําวนําจะ
เกิดจากความเข๎มข๎นธาตุอาหารในดินและใบส๎มโอต่ํากวําคํามาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับการผลิตส๎มโอคุณภาพ
(Kaewtubtim, 2014; กรมวิชาการเกษตร, 2545; สมศักดิ์, 2551) Chen et al., (2007) ได๎ทําการศึกษาความ
เข๎มข๎นธาตุอาหารในดินที่ปลูกส๎มทางตอนใต๎ของจีน แล๎วนําผลการวิเคราะห์มาสร๎างความสัมพันธ์กับผลผลิตเพื่อ
จัดทําความเข๎มข๎นของธาตุอาหารตําง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับการผลิตส๎มคุณภาพ สําหรับประเทศไทย สมศักดิ์
(2552) ได๎ศึกษาความเข๎มข๎นของธาตุอาหารในดินและใบที่เหมาะสมสําหรับการปลูกส๎มโอคุณภาพของอําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําให๎พบลักษณะเดํนของดินที่สําคัญในการผลิตพืชคือมีความเข๎มข๎นของธาตุอาหารใน
ดินสูงกวํามาตรฐานเกือบทุกธาตุ ยกเว๎นไนโตรเจน ในขณะที่สังกะสีแม๎มีความเข๎มข๎นเหมาะสม แตํเนื่องจากดิน
ดังกลําวมีความเข๎มข๎นของเหล็กและแมงกานีสสูงมาก ซึ่งสองธาตุดังกลําวเป็นปฏิปักษ์ (antagonism) กับสังกะสี จึง
ทําให๎ส๎มโอขาดสังกะสีตามไปด๎วย สําหรับความเข๎มข๎นธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตส๎มโอของจังหวัดปัตตานี ยังไมํ
เคยมีรายงานการศึกษามากํอน จากสาเหตุดังกลําวจึงทําการศึกษาความเข๎มข๎นของธาตุอาหารในดินและใบในพื้นที่
ปลูกส๎มโอปูโกวํามีธาตุอาหารใดบ๎างที่มีความเข๎มข๎นต่ํา จนเป็นสาเหตุให๎ส๎มโอให๎ผลผลิตไมํมีคุณภาพ ซึ่งข๎อมูล
พื้นฐานดังกลําวมีความสําคัญอยํางมากตํอการจัดการธาตุอาหารตามทฤษฎีถังไม๎โอค (Law of the minimum) ที่
สรุปได๎วําผลผลิตของพืชจะถูกจํากัดโดยธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่ง ที่มีความเข๎มข๎นต่ํากวําความเข๎มข๎นที่พืชต๎องการ
แม๎จะเพิ่มความเข๎มข๎นของธาตุอาหารอื่น ๆ ให๎มากเทําไรก็ตาม ผลผลิตของพืชจะไมํเพิ่มขึ้น หากไมํได๎เพิ่มความ
เข๎มข๎นของธาตุอาหารที่จํากัดการเจริญเติบโตมากที่สุดกํอน
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ค
ข
ก
รูปที่ 1 ลักษณะประจาพันธุ์สม้ โอปูโก ลาต้Aน ใบ (ก) ดอก (ข) ผล (ค) และเนื้อผล (ง)

ง
88

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินความเข๎มข๎นธาตุอาหารในดินและใบส๎มโอปูโกที่ปลูกในจังหวัดปัตตานี แล๎วนําไปเปรียบเทียบ
กับความเข๎มข๎นธาตุอาหารมาตรฐานเพื่อการผลิตส๎มโอคุณภาพ และความเข๎มข๎นธาตุอาหารส๎มโอที่ปลูกในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อนําไปใช๎เป็นแนวทางในการให๎ธาตุอาหารที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิ ตส๎มโอปูโก
ปัตตานี

วิธีดาเนินการวิจัย
การประเมินความเข๎มข๎นของธาตุอาหารในดินและใบส๎มโอปูโก ดําเนินการ ณ แปลงรวบรวมพันธุ์ของ
เกษตรกรในอําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี สํานักสํงเสริมและการศึกษา
ตํ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี ใช๎ แ ผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) จํานวน 4 สิ่งทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ๆ ประกอบด๎วย T1) สวนส๎มโอปัตตานีที่มีการ
จัดการทั่วไป T2) สวนส๎มโอปัตตานีที่มีการจัดการดี T3) สวนส๎มโอนครศรีธรรมราช และ T4) ความเข๎มข๎น
มาตรฐานของธาตุอาหารในดินและใบส๎มโอเพื่อการผลิตส๎มโอคุณภาพ
1. การเก็บตัวอยํางดินในหนํวยทดลองตําง ๆ ที่ความลึก 0-15 เซนติเมตร จํานวน 3 จุดในบริเวณรอบ ๆ
ทรงพุํมของส๎มโอ นําตัวอยํางดินมาผึ่งให๎แห๎งในที่รํม ตําและรํอนผํานตะแกรงขนาดชํอง 2 มิลลิเมตร และเก็บ
ตัวอยํางใบ ในตํ าแหนํงที่ 3 หรือ 4 ของชํอ ใบ อายุ 3-5 เดื อนในกิ่งที่ไ มํมี ผ ล นํ าใบไปอบที่อุ ณหภู มิ 70 องศา
เซลเซียส กํอนทําการบดละเอียดเพื่อสํงตัวอยํางวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์ดิน ทําการวิเคราะห์ธาตุอาหารโดยวิธีการตําง ๆ ดังนี้ ไนโตรเจน ใช๎ Kjeldahl method
(AOAC, 2000) ฟอสฟอรัส และ กํามะถัน ใช๎ Spectrophotometric method (สมศักดิ์, 2551) โชเดียม และ
โพแทสเซียมใช๎ Flame photometer (สมศักดิ์, 2552) สํวนแคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง และ
แมงกานีส ใช๎วิธีการ atomic absorption spectrophotometer (Jones, 2001)
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกตํางทางสถิติ โดยใช๎ ANOVA และใช๎ DMRTเปรียบเทียบ
ความแตกตํางของคําเฉลี่ยโดยใช๎โปรแกรม SPSS

ผลการวิจัย
จากการประเมิน ความเข๎มข๎นของปริมาณธาตุอาหารในดินพบวําสวนส๎มโอปูโกปัตตานี ทั้งสวนที่มีการ
จัดการทั่วไป และจัดการดีประสบปัญหาขาดธาตุอาหารหลัก 2 ธาตุ คือ ไนโตรเจน และแคลเซียม ซึ่งเป็นสาเหตุ
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สํา คั ญ ที่ ทํา ให๎ ส๎ มโอให๎ ผลผลิ ต ต่ํา และคุณ ภาพผลผลิ ต ไมํ ดี โดยสวนที่มี ก ารจั ดการทั่ วไป (T1) มี ค วามเข๎ ม ข๎ น
ไนโตรเจนเพียง 64.8 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม และสวนที่มีการจัดการดี (T2) มีความเข๎มข๎น 81.2 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม
แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความเข๎มข๎นมาตรฐานเพื่อการผลิตส๎มโอคุณภาพ (180 mg/kg) และสวนส๎มโอ
นครศรีธรรมราช (328.4 mg/kg) เชํนเดียวกับความเข๎มข๎นแคลเซียมในสวนที่มีการจัดการทั่วไปให๎คําเพียง 723.7
มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม และในสวนที่มีการจัดการดีมีความเข๎มข๎น 922.3 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ในขณะที่ความเข๎มข๎น
มาตรฐานเพื่อการผลิตส๎มโอคุณภาพเทํากับ 1,500 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม (table 1) อยํางไรก็ตามความเข๎มข๎นของ
แคลเซียมในสวนส๎มโอปัตตานียังให๎คําที่สูงกวํา สวนส๎มโอนครศรีธรรมราช ที่มีการขาดรุนแรงกวํา เนื่องจากมีความ
เข๎มข๎นของแคลเซียมในดินเพียง 360.8 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ความเข๎มข๎นไนโตรเจนในดินสอดคล๎องกับผลวิเคราะห์
ความเข๎มข๎นในใบส๎มโอที่พบวํา สวนที่มีการจัดการทั่วไป และจัดการดี มีความเข๎มข๎นไนโตรเจนเพียง 0.45 และ
0.65 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ต่ํากวําคํามาตรฐานในใบ (2.63 %) และสวนส๎มโอนครศรีธรรมราช (3.47 %) อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เชํนเดียวกับความเข๎มข๎นแคลเซียมในใบของสวนที่มีการจัดการทั่วไป (0.71 %) สวนส๎มโอจัดการ
ดี (2.94 %) และสวนส๎มโอนครศรีธรรมราช (2.34 %) ซึ่งทั้งสวนส๎มโอปัตตานีและนครศรีธรรมราช ล๎วนขาด
แคลเซียมเนื่องจากให๎คําต่ํากวํามาตรฐานความเข๎มข๎นในใบ (4.13 %) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (table 3) ธาตุ
อาหารที่มีความเข๎มข๎นคํอนข๎างต่ํา พบวําแมกนีเซียมจะเป็นธาตุตํอไปที่ส๎มโอปูโกปัตตานีขาด เนื่องจากในดินของ
สวนที่มีการจัดการทั่วไปมีความเข๎มข๎นเพียง 124.2 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม และสวนที่จัดการดีมีความเข๎มข๎น 157.8
มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคําความเข๎มข๎นมาตรฐานเพื่อการผลิตส๎มโอคุณภาพ (180
mg/kg) ในขณะที่ สวนส๎มโอนครศรีธรรมราชที่มีความเข๎มข๎นสูงมาก 392.4 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ความเข๎มข๎น
แมกนีเซียมในดินให๎คําที่สอดคล๎องกับความเข๎มข๎นในใบที่ พบวําสวนที่มีการจัดการทั่วไป และจัดการดี มีความ
เข๎มข๎นแมกนีเซียมเพียง 0.17 และ 0.14 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ต่ํากวําคํามาตรฐานความเข๎มข๎นในใบ (0.42 %) และ
สวนส๎มโอนครศรีธรรมราชที่มีความเข๎มข๎น 0.73 เปอร์เซ็นต์ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ สํวนธาตุอาหารอื่น ๆ พบวํามี
ความเข๎มข๎นในดินและใบระดับเหมาะสม จนถึงขาดแคลนเล็กน๎อย เชํน ฟอสฟอรัส (18.3-25.7 mg/kg และ 0.140.20 %) โพแทสเซียม (89.6-160.4 mg/kg และ 0.79-0.95 %) กํามะถัน (10.9-12.1 mg/kg และ 0.28-0.30 %)
ทองแดง (1.1-1.3 และ 2.5-4.5 mg/kg) เหล็ก (36.1-89.9 และ 62.1-89.9 mg/kg) แมงกานีส (12.6-37.4 และ
15.6-20.4 mg/kg) และสังกะสี (1.4-2.6 และ 20.7-25.3 mg/kg) (table 1-4) ซึ่งมีความแตกตํางทางสถิติเพียง
เล็กน๎อย หรือไมํมีความแตกตํางทางสถิติกับความเข๎มข๎นมาตรฐานของธาตุอาหารในดินและใบ (table 5)
Table 1 Macro-nutrients concentration in the Puko pummelo growing soil at selected sites
(T1-T3) and standard nutrients concentration for pummelo in soil (T4)
treatment
N
P
K
Ca
Mg
S
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
c
b
b
b
b
T1
64.8±4.2
18.3±2.6
89.6±6.4
723.7±8.5
124.2±7.4
10.9±2.4b
T2
81.2±3.6c 25.7±3.4b
160.4±4.3b 922.3±12.7b 157.8±6.4a 12.1±1.8b
T3
328.4±9.7a 120.7±6.7a 1,562.6±9.1a 360.8±6.2c 392.4±11.2a 40.5±6.7a
T4
180.0±0.0b 20.0±0.0b
125.0±0.0b 1,500.0±0.0a 180.0±0.0b 10.0±0.0b
CV.
21.7
13.6
13.8
21.6
12.8
9.1
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Mean within column with different alphabets differ significantly at P<0.05
Table 2 Micro-nutrients concentration in the Puko pummelo growing soil at selected sites
(T1-T3) and standard nutrients concentration for pummelo in soil (T4)
treatment
Cu
Fe
Mn
Zn
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
c
b
b
T1
64.8±4.2
18.3±4.6
89.6±6.4
723.7±8.5b
T2
81.2±3.6c
25.7±3.4b
160.4±4.3b
922.3±12.7b
T3
328.4±9.7a
120.7±6.7a
1,562.6±9.1a
360.8±6.2c
T4
180.0±2.0b
20.0±0.0b
125.0±2.0b
1,500.0±0.0a
CV.
15.2
14.7
11.3
21.5
Mean within column with different alphabets differ significantly at P<0.05
Table 3 Macro-nutrients concentration in the Puko pummelo growing soil at selected sites
(T1-T3) and standard nutrients concentration for pummelo in leaves (T4)
treatment
N
P
K
Ca
Mg
S
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
c
b
b
c
c
T1
0.45±0.0 0.14±0.0 0.79±0.1 0.71±0.0 0.17±0.0 0.30±0.0b
T2
0.65±0.1c 0.20±0.0b 0.95±0.3b 2.94±0.1b 0.14±0.0c 0.28±0.0b
T3
3.47±0.3a 0.14±0.0a 1.86±0.1a 2.34±0.2b 0.73±0.1a 1.10±0.1a
T4
2.63±0.0b 0.15±0.0b 1.18±0.0b 4.13±0.0a 0.42±0.0b 0.28±0.0b
CV.
8.4
9.4
4.2
9.7
12.5
6.2
Mean within column with different alphabets differ significantly at P<0.05
Table 4 Micro-nutrients concentration in the Puko pummelo growing soil at selected sites
(T1-T3) and standard nutrients concentration for pummelo in leaves (T4)
treatment
Cu
Fe
Mn
Zn
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
T1
2.5±0.0b
89.9±5.7b
20.4±3.6a
20.7±0.6b
T2
4.5±0.2a
62.1±4.8c
15.6±2.4b
25.3±1.3b
T3
5.1±0.3a
120.4±9.2a
17.8±3.1b
51.5±4.3a
T4
5.0±0.0a
60.0±5.7c
10.0±0.0c
20.0±2.5b
CV.
4.6
17.5
9.6
8.9
Mean within column with different alphabets differ significantly at P<0.05
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Table 5 Standard nutrients concentration for pummelo in soil and leaves
nutrients
nutrients concentration
soil (mg/kg)
leaves (%), (mg/kg)
nitrogen
110-250
2.5-3.0
Phosphorus
15-25
0.15-0.20
Potassium
100-150
1.5-2.0
Calcium
1,000-2,000
3.0-4.0
Magnesium
120-240
0.3-0.5
Sulfur
10
0.20-0.39
copper
1.1-3.0
≥5
iron
11-16
40-80
manganese
9-12
5-15
zinc
0.9-1.2
≥20

สรุปและอภิปรายผล
ความเข๎มข๎นของไนโตรเจนทั้งในดินและใบส๎มโอของจังหวัดปัตตานีต่ํากวําความเข๎มข๎นตามมาตรฐาน และ
สวนส๎มโอจังหวัดนครศรีธรรมราช นําจะมีสาเหตุมาจากเกษตรกรผู๎ปลูกส๎มโอในจังหวัดปัตตานีมีการใสํปุ๋ยคํอนข๎าง
น๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรผู๎ปลูกส๎มโอในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการใสํปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีของเกษตรกร
ในอัตราสูง โดยต๎นส๎มโออายุ 5 ปี จะได๎รับปุ๋ยเคมีสูตรตําง ๆ เชํน 46-0-0, 15-15-15, 13-13-21 และ 0-0-50
รวมกันประมาณ 10 กิโลกรัมตํอต๎นตํอปี และปุ๋ยคอกอีก 30 กิโลกรัมตํอต๎น ในขณะที่ต๎นส๎มโอปัตตานีอายุ 5 ปี จะมี
การให๎ปุ๋ยเคมีสูตรตําง ๆ เพียง 3-5 กิโลกรัมตํอต๎นตํอปี และมีการให๎ปุ๋ยคอกอีกเพียงเล็กน๎อย สํงผลให๎ความเข๎มข๎ น
ทั้งในดินและใบส๎มโอปัตตานีต่ํากวําส๎มโอนครศรีธรรมราช คํอนข๎างมาก ความเข๎มข๎นของไนโตรเจนในดิน โดยปกติ
มักไมํนิยมวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นธาตุที่มีการเคลื่อนย๎ายและสูญเสียได๎งําย (ยงยุทธ, 2544; Zekri and Obreza,
2006) ทําให๎ผลการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงได๎ทุกชํวงระยะการเจริญเติบโตของใบ แตํจากการสังเกตในชํวงการเก็บ
ตัวอยํางพบวําผลการวิเคราะห์ดิน สามารถสะท๎อนการเจริญเติบโตทางลําต๎นใบได๎เป็นอยํางดี ในแหลํงปลูกที่มีความ
เข๎มข๎นของไนโตรเจนในดินสูงจะมีการแตกยอดอํอนมาก และให๎ใบที่มีขนาดใหญํ สีเขียวเข๎มเป็นมัน ในขณะที่ใน
แหลํงปลูกที่มีความเข๎มข๎นไนโตรเจนต่ํา จะมีการแตกยอดอํอนคํอนข๎างน๎อย และใบมีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผลจาก
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลล์ เอ็นไซม์ ฮอร์โมนในกลุํมออกซิน ไซโทไคนิน กรด
นิวคลีอิก สารประกอบไนโตรเจน และ โคเอนไซม์ (co-enzyme) (ยงยุทธ, 2543; Hewitt, 1984; Warren et al.,
2000; Zekri and Obreza, 2006) ที่ล๎วนสํงเสริมการเจริญเติบโตทางด๎านลําต๎นและใบ สาเหตุที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งที่ทําให๎เกษตรกรในจังหวัดปัตตานีใสํปุ๋ยน๎อย เนื่องจากผลส๎มโอราคาต่ํา ทําให๎เกษตรกรให๎ความสําคัญกับการ
ลดต๎นทุนในการใช๎ปุ๋ยมากกวําการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับราคา สํวนความเข๎มข๎นของแคลเซียมที่พบวําความ
เข๎มข๎นในสวนส๎มโอปัตตานีสูงกวําสวนส๎มโอนครศรีธรรมราช ทั้งที่เกษตรกรมีการใสํปูนขาวและโดโลไมท์น๎อยกวํา
นําจะมีสาเหตุมาจากพื้นที่ปลูกส๎มโอของอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเข๎มข๎ นของโพแทสเซียม
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(1,562.6 mg/kg) แมกนีเซียม (392.4 mg/kg) และโซเดียม (172 mg/kg) สูงมาก ซึ่งสามธาตุดังกลําวจะเป็น
ปฏิปักษ์ กับแคลเซียม ประกอบกับดินในแปลงปลูกมีความเป็นกรดสูง ซึ่งสังเกตได๎จากการที่ดินมีเหล็กสูงมาก
(1,542.6 mg/kg) ยิ่งทําให๎ดินขาดแคลเซียมมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ปลูกส๎มโอปัตตานีมีความเข๎มข๎นของธาตุดังกลําว
เหมาะสมจึงไมํมีผลตํอความเข๎มข๎นของแคลเซียมสําหรับธาตุอาหารที่มีความเข๎มข๎นในดินต่ํา และจะขาดในใบใน
อนาคตคือ แมกนีเซียม ซึ่งหากไมํดําเนินการปูองกันแก๎ไข นําจะมีสาเหตุมาจากพื้นที่ปลูกส๎มโอในปัจจุบันคํอนข๎าง
หํางไกลชายทะเล และไมํมีน้ํากรํอยขึ้นถึง จึงทําให๎ดินมีความเข๎มข๎นแมกนีเซียมต่ํา
จากการศึกษาความเข๎มข๎นธาตุอาหารในดินและใบส๎มโอปัตตานี สามารถนํามาใช๎ในการจัดการธาตุอาหาร
ตามทฤษฎีถั งไม๎โ อค ซึ่ งจากการศึ กษาพบวํ าขาดไนโตรเจนมากที่สุ ด รองลงไปคื อแคลเซี ยม และแมกนี เซี ย ม
ตามลําดับ ดังนั้นแนวทางในการแก๎ปัญหาดังกลําวคือ การให๎ธาตุอาหารที่ส๎มโอขาดมากที่สุดในอัตราความเข๎มข๎นสูง
และให๎ธาตุอาหารที่ส๎มโอขาดน๎อยในอัตราต่ําเรียงลงมาตามลําดับเพื่อยกระดับความเข๎มข๎นธาตุอาหารในดินและใบ
ควบคูํกับการให๎ปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสําหรับใช๎เพื่อการเจริญเติบโตทางลําต๎นใบ และให๎ผลผลิต (รวี, 2544)
นอกจากนั้นจะต๎องมีการชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตในระดับที่เหมาะสมด๎วย (Chapman,
1968) วิธีการดังกลําวข๎างต๎นนําจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการธาตุอาหารเพื่อพัฒนาคุณ ภาพผลผลิตส๎มโอปู
โก

ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ความเข๎มข๎นของธาตุอาหารในดินและใบ หากเป็นไปได๎ควรทําการเก็บและวิเคราะห์ตัวอยําง
จํานวนมาก เพราะนอกจากนําไปเปรียบเทียบกับคําความเข๎มข๎นมาตรฐานแล๎ว ยังสามารถนําไปใช๎เปรียบเทียบ
สมดุลธาตุอาหารเพื่อการผลิตส๎มโอคุณภาพด๎วยวิธีดรีส (diagnosis and recommendation integrated system,
DRIS) (Mourao Filho, 2004) ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการชํวยรักษาสมดุลธาตุอาหาร และลดคําใช๎จํายคํา
ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร
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ผลการใช้สารทดแทนไขมัน และ สารทดแทนน้าตาล ต่อลักษณะทางกายภาพ เคมี
และประสาทสัมผัสในไอศกรีมปราศจากไขมันและน้าตาล
Effects of Fat Replacer and Sugar Replacer on Physical, Chemical and
Sensory Characteristics of Fat Free and Sugar Free Ice Cream
กัญญาภัคร์ ปิดตังถาเน(Khanyapak Pidtungtane)1* ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ(Khanyapak
Pidtungtane)2
1,2

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
*Corresponding author. E-mail: tasaneelim50@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช๎สารทดแทนไขมันด๎วยเวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตรินและสาร
ทดแทนน้ําตาลด๎วยมอลทิทอลและอินูลิน พบวําการใช๎สารทดแทนไขมันและการใช๎สารทดแทนน้ําตาลมีผลทําไห๎
ไอศกรีมปราศจากน้ําตาลที่ได๎ มี คําการขึ้นฟูของไอศกรีมหลังปั่นสูง และมีคําความแนํนแข็งน๎อยกวําไอศกรีมสูตร
พื้นฐาน และเมื่อใช๎เวย์โปรตีนกับมอลโทเดกซ์ตรินในสัดสํวน 25:75 50:50 และ 75:25 ทดแทนวิปปิ้งครีมทั้งหมด
ในไอศกรีมพบวําตัวอยํางไอศกรีมมีคําความหนืด การขึ้นฟูเพิ่มขึ้นตามปริมาณเวย์โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในการทดแทน
ไขมันพบวํามีคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่ํากวําสูตรพื้นฐานแตํไมํแตกตํางกันทางสถิติ เมื่อนําไอศกรีม
ปราศจากไขมันมาทดแทนน้ําตาลด๎วยมอลทิทอลร๎อยละ 100 มีคําคะแนนความชอบต่ํากวําอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
มีคําการขึ้นฟูไมํแตกตํางกันโดยมีความหนืดสูงกวําอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคําความแนํนแข็งต่ํากวําอยํางมีนัย
สําคัยทางสถิติ การทดแทนไขมันทั้งหมดทําให๎มีไขมันน๎อยกวําร๎อยละ 0.5 ของน้ําหนักไอศกรีมตามมาตรฐานของ
ไอศกรีมปราศจากไขมันสํวนการใช๎มอลทิทอลและมอลโทเดกซ์ตรินเป็นสํวนผสมมีผลทําให๎ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ไอศกรีม สารทดแทนไขมัน มอลทิทอล

ABSTRACT
The objective of this study was to produce a fat free and sugar-free ice cream using
combinations of maltitol and whey protein with maltodextrin. For sugar-free ice cream, a 100g of
sugar prepared using different proportions of maltitol and inulin (50:50, 75:25 and 100:0
respectively) the results showed that pH was not significantly different among these
combinations. However, the viscosity the result shoed that using sugar replacer with different
proportion of maltitol and inulin (50:50, 75:25, 100:0) did not affect pH of the ice cream mix but
the Fat-free ice cream with fat replacer (whey protein: maltodextrin = 25:75, 50:50, 75:25)
showed that the viscosity and percentage of overrun were increased the experiment found that
using fat replacers in portion of 50:50 got acceptance score lower than control. Applying maltitol
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in fat free ice cream 100% replacement the research showed ice cream got acceptance score
lower significantly ,overrun was not different but the viscosity were higher (P < 0.05).Fat replacer
as whipping cream replacement can reduced fat content lower than 0.5% which comply to fat
free standard ice cream moreover using maltitol and maltodextrin can increased carbohydrate
content.
Key word: ice cream, fat substitution, maltitol

บทนา
ในปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาให๎ความสําคัญตํอการรักษาสุขภาพมากขึ้นทั้งในการสํงเสริมความแข็งแรงของ
รํางกาย และการลดความเสี่ยงตํอการเป็นโรคภัยตํางๆความต๎องการอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้น จาก
การเติบโตของตลาดอาหารสุขภาพทําให๎ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพลังงานต่ําได๎รับความนิยมมากขึ้นในกลุํมผู๎บริโภคทุก
เพศทุกวัย ไอศกรีมนมเป็นผลิตภัณฑ์นมแชํแข็งชนิดหนึ่งที่ได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคที่หลากหลายกลุํมทั้งในกลุํม
เพศชาย เพศหญิง และในวัยตํางๆ ทําให๎ตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมมีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องและมีมูลคําสูงใน
เชิงเศรษฐกิจ ไอศกรีมนมยังมีสํวนผสมของนมเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ ซึ่งเป็นแหลํงสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการ
เจริญเติบโต มีคุณคําทางโภชนาการ และมีกลิ่นรสมันที่เข๎มข๎นจูงใจผู๎บริโภค การพัฒนาไอศกรีมจึงเป็นอีกแนวทาง
ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลคําที่ใช๎ในการแก๎ปัญหาน้ํานมดิบล๎นตลาด แตํอยํางไรก็ตามไอศกรีมนมก็
ยังคงเป็นอาหารที่ให๎พลังงานและคอเลสเทอรอลสูง เนื่องจากมีสํวนผสมหลักที่มาจากผลิตภัณฑ์นมและน้ําตาล ซึ่ง
เป็นอาหารที่ให๎ ไขมันและให๎พลังงานสูงที่มีบทบาทตํอการเพิ่มระดับไขมันและระดับของน้ําตาลในเลือด จึงเกิด
แนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมปราศจากไขมันปราศจากน้ําตาลเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภค
แตํการลดไขมันและน้ําตาลลงในไอศกรีมจะสํงผลตํอคุณลักษณะทางกายภาพและคุณภาพทางด๎านประสาทสัมผัส
ของไอศกรีมนมในด๎านรสชาติกลิ่น เนื้อสัมผัส รวมทั้ง ลักษณะปรากฏ ซึ่งอาจทําให๎ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมปราศจาก
ไขมันปราศจากน้ําตาลอาจไมํเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภค (เนาวรัตน์, 2548) ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมปราศจากไขมัน
ปราศและน้ําตาลยังไมํมีในท๎องตลาดของไทยสํวนใหญํเป็นผลิตภัณฑ์นําเข๎าจากตํางประเทศด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของไอศกรีมนมปราศจากไขมันและน้ํา ตาลด๎วยการใช๎สารทดแทนไขมัน
และและสารทดแทนความหวานเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสให๎เป็นที่ยอมรับ
ของผู๎บริโภค

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาผลของการใช๎มอลทิทอลและอินูลินในการทดแทนน้ําตาลในไอศกรีมนม
2. ศึกษาผลของการใช๎มอลโทเดกซ์ตรินและเวย์โปรตีนทดแทนไขมันในไอศกรีมนม
3. ศึกษาผลของการใช๎เวย์โปรตีน มอลโทเดกซ์ตรินและมอลทิทอล ในการพัฒนาไอศกรีมปราศจากไขมัน
และน้ําตาล
4. ศึกษาคุณคําโภชนาการในไอศกรีม
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบและอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิตไอศกรีมมีดังนี้ เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตําแหนํง เครื่องปั่นไอศกรีม เทอร์โมมิเตอร์
ตู๎เย็น ตู๎แชํแข็ง เครื่องครัวตํางๆ และวัตถุดบิ ที่ใช๎ในการผลิตไอศกรีมในสูตรไอศกรีมที่คัดเลือกมา 3 สูตร แสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สูตรไอศกรีมพื้นฐาน
สํวนผสม
สูตรที่ 1
338
100
100
2
3
457
1000

วิปปิ้งครีม
หางนมผง
น้ําตาลทราย
เกลือ
สารให๎ความคงตัว
น้ํา
รวม

สํวนผสมของไอศกรีม (กรัม)
สูตรที่ 2
338
90
110
2
3
457
1000

สูตรที่ 3
338
110
90
2
3
457
1000

ที่มา: สูตรที่ 1 (Marshall et al., 2003) สูตรที่ 2 (พรหล๎า, 2555) สูตรที่ 3 (พรหล๎า, 2551)

ตารางที่ 2 รายการวัตถุดิบและสูตรไอศกรีมปราศจากน้ําตาลและปราศจากไขมัน
วัตถุดิบ
มอลทิทอล /อินูลิน
เวย์/มอลโทเดกซ์ตริน
วิปปิ้งครีม
น้ําตาลทราย
หางนมผง
เกลือ
สารให๎ความคงตัว
น้ําสะอาด

สูตร
พื้นฐาน
338
100
100
2
3
457

สูตรไอศกรีมปราศจากน้ําตาล
M50%
M75%
M100%
50/50
25/75
100/0
338
338
338
100
100
100
2
2
2
3
3
3
457
457
457

สูตรไอศกรีมปราศจากไขมัน
25/75
50/50
75/25
84.5/253.5
169/169 253.5/84.5
100
100
100
100
100
100
2
2
2
3
3
3
457
457
457

2. วิธีการ
2.1 การผลิตไอศกรีม
เริ่มต๎นจากการคํานวณวัตถุดิบตามวิธีของ Marshall et al. (2003) แล๎วผสมวัตถุดิบที่เป็นของผงเข๎า
ด๎วยกัน สําหรับวัตถุดิบที่เป็นของเหลวอุํนให๎ได๎อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส จึงคํอย ๆ เติมวัตถุดิบทีเ่ ป็นของแห๎งลง
ไป คนจนละลายเข๎ากันดี เพื่อให๎สวํ นผสมเป็นเนื้อเดียวกัน (สมจิตร, 2550) แล๎วพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 25 วินาที ลดอุณหภูมิลงอยํางรวดเร็ว บํมที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แตํง
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กลิ่นวานิลลากํอนนําไปปั่นในเครื่องปั่นไอศกรีม บรรจุไอศกรีมทีไ่ ด๎ลงภาชนะพลาสติกแล๎วนําไปแชํเยือกแข็งที
อุณหภูมิประมาณ -25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กํอนนําไอศกรีมทีไ่ ด๎ไปตรวจสอบคุณสมบัติด๎านตํางๆ
2.2 การทดสอบการใช๎สารทดแทนน้ําตาล
นําผลิตภัณฑ์ไอศกรีมสูตรพื้นฐานที่ผํานการคัดเลือกมาผลิตไอศกรีมปราศจากน้ําตาลจากการใช๎สาร
ทดแทนความหวานมอลทิทอล ที่มีรสหวานธรรมชาติและไมํให๎ความรู๎สึกเย็นซํา มีระดับความหวานอยูํในชํวง 80 90 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําตาลซูโครส เนื่องจากให๎รสหวานใกล๎เคียงกับน้ําตาล จึงใช๎เป็นสารให๎ความหวานใน
ผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ําตาล (Bordi et al., 2004) มาทดแทนน้ําตาลทรายทั้งหมด (100%) โดยใช๎สํวนผสมของ
มอลทิทอล และ อินูลิน ในอัตราสํวนร๎อยละ 50:50 75:25 100:0 (โดยน้ําหนัก) โดยอินูลินมีรายงานวําชํวยปรับปรุ ง
คําการขึ้นฟู การละลาย ของไอศกรีมได๎ดี ( M.B. Akın et al., 2007) แล๎วคัดเลือกสํวนผสมของสารทดแทนน้ําตาล
ที่ดี แล๎วนําสูตรมาทดสองตํอไป
2.3 การทดสอบการใช๎สารทดแทนไขมัน
การทดลองใช๎สารทดแทนไขมันทั้งหมดด๎วยสํวนผสมของเวย์โปรตีนและมอลโทเด็กซ์ทริน ในสัดสํวนร๎อย
ละ 25:75, 50:50, 75:25 ของไขมันจากสูตรพื้นฐานแล๎วคัดเลือกสํวนผสมที่ดีที่สุดมาทําการทดลองตํอไป
2.4 การพัฒนาไอศกรีมปราศจากไขมันและน้ําตาล
นําสัดสํวนของไอศกรีมปราศจากไขมันโดยใช๎เวย์โปรตีนรํวมกับมอลโทเดกซ์ตรินเป็นสารทดแทนไขมันที่
ผํานการคัดเลือกในข๎อ 2.3 และใช๎สารทดแทนความหวานมอลทิทอลจากข๎อ 2.2 มาทดแทนน้ําตาลทรายทั้งหมด
โดยทดแทนในอัตราสํวนร๎อยละ 75,100 (โดยน้ําหนัก) จากนั้นเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางประสาท
สัมผัสกับไอศกรีมสูตรพื้นฐาน
2.5 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ
2.5.1 ระดับ pH (ดัดแปลงจาก Garcia et al., 1995)
วัดระดับ pH ของไอศกรีมเหลวหรือไอศกรีมมิกซ์ (Ice cream mixed) ซึ่งคือสํวนผสมของ
ไอศกรีมหลังผํานการบํมที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยเครื่อง pH meter โดยที่อุณหภูมิ
ไอศกรีมเหลวขณะวัดอยูํที่ระดับ 25 องศาเซลเซียส
2.5.1 การวิเคราะห์ความหนืด (ดัดแปลงจากวิธีของ พัชรินทร์, 2542)
วัดความหนืดของไอศกรีมเหลวหลังผํานการบํมที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
โดยเครื่องวัดคําความหนืด การวัดไอศกรีมเหลวใช๎หัวหมุนเบอร์ 21 ที่ระดับความเร็วรอบของการหมุน 50 รอบตํอ
นาที อํานคําที่ได๎หลังมอเตอร์หมุนผํานไป 30 วินาที ควบคุมอุณหภูมิขณะวัดที่ระดับ 4 ± 0.5 องศาเซลเซียส
2.5.2 การวิเคราะห์การขึ้นฟู (ดัดแปลงจาก Marshall at el., 2003)
ชั่งน้ําหนักไอศกรีมเหลวที่บรรจุเต็มถ๎วยพลาสติกที่มีปริมาตรแนํนอน บนเครื่องชั่งทศนิยม 2
ตําแหนํงและบันทึกน้ํา หนักไอศกรีมเหลวหลังปั่นเป็นไอศกรีมแล๎วโดยชั่งน้ําหนักไอศกรีมที่บรรจุลงในถ๎วยใบเดิม
บันทึกน้ําหนักไอศกรีมที่ได๎
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2.5.3 การวิเคราะห์ความแนํนแข็ง (ดัดแปลงจาก Guinard et al ., 1996 )
นําไอศกรีมที่ผํานการแชํแข็ง ณ อุณหภูมิ -25 ± 1 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง วัดความแนํนแข็ง
ด๎วยเครื่อง Texture Analyzer โดยวัดคําแรงกดที่กระทําตํอไอศกรีมด๎วยระยะทางคงที่ โดยอุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
ทดสอบประกอบไปด๎วยหัวกดรูปทรงกรวย (probe เบอร์ P/30C) วัดแรงในรูปแบบของการกดอัดเซลล์รับน้ําหนัก
ได๎ 20 กิโลกรัม ความเร็วในการเคลื่อนที่ของหัวกดกํ อนทดสอบ ขณะทดสอบ และหลังทดสอบอยูํที่ 2.0 1.0 และ
1.0 มิลลิเมตรตํอวินาที ตามลําดับ ระยะทางที่หัวกดลงไปลึก 15 มิลลิเมตร
2.5.4 การละลาย (ดัดแปลงจาก Guinard et al ., 1996)
นําไอศกรีมที่ทผี่ ํานการแชํแข็ง ณ อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง มาชั่งน้ําหนักแล๎ว
วางบนตะแกรงลวดขนาด 272 ชํองตํอตารางนิ้วจับเวลาการละลาย โดยควบคุมอุณหภูมิห๎องที่ระดับ 25 องศา
เซลเซียส จากนั้นชั่งน้ําหนักของไอศกรีมที่ละลายลงสูภํ าชนะรองรับที่มีน้ําหนักที่แนํนอน ณ นาทีที่ 10 20 30 และ
40 นาที แล๎วคํานวณการละลายตํอน้ําหนักไอศกรีมเริ่มต๎น 100 กรัม
2.5.5 การวิเคราะห์คณ
ุ คําทางโภชนาการ
วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นตามวิธีของ AOAC, 2000 วิเคราะห์หาปริมาณเถ๎าตามวิธีของ
AOAC,2000 และวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ปริมาณโปรตีนใช๎วิธีเจลห์ดาล คํานวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตตามวิธีของ
AOAC,2000
2.6 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด๎วยวิธี Hedonic scale ให๎คะแนนตั้งแตํ 1 - 9 (9 = ชอบ
มากที่สุด ถึง 1 = ไมํชอบมากที่สดุ ) โดยผู๎ทดสอบซึ่งเป็นนิสติ ระดับปริญญาโท คหกรรมศาสตร์ที่เคยผํานการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส จํานวน 20 คน คุณภาพทีต่ รวจสอบ ได๎แกํ สี ลักษณะปรากฏ กลิ่น ความหวาน และความชอบ
รวม
2.7 การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ
ใช๎สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์คําเฉลี่ย คําเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
และเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยของการตรวจวัดคุณภาพตามวิธี Bonferroni วิเคราะห์คําเฉลี่ยของ
คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช๎โปรแกรมสถิตสิ ําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. การคัดเลือกสูตรพื้นฐาน
จากการทดสอบด๎านทางประสาทสัมผัสของสูตรไอศกรีมนมที่คัดเลือกมา 3 สูตร ด๎วยวิธี Hedonic scale
ไมํพบความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ด๎าน กลิ่นนม ความเรียบเนียน ความมัน สี ความหวาน และ
ความชอบรวม เมื่อพิจารณาระดับคะแนนพบวําสูตรที่ 1และ 3 ได๎รับคะแนนความความชอบรวมสูงกวําสูตรที่ 2
ได๎รับคะแนนสูงกวําสูตรอื่นในด๎านกลิ่นนม ความมัน ความหวาน จึงเลือ กไอศกรีมสูตร 1 มาเป็นสูตรพื้นฐานในการ
วิจัย
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในไอศกรีม 3 สูตร
คุณภาพของไอศกรีม
สูตรทําไอศกรีม
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
ns
สี
7.40 ± 0.75
7.55 ± 0.75
ns
ความมัน
6.68 ± 0.92
6.15 ± 1.42
ns
กลิ่นนม
6.55 ± 1.46
6.20 ± 1.28
ns
ความหวาน
6.80 ± 1.32
6.55 ±1.84
ns
ความเรียบเนียน
6.85 ± 0.93
6.65 ± 0.93
ns
ความชอบรวม
7.30 ± 0.69
6.85 ± 1.30

สูตรที่ 3
7.25 ± 0.85
6.60 ± 0.82
6.15 ± 1.26
6.40 ± 1.50
7.00 ± 0.72
7.30 ± 1.01

ที่มา: สูตรที่ 1 (Marshall et al., 2003) สูตรที่ 2 (พรหล๎า, 2555) สูตรที่ 3 (พรหล๎า, 2551)
หมายเหตุ สัญลักษณ์ ns (non-significant) หมายถึงคําไมํแตกตํางกันทางสถิติในแนวนอน

2. การศึกษาสารทดแทนน้าตาลด้วยการใช้ส่วนผสมของมอลทิทอลและอินูลนิ
นําผลิตภัณฑ์ไอศกรีมสูตรพื้นฐานที่ผาํ นการคัดเลือกมาทดลองใช๎สารทดแทนความหวานมอลทิทอล ที่มีรส
หวานธรรมชาติและไมํให๎ความรู๎สึกเย็นซํา มีระดับความหวานอยูํในชํวง 80 - 90 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําตาลซูโครส
เนื่องจากให๎รสหวานใกล๎เคียงกับน้ําตาล จึงใช๎เป็นสารให๎ความหวานที่นิยมใช๎ในผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ําตาล (Bordi
et al., 2004) สํวนอินูลินมีรายงานวํา สามารถชํวยปรับปรุงคําความหนืด การขึ้นฟู การละลาย ของไอศกรีมได๎ดี (
M.B. Akın et al., 2007)จึงเลือกนํามาใช๎ในสัดสํวนร๎อยละ 50:50 75:25 100:0 (โดยน้ําหนัก)ในการทดแทนน้ําตาล
ทั้งหมด
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาสมบัติเคมีและทางกายภาพของไอศกรีมปราศจากน้ําตาลเทียบกับสูตรพื้นฐาน
ตัวอยํางไอศกรีม
สมบัติทางเคมีกายภาพของไอศกรีมปราศจากน้าํ ตาล ( Mean ± S.D)
ระดับ pH
การขึ้นฟู(%)
ความแนํนแข็ง (g)
ns
a
สูตรพื้นฐาน
6.49 ± 0.04
13.26 ± 6.20
2436.24ns ±
277.46
ทดแทนน้ําตาลทั้งหมดด๎วย
มอลทิทอล:อินูลิน
50:50
6.50 ns ± 0.01
27.97 b ± 3.26
2152.57ns ±
769.10
ns
b
75:25
6.49 ± 0.02
26.94 ± 4.65
2063.90ns ±
717.78
ns
c
100:0
6.50 ± 0.03
36.8 7 ± 2.71
1785.53ns ±
391.03
หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b, c, d หมายถึง คําที่มีความแตกตํางกันทางสถิติ(P < 0.05) ในแนวตั้ง
สัญลักษณ์ ns (non-significant)หมายถึงมีคําไมํแตกตํางกันทางสถิติในแนวตัง้
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การทดแทนน้ํ า ตาลทั้ งหมดด๎ ว ยมอลทิท อลและอิ นูลิ น พบวํ า ไมํ พ บความแตกตํ า งของระดั บ pH ของ
ไอศกรีมเหลว แตํมีผลทําให๎การขึ้นฟูเพิ่มสูงกวําสูตรพื้นฐานอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีผลทําให๎ความแนํน แข็ง
ลดลงแตํไมํมีความแตกตํางกันในทางสถิติ นอกจากนี้สารทดแทนน้ําตาลทั้งสองยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มเนื้อให๎กับ
ไอศกรีมเมื่อผํานการปั่นไอศกรีมจึงมีการขึ้นฟูที่ดีกวําตัวอยํางสูตรพื้นฐานซึ่งสามารถขึ้นฟูได๎ถึงร๎อยละ 36.87 ± 2.71
จากปริมาตรเริ่มต๎น เมื่อนําไปวิเคราะห์คําความแข็งของตัวอยํางไอศกรีมปราศจากน้ําตาลจากการวิเคราะห์ถึงแรงที่
ใช๎ในการกดตัวอยํางพบวํายิ่งตัวอยํางมีคําร๎อยละการขึ้นฟูที่สูงก็จะใช๎แรงในการกดน๎อยเนื่องจากมีชํองวํางของเม็ด
อากาศที่มากกวําจากการปั่น
ตารางที่ 5 การละลายของไอศกรีมปราศจากน้ําตาลที่ใช๎สารทดแทนน้ําตาลมอลทิทอลและอินูลินในสัดสํวนตํางกัน
ตัวอยํางไอศกรีม
การละลาย ณ ชํวงเวลาตํางกัน (นาที)
10 นาที
20 นาที
30 นาที
40 นาที
อัตราการ
ละลายตํอ
นาที
b
b
b
b
สูตรพื้นฐาน
4.97 ± 3.05 29.04 ± 3.53 57.45 ± 4.39 72.11 ± 3.69
0.3 6b ±
0.13
มอลทิทอล:อินูลิน
50:50
12.59 a ± 6.87 40.17 a ± 3.52 72.80 a ± 6.02 94.25 a ± 11.57
0.48 a ±
1.79
a
a
a
a
75:25
9.93 ± 2.39 40.40 ± 2.23 71.43 ± 15.27 89.71 ± 2.08
0.46 a ±
1.41
a
b
b
b
100:0
9.01 ± 2.09 25.00 ± 3.20 58.16 ± 6.46 72.38 ± 8.56 0. 37b ±0.06
หมายเหตุ สัญลักษณ์ a , b หมายถึงคําความแตกตํางกันทางสถิติ(P < 0.05) ในแนวตั้ง

การละลายของไอศกรีมที่ใช๎สารทดแทนน้ําตาลมอลทิทอลและอินูลิน พบวําการใช๎สารทดแทนน้ําตาล
มอลทิทอลและอินูลินที่ระดับ 50:50 และ 75:25 มีอัตราการละลายสูงกวําการใช๎มอลทิทอลอยํางเดียวและสูตร
พื้นฐาน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การทดแทนด๎วยมอลทิทอลพบวํา มีอัตราการละลายใกล๎เคียงกับสูตร
พื้นฐานอาจเนื่องจากมอลทิทอลมีสมบัติจับกับน้ําใกล๎เคียงกับน้ําตาลทราย
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมปราศจากน้ําตาลเทียบกับสูตรพื้นฐาน
คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส
คุณภาพของไอศกรีม
ไอศกรีมปราศจากน้ําตาลที่ทดแทนด๎วยอัตราสํวนของ
มอลทิทอล:อินนูลิน (Mean ± S.D)
สูตรพื้นฐาน
50:50
75:25
100:0
ns
สี
6.75 ±1.40
6.70 ± 1.45
6.6 0 ±1.35
6.75 ± 1.48
ns
ความมัน
7.00 ± 1.45 6.55 ± 1.23
6.55 ± 1.19
7.25 ± 1.48
a
b
a
กลิ่นนม
6.4 5 ± 1.14
5.35 ± 0.58
6.70 ± 1.45
6.85 a ± 1.53

45

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ความหวาน
ความเรียบเนียน
ความชอบรวม

6.80 a ± 1.98
5.45 a ± 0.88
5.85 a ± 0.36

4.90 b ± 1.11
5.60 a ± 0.82
6.85 b ± 1.53

6.5 a 0 ± 1.53
6.50 b ± 1.43
6.95 b ± 1.35

6.95 a ± 1.35
6.70 b ± 1.30
7.20 b ± 1.39

หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b, หมายถึงคําความแตกตํางกันทางสถิติ (P < 0.05)ในแนวนอน
สัญลักษณ์ ns (non-significant) หมายถึงมีคําไมํแตกตํางกันทางสถิติในแนวนอน

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวําไอศกรีมปราศจากน้ําตาลที่ใช๎ทอลทิทอลและอินูลินในสัดสํวน
ตํางกันไมํมีความแตกตํางกันในเรื่องของความมันและสี โดยการทดแทนน้ําตาลด๎วยมอลทิทอลอยํางเดียวให๎คะแนน
ความชอบรวมสูงกวํา (7.20 b ± 1.39) สูตรอื่น และแตกตํางจากสูตรพื้นฐานอยํางมีนั ยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)
สํวนคะแนนการทดสอบด๎านอื่น กลิ่นนม ความหวาน ไมํแตกตํางจากสูตรพื้นฐาน และมีความเรียบเนียนสูงกวําจาก
สูตรพื้นฐานอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังนั้นจึงเลือกใช๎มอลทิทอลอยํางเดียวในการทดแทนน้ําตาลใน
การผลิตไอศกรีมปราศจากไขมันและน้ําตาล
3. การศึกษาการใช้สารทดแทนไขมันเวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตริน
นําผลิตภัณฑ์ไอศกรีมสูตรพื้นฐานที่ผํานการคัดเลือกมาทดสอบการทดแทนไขมันด๎วยสารทดแทนไขมันเวย์
โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตริน ในอัตราสํวนร๎อยละ 25:75, 50:50 และ 75:25 ซึ่งเวย์โปรตีนที่สามารถชํวยในการจับ
น้ํา เป็นอิมลั ซิไฟเออร์ และเป็นตัวชํวยในการเกิดฟองโฟมของไอศกรีม ทําให๎สํวนผสมตํางๆกระจายตัวได๎ดี เนื้อ
สัมผัสของไอศกรีมมีความแนํน เนียนละเอียด และไมํอํอนตัว (Patel et al. 2006) และ มอลโทเดกซ์ตริน (DE 10)
เพื่อชํวยปรับปรุงคุณภาพทางด๎านเนื้อสัมผัส ความหนืด และการขึ้นฟูของไอศกรีม
ตารางที่ 7 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของไอศกรีมปราศจากไขมันเทียบกับสูตรพื้นฐาน
ตัวอยํางไอศกรีม
สมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมปราศจากไขมัน ( Mean ± S.D)
ระดับ pH
ความหนืด (cP.)
การขึ้นฟู(%)
ความแนํนแข็ง (g)
a
a
a
สูตรพื้นฐาน
6.49 ± 0.04
214.74 ± 3.57
13.23 ± 1.03 2170.95 a ± 45.47
เวย์:มอลโทเดกซ์ตริน
25:75
6.06 b ± 0.02
156.22 b ± 1.56
44.94 b ± 4.94 1901.40 b ± 11.13
50:50
5.94 c ±
199.59 c ± 1.05
52.0 3 c ± 2.03 1805.07 c ± 19.97
0.02
75:25
5.80 d ± 0.06
204.82 d ± 2.62
55.35 c ± 2.75 1390.8 4d ± 38.01
หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b, c, d หมายถึงคําความแตกตํางกันทางสถิติ(P < 0.05) ในแนวตั้ง
การใช๎เวย์โปรตีนเพิ่มขึ้นพบวํามีผลทําให๎ pH ลดลงอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P < 0.05) มีการขึ้นฟูเพิ่มขึ้น
และความแนํนแข็งลดลงและไอศกรีมปราศจากไขมันสูตรที่มีการเติมเวย์โปรตีนในปริมาณมากมีคําความหนืดสูงทีสุด
ที่ระดับ 204.82 ± 2.62 cP. เมื่อพิจารณาการขึ้นฟู พบวําในตัวอยํางไอศกรีมปราศจากไขมันทั้ง 3 สูตรมีการขึ้นฟูสูง
กวําสูตรพื้นฐาน ที่เป็นผลมาจากในสูตรพื้นฐานนั้นมีปริมาณของไขมันสูงเมื่อผํานการปั่นรวมกับอากาศในขั้นตอน
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ของการปั่นเม็ดไขมันจะมีขนาดเล็กลงล๎อมรอบฟองอากาศทําให๎เกาะตัวกันแนํน ด๎วยเหตุนี้จึงสํงผลให๎เกิดการ
ขัดขวางการขึ้นฟู (Patel et al., 2006) สูตรพื้นฐานจึงมีการขึ้นฟูน๎อยที่สุด และมีคําความแข็งมากที่สุดที่ระดับ
2170.95 ± 45.47 กรัม เนื่องจากไอศกรีมมีลักษณะเนื้อที่แนํนมาก ในขณะที่ไอศกรีมปราศจากไขมันมีความแนํน
แข็งน๎อยกวํา
จากการพัฒนาไอศกรีมไขมันต่ํา โดย ปิยะธิดา (2551) พบวําจากการ ลดปริมาณหางนมผงลงร๎อยละ 5 ,
10 และ 15 ของปริมาณหางนมผงในสูตรปกติ และทดแทนหางนมผงสํวนที่หายไปด๎วยเวย์โปรตีนและมอลโทเด็กซ์
ทริน แล๎วให๎สํวนผสมอื่นคงที่ พบวําไอศกรีมไขมันต่าํ ที่เติมเวย์โปรตีนและมอลโทเด็กซ์ทริน มีคุณสมบัติทางกายภาพ
ไมํแตกตํางจากไอศกรีมที่ไมํได๎เติมเวย์โปรตีน เวย์โปรตีนสามารถชํวยในการจับน้ํา เป็นอิมัลซิไฟเออร์ และเป็นตัว
ชํวยในการเกิดฟองโฟมของไอศกรีมทําให๎สํวนผสมตํางๆกระจายตัวได๎ดีเนื้อสัมผัสของไอศกรีมมีความแนํน เนียน
ละเอียด และไมํอํอนตัว (Patel et al. 2006) และ มอลโทเดกซ์ตริน (DE 10) เพื่อชํวยปรับปรุงคุณภาพทางด๎าน
เนื้อสัมผัส ความหนืด และการขึ้นฟูของไอศกรีม
ตารางที่ 8 ผลของการละลายในไอศกรีมปราศจากไขมันจากการใช๎เวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตรินในสัดสํวน
ตํางกัน
ตัวอยํางไอศกรีม

การละลาย ณ ชํวงเวลาตํางกัน (นาที)
10 นาที
20 นาที
30 นาที
40 นาที
อัตราการละลายตํอนาที
b
b
b
b
14.66 ± 7.17 46.06 ± 14.09 55.27 ± 15.38 60.09 ± 15.50
0.26 a ± 0.11

สูตรพื้นฐาน
เวย์:มอลโทเดกซ์ตริน
25:75
48.5 a 5 ± 8.86
50:50
56.91 a ± 9.22
75:25
0c

96.74 a ± 4.16
94.94 a ± 1.76
34.96 c ± 8.76

96.74 a ± 4.16 96.74 a ± 4.16
95.13 a ± 1.60 95.13 a ± 1.60
54.67 b ± 10.92 56.94b ± 10.64

0.35 a ± 0.03
0.30 a ± 0.32
0.19 b ±0.29

หมายเหตุ สัญลักษณ์ a , b, หมายถึงคําความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P < 0.05)ในแนวตั้ง
วิเคราะห์ผลการการละลายของตัวอยํางไอศกรีมที่ผํานการแชํแข็งแล๎ว พบวําไอศกรีมที่ใช๎สารทดแทน
ไขมันด๎วยเวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตรินในสัดสํวน 25:75 และ 50:50 มีอัตราการละลายไมํแตกตํางจากสูตร
พื้นฐานแตํสูงกวําสูตรที่ใช๎สัดสํวน 75:25 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยพบวําการใช๎เวย์โปรตีนเพิ่มถึง
ระดับหนึ่ง มีผลทําให๎การละลายของไอศกรีมลดลง
เมื่อนําไอศกรีมปราศจากไขมันทั้ง 3 สูตรมาผํานการทดสอบทางประสาทสัมผัส ไมํพบความแตกตํางในคํา
สี และความหวาน พบวํามีคะแนนความชอบรวมของการใช๎สารทดแทนไขมัน 50:50 มีคําไมํแตกตํางจากสูตร
พื้นฐาน และสูงกวําสูตรอื่นอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในภาพรวมการทดแทนไขมันทั้งหมดยังได๎ผลไมํเป็นผลที่นําพึง
พอใจ แม๎วําคะแนนบางคําอาจไมํมีความแตกตํางทางสถิติ อาจต๎องพิจารณาในการปรับปรุงคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของ กลิ่นนม สี ซึ่งอาจสํงผลให๎ความชอบรวมดีขึ้น
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ตารางที่ 9 ผลการศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสในไอศกรีมปราศจากไขมันเทียบกับสูตรพื้นฐาน
คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส
คุณภาพของไอศกรีม
ไอศกรีมนมปราศจากไขมันทีม่ ีการทดแทนด๎วย
เวย์โปรตีน:มอลโทเดกซ์ตรินในสัดสํวนตํางกัน (Mean ± S.D)
สูตรพื้นฐาน
25:75
50:50
75:25
ns
สี
7.15 ± 0.93
6.45 ± 1.14
5.95 ± 1.57
6.25 ± 1.83
a
b
a
ความมัน
6.80 ± 0.76
5.85 ± 1.78
6.90 ± 1.29
5.50 b ± 1.55
กลิ่นนม
7.65 a ±0.67
5.85 b ± 0.87
6.85 c ± 0.74
5.95 b ± 1.27
ความหวาน
7.20 ns ± 0.69
6.65 ± 1.26
7.35 ± 0.81
6.85 ± 1.30
a
a
a
ความเรียบเนียน
6.75 ± 096
6.40 ± 1.09
6.85 ± 1.38
5.15 b ± 2.09
ความชอบรวม
7.30 a ± 0.57
6.20 b ± 1.39
7.00 a ±1.21
5.65 b ± 1.46
หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b, หมายถึงคําความแตกตํางกันทางสถิติ (P < 0.05)ในแนวนอน
สัญลักษณ์ ns (non-significant) หมายถึงไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติในแนวนอน

4. การผลิตไอศกรีมปราศจากไขมันปราศจากน้าตาลจากการใช้เวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตรินทด
แทนไขมันและมอลทิทอลทดแทนน้าตาล
นําสูตรไอศกรีมปราศจากไขมันซึ่งใช๎เวย์โปรตีนรํวมกับมอลโทเดกซ์ตรินอัตราสํวน 50:50 มาใช๎มอลทิทอล
ทดแทนน้ําตาลทั้งหมด
ตารางที่ 10 ผลการศึกษาสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของไอศกรีมปราศจากไขมันและน้ําตาลเทียบกับไอศกรีม
ปราศจากไขมันที่ทดแทนด๎วยเวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตริน
ตัวอยํางไอศกรีม
สมบัติทางเคมีและกายภาพของไอศกรีมปราศจากไขมันปราศจากน้ําตาล( Mean ± S.D)
ระดับ pH
ความหนืด (cP.)
การขึ้นฟู (%)
ความแนํนแข็ง (g)
ไอศกรีมปราศจากไขมัน 5.94 ns ± 0.02 199.59 b ± 1.05 44.94 ns ± 4.94 1901.40 b ± 11.13
ไอศกรีมปราศจากไขมัน 5.87 ns ± 0.11 204.82 a ± 2.62 46.61 ns ± 6.90 1813.30 a ± 33.23
และน้ําตาล
หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b, c, d หมายถึงคําความแตกตํางกันทางสถิติ(P < 0.05)ในแนวตั้ง
สัญลักษณ์ ns (non-significant) หมายถึงมีคําไมํความแตกตํางกันทางสถิตใิ นแนวตั้ง

ไอศกรีมปราศจากไขมันทั้ง 2 สูตรมีระดับของ pH ที่ไมํแตกตํางกัน การใช๎มอลทิทอลมีผลทําให๎ความหนืด
เพิ่มขึ้นอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตํการขึ้นฟูไมํแตกตํางกัน สํวนคําความแข็งมีระดับลดลงอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05)
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ตารางที่ 11 ผลของอัตราการละลายในไอศกรีมปราศจากไขมันและน้ําตาล
ตัวอยํางไอศกรีม
10 นาที

การละลายเมื่อวัดที่ระยะเวลาตํางกัน (Mean ± S.D)
20 นาที
30 นาที
40 นาที

ไอศกรีมปราศจากไขมัน 17.53 ns ± 8.47
53.06 b ± 15.44 66.49 b ± 19.18 71.62 b ± 18.27
ไอศกรีมปราศจากไขมัน 28.20 ns ± 17.24 76.85 a ± 13.75 86.97 a ± 10.25 86.97 a ± 10.25
และน้ําตาล
หมายเหตุ สัญลักษณ์ a , b, หมายถึงคําความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P < 0.05)ในแนวตั้ง
สัญลักษณ์ ns (non-significant) หมายถึงมีคําไมํแตกตํางกันทางสถิติในแนวตั้ง

อัตราการละลาย
ตํอนาที
0.26 b ± 1.87
0.29 a ± 5.83

ผลการทดสอบทดสอบอัตราการละลายตํอนาทีของตัวอยํางไอศกรีมปราศจากไขมันปราศจากน้ําตาล
เปรียบเทียบกับสูตรปราศจากไขมันพบวํามีอัตราการละลายไมํแตกตํางกัน
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมนมปราศจากไขมันและน้ําตาล
คุณภาพของไอศกรีม
คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัส (Mean ± S.D)
ไอศกรีมปราศจากไขมัน
ไอศกรีมปราศจากไขมันและน้ําตาล
ns
สี
7.60 ± 0.93
7.55ns ± 0.51
ความมัน
7.50 ns ± 0.60
7.55ns ± 0.82
กลิ่นนม
7.35 a ± 0.67
7.10 b ± 0.71
ความหวาน
6.90ns ± 0.78
6.70 ns ± 0.65
ความเรียบเนียน
7.30 ns ± 0.57
6.95 ns ± 0.39
ความชอบรวม
7.55 a ± 0.75
7.05 b ± 0.51
หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b, หมายถึงคําความแตกตํางกันทางสถิติ (P < 0.05)ในแนวนอน
สัญลักษณ์ ns (non-significant) หมายถึงมีคําไมํแตกตํางกันทางสถิติในแนวนอน
ผลการทดสอบความชอบที่มีตํอตัวอยํางไอศกรีมปราศจากไขมันและปราศจากน้าํ ตาลเปรียบเทียบกับสูตร
ปราศจากไขมันพบวํา คะแนนความชอบในด๎านสี ความมัน ความหวาน และความเรียบเนียนไมํแตกตํางกัน ไอศกรีม
ปราศจากไขมันและน้ําตาลมีคะแนนทางประสาทสัมผัส กลิ่น และความชอบรวมต่ํากวําสูตรไอศกรีมปราศจากไขมัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)
5. คุณค่าโภชนาการของไอศกรีม
เมื่อนําตัวอยํางไอศกรีมทั้ง 4 สูตรที่ได๎ คือ ไอศกรีมสูตรพื้นฐาน ไอศกรีมปราศจากน้ําตาล ไอศกรีม
ปราศจากไขมัน และ ไอศกรีมปราศจากไขมันและน้ําตาล ไปวิเคราะห์หาสารประกอบทางเคมีที่แสดงถึงคุณคํา
โภชนาการที่มีในตัวอยํางไอศกรีม แสดงดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 คุณคําทางโภชนาการของไอศกรีม
ตัวอยํางไอศกรีม
สูตรพื้นฐาน
ไอศกรีมปราศจากน้ําตาล
ไอศกรีมปราศจากไขมัน
ไอศกรีมปราศจากไขมันและ
น้ําตาล

ความชื้น
65.34a±
0.55
64.37a±
0.39
60.07b±
0.41
57.59c±
0.51

เถ๎า
0.68 c ±
0.42
0.65 c ±
0.31
1.04 a ±
0.95
0.85 b ±
0.11

คุณคําทางโภชนาการ (ร๎อยละ)
ไขมัน
โปรตีน
a
8.31 ±
3.98 b ±
0.31
0.01
a
6.62 ±
3.02 b ±
0.99
0.59
b
0.46 ±
7.36 a ±
0.52
0.25
b
0.39 ±
6.65a±
0.55
0.981

ใยอาหาร
1.45 a ±
0.97
1.55 a ±
0.41
1.07 c ±
0.51
1.20 b ±
0.51

คาร์โบไฮเดรต
20.24d±
0.99
23.77c± 0.21
30.00b±
0.42
33.31a± 0.91

หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b, หมายถึงคําความแตกตํางกันทางสถิติ (P < 0.05)ในแนวตั้ง
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในตัวอยํางไอศกรีมได๎แกํ ความชื้น เถ๎า ไขมัน โปรตีน ใยอาหาร และ
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต พบวําการใช๎สารทดแทนไขมันทั้งหมดทําให๎มี มีปริมาณไขมันลดลงกวําสูตรพื้นฐานซึ่งมี
ปริมาณไขมันร๎อยละ 8.31±0.31 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยไอศกรีมปราศจากไขมันมีไขมันร๎อยละ
0.46 ± 0.52 ไอศกรีมปราศจากไขมัน และน้ําตาลมีปริมาณไขมันร๎อยละ 0.39 ± 0.55 สอดคล๎องกับมาตรฐาน
ไอศกรีมปราศจากไขมันที่จะต๎องมีปริมาณไขมันไมํเกินร๎อยละ 0.5 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222)
,2544 ) แตํการใช๎สารทดแทนน้ําตาลมอลทิทอลและมอลโทเดกซ์ตรินมีผลให๎ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพิ่มสูงกวําสูตร
พืน้ ฐานอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้เนื่องจากสารประกอบมอลโทเดกซ์ตรินและมอลทิทอลเป็นคาร์โบไฮเดรต เมื่อ
พิจารณาปริมาณโปรตีนพบวํา การทดแทนไขมันด๎วยเวย์โปรตีนสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนสูงกวําสูตรที่พื้นฐาน
(3.98±0.01)และสูตรปราศจากน้ําตาล(3.02 ± 0.59) ที่ไมํมีการทดแทนไขมัน

สรุปผล
สูตรพื้นฐานที่ได๎รับการคัดเลือกนํามาใช๎ ประกอบด๎วย วิปปิ้งครีมร๎อยละ 33.8 หางนมผงร๎อยละ 10
น้ําตาลทรายร๎อยละ 10 เกลือ ร๎อยละ 0.2 สารให๎ความคงตัวร๎อยละ 0.3 น้ําร๎อยละ 45.7 การใช๎สารทดแทน
น้ําตาลด๎วยมอลทิทอลอยํางเดียวหรือด๎วยสํวนผสมมอลทิทอลและอินูลินไมํมีผลตํอระดับ pH ไอศกรีมเหลวแตํมีผล
ตํอการขึ้นฟูและความแนํนแข็งของไอศกรีมสํวนการใช๎สารทดแทนไขมันด๎วยเวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตรินสํงผล
ตํอการขึ้นฟู และความแนํนแข็ง ในสัดสํวนเดียวกัน แตํระดับ pH มีแนวโน๎มลดลง การละลายมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น การ
ใช๎เวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตรินในสัดสํวนร๎อยละ 50:50 และการใช๎มอลทิทอลทดแทนน้ําตาลทั้งหมด มีผลทําให๎
ปริมาณไขมันของไอศกรีมลดลงต่ํากวําร๎อยละ 0.5 จากสูตรพื้นฐานร๎อยละ 8.31 a ± 0.31 ตามมาตรฐานของ
ไอศกรีมปราศจากไขมัน สํวนคาร์โบไฮเดรตมีปริมาณเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
การใช๎สารทดแทนไขมันด๎วยเวย์โปรตีนและมอลโทเดกซ์ตรินและการทดแทนน้ําตาลแม๎มผี ลในการลด
ปริมาณไขมันของไอศกรีมแตํควรหาสารทดแทนหรือสารเจือปนที่ชํวยเพิ่มกลิ่นนมและคุณภาพทางประสาทสัมผัสให๎
เพิ่มขึ้น

เอกสารอ้างอิง
เนาวรัตน์ ดํานิล. 2548. การผลิตไอศกรีมซังขนุนไขมันต่ํา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พัชรินทร์ รักถาวร. 2542. การผลิตและปรับปรุงคุณภาพไอศกรีมกะทิลดไขมัน. วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทัว่ ไป. 2544. ฉบับกฤษฎีกา เลํม 118 ตอนพิเศษ 70 ง.
สมจิต สุรพัฒน์. 2550. ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Aime, D.B. and S.D. Arntfield. 2001. Textural analysis of fat reduced vanilla ice cream
products. Food Research International 34(2–3): 237-246.
Bordi, P., D. Cranage., J. Stokols, T. Palchak and L. Powell. 2004. Effect of polyols versus
sugar on the acceptability of ice cream among a student and adult population. Food
Research International 15: 41-50.
Garcia, R.S., R.T. Marshall. And H. Heymann. 1995. Lowfat ice cream from freeze
concentrated versus heat-concentrate nonfat milk solids. Journal of Dairy Science
78(11): 2345-2351
Guinard, J.X., C. Zoumas-Morse.,C. Mori. and D. Panyam. 1996. Effect of sugar and fat on
the acceptability of vanilla ice cream. Journal of Dairy Science 79(11): 1922-1927
Marshall, R.T., H.D. Goff. and R.W. Hartel. 2003. Ice Cream. 6th ed. Kluwer
Academic/Plenum Publishers. New York.
Patel, M.R., R.J. Baer. and M.R. Acharya. 2006. Increasing the protein content in ice cream..
International Dairy Journal 89: 1400-1406.

51

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

การงอกของเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดแบบพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลอง
In vitro symbiotic seed germination of Cymbidium finlaysonianum
Lindl. (Orchidaceae)
ณมนรัก คําฉัตร(Na-monrug Khamchatra)¹* จิรภัทร จันทมาลี(Jirapat Chanthamalee)²
อรรถกร คําฉัตร(Attakorn Khamchatra)³ อาทร สกุลวรกิจ(A-thorn Sakulworakit)4
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ดอยูํในภาวะคุกคามของการขยายอาคารสิ่งกํอสร๎างทําให๎การ
สูญเสียสภาพแหลํงอาศัยจึงนํามาสูํการวางแผนเพื่อการการขยายพันธุ์และอนุรักษ์กล๎วยไม๎ด๎วยวิธีเพาะเมล็ดรํวมกับ
ราไมคอร์ไรซา ไอโซเลตที่แยกได๎จากกล๎วยไม๎ชนิดอื่นในสภาพหลอดทดลองบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Oat meat agar
(OMA) เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การงอกและการพัฒนาของเมล็ดกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ดทุกเดือนเป็นเวลา 4 เดือน
พบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราทั้ง 3 ไอโซเลตคล๎ายสกุล Rhizoctonia แตํลักษณะทางชีววิทยาโมเลกุลบํงชี้รา
ไมคอร์ไรซาเป็น 2 กลุํม คือ ราในกลุํม Tulasnella sp. ได๎แกํ ราไมคอร์ไรซาไอโซเลต RBRU001 และราในกลุํม
Ceratobasidium sp. ได๎แกํรา ไมคอร์ไรซา ไอโซเลต RBRU002 และ RBRU003 การทดสอบการงอกของเมล็ด
แบบพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลองของกะเรกะรํอนปากเป็ดกับราที่เป็นตัวแทนที่แยกได๎จากกล๎วยไม๎ชนิดอื่น แสดงให๎
เห็นวําเมล็ดที่เพาะเมล็ดรํวมกับราไมคอร์- ไรซา สํงเสริมการงอกของเมล็ด 83.0 % แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (เพาะเมล็ดบนอาหาร oat meal agar เทํานั้น) 47.5 % ภายใน 4 เดือน และพบราไม
คอร์ไรซาเพียงไอโซเลตเดียว คือ RBRU001 (Tulasnella sp.) ที่สํงเสริมการงอกของเมล็ดและการพัฒนาของโปร
โตคอร์มสูงสุดในระยะที่ 2 (71.5%) และระยะที่ 3 (92.8%) แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราไม
คอร์ไรซาไอโซเลตอื่นภายในระยะเวลา 3 และ 4 เดือน ตามลําดับ
คาสาคัญ: กะเรกะรํอนปากเป็ด การพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลอง ราไมคอร์ไรซา การงอกของเมล็ด กล๎วยไม๎อิง
อาศัย

Abstract
Presently, the rapid loss of Cybidium finlaysonianum Lindl. orchids are threaten with
extinction due to disturbance of building has prompted researchers to develop appropriated
plans for the propagation and conservation of this orchid species. This research aims to study
effectiveness of three orchid mycorrhizal fungi obtained from the others orchid species, in
promoting in vitro seed germination and protocorm development of C finlaysonianum Lindl.,
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cultured on oat meal agar (OMA) that were evaluated monthly. Fungus identification based on
morphological characteristics revealed that all isolates were Rhizoctonia-like fungi while
identification based on molecular characteristics suggested that two fungal genera, Tulasnella sp.
(isolate RBRU001) and Ceratobasidium sp. (isolates RBRU002 and RBRU003). Test of in vitro
symbiotic seed germination of C. finlaysonianum Lindl. with fungal isolates above demonstrated
that all isolates supported percentage of seed germination 83.0% while control treatment (seed
sowing on oat meal agar only) had only 47.5% within 4 months. Only fungal isolate RBRU001
(Tulasnella sp.) promoted seed germination and protocorm development to stage 2 (71.5%) and
stage 3 (92.8%) were also high significantly more advanced than those fungi isolates within 3 and
4 months, respectively.
Keywords: Cymbidium finlaysonianum, in vitro symbiosis, mycorrhizal fungi, seed germination,
epiphytic orchid

บทนา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกําลังขยายพื้นที่กํอสร๎างตึกอาคารเรียน อาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น
ในหลายบริเวณ บริเวณพื้นที่ตํางๆ ดังกลําวเป็นแหลํงอิงอาศัยของกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนที่ขึ้นอยูํบนคาคบไม๎ใหญํ
สํงผลให๎มีการสูญเสียแหลํงพันธุกรรมกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ด (Cymbidium finlaysoniaum Lindl.) (อบ
ฉันท์ ไทยทอง, 2549) ดังภาพที่ 1 ไปด๎วยเชํนกัน คณะผู๎วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์กล๎วยไม๎ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ด๎วยเหตุที่ เมล็ดกล๎วยไม๎มีขนาดเล็ก ไมํมีสารอาหาร (endosperm) ในสภาพ
ธรรมชาติกล๎วยไม๎จํา เป็น ต๎อ งอาศัยรา ไมคอร์ไรซาเพื่อชํวยในงอกของเมล็ดและการเจริญ เติบโตของต๎น อํอ น
แม๎วําในปัจจุบันได๎นําเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุ์เมล็ดกล๎วยไม๎บนอาหารสังเคราะห์ โดยไมํจําเป็นต๎องใช๎
ราไมคอร์ไรซาจะประสบความสําเร็จอยํางสูงในกล๎วยไม๎ปุาที่ห ายากหลายชนิด แตํกล๎วยไม๎ที่ปราศจากราไมคอร์
ไรซาเหลํา นั้น อาจไมํส ามารถอยูํรอดตํอไปได๎เ มื่อนํา กล๎ว ยไม๎เ หลํา นั้น กลับคืน สูํธ รรมชาติ จากปัญ หาดังกลํา ว
จําเป็นต๎องอาศัยการเพาะเมล็ดกล๎วยไม๎แบบพึ่งพาอาศัย ในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นการจําลองบทบาทของราไม
คอร์ไรซาในธรรมชาติเพื่อชํ วยให๎การงอกของเมล็ดและการพัฒนาของโปรโตคอร์มได๎เป็นผลสําเร็จ อีกทั้งยังชํวย
ยํนระยะเวลาในการงอกของเมล็ดและการพัฒนาของโปรโตคอร์มไปเป็นต๎นอํอน และชํวยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การ
งอกของเมล็ด และอัต ราการรอดของกล๎า กล๎ว ยไม๎เ มื่อ ย๎า ยออกปลูก กล๎วยไม๎สกุลกะเรกะรํอน Cymbidium
(Dixon et al., 2003) มีการกระจายพันธุ์ในเขตร๎อนภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นกล๎วยไม๎อิงอาศัยมักพบตามปุา
ระดับต่ําหรือปุาดิบเขา กล๎วยไม๎สกุลนี้สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และพัฒนาเป็นไม๎ตัดดอกที่สําคัญมากสกุลหนึ่ง
ของประเทศไทย ชนิดที่มีดอกเดํนสะดุดตาถูกนํามาเป็นพํอแมํพันธุ์เพื่อพัฒนาเป็นกล๎วยไม๎ลูกผสมเพิ่มขึ้นจนปัจจุบัน
กล๎วยไม๎สกุลนี้เริ่มลดปริมาณลง เนื่องจากการลักลอบขายอยํางผิดกฎหมาย จากการใช๎ประโยชน์พื้นที่ ที่เป็นที่อยูํ
อาศัยของกล๎วยไม๎สกุลนี้
งานวิจัยนี้ใช๎ราไมคอร์ไรซาที่ชํวยการงอกของเมล็ดกล๎วยไม๎สกุลอื่นจะสามารถชํ วยกระตุ๎นการงอกของ
เมล็ดและการเจริญเติบโตของกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ดได๎เชํนเดียวกันเป็นสมมติฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
เปอร์เ ซ็นต์การงอกและการพัฒนาของเมล็ ดกล๎วยไม๎กะเรกะรํอ นปากเป็ดแบบพึ่งพาอาศัยในสภาพปลอดเชื้ อ
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ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รบั จากงานวิจัยครัง้ นี้คือ แนวทางในการวางแผนระยะยาวในการจัดการ การอนุรักษ์และการ
ใช๎ประโยชน์รํวมกันระหวํางกล๎วยไม๎และราไมคอร์ไรซาในกล๎วยไม๎เพื่อการนํากลับคืนสูํธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาขยายพันธุ์กล๎วยไม๎เพื่อเพิ่มมูลคําในทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การงอกและการพัฒนาของเมล็ดกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ดแบบพึ่งพาอาศัยในสภาพ
หลอดทดลอง

วิธีดาเนินการวิจัย
การฟอกฆ่าเชื้อเมล็ด
ฟอกฆํ า เชื้ อ เมล็ ด กล๎ ว ยไม๎ ใ นกระดาษกรอง โดยนํ า เมล็ ด กล๎ ว ยไม๎ กะเรกะรํ อ น (Cymbidium
finlaysonianum) วางลงบนกระดาษกรองที่พับเป็นซอง แตํละซองให๎ระบุชนิดของกล๎วยไม๎ ฟอกฆําเชื้อด๎วยน้ํากลั่น
นึ่งฆําเชื้อที่เติมสารลด แรงตึงผิว 2 ครั้ง นานครั้งละ 5 นาที สารละลายโซเดียมไฮโปครอไรด์ 5.25 เปอร์เซ็นต์ นาน
15 นาที เขยําเป็นครั้งคราว ล๎างด๎วยน้ํากลั่นนึ่งฆําเชื้อ 3 ครั้ง ภายในตู๎ปลอดเชื้อ นําเมล็ดกล๎วยไม๎ที่ฟอกฆําเชื้อแล๎ว
ไปทดสอบการงอกในแตํละชุดการทดลอง
การเพาะเมล็ดร่วมกับราไมคอร์ไรซา
ใช๎ปลายมีดเขี่ยเมล็ดที่ฟอกฆําเชื้อแล๎วแตะกระดาษกรองที่อยูํบนผิวหน๎าอาหารเพาะเลี้ยง Oat Meal
Agar (OMA) 4 จุด เอียงจานอาหารไปมาเพื่อให๎เมล็ดกระจายทั่วกระดาษกรอง ผึ่งไว๎จนกวําผิวหน๎าอาหารแห๎ง
จากนั้นนําเส๎นใยราไมคอร์ไรซาที่ทราบแล๎ววําสามารถกระตุ๎นการงอกของเมล็ดกล๎วยไม๎อิงอาศัยบางชนิดในไอโซเลต
RBRU001, RBRU002, RBRU003 ที่เจริญบนอาหารเพาะเลี้ยงสูตร Potato Dextrose Agar (PDA) ขนาด 0.5 X
0.5 เซนติเมตรวางลงตรงกลางจานเพาะเลี้ยง กําหนดให๎การเพาะเมล็ดกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนบนอาหารเพาะเลี้ยง
OMA ปราศจากราไมคอร์ไรซา เป็นชุดควบคุม แตํละไอโซเลตมีจํานวน 4 ซ้ํา เก็บไว๎ในสภาพมืด ที่อุณหภูมิ 25±2
องศาเซลเซียส ติดตามระยะตํางๆ ของการงอกและการพัฒนาของเมล็ดหลังจาการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน
ภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ บันทึกระยะการงอกของเมล็ดและการพัฒนาของโปรโตคอร์ม ตามวิธีดัดแปลง
จาก Stewart และคณะ (2002) ดังตารางที่ 1 โดยหาเปอร์เซ็นต์การงอกและการพัฒนาโปรโตคอร์มกล๎วยไม๎จาก
(จํานวนเมล็ดที่เจริญในแตํละระยะ/จํานวนเมล็ดที่มีชีวิตทั้งหมด) x 100 และนําข๎อมูลที่ได๎วิเคราะห์ทางสถิติและ
เปรียบเทียบคําเฉลี่ยโดยวิธี Ducan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
การระบุเอกลักษณ์ของราในรากกล้วยไม้ด้วยวิธีทางชีววิทยาโมเลกุล
การตรวจสอบสายพันธุ์ราที่แยกได๎จากรากกล๎วยไม๎โดยศึกษาลําดับเบสในสายดีเอ็นเอ (Zhou และ
Hogetsu, 2002) และเพิ่มปริมาณชิ้นสํวนดีเอ็นเอที่ตําแหนํง Internal transcribed spacer (ITS) ตามรายงานของ
White และคณะ (1990) สํงผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการเพิ่มปริมาณชิ้นสํวนดีเอ็นเอที่ตําแหนํง ITS ที่ผํานการตรวจสอบ
และให๎ผลที่ชัดเจน ไปวิเคราะห์ที่บริษัท Macrogen ณ สาธารณรัฐเกาหลี ด๎วยเครื่องวิเคราะห์ลําดับเบส รุํน
Biosystems 3730XL sequencers วิเคราะห์ลําดับเบสที่ได๎โดยเปรียบเทียบกับข๎อมูลลําดับเบสของราทีตําแหนํง
เดี ย วกั น ในฐานข๎ อ มู ล GenBank ด๎ ว ยโปรแกรม BLAST version 2.2.18 ที่ ป รากฏในเว็ บ ไซต์
http://www.ddbj.nig.ac.jp
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ผลการวิจัย
การแยกราไมคอร์ไรซาให้บริสุทธิ์
นําราไมคอร์ไรซาที่ทราบเบื้องต๎นวําสามารถกระตุ๎นการงอกของเมล็ดกล๎วยไม๎อิงอาศัยบางชนิดในไอโซเลต
RBRU001, RBRU002 และ RBRU003 จากหลอดเก็บรักษาเชื้อมาตํอเชื้อบนอาหารเพาะเลี้ยง (subculture)
Potato Dextrose Agar นาน 4-7 วัน เพื่อให๎ได๎ราไมคอร์ไรซาบริสุทธิ์และกําลังเจริญเติบโตที่เหมาะสําหรับการ
เพาะรํวมกับเมล็ดในกิจกรรมถัดไป พบวําภายหลัง subculture เป็นเวลา 7 วัน เส๎นใยราไอโซเลต RBRU001 มี
ลักษณะสีขาว เจริญบนผิวหน๎าอาหาร เจริญช๎า เส๎นผํานศูนย์กลางเฉลี่ย 3.15 เซนติเมตร ราไอโซเลต RBRU002
เส๎นใยมีละเอียดสีขาว ฟูขึ้นเล็กน๎อย เจริญได๎เร็วเส๎นผํานศูนย์กลางเฉลี่ย 8.30 เซนติเมตร และเส๎นใยราไอโซเลต
RBRU003 เส๎นใยมีละเอียดสีขาว ฟูขึ้นเล็กน๎อย เส๎นผํานศูนย์กลางเฉลี่ย 4.52 เซนติเมตร (ภาพที่ 2) ราไมคอร์ไรซา
ทั้ง 3 ไอโซเลตมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล๎ายสกุล Rhizoctonia (Rhizoctonia-like fungi)

ภาพ 1 ดอกกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ด (Cymbidium finlaysonianum)
อิงอาศัยบนคาคบไม๎ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
การเพาะเมล็ดร่วมกับราไมคอร์ไรซา
นําเมล็ดกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนที่เก็บรักษาไว๎มาฟอกฆําเชื้อบนกระดาษกรองที่พับเป็นซอง ด๎วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 5.25 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 นาที เขยําเป็นครั้งคราว ล๎างด๎วยน้ํากลั่นนึ่งฆําเชื้อ 3 ครั้ง ภายในตู๎
ปลอดเชื้อ นําเมล็ดกล๎วยไม๎ที่ฟอกฆําเชื้อแล๎วไปทดสอบการงอกในแตํละชุดการทดลองดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 เพาะ
เมล็ดกล๎วยไม๎บนอาหาร OMA ปราศจากราไมคอร์ไรซา (ชุดควบคุม) และชุดการทดลองที่ 2 เพาะเมล็ดกล๎วยไม๎บน
อาหาร OMA รํวมกับราไมคอร์ไรซา RBRU001, RBRU002 และ RBRU003
ตาราง1 ระยะการงอกของเมล็ดและการพัฒนาโปรโตคอร์มกล๎วยไม๎
ระยะ
0
1
2
3

ลักษณะที่ปรากฏ
เมล็ดกล๎วยไม๎แตํไมํงอก
เอ็มบริโอขยายขนาด เริ่มปรากฏไรซอยด์
เอ็มบริโอขยายขนาด เปลือกหุ๎มเมล็ดเริ่มปริและหลุดออก
โปรโตคอร์มมีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด
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ระยะ
4
5

ลักษณะที่ปรากฏ
โปรโตคอร์มปรากฎใบแท๎จริงใบแรก
ใบแท๎จริงใบแรกขยายขนาด

RBRU001

RBRU002

RBRU003

ภาพที่ 2 โคโลนีราไมคอร์ไรซาเจริญบนอาการเพาะเลี้ยง Potato dextrose agar บํมที่อุณหภูมิห๎องเป็นเวลา 4 วัน
แตํละชุดการทดลองมี 4 ซ้ํา เก็บไว๎ในสภาพมืด ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ติดตามระยะตํางๆ ของ
การงอกเมล็ดและการพัฒนาโปรโตคอร์มทุกเดือนเป็นระยะเวลา 4 เดือน ภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ
พบวํา ภายหลังการเพาะเมล็ดกล๎วยไม๎รํวมกับราไมคอร์ไรซาตลอดทั้ง 4 เดือน คําเปอร์เซ็นต์การงอกของชุดการ
ทดลองที่ 2 สูงกวําชุดควบคุม (ตารางที่ 3) และเมื่ อพิจารณาระยะตํางๆ ของการงอกและการพัฒนาโปรโตคอร์ม
พบวํา ภายหลังการเพาะเมล็ดกล๎วยไม๎รํวมกับราไมคอร์ไรซาเมล็ดกล๎วยไม๎มีคําเปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ยของเมล็ดสูง
กวําชุดควบคุม (ตารางที่ 2) คําเปอร์เซ็นต์ระยะการงอกของเมล็ดและการพัฒนาโปรโตคอร์มเฉลี่ยระยะที่ 2 ระยะที่
3 และระยะที่ 4 ของเมล็ดที่เพาะรํวมกับราไมคอร์ไรซาสูงกวําชุดควบคุมในตั้งแตํเดือนแรกจนสิ้นสุดการทดลอง
(ตารางที่ 3) ทั้งนี้การเพาะเมล็ดรํวมกับราไมคอร์ไรซาเพียงไอโซเลต RBRU001 เดียวเทํานั้นที่พบวํามีเปอร์เซ็นต์การ
งอกในแตํละเดือนสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราไมคอร์ไรซาไอ
โซเลต RBRU002 และ RBRU003 (ตารางที่ 4) แม๎วําเมล็ดกล๎วยไม๎สามารถพัฒนาได๎สูงสุดในระยะที่ 3 โปรโตคอร์ม
มีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (92.8 เปอร์เซ็นต์) ดังภาพที่ 3 แตํยังมีเมล็ดกล๎วยไม๎ที่สามารถพัฒนาได๎ถึงระยะที่ 4 โปร
โตคอร์มปรากฎใบแท๎จริงใบแรกได๎เพียงเล็กน๎อย (3.5 เปอร์เซ็นต์) (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 3 การงอกและการพัฒนาโปรโตคอร์มของเมล็ดกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ดรํวมกับราไมคอร์ไรซา
ไอโซเลต RBRU001 อยูํในระยะที่ 3 โปรโตคอร์มมีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด ภายหลังการเพาะเมล็ดเป็นเวลา 4 เดือน
ตาราง2 คําเปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ยของเมล็ดกล๎วยไม๎ Cymbidium finlaysonianum ที่เพาะเมล็ดรํวมกับ
ราไมคอร์ไรซา ภายหลังการเพาะเมล็ดเป็นเวลานาน 1, 2, 3 และ 4 เดือน
ระยะเวลา (เดือน)
ชุดควบคุม
ราไมคอร์ไรซา
ชุดควบคุม
2
ราไมคอร์ไรซา
ชุดควบคุม
3
ราไมคอร์ไรซา
ชุดควบคุม
4
ราไมคอร์ไรซา
1

การไมํงอกและงอกเฉลี่ยของเมล็ดกล๎วยไม๎คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ไมํงอก
งอก
89.5
10.5
41.2
58.8
80.8
19.2
15.5
84.5
86.2
13.8
16.6
83.4
52.5
47.5
17.0
83.0

ตาราง3คําเปอร์เซ็นต์ระยะการงอกและการพัฒนาโปรโตคอร์มเฉลี่ยของเมล็ดกล๎วยไม๎
Cymbidiumfinlaysonianum ที่เพาะเมล็ดรํวมกับราไมคอร์ไรซา ภายหลังการเพาะเมล็ดเป็นเวลานาน 1, 2, 3
และ 4 เดือน
ระยะการงอกและการพัฒนาโปรโตคอร์มเฉลี่ยของเมล็ดกล๎วยไม๎
ระยะเวลา (เดือน)
0
1
2
3
4
5
ชุดควบคุม
89.7
10.3
0.0
0.0
0.0
0.0
1
ราไมคอร์ไรซา
35.7
29.8
8.9
25.7
0.0
0.0
ชุดควบคุม
80.9
19.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ราไมคอร์ไรซา
13.5
45.8
6.0
34.3
0.4
0.0
ชุดควบคุม
85.3
12.5
2.2
0.0
0.0
0.0
3
ราไมคอร์ไรซา
11.9
38.7
5.3
42.3
1.8
0.0
ชุดควบคุม
52.9
37.5
9.4
0.2
0.0
0.0
4
ราไมคอร์ไรซา
11.7
24.2
27.5
35.2
1.4
0.0
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ตาราง4 คําเปอร์เซ็นต์ระยะการงอกและการพัฒนาโปรโตคอร์มเฉลีย่ ของเมล็ดกล๎วยไม๎ Cymbidium
finlaysonianum ที่เพาะเมล็ดรํวมกับราไมคอร์ไรซาไอโซเลต RBRU001, RBRU002 และ RBRU003 ภายหลังการ
เพาะเมล็ดเป็นเวลานาน 1, 2, 3 และ 4 เดือน
ทรีทเมนต์

พัฒนาการของเมล็ดและ
โปรโตคอร ์ม (เปอร ์เซ็นต ์)

ชุดควบคุม
RBRU001
RBRU002
RBRU003

ระยะเวลาภายหลังการเพาะเมล็ด (เดือน)
2
3
19.16±11.77
13.84±8.95
100.00±0.00
100±0.00
75.59±9.87
64.62±31.94
77.87±5.74
64.13±5.11

1
10.49±7.91
100.00±0.00
0.00±0.00
76.45±2.51
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0

4
47.49±15.60
100.00±0.00
0.00±0.00
66.04±12.17

b
b

b

control

a

a

RBRU001

a
a
0

1

RBRU002

b
2

3

4

RBRU003
5

ระยะการงอกและการพัฒนาโปรโตคอร ์ม

ภาพ 4 เปอร์เซ็นต์พัฒนาการของเมล็ดและโปรโตคอร์มกล๎วยไม๎ Cymbidium finlaysonianum ในแตํละระยะการงอก
และการพัฒนาโปรโตคอร์มที่เพาะเมล็ดรํวมกับราไมคอร์ไรซาไอโซเลต RBRU001, RBRU002 และ RBRU003 ภายหลังการ
เพาะเป็นเวลานาน 4 เดือน ตัวอักษรตํางกันบนแทํงฮีสโทแกรมในแตํละชํวงเวลามีความแตกตําง อยํางมีนัยสําคัญของระยะ
การเจริญและพัฒนาของเมล็ด (P 0.05)การระบุเอกลักษณ์ของราด๎วยวิธีทางชีววิทยาโมเลกุล

จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตําแหนํง ITS ด๎วยปฏิกริ ิยาลูกโซํโพลิเมอเรส ได๎ผลิตภัณฑ์ของราที่แยกได๎
จาก พีโลตอนรา 3 ไอโซเลตซึง่ ชํวยสํงเสริมกระตุ๎นการงอกของเมล็ดกล๎วยไม๎ชนิดอื่นได๎ มีจํานวนคูํเบสประมาณ
600-700 คูํเบส และเมื่อนําชิ้นสํวนดีเอ็นเอดังกลําวไปหาลําดับเบส และเปรียบเทียบลําดับเบสทีต่ ําแหนํง ITS กับ
ฐานข๎อมูลใน GenBank ให๎ผลเปรียบเทียบดังตารางที่ 5 ซึ่งแบํงราได๎ 2 กลุมํ คือ กลุํมที่ 1 ราไมคอร์ไรซาไอโซเลต
RBRU001 มีความใกล๎เคียงกับราสกุล Tulasnella sp. ไอโซเลต SV15 ที่มีอยูํในฐานข๎อมูล GenBank (F926500)
โดยมีคาํ ความเหมือน 95 เปอร์เซ็นต์ และกลุํมที่ 2 ราไมคอร์ไรซาไอโซเลต RBRU002 และ RBRU003 ซึ่งมีความ
ใกล๎เคียงกับราสกุล Ceratobasidium sp. ไอโซเลต Str14 ที่มีอยูํในฐานข๎อมูล GenBank (GU937735 และ
DQ102402) โดยมีคําความเหมือน 93 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
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ตาราง5คําเปอร์เซ็นต์ระยะการงอกและการพัฒนาโปรโตคอร์มเฉลี่ยของเมล็ดกล๎วยไม๎ Cymbidium
finlaysonianum
รหัสราไมคอร์ไรซา
RBRU001
RBRU002
RBRU003

จํานวนเบสตัวอยํางเทียบกับจํานวน
เบสอ๎างอิง
(เปอร์เซ็นต์ความเหมือน)

ราที่มีลําดับเบสเข๎าคูํกันใกล๎เคียงที่สุด
และ Assession codes
Tulasnella sp. EE-2011 isolate SV15
Cantharellales; Tulasnellaceae
Ceratobasidium sp. Cantharellales;
Ceratobasidiaceae
Ceratobasidium sp. AG-G isolate Str 14
Cantharellales; Ceratobasidiaceae

F926500

324/338 (95%)

GU937735

666/713 (93%)

DQ102402

643/644(99%)

สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยครั้งนี้เป็นรายงานแรกที่ทดสอบการงอกของเมล็ดกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ด Cymbidium
finlaysonianum Lindl. แบบพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลอง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมนํามาใช๎ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
กล๎ากล๎วยไม๎ แตํในประเทศไทยพบน๎อยมาก (Athipunyakhom et al., 2004) ภายหลังการเพาะเมล็ดกล๎วยไม๎
รํวมกับรา ไมคอร์ไรซาเป็นเวลา 1 เดือน เมล็ดกล๎วยไม๎มีคําเปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ย 58.8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ชุด
ควบคุมเพียง 10.49 เปอร์เซ็นต์ และภายหลังการเพาะเมล็ดกล๎วยไม๎เป็นเวลา 2, 3 และ 4 เมล็ดกล๎วยไม๎ที่เพาะ
รํวมกับราไมคอร์ไรซายังให๎ คําเปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ยสูงกวําชุดควบคุมคือ 65.3, 69.9 และ 35.5 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ และพบวําเมล็ดกล๎วยไม๎ C. finlaysonianum ที่เพาะรํวมกับราไมคอร์ไรซาไอโซเลต RBRU001 มีคํา
เปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ยของเมล็ดสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ตั้งแตํเดือนแรกจนถึงเดื อนที่ 4 ดังตารางที่ 4 และพบวําคํา
เปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ยของเมล็ดสูงสุดอยูํในระยะที่ 3 โปรโตคอร์มขยายใหญํขึ้น มีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด 92.8
เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 3 แม๎จะพบวําเมล็ดกล๎วยไม๎สามารถพัฒนาเข๎าสูํระยะที่ 4 โปรโตคอร์มปรากฏใบแท๎จริงใบ
แรก 3.5 เปอร์เซ็นต์ และไมํพัฒนาตํอไปแตํอยํางใด อาจกลําวได๎วํา ราไมคอร์ไรซาบางไอโซเลตอาจมีบทบาทเพียง
ชํวยกระตุ๎นให๎เอ็มบริโอขยายขนาดขึ้นจนสร๎างเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด แตํไมํได๎สนับสนุนการพัฒนาของโปรโตคอร์ม
ในระยะตํางๆ ของกล๎วยไม๎ (Porras & Bayman, 2007) สอดคล๎องกับ Stewart & Kane (2006) รายงานวําเมล็ด
กล๎วยไม๎ Habenaria macroceratitis สามารถงอกได๎และโปรโตคอร์มพัฒนาได๎เมื่อได๎รับการกระตุ๎นจากราไมคอร์
ไรซาที่แยกจากรากกล๎วยไม๎สกุลอื่น เชํนเดียวกับ Nontachaiyapoom et al. (2011) รายงานวําเมล็ดกล๎วยไม๎
Grammatophyllum speciosum Blume และ Dendrobium draconis Rchb. f. สามารงอกและพัฒนาเข๎าสูํ
ระยะที่ 3, 4 และ 5 ได๎ เมื่อได๎รับการกระตุ๎นราไมคอร์ไรซาที่แยกได๎จากกล๎วยไม๎อื่น ๆ นอกจากนี้ Khamchatra et
al. (2015) รายงานวํา เมล็ดกล๎วยไม๎เอื้องเงินหลวง (Dendrobium formosum) ที่เพาะรํวมกับรา ไมคอร์ไรซาที่
แยกได๎จากรากของกล๎วยไม๎ชนิดเดียวกันนี้ สามารถชํวยกระตุ๎นการงอกของเมล็ดกล๎วยไม๎ และสามารถพัฒนาเป็น
โปรโตคอร์มในระยะที่ 3 คือ โปรโตคอร์มมีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดได๎ แตํไมํสามารถพัฒนาเข๎าสูํระยะที่ 4 ได๎
เนื่องจากบทบาทของราที่แตกตํางกันในแตํละระยะการเจริญของกล๎วยไม๎อาจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของราไมคอร์
ไรซาในระยะการงอกของเมล็ดและการพัฒนาโปรโตคอร์มแตกตํางจากระยะโตเต็มที่ (Zelmer และ Currah, 1995)
ในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูกล๎วยไม๎พันธุ์หายากหรือใกล๎สูญพันธุ์ มีความจําเป็นต๎องหาราไมคอร์ไรซาที่เหมาะสมตํอ
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การงอก โดยสามารถสํงเสริมหรือสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล๎วยไม๎ได๎ (Chutima et al., 2011) จากการทดลอง
ครั้งนี้พบวําราไมคอร์ไรซา ไอโซเลต RBRU001 จัดอยูํในสกุล Tulasnella มีประสิทธิภาพในการกระตุ๎นการงอก
ของเมล็ดและการพัฒนาโปรโต- คอร์มมากที่สุดสําหรับเมล็ดกล๎วยไม๎ C. finlaysonianum พอ ๆ กับกล๎วยไม๎สกุล
อื่นที่รายงานไว๎ (Rasmussen, 2002; Stewart & Kane, 2002; Johnson et al., 2007; Chutima et al., 2011)
แสดงให๎เห็นวําราไมคอร์ไรซาสกุล Tulasnella เป็นราไมคอร์ไรซาที่พบได๎แพรํหลาย ซึ่งสามารถแยกได๎จากราก
กล๎วยไม๎ Dendrobium formosum และนําไปใช๎กระตุ๎นการงอกของเมล็ดกล๎วยไม๎ทั่วไปได๎ (Mc Cormick et al.,
2004 Khamchatra et al., 2015) นอกจากนี้ยังพบวําราไมคอร์ไรซาสกุล Tulasnella มีความสัมพันธ์กับ
liverwort (Cryptothallus mirabilis) และกล๎วยไม๎อิงอาศัยบางชนิด (Suarez et al., 2006) ในบางครั้งการ
เจริญเติบโตหรือการพัฒนาโปรโตคอร์มในระยะถัดไป กล๎วยไม๎อาจมีกลไกในการปูองกันหรือกําจัดราไมคอร์ไรซาเดิม
ที่สํงเสริมในการงอก จึงจําเป็นต๎องอาศัยราไมคอร์ไรซาที่แตกตํางจากระยะแรกของการพัฒนาโปรโตคอร์ม การหารา
ไมคอร์ไรซาที่เหมาะสมอาจแยกได๎จากรากเดิมของต๎ นแมํในระยะที่มีการเจริญเติบโตทางลําต๎น หรือขณะออกดอก
หรือจากรากกล๎วยไม๎ตํางสกุล เพื่อชํวยให๎โปรโตคอร์ มสามารถพัฒ นาเป็นต๎นอํอนที่แข็งแรงกํอ นย๎ายออกปลู ก
(Rasmussen & Rasmussen, 2014)
ดังนั้นจึงสรุปได๎วําราไมคอร์ไรซาทั้ง 3 ไอโซเลต (RBRU001, RBRU002 และ RBRU003) มีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาคล๎ายสกุล Rhizoctonia (Rhizoctonia-like fungi) แตํลักษณะทางชีววิทยาโมเลกุลบํงชี้ราไมคอร์ไร
ซาเป็น 2 กลุํม คือ ราในกลุํม Tulasnella sp. ได๎แกํ ราไมคอร์ไรซาไอโซเลต RBRU001 และราในกลุํม
Ceratobasidium sp. ได๎แกํราไมคอร์ไรซาไอโซเลต RBRU002 และ RBRU003 การงอกของเมล็ดและการพัฒนา
โปรโตคอร์มของเมล็ดกล๎วยไม๎ C. finlaysonianum โดยอาศัยราไมคอร์ไรซาที่สามารถชํวยกระตุ๎นการงอกของ
เมล็ดกล๎วยไม๎สกุลอื่น ได๎แกํ ไอโซเลต RBRU001 RBRU002 และ RBRU003 แบบพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลอง
แสดงให๎เห็นวําทุกไอโซเลตสามารถกระตุ๎นการงอกได๎ คิดเป็น 83.0 เปอร์เซ็นต์ และพบราเพียงกลุํมเดียว คือ
Tulasnella ไอโซเลต RBRU001 ที่สํงเสริมการงอกของเมล็ดและการพัฒนาของโปรโตคอร์มถึงระยะที่ 3 และ 4
(92.8, 3.5 เปอร์เซ็นต์) ภายใน 4 เดือน การทดลองนี้เป็นรายงานแรกในประเทศไทยที่แสดงให๎เห็นความสําเร็จของ
การงอกของเมล็ดแบบพึ่งพาอาศัยในหลอดทดลองของกล๎วยไม๎กะเรกะรํอนปากเป็ด C. finlaysonianum

ข้อเสนอแนะ
การหาระยะของโปรโตคอร์มและต๎นอํอนที่เหมาะสมของ C. finlaysonianum ตํอการย๎ายปลูกทั้งใน
สภาพปลอดเชื้อ สภาพโรงเรือน และคืนสูํธรรมชาติให๎ประสบความสําเร็จนั้นนับวําเป็นงานวิจัยที่ท๎าทายอยํางยิ่ง
คณะผู๎วิจัยจักต๎องคัดสรรหาราไมคอร์ไรซาไอโซเลตที่เหมาะสม ที่สามารถพัฒนาโปรโตคอร์มกล๎วยไม๎เข๎าสูํระยะที่ 5
และปลํอยคืนสูํธรรมชาติ คณะผู๎วิจัยเชื่อมั่นและหวังเป็นอยํางยิ่งที่จะได๎ดําเนินการวิจัยดังกลําวเพื่อให๎ได๎มาซึ่งความรู๎
และความเข๎าใจเพิ่มเติมเพื่อที่จะได๎ดําเนินการวางแผนการขยายพันธุ์ไปพร๎อมๆ กับการอนุรักษ์สายพันธุ์กล๎วยไม๎
กะเรกะรํอนปากเป็ด (C. finlaysonianum) และกล๎วยไม๎ไทยชนิดอื่นที่เสี่ยงตํอการสูญพันธุ์ในโครงการวิจัยครั้ง
ตํอไป
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การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของมันสาปะหลังด้วยกระบวนการหมักแบบ solid state
fermentation ร่วมกับเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 ที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส
Nutrition improvement of cassava by solid state fermentation through
microbial starter of amylolytic fungus Rhizopus spp. UP04
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บทคัดย่อ
มันสําปะหลังเป็นวัสดุทางการเกษตรซึ่งสามารถนํามาเพิ่มโภชนะได๎ด๎วยการหมักรํวมกับเชื้อราที่ผลิต
เอนไซม์อะไมเลส โดยในกระบวนการเพิ่มโภชนะดังกลําวนี้ เชื้อรา Rhizopus spp. UP04 ได๎ถูกคัดแยกจากดิน
บริเวณพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดพะเยา และ นํามาศึกษากระบวนการหมักวัสดุการเกษตรแบบ solid
state fermentation (SSF) โดยใช๎มันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน ผล
การศึกษาพบวําเชื้อราดังกลําวมีการเจริญและผลิตเอนไซม์ในระหวํางกระบวนการหมัก ซึ่งให๎คําแอคติวิตีของ
เอนไซม์อะไมเลส เทํากับ 0.099±0.006 U/mL โดยเอนไซม์ดังกลําวนี้มีชํวงการทํางานได๎กว๎าง คือ อุณหภูมิ 30-80
องศาเซลเซียส และ ความเป็นกรดและดําง 3.5-7.0 เมื่อนําเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 ไปเป็นหัวเชื้อใสํใน
กระบวนการหมักมันสําปะหลังแบบ SSF ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน พบวํา มันสําปะหลังที่
ผํานกระบวนการหมักด๎วยวิธีนี้มีโภชนะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโปรตีนเทํากับ 4.12% และ ไขมัน 3.88% มากกวํา
กระบวนการหมักในสภาพที่ไมํมีอากาศและไมํใสํจุลินทรีย์ (โปรตีนเทํากับ 2.18% และ ไขมัน 2.45%) และ การ
หมักด๎วยหัวเชื้อจุลินทรีย์มาตรฐาน R. orayzae TISTR 3054 (โปรตีนเทํากับ 3.85% และ ไขมัน 3.11%) ดังนั้น
เชื้อรา Rhizopus spp. UP04 จึงเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถนํามาใช๎ในการเพิ่มคุณคําทางโภชนะมันสําปะหลัง
เพื่อเป็นอาหารสัตว์ด๎วยกระบวนการหมักแบบ SSF ได๎
คาสาคัญ: มันสําปะหลัง เอนไซม์อะไมเลส Rhizopus solid state fermentation SSF

Abstract
Cassava is an agricultural material and may be a good substrate for nutrients
improvement by amylolytic fungi through fermentation process. To improve the nutrition values
of cassava for animal feeding, amylolytic fungus Rhizopus spp. UP04 was isolated from cassava
cultivation area in Phayao province and characterization through solid state fermentation (SSF).
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When Rhizopus spp. UP04 was characterized using cassava as the sole carbon source by SSF at
30 °C for 7 day, the values of amylase activity was found to be 0.099±0.006 U/ml. The range of
pH and temperature (°C) for the enzymatic activities were 30-70 °C and pH 3.5-8.0. Cassava
supplementary with Rhizopus spp. UP04 starter was fermented by SSF for 7 day at 30°C. The
nutrition values of fermented cassava resulted in increased protein (4.12%) and fat (3.88%) which
was higher than the control or ensiling process without mold starter (protein 2.18% and fat
2.45%) and fermentation process with standard culture of R. orayzae TISTR 3054 (protein 3.85%
and fat 3.11%) respectively. The isolates Rhizopus spp. UP04 showed optimal starter at improving
the nutrition values of cassava through SSF for animal feeding.
Keywords: Cassava, amylolytic enzyme, Rhizopus, solid state fermentation, SSF

บทนา
กระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์ถือเป็นนวัตกรรมของการสํารองพืชอาหารสัตว์ที่ใช๎มาเป็นเวลานานแล๎ว
ในประเทศไทย เดิมจากการที่ระบบการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยยังมีไมํมาก ดังนั้นในการหมักพืชอาหารสัตว์จะใช๎
หลักการถนอมพื ชอาหารสั ตว์ใ ห๎คงคุณคํา ทางโภชนะไว๎ ในภาชนะปิดไมํให๎เ สื่อมถอยโดยอาศัย การทํ างานของ
จุลินทรีย์ที่อยูํในธรรมชาติแบบไมํใช๎อากาศ (ensiling process) เชํน การหมักหญ๎าเนเปียร์ปากชํอง 1 ซึ่งทําได๎โดย
การตัดหญ๎าให๎เป็นชิ้นเล็กๆ มีขนาดไมํเกิน 1 เซนติเมตร และ ใสํอัดลงในภาชนะปิดสนิทที่ไลํอากาศออกและหมัก
เก็บไว๎ ซึ่งอาจปรับสภาพโภชนะโดยมีการเติมเกลือและกากน้ําตาล 0.5-2.0 กิโลกรัมตํอหญ๎า 1 กิโลกรัม (วารุณี และ
คณะ, 2547) ซึ่งเมื่อหญ๎าผํานการหมักสมบูรณ์จะมีกลิ่นหอม อมเปรี้ยว หญ๎าหมักเป็นสีเขียวอมเหลือง มีคําความ
เป็นกรดเฉลี่ย 3.0-4.0 และ กรดอินทรีย์ที่พบสํวนมากเป็น กรดแลคติค ซึ่ งผลิตโดยแบคทีเรียกลุํม Lactic acid
bacteria (LAB) ซึ่งเจริญได๎โดยการใช๎น้ําตาลและเปลี่ยนเป็นกรดแลคติค หรือ อะซิติก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับชนิดของ
แบคทีเรีย แตํถ๎ามีอากาศเข๎าในระหวํางกระบวนการหมักจะพบกรดอะซิติกเกิดขึ้นได๎จากการที่จุลินทรีย์หายใจแบบ
ใช๎ออกซิเจน (เสมอใจ, 2554)
อยํางไรก็ตามกระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์ในสภาพไมํมีอากาศโดยอาศัย LAB ในธรรมชาตินั้น มี
ข๎อจํากัดอยูํบ๎าง คือ จุลินทรีย์ในกลุํมนี้มักจะขาดเอนไซม์ในกลุํมที่ยํอยเยื่อใยพืชและแปูง เชํน เซลลูเลส ไซแลนเนส
และ อะไมเลส เป็นต๎น ดังนั้นวิธีการดังกลําวจึงเหมาะสําหรับการนําไปใช๎ในการหมักพืชอาหารสัตว์ที่มีน้ําตาลสูง
เชํน หญ๎าเนเปียร์ สับปะรด และ ต๎นข๎าวโพดสด แตํในกรณีที่เป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีความแห๎งสูง เชํน ฟางข๎าว
เปลือกข๎าวโพด และ มันสําปะหลังที่มีแปูงเป็นองค์ประกอบ จึงจําเป็นที่ต๎องใสํ อาหารเสริมเพื่อให๎จุลินทรีย์ใช๎
ประโยชน์ในการเจริญเติบโต ซึ่งโดยทั่วไปจะใช๎วัสดุที่ต๎นทุนต่ํา เชํน กากน้ําตาล รําหยาบ หรือ ยูเรีย เป็น ต๎น (ขรรค์
ชัย และคณะ, 2558) โดยกระบวนการดังกลําวนี้จะเป็นการถนอมอาหารซึ่งโภชนะที่เพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นจากการเพิ่ม
จํานวนจากเซลล์ จุลินทรีย์ และ กรดอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้น แตํไมํได๎ไปเพิ่มการยํอยพืชหมักเนื่องจากการขาด
เอนไซม์ในกลุํมดังกลําวดังนั้นการหมักที่เสริมจุลินทรีย์อื่นๆ ที่มีเอนไซม์ที่ชํวยยํอยและหมักเยื่อใยพืช(fermentation
process) จึงมีสํวนอยํางมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและเพิ่มโภชนะของพืชหมักให๎ดียิ่งขึ้นได๎ เพราะ เยื่อ
ใยและแปู งในพื ช อาหารสั ต ว์ จ ะถู ก ยํ อ ยให๎ เ ป็ น น้ํ า ตาลและใช๎ เ ป็ น แหลํ ง อาหารของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ สํ เ ข๎ า ไปทํ า ให๎
เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตและเกิดการหมักได๎เร็วขึ้น อาทิ เชํน การเติมจุลินทรีย์ในกลุํมที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส ซึ่ง
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เป็นจุลินทรีย์กลุํมแรกๆ ที่ใช๎ในการหมักพืชอาหารสัตว์ ธัญพืช และ พืชที่มีแปูงเป็นองค์ประกอบ เชํน ข๎าวโพด อ๎อย
แ ล ะ มั น สํ า ป ะ ห ลั ง เ ชํ น Rhizopusspp.Mucorspp.แ ล ะ Aspergillusoryzaeเ ป็ น ต๎ น
(Soccoletal.1994;Pengthamkeerati et al. 2012) และ การใช๎จุลินทรีย์ที่ผลิต เอนไซม์เซลลูเลสชํวยหมักพืชที่มี
เยื่อใยสูง เชํน เปลือกข๎าวโพด และ สับปะรด (Danmek et al., 2014) โดยระหวํางการหมักจุลินทรีย์จะผลิต
เอนไซม์ยํอยเยื่อใยและแปูงเป็นน้ําตาล เพื่อให๎พลังงานสําหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนมากขึ้น จากนั้น ยีสต์
Saccharomyces cerevisiae จะเปลี่ยนน้ําตาลเป็นแอลกอฮอล์ และ LAB จะใช๎น้ําตาลเพื่อเจริญและเกิด
กระบวนการหมักเป็นกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์ตํอไป ซึ่งผลดังกลําวจะสํงผลให๎เยื่อใยของวัตถุดิบอํอนนุํมลง และ มี
คาร์โบไฮเดรตบางสํวนละลายออกมาได๎ เชํน การหมักกากมันสําปะหลังด๎วยเชื้อรา Rhizopus oligosporus ทําให๎มี
โปรตีนเพิ่มขึ้นถึง 10% (Belewu and Babalola, 2009) และ การหมักฟักทองด๎วยจุลินทรีย์ผสมหลายชนิดจะทํา
ให๎ฟักทองหมักมีคําโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 15-18% และ ไขมัน 9% ซึ่งสูงกวําฟักทองสดซึ่งมีโปรตีน 8-10% และ ไขมัน
6% ตามลําดับ ซึ่งเป็นผลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับการหมักวัสดุการเกษตรอื่นๆ หลายชนิด เชํน งานทดลองของ
Al-maadhidi et al. (2010) ได๎ทําการหมักซังข๎าวโพด และ Adamafio et al. (2010) ใช๎จุลินทรีย์ในการหมักมัน
สําปะหลังเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะทําให๎คุณคําทางโภชนะโดยเฉพาะโปรตีนเพิ่มขึ้นได๎สูงกวําวัตถุดิบ ที่ไมํได๎ผํานการ
หมัก 1.5-5 เทํา ซึ่งคุณคําทางโภชนะที่เพิ่มขึ้นในระหวํางกระบวนการหมักเกิดจากการเปลี่ยนองค์ประกอบของวัสดุ
จําพวกแปูงไปเป็นน้ําตาลโดยเอนไซม์อะไมเลสจากเชื้อรา แล๎วยีสต์จะใช๎น้ําตาลในการเพิ่มจํานวนเซลล์ซึ่งจะได๎เป็น
โปรตีนเซลล์เดียว (single cell protein; SCP) คือ สํวนของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการหมัก (Danmek et al.,
2014) สอดคล๎องกับ Antai & Mbongo (1994) รายงานวําการหมักมันสําปะหลังโดยใช๎ Saccharomyces
cereviseae สามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนจาก 2.4% ในมันสําปะหลังสดเพิ่มเป็น 14.1% หลังจากผํานกระบวนการ
หมัก นอกจากนี้ Oboh & Akindahunsi (2005) พบวํา แปูงมันสําปะหลังที่หมักด๎วย S. cerevisiae ชํวยเพิ่ม
โปรตีนจาก 4.4% เป็น 10.9% และ ยังลดปริมาณสารพิษไซยาไนด์ อยํางไรก็ตาม กระบวนการหมักที่ดี ขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยและสภาวะแวดล๎อมที่เหมาะสม ได๎แกํ เชื้อจุลินทรีย์ องค์ประกอบของสารตั้งต๎น และระยะเวลาในการหมัก
แหลํงไนโตรเจนและองค์ประกอบสําคัญอื่น ๆ ที่มีผลตํอปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ์หมัก (Nuraini & Suslina,
2009) จากเหตุผลดังกลําว การนําวัตถุที่หาได๎ในท๎องถิ่นที่มีราคาถูกมาหมักรํวมกับจุลินทรีย์ที่เหมาะสม เชํน มัน
สําปะหลัง รวมไปถึ งผลผลิตพืชเศรษฐกิจจากเกษตรกรที่ตกเกรด จะทําให๎ได๎วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณคําทาง
โภชนาการสูง และ ต๎น ทุนต่ํา ซึ่งจะทํ าให๎เ กิดการกระตุ๎น ให๎เ กษตรกรนํ ามาหมัก เพื่อเป็นอาหารสัตว์ จะทําให๎
เกษตรกรมีรายได๎เสริมจากการใช๎วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเพิ่มมูลคําได๎ และชํวยยืดอายุการเก็บรักษาฟักทอง
ไว๎เป็นอาหารสัตว์ได๎

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์หลักของการทดลองนี้มีแนวคิดที่จะนํามันสําปะหลังซึ่งเป็นพืชที่มีแปูงเป็นองค์ประกอบสูง มา
เพิ่มคุณคําทางโภชนะโดยการผํานกระบวนการหมักในกระบวนการ solid state fermentation แตกตํางจาก
กระบวนการหมักมันสําปะหลังที่ได๎ทํามาในประเทศไทยซึ่งสํวนมากเป็นการหมักแบบถนอมอาหารในสภาพไมํมี
อากาศ (ensiling process) รํวมกับการใช๎เชื้อราที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสที่คัดแยกได๎ ทําการศึกษาการเจริญ การ
ผลิตเอนไซม์ และ คุณคําทางโภชนะที่เพิ่มขึ้นในระหวํางกระบวนการหมัก เพื่อนําไปใช๎เป็นสํวนประกอบของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ตํอไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. จุลินทรีย์มาตรฐาน
เชื้อรา Rhizopus orayzae รหัส 3054 ได๎รับความอนุเคราะห์มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (วว.)
2. สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้
Seme-synthetic medium (SS medium) (Danmek et al., 2014) ประกอบด๎วย glucose 2.0%
(w/v) peptone 0.2% (w/v) yeast extract 0.1% (w/v) KH2PO4 0.2% (w/v) MgSO4 0.05% (w/v) CaCl2
0.01% (w/v) ZnSO4.7H2O 0.0005% (w/v) FeSO4.7H2O 0.0005% (w/v) MnSO4 0.0005% (w/v) และ
Tween 80 0.2% (v/v)
Potato Dextrose Agar (PDA) และ Malt Extract Agar (MEA) เตรียมตามอัตราสํวนและวิธีการเตรียม
ของบริษัท Difco, USA อาหารเลี้ยงเชื้อทั้งหมดปรับ pH ด๎วย HCl 1.0 N เพื่อให๎มี pH เทํากับ 5.5 และนําไปฆําเชื้อ
ด๎วยการ autoclave ที่อุณหภูมิ 125OC เป็นเวลา 15 นาที
3. การคัดแยกเชื้อราสายพันธุ์ที่มีการผลิตเอนไซม์อะไมเลส
เก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกมันสาปะหลัง บริเวณบ้านโซ้ ตาบลแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
(19°02'44.4 "N, 99°52'38.2" E) โดยใช้ถุงพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เพื่อนาไปทดสอบต่อที่ห้องปฏิบัติการ
โดยนามาคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้วิธี spread plate technique บนอาหารสูตรดัดแปลง SS agar
(Danmek et al., 2014) ที่มีการเติมแหล่งคาร์บอนเป็น soluble starch บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
นาน 3-5 วัน เมื่อเชื้อราเจริญทาการคัดแยกลงในอาหาร SS agar ใหม่เพื่อแยกให้ได้เชื้อราที่บริสุทธิ์ และ ทาการ
ตรวจสอบการผลิตเอนไซม์อะไมเลสของเชื้อราที่คัดแยกได้ โดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเพื่อดูการ
เจริญ จากนั้นราดทับด้วยสารละลายไอโอดีน (0.1% (w/v) iodine และ 1.0% (w/v) potassium iodide)
ประมาณ 15 นาที สามารถสังเกตเชื้อราที่ผลิตอะไมเลส ได้โดยดูวงใส (clear zone) ที่เกิดขึ้น ทาการวัดขนาดของ
วงใสเพื่อนามาเปรียบเทียบกับขนาดของโคโลนี ทาการคัดแยกเก็บเพื่อนาไปทดสอบต่อไป และศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาบนอาหารแข็งตามวิธีการของ Klich (2002) Danmek et al (2011) และ Danmek et al
(2014) โดยศึกษาลักษณะต่างๆ เช่น สี ขนาด และรูปร่างของสปอร์ เป็นต้น
4. การหมักมันสาปะหลังด้วยวิธี Solid state fermentation
มันสําปะหลัง 10.0 กรัม ใสํลงในขวดรูปชมพูํขนาด 500 มิลลิลติ ร ที่มีอาหาร SS medium ปริมาตร 40
มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลายสปอร์เชื้อรา (106 spore/ml) ที่คัดแยกได๎ลงไป 1 มิลลิลิตร เลี้ยงเชื้อราที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน เก็บเอนไซม์โดยการนํามาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ความเร็วรอบ 6,000 รอบตํอนาที เป็นเวลา 30 นาที เก็บน้ําสํวนใสเพื่อวิเคราะห์นา้ํ ตาล และ เอนไซม์เพื่อ
นําไปวัดคําแอคติวิตีของอะไมเลสที่ความเป็นกรดและดําง และ อุณหภูมิตํางๆ กัน (ดัดแปลงจาก Ghose, 1987)
โดย 1 ยูนิตของเอนไซม์ หมายถึง ปริมาณของเอนไซม์ทสี่ ามารถยํอยสลายแปูงเป็นน้ําตาลกลูโคส 1 ไมโครโมล
ภายใน 1 นาที ภายใต๎สภาวะที่ใช๎ทดสอบ ในขณะที่สํวนที่เป็นตะกอน คือ มันสําปะหลังหมักและเส๎นใยเชื้อรานําไป
วิเคราะห์คุณคําทางโภชนะตามวีของ AOAC (2006) ทําการวิเคราะห์คณ
ุ คําทางโภชนาการ 5 กลุํมใหญํ คือ
ความชื้น (Moisture) เถ๎า (Ash) โปรตีนรวม (Crude protein, CP) ไขมัน (Crude fat หรือ Ether extract, EE)
เยื่อใย (Crude fiber, CF) พร๎อมกับหาแนวทางในการนําไปผสมเป็นสูตรอาหารสําหรับเลีย้ งสัตว์
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5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์คําทางสถิติเพื่อหาคําความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) โดยใช๎แผนการทดลอง
แบบสุํมอยํางสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS
version 22) กําหนดคํานัยสําคัญที่ใช๎ในการทดสอบที่ P < 0.05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้จะใช๎จุลินทรีย์ที่คดั แยกได๎จากพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังบริเวณบ๎านโซ๎ตาํ บลแมํนาเรือ อําเภอ
เมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเมื่อศึกษาจุลินทรีย์ พบวํา สํวนใหญํเป็นเชื้อราในกลุํมที่ทําให๎กํอโรคโดยเฉพาะเชื้อราสายพันธุ์
Aspergillus section Nigri (ตารางที่ 1) ซึ่งจะสร๎างสารพิษโอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A) (Abarca et al.
1994) และเมื่อทําการวัดวงใส (Clear zone) ที่ขึ้นบนอาหาร SS พบวํา เชื้อราในกลุํม Mucor sp. Rhizopus sp.
และ Aspergillus niger ให๎คําสูงสุด โดยมีคําเฉลี่ย 7.6±0.9 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อตรวจสอบในเอกสารรายงานวิจยั
พบวําเป็นเชื้อราที่ใช๎แพรํหลายในการผลิตอาหารหมักตํางๆ เชํน Hachmeister and Fung (1993) ซึ่งได๎ศึกษาและ
คัดแยก Rhizopus oryzae จากอาหารหมักจากถั่วและแปูง และ Saito et al (2004) ซึ่งศึกษาและคัดแยก R.
oryzae IFO 4707 เพื่อใช๎ในการหมักกากมันสําปะหลัง เป็นต๎น และ จากการทดสอบการเจริญและผลิตเอนไซม์อะ
ไมเลสจากเชื้อราที่คัดแยกได๎ โดยนําเชื้อราที่มีขนาดของวงใสสูงสุดจํานวน 6 สายพันธุ์มาเลีย้ งโดยใช๎มันสําปะหลัง
เป็นแหลํงคาร์บอน เมื่อบํมไว๎ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน โดยใช๎วิธีการหมักแบบ Solid State
Fermentation (SSF) พบวํา เชื้อรา Rhizopus spp. UP04 (ภาพที่ 1) ให๎คํามีแอคติวีตีของเอนไซม์อะไมเลส
เทํากับ 0.099±0.006 U/mL (ภาพที่ 2) สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Peixoto-Nogueira et al. (2008) และ
Harjeet et al. (2015) รายงานวํา อะไมเลสจาก Rhizopus spp. มีคําแอคติวีตีของสูงสุดในชํวงระยะเวลา 5-7 วัน
เมื่อนําเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 มาศึกษาผลของอุณหภูมิตํอการทํางานของเอนไซม์ที่เกิดขึ้นใน
ระหวํางการหมักมันสําปะหลัง พบวําเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 มีคําแอคติวีตีของเอนไซม์สูงสุดที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส แตํจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่ออุณหภูมสิ ูงขึ้นเรื่อยๆ โดยที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เอนไซม์จะลด
ประสิทธิภาพลงกวํา 50 เปอร์เซ็นต์ อยํางไรก็ตามแม๎วําอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เชื้อรา Rhizopus spp. UP04
จะมีประสิทธิภาพดีที่สดุ แตํจะเป็นชํวงไมํเหมาะสมตํอการเจริญเติบโต เพราะ จากการศึกษาพบวําเชื้อรา Rhizopus
spp. UP04 และ เชื้อราที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสอื่นๆ โดยทั่วไปจะเจริญได๎ดีในชํวงอุณหภูมิ 25-40 องศาเซลเซียส
(Kwon et al. 2001; Han & Nout, 2000) ดังนั้นในกระบวนการหมักโดยวิธี solid state fermentation จึงมี
ความเหมาะสมตํอการเจริญของเชื้อรา
เพราะ ในระหวํางการหมักจะมีอณ
ุ หภูมิสูงขึ้นเล็กน๎อย
เมื่อศึกษาผลของ pH ตํอการเจริญและเสถียรภาพของเอนไซม์ พบวํา ในระหวํางการหมักสําปะหลัง
รํวมกับเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 จะมีการปลดปลํอยเอนไซม์อะไมเลสมายํอยมันสําปะหลังให๎เป็นน้ําตาล และ
ใช๎น้ําตาลเพื่อเจริญเติบโต ซึ่งจะมีการผลิตกรดอินทรียต์ ํางๆ ออกมาด๎วย ทําให๎คําความเป็นกรด-ดํางของอาหารหมัก
ลดต่ําลง ซึ่งจากการทดลองในห๎องปฏิบัติการที่ระดับคําความเป็นกรด-ดําง เทํากับ 4 ถึง 8 พบวํา Rhizopus spp.
UP04 จะมีคําแอคติวีตีของเอนไซม์อะไมเลสสูงสุดที่คําความเป็นกรด-ดําง เทํากับ 5.5 ในขณะทีค่ าํ ความเป็นกรดดําง เทํากับ 3.5-4.0 เอนไซม์ยังคงทํางานได๎แตํประสิทธิภาพจะลดลงกวํา 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับที่คํา
ความเป็นกรด-ดํางที่เหมาะสม คือ 5.5 ซึ่งจากการทดลองนี้มันสําปะหลังที่หมักแบบ solid state fermentation
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เป็นระยะเวลา 7 วัน มีคําความเป็นกรด-ดําง ลดลงจากเดิม 6.0 เป็น 3.5 ดังนั้นจึงชี้ให๎เห็นวําการหมักมันสําปะหลัง
แบบ solid state fermentation จึงมีระยะเวลาอยูํในชํวงไมํเกิน 7 วัน สอดคล๎องกับรายงานของ Harjeet et al.
(2015) พบวํา คําแอคติวีตีของอะไมเลสจาก Rhizopus oryzae จะมีคําสูงสุดในชํวงที่คําความเป็นกรด-ดําง เทํากับ
5.5 สอดคล๎องกับรายงานอื่น ๆ กลําววํา คําความเป็นกรด-ดําง และอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับแอคติวีตีของอะไม
เลสจากเชื้อรา Rhizopus spp. UP04 อยูํในชํวงคําความเป็นกรด-ดํางระหวําง 4.5 ถึง 6.0 และชํวงอุณหภูมิ
ระหวําง 50 ถึง 75 องศาเซลเซียส (Takii et al. 2005; Ferreira et al. 2015)
การบํมเชื้อโดยใช๎วิธีการหมักแบบ Solid State Fermentation พบวํามันสําปะหลังหมักด๎วย Rhizopus
spp. UP04 (fermentation process) มีคุณคําทางโภชนะโดยเฉพาะในสํวนของโปรตีนซึ่งเกิดจากการเจริญของ
จุลินทรีย์ คือ 4.12% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช๎เชื้อรามาตรฐาน R. orayzae TISTR 3054 (3.85%) และ มัน
สําปะหลังหมักที่ไมํมีการไมํเชื้อจุลินทรีย์ และ ไมํให๎อากาศ (ensiling process) คือ 2.18% (ตารางที่ 2) เมื่อ
วิเคราะห์คุณคําทางโภชนะอื่นๆ ของมันสําปะหลังที่ผํานกระบวนการหมักเพิ่มเติม พบวํา คุณคําทางโภชนะเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะโปรตีนซึ่งอาจเป็นผลมาจากโปรตีนเซลล์เดียว (Single cell protein) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
เจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ สอดคล๎องกับ Zhang et al. (2013) แตํสิ่งที่พบจากการศึกษานี้
คือ อาหารหมักด๎วย Rhizopus spp. UP04 นอกจากจะมีโปรตีนเพิ่มขึ้นมาแล๎ว จะมีการผลิตกรดอินทรีย์ที่สําคัญที่
ชํวยลด pH ของอาหารหมัก ทําให๎สามารถเก็บรักษาไว๎ได๎นานในถังหมักที่ปิดฝาสนิทไว๎ได๎ถึง 6 เดือน โดยที่โภชนะมี
การเปลี่ยนแปลงน๎อยมาก (Guyot et al. 2000) นอกจากนี้ปริมาณโปรตีนและไขมันในมันสําปะหลังที่ผําน
กระบวนการหมักแบบ solid state fermentation ที่มีการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์มีคําสูงกวําการหมักแบบ ensiling
process ในชุดควบคุมที่ไมํได๎เติมหัวเชื้อ อยํางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้การหมักจะมีการเติมหัวเชื้อ Rhizopus spp.
UP04 จะทําให๎จุลินทรีย์กลุํมนี้สามารถเจริญและเกิดปฏิกิริยาการหมักได๎เร็วขึ้น จึงทําให๎พืชหมักเข๎าสูํกระบวนการ
หมักได๎เร็วและสามารถคงคําโภชนะได๎ดีกวําพืชหมักที่ไมํได๎เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังชํวยควบคุมกลุํม
จุลินทรีย์กํอโรคจําพวก Enterobacteria ได๎อีกทางหนึ่ง และ เมื่อนํามันสําปะหลังหมักรํวมกับเชื้อรา Rhizopus
spp. UP04 ที่ได๎ไปประกอบเป็นสูตรอาหารโดยการเติมในสัดสํวน 50% จากการคํานวณมันสําปะหลังสามารถนํามา
ผสมเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว์ได๎ เพราะ เมื่อนําไปผสมในอัตราสํวน 100 กิโลกรัม ประกอบด๎วย มันสําปะหลัง
หมัก 50 กก. รําหยาบ 13 กก. ถั่วเหลือง 35 กก. พรีมิกซ์ 0.5 กก. ไดแคลเซียม 1 กก. และ เกลือ 0.5 กก.วิเคราะห์
คุณคําทางโภชนะจะมีสํวนของโปรตีน คือ 14.69% (ตารางที่ 3) อยํางไรก็ตามในการเพิ่มโภชนะของมันสําปะหลัง
ด๎วยวิธีหมักแบบ solid state fermentation ด๎วยเชื้อราแสดงให๎เห็นวํา สามารถเพิ่มคุณคําทางโภชนะของวัสดุ
การเกษตรได๎ดีกวําเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีหมักแบบเดิมที่ไมํใสํจุลินทรีย์ หรือ กระบวนการหมักแบบไมํมีอากาศ
(ensiling process) นอกจากนี้จากความหลากทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์ทําให๎กระบวนการหมักแบบ solid
state fermentation เป็นกระบวนที่สามารถนําจุลินทรีย์ตํางๆ มาประยุกต์ใช๎ในการหมักให๎ได๎อาหารหมักที่มีคุณคํา
ทางโภชนะที่ต๎องการได๎ เชํน การใช๎จุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ตํางๆ ได๎แกํ อะไมเลส และ เซลลูเลส เพื่อชํวยในการยํอย
โครงสร๎างหลักของวัตถุดิบที่มีแปูงและเยื่อใยเป็นองค์ประกอบโดยจุลินทรีย์จะยํอยสํวนที่เป็นเยื่อใยและแปูงเป็น
น้ําตาล เพื่อให๎พลังงานกับจุลินทรีย์สําหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนมากขึ้น จากนั้น ยีสต์จะเปลี่ยนน้ําตาล
เป็นแอลกอฮอล์และกรดชนิดตํางๆ ซึ่งจะสํงผลให๎อาหารหมักมีคุณคําทางโภชนะเพิ่มขึ้นด๎วย สอดคล๎องกับรายงาน
การศึกษาจากนักวิจัยหลายทํานที่ใช๎วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแปูงเป็นองค์ประกอบมาหมักเพื่อเพิ่มคุณคําทางโภชนะ
กํอนที่จะนําไปเลี้ยงสัตว์ เชํน การหมักกากมันสําปะหลังด๎วยเชื้อรา Rhizopus oligosporus (Belewu and
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Babalola, 2009) และ การเพิ่มโปรตีนในมันเส๎นด๎วยการหมักรํวมกับเชื้อรา Trichoderma viride (Ezekiel et al.,
2010) เป็นต๎น
ตาราง 1: ความถี่ของชนิดและจํานวนเชื้อราที่ตรวจพบในดินบริเวณแปลงปลูกมันสําปะหลัง ตําบลแมํนาเรือ อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
Fungal isolate
% Occurrence
Mucor spp.
14.81
Rhizopus spp.
22.22
Trichoderma viride
7.41
Fusarium spp
7.41
Penicllium spp
11.11
Aspergillus flavus
7.41
Aspergillus niger
18.52
Aspergillus terreus
3.7
Neurospora cassa
7.41
ตาราง 2: คุณคําทางโภชนะของมันสําปะหลังที่หมักด๎วยวิธีแบบ ensiling และ fermentation process
Parameters (%)

Ensiling process Fermentation process by
Without fungi
Rhizopus spp. UP04
a
Dry matter
40.25
33.21b
Crude Protein
2.18b
4.12a
Ether extract
2.45b
3.88a
Ash
0.88a
0.89a
Fiber
2.30a
3.15a
Lactic acid
64a
62a
Acetic acid
10b
18a
Butyric acid
0.5a
1.4a
pH
3.7a
3.7a
Yeast (log10 CFU/g silage)
2.3a
2.5b
Fungi (log10 CFU/g silage)
2.1a
2.2a
Bacteria (log10 CFU/g silage)
3.1a
3.0a

Fermentation process by
R. orayzae TISTR 3054
34.25b
3.85a
3.11a
0.87a
2.86a
66a
15a
1.2a
3.5a
2.2b
1.8a
2.5a
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ตารางที่ 3: คุณคําทางโภชนะของอาหารผสมที่มมี ันสําปะหลังหมักเป็นองค์ประกอบ 50%
Feed nutrition
Proximate analysis
Moisture
10.42
DM
89.57
Ash
7.51
EE
3.74
CF
9.88
CP
14.69

a

b

c

d

หมายเหตุ สัดสํวนของอาหารผสม 100 กิโลกรัม ประกอบด๎วย มันสําปะหลังหมัก 50 กก. รําหยาบ 13 กก.
ถั่วเหลือง 35 กก. พรีมิกซ์ 0.5 กก. ไดแคลเซียม 1 กก. และ เกลือ 0.5 กก.

ภาพ 1: เชื้อรา Rhizopus spp. UP04 ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA เป็นระยะเวลา 7 วัน และ ภาพจากกล๎องจุลทรรศน์
แสดงเส๎นใย conidiosphore และ conidia ของเชื้อรา
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Activity (U/mL)

Aspergillus niger UP02

Mucor spp. UP03

Mucor spp. UP05

Rhizopus spp. UP04 Rhizopus spp. UP07 Rhizopus spp. UP08

ภาพ 2: คําแอคติวิตีของเอนไซม์อะไมเลสของเชื้อราที่คัดแยกได๎เมื่อเลี้ยงบนอาหาร SS medium ที่มีมันสําปะหลัง
เป็นแหลํงคาร์บอน ด๎วยวิธีหมักแบบ solid state fermentation ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7วัน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาทั้งหมดนี้จึงสามารถสรุปเบื้องต๎นได๎วํา จุลินทรีย์ที่คัดแยกได๎ พบวํา เป็นเชื้อรา Rhizopus
spp. UP04 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์อะไมเลส ซึ่งสามารถเจริญได๎ดีที่อุณหภู มิ 25-40 องศา
เซลเซียส สามารถผลิตเอนไซม์ที่ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก และ ทนสภาวะแวดล๎อมได๎ที่คําความเป็นกรด
และดําง 3.5-8.0 และอุณหภูมิ 30–70 องศาเซลเซียส เมื่อนําไปทดสอบตํอเพื่อผลิตเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สําหรับ
ทดสอบประสิทธิภาพและการนําไปใช๎ในกระบวนการหมัก มันสําปะหลังเพื่อประยุกต์ใช๎เพื่อผลิตอาหารสัตว์ โดยใช๎
วิธีการหมักแบบ solid state fermentation ซึ่งถือวําเป็นวิธีการหมักแบบใหมํที่สามารถนํามาใช๎เพิ่มโภชนะวัสดุ
การเกษตร โดยเฉพาะโปรตีนและไขมันได๎ดีกวําแบบเดิมที่ไมํเติมอากาศ หรือ การเติมจุลินทรีย์ (ensiling process)

ข้อเสนอแนะ
การใช๎จุลินทรีย์ตํางๆ ในกระบวนการหมักมีสิ่งที่ต๎องพึงระวัง คือ ชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช๎ และ กระบวนการ
ผลิต อาหารหมัก ซึ่งจะต๎อ งไมํใช๎ จุลิ นทรีย์ ที่กํ อโรค หรื อ มีก ารผลิต สารพิ ษที่ เป็น อัน ตรายตํอ สัตว์ มนุษ ย์ และ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งควรจะต๎องศึกษาตํอไป

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ ดําเนินการโดยความรํวมมือทางวิชาการระหวํางมหาวิทยาลัยพะเยาและศูนย์วิจัยและ
พั ฒ นาอาหารสั ต ว์ เ ชี ย งราย กรมปศุ สั ต ว์ ภายใต๎ บั น ทึ ก ความรํ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (Memorandum of
Understanding; MOU) ระหวํางมหาวิทยาลัยพะเยาและกรมปศุสัตว์ และขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา Unit of Excellence สัญญาเลขที่ UoE60002
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาของการเพาะเห็ด 2) ออกแบบและพัฒนาเครื่อง
เพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ และ 3) ประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง
เพาะเห็ดอเนกประสงค์ โดยแบํงการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหาของการเพาะ
เห็ด 2) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบ
อัตโนมัติ 3) ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วย
ระบบอัตโนมัติ ผลการศึกษาพบวํา สภาพปัญหาของการเพาะเห็ดสํวนใหญํ คือ ผลผลิตออกไมํสม่ําเสมอ ไมํมีเวลารด
น้ํา ผลผลิตไมํประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย จึงทําการออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติด๎วย เทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino UNO R3) และโมดูล AMT
1001 และเมื่อทําการประเมินประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับการเพาะเห็ดแบบเกําที่ไมํ ใช๎เครื่อง พบวําการเพาะ
เห็ดเมื่อใช๎เครื่องสามารถทําให๎ได๎ปริมาณเห็ดเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: เครื่องเพาะเห็ด ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้น ระบบอัตโนมัติ

Abstract
This study aims to: 1) investigate problems of mushroom growing, 2) design and develop
a multi-purpose mushroom growing apparatus with automatic humidity and temperature control
system, and 3) evaluate efficiency of the developed mushroom growing apparatus. The study
was divided into 3 phases: 1) study of mushroom growing problems, 2) design and development
of multi-purpose mushroom growing apparatus with automatic humidity and temperature control
system, and 3) evaluation of efficiency of the developed mushroom growing apparatus. Results
of the study showed that most of mushroom growing problems concern with inconsistent yield,
lack time for watering, and unsatisfactory productivity. Therefore, a multi-purpose mushroom
growing apparatus with automatic humidity and temperature control system was designed and
developed with Arduino UNO R3 microcontroller AMT 1001 module. When comparing efficiency
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against traditional non-automatic growing method, it was found that mushroom growing with
automatic apparatus gave higher yield of mushroom.
Keywords: mushroom growing apparatus, temperature control, humidity control, automatic

บทนา
มนุษย์ทั่วโลกรู๎จักเห็ดมานานโดยมีสายพันธุ์ของเห็ด มากกวํา 30,000 สายพันธุ์ แตํมีถึงร๎อยละ 99 สาย
พันธุ์ที่บริโภคได๎ ที่เหลือร๎อยละ 1 เป็นเห็ดพิษหรือเห็ดเมา ในอดีตเห็ดที่นําบริโภคนั้นมีเพียงไมํกี่ชนิด เชํน เห็ดฝรั่ง
เห็ดหอม เห็ดโคน และเห็ดฟาง ซึ่งเห็ดนั้นเมื่อนํามาประกอบอาหารจะมีกลิ่นหอมรสชาติดี คนไทยนิยมบริโภคมาแตํ
บรรพบุรุษ เห็ดมีโปรตีนสูง 2-4 % เทียบเทํากับที่พบในพืชจําพวกถั่วเมล็ดแห๎ง มีน้ํา 80-90 % มีกากอาหาร 1 %
และมีแรํธาตุที่จําเป็นตํอรํางกาย เชํน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม โดยเฉพาะมีเกลือแรํสูงกวําผักถึง 2 เทํา ถือ
วําเห็ดมีคุณคําทางอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ แตํไมํมีสารโคเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายตํอระบบไหลเวียนของโลหิต เห็ด
จึงเหมาะกับผู๎ปุวยที่เป็นโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง และในปัจจุบันพบวําหลาย ๆ ประเทศหัน
มาให๎ความสนใจและรํวมมือกันในการวิจัยและค๎นคว๎า ทดลอง คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์เห็ด ให๎มีจํานวนมากขึ้น
และพัฒนาเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให๎เพียงพอกับความต๎องการของผู๎บริโภค
(วิชาการ.คอม, 2551) ด๎วยเหตุนี้จึงทําให๎เกิดการพัฒนาไปสูํการเพาะเห็ดในเชิงการค๎ามากขึ้นและการสร๎างโรงเรือน
เพาะเห็ดนั้นจําเป็นต๎องมีความเข๎าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเห็ดที่ดี โดยสํวนใหญํจะต๎อง
มีลักษณะดังนี้คือสถานที่จะใช๎เพาะเห็ดควรจะมีลักษณะเป็นที่โลํงแจ๎งอากาศถํายเทได๎สะดวก ไมํมีน้ําทํวมขังหรือ
เปียกชื้นมากเกินไป มีระบบระบายน้ําที่ดีไมํมีสารปนเปื้อนยาฆําแมลงและเชื้อรา ลักษณะของสภาพดินไมํเป็นดิน
เค็มเพราะความเค็มของดินจะทําให๎เส๎นใยของเห็ดไมํรวมตัวกันเป็นดอกเห็ด และถ๎าหากเป็นพื้นที่ที่เคยเพาะเห็ดมา
กํอนควรมีการทําความสะอาดบริเวณนั้นให๎ สะอาดเสียกํอน จึงกลําวได๎วําอุณหภูมิ อากาศ ความชื้น และแสง มี
ความสําคัญซึ่งต๎องจัดสภาพแวดล๎อมดังกลําวภายในโรงเรือนเพาะเห็ดให๎เหมาะสมสําหรับเห็ดแตํละชนิดเพราะ
ปัจจัยเหลํานี้มีความสําคัญตํอปริมาณผลผลิตและคุณภาพของเห็ด ถ๎าสามารถกําหนดและควบคุมให๎เหมาะสมกับ
เห็ดแตํละชนิดจะเพิ่มโอกาสที่เห็ดจะพัฒนาเป็นดอกและเพิ่มผลผลิตให๎สูงขึ้น ในปัจจุบันผู๎บริโภคนิยมรับประทาน
เห็ดนางฟูาเพิ่มขึ้น และเห็ดนางฟูามีราคาสูง จึงทําให๎มีผู๎เพาะเห็ดนางฟูาเป็นจํานวนมาก (ลิขิต อํานคําเพชร และธง
รบ อักษร, 2560)
จากการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการเพาะเห็ดของนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล๎านนา พิษณุโลก พบวํา การเพาะเห็ดของนักศึกษานั้นสํวนใหญํจะประสบปัญหาผลผลิตออกไมํสม่ําเสมอ
ไมํมีเวลารดน้ํา ผลผลิตไมํประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย โดยปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของเห็ด มาจาก
สภาพอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ และยังขึ้นอยูํกับฤดูกาลในแตํละชํวงเวลา การให๎น้ําในโรงเพาะเห็ดแตํละครั้ง
นั้นจะต๎องอาศัยประสบการณ์จากการเพาะเห็ด หากไมํมีความชํานาญ การให๎น้ําในโรงเพาะเห็ดอาจจะสํงผลให๎
ปริมาณผลผลิตเห็ดที่ได๎ไมํสม่าํ เสมอ บางครั้งปริมาณการให๎น้ําในโรงเพาะเห็ดอาจน๎อยหรือมากเกินความต๎องการ ซึ่ง
ขึ้นอยูํกับชนิดของเห็ดด๎วย ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎ออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกแกํผู๎ใช๎งาน และเพิ่มปริมาณและคุณภาพของเห็ดที่ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการเพาะเห็ดนางฟูาและเห็ดนางลมดําของนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ประกอบด๎วย
1.1.1 แบบสัมภาษณ์ ใช๎เพื่อจัดเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการเพาะเห็ดนางฟูาและเห็ด
นางลมดําของนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์
1.1.2 แบบสังเกต ใช๎เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ
1.2 เครื่องมือในการพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบ
อัตโนมัติ ประกอบด๎วย
1.2.1 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือการเปิดเผย
ข๎อมูลทั้งด๎าน Hardware และ Software ตัวบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino UNO R3) ถูกออกแบบมาให๎ใช๎
งานได๎งําย
1.2.2 โมดูล AMT 1001 เป็นเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิและความชื้น
1.2.3 LCD (Blue Screen) สําหรับแสดงผล
1.2.4 รีเลย์ (Relay) 2 Channel ใช๎ในการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟูา
1.2.5 Keypad ชุ ด โมดู ล ปุุ ม กดกึ่ งสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ Input ข๎ อ มู ล หรื อ ปู อ นคํ า สั่ งไปยั ง
ไมโครคอนโทรเลอร์
1.2.6 Buzzer ลําโพงแบบแมํเหล็ก แบบเปียโซที่มีวงจรกําเนิดความถี่อยูํภายในตัว ใช๎ไฟเลี้ยง
3.3-5V
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง เครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ แบํง
การศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหาของการเพาะเห็ด
ขั้นตอนนี้ใช๎แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยทําการสุํมกลุํมตัวอยําง
แบบเจาะจง ได๎แกํ นักศึกษาสาขาพืชสัตว์ จํานวน 5 คน ซึ่งเมื่อทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลแล๎วนําข๎อมูลที่ได๎มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสรุปผลสภาพปัญหารวมถึงลักษณะสารสนเทศที่ผู๎ใช๎ได๎รับในปัจจุบันเพื่อนําไปใช๎ในขั้นตอน
ตํอไป
2.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วย
ระบบอัตโนมัติ
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ขั้นตอนนี้จะนําผลสรุปที่ได๎จากการสัมภาษณ์มาใช๎ในการออกแบบและพัฒนาเครื่อ งเพาะเห็ด
อเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ โดยมี 2 ขั้นตอน คือ
2.2.1 การออกแบบระบบ ประกอบด๎วย 1) แผนภาพระบบ (System diagram) 2) แผนภาพ
ระบบไฟ (Wiring diagram) 3) แผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน (Flowchart) และ 4) คําสั่งในโปรแกรม
(Code program)
2.2.2 การออกแบบระบบ Input/output ของระบบงาน ประกอบด๎วย การเชื่อมตํออุปกรณ์
ตําง ๆ
2.3 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ด๎วยระบบอัตโนมัติ
ขั้นตอนนี้ใช๎การประเมินด๎วยปริมาณเห็ดที่ได๎จากการเพาะเห็ดทั้งแบบเกําและแบบที่ใช๎เครื่อง
เพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ

ผลการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบ
อัตโนมัติ ได๎ผลการวิจัยตามขั้นตอนที่ได๎กําหนดไว๎ตามลําดับ ดังนี้
1. ผลการเก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษาสภาพปัญหาของการเพาะเห็ด
จากการสัมภาษณ์ พบวํา การรดน้ําในการเพาะเห็ดนั้นต๎องอาศัยประสบการณ์ในการเพาะเห็ด เพราะ
การรดน้ํานั้น ทําให๎เกิดผลตํออุณหภูมิและความชื้นโดยตรง นี่จึงเป็ นอุปสรรคแกํผู๎ที่เริ่มเพาะเห็ด เพราะไมํรู๎วําต๎อง
รดน้ําในปริมาณเทําใด จึงเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของเห็ด และอีกสาเหตุหนึ่งคือน้ําที่รดไปนั้นไมํมีระบบการ
ระบายที่ดี จึงทําให๎ภายในโรงเรือนนั้นเกิดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีผลตํอการเจริญเติบโตที่ช๎า และประสิทธิภาพต่ํา
2. ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบ
อัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการการออกแบบระบบ แสดงดังภาพ 1, 2, 3 และ 4 ดังนี้

ภาพ 1 แสดงแผนภาพระบบ (System diagram)
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ภาพ 2 แสดงแผนภาพระบบไฟ (Wiring diagram)

ภาพ 3 แสดงแผนภาพแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน (Flowchart)
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ภาพ 4 แสดงตัวอยํางคําสั่งในโปรแกรม (Code program)
2.2 ผลการออกแบบระบบ Input/output ของระบบงาน มีดังนี้
ภาพ 5 ถึง ภาพ 8 เป็นการแสดงขั้นตอนการเชื่อมตํออุปกรณ์ตาํ ง ๆ (Input/Output) ดังนี้

ภาพ 5 แสดงขั้นตอนการตํอ liquid crystal display

ภาพ 6 แสดงขั้นตอนการตํอ Module AMT1001
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ภาพ 7 แสดงขั้นตอนการตํอ Module Relay

ภาพ 8 แสดงขั้นตอนการตํอ Keypad
เมื่อต๎องการใช๎งานเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ อันดับ
แรกให๎เลือกตําแหนํงที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นกับโรงเรือนที่ใช๎ตามความเหมาะสม ดัง
ภาพ 9
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ภาพ 9 แสดงภาพการติดตั้งเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ฯ
เมื่อระบบเริ่มทํางานจากนั้น กดปุุม A เพื่อกําหนดคําความชื้นสัมพัทธ์ โดยผู๎ใช๎สามารถกําหนดคําตาม
ต๎องการ โดยให๎กําหนดคําความชื้นเป็นชํวง (ระหวําง) ตัวอยํางเชํน กําหนดความชื้น 70-75% เมื่อกําหนดคําเสร็จให๎
กดปุุม # เพื่อยืนยัน ซึ่งข๎อมูลจะแสดงทาง LCD ของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ด๎วยระบบอัตโนมัติ ดังภาพ 10

ภาพ 10 แสดงภาพการตั้งคําความชื้นสัมพัทธ์ของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ฯ
เมื่อกําหนดคําความชื้นเรียบร๎อยจากนั้น กดปุุม B เพื่อกําหนดคําอุณหภูมิ โดยผู๎ใช๎สามารถกําหนดคําตาม
ต๎องการ โดยให๎กําหนดคําความชื้นเป็นชํวง (ระหวําง) ตัวอยํางเชํน กําหนดอุณหภูมิ 22 °C - 30°C เมื่อกําหนดคํา
เสร็จให๎กดปุุม # เพื่อยืนยันคําอุณหภูมิ ซึ่งข๎อมูลจะแสดงทาง LCD ของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ ดังภาพ 11
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ภาพ 11 แสดงภาพการตั้งคําอุณหภูมิของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ฯ
หากคําของอุณหภูมิและความชื้นต่ํากวําคําที่ผู๎ใช๎กําหนดไว๎ เครื่องจะทําการเปิดระบบปั๊มน้ํา สังเกตได๎จาก
วงกลมสีแดง ไฟ Relay จะติด แสดงวําเครื่องยังทําการปั๊มน้ําอยูํเนื่องจากความชื้นอยูํที่ 74% สามารถดูข๎อมูลผําน
ทาง LCD ของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ ดังภาพ 12

ภาพ 12 แสดงภาพการทํางาน (ในกรณีที่คําความชื้นต่ํากวําคําที่ตั้งไว๎) ของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ฯ
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เมื่อต๎องการข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช๎งานเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ด๎วยระบบอัตโนมัติ ได๎ที่ http://adisak60.plc.rmutl.ac.th ก็จะสามารถเข๎าถึงข๎อมูลตําง ๆ ได๎ โดยผู๎ใช๎สามารถเข๎า
มาชมเว็บไซต์ได๎โดยไมํต๎องล็อกอินเข๎าสูํระบบ และไมํเสียคําบริการใด ๆ และจะปรากฏหน๎าจอดังภาพข๎างลําง ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ ดังภาพ 13

ภาพ 13 แสดงเว็บไซต์นําเสนอข๎อมูลเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบ
อัตโนมัติ
เมื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ทําการนําเครื่องเพาะเห็ดที่สร๎างขึ้นไปทําการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
เครื่องเพาะเห็ดวําเมื่อมีการใช๎เครือ่ งเพาะเห็ดแล๎วจะสามารถเพิ่มปริมาณของเห็ดเพิ่มขึ้นจริงหรือไมํ โดยเปรียบเทียบ
จากปริมาณของเห็ดจํานวน 50 ก๎อน จากการเพาะเห็ดแบบเกําที่ไมํใช๎เครื่องกับแบบที่ใช๎เครื่อง ซึ่งทําการประเมิน
ประสิทธิภาพ 3 ครั้ง มีผลการทดลองดังภาพ 14 จะเห็นได๎วําเมื่อนําเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติไปใช๎เพาะเห็ดสามารถทําให๎ได๎ปริมาณเห็ดเพิ่มขึ้น
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ภาพ 14 ผลการเปรียบเทียบปริมาณเห็ดนางฟูาของการเพาะเห็ดแบบเกําและแบบใช๎เครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติ

สรุปและอภิปรายผล
จากการออกแบบและพั ฒนาเครื่ องเพาะเห็ ดอเนกประสงค์ ควบคุม อุณ หภูมิ แ ละความชื้ น ด๎ว ยระบบ
อัตโนมัติในครั้งนี้ เป็นการนําเอาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino UNO R3) มาใช๎ในสํวนควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น เชํนเดียวกับลิขิต อํานคําเพชร และธงรบ อักษร (2560) ซึ่งทํางานวิจัยเรื่อง โรงเพาะเห็ดนางฟูา
อัจฉริยะ ที่ใช๎ไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino UNO R3) และ โมดูล DHT21 มาใช๎ในระบบวัดอุณหภูมิและความชื้น
ในโรงเพาะเห็ดนางฟูา มาชํวยในการควบคุมให๎สามารถรับรู๎คําอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล๎อมตําง ๆ
ภายในโรงเพาะเห็ดนางฟูาเพื่อเป็นการลดผลกระทบทุกสภาพความแปรปรวนของดินฟูาอากาศและเพื่อเพิ่มผลผลิต
ที่มากขึ้นโดยที่คําของอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดนางฟูาจะอยูํในชํวงที่เหมาะสมโดยมีเซ็นเซอร์ควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นเพื่อให๎การดูแลโรงเพาะเห็ดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เครื่ อ งเพาะเห็ ด อเนกประสงค์ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ด๎ ว ยระบบอั ต โนมั ติ ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ มี
ประสิทธิภาพในการใช๎งานมากขึ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให๎อยูํในชํวงที่เหมาะสม ตามที่ผู๎ใช๎ระบบได๎
กําหนดคําไว๎ ทั้งนี้ยังสามารถควบคุมปริมาณไร แมลง และโรคที่เป็นปัญหาในการเพาะเห็ด เนื่องจากลักษณะเดํน
ของเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วยระบบอัตโนมัติเป็นระบบปิด สามารถปูองกันไร
แมลง และลดการเกิดโรค และการรดน้ําอัตโนมัติถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อแก๎ปัญหาน้ํากระเด็นไปสัมผัสบริเวณดอก
ของเห็ดโดยตรง ในสํวนของการตั้งคําอุณหภูมิ ผู๎ใช๎สามารถ เพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนคําได๎ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
1. หากมี ก ารพั ฒ นาตํ อ ยอดควรมี ก ารตรวจสอบและควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ผํ า นทางเว็ บ
แอพพลิเคชั่นได๎
2. สามารถนําไปพัฒนาตํอยอดในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ได๎
3. ในการทําวิจัยในครั้งตํอไปควรมีการคํานวณจุดคุ๎มทุนในการนําเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด๎วย
ระบบอัตโนมัติไปใช๎
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบการจําแนกพื้นที่ปลูกอ๎อยด๎วยการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ
และการจําแนกแบบกํากับดูแล ทําการศึกษาบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช๎ข๎อมูลดาวเทียมแลนด์
แซท 8 (ชํวงวันที่ 13 ธันวาคม 2558) ในการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพจะศึกษา 3 รูปแบบคือ 1) สุํมเลือก
พื้นที่กลุํมตัวอยําง (Training areas) ด๎วยขนาดและการกระจาย 2) สุํมเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ด๎วยจํานวนจุดภาพ
และ 3) ทําการจัดกลุํมแบนด์แล๎วทําการจําแนกพร๎อมกับทําการตรวจสอบความถูกต๎องด๎วยข๎อมูลการลงภาคสนาม
รํวมกับ google earth ซึ่งผลการศึกษาพบวํา การจําแนกแบบกํากับดูแล ให๎ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องร๎อยละ 84.73
สํวนการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ ด๎วยการเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ด๎วยขนาดและการกระจาย โดยการเลือก
พื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีขนาดเล็ก จํานวนมาก กระจายตัวครอบคลุมทั่วพื้นที่ และการเลือกขนาดด๎วยจํานวนจุดภาพ
ที่มีจํานวน 50 จุดภาพ ให๎ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องสูงสุดอยูํที่ร๎อยละ 75.74 และ 76.96 ตามลําดับ สํวนการจําแนก
โดยการจับกลุํมแบนด์ ผลลัพธ์ที่ได๎คือ การจําแนกแบบกํากับดูแลให๎ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือกลุํมแบนด์ 23457 มีความถูก
ต๎องอยูํที่ร๎อยละ 86.41 และการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพให๎ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือกลุํมแบนด์ 236 ความถูกต๎อง
อยูํที่ร๎อยละ 94.55
คาสาคัญ: การจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ อ๎อย การจําแนกแบบกํากับดูแล ข๎อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8

Abstract
This study compared the classification of sugarcane plantation area between Sub-pixel
and Supervised classification. Study area is located in Mueang District, Kamphaengphet province
using Landsat 8 imagery data on December 13, 2015. Sub-pixel classification on 3 techniques has
been applied as follows: (1) Random sampling areas from size and distribution (2) Random
sampling areas by a number of pixel and (3) combined bands. Accuracy assessment has been
done with the use of field survey data associated with image of google earth. The study indicated
that accuracy of supervised classification was 84.73 percent. Sub-pixel classification with random
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sampling areas with a small, numerous, distributed throughout the area produced 75.74 percent
in the accuracy assessment, while the random sampling areas using produce 76.96 percent in the
accuracy assessment. Moreover, band combinations results of Sub-pixel and Supervised
classification indicated that best result of supervised classification is the combined bands of
23457 producing 86.41 percent of accuracy assessment. For the result of sub-pixel classification is
shown accuracy at 94.55 percent in the combined bands 236.
Keywords: Sub-pixel classification, Sugarcane, Supervised classification, Landsat 8

บทนา
พืชเศรษฐกิจประเทศไทยที่สําคัญมีหลายชนิด เชํน ข๎าว อ๎อย มันสําปะหลัง ยางพารา ข๎าวโพด เป็นต๎น
ปัจจุบันพบวํามีการปลูกอ๎อยกันอยํางแพรํหลาย เพราะอ๎อยเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช๎ในการผลิตน้ําตาลและด๎านพลังงาน
ในแตํละปีมีการสํงออกน้ําตาลสร๎างรายได๎เข๎าสูํประเทศประมาณ 2-3 แสนล๎านบาท ซึ่งจังหวัดกําแพงเพชรเป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีการเพาะปลูกอ๎อยเพื่อการผลิตน้ําตาล โดยมีพื้นที่ปลูกอ๎อยประมาณ 4 แสนกวําไรํ มีผลผลิตประมาณ
10 ตันตํอไรํ จังหวัดกําแพงเพชรมีระบบการผลิตและตลาดที่มั่นคง มีโรงงานอุสาหกรรมที่รองรับผลผลิตจาก
เกษตรกร 3 แหํง ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรจํานวนมากได๎ปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรมาพื้นที่ปลูกอ๎อย เนื่องจากได๎รั บ
ผลตอบแทนคุ๎มคํากับการลงทุน จึงทําให๎อ๎อยเป็นพืชที่ได๎รับความนิยมและมีแนวโน๎มการขยายตัวเชิงพื้นที่สูงใน
อนาคต ทําให๎การสํารวจติดตามพื้นที่ปลูกอ๎อยมีความสําคัญในการวางแผนรวมถึงการบริหารจัดการทั้งของ
หนํวยงานรัฐและเอกชนในด๎านการลงทุนและนโยบายทางด๎านราคา
ในการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน หรือการติดตามการเปลี่ยนของพื้นที่ ในปัจจุบันได๎นําข๎อมูลจาก
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมาใช๎ประโยชน์ในระดับประเทศ เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญํทําให๎การสํารวจ
เป็นไปได๎อยํางรวดเร็วในการสนับสนุนด๎านนโยบายภาครัฐ นอกจากนั้นข๎อมูลภาพดาวเทียมยังนํามาติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ปุา การติดตามพื้นที่กํอนและหลังการเกิดภัยพิบัติ เป็นต๎น ในปัจจุบันมี
หลายหนํวยงานที่อนุญาตให๎ใช๎ข๎อมูลภาพดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโดยไมํคิดคําใช๎จํายยกตัวอยํางข๎อมูลภาพ
ดาวเที ย มแลนด์ แ ซท ทํ า ให๎ เ ปิ ด โอกาสให๎ ห นํ ว ยงานระดั บ ท๎ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามรู๎ ใ นการจั ด การข๎ อ มู ล สามารถนํ า
กระบวนการทางด๎านการสํารวจระยะไกลหรือรีโมทเซนซิ่ง (Remote sensing) มาสํารวจทรัพยากรในพื้นที่ของ
ตนเองได๎
อยํางไรก็ตามการจําแนกข๎อมูลภาพดาวเทียมมีหลายวิธี โดยวิธีที่นิยมหนึ่งในนั้นคือการจําแนกข๎อมูล
แบบกํากับดูแล (Supervised Classification) เป็นกระบวนการที่ผู๎จําแนกต๎องสร๎างข๎อมูลกลุํมตัวอยําง (training
area) ของแตํละชั้นข๎อมูลการใช๎ที่ดินขึ้นมา เพื่อเป็นคําสถิติตัวแทนในการประมวลผลจุดภาพในแตํละชํวงคลื่นของ
ภาพดาวเทียมนั้น อยํางไรก็ตามความถูกต๎องของการจําแนกข๎อมูลนั้นขึ้นอยูํกับกระบวนการเลือกพื้นที่ตัวอยํางนี้เป็น
อยํางมาก หากมีการเลือกสิ่งปกคลุมปะปนข๎ามกลุํมตัวอยํางเข๎าไปในเป็นตัวแทนคําสถิติของกลุํมข๎อมูลตัวอยํางแล๎ว
จะมีผลตํอคําความถูกต๎องโดยรวมของการจําแนกด๎วยวิธีนี้ Watanachaturaporn et al. (2006) กลําวไว๎วํา การ
จําแนกแบบจุดภาพนั้นอาจจะทําให๎เกิดความผิดพลาดในการจําแนกที่มีปัญหาการปะปนกันภายในจุดภาพ จึงได๎มี
การนําวิธีการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ (Sub-pixel classification) มาแก๎ปัญหานี้ เพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถแก๎ไขการจําแนกวัตถุที่ปะปนกันภายในจุดภาพได๎
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ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมุํงเน๎นศึกษาเทคนิควิธีการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ มาทําการจําแนก
พื้นที่ปลูกอ๎อย โดยนําเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช๎กับข๎อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 ซึ่งวิธีนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่
สามารถเพิ่มความถูกต๎องให๎กับผลการจํา แนกข๎อมูล อันจะเป็นประโยชน์ตํอการนําไปประยุกต์ใช๎ติดตามพื้นที่การ
ปลูกอ๎อยอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อประเมินความถูกต๎องในการจําแนกพื้นที่ปลูกอ๎อย ด๎วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหวํางการจําแนก
แบบละเอียดกวําจุดภาพ และการจําแนกแบบกํากับดูแล โดยใช๎ข๎อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8
2.เพื่อศึกษาตัวแปรในการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ ที่มีผลตํอความถูกต๎องของการจําแนก

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความถูกต๎องของการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพกับการ
จําแนกแบบกํากับดูแล โดยการใช๎ข๎อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 คณะผู๎วิจัยได๎เลือกพื้นที่ศึกษาที่ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในจังหวัดกําแพงเพชรมีการทําเกษตรกรรมอยํางหนาแนํน ทั้งพืชไรํและพืชสวน
โดยเฉพาะอ๎อยที่มีการปลูกกันอยํางแพรํหลาย บริเวณพื้นที่ศึกษาจะมีลักษณะทางกายภาพเป็นเขาสูงลาดชันจาก
ทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งอยูํตอนกลางคํอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีเนื้อที่
ประมาณ 1,348.536 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับเขตการปกครองข๎างเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ตํอตํอกับ อําเภอโกสัมพีนครและอําเภอพรานกระตําย
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อําเภอไทรงาม
 ทิศใต๎ ติดตํอกับ อําเภอคลองขลุงและอําเภอขาณุวรลักษบุรี
 ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อําเภอคลองลาน (ดังภาพที่ 1)
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ภาพ 1 พื้นที่ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ตาราง 1 ข้อมูล
ข้อมูล
1 .ข๎อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8

ช่วงเวลา
วันที่ 13 ธันวาคม 2558

2. ข๎อมูลการลงภาคสนาม

เดือน ธันวาคม 2559

3.ข๎อมูลภาพจาก Google earth

ชํวงปี 2017

ลักษณะข้อมูล
- เป็นข๎อมูล Raster
(https://earthexplorer.usgs.gov)
- มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 30 เมตร
- เป็นข๎อมูล Sharp file แบบจุด ที่ถูกแปลง
มาจากคําพิกัดจาก GPS ที่ได๎จากการลง
ภาคสนาม
- เป็นข๎อมูล Raster
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กรอบการศึกษา

ภาพ 2 กรอบการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย
คณะผู๎วิจัยได๎คัดเลือกภาพข๎อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 เนื่องจากไมํเสียคําใช๎จํายในการใช๎ข๎อมูล โดยทํา
การกรองข๎อมูลภาพบริเวณพื้นที่ศึกษาที่ปราศจากเมฆจากเว็ปไซต์ของ NASA เมื่อทําการดาวน์โหลดข๎อมูลมาได๎แล๎ว
ทําการประมวลผลเบื้องต๎นด๎วยการรวมแบนด์หรือเรียกกันโดยทั่วไปวํา Layer stacking โดยข๎อมูลดาวเทียมแลนด์แซท
8 ทั้งหมด 11 ชํวงคลื่น แตํในการศึกษาในครั้งนี้จะเลือกใช๎ 6 ชํวงคลื่น (แบนด์ 2-7) คือ ชํวงคลื่นที่สายตามองเห็น (น้ํา
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เงิน เขียว แดง) ชํวงคลื่น near infrared ชํวงคลื่น shot wave infrared1 และ 2 จากนั้นทําการปรับแก๎พิกัดเชิง
เรขาคณิต โดยการสร๎างความสัมพันธ์ข๎อมูลดาวเทียมที่ได๎มากับข๎อมูลที่ใช๎ในการอ๎างพิกัดในทางภูมิศาสตร์
เมื่อทําการจัดการกับข๎อมูลดาวเทียมแล๎วจึงทําการวางแผนการลงเก็บข๎อมูลภาคสนาม โดยจะทําการเก็บ
ข๎อมูลภาคสนามทั้ง 2 ชุด ชุดละ 7 ประเภทข๎อมูล ได๎แกํ อ๎อย มันสําปะหลัง ยางพารา พื้นที่เมือง พื้นที่ปุา แหลํงน้ํา
และพื้นที่เปิดโลํง ในการเลือกเก็บข๎อมูลภาคสนาม จะเลือกบริเวณที่เดํนชัด สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนบนข๎อมูล
ดาวเทียม ซึ่งในสํวนนี้จะทําให๎สะดวกตํอการเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยํางที่จะนําไปใช๎ในกระบวนการตํอไป โดยข๎อมูลการลง
ภาคสนามชุดที่ 1 จะใช๎เป็นข๎อมูลที่ใช๎เลือกเป็นพื้นที่กลุํมตัวอยําง และข๎อมูลชุดที่ 2 จะเป็นข๎อมูลในการตรวจสอบ
ความถูกต๎องรํวมกับข๎อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงที่ได๎ จาก google earth เพื่อใช๎ในกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต๎อง ซึ่งเป็นกระบวนการหลังจากการทําการจําแนกข๎อมูล
กระบวนการตํอมาจะเป็นการจําแนกแบบกํากับดูแล (Supervised classification) ในการจําแนกแบบ
กํากับดูแลจะใช๎วิธีความเป็นไปได๎สูงสุด (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช๎กันเป็นอยํางมาก เพราะได๎
ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องสูง โดยจะใช๎ข๎อมูลการลงภาคสนามชุดที่ 1 มาใช๎ในการเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ทําการจําแนก
พื้นที่ออกเป็น 7 ประเภทตามข๎อมูลภาคสนาม
กระบวนการตํอมาคือการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ (Sub-pixel classification) จะทําการทดสอบ
ทั้งหมด 3 แบบคือ
1. สุํมเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ด๎วยขนาดและการกระจาย
1.1 การเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีขนาดเล็ก จํานวนมาก กระจายตัวครอบคลุมทั่วพื้นที่
1.2 เลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีพื้นที่ขนาดใหญํ 1 พื้นที่
1.3 เลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก 1 พื้นที่
1.4 เลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก จํานวนจุดไมํมาก กระจายตัวทั่วพื้นที่
1.5 เลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีพื้นที่ขนาดใหญํ กระจายตัวไมํครอบคลุมทั่วพื้นที่
1.6 เลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก กระจายตัวไมํครอบคลุมทั่วพื้นที่
2. สุํมเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ด๎วยจํานวนจุดภาพ
3. การเลือกจัดกลุํมแบนด์
ในการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพจะใช๎เฉพาะคําสะท๎อนเชิงคลื่นของพื้นที่ปลูกอ๎อยจากข๎อมูลการลง
ภาคสนามชุดที่1 มาในการเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง

ภาพ 3 แบบแสดงการจําลองการสะท๎อนของวัตถุที่มีการ 2 วัตถุขึ้นไป คือ ( ) เป็นวัตถุที่สนใจและ
เป็นวัตถุพื้นหลัง (แหลํงอ๎างอิง Image Subpixel classifier user’s guide 2008)

( )
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รังสีของจุดภาพเป็นการรวมรังสีของวัตถุทั้ง 2 ชนิด
(

( )

( )

)

( )
________สมการ (1)
= คํารังสีสะท๎อน
= คํารังสีตกกระทบ
= คําสะท๎อนของวัตถุที่สนใจ
= คําสะท๎อนของวัตถุพื้นหลัง
= พื้นที่ของวัตถุที่สนใจ
= พื้นที่ของวัตถุพื้นหลัง
= พื้นที่ทั้งหมด ซึ่งได๎มาจากพื้นทีข่ องวัตถุที่สนใจรวมกับพื้นที่
ของวัตถุพื้นหลัง
หลังจากที่ทําการจําแนกทั้ง 2 การจําแนกแล๎ว จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกต๎องโดยการใช๎ข๎อมูลการ
ลงภาคสนามชุดที่ 2 มาใช๎ในการเลือกพื้นที่บนข๎อมูลดาวเทียมที่ได๎จาก google earth โดยทําการตีแปลงพื้นที่บน
ข๎อมูลจาก google earth แล๎วทํามาซ๎อนทับกับผลที่ได๎จากการจําแนก แล๎วทําการประมวลผล เพื่อนับจํานวน
จุดภาพที่มีความถูกต๎องตรงกัน แล๎วทําการเปรียบเทียบผลลัพธ์
( )
( )
( )
( )
( )

ผลการวิจัย
1. ผลการจําแนกแบบกํากับดูแลให๎ความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 84.73
2. ผลการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ
2.1 การสุํมเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ด๎วยขนาดและการกระจาย โดยที่การเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยํางที่มี
ขนาดเล็ก จํานวนมาก กระจายตัวครอบคลุมทั่วพื้นที่ให๎ความถูกต๎องสูงที่สุดอยูํที่ร๎อยละ 75.74 รองลงมาคือ การ
เลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีพื้นที่ขนาดใหญํ 1 พื้นที่ การเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก 1 พื้นที่ การ
เลือกพื้นกลุํมตัวอยํางที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก จํานวนจุดไมํมาก กระจายตัวทั่วพื้นที่ การเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง ที่มีขนาด
ใหญํ กระจายตัวไมํครอบคลุมทั่วพื้นที่ และพื้นที่ ที่มีขนาดเล็ก กระจายตัวไมํครอบคลุมทั่วพื้นที่ โดยมีความถูกต๎อง
อยูํที่ร๎อยละ 72.55 67.40 63.73 56.62 49.26 ตามลําดับ
ดังภาพ 4
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ภาพ 4 ความถูกต๎องของการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ โดยการเลือกพื้นที่กลุมํ ตัวอยําง ด๎วยขนาดและการ
กระจาย
2.2 การสุํมเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยํางด๎วยจํานวน ได๎ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องสูงสุดคือ การเลือกพื้นที่
กลุํมตัวอยําง จํานวน 50 จุดภาพ มีความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 76.96 รองลงมาคือการเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง จํานวน
400 100 200 1200 800 1600 1800 1000 1400 มีความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 68.14 66.42 65.20 64.71 61.03
59.31 58.58 และ 54.90 ตามลําดับ
ดังภาพ 5

ภาพ 5 ความถูกต๎องของการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ โดยการเลือกพื้นที่กลุมํ ตัวอยําง ด๎วยจํานวนจุดภาพ
2.3 การจัดกลุํมแบนด์ ในการทําขั้นตอนนี้จะทําการวิจัยทั้งการจําแนกแบบกับดูแลและการจําแนก
แบบละเอียดกวําจุดภาพ ทําการจัดกลุํมแบนด์ตั้ง 3-6 แบนด์ แล๎วจึงนําข๎อมูลนั้นมาทําการจําแนก ผลลัพธ์การ
จําแนกแบบกํากับดูแลพบวํา กลุํมแบนด์ 23457 ให๎ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องสูงสุด อยูํที่ร๎อยละ 86.41 และความถูก
ต๎องของกลุํมแบนด์อื่นๆ ได๎คําความถูกต๎องตามตาราง 2 โดยเรียงลําดับจากความถูกต๎องมากไปน๎อย และผลลัพธ์
จากการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพพบวํา กลุํมแบนด์ 236 ให๎ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 94.55 และ
ความถูกต๎องของกลุํมแบนด์อื่นๆ ได๎คําความถูกต๎องตามตาราง 3 โดยเรียงลําดับจากความถูกต๎องมากไปน๎อย
ตาราง 2 ความถูกต๎องของการจําแนกแบบกํากับดูแล
ละเอียดกวําด๎วยการจัดกลุํมแบนด์
แบนด์
ที่
กลุ่มแบนด์
ความถูกต้อง (ร้อยละ)
1
23457
86.41
2
3457
85.65
3
2456
85.33
4
3456
85.32
5
456
85.25
6
236
85.06

ตาราง 3 ความถูกต๎องของการจําแนกแบบ
จุดภาพ ด๎วยการจัดกลุมํ
ที่
1
2
3
4
5
6

กลุ่มแบนด์
236
346
3456
345
456
237

ความถูกต้อง (ร้อยละ)
94.55
92.93
92.44
92.31
92.17
91,74
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ที่
7
8

กลุ่มแบนด์
234567
2347

ความถูกต้อง (ร้อยละ)
84.74
84.52

ที่
7
8

กลุ่มแบนด์
467
235

ความถูกต้อง (ร้อยละ)
91.56
91.48

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

247
246
34567
2346
4567
245
457
237
347
2345
235
345
346
467
567
234

84.17
84.16
84.11
84.05
83.93
83.85
83.72
83.65
83.39
82.96
82.14
81.97
81.17
77.06
70.94
68.23

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3457
4567
347
457
34567
2346
2347
246
567
247
234567
23456
23457
2345
245
234

91.31
91.30
90.80
90.56
90.48
90.39
90.07
89.60
89.57
89.51
89.17
88.91
88.91
88.60
87.93
86.76

ตาราง 4 การลงเก็บข๎อมูลภาคสนาม
ลาดับ
ข้อมูลภาคสนาม
1

2

ข้อมูลดาวเทียม

Google earth
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ลาดับ
3

ข้อมูลภาคสนาม

ข้อมูลดาวเทียม

Google earth

สํวนการจําแนกโดยการจัดกลุํมแบนด์ของการจําแนกแบบกํากับดูแลกลุํมแบนด์ที่ให๎ผลลัพธ์ที่มีความ
ถูกต๎องที่ดีสุดคือ 23457 ให๎ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องที่ดีที่สุด อยูํที่ร๎อยละ 86.41 กับการจําแนกแบบละเอียดกวํา
จุดภาพ กลุํมแบนด์ที่ให๎ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องที่ดีที่สุดคือกลุํมแบนด์ 236 ให๎ความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 94.55 ซึ่ง
ความถูกต๎องของผลลัพธ์ที่ได๎คือความถูกต๎องที่ดีที่สุดในการศึกษาในครั้งนี้ และการศึกษาของวิลาสลักษณ์ รอดโฉม
(2546) ได๎ทําการศึกษาการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพในการจําแนกพื้นที่ปลูกฝิ่น โดยการใช๎ข๎อมูลดาวเทียม
แลนด์แซท 7 ได๎ผลลัพธ์คือการจําแนกแบบกํากับดูแลมีความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 72 และการจําแนกแบบละเอียด
กวําจุดภาพมีความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 89 ซึ่งผลลัพธ์ดังกลําวมีผลลัพธ์ที่สอดคล๎องกับการศึกษาของคณะผู๎วิจัยที่ใช๎
ข๎อมูลดาวเทียม 8 โดยการเลือกใช๎แบนด์ที่มีชํวงคลื่นเดียวกับข๎อมูลดาวเทียมแลนด์เซท 7 ซึ่งมีผลลัพธ์ของการ
จําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพมีความถูกต๎องสูงกวําการจําแนกแบบกํากับ ดูแล แตํในการศึกษาของคณะผู๎วิจัยได๎
ทําการจัดกลุํมแบนด์ เพื่อดูวําการแบนด์แตํละแบนด์ที่ใช๎ในการศึกษามีผลตํอคําความถูกต๎องของผลลัพธ์หรือไมํ ซึ่ง
จากการศึกษาพบวํากลุํมแบนด์ที่ให๎ผลลัพธ์ของการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพได๎ที่สุดคือ กลุํมแบนด์ 236 ซึ่ง
ให๎ผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 94.55 ซึ่งผลลัพธ์ให๎ความถูกต๎องสูงกวําการจําแนกโดยใช๎จํานวนแบนด์
เชํนเดียวกับการศึกษาของวิลาสลักษณ์โดยตรง จากการศึกษาจึงทําให๎รู๎วําการเลือกแบนด์ที่นํามาใช๎ในการจําแนกมี
ผลทําให๎ได๎ผลลัพธ์ที่แตกตํางกัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บความถู ก ต๎ อ งของการจํ า แนกแบบละเอี ย ดกวํ า จุ ด ภาพ โดยใช๎ ข๎ อ มู ล
ดาวเทียมแลนด์แซท 8 เปรียบเทียบกับการจําแนกแบบกํากับดูแล บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวํา
การจําแนกแบบกํากับดูแล ที่นําข๎อมูลการลงภาคสนามชุดที่ 1 มาใช๎ในการเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยําง พบวํามีผลลัพธ์ที่
ถูกต๎องที่ดีที่สุดอยูํที่ร๎อยละ 84.73 ในการศึกษาความถูกต๎องของการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพที่มีการสุํม
เลือกพื้นที่ตัวอยํางที่มีขนาดเล็ก จํานวนจุดมาก กระจายตัวครอบคลุมทั่วพื้นที่ และการเลือกพื้นที่ตัวอยํางจํานวน
50 จุดภาพ ให๎ผลลัพธ์ที่มี ความถูกที่ดีที่สุด โดยคิดเป็นต๎องร๎อยละ 75.74 และ 76.96 ตามลําดับ ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ข๎างต๎นมีความสอดคล๎องกับการศึกษาของกฤษดาพันธ์ แสงคํามา (2555) ในการศึกษาการเปรียบเทียบการ
จําแนกแบบกํากับดูแลและการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งจากผลลัพธ์ที่ได๎
พบวําการจําแนกพื้นที่ปลูกยางพาราด๎วยการแบบกํากับดูแลสามารถตรวจหาพื้นที่ปลูกยางพาราได๎แมํนยํากวํา คิด
เป็นร๎อยละ 73.59 สํวนการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ มีความถูกต๎องคิดเป็นร๎อยละ 49.65 เนื่องด๎วยพื้นที่
ปลูกยางพาราและพื้นที่ปลูกอ๎อยมีขนาดพื้นที่ขนาดใหญํ จึงทําให๎เกิดผลลัพธ์ดังกลําว แตํด๎วยเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ที่ได๎
นั้นจะเห็นคําผลตํางของผลลัพธ์ได๎ระหวํางของงานปัจจุบันกับของกฤษดาพันธ์คํอนข๎างจะแตกตํางกันมาก อาจจะ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการตรวจสอบความถูกต๎องในครั้งนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ใช๎ในการเข๎าถึงพื้นที่เพื่อ

95

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตรวจสอบความถูกต๎องได๎ทุกแปลงที่ใช๎ในการตรวจสอบ แตํการศึกษาของกฤษดาพันธ์เองไมํสามารถที่จะทําการ
ตรวจสอบความถูกต๎องของผลลัพธ์ที่อยูํบริเวณภูเขาและพื้นที่ปุาได๎ จึงทําให๎คําความถูกต๎องมีความแตกตํางกันสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได๎จากการจําแนกของงานวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพที่มีการเลือกพื้นที่กลุํมตัวอยํางจํานวน 50 100 200
400 800 1000 1200 1400 1600 และ 1800 จุดภาพ ซึ่งพบวําการเลือกพื้นที่จํานวน 50 จุดภาพให๎ผลลัพธ์ที่มี
ความถูกต๎องอยูํที่ร๎อยละ 76.96 ซึ่งในผลการศึกษานี้จะตรงข๎ามกับผลการศึกษาของ Kumar et.al (2008) ซึ่ง
ทําการศึกษาการจําแนกแบบละเอียดกวําจุดภาพ โดยการใช๎ข๎อมูลจากดาวเทียม Indian Remote Sensing
Satellite ได๎ทําการเลือกพื้นที่ตัวอยํางจํานวน 100 200 300 400 และ 500 จุดภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่มีความถูกต๎องที่ดี
ที่สุดอยูํที่ร๎อยละ 86.53 จากการเลือกพื้นที่ตัวอยํางจํานวน 500 จุดภาพ จากผลลัพธ์นี้แสดงให๎เห็นถึงความไมํ
สอดคล๎องกับการศึกษาของผู๎วิจัยที่ทําการเลือกพื้นที่ตัวอยํางจํานวนเพียง 50 จุดภาพ ก็ให๎ความถูกต๎องสูงสุดร๎อยละ
76.96 ซึ่งความไมํสอดคล๎องนี้แสดงให๎เห็นความขัดแย๎งของผลการจําแนกที่ได๎ สาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการเลือกใช๎
ข๎อมูลที่แตกตํางกัน การศึกษาในครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎ข๎อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 ที่มีความละเอียด 30 เมตร เลือกใช๎ 6
แบนด์ในการศึกษาจากทั้งหมด 11 แบนด์ สํวน Kumar et. al (2008) ใช๎ข๎อมูลจาก Hyperion EO1 ที่มีความ
ละเอียดเชิงคลื่นสูงถึง 220 แบนด์ นอกจากนั้นอาจจะมาจากการเลือกใช๎ข๎อมูลที่ใช๎ในการตรวจสอบความถูกต๎องที่
Kumar et.al (2008) ได๎เลือกใช๎ข๎อมูลคนละชํวงเวลา ซึ่งข๎อมูล Hyperion EO1 ใช๎ข๎อมูลในชํวงเดือนเมษายน ปี
2005 ซึ่งเป็นชํวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวในการจําแนก และใช๎ข๎อมูล LISS-3 ใช๎ในชํวงเดือนมีนาคม ปี 2005 ซึ่งเป็น
ชํวงใกล๎ฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งความแตกตํางของระยะเวลาของข๎อมูล ในขณะที่งานวิจัยนี้ได๎เลือกพื้นที่ที่ใช๎ในการตรวจสอบ
ความถูกต๎องจากการใช๎ข๎อมูลจากการลงเก็บข๎อมูลภาคสนาม เพื่อคัดเลือกแปลงพื้นที่ปลู กอ๎อยจาก google earth
โดยจะเลือกแปลงที่ยังมีผลผลิตอยูํมาใช๎ในการตรวจสอบความถูกต๎อง โดยดูได๎จากตัวอยํางพื้นที่การลงเก็บข๎อมูล
ภาคสนามได๎จากตาราง 4 ซึ่งเป็นการลงเก็บข๎อมูลในชํวงเวลาใกล๎เคียงกับข๎อมูลดาวเทียมที่ใช๎ในการศึกษา เพื่อให๎
การตรวจสอบความถูกต๎องมีความแมํนยํามากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการศึกษาความถูกต๎องของผลการจําแนกในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความถูกต๎องเชิงตําแหนํง
เป็นการตรวจสอบวําจุดภาพที่ได๎จากการจําแนกเป็นพื้นที่ปลูกอ๎อยหรือไมํ แตํเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได๎จากการจําแนก
แบบละเอียดกวําจุดภาพเป็นการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบสัดสํวนของพื้นที่ปลูกอ๎อยตํอพื้นที่ทั้งหมดของจุดภาพ ซึ่งจะ
แสดงอยูํในสัดสํวนตั้งแตํร๎อยละ 20 ถึงร๎อยละ 100 ซึ่งไมํได๎ทําการตรวจสอบวําจุดภาพที่ได๎จากการจําแนกเป็น
จุดภาพที่มีสัดสํวนของพื้นที่ปลูกอ๎อยดังผลที่ได๎จากการจําแนกจริงหรือไมํ
2.งานวิจัยในครั้งนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในการตรวจสอบหาพื้นที่ที่มีการบุกรุกเพื่อทําการเกษตรอยําง
ผิดกฎหมาย หรือลักลอบการปลูกพืชอยํางผิดกฎหมาย เชํน การลักลอบปลูกฝิ่น กัญชา ในพื้นที่ขนาดเล็กหรือปลูก
ปะปนกับพืชชนิดอื่น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของเถ้าลอยที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ โดยเถ้าลอย
ที่นามาใช้ในงานวิจัยนี้ได้มาจากกระบวนการผลิตปูนขาวในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเถ้าลอยถูกนามาใช้เป็น
สารตัวเติมในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของแผ่นกระเบื้องยางปูพื้น อีกทั้งช่วยกาจัดขยะ
ของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตปูนขาว จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเถ้าลอย พบว่าร้อยละ
49.19 เป็นแคลเซียมออกไซด์ เมื่อนาเถ้าลอยไปผสมในยางธรรมชาติและทาการขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน
แผ่นกระเบื้องยางปูพื้น ทาให้ได้แผ่นกระเบื้องยางที่มีสีดาตามสีของเถ้าลอย หลังจากนั้นนาชิ้นงานไป
ทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่าโดยรวมแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นที่ผสมเถ้าลอยมีสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับ
สู ต รมาตรฐาน ดั งนั้ น จากผลการวิจั ยนี้ จึง สรุ ปได้ ว่า สามารถนาเถ้ าลอยที่ เป็ นวั ส ดุ เศษเหลื อจาก
กระบวนการผลิตปูนขาวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นได้
และยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นของเถ้าลอย
คาสาคัญ: เถ้าลอย ยางธรรมชาติ สมบัติเชิงกล
Abstract
This research aims to study the influence of fly ash effect on the mechanical
properties of natural rubber. The fly ash was used in this research that obtained from
the lime production process in Ratchaburi province. Fly ash was used as filler in
natural rubber in order to improve the mechanical properties of rubber floor tiles.
Furthermore, it also eliminated the waste from the lime production process. The
composition of fly ash was found that 49.19% was calcium oxide. When the fly ash
mixed in natural rubber and formed into a piece of rubber floor tiles. The rubber
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floor tiles had black color because of the black fly ash. After that, the rubber floor
tiles mixed fly ash were tested the mechanical properties. It was found that the
overall of mechanical properties was similar to standard formula (filled soft clay).
Therefore, it was concluded that the fly ash (waste) from lime production process
can be used to benefit the rubber floor tile manufacturing industry. Especially, It can
also reduce the problem of air pollution from dust of fly ash.
Keywords: Fly ash, Natural rubber, Mechanical properties
บทนา
ในปัจจุบันราคายางธรรมชาติมีราคาตกต่ามาก (การยางแห่งประเทศไทย, 2559) ทางทีม
ผู้ วิจั ย จึ งได้พ ยายามคิดค้ น งานวิจั ยที่ส ามารถกระตุ้นและส่ งเสริมการใช้ย างธรรมชาติ โดยที่ยาง
ธรรมชาติสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะพื้ น
ยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่มีความจาเป็น พื้นยางธรรมชาติมีสมบัติที่โดดเด่น
เหนือพื้นกระเบื้อง ได้แก่ ความสวยงาม คงทน และไม่ลื่นเมื่อเปียกน้า จึงทาให้พื้นยางธรรมชาติเป็นที่
นิยมตกแต่งอาคารบ้านเรือนทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยในงานวิจัยนี้ทางทีมผู้วิจัยได้นาเอาเถ้า
ลอยที่เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาวในจังหวัดราชบุรี มาเป็นสารเติมแต่ง (filler) ในพื้น
กระเบื้องยาง เพื่อเพิ่มสมบัติทางกลของพื้นกระเบื้องยาง เหตุผลที่นาเอาเถ้าลอยมาใช้เป็นสารเติมแต่ง
ในยางธรรมชาติ เป็ น เพราะว่า ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอ ยู่ใกล้ บริเวณชายแดนประเทศพม่า โดยมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนจานวนมาก เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมภายในจังหวัดราชบุรีจึง
เกี่ยวข้องกับหินปูนและหินอ่อน และถือเป็นรายได้ที่สาคัญของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิตปูนขาว
(lime) ปูนขาวมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ การก่อสร้าง การเกษตรและอื่นๆ
กระบวนการผลิ ต ปู น ขาวได้ ม าจากการเผาวั ต ถุ ที่ มี แ คลเซี ย มคาร์ บ อเนต ( calcium
carbonate) ประเภทหินปูนหรือหินอ่อน ด้วยเตาเผาช่วงอุณหภูมิระหว่าง 700 - 900 องศาเซลเซียส
ซึ่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนิยมใช้ฟืนและถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้ ความร้อน เมื่อเผาหินปูนด้วย
เชื้อเพลิงดังกล่าวแล้ว ทาให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียประเภทควัน เขม่า และเถ้าลอยที่มีส่วนผสม
ของแคลเซียมออกไซด์อยู่เป็นจานวนมาก นอกเหนือไปจากการเกิดปูนดิบ (quick lime) โดยเฉพาะ
ขี้เถ้าหรือเถ้าลอยที่เหลือจากกระบวนการผลิตปูนขาวนั้ น มีปริมาณหลายสิบตันต่อปี ซึ่งทางโรงงาน
ผู้ผลิตปูนขาวนั้นไม่ได้นาเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์อันใด จึงทาให้เถ้าลอยกลายเป็นของเสีย (waste)
จากกระบวนการผลิตปูนขาวนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วเถ้าลอย คือ เถ้าถ่านหินที่ขนาดเล็กประมาณ 1 –
200 ไมครอน และจะลอยขึ้นเหนือเตาไปกับอากาศร้อน เรียกว่า เถ้าลอย ซึ่งจะถูกดักจับโดยเครื่อง
ดักจั บฝุ่น ไฟฟ้า สถิต เพื่อไม่ให้ หลุดออกไปเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานผลิตปูนขาว
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จาเป็นต้องใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนขาว จึงทาให้ได้ขยะที่หลงเหลือคือเถ้าลอย และเป็นที่
ทราบกัน ดีอยู่ แล้ ว ว่าเถ้าลอยสามารถนาไปผสมลงในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลได้
(ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553)
ดังนั้นทางทีมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนาเอาเถ้าลอยที่มีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์เหล่านี้
มาเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของแผ่นกระเบื้องยางปูพื้น ซึ่งคาดว่าจะ
ทาให้พื้นกระเบื้องยางมีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พื้นยางธรรมชาติมีความคงทนมากขึ้น
และสามารถกาจัดของเสียที่เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาวในจังหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของสารตัวเติมระหว่างซอฟเคล์และเถ้าลอยที่ส่งผลต่อสมบัติ
เชิงกลในยางธรรมชาติ
2. เพื่อกาจัดเถ้าลอยที่เป็นของเสียที่ มาจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว ซึ่งเป็นการช่วยลด
มลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศ

วิธีดาเนินการวิจัย
การผสมยางคอมพาวด์
งานวิจั ยนี้เป็ นการขึ้นรูป แผ่นกระเบื้องยางปูพื้นด้วยเทคนิคการใช้เครื่อ งบดลูกกลิ้ งคู่และ
เครื่องอัดขึ้นรูปร้อน ซึ่งใช้ยางธรรมชาติ (เกรด STR 5L) ผสมกับเถ้าลอยที่เหลือจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตปูนขาว เพื่อเพิ่มสมบัติทางกลให้แก่แผ่นกระเบื้องยางปูพื้น รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเถ้าลอยที่
เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว ส่วนยางดิบนั้นมีสมบัติที่ไม่เหมาะสมต่อการนาไปใช้ผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง จึงจาเป็นต้องมีการผสมยางดิบกับสารเคมีต่างๆ เพื่อปรับปรุงสมบัติของยางให้ได้
ตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยยางธรรมชาติที่ผ่านการผสมสารเคมี
แล้ว ถูกเรียกว่ายางคอมพาวด์ ขั้นตอนต่อไปคือนายางคอมพาวด์ไปผ่านกระบวนการคงรูป ทาให้ยาง
มีโครงสร้างโมเลกุลแบบตาข่าย 3 มิติ หรือที่เรียกว่า การเกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง
(Roberts, 1990 และ Indian Rubber Institute, 2000) โดยสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ZnO,
Stearic acid, MBTS, TMTD, Paraffin wax, Aromatic oil, 6PPD, Soft clay (SC), Fly ash (FA)
และ Sulfur ตารางที่ 1 แสดงปริมาณสารเคมีที่ใช้ผสมในยางธรรมชาติสาหรับงานวิจัยนี้
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รูปที่ 1 ลักษณะของเถ้าลอยที่เหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว

ตารางที่ 1 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ผสมในยางธรรมชาติ
ปริมาณ (phr)
สูตร 1* SC:FA 100:0 สูตร 2 SC:FA 0:100
Natural rubber
100.00
100.00
ZnO
10.00
10.00
Stearic acid
1.50
1.50
MBTS
1.00
1.00
TMTD
0.10
0.10
Paraffin wax
2.00
2.00
Aromatic oil
1.00
1.00
6PPD
1.00
1.00
Soft clay (SC)
250.00
Fly ash (FA)
250.00
Sulfur
4.00
4.00
*สูตรมาตรฐาน Shore hardness ประมาณ 80 Shore A
ซอฟเคล์ คือ แคลเซียมคาร์บอเนต เกรดการค้า
สูตรมาตรฐานเป็นสูตรทางการค้าที่ได้จากโรงงานที่ร่วมมือทาวิจัย
สารเคมี

การหาองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของอนุภาคผงหิน
ในการตรวจสอบส่วนผสมของเถ้าลอยใช้เครื่อง Energy Dispersive X-Ray Fluorescence
Spectrometer (EDX) ของบริษัท Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น โดยนาเถ้าลอยมาอัดให้เป็นก้อนแล้วทา
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การตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อหาส่วนผสมทางเคมี และในส่วนของการวิเคราะห์หาโครงสร้างผลึกของ
เถ้าลอย ใช้เครื่อง X-ray diffraction (XRD) รุ่น XRD-6100 ของบริษัท Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น
โดยใช้แหล่งกาเนิดรังสีเป็น Cu-K ใช้ช่องสลิต (Receiving slit) ที่มีขนาดความกว้าง 0.30 มิลลิเมตร
และทาการตรวจสอบที่ช่วง 10 ถึง 80 องศา ด้วยความเร็ว (Scan speed) 2 วินาทีต่อการเปลี่ยน
ตาแหน่งองศาในการวัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงองศาในการวัด 1 ครั้งจะเปลี่ยนไป 0.05 องศา ใช้ความ
ต่างศักย์ 60 กิโลโวลต์ กระแส 80 มิลลิแอมแปร์ การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเถ้าลอยใช้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) โดยใช้ความต่างศักย์
20 กิโลโวลต์ รับสัญญาณแบบ Secondary electron
การทดสอบสมบัติเชิงกล
นายางคอมพาวด์ไปอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นนา
ชิ้นงานไปทดสอบสมบัติเชิงกล ตามมาตรฐาน ASTM F1344-15 สมบัติเชิงกลที่ทาการทดสอบ ได้แก่
ค่าความแข็ง (Shore A hardness) ค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ค่าระยะยืด ณ จุด
ขาด (Elongation at break) ค่ามอดูลัส (Modulus) และค่าความต้านทานการฉีกขาด (Tear
strength)

ผลการวิจัย
องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพของเถ้าลอย
จากการวิเคราะห์เถ้าลอยด้วยเทคนิคเครื่อง Energy Dispersive X-Ray Fluorescence
Spectrometer (EDX) เครื่องการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (SEM) โดยเมื่อนาเถ้าลอยไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วย EDX พบว่าในเถ้าลอย
ประกอบด้วยสารประกอบต่างๆ ตามที่แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งมีแคลเซียมออกไซด์มากที่สุดถึงร้อยละ
49.197 ขององค์ประกอบทางเคมีทั้งหมด รองลงมาคือไอรอนออกไซด์ มีปริมาณร้อยละ 21.052 และ
ซิลิกอนไดออกไซด์ มีปริมาณร้อยละ 18.627 โดยทั่วไปแล้วงานทางด้านยางธรรมชาติใช้ แคลเซียม
ออกไซด์เพื่อเพิ่มเนื้อวัสดุและเสริมแรง และส่วนของซิลิกอนไดออกไซด์ช่วยในการเสริมแรง ทาให้
ชิ้นงานมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น (Indian Rubber Institute, 2000)
รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเถ้าลอยด้วยเทคนิค XRD เมื่อนาเถ้าลอยไป
วิเคราะห์หาโครงสร้างของผลึกด้วยเทคนิค XRD พบว่าโครงสร้างผลึกของเถ้าลอยประกอบด้วย
โครงสร้ างผลึ ก ของแคลเซีย มออกไซด์ (CaO) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) หรือ ปูนขาว
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และซิลิกอนไดซัลไฟด์ (SiS2) โดยที่เฟสของแคลเซียมออกไซด์ และ
แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นเฟสหลักของเถ้าลอย
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยโดยเทคนิค EDX
Compound Concentration
SiO2
SO3
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
NiO
CuO
SrO
PbO
ClO

18.627%
6.064%
1.834%
49.197%
0.731%
0.381%
21.052%
0.013
0.016
0.242
0.007
1.835

โดยในงานวิจัยนี้แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมคาร์บอเนตทาหน้าที่เป็นสารตัวเติมเพื่อเพิ่ม
เนื้อสารในผลิตภัณฑ์ยางและช่วยเพิ่มสมบัติเชิงกลที่จาเป็นต่อผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางปูพื้น (John,
2001) ส่วนโครงสร้างของซิลิกอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นโครงสร้างผลึกที่มีความแข็งแกร่งทาหน้าที่ช่วยใน
การเสริมแรงให้กับชิ้นงาน (Rattanasoma, 2007) จากนั้นนาเถ้าลอยไปวิเคราะห์ลั กษณะทาง
กายภาพเพื่อดูรูปร่างของเถ้าลอยด้วยเทคนิค SEM ในรูปที่ 3 แสดงลักษณะทางกายภาพของเถ้าลอย
ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM พบว่ารูปร่างของเถ้าลอยมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน (Irregular shape) และ
เป็นเหลี่ยมมุม ซึ่งลักษณะที่เป็นเหลี่ยมมุมนั้นช่วยในการยึดเกาะระหว่างเถ้าลอยกับยางธรรมชาติได้ดี
(Randall, 1997) และมีขนาดของอนุภาคโดยเฉลี่ยที่ 10-20 ไมครอน
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รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเถ้าลอยด้วยเทคนิค XRD

รูปที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของเถ้าลอยที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM
อิทธิพลของสารตัวเติมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นกระเบื้องยางปูพื้น
เมื่อนายางคอมพาวด์ไปอัดขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน โดยใช้อุณหภูมิที่ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
15 นาที ได้ชิ้นงานแผ่นกระเบื้องยางสีดาดังที่แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ทาการทดสอบสมบัติ
เชิงกลระหว่างแผ่นกระเบื้องยางที่ผสมสารตัวเติมเป็นซอฟเคล์ (soft clay) ซึ่งเป็นสูตรมาตรฐาน และ
แผ่นกระเบื้องยางที่ผสมเถ้าลอย
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รูปที่ 4 แผ่นกระเบื้องยางปูพื้นผสมเถ้าลอย
ในตารางที่ 3 แสดงค่าสมบัติเชิงกลของพื้นกระเบื้องยางเปรียบเทียบระหว่างสูตรมาตรฐาน
และสูตรที่ผสมเถ้าลอย จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่าสูตรมาตรฐานมีค่าความแข็งโดยเฉลี่ย
85.50±1.07 (Shore A) และสูตรที่ผสมเถ้าลอยมีค่าความแข็งโดยเฉลี่ย 89.88±1.13 (Shore A) ซึง่
ชิ้นงานที่ผสมเถ้าลอยมีความแข็งที่สูงกว่าสูตรมาตรฐาน นั่นเป็นเพราะในเถ้าลอยมีปริมาณของซิลิกาที่
มากนั่นเอง จึงช่วยเสริมแรงทาให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น (Tangudom, 2014) และเมื่อเทียบดูกับเกณฑ์
มาตรฐาน (ASTM F1344-15) ค่าความแข็งของชิ้นงานผสมเถ้าลอยอยู่ในระดับเกรดหนึ่ง จากนั้นนา
ชิ้นงานไปทดสอบค่าความทนต่อแรงดึง ระยะยืด ณ จุดขาด และมอดูลัสที่ระยะยืด 90% พบว่าสูตรที่
ผสมเถ้าลอยมีค่า
ความทนต่อแรงดึง ระยะยืด ณ จุดขาด และค่ามอดูลัส ต่ากว่าสูตรมาตรฐาน สาเหตุอาจเป็น
เพราะจากการยึดเกาะระหว่างยางธรรมชาติและอนุภาคเถ้าลอยที่ใช้ทดแทนซอฟเคล์มากเกินไป จึง
ทาให้การยึดเกาะระหว่างเนื้อเมทริกซ์และอนุภาคเถ้าลอยแย่ลง ซึ่งส่งผลต่อสมบัติเชิงกลทีล่ ดลงด้วย
(Kanking, 2012) อีกทั้งอาจมาจากปริมาณร้อยละของซิลิกาที่อยู่ในเถ้าลอยมีมาก เมื่อผสมลงในเนื้อ
เมทริกซ์จึงทาให้ชิ้นงานไม่ยืดหยุ่นหรือมีความกระด้างเพิ่มขึ้น (Kanking, 2012 และ John, 2001) จึง
ทาให้ค่าการทนต่อแรงดึงและระยะยืด ณ จุดขาดลดต่าลง และส่งผลทาให้ค่าโมดูลัสของชิ้นงานลดลง
เมื่อเทียบกับสูตรมาตรฐาน
สุดท้ายนาชิ้นงานไปทดสอบค่าความทนต่อการฉีกขาด พบว่าสูตรมาตรฐานมีค่าการทนต่อ
การฉีกขาดดีกว่าสูตรยางที่ผสมเถ้าลอย สาเหตุเป็นเพราะปริมาณของเถ้าลอยที่มีส่วนผสมของซิลิกา
มากเกินไปจึงทาให้วัสดุมีความแข็งแต่เปราะ จึงทาให้ชิ้นงานฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้นค่าความทนต่อการ
ฉีกขาดเลยต่า
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ตารางที่ 3 ค่าสมบัติเชิงกลของพื้นกระเบื้องยางเปรียบเทียบระหว่างสูตรมาตรฐานและสูตรผสมเถ้า
ลอย
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สมบัติเชิงกล
สูตรมาตรฐานผสม Soft clay
ผสมเถ้าลอย
ความทนต่อแรงดึง (MPa)
4.55±0.12
3.26±0.22
ระยะยืด ณ จุดขาด (%)
158.91±11.61
96.00±4.96
โมดูลัส ที่ระยะยืด 90 %
4.04±0.06
3.17±0.15
(MPa)
ความแข็ง (Shore A)
85.50±1.07
89.88±1.13
ความทนต่อการฉีกขาด
26.31±0.99
14.08±0.47
(N/mm)

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ อ นุ ภ าคของเถ้ า ลอยด้ ว ยเทคนิ ค EDX พบว่ า อนุ ภ าคของเถ้ า ลอย
ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์มากที่สุ ดถึงร้อยละ 49.197 ขององค์ประกอบทางเคมีทั้งหมด
รองลงมาคือไอรอนออกไซด์ มีปริมาณร้อยละ 21.052 ซิลิกอนไดออกไซด์ มีปริมาณร้อยละ 18.627
และธาตุชนิดอื่นๆ อีกเล็กน้อย เมื่อนาไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD พบโครงสร้างของผลึกที่อยู่ในรูป
ของแคลเซียมและซิลิกอน จากนั้นนาอนุภาคผงไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพด้วยเทคนิค SEM
พบว่าอนุภาคเถ้าลอยมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนและเป็นเหลี่ยมมุม ส่วนที่เป็นเหลี่ยมมุมนั้นช่วยยึดเกาะกับ
เนื้อยางได้ดี ทาให้อนุภาคเถ้าลอยฝังตัวแน่นในเนื้อยาง
เมื่อพิจารณาสมบัติเชิงกลระหว่างสูตรยางมาตรฐานที่ใส่ ซอฟเคล์และสูตรยางที่ผสมเถ้าลอย
พบว่าค่าความแข็งของสูตรยางที่ผสมเถ้าลอยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากหรือเกรดหนึ่ง ส่วนค่า
ความทนต่อแรงดึง ค่าระยะยืด ณ จุดขาด ค่าโมดูลัส และค่าความทนต่อการฉีกขาดมีค่าต่ากว่าสูตร
มาตรฐาน ซึ่งสาเหตุที่ทาให้สมบัติเชิงกลของสูตรยางที่ผสมเถ้าลอยมีค่าลดลงนั้น อาจเนื่องมาจาก
ส่วนผสมที่ใส่เถ้าลอยมากเกินไป ทาให้การยึดเกาะระหว่างยางธรรมชาติและอนุภาคของเถ้าลอยยึด
เกาะกันได้ไม่ดีจึงทาให้สมบัติเชิงกลลดลง และอีกสาเหตุหนึ่งอาจมาจากปริมาณของซิลิกาที่ อยู่ในเถ้า
ลอยที่มีปริมาณมาก เมื่อผสมลงในเนื้อยางจึงทาให้วัสดุมีความแข็งแต่เปราะ จึงส่งผลต่อการฉีกขาด
ของชิ้นงาน
จากผลการวิจัยเบื้องต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าสามารถนาอนุภาคเถ้าลอยที่เป็นวัสดุเศษเหลือ
จากกระบวนการผลิตปูนขาวในจังหวัดราชบุรี มาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติได้ โดยผสมลงใน
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อัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยลดมลภาวะที่เป็นพิษ ทางอากาศและเป็นการนาวัสดุที่ไร้
ประประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
ในการทดลองขั้นต่อไปอาจผสมเส้นใยธรรมชาติลงไปในสูตรยาง เพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับ
ชิ้นงาน ซึ่งส่งผลต่อสมบัติเชิงกลในการทนต่อแรงดึง
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การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย
ในช่วงความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์
The Study of Dielectric Properties of Cup Lump Rubber
at 1.5 to 5.5 GHz
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยในช่วงความถี่กว้างตั้งแต่
1.5 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์ ยางก้อนถ้วยที่ศึกษาแบ่ งออกเป็น 2 กลุ่ม คือยางอายุ 1 วัน และ
7 วัน ยางก้อนถ้วยแต่ละกลุ่มมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางต่างกันตามอายุของการเก็บ การศึกษาประกอบด้วย
การวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย ข้อมูลที่ได้จาก
การวัดยางก้อนถ้วยทั้ง 2 กลุ่ม ถูก นามาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความแตกต่างของคุณสมบัติไดอิเล็ก
ตริก ผลการเปรียบเทียบคือ ยางก้อนถ้วยอายุ 1 วัน มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงกว่ายางก้อนถ้วยอายุ 7
วัน และเมื่อเฉลี่ยข้อมูลการวัดตลอดช่วงความถี่ค่าที่ได้ต่างกัน 23.75 และช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน
ชัดเจนที่สุดคือ 4.77 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.39 กิกะเฮิรตซ์ แตกต่างกันเฉลี่ยทั้งช่วงอยู่ที่ 74.29% ค่าตัว
ประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก ของยางก้อนถ้วยมีความแตกต่างกันเฉลี่ยอยู่ที่ 9.93 และช่วงความถี่
ที่แ ตกต่า งกั น ชั ดเจนที่ สุ ด คือ 5.01 กิ กะเฮิ รตซ์ ถึ ง 5.37 กิ กะเฮิร ตซ์ มี ความแตกต่า งเฉลี่ ยอยู่ ที่
78.86% ซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติไดอิเล็กตริก สามารถนามาใช้ในการคัด
แยกเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยได้
คาสาคัญ: ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก ยางก้อนถ้วย

Abstract
This paper presents the study of dielectric properties of cup lump rubber in
the frequency range of 1.5 GHz to 5.5 GHz. The cup lump rubbers under test were
divided into 2 groups: 1 date group and 7 date group after post-harvest. The
difference of two groups of cup lump rubber is the percentage of latex based on
date of harvesting. In the study, the dielectric constant and the dielectric loss factor
of each group were measured and compared. The results showed that the dielectric
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constant of cup lump rubber of the first group was higher than of the latter group,
while the difference of the averaged dielectric constant entire the frequency range
between two groups was 23.75. The most obviously seen difference was in the
frequency range of 4.77 GHz to 5.39 GHz that provided the averaged difference of
the dielectric constant equal 74.29%. For the case of dielectric loss factor, the
difference of theirs averaged results was 9.93. The most obviously seen difference of
the dielectric loss factor was in the frequency range of 5.01 GHz to 5.37 GHz with the
averaged difference of 78.86%. Consequently, it shows that the dielectric properties
can be used to classify the dry rubber content of the cup lump rubber.
Keywords: Dielectric constant, Dielectric loss factor, Cup lump rubber

บทนา
ยางพาราเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สาคัญของประเทศ มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 1 และ
มีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 13.7 ในปี 2560 มูลค่าการส่งออกยางพารามีมูลค่า 204,837.65 ล้าน
บาท (สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , 2561) ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นอันดับ 2 ของ
โลก โดยพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทยมีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ จากการสารวจในปี 2559
พบว่าพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดได้แก่ ภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 14.6 ล้านไร่ (สานักงานเศรษฐกิจ
เกษตร, 2560) ผลผลิตจากยางพาราที่เกษตรกรนามาขายมีหลายรูปแบบ เช่น น้ายางสด ยางแผ่น
และยางก้อนถ้วย กระบวนการรับซื้อยางพาราจากชาวสวนปัจจัยที่ใช้ในการคานวณราคายางพาราทุก
ชนิดคือ ค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งหรือค่า DRC (Dry rubber content) เป็นค่าที่บอกปริมาณของ
เนื้อยางพาราไม่รวมน้าและสิ่งเจือปนอื่นๆ ดังนั้นการตรวจวัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางอย่างแม่นยาจึงเป็น
สิ่งสาคัญ วิธีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางที่แม่นยายังคงต้องใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่มีราคา
สูง รวมถึงใช้เวลานานในการทดสอบ (ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย, 2555) ทาให้
ผู้ ป ระกอบการรั บ ซื้อยางพารารายย่อ ยใช้ การคาดคะเนจากประสบการณ์ ประกอบกับชาวสวน
ยางพาราไม่มีเครื่องมือที่ใช้วัด ทาให้กระบวนการรับซื้อยางพาราขาดมาตรฐาน เป็นช่องทางให้เกิด
การเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ และเกิดข้อพิพาท เช่น เหตุการณ์เมื่อปี 2558 ชาวสวนยางบุรีรัมย์
เรียกร้องวิธีตรวจสอบหักความชื้นยางก้อนถ้วยที่ไม่มีมาตรฐาน ใช้การสังเกตด้วยการจับดูเท่านั้น และ
หักเปอร์เซ็นต์น้าสูง 9-12 เปอร์เซ็นต์ (ผู้จัดการออนไลน์, 8 ตุลาคม 2558)
นักวิจัยได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางไว้หลากหลาย เช่น ในปี 2005
Jayanthy และ Sankaranarayanan ได้ศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างคุ ณสมบัติไดอิเล็ กตริกและ
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางของน้ายางสด ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของน้ายาง
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เพิ่มขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์เนื้อยางน้ายางลดลง (Jayanthy & Sankaranarayanan, 2005) การทดลอง
เป็นการศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกที่ย่านความถี่เดียวเท่านั้น ต่อมาในปี 2012 Julrat และคณะได้
พัฒนาเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ายางสดด้วยเครื่องวัดการสะท้อนแบบ 6 พอร์ต ทางาน
ที่ความถี่ 2.5 กิกะเฮิรตซ์ โดยศึกษาค่าสภาพยอมไฟฟ้าของน้ายางที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางตั้งแต่ 28% 61% เพื่อนามาใช้เป็นค่าอ้างอิงในการตัดสิ นใจวัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ายางสด ควบคุมการ
ทางานด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ (Julrat et al., 2012) วิธีการนี้ยังคงมีความซับซ้อน และการใช้
ความถี่เพียงความถี่เดียวข้อมูลที่ได้อาจไม่เพียงพอให้เกิดความแม่นยาในการนาไปใช้งานจริง ต่อมาปี
2013 หรือ 2556 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร และคณะได้สร้างเครื่องต้นแบบสาหรับวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อ
ยางแห้งในน้ายางสด ด้วยหลักการของค่าความถ่วงจาเพาะ เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งมีค่าผกผันเชิง
เส้นตรงกับค่าความถ่วงจาเพาะของน้ายาง โดยเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางนี้ใช้การวัดน้ายางตัวอย่าง
ที่อยู่ในหลอดแก้วจากัดปริมาตรขนาด 16 x 100 มิลลิลิตร วัดน้าหนักของน้ายางตัวอย่างด้วยโหลด
เซลล์แบบรับน้าหนักจุดเดียวขนาด 1 กิโลกรัม แล้วนาสัญญาณที่ได้จากการวัดมาประมวลผลด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงผลด้วยจอ LCD การวัดน้ายางด้วยหลักการนี้มีความสัมพันธ์ผกผันเชิง
เส้นตรงมีค่า R2=0.93 (ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร และคณะ, 2556) การวัดด้วยเทคนิคนี้มีขั้นตอน
ค่อนข้างมาก และยังไม่เหมาะสมในกระบวนการรับซื้อจริง และในปี 2015 Suchat และคณะ ได้
ศึกษาการใช้เทคนิค NIR (Near infrared spectroscopy) เพื่อวัดค่าความชื้นในยางก้อนถ้วย
(Suchat et al., 2015) แม้วิธีการนี้ให้ความแม่นยาสูงและเป็นการวัดแบบไม่ทาลาย แต่ราคามีราคา
ค่อนข้างสูง และในขณะวัดต้องป้องกันแสงรบกวนจากภายนอกเป็นอย่างดี
การวิจัยเพื่อหาเทคนิคการวัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่น้ายางสด แต่ในส่วน
ของยางก้อนถ้วยยังการวิจัยน้อย ดัง นั้นบทความนี้จึงศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย
ในช่วงความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์ ของยางก้อนถ้วยที่มีความชื้นแตกต่างกัน 2 ระดับ แล้วนามา
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของคุณสมบัติไดอิเล็กตริก ความถี่ และความชื้นของยางก้อนถ้วย เพื่อหา
แนวทางการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับจาแนกความชื้นในยางก้อนถ้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยในย่านความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. คุณสมบัติไดอิเล็กตริก
คุณสมบัติไดอิเล็กตริกเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ งของวัสดุ แบ่งออกเป็นค่าสภา
พยอมไฟฟ้า (Permittivity:  ) และค่าความซึบซาบแม่เหล็ ก (Permeability:  ) การดูดซับคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุมีความสัมพันธ์กับค่าสภาพยอมไฟฟ้าเชิงซ้อน (  * ) ของวัสดุนั้นดังสมการที่ (1)
(Keysight, 2017)
 *   0 ( r'  i r'' )

(1)

เมื่อ  0 คือค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของอากาศ (  0 = 8.86 x 10-12 F/m)  r' คือค่าคงที่ไดอิเล็กตริก
(Dielectric constant) เป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถในการเก็บสะสมพลังงานสนามไฟฟ้า
และ  r'' ตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก (Dielectric loss factor) เป็นปริมาณที่แสดงถึง
ความสามารถในการเปลี่ยนพลั งงานสนามไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน ดังนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อ
เดินทางผ่านวัสดุที่มีคุณสมบัติไดอิเล็กตริกแตกต่างกัน จึงเกิดการลดทอนหรือการดูดซับของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าไม่เท่ากัน ค่าสภาพยอมไฟฟ้าเชิงซ้อนในสามารถอธิบายด้วยฟังก์ชันของความถี่ได้ดัง
สมการของเดอบาย (Debye equation) ในสมการที่ (2)
 ( )    

 s  
1  j

(2)

โดย  s หมายถึงค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่ความถี่ เป็นศูนย์ (DC)   คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่ความถี่สูง
มาก  คือ ความถี่เชิงมุม  คือเวลาในการผ่อนคลายของวัสดุ (Relaxation time) คุณสมบัติไดอิ
เล็กตริกมีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับค่าความถี่ที่ใช้วัด วิธีการสาหรับวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริก และตัว
ประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกแบ่งออกเป็น 5 วิธี (Keysight, 2017) ซึ่งวิธีมีความเหมาะสมกับวัสดุ
ที่จะนามาวัดแตกต่างกัน ดังนี้
1. การวัดโดยใช้โพรบโคแอคเชียล (Coaxial probe) สามารถวัดได้ในช่วงความถี่กว้า ง
วิธีการวัดง่ายและสะดวก ไม่ทาลายวัสดุที่นามาวัด เหมาะกับวัสดุที่มีการสูญเสีย (Lossy material)
ซึ่งไม่เป็นวัสดุแม่เหล็ก เช่น ของเหลว หรือกึ่งของแข็ง กระบวนการวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกโดยใช้โพ
รบโคแอคเชียลแสดงในภาพ 1
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ภาพ 1 การวัดคุณสมบัตไิ ดอิเล็กตริกด้วยโพรบโคแอคเชียล
ที่มา: Keysight, 2017

2. การวัดโดยใช้สายส่ง (Transmission line) สามารถวัดได้ในช่วงความถี่กว้าง เหมาะกับ
วัสดุที่มีการสูญเสียที่มีลักษณะเป็นของแข็ง
3. การวัดแบบอวกาศว่าง (Free space) สามารถวัดได้ในช่วงความถี่กว้าง เป็นการวัดแบบ
ไม่ต้องสัมผัสกับวัสดุที่นามาวัด เหมาะสาหรับวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ เป็นผง หรือมีความร้อน
สูง
4. การวัดโดยใช้คาวิตี้ (Resonant cavity) วัดได้ที่ความถี่เดียว มีความแม่นยาสูง เหมาะ
สาหรับวัสดุที่มีการสูญเสียต่า และมีขนาดเล็ก
5. การวัดแบบแผ่นขนาน (Parallel plate) มีความแม่นยาสูงเหมาะกับการวัดคุณสมบัติไดอิ
เล็กตริกที่ความถี่ต่า วัสดุที่นามาวัดต้องเป็นแผ่นบาง และเรียบ
บทความนี้ทาการศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกเฉพาะส่วนของค่าสภาพะยอมไฟฟ้า ได้แก่
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก และตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก โดยใช้ วิธีการวัดแบบโพรบโคแอกเชียล
เนื่องจากไม่ทาลายวัสดุที่นามาวัดและสามารถใช้วัดวัสดุกึ่งของแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขั้นตอนการทดสอบ
เริ่มจากการเตรียมตัวอย่างยางก้อนถ้วย ที่นามาใช้สาหรับการทดสอบคุณสมบัติไดอิเล็กตริก
ยางก้อนถ้วยที่นามาทดสอบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ยางก้อนถ้วยแบบสดหรือยางก้อนที่ได้
จากการกรีดใหม่และเก็บไว้ไม่เกิน 1 วัน และกลุ่มที่ 2 คือ ยางก้อนถ้วยแบบที่สามารถจาหน่ายหรือ
ขายได้และมีเปอร์เซ็น ต์เนื้อยางสู งเป็นยางก้อนถ้ว ยที่ถูกเก็บไว้นานประมาณ 7 วัน หลั งการกรีด
ดังนั้นยางก้อนถ้วยที่นามาทดสอบจึง มีค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแตกต่างกัน 2 ระดับ คือยางก้อนถ้วย
ที่เก็บมาแล้วทิ้งไว้ 1 วัน และทิ้งไว้ 7 วัน ยางก้อนถ้วยที่เก็บมาใหม่เป็นยางที่มีปริมาณน้าในก้อนยาง
มาก เมื่อนามาวางทิ้งไว้ยางก้อนถ้วยจะคายน้าออกมา ทาให้ก้อนยางมีปริมาณค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยาง
สูงขึ้น ยางก้อนถ้วยทั้ง 2 ตัวอย่างได้รับการนามาทดสอบคุณสมบัติไดอิเล็กตริก ด้วยโพรบไดอิเล็กตริก
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(Dielectric probe) และเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย (Network analyzer) โดยก่อนการทดสอบ
คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย เครื่องมือวัดต้องได้รับการสอบเทียบ (Calibration) ทุกครั้ง
การสอบเทียบเครื่องมือวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ 1 วัดอากาศว่าง 2 วัดแบบ
ปิดวงจร 3 วัดน้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ภาพ 2 การทดสอบคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย
โดยท าในช่ ว งความถี่ ที่ ใ ช้ ง าน จากนั้ น จึ ง ท าการทดสอบค่ า คงที่ ไ ดอิ เ ล็ ก ตริ กและตั ว
ประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย ในช่วงความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์ ทดสอบยาง
ก้อนถ้วยตัวอย่างด้วยการนาโพรบไดอิเล็กตริกสัมผัสกับเนื้อยางแล้วจึงทาการวัดคุณสมบัติ จากนั้น
ข้อมูลที่ได้จากโพรบไดอิเล็กตริกถูกส่งต่อไปยัง เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายเพื่อประมวลผลข้อมูลในช่วง
ความถี่ที่ต้องการวัดและส่งต่อข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผล การติดตั้ง อุปกรณ์สาหรับ การ
ทดสอบแสดงดังภาพ 2
การวัดยางก้อนถ้วยของแต่ละตัวอย่างถูกวัดทั้งหมด 10 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ผลการวัด
ถูกต้องมากที่สุด จากผลการทดสอบที่ได้ ข้อมูลถูกนาไปวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างของค่าคงที่ไดอิ
เล็ กตริกและค่าตัวประกอบการสูญเสี ยไดอิเล็ กตริกของเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ งในก้อนถ้ว ย ทั้ง 2
ระดับ โดยได้เปรียบเทียบในช่วงความถี่กว้าง เพื่อวิเคราะห์หาช่วงความถี่ที่เหมาะสม สาหรับนาไป
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการวิจัย
ผลการวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยด้วยเครื่องมือวัดแบ่งออกเป็น 2 ตัวอย่าง คือ
ยางก้อนถ้วยที่มีอายุ 1 วัน และ 7 วัน โดยวัดในช่วงความถี่กว้างในช่วงความถี่กว้างตั้งแต่ 1.5 กิกะ
เฮิรตซ์ ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์ วัดที่ขณะอุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ผลการวัดคือเมื่อความถี่สูงขึ้น
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสังเกตค่าที่ได้จากการวัดยางก้อนถ้วยอายุ 1 วัน
เห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า (Julrat et al., 2014) ซึ่งเมื่อความถี่เพิ่มขึ้นค่าคงที่ไดอิเล็ก
ตริกได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความถี่เริ่มต้นในการทดสอบคือ 1.5 กิกะเฮิรตซ์ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกอยู่ที่
35.74 และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงในช่วงความถี่ 3.14 กิกะเฮิรตซ์ และในช่วงความถี่ 3.15 ถึง 4.17
กิกะเฮิรตซ์ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ลดลงเล็กน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ 32.05 และลดลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง เมื่อ
ความถี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 5.5 กิกะเฮิรตซ์ ต่อมาคือค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่ได้จากการวัดยางก้อนถ้วยอายุ
7 วัน แนวโน้มของข้อมูลที่วัดได้ อยู่ลักษณะเดียวกับยางก้อนถ้วยอายุ 1 วัน แต่การเปลี่ยนแปลงมี
น้อยกว่า ความแตกต่างของค่าที่วัดได้โดยเฉลี่ยตลอดช่วงความถี่ คือ 23.76 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของ
ยางก้อนถ้วยทั้ง 2 กลุ่ม แสดงดังในภาพ 3

ภาพ 3 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยวันที่ 1 และวันที่ 7
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ภาพ 4 ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยวันที่ 1 และวันที่ 7
การตรวจสอบค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยที่อายุ 1 วัน และ 7 วัน
จากการวัดและวิเคราะห์เห็นได้ว่า ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก ที่ได้จากยางก้อนถ้วยอายุ 1
วัน ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงความถี่ 1.5 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 2 กิ
กะเฮิ ร ตซ์ จากนั้ น เมื่ อ ความถี่ เ พิ่ ม ขึ้ น อยู่ ใ นช่ ว ง 2.09 กิ ก ะเฮิ ร ตซ์ ถึ ง 3.53 กิ ก ะเฮิ ร ตซ์ ค่ า ตั ว
ประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.67 และเมื่อความถี่เพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ในช่วง 4.33 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 4.8 กิกะเฮิรตซ์ ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกได้เพิ่มขึ้น
จากเดิม เฉลี่ยอยู่ที่ 13.16 เมื่อความถี่มากกว่า 4.8 กิกะเฮิรตซ์ และค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็ก
ตริกที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย ต่อมาคือการวัดค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิ เล็กตริกของ
ยางก้อนถ้วยอายุ 7 วัน การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ได้จากการวัด แสดงให้เห็นว่าข้อมูลอยู่ลักษณะ
คล้ายกับยางก้อนอายุ 1 วัน การเปลี่ยนแปลงน้อยกว่ายางก้อนอายุ 1 วัน ซึ่งสามารถเฉลี่ยได้ดังนี้คือ
ในช่วงความถี่ 2.2 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 4.15 กิกะเฮิรตซ์ ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกอยู่ที่ 3.1
และลดลงเล็กน้อยเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพ 4
ข้อมูลที่ได้จากการวัดยางก้อนถ้วยอายุ 1 วัน และ 7 วัน ประกอบด้วยค่าคงที่ไดอิเล็กตริก
และค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก ข้อมูลดังกล่าวถูกนามาเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ความแตกต่างที่เกิดขึ้น โดยหาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของยางก้อนถ้วยอายุ 1 วัน กับยางก้อนถ้วย
อายุ 7 วัน ดังสมการที่ 3
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 1Day-7Day 
% การเปลีย่ นแปลง = 
 x100%
 1Day 

(3)

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่ างของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกจากยางก้อนถ้วยที่อายุ 1 วันและ 7 วัน สามารถ
สังเกตได้จากช่วงความถี่ 2.41 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 3.01 กิกะเฮิรตซ์ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่
73.95% และในช่วงความถี่ 3.68 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 4.12 กิกะเฮิรตซ์ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของ
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 73.64 จากนั้นเมื่อความถี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 4.5 กิกะเฮิรตซ์
ความแตกต่างของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงความถี่ก่อนหน้า

ภาพ 5 เปรียบเทียบค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก
ในช่วงความถี่ที่มีความแตกต่างมากที่สุดคือตั้งแต่ 4.77 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.39 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่ง
แตกต่างกันถึง 74.29% และต่อมาคือการพิจารณาค่าความแตกต่างของตัวประกอบการสูญเสียไดอิ
เล็กตริก ที่วัดได้จากยางก้อนถ้ว ยอายุ 1 วัน เทียบกับยางก้อนถ้วยอายุ 7 วัน ข้อมูล ที่ได้ให้ ความ
ชัดเจนในการเลือกช่วงความถี่ใช้งานมากกว่าค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ซึ่งสังเกตได้จากในช่วงความถี่ 2.21
ถึง 2.96 กิกะเฮิรตซ์ ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของของตัวประกอบการสูญเสียอยู่ที่ 76.21% และ
เมื่อความถี่เพิ่มมากขึ้นอยู่ในช่วง 5.01 ถึง 5.37 กิกะเฮิรตซ์ ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจนเฉลี่ ย อยู่ ที่ 78.86% เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ค วามถี่ สู ง กว่ า 5.37 กิ ก ะเฮิ ร ตซ์
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกลดลงเล็กน้อย แสดงดังภาพ 5
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สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย แบ่งออกเป็นการวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริก
และการวัดค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย ซึ่งยางก้อนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
อายุ คือ 1 วัน และ 7 วัน โดยทั้ง 2 กลุ่ม มีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางต่างกันตามระยะเวลาการเก็บ การ
ตรวจวัดทาในช่ว งความถี่กว้างตั้งแต่ 1.5 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและ
ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกที่ได้จากการวัดยางก้อนถ้วยทั้ง 2 กลุ่ม ถูกนามาเปรียบเทียบ
กัน และให้ความแตกต่างกันชัดเจนคือ ยางก้อนถ้วยที่มีอายุ 1 วัน มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสู งกว่ายาง
ก้อนที่มีอายุ 7 วัน เฉลี่ยตลอดช่วงความถี่ที่วัดต่างกันอยู่ 23.75 และในช่วงที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ
ตั้งแต่ความถี่ 4.77 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.39 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งแตกต่างเฉลี่ยทั้งช่วงคือ 74.29% สาหรับ
ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกยางก้อนถ้วยระหว่างอายุ 1 วัน และ 7 วัน มีความแตกต่างกัน
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9.93 และในช่วงความถี่ที่แยกตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก ได้เหมาะสมที่สุดอยู่
ในช่วงความถี่ 5.01 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.37 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งให้ความแตกต่างอยู่ที่ 78.86% ซึ่งจาก
การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กติกของยางก้อนถ้วยในช่วงความถี่กว้าง แสดงให้เห็นว่าการคัดแยกอายุ
ของยางก้อนถ้วยสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงความถี่ 4.77 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.39 กิกะ
เฮิรตซ์

ข้อเสนอแนะ
ความถี่ที่เหมาะสมสาหรับการคัดแยกอายุของยางก้อนถ้วยที่ได้จากการทดลอง คือ 4.77 ถึง
5.39 กิกะเฮิรตซ์ สามารถนาไปใช้พัฒนาต่อยอดเป็นระบบเซนเซอร์ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ในยางก้อนถ้วยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทางานในช่วงความถี่ดังกล่าวสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
โดยพัฒนาสายอากาศให้สามารถทางานในช่วงความถี่ดังกล่าว เพื่อใช้ตรวจสอบยางก้อนถ้วยด้วยการ
ส่ ง ผ่ า นกาลั งงานของคลื่ น ความถี่ กาลั งงานที่ ต รวจสอบได้ มีค วามแตกต่า งกัน ชั ดเจน เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติไดอิเล็กตริกส่งผลต่อการลดทอนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัววัสดุ จึงทาให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อ
นาไปติดตั้งกับเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกของบริษัทป๊อปปูล่าร์แพค จากัดเพื่อลดผลผลิตแผ่นฟิล์ม
ที่ไม่ได้ขนาด เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino Mega
2560, สเต็ปปิ้งมอเตอร์สองตัว, อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์สองตัว , คีย์แพต, จอแสดงผลแอลซีดี, ไพล็อต
แลมป์ และบัซเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับค่าความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกอ้างอิงจากคีย์แพต
และประมวลผลจานวนค่าพัลส์ที่ใช้ ควบคุมการเคลื่อนที่ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์เพื่อนาอัลตร้าโซนิคเซน
เซอร์ ไ ปตรวจจั บ ขอบแผ่ น ฟิ ล์ ม พลาสติ ก เมื่ อ พบขอบแผ่ น ฟิ ล์ ม พลาสติ ก ทั้ ง สองด้ า นแล้ ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะคานวณความกว้ างของแผ่ น ฟิล์ มพลาสติก และแสดงค่ าความกว้า งของ
แผ่ น ฟิ ล์ ม พลาสติ ก ที่ จ อแสดงผลแอลซี ดี หากความกว้ า งแผ่ น ฟิ ล์ ม พลาสติ ก มากกว่ า ค่ า อ้ า งอิ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ไพล็อตแลมป์ และบัซเซอร์ทาการแจ้งเตือน
การทดสอบเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก โดยทาการวัดความกว้างแผ่นฟิล์มขนาด
300, 400, 500 และ 600 เซนติเมตร อย่างละ 100 ครั้ง พบว่าความผิดพลาดสูงสุดเท่ากั บ 1.0, 0.6,
1.2 และ 0.4 มิลลิเมตร ผลการแจ้งเตือนพบว่าหลอดไฟสถานะและสัญญาณเสียงทางานถูกต้องตาม
เงื่อนไข 100 เปอร์เซ็นต์ เครื่องต้นแบบลดความเสียหายของผลผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกได้เท่ากับ 56
เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณเมื่อเทียบกับความเสียหายของผลผลิตเดิม
คาสาคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ แผ่นฟิล์มพลาสติก
Abstract
This project purposed to design and implementation of a plastic film width
measuring machine. This prototype include with the plastic film extruder at Popular
pack Co., Ltd. This combined machine used to reduce conventional plastic waste in
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production line. The prototype machine comprised with an Arduino Mega 2560
microcontroller, keypad, two stepping motors, two ultrasonic sensors, a liquid crystal
display, warning pilot lamp and buzzer. The microcontroller received reference width
of plastic film sheet from keypad and calculated pulse numbers that used to control
stepping motor movement. This movement take ultrasonic sensors detect left and
right edges of plastic film sheet. When ultrasonic sensors detect edge of plastic film
sheet the microcontroller calculated plastic film sheet width and display plastic film
sheet by liquid crystal display. If plastic film sheet width range over the reference
range, the microcontroller take pilot lamp and buzzer warning.
This prototype machine take 100 times test by 300, 400, 500, and 600 centimeters
plastic widths respectively. The testing results were found firstly, the maximum width
error are 1.0, 0.6, 1.2, and 0.4 millimeter. Secondly, the warning lamp and sound
have 100 % decision making. Finally, the conventional plastic waste was reduce by
56 % approximately.
Keywords: Microcontroller, Stepping Motor, Ultrasonic Sensor, Plastic film sheet

บทนา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตที่เสียหายในกระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกของบริษัท
ป๊อปปูล่าร์แพค จากัด ที่ผลิตออกมาไม่ได้ขนาดตามที่กาหนด ด้วยเครื่องจักร 7 เครื่องคิดเป็น 0.6
เปอร์ เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด ความเสี ยหาย 37,000 บาทต่อเดือนโดยประมาณ มีเหตุปัจจัย
เนื่องจากคุณภาพวัตถุดิบ สภาพอากาศ สภาพเครื่องจักร และความผิดพลาดของผู้ควบคุมเครื่องจักร
ตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้คือคุณภาพของวัตถุดิบ ตัวแปรสภาพอากาศสามารถควบคุมได้แต่มี
ต้นทุนสูงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนตัวแปรสภาพเครื่องจักรและความผิดพลาดของผู้ควบคุม สามารถ
ลดความผิดพลาดให้น้อยลงได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรู้ของเครื่องจักร ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้น
พัฒนาความสามารถในการตรวจรู้ความกว้างของแผ่นฟิล์มพลาสติกและระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อ
เพิ่ มขี ด ความสามารถในการควบคุม เครื่ อ งจั ก รของผู้ ค วบคุ มและลดผลผลิ ต ที่ เสี ย หายเนื่ อ งจาก
แผ่นฟิล์มไม่ได้ขนาดตามที่กาหนดไว้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกที่วัดความกว้างได้แบบอัตโนมัติ
2.เพื่อประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการวัดความกว้างของแผ่นฟิล์มพลาสติก
3.เพื่อนาเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกติดตั้งกับเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์ มพลาสติกของ
บริษัท ป๊อปปูล่าร์แพค จากัด
วิธีดาเนินการวิจัย
ในหัวข้อนี้กล่าวถึงขอบเขตการวิจัย ลาดับขั้นตอนและเทคนิควิธีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เช่น
การออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบ วิธีการเก็บผลการทดสอบ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขอบเขตการวิจัย
1. ค่ า ความผิ ด พลาดของความกว้ า งแผ่ น ฟิ ล์ ม ที่ วั ด ได้ ไ ม่ เ กิ น 5 มิ ล ลิ เ มตร ของความกว้ า ง
แผ่นฟิล์มที่กาหนด
2. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทางานของเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
3. สร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อติดตั้งกับเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกของ
บริษัท ป๊อปปูล่าร์แพค จากัด
4. ลดความเสี ย หายของผลผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จากความ
เสียหายของผลผลิตเดิม
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หลักการทางานของเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติก

ภาพที่ 1 การทางานของเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติก บริษัท ป๊อปปูล่าร์แพค จากัด
จากภาพที่ 1 เป็นหลักการทางานของเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติก บริษัท ป๊อปปูล่าร์แพค
จากัด โดยเริ่มต้นจากการป้อนและหลอมรวมเม็ดพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งสูตรการผสมเกิดจาก
การนาคุณสมบัติของเม็ดพลาสติก มาหลอมรวมกันจนเกิดเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดย
แม่แบบคือส่วนทาให้พลาสติกที่ถูกหลอมนั้นเกิดเป็นรูปทรงขึ้น ซึ่งแม่แบบนั้นมีหลายรูปแบบ การใช้
งานจะขึ้นอยู่กับฟิล์มที่ต้องการผลิต ส่วนวงแหวนหล่อเย็นเป็นส่วนที่ทาหน้าที่หล่อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ
ของฟิล์มเนื่องจากฟิล์มที่ถูกกระทาจากแม่แบบมานั้นจะยังมีความร้อนจากการหลอมละลายอยู่ การ
ทาให้อุณหภูมิของฟิล์มเย็นลงด้วยลม จะช่วยทาให้ฟิล์มที่ผ่านกระบวนการเป่ามาเกิดการคงรูปมากขึ้น
เมื่อแผ่นนาฟิล์มเข้าลูกรีดใช้ในการบีบฟิล์มที่ถูกเป่าโดยแม่แบบให้ค่อย ๆ รีดตัวจากฟิล์มที่ถูกเป่าจน
พองเป็นทรงกระบอกจะถูกรีดด้วยโลหะแผ่นหรือลูกกลิ้ง เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนรีดโดยลูกกลิ้งรีดทา
หน้าที่รีดฟิล์มพลาสติกให้แบนกลายเป็นแผ่นฟิล์มเพื่อเตรียมเข้าสู่การม้วนเก็บ

ตาแหน่งการติดตั้งเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
จากภาพที่ 2 เป็นการหาตาแหน่งที่เหมาะสมสาหรับการติดตั้งเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์ม
พลาสติกโดยเลือกตาแหน่งด้านล่างของเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกเป็นตาแหน่งที่เตรียมเข้าสู่การ
ม้วนเก็บ เนื่องจากตาแหน่งนี้สะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน
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ภาพที่ 2 ตาแหน่งสาหรับการติดตั้งเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก

ภาพที่ 3 แบบจาลองตาแหน่งสาหรับการติดตั้งเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
การวัดขนาดจริงของเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกของบริษัท ป๊อปปูล่าร์แพค จากัด โดย
ฐานที่จะนาส่วนของโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกไปติดตั้งนั้นมีขนาดความกว้าง
25 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร และแท่งลูกกลิ้งที่ทาการรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกมีขนาดความ
ยาว 70 เซนติเมตร

การออกแบบโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
การออกแบบโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกโดยรวมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1) ส่วนโครงสร้างเป็นส่วนที่ยึดติดเข้ากับเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติ ก 2) ส่วนขับเคลื่อน เป็นส่วน
เคลื่อนที่ในการวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก และ 3) ส่วนควบคุม เป็นส่วนรับค่า ประมวลผล และ
แสดงผล ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 การออกแบบโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
1) การออกแบบส่วนโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก

ภาพที่ 5 โครงสร้างอลูมีเนียมโปรไฟล์เครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
การออกแบบส่วนโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก ที่จะนาไปยึดติดกับเครื่อง
อัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติก ประกอบด้วย อลูมิเนียมโปรไฟล์ และฉากยึดโดยออกแบบให้ส่วนโครงสร้าง
สามารถนาไปติดตั้งกับเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกได้ โดยให้มีขนาดความยาว 100 เซนติเมตร
และความสูง 6 เซนติเมตร ดังภาพที่ 5
2) การออกแบบส่วนขับเคลื่อนเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
จากภาพที่ 6 เป็นการออกแบบส่วนขับเคลื่อนเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก จะ
แบ่งส่วนขับเคลื่อนออกเป็น 2 ชุด เพื่อให้สามารถวัดขอบแผ่นฟิล์มพลาสติกได้พร้อมกันทั้ง 2 ข้าง
โดยส่วนขับเคลื่อนประกอบไปด้วย
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ภาพที่ 6 การออกแบบส่วนขับเคลื่อนเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
สเต็ปปิ้งมอเตอร์, อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์, ลิมิตสวิตช์, รางสไลด์ และเหล็กฉาก มีลักษณะการ
ติดตั้งดังภาพที่ 6 และขนาดของส่วนขับเคลื่อน โดยรางสไลด์มีขนาดความกว้าง 8.5 เซนติเมตร ความ
ยาว 12 เซนติเมตร และอัลตร้าโซนิคเซนเซอร์มีความยาวออกจากรางสไลด์ 11 เซนติเมตร และอัลต
ร้าโซนิคเซนเซอร์มีระยะในการตรวจจับวัตถุอยู่ในช่วง 5 เซนติเมตร เมื่อนาทุกส่วนมาติดตั้งรวมกัน
ควรติดตั้งให้แผ่นฟิล์มพลาสติกอยู่ระหว่างช่วงที่อัลตร้าโซนิคตรวจจับวัตถุ และให้แผ่นฟิล์มพลาสติก
อยู่ห่างจากรางสไลด์ 7 เซนติเมตร ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การออกแบบขนาดส่วนขับเคลื่อนเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก

ภาพที่ 8 ด้านหลังส่วนขับเคลื่อนต่อเข้ากับรางอลูมิเนียมโปรไฟล์
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การเคลื่อนที่ของส่วนขับเคลื่อนนั้นจะต้องใช้งานร่วมกับส่วนโครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียมโปร
ไฟล์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานร่วมกับรางสไลด์ โดยด้านหลังของส่วนขับเคลื่อนประกอบด้วยพูลเล่ย์และ
สายพาน ดังภาพที่ 8
2) การออกแบบส่วนควบคุมเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
การออกแบบส่วนควบคุมเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกจะคานึงถึงความสะดวกใน
การใช้งานโดยการออกแบบให้มีการรับค่าและแสดงผลอยู่ในส่วนเดียวกัน ส่วนด้านหน้าและภายนอก
จะประกอบด้วยจอแสดงผลแอลซีดี และคีย์แพต ส่วนด้านข้างจะประกอบด้วย บัซเซอร์ พัดลมระบาย
อากาศ และ หลอดไฟสถานะสีเขียว สีเหลือง สีแดง ส่วนด้านบนจะประกอบด้วยสวิตช์ และฟิวส์
ส่วนภายในประกอบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สวิตช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย โมดูลรีเลย์ เป็น
อุปกรณ์หลัก ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 การติดตั้งอุปกรณ์ภายในและภายนอกตู้ควบคุมเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก

โครงสร้างจริงเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
ส่วนประกอบโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) ส่ว นโครงสร้ างเครื่ องวัดความกว้างแผ่ นฟิล์ มพลาสติก 2) ส่ ว นขับเคลื่ อนเครื่องวัดความกว้าง
แผ่นฟิล์มพลาสติก และ 3) ส่วนควบคุมเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
1) องค์ประกอบส่วนโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
องค์ประกอบส่วนโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกประกอบด้วย อลูมิเนียมโปร
ไฟล์เบอร์ 2060 ยาว 1 เมตรและฉากยึด การยึดติดอลูมิเนียมโปรไฟล์จาเป็นต้องใช้ตัวทีนัทและฉาก
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ยึดโดยเฉพาะ โดยจะใช้ทั้งหมด 8 ชุด เพื่อประกอบเป็นส่วนโครงสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์ม
พลาสติกดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 โครงสร้างจริงยึดเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
2) องค์ประกอบส่วนขับเคลื่อนเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
องค์ประกอบส่วนขับเคลื่อนเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก ประกอบไปด้วย สเต็ป
ปิ้งมอเตอร์ Nema 17, พูลเลย์จีที, 2 สายพานจีที, 2 รางสไลด์, อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ CX-1, เหล็ก
ฉาก และลิมิตสวิตช์
เนื่องจากการวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกจะใช้หลักการวัดระยะทางของมอเตอร์ในการ
น าเซนเซอร์ เคลื่ อนที่เข้า ไปตรวจจับขอบแผ่ นฟิล์ มพลาสติก โดยหน่ว ยที่ใช้ในการวัดความกว้า ง
แผ่นฟิล์มพลาสติกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร จึงเลือกใช้ สเต็ปปิ้งมอเตอร์โดยอาศัยหลักการจ่ายพัลส์ ให้ส
เต็ปปิ้งมอเตอร์ และนาค่าพัลส์มาคานวณเป็นระยะทาง โดยจะเลือกใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 สเต็ปปิ้งมอเตอร์ Nema 17
จากภาพที่ 11 เป็ น สเต็ป ปิ้งมอเตอร์ Nema 17 แบบไบโพลาร์ มีคุณสมบัติคือ ใช้กับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง มุมต่อสเต็ป 1.8 องศา แรงบิดขนาด 0.52 นิวตัน-เมตร ขนาดพิกัดกระแส
1.8 แอมป์แปร์ เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 5 มิลลิเมตร และมีสองเฟส นามาใช้ประกอบเป็นส่วน
ขับเคลื่อนจานวน 2 ตัว และการเลือกสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาใช้ในการสร้างเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์ม
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พลาสติกสิ่งที่ต้องคานึงถึงมี 2 ส่วน คือ 1) ความละเอียดในการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และ 2)
แรงบิดในการเคลื่อนที่ของสเต็ป ปิ้งมอเตอร์ ความละเอียดในการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ต้อง
คานวณพัลส์ต่อการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์หนึ่งรอบ สามารถคานวณได้จากมุมของสเต็ปปิ้งมอเตอร์
จะหมุนไป 1.8 องศาต่อพัลส์ที่จ่ายให้หนึ่งพัลส์
สมการ (1) เป็ น การค านวณพั ล ส์ ต่ อ การหมุ น
ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์หนึ่งรอบ
P

2



………….(1)
เมื่อ P คือ จานวนพัลส์ : [pulse],  คือ มุมของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ : [deg]
จากสมการ (1) เมื่อต้องการให้สเต็ปปิ้งมอเตอร์หมุนหนึ่ งรอบ ต้องจ่ายพัลส์ให้เท่ากับ 200
พัลส์ หลังจากนั้น นาค่าพัลส์มาคานวณเป็นระยะทาง โดยจะต้องคานวณร่วมกับระยะพิตช์ของพูล
เลย์ และพูลเลย์ที่เลือกใช้คือพลูเลย์จีที 2 โดยนามาใช้ในการประกอบส่วนขับเคลื่อนจานวน 2 ตัว มี
จานวนฟันเฟือง 20 ฟัน มีระยะพิตช์ 2 มิลลิเมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5 มิลลิเมตร
ดังภาพที่ 12

จากภาพที่ 12 เป็นพูลเลย์จีที 2 สาหรับใช้งานกับสายพานที่มีความกว้าง 6 มิลลิเมตร โดย
พูล เลย์ จี ที 2 จะต้องน าไปใช้งานร่ ว มกับสายพานที่มีระยะพิตช์เท่ากันคือ 2 มิล ลิ เมตร โดยจะ
เลื อ กใช้ ส ายพานจี ที 2 เพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบส่ ว นขั บ เคลื่ อ นจ านวน 1 เส้ น มี ค วามยาว 100
เซนติเมตร ซึ่งมีระยะพิตช์ 2 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 13 เมื่อทราบระยะพิตช์และจานวนฟันของพูลเลย์
สามารถนามาคานวณระยะทางการหมุนของพูลเลย์หนึ่งรอบได้จากระยะพิตช์ของพูลเลย์ 2 มิลลิเมตร
และจานวนฟันของพูลเลย์เท่ากับ 20 ฟัน สามารถคานวณระยะทางต่อการหมุนของพูลเลย์ 1 รอบ ได้
จากสมการ (2)
S = pZ
……….(2)
จากสมการ (2) จะได้ระยะทางต่อการหมุนของพูลเลย์หนึ่งรอบเท่ากับ 40 มิลลิเมตร เมื่อ
ทราบจานวนพัลส์ต่อการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์หนึ่งรอบและระยะทางต่อการหมุนของพูลเลย์หนึ่ง
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รอบ สามารถนามาคานวณระยะทางต่อการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 1 พัลส์ ได้จากพัลส์ต่อการหมุน
ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์หนึ่งรอบเท่ากับ 200 พัลส์ เมื่อนามาคานวณระยะทางต่อการหมุนของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ 1 พัลส์ จะได้ 0.2 มิลลิเมตรต่อพัลส์
การเคลื่อนที่ของส่วนขับเคลื่อนนั้นจะต้องใช้รางสไลด์ในการเคลื่อนที่ โดยจะเป็นส่วนที่นาส
เต็ปปิ้งมอเตอร์ อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ และลิมิตสวิตช์มาติดตั้ง รางสไลด์จะใช้งานร่วมกับอลูมิเนียม
โปรไฟล์ โดยจะใช้รางสไลด์จานวน 2 ชุด มาใช้ในการประกอบส่วนขับเคลื่อน และรางสไลด์มีลักษณะ
ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 รางสไลด์
ภาพที่ 15 ส่วนขับเคลื่อนเซนเซอร์วัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
ภาพที่ 15 เป็นส่วนขับเคลื่อนเซนเซอร์ให้เคลื่อนที่ไปทาการตรวจจับแผ่นฟิล์มพลาสติก เลือก
ใช้อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ในการตรวจจับแผ่นฟิล์มพลาสติกเนื่องจากอัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ สามารถ
ทางานได้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออานวย เช่น ในสถานที่มฝี ุ่นผงและความสกปรก สามารถตรวจจับวัตถุได้ดี
แม้ว่าวัตถุนั้นจะมีความโปร่งใส โปร่งแสง มีความแวววาวได้อย่างแม่นยาและยังเหมาะสาหรับการ
ตรวจจั บ ของเหลวและวั ตถุ ที่เป็ น เม็ ดได้เป็ นอย่ างดี โดยอั ล ตร้าโซนิค เซนเซอร์ที่ เลื อกใช้นั้น เป็ น
เซนเซอร์ชนิด PNP เป็นได้ทั้ง แบบปกติเปิด(NO) และแบบปกติปิด(NC) ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
โดยใช้แรงดันไฟฟ้าอินพุต 12 โวลต์ และให้ เอาต์พุตออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ แต่ในการใช้
งานจริ งจะเลื อกใช้ แบบปกติปิ ด(NC) คื อเมื่อเซนเซอร์ตรวจไม่พบวัตถุจะให้ เอาต์พุตออกมาเป็น
แรงดั น ไฟฟ้ า 0 โวลต์ และเมื่ อ อั ล ตร้ า โซนิ ค เซนเซอร์ ต รวจพบวั ต ถุ จ ะให้ เ อาต์ พุ ต ออกมาเป็ น
แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์
เนื่องจากการวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกนั้นต้องการวัดค่าที่มีความละเอียดสูงระดับ
หน่วยมิลลิเมตร ฉะนั้ นอัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ต้องมีการติดตั้งเข้ากับรางสไลด์ให้มั่นคงแข็งแรง และ
ให้อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ตั้งฉากกับรางสไลด์เพื่อให้อยู่ช่วงในการตรวจจับวัตถุตรงกับตาแหน่งของ
แผ่นฟิล์มพลาสติก จากนั้นทาการประกอบ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ พูลเลย์ อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ เหล็กฉาก
และลิมิตสวิตช์ เข้ากับรางสไลด์รวมกันเป็นส่วนขับเคลื่อนจานวน 2 ชุด โดยลักษณะการติดตั้งของ
ส่วนขับเคลื่อนจะมีลักษณะดังภาพที่ 16 เป็นส่วนขับเคลื่อนเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
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จานวน 2 ชุด ซึ่งแต่ล ะชุดมีน้ าหนัก 1.56 กิโ ลกรัม โดยใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์เป็นต้นกาลั งในส่ ว น
ขับเคลื่อน สามารถคานวณแรงบิดได้จากสมการ (3)
F = mg
…………(3)
เมื่อ F คือแรง : [N] และ m คือ น้าหนักส่วนขับเคลื่อน : [kg]
จากสมการ (4) สามารถคานวณหาค่าแรงบิดได้เท่ากับ 0.1071 นิวตัน-เมตร สรุปในส่วน
ขับ เคลื่ อน เมื่อจ่ ายพัล ส์ให้ ส เต็ป -ปิ้งมอเตอร์ 1 พัล ส์ จะทาให้ ส่ ว นขับเคลื่ อนนั้นเคลื่ อนที่ได้ 0.2
มิลลิเมตร และส่วนขับเคลื่อนต้องการใช้แรงบิด 0.1071 นิวตัน -เมตร แต่คุณสมบัติของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ Nema 17 จะให้แรงบิด 0.52 นิวตัน-เมตร เนื่องจากการเลือกใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์จะคานึงถึง
มุมต่อสเต็ปก่อน จึงทาให้ได้ค่าแรงบิดของสเต็ปปิ้งมอเตอร์มากเกินกว่าค่าแรงบิดที่ต้องการใช้งานจริง

3) องค์ประกอบส่วนควบคุมเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
จากภาพที่ 16 เป็ น บล็ อ กไดอะแกรมของเครื่ อ งวั ด ความกว้ า งแผ่ น ฟิ ล์ ม พลาสติ ก แสดง
หลักการทางานโดยเริ่มจากการรับค่าเป็นตัวเลขจากคีย์แพด เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาการ
ควบคุมโดยการจ่ายพัลส์ให้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ทางาน เมื่อได้รับสัญญาณจากอัลตร้าโซนิคเซนเซอร์ และ
ลิมิตสวิตช์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาการนาค่าพัลส์จากสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาประมวลผลให้ไปแสดงที่
จอแสดงผลแอลซีดี บัซเซอร์ และไพล็อตแลมป์ โดยมีโฟล์วชาร์ตของโปรแกรมควบคุมการทางานของ
เครื่องวัดความกว้างของแผ่นฟิล์มดังภาพที่ 17 และสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกดังภาพที่ 18
อัลตรา นิคเ นเ อร

ลิมิตสวิต ช
จอแสดงผลแอล ีดี

คียแ ด

ม ครคอน ทรลเลอร

สเต ปปงมอเตอร

ภาพที่ 16 บล็อกไดอะแกรมเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก

บั เ อร
ลอตแลมป
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เริ่มตน

สเต ปปงมอเตอร หมุน าย
รอมกับ นับค่า ัลส

สเต ปปงมอเตอร หมุนขวา
รอมกับ นับค่า ัลส

รวมค่า ัลสของ
สเต ปปงมอเตอร และสเตปปงมอเตอร

ม่ทางาน
ลิมิตสวิตช

ม่ทางาน
ม่ บ

เ นเ อร ตรวจจับ
แผ่น ลม ลาสติก

เ นเ อร ตรวจจับ
แผ่น ลม ลาสติก

ม่ บ

ลิมิตสวิตช ,3

ทางาน

ทางาน
บ

ส านะสีแดง
และบั เ อร
ทางาน

บ

สเต ปปงมอเตอร หยุดหมุน
รอมหยุด นับค่า ัล ส

สเต ปปงมอเตอร หยุดหมุน
รอมหยุด นับค่า ัล ส

ส านะสีแดง
และบั เ อร
ทางาน

เก บค่า ัลส ที่นับ ดทั้งหมดของ
สเต ปปงมอเตอร และสเตปปงมอเตอร
นาค่า ัลล ที่ ดทั้งหมดมาคานวณเปน
ระยะทางหน่ว ยเปนมิล ลิเมตร

สเต ปปงมอเตอร หมุนขวา
ตามจานวน ัลสที่นับ ดและ
สเต ปปงมอเตอร หมุน าย
ตามจานวน ัลสที่นับ ด
จบการทางาน

ภาพที่ 17 โปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องวัดความกว้างของแผ่นฟิล์ม
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ULTRASONIC
SENSOR (1)

VCC
GND
Y(NC)
G(NO)

SWITCHING
POWER SUPPLY
12 VDC 10A

ULTRASONIC
SENSOR (2)

VCC
GND
Y(NC)
G(NO)
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GND

+Vi
+Vo
-Vi LM2596 (4) -Vo

+Vi
+Vo
-Vi LM2596 (3) -Vo

PIN 8
PIN 7
PIN 6
PIN 5
PIN 4
PIN 3
PIN 2
PIN 1

+Vi
+Vo
-Vi LM2596 (1) -Vo

A4988 (2)
EN VMOT
MS1 GND
2B
MS2
MS3
2A
1A
RST
1B
SLP
STEP VDD
DIR
GND

STEPPING MOTOR (2)
R

A4988 (1)
EN VMOT
MS1 GND
2B
MS2
MS3
2A
1A
RST
1B
SLP
STEP VDD
DIR
GND

STEPPING MOTOR (1)
R

BK
B

G

BK
B

G

KEYPAD 4×4

LCM 1602 IIC

LCD 20×4

+12VDC

+Vi
+Vo +5VDC
-Vi LM2596 (2) -Vo

1234
OUT3

5V
OUT4

NO
COM
NC
NO
COM
NC
NO
COM
NC

NO
COM
NC

GND
OUT1

RELAY 4 CHANNAL

OUT2

+12VDC
R10K

+5VDC

BUZZER 1

BUZZER 2

RED

YELLOW

GREEN

PILOT LAMP

ภาพที่ 18 วงจรการควบคุมเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก
ผลการวิจัย
จากภาพที่ 19 เป็นผลการทดสอบวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ บริษัท ป๊อปปูล่าร์แพค จากัด
ด้วยเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกเปรียบเทียบกับการวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกโดย
การให้มนุษย์ใช้เครื่องมือในการวัด ทดสอบโดยการวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก เปรียบเทียบกับ
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ความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติก (มิลลิเมตร)

การวัดโดยมนุษย์ ทดสอบวัดความกว้างแผ่ นฟิล์มพลาสติกความกว้าง 300 มิล ลิเมตร โดยตั้งค่า
ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ไว้ที่ 400 มิลลิเมตร จานวนการวัดทั้งหมด 100 ครั้ง และทาการวัดพร้อม
กันทุก ๆ 5 นาที พบว่าการวัดด้วยเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกเปรียบเทียบกับการวัด โดย
การให้มนุษย์ใช้เครื่องมือในการวัดนั้นมีค่าความกว้างที่ใกล้เคียงกัน และไปในทิศทางเดียวกัน
301
300.8
300.6
300.4
300.2
300
299.8
299.6
299.4
299.2
299
298.8
298.6

มนุษย

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
จานวนการวัด (ครั้ง)

ภาพที่ 19 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวัดของเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มเทียบกับ การวัด
โดยมนุษย์
สรุปและอภิปรายผล
ผลคานวณการลดความเสียหายของผลผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก
ผลผลิตของเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกทั้งหมด 7 เครื่อง ของบริษั ท ป๊อปปูล่าร์แพค
จากัด ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ถึง มกราคม 2561 เฉลี่ยทั้งหมด 12 เดือน ที่เกิดจากการวัดโดย
มนุษย์ใช้เครื่องมือในการวัดความกว้างทุก ๆ 30 นาที ได้ผลผลิตทั้งหมด 78,469.92 กิโลกรัม ผลผลิต
ดี 77,433.21 กิโลกรัม และเกิดผลผลิตเสีย 1,036.71 กิโลกรัม คิดเป็นผลผลิตเสียทั้งหมด 1.34
เปอร์เซ็นต์
ผลผลิ ต เสี ย ทั้ง หมดสามารถจ าแนกได้เ ป็น 3 ลั กษณะคือ 1) ผลผลิ ตเสี ยไม่ไ ด้ขนาด 60
เปอร์เซ็นต์ 2) ผลผลิตเสียเป็นลายเส้น 20 เปอร์เซ็นต์ และ 3) ผลผลิตเสียเป็นรอยยับ 20 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติ กถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดผลผลิตเสียไม่ได้ขนาดเพียงอย่างเดียว
และเครื่องต้นแบบใช้งานกับเครื่องอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกได้เพียงหนึ่ง เครื่อง เมื่อนามาคานวณหา
อัตราการลดผลผลิตเสียเนื่องจากไม่ได้ขนาดได้ดังนี้
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ผลผลิตทั้งหมด 1 เครื่องต่อเดือน
ผลผลิตทั้งหมด 78,469.92 / 7 เท่ากับ
ผลผลิตดี 77,433.21 / 7 เท่ากับ
ผลผลิตเสีย 1,036.71 / 7 เท่ากับ
ผลผลิตทั้งหมด 1 เครื่องต่อวัน
ผลผลิตทั้งหมด 11,209.98 / 30 เท่ากับ
ผลผลิตดี 11,061.88 / 30 เท่ากับ
ผลผลิตเสีย 148.10 / 30 เท่ากับ
ผลผลิตเสียไม่ได้ขนาด 4,936  60% เท่ากับ
ผลผลิตทั้งหมดคิดเป็นเวลาการผลิตใน 1 วัน
ผลผลิตทั้งหมด 373,666.00 กรัม
ใช้เวลา
ผลผลิตดี (368,729.33 / 373,666.00)  1,440 ใช้เวลา
ผลผลิตเสีย 1,440 – 1,420.97
ใช้เวลา
ผลผลิตเสียไม่ได้ขนาด 19.03  60%
ใช้เวลา

11,209.98
11,061.88
148.10

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

373,666.00
368,729.33
4,936.67
2,961.60

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

1,440.00
1,420.97
19.03
11.41

นาที
นาที
นาที
นาที

ผลผลิตเสียที่ไม่ได้ขนาดเฉลี่ยใน 1 วัน เท่ากับ 2,961.60 กรัม จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็น
เวลาประมาณ 11.41 นาทีเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกทาการวัดได้ในทุก ๆ 5 นาที จึงทา
ให้มีโอกาสที่จะพบผลผลิตเสียได้ 2 ครั้ง เหลืออีก 1.41 นาที แต่รอบการทางานของการตรวจพบ
แผ่นฟิล์มไม่ได้ขนาดใช้เวลารอบละ 5 นาที หากรอบสุดท้ายต้องใช้เวลา 5 นาทีแล้วอัลตร้าโซนิคเซน
เซอร์ตรวจยังไม่พบแผ่นฟิล์มไม่ได้ขนาด จะทาให้เกิดผลผลิตเสียได้เท่ากับ 1,297.63 กรัม
สรุป เมื่อ ใช้ง านเครื ่อ งวัด ความกว้า งแผ่น ฟิล ์ม พลาสติก ร่ว มกับ เครื่อ งอัด รีด แผ่น ฟิล ์ม
พลาสติกจานวน 1 เครื่อง จะสามารถลดผลผลิตเสียจากเดิมได้เท่ากับ 1,663.97 กรัมต่อวัน และ
คิดเป็นการลดความเสียหายของผลผลิตแผ่นฟิล์ม พลาสติกเท่ากับ 56.18 เปอร์เซ็นต์จากผลผลิตที่
เสียหายเดิม และจะสามารถลดความเสียหายได้ 2,970 บาทต่อเดือนต่อเครื่อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ทาเครื่องต้นแบบ 19,660 บาท มีจุดคุ้มทุนที่ระยะเวลา 7 เดือน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของส่วนขับเคลื่อน โดยการเปลี่ยนสเต็ปปิ้งมอเตอร์และโมดูล
ขับสเต็ปปิ้งมอเตอร์
2. ควรให้ตาแหน่งส่วนขับเคลื่อนมีระยะห่างจากขอบแผ่นฟิล์มพลาสติกทั้ง 2 ข้าง เท่ากันจะทา
ให้ได้ความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ถูกต้อง
3. ตาแหน่งในการติดตั้งเครื่องวัดความกว้างแผ่นฟิล์มพลาสติกควรอยู่ใกล้กับส่วนขึ้นรูปซึ่งเป็น
ส่วนที่เริ่มปรับขนาดแผ่นฟิล์มพลาสติก เพื่อให้สามารถตรวจพบผลผลิตเสียได้เร็วขึ้น
4. ควรเปลี่ยนให้ไฟสถานะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกต่อการมองเห็น และสัญญาณเสียงควรมี
เสียงดังให้เหมาะสมกับการแจ้งเตือนในโรงงานที่มีเครื่องจักรทางานอยู่ตลอดเวลา
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การประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพาะเห็ดแปรรูป บ้านสวนแม่ทะ จ.ลาปาง
An evaluation of energy use in the production process of
Mushroom Cultivation Enterprise, Lampang.
รวิภา ยงประยูร(RawiphaYongprayun)* ศิริกาญจน์ วิบูลย์ผล(SirikarnViboonpon)
จารุวรรณ ทินวัง(JaruwanThinwang) พรทิพา สิงห์แก้ว(PorntipaSingkaew)
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*Corresponding author. E-mail:sauraya_y@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ
เพาะเห็ดแปรรูปบ้านสวนแม่ทะ จ.ลาปาง ในงานวิจัยนี้ดาเนินการ2ขั้นตอนใหญ่ๆได้แก่การประเมิน
การใช้พลั งงานและเลื อกมาตรการในการประหยัดพลังงานด้ว ยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยการ
เลือกใช้ เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไหลลง “รุ่นสุดพลัง” ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลด
แก๊ส LPG ลงโดยมีการต่อหัวแก๊สแบบ ทู อิน วัน (แก๊สชีวมวล&แก๊สหุงต้ม)
เมื่อนาเครื่องผลิตแก๊สชีวมวลมาใช้ในกระบวนการผลิตข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า จะเห็นได้ว่ามี
ปริมาณการใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ร้อยละ 81.70 ส่วนแก๊สชีวมวลมีปริมาณการใช้อยู่ที่ร้อยละ 18.30
ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานจากเดิมที่ใช้ 122 ถังต่อปี ลดลงเหลือ112 ถังต่อปี คิดเป็นร้อยละ8 ของ
การใช้พ ลั ง งานในกระบวนการผลิ ต ข้า วเกรี ยบ ซึ่ง ยัง ไม่ เพี ยงพอที่จ ะน าไปขึ้น ทะเบี ยนฉลากลด
คาร์บอนที่ต้องมีการลดใช้พลังงานร้อยละ10ของกระบวนการผลิต ทั้งนี้ผู้วิจัยยังมีมาตรการประหยัด
พลังงานที่นาเสนอแก่ผู้ประกอบการอีก2มาตรการได้แก่ การใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเตา
ผลิตไอน้าสาหรับนึ่งก้อนเห็ด แบบท่อสามกลับแต่ยังไม่ได้ประเมินผลการประหยัดพลังงานคาดว่า
หลั งจากการประเมิน จะมีล ดการใช้ พลั งงานได้มากกว่าร้ อยละ10เพื่อนาไปขึ้นทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนให้กับผลิตภัณฑ์ในลาดับต่อไป
คาสาคัญ:การประเมินการใช้พลังงาน, กระบวนการผลิตเห็ดแปรรูป

Abstract
This research is aim to evaluate the energy use in the production process of
the Mushroom Cultivating Enterprise in Lampang Province. This research is conducted
in two major stages: energy use assessment and energy saving measurement by
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choosing modify device a Gas-fired biomass-fired power plant. The power generation"
that saves energy and reduces LPG gas by combining the gas in one day (gas,
biomass & LPG)
When using biomass gasifier in the process of producing mushroom
mushrooms. LPG has the utilization rate of 81.70% while a biomass gas consumption
is 18.30%. Which reduce the energy consumption from 122 barrels per year to 112
barrels per year so that the different value of energy used is 8% in the production of
crackers. It is not enough to register a carbon reduction label that requires a 10
percent reduction in energy consumption. So that the researcher also other energy
saving measures offered to entrepreneurs the first is use of Solar Dryers and the
second is use of Steam Boilers for Steaming Mushrooms. After the evaluation, we will
reduce the energy consumption by more than 10% to register carbon reduction
products in the next order.
Keywords: Energy assessment, Processed mushrooms

บทนา
ชุมชนบ้านสวนมีการเพาะเห็ดนางฟ้าจาหน่ายแต่ประสบกับปัญหาในเรื่องของราคาที่ตกต่า
จึงทาให้ชุมชนมีการรวมตัวกันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ด บ้านสวนแม่ทะ โดยได้มีการ
แปรรูปเห็ดเพื่อจาหน่าย โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดให้มีหลากหลายชนิด เช่น แหนมเห็ ด ข้าว
เกรียบเห็ด น้าพริกเห็ด เห็ดแดดเดียว เห็ดสวรรค์ เห็ดทอดกรอบ แรกเริ่มก็นาจาหน่ายในชุมชน และ
อาเภอใกล้เคียงต่อมาได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุน จึงทาให้กลุ่มได้มีการพัฒนา
รูปแบบการจาหน่ายให้ขยายตลาดเพิ่มขึ้น และได้ใช้ชื่อยี่ห้อเป็น “ตราครูกานต์” มีหลายอย่าง คือ
เห็ดสวรรค์, เห็ดแดดเดียว เห็ดสามรส, เห็ดกรอบสมุนไพร, แหนมเห็ด, น้าพริกเผาเห็ด, แคบหมูไร้มัน
เห็ดนางฟ้าแปรรูป ตราครูกานต์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาต่อยอดใน
เรื่ องของบรรจุ ภัณ ฑ์ มาตรฐาน ที่ดีขึ้ น สามารถนาไปจาหน่ ายในห้ างดัง ได้ และมีก ารขยายการ
จาหน่ายในลักษณะเครื อข่าย เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยกระบวนการผลิตของกลุ่ ม
วิสาหกิจเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ จ.ลาปาง ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมการเพาะและแปร
รูปเห็ดนางฟ้า ตั้งแต่ปี 2524 ถึง ปัจจุบัน รวม 36 ปี ประกอบด้ว ยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทอดและอบกรอบ ได้แก่ เห็ดสวรรค์, เห็ดสามรส, เห็ดแดดเดียว, เห็ดอบกรอบ
สมุ น ไพร, ข้ า วเกรี ย บเห็ ด และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ่ า นการนึ่ ง ให้ สุ ก แล้ ว ได้ แ ก่ แหนมเห็ ด อี ก ทั้ ง ใน
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กระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าซึ่งเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูปล้วนแล้วแต่ใช้พลังงาน
ความร้อนทั้งจากแก๊สหุงต้ม, ไม้ฟืน และซังข้าวโพดในปริมาณมหาศาลกลุ่มวิสาหกิจนี้มีแผนที่จะขยาย
ตลาดไปสู่ ต่างประเทศมากขึ้น จึ งเล็ ง เห็ นความส าคั ญในการจัดทาข้อมูล การจัดการพลั ง งานของ
กระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับ “ฉลากคาร์บอน

รูปที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแม่ทะ จ.ลาปาง

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดพร้อมบรรจุถุง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดแปรรูปบ้านสวน
แม่ทะ จ.ลาปาง

ขอบเขตการวิจัย
การประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดแปรรูปบ้านสวน
แม่ทะ จ.ลาปาง ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแม่ทะ
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กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ตัวแปรควบคุม
พื้นที่เป้าหมาย
1) วิธีการเก็บข้อมูลการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนแม่ทะ จังหวัดลาปาง
การประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตข้าวเกรียบเห็ด
ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการขอฉลากลดคาร์บอน
ชนิดเห็ดที่ใช้ในการแปรรูป
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสวนแม่ทะ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ตรวจวัดค่าไฟฟ้าโดยเพาเวอร์มิเตอร์
ตรวจวัดความร้อนโดยการนับจานวนถัง ( โดย 1 ถัง = 4 ชม.)
ประเภทเครื่องจักรห้องบรรจุตู้แช่แข็งใช้การตรวจวัดไฟฟ้าโดย
เพาเวอร์มิเตอร์

2 ) การประเมินการใช้พลังงานเบื้องต้น
พลังงานไฟฟ้า คือ พลังงานที่เครื่องจักรใช้ในการทางานระยะเวลาหนึ่งมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ ชั่วโมง (kWh) หาได้จากสมการ
พลังงานไฟฟ้า = (กาลังไฟฟ้า (วัตต์) ×ระยะเวลา (ชั่วโมง)) /1000
ตารางที่ 1 แสดงค่าพลังงานไฟฟ้า (รายปี) ของกระบวนการแปรรูปเห็ด
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ตารางที่ 2 แสดงค่าพลังงานความร้อน(รายปี)ของกระบวนการแปรรูปเห็ด
เครื่องจักร
ระยะเวลา
อาทิตย์
เดือน
ปี
(h/ครั้ง)
(ถัง/
(ถัง/เดือน)
(ถัง/ปี)
อาทิตย์)
-แก๊สหุงต้มสาหรับทอด
และนึ่งข้าวเกรียบ
LPG =

5

4

10

122

พลังงานค่า
ความร้อน
(MJ.)
90,211.7

15kg×26.62 MJ/L
0.54kg/L

= 739.44 MJ.
เมื่อพิจ ารณามาตรการพื้นฐานในการอนุรักษ์พลั งงาน อันประกอบด้ว ย การปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม(House Keeping) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ์บางส่วน(Process Improvement)
และการเปลี่ยนเครื่องจักร/กระบวนการผลิตใหม่( Machine Charge จึงได้ใช้มาตรการ ปรับเปลี่ยน
เครื่ อ งจั กรและอุ ป กรบ้ างส่ ว นโดยมีก ารนานวั ตกรรมเชิง พลั งงานในกระบวนการผลิ ต จานวน 1
เทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไหลลง “รุ่นสุดพลัง” ถูกนามาใช้ในการทอด
ข้าวเกรียบเห็ดซึ่งต่อเข้ากับหัวแก๊สแบบ ทู อิน วัน (แก๊สชีวมวล&แก๊สหุงต้ม)
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(ก)
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(ข)

รูปที่ 3 ภาพแสดงองค์ประกอบของหัวแก๊สแบบ ทู อิน วัน ในส่วนที่ 2
(ก) มุมด้านข้างของตาแหน่งการติดตั้งหัวเผาแก๊ส (ข) ภาพส่วนประกอบของเตาแก๊สแรงดันสูง

การคานวณสัดส่วนแก๊ส LPG และสัดส่วนแก๊สชีวมวล ได้ดังนี้
- เวลาในการทดลอง 1 ชม. 30 นาที
แก๊สชีวมวล = 40 m3/h =40 + 20 = 60 ลบ.เมตร
ค่าความร้อน LPG = 49,822.92 KJ/Kg.
( 1 ลบ.เมตร = 1,000 Kg.)
ชีวมวล = 1,921.98 KJ/Kg.
แก๊ส LPG = 0.14463 Kg.
1 ลิตร ใช้ LPG = 0.54 Kg.

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

=

0.14463 Kg.
0.54 Kg/L

= 0.2678 ลิตร

1 ลิตร = 1,000 ลบ.เมตร
= 1,000 × 0.2678 ลบ.เมตร
= 267.8 ลบ.เมตร
ถ้า 100 %
= 60 + 267.8 ลบ.เมตร
= 327.8 ลบ.เมตร
60 ลบ.เมตร

แก๊สชีวมวล

=

ชั่วโมงครึ่ง
แก๊ส LPG

= 100 - 18.30% = 81.70%

327.8 ลบ.เมตร

= 0.1830 × 100%
= 18.30%
ใช้ฟืนและซังข้าวโพด 10 กิโลครึ่ง/1
คิดเป็น 3.48 บาท

ตารางที่ 3 แสดงค่าพลังงานความร้อน(รายปี)ของกระบวนการแปรรูปเห็ดเมื่อใช้หัวแก๊ส
แบบ ทู อิน วัน (แก๊สชีวมวล&แก๊สหุงต้ม)
เครื่องจักร
ระยะเวลา
เดือน
ปี
พ ลั ง ง า น ค่ า
(h/ครั้ง)
(ถัง/เดือน)
(ถัง/ปี)
ความร้อน(MJ.)
แก๊สหุงต้ม+ชีวมวล 3.268
9.18
112
82,817.28
หมายเหตุ 3.268 คิดได้จาก

81.7% ×4 ชม.
100%

= 3.268 h/ครั้ง

สรุปและอภิปรายผล
จากการสารวจเพื่อประเมินการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่ มวิสาหกิจเพาะ
เห็ดแปรรูปบ้านสวนแม่ทะ จ.ลาปาง ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ด โดยทา
การสารวจข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม -15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่า มีสัดส่ว นการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า(รูปที่3 )และใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สหุงต้ม 122 ถัง/ปี เมื่ อมีการนานวัตกรรม
เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไหลลง “รุ่นสุดพลัง” มาใช้ พิจารณามาตรการพื้นฐานในการ
อนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนเครื่องจักร/กระบวนการผลิตใหม่( Machine Charge) สามารถลดได้ 8
ถัง/ปี เหลือ112 ถัง/ปี และให้ค่าพลังงาน 2,3004.8 กิโลวัตต์
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รูปที่ 4 สัดส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

รูปที่ 5 สัดส่วนค่าความร้อนและไฟฟ้ารายปี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) เพื่อศึกษา
สภาวะของพารามิเตอร์ของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตแบบไม่ใช้ลมในการพาประจุไฟฟ้าไปยังพื้นที่
บัดกรีผลิตภัณฑ์ ที่จะทาให้ได้ค่าผลตอบสนองดีที่สุด จากผลของ Screening Experiments โดยการ
ใช้ Full Factorial Design (23) ในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองซึ่งมีพารามิเตอร์ทั้งสิ้น 3
ตัว พบว่า ร้อยละของการปล่อยประจุบวก, ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบ และมุมในการ
ติดตั้งเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อผลตอบสนองของเครื่องมือสลายไฟฟ้า
สถิต (อันได้แก่ค่าประจุไฟฟ้าสถิตคงเหลือในที่พื้นบัดกรีผลิตภัณฑ์) ที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.05 เมื่อ
นาพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อค่าผลตอบสนองมาออกแบบ และวิเคราะห์การทดลองอีกครั้งโดยใช้
เทคนิค Response Surface Methodology แบบ Box-Behnken Design จะได้สมการถดถอยของ
พารามิเตอร์ที่มีความสัมพั นธ์กับค่าผลตอบสนองของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต คือ Y = -4454 +
127.77A - 30.32B + 2.944C - 0.9114A2- 0.4050B2 - 0.07975C2 + 0.5305AB โดยได้คาตอบ
ของสภาวะเหมาะสมที่ทาให้ค่าประจุไฟฟ้าสถิตคงค้างในพื้นที่บัดกรีผลิตภัณฑ์ (Y) เข้าใกล้ศูนย์ที่สุด
คือ ร้อยละของการปล่อยประจุบวก (A) ที่ 65 เปอร์เซ็นต์, ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบ
(B) ที่ 1 เฮิร์ต และมุมในการติดตั้งเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต (C) ที่ 40 องศา เมื่อนาผลจากการวิจัย
มาใช้ในกระบวนการทางานจริงพบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าสถิตคงค้างลงลดอย่างมีนัยสาคัญ จากเดิมเฉลี่ย
มีค่าอยู่ที่ 24.675 โวลต์ ลดค่าลงไปที่ -5.332 โวลต์
ค าส าคั ญ : ไฟฟ้ า สถิ ต กระบวนการบั ด กรี การออกแบบวิ เ คราะห์ ก ารทดลอง วิ ธี ก ารพื้ น ผิ ว
ตอบสนอง การทดลองแบบแฟคทอเรียล
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Abstract
This research applied design and analysis of experiments to identify suitable
condition of parameters of fan-less ionizer at soldering process of transceiver
manufacturing. By adopting screening experiments using full factorial design (23)
which includes 3 factors, it was found that the factors which had significant impact
on the response (i.e. ion balance voltage of fan-less ionizer) at α = 0.05 were
percentage of positive ion release, frequency of ion pulse, and angle of fan-less
ionizer installation. When these parameters were subject to further design and
analysis of experiments using response surface methodology technique with
Box-Behnken design, it was found that the regression equation of parameters relating
to the response of fan-less ionizer was Y = -4454 + 127.77A - 30.32B + 2.944C 0.9114A2- 0.4050B2 - 0.07975C2 + 0.5305AB. It was concluded that the suitable
condition yielding ion balance voltage at near zero was as follows: percentage of
positive ion release (A) = 65 percent, frequency of ion pulse (B) = 1 Hirtz, and angle
of fan-less ionizer installation (C) = 40 degree. When these parameters were applied
in the actual process, it was found that the ion balance voltage of fan-less ionizer
significantly decreased from 24.675 volt to -5.332 volt.
Keywords: Electrostatic, Soldering Process, Design and Analysis of Experiment,
Response Surface Methodology, Full Factorial Design
บทนา
กระบวนการโซลเดอร์ออปติค (Solder Optic) เป็นกระบวนการซึ่งมีหน้าที่สาคัญในการ
เชื่อมต่อชุดรับและส่งสัญญาณแสงเข้ากับแผงวงจร PCBA ซึ่งประกอบไปด้วยวงจรทางไฟฟ้ารวม
(Integrated Circuits หรือ ICs) จานวนมากเข้าด้วยกัน โดยใช้ตะกั่วอุตสาหกรรมเป็นตัวยึดอุปกรณ์
ต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้ประกอบผลิตภัณฑ์จะวางขา (Lead) ของชุดรับและส่งสัญญาณแสงลงบนแพด
(Pad) ของแผ่นวงจรพิมพ์ (PCBA) จากนั้นทาการหยิบตะกั่วมาวางบนขาของชุดรับและส่งสัญญาณ
แสง จากนั้นนาหัวแร้งจี้หรือกดลงไปที่ตะกั่ ว เมื่อตะกั่วได้รับความร้อน ณ จุดหลอมเหลวของวัสดุ
(Melting Point) ตะกั่วจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลว และเคลือบปกคลุมจนทั่ว
ขาของชุดรั บและส่ งสั ญญาณแสง และแพดของวงจรพิมพ์ ในขั้นตอนนี้เองจะพบว่ากระบวนการ
ประกอบเหล่ านี้ ถู กกระท าโดยพนั กงานซึ่ง เป็น แรงงานมนุ ษย์ โดยใช้มื อหยิบจั บชิ้น งานต่างๆมา
ประกอบเข้าด้วยกัน เนื่องจากอุปกรณ์สาคัญต่างๆเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความไวต่อไฟฟ้า
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สถิต (Electro Static Sensitivity) เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องควบคุมค่าของประจุไฟฟ้า
บนตัววัสดุทุกชิ้นให้เป็นศูนย์ หรื อมีค่าอยู่ในช่วง -35 ถึง +35 โวลต์อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้
วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit) เกิดการเสียหายอันเนื่องมาจากปริมาณของแรงดันของไฟฟ้าสถิตที่มาก
เกินกว่าเส้นทางเดินของวงจรไฟฟ้า (Circuit Line) บนตัววงจรพิมพ์จะทนทานและรับได้ (Over
Voltage Phenomena) วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิตจาเป็นที่จะต้องหาวิธีการควบคุมการ
ถ่ายเทของประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างวัสดุสองชนิด วิธีสากลที่หลาย ๆ บริษัทเลือกใช้ และถือได้ว่าเป็น
วิธีที่มีประสิทธิภาพ คือ การติดตั้งเครื่องรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้าสถิต (Ionizer) ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ให้เป็นกลาง (0 โวลต์ หรือเข้าใกล้ 0 โวลต์) สาหรับบริษัทที่ผู้วิจัยได้กาหนดค่ามาตรฐานของปริมาณ
ไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเอาไว้ที่ -100 ถึง +100 โวลต์ แต่กระนั้น
เครื่องมือรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้าสถิตแบบใช้ลมเป่า (Ionizer with fan) ก็ส่งผลเสียข้างเคียง
ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการโซลเดอร์ออปติคเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความร้อนจากหัวแร้งในการทาให้
ตะกั่วหลอมละลายที่อุณหภูมิ 350 ถึง 412 องศาเซลเซียส แต่อันเนื่องมาจากแรงลมของเครื่องรักษา
สมดุลของประจุไฟฟ้าสถิตแบบใช้ลมเป่า (Ionizer with fan) ที่ไม่เพียงแต่นาพาประจุไฟฟ้าสถิตบวก
และลบมายังพื้นที่ปฏิบัติงาน หากแต่ลมที่เครื่องรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้า สถิตแบบใช้ลมเป่ายัง
นาพาเอาอุณหภูมิห้องที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียสมายังพื้นที่บัดกรีตะกั่ว ส่งผลให้อุณหภูมิที่ปลาย
หัวแร้งลดลง ทาให้ตะกั่วไม่หลอมเหลวอย่างสมบูรณ์
2. ในกระบวนการบัดกรีจะเกิดไอระเหยของน้าประสาน (Flux) เมื่อน้าประสานที่อยู่ใน
แกนกลางของลวดบัดกรี ได้รับความร้อนจากปลายหัวแร้ง จะทาให้น้าประสานเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ ณ อุณหภูมิที่ทาให้สสารเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ (Gas transition temperature :
Tg) เกิดเป็นไอระเหยขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยปรกติแล้วไอระเหยของน้าประสานที่เป็นอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติงานจะถูกดูดโดยท่อดูดควันพิษ (Exhaust tube) แต่พอลมจากเครื่องรักษาสมดุลของ
ประจุไฟฟ้าสถิตแบบใช้ลมเป่าพัดมายังพื้นที่บัดกรี ส่งผลให้ไอระเหยของน้าประสานถูกพัดออกมา
นอกท่อดูดควันพิษ และไอระเหยบางส่วนก็ถูกสูดเข้าสู่ทางเดินหายใจของพนักงานประกอบชิ้นงาน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
3. ลมจากเครื่ อ งรั ก ษาสมดุ ล ของประจุไ ฟฟ้า สถิต แบบใช้ล มเป่ า ยัง พั ดน าความเย็ นจาก
อุณหภูมิห้องที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียสไปยังพนักงานผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย เมื่อพนักงานปฏิบัติงาน
ที่กระบวนการโซลเดอร์ออปติคต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานจะทาให้พนักงานรู้สึกหนาวเย็น ในบาง
รายมีอาการเป็นไข้เรื้อรัง และมีอาการแสบตาจากพัดลมของเครื่องรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้า สถิต
แบบใช้ลมเป่า ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดต้อลมได้ในระยะยาวได้
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เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ข้อนี้ ผู้วิจัยได้ติดต่อและจัดหาเครื่องรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้า สถิตแบบใหม่
โดยไม่ใช้พัดลมในการนาพาเอาประจุไฟฟ้า สถิตด้านบวกและลบมายังพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งนาไปสู่
งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อที่จะหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตแบบใหม่นี้ ที่ ยังไม่เคย
ถูกพิจารณามาก่อนในกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตแบบไม่มีลมเป่าที่มีอิทธิพลต่อค่าแรงดันไฟฟ้า
สถิตคงค้าง (Balance voltage) ในขณะเปิดใช้งานเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตแบบไม่มีลมเป่า
2. เพื่อศึ กษาระดับ ที่เหมาะสมของปัจ จัย และสามารถน ามากาหนดเป็นค่าควบคุมของ
กระบวนการ อันได้แก่ค่าแรงดันไฟฟ้าสถิตคงค้าง (Balance voltage) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
แผนกควบคุมไฟฟ้าสถิตของโรงงาน

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยนี้ เริ่มจากการศึกษารายละเอียดของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตแบบไม่มี
ลมเป่ า ซึ่งถือได้ว่าเป็ น นวัตกรรมใหม่ส าหรับบริษัทที่ทากรณีศึก ษา และศึกษาวิ ธีการควบคุมค่ า
แรงดันไฟฟ้าสถิตคงค้าง (Balance voltage) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของแผนกควบคุมไฟฟ้าสถิต
ของบริ ษั ท ที่ผู้ วิ จั ย ได้ ทาการศึ ก ษา จากนั้น ท าการวิเ คราะห์ เพื่ อ ก าหนดปั จ จั ยที่ มี อิท ธิ พลต่ อ ค่ า
แรงดันไฟฟ้าสถิตคงค้าง (Balance voltage) โดยคัดกรองปัจจัยด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบ
สุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์ ในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาระดั บ ที่ เ หมาะสมของแต่ ล ะปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผลตอบสนอง จะใช้วิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล 2 k และวิธีพื้นผิวตอบสนอง สุดท้าย
ทาการตรวจสอบและยืนยันผลการทดลอง เพื่อประเมินและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าแรงดันไฟฟ้า
สถิตคงค้าง (Balance voltage) ของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตหลังการปรับปรุงพารามิเตอร์ของแต่ละ
ปัจจัย

ผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูลในกระบวนการปัจจุบันของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิ ตก่อนการปรับปรุง
พารามิเตอร์พบว่าค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าสถิตคงค้างอยู่ที่ 24.675 โวลต์ , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
4.909 และดัชนีความสามารถของกระบวนการอยู่ที่ 2.264 จากตัวอย่างจานวน 30 ข้อมูล (ทาการวัด
ค่าแรงดันไฟฟ้าสถิตวันละ 1 ครั้งก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต) ดังแสดงในตารางที่ 1
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จากนั้นทาการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ในกระบวนการทางานของเครื่องมือสลาย
ไฟฟ้าสถิต พบค่าระดับในปัจจุบันเป็นไปตามตารางที่ 2

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Cpk ของตัวอย่างสาหรับค่า
ผลตอบสนองของค่าแรงดันไฟฟ้าสถิตคงค้าง (Balance voltage) ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตก่อนทาการปรับปรุง

ผลตอบสนองที่
ทาการศึกษา
แรงดันไฟฟ้าสถิตคง
ค้าง (Balance
voltage)

ค่าการผลิตจริง
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
24.675

4.909

ข้อกาหนดของกระบวนการ
ค่า
ค่า
ค่าสูงสุด หน่วย
ต่าสุด เป้าหมาย

Cpk

2.264

-35

0

35

โวลต์

ตาราง 2 ตารางแสดงระดับของปัจจัยที่ใช้งานอยู่ในกระบวนการปัจจุบัน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่อง
สลายไฟฟ้าสถิต (Balance Percent Positive)
ความถี่ ใ นการปลดปล่ อ ยประจุ บ วก/ลบของ
เครื่องสลายไฟฟ้าสถิต (Ion Frequency)
มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์
(Ionizer Angle)

ปัจจัย

ระดับที่ใช้งานปัจจุบัน

หน่วยวัด

X1

71

Percentage (%)

X2

13

Hirtz (Hz)

X3

45

Degree (o)

จากนั้นทาการระดมสมองกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัย ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อค่า
แรงดันไฟฟ้าสถิตคงค้างของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตแบบไม่ใช้ลมพาประจุ ทาให้ได้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังแสดงในตารางที่ 3 ในการหาระดับที่เป็นไปได้สาหรับทาการทดลองต่อไปนั้น ทาได้โดยการศึกษา
สมรรถนะและวิธีการปรับตั้งค่าเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตาราง 3 ตารางแสดงช่วงระดับของการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์สาหรับเครื่องสลาย
ไฟฟ้าสถิต

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สัญลักษณ์

ร้อยละของการปลดปล่อยประจุ
บวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต X1
(Balance Percent Positive)

ความถี่ในการปลดปล่อยประจุ
บวก/ลบของเครื่องสลายไฟฟ้า
สถิต (Ion Frequency)

มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้า
สถิตกับผลิตภัณฑ์ (Ionizer
Angle)

X2

X3

การปรับตั้งความ
ละเอียด
ปรับตั้งค่าตัวเลขได้
ครั้งละ 5 ระดับ
(ตัวเลขจานวนเต็ม
ภายในช่วงที่
กาหนด )
ปรับตั้งค่าตัวเลขได้
ครั้งละ 5 ระดับ
(ตัวเลขจานวนเต็ม
ภายในช่วงที่
กาหนด )
ปรับตั้งค่าตัวเลขได้
ครั้งละ 10 ระดับ
(ตัวเลขจานวนเต็ม
ภายในช่วงที่
กาหนด )

ช่วงของการปรับ
ต่าสุด-สูงสุดของ หน่วย
เครื่องสลาย
วัด
ไฟฟ้าสถิต

ลักษณะ
ผลตอบสนอง
ของปัจจัย

65 – 80
%
(65, 70, 75, 80)

เชิง
ปริมาณ

1 – 20
(1, 5, 10, 15,
20)

Hz

เชิง
ปริมาณ

0 – 50
(0, 10, 20, 30,
40, 50)

degree เชิง
(o)
ปริมาณ

ค่าประจุไฟฟ้า
สถิตคงค้าง

ทาการออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์โดยการเปลี่ยนแปลงระดับต่าง ๆ ทีละ 1 ปัจจัย
เพื่อสังเกตและวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของผลตอบสนองของเครื่องมือสลายฟ้าสถิต จากนั้นใช้
โปรแกรมทางด้านสถิติในการพิจารณาถึงอิทธิพลของแต่ละปัจจัยที่มีต่อผลตอบสนองเพื่อสังเกตว่า
ปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของผลตอบสนองของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต
โดยออกแบบการทดลองตามตารางที่ 4, 5 และ 6 สาหรับปัจจัยที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
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ตาราง 4 ตารางออกแบบการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ ส าหรั บ ปั จ จั ย ร้ อ ยละของการ
ปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
ระดับที่ควบคุมของปัจจัยอื่น
สัญลักษณ์ ระดับที่
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ของปัจจัย เปลี่ยนแปลง
X1
X2
X3
65%
ร้อยละของการ
ทาการ
70%
ปลดปล่อยประจุ
เปลี่ยนแปลง
X1
13
45
บวกของเครื่อง
75%
ระดับของ
สลายไฟฟ้าสถิต
80%
ปัจจัยที่ 1
ตาราง 5 ตารางออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์สาหรับปัจจัย ความถี่ในการปลดปล่อยประจุ
บวก/ลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
ระดับที่ควบคุมของปัจจัยอื่น
สัญลักษณ์
ระดับที่
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ของปัจจัย
เปลี่ยนแปลง
X1
X2
X3
1 Hz
ความถี่ในการ
ทาการ
5 Hz
ปลดปล่อยประจุบวก/
เปลี่ยนแปลง
X2
71
45
10 Hz
ลบของเครื่องสลาย
ระดับของ
15 Hz
ไฟฟ้าสถิต
ปัจจัยที่ 2
20 Hz

ตาราง 6 ตารางออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์สาหรับปัจจัย มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้ า
สถิตกับผลิตภัณฑ์
ระดับที่ควบคุมของปัจจัยอื่น
สัญลักษณ์
ระดับที่
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ของปัจจัย เปลี่ยนแปลง
X1
X2
X4
0 cm
10 cm
ทาการ
มุมระหว่างเครื่อง
20 cm
เปลี่ยนแปลง
สลายไฟฟ้าสถิตกับ
X3
71
13
ระดับของ
30 cm
ผลิตภัณฑ์
ปัจจัยที่ 3
40 cm
50 cm
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น าค่ า ผลตอบสนองที่ ไ ด้ จ ากการวั ด ค่ า ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทางไฟฟ้ า ส าหรั บ แต่ ล ะปั จ จั ย ไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางด้านสถิติ เพื่อหาค่า P-Value ที่ระดับ α = 0.05 ได้ค่าตามตารางที่ 7
ผลที่ได้คือการเปลี่ยนแปลงปัจจัยร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต และ
มุ ม ระหว่ า งเครื่ อ งสลายไฟฟ้ า สถิ ต กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงค่ า เฉลี่ ย ของ
ผลตอบสนอง ส่วนการเปลี่ยนระดับของปัจจัย ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่อง
สลายไฟฟ้าสถิต ไม่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของผลตอบสนอง

ตาราง 7 ตารางแสดงค่า P-value สาหรับปัจจัยที่สนใจศึกษาที่ระดับ α = 0.05
ปัจจัย
ร้อยละของการปลดปล่อยประจุ
บวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวก
และลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
กับผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์
ของปัจจัย

ลักษณะ ค่า P-Value ของผลตอบสนอง
ของปัจจัย
ประจุไฟฟ้าสถิตคงค้าง (Y)

X1

เชิงปริมาณ

0.003

X2

เชิงปริมาณ

0.845

X3

เชิงปริมาณ

0.000

เมื่อทราบข้อมูล เบื้ องต้น ของกระบวนการแล้ ว ต่อไปทาการเลื อกแบบการทดลอง โดยที่
พารามิเตอร์หลักมีแค่ 3 ตัว ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกทาการออกแบบการทดลองแบบ full factorial
design (มี 2 ระดับ และ 3 ปัจจัย จึงได้ 23 = 8 วิธีการ) ซึ่งแสดง design generators F = +ABC
จากนั้นทาการจัดเรียงลาดับในการทดลองของ low และ high level ของทั้ง 3 ปัจจัย จากนั้นทาการ
กาหนดระดับ low และ high ของแต่ละปัจจัยที่ทาการศึกษาตามตารางที่ 8 โดยพิจารณาจาก
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าผลตอบสนองเมื่อระดับของแต่ละพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไป
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ตาราง 8 ตารางแสดงระดับของพารามิเตอร์ที่ใช้ศึกษา
ระดับ

พารามิเตอร์

หน่วย

Low (-)

High (+)

1. ร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่อง
สลายไฟฟ้าสถิต

65

70

%

2. ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของ
เครื่องสลายไฟฟ้าสถิต

1

5

Hirtz

3. มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์

30

40

Degree

ทาการทดลองและเก็บค่าผลตอบสนองของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตตามตารางที่ได้ออกแบบ
ไว้ โดยใช้การทาซ้าที่ 5 ครั้งต่อ 1 วิธีปฏิบัติ ซึ่งค่าผลตอบสนองที่ได้แสดงตามตารางที่ 9

ตาราง 9 ตารางแสดง run การทดลอง และการเก็บข้อมูลของค่าตอบสนอง

Run

1
2
3
4
5
6
7
8

ความถี่ใน
ร้อยละ
มุม
การ
ของการ
ระหว่าง
ปลดปล่อย
ปลดปล่อย
เครื่อง
ประจุบวก
ประจุบวก
สลาย
และลบ
ครั้งที่ 1
ของเครื่อง
ไฟฟ้า
ของเครือ่ ง
สลาย
สถิตกับ
สลาย
ไฟฟ้าสถิต
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าสถิต

70
70
70
70
65
65
65
65

5
5
1
1
5
5
1
1

40
30
40
30
40
30
40
30

38
65
21
49
0
27
-6
21

ประจุไฟฟ้าสถิตคงค้าง

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

เฉลี่ย

40
73
19
44
-2
18
-4
25

41
63
15
58
1
26
-5
18

37
60
25
47
1
32
1
21

36
62
17
56
-3
25
-6
25

39
65
20
51
-1
26
-4
22
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ทาการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของการทดลองด้ว ยโปรแกรมทางสถิติตามตารางที่ 10
จากนั้นพิจารณากราฟของอิทธิพลหลัก และอิทธิพลร่วม เพื่อสังเกตแนวโน้มความสัมพันธ์ของปัจจัย
ทั้ง 3 ตัว

ตาราง 10 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง

จากผลการทดลองเบื้องต้นทาให้ทราบว่าทั้ง 3 พารามิเตอร์มีนัยสาคัญต่อค่าผลตอบสนอง
ของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต ดังนั้นผู้วิจัยได้นาพารามิเตอร์ไปทาการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่า
สภาวะที่เหมาะสมต่อไป โดยหลังจากขั้นตอนการสกรีนนิ่งแฟคเตอร์เพื่อกรองปัจจัยและเลือกปัจจัยที่
มีอิทธิพลแล้ว ผู้วิจัยได้นาทั้ง 3 พารามิเตอร์มาออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken Design ต่อ
โดยกาหนด center point = 3 เพื่อวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนองระหว่างตัวแปรกับค่าตอบสนอง และ
หาระดับที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัยต่อไป ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองให้กับพารามิเตอร์แต่ละ
ตัวดังแสดงในตารางที่ 11
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ตาราง 11 แสดงระดับของพารามิเตอร์ที่ใช้ศึกษาพื้นผิวตอบสนอง
พารามิเตอร์ของเครื่องมือสลายไฟฟ้า
สถิต
1. ร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวก
ของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
2. ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวก
และลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
3. มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับ
ผลิตภัณฑ์

Low (-)

ระดับ
Medium
(0)

High (+)

หน่วย

65

70

75

%

1

5

10

Hirtz

30

40

50

Degree

จากนั้น ทาการออกแบบการทดลองโดยการเพิ่ม 3 center points ส าหรับระบบที่
ทาการศึกษาปัจจัย 3 ตัว ทาให้ได้ทั้งหมด 27 การทดลองสาหรับการวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนองเพื่อ
ไม่ให้เกิดความลาเอีย งในการทดลอง ล าดับในการทาการทดลองจะเป็นไปแบบสุ่ มโดยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ จะได้ผลการเก็บข้อมูลการทดลองแสดงดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 แสดงการเก็บข้อมูลการทดลอง
Run A
(% positive)
1
65
2
65
3
65
4
65
5
65
6
65
7
65
8
65
9
65
10 70
11 70

B
(Frequency)
1
1
1
5
5
5
10
10
10
1
1

C
(Angle)
30
40
50
30
40
50
30
40
50
30
40

Y (Ion balance)
1 2 3
27 22 15
-14 -2 -10
-45 -47 -46
38 31 26
-3 -2 5
-46 -39 -36
18 21 15
-12 -2 -9
-40 -53 -60
54 43 51
15 28 17

4
27
-1
-52
21
13
-41
17
-13
-48
51
16

5
27
-9
-44
24
-2
-47
12
-5
-47
51
20

ave
24
-7
-47
28
2
-42
16
-8
-49
50
19
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Run A
(% positive)
12 70
13 70
14 70
15 70
16 70
17 70
18 70
19 75
20 75
21 75
22 75
23 75
24 75
25 75
26 75
27 75

B
(Frequency)
1
5
5
5
10
10
10
1
1
1
5
5
5
10
10
10

C
(Angle)
50
30
40
50
30
40
50
30
40
50
30
40
50
30
40
50

Y (Ion balance)
1 2 3
-29 -29 -20
63 69 69
39 39 46
-1 -5 -5
65 67 73
43 42 41
-1 0 3
31 30 26
-2 0 8
-35 -34 -35
60 50 54
35 33 24
-8 -9 -13
66 79 68
47 46 46
3 -1 10

4
-29
68
35
-1
76
48
-6
18
1
-38
50
24
-15
73
56
-1

5
-22
55
40
-3
70
39
1
24
3
-39
66
22
-12
69
59
1

ave
-26
65
40
-3
70
43
-1
26
2
-36
56
28
-11
71
51
2

เมื่อทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปในทางสถิติ โดยมี
เทอมของ A, B, C, A2, B2, C2 และ AB เป็นเทอมที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อผลตอบสนองของ
เครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต ทาให้ได้โมเดลของสมการคณิตศาสตร์ คือ Y = -4454 + 127.77A 30.32B + 2.944C - 0.9114A2- 0.4050B2 - 0.07975C2 + 0.5305AB
เมื่อ Y = ประจุไฟฟ้าสถิตคงค้าง
A = ร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
B = ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
C = มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์
เมื่อพิจารณาจากกราฟ surface plot และ contour plot จากภาพที่ 1-3 พบว่าค่าไฟฟ้า
สถิตคงค้างจะเข้าใกล้ค่าศูนย์ที่สุดเมื่อร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
เข้าใกล้ 65 เปอร์เซ็นต์, ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต เข้าใกล้
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1 เฮิร์ต และมุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์ อยู่ที่ 40 องศา ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์กราฟของอิทธิพลหลักและอิทธิพลร่วมตามภาพที่ 4 และ 5 พบว่าค่าไฟฟ้าสถิตคงค้างจะ
เข้าใกล้ศูนย์เมื่อร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตอยู่ในระดับต่า, ความถี่
ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต อยู่ในระดับต่า และมุมระหว่างเครื่อง
สลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างค่ากลางกับค่าสูง

ภาพ 1 แสดงพื้นผิวตอบสนอง (Response surface) ของอิทธิพลร่วมและกราฟโครงร่าง
(Contour Plot) ระหว่างมุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับตัวงานกับความถี่ในการปลดปล่อย
ประจุบวกและลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต

ภาพ 2 แสดงพื้นผิวตอบสนอง (Response surface) ของอิทธิพลร่วมและกราฟโครงร่าง
(Contour Plot) ระหว่างมุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์ กับร้อยละของการ
ปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
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ภาพ 3 แสดงพื้นผิวตอบสนอง (Response surface) ของอิทธิพลร่วมและกราฟโครงร่าง
(Contour Plot) ระหว่างความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
กับร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
จากภาพที่ 4 พบว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดที่ทาให้ได้ฟังก์ชั่นความพึงพอใจ = 1 คือปรับร้อยละ
ของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต ที่ 65.768 เปอร์เซ็นต์, ปรับ ความถี่ในการ
ปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต ที่ 1.212 เฮิร์ต และปรับ มุมระหว่างเครื่อง
สลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์ที่ 40.703 องศา

ภาพ 4 กราฟแสดงจุดตัดที่ทาให้ค้าไฟฟ้าสถิตคงค้างเข้าใกล้ศูนย์ที่สุด
แต่เนื่องจากในสภาพการทางานจริ งเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตไม่สามารถปรับพารามิเตอร์ให้
ละเอียดได้ตามผลสรุปจากโปรแกรมได้ ดังนั้นจึงต้องทาการปรับหาจุดที่เหมาะสมใหม่ เพื่อให้สามารถ
ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตได้จริง แล้วทาให้ได้ค่าฟ้าสถิตคงค้างที่ใกล้เคียง
ศูนย์ที่สุด และมีค่าความพึงพอใจ (Desirability : D) มากที่สุดดังแสดงในภาพที่ 5 ดังนั้นจุดที่
เหมาะสมของการปรับระดับปัจจัยทั้ง 3 ของการทดลองนี้คือปรับร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวก
ที่ 65 เปอร์เซ็นต์, ปรับ ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบที่ 1 เฮิร์ต และปรับ มุมระหว่าง
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เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์ที่ 40 องศา ซึ่งจะทาให้ได้ค่าไฟฟ้าสถิตคงค้างเฉลี่ยอยู่ที่ -5.332
โวลต์ และค่าความพึงพอใจอยู่ที่ 0.847

ภาพ 5 กราฟแสดงจุดตัดที่เหมาะสมในการปรับค่าพารามิเตอร์
อย่ า งไรก็ ดีใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ งเราสามารถปรั บ ตั้ ง ค่ าพารามิ เ ตอร์ ทั้ ง 3 ค่า ใหม่ ต ามที่
โปรแกรมคานวณได้ แต่จะต้องมีการเก็บข้อมูลพร้อมทั้งสรุปผลการเปรียบเทียบต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบและวิ เ คราะห์ ก ารทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมของ
พารามิเตอร์สาหรับเครื่องมือสลายฟ้าสถิต เป็นการศึกษาพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อปริมาณไฟฟ้าสถิ ต
คงค้างในพื้นที่บัดกรีชิ้นงาน และต้องการทราบถึงจุดที่เหมาะสมของพารามิเตอร์สาหรับเครื่องมือ
สลายไฟฟ้าสถิต สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณไฟฟ้าสถิตคงค้างในพื้นที่บัดกรีชิ้นงานคือ ร้อยละของการปลดปล่อย
ประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต , ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่องสลาย
ไฟฟ้าสถิต และมุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์
2. ผลการวิจัยหลังจาก screening factor experimental โดยการใช้เทคนิคการออกแบบการ
ทดลองแบบ response surface methodology ทาให้ได้สมการถดถอยของพารามิเตอร์ที่ มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณไฟฟ้าสถิตคงค้าง ดังนี้
Y = -4454 + 127.77A - 30.32B + 2.944C - 0.9114A2- 0.4050B2 - 0.07975C2 + 0.5305AB
เมื่อ Y = ประจุไฟฟ้าสถิตคงค้าง
A = ร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
B = ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่องสลายไฟฟ้าสถิต
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C = มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์
3. จุดเหมาะสมในการปรับค่าพารามิเตอร์เครื่องจักรที่จะทาให้เกิดปริมาณฟ้าสถิตคงค้างเข้าใกล้
ศูนย์ที่สุด และสะดวกต่อการปรับตั้งค่าแสดงดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงจุดเหมาะสมในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิตแบบ
ไม่ใช่ลมในการพาประจุ
จุดเหมาะสมในการ
พารามิเตอร์ของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต
หน่วย
ทางาน
1. ร้อยละของการปลดปล่อยประจุบวกของเครื่องสลาย
65
%
ไฟฟ้าสถิต
2. ความถี่ในการปลดปล่อยประจุบวกและลบของเครื่อง
1
Hirtz
สลายไฟฟ้าสถิต
3. มุมระหว่างเครื่องสลายไฟฟ้าสถิตกับผลิตภัณฑ์

40

Degree

เมื่อนาพารามิเตอร์ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการผลิตจริงพบว่าแรงดันไฟฟ้าสถิตคง
ค้างลดลงจาก 24.675 โวลต์ ลดค่าลงไปที่ -5.332 โวลต์ หรือคิดเป็น 78.391% สาหรับการปรับปรุง
ค่าผลตอบสนองของเครื่องมือสลายไฟฟ้าสถิต ช่ว ยลดความเสี่ยงที่จะทาให้ผลิ ตภัณฑ์ได้รับความ
เสียหายอันเนื่องมาจากปริมาณของไฟฟ้าสถิตคงค้างในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
การทาวิจัยในครั้งนี้ทางผู้ทาการวิจัยได้เลือกปัจจัยเอาปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้มา
พิจารณาเป็นหลัก แต่ยังอาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบถึงค่าผลตอบสนองที่
สนใจได้อีก ซึ่งควรทาการศึกษาเพิ่มเติม เช่น การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิ และความชื้นใน
พื้นที่ปฏิบัติงานที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดของไฟฟ้าสถิตในพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่การทดลองและ
ควบคุ มปั จ จั ย เหล่ า นี้ อาจจะทาได้ยาก เนื่องจากพื้ นที่ป ฏิบัติ งานมีขนาดใหญ่ จึงท าให้ การวัดค่ า
อุณหภูมิ และความชื้นนั้นเป็นไปได้ยาก

161

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เอกสารอ้างอิง
ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และพงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์. (2551). การออกแบบและวิเคราะห์การ
ทดลอง. กรุงเทพฯ: บริษัท สานักพิมพ์ท้อป จากัด.
Sayrasang W. & Luangpaiboon P. (2011). Meandering Improvement of Stealth Laser
Dicing Process via Mixed Integer Linear Constrained Response Surface
Optimization Model. Proceedings of National Operations Research Conference
2011, pp. 44-50.
Duangkaew S. & Luangpaiboon P. (2013). Surface Lapping Process Improvement Via
Steepest Ascent Method Base on Factorial and Simplex Designs. Proceedings
of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists
2013 Vol II,IMECS 2013, March 13-15, 2013, Hong kong, pp. 918-923

162

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

การปรับปรุงสายการผลิตอบชุบชิ้นส่วนโลหะ :
กรณีศึกษา โรงงาน ผลิตรถจักรยานยนต์
Line Improvement of Heat Treatment Metal Parts :
Case Study Motorcycle Factory
อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล(Ubolrat Wangrakdiskul)*
คัทรียา โกประเสริฐกูล(Cutthareeya Koprasertkoon) พัดชา พุ่มมาลี(Patcha Pummalee)
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*
Corresponding author. E-mail: Ubolrat.w@eng.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
มีปริมาณการผลิตในปี 2559 ถึง จานวน 3.5 ล้านคัน และมีอัตราการส่งออกมากถึง 15% ดังนั้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของโรงงานจึงเป็นสิ่งสาคัญ จากการศึกษากระบวนการผลิตในโรงงาน
ตัวอย่างซึ่งทาการผลิตรถจักรยานยนต์ พบว่ามีปัญหาการทางานซ้าซ้อนในสายการผลิตอบชุบชิ้นส่วน
โลหะ และทาให้เสียเวลาในการผลิต งานวิจัยนี้จึงใช้หลักการ ECRS ในการวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิต เพื่อปรับปรุงการทางาน และหลักการด้านการลดความสูญเสีย 7 ประการเน้นเรื่องความสูญ
เปล่าจากการเคลื่อนไหวไม่จาเป็น และความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว งานวิจัยนี้เป็นการนาเสนอ
วิธีก ารเปลี่ ย นตะกร้ า บรรจุ ชิ้น งานเข้า เตาเผาแบบไม่ท นความร้ อน ให้ เ ป็นแบบทนความร้ อนทั้ ง
กระบวนการผลิต การปรับปรุงนี้ช่วยลดการเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งก่อนและหลังกระบวนการอบชุบ
ยิ่งกว่านั้น ยังได้ทาการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม โดยเน้นที่ค่า ระยะเวลาการคืนทุน พวกเราพบว่าหลังการปรับปรุงการทางาน เวลาการ
ทางาน ลดจานวนพนักงาน และลดจานวนขั้นตอนการทางาน
คาสาคัญ: ECRS การสูญเสีย 7 ประการ ระยะเวลาคืนทุน ประสิทธิภาพการผลิต
Abstract
Motorcycle industry is one of industries which is important to the economic in
Thailand. There is the production rate in 2016 for 3.5 billion units and has 15% of
production for export to aboard. Therefore, improvement the competiveness of
company in this sector is also important. After studying the process of the study
company which produces motorcycles, we found that there is the redundancy work
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in the heat treatment process of metal parts and leads to loss production time. This
paper uses the principle of ECRS for analyzing the process and improving the
performance process. In addition, 7 wastes principles for reducing the unnecessary
transportation and movement is also used to solve the problem. Replacing the
baskets for loading parts into the heat treatment furnace from non-heat resistant
baskets to be heat resistant baskets has been proposed. This can reduce the
unloading process, both of before and after heat treatment process. After improving
the work, then processing time, the number of employees, and number of process
steps are decreased.
Keywords: ECRS, 7 Wastes, Payback Period, Productivity

บทนา
โรงงานตัว อย่ างเป็ น โรงงานผลิ ตรถจักรยานยนต์ ซึ่งทาการผลิ ตชิ้นส่ว นประกอบภายใน
โรงงาน ก่อนนาไปประกอบเป็นตัวรถจักรยานยนต์ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาชิ้ นงานประเภท
Axle Main, Axle Drive, Gear Primary Drive และ Gear โดยส่วนงานที่ศึกษานี้มีแผนกหลักที่
เกี่ยวข้อง 3 แผนก คือ การขึ้นรูป (Machine) การอบชุบชิ้นงานโลหะ (Heat Treatment) และการ
เจียระไน (Grinding) ตามลาดับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นหัวใจสาคัญในการทาธุรกิจ เนื่องจากต้องมีการแข่งขันเพื่อความอยู่
รอดในตลาด ดังนั้นโรงงานตัวอย่างก็เช่นเดียวกันมีนโยบายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่ง
ได้ใช้หลักการ Lean Manufacturing ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) คือ “การ
ออกแบบและการจัดกระบวนการ ผลิตการจัดสรรทรั พยากร การกาหนดปริมาณวัสดุสารองเพื่อการ
ผลิต และการวางมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้อย่าง
ถูกต้อง ลดความสูญเสียหรือให้มีน้อยที่สุด ด้วยวิธีการกาจัดความสูญเปล่าที่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง”
ชี้ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายการทางานเดียวกันด้วยระบบ Lean (ระบบ Just In Time และ
ระบบ Lean Manufacturing กับการปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการวิชาการ, 2558) ซึ่งเป้าหมายของ
ลีน คือการขจั ดความสู ญเสี ย 7 ประการในกระบวนการทางาน (William et al, 2002)
ประกอบด้วย ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation Waste) ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง
(Inventory Waste) ) ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion Waste) ความสูญเสียจากการรอ
คอย (Waiting Waste) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production Waste) ความ
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สูญเสียจากมีกระบวนการมากเกินไป (Over Processing Waste) และ ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์
บกพร่อง (Defects Waste)
จากการสารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สาหรับงานวิจัยนี้ ซึ่ง
แบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ได้ ดั ง นี้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การหนึ่ ง ของ ECRS และ ความสู ญ เสี ย 7 ประการ ดั ง นี้
สาโรจน์ (2549) หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเพิ่มจานวนหรือเปลี่ยนเครื่องจักรในสถานี
งานที่มีเวลารอคอยมาก โดยแผนการปรับปรุงที่ดีที่สุด คือการเพิ่มตู้อบในสถานี Post Mold Cure
และเปลี่ยนกระบวนการทางานระหว่างสถานี Surface Treatment และ Molding สามารถลดเวลา
ที่สูญเสียไปในการรอคอยได้ 23.06% และค่าใช้ประโยชน์เครื่องจักรเพิ่มขึ้น 4.6% โดยจุดคุ้มทุนคือ
1.25 ปี พิเชฐ และ สุกานดา (2555) ทาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดรอบเวลาการทางาน
ด้วยหลักการ กาจัด (Eliminate) บางขั้นตอนของการประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อุบลรัตน์ และ คณะ
(2551) ใช้หลักการการจั ดลาดับใหม่ (Rearrange) และ รวมขั้นตอนการทางาน (Combine) ใน
โรงงานผลิตหม้อแปลง จักรกฤษณ์(2557) ใช้หลักการ รวมขั้นตอนการทางาน (Combine) และ การ
ทางานให้ง่ายขึ้น (Simplify) ในกระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ช่วยให้รอบเวลาการผลิตโดยรวมลดลง ปรารถนา และคณะ (2553) การประยุกต์ใช้หลักการลด
ความสูญเปล่า และ ใช้ผังงานสายธารแห่งคุณค่าในการกาจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดย
จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมเป็นจุดคอขวด จากการจาลองพบว่าการปรับปรุง
โดยการเพิ่มเครื่องจักรอัตโนมัติเวลาในการทางานลดลงจาก 12.35 ชม./ครั้ง เหลือ 3.36 ชม/ครั้ง
และไม่เกิดการทางานล่วงเวลา ระยะเวลาในการคืนทุน 1 ปี 6 เดือน อรรถพร (2557) พบความสูญ
เปล่าในขั้นตอนการผลิต คือ การมีสินค้าเกิดความจาเป็น การ
เคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่จาเป็น การเคลื่อนย้าย-ขนย้ายที่ไม่จาเป็น และการเกิดการรอคอยได้
ประยุกต์ใช้เทคนิคความสุญเสีย 7 ประการ และการผลิตแบบลีน เพื่อขจัดความสูญเปล่า ผลที่ได้ คือ
ลดเวลการทางาน 39.51 นาที/กะ ลดพนักงานได้ 15 คน/วัน และลดการจัดเก็บสินค้าคงคลังได้
เท่ากับศูนย์ ทาให้ประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มขึ้น 9.68% วลัยลักษณ์ (2559) ได้วิเคราะห์ความ
สูญเปล่าโดยสร้างแผนสายธารแห่งคุณค่าแล้วได้นาเสนอแนวทางปรับปรุง 5 แนวทางโดยได้ทาการ
จาลองผลลัพธ์พบว่าแนวทางที่ 4 และ 5 สามารถผลิตชิ้นงานออกได้มากที่สุด 277 ชิ้น/วัน แต่ถ้า
พิจารณาค่าใช้จ่ายโดยรวมด้วยแนวทางที่ 5 มีค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่า โดยในแนวทางที่ 5 ปรับปรุงโดยการ
เพิ่มหุ่นยนต์ 2 ตัว อรรถกร และ วุฒิชัย (2558) ทาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการ
รวมขั้นตอน Combine) และสร้ างแบบจาลองกระบวนการผลิต ผลการปรับปรุงได้ทาการเพิ่ม
พนั กงานหน่ ว ยที่ 5 เพื่อ แก้ ปั ญหาภาวะคอขวด และการรวมเครื่ องดัด 1,2 เข้ าด้ว ยกัน แล้ ว ลด
พนักงานตรวจสอบเหลือ1 ครั้ง ทาให้สามารถลดเครื่องดัดท่อได้ 1 เครื่องลดจานวนพนักงานได้ 2 คน
ช่ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการชื้ อเครื่ องจั ก รใหม่ 2.3 ล้ านบาท และค่า แรงคนงาน 353,875 บาท/ปี
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รุ่งโรจน์ (2559) ศึกษาเก็บ ข้อมูล กระบวนการบรรจุเคมีเกษตร โดยการสร้างแบบจาลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพในการทางานของเครื่องจักรสถานะปัจจุบัน และนาเสนอวิธีการปรับปรุง ทาให้ สามารถ
ผลิต 1168 กล่อง ต่อรอบ 390 นาทีได้ Takt time 17 วินาที/กล่อง และลดคนงานได้ 6 คน
จุดคุ้มทุน คือ 7 เดือน
บริษัทกรณีศึกษา คือ บริษัท สยามยามาฮ่า จากัด ก่ อตั้ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2507 มี
เป้ า หมาย เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการรถจั ก รยานยนต์ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น บริ ษั ท ฯได้ มี ส่ ว นท าให้
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ยามาฮ่าเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และบริษัท ยามาฮ่าประเทศญี่ปุ่น จากัด ประเทศญี่ปุ่น
และในปี 2543 บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งและมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับโลก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด คือ ผู้ผลิตและผู้
จาหน่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนาของประเทศไทย ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาและปรับปรุง แผนกอบชุบ
ชิ้นงานโลหะ โรงงาน ไทยยามาฮา มอเตอร์ จากัด ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ กระบวนการทางานในแผนก
อบชุบชิ้นงานโลหะนั้น ชิ้นงานจะอยู่ในตะกร้าที่ไม่ทนความร้อน ซึง่ ก่อนเข้าเตาเผา จะต้องเปลี่ยนถ่าย
เป็นตะกร้าที่ทนความร้อน และหลังออกจากเตาเผาก็ต้องเปลี่ยนถ่ายชิ้นงานกลับไปตะกร้าไม่ทนความ
ร้อนเหมือนเดิมเพื่อที่จะหมุนเวียนนาตะกร้าทนความร้อนกลับไปใช้อีก ทาให้ สูญเสียเวลาในการ
เปลี่ยนถ่ายชิ้นงาน มีความสูญเสียในการด้านเคลื่อนไหวของพนักงานที่ทางาน ใช้พนักงานในการ
ทางานมาก และ ก่อให้เกิดความเมื่อยล้าในการทางาน ดังนั้นการวิจัยนี้เน้นการปรับปรุงกระบวนการ
อบชุบชิ้นส่วนโลหะ โดยประยุกต์หลักการ ECRS และ ความสูญเสีย 7 ประการ โดย การลดความสูญ
เปล่าจากการเคลื่อนไหวไม่จาเป็น และ วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานเพื่อหาวิธีลดเวลาและลดจานวน
พนักงานในการผลิตลง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ปรับปรุงสายการผลิตอบชุบชิ้นส่วนโลหะ โดยลดเวลาการทางานในโรงงานกรณีศึกษาอย่าง
น้อย 50%

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตงานวิจัย
 ศึกษากระบวนการอบชุบชิ้นส่วนโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
 ศึกษา ชิ้นงาน เพื่อทาการปรับปรุงประกอบด้วยแบบ Axle และ แบบ Gear รวม
ทั้งหมด 8 ชนิด ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 ชนิดของชิ้นส่วนที่ทาการศึกษาประเภท Axle และ Gear
ประเภทชิ้นงาน
Axle Axle Main
Axle Drive
Gear Primary Drive
Gear

ชื่อชิ้นงาน
4C9-A/M
1P7-A/M
4C9-A/D
1P7-A/D
4C9-Gear Primary Drive
4C9-Gear-1W
1P7-Gear-1W
4C9-Gear Primary DriveN

มีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
1. เก็บข้อมูลกระบวนการผลิต ระหว่างเวลา พฤษภาคม 2559- มีนาคม 2560 เพื่อวิเคราะห์
ปัญหา และสาเหตุ ดังแสดงในภาพ 1 มีขั้นตอนการผลิตหลัก 13 ขั้นตอน และ ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความร้อน คือ ขั้นตอนที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
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ภาพ 1 ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนเพลา และเกียร์ ของรถจักรยานยนต์
2. ศึกษาเวลาการทางานในขั้นตอนที่ทาการปรับปรุง
ขั้นตอนที่มุ่งเน้นปรับปรุงสาหรับงานวิจัยนี้ คือ ขั้นตอน setting (6,7,8) ขั้นตอนที่ 9 (การอบ
ชุบ) และ ขั้นตอน Di-setting (10,11) แสดงในตาราง 2 พบว่าเวลาในการทางาน มีดังนี้
 ขั้นตอนที่ 6,7, และ 8 ใช้เวลา 40-80 นาที/รอบการผลิต
 ขั้นตอนที่ 9 ใช้เวลา 345-480 นาที/รอบ
 ขั้นตอนที่ 10,11 ใช้เวลา 40-70 นาที/รอบการผลิต
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ทั้ง 2 กลุ่มนี้ เป็นขั้นตอนการขนย้ายชิ้นงาน ลงภาชนะ และขนย้ายชิ้นงานออกจากภาชนะ เป็นเวลา
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตดังนั้ น ควรลดเวลาการทางาน และลดขั้นตอนให้น้อยลง โดยใช้หลั กการ 7
wastes ขั้นตอนการขนย้ายวัสดุ (Transportation) และ การเคลื่อนไหว (Motion) และหลักการ
ECRS ด้านการกาจัด (Eliminate) ขั้นตอนการผลิต

ตาราง 2 เวลาการทางานของขั้นตอนการผลิตที่ 5-11

หมายเหตุ ชิ้นงาน 4C9-A/D 1P7-A/D 4C9-Gear Primary Drive เท่านั้นที่ผ่านกระบวนการ Anti-carburizing

1. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงปัญหาที่พบ
เนื่องจากขั้นตอนทั้ง 2 กลุ่มที่แสดงในหัวข้อที่ 2 เกี่ยวข้องกับการขนย้ายวัส ดุจากตะกร้าไม่
ทนความร้อน ลงสู่ตะกร้าทนความร้อน แล้ว ถ่ายกลับลงสู่ตะกร้าไม่ความร้อน อีก เป็นการทางานที่
ซ้าซ้อน ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการปรับปรุงดังนี้
 เปลี่ ย นตะกร้ า บรรจุ ชิ้ น งานจากไม่ ท นความร้ อ น เป็ น ตะกร้ า ทนความร้ อ น
ทั้งหมด เพื่อลดการขนย้ายชิ้นงาน เวลาที่สูญเสีย และแรงงานคน

3. การทดลองปรับปรุง ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
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ผลการปรับปรุง
ผลการปรับปรุงสรุปได้ดังนี้
1. สรุปกระบวนการทางานใหม่ กรณีใช้ตะกร้าทนความร้อนทั้งระบบ เริ่มเปลี่ยนแปลงที่
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นผลให้ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายชิ้นงานลดลง 2 ขั้นตอน คือ ขั้น
ที่ 6, 11 สรุปได้ภาพ 2 และสรุปเวลาการทางานที่ลดลงในตาราง 3 ลดเวลาการขน
ถ่ายชิ้นงานลงได้ 79.26% และ 80.22%

4. การทดลองปรับปรุง ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
ผลการปรับปรุง
ผลการปรับปรุงสรุปได้ดังนี้
1.สรุ ป กระบวนการท างานใหม่ กรณี ใ ช้ ต ะกร้ า ทนความร้ อนทั้ ง ระบบ เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงที่ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นผลให้ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายชิ้นงานลดลง 2
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 6, 11 สรุปได้ภาพ 2 และสรุปเวลาการทางานที่ลดลงในตาราง 3
ลดเวลาการขนถ่ายชิ้นงานลงได้ 79.26% และ 80.22%

ภาพ 2 ขั้นตอนการผลิตใหม่หลังปรับปรุงใช้ตะกร้าทนความร้อนทั้งระบบ
ตาราง 3 เปรียบเทียบเวลาการทางานก่อน และหลังการปรับปรุง
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2. สรุปผลการลงทุนเปลี่ยนเป็นตะกร้าทนความร้อนทั้งระบบ ทดแทนตะกร้าแบบไม่ทน
ความร้อน
2.1 เก็บข้อมูลจานวนตะกร้าในโรงงาน คานวณจานวนตะกร้าทนความร้อนที่ต้อง
จัดหาเพิ่ม แสดงใน ตาราง 4
ตาราง 4 จานวนตะกร้าที่ต้องการ ที่มีอยู่เดิม และจานวนต้องซื้อเพิ่ม

2.1 คานวณจานวนเงินลงทุนที่ต้องใช้จัดซื้อตะกร้าทนความร้อน
แสดงเงินลงทุนในการซื้อตะกร้าทนความร้อนเพิ่ม จากที่คานวณได้ในตาราง 4 สรุปได้ในตาราง 5
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ตาราง 5 จานวนเงินลงทุนซื้อตะกร้าทนความร้อน
ตะกร้าสาหรับชิ้นงาน
4C9-A/M
1P7-A/M
4C9-A/D
1P7-A/D
4C9-GPD
4C9-G1W
1P7-G1W
4C9-GPDN

จานวนเงิน (บาท)
8,200 x 7 = 57,400
8,200 x 5 = 41,000
8,200 x 7 = 57,400
8,200 x 1 = 8,200
8,200 x 10 = 82,000
3,030 x 2 = 6,060
3,030 x 2 = 6,060
3,030 x 10 = 30,300
288,420

2.1 เปรี ย บเที ย บผลดี เชิ งเศรษฐศาสตร์ ที่ได้ รับ จากการเพิ่ม ตะกร้ าทนความร้อ น
และจานวนคนงานที่ลดลง แสดงในตาราง 6 ลดจานวนคนงานลงได้ 2 คน
ค่าแรงงานที่ประหยัดได้ 20,000 บาท/เดือน จานวน 2 คน ประหยัดได้ 40,000 บาท/เดือน คิด
เป็นระยะเวลาคืนทุนในตาราง 7
ตาราง 6 จานวนพนักงานก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง
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ตาราง 7 เปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนระหว่างการซื้อตะกร้าเพิ่ม กับ ค่าแรงงานที่ประหยัดได้
เดือนที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8

เงินลงทุน
288,420 บาท

ค่าแรงงานที่ประหยัดได้

ระยะเวลาคืนทุน

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

288,420/40,000 = 7 เดือน 6 วัน

สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้หลักการลดความสูญเปล่า 7 wastes โดยลดการ Transportation
และ Motion ในขั้นตอนที่ 6 และ 11 และใช้หลักการ ECRS เน้นปัจจัยด้าน Eliminate โดยได้
ทดลองนาเสนอเปลี่ยนแปลงตะกร้าบรรจุชิ้นงาน ให้เป็นแบบทนความร้อนทั้งระบบ เริ่มปรับเปลี่ยนที่
ขั้นตอนที่ 3 ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเปล่า จากการขนถ่ายซ้าซ้อน ทาให้เสียเวลา และเปลืองแรงงาน ผล
การเปลี่ยนแปลงได้ประสิทธิภาพด้านลดเวลาการทางานลงถึง 80% สามารถปรับปรุงประสิทธาภาพ
การผลิตได้มากกว่า 50 % บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังลดจานวนพนักงานลง 2 คน จาก
ทั้งหมด 6 คน ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 6 และ 11
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงตะกร้าต้องใช้เงินลงทุนเพิ่ม ดังนั้น การคานวณเปรียบเทียบเชิง
เศรษฐศาสตร์ เทียบกับค่าแรงงานที่ประหยัดได้ คิดเป็นระยะเวลาคืนทุน 7 เดือน 6 วัน ซึ่งสามารถ
คืนทุนได้เร็วไม่เกิน 1 ปี เทียบกับงานวิจัยอื่นใช้เวลาการคืนทุนมากกว่า 1 ปี ( สาโรจน์ (2549),
ปรารถนา และคณะ (2553) )

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ยังได้ตระหนักถึงปัญหาในการทางานของพนักงานในขั้นตอน Setting และ Disetting ของชิ้นงานประเภท Gear พบว่ามีการทางานที่ทาให้เกิดความเมื่อยล้า จึงนาเสนออุปกรณ์
จับยึดชิ้นงาน เพื่ออานวยความสะดวกแก่พนักงานในขั้นตอนการทางานนั้น ทาให้มีประสิทธิภาพใน
การทางานดีขึ้น ซึ่งเป็นการผลวัดเชิงคุณภาพ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทาง
ให้โรงงานพิจารณาต่อไป
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บทคัดย่อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของวกระบวนการผลิตของแผนกปลาทิพย์ กรณีศึกษาบริษัท แป
ซิฟิคแปรรูปสัตว์น้า จากัด ใช้หลักการของเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tool) คือแผนผังแสดง
การไหล แผนภู มิ ก้ า งปลา และกราฟ เพื่ อ ก าหนด และวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หา ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต และควบคุมกระบวนการตามลาดับ จากการศึกษากระบวนการผลิตพบว่าสาเหตุ
ของปัญหาที่ทาให้อัตราผลผลิตต่าเกิดจากความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต และการทางานที่ขาด
ประสิทธิภาพ วิธีการทางานที่ไม่เหมาะสม การทางานที่ซ้าซ้อน และการเคลื่อนไหว ที่ไม่ก่อให้เกิด
คุณค่าในกระบวนการผลิต ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับปรุงแบบไคเซ็น โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เครื่องจักร
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการสูญเสียเวลามากที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนการลาเลียงเนื้ อปลาเข้าเครื่อง
ขึ้นรูป ขั้นตอนการชั่งน้าหนักปลาทิพย์ที่ไม่ได้มาตรฐานและขั้นตอนการปัดเศษเกล็ดขนมปัง ด้วย
วิธีการใช้ระบบวาล์วเติมเนื้อปลาอัตโนมัติ และใช้แปรงปัดเศษเกล็ดขนมปังที่ติดกล่องปลาทิพย์
ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตพบว่าสามารถลดจานวนพนักงานในสายการผลิตจาก 30
คน เหลือ 28 คน ลดขั้นตอนการทางานจาก 16 ขั้นตอน เหลือ 14 ขั้นตอน อัตราการผลิตเพิ่มขึ้น
1.08 เปอร์เซ็นต์ หรือ 15,531.20 กิโลกรัมต่อเดือน ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงลดลง 361,022.19 บาทต่อ
เดือน ต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยลดลง 8.77 บาทต่อกิโลกรัม จานวนชั่วโมงล่วงเวลาลดลง 285.24 ชั่วโมงต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงล่วงเวลาลดลง 17,191.30 บาทต่อเดือน ต้นทุนค่าแรงล่วงเวลาเฉลี่ยลดลง
0.21 บาทต่อกิโลกรัม ลดต้นทุนการผลิตลง 3.38 บาทต่อกิโลกรัม และสามารถทาให้กระบวนการ
ผลิตด้านน้าหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 26.21 เปอร์เซ็นต์ และจุดคุ้มทุน 4.48 วัน
สามารถทาได้ง่าย ลงทุนต่า และคืนทุนเร็ว
คาสาคัญ: การปรับปรุง การผลิตปลาทิพย์ เครื่องมือคุณภาพ
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Abstract
Efficiency Improvement of Fish Chip production in case of Pacific fish
processing Co., Ltd is carried out by Using 7-QC tools (Flow chart, Fishbone Diagram
and Graph) to identify and analyze the cases of the problem to improve the
production process and to control the operation, respectively. The result of
production process found that there was low productivity because of the production
process loss, inefficient work, inappropriate method, was partially non-productive
due to the work being inefficient caused by inappropriate method, redundant
production process, and non-productive movement in production process. Therefore,
the improvement way applied Kaizen theory was proposed to reduce the production
process lost. It is emphasized on solving machine. Which is the main cause of waiting
time. The improvement started from conveying meat into fish forming machine,
weighing and cleaning up the crumbs outer boxes. This improvement was employed
an automatic fish filler valve system and brush to clean the bread crumbs.
The result from post improvement gave lower worker numbers from 30 to 28,
fewer process from step in 16 steps to 14 steps. The production rate increased 1.08%
as equal 15,531.20 kg/month the labor cost reduced 361,022.19 baht/month or 8.77
baht/kg. The over time working reduced 285.24 h/month causing to the lower over
time cost 17,191.30 baht/month or 0.21 baht/kg. This result found that the
production cost reduction was 3.38 baht/kg, the weight quality followed standard
increased 26.21% and break-even point 4.48 day. This research indicated that this
efficiency improvement was simple way cost reduction and rapid payback.
Keywords: Improvement, Manufacturing Fish Chip, Quality tool
บทนา
ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในประเทศไทย
เพิ่มสู งขึ้น อัน เป็น ผลมาจากราคาวัตถุดิบที่มีความผั นผวนรวมถึงการปรับตัว สู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบปลา เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงประสบปัญหาจากข้อจากัด ด้านวัตถุดิบ
สัตว์น้าในน่านน้าไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเรือประมงส่วนใหญ่ยัง ไม่ได้รับใบอนุญาตจากน่านน้า
ประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้โรงงานแปรรูปสัตว์น้าหลายแห่งต้องปิดกิจการ หรือลดกาลังการผลิตลง
ทาให้ปริมาณส่งออกอาหารทะเลสดแช่เย็น แช่แข็งมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการเรือประมง
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หยุดทาประมง และขาดแคลนสัตว์น้า อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกปัจจุบันมีแนวโน้มฟื้นตัวอาจส่งผล
ให้ผู้บริโภคในหลายประเทศกลับมารับประทานอาหารทะเลที่มีราคาสูง อาทิ ปลา ปู และปลาหมึก
เพิ่มสู งขึ้น อีกทั้งคาดว่าอาหารทะเลจะยังเป็นที่ต้องการของผู้ บริโ ภค เนื่องจากเป็นอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ สอดคล้องกับ กระแสรักสุ ขภาพของผู้บริโ ภคในปั จจุบันแนวโน้มการส่ งออกอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูปปรับตัวดีขึ้นในส่วนของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งกระป๋อง
และแปรรูปของไทย เดือนพฤษภาคม 2559 ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันใน
ปีก่อน แต่เป็นการติดลบในอัตราชะลอลง ทั้งนี้เนื่องจากสหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ใบแดง
ประเทศไทยเกี่ยวกับการทาประมงผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินค้าลดลง แต่จากกรณีที่
ไทยได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และสามารถปรับสถานการณ์การมนุษย์ไทยจากเทียร์ 3
เป็นเทียร์ 2 คาดว่าสถานการณ์การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทยจะปรับตัวดีขึ้น
(ส านั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ารค้า (สนค.) กระทรวงพาณิช ย์ฉ บับ ที่ 42/2559,Volume
42/2016) ในสภาวะที่ธุรกิจมีความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตด้านวัตถุดิบ และแรงงานเพิ่มสูงขึ้น
ผู้ประกอบการจาเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มี
ต้นทุนต่า การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุด ปัญหาส่วนใหญ่ที่
มักพบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เช่น การ
ใช้แรงงานเกินความจาเป็น กาลังการผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน และข้อกาจัดของเทคโนโลยีการผลิตที่มี
อยู่ เ ป็ น ต้ น จากปั ญ หาข้ า งต้ น ผู้ ป ระกอบการจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการผลิต เพื่อสามารถดาเนินการได้ในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน
จากการที่ผู้วิจัยทาเข้าไปศึกษาข้อมูลและกระบวนการผลิตปลาทิพย์ พบว่า มีการกาหนด
กาลังการผลิตเป้าหมาย 120 ตันต่อเดือน แต่ในปัจจุบันมีกาลังการผลิต 110 ตันต่อเดือนซึ่งกาลังการ
ผลิตต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด เมื่อพิจารณากาลังการผลิตแยกในแต่ละขั้นตอนการผลิต พบว่าในแต่
ละขั้นตอนมีกาลังการผลิตไม่เท่ากัน โดยบางขั้นตอนมีกาลังการผลิตสูง ในขณะที่บ างขั้นตอนมีกาลัง
การผลิตต่า ทาให้เกิดจุดคอขวดในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต คือเกิดงาน
ระหว่างกระบวนการ (Work In Process) มาก สายการผลิตขาดความต่อเนื่อง และเกิดการว่างงาน
เป็นต้น นอกจากนี้กรณีศึกษา บริษัทแปซิฟิก แปรรูปสัตว์น้าจากัด มีลักษณะการผลิตที่ต้องใช้แรงงาน
เป็นจานวนมาก ทาให้ผลผลิตคุณภาพด้านน้าหนักของผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่เป็น
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล ปัจจุบันร้อยละ 52.02 แต่มีเป้าหมายร้อยละ 75 แต่ในปัจจุบันประสิทธิผล
ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้มาก โรงงานกรณีศึกษาจึงต้องลดแรงงานในขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า
แล้วนาไปเพิ่มแรงงานในขั้นตอนที่ก่อให้เกิดมูลค่าการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตภายใต้แรงงานที่มี
อยู่ อ ย่ างจ ากั ด ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจการปรั บ ปรุ งเครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการท างาน เพื่ อ
ตอบสนองแผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ การดาเนินงานโดยจัดแผนงานย่อย เพื่อรองรับทั้งด้าน
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เครื่องจักร อุปกรณ์และวิธีในการทางานรวมถึงตระหนักในความร่วมมือของทุกคนในองค์กรเพื่อทาให้
ต้นทุนต่าที่สุดตามนโยบายของบริษัท
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลท าให้ โ รงงานกรณี ศึ ก ษาต้ อ งหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภ าพของสายการผลิ ต ซึ่ งในงานวิ จัยนี้ได้นาเครื่องมือเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพต่างๆ เช่น การ
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างาน การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท างาน มาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานในแต่ละขั้นตอนให้มีความสอดคล้อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและ เพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต
ปลาทิพย์
2. เพื่อศึกษาต้นทุนและจุดคุ้มทุนจากการปรับปรุงขั้นตอนการทางานผลิตปลาทิพย์

วิธีดาเนินการวิจัย
1. แผนการดาเนินงาน
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ท าการศึก ษาตามแผนการด าเนิน และหาแนวทางเพื่อ ปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปลาทิพย์ โดยการสารวจกระบวนการผลิตปลาทิพย์ ข้อมูลการผลิต
ปลาทิพย์และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการบันทึกรายงานการผลิตปลาทิพย์
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลโดยการนาข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง โดยใช้แผนภูมิ Flow Chart กระบวนการไหลของงาน, แผนภูมิก้างปลา, วิธีการหาค่าร้อย
ละการผลิต, ค่าเฉลี่ยของกระบวนการและกราฟเป็นจานวน 5 เดือนของปี 2560 และ.จัดทานาเสนอ
รายงานหลังจากทาการปรับปรุง โดยการหาค่าร้อยละการผลิต ค่าเฉลี่ย และกราฟ
2. เครื่องมือคุณภาพ
จัดทาใบบันทึกวันทางาน ชั่วโมงล่วงเวลาของแต่ละเดือน และใบบันทึกการ Reject กล่อง
ปลาทิพย์ที่น้าหนักไม่ได้ตามมาตรฐานจากเครื่องชั่งอัตโนมัติที่ต้องนากลับไปแก้ไขใหม่ จากนั้นทาไป
สร้าง กราฟ แผนภูมิ Flow Chart และแผนภูมิก้างปลา
3. ศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการผลิตปลาทิพย์
เริ่มต้นขั้นตอนจากการเตรียมเนื้อปลา ส่วนผสม กล่องเปล่า การสับผสมเนื้อปลาบดกับเกลือ
ด้วยเครื่องสับละเอียด การปั่นเนื้อปลากับส่วนผสมต่างๆ การลาเลียงเนื้อปลาเข้าเครื่อง Feed Pump
การขึ้นรูปปลาทิพย์ การบรรจุกล่อง การชั่งน้าหนักด้วยระบบอัตโนมัติ การตรวจสอบเกล็ดขนมปังที่
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ติดกล่องปลาทิพย์ การห่อและการอบฟิล์มการตรวจสอบสภาพการห่อและการอบฟิล์ม และการฟรีต
แช่เยือกแข็งดังภาพที่ 1
คลัง/จัดส่ง

เตรียมเนื้อปลา/ส่วนผสม

สับเนื้อปลากับเกลือ

บรรจุกล่อง

ปั่นผสมเนื้อปลา
ตรวจเช็ค
ลาเลียงเนื้อปลาเข้า Feed Pump/lปิดสวิทช์
g

การฟรีตแช่เยือกแข็ง
ขึ้นรูปปลาทิพย์
จัดกล่องปลาทิพย์ใส่รถเข็น
บรรจุกล่อง
ตรวจสภาพฟิลม์

ห่อ/อบฟิลม์

ตรวจสอบขนมปัง
ติดกล่อง

ชั่งน้าหนัก

ภาพ 1 ขันตอนการผลิ
้
ตปลาทิพย์
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4. ศึกษาข้อมูลกระบวนการในการผลิตปลาทิพย์
ทาการศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตปลาทิพย์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทางานของ
แผนกปลาทิพย์ ทาให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือ กาลังการผลิตต่า ทาให้ต้องทางานล่วงเวลาเพิ่มจาก
เวลาทางานปกติ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลปริมาณการ
ผลิตที่สามารถผลิตได้ในช่วงเวลาทางานตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน พฤษภาคม 2560 ดัง
แสดงในตาราง
ตาราง 1 แสดงการบันทึกวันทางานและชั่วโมงล่วงเวลาแผนกปลาทิพย์
2560
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
รวม
เฉลี่ย

ยอดผลิต
กิโลกรัม
109,417
110,485
117,733
104,746
92,038
534,419
106,883.8

การผลิต
ร้อยละ
97.28
97..29
97.37
97.35
97.54
97.37

ตารางบันทึกวันทางานและชั่วโมงทางานล่วงเวลา แผนกปลาทิพย์
จานวนวัน จานวน พง ค่าแรงปกติ
ค่าแรงปกติ
จานวนชั่วโมง
วัน
คน
บาท
บาท/กก.
ล่วงเวลา ชั่วโมง
20
562
3,372,000
30.82
1,190.39
23
638
4,402,200
39.84
1,073.61
23
755
5,209,500
44.25
807.99
21
613
3,861,900
36.87
1,103.05
25
693
5,197,500
56.47
1,078.65
112
3261
22,043,100 5,253.69
22.4
652.2
4,408,620
41.25
1,050.74

ค่าแรงล่วงเวลา
บาท
66,959.44
60,390.56
45,449.44
62,046.56
60,674.06
295,520.06
59,104.01

ค่าแรงล่วงเวลา
บาท/กก
0.61
0.55
0.39
0.59
0.66
0.55

5.การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์
ศึกษาข้อมูลด้านทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่างๆในกระบวนการ
ผลิตปลาทิพย์ โดแสดง ข้อมูลต้นทุนค่าแรงต่อกิโลกรัม ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงต้นทุนค่าแรงงานต่อหน่วย
รายการ
พนักงานทางาน
ค่าแรงชั่วโมงละ
ค่าแรง
อัตราการผลิตต่อชั่วโมงเฉลี่ย
ค่าแรงต่ออัตราการผลิตกิโลกรัม

ค่าแรงเวลาปกติ
30
40.18
1,205.40
510.75
2.36

ค่าแรงล่วงเวลา
30
60.27
1,808.10
510.75
3.54

หน่วย
คน
บาท/คน
บาทต่อชั่วโมง
กิโลกรัมต่อชั่วโมง
บาทต่อกิโลกรัม
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ผลการวิจัย
1. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
จากศึกษาข้อมูลสามารถนามาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์สาเหตุหลัก ที่ทาให้ต้อง
สูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านค่าแรงล่วงเวลา โดยใช้หลักการของเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tool)
โดยเริ่ ม จากการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิภ าพของเครื่ องจั ก รและผลผลิ ต การสั งเกตพนั ก งานในขณะ
ปฏิบัติงานและจัดทาสาเหตุของปัญหา พบว่าสาเหตุความสุญเปล่ามาจากการสูญเสียเวลาไปกับการ
เดินไปปิด-เปิดสวิทซ์ลาเลียงเนื้อปลาเข้าเครื่องขึ้นรูป การนากล่องปลาทิพย์ที่ไม่ผ่านมาตราฐานจาก
เครื่องชั่งน้าหนักอัตโนมัติกลับไปแก้ไขยังขั้นตอนการบรรจุกล่องใหม่ ทาให้ต้องสูญเสียเวลาไปกับ
ขั้นตอนดังกล่าวมาก ส่งผลให้อัตราการผลิตต่อชั่วโมงไม่ได้ตามเป้าหมาย และอีกส่ วนคือขั้นตอนการ
ปัดเศษขนมปังออกจากกล่องปลาทิพย์ก่อนจะเข้าเครื่องห่อและอบฟิล์ม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม แต่ต้องใช้อัตรากาลังคน 1 คน ในการทางาน ซึ่งกระบวนการทางานต่อ 1 ครั้งในการผลิต
ปลาทิพย์ใช้เวลา 6751 วินาที ใช้ระยะทาง126 เมตร แสดงข้อมูล Flow Chart กระบวนการไหล
งานของแผนกปลาทิพย์ ดังภาพ 8 ก่อนการปรับปรุง
2. สรุปสาเหตุของปัญหา
ปั ญหาที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิ ตปลาทิพย์ โดยใช้แผนภู มิก้างปลา ( Fish Bone
Diagram) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งพิจารณาจากเครื่องมือ เครื่องจักร พนักงาน
วัตถุดิบ และวิธีการ ดังภาพ 2 แผนภูมิก้างปลา

ภาพ 2 แผนภูมิก้างปลาสาเหตุและผลของกิจกรรมที่ทาให้อัตราการผลิตต่า
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3. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอัตราการผลิตต่า
จากการศึกษาขั้นตอนการทางานและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยแผนภาพก้างปลา
เบื้ องต้ น ผู้ วิจั ย และฝ่ า ยวิ ศ วกรรมได้ ร ะดมสมองโดยเลื อกแก้ปั ญ หา คือ ขั้น ตอนการบรรจุ กล่ อ ง
ขั้น ตอนการชั่ง น้ าหนั ก ที่ ไม่ไ ด้ม าตรฐาน และขั้ นตอนการปัดเศษเกล็ ดขนมปั งติด กล่ อ ง มาแก้ไ ข
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการสูญเสียเวลา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้
ทฤษฏีการปรั บปรุ งแบบไคเซ็น ซึ่งทาการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการออกแบบอุปกรณ์ส นับสนุนการ
ทางานเพิ่ม โดยการออกแบบระบบวาล์วเติมเนื้อปลาอัตโนมัติ และออกแบบการใช้แปรงปัดเศษเกล็ด
ขนมปังที่ติดกล่องปลาทิพย์ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สามารถทาได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น
4. ดาเนินการออกแบบอุปกรณ์สนับสนุนการทางาน
ทางผู้วิจัยและช่างซ่อมบารุงของโรงงานจึงได้ดาเนินการออกแบบอุปกรณ์สนับสนุนการทางานเพิ่ม ให้
มีความสอดคล้องกับกระบวนการผลิตต และอุปกรณ์สนับสนุนการทางานแบบใหม่จะต้องทาให้เกิด
วิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแบบเดิม ดังภาพ 3 แปรงปัดเศษเกล็ดขนมปังติด กล่องปลา
ทิพย์ และภาพ 4 ระบบอัตโนมัติวาล์วเติมเนื้อปลาเข้าเครื่องขึ้นรูป

ภาพ 3 แปรงปัดเศษเกล็ดขนมปังติดกล่องปลาทิพย์

ภาพ 4 ระบบอัตโนมัติวาล์วเติมเนื้อปลาลงเครื่องขึ้นรูป

5. ผลการดาเนินงานปรับปรุง
5.1 ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเช็ดเกล็ดขนมปังที่ติดกับกล่องปลาทิพย์ก่อนจะทาการห่อ
ฟิล์ม ผู้วิจัยได้เนินการออกแบบอุปกรณ์สนับสนุนการทางานได้นาระบบ Kaizen ปรับปรุงการทางาน
ในขั้นตอนนี้ ก่อนการปรับปรุงใช้วิธีการเช็ดเกล็ดขนมปังที่ติดมากับกล่องปลาทิพย์ ดังภาพ 5 ดังนั้นได้
ทาการปรับปรุงโดยใช้แปรงติดกับสายพานล าเลียงกล่องปลาทิพย์ ดังภาพ 6 ทาให้สามารถลด
พนักงานในขั้นตอนนี้ได้ 1 คน จากการใช้แปรงปัดเกล็ดขนมปัง ติดกับสายพานลาเลียงนั้นทาให้มีเศษ
เกล็ดขนมปังตกหล่นลงพื้น ทาให้เกิดความสกปรกต้องทาความสะอาดบ่อยครั้ง ผู้วิจัยจึงได้ปรังปรุง
โดยนาถาดรองรับเกล็ดขนมปังติดกับชุดสายพานลาเลียงเพื่อเป็นถาดรองรับเศษขนมปังดังภาพ 7
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ภาพ 5 ก่อนปรับปรุงเช็ดเกล็ดขนมปังที่ติดกล่องปลาทิพย์ด้วยคน

ภาพ 6 หลังปรับปรุงเช็ดเกล็ดขนมปังที่ติดกล่องปลาทิพย์ด้วยแปรง

และภาพ 7 ถาดรองรับเศษขนมปัง

ตาราง 3 เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
ก่อนการปรับปรุง
ใช้พนักงานในการตรวจสอบและ
เช็ดเศษเกล็ดขนมปังติดกล่องปลา
ทิพย์เฉลี่ยวันละ 4,771 กล่องต่อ
วัน (1 กล่องมีน้าหนัก 500 กรัม)
ค่าแรงงาน
38.50 บาทต่อชั่วโมง
308 บาทต่อวัน
8,008 บาทต่อเดือน
96,096 บาทต่อปี

หลังการปรับปรุง
ใช้แปรงติดกับสายพานลาเลียงปัดเกล็ด
ขนมปังแทน และถาดรองรับเศษขนมปัง
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้
1.ค่าแปรง 1,270 บาท
2.ค่าอุปกรณ์ 560 บาท
3. ค่าแรงงานในการติดตั้ง 400 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,230 บาท

ผลที่ได้รับ
สามารถลดพนักงานในจุดนีไ้ ด้
1 คน สามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านค่าแรงงานได้ 308 บาท
ต่อวัน
8,008 บาทต่อเดือน
96,096 บาทต่อปี
สามารถคืนทุนได้ภายใน
7.24 วัน

5.2 จากการวิเคราะห์กระบวนการผลิตพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากการไม่มีระบบ
อัตโนมัติสนับสนุนการทางานและขาดอุปกรณ์ช่ว ยทางานในขั้นตอนการลาเลียงเนื้อปลาทิพย์ เข้า
เครื่องขึ้นรูป ส่งผลให้ขั้นตอนการบรรจุปลาทิพย์ลงกล่อง มีกาลังการผลิตต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
พนักงานที่บรรจุกล่องปลาทิพย์ต้องมีการเคลื่อนไหวในการเดินไปปิด – เปิดสวิทซ์วาล์วในการลาเลียง
เนื้อปลาเข้าเครื่องขึ้นรูป ทาให้สูญเสียเวลา 600 วินาที ระยะทาง 15 เมตร ต่อการผลิตปลาทิพย์ 1
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ล๊อต นอกจากนี้ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดงานในระหว่างการผลิตเพิ่ม ขึ้น คือการนากล่องบรรจุ
ปลาทิพย์ที่น้าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไปแก้ไข โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
นี้ยังเป็นตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล ปัจจบันคือร้อยละ 52.02 โดยมีเป้าหมายที่ร้อยละ 75 ส่งผลให้
กาลังการผลิตต่าเป้าหมาย และทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทางานล่วงเวลาเพิ่มขึ้น ดังตาราง 4
บันทึกการ Reject จากเครื่องชั่งน้าหนักอัตโนมัติ
ตาราง 4 ตารางบันทึกการ Reject จากเครื่องชั่งน้าหนักอัตโนมัติ
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
รวม
เฉลี่ย

จานวนแพ็ค
ที่ผ่านเครื่อง
ชั่ง
187,872
206,877
182,722
198,426
210,897
986,794
197,358.8

บันทึกการ Reject จากเครื่องชั่งอัตโนมัติ ปี 2560
น้าหนักที่ได้ เปอร์เซ็นต์
น้าหนักต่า
เปอร์เซ็นต์
มาตรฐาน
กว่า
มาตราฐาน
102,701
54.67
12,517
6.66
112,311
54.39
14,328
6.93
87,324
47.79
9,596
5.25
108,690
54.78
10,209
5.14
102,311
48.51
13,386
6.35
513,337
260
60,036
30
102,667.4
52.02
12,007.2
6.02

น้าหนัก
มากกว่า
มาตราฐาน
72,654
80,238
85,802
79,527
95,200
413,421
82,684.2

เปอร์เซ็นต์

38.67
38.89
46.96
40.08
45.14
210
41.9

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย ช่างซ่อมบารุงและวิศวกรการผลิตของโรงงานได้มีการระดมความ
คิดเห็นในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียโดยการออกแบบอุปกรณ์สนับสนุนการทางานโดยได้นา
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในการลาเลียงเนื้อปลาทิพย์เข้าเครื่องขึ้นรูปปลาทิพย์ทดแทนพนักงานบรรจุกล่อง
ปลาทิพย์ทตี่ ้องสลับเวียนกันเดินไปเปิด – ปิดสวิทซ์ไฟฟ้าเพื่อให้มอเตอร์ส่งลาเลียงเนื้อปลาเข้าเครื่อง
ขึ้นรูปปลาทิพย์ ซึ่งทาให้สูญเสียเวลา 600 วินาที ระยะทาง 15 เมตร ต่อการผลิตปลาทิพย์ 1 ล๊อต
การผลิตปลาทิพย์ในแต่ละวันเฉลี่ย 20 ล๊อต ต้องสูญเสียเวลา 12,000 วินาที ระยะทาง 300 เมตร
หรือสูญเสียเวลา 3.3 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทาให้อัตรากาลังการผลิตต่อชั่วโมงไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดและทาให้ให้คุณภาพด้านน้าหนักของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลจากการระดมความคิด จึงได้นาระบบวาล์วปิด-เปิดอัตโนมัติทมี่ ีระบบเซ็นเซอร์เพื่อควบคุม
การป้อนเนื้อเข้าเครื่องขึ้นรูปปลาทิพย์ให้มีความสม่าเสมอทดแทนการควบคุมโดยพนักงาน ผลการ
ปรับปรุงทาให้ลดเวลาในเคลื่อนไหวที่ต้องสลับเวียนกันเดินไปปิด – เปิดสวิทซ์ไฟฟ้าเพื่อให้มอเตอร์ส่ง
ลาเลียงเนื้อปลาลงเครื่องขึ้นรูปลดการสูญเสียเวลา 600 วินาที ระยะทาง 15 เมตร ต่อการผลิตปลา
ทิพย์ 1 ล๊อต การผลิตปลาทิพย์ในแต่ละวันมีเฉลี่ย 20 ล๊อต ให้ลดเวลา 12,000 วินาที ระยะทาง 300
เมตร หรือลดการเคลื่อนไหว 3.33 ชั่วโมงต่อวัน และทาให้อัตราการผลิตต่อชั่วโมงการทางานเพิ่ม
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พนักงานชุดบรรจุปลาทิพย์ทางานได้อย่างเต็มที่และทาให้ผลผลิตที่มีคุณภาพด้านน้าหนักเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และสามารถลดขั้นตอนการทางานลดได้ 2 ขั้นตอนดังภาพ 8 Flow Chart
กระบวนการไหลของแผนกปลาทิพย์ ภาพ 9 ภาพ 10 (ก่อน-หลังปรับปรุง) และภาพ 11 กราฟแสดง
อัตรากาลังการผลิตกิโลกรัมต่อชั่วโมงหลังปรับปรุง

กระบวนงาน / ขัน้ ตอนย่อย
1.เตรียมเนื้อปลา/ส่วนผสม/
กล่องเปล่า
2.สับผสมเนือ้ ปลากับเกลือ
3.ปั่นผสมเนื้อปลากับส่วนผสม
4.ลาเลียงเนือ้ ปลาเข้าFeed
Pump
5.ลาเลียงเนือ้ ปลาเข้าเครือ่ งขึน้
รูป
6.ขึ้นรูปปลาทิพย์
7.บรรจุกล่อง
8.ลาเลียงกล่องปลาทิพย์ด้วย
สายพานลาเลียง
9.ชั่งน้าหนักด้วยเครื่องชั่ง
อัตโนมัติ
10.นากล่องปลาทิพย์ทนี่ ้าหนัก
ไม่ได้มาตรฐานไปแก้ไข
11.ตรวจปัดเกล็ดขนมปังที่ติด
กล่องปลาทิพย์
12.ห่อฟิล์มและอบฟิล์ม
13.ตรวจเช็คการห่อฟิลม์ และ
จัดเรียงกล่องใส่รถเข็น
14.ลาเลียงด้วยรถเข็นเพื่อนาไป
เก็บฟรีตแช่เยือกแข็ง
รวมกระบวนการผลิต

จานวน
คน

เวลา
(วินาที)

ก่อนปรับปรุง
ระยะทาง
(เมตร)

จานวน
คน

เวลา
(วินาที)

หลังปรับปรุง
ระยะทาง
(เมตร)

4

60

30

4

60

30

1

1200
1500

-

1
2

1200
1500

-

2

480

480

1

600

15

6

1200

-

6

1200

-

1200

-

8

1200

-

33

10

33

10

1

33

-

1

33

-

1

180

1

1

180

1

1

40

-

2

15

-

2

15

-

-

3

210

-

3

210

8

70
30

6751

126

70
8

4

1

2

1

28

6111

111

ภาพ 8 Flow Chart กระบวนการไหลงานของแผนกปลาทิพย์ (ก่อน-หลังปรับปรุง)
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ภาพ 9 ก่อนการปรับปรุงการลาเลียงเนื้อปลาทิพย์ลงเครื่องขึ้นรูปทิพย์

ภาพ 10 หลังการปรับปรุงการลาเลียงเนื้อปลาทิพย์ลงเครื่องขึ้นรูปทิพย์

ภาพ 11 กราฟแสดงอัตรากาลังการผลิตกิโลกรัมต่อชั่วโมงหลังปรับปรุง)
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ตารางที่ 5 แสดงอัตราการผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
อัตราการผลิต

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

ผลที่ได้รับ

กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ต้นทุนการผลิตบาทต่อกิโลกรัม
คิดเป็นเงิน

510.75
69.51
35,502.23

579.62
66.13
38,330.27

68.87
3.38
232.78

ผลหลังการปรับปรุง สามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ 68.87 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และลดต้นทุน
การผลิตได้ 3.38 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นเงิน 232.78 บาทต่อกิโลกรัม
ตาราง 6 ตารางบันทึกการ Reject จากเครื่องชั่งน้าหนักอัตโนมัติก่อน-หลังปรับปรุง
การปรับปรุง

จานวนแพ็คที่ผ่าน น้าหนักที่ได้ตาม
เครื่องทั้งหมด
มาตราฐาน

ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
ผลที่ได้รับ

197,358.80
244,730.00
47,371.20

ร้อยละ

น้าหนักที่ต่ากว่า
มาตราฐาน

ร้อยละ

น้าหนักมากกว่า
มาตราฐาน

ร้อยละ

52.02
78.23
26.21

12,007.20
10,303.13
1,704.07

6.08
4.21
1.87

82,684.20
42,974.59
39,709.61

41.90
17.56
24.34

102,667.40
191,452.28
88,784.88

ผลบันทึกการ Reject จากเครื่องชั่งน้าหนักอัตโนมัติหลังการปรับปรุง สามารถทาให้คุณภาพ
ด้านน้าหนักของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 78.23 มากกว่าก่อนปรับปรุง 26.21
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 75
6. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
เมื่อทาการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถลดเวลาสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้
และทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการผลิตปลาทิพย์ได้ซึ่งดูได้จากการคานวณก่อนและ
หลังการปรับปรุงดังตาราง 7 แสดงรายละเอียดก่อน และหลังการปรับปรุง
รายละเอียด

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

ผลที่ได้รับ

พนักงาน (คน)

30

28

2

ค่าแรงชั่วโมงเฉลี่ย (บาทต่อคน)

40.18

40.18

-

ผลิตปลาทิพย์เฉลี่ย (กิโลกรัมต่อชั่วโมง)

510.75

579.62

68.87

ค่าแรงการผลิตต่อกิโลกรัม (บาทต่อกิโลกรัม)

2.36

1.94

0.42

ต้นทุนการผลิต (บาทต่อกิโลกรัม)

69.51

66.13

3.38

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ (บาท)

-

93,350

93,350

จุดคุ้มทุน (;วัน)

-

4.48

4.48
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สรุปและอภิปรายผล
1.การปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบและเช็ดเกล็ดขนมปังที่ติดมากับกล่องปลาทิพย์ โดยใช้
แปรงปัดแทนพนักงาน และเพิ่มถาดรองรับเศษขนมปังทาให้สามารถลดพนักงานได้ 1 คน และลด
ขั้นตอนการทางานลงได้ 1 ขั้นตอน
2.การปรับปรุงขั้นตอนการลาเลียงเนื้อปลาทิพย์เข้าเครื่องขึ้นรูปปลาทิพย์ โดยปรับปรุงใช้
ระบบอัตโนมัติในการลาเลียงเนื้อปลาทิพย์เข้าเครื่องขึ้นรูปปลาทิพย์ทดแทนพนักงานจากเดิมโดยการ
เดินไปปิด-เปิดสวิทซ์ ทาให้สามารถลดพนักงานได้ 1 คน และลดขั้นตอนการทางานลงได้ 1 ขั้นตอน
ภาพรวมส่งผลให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้ น1.08 เปอร์เซ็นต์ หรือ 15,531.20 กิโลกรัมต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงลดลง 361,022.19 บาทต่อเดือน ต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยลดลง 8.77 บาทต่อกิโลกรัม
จานวนชั่วโมงล่วงเวลาลดลง 285.24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงล่วงเวลาลดลง 17,191.30 บาทต่อ
เดือน ต้นทุนค่าแรงล่วงเวลาเฉลี่ยลดลง 0.21 บาทต่อกิโลกรัม สามารถลดต้นทุนการผลิต ลง 3.38
บาทต่อกิโลกรัม และสามารถทาให้น้าหนักของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 26.21
เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ 93,350 บาท และจุดคุ้มทุน 4.48 วัน

ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยสาคัญในการนาเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาใช้ได้อย่างประสบผลสาเร็จ สิ่ง
สาคัญประการแรก คือผู้บริหารต้องเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานทุกระดับ และสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้บริหารต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะ
เป็นเทคนิคใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคน การสนับสนุนในเรื่องการลงทุน ไม่ต่อต้านกับ
วิธีการใหม่ที่บางครั้งการเริ่มต้นอาจจะทาให้เกิดการลงทุนสูง แต่ในระยะเวลายาวอาจจะทาให้องค์กร
มีผลกาไรมากขึ้น ประการที่สองตัวพนักงานต้องไม่มีการต่อต้านในการปรับปรุงวิธีการทางานและต้อง
ยอมรับวิธีการทางานแบบใหม่ ยอมรับในการเพิ่มความรู้ การอบรมดังนั้น องค์กรจาเป็นต้องช่วยให้
ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับ
องค์กรเองได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายผลิต คุณอรุณศรี วรรณรัตน์ และคุณจรัญ หวังจิ,
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้า จากัด จังหวัดสงขลา ซึ่งคอยให้ข้อมูล และคาปรึกษา
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กลุ่ ม เบเกอรี่ ข องร้ า นสะดวก (2558) ซื้ อ วารสารวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2558.
สุวิชาญ เตียวสกุล การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็น สงขลา
2556
สานักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่
42/2559,Volume 42/2016)
การศึกษาการทางาน (Work Study) การศึกษาวิธีการทางาน (Method Study)และการศึกษาเวลา
(Time Study) WWW.research-system.siam.edu 28 กรกฎาคม 2560 .
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การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ
สาหรับงานหัตถกรรมเครื่องทองลงหินอย่างยัง่ ยืนโดยวิธีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRODUCT DESIGN AND MOLD
MANUFACTURING PROCESS FOR BRONZE CRAFT BY A PARTICIPATORY
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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำกหัตถกรรมเครื่อง
ทองลงหินให้มีควำมสวยงำมและเหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด เพื่อพัฒนำและสร้ำงแม่พิมพ์
ต้นแบบสำหรับ งำนหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน เพื่อประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและหำประสิทธิภำพของแม่พิมพ์ต้นแบบสำหรับงำนหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
วิธีกำรวิจัย คณะผู้วิจัยได้สำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน ร่วมเสนอแนวคิดและคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทำกำรวำดแบบร่ำง ออกแบบลำยเส้นและออกแบบรูปทรง 3 มิติ เขียนโปรแกรม
เส้นทำงเดินของมีดกัด และผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี แล้วนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไป
ประเมินควำมพึงพอใจและกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์ เริ่มจำกกำรออกแบบชิ้นงำน 3 มิติ
นำแบบที่ได้ไปออกแบบแม่พิมพ์ เขียนโปรแกรมเส้นทำงเดินของมีดกัดและทำกำรผลิตแม่พิมพ์โดยใช้
เครื่องจักรซีเอ็นซี หำประสิทธิภำพของแม่พิมพ์ โดยหำค่ำเฉลี่ยจำกกำรวัดขนำดของชิ้นงำนหลังจำก
ปั้มขึ้นรูปและเปรียบเทียบกับกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์แบบเดิม โดยกลุ่มตัวอย่ำงประเมินควำมพึง
พอใจได้แก่ กลุ่มลูกค้ำที่มำติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ข องชุมชน 15 คนและผู้ผลิตในชุมชน 15 คน ด้วย
เครื่องมือแบบสอบถำมและนำข้อมูลที่ได้มำทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มตัวอย่ำง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี และกำรหำประสิทธิภำพ
ของแม่พิมพ์พบว่ำ ผลกำรประเมินค่ำเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ประเมินมำตรฐำนของชุมชนและลูกค้ำที่ยอมรับ
ได้ ส่วนกำรเปรียบเทียบกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์แบบเดิมใช้เวลำต่ำงจำกกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์ที่
พัฒนำขึ้นมำใหม่ 1561 นำทีหรือ 26 ชั่วโมง ลดระยะเวลำในกำรผลิตแม่พิมพ์ร้อยละ 88.4
คาสาคัญ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ , กระบวนกำรแม่พิมพ์ , หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน , วิธีปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม
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Abstract
The purpose of this research paper consist of, To design and develop the
prototype product of bronze craft to be beautiful and meet with the market’s
requirement, To develop and create the mold for bronze craft product, To evaluate
the satisfaction towards the prototype product design and the efficiency of the mold
for bronze craft product. Research method; the researcher team explored the
problem and requirement of the community, suggestion the concept and choosing
the prototype product, sketch drawing, lined pattern and 3D design, CNC machine
tool path programming and manufacturing of the prototype product by CNC
machine, then taking the prototype product to evaluate the satisfaction and develop
the mold manufacturing process. Starting with 3D model design, mold creation, CNC
machine tool path programming and manufacturing of the prototype product by CNC
machine. After that, evaluate the efficiency of the mold by measuring the average
size of the product after molding and compare with the original manufacturing
process. Group sample study is 15 clients and 15 producers in the community by
using the questionnaire to analyze the data and determine the efficiency. The
research result showed that the average satisfaction of prototype product was at
good level, and the result of efficiency evaluation showed that the average could be
acceptable and passed standard of community and clients. The comparison of
original mold manufacturing processes is different from the developed mold
manufacturing process for 1561 minutes or 26 hours, reducing the process time by
88.4%.
Keywords: Product Design, Mold Manufacturing Process, Bronze Craft, Participatory
บทนา
เครื่ อ งทองลงหิ น มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ ำ งในสมั ย โบรำณว่ ำ เครื่ อ งม้ ำ ล่ อ เอกสำรเก่ ำ ใน
ประวัติศำสตร์จะพบว่ำ มีกำรใช้คำว่ำ “ม้ำฬ่อ” จำกหลักฐำนทำงศิลปวัตถุตำมแหล่งที่อยู่อำศัยของ
มนุษย์ก่อนประวัติศำสตร์ในประเทศไทยประมำณ 2,500 – 3,500 ปี ต่อเนื่องมำจำกยุคทองแดง ซึ่งมี
อำยุประมำณ 3,500 – 5,000 ปี ประเทศไทยรู้จักทองสัมฤทธิ์ หรือทองลงหินมำช้ำนำน โดยสังเกตได้
จำกพระพุทธรูปและศิลปะวิทยำกำรอันเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆ เหล่ำนี้ ได้สร้ำงขึ้นมำตั้งแต่สมัยเชียง
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แสนและสุโขทัย ซึ่งประเทศไทยกำลังรุ่งเรืองด้วยช่ำงฝีมือหลำยแขนง จึงมีกำรซื้อโล่โก๊ะหรือทองม้ำ
ฬ่อจำกจีนมำหลอมทำเป็น ขันน้ำ พำนรอง และเครื่องดนตรีไทย ตลอดจนได้หล่อเป็นพระพุทธรูป ลำ
กล้องปืน ซึ่งประเทศไทยเรำเรียกงำนหัตถกรรมอันทรงคุณค่ำเหล่ำนี้ว่ำ “ทองลงหิน” นั่นเอง
วิสำหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่ 9/10 ซอยพหลโยธิน 47
ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 ก่อตั้งโดยนำยสมคิด ด้วงเงิน
เมื่อปี พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน เพื่อต้องกำรให้งำน
หัตถกรรมประเภทนี้ เกิดควำมเข้มแข็งสำมำรถต่อรองรำคำกับพ่อค้ำคนกลำงได้และในปัจจุบันมี
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ เช่ น ส ำนั ก งำนเขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหำนคร มำให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ตลอดจน
ภำคเอกชนได้เห็นควำมสำคัญในกำรสนับสนุน เพื่อเป็นกำรรักษำหัตถกรรมเครื่องทองลงหินให้คงอยู่
และเพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกจัดแสดงและจำหน่ำยในงำนต่ำงๆ
ปั จ จุ บั น พบว่ำวิส ำหกิจ ชุมชนศูนย์หั ตถกรรมเครื่ องทองลงหิ น ประสบปัญหำในด้ำนกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ปัญหำ
ด้ำนแรงงำน ต้นทุนกำรผลิตสูง กระบวนกำรผลิตหลำยขั้นตอน อีกทั้งกระบวนกำรผลิตของชุมชนยัง
ใช้รูปแบบเดิม จึงทำให้ผู้ผลิตมีจำนวนลดลง เนื่องจำกต้องใช้ควำมชำนำญในกำรทำหัตถกรรมเครื่อง
ทองลงหิน จำกกำรส ำรวจพบว่ำปัจจุบันมีผู้ผ ลิตเหลือเพียง 2 ครอบครัว ขำดกำรสื บทอดงำน
หัตถกรรมจำกคนรุ่นหลัง และที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของงำนหัตถกรรมเครื่องทองลงหินคือแม่พิมพ์
ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต เมื่อมีกำรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำกลูกค้ำ ชุมชนจะทำแม่พิมพ์เพื่อใช้สำหรับปั้ม
ลวดลำยบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งแม่พิมพ์ที่ใช้ปั้มลวดลำยจะไปจ้ำงนำยเสวียงในกำรแกะลวดลำยตำมแบบ ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลำนำนสำเหตุเพรำะนำยเสวียงมีอำยุ 78 ปี จำกกำรลงพื้นที่สอบถำมอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรพบว่ำไม่สำมำรถผลิตแม่พิมพ์ได้แล้ว เนื่องจำกนำยเสวียงมีอำยุมำกและคนในครอบครัวไม่
อยำกให้ทำ สำเหตุมำจำกปัญหำด้ำนสุขภำพและสำยตำ จึงทำให้ชุมชนต้องใช้แม่พิมพ์ที่เคยผลิตไว้มำ
ทำกำรผลิ ตสิ น ค้ำ เวลำลู กค้ำมำสั่ งผลิ ตชิ้นงำนจำนวนมำกทำงชุมชนก็ไม่ส ำมำรถทำกำรผลิ ตได้
เนื่องจำกคนผลิตมีอำยุมำก และที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของชุ มชนไม่มีกำรพัฒนำรูปแบบของผลิตภัณฑ์
เมื่อลูกค้ำต้องกำรผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ต้องใช้ต้นทุนสูงและไม่สำมำรถทำต้นแบบให้ลูกค้ำดูได้ทำให้
ชุมชนต้องปฏิเสธกำรสั่งซื้อจำกลูกค้ำ จึงทำให้ชุมชนขำดรำยได้และลดจำนวนลูกค้ำที่สั่งผลิตงำน
หัตถกรรมเครื่องทองลงหินของชุมชน
จำกปัญหำและควำมสำคัญดังกล่ำวคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่ำควรอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นอัน
ทรงคุณค่ำไว้ไม่ให้สูญหำยไปและควรมีผู้สืบทอดจำกคนรุ่นหลัง โดยกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยในกำรออกแบบเข้ ำ มำช่ ว ยในกำรออกแบบผลิต ภ ัณ ฑ ์ ต ้น แบบ ออกแบบแม่ พิ ม พ์ และใช้
เทคโนโลยีเ ครื่ อ งจ ัก รซีเ อ็น ซี เ ข้ ำ มำช่ ว ยในกำร ผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ต้นแบบและกระบวนกำรผลิ ต
แม่พิมพ์ เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ สู่ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภค ชุมชนสำมำรถผลิต
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แม่พิมพ์ได้ร วดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ได้ชิ้นงำนที่มีคุณภำพ ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังว่ำ หำกโครงกำรวิจัย
ฉบับนี้สำเร็จ จะเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับชุมชน อีกทั้งเป็นกำรเพิ่มรำยได้แก่ชุมชน
ให ้ส ำมำรถยกระดั บ ฐำนะควำมเป็ น อยู ่ข องคนในชุ ม ชนให้ ด ีขึ้ น รวมถึ ง เป็ น กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ ของ
ผลิตภัณฑ์ในกำรพัฒนำต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและทำให้มีคนรุ่นหลังสืบทอดงำนหัตถกรรมท้องถิ่น
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกหัตถกรรมเครื่องทองลงหินให้มีควำมสวยงำมและ
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด
2.เพื่อพัฒนำและสร้ำงแม่พิมพ์ต้นแบบสำหรับงำนหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
3.เพื่อประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบและหำประสิทธิภำพของแม่พิมพ์ที่
พัฒนำ
ขอบเขตการวิจัย
กำรพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับงำนหัตถกรรมเครื่องทองลงหินอย่ำงยั่งยืนโดยวิธี
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตกำรวิจัยดังนี้
1.ออกแบบและพัฒนำผลิ ตภัณฑ์รูปแบบใหม่สำหรับงำนหัตถกรรมเครื่องทองลงหินที่มีอัต
ลักษณ์ของชุมชนประดิษฐ์โทรกำร โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยในกำรออกแบบและผลิตต้นแบบโดย
ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรซีเอ็นซี ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนำเป็นต้นแบบ ได้แก่ ช้อนคำว ส้อมคำว ทัพพี ที่
เปิดขวด มีดหั่นสเต็ก ส้อมจิ้มผลไม้ ช้อนกำแฟ และลวดลำยบนผลิตภัณฑ์ คือ ตัวละครจำกเรื่อง
รำมเกียรติ์
2.พัฒนำและสร้ำงแม่พิมพ์ต้นแบบสำหรับหัตถกรรมเครื่องทองลงหินของชุมชนประดิษฐ์โทร
กำร โดยกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยในกำรออกแบบแม่พิมพ์ รวมถึงผลิตแม่พิมพ์โดยใช้
เทคโนโลยีเครื่ องจักรซีเอ็นซี ซึ่งแม่พิมพ์ต้นแบบที่ใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำคือแม่พิมพ์ช้อนชำ
เท่ำนั้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกร คือ ผู้ที่ให้ข้อมูลด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตงำนหัตถกรรมเครื่องทองลง
หิน ได้แก่ ประธำนวิสำหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมทองลงหิน สมำชิกกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ให้ข้อมูลด้ำนกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นหลังที่ร่วมสืบทอดงำนหัตถกรรมท้องถิ่น
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กลุ่มตัวอย่ำง คือ กลุ่มลูกค้ำที่มำติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องทองลงหิน จำนวน 15 คนและผู้ที่
เคยผลิตเครื่องทองลงหินและผู้กำลังผลิตในปั จจุบัน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อประเมิน
ควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนำขึ้นมำใหม่ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง
(พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง.2550 : 125)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์
ต้นแบบจำกหัตถกรรมเครื่องทองลงหินอย่ำงยั่งยืนโดยวิธีปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยดังนี้
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของชุมชนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยใช้แบบสอบถำมที่
ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมำและมีกำรตรวจสอบจำกผู้ทรงคุณวุฒิ และทำกำรแก้ไขข้อเสนอแนะตำมผู้ทรงคุณวุฒิ
ลักษณะของแบบสอบถำมในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 ตอนซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถำนะภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่เพศ อำยุ
กำรศึกษำ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ทองลง
หินโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในกำรออกแบบ จำนวน 3 ด้ำนได้แก่ 1.ด้ำนกำยภำพ 2.ด้ำนกำรใช้งำน 3.
ด้ำนกำรออกแบบลวดลำย และตอนท้ำยของแบบสอบถำมปลำยเปิด และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบสำหรับงำนหัตถกรรม
เครื่องทองลงหินอย่ำงยั่งยืนโดยวิธีปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้กำหนดวิธีกำรดำเนินงำน
วิจัยดังนี้
1.ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
2.ลงพื้นที่ชมุ ชน สำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของกลุม่ หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
3.ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำกหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
4.พัฒนำและสร้ำงแม่พิมพ์ตน้ แบบสำหรับหัตถกรรมเครือ่ งทองลงหิน
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5.ประเมินควำมพึงพอใจที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและ
หำประสิทธิภำพของแม่พิมพ์ที่พัฒนำ

6.สรุปผลกำรวิจัย

ภำพที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนและวิธีดำเนินงำนวิจัย

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
จำกกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องทองลงหินพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำรเช่น มีดคำว ช้อนและส้อมคำว ช้อนและส้อมหวำน ช้อนซุป มีดหั่นสเต็ก และ
ยังมีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเช่น กำไลข้อมูล พวงกุญแจ ที่คั่นหนังสือ ที่เปิดขวด ดังแสดงในภำพที่ 2

ภำพที่ 2 ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
2.ลงพื้นที่ชุมชน สารวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
คณะผู้ วิ จั ย ลงพื้น ที่ชุ มชนประดิษ ฐ์ โ ทรกำรเพื่อ ส ำรวจปัญ หำและควำมต้องกำรของกลุ่ ม
วิสำหกิจชุมชน จัดเวทีร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2560 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 20
คน จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำของชุมชนพบว่ำ ด้ำนจุดแข็งของผลิตภัณฑ์นั้นยังเป็นที่ต้องกำรของกลุ่ม
ผู้บริโภค อีกทั้งยังมีควำมสวยงำมและโดดเด่น เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับห้ำดำว
ของเขตจตุจักรและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับของต่ำงประเทศ ด้ำนจุดอ่อนพบว่ำขำดคนผลิต ขำด
กำรสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกรุ่นสู่รุ่น ขำดกำรนำเทคโนโลยีเข้ำไปช่วยในด้ำนกำรออกแบบและ
กระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ แต่ยังพบว่ำมีโอกำสในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพรำะ
ปัจจุบันมีหน่วยงำนทั้งทำงสำนักงำนเขต และหน่วยงำนกำรศึกษำเข้ำไปช่วยในกระบวนกำรต่ำงๆ
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รวมถึงทำงด้ำนสื่อต่ำงๆเข้ำไปทำสำรคดี ภูมิปัญญำท้องถิ่น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีกำรเผยแพร่มำกขึ้น
และมีกำรสั่งซื้อเพิ่มมำกขึ้น แต่ยังมีอุปสรรคที่สำคัญคือด้ำนควำมนิยมของคนในประเทศ รวมถึงมี
คู่แข่งของผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำรมำกขึ้น จำกเหตุผลดังกล่ำวคณะผู้วิจัยได้เสนอกำรนำเทคโนโลยีเข้ำ
มำช่วยในกระบวนกำรผลิ ตงำนหัตถกรรมเครื่องทองลงหินคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในกำร
ออกแบบและผลิตเพื่อออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่และผลิตต้นแบบโดยใช้เครื่องจั กร
ซีเอ็นซี อีกทั้งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแม่พิมพ์และใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีช่วยในกำรผลิต
แม่พิมพ์ให้กับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวและทดแทนกำรผลิตแม่พิมพ์จำกนำยเสวียงและสืบทอด
งำนหัตถกรรมให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ดังแสดงในภำพที่ 3

ภำพที่ 3 แสดงกำรลงพื้นที่ชุมชน สำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
3.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน โดยคณะผู้วิจัย
และชุมชนร่วมกันพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยร่วมกันเสนอแนวคิดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จำกนั้ น น ำแบบร่ ำ งที่ ไ ด้ จ ำกกำรคั ด เลื อ กมำวำดแบบร่ ำ งและวำดแบบลำยเส้ น โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรวำดแบบและทำกำรออกแบบเป็นแบบรูปทรงสำมมิติ ทำกำรเขียนโปรแกรม
เส้ นทำงเดินของมีดกัดและดำเนิ น กำรทดลองผลิ ตชิ้นงำนต้นแบบโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี จนได้
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สมบูรณ์ นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปประเมินควำมพึงพอใจ
4.พัฒนาและสร้ า งแม่พิมพ์ต้น แบบสาหรั บหัตถกรรมเครื่ องทองลงหิน คณะผู้วิจัยและ
ชุมชนได้นำเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอยในกำรออกแบบรูปทรง 3 มิติจำกผลิตภัณฑ์เดิม จำกนั้นนำ
รูปแบบ 3 มิติที่ได้ไปออกแบบแม่พิมพ์ สำหรับทำกำรแยกแม่พิมพ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แม่พิมพ์
ส่วนบนและแม่พิมพ์ส่วนล่ำง แล้วนำแม่พิมพ์ที่ได้มำเขียนโปรแกรมเส้นทำงเดินของมีดกัดและทดลอง
ผลิตแม่พิมพ์โดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีจนได้แม่พิมพ์ช้อนชำที่สมบูรณ์ จำกนั้นนำแม่พิมพ์ที่พัฒนำไป
ทดลองปั้มขึ้นรูปช้อนชำ แล้วนำชิ้นงำนที่ได้ไปหำประสิทธิภำพของแม่พิมพ์ที่พัฒนำ
5.ประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้น แบบและหาประสิทธิ ภาพของแม่พิมพ์ที่
พัฒนา โดยคณะผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถำมประเมินควำมพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลคือ

197

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

แบบสอบถำม โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรผลิตเครื่องทองลงหินจำนวน 15 ชุดและ
ลูกค้ำที่มำติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องทองลงหินจำนวน 15 ชุด รวมทั้งหมด จำนวน 30 ชุด โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้ำนได้แก่ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนกำรใช้งำน ด้ำนกำรออกแบบลวดลำย นำข้อมูลที่ได้มำ
วิเครำะห์เพื่อได้ผลประเมินควำมพึงพอใจและกำรหำประสิทธิภำพของแม่พิมพ์ โดยหำค่ำเฉลี่ยควำม
คำดเคลื่อนของช้อนชำที่ได้จำกกำรปั้มขึ้นรูป วิธีกำรคือวัดขนำดของชิ้นงำนช้อนชำ 3 ตำแหน่ง ได้แก่
ตำแหน่งที่ 1 (ใบช้อน) มีขนำดเท่ำกับ 32 มิลลิเมตร ตำแหน่งที่ 2 (คอช้อน) มีขนำดเท่ำกับ 8
มิลลิเมตร และตำแหน่งที่ 3 (ปลำยด้ำมช้อน) มีขนำด 18 มิลลิเมตร ซึ่งมำตรฐำนของชุมชนและลูกค้ำ
ที่ยอมรับได้ไม่เกินค่ำ (10 ± 1) มิลลิเมตร โดยมีค่ำระหว่ำงไม่เกิน 9-11 มิลลิเมตร นำข้อมูลที่ได้มำ
วิเครำะห์และเปรียบเทียบกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์แบบเดิมกับแม่พิมพ์ที่พัฒนำ
6. สรุปผลการวิจัย นำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ประเมินควำมพึงพอใจและผลกำรวิเครำะห์
หำประสิทธิภำพของแม่พิมพ์ที่พัฒนำมำสรุปผลกำรวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัย
กำรพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบสำหรับงำนหัตถกรรม
เครื่องทองลงหินอย่ำงยั่งยืนโดยวิธีปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้ดำเนินงำนและวิเครำะห์
ข้อมูลจำกกำรศึกษำ โดยกำรดำเนินงำนวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้ำงต้น ตำมกำรวิเครำะห์ผล
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดังนี้
1.ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมเครื่องทองลงหินให้มีความสวยงามและ
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ซึ่งมีผลกำรวิจัยดังนี้
1.1 ผลการร่วมเสนอแนวคิดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จำกกำรร่ ว มเสนอแนวคิ ด และคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบพบว่ ำ ผลจำกที่ ป ระชุ ม เลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในกำรพัฒนำคือ ช้อนคำว ส้อมคำว ส้อมจิ้มผลไม้ ช้อนกำแฟ มีดสเต็ก ทัพพีและที่
เปิดขวด โดยใช้ตัวละครจำกเรื่องรำมเกียรติ์ ซึ่งตัวละครที่นำมำใช้ในกำรออกแบบคือ พระรำม พระ
ลักษณ์ นำงสีดำ ยักษ์ ทศกัณฑ์ หนุมำน อีกทั้งที่ประชุมยั งเสนอแนวคิดลวดลำยบนผลิตภัณฑ์ควรให้
เห็นลวดลำยที่ชัดเจนและนำลวดลำยไทยเข้ำมำใส่บนผลิตภัณฑ์ซึ่งลวดลำยที่นำมำใส่ควรบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย

1.2 ผลการวาดแบบร่างของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จำกนั้ น คณะผู้ วิ จั ย ได้ ท ำกำรร่ ำ งแบบลงบนกระดำษและก ำหนดต ำแหน่ ง ในกำรจั ด วำง
ลวดลำยเกี่ยวกับตัวละครรำมเกียรติ์ลงบนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งผลจำกกำรวำดแบบร่ำงของผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ แสดงในภำพที่ 4
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ภำพที่ 4 แสดงผลกำรวำดแบบร่ำงของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
1.3 ผลออกแบบลายเส้นของผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
คณะผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD และ
โปรแกรม Art CAM ทำกำรออกแบบลำยเส้นของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั้ง 7 ชิ้นงำน รวมถึงออกแบบ
ลำยเส้นตัวละครที่นำมำวำงบนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยนำแบบร่ำงที่เขียนไว้มำทำกำรลำกเส้นตำม
แบบและปรับแก้ไขขนำดแบบที่ได้ให้สมบูรณ์ ซึ่งผลจำกกำรออกแบบลำยเส้นของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ดังแสดงในภำพที่ 5

ภำพที่ 5 แสดงผลกำรออกแบบลำยเส้นของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
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1.4 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสามมิติสาหรับงานหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
ทำงคณะผู้วิจัยได้ทำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำมมิติโดยใช้โปรแกรม Unigraphics
Nx 6.0 และ โปรแกรม Art CAM จำกนั้นทำกำรสร้ำงพื้นผิวของชิ้นงำน ทำกำรรวมแบบจำลองพื้นผิว
เข้ำด้วยกัน เพื่อให้เห็นขนำดและรูปทรงของผลิตภัณฑ์ จำกนั้นออกแบบลวดลำยมำวำงบนผลิตภัณฑ์
ตำมที่ได้ร่ำงแบบไว้ ซึ่งผลจำกกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำมมิติ ดังแสดงในภำพที่ 6

ภำพที่ 6 แสดงผลกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำมมิติสำหรับงำนหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน
1.5 ผลการเขียนโปรแกรมเส้นทางเดินของมีดกัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
(CAM)
ขั้นตอนต่อไปทำงคณะผู้วิจัย นำแบบชิ้นงำนสำมมิติที่ได้จำกกำรออกแบบ มำทำกำรเขียน
โปรแกรมเส้ น ทำงเดิ น ของมี ด กั ด และสร้ ำ งล ำดั บ ขั้ น ตอนกำรท ำงำนของโปรแกรม ก ำหนด
ค่ำพำรำมิเตอร์ที่ใช้ในงำนกัด จำกนั้นทำกำรแปลงเส้นทำงเดินของมีดกัดเป็นโปรแกรมเอ็นซี ซึ่งผล
จำกกำรเขียนโปรแกรมเส้นทำงเดินของมีดกัด ดังแสดงในภำพที่ 7
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ภำพที่ 7 แสดงผลกำรเขียนโปรแกรมเส้นทำงเดินของมีดกัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรผลิต (CAM)
1.6 ผลการทดลองผลิตและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี
หลังจำกทำกำรออกแบบชิ้นงำนสำมมิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรม
เส้นทำงเดินของมีดกัดชิ้นงำน ขั้นตอนถัดไปทำงคณะผู้วิจัยและชุมชนประดิษฐ์โทรกำรได้ทำกำรผลิต
ต้นแบบที่พัฒนำขึ้นโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี ดังแสดงในภำพที่ 8

ภำพที่ 8 แสดงผลกำรทดลองผลิตและสร้ำงต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี
2. ผลการพัฒนาและสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบสาหรับหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ซึ่งมีผลกำรวิจัยดังนี้
2.1 ผลศึกษาการผลิตแม่พิมพ์แบบดั้งเดิม
จำกกำรศึกษำกำรผลิตแม่พิมพ์แบบดั้งเดิมพบว่ำปัจจุบันคนผลิตแม่พิมพ์เหลือเพียงคนเดียว
คือนำยเสวียง และมีอำยุ 78 ปี ปัจจุบันได้เลิกผลิตแม่พิมพ์แล้ว เนื่องจำกมีอำยุมำกรวมถึงไม่มีกำร
ผลิ ตสิ นค้ำแบบใหม่จ ำกชุมชนประดิษฐ์ โทรกำรและครอบครัว ไม่อยำกให้ ทำเนื่องจำกปัญหำด้ำน
สุขภำพและสำยตำ จำกนั้นคณะผู้วิจัยได้สอบถำมนำยเสวียงในกำรผลิตแม่พิมพ์ช้อนชำ เมื่อชุมชนมำ
สั่งผลิตแม่พิมพ์ ชุมชนได้จัดเตรียมเหล็กและมีแบบรูปทรงของชิ้นงำน นำยเสวียงนำเหล็กที่ได้มำทำ
กำรร่ำงแบบโดยใช้เวลำ 120 นำที ทำกำรแกะเหล็กโดยใช้วิธีกำรแกะแบบหยำบเพื่อลดเนื้อเหล็ กออก
ให้มำกที่สุดโดยใช้ตะไบมำเจียรให้มีคมตัดและนำไปขุดเนื้อเหล็กออก กำรแกะหยำบใช้เวลำ 360 นำที
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ขั้นตอนต่อไปคือกำรแกะแม่พิมพ์แบบกึ่งละเอียด ซึ่งขั้นตอนนี้นำยเสวียงกล่ำวว่ำ นำตะไบมำลับให้คม
และลดคมตัดให้เล็กลง เพื่อเก็บผิวงำนให้ละเอียดกว่ำเดิม โดยใช้เวลำในกำรแกะกึ่งละเอียด 480 นำที
ขั้นตอนสุดท้ำยคือกำรเก็บละเอียดผิวงำน โดยขั้นตอนนี้นำยเสวียงกล่ำวว่ำเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลำนำน
ที่สุ ดเพรำะต้องกำรควำมละเอียดและผิ วของชิ้นงำนต้องมีควำมคมชัดเมื่อปั๊มขึ้นรูปลวดลำยของ
ชิ้นงำนเพรำะถ้ำผิวงำนไม่ได้จะทำให้ขนำดผิดจำกแบบ โดยใช้เวลำในกำรแกะแบบละเอียด 720 นำที
ดังแสดงในภำพที่ 9

ภำพที่ 9 ผลกำรศึกษำกำรผลิตแม่พิมพ์แบบดั้งเดิม
2.2 ผลการออกแบบชิ้นงานทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอย
จำกที่ประชุมร่วมกับชุมชนประดิษฐ์โทรกำรจึงได้เสนอแนวคิดร่วมกันเพื่อแก้ปัญหำในกำร
ผลิตแม่พิมพ์ โดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีเข้ำมำช่วยในกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์ โดยที่ประชุมได้ทำกำร
คัดเลื อกแม่พิมพ์ที่ใช้ในกำรปั๊ มชิ้น งำนคือแม่พิมพ์ช้อนชำ จำกนั้นทำงคณะผู้ วิจัยและชุมชนได้นำ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ช้อนชำไปแสกนโดยใช้เครื่องแสกนแบบสำมมิติเพื่อออกแบบชิ้นงำนที่ใช้ในกำร
ทดสอบ ดังแสดงในภำพที่ 10

ภำพ
ที่ 10 แสดงผลกำรออกแบบชิ้นงำนทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอย
2.3 ผลการออกแบบแม่พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
หลังจำกได้แบบรูปทรงสำมมิติของช้อนชำขั้นตอนต่อไป คือกระบวนกำรออกแบบแม่พิมพ์
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ซึ่งทำงคณะผู้วิจัยได้ดำเนินกำรออกแบบ โดยเริ่มจำกนำไฟล์ของ
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แบบช้อนชำที่ได้จำกกำรออกแบบทำกำรตรวจสอบชิ้นงำนเพื่อหำควำมลำดเอียง กำหนดค่ำกำรหดตัว
ของชิ้นงำนและสร้ ำงพื้นผิวในกำรแบ่งเส้นเปิดแม่พิมพ์ ขั้นตอนต่อไปทำกำรแยกส่วนของแม่พิมพ์
ออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนบนและส่วนล่ำง ดังแสดงในภำพที่ 11

ภำพที่ 11 แสดงผลกำรออกแบบแม่พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
2.4 ผลการเขียนโปรแกรมเส้นทางเดินของมีดกัดสาหรับผลิตแม่พิมพ์
คณะผู้วิจัยได้ทำกำรเขียนโปรแกรมเส้นทำงเดินของมีดกัดสำหรับใช้ในกำรผลิตแม่พิมพ์ โดย
กำรนำไฟล์ของแม่พิมพ์ที่ได้จำกกำรออกแบบ มำเขียนโปรแกรมตำมลำดับกำรทำงำน โดยเริ่มจำกกำร
กำหนดจุดศูนย์กลำงของชิ้นงำน กำรกำหนดขนำดของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต กำรกำหนดมีดกัดที่ใช้
กำรกำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆที่ใช้ในกำรกัด หลังจำกนั้นเป็นกำรกำหนดรูปแบบเส้นทำงเดินของมีด
ตัดและลำดับขั้นตอนกำรทำงำน จำกนั้นทำกำรตรวจสอบกำรทำงำนของโปรแกรมโดยกำรจำลองกำร
กัดเส้ น ทำงเดิน ของมีด ทำกำรแปลงข้อมู ล จำกโปรแกรมให้ เป็นค ำสั่ งที่ ใช้ส ำหรับควบคุม สั่ งงำน
เครื่องจักรซีเอ็นซี ดังแสดงในภำพที่ 12

ภำพที่ 12 แสดงผลกำรเขียนโปรแกรมเส้นทำงเดินของมีดกัดสำหรับผลิตแม่พิมพ์
2.5 ผลการทดลองผลิตแม่พิมพ์โดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี
คณะผู้วิจัยได้ทำกำรทดลองผลิตแม่พิมพ์ โดยเริ่มจำกกำรเตรียมวัตถุดิบ กำรเตรียมเครื่องมือ
และดอกกั ด กำรทดสอบควำมถู ก ต้ อ งของโปรแกรมที่ ท ำไว้ จำกนั้ น ท ำกำรผลิ ต แม่ พิ ม พ์ โ ดยใช้
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี ซึ่งผลจำกกำรทดลองผลิตแม่พิมพ์ ดังแสดงในภำพที่ 13
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ภำพที่ 13 ทดลองผลิตแม่พิมพ์โดยใช้เครื่องกัดซีเอ็นซี
2.6 ผลการทดสอบปั้มชิ้นงานโดยใช้แม่พิมพ์ที่พัฒนา
หลังจำกผลิตแม่พิมพ์ช้อนชำโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีเสร็จสมบูรณ์ ทำงคณะผู้วิจัยและชุมชน
ได้ทำกำรทดสอบปั้มชิ้นงำนช้อนชำโดยใช้แม่พิมพ์เหล็ก ที่พัฒนำขึ้นมำใหม่ ซึ่งผลจำกกำรทดสอบปั้ม
ชิ้นงำนโดยใช้แม่พิมพ์ที่พัฒนำ ดังแสดงในภำพที่ 14

ภำพที่ 14 ทดสอบปั้มชิ้นงำนโดยใช้แม่พิมพ์ที่พัฒนำ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบและหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ที่
พัฒนา
3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ ช้อนคำว ส้อมคำว
ส้อมจิ้มผลไม้ ช้อนกำแฟ ทัพพี ที่เปิดขวดและมีดหั่นสเต็ก โดยคณะผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถำม แก่
ผู้ผลิตเครื่องทองลงหิน 15 ชุดและลูกค้ำที่มำติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องทองลงหิน 15 ชุด รวมทั้งหมด
30 ชุด โดยสอบถำมควำมพึงพอใจทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ 1.ด้ำนกำยภำพ 2.ด้ำนกำรใช้งำน 3.ด้ำนกำร
ออกแบบลวดลำย สรุปผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบช้อนคำว ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.21 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.52 ระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบส้อมคำว ทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.60
ระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบช้อนกำแฟ ทั้ง
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3 ด้ำนพบว่ำค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.59 ระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี
ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบทัพพี ทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21 ค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.59 ระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีดหั่นสเต็ก ทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.23 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.60
ระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบส้อมจิ้มผลไม้
ทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.33 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.62 ระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ
ดี ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เปิดขวด ทั้ง 3 ด้ำนพบว่ำค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.33
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.73 ระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี
3.2 ผลการหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ที่พัฒนา
ตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรหำค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลิตภัณฑ์ช้อนชำ
ลำดับ ตำแหน่งวัดที่ 1 (ใบช้อน)
ตำแหน่งวัดที่ 2 (คอช้อน)
ที่ ขนำดที่วัดได้ ควำมคลำด ขนำดที่วัดได้ ควำมคลำด
(มม.)
เคลื่อน
(มม.)
เคลื่อน
1
31.89
0.11
7.96
0.04
2
31.79
0.21
7.84
0.16
3
31.86
0.14
7.72
0.28
4
31.84
0.16
7.73
0.27
5
31.73
0.27
7.91
0.09
6
31.79
0.21
7.84
0.16
7
31.89
0.11
7.96
0.04
8
31.73
0.27
7.91
0.09
9
31.84
0.16
7.73
0.27
10
31.86
0.14
7.72
0.28
ค่ำเฉลี่ย
0.178
ค่ำเฉลี่ย
0.168
ควำมคลำด
ควำมคลำด
เคลื่อน
เคลื่อน
ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน

ตำแหน่งวัดที่ 3 (ด้ำมช้อน)
ขนำดที่วัดได้ ควำมคลำด
(มม.)
เคลื่อน
17.98
0.02
17.78
0.22
17.87
0.13
17.96
0.04
17.95
0.05
17.78
0.22
17.98
0.02
17.95
0.05
17.96
0.04
17.87
0.13
ค่ำเฉลี่ย
0.092
ควำมคลำด
เคลื่อน
ผ่าน
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จำกตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรหำค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลิตภัณฑ์ช้อนชำพบว่ำชิ้นงำนชิ้นที่
1-10 ค่ำเฉลี่ยของควำมคำดเคลื่อน ตำแหน่งวัดที่ 1 (ใบช้อน) มีค่ำเท่ำกับ 0.178 มิลลิเมตร ผลกำร
ประเมินผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ค่ำเฉลี่ยของควำมคำดเคลื่อน ตำแหน่งวัดที่ 2 (คอช้อน) มีค่ำเท่ำกับ
0.168 มิลลิเมตร ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน และค่ำเฉลี่ยของควำมคำดเคลื่อน ตำแหน่งวัด
ที่ 3 (ปลำยด้ำมช้อน) มีค่ำเท่ำกับ 0.092 มิลลิเมตร ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบกำรผลิตแม่พิมพ์แบบเดิมกับกำรผลิตแม่พิมพ์ที่พัฒนำ
ลำดับ กำรผลิตแม่พิมพ์
เวลำ (นำที)
กำรผลิตแม่พิมพ์ที่
เวลำ (นำที)
แบบเดิม
พัฒนำ
1
ปำดหน้ำผิวของ
60
ปำดหน้ำผิวของชิ้นงำน
60
ชิ้นงำน
2
ออกแบบ
120
ออกแบบ
54
3
กัดหยำบ
360
กัดหยำบ
13
4
กัดกึ่งละเอียด
480
กัดกึ่งละเอียด
17
5
เก็บละเอียด
720
เก็บละเอียด
36
รวม
1740 หรือ 29
รวม
179 หรือ 3 ชั่วโมง
ชั่วโมง
จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลกำรเปรียบเทียบกำรผลิตแม่พิมพ์แบบเดิมกับกำรผลิตแม่พิมพ์ที่
พัฒนำพบว่ำ รวมระยะเวลำในกำรผลิตแม่พิมพ์ของชุมชนเป็นเวลำ 1740 นำทีหรือ 29 ชั่วโมง เมื่อ
เปรี ย บเทีย บกับ แม่พิ มพ์ที่ พัฒ นำใช้เวลำทั้ งหมดในกำรผลิ ต 179 นำทีห รื อ 3 ชั่ว โมง ผลกำร
เปรี ย บเทีย บกำรผลิ ตแม่พิมพ์แบบเดิมกับแม่พิมพ์ที่พัฒ นำพบว่ำแม่พิมพ์แบบเดิมของทำงชุมชน
ประดิษฐ์โทรกำรใช้เวลำต่ำงจำกแม่พิมพ์ที่พัฒนำ 1561 นำทีหรือ 26 ชั่วโมง ซึ่งลดระยะเวลำกำรผลิต
แม่พิมพ์จำกเดิมร้อยละ 88.4

สรุปและอภิปรายผล
จำกกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบพบว่ำทำงวิสำหกิจชุมชนต้องกำรที่จะพัฒนำ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์แบบใหม่ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเหมำะสมและสวยงำมให้เป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำ
เนื่องจำกที่ผ่ำนมำทำงชุมชนยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ส่วนลวดลำยใหม่ที่ทำง
วิสำหกิจชุมชนต้องกำรให้เป็นอัตลักษณ์คือลวดลำยตัวละครจำกเรื่องรำมเกียรติ์ ส่วนกำรพัฒนำผลิต
แม่พิมพ์โดยวิธีกำรแบบมีส่วนร่วมนั้นได้รับควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ซึ่งผลลัพธ์ที่
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เกิดขึ้นนอกเหนือจำกชุมชนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนรู ปแบบใหม่แล้วทำงชุมชนยังมีควำม
ภำคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของตนเองค่อนข้ำงมำก อันเนื่องมำจำกทุกขั้นตอนทำงชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับสุภำงค์ จันทวำนิช (2547:67) ที่กล่ำวว่ำ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม (PAR) หมำยถึงกำรที่ชำวบ้ำนเข้ำมำมีส่วนร่วมวิจัย เป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมงำนวิจัยทำให้ชุมชนส่วนใหญ่รู้สึกภำคภูมิใจ
และรู้สึกเป็นเกียรติที่มีส่วนร่วม ส่วนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พบว่ำ
ระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดี และผลจำกกำรหำประสิทธิภำพของแม่พิมพ์พบว่ำ ผ่ำนเกณฑ์
ประเมินมำตรฐำนของชุมชนและลูกค้ำที่ยอมรับได้และกำรเปรียบเทียบกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์
แบบเดิมใช้เวลำต่ำงจำกกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์ที่พัฒนำ 1561 นำทีหรือ 26 ชั่วโมง ลดระยะเวลำ
ในกำรผลิตแม่พิมพ์ร้อยละ 88.4

ข้อเสนอแนะ
จำกกำรวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เรียนรู้และมีข้อเสนอแนะเพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์คือ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ควรมีกำรปรับปรุงให้มีน้ำหนักให้น้อยลงเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบในกำร
ผลิ ต และตอบสนองควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ และชุ ม ชนควรน ำเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ ข้ ำ ไปใช้ ใ น
กระบวนกำรผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงควรมีผู้สืบทอดจำกคนรุ่น
หลังเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนของวิสำหกิจชุมชนเครื่องทองลงหินสืบไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ สถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พระนครและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ผู้ให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งงำนวิจัยครั้งนี้สำเร็จ
ลงได้โดยได้รับควำมร่วมมือจำกกลุ่มวิสำหกิจชุ มชน ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์
โทรกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง นำยสมคิด ด้วงเงิน ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ศูนย์หัตถกรรมเครื่อง
ทองลงหิ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล และคำแนะนำตลอดจนเป็ นผู้ ที่ใ ห้ คำปรึก ษำกระบวนกำรผลิ ตงำน
หัตถกรรมเครื่องทองลงหินด้วยดีตลอดมำ
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การเปรียบเทียบระยะเวลา ค่าความร้อน และความหนาแน่นพลังงาน
ระหว่างถ่านชาร์กะลามะพร้าวจากเตาคาร์บอไนซ์ชนิดใหม่
และเตาคาร์บอไนซ์ของเกษตรกร
Comparison Time , Higher Heating Value and Energy Densification Ratio
Between Coconut Shell Char from New Carbonizer
and Agriculturist Carbonizer
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ธีรวัฒน์ ใหม่เต็ม(Theerawat Maitem)1
โปรแกรมวิชำวิศวกรรมพลังงำนและเทคโนโลยีไฟฟ้ำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
*Email : nongnoot.sri@crru.ac.th

บทคัดย่อ
กะลำมะพร้ำว (Coconut Shell) เป็นวัสดุเหลือทิ้งจำกกำรผลิตไอศกรีม หรือ ผลิตกะทิ ซึ่ง
เกษตรกรได้นำกะลำมะพร้ำวไปเผำเพื่อผลิตถ่ำนใช้ในครัวเรือนและชุมชน โดยกำรนำกะลำมะพร้ำวไป
เผำในเตำขนำด 200 ลิตร ซึ่งกำรผลิตถ่ำนแต่ละครั้งนั้นให้ปริมำณถ่ำนแตกต่ำงกันไป ตลอดจน
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรผลิตนั้นใช้เวลำนำน และ ไม่คงที่ ซึ่งส่งผลให้คุณภำพด้ำนค่ำควำมร้อนแตกต่ำง
กัน ดังนั้นงำนวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบระยะเวลำที่ใช้ในกำรคำร์บอไนซ์ ปริมำณ
ผลผลิตที่ได้ ค่ำควำมร้อน และควำมหนำแน่นพลังงำน ระหว่ำงกำรผลิตถ่ำนชำร์เชื้อเพลิงแข็งโดยเตำ
ขนำด 200 ลิตรทีเ่ กษตรกรใช้ปัจจุบัน และ เตำคำร์บอไนซ์ที่สร้ำงขึ้นใหม่
ผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ ระยะเวลำในกระบวนกำรคำร์ บ อไนซ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ถ่ ำ นชำร์ จ ำกชี ว มวล
กะลำมะพร้ำวด้วยเตำคำร์บอไนซ์ที่ได้สร้ำงขึ้น ลดลง จำก 5 ชั่วโมง เป็น 1 ชั่วโมง ปริมำณผลผลิตที่
ได้ เพิ่มขึ้นจำก ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 22 ค่ำควำมร้อนสูงเพิ่มขึ้นจำก 27.59 เมกะจูล/กิโลกรัม
เป็น 30.7 เมกะจูล/กิโลกรัม และมีค่ำควำมหนำแน่นของพลังงำนเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 และ 1.7 ตำมลำดับ
โดยชีวมวลกะลำมะพร้ำว มีค่ำควำมร้อนสูง เป็น 18.39 เมกะจูล/กิโลกรัม
คาสาคัญ คำร์บอไนเซชั่น , กะลำมะพร้ำว, ถ่ำนชำร์
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Abstracts
Coconut shells are the waste from ice cream or coconut milk production.
Normally, agriculturist carbonized coconut shell in the 200 liters tank to produce
charcoal. For this method, yield is not consistant and production time is too long.
Therefore, the quality of charcoal is fluctuated. Therefore , this study aims to
compare production time, yield , higher heating value (HHV) and energy densification
ratio of the 200 liters tank and the new carbonizer.
The results show that carbonization time of the agriculturist and new
carbonizer decreased from 5 to 1. Char yield from the agriculturist and new
carbonizer increases from 20 to 22 %. Higher heating value (HHV) of char from the
agriculturist and new carbonizer increase from 27.59 to 30.7 MJ/kg. Higher heating
value of coconut shell biomass is 18.39 MJ/kg. Energy densification Ratio of char yield
from agriculturist and new carbonizer increase from 1.5 to 1.7.
Key word carbonization, coconut shell, charcoal
บทนา
ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งสำหรับผลิตพลังงำนหมุนเวียนที่มีศักยภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในประเทศเกษตรกรรม ชีวมวลที่จะนำมำใช้เป็นพลังงำนมีแหล่งที่มำจำกเศษวัสดุเหลือใช้จำกกำรเก็บ
เกี่ยวหรือแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร และจำกกำรปลูกพืชเพื่อใช้ผลิตพลังงำนโดยเฉพำะ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรหลำยชนิด เช่น ฟำงข้ำว แกลบ ซัง
ข้ำวโพด ต้นข้ำวโพด ทะลำยปำล์ม กะลำมะพร้ำว เป็นต้น กำรนำวัสดุเหลือทิ้งดังกล่ำวมำเปลี่ยนรูป
เพื่อเป็นพลังงำน สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนกำรที่เหมำะสมกับวัสดุเหลือทิ้งนั้น และ
ประเภทของพลังงำนที่ต้องกำรซึ่งอำจอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊ำซ กะลำมะพร้ำวเป็นวัสดุ
เหลือทิ้งจำกกำรทำกะทิเพื่อผลิตเป็นไอศกรีม หรือ อำหำรหวำน ซึ่งมีปริมำณมำก เกษตรกรได้หำ
ทำงเลือกในกำรนำกะลำมะพร้ำวเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์
โดยวิธีหนึ่งได้นำกะลำมะพร้ำวเหลือทิ้ง
ดังกล่ำวเผำในเตำเผำของเกษตรกรที่สร้ำงขึ้นจำกถังขนำด 200 ลิตร เพื่อเปลี่ยนรูปให้เป็นถ่ำนเพื่อ
นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็งในครัวเรือนและชุมชน โดยกำรเผำกะลำมะพร้ำวแต่ละครั้งนั้น ให้ปริมำณ
ถ่ำนแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับเกษตรกรแต่ละคน โดยใช้ระยะเวลำที่ผลิตถ่ำนจำกกะลำมะพร้ำวแต่ละ
ครั้งแตกต่ำงกันไป ไม่แน่นอน ซึ่งปัญหำของกำรใช้เวลำในกำรผลิตถ่ำนแต่ละครั้งใช้เวลำนำน จึงทำให้
มีปริมำณกะลำมะพร้ำวคงค้ำงเป็นจำนวนมำก
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กะลำมะพร้ำว (Coconut Shell) เป็นวัสดุลิกโนเซลลูโลสิกที่มีองค์ประกอบของลิกนิน ร้อย
ละ 35.54 (Nizamuddin et al., 2017) มีค่ำควำมชื้นอยู่ ร้อยละ 12 ค่ำควำมร้อน 17.93 เมกะจูล/
กิโลกรัม (กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน, 2561) ปริมำณลิกนินที่สูงมีควำมเป็นไป
ได้ในกำรนำมำเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตถ่ำนชำร์ (Charcoal) แม้ว่ำ ชีวมวลกะลำมะพร้ำว มีค่ำควำมชื้นไม่
สูงมำกนัก แต่มีค่ำควำมร้อนต่ำ ประกอบกับ ควำมหนำแน่นพลังงำนต่ำ ซึ่งใช้พื้นที่ในกำรเก็บมำก
กำรผ่ำนกระบวนกำรเปลี่ยนสภำพเชิงเคมีควำมร้อน (Thermochemical conversion) เพื่อเป็น
เชื้อเพลิง สำมำรถเพิ่มควำมหนำแน่นพลังงำนให้สูงขึ้นได้ ปริญญำ นูวบุตร, จินดำพร จำรัสเลิศ
ลักษณ์ และ เจริญพร เลิศสถิตธนกร (2559) ศึกษำกระบวนกำรคำร์บอไนเซชั่นเพื่อผลิตถ่ำนและ
น้ำส้มควันไม้ โดยใช้ชีวมวลเปลือกไม้ยูคำลิปตัส เปลือกสับปะรด และเปลือกมะละกอดิบในเตำเผำ
200 ลิตรชนิดแนวตั้ง ปริมำณของผลได้เป็น ร้อยละ 24, 22 และ 21 ตำมลำดับ ปองพล รักกำรงำน,
กังสดำล สกุลพงษ์มำลี , จุติพร อินทะนิน และ ภำณุศักดิ์ มูลศรี (2557) ได้ศึกษำกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพทำงควำมร้อนของเตำเผำถ่ำนขนำด 200 ลิตร โดยใช้ฉนวนกันควำมร้อนเซรำมิกส์ไฟ
เบอร์หุ้มบริเวณผนังด้ำนนอกของห้องเผำไหม้ ทดสอบโดยใช้ควำมร้อนจำกถ่ำนที่ทำจำกไม้สะแก
พบว่ำ สำมำรถลดกำรสูญเสียควำมร้อนและลดระยะเวลำในกำรเผำชีวมวลลง
ดังนั้นงำนวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบระยะเวลำที่ใช้ในกำรคำร์บอไนซ์
ปริมำณผลผลิตที่ได้ ค่ำควำมร้อน และควำมหนำแน่นพลังงำน ระหว่ำงกำรผลิตถ่ำนชำร์เชื้อเพลิงแข็ง
โดยเตำเผำของเกษตรกรที่เกษตรกรใช้ และ เตำคำร์บอไนซ์ที่ได้สร้ำงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลำ ที่ใช้ในกำรคำร์บอไนซ์ชีวมวลกะลำมะพร้ำวเมื่อใช้เตำคำร์บอ
ไนซ์ที่สร้ำงขึ้นและเตำเผำของเกษตรกร
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมำณของผลผลิตที่ได้ จำกกำรคำร์บอไนซ์ชีวมวลกะลำมะพร้ำวที่ได้
จำกเตำคำร์บอไนซ์ที่สร้ำงขึ้นและเตำเผำของเกษตรกร
3. เพื่อเปรียบเทียบค่ำควำมร้อนสูงของถ่ำนชำร์กะลำมะพร้ำวที่ได้จำกเตำคำร์บอไนซ์ที่สร้ำง
ขึ้นและเตำเผำของเกษตรกร
4. เพื่อเปรียบเทียบค่ำควำมหนำแน่นของพลังงำนของถ่ำนชำร์จำกกะลำมะพร้ำวที่ได้จำกเตำ
คำร์บอไนซ์ที่สร้ำงขึ้นและเตำเผำของเกษตรกร กับ และชีวมวลกะลำมะพร้ำว
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วิธีการดาเนินการวิจัย

วัสดุและอุปกรณ์
1. กะลำมะพร้ำวจำกชุมชน ไม่คัดขนำด ดังรูปที่ 1 จำนวน 10 กิโลกรัม
2. เตำคำร์บอไนซ์ 2 ชนิด คือ
2.1 เตำเผำของเกษตรกรซึ่งเกษตรใช้งำนอยู่แล้ว ขนำด 200 ลิตร ดังรูปที่ 2
2.2 เตำที่สร้ำงขึ้น ซึ่งออกแบบห้องเผำไหม้อยู่ด้ำนใน และฉนวนห้องเผำไหม้
ออกแบบให้อำกำศบำงส่วนไหลผ่ำนโดยอิสระ ดังรูปที่ 3
3. เทอร์โมคัปเปิ้ล
4. เครื่องบันทึกเวลำ

รูปที่ 1 กะลำมะพร้ำว

รูปที่ 2 เตำเผำของเกษตรกรซึ่งเกษตรใช้งำนอยู่แล้ว

โดย
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รูปที่ 3 เตำคำร์บอไนซ์ที่สร้ำงขึ้น
กระบวนการทดลอง
1. ใส่ชีวมวลกะลำมะพร้ำว ปริมำณ 10 กิโลกรัม ในเตำเผำของเกษตรกร ให้ควำมร้อนโดยไม้
เนื้อแข็ง จำนวน 10 กิโลกรัม จำกด้ำนล่ำงของเตำ ปิดเตำเมื่อสังเกตเห็นควันมีลักษณะใส ไม่เป็นสี
ขำวขุ่น บันทึกระยะเวลำเมื่อเริ่มกำรทดลอง ดังรูปที่ 4 และเมื่ออุณหภูมิลดลง จนถึง 40 oC จึงนำ
ถ่ำนออกจำกเตำ

รูปที่ 4 กำรคำร์บอไนซ์ด้วยเตำเผำของเกษตรกรซึ่งเกษตรกรใช้งำนอยู่แล้ว
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2. ใส่ชีวมวลกะลำมะพร้ำว ปริมำณ 10 กิโลกรัม ในเตำเผำที่สร้ำงขึ้น ให้ควำมร้อนโดยชีว
มวลชนิดเดียวกัน ปริมำณ 10 กิโลกรัม บันทึกระยะเวลำเมื่อเริ่มกำรทดลองและเมื่ออุณหภูมิลดลง
จนถึง 40 oC จึงนำถ่ำนออกจำกเตำ รูปที่ 5

รูปที่ 5 กำรคำร์บอไนซ์ด้วยเตำที่สร้ำงขึ้น
3. นำถ่ำนจำกชีวมวลกะลำมะพร้ำว จำกข้อ 1 และ 2 ชั่งน้ำหนักหำปริมำณผลได้
4. นำถ่ำนจำกชีวมวลกะลำมะพร้ำว จำกข้อ 1 และ 2 ทดสอบหำค่ำควำมร้อนสูง (HHV) โดย
อุปกรณ์ Parr 6400 Calorimeter ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 กำรทดสอบหำค่ำควำมร้อนสูงโดยอุปกรณ์ Parr 6400 Calorimeter
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ผลการวิจัย
กำรศึกษำจะเปรียบเทียบระยะเวลำที่ใช้ในกำรคำร์บอไนซ์ชีวมวลกะลำมะพร้ำว
ปริมำณ
ผลผลิต ค่ำควำมร้อนถ่ำนชำร์ เมื่อใช้เตำเผำของเกษตรกรที่เกษตรใช้งำนอยู่และเตำที่สร้ำงขึ้นใหม่
และเปรียบเทียบค่ำควำมหนำแน่นพลังงำนที่ได้ดังนี้
1. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรคำร์บอไนซ์ชีวมวลกะลำมะพร้ำว เมื่อใช้เตำคำร์บอไนซ์ที่ออกแบบ
ขึ้นและเตำเผำแบบท้องถิ่น แสดงดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 อุณหภูมิในห้องเผำไหม้ (oC) ณ เวลำที่เกิดกระบวนกำรคำร์บอไนเซชั่น ดังตำรำงที่ 1
เตำเผำของเกษตรกร
เตำเผำที่สร้ำงขึ้น
ระยะเวลำ (นำที)
อุณหภูมิ (oC)
ระยะเวลำ (นำที)
อุณหภูมิ (oC)
60
89
10
70
90
119
20
150
120
192
30
440
150
233
40
578
180
242
50
598
210
254
60
806
240
296
70
725
270
312
80
605
300
330
90
498
360
264
100
449
390
178
110
360
420
97
120
295
450
67
130
210
จำกตำรำงที่ 1 กำรทดลองโดยใช้เตำเผำของเกษตรกร อุณหภูมิสูงสุดที่ 330 oC เกิดขึ้นโดย
ใช้เวลำ 300 นำที และเตำคำร์บอไนซ์ที่สร้ำงขึ้นใช้เวลำ 60 นำที เกิดอุณหภูมิสูงสุดที่ 806 oC และ
กรำฟรูปที่ 7 และ 8 แสดงระยะเวลำและอุณหภูมิในกำรคำร์บอไนซ์ชีวมวลกะลำมะพร้ำว
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รูปที่ 7 แสดงอุณหภูมิในเวลำกำรคำร์บอไนซ์ชีวมวลกะลำมะพร้ำวด้วยเตำท้องถิ่น
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รูปที่ 8 แสดงอุณหภูมิในเวลำกำรคำร์บอไนซ์ชีวมวลกะลำมะพร้ำวด้วยเตำที่สร้ำงขึ้น
2. ปริมำณของผลผลิตถ่ำนชำร์ ค่ำควำมร้อนสูง และควำมหนำแน่นของพลังงำน ของถ่ำน
ชำร์จำกกะลำมะพร้ำว แสดงดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปริมำณของผลผลิตถ่ำนชำร์ ค่ำควำมร้อนสูง และควำมหนำแน่นของพลังงำน
คุณสมบัติที่พิจารณา
เตาเผาของเกษตรกรที่
เตาเผาที่สร้างขึ้น
เกษตรกรใช้
ลักษณะกำยภำพของถ่ำนชำร์จำกชีวมวล
กะลำมะพร้ำว

ปริมำณผลผลิตถ่ำนชำร์ (yield) กิโลกรัม
ปริมำณผลผลิตถ่ำนชำร์1 (yield) %
ค่ำควำมร้อนสูงถ่ำนชำร์ (HHV) เมกะจูล/กิโลกรัม

2
20
27.59

2.2
22
30.70
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ค่ำควำมหนำแน่นพลังงำน2
(Energy Densification Ratio)
หมายเหตุ

1.5

1.7

1. ปริมำณผลผลิตที่ได้ (yield) คำนวณจำก (ปริมำณผลผลิตถ่ำนชำร์ (กิโลกรัม)/ปริมำณชีวมวลกะลำมะพร้ำว
(กิโลกรัม))*100
โดยปริมำณชีวมวลกะลำมะพร้ำวที่คำร์บอไนซ์จำนวน 10 กิโลกรัม
2. ค่ำควำมหนำแน่นพลังงำน (Energy Densification Ratio) คำนวณจำก ค่ำควำมร้อนสูงถ่ำนชำร์ (เมกะจูล /
กิโลกรัม) / ค่ำควำมร้อนสูงของชีวมวลกะลำมะพร้ำว (เมกะจูล/กิโลกรัม)โดยค่ำควำมร้อนสูงของชีวมวล
กะลำมะพร้ำว เป็น 18.39 เมกะจูล/กิโลกรัม จำกกำรทดสอบโดยเครื่องมือ Parr 6400 Calorimeter

สรุปและอภิปรายผล
กำรศึกษำนี้ เปรียบเทียบระยะเวลำที่ใช้ในกำรคำร์บอไนซ์ ค่ำควำมร้อนสูง และควำม
หนำแน่นพลังงำนโดยใช้ชีวมวลกะลำมะพร้ำว ซึ่งผลกำรทดลองสำมำรถสรุปได้ดังนี้
1.ระยะเวลำที่ใช้ในกำรคำร์บอไนซ์เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่ำงเตำเผำที่ใช้ในท้องถิ่นและ
เตำเผำที่สร้ำงขึ้น พบว่ำ สำมำรถลดระยะเวลำที่ใช้ในกำรเพิ่มอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิสูงสุดจำก 300
นำที เป็น 60 นำที โดยอุณหภูมิสูงสุดจำกเตำเผำของเกษตรกร 330 oC และจำกเตำเผำที่สร้ำงขึ้น
เป็น 806 oC ซึ่งกำรลดระยะเวลำกำรคำร์บอไนซ์ทำให้กลุ่มเกษตรกรสำมำรถเพิ่มจำนวนครั้งกำรผลิต
ถ่ำนชีวมวลกะลำมะพร้ำวได้
2. กำรเพิ่มอุณหภูมิในเตำคำร์บอไนซ์ให้สูงขึ้นได้ ทำให้ค่ำควำมร้อนสูงของถ่ำนชำร์ที่ผลิตจำก
เตำท้องถิ่นและเตำคำร์บอไนซ์เพิ่มขึ้นจำก 27.59 เป็น 30.7 เมกะจูล/กิโลกรัม ซึ่งค่ำควำมร้อนได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 โดยขั้นตอนกำรคำร์บอไนเซชั่นทั่วไปสำมำรถแบ่งได้เป็นขั้นตอนกำรไล่ควำมชื้น
กำรไล่สำรระเหิด กำรเปลี่ยนชีวมวลเป็นถ่ำน ซึ่งจะเกิดที่อุณหภูมิประมำณ 270 – 400 oC และ
ขั้นตอนกำรทำให้ถ่ำนมีควำมบริสุทธิ์จะมำกกว่ำ 500 - 600 oC ซึ่งกำรที่อุณหภูมิในเตำคำร์บอไน
เซชั่นที่ออกแบบขึ้นสูงมำกกว่ำเตำที่ใช้ในท้องถิ่น ก็จะได้ถ่ำนที่มีควำมบริสุทธิ์และค่ำควำมร้อนสูงขึ้น
3. ปริมำณผลผลิตถ่ำนชำร์จำกเตำเผำของเกษตรกรและเตำเผำที่สร้ำงขึ้นเป็นร้อยละ 20
และ 22 ตำมลำดับ
4. ชีวมวลกะลำมะพร้ำวมีค่ำควำมร้อน 18.39 เมกะจูล/กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับถ่ำน
ชำร์ที่ได้ จะมีค่ำควำมหนำแน่นพลังงำนเป็น 1.5 สำหรับกรณีที่ทดลองในเตำเผำของเกษตรกร และ มี
ค่ำควำมหนำแน่นพลังงำนเป็น 1.7 สำหรับเตำที่ออกแบบขึ้น ซึ่งควำมหนำแน่นพลังงำนที่เพิ่มขึ้นทำ
ให้กำรนำถ่ำนชำร์ไปใช้งำนได้ประสิทธิภำพทำงพลังงำนสูงขึ้น และยังลดพื้นที่ในกำรจัดเก็บอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ควรนำชีวมวลเหลือทิ้งประเภทอื่น ทดสอบกับเตำคำร์บอไนซ์ เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบ
คุณภำพของถ่ำนชำร์ที่ได้ ตลอดจนแนะนำส่งเสริมให้ชุมชนได้นำเตำคำร์บอไนซ์ไปใช้ทดแทนเตำ
ท้องถิ่นที่ชุมชนใช้งำนเพื่อส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับวัสดุเหลือทิ้งทำง
กำรเกษตร
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
ปัญหำกลิ่นไม่พึงประสงค์จำกกระบวนกำรผลิต Natural Rubber Modified Asphalt
Cement (NRMA) เกิดจำกกำรเติมน้ำยำงพำรำลงในยำงมะตอยที่มีควำมร้อนสูง ซึ่งในน้ำยำงพำรำ
นั้นมีส่วนผสมของแอมโมเนียซึ่งเป็นสำรที่มีกลิ่นรุนแรงเมื่อได้รับควำมร้อน โดยกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่
ปะปนในอำกำศระหว่ำงกระบวนกำรผลิ ตแต่ล ะขั้นตอนนั้นอยู่ในรูปแบบของก๊ำซหรือไอเสีย โดย
วิธีกำรบำบัดอำกำศเสียนั้นสำมำรถทำได้หลำกหลำย โดยในงำนวิจัยนี้จะทำกำรศึกษำเปรียบเทียบ
ประสิ ทธิ ภ ำพและควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของกำรกำจัดกลิ่ น ด้ว ยระบบ Wet Scrubber
ร่ ว มกับ Activated Carbon เทียบกับ ระบบ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) โดย
เปรียบเทียบต้นทุนในกำรติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในกำรกำจัดกลิ่น (Investment Cost) ต้นทุนใน
กำรบริ ห ำรงำนระหว่ำงกำรผลิ ต จัดเก็บ และนำจ่ำยให้ ลู กค้ำตลอดกระบวนกำรตั้งแต่ต้นจนจบ
(Operating Cost) ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนของเครื่องจักร (Fit for purpose) ที่ใช้ในกำรกำจัด
กลิ่นทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ ผลจำกกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ ระบบกำรกำจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber
ร่วมกับระบบ Activated Carbon เหมำะสมกับกำรกระบวนกำรผลิตยำงมะตอยผสมยำงพำรำ
(NRMA) มำกกว่ำระบบกำรกำจัดกลิ่นแบบ RTO ทั้งในด้ำนกำรลงทุนเครื่องจักร ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจัดกำรในระหว่ำงกำรผลิตที่ต่ำกว่ำ ต้นทุนต่อตันในกำรกำจัดที่ต่ำกว่ำ นอกจำกนี้ระบบกำร
กำจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber ร่วมกับ Activated Carbon ยังมีประสิทธิภำพกำรกำจัดกลิ่นได้ถึง
95% ซึ่งเพียงพอต่อกำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษตำมมำตรฐำนที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ
คาสาคัญ: ยำงมะตอยผสมยำงพำรำ, กำรบำบัดกลิ่น, ระบบกำรกำจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber
ร่วมกับ Activated Carbon, ระบบกำรกำจัดกลิ่นแบบ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)
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Abstract
Natural Rubber Modified Asphalt Cement (NRMA) was produced by adding
natural latex to high temperature bitumen. The natural latex, a mixture of ammonia,
gave out a strong odor when heated. The odors that came out from the exhaust air
during the production process were in the form of flue gas. To remove the odor, air
pollution treatment methods could be done in variety of ways by comparing the
Wet scrubber with Activated Carbon technique with the Regenerative Thermal
Oxidizer (RTO) technique. The factors taken into account for comparison in both
methods were the investment cost and operation cost from end to end
manufacturing process. The results of this research concluded that the investment
cost of Wet Scrubber with Activated Carbon was more suitable for NRMA production
process than RTO method both in terms of lower operating costs during production
and lower odor treatment cost per ton of finished product. In addition, the Wet
Scrubber with Activated Carbon had a 95% odor removal efficiency, which was
sufficient to control emissions in accordance with the standards set by the Pollution
Control Department.
Keywords: Natural Rubber Modified Asphalt Cement (NRMA), Odor treatment, Wet
Scrubber and Activated Carbon, Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)
บทนา
กำรวิจัยครั้งนี้ได้ทำกำรวิจัยที่สถำนที่โรงงำนผลิตยำงมะตอยแห่งหนึ่งในภำคกลำง (พื้นที่
ศึกษำ) ซึ่งมีชุมชนล้อมรอบโรงงำนจำกกระบวนกำรผลิตยำงมะตอยร้อนผสมยำงพำรำ (NRMA) พบ
บริเวณที่สำมำรถปลดปล่อยไอร้อนและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมำจำกกระบวนกำรผลิตนั้นตรวจ
พบได้ใน 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ไอร้อนและกลิ่นจำกกระบวนกำรผลิตในถังผสมและส่งน้ำเสียไปเก็บที่ถังเก็บน้ำเสีย (Off-gas
and Odor from blending process)
2. ไอร้อนและกลิ่นจำกกระบวนกำรเคี่ยวในถังเก็บ (Off-gas and Odor from curing
process in storage tank)
3. ไอร้อนและกลิ่นจำกกระบวนกำรเติมรถ (Off-gas and Odor from Loading process)
ไอร้อนและกลิ่นที่พบใน 3 ขั้นตอนก่อให้มลพิษทำงอำกำศภำยในโรงงำนและอำจจะส่งผล
กระทบต่อชุมชนใกล้เคียง ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมไม่พึงพอใจต่อผู้อยู่อำศัยใกล้เคียงโรงงำน โรงงำนจึง
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จำเป็นต้องมีวิธีกำรกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่ำงๆ ที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตและขนถ่ำยยำง เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดมลพิษภำยในโรงงำนและบริเวณใกล้เคียง งำนวิจัยนี้จึงศึกษำหำวิธีกำรกำจัดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์โดยกำรศึกษำเปรีย บเทียบวิธีกำรกำจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber ผสมกับ Activated
Carbon เปรียบเทียบกับวิธีกำรกำจัดกลิ่น แบบ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) ในแง่มุม
ประสิทธิภำพและควำมคุ้มทุนทำงเศรษฐกิจ ซึ่งจุดเด่นของวิธีกำรกำจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber
ผสมกับ Activated Carbon คือใช้พลังงำนต่ำแต่มีจุดอ่อนคือใช้ปริมำณน้ำจำนวนมำกในกำรกำจัด
กลิ่ นและเกิดเป็ น น้ำเสี ยที่ต้องนำไปกำจัด ส่ วนจุดเด่นของวิธีกำรกำจัดกลิ่ น แบบ Regenerative
Thermal Oxidizer (RTO) คือไม่มีของเสียเกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำรกำจัดกลิ่นแต่มีจุดอ่อนคือ
จำเป็นต้องใช้พลังงำนเชื้อเพลิงในกำรกำจัดกลิ่นแต่จะมำกหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่ำสำรอินทรีย์
ระเหยง่ำย (Volatile Organic Compounds, VOCs) นั้นต้องใช้พลังงำนควำมร้อนในกำรเผำไหม้
(Heat of Combustion) มำกน้อยเพียงใดในกำรที่จะทำให้สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยนั้นเผำไหม้หมดไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษำเปรียบเทียบวิธีกำรแก้ปัญหำไอระเหยและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มำจำกกระบวนกำร
ผลิต Natural Rubber Modified Asphalt Cement (NRMA) โดยกำรใช้เทคโนโลยีระบบบำบัด
อำกำศเสียแบบ ระบบบำบัดอำกำศเสียแบบ Wet Scrubber ผสมกับ Activated Carbon และ
Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) เมื่อพิจำรณำจำกต้นทุนและประสิทธิภำพกำรทำงำน
เปรียบเทียบมุมมองต่ำง ๆ เพื่อประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมที่สุดในกำรใช้งำน
ขอบเขตของการวิจัย
กำหนดพื้นที่ศึกษำเป็นโรงงำนผลิตยำงมะตอยแห่งหนึ่งในภำคกลำง ที่มีกำรผลิตยำงมะตอย
ผสมยำงพำรำ หรือที่เรียกว่ำ Natural Rubber Modified Asphalt Cement (NRMA) โดยศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำรของกำรใช้ระบบ Wet Scrubber ร่วมกับ Activated Carbon เปรียบเทียบกับ
วิธีกำร Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) โดยมีกำรเก็บผลกำรตรวจวัดสำรอินทรีย์ระเหย
ง่ำย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ในบริเวณต่ำงในกระบวนกำรผลิต NRMA ซึ่งได้แก่
กระบวนกำรผลิ ต กระบวนกำรเคี่ ย วผลิ ต ภัณ ท์ และกระบวนกำรจ่ำ ยรถ เพื่ อส่ ง ไปตรวจหำ
องค์ประกอบของสำรต่ำงๆ และวิเครำะห์หำชนิดของสำรเคมีในปล่องระบำยที่กระบวนกำรต่ำงๆ โดย
วิธีกำรหำองค์ประกอบของไอเสียและกลิ่นได้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้ โดยกำหนดพำรำมิเตอร์ในกำร
ตรวจวั ด คุ ณ ภำพไอเสี ย จำกปล่ อ งระบำยที่ ก ระบวนกำรต่ ำ งๆ และตรวจหำส่ ว นประกอบของ
สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตยำงมะตอยผสมยำงพำรำ โดยยึดถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนที่ ห น่ ว ยงำนรำชกำรก ำหนดหรื อ วิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ กำรยอมรั บ จำกหน่ ว ยงำนรำชกำร โดยมี
รำยละเอียดและวิธีกำรตรวจวัดดังแสดงในตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 รายละเอียดวิธีการเก็บและการตรวจวัด
พารามิเตอร์
อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด
วิธีการอ้างอิง
คุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำย Total Air Sampling Bag/ Air Sampling Total VOC Analyzer
VOCs
Pump
ผู้วิจัยได้ทำกำรเก็บตัวอย่ำงไอร้อนและกลิ่นจำกกระบวนกำรผลิตในถังผสมและส่งน้ำเสียไป
เก็บที่ถังเก็บน้ำเสี ย (Blending Process) จำกถังเก็บในกระบวนกำรเคี่ยวผลิ ตภัณท์ (Curing
Process) และในระหว่ำงกระบวนกำรเติมรถ (Loading Process) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อทรำบปริมำณควำมเข้มข้นของสำรเคมีในปล่องระบำย และส่วนประกอบต่ำงๆของยำงมะ
ตอยร้อน NRMA
1.2 เพื่อตรวจสอบชนิดของสำรเคมีในปล่องระบำยที่กระบวนกำรต่ำงๆ
1.3 เพื่อเฝ้ำระวังปัญหำมลพิษหรือปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพของพนักงำน รวมทั้ง เพื่อ
นำมำปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที
การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศทำกำรเก็บตัวอย่ำงจำกบริเวณต่ำงๆ ภำยในโรงงำน ได้แก่ปล่อง
ระบำยไอร้อนและกลิ่นจำกกระบวนกำรผลิตในถังผสมและส่งน้ำเสียไปเก็บที่ถังเก็บน้ำเสีย (Off-gas
and Odor from blending process) ไอร้อนและกลิ่นจำกกระบวนกำรเคี่ยวในถังเก็บ (Off-gas
and Odor from curing process in storage tank) และไอร้อนและกลิ่นจำกกระบวนกำรเติมรถ
(Off-gas and Odor from Loading process)
จำกผลกำรตรวจวัดปริ ม ำณสำรอิน ทรีย์ ระเหยง่ำ ยจำกปล่ อ งระบำยอำกำศ โดยทำกำร
ตรวจวัดปริมำณสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย เพื่อต้องกำรทรำบชนิดของสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยที่เจือปนอยู่
ในอำกำศ ซี่งทำกำรตรวจวัดโดยวิธี Total VOC Analyzer เป็นกำรตรวจวัดเชิงคุณภำพและปริมำณ
เพื่อหำส่วนประกอบของสำรอินทรีย์ในอำกำศ โดยกำรดูดอำกำศผ่ำนตัวดูดซับแอคติเวทเตทคำร์บอน
( Activated Carbon) ที่สำมำรถจับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยไว้ แล้วนำมำสกัดด้วยสำรละลำยคำร์บอน
ไดซั ล ไฟด์ ที่ มีส ำร internal Standard ที่ ท รำบควำมเข้ ม ข้น แล้ ว ฉี ด เข้ ำ ไปในเครื่ อ ง Gas
Chromatography Mass Spectrometer เพื่อทำกำรคัดแยกสำรและ พิจำรณำเทียบกับสำร
มำตรฐำนที่เป็นฐำนข้อมูลภำยในตัวเครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrometer (ซึ่ง
รำยกำรที่ตรวจพบนั้น เป็นเพียงควำมน่ำจะเป็นที่จะเป็นสำรชนิดนั้นโดยควำมเชื่อมั่น พิจำรณำได้จำก
ค่ำ Match Quality ซึ่งควรจะมำกกว่ำ (80%) เมื่อคำนวณพื้นที่ใต้กรำฟของ Chromatogram เทียบ
กับพื้นที่ใต้กรำฟของ Internal Standard ที่ทรำบควำมเข้มข้น จะได้ค่ำควำมเข้มข้นโดยประมำณ
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ของสำรแต่ละชนิด ทั้งนี้หำกต้องกำรทรำบควำมเข้มข้นที่แน่นอนของสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยแต่ละ
รำยกำรจะต้องตรวจวัดตำมวิธีมำตรฐำน และเทียบกับกรำฟมำตรฐำนของสำรแต่ละชนิดอีกครั้ง
จำกผลกำรตรวจวัดพบว่ำ ในกระบวนกำรที่ปลดปล่อยไอเสียและกลิ่นตรวจพบควำมเข้มข้น
ของสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย โดยรำยงำนค่ำของสำรที่ตรวจพบควำมเข้มข้นสูงสุด 15 รำยกำร ได้แก่
Ammonia, Propane, Pentane, 2-Methyl Butanal, Trimenthylamine, Carbon disulfide,
Xexane, Cyclonhexane, Heptane, 2-Methyl-2; 4-Hexadiene, Toluene, 3-Methyl furan,
2-Butanone,1-Methyl cyclopentene, Dimethyl disulfide และมีค่ำ Match Quality มำกกว่ำ
80% ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการตรวจวัด ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ระบายออกจากโรงงาน
รายละเอียด

หน่วย

ข้อมูลทั่วไปของปล่องระบาย
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
m
ลักษณะปำกปล่อง
๐
อุณหภูมิ
C
ควำมเร็วก๊ำช
m/s
อัตรำกำรไหล
Nm3/hr
ออกซิเจน
%
ควำมชื้น
%
กำรบวนกำร
พำรำมิเตอร์
Ammonia
ppm
Propane
ppm
Pentane
ppm
2-Methyl
ppm
Butanal
Trimenthylamine ppm
Carbon disulfide ppm

Blending Tank

ผลการตรวจวัด
Storage Tank

Loading Process

0.16
Circle
29.0
1.6
105
19.7
5.66
Process

0.10
Circle
164
1.4
15
8.2
46.43
Process

0.10
Circle
125
2.12
60
8.2
7.43
Process

96.1
81.1
37.8
-

105.2
91.2

101.5
37.8
99.6

39.3
98.0

135.5
-

145.8
98.0
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ppm
ppm
ppm
ppm

Blending Tank
41.9
32.7
44.4
53.0

ผลการตรวจวัด
Storage Tank
95.2

Loading Process
41.9
32.7
44.4
65.2

ppm
ppm
ppm
ppm

47.6
-

84.6
107.1
233.4
83.8

73.9
98.5
165.2
87.5

ppm

-

101.9

128.4

รายละเอียด

หน่วย

Hexane
Cyclohexane
Heptane
2-Methyl-2, 4Hexadiene
Toluene
3-Methyl furan
2-Butanone
1-Methyl
cyclopentene
Dimethyl
disulfide

จำกผลกำรตรวจวัดปริมำณสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยจำกปล่องระบำยอำกำศในตำรำงที่ 2 ได้นำ
สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยเหล่ำนี้มำทำกำรวิเครำะห์ว่ำสำรตัวใดบ้ำงที่สำมำรถส่งกลิ่นเหม็นออกมำได้ใน
ปริมำณควำมเข้มข้นต่ำงๆ และมีผลกับควำมรู้สึกของคน ซึ่งรำยละเอียดของสำรแต่ละตัวแสดงใน
ตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 คุณลักษณะต่างๆ ของ สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่พบในตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์
จุดเติม

ถังเก็บ

มวล
โมเลกุล

สูตรทางเคมี

Ammonia
Propane

17.02
44

NH3
C3H8

Pentane
2-Methyl butanol

72.1
86.132

C5H12
C5H12O

99.6

91.2

Trimethylamine

59.11

(CH3CH2)3N

145.8

135.5

Carbon disulfide

76.14

CS2

สารเคมี

ถังผสม
ลักษณะกลิ่น

(ppm) (ppm) (ppm)
101.5

105.2

96.1
81.1
37.8

39.3
98

กลิ่นแอมโมเนีย, กลิ่นฉุน
ที่ควำมเข้มรุข้นนแรง
ต่ำจะไม่มีกลิ่น
มักเติมสำรอื่นๆ เข้ำไปเพื่อให้
เกิดกลิ่น
กลิ่นฉุนรุนแรงคล้ำยแก๊สโซ
ลีน ำยผลไม้เน่ำ
กลิ่นฉุนรุนแรงคล้
กลิ่นคล้ำยกำรเผำโกโก้หรือ
กลิ่นแอมโมเนี
กำแฟ
ที่ควำมเข้ยม, ข้กลินสู่นงคำว
จะมี
ปลำ,
กลิ
น
่
ฉุ
น
รุ
น
แรง
กลิ่นค่อนข้ำงฉุนรุนแรง
กลิ่นกำมะถันในพืชผัก

ความเข้มข้น
ต่าสุดที่ทาให้
เกิดกลิ่น
(ppm)
0.04
ไม่ปรำกฏค่ำ

ผ่านเกณท์ใน
การพิจารณา
ว่าจะกาจัด
หรือไม่
พิจำรณำ
ไม่พิจำรณำ

Not
available
0.01

ไม่พิจำรณำ
พิจำรณำ

0.00021

พิจำรณำ

0.1

พิจำรณำ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สารเคมี
Hexane
Cyclohexane
Heptane
2-Methyl-2,4Hexadiene
Toluene
3-Methyl furan
2-Butanone
(Methyl ethyl
ketone)
1-Methyl
cyclopentane
2-Methyl butanol

2-Methyl-2,4Hexadiene
Dimethyl
disulfide

มวล
โมเลกุล
86.18
84.10
100.21
110.2

สูตรทางเคมี
C6H14
C6H12
C7H16
C8H14

92.14
82.1
72.12

จุดเติม

ความเข้มข้น
ต่าสุดที่ทาให้
เกิ130
ดกลิ่น
25
(ppm)
150
ไม่ปรำกฏค่ำ

ผ่านเกณท์ใน
การพิจารณา
ิจำรณำ
ว่ไม่าพจะก
าจัด
พิหรื
จำรณำ
อไม่
ไม่พิจำรณำ
ไม่พิจำรณำ

กลิ่นฉุนรุนแรงคล้ำยเบนซิน
กลิ่นสำรละลำยอีเธอร์ที่เบำ
กลิ่นฉุนรุนแรง
บำง กลิ่นคล้ำย
สำรคีโตน

4.68
ไม่ปรำกฏค่ำ
0.25

พิจำรณำ
ไม่พิจำรณำ
พิจำรณำ

กลิ่นสำรละลำยอีเธอร์ที่เบำ
บำง
กลิ่นฉุนรุนแรงคล้ำยผลไม้เน่ำ
กลิ่นคล้ำยกำรเผำโกโก้หรือ
กำแฟ ที่ควำมเข้มข้นสูงจะมี
กลิ่นค่อนข้ำงฉุนรุนแรง
ไม่มีกลิ่น

ไม่ปรำกฏค่ำ

ไม่พิจำรณำ

0.01

พิจำรณำ

ไม่ปรำกฏค่ำ

ไม่พิจำรณำ

กลิ่นฉุนของกระเทียมที่
รุนแรง กลิ่นโพรเพน, กลิ่น
ปลำเน่ำ

0.001

พิจำรณำ

ถังเก็บ

ถังผสม

ลักษณะกลิ่น

65.2

95.2

41.9
32.7
44.4
53

กลิ่นบำงๆ คล้ำยเบนซิน
กลิ่นคล้ำยสำรละลำยโซเว้น
กลิ่นบำงๆ คล้ำยเบนซิน
ไม่มีกลิ่น

C7H8
C5H6O
C4H8O

73.9
98.5
165.2

84.6
107.1
233.4

47.6

82.15

C6H10

87.5

83.8

86.132

C5H12O

99.6

91.2

110.2

C8H14

65.2

95.2

94.2

C2H6S2

128.4

101.9

53
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จำกตำรำงที่ 3 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์คุณลักษณะต่ำงๆ ของสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) โดย
ออกแบบระบบวิธีกำรจำกัดกลิ่นโดยที่พิจำรณำจำกลักษณะของกลิ่น ค่ำควำมเข้มข้นต่ำสุดที่ทำให้
เกิดกลิ่น ซึ่งกำรออกแบบวิธีกำรกำจัดกลิ่นจะนำเฉพำะสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) ที่อยู่ในเกณฑ์
ต้องกำจัดมำพิจำรณำเท่ำนั้น โดยหลักเกณฑ์ในพิจำรณำ คือเมื่อควำมเข้มข้นต่ำสุดที่ทำให้เกิดกลิ่น
ODOR THRESHOLD (ppm) ต่ำกว่ำ 25 ppm ซึ่งสำรอินทรีย์ระเหยได้ที่เข้ำเกณฑ์ต้องบำบัดดังกล่ำว
มีอยู่ 8 ชนิด สำมำรถสรุปพำรำมิเตอร์ที่สำคัญเพื่อใช้ในกำรออกแบบระบบกำจัดกลิ่น ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 พารามิเตอร์เริ่มต้นที่ใช้ในการออกแบบระบบกาจัดกลิ่น
ปริมำณไอเสียที่เข้ำระบบทั้งหมด (m3/h)
ควำมดันในออกแบบระบบ (mbar)
อุณหภูมิสำรไอเสียหรือกลิ่นขำเข้ำ (oC )
สำรไอเสียหรือกลิ่น
Ammonia
Trimethylamine
Methyl ethyl ketone
2-Methyl butanol

ควำมเข้มข้นเริ่มต้น
ppm (25 °C) mg/m3 (25 °C)
100
69.950
148.91
360
100
295
102.19
368

2,412
บรรยำกำศ
25 - 60
ควำมคำดหวังของเข้มข้นสุดท้ำยที่ปล่อยสู่บรรยำกำศ
ppm (25 °C)
mg/m3 (25 °C)
5.00
3.50
7.45
18.00
5.00
14.75
5.11
18.40
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Dimethyl disulfide
Carbon Disulfide
Toluene
Cyclohexane

115.6
114.2
100
100

360
440
376.85
343.97

5.78
5.71
5.00
5.00
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18.00
22.00
18.84
17.20

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในการลงทุนของระบบกาจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และ
วิเคราะห์ผล
ในงำนวิจัยฉบับนี้ได้เลือกศึกษำวิธีกำรกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เหมำะสมที่จะนำมำติดตั้งใน
กระบวนกำรผลิตยำงมะตอยผสมยำงพำรำไว้ 2 วิธีกำร คือ (1) ระบบบำบัดอำกำศเสียแบบ Wet
Scrubber ร่วมกับ Activated Carbon และ (2) Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) โดย
เปรียบเทียบโดยจะพิจำรณำ 3 มุมมอง คือ
1. ต้นทุนในกำรติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในกำรกำจัดกลิ่น (Investment Cost) ต่อตันกำร
ผลิต
2. ต้นทุนในกำรบริหำรงำนระหว่ำงกำรผลิต จัดเก็บ และนำจ่ำยให้ลูกค้ำตลอดกระบวนกำร
ตั้งแต่ต้นจนจบ (Operating Cost) ต่อตันกำรผลิต
3. ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนเครื่องจักร (Fit for Purpose) ที่ใช้ในกำรกำจัดกลิ่นของแต่
ละวิธีกำรทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ โดยเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยต่อตันที่ใช้ในกำรลงทุนและกำรบริหำรงำน
ระหว่ำงกำรผลิต จัดเก็บ และนำจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประเมินทำงเศรษฐศำสตร์
ในกำรออกแบบและเลื อกติดตั้งระบบกำจัดกลิ่ น ในเบื้องต้นข้อมูล ที่จำเป็นต้องนำมำใช้
พิจำรณำควำมคุ้มทุนในกำรลงทุนต่ำงๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอยผสมยำงพำรำ
โดยประมำณกำรรำยได้ต่อเดือนและต่อปี แสดงไว้ในตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 ประมาณการรายได้จากขายผลิตภัณท์ยางมะตอยผสมยางพารา
ลำดับ รำยกำร
หน่วย ป ริ ม ำ ณ / รำคำ/หน่วย ร ำ ย รั บ /เ ดื อ น รำยรับ/ปี (บำท)
เดือน
(บำท)
(บำท)
1
ยอดขำยยำงมะตอย กิโลกรัม 500,000.0
3.00
1,500,000.00
18,000,000.0
ผสมยำงพำรำ (ยั ง
ไ ม่ ไ ด้ หั ก
Operating Cost
ของกำรกำจัดกลิ่น)
โดยคิด Base Case ที่สำมำรถขำยได้ประมำณ 500 ตันหรือ 500,000 กิโลกรัมต่อเดือนและรำคำขำยต่อหน่วย 3
บำทซึ่งยังไม่ได้หัก Operating Cost ของกำรกำจัดกลิ่น

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4
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(1) ระบบบาบัดอากาศเสียแบบ Wet Scrubber ร่วมกับ Activated Carbon
เมื่อนำพำรำมิเตอร์เริ่มต้นที่ใช้ในกำรออกแบบระบบกำจัดกลิ่นตำมตำรำงที่ 4 มำคำนวณและ
ออกแบบ กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรกำจัดกลิ่น โดยใช้วิธีกำร
กำจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber ร่วมกับ Activated Carbon ผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และคำนวณ
แสดงได้ในตำรำงที่ 6 ตำรำงที่ 7 และตำรำงที่ 8
ตารางที่ 6 สรุปความสามารถในการดักจับไอเสียหรือกลิ่นของ ระบบ Wet Scrubber ร่วมกับ
ระบบ Activated Carbon
สำรไอเสียหรือกลิ่น
ควำมเข้มข้นเริ่มต้น
ควำมเข้มข้นสุดท้ำย
ผลลัพท์ของกำร
3
3
ppm (25 °C) mg/m (25 °C) ppm (ประสิ
(25 °C)ทธิภmg/m
ำพ 95%)(25 °C)
ออกแบบ
Ammonia
100
69.950
5.00
3.50
ยอมรับ
Trimethylamine
148.91
360
7.45
18.00
ยอมรับ
Methyl ethyl
100
295
5.00
14.75
ยอมรับ
2-Methyl
102.19
368
5.11
18.40
ยอมรับ
ketone butanol
Dimethyl disulfide
115.6
360
5.78
18.00
ยอมรับ
Carbon Disulfide
114.2
440
5.71
22.00
ยอมรับ
Toluene
100
376.85
5.00
18.84
ยอมรับ
Cyclohexane
100
343.97
5.00
17.20
ยอมรับ
เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ได้จำกรำยกำรคำนวณออกแบบระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ
Activated Carbon แล้ว ผู้วิจัยจึงนำค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ของระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ
Activated Carbon มำคำนวณประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนของกำรใช้ระบบ Wet Scrubber
ร่วมกับระบบ Activated Carbon โดยอ้ำงอิงจำก proposal ของผู้ผลิตที่นำเสนอระบบ Wet
Scrubber ร่วมกับระบบ Activated Carbon ซึ่งสำมำรถสรุปค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดังตำรำง
ที่ 7 และ ตำรำงที่ 8
ตารางที่ 7 แสดงค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบ Wet Scrubber และ Activated Carbon
ลาดับ
รายการ
เงินลงทุน (บาท)
1
ระบบ Wet Scrubber ที่มีปริมำณไอเสียหรือกลิ่นที่ไหลเข้ำ 2412 (Nm3/h)
1,300,000
2
ท่อส่งไอเสียที่เดินจำกระบวนกำรผลิต 3 แหล่งเพื่อส่งไปยัง Wet Scrubber
450,000
3
ระบบไฟฟ้ำของระบบ Wet Scrubber
250,000
4
ถังเก็บ Activated Carbon ขนำด 3.5 m3
300,000
5
Activated Carbon ปริมำณ 1,360 กิโลกรัม
163,200

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

6

ค่ำบรรจุ Activated Carbon ปริมำณ 1,360 กิโลกรัมลงในถังเก็บ
รวมค่ำใช่จ่ำย
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50,000
2,513,200

ตารางที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในระหว่างกระบวนการผลิตของระบบ Wet Scrubber
และ Activated Carbon
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ

น้ำประปำที่ใช้ในระบบ Wet
Scrubber ต่อเดือน
ปริมำณ H2SO4 ที่ใช้ต่อเดือน

หน่วย

ลูกบำศ์ก
เมตร
กิโลกรัม

ปริมาณ/ ราคา/หน่วย
เดือน
(บาท)
9.6

ค่าใช้จ่าย/
เดือน
(บาท)
15.81
151.78

ค่าใช้จ่าย/ปี
(บาท)
1,821.36

349.3

10

3,493.00

41,916.00

ค่ำแรงในกำรเปลี่ยนน้ำ Wet
ชั่วโมง
2
Scrubber 6 ครั้งต่อเดือน
ค่ำนำน้ำเสียของระบบ Wet
ตัน
9.6
Scrubber ไปกำจัด
ค่ำรถนำน้ำเสียของระบบ Wet
เที่ยว
1
Scrubber ไปกำจัด
ค่ำล้ำงทำควำมสะอำด Packing
ครั้ง
0.2
ของ Wet Scrubber (6 เดือนครั้ง)
ค่ำถ่ำน Activated Carbon (3
กิโลกรัม
453.3
เดือนครั้ง)
ค่ำแรงเปลีย่ นถ่ำน Activated
กิโลกรัม
453.3
Carbon (3 เดือนครั้ง)
ค่ำนำถ่ำน Activated Carbonไป
กิโลกรัม
453.3
กำจัด (3 เดือนครั้ง)
ค่ำไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ scrubber
หน่วย 3,824.78
ต่อเดือน (kWh)
ค่ำซ่อมบำรุงระบบ Wet Scrubber
ครั้ง
1/12
และ Activated Carbon 1 ครั้งต่อ
ปี
รวมค่ำใช่จ่ำย

300

3,600

43,200.00

3,500

33,600

403,200.00

10,000

10,000

120,000.00

30,000

5,000

60,000.00

120

54,400

652,800.00

10

4,533

54,400.00

7

3,173

38,080.00

2.98

11,398

136,776

50,000.00

4,167

50,000.0

133,515.78

1,602,193.36

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4
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(2) Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)
เมื่อนำพำรำมิเตอร์เริ่มต้นที่ใช้ในกำรออกแบบระบบกำจัดกลิ่นตำมตำรำงที่ 4 มำคำนวณและ
ออกแบบ และวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรกำจัดกลิ่น โดยใช้วิธีกำร
กำจัดกลิ่นแบบ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) ผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และคำนวณ
แสดงได้ในตำรำงที่ 9 ตำรำงที่ 10 และตำรำงที่ 11
ตารางที่ 9 สรุปความสามารถในการดักจับไอเสียหรือกลิ่นของ ระบบ Regenerative Thermal
Oxidizer (RTO)
สำรไอเสียหรือกลิ่น
Ammonia
Trimethylamine
Methyl ethyl ketone
2-Methyl butanol
Dimethyl disulfide
Carbon Disulfide
Toluene
Cyclohexane

ควำมเข้มข้นเริ่มต้น
ppm (25 °C)
mg/m3 (25 °C)
100
69.950
148.91
360
100
295
102.19
368
115.6
360
114.2
440
100
376.85
100
343.97

ควำมเข้มข้นสุดท้ำย (ประสิทธิภำพ 99%)
ppm (25 °C)
mg/m3 (25 °C)
1.00
0.70
1.49
3.60
1.00
2.95
1.02
3.68
1.16
3.60
1.14
4.40
1.00
3.77
1.00
3.44

ผลลัพท์ของกำร
ออกแบบ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ได้จำกรำยกำรคำนวณออกแบบระบบ RTO แล้ว ผู้วิจัยจึงนำค่ำพำรำมิเตอร์
ต่ำงๆ ของระบบ RTO มำคำนวณประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนของกำรใช้ระบบ RTO โดย
อ้ำงอิงจำก proposal ของผู้ผลิตที่นำเสนอระบบ Regenerative Thermal Oxidizer :ซึ่งสำมำรถ
สรุปค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดังตำรำงที่ 11
ตารางที่ 10 ต้นทุนในการลงทุนเครื่องจักรระบบ RTO ที่ปริมาณไอเสียหรือกลิ่นที่ไหลเข้า 2412
(Nm3/h)
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
ระบบ RTO ที่มีปริมำณไอเสียหรือกลิ่นที่ไหลเข้ำ 2412 (Nm3/h) เฉพำะค่ำเครื่องจักร
ค่ำติดตั้งระบบ RTO ที่มีปริมำณไอเสียหรือกลิ่นที่ไหลเข้ำ 2412 (Nm3/h)
ค่ำออกแบบระบบ (Engineering Design) และทดสอบระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชำญ
ค่ำผันแปรของรำคำในกำรลงทุน 10% (Continency Cost)
รวมค่ำใช้จ่ำย

เงินลงทุน (บาท)
12,446,090
1,330,289
968,450
1,294,105
16,038,934

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4
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ตารางที่ 11 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการระบบ RTO ในระหว่างกระบวนการผลิต
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
9,153.28
(บาท)
146,238.86
8,774.04
1,316.11
10,967.55
10,967.55
187,417.38

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่ำไฟฟ้ำ
(บาท)
ค่ำใช้จ่ำยเชื้อเพลิง (ดีเซล) *
109,839
ค่ำแรงพนักงำนในกำรดูแลระบบ RTO - ระดับปฏิบัติกำร
1,754,866
ค่ำแรงพนักงำนในกำรดูแลระบบ RTO - ระดับหัวหน้ำ
105,288
ค่ำซ่อมบำรุงระบบ RTO - เฉพำะค่ำแรง
15,793
ค่ำซ่อมบำรุงระบบ RTO - เฉพำะค่ำวัสดุ
131,611
รวมค่ำใช้จ่ำย
131,611
* ค่ำใช้จ่ำยของเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรเผำไหม้สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในงำนวิจัยนี้ คือ น้ำมั2,249,009
นดีเซลอ้ำงอิง

รำคำที่ 30 บำท/ลิตร ซึ่งหำกรำคำน้ำมันมีมีกำรเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลต่อค่ำใช้จ่ำยบริหำรจัดกำร
ระบบ RTO ในระหว่ำงกระบวนกำรผลิต
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนของระบบ
เมื่อสำมำรถวิเครำะห์หำประสิทธิภำพควำมสำมำรถในกำรดักจับไอเสียหรือกลิ่น คำนวณ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบส ำหรั บ กำรดั ก จั บ ไอเสี ย หรื อ กลิ่ น และผลตอบแทนทำง
เศรษฐศำสตร์ในกำรลงทุน ระบบของทั้ง 2 ระบบได้แล้ว ผู้วิจัยจึงได้นำผลกำรวิเครำะห์ของทั้ง 2
ระบบ แสดงเปรียบเทียบกัน ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 12 ถึง ตำรำงที่ 15 และในตำรำงที่ 16 ผู้วิจัยได้
สรุปข้อดีข้อด้อยในพิจำรณำติดตั้งระบบ Wet Scrubber ร่วมกับ Activated Carbon เทียบกับกำร
ลงทุนระบบ RTO ที่ระยะเวลำ 5 ปีและ 10 ปีโดยประมำณอัตรำเงินกู้ของธนำคำรสูงสุด = 15% ณ
ปี 2018 เพื่อแสดงให้ถึงข้อดีข้อด้อยของแต่ละระบบไว้สำหรับเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำอีกด้วย
ตารางที่ 12 สรุปความสามารถในการดักจับไอเสียหรือกลิ่นของระบบ Wet Scrubber ร่วมกับ
ระบบ Activated Carbon เปรียบเทียบกับระบบ RTO
สำรไอเสียหรือกลิ่น
Ammonia
Trimethylamine
Methyl ethyl ketone
2-Methyl butanol
Dimethyl disulfide
Carbon Disulfide
Toluene
Cyclohexane

ควำมเข้มข้นเริ่มต้น
ppm (25 °C)
100
148.91
100
102.19
115.6
114.2
100
100

mg/m3 (25 °C)
69.950
360
295
368
360
440
376.85
343.97

Wet Scrubber & Activated
ควำมเข้มข้นสุCarbon
ดท้ำย (ประสิทธิภำพ
ppm (25 °C) 95%)mg/m3 (25 °C)
5.00
3.50
7.45
18.00
5.00
14.75
5.11
18.40
5.78
18.00
5.71
22.00
5.00
18.84
5.00
17.20

RTO
ควำมเข้มข้นสุดท้ำย (ประสิทธิภำพ
ppm (25 °C) 99%)mg/m3 (25 °C)
1.00
0.70
1.49
3.60
1.00
2.95
1.02
3.68
1.16
3.60
1.14
4.40
1.00
3.77
1.00
3.44

เปรียบเทียบ
ประสิทธิภำพ
RTO สูงกว่ำ
4%
ระบบ
4%Wet
Scrubber
4% &
AC4%(%)
4%
4%
4%
4%

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

กำรวิจัยนี้สรุปได้ว่ำถ้ำพิจำรณำในเชิงคุณภำพเพียงอย่ำงเดียวระบบ RTO มีประสิทธิภำพใน
กำรกำจัดกลิ่นได้ดีกว่ำระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ Activated Carbon 4%
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความสามารถในการดักจับไอเสียหรือกลิ่นของระบบ Wet Scrubber
ร่วมกับระบบ Activated Carbon เปรียบเทียบกับระบบ RTO ในจานวนตันต่อปีที่ปริมาณไอเสีย
ขาเข้า 2,412 m3/h
สำรไอเสียหรือกลิ่น
Ammonia
Trimethylamine
Methyl ethyl ketone
2-Methyl butanol
Dimethyl disulfide
Carbon Disulfide
Toluene
Cyclohexane
รวม

ปริมำณไอเสียหรือกลิ่นที่ถูกกำจัดต่อปี (ตัน VOC/ปี)
Wet Scrubber & Activated Carbon
RTO
8.48
7.74
1.57
8.10
6.64
8.10
10.02
8.00
58.64

8.83
8.07
1.63
8.44
6.91
8.44
10.44
8.34
61.11

จำกตำรำงข้ำงต้นสรุปได้ว่ำสรุประบบ RTO สำมำรถกำจัดไอเสียหรือกลิ่นได้ที่ 61.11 ตัน
VOC ต่อปีหรือ 61,110 กิโลกรัม VOC ต่อปีซึ่งดีกว่ำระบบ Wet Scrubber & Activated Carbon ที่
ทำได้ที่ 58.64 ตัน VOC ต่อปีหรือ 58,640 กิโลกรัม VOC ต่อปีซึ่งถ้ำพิจำรณำในด้ำนปริมำณกำร
กำจัดกลิ่นเพียงอย่ำงเดียวสรุปได้ว่ำระบบ RTO มีประสิทธิภำพในกำจัดกลิ่นได้ดีกว่ำระบบ Wet
Scrubber & Activated Carbon
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบสาหรับการดักจับไอเสียหรือกลิ่น
ของระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ Activated Carbon เทียบกับระบบ RTO ที่ปริมาณไอ
เสีย 2,412 m3/h (ไม่รวมค่าลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักร)
Wet Scrubber &
ลาดับ
รายการ
RTO
Activated Carbon
1 ค่ำใช้จ่ำยบริหำรจัดกำรระบบในระหว่ำง
1,602,191
2,249,009
2 ปริ
มำณไอเสียหรืตอ(บำท/ปี
กลิ่นที่ถ)ูกกำจัดต่อปี (ตัน
58.64
61.11
กระบวนกำรผลิ
3 ค่VOC/ปี
ำใช้จ่ำ)ยในกำรกำจัดกลิ่น (บำท/ตัน VOC)
27,323.36
36,804.35
4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรกำจัดกลิ่น (บำท/กิโลกรัม
27.32
36.80
VOC)
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จำกตำรำงข้ำงต้นสรุปได้ว่ำระบบ Wet Scrubber & Activated Carbon มีต้นทุนในกำร
บริหำรจัดกำร กำรกำจัดไอเสียหรือกลิ่นที่ 27.32 บำทต่อกิโลกรัม VOC ซึง่ ต่ำว่ำระบบ RTO ที่มี
ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร กำรกำจัดไอเสียหรือกลิ่นที่ 36.80 บำทต่อกิโลกรัม VOC ซึ่งถ้ำพิจำรณำใน
ด้ำนต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรกลิ่นสรุปได้ว่ำกำรกำจัดกลิ่นโดยใช้ระบบ Wet Scrubber &
Activated Carbon มีต้นทุนในกำรกำจัดกลิ่นที่ถูกกว่ำระบบ ระบบ RTO คิดเป็นเงิน 9.48 บำทต่อ
กิโลกรัม VOC โดยคิดเป็น 25.75%
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนระบบ Wet Scrubber
ร่วมกับ Activated Carbon กับระบบ RTO ที่ระยะเวลา 5 ปีและ 10 ปีโดยประมาณอัตราเงินกู้
ของธนาคารสูงสุด = 15% ณ ปี 2018
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์
NPV (บำท) ที่ระยะเวลำ 5
ปี
NPV (บำท) ที่ระยะเวลำ
10 ปี
IRR ที่ระยะเวลำ 5 ปี

ระบบการกาจัดกลิน่ ที่นาเสนอ
Wet Scrubber &
RTO
Activated Carbon
52,454,797.54 36,760,832.44
79,783,607.11

63,011,647.84

652.44%

94.69%

IRR ที่ระยะเวลำ 10 ปี

652.47%

98.10%

Benefit Cost Ratio ที่
ระยะเวลำ 5 ปี
Benefit Cost Ratio ที่
ระยะเวลำ 10 ปี
Pay Back Period

8.55

3.30

9.71

4.67

1.8 เดือนหรือ 54 วัน

1 ปีกับ 8 วันหรือ
373 วัน

ข้อสรุปการตัดสินใจ
เลือก Wet Scrubber &
Activated Carbon
เลือก Wet Scrubber &
Activated Carbon
เลือก Wet Scrubber &
Activated Carbon
เลือก Wet Scrubber &
Activated Carbon
เลือก Wet Scrubber &
Activated Carbon
เลือก Wet Scrubber &
Activated Carbon
เลือก Wet Scrubber &
Activated Carbon

จำกตำรำงข้ำงต้นสรุปได้ว่ำกำรใช้ระบบ Wet Scrubber & Activated Carbon ในกำร
กำจัดไอเสียหรือกลิ่น มีผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ในทุกๆ วิธีที่ได้จำกกำรคำนวนและได้
ผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดสุทธิกับโรงงำนที่ดีกว่ำและคืนทุนได้เร็วกว่ำระบบ RTO แม้ว่ำ
ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของระบบ RTO จะเป็นบวกก็ตำม
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ตารางที่ 16 สรุปข้อดีข้อด้อยในพิจารณาติดตั้งระบบ Wet Scrubber ร่วมกับ Activated
Carbon เทียบกับการลงทุนระบบ RTO ที่ระยะเวลา 5 ปีและ 10 ปีโดยประมาณอัตราเงินกู้ของ
ธนาคารสูงสุด = 15% ณ ปี 2018
เกณท์ในกำรพิจำรณำ

ระบบกำรกำจัดกลิ่นที่นำเสนอ
Wet Scrubber &
RTO
Activated Carbon

ปริมำณไอเสียหรือกลิ่นที่
ค่ถูกำใช้
จ่ำดยในกำรก
ด
กำจั
ต่อปี (ตันำจัVOC/
ควำมยำกง่
ำยในกำร
กลิ
โลกรัม
ปี) ่น (บำท/กิ
ควำมยำกง่
ำยต่อกำรซ่อม
บริ
หำรจัดกำรระบบ
VOC)
NPV
(บำท) ที่ระยะเวลำ
บำรุงระบบ
NPV
5 ปี (บำท) ที่ระยะเวลำ
IRR
10 ปีที่ระยะเวลำ 5 ปี
IRR ที่ระยะเวลำ 10 ปี
Benefit Cost Ratio ที่
Benefit
ระยะเวลำCost
5 ปีRatio ที่
Pay
Back Period
ระยะเวลำ
10 ปี

58.64
27.32
ยำก
ง่ำย
52,454,797.54
79,783,607.11
652.44%
652.47%
8.55
9.71
1.8 เดือนหรือ 54 วัน

ต้นทุนในกำรติดตั้ง
เครื่องจักร (Investment
Cost) ต่อตันผลิตภัณท์
(บำทต่อตันกำรผลิต)
ต้นทุนในกำรบริหำร
จัดกำรเครื่องจักร
(Operation Cost) ต่อ
ตันผลิตภัณท์ (บำทต่อตัน
กำรผลิต)

ข้อสรุปกำรตัดสินใจ

418.87

61.11
36.80
ง่ำย
ยำก
36,760,832.44
63,011,647.84
94.69%
98.10%
3.30
4.67
1 ปีกับ 8 วัน
หรือ 373 วัน
2,673.16

เลือกลงทุนระบบ RTO
เลือกลงทุนระบบ Wet Scrubber &
เลื
อกลงทุนระบบ
RTO
Activated
Carbon
เลือกลงทุนระบบ Wet Scrubber &
เลื
อกลงทุนระบบ
Wet Scrubber &
Activated
Carbon
เลื
อกลงทุนระบบ
Wet Scrubber &
Activated
Carbon
เลื
อกลงทุนระบบ
Wet Scrubber &
Activated
Carbon
เลื
อกลงทุนระบบ
Wet Scrubber &
Activated
Carbon
เลื
อกลงทุนระบบ
Wet Scrubber &
Activated
Carbon
เลื
อกลงทุนระบบ
Wet Scrubber &
Activated
Carbon
เลื
อกลงทุนระบบ
Wet Scrubber &
Activated
Carbon
Activated Carbon
เลือกลงทุนระบบ Wet Scrubber &
Activated Carbon

267.03

374.83

เลือกลงทุนระบบ Wet Scrubber &
Activated Carbon

สรุปผลการวิจัย
ในกำรกระบวนกำรผลิตยำงมะตอยผสมยำงพำรำซึ่งในกระบวนกำรผลิตได้มีไอเสียหรือกลิ่น
อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนกำรผลิต ซึ่งในกำรวิจัยนี้ได้ทำกำรศึกษำระบบกำจัดกลิ่น
2 วิธีได้แก่ ระบบที่ 1 กำรกำจัดกลิ่นโดยระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ Activated Carbon
และระบบที่ 2 ได้แก่ระบบ Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) ซึ่งทั้งสองระบบมีข้อดีและ
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ข้อด้อยแตกต่ำงกันและทั้งสองระบบยังผ่ำนเกณท์ในกำรดักจับกลิ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยำกำศโดยไม่
เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนที่กำหนดของกรมควบคุมมลพิษ
แต่อย่ำงไรก็ตำมในกำรวิจัยนี้ได้กำหนดเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรวิจัยโดย
เปรียบเทียบกำรพิจำรณำใน 3 มุมมอง คือ
1. ต้นทุนในกำรติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในกำรกำจัดกลิ่น (Investment Cost) ต่อตันผลิต
ภัณท์ (ประมำณกำรผลิต ผลิตภัณท์ที่ 6,000 ตันต่อปี)
หำกพิจำรณำในด้ำนต้นทุนกำรติดตั้งเครื่องจักรในกำรกำจัดกลิ่นต่อตันผลิตภัณท์สรุปได้ว่ำ
กำรติดตั้งระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ Activated Carbon มีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนที่
418.87 บำทต่อตันผลิตภัณท์ซึ่งต่ำกว่ำกำรลงุทนติดตั้งระบบ RTO ที่มีค่ำใช้จ่ำยที่ 2,673.16 บำทต่อ
ตันผลิตภัณท์ ซึ่งกำรลงทุนติดตั้งระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ Activated Carbon จะ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ถึง 84.33% ต่อทุกๆ ตันกำรผลิตเมื่อเทียบกับกำรลงทุนระบบ RTO
2. ต้นทุนในกำรบริหำรงำนระหว่ำงกำรผลิต จัดเก็บ และนำจ่ำยให้ลูกค้ำตลอดกระบวนกำร
ตั้งแต่ต้นจนจบ (Operating Cost) ต่อตันกำรผลิตภัณท์ (ประมำณกำรผลิ ต ผลิตภัณท์ที่
6,000 ตันต่อปี)
หำกพิจำรณำถึงต้นทุนในกำรบริหำรงำนระหว่ำงกำรผลิต จัดเก็บ และนำจ่ำยให้ลูกค้ำในกำร
กำจัดกลิ่นต่อตันผลิตภัณท์สรุปได้ว่ำกำรติดตั้งระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ Activated
Carbon มีค่ำใช้จ่ำยในต้นทุนกำรผลิตที่ 267.03 บำทต่อตันผลิตภั ณท์ซึ่งต่ำกว่ำต้นทุนกำรบริหำร
จัดกำรระบบ RTO ที่มีค่ำใช้จ่ำยที่ 374.83 บำทต่อตันผลิตภัณท์ ซึ่งกำรลงทุนติดตั้งระบบ Wet
Scrubber ร่วมกับระบบ Activated Carbon จะประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรระบบได้ถึง
28.76% ต่อทุกๆ ตันกำรผลิตเมื่อเทียบกับกำรลงทุนระบบ RTO
3. ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนของเครื่องจักร (Fit for purpose) ที่ใช้ในกำรกำจัดกลิ่นทำงด้ำน
เศรษฐศำสตร์ โดยเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยต่อตันที่ใช้ในกำรลงทุนและกำรบริหำรงำนระหว่ำง
กำรผลิต จัดเก็บ และนำจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประเมินทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ (ประมำณกำรผลิต
ผลิตภัณท์ที่ 6,000 ตันต่อปี)
หำกพิจำรณำกำรประเมินทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์โดยกำรวิจัยนี้ได้นำวิธีมำตรฐำนจำนวน 4 วิธี
ได้แก่ Net Present Value (NPV), Internal Rate Of Return (IRR),Benefit Cost Ratio (B/C)
และ Pay Back Period เพื่อใช้ตัดสินใจในลงทุนติดตั้งระบบกำรกำจัดกลิ่น ซึ่ งสรุปได้ว่ำกำรติดตั้ง
ระบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ Activated Carbon มีผลตอบแทนทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ทั้ง 4
วิธีที่ดีกว่ำและเหมำะสมกับกระบวนกำรผลิตยำงมะตอยผสมกับยำงพำรำมำกกว่ำระบบ RTO ที่มี
ผลตอบแทนทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ที่น้อยกว่ำและส่งผลต่อกำไรของกำรผลิต
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จำกกำรวิจัยนี้สรุปได้ว่ำระบบกำรกำจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber ร่วมกับระบบ Activated
Carbon เหมำะสมกับกำรกระบวนกำรผลิตยำงมะตอยผสมยำงพำรำ มำกกว่ำระบบกำรกำจัดกลิ่น
แบบ RTO ทั้งในด้ำนกำรลงทุนเครื่องจักร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรในระหว่ำงกำรผลิตที่ต่ำกว่ำ
ต้นทุนต่อตันในกำรกำจัดที่ต่ำกว่ำ มีควำมซับซ้อนในกำรซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่ำเพรำะไม่จำเป็นต้องจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกเข้ำมำซ่อมบำรุง อีกทั้งยังมีผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ที่ดีกว่ำในกำรวิธี
เครำะห์โดยใช้กำรคำนวนหลำยๆ วิธี นอกจำกนี้ระบบกำรกำจัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber ร่วมกับ
ระบบ Activated Carbon ยังมีประสิทธิภำพกำรกำจัดกลิ่นได้ถึง 95% ซึ่งเพียงพอต่อกำรควบคุม
กำรปล่ อ ยมลพิ ษ ตำมมำตรฐำนที่ ก ำหนดโดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ อย่ ำ งไรก็ ดี ผ ลกำรศึ ก ษำทำง
เศรษฐศำสตร์ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของค่ำน้ำ ค่ำพลังงำนในปัจจุบัน ซึ่งถ้ำสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรของ
น้ำและพลังงำนเปลี่ยนไปก็อำจส่งผลให้ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจเปลี่ยนไป
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บทคัดย่อ
โครงกำรวิจัย กำรออกแบบชุดสำธิตแอลอีดีเพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบชุดสำธิตกำรประยุกต์ใช้แอลอีดีในกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ วิธีกำรวิจัย คือ กำร
กำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร กำรพัฒนำข้อกำหนด กำรสร้ำงแนวคิดในกำรออกแบบ และกำร
ออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่ำง สรุปผลกำรวิจัยได้ว่ำ ออกแบบชุดสำธิตกำรประยุกต์ใช้แอลอีดีรวม
2 ชุด คือ 1) ชุดสำธิตกำรเพิ่มประโยชน์ใช้งำนผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี เพื่อแสดงกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ด้วยกำรเพิ่มประโยชน์ใช้งำน 2) ชุดสำธิตกำรใช้แอลอีดีในกำรสร้ำงเครื่องมือวัดแสงต้นทุน
ต่ำ เพื่อแสดงกำรนำแอลอีดีมำใช้แทนเซ็นเซอร์แสงทำให้ต้นทุนต่ำลง โดยที่ในแต่ละชุดสำธิตนั้น จะ
ประกอบไปด้ว ย วัสดุอุปกรณ์และเอกสำรประกอบกำรสำธิต ในเอกสำรมีรำยละเอียดหัวข้อ คือ
วัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำธิต วิธีสำธิตและผลที่ได้รับ คำถำมภำยหลังกำร
สำธิต และเอกสำรอ้ำงอิง พร้อมสำหรับกำรออกแบบในรำยละเอียดและจัดสร้ำงต้นแบบชุดสำธิตใน
ขั้นตอนต่อไป
คาสาคัญ: กำรออกแบบ ชุดสำธิต แอลอีดี กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
Abstract
This research is Design of the LED Demonstration Package for Value Added to
Products, was aimed to design the demonstration package for LED application used
for value added to products. The research procedures included identify needs,
develop specifications, conceptual designs and embodiment designs. The research
findings were concluded. The following two sets of the demonstration package
were designed. 1) The demonstration of make benefit by LED showed value added
product by make benefit in product, and 2) The demonstration of LED and lux
meter showed cost reduction by LED. The demonstration packages for LED
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application included set of materials, equipment and documents. The documents
showed objectives, theories, materials and equipments, methods and results,
questions and references.
Keywords: Design, Demonstration Package, LED, Value Added Products

บทนา
สถำนกำรณ์พลังงำนไฟฟ้ำในรอบ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ กำลังผลิตติดตั้งระบบไฟฟ้ำของไทยเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี จำกขนำด 31,773 เมกะวัตต์ ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 37,247 เมกะวัตต์ ในปี
2558 เพิ่มขึ้น 17.2 % กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกปริมำณ 148,700 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2554
เพิ่มขึ้นมำเป็น 181,377 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2558 (รำยงำนดุลยภำพพลังงำนของไทย, 2559 :
หน้ำ 46) นั่นคือ ในระยะเวลำเพียง 5 ปี เพิ่มขึ้นรำว 22 % ดังในตำรำง 1
ตาราง 1 ปริมำณกำรใช้ กำรผลิตและกำลังผลิตติดตั้งของระบบไฟฟ้ำไทย
กำรใช้พลังงำน
กำลังกำรผลิต
ผลิตพลังไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ำ
ติดตัง้
สูงสุด
พ.ศ.
(ล้ำนกิโลวัตต์
(เมกะวัตต์)
(เมกะวัตต์)
ชั่วโมง)
2554
148,700
31,773
23,388
2555
161,750
33,177
24,825
2556
164,323
33,681
26,598
2557
168,656
35,610
26,942
2558
181,377
37,247
27,346

กำรผลิตพลังงำน
ไฟฟ้ำ
(ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง)
155,986
168,178
169,593
174,467
184,350

มีกำรประมำณกันว่ำ อังกฤษได้ใช้พลังงำนไฟฟ้ำในระบบแสงสว่ำง รำว 19 % ของพลังงำน
ไฟฟ้ำที่ผลิตได้ทั้งหมด (The Society of Light and Lighting, 2009 :p.120) ถ้ำเลือกใช้ตัวเลขนี้
มำประมำณว่ำไทยใช้พลังงำนไฟฟ้ำเท่ำไรในระบบแสงสว่ำง นั่นคือ คำนวณ 19 % ของยอดรวม
181,377 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2558 มีปริมำณมำกถึง 34,462 ล้ำนกิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อมำคิด
มูลค่ำจำกรำคำจำหน่ำยซึ่งมีหลำยค่ำตำมประเภทผู้ใช้ กรณีที่อยู่อำศัยไม่เกิน 150 หน่วย มีค่ำไฟฟ้ำ
2.3488 ถึง 4.4217 บำทต่อหน่วย ที่อยู่อำศัยใช้เกิน 150 หน่วย ค่ำไฟฟ้ำ 3.2484 บำท ถึง 4.4217
บำทต่อหน่วย เป็นค่ำเฉลี่ย 3.385 บำท/กิโลวัตต์ชั่วโมง ดังนั้นไฟฟ้ำที่ใช้ในระบบแสงสว่ำง คือ
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34,462 x 3.385 = 116,654 ล้ำนบำทต่อปี นั่นคือ ไทยใช้ไฟฟ้ำในระบบแสงสว่ำงมำกกว่ำแสนล้ำน
บำทต่อปี ดังนั้นถ้ำสำมำรถประหยัดพลังงำนในแสงสว่ำงเพียง 10 % สำมำรถประหยัดเงินถึง
11,665 ล้ำนบำทต่อปี และลดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (0.548 kg/kWh x 34,462 x 0.1) ได้ถึง
1,888.5 ล้ำนกิโลกรัมก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (M kg CO2) (รำยงำนสถิติพลังงำนของไทย, 2559 :
หน้ำ 277)
ปั จ จุ บั น และในอนำคตอั น ใกล้ นี้ แอลอี ดี ไ ด้ น ำมำใช้ ท ดแทนหลอดไฟฟ้ ำ ทั่ ว ไปเพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจำกแอลอีดีมีข้อดีที่เหนือกว่ำหลอดไฟทั่วไป คือ (1) แอลอีดีใช้พลังงำนน้อยมำก ใช้พลังงำน
น้อยกว่ำหลอดไส้ 90-95 % (2) แอลอีดีมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน มีอำยุใช้งำนปกติรำว 30,00050,000 ชั่วโมง และอำจมำกได้ถึง 100,000 ชั่วโมง ขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์มีอำยุใช้งำนปกติ
รำว 10,000-15,000 ชั่วโมง และหลอดไส้อำยุใช้งำนรำว 1,000 - 2,000 ชั่วโมง เท่ำนั้น (3)
แอลอีดีมีหลำยสี ทั้งหลำยขนำดและหลำยรูปแบบ จึงให้ แสงสี ได้มีประสิ ทธิภ ำพกว่ำแสงสี จำก
เทคโนโลยีแสงแบบอื่น (4) แอลอีดีไม่ก่อให้เกิดควำมร้อนที่หลอดมำก เหมือนหลอดอื่น จึงลดเสี่ยง
จำกไฟไหม้ และลดควำมร้อนจำกหลอดไฟในอำคำรได้ (5) แอลอีดีทนทำนต่อสภำพแวดล้อมได้ดี
ทำให้ประยุกต์ในเครื่องมือซึ่งสั่นสะเทือนได้ (6) แอลอีดีสำมำรถเปิดปิดได้รวดเร็ว เร็วกว่ำเทคโนโลยี
แสงสว่ำงอื่นๆ (7) แอลอีดีสำมำรถให้ควำมสว่ำงเต็มที่ได้อย่ำงรวดเร็ว ในเวลำเป็นไมโครวินำที ซึ่ง
เร็วกว่ำหลอดฟลูออเรสเซนต์และเร็วกว่ำหลอดไส้ประมำณ 10 เท่ำตัว (8) แอลอีดีมีขนำดเล็ก จึง
ประยุกต์ใช้งำนหลำยด้ำนได้อย่ำงหลำกหลำยมำก (Wikipedia-LED, 2016) (9) แอลอีดีไม่มีสำรพิษ
อยู่ภำยในหลอด (Brian Clark Howard, 2011) จึงได้ให้ควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำนได้มำกกว่ำ (10)
แอลอีดีสำมำรถใช้งำนที่อุณหภูมิต่ำมำก ใช้ได้ถึง -40 องศำเซลเซียส (Craig Dilovie, 2006) (11)
แอลอีดีสำมำรถปิดเปิดได้บ่อยครั้ง แอลอีดีจึงใช้งำนที่ปิดเปิดบ่อยได้ดี ไม่เหมือนหลอดฟลูออเรส
เซนต์ที่หลอดจะเสียเร็วขึ้น เมื่อปิดเปิดบ่อยขึ้น (12) กำรหรี่ไฟ แอลอีดีสำมำรถหรี่แสงสว่ำงได้ง่ำย
ด้วยวิธีลดค่ำกระแสไบแอสตรง หรือด้วยวิธี PWM (Wikipedia-LED, 2016) (13) กำรโฟกัสแสง
ตัวแอลอีดีสำมำรถที่จะออกแบบให้โฟกัสแสงของตัวเองได้ ขณะที่ทั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอด
ไส้ ยังต้องพึ่งตัวสะท้อนภำยนอกในกำรรวบรวมแสงและส่องไปยังจุดที่ต้องกำร (Wikipedia-LED,
2016) (14) กำรตรวจจับแสง แอลอีดีทำงำนได้ดีทั้งกำรปล่อยแสงและกำรรับแสง จึงสำมำรถจะ
นำมำประยุกต์ใช้ให้เป็นตัวตรวจวัดแสงได้ (Forrest M.Mims, 2000)
ดังนั้นจึงควรหำวิธีนำ
เทคโนโลยีแอลอีดีมำออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อกำรประหยัดพลังงำนในแนวทำงต่ำงๆ
กำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ ในยุคแข่งขันเสรีจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกำร
เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ มีแนวคิดที่แตกต่ำงกัน 2 แนวคิด นั่นคือ แนวคิดด้ำนธุรกิจ และแนวคิดด้ำน
วิศวกรรม ทั้งนี้แนวคิดทำงด้ำนธุรกิจ มีกระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)
ซึ่งพัฒนำขึ้นโดย Hasso Plattner Institute of Design มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด มีอยู่ 5 ขั้นตอน
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(กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, 2559 : หน้ำ 18) นั่นคือ (1) EMPATHIZE กำรทำควำมเข้ำใจในลูกค้ำ
(2) DEFINE กำรกำหนดโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ (3) IDEATE กำรระดมควำมคิดเห็น (4)
PROTOTYPE กำรสร้ำงต้นแบบหรือสินค้ำจำลอง (5) TEST กำรทดสอบตลำด ส่วนในแนวคิด
ทำงด้ ำ นวิ ศวกรรม มีก ระบวนกำรออกแบบด้ำ นวิ ศ วกรรม เป็ นกระบวนกำรที่ใ ช้ ในกำรพัฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม (Engineering
Design Process) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน (Haugh Jack, 2013) ดังนี้ (1) กำหนดปัญหำหรือควำม
ต้องกำร (Identify Needs) (2) กำรพัฒนำข้อกำหนด (Develop Specifications) (3) กำรสร้ำง
แนวคิดในกำรออกแบบ (Conceptual Design)
(4) กำรออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่ำง
(Embodiment Design) (5) กำรออกแบบในรำยละเอียด (Detailed Design) (6) สร้ำงต้นแบบ
และทดสอบ (Build Prototype and Prototype Testing) (7) กำรยอมรับของผู้ใช้ (Customer
Acceptance) จำกทั้งสองแนวคิด มีจุดเริ่ม คือ ปัญหำหรือควำมต้องกำร และผลผลิตคือ ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ำชอบและยอมรับได้ เหมือนกัน แต่จะสังเกตเห็นควำมแตกต่ำงในกระบวนกำรได้
ชัดเจน คือ แนวคิดด้ำนธุรกิจ พัฒนำหรือเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำเป็น หลัก ทุกขั้นตอนจะวิเครำะห์ ถึงลูกค้ำ เป็นกำรเน้นที่ตลำดผู้บริโภคเพื่อให้ส ำมำรถจัด
จำหน่ำยได้นั่นเอง ส่วนแนวคิดทำงด้ำนวิศวกรรม จะเห็นว่ำกำรพัฒนำหรือเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มุ่งเน้นที่กำรออกแบบเพื่อสร้ำงให้รอบคอบในทุกขั้นตอน โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์
เป็นหลัก เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมต้องกำรอย่ำงมีประสิทธิผล
เนื่องจำกควำมจำเป็นที่ มนุษย์โลกจะต้องปรับตัวเข้ำสู่สังคมคำร์บอนต่ำ (Low Carbon
Society) เพรำะปัญหำโลกร้อน (Global Warming) (J. David Neelin, 2011) และจำกจุดเด่นของ
แอลอีดี จะช่วยลดขยะของหลอดไฟเดิม ประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้ว่ำใน
ปัจจุบันนี้ แอลอีดีมีรำคำสูง เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแสงสว่ำงเดิม แต่อนำคตอันใกล้นี้ รำคำแอลอีดี
จะลดลงอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นกำรรับรู้เข้ำใจแนวทำงพัฒนำผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ในกำรปรับตัว
เพื่อรับกำรเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีมำใช้ประโยชน์ โดยใช้แอลอีดีเข้ำมำช่ว ยและเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ทำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ จึงควรใช้แนวคิดทำงด้ำนวิศวกรรมในกำรพัฒนำเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์แอลอีดี
กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์โดยกำรประยุกต์ใช้แอลอีดี เพื่อให้ได้ผลงำนที่ดีนำไปใช้ได้ และ
เกิดประโยชน์ คุ้มค่ำ ต้องเข้ำใจทั้งผลิ ตภัณฑ์และวิ ธีประยุกต์แอลอีดี ดังนั้นกรอบควำมคิดของ
งำนวิจัยนี้ จึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) กำรสำธิต แสดงหรือสำธิตให้ดู พร้อมกับกำรอธิบำย
ประกอบ จะช่วยให้ ผู้อบรมนั้ น สำมำรถเข้ำใจได้รวดเร็ว (2) กำรประยุกต์ใช้งำน แสดงแนว
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ จะช่วยผู้อบรมให้พั ฒนำงำนและช่วยสร้ำงนวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้น (3)
เชื่อมโยงภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยให้มีควำมรู้และเข้ำใจเทคโนโลยีอย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้น สำมำรถใช้
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ต่อยอดองค์ควำมรู้ใหม่ได้ ดังนั้นจึงควรเป็นชุดสำธิตประยุกต์ใช้ในแต่ละแนวทำง ด้วยขั้นตอนหลัก
3 ส่ ว นนี้ โดยมีแนวควำมคิด แสดงกำรประยุ กต์ใช้ งำนแอลอีดี เพื่ อเพิ่ม มูล ค่ำ ผลิ ตภั ณฑ์ใ น
หลำกหลำยแนวทำง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงกำรวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมำ จุดประสงค์เพื่อกำร
ออกแบบชุดสำธิตประยุกต์ใช้แอลอีดี สำหรับกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์
ดังนั้ นกำรออกแบบพัฒ นำชุดสำธิตกำรประยุกต์ใช้แอลอีดี จะใช้กระบวนกำรออกแบบ
ทำงด้ำนวิศวกรรม เพื่อให้จัดทำชุดสำธิตได้สมบูรณ์ กระบวนกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรมสำหรับ
โครงกำรวิจัยนี้ ได้ดำเนินงำนตำม 7 ขั้นตอน ซึ่งนำเสนองำนวิจัยในบทควำมวิจัยนี้ในขั้นออกแบบ
เพียง 4 ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบชุดสำธิตกำรประยุกต์ใช้แอลอีดีในกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรกำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร ต้องระบุปัญหำหรือควำมต้องกำรให้ชัดเจนและสำรวจ
แนวคิดในกำรออกแบบที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรตำรำ ฐำนข้อมูล แล้วจึง
กำหนดให้มำเป็นควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำ ลดปัญหำ หรือข้อเสนอพัฒนำโครงกำร
กำรพัฒนำข้อกำหนด จำกควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำ นำมำพัฒนำเป็นข้อกำหนด
โดยใช้วิธีศึกษำจำกข้อกำหนดที่คล้ำยกันของชุดสำธิตทดลองต่ำงๆ ให้เป็นข้อกำหนดที่สำมำรถระบุ
ได้ชัดเจน ในด้ำนวัตถุประสงค์ รวมทั้งขอบเขตหรือ ปริมำณงำนที่สำมำรถดำเนินกำรได้
กำรสร้ำงแนวคิดในกำรออกแบบ จำกข้อกำหนดนำมำศึกษำและตรวจสอบกำรออกแบบตำมแง่มุมที่
เป็นไปได้ ปกติจะมี 3 รูปแบบ คือ แบบมำตรฐำน แบบวิวัฒนำกำร และแบบปฏิวัติ โดยทั่วไปจะ
เป็นกำรผสมผสำนทั้งสำมรูปแบบ โดยศึกษำแนวทำงจำกเอกสำร ข้อมูล และชุดสำธิตต่ำงๆ ให้มี
ควำมเป็นไปได้ที่จะจัดทำออกมำในทำงปฏิบัติ
กำรออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่ำงหรือแบบ จำกแนวคิดในกำรออกแบบ นำมำศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม
จำกเอกสำรและวงจรต่ำงๆ วิเครำะห์แนวทำงเลือกในกำรออกแบบต่ำงๆ เพื่อให้ได้สถำปัตยกรรม
ของผลิตภัณฑ์ ออกแบบทั้งด้ำนรูปทรงและตัวแปรที่จะใช้ ก่อนจะได้เริ่ม ดำเนินกำรออกแบบใน
รำยละเอียดต่อไป
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ผลการวิจัย
กาหนดปัญหาหรือความต้องการ
จำกข้อมูล พบว่ำไทยใช้พลังงำนไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นรำว 22 % ภำยในรอบ 5 ปี
เฉพำะในระบบแสงสว่ำงใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำกกว่ำ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้ำนบำทต่อปี ถ้ำลดกำรใช้ได้
10 % จะประหยัดเงินมำกกว่ำหมื่นล้ำนบำทต่อปี แอลอีดีเป็นเทคโนโลยีจำกสำรกึ่งตัวนำ ที่นำมำใช้
แทนที่เทคโนโลยีของหลอดไฟฟ้ำดั้งเดิม ด้วยข้อดีแอลอีดีที่เหนือกว่ำหลอดไฟเดิม จึงเพิ่มประโยชน์
และประหยัดพลังงำนได้มำก ดังนั้นกำรรับรู้เทคโนโลยี เข้ำใจข้อดีข้ อเสีย และแนวทำงใช้เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นเพื่อปรับตัวรับกำรเปลี่ยนแปลง และนำเทคโนโลยีแอลอีดีมำใช้ประโยชน์
จึงควรพัฒนำชุดสำธิต เพื่อแสดงกำรประยุกต์ใช้แอลอีดีในกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ โดยชุดสำธิต
ควรจะประกอบด้วย กำรสำธิต โดยแสดงหรือทำให้ดู เป็นตัวอย่ำงพร้อมอธิบำย จะช่วยทำควำม
เข้ำใจได้รวดเร็ว กำรประยุกต์ใช้งำน แสดงแนวทำงประยุกต์ จะช่วยพัฒนำงำนและสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมได้เร็วขึ้น กำรเชื่อมโยงภำคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อช่วยให้มีควำมรู้และเข้ำใจเทคโนโลยี
ลึกซึ้งมำกขึ้น สำมำรถต่อยอดองค์ควำมรู้ได้ ดังนั้นกำรสำธิตประยุกต์แอลอีดีในแต่ละเรื่อง จึงควร
จะมีส่วนประกอบทั้งสำมส่วนดังกล่ำว
การพัฒนาข้อกาหนด
จำกกำรศึกษำข้อมูล แนวทำงประยุกต์ใช้งำนแอลอีดีในปัจจุบัน พบว่ำสำมำรถประยุกต์ใช้แอลอีดี
เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่ำ 6 แนวทำง จะนำเสนอในบทควำมนี้ 2 แนวทำง ดังนี้
1. กำรเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี
เนื่องจำกแอลอีดีมีขนำดเล็กและใช้พลั งงำนน้อย จึงนำมำช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้ส อยของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ง่ำย ผลิตภัณฑ์ใดก็ตำม ถ้ำสำมำรถเพิ่มประโยชน์ได้ ย่อมทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมี
มูลค่ำเพิ่มขึ้น เพรำะว่ำ มูล ค่ำ ตำมนิยำมทำงกำรตลำด หมำยถึง รำคำทำงจิตใจที่ได้จำกกำ ร
ประเมินตีค่ำสิ่งหนึ่ง โดยเปรียบเทียบระหว่ำงสิ่งที่ได้รับ กับต้นทุนที่เสียไปเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมำ (กรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, 2559 : หน้ำ 11) ในปัจจุบัน จะเห็นว่ำมีหลำยผลิตภัณฑ์ได้เลือกใช้จุดเด่นของ
แอลอีดีในลักษณะนี้ เพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ชุดสำธิตนี้ จึงมีข้อกำหนดว่ำ เพื่อกำรแสดงให้เห็น
ถึงกำรเพิ่มมูล ค่ ำของผลิ ตภัณฑ์ ด้ว ยกำรเพิ่มประโยชน์ใช้ส อยของผลิ ตภัณฑ์ด้ว ยแอลอี ดี และ
สำมำรถปรั บปรุ งรูปแบบผลิ ตภัณฑ์ให้เหมำะกับชุมชนได้อย่ำงหลำกหลำย พร้อมกับแสดงมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ตำมท้องตลำด ในกรณีก่อนเพิ่มประโยชน์และหลังจำกได้เพิ่มประโยชน์ใช้สอยแล้ว แสดง
ในทำงทฤษฎีและปฏิบั ติว่ำ มีห ลั กกำรต่อเติมวงจรเพื่อเพิ่มประโยชน์ และวิธีกำรใช้งำนอย่ำงไร
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำใจถึงแนวทำงในกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ด้วยกำรเพิ่มประโยชน์ใช้
สอยของผลิตภัณฑ์ได้
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2. กำรใช้แอลอีดีในกำรสร้ำงเครื่องมือวัดต้นทุนต่ำ
ปกติแอลอีดีจะให้แสงสว่ำงออกมำ เมื่อได้รับกำรป้อนค่ำแรงดันที่เหมำะสม ตำมหลักกำร
ทำงำนในโหมดไบแอสตรง ในทำงกลับกัน ถ้ำแอลอีดีทำงำนอยู่ในโหมดเดิมแต่ในทำงตรงข้ำม นั่น
คือ เมื่อให้แอลอีดีรับแสงสว่ำงแล้วมำวัดค่ำแรงดันที่ขั้วหลอดแอลอีดี เรำก็จะสำมำรถตรวจวัดควำม
สว่ำงนั้นได้ ดังนั้นโดยอำศัยหลักกำรทำงำนนี้ จึงสำมำรถใช้แอลอีดีเป็นตัวตรวจวัดแสงสว่ำงได้ใน
ต้นทุนที่ต่ำกว่ำเดิม นั่นคือต่ำกว่ำกำรใช้เทคนิคตรวจวัดแสงหรือเซนเซอร์แบบเดิม ดังนั้นชุดสำธิต
กำรใช้แอลอีดีในกำรสร้ำงเครื่องมือวั ดต้นทุนต่ำ จึงควรระบุข้อกำหนดว่ำ ต้องกำรแสดงให้เห็นถึง
กำรใช้แอลอีดีร่วมในกำรสร้ำงเครื่องมือวัดแสงสว่ำง โดยแสดงทั้งในทำงทฤษฎีและทำงปฏิบัติว่ำ
เครื่องมือวัดนั้นมีหลักกำรทำงำน และมีวิธีกำรต่อวงจรอย่ำงไร และเมื่อใช้แอลอีดีเพื่อวัดค่ำภำยใน
เครื่องวัดแสงสว่ำง จะทำให้วัดค่ำได้อย่ำงแม่นยำมำกน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกันกับเครื่องมือวัดแสง
สว่ำงมำตรฐำนที่ใช้งำนกันทั่วไป สำมำรถยอมรับได้ตำมมำตรฐำนเครื่องมือหรือไม่ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจเข้ำใจถึง วิธีประยุกต์ใช้แอลอีดีในกำรสร้ำงเครื่องมือวัดต้นทุนต่ำได้
การสร้างแนวคิดในการออกแบบ
1. ชุดสำธิต กำรเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี
ชุดสำธิตควรจะต้องประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถเพิ่มประโยชน์ใช้สอย แล้วทำให้มี
มูลค่ำเพิ่มขึ้นมำได้ ในปัจจุบันมีหลำยผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถนำมำใช้สำธิตได้อย่ำงดี ในที่นี้ใช้กำรสำธิต
ผลิ ตภัณฑ์ คือ ไม้เท้ำและปำกกำ เนื่องจำกเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยในไทยและ
สำมำรถพัฒนำขึ้นมำใช้ในชุมชนได้ กำรสำธิตจะแสดงกำรต่อวงจรของแอลอีดี เข้ำไปในผลิตภัณฑ์ไม้
เท้ำสำหรับผู้สูงอำยุ และ /หรือต่อวงจรแอลอีดีในผลิตภัณฑ์ปำกกำ ทำให้ผลิ ตภัณฑ์ทั้งสองอย่ำงได้
เพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้เป็นไฟฉำยขนำดเล็กสำหรับใช้ในยำมจำเป็น หรืออำจใช้ในยำมปกติได้อีกด้วย
โดยกำรต่อวงจรใช้งำนง่ำย ใช้งบประมำณไม่สูงแต่ได้ผลดีจริง และยังสำมำรถปรับปรุงแบบผลิตภัณฑ์
ให้เหมำะกับชุมชนได้อย่ำงหลำกหลำย พร้อมแสดงมูลค่ำของผลิ ตภัณฑ์ดังกล่ำวตำมท้องตลำด เมื่อ
ได้เพิ่มประโยชน์ใช้สอยแล้ว
เอกสำรประกอบกำรสำธิต ในชุดสำธิตเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี ควรมีขั้นตอน
กำรสำธิต แสดงไดอะแกรมกำรต่อวงจรใช้งำนของทั้งสองผลิตภัณฑ์ และมีภำคทฤษฎีที่ใช้คำนวณค่ำ
หำขนำดของอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ใช้เป็นส่วนสำคัญในกำรอธิบำยเพื่อกำรเชื่อมโยงภำคทฤษฎีเข้ำ
กับปฏิบัติได้
2. ชุดสำธิต ใช้แอลอีดีในกำรสร้ำงเครื่องมือวัดต้นทุนต่ำ
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ชุดสำธิตควรจะประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ คือ เครื่องวัดค่ำควำมสว่ำง หรือลักส์มิเตอร์ ซึ่งได้
ใช้แอลอีดีมำทำงำนในโหมดไบแอสย้ อนกลับ เพื่อให้เป็นตัวรับแสงได้ในรำคำต้นทุนที่ต่ำกว่ำ กำรใช้
เซนเซอร์ตัวรับแสงแบบเดิม โดยมีหลักกำรทำงำนว่ำ เมื่อให้แอลอีดีรับแสงสว่ำง แล้วมำวัดค่ำแรงดัน
ที่ขั้วหลอด ก็สำมำรถตรวจวัดค่ำควำมสว่ำงนั้นได้ แล้วใช้เครื่องวัดค่ำควำมสว่ำงที่จัดทำต่อประกอบ
ขึ้นมำนี้ มำวัดค่ำควำมสว่ำงที่ตำแหน่งเดียวกันกับลักส์มิเตอร์ทั่วไป แล้วเปรียบเทียบผลที่ได้ แต่
อย่ำงไรก็ตำม ในทำงทฤษฎีแล้ว แอลอีดีสำมำรถตรวจวัดแสงที่ค่ำควำมยำวคลื่นสั้นกว่ำ คลื่นของแสง
ที่แอลอีดีตัวนั้นปล่อยออกมำ ดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นข้อจำกัดของกำรใช้แอลอีดีเป็ นเครื่องวัดค่ำควำม
สว่ำงหรือไม่ หรือสำมำรถปรับชดเชยค่ำได้ ซึ่งยังจะต้องตรวจสอบผลที่ได้รับต่อไป
เอกสำรประกอบกำรสำธิต ควรมีขั้นตอนกำรสำธิต ให้มีภำคทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้อง โดยแสดง
ไดอะแกรมวงจร และวงจรใช้งำนของกำรต่อแอลอีดี เพื่อให้ ทำงำนเป็นตัว รับแสง แทนที่กำรใช้
เซนเซอร์รับแสงแบบเดิม เมื่อทำงำนเป็นเครื่องวัดค่ำควำมสว่ำงแล้ว ให้เทียบกับกำรทำงำนของลักส์
มิเตอร์ทั่วไป โดยแสดงหลักกำรทำงำนของวงจรที่ใช้ ให้เป็นส่วนสำคัญในกำรอธิบำยประกอบ กำร
เชื่อมโยงภำคทฤษฎีกับปฏิบัติได้ ควรเปรียบเทียบทั้งมูลค่ำต้นทุน และคุณสมบัติที่ได้รับ
การออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง
1. ชุดสำธิตเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี จำกแนวคิดกำรออกแบบใน
ขั้นตอนที่แล้ว ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ของชุดสำธิตนี้ จึงเลือกขั้นตอนกำรทำงำน ดังในภำพ 1 เป็นกำร
แสดงให้ เห็น ได้ว่ำ สำมำรถเพิ่มประโยชน์ ใช้ส อยของผลิ ตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำได้ ในส่ว นเอกสำร
ประกอบกำรใช้งำนของชุดสำธิตนี้ ควรมี (1) วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ด้วย
กำรเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ขึ้นมำ (2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วิธีกำรทำงำนของแอลอีดี
แบตเตอรี่และตัวนำชนิดที่เลือกใช้ กำรต่อวงจรแอลอีดี ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ปำกกำเพิ่มประโยชน์ใช้
สอย โดยให้ มี แ สงช่ ว ยในกำรเขี ย นเอกสำรในบริ เ วณที่ ค วำมสว่ ำ งไม่ เ พี ย งพอ จำกสิ ท ธิ บั ต ร
US7044672B2 ดังในภำพ 2 (3) อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสำธิต ให้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้เท้ำและปำกกำ
เนื่องจำกว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดีแล้วในไทย สำมำรถพัฒนำใช้งำนในชุมชนได้และยังนำมำสำธิต
ได้ง่ำยอีกด้ว ย (4) วิธีสำธิตและผลกำรสำธิต ใน กำรสำธิตจะแสดงกำรต่อวงจรแอลอีดี เข้ำใน
ผลิตภัณฑ์ไม้เท้ำผู้สูงอำยุ และกำรต่อวงจรแอลอีดีในผลิตภัณฑ์ปำกกำ ผลที่ได้คือ ทำให้ผลิต ภัณฑ์
นั้น เพิ่มประโยชน์ใช้สอยจำกเดิมเป็นไฟฉำยขนำดเล็กด้วย (5) คำถำมภำยหลังกำรสำธิต ควรถำม
ควำมเข้ำ ใจเนื้ อหำหลั ก นั่ น คือ จุด เด่ นของแอลอีดี ที่ท ำให้ ส ำมำรถน ำมำใช้ ใน ผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ ำงๆ
แอลอีดีนำมำเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงไร (6) เอกสำรอ้ำงอิง ในเรื่องแอลอีดีจำก
เว็บไซด์ http://en.wikipedia.org/wiki/LED และตำรำเช่น Practical Lighting Design with
LEDs โดย Ron Lenk and Carol Lenk เป็นต้น
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ภาพ 1 กำรทำงำนของชุดสำธิตเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ภาพ 2 ปำกกำหมึกและแอลอีดีหลำยสีจำกสิทธิบัตร

US7044672 B2

2. ชุดสำธิต ใช้แอลอีดีในกำรสร้ำงเครื่องมือวัดต้นทุนต่ำ วัสดุอุปกรณ์คือ เครื่องมือวัดแสง
ของชุดสำธิตนี้ จึงใช้ขั้นตอนกำรทำงำน ดังแสดงในภำพ 3 ส่วนเอกสำรประกอบกำรสำธิต ควร
ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงกำรนำแอลอีดีมำใช้แทนเซ็นเซอร์แสง ซึ่งจะทำให้ต้นทุน
เครื่องมือวัดต่ำลง (2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ หลักทำงำนของแอลอีดี กำรไบแอสตรงและ
กำรนำไปใช้งำน หลักกำรทำงำนของเครื่องวัดแสงทั่วไป กำรใช้แอลอีดีมำเป็นเซ็นเซอร์แสง ดัง
วงจรตัวอย่ำง (Andrew Partridge, 2016) ในภำพ 4 ซึ่งทำให้ลดต้นทุนเครื่องมือวัดได้ (3)
อุปกรณ์ที่ใช้สำธิต เครื่องมือวัดแสงมำตรฐำนทั่วไป และ เครื่องวัดแสงซึ่งใช้แอลอีดีเป็น เซ็นเซอร์
และฟอร์ม บันทึกข้อมูลเปรียบเทียบ (4) วิธีสำธิตและผลกำรสำธิต สำธิตโดยใช้เครื่องวัดแสง
ทั่วไปและเครื่องวัดแสงที่ใช้แอลอีดีเป็นเซ็นเซอร์ มำวัดค่ำของควำมสว่ำงที่ตำแหน่งเดียวกันและ
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พร้อมกัน บันทึกเปรียบเทียบค่ำควำมสว่ำงที่ได้รับ วิเครำะห์ผลที่ ได้รับ (5) คำถำมภำยหลังสำธิต
ถำมควำมเข้ำใจในเนื้อหำหลัก นั่นคือ หลักทำงำนของเครื่องวัดแสง กำรไบแอสของแอลอีดี กำรใช้
แอลอีดีเป็นเซ็นเซอร์แสง เป็นต้น (6) เอกสำร อ้ำงอิง เรื่องแอลอีดีจำกตำรำและเว็บไซด์ เช่น
http://en.wikipedia.org/wiki/LED และ ตำรำเครื่องมือวัด กับตำรำวิศวกรรมส่องสว่ำง และ
เอกสำรต่ำง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ภาพ 3 กำรใช้แอลอีดีเป็นเซ็นเซอร์สำหรับเครื่องวัดแสงสว่ำง

ภาพ 4 ตัวอย่ำงกำรใช้แอลอีดีให้เป็นเซ็นเซอร์แสง

สรุปและอภิปรายผล
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โครงกำรวิจัยนี้ ดำเนินกำรออกแบบชุดสำธิตกำรใช้แอลอีดีเพื่อพัฒนำเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
รวม 2 ชุด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรกำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร ไปจนถึงขั้นตอนกำรออกแบบให้
เป็นรูปร่ำง ตำมขอบเขตกำรวิจัย นั่นคือ ชุดสำธิต เพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี
จุดประสงค์ เพื่อแสดงเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้วยกำรเพิ่มประโยชน์ใช้งำน ชุดสำธิต ใช้แอลอีดีสร้ำง
เครื่องมือวัดต้นทุนต่ำ จุดประสงค์ แสดงกำรนำแอลอีดีมำใช้แทนเซ็นเซอร์แสงทำให้ต้นทุนต่ำลง
เมื่อถึงขั้นออกแบบให้เป็นรูปร่ำง พบว่ำรูปแบบและวิธีกำรชัดเจนมำกแล้ ว รำยละเอียดแต่ละชุด
สำธิตนั้น ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ และเอกสำรประกอบกำรสำธิต เอกสำรจะมีหัวข้อต่ำงๆ คือ
วัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ที่ใช้ วิธีสำธิตและผลที่ได้รับ คำถำมท้ำยกำรสำธิต และ
เอกสำรอ้ำงอิง พร้อมดำเนินงำน ออกแบบรำยละเอียด จัดสร้ำงต้นแบบและทดสอบใช้งำนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
โครงกำรวิจัยนี้เป็นกำรพัฒนำต้นแบบชุดสำธิตเพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี
ในแบบต่ ำ งๆ เพื่ อ ถ่ ำ ยทอดให้ ค วำมรู้ แ อลอี ดี กั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษำและกลุ่ ม ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น มี
ข้อเสนอแนะกำรทำวิจัยต่อไปคือ ควรมี กำรส่งเสริมให้มีกำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเทคโนโลยี
แอลอีดีขึ้นมำใช้งำนภำยในประเทศ โดยผลประโยชน์โดยตรงที่คำดว่ำจะได้รับ คือ เป็นกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีแอลอีดีให้เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ที่จะใช้งำนในท้องถิ่น ซึ่งสำมำรถลดกำรนำเข้ำสินค้ำ
อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมเศรษฐกิจภำยในชุมชน และสำมำรถพัฒนำชุมชนเข้ำสู่สังคมคำร์บอนต่ำ
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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้ศึกษำกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต ที่ผลิตจำกบริษัท
เคียวเซร่ ำ คริส ตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกำหนดขอบเขตของกำรประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์แบบ เครเดิล ทู เกท จำกข้อมูลกำรผลิตของบริษัทปี พ.ศ. 2560 และทำกำรประเมินผล
กระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 5 ด้ำน ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ 30 y ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ปริมำณ
กำรปลดปล่อยผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ ที่ปริมำณ 1.31E+09
kg 1,4 DB-eq รองลงมำ คือ ภำวะโลกร้อน 5.70E+08 kg CO2-eq และเป็นผลกระทบจำก ภำวะฝน
กรด 3.33E+07 kg SO2-eq พิษต่อระบบนิเวศน์บนบก 1.36E+05 kg 1,4 DB-eq และกำรลดลงของ
ชั้นโอนโซน 7.01E+04 kg CFC-11-eq ตำมลำดับ ซึ่งเมื่อวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้ำน
พบว่ำ สำเหตุหลักเกิดจำกวัสดุก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน อันประกอบไปด้วย เหล็ก 40,381,125 kg และ
พื้นคอนกรีต 56,107,200 kg ตำมลำดับ
คาสาคัญ:กำรประเมินวัฏจักรชีวิต ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ ภำวะโลกร้อน
ภำวะฝนกรด
Abstract
This research is the study of the life cycle assessments of the Quartz Crystal
Unit product, which is produced from Kyocera Crystal Device (Thailand) Company
Limited by setting the scope of the life cycle assessment in terms of cradle to gate
from the 2017 operation data of company under the 5 environmental impacts and
the life time at 30 y. From the study results, it could be seen that the most emission
of the environmental impact is a human toxicity at 1.31E+09 kg 1,4 DB-eq. The
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second of the environmental impact is a climate change human health of 5.70E+08
kg CO2-eq, after that the impacts occur from a terrestrial acidification of 3.33E+07 kg
SO2-eq, a tterrestrial eco toxicity at 1.36 kg 1,4 DB-eq and an ozone depletion as
7.19E+04 kg CFC-11-eq, respectively. From the analysis results, it could be found that
the main effect comes from construction materials of factory, which consists of steel
at 40,381,125 kg and concrete as 56,107,200 kg, respectively.
Keyword: Life cycle assessments, Quartz Crystal Unit, Human toxicity, Climate
change human health, Terrestrial acidification
1. บทนา
ปั จ จุ บั น เรื่ อ งขยะมู ล ฝอยถื อ เป็ น ปั ญ หำหลั ก ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภำวะโลกร้ อ น และเป็ น ปั ญ หำ
ระดับชำติซึ่งประเทศไทยกำลังประสพกับปัญหำขยะล้นเมือง จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยของ
กรมควบคุมมลพิษที่ผ่ำนมำ แนวโน้มของปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยมีอัตรำเพิ่มขึ้น
ในทุกปี ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมำณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ที่ 27.06 Million Ton
ซึ่งคิดเป็นอัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย 1.14 kg/personday สำหรับปัญหำขยะมูลฝอยในเขตนิคม
อุตสำหกรรมทั่วประเทศ มีอัตรำเพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้น เพื่อลดปัญหำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ
เช่น ภำวะโลกร้อน (Global Warming) กำรลดลงของชั้นโอนโซน (Ozone Level Depletion)
ภำวะฝนกรด (Acidification) ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ (Human Toxicology) พิษต่อระบบนิเวศน์บน
บก (Terrestrial Eco toxicity) และ เอ็กเซอร์จีติก (Exergetic Life Cycle Assessment) ดังนั้น
งำนวิจัยนี้ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และประเภทผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมในเขตโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม โดย
พิจำรณำครอบคลุมถึงกระบวนกำรผลิตและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันในรูปของวัตถุดิบและ
พลังงำน ซึ่งกำรประเมินนี้จะทำตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เลิศชัย (2553) ได้ศึกษำกำรประเมินวัฏชีวิตของขวดแก้วบรรจุน้ำดื่ม
ขนำด 500 ml พบว่ำผลกระทบหลัก คือ ควำมเป็นพิษในอำกำศต่อมนุษย์มำจำกกำรได้มำซึ่งวัตถุดิบ
ในกำรผลิตขวดแก้ว 98.71% เนตรชนำกำนต์ และเศรษฐ์ (2560) ไดศึกษำกำรประเมินกำรปลอยกำ
ซเรือนกระจกของเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟำ จำกขยะเทศบำลดวยระบบวัฏจักรแรงคินสำรอินทรีย์
ขนำด 1 kWh พบว่ำ สำมำรถลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจกเท่ำกับ 0.93 kg CO2-eq เจนจิรำ
พัชรำวรรณ และ โชติมำ (2557) ได้ศึกษำกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของไส้กรอกปลำ กรณีศึกษำ พบว่ำ
กระบวนกำรผลิตไส้กรอกปลำรมควันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่ำกับ 0.57 kg CO2-eq/250 g
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ของผลิตภัณฑ์ สุรัตน์ และคณะ (2559) ไดศึกษำกำรประเมินวัฏจักรชีวิตเอ็กเซอรจีติก โดยกำร
ดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุม ชนรวมกับวัฏจักรแรงคินสำรอินทรีย ที่จังหวัดแมฮองสอน พบว่ำ
สำมำรถลดปริมำณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝงกลบลงได้ และลดกำรบริโภคทรัพยำกรไดถึง 79%
จำกงำนวิจัยที่กล่ำวมำเบื้องต้น พบว่ำยังไม่มีงำนวิจัยใดที่ทำกำรศึกษำกำรประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต ซึ่งเป็นที่มำของวิจัยนี้ ที่ต้องกำรประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต ภำยใต้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5 ด้ำน อันประกอบไปด้วย ควำมเป็น
พิษต่อมนุษย์ ภำวะโลกร้อน ภำวะฝนกรด พิษต่อระบบนิเวศน์บนบก และกำรลดลงของชั้นโอนโซน
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) มีผู้ให้นิยำมของ
กำรประเมินวัฏจักรชีวิตไว้มำกมำย ยกตัวอย่ำงดังนี้ “เป็นกระบวนกำรที่ประเมินผลกระทบทำง
สิ่งแวดล้อม โดยพิจำรณำครอบคลุมถึงกระบวนกำรผลิตและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันในรูปของ
วัตถุดิบและพลังงำน ซึ่งกำรประเมินนี้จะทำตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่ำงละเอียด เช่น
กระบวนกำรผลิต กำรบรรจุ กำรคัดแยก กำรบำรุงรักษำ และกำรแปรรูปใช้ใหม่ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยยึดหลักของระบบนิเวศ สุขอนำมัย และกำรนำทรัพยำกรมำใช้เป็น หลัก” ซึ่ง
ถูกนิ ย ำมโดย สมำคมพิ ษวิ ทยำด้ำ นสิ่ งแวดล้ อม และสำรเคมี (Society of Environment
Toxicology and Chemical, SETAC) “เป็นกำรเก็บรวบรวมและกำรประเมินค่ำของสำรขำเข้ำและ
สำรขำออก รวมถึงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่มีโอกำสเกิดขึ้นในระบบผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต ”
ซึ่งถูกนิ ยำมไว้ในอนุกรมมำตรฐำน ISO14040 โดยองค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน
(International Organization for Standardization, ISO) กำรประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
มีควำมซับซ้อนกว่ำเครื่องมือทำงสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เนื่องจำกกำรศึกษำกำรประเมินวัฏจักรชีวิตไม่ได้
มองเฉพำะกำรปล่อยสำรพิษออกมำเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังศึกษำถึงผลกระทบต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำร
เกิดปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของโลก เช่น กำรเกิดภำวะเรือนกระจกที่ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น โดย
กำรศึ ก ษำกำรประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต จะเน้ น ผลเชิ ง ปริ ม ำณของผลกระทบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมตลอดวัฏ จั กรชีวิตของผลิ ตภัณฑ์ และใช้ข้อมูล ผลกระทบนั้นมำพิจำรณำเพื่อกำหนด
แนวทำงในกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของภำคอุตสำหกรรม และแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของภำครัฐและภำคเอกชน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคกำรประเมินวัฏจักรชีวิตประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. กำรบ่งชี้และระบุปริมำณของภำระทำงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของ ผลิตภัณฑ์
ในทุกกิจกรรม (Environmental Loads)
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2. กำรประเมินและหำค่ำของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีโอกำสเกิดขึ้น (Environmental
Impacts) ในกระบวนกำรผลิต โดยลักษณะกำรเกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมสำมำรถแบ่งได้ 3 ส่วน
อันประกอบไปด้วย วัสดุในกำรก่อสร้ำงอำคำร วัตถุดิบและพลังงำนที่ใช้ในกำรผลิตต่ำง ๆ และกำรรื้อ
ถอนนำกลับมำใช้ใหม่
3. กำรประเมินหำโอกำสในกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ซึ่งวิธีกำรประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ISO 14040-14043 ได้แบ่งขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ของกำรประเมินวัฏจักรชีวิตเป็น 4 ขั้นตอนหลักดังแสดงในภำพที่ 1 ส่วนกำรกำหนดเป้ำหมำยและ
ขอบเขตกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์บัญชีรำยกำร กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรแปลผล
วิเครำะห์ตำมขั้นตอนวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตำมหน่วยกำรทำงำน (Functional Unit, FU) ซึ่งกำร
ได้มำซึ่งวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ กำรใช้งำน และกำรกำจัดซำกหลั งกำรใช้งำน โดย
คำนวณออกมำในรูปผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมแสดงในสมกำรดังต่อไปนี้
IC = i (Ai x EFi)
สมกำรที่ 1
เมื่อ IC
หมวดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (Impact Category)
Ai
กิจกรรมต่ำง ๆ (Unit)
EFi ค่ำเฟคเตอร์ของผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (kg 1,4 DB-eq/Unit, kg CO2eq/Unit, kg SO2-eq/Unit, kg 1,4 DB-eq/Unit, kg
CFC-11-eq/Uint)
1. Goal and Scope Definition
กาหนดขอบเขตและเปาหมาย

2. Inventory Analysis
การวิเคราะหเ ื่อทาบั ชีดาน
สิ่งแวดลอม

4. Interprelation
การแปลผลและประเมินการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ

การ ชงาน
- ั นาการปรับปรุงผลิตภัณฑ
- วางแผนกลยุท
- หขอมลกับประชาชน
- ทาการตลาด
- อื่น

3. Impact Assessment
การประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม

ภาพที่ 1 กำรดำเนินงำนกำรประเมินวัฏจักรชีวิตตำมอนุกรมมำตรฐำน 14040
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3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 ขอบเขตของกำรศึกษำ คือ ทำกำรศึกษำตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์แบบ เครเดิล ทู
เกท (Cradle to Gate) โดยพิจำรณำตั้งแต่กำรรับวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
จนถึงกำรได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ และกำรกำจัดซำกทั้งนี้ไม่พิจำรณำในส่วนกำรส่งออก
3.2 กำหนดเป้ำหมำย คือ ศึกษำกำรประเมินวัฏจักรชีวิตตลอดทั้งผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เอ
สเอ็มดี ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต และหน่วยกำรทำงำน คือ ผลิตภัณฑ์เอสเอ็มดี ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต
จำนวน 1 Piece ซึ่งมีรำยละเอียดในกำรศึกษำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ดังแสดงในภำพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต
3.3 จัดทำบัญชีรำยกำรและเก็บข้อมูลของบริษัท เพื่อทำกำรประเมินผลกระทบต่ำง ๆ ทั้ง 5
ด้ำน คือ 1 ภำวะโลกร้อน kg CO2-eq 2 กำรลดลงของชั้นโอนโซน kg CFC-11-eq 3 ภำวะฝนกรด
kg SO2-eq 4 ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ kg 1,4 DB-eq และ 5 พิษต่อระบบนิเวศน์บนบก kg 1,4 DBeq โดยใช้โปรแกรม SimaPro เวอร์ชั่น 8.5.0 โดยวิธี ReCiPi Midpoint (H) หรือกำรวิเครำะห์
ผลกระทบขั้นกลำงแบบลำดับชั้น เพื่อหำปริมำณกำรปลดปล่อยผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้ำน
3.4 ทำกำรแปรผลและประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์เอสเอ็มดี ควอตซ์
คริสตัล ยูนิต จำนวน 1 Piece ว่ำเกิดผลกระทบทั้ง 5 ด้ำน ๆ ใดเกิดผลกระทบมำกที่สุดเพื่อนำไป
ปรับปรุงและพิจำรณำกำรแก้ไขปรับปรุงทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อไป

4. ผลการดาเนินงานวิจัย
4.1 จัดทำบัญชีรำยกำรข้อมูลด้ำนวัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนของบริษัท โดย
อำคำรโรงงำนมีอยู่ด้วยกัน 5 เฟส ซึ่งเฟสที่ 1-3 เป็นอำคำรสำนักงำน กระบวนกำรผลิตรวมอยู่ใน
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อำคำรโรงงำนเดียวกันมีขนำด 13,971 m2 ส่วนเฟสที่ 4 เป็นโรงอำหำร สถำนที่พักผ่อน และเฟสที่ 5
เป็นคลังสินค้ำและกำรส่งออกมีขนำดพื้นที่รวมกัน 9,407 m2 เป็นอำคำรปูน โครงสร้ำงเหล็ก และ
หลังคำเป็นแผ่นเมทัลชีท โดยมีรำยละเอียดของโรงงำนแต่ละเฟสแสดงในตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 อำคำรโรงงำนบริษัท เคียวเซร่ำ คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่ออำคำร
รำยละเอียดของพื้นที่
ขนำดพื้นที่ (m2)
โรงงำน
เฟสที่ 1
สำนักงำนและกระบวนกำรผลิต
6,985
เฟสที่ 2
กระบวนกำรผลิตลีด ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต
2,235
เฟสที่ 3
กระบวนกำรผลิตเอสเอ็มดี ควอตซ์
402
คริสตัล ยูนิต
เฟสที่ 4
โรงอำหำรและสถำนที่พักผ่อน
2,351
เฟสที่ 5
คลังเก็บสินค้ำและกำรส่งออก
7,055
4.2 จัดทำบัญชีรำยกำรข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำกผลกำรสำรวจข้อมูลบริษัทได้ดำเนินกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์หลักอยู่ 2 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ อันดับที่ 1 เอสเอ็มดี ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต (SMD Quartz
Crystal Unit) คิดเป็น 86% และอันดับที่ 2 ลีด ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต (Lead Quartz Crystal Unit)
คิดเป็น 14% ดังนั้นจึงเป็นที่มำและเหตุผลหลักที่ผู้ดำเนินงำนวิจัยเลือกใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เอ
สเอ็ ม ดี ควอตซ์ คริ ส ตั ล ยู นิ ต ในกำรวิเ ครำะห์ ผ ลกระทบด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มของงำนวิ จั ยในครั้ ง นี้
รำยละเอียดแสดงในตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลกำรผลิตผลิตภัณฑ์ควอตซ์ คริสตัล ยูนิตปี พ.ศ. 2560
เดือนที่
จำนวน (Million Piece)
ผลิต
ลีด ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต เอสเอ็มดี ควอตซ์ คริสตัล ยู
นิต
มกรำคม
1.40
3.80
กุมภำพันธ์
0.81
4.30
มีนำคม
0.33
3.70
เมษำยน
0.81
2.80
พฤษภำคม
0.84
3.60

253

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม

0.84
0.72
0.92
0.889
0.710
0.927
0.912
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3.30
5.80
8.50
7.300
7.600
7.300
4.900

4.3 ผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงสร้ำงอำคำรโรงงำน โดยใช้โปรแกรม
SimaPro เวอร์ชั่น 8.5.0 หำปริมำณกำรปลดปล่อยผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้ำน ซึ่ง
ผลกระทบที่ปลดปล่อยมำกที่สุด คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ 1.31E+09 kg 1,4 DB-eq มำจำก
โครงสร้ำงเหล็ก 7.43E+08 คิดเป็น 56.73% และพื้นคอนกรีต 5.46E+08 คิดเป็น 41.72% รองลงมำ
คือ ภำวะโลกร้อน 5.70E+07 kg CO2-eq มำจำกพื้นคอนกรีต 3.59E+08 คิดเป็น 63.05% และ
โครงสร้ำงเหล็ก 1.97E+08 คิดเป็น 34.96% รำยละเอียดแสดงในภำพที่ 3
1.4E+09
1.2E+09
1.0E+09

7.430E+08

8.0E+08
6.0E+08
4.0E+08

2.0E+08

1.979E+08

5.465E+08

1.466E+01
6.901E+04

3.596E+08

0.0E+00
kg CO2-eq)

kg
CFC-11-eq)

UPVC

3.307E+07
1.296E+04
kg 1,4

DB-eq)

1.207E+05
1.408E+04

kg SO2-eq)

kg
1,4 DB-eq)

PVC

ภาพที่ 3 กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในส่วนโครงสร้ำงอำคำรโรงงำนทั้ง 5 ด้ำน
4.4 ผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมของกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งปลดปล่อย
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด คือ ภำวะโลกร้อน 1.09E+04 kg CO2-eq มำจำกพลังงำนไฟฟ้ำ
ที่ป้อนให้กับกระบวนกำรผลิต 4.95E+03 kg CO2-eq คิดเป็น 45.32% ก๊ำชไนโตรเจน 3.42E+03 kg
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CO2-eq คิดเป็น 31.29% ถุงมือยำงไนไตร 4.23E+02 คิดเป็น 3.87% รองลงมำ คือ ควำมเป็นพิษต่อ
มนุษย์ 8.61E+03 kg 1,4 DB-eq มำจำกพลังงำนไฟฟ้ำและก๊ำชไนโตรเจนคิดเป็น 77.2% และ
9.19% ตำมลำดับ โดยผลกระทบด้ำนกำรลดลงของชั้นโอนโซนเกิดน้อยที่สุด 1.78E-04 kg CFC-11eq ซึ่งรำยละเอียดแสดงในภำพที่ 4 และ 5
9.0E+03

8.0E+03

3.42E+03

7.0E+03

7.91E+02
6.65E+03

6.0E+03
5.0E+03

4.95E+03

4.0E+03
3.0E+03
2.0E+03
8.14E-06

1.0E+03

1.60E-03

1.05E+01

4.91E-02

1.34E+01

8.57E-01

0.0E+00
kg CO2-eq)

kg CFC-

kg 1,4 DB-

11-eq)

kg SO2-eq)

eq)
kWh)

kg 1,4

DB-eq)
m3)

ภาพที่ 4 กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในส่วนพลังงำนไฟฟ้ำ และก๊ำชไนโตรเจนทั้ง 5 ด้ำน
3.0E+03

2.5E+03

2.0E+03

1.5E+03

7.472E+02

1.0E+03
3.263E+02
4.186E+02

5.0E+02
4.233E+02

1.942E+02
1.583E+01
3.612E-05
2.578E-05
การลดลงของชั้น อน น kg CFC-11- ความเปน ิษต่อมนุษย kg 1,4 DB-eq)
eq)
5.685E-06

0.0E+00
ภาวะ ลกรอน kg CO2-eq)
ุงมือยาง น ตร
หลอด ีดกาวเหลว
ุงกั้น
าส ิตย
เทปยนิต
หัวปดงาน
ุงมือยาง นลอน
ผาปดจมกสีเขียว

มวน ส่งาน ลาสติก
แผ่น ส่งาน
SA,B
ตัวตัดงาน G, 91F, 41M
เทปติดดานบนตัวงาน PSA
น้ายาเวริดลเ ียว
กล่อง ส่งาน
กล่อง ส่งานBlank

ตัวรองแผ่นงาน CX2016
เขมขัดรัดสาย
า
เทปติดประทับตรา
าครอบเ รามิค
ตะแกรงยิงงาน A (24 ลน
คีมคีบ
ุง ส่งานอลมิเนียม

3.659E+00
6.543E+00
1.189E+00
ภาวะ นกรด
kg SO2-eq)
แผ่นปดงาน CX-208C
ุง ส่งาน ลาสติก
กาวติดงาน
น้ายา ออริเนริก
แผ่นทอง
ิลิกาเจล
กระดาษกรา

7.249E-03
2.203E-02
ิษต่อระบบนิ1.119E-01
เวศนบนบก kg 1,4 DBeq)
หัวสั
าณ
เทปปดมวน ส่งาน
หัวเขม
ตะแกรงยิงงาน A (24 ลน
มวน ส่งานเปล่า
กระดาษสีเหลือง A4
ขดลวดความรอน

ภาพที่ 5 กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ในส่วนกระบวนกำรผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ด้ำน
4.5 ผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเอำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน
บำงชนิดกลับมำใช้งำนใหม่ ซึ่งสำมำรถลดกำรปลดปล่อยผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด คือ
ภำวะโลกร้อน -4.63E+06 kg CO2-eq มำจำกกำรรื้อถอนเครื่องจักรวัสดุอลูมิเนียม 34.69% หลังคำ
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เมทัลชีล 33.96% รองลงมำ คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุ ษย์ -6.96E+05 kg 1,4 DB-eq ภำวะฝนกรด 2.06E+04 kg SO2-eq พิษต่อระบบนิเวศน์บนบก -2.21E+02 kg 1,4 DB-eq กำรลดลงของชั้นโอน
โซนช่วยลดผลกระทบน้อยที่สุด -2.22E+02 kg CFC-11-eq มำจำกโครงสร้ำงหลังคำ 4.0% และน้อย
ที่สุดมำจำกประตูเหล็ก 0.005% ซึ่งรำยละเอียดแสดงในภำพที่ 6
1.0E+06
-1.862E+05

-8.813E-02

0.0E+00

-9.001E-02

-1.0E+06
-2.0E+06

-6.671E+03

-8.211E+01

-6.531E+03

-8.040E+01

-1.823E+05
-1.607E+06

-1.574E+06
-3.0E+06

-4.0E+06
-5.0E+06
kg CO2-eq)

kg

kg 1,4

CFC-11-eq)

kg SO2-eq)

kg 1,4

DB-eq)
UPVC

DB-eq)
PVC

ภาพที่ 6 กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในส่วนกำรนำกลับมำใช้ใหม่ ทั้ง 5 ด้ำน
4.6 ผลรวมของกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ในส่วนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำน กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ และวัสดุอำคำรโรงงำนบำงชนิดกลับมำใช้งำนใหม่ ซึ่งผลกำร
ปลดปล่อยผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมำกที่สุด คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์ 1.31E+09 kg 1,4
DB-eq มำจำกโครงสร้ำงอำคำรโรงงำนคิดเป็น 99.99% ในส่วนผลกระทบรองลงมำเป็นภำวะโลกร้อน
5.70E+08 kg CO2-eq ภำวะฝนกรด 3.26E+07 kg SO2-eq พิษต่อระบบนิเวศน์บนบก 1.15E+05
kg 1,4 DB-eq และกำรลดลงของชั้นโอนโซน 7.08E+04 kg CFC-11-eq ซึ่งจำกผลกำรประเมิน
ตัวกำรหลักที่ทำให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกที่สุดทั้ง 5 ด้ำนมำจำกกำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำน รำยละเอียดแสดงในภำพที่ 7
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1.40E+09
1.20E+09
1.31E+09

1.00E+09

5.70E+08

8.00E+08
6.00E+08
4.00E+08
2.00E+08
3.26E+07

1.15E+05

7.08E+04

(kg SO2-eq)

(kg 1,4 DB-eq)

(kg CFC-11-eq)

0.00E+00
(kg 1,4 DB-eq)

(kg CO2-eq)

ภาพที่ 7 ผลรวมของกำรวิเครำะห์ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้ำน
4.7 ผลกำรแปลผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้ อม ในกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต เป็นเวลำ 30 y ระยะเวลำทำงำน 24 h/day หรือ
360 day/y มีสำเหตุหลักของกำรปลดปล่อยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้ำน เกิดจำกช่วงกำร
ก่อสร้ำงอำคำรของโรงงำน อันประกอบไปด้วยวัสดุหลักจำกเหล็ก 40,381,125 kg และพื้นคอนกรีต
56,107,200 kg ตำมลำดับ ดังแสดงรำยละเอียดในตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 กำรแปลผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม

ส่วนผลกระทบย่อย

ผลรวม

โครงสร้ำง1 ปฏิบัติกำร2 กำรรื้อถอน3

ปริมำณ
ผลกระทบ

ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์

1.31E+09

8.61E+03

-4.63E+06

1.31E+09 kg 1,4 DB-eq

ภำวะโลกร้อน

5.70E+08

1.09E+04

-2.17E-01

5.70E+08

kg CO2-eq

ภำวะฝนกรด

3.33E+07

4.11E+01

-6.97E+05

3.26E+07

kg SO2-eq

พิษต่อระบบนิเวศน์บนบก

1.36E+05

1.72E+00

-2.07E+04

1.15E+05 kg 1,4 DB-eq

กำรลดลงของชั้นโอนโซน

7.10E+04

1.78E-03

-2.22E+02

7.08E+04 kg CFC-11-eq

หมำยเหตุ: 1ส่วนโครงสร้ำงอำคำรโรงำน, 2ส่วนปฏิบตั ิกำร, 3ส่วนกำรรื้อถอน

หน่วย
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5. สรุปผลงานวิจัย
จำกกำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมของงำนวิจัยดังกล่ำว สำมำรถสรุปเนื้อหำสำคัญได้
ดังนี้ในส่วนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำซึ่งเป็นพลังงำนหลักในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ มีผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมมำกที่สุด คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์เท่ำกับ 6.65E+03 kg 1,4 DB-eq รองลงมำ คือ
ภำวะโลกร้อนเท่ำกับ 4.95E+03 kg CO2-eq ในส่วนกำรใช้ก๊ำชไนโตรเจนมีผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมมำกที่สุด คือ ภำวะโลกร้อนเท่ำกับ 3.42E+03 kg CO2-eq รองลงมำ คือ ควำมเป็นพิษต่อ
มนุษย์เท่ำกับ 7.91E+03 kg 1,4 DB-eq และผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
ควอตซ์ คริสตัล ยูนิต แบ่งเป็น 3 กลุ่ม มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนมีกำรปลดปล่อยผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
มำกที่สุด คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์เท่ำกับ 1.31E+09 kg 1,4 DB-eq และรองลงมำ คือ ภำวะโลก
ร้อนเท่ำกับ 5.70E+08 kg CO2-eq
2. กลุ่มกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์มีกำรปลดปล่อยผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม มำกที่สุด คือ
ภำวะโลกร้อนเท่ำกับ 2.55E+03 kg CO2-e และรองลงมำ คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์เท่ำกับ
1.17E+03 kg 1,4 DB-eq
3. กลุ่ ม รื้ อ ถอนโครงสร้ ำ งอำคำรโรงงำน เพื่ อ น ำกลั บ มำใช้ ใ หม่ ช่ ว ยลดผลกระทบด้ ำ น
สิ่งแวดล้อม มำกที่สุด คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์เท่ำกับ -4.63E+06 kg 1,4 DB-eq และรองลงมำ
คือ ภำวะฝนกรดเท่ำกับ -6.97E+05 kg SO2-eq
4. ผลรวมของกำรประเมินวัฎ จักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ควอตซ์ คริสตัล ยูนิตทั้งหมดมีกำร
ปลดปล่อยผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด คือ ควำมเป็นพิษต่อมนุษย์เท่ำกับ 1.31E+09 kg 1,4
DB-eq และรองลงมำ คือ ภำวะโลกร้อนเท่ำกับ 5.70E+08 kg CO2-eq
5. สำเหตุห ลั กของกำรปลดปล่ อ ยผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมทั้ ง 5 ด้ำน เกิ ดจำกช่ว งกำร
ก่อสร้ำงอำคำรของโรงงำน อันประกอบไปด้วยวัสดุหลัก คือ เหล็ก 40,381,125 kg และพื้นคอนกรีต
56,107,200 kg

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ วิทยำลัยพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ และบริษัท เคียวเซร่ำ คริสตัล ดี
ไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนสถำนที่ในกำรศึกษำงำนวิจัย ในครั้งนี้
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8. รายการสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ ความหมาย
A
CC
EF
HT
IC
OD
TA
TE

Activity (Unit)
Climate Change (kg CO2-eq)
Emission Factor (kg CO2-eq/unit)
Human Toxicology (kg 1,4 DB-eq)
Impact Category (Unit)
Ozone Level Depletion (kg CFC-11-eq)
Terrestrial Acidification (kg SO2-eq)
Terrestrial Eco toxicity (kg 1,4 DB-eq)

อักษรย่อ

ความหมาย

i
SMD

Item
Surface Mounting Device
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การศึกษาการนายางเสื่อมคุณภาพ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่วนผสมคอนกรีตสาหรับฝาท่อระบายน้า
A Application of Concrete Cover of Gutter using Recycled Rubber
as Fine a Gregate Replacement Materials
รอหะนำ สำมะ1* สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 2 อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ3
สำขำวิชำวิศวกรรมควำมปลอดภัยและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ
*
Corresponding author. E-mail: rahanasama@gmail.com

บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำอัตรำส่วนมอร์ตำร์ผสมผงยำงที่เหมำะสมสำหรับกำรทำฝำ
ท่อระบำยน้ำ โดยศึกษำอัตรำส่วนกำรแทนที่มวลรวมละเอียดด้วยผงยำงในสัดส่วนที่แตกต่ำงกัน โดย
น้ำหนักและวิเครำะห์พฤติกรรมกำรรับกำลังอัด กำลังดัด กำลังดึงและรำคำต้นทุนของตัวอย่ำงมอร์
ตำร์ที่ผสมผงยำงในสัดส่วนที่แตกต่ำงกัน และศึกษำกำลังดัด ของฝำท่อระบำยน้ำที่หล่อจำกสัดส่วนที่
เหมำะสมของมอร์ตำร์ผสมผงยำง
ผลกำรศึกษำพบว่ำที่อัตรำส่วนผงยำงร้อยละ 8 เป็นอัตรำส่วนที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องของกำลังอัด
กำลังดัด กำลังดึงของมอร์ตำร์และมีรำคำต้นทุนของมอร์ตำร์ที่เหมำะสมที่สุด แม้ว่ำมอร์ตำร์ผสมผง
ยำงมีคุณสมบัติกำรเทได้ลดลง กำลังอัดของมอร์ตำร์ธรรมดำสูงกว่ำมอร์ตำร์ผสมผงยำงทุกสัดส่วนผสม
กำลังดัดของมอร์ตำร์ ธรรมดำสู งกว่ำมอร์ตำร์ผสมผงยำงทุกสั ดส่ว นผสมและกำลังดึงของมอร์ตำร์
ธรรมดำสูงกว่ำมอร์ตำร์ผสมผงยำงทุกสัดส่วนผสมแต่ในด้ำนรำคำต้นทุนมีควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด และ
จำกผลกำรทดสอบกำรรับแรงกระทำต่อพื้นผิวสัมผัสของฝำท่อระบำยน้ำที่มีส่วนผสมของผงยำง 8%
พบว่ำฝำท่อระบำยน้ำดังกล่ำวสำมำรถรับแรงกระทำที่พื้นผิวสัมผัส 6,515.15 kg ซึ่งหำกเปรียบเทียบ
กับฝำท่อระบำยน้ำที่ไม่มีผงยำงเป็นส่วนผสมพบว่ำสำมำรถรับแรงกระทำที่พื้นผิวสัมผัส 7,404.98 kg
ซึ่งมีควำมต่ำงในกำรรับแรงกระทำที่พื้นผิวสัมผัสเพียง 889.83 kg
คาสาคัญ: ฝำท่อระบำยน้ำ ผงยำง มอร์ตำร์ คอนกรีต
Abstract
The purpose of this research is to study mortar ratios of tires powder
mixture appropriate for Concrete Cover of Gutter by studying the ratios of fine
aggregate replaced with tires powder Of ratios different by weight and analyze the
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behavior of the compressive, bending, flexural strength and cost of mortar ratios of
tires powder mixture in the different proportions.
It is found that mortar mix tires powder ratio at 8 percent is the best mortar
ratio of the compressive, bending, flexural strength and appropriate cost. Although
this mortar have low workability. The common compression or bending and flexural
strength of mortar is the highest for all of mortar ratios tires powder mixture but in
term of the cost is the best worthiness and From the test results, the force applied
to the surface of the drain hose with the mixture of rubber powder 8% The drainage
duct is capable of receiving a contact force of 6,515.15 kg. Compared to the drainage
tube without rubber powder, the mixture can be applied at a contact surface of
7,404.98 kg. The impact surface is only 889.83 kg
Keywords: Gutter, tire powder, mortar, concrete
บทนา
ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง อุ ต สำหกรรมผลิ ต ยำงรถยนต์ ข นำดใหญ่ ติ ด อั น ดั บ ของโลก
อุตสำหกรรมผลิตยำงรถยนต์ของประเทศไทยมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วตำมภำวะกำรขยำยตัวของ
ตลำดกำรซื้อขำยรถยนต์ภำยในประเทศ โดยประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก อีก
ทั้งประเทศไทยยังเป็นแหล่งวัตถุดิบยำงธรรมชำติจำนวนมำก ดังนั้นอุตสำหกรรมผลิตยำงรถยนต์จึงมี
บทบำททีส่ ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย
กำรผลิตยำงรถยนต์ในประเทศไทยเฉลี่ยปีละ 9,500,000 เส้น ในปี พ.ศ. 2559 มีแนวโน้ม
กำรผลิตยำงรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นอัตรำร้อยละ 4.85 ซึ่งแบ่งเป็นกำรผลิตยำงรถบรรทุก ยำงรถโดยสำร
ยำงรถจักรยำนยนต์ ยำงรถจักรยำน เป็นต้น เมื่อมีอัตรำกำรผลิตและกำรใช้ยำงรถยนต์ในปริมำณมำก
จึงทำให้มียำงรถยนต์เหลือทิ้งในปริมำณมำกคิดเป็นอัตรำเฉลี่ยปีละ 85,000 ตันและปัญหำที่ตำมมำ
คือ กำรจั ด กำรยำงรถยนต์ เหลื อ ทิ้ง ที่ เหมำะสม ซึ่ง พบว่ ำ ประเทศไทยมี ก ำรน ำยำงเหลื อ ทิ้ งมำใช้
ประโยชน์เพียงปีละประมำณ 25,000 ตัน ดังนั้นยำงรถยนต์เหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีจำนวนมำก
ถึงปีละ 60,000 ตัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพประชำชน ซึ่งทำให้เกิดปัญหำด้ำน
สิ่งแวดล้ อมและสุ ขภำพประชำชน ในพื้นที่ที่มีกำรจัดกำรยำงรถยนต์เหลื อทิ้งที่ไม่เหมำะสม กำร
จัดกำรยำงสำมำรถทำได้หลำยวิธี เช่น กำรนำยำงรถยนต์เหลือทิ้งใช้ผ่ำนกระบวนกำรเผำเป็นกำรนำ
พลังงำนควำมร้อนได้ไปใช้ในกำรต้มหรือนำไปปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ กำรใช้ยำงรถยนต์เหลือทิ้งเป็น
เชื้อเพลิงแทนพลังงำนจำกถ่ำนหินหรือเชื้อเพลิงอื่น ในอุตสำหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ เนื่องจำกยำงมี
คุณสมบัติที่ให้พลังงำนควำมร้อนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ กำรหล่อดอกยำงใหม่เป็นกำร
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ยืดอำยุกำรใช้งำนของยำงแต่จะประสบปัญหำเกี่ยวกับประสิทธิภำพในกำรเกำะพื้นผิวถนนและอำยุ
กำรใช้งำนที่สั้น นอกจำกนี้ยังมีกำรนำยำงรถยนต์เหลือทิ้งแปรรูปเพื่อประยุกต์ใช้ในโครงสร้ำงทำง
วิศวกรรม โดยบดให้ เป็ น เม็ ดเล็ ก ๆ และน ำมำผสมกั บแอสฟัล ท์เพื่อ ใช้ใ นกำรปูถนนเป็ นกำรเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ ำพให้ ถนนมีกำรยื ดหยุ่ น ลดกำรแตกร้ำว และยืดอำยุกำรใช้งำนของผิ ว ถนน แม้ว่ำจะ
สำมำรถนำยำงรถยนต์เหลือทิ้งบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้แต่ก็ยังมียำงรถยนต์เหลือทิ้งอีกจำนวนมำกที่
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และถูกทิ้งให้เป็นปัญหำสิ่งแวดล้อม
จำกปั ญ หำดั ง กล่ ำ วจึ ง ได้ ท ำกำรศึ ก ษำวิ จั ย กำรน ำยำงรถยนต์ เ หลื อ ทิ้ ง ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
โครงสร้ำงวิศวกรรม ในด้ำนกำรจัดกำรยำงรถยนต์เหลือทิ้งเพื่อเป็นส่วนผสมคอนกรีตสำหรับฝำท่อ
ระบำยน้ำโดยกำรนำยำงรถยนต์เหลือทิ้งที่บดละเอียดเป็นอนุภำคที่มีขนำดเล็กมำใช้เป็นส่วนประกอบ
ทดแทนทรำยในอัตรำส่ ว นที่ห ลำกหลำย โดยพิจำรณำคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสมยำงจำกกำร
ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสดและกำรทดสอบคุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ กำรรับกำลังอัด กำลังดัด
และกำลังดึงเป็นต้น เพื่อทดสอบหำอัตรำส่วนที่เหมำะสม สำหรับกำรทำฝำท่อระบำยน้ำ เพื่อเป็นอีก
หนึ่งทำงเลือกที่จะช่วยลดปริมำณยำงรถยนต์เหลือทิ้งที่มีจำนวนมำกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำอัตรำส่วนผงยำงที่เหมำะสมสำหรับกำรหล่อฝำท่อระบำยน้ำ
2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรลดปัญหำสิ่งแวดล้อมจำกยำงเสื่อมสภำพ
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษา
กำรศึกษำวิจัยนี้จะคำนึงถึงกำรหำอัตรำส่วนของยำงเสื่อมคุณภำพที่บดละเอียดเพื่อมำ
ทดแทนทรำยละเอียดในอัตรำส่วนที่เหมำะสม มำเป็นส่วนประกอบของคอนกรีตสำหรับกำรทำฝำท่อ
ระบำยน้ำ และกำรวิจัยนี้จะทดสอบและศึกษำพฤติกรรมกำรรับกำลังอัด กำลังดัดและกำลังดึง เมื่อมี
ผงยำงเป็นส่วนประกอบในคอนกรีตสำหรับกำรทำฝำท่อระบำยน้ำด้วยวิธีกำรทดสอบคุณสมบัติเชิงกล
ซึ่งผลกำรทดสอบและพฤติกรรมอำจจะแตกต่ำงจำกสภำพจริงเนื่องจำกคุณสมบัติของยำง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1. เครื่องทดสอบมอร์ตำร์ ADS 25/10ENT-3
2. เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ UH-1000kNX
3. ตู้อบ (Oven)
4. เครื่องร่อนมวลรวมละเอียด

263

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

5. เครื่องผสมมอร์ตำร์
6. เครื่องผสมคอนกรีต
7. โต๊ะทดสอบกำรไหล (Flow Table)
8. แบบหล่อมอร์ตำร์ขนำด 4x4x16 เซนติเมตร
9. แบบหล่อมอร์ตำร์ขนำด 5x5x5 เซนติเมตร
10. แบบหล่อมอร์ตำร์รูปทรงบริเคต (Briguat)
11. แบบหล่อฝำท่อระบำยน้ำ
12. ถำดโลหะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
13. ถำดโลหะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
14. ถังเปลผสมปูน
15. ถังใส่น้ำ
16. เครื่องเป่ำลม
17. ตะแกรงร่อนทรำย (Sieve) มำตรฐำนอเมริกัน
18. เครื่องชั่งน้ำหนักควำมละเอียด 0.01 กรัม
19. กระบอกตวงน้ำขนำด 2 ลิตร
20. กระบอกตวงน้ำขนำด 1 ลิตร
21. กระบอกตวงน้ำขนำด 0.2 ลิตร
22. ถ้วยโลหะ
23. บีกเกอร์ (Beker) ขนำด 0.5 ลิตร
24. พลั่วตักทรำยขนำดใหญ่
25. พลั่วตักทรำยขนำดเล็ก
26. เกรียงใบโพธิ์
27. เกรียงไม้
28. เวอร์เนียร์คำลิปเปอร์ควำมละเอียด 0.02 มิลลิเมตร
29. แท่งกระทุ้ง (Temper)
30. เหล็กกระทุ้ง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 16 ม.ม. (5/8 นิ้ว) ยำว 600 ม.ม. (24 นิ้ว) ปลำยเหล็ก
กระทุ้งเป็นรูปครึ่งทรงกลม
31. Slump Test
32. ไม้พำยเกลี่ยมอร์ตำร์ในเครื่องผสมมอร์ตำร์
33. ถุงมือยำง
34. น้ำมันเครื่อง
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35. ฟองน้ำ
36. ดินน้ำมัน
37. ปำกกำเมจิก
วิธีการทดลอง
งำนวิจัยฉบับนี้สำมำรถสรุปขั้นตอนกำรทดลองได้ดังนี้
เตรียมอุปกรณ
ทดสอบค่ำกำรไหล
การหล่อแบบมอรตาร
มอรตารทดสอบกาลังอัด

มอรตารทดสอบกาลังดัด

มอรตารทดสอบกาลังดึง

อดแบบและบ่ม นน้า
ทดสอบกาลังอัดมอรตาร

ทดสอบกาลังดัดมอรตาร

ทดสอบกาลังดึงมอรตาร

เลือกอัตราส่วนที่เหมาะสม
หล่อ าท่อระบายน้า
ทดสอบความสามาร รับแรงกระทาต่อ ื้นผิวสัมผัส
สรุปผลการทดลอง

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรทดลอง
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อัตราส่วนผสมสาหรับหล่อมอร์ตาร์

ประเภทของ
มอร์ตาร์
ผงยำงร้อยละ 0
ผงยำงร้อยละ 5
ผงยำงร้อยละ 10
ผงยำงร้อยละ 15

อัตราส่วนผสมและราคาต่อหน่วยของวัสดุ (kg)
ซีเมนต์
ทราย
ผงยาง
น้า
1.00
2.45
0.00
0.49
1.00
2.33
0.12
0.49
1.00
2.21
0.25
0.49
1.00
2.09
0.36
0.49

ตารางที่ 1 อัตรำส่วนผสมมอร์ตำร์
กำรเตรียมตัวอย่ำงกำลังอัด กำลังดัดและ กำลังดึงของซีเมนต์มอร์ตำร์
1. กำรเตรียมตัวอย่ำง
1.1 เตรียมอุปกรณ์และตัวอย่ำงแบบหล่อเพื่อทำกำรทดสอบ

ภาพที่ 2 กำรเตรียมอุปกรณ์และตัวอย่ำงแบบหล่อ
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1.2 ใช้ฟ องน้ำชุบน้ำมันเครื่องทำตัว อย่ำงแบบหล่ อมอร์ ตำร์ข นำด 5x5x5
เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้มอร์ตำร์ที่แข็งตัวแล้วติดแบบขณะที่ทำกำรถอดแบบหล่อ
1.3 บริเวณรอยต่อหรือมุมของแบบหล่ออำจมีรอยรั่ว นำดินน้ำมันอุดรอยเพื่อ
ป้องกันน้ำที่ผสมในมอร์ตำร์ไหลออกนอกแบบหล่อ
1.4 ปริมำณส่วนผสมที่ใช้สำหรับผสมมอร์ตำร์จำนวน 12 ตัวอย่ำง ให้ชั่งน้ำหนัก
ตำมอัตรำส่วนที่กำหนดในกำรทดลองใช้ปริมำณส่วนผสมสำหรับเตรียมตัวอย่ำงมอร์ตำร์จำนวน 12
ตัวอย่ำง
1.5 ประกอบส่วนหม้อผสมและส่วนใบผสมที่แห้งให้เข้ำกับเครื่องผสมมอร์ตำร์

ภาพที่ 3 กำรประกอบเครื่องผสมมอร์ตำร์
1.6 ใส่น้ำที่เตรียมไว้ลงในเครื่องผสมมอร์ตำร์จนหมด
1.7 ใส่ปูนซีเมนต์ลงในเครื่องผสมมอร์ตำร์จนหมด เดินเครื่องผสมมอร์ตำร์เพื่อ
ผสมปูนซีเมนต์และน้ำให้เข้ำกันโดยอัตรำเร็วต่ำ (140 ± 5 รอบต่อนำที) เป็นเวลำ 30 วินำที
1.8 หยุดเครื่องผสมมอร์ตำร์แล้วใส่ทรำยและผงยำงลงไปผสมกับปูนซีเมนต์และ
น้ำในเครื่องผสมมอร์ตำร์ จำกนั้นเปลี่ยนอัตรำกำรผสมเป็นอัตรำเร็วปำนกลำง (280 ± 10 รอบต่อ
นำที) เป็นเวลำ 30 วินำที
1.9 หยุดกำรผสมและปล่อยมอร์ตำร์ทิ้งไว้เป็นเวลำ 90 วินำที และในระหว่ำง 15
วินำทีแรกให้ทำกำรนำมอร์ตำร์ที่ติดอยู่ข้ำงหม้อผสมลงในหม้อ จำกนั้นนำภำชนะมำปิดปำกหม้อเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ควำมชื้นระเหยออกจำกหม้อผสมจนครบเวลำ 90 วินำที
2 กำรทดสอบหำค่ำกำรไหล
2.1 เตรียมโต๊ะทดสอบกำรไหล ทำควำมสะอำดผิวหน้ำของโต๊ะกำรไหลให้สะอำด
และแห้งจำกนั้นวำงแบบทดสอบกำรไหลลงตรงกลำง
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2.2 ตักมอร์ตำร์ใส่ในโต๊ะทดสอบกำรไหลให้มีควำมสูงประมำณ 25 มิลลิเมตร
และกระทุ้งด้วยไม้กระทุ้งของโต๊ะทดสอบกำรไหลจำนวน 20 ครั้งให้ทั่วตลอดหน้ำตัดเพื่อให้มอร์ตำร์มี
ควำมสม่ำเมอในแบบ ไม่ต้องกระทุ้งแรงจนเกินไป
2.3 ตักมอร์ตำร์ชั้นที่ 2 ที่มีควำมสูงประมำณ 25 มิลลิเมตรและกระทุ้งมอร์ตำร์
เช่นเดียวกับกระทุ้งชั้นที่ 1
2.4 เมื่อกระทุ้งเหล็กเสร็จแล้ว ใช้เกรียงใบโพธิ์ปำดผิวหน้ำโดยกำรลำกเกรียงผ่ำน
ด้ำนบนของแบบหล่อเพื่อนำมอร์ตำร์ส่วนเกินออก
2.5 หำกมีน้ำไหลออกมำใต้ฐำนของแบบให้เช็ดน้ำออกและนำมอร์ตำร์ที่ตกค้ำงข้ำง
แบบออกให้หมด
2.6 ยกแบบขึ้นในแนวตั้งอย่ำงช้ำๆ เวลำที่ใช้ตั้งแต่ใส่มอร์ตำร์ลงแบบจนถึงเวลำที่
ยกแบบออกจำกผิวหน้ำโต๊ะทดสอบกำรไหลกำรไหลประมำณ 1 นำที
2.7 ภำยหลังจำกยกแบบออกจำกมอร์ตำร์ให้ทำกำรหมุนโต๊ะกำรไหล จำนวน 25
รอบ ภำยในเวลำ 15 วินำที ในขณะที่ทำกำรหมุนของโต๊ะกำรไหลให้ยึดโต๊ะกำรไหลให้แน่นอย่ำให้มี
กำรเคลื่อนตัวเพรำะจะทำให้ค่ำกำรไหลที่ทดสอบผิดพลำด
2.8 มอร์ตำร์ที่อยู่บนจำนของโต๊ะทดสอบกำรไหลจะแผ่ออกไปโดยเกือบเป็น
วงกลม ใช้เวอร์เนียร์คำลิปเปอร์วัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของมอร์ตำร์จำนวน 4 ครั้งตรงตำแหน่งซึ่งมีมุม
ห่ำงกัน 45 องศำ ซึ่งค่ำอัตรำกำรไหลที่วัดได้ เท่ำกับ 17 เซนติเมตร
3 กำรหล่อมอร์ตำร์ลงแบบกำลังอัด กำรหล่อมอร์ตำร์ลงแบบกำลังดัด และกำรหล่อมอร์
ตำร์ลงแบบกำลังดึง
3.1 หลังจำกทดสอบค่ำกำรไหลให้นำมอร์ตำร์ที่อยู่บนจำนทดสอบใส่คืนเครื่อง
ผสมมอร์ตำร์
3.2
นำมอร์ตำร์ที่ติดด้ำนข้ำงของเครื่องผสมไปกลำงเครื่องผสมมอร์ตำร์และผสม
มอร์ตำร์อีกครั้งเป็นเวลำ 15 วินำที ด้วยอัตรำปำนกลำง ภำยหลังจำกกำร
ผสมเสร็จให้เขย่ำใบกวนเพื่อให้มอร์ตำร์ที่ติดอยู่ตำมใบกวนตกลงไปก้นเครื่อง
ผสม
3.2 ในกรณีที่ต้องกำรผสมมอร์ตำร์ที่ใช้ผสมเดิมเพื่อหล่อตัวอย่ำงจำนวนมำก
เพรำะไม่สำมำรถผสมครั้งเดียวโดยใช้หม้อผสมใบเดียวให้ทำกำรผสมมอร์ตำร์โดยไม่ต้องทดสอบค่ำ
กำรไหลแต่ต้องเป็นกำรผสมมอร์ตำร์อย่ำงต่อเนื่อง
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3.3 ทำกำรหล่อมอร์ตำร์ทั้งหมดลงในแบบหล่อโดยใช้เวลำทั้งหมดในกำรหล่อลง
แบบไม่เกิน 2 นำที 30 วินำทีภำยหลังจำกกำรผสมมอร์ตำร์เสร็จสิ้นเพื่อลดปัญหำกำรระเหยของน้ำ
ออกจำกส่วนผสม
3.4 ใช้เกรียงตักมอร์ตำร์ใส่ แบบหล่อชั้นแรกโดยมีควำมหนำประมำณ 25
มิล ลิเมตรซึ่งเป็ นควำมหนำครึ่ งหนึ่งของตัว อย่ำงมอร์ตำร์โ ดยใส่มอร์ตำร์ล งในแบบหล่อทุกแบบที่
ต้องกำรหล่อ
3.5 กระทุ้งมอร์ตำร์ด้วยไม้กระทุ้งจำนวน 32 ครั้งต่อ 1 ตัวอย่ำงในเวลำ 10
วินำทีโดยแบ่งกำรกระทุ้งเป็น 4 รอบๆ ละ 8 ครั้งแต่ละรอบกำรกระทุ้งจะตั้งฉำกซึ่งกันและกัน
3.6 ประมำณน้ำหนักที่ใช้กระทุ้งให้เพียงพอที่จะทำให้มอร์ตำร์มีควำมสม่ำเสมอ
ในแบบหล่อดังนั้นจึงไม่ต้องกระทุ้งให้แรงจนเกินไป ให้ทำกำรกระทุ้ง 4 รอบ จำนวน 32 ครั้งให้เสร็จ
สิ้นในแต่ละตัวอย่ำงของมอร์ตำร์จำกนั้นจึงเริ่มกระทุ้งตัวอย่ำงต่อไป
3.7 เมื่อกระทุ้งชั้นที่ 1 เสร็จสิ้นทุกตัวอย่ำงแล้วจึงใส่มอร์ตำร์ชั้นที่ 2 ซึ่งมีควำม
หนำประมำณ 25 มิลลิเมตรจำกนั้นทำกำรกระทุ้งมอร์ตำร์แต่ละตัวอย่ำง 4 รอบ 32 ครั้ง เช่นเดียวกับ
กรณีของชั้นแรก (ดังนั้นแต่ละตัวอย่ำงจึงมีกำรกระทุ้ง 64 ครั้ง) ในแต่ละรอบของกำรกระทุ้งชั้ นที่ 2
อำจมีมอร์ตำร์ล้นออกมำนอกแบบขอบของแบบหล่อดังนั้นเมื่อเสร็จกำรกระทุ้งของแต่ละรอบให้ใช้นิ้ว
มือ (สวมถุงมือยำง) ดันมอร์ตำร์ที่ล้นออกมำเข้ำไปในแบบจำกนั้นจึงทำกำรกระทุ้งในรอบต่อไป
3.8 เมื่อเสร็จสิ้นกำรกระทุ้งแล้วมอร์ตำร์ควรมีควำมสูงกว่ำขอบด้ำนบนของแบบ
หล่อเล็กน้อยให้ใช้มือดันมอร์ตำร์ที่ล้นแบบหล่อ (จำกกำรกระทุ้งรอบสุดท้ำย) เข้ำไปอยู่ในแบบหล่อ
ใช้เกรียงเหล็กเกลี่ยผิวหน้ำมอร์ตำร์ให้เรียบและเสมอกับขอบแบบหล่อซึ่งทำได้โดยใช้ขอบเกรียงเหล็ก
วำงในแนวเกือบตั้งฉำกกับขอบแบบจำกนั้นค่อยๆ เลื่อนเกรียงเหล็กในลักษณะของกำรเลื่อยไม้จะได้
มอร์ตำร์ที่เรียบและสูงเสมอกับแบบหล่อ
4 กำรเก็บตัวอย่ำงทดสอบ
4.1 ภำยหลังจำกกำรหล่อตัวอย่ำงเสร็จแล้วให้นำตัวอย่ำงไปเก็บไว้ในห้องที่มี
ควำมชื้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ถ้ำไม่มีห้องดังกล่ำวอำจนำตัวอย่ำงไปแช่น้ำในขณะที่มีฝำปิด
4.2 เมื่อมอร์ตำร์มีอำยุครบ 24 ชั่วโมง (นับจำกปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำ) ถอดแบบ
หล่อออกเพื่อนำมอร์ตำร์ไปบ่มในน้ำ
5 กำรเตรียมตัวอย่ำงฝำท่อระบำยน้ำ
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อัตราส่วนผสมสาหรับการหล่อฝาท่อระบายน้า
ประเภทของ
ฝาท่อระบายน้า

ซีเมนต์
ทราย
ยำงร้อยละ 0
25
53.34
ผงยำงร้อยละ 8
25
49.07
ตารางที่ 2 อัตรำส่วนผสมฝำท่อระบำยน้ำ

อัตราส่วนผสม (kg)
ผงยาง
0.00
4.26

หิน
107.1
107.1

น้า
20
20

5.1 ใส่ปูนซีเมนต์ ทรำย และผงยำงลงในเครื่องผสมคอนกรีตตำมอัตรำส่วนที่
กำหนด เดินเครื่องผสมคอนกรีตเพื่อให้ปูนซีเมนต์ทรำย และผงยำงให้เข้ำกัน เป็นเวลำ 30 วินำที
5.2 หยุดเครื่องผสมคอนกรีตใส่น้ำ 4/5 ตำมอัตรำส่วนที่กำหนด เดินเครื่องผสม
คอนกรีตเพื่อให้ปูนซีเมนต์ ทรำยและน้ำให้เข้ำกัน เป็นเวลำ 30 วินำที
5.3 หยุดเครื่องผสมคอนกรีตใส่หินตำมอัตรำส่วนที่กำหนด และใส่น้ำส่วนที่
เหลือ เดินเครื่องผสมคอนกรีตเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่ำงเข้ำกัน เป็นเวลำ 3 นำที
5.4 หยุดเครื่องผสมคอนกรีตและนำคอนกรีตที่ได้มำทดสอบกำรยุบตัว (Slump
Teste)
6 กำรทดสอบหำกำรยุบตัว (Slump Teste)
6.1 เตรียมอุปกรณ์สำหรับกำรทดสอบค่ำยุบตัว (Slump Teste)
6.2 ตักคอนกรีตใส่ในอุปกรณ์ทดสอบกำรยุบตัวนำเหล็กกระทุ้งจนคอนกรีตเรียบ
เสมอกัน แล้วตักคอนกรีตใส่เพิ่มให้สูงกว่ำอุปกรณ์ทดสอบเล็กน้อยทำกำรกระทุ้งอีกครั้ง และใช้เกรียง
ใบโพธิ์เกลี้ยจนเรียบ
6.3 ยกอุปกรณ์ขึ้นในแนวตั้งอย่ำงช้ำๆ เวลำที่ใช้ตั้งแต่ใส่คอนกรีตลงแบบจนถึง
เวลำที่ยกอุปกรณ์ทดสอบกำรยุบตัวประมำณ 1 นำที แล้วทำกำรวัดค่ำกำรยุบตัวของคอนกรีต ซึ่งค่ำ
กำรยุบตัวที่วัดได้เท่ำกับ 8 เซนติเมตร
7 กำรนำคอนกรีตลงในแบบหล่อฝำท่อระบำยน้ำ
7.1 เตรียมแบบหล่อฝำท่อระบำยน้ำ
7.2 นำคอนกรีตทั้งหมดออกจำกเครื่องผสมคอนกรีต
7.3 ใช้ถังน้ำตักคอนกรีตเทลงแบบหล่อฝำท่อระบำยน้ำ ½ ของแบบหล่อใช้
เกรียงไม้สับคอนกรีตเพื่อให้เรียบเสมอกัน
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7.4 เทคอนกรีตลงในแบบหล่อฝำท่อระบำยน้ำจนสูงกว่ำแบบหล่อฯเล็กน้อยใช้
เกรียงไม้สับคอนกรีตในส่วนที่สองจนเรียบเสมอกัน ใช้เกรียงไม้เกลี้ยคอนกรีตให้สูงเท่ำแบบหล่อฝำท่อ
ระบำยน้ำ
8 กำรเก็บตัวอย่ำงทดสอบ
8.1 ภำยหลังจำกกำรหล่อฝำท่อระบำยน้ำเสร็จแล้ว ให้ทำกำรบ่มฝำท่อระบำยน้ำ
นำน 28 วัน โดยกำรคลุมด้วยกระสอบและรดน้ำให้เปียกตลอดระยะเวลำ 28 วัน
8.2 เมื่อฝำท่อระบำยน้ำมีอำยุครบ 28 วัน ทำกำรถอดแบบหล่อฝำท่อระบำยน้ำ
วิธีการทดสอบ
1. กำรทดสอบกำลังอัดของซีเมนต์มอร์ตำร์
- ทดสอบกำรรับน้ำหนักของตัวอย่ำงมอร์ตำร์โดยวำงตัวอย่ำงมอร์ตำร์ลงบนเครื่อง
ทดสอบให้ อ ยู่ ตรงศู น ย์ ก ลำงเครื่ องและให้ แน่ใ จว่ ำส่ ว นของแผ่ นให้ แ รงที่ ติด อยู่กั บเครื่อ งทดสอบ
สำมำรถเคลื่อนไหวได้เมื่อปรับระดับให้เป็นระนำบขณะทดสอบ
- ให้น้ำหนักกดแก่ตัวอย่ำงมอร์ตำร์ด้วยอัตรำลงที่ประมำณ 90-180 กิโลกรัมต่อนำทีจน
ตัวอย่ำงวิบัติและบันทึกค่ำกำลังอัดของตัวอย่ำง

ภาพที่ 4 กำรกดตัวอย่ำงมอร์ตำร์จนตัวอย่ำงวิบัติ
2. กำรทดสอบกำลังดัดของซีเมนต์มอร์ตำร์
- ทดสอบกำรรับน้ำหนักของตัวอย่ำงมอร์ตำร์โดยวำงตัวอย่ำงมอร์ตำร์ลงบนเครื่อง
ทดสอบให้ อ ยู่ ตรงศู น ย์ ก ลำงเครื่ องและให้ แน่ใ จว่ ำส่ ว นของแผ่ นให้ แ รงที่ ติด อยู่กั บเครื่อ งทดสอบ
สำมำรถเคลื่อนไหวได้เมื่อปรับระดับให้เป็นระนำบขณะทดสอบ
- ให้น้ำหนักกดแก่ตัวอย่ำงมอร์ตำร์ด้วยอัตรำลงที่ประมำณ 260-280 กิโลกรัมต่อนำที
จนตัวอย่ำงวิบัติและบันทึกค่ำกำลังดัดของตัวอย่ำง
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ภาพที่ 4 กำรกดตัวอย่ำงมอร์ตำร์จนตัวอย่ำงวิบัติ
3. กำรทดสอบกำลังดึงของซีเมนต์มอร์ตำร์
- ในกรณีที่ทำกำรทดสอบตัวอย่ำงมอร์ตำร์มำกว่ำ 1 ตัวอย่ำงขึ้นไปที่อำยุ 24 ชั่วโมงให้
ใช้ผ้ำชุบน้ำคลุมตัวอย่ำงที่รอกำรทดสอบจนกว่ำจะได้ทดสอบโดยทดสอบตัวอย่ำงที่อยู่ในสภำพแห้ง
(ชื้น)
- ดึงตัวอย่ำงบริเคตด้วยอัตรำ 260 – 280 กิโลกรัมต่อนำทีจนกระทั่งตัวอย่ำงบริเคต
แยกออกจำกกันและบันทึกค่ำกำลังดึงของตัวอย่ำง

ภาพที่ 5 กำรดึงตัวอย่ำงมอร์ตำร์จนตัวอย่ำงวิบัติ
4. กำรทดสอบควำมสำมำรถรับแรงกระทำต่อพื้นผิวสัมผัสของฝำท่อระบำยน้ำ
- ทดสอบกำรรับน้ำหนักของฝำท่อโดยวำงฝำท่อระบำยน้ำลงบนซัพพอตที่วำงอยู่บน
เครื่องทดสอบและให้แน่ใจว่ำส่วนของแผ่นให้แรงที่ติดอยู่กับเครื่องทดสอบสำมำรถเคลื่อนไหวได้เมื่อ
ปรับระดับให้เป็นระนำบขณะทดสอบ
- ให้แรงกระทำกดฝำท่อระบำยน้ำจนฝำท่อระบำยน้ำแตกจนเห็นรอยร้ำว
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ภาพที่ 6 กำรกดฝำท่อระบำยน้ำจนเกิดรอยร้ำว

กาลังอัดมอรตาร (ksc)

ผลการวิจัย
ผลกำรทดสอบกำรรั บกำลังอัดของมอร์ตำร์ พบว่ำค่ำกำลั งอัดของมอร์ตำร์ลดลงตำมปริมำณ
สัดส่วนผสมของผงยำงที่เพิ่มขึ้นโดยมอร์ตำร์ธรรมดำมีค่ำรับกำลังอัดสูงสุดคือ 645.87 กิโลกรัมต่อ
ตำรำงเซนติเมตร มอร์ตำร์ผสมผงยำงที่ใช้ผงยำงแทนที่มวลรวมละเอียดร้อยละ 5 จะมีกำรรับกำลังอัด
สูงสุดคือ 486.49 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร มอร์ตำร์ที่ใช้ผงยำงแทนที่มวลรวมละเอียดร้อยละ 10
จะมีกำรรับกำลังอัดสูงสุดคือ 437.79 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร และมอร์ตำร์ผสมผงยำงที่ใช้ผงยำง
แทนมวลรวมละเอียดร้อยละ 15 มีค่ำกำลังอัดสูงสุดคือ 382.73 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร
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ม่ผสมผงยาง
รอยละ 5

รอยละ 10
รอยละ 15
( )

0

0 วัน

3 วัน

7 วัน

14 วัน

28 วัน

ภาพที่ 7 แผนภูมิเส้นเปรียบเทียบกำรรับกำลังอัดของมอร์ตำร์
มอร์ตำร์ผสมผงยำงนั้นจะมีลักษณะกำรวิบัติรุนแรงน้อยกว่ำมอร์ตำร์ไม่ผสมยำง รวมถึงมีจำนวน
รอยร้ำวขนำดเล็ก (Micro Cracks) มำกกว่ำ มอร์ตำร์ผสมยำงมีช่วงวิบัติไม่รุนแรงและเป็นไปอย่ำง
ช้ำๆ นั้นเป็นผลมำจำกผงยำงที่ผสมอยู่ในมอร์ตำร์มีควำมยืดหยุ่นช่วยดูดซับพลังงำนได้ในช่วงของกำร
วิบัติ
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ผสมผงยาง

ม่ผสมผงยาง

กาลังดัดมอรตาร (ksc)

ภาพที่ 8 รูปแบบกำรวิบัติของมอร์ตำร์ที่ทดสอบกำลังอัด
ผลกำรทดสอบกำรรับกำลังดัดของมอร์ตำร์ พบว่ำค่ำกำลังรับแรงดัดของมอร์ตำร์ลดลง
ตำมปริมำณสัดส่วนผสมของผงยำงที่เพิ่มขึ้น โดยมอร์ตำร์ไม่ผสมยำงมีค่ำรับกำลังดัดสูงสุดคือ 261.64
กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร มอร์ตำร์ผสมผงยำงที่ใช้ผงยำงแทนที่มวลรวมละเอียดร้อยละ 5 จะมีค่ำ
รับกำลังดัดสูงสุดคือ 86.52 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร มอร์ตำร์ที่ใช้ผงยำงแทนที่มวลรวมละเอียด
ร้อยละ 10 จะมีค่ำรับกำลังดัดสูงสุดคือ 16.43 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร และมอร์ตำร์ผสมผงยำงที่
ใช้ผ งยำงแทนมวลรวมละเอียดร้ อยละ 15 มีค่ำรับกำลั งดัดสูงสุ ดคือ 15.12 กิโลกรัมต่อตำรำง
เซนติเมตร
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รอยละ 10
รอยละ 15
( )

ภาพที่ 9 แผนภูมิเส้นเปรียบเทียบกำรรับกำลังดัดของมอร์ตำร์
มอร์ตำร์ผสมผงยำงนั้นจะมีลักษณะกำรวิบัติรุนแรงน้อยกว่ำมอร์ตำร์ไม่ผสมยำง มอร์ตำร์ผสมยำง
มีรอยแตกค่อนข้ำงเรียบ พฤติกรรมของมอร์ตำร์ในช่วงวิบัติไม่รุนแรงและเป็นไปอย่ำงช้ำๆ นั้น เป็นผล
มำจำกผงยำงที่ผสมอยู่ในมอร์ตำร์มีควำมยืดหยุ่นช่วยดูดซับพลังงำนได้ในช่วงของกำรวิบัติ
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ม่ผสมผงยาง

ผสมผงยาง

ภาพที่ 10 รูปแบบกำรวิบัติของมอร์ตำร์ที่ทดสอบกำลังดัด
ผลกำรทดสอบกำรรั บ กำลั งดึ งของมอร์ต ำร์ พบว่ำค่ ำกำลั งรั บแรงดึ งของมอร์ต ำร์ล ดลงตำม
ปริมำณสัดส่วนผสมของผงยำงที่เพิ่มขึ้นโดยมอร์ตำร์ธรรมดำมีค่ำรับกำลังดึงสูงสุด คือ 14.49 กิโลกรัม
ต่อตำรำงเซนติเมตร มอร์ตำร์ผสมผงยำงที่ใช้ผงยำงแทนที่มวลรวมละเอียดร้อยละ 5 จะมีค่ำรับกำลัง
ดึงสูงสุด คือ 11.42 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร มอร์ตำร์ที่ใช้ผงยำงแทนที่มวลรวมละเอียดร้อยละ
10 จะมีค่ำรับกำลังดึงสูงสุด คือ 12.24 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร และมอร์ตำร์ผสมผงยำงที่ใช้ผง
ยำงแทนมวลรวมละเอียดร้อยละ 15 มีค่ำรับกำลังดึงสูงสุด คือ 8.88 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร
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ภาพที่ 9 แผนภูมิเส้นเปรียบเทียบกำรรับกำลังดึงของมอร์ตำร์
มอร์ตำร์ผสมผงยำงนั้นจะมีลักษณะกำรวิบัติรุนแรงน้อยกว่ำมอร์ตำร์ไม่ผสมยำง พฤติกรรมของ
มอร์ตำร์ผสมยำงในช่วงวิบัติไม่รุนแรงและเป็นไปอย่ำงช้ำๆ นั้นเป็นผลมำจำกผงยำงที่ผสมอยู่ในมอร์
ตำร์มีควำมยืดหยุ่นช่วยดูดซับพลังงำนได้ในช่วงของกำรวิบัติ
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ม่ผสมผงยาง

ผสมผงยาง

ภาพที่ 10 รูปแบบกำรวิบัติของมอร์ตำร์ที่ทดสอบกำลังดึง
ควำมสำมำรถในกำรรับแรงกระทำต่อพื้นผิวสัมผัสของฝำท่อระบำยน้ำที่มีส่วนผสมของผงยำง 8%
ลดลงจำกฝำท่อระบำยน้ ำที่ไม่มีส่ว นผสมของผงยำง โดยฝำท่อระบำยน้ำที่มีส่ ว นผสมของผงยำง
สำมำรถรับแรงกระทำต่อพื้นผิวสัมผัส 6,515.15 kg และท่อระบำยน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของผำงสำมำรถ
รับแรงทำต่อพื้นผิวสัมผัส 7,404.98 kg และกำรผสมผงยำง 8% เพื่อทดแทนทรำยในกำรหล่อฝำท่อ
ระบำยน้ำทำให้ควำมสำมำรถรับแรงกระทำต่อพื้นผิวสัมผัสของฝำท่อระบำยน้ำลดลงคิดเป็นร้อยละ
12.01 ของฝำท่อระบำยน้ำไม่ผสมผงยำง
7,500.00

7,404.98

Load (kg)

7,000.00
6,515.15

6,500.00
6,000.00
าท่อระบายน้า ม่ผสมยาง

าท่อระบายน้าผสมยาง 8%

ภาพที่ 11 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบควำมสำมรถรับแรงกระทำต่อพื้นผิวสัมผัสของฝำท่อระบำยน้ำ

สรุปและอภิปรายผล
จำกผลกำรทดลองของมอร์ตำร์ที่ผสมผงยำงในแต่ละอัตรำส่วน พบว่ำมอร์ตำร์ที่อัตรำส่วน
ร้อยละ 8 เป็นอัตรำส่วนผงยำงที่เหมำะสม สำหรับหล่อฝำท่อระบำยน้ำ
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ฝำท่อระบำยน้ำที่มีขนำด 0.70×0.80×0.15 เมตร หำกมีกำรใช้ผงยำงทดแทนทรำย 8% ใน
1 ฝำจะมีกำรใช้ผงยำง 4.26 กิโลกรัม สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ (ทรำย) จำนวน 4.26
กิโลกรัม/1 ฝำท่อระบำยน้ำ และสำมำรถลดปริมำณของเสียที่เป็นมลพิษ (ยำงรถยนต์เสื่อมสภำพ)
จำนวน 4.26 กิโลกรัม /1 ฝำท่อระบำยน้ำ

ข้อเสนอแนะ
ในกำรวิจัยครั้งนี้ผลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทำงกำรนำผงยำงมำใช้
ในงำนคอนกรีตสำหรับฝำท่อระบำยน้ำโดยได้ศึกษำถึงคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติเชิงกำยภำพ
เท่ำนั้น โดยยังไม่ได้นำเหล็กมำเป็นส่วนประกอบในกำรหล่อฝำท่อระบำยน้ำ หำกจะมีกำรนำผงยำงมำ
ประยุกต์ในกำรใช้งำนจริงควรศึกษำรำยละเอียดและผลให้ชัดเจนก่อนที่จะนำมำใช้งำน จำกกำรศึกษำ
เบื้องต้น เห็นได้ชัดเจนว่ำกำรที่จะนำผงยำงมำใช้เป็นสัดส่ว นผสมนั้นสำมำรถรับแรงกระทำต่อพื้น
ผิวสัมผัส 6,515.15 kg แต่หำกจะประยุกต์กับท่อระบำยน้ำที่ต้องรับน้ำหนักของรถยนต์สำหรับ
บรรทุกสินค้ำต้องมีกำรศึกษำที่ละเอียดและใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด กำรศึกษำและประยุกต์
นำผงยำงมำใช้เป็นสัดส่วนผสมนั้นจึงควรทำกำรศึกษำวิจัยเพิ่มเติม
ในกำรวิจัยครั้งนี้ผลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทำงกำรนำผงยำงมำใช้ใน
งำนคอนกรีตสำหรับฝำท่อระบำยน้ำโดยได้ศึกษำถึงคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติเชิงกำยภำพเท่ำนั้น
โดยยั ง ไม่ ได้น ำเหล็ กมำเป็ น ส่ ว นประกอบในกำรหล่ อ ฝำท่อ ระบำยน้ำ หำกจะมี กำรนำผงยำงมำ
ประยุกต์ในกำรใช้งำนจริงควรศึกษำรำยละเอียดและผลให้ชัดเจนก่อนที่จะนำมำใช้งำน จำกกำรศึกษำ
เบื้องต้น เห็นได้ชัดเจนว่ำกำรที่จะนำผงยำงมำใช้เป็นสัดส่ว นผสมนั้นสำมำรถรับแรงกระทำต่อพื้น
ผิวสัมผัส 6,515.15 kg แต่หำกจะประยุกต์กับท่อระบำยน้ำที่ต้องรับน้ำหนักของรถยนต์สำหรับ
บรรทุกสินค้ำต้องมีกำรศึกษำที่ละเอียดและใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด กำรศึกษำและประยุกต์
นำผงยำงมำใช้เป็นสัดส่วนผสมนั้นจึงควรทำกำรศึกษำวิจัยเพิ่มเติม ในด้ำนอื่นๆ อีกซึ่งผู้วิจัยขอเสนอ
แนวทำงไว้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำกำรวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้
- เมื่อใช้อัตรำส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (W/C) ที่เท่ำกันกำรเพิ่มปริมำณผงยำงมีผลต่อค่ำ
กำรยุบตัวของคอนกรีตผสมผงยำงมำกทำให้ต้องใส่สำรเคมีผสมเพิ่ม (Super plasticizer) ดังนั้นควร
ระมัดระวังเรื่องกำรเยิ้มและกำรแยกตัวของคอนกรีต
- ควรมีกำรศึกษำวิจัยในด้ำนควำมทนทำนของมอร์ ตำร์ผสมผงยำงในด้ำนอื่นๆ อีกเช่น
คุณสมบัติด้ำนควำมทนทำนต่อกำรกัดกร่อนของกรดและสภำพแวดล้อม
- ควรมีกำรศึกษำวิจัยในด้ำนกำรทนไฟของมอร์ตำร์ผสมผงยำงเมื่อเกิดเพลิงไหม้
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- ควรมีกำรศึกษำวิจัยในด้ำนแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตผสมผงยำงกับเหล็กเสริม
คอนกรีตและคุณสมบัติกำรยึดเกำะระหว่ำงพื้นผิวสัมผัสของผงยำงกับซีเมนต์เพสต์
- ควรมีกำรศึกษำวิจัยในด้ำนกำรขยำยตัวและหดตัวโดยเปลี่ยนค่ำอัตรำส่วนวัส ดุ
ประสำนต่อมวลรวมหยำบ
- ควรมีกำรศึกษำวิจัยในด้ำนควำมสำมำรถต้ำนทำนกำรเป็นสนิมของเหล็กในคอนกรีตที่
ผสมผงยำง

เอกสารอ้างอิง
กำรยำงแห่งประเทศไทย. 2560. ควำมเคลื่อนไหวรำคำยำงชนิดต่ำงๆ. แหล่งที่มำ :
http://www.rubber.co.th/rubber2012/menu5.php. 23 พฤษภำคม 2560
เฉลิมพล ไชยแก้ว. 2546. กำรศึกษำกำรใช้กำกผงยำงรถยนต์เก่ำในคอนกรีตบล็อกปูผิวทำงแบบ
อ่อน. วิทยำนิพนธ์วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำควิชำวิศวกรรม
โยธำ บัณฑิตวิทยำลัย สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.
ธำรง เปรมปรีดิ์. 2540. คอนกรีตมีควำมยืดหยุ่นสูง. รำยงำนกำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 3
นุชจรี ท้ำวไชยชนะ และ รศ. ยรรยง ศรีสม. 2548. ยำงรถยนต์กับสิ่งแวดล้อม. แหล่งที่มำ :
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php. 17 มีนำคม 2560.
สมยศ วิวัฒน์พัฒนพงศ์. 2549. คอนกรีตมวลเบำปำนกลำงผสมเม็ดยำง. วิทยำนิพนธ์วิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ บัณฑิตวิทยำลัย สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ.
สำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำจังหวัดนครศรีธรรมรำช. 2560. วิเครำะห์สถำนกำรณ์รำยสัปดำห์ 1519 พฤษภำคม 2560. แหล่งที่มำ : http://www.rubberthaiforward.com/index.php.
23 พฤษภำคม 2560.
โกสีห์ เทียมลม. 2550. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขยำยตัวและหดตัวแห้งของคอนกรีตมวลเบำปำน
กลำงผสมเม็ดยำง. แหล่งที่มำ : http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php. 17 มีนำคม
2560.
Kathib Z.K. Bayomy F.M. Rubber Portland Cement Concrete. Journal of Material in
Civil Engineering, 11, 3 (August 1999) : 206-213.
สำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชน. 2542. เล่มที่ 24, เรื่องที่ 6 กำรผลิตปูนซีเมนต์
สำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชน. เล่มที่ 2 เรื่องที่ 5 อุตสำหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต

278

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คมกฤชร่มโพธิ.์ 2548. กำรนำเรซินเสื่อมสภำพจำกโรงงำนน้ำตำลมำใช้เป็นวัสดุก่อสร้ำงประเภทมวลเบำ
ทนงศักดิ์ โนไชยำ. 2550.กำรพัฒนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้ำลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้ำง
สมชำย สระบัว และเพลินพิศ ป่ำนแก้ว. 2550. คุณสมบัติทำงวิศวกรรมของดินทรำยผสมเศษยำง
รถยนต์เก่ำและซีเมนต์. กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครั้งที่ 12
อรรถกร เก่งพล และธิดำรัตน์ สลักคำ. กระบวนกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรนำชิ้นส่วน
ยำนยนต์ไปใช้ใหม่หลังหมดอำยุกำรใช้งำน: กรณีศึกษำอุตสำหกรรมยำงยนต์.วำรสำรวิชำกำร
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2554

279

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

การพัฒนารูปแบบ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้ง
Design development and value added of the basketry products from
banana dried leaf
รพีพัฒน์ มั่นพรม(Raphiphat Monphrom)* นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น(Nattheeranon Rodchuen)
และ ยุวดี ทองอ่อน(Yuwadee Thong-on)
สำขำวิชำกำรออกแบบ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนคสวรรค์
*
Corresponding author. E-mail: raphiphat@nsru.ac.th

บทคัดย่อ
กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำคุณสมบัติของใบตองแห้งจำกกล้วยแต่ละสำยพันธุ์
และเพื่อพัฒ นำผลิ ตภัณฑ์จำกใบตองแห้ งที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค และเผยแพร่ผลงำนใน
วำรสำรวิชำกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยกำรเพิ่มมูลค่ำ ผลิตภัณฑ์จักสำนจำกใบตองแห้ง โดยกำร
พัฒนำเครื่องควั่นเกลียวและกำรย้อมสี
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูล เอกสำร สัมภำษณ์จำกปรำชญ์ชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง ตำบลอ่ำงทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษำและกำรพัฒนำ
รูปแบบผลิ ตภัณฑ์ จำกผู้เชี่ยวชำญในแต่ละศำสตร์ ตลอดจนทำกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรต่อผู้ผลิ ต
นักศึกษำและผู้ที่สนใจ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสัมภำษณ์และแบบประเมินควำมพึงพอใจ
กำรสร้ำงสรรค์ผ ลิ ตภัณฑ์ และด้ำนกำรตลำด โดยนำเสนอแบบร่ำงเพื่อพัฒ นำต้นแบบผลิ ตภัณฑ์
จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เครื่องประดับร่ำงกำย รูปแบบที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ ชุดต่ำงหู
สร้อยคอ และสร้อยข้อมือที่เน้นกำรออกแบบสมัยใหม่ ใช้รูปทรงสำมเหลี่ยมของวัสดุเงิน ติดบนแผ่น
ใบตองทอลำยสีธรรมชำติ ชุดที่ 2 ชุดเครื่องใช้ตกแต่งบ้ำน รูปแบบที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ ชุด
แจกัน โคมไฟ และที่ใส่ของ เน้นกำรออกแบบที่ใช้กำรทอใบตองแห้งเป็นผืนจำกเครื่องทอลำย แล้ว
นำมำประกอบกับโครงไม้ ซึ่งฉลุลำยไม้เป็นลักษณะลำยไทยประยุกต์ ชุดที่ 3 ชุดของใช้ รูปแบบที่
ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ กระเป๋ำ 3 ใบชุด ผลิตจำกใบตองแห้งโดยใช้กำรทอเป็นผืนจำกเครื่องทอลำย
ผสมผสำนกับงำนเครื่องหนัง เน้นกำรออกแบบสมัยใหม่ และชุดที่ 4 ชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำร
รูปแบบที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ ชุดกล่องทิชชู่ ที่รองแก้ว ที่รองจำน เน้นกำรออกแบบแนววินเทจ
ผลของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และกระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้งที่
ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 60 คน จำกกลุ่มผู้ผลิต นักศึกษำและผู้ที่
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สนใจ ผลรวมของควำมพึงพอใจในทุกด้ำน อยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้
กำหนดไว้
คาสาคัญ: กำรพัฒนำ กำรเพิ่มมูลค่ำ ผลิตภัณฑ์จักสำนใบตองแห้ง

Abstract
The purpose of this research was to study the properties of the kind banana
dried leaves. And to develop products from dried bananas that, and to develop
products from dried bananas that have been accepted by consumers. And publish
the works in academic journals. As part of the research of the value added products
woven from banana dried leaves by developing a stranded helix and staining.
The research was conducted to collect data from interviews with community
sorority products from banana dried leaves in Angthong District, Banphotphisai.
Nakhon Sawan Province Education and Product Development From the experts in
each science. The workshop is organized by the manufacturer. Students and
interested persons the instruments used in this study were interview form and
satisfaction evaluation form product creation and marketing. Presented there are too
developed from prototypes, namely the first of set there is body jewelry, selected
models include earrings, necklaces and bracelets that emphasize modern design.
Take the triangle shape of the silver material. Decorated on the leaves of natural
color. The second of sets there are home décor, selected models are set of vases,
lanterns and putty. The emphasis is on the design of the weaving of dry banana
leaves from the machine. Then put together with wooden frames. The third of set
they chosen models there are three bags, made from banana dried leaves, woven
from woven fabric combined with leather work. Focus on modern design and four
design of tableware. The selected models are Tissue Boxes, Coaster Mugs, and
Vintage Design Pads.
Effects of technology transfer on community. And the process of developing
products from dried banana leaves that have been accepted by consumers. Number
of participants sixty people there are students and interested persons, sum of
satisfaction in all aspects at the level of satisfaction, compared to the criteria set.
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Keywords: development, value added, the basketry products from banana dried
leaf

บทนา
กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี กำรวิ จั ย และนวั ต กรรม เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นกำรปรั บ โครงสร้ ำ ง
เศรษฐกิจ ให้ เติบ โตอย่ ำงมีคุณภำพและยั่งยืน เน้น กำรน ำควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ภูมิ ปัญญำท้องถิ่ น
ทรัพย์สินทำงปัญญำ วิจัยและพัฒนำต่อยอด ถ่ำยทอด และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงพำณิชย์
สังคม และชุมชน สิ่งเหล่ำนี้นับเป็นยุทธศำสตร์ของกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมี
คุณภำพและยั่งยืน ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติปัจจุบัน ฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่ให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์และ
สำธำรณะ เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน แนวโน้มในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคม มุ่งเน้น ให้ ทุกภำคส่ วนมีส่ วนร่ว มในกำรพัฒนำประเทศ เพื่อให้ประชำชนมีควำมมั่ นคง
ปัจจุ บัน สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็วทุกวัน ดังนั้น ผู้ประกอบกำร ห้ำงร้ำน หรือกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่มีกำรกระจำยตัวอยู่ในทุกภูมิภำค
ต้องเร่งเรียนรู้และสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนำเสนอภูมิปัญ ญำท้องถิ่น เอกลักษณ์ ควำม
ประณีต และควำมงดงำมของไทย ที่มีควำมน่ำสนใจ เพื่อเป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพและสร้ำงรำยได้
กล้วย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่ำงหนึ่งของประเทศไทย (เบญจมำศ ศิลำย้อย. 2545.)
และเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ นิ ย มปลู ก มำกอย่ ำ งหนึ่ ง ของจั ง หวั ด นครสวรรค์ กล้ ว ยสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้ทุกส่วนถ้ำไม่นับด้ำนกำรนำมำบริโภคแล้ว ใบกล้วยหรือที่เรียกว่ำใบตองสำมำรถนำมำ
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆได้ทั้งแบบใบตองสด และใบตองแห้ง ทั้งในรูปแบบของภำชนะ ของเล่น
ของตกแต่ง หรือ ผนวกกับภูมิปัญญำกำรจักสำน กำรถักจนสำมำรถนำมำเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่มีควำม
ละเอียดและสวยงำม กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบตองแห้ง ตำบลอ่ำงทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งรวมตัวกันเพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง ในรูปแบบต่ำงๆ ปัญหำหลักที่
พบ คือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลำกหลำย ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคยังไม่ครบถ้วน
ทุกกลุ่มวัย ดังภำพที1่
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ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์เดิมจำกใบตองแห้ง ตำบลอ่ำงทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
จำกประเด็นดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำรูปแบบใบตองแห้งจำกกล้วยแต่ละสำย
พันธุ์ ที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยเน้นไปที่ของใช้ ของประดับ
และตกแต่ง ที่สร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับ
ชุมชนอื่นในเขตพื้นที่ที่มีทรัพยำกรกล้วยเป็นจำนวนมำกได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำคุณสมบัติของใบตองแห้งจำกกล้วยแต่ละสำยพันธุ์
2. เพือ่ พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้งที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีกำรดำเนินงำนการวิจัยใช้ 3 กรอบแนวคิดเป็นหลักร่วมกัน กรอบแนวคิดแรกใช้แนวคิด
ด้านภูมิปัญญำพื้นบ้ำน กรอบแนวคิดที่สองนำแนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบ และกรอบแนวคิดที่สำม
ต้องกำรให้ชุมชนมีส่วนในกระบวนกำรงำนวิจัยกับกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยมีกำรดำเนินกำร ดัง
ภำพที่ 2

ภาพที่ 2 กำรดำเนินงำนการวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบ และเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จักสำนจำกใบตองแห้ง
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำ สำรวจข้อมูล สัมภำษณ์และรวบรวมข้อมูลหลักฐำน ภำพถ่ำย รวมถึงกำร
สัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน สำรวจใบตองของแต่ละพันธ์ จำกท้องถิ่น นำมำพัฒนำสร้ำงสรรค์รูปแบบ
งำนให้เกิดคุณค่ำและประโยชน์สูงสุด
ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงแนวคิด จำก 3 แนวคิดหลัก มีดังนี้ แนวคิดที่ 1) ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน,
แนวคิดที่ 2) พัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์, แนวคิดที่ 3) เรื่องกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและนักศึกษำใน
ท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 ทำกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยนักศึกษำและชุมชนมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลกำรพัฒนำรูปแบบ ผ่ำนกระบวนกำรออกแบบ และผลิตต้นแบบ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษำและชุมชนมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบ และเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จักสำนจำกใบตองแห้ง ทำกำรศึกษำ
รวบรวมข้อมูลจำกปรำชญ์ชำวบ้ำนต่ำงๆ และนักวิชำกำรที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และจำก
กำรศึกษำค้นคว้ำพบว่ำผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้งดั้งเดิมมีนำหนักค่อนข้ำงมำก กลุ่มผู้วิจัยจึงได้นำ
ข้อมูลภูมิปัญญำพื้นบ้ำนเหล่ำนั้นมำประยุกต์ เพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงน้ำหนัก เครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรทำวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ เครื่องบันทึกภำพนิ่งใน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงำนวิจัยพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์จำกใบตอง
แห้ง จะมีใบตองแห้งเป็นส่วนที่นำมำใช้สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และมีวัสดุอื่นๆเป็นส่วนประกอบและ
ตกแต่ง เพื่อเพิ่มมูลค่ำ และควำมงำมให้กับผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์จ ำกใบตองแห้ง ตั้งอยู่ที่ 13/3 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ำงทอง อำเภอบรรพตพิสั ย
จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้ำกลุ่ม คือ นำงอุบล พิลึก มีสมำชิกกลุ่มทั้งสิ้นจำนวน 25 คนปัจจุบันโดย
เริ่มแรก นำงอุบล พิลึก ได้ไปฝึกวิธีกำรทำจำก นำงแตงอ่อน แก่นภักดี ผู้เป็นครู ที่อยู่ บ้ำนหนองแคน
ตำบลดอนจำน อำเภอกำฬสินธุ์ ได้สืบทอดกันมำจำกบรรพบุรุษ โดยฝึกเรียนรู้วิธีที่เรียกว่ำ ฟั่นหรือ
ควั่น เป็น กำรเอำใบตองฉีกให้ เป็ น เส้ น แล้ว ใช้มือฟั่นลงบนหน้ำขำให้ เกิดเป็นเส้ นเล็ กๆ สมัยก่อน
ชำวบ้ำนจะฟั่นเส้นใยปอแก้วให้เป็นเชือก เพื่อนำไปใช้ปะโยชน์ในชีวิต ประจำวัน เช่น ใช้ผูกมัดสิ่งของ
ผูกระหว่ำงควำยกับคันไถ ที่เรียกว่ำ คร่ำว ครอบครัวในชนบทจึงมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรฟั่นเชือก
วิธีกำรนี้จึงนำมำทดลองกับใบตองกล้วยฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆ ใช้มือฟั่นลงบนบริเวณหน้ำขำ จำกนั้น
นำมำถักเปียและเย็บขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่ำงๆ
ผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง มีลักษณะโดดเด่น คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมำจำกวัสดุธรรมชำติที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว นำมำฟั่นหรือควั่น ถักเปียและเย็บต่อกันขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ มีควำม
คงทน ผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้งจังหวัดนครสวรรค์นั้น สำมำรถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
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1. ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ประดับและตกแต่งร่ำงกำย
2. ผลิตภัณฑ์ของใช้สอยทั่วไป ประดับและตกแต่ง
3. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
กำรพัฒนำสร้ำงสรรค์รูปแบบที่นำมำใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น หมวก กระเป๋ำ ปิ่นปักผม
และของที่ระลึก จำเป็นต้องอำศัยควำมชำนำญของผู้ผลิตในกำรเลือกใบตองแห้งที่เหมำะสมมำใช้
โดยเฉพำะใบที่เป็นกล้วยชนิดเปลือกบำงเพรำะใบมีผิวที่มัน ใบตองบำงไม่ห นำจนเกินไป มีควำม
เหนียว จึงเป็นพันธ์กล้วยที่มีควำมเหมำะสมในกำรนำมำทำเป็นผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง พันธุ์กล้วย
ชนิดเปลือกบำงมีอยู่ในพื้นที่หรือชุมชนใกล้เคียง เช่น กล้ว ยน้ำว้ำมะลิอ่อง กล้วยน้ำว้ำดง กล้วยน้ำว้ำ
หอมนวล กล้วยหักมุกและกล้วยหอม (อุบล พิลึก. 2559.)

ภาพที่ 3 กำรคัดเลือกใบตองแห้ง
จำกภำพที่ 3 กำรเลือกลักษณะใบตองแห้งที่นำมำทำผลิตภัณฑ์ต้องเป็นใบตองแห้งที่คำต้นใบ
มีลักษณะใหญ่ ไม่ขำด มีควำมยำว เรียบ ไม่เป็นเชื้อรำ กล้วยน้ำว้ำหอมนวลและกล้วยน้ำว้ำขำวนวล
มีควำมเหมำะสมในกำรนำมำทำผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง กล้วยตำนี จะมีลักษณะของใบตองแห้ง ที่
หนำ เมื่อนำมำทำผลิตภัณฑ์จะทำให้มีน้ำหนักมำก จึงไม่นิยมนำมำใช้ในกำรทำผลิตภัณฑ์ ส่วนกล้วย
น้ำว้ำดงจะมีควำมยำวของใบตองมำก มีควำมเหนียวน้อย มีสี น้ำตำลเข้ม ใบตองที่แห้ง ติดลำต้น
ระยะเวลำหลำยวัน ไม่ควรนำมำใช้เพรำะเวลำนำมำใช้ในกำรทำเกลียว จะทำให้ใบตองขำดง่ำย ส่วน
กล้วยหักมุก ใบตองแห้งจะมีสีเข้มกว่ำใบตองแห้งพันธุ์อื่น ใบตองแห้งที่ใช้ส่วนใหญ่นั้นกลุ่มผู้ผลิตจะ
เลือกใบตองแห้งที่มีอยู่ในชุมชนหรือในหมู่บ้ำนใกล้เคียง โดยจะทำกำรเก็บใบตองแห้งในช่วงเช้ำ แล้ว
นำมำพึ่งแดดที่ไม่แรงจนเกินไป จำกนั้นนำมำทำควำมสะอำดและเก็บไว้ในกระสอบ ใช้เชือกมัดปำกถุง
แล้วเก็บไว้ในที่ร่ม โดยช่วงระยะเวลำที่ควรเก็บใบตองแห้งมำไว้ใช้งำนมำกที่สุด คือ ช่วงเดือนมีนำคม
ถึงเดือนมิถุนำยนของทุกปี เพรำะอำกำศไม่หนำว ไม่มีน้ำค้ำงเกำะ ใบตองจะไม่เกิดเชื้อรำ มีผิวใบตอง
ที่แห้งสวย กำรเก็บมำไว้ใช้ในกำรทำผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง ซึ่งเมื่อจะนำมำใช้งำนก็นำมำเช็ดด้วย
ผ้ำแห้งแล้วนำมำแช่น้ำเพื่อนำมำใช้ในกำรควั่นเกลียวใบตองให้เป็นเส้น โดยเส้นเกลียวใบตองแห้งจะมี
ควำมยำวตั้งแต่ 15–22 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับควำมยำวของใบตองแต่ละชนิด
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ภาพที่ 4 ลักษณะใบตองแห้งที่ควั่นเกลียว
จำกภำพที่ 4 กำรควั่นเกลียวใบตองแห้ง เป็นกำรนำใบตองแห้งมำฉีกให้เป็นเส้นที่มีขนำด
ประมำณ 3 มิลลิเมตร 2 เส้นส่วนควำมยำวขึ้นอยู่กับใบตองแห้งแต่ละใบ จำกนั้นนำมำมัดปมตรง
ปลำยแล้วทำให้เป็นเกลียวโดยใช้มือควั่นลงบนหน้ำแข้งทำให้เป็นเกลียวหรือกำรใช้เครื่องควั่นเกลียว
ในกำรหมุนใบตองแห้งให้เป็นเกลียว จำกนั้นจึงนำใบตองแห้งที่ควั่นเกลียวนำไปถักเปียและใช้มือเย็บ
ทำเป็ น ผลิ ตภั ณฑ์จ ำกใบตองแห้ งต่อไป สมัยก่อนชำวบ้ำนจะควั่นเส้ นใยปอแก้ว ให้ เ ป็นเชือกเพื่ อ
นำมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ผูกมัดสิ่งของ ผูกระหว่ำงควำยกับคันไถที่เรียกว่ำ คร่ำว
ครอบครัวในชนบทจึงมีประสบกำรณ์ควั่นเชือก วิธีกำรนี้จึงนำมำทดลองกับใบตองกล้วยฉีกให้เป็นเส้น
เล็กๆ นำไปแช่น้ำ เพื่อให้ส้นใบตองมีควำมอ่อนตัวลง แล้วใช้มือควั่นลงหน้ำขำเพื่อทำให้เกิดเป็น
เส้นเชือก จำกนั้นนำมำถักเปียเย็บขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ตำมที่ออกแบบไว้ กำรทำควั่นเกลียว
ใบตองแห้งมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่
1. กำรควั่นเกลียวโดยกำรใช้หน้ำขำของผู้ผลิต ดังภำพที่ 5

ภาพที่ 5 กำรควั่นเกลียวโดยกำรใช้หน้ำขำของผู้ผลิต
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2. กำรควั่นเกลียวโดยกำรใช้เครื่องควั่นเกลียวแบบมือหมุนของผู้ผลิต ดังภำพที่ 6

ภาพที่ 6 เครื่องควั่นเกลียวแบบมือหมุน
จำกกำรควั่นเกลียว จะนำไปใช้ในกำรถักเปียหรือทำเป็นผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้งต่อไป ดัง
ภำพที่ 7 ซึ่งเกลียวที่ได้นี้ผู้ผลิต 1 คน สำมำรถจำผลิตได้ 1 กิโลกรัมจะใช้เวลำในกำรควั่นเกลียว
ประมำณ 5-6 วัน โดยจะจำหน่ำยกิโลกรัมละ 400 บำท ผู้ผลิตจะนิยมในกำรนั่งกับพื้นรำบในกำรควั่น
เกลียวด้วยหน้ำขำ มำกว่ำกำรนั่งโต๊ะ หำกมีควำมชำนำญจะสำมำรถทำได้ 2-3 เส้นต่อนำที เกลียวที่
ได้จะมีควำมแน่น เกลียวสม่ำเสมอ และยังมีกำรสร้ำงนวัตกรรมเครื่องทอลำยใบตองแห้งที่จำลอง
ลักษณะมำจำกเครื่องทอเสื่อกก โดยนำใบตองแห้งที่ควั่นเกลียวเป็นเส้นนำมำทอเป็นผืน เพื่อนำไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ

ภาพที่ 7 กำรถักเปียจำกเส้นใบตองควั่น
ในกระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้งที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคนั้น เพื่อให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้แสดงรำยละเอีย ดของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอน
ขั้นตอนกำรประเมินแบบร่ำงผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง แบบร่ำงผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้งที่ผู้วิจัย
กำหนดในกำรดำเนิ น งำนวิจั ย ครั้ งนี้ ได้แก่ประเภทชุดเครื่องประดับร่ำงกำย ชุดตกแต่งบ้ำน ชุ ด
ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำร และชุดของใช้ที่เพิ่มมูลค่ำให้กับชุมชน
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กำรคัดเลือกแบบร่ำงผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง โดย
ผู้เชี่ยวชำญ 5 คน ที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
แสดงผลกำรประเมินแบบร่ำงผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง ประเมินผู้เชี่ยวชำญ (N=5)

รู ป แ บ บ ที่ 1
รู ป แ บ บ ที่ 2
รูปแบบที่ 3
ภาพที่ 8 ชุดที่ 1 เครื่องประดับร่ำงกำย ประกอบด้วยต่ำงหู สร้อยคอ และ สร้อยข้อมือ
ผลกำรประเมินแบบร่ำงผลิตภัณฑ์ในชุดที่ 1 รูปแบบที่ 1 ได้รับกำรคัดเลือกให้นำไปผลิตเป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง เป็นชุดเครื่องประดับ ประกอบด้วยต่ำงหู สร้อยคอ และ สร้อย
ข้อมือ
แสดงผลกำรประเมินแบบร่ำงผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง ประเมินผู้เชี่ยวชำญ (N=5)

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 9 ชุดที่ 2 เครื่องใช้ตกแต่งบ้ำน ประกอบด้วย แจกัน โคมไฟ และที่ใส่ของ
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ผลกำรประเมินแบบร่ำงผลิตภัณฑ์ในชุดที่ 2 รูปแบบที่ 2 ได้รับกำรคัดเลือกให้นำไปผลิตเป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง เป็นชุดเครื่องใช้ตกแต่งบ้ำน ประกอบด้วย แจกัน โคมไฟ และที่ใส่
ของ ต่อไป
แสดงผลกำรประเมินแบบร่ำงผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง ประเมินผู้เชี่ยวชำญ (N=5)

รู ป แ บ บ ที่ 1

รู ป แ บ บ ที่ 2

รูปแบบที่ 3
ภำพที่ 10 ชุดที่ 3 ของใช้ ประกอบด้วย กระเป๋ำ 3 ใบชุด
ผลกำรประเมินแบบร่ำงผลิตภัณฑ์ในชุดที่ 3 รูปแบบที่ 2 ได้รับกำรคัดเลือกให้นำไปผลิตเป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง เป็นชุดของใช้ ประกอบด้วย กระเป๋ำ 3 ใบชุด
ผลการวิจัย
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ในพื้นที่กลุ่ม ลักษณะใบตองแห้งของกล้วยน้ำว้ำเปลือกบำง ลักษณะเส้น
ใยเรียงเป็นเส้นยำวตำมควำมกว้ำง ของใบ ขนำดริ้วของเส้นใยห่ำงประมำณ 0.40-0.50 เซนติเมตร สี
ของใบแห้งเมื่อเปรียบเทียบ กับ Pantone Color ได้ค่ำสี c0 m27 y62 k30 ควำมกว้ำงของใบ 3040 เซนติเมตร ผิวของใบเรียบบำง ผิวด้ำน
กล้วยน้ำว้ำเปลือกหนำ ลักษณะเส้นใยเรียงเป็นเส้นยำวตำมควำมกว้ำงของใบ ขนำดริ้วของ
เส้นใยห่ำงประมำณ 0.40-0.70 เซนติเมตร สีของใบแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับ Pantone Color ได้ค่ำสี
c0 m31 y71 k35 ควำมกว้ำงของใบ 30-40 เซนติเมตร ผิวของใบเรียบ หนำ ผิวด้ำน
กล้ ว ยไข่ ลั กษณะเส้ น ใยเรียงเป็นเส้นยำวตำมควำมกว้ำงของใบ ขนำดริ้ว ของเส้ นใยห่ ำง
ประมำณ 0.50-0.90 เซนติเมตร สีของใบแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับ Pantone Color ได้ค่ำสี
c36 m44 y56 k16 ควำมกว้ำงของใบ 25-30 เซนติเมตร ผิวของใบเรียบ บำง ผิวมัน
กล้วยหอม ลักษณะเส้นใยเรียงเป็นเส้นยำวตำมควำมกว้ำงของใบ ขนำดริ้วของเส้นใยห่ำง
ประมำณ 0.80-1.00 เซนติเมตร สีของใบแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับ Pantone Color ได้ค่ำสี c0 m22
y51 k31 ควำมกว้ำงของใบ 30-40 เซนติเมตร ผิวของใบเรียบ บำง ผิวด้ำน
นอกจำกนี้ผู้วิจัยยังได้มีกำรนำเครื่องทอลำยขนำดเล็กซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำมำรถนำมำใช้ทอ
ใบตองแห้ง ที่พัฒนำรูปแบบมำจำกเครื่องทอเสื่อกก โดยนำใบตองแห้งที่ควั่นเกลียวเป็นเส้นนำมำทอ
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เป็นผืน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ และนำรูปแบที่ ได้รับกำรคัดเลือกให้นำไปผลิตเป็น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง สรุปต้นแบบผลิตภัณฑ์ดังนี้
ชุดที่ 1 ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผลิตจำกใบตองแห้งโดยใช้กำรควั่นเกลียว แล้วนำมำทอ
เป็ น ผื น แล้ ว ตัดทำเป็ น ต่ำงหู สร้ อยคอ และสร้อยข้ อมือ นำเสนอรูปแบบสไตล์ โ มเดิร์น ใช้รูปทรง
สำมเหลี่ยมของวัสดุเงิน ตัดกับสีธรรมชำติของใบตองแห้ง เป็นกำรนำวัสดุสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ใน
งำนหัตถกรรมที่สื่อถึงควำมเป็นไทยได้อย่ำงลงตัว

ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
ชุดที่ 2 ชุดผลิ ตภัณฑ์เครื่ องใช้ตกแต่งบ้ำน ผลิตจำกใบตองแห้งโดยใช้กำรทอเป็นผื นจำก
เครื่ องทอลำย แล้ วนำมำประกอบกับโครงไม้ ซึ่งฉลุ ลำยไม้เป็นลั กษณะลำยไทยประยุกต์ หนึ่งชุด
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย โคมไฟ แจกัน และที่ใส่ของบนโต๊ะสำนักงำน แนวควำมคิดในกำรออกแบบ
เน้นรูปทรงสีเหลี่ยม เรียบง่ำย ใช้งำนได้หลำกหลำยรูปแบบ

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ตกแต่งบ้ำน
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ชุดที่ 3 กระเป๋ำ 3 ใบชุด ผลิตจำกใบตองแห้งโดยใช้กำรทอเป็นผืนจำกเครื่องทอลำย
หนึ่งชุดผลิ ตภัณฑ์ประกอบด้วย กระเป๋ำ 3 ใบ คือ กระเป๋ำขนำดใหญ่สำหรับสะพำย ขนำดกลำง
สำหรับถือ และขนำดเล็กสำหรับใส่เหรียญ แนวควำมคิดในกำรออกแบบ เป็นงำนตัดเย็บกระเป๋ำ
ใบตองสีธรรมชำติจำกกำรทอผสมผสำนกับงำนเครื่องหนังสีเข้ม ทำให้ดูชิ้นงำนทันสมัย เหมำะสำหรับ
กลุ่มวัยรุ่น

ภาพที่ 13 กระเป๋ำ 3 ใบชุด
ชุดที่ 4 ชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำร ผลิตจำกใบตองแห้งโดยใช้กำรทอเป็นผืนจำกเครื่องทอ
ลำย หนึ่งชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย คือ กล่องทิชชู่ ที่รองจำน และที่เก็บช้อน แนวควำมคิดในกำร
ออกแบบ เป็ น งำนสไตล์ วินเทจ ใช้กำรตัดเย็บใบตองสีธ รรมชำติจำกกำรทอผสมผสำนกับงำนผ้ ำ
ลวดลำยต่ำงๆ ทำให้ดูชิ้นงำนดูน่ำใช้งำนมำกยิ่งขึ้น

ภาพที่ 14 ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำร
หลังจำกกำรประเมินแบบร่ำงผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง ต้นแบบผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง
โดยผู้เชี่ยวชำญ 5 คน ที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ด้ำนกำรย้อมสีจำกธรรมชำติ ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้งและ
ด้ำนกำรตลำด จนได้แบบร่ำงผลิตภัณฑ์จำนวน 4 ชุดผลิตภัณฑ์เพื่อนำมำสร้ำงเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์
จำกใบตองแห้ง หลังจำกนั้นจึงนำไปทำกำรประเมินผลกำรยอมรับจำกผู้บริโภคที่มี ต่อผลิตภัณฑ์
จำกใบตองแห้ง จำนวน 100 คน ซึ่งแสดงผลสรุปกำรประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง

สรุปและอภิปรายผล
ในกำรวิจัย ครั้งนี้ ได้ทดลองนำใบตองแห้ ง นอกจำกนี้มีกำรสร้ำงนวัตกรรมเครื่องทอลำย
ใบตองแห้งที่ประยุกต์รูปแบบเครื่องมอมำจำกเครื่องทอเสื่อกก โดยนำใบตองแห้งที่ควั่นเกลียวเป็นเส้น
นำมำทอเป็นผืน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ ชุดที่ 1 ผลิตภัณฑ์เครื่องประดั บ ผลิต
จำกใบตองแห้งโดยใช้กำรควั่นเกลียว แล้วนำมำทอเป็นผืนแล้วตัดทำเป็นต่ำงหู สร้อยคอ และสร้อย
ข้อมือ ชุดที่ 2 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ตกแต่งบ้ำน ผลิตจำกใบตองแห้งโดยใช้กำรทอเป็นผืนจำกเครื่องทอ
ลำย แล้วนำมำประกอบกับโครงไม้ที่ฉลุด้วยลำยไทยประยุกต์ หนึ่งชุดผลิตภัณฑ์ป ระกอบด้วย โคมไฟ
แจกัน และที่ใส่ของบนโต๊ะสำนักงำน ชุดที่ 3 กระเป๋ำ 3 ใบชุด ผลิตจำกใบตองแห้งโดยใช้กำรทอเป็น
ผืนจำกเครื่องทอลำย หนึ่งชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย กระเป๋ำ 3 ใบ คือ กระเป๋ำขนำดใหญ่สำหรับ
สะพำย ขนำดกลำงสำหรับถือ และขนำดเล็กสำหรับใส่เหรียญ และชุดที่ 4 ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำร
ผลิตจำกใบตองแห้งโดยใช้กำรทอเป็นผืนจำกเครื่องทอลำย หนึ่งชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย คือ กล่อง
ทิชชู่ ที่รองแก้ว ที่รองจำน และที่เก็บช้อน
กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จักสำนจำกใบตองแห้ง โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ เพื่อให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทำงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยกำรจัดกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จำกใบตองแห้ง ตำบลอ่ำงทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ เรื่อง กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จักสำนจำกใบตองแห้ง โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำง
นักวิจัย วิทยำกร กลุ่มผู้ผลิต นักศึกษำ และประชำชนทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจำกใบตองแห้ง
ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์ วชิระพันธุ (2536. หนำ 74 -78) ที่ได้
ศึกษำวิจัยกำรถำยทอดควำมรูหัตถกรรมองถิ่น โดยกำรถำยทอดเนื้อหำและทักษะเฉพำะคน ใช้ วิธีกำร
หลำกหลำยที่ถ่ำยทอด ทั้งนี้สำเหตุที่ทำให้กระบวนกำรถ่ำยทอด คือ สภำวะแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเอง จำกประเด็นดังกล่ำว กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้หลังจำก
กำรศึ ก ษำวิ จั ย นั บ เป็ น ภำรกิ จ ส ำคั ญ ยิ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย จะได้ มี โ อกำสได้ เ ผยแพร่ ค วำมรู้ ที่ ไ ด้ จำก
กระบวนกำรวิจัยแล้ว ยังได้มีโอกำสบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัยอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1. ควำมคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง พึงพอใจในต้นแบบผลิตภัณฑ์ และ
ให้ควำมสนใจในกำรนำใบตองแห้ง สีธรรมชำติไปผสมผสำนกับวัสดุอื่น เช่น หนัง ผ้ำ และไม้ รวมทั้ง
ให้ควำมสำคัญกับควำมทนทำน ของผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงสรรค์ขึ้น
2. ในขั้ น ตอนกำรสร้ ำ งสรรค์ ชิ้ น งำน อำจมี ก ำรน ำเอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น มำใช้ ใ นกำร
สร้ำงสรรค์ เพื่อให้เกิดควำมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมำกยิ่งขึ้น
3. ในขั้นต่อไปอำจมีกำรนำส่วนอื่นๆของกล้วย ทำเป็นเส้นใยแล้ว นำไปถักทอเป็นสิ่งทอ และ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
บทควำมวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์จักสำนจำกใบตองแห้งโดย
กำรพัฒนำเครื่องควั่นเกลียวและกำรย้อมสี สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งได้รับ และขอขอบคุณอุบล พิลึก
และกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ใบตองแห้ง ตำบลอ่ำงทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้คำปรึกษำ
และช่วยเหลือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นผู้นำชุมชนชุมชนและนักเรียนนักศึกษำเพื่อให้ควำม
ร่วมมือกับกำรทดลองนี้ และขอขอบคุณอำจำรย์วัฒนำพร วัฒนชัยธรรม ผู้จัดกำร หน่วยบ่มเพำะ
วิส ำหกิ จ มหำวิ ทยำลั ย รำชภัฏ นครสวรรค์ ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒ นำผู้ ประกอบกำร กำรพัฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และกำรตลำด อำจำรย์นันทภัค ธนำอภินนท์ อำจำรย์สำขำวิชำกำรตลำด คณะ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำด
สุดท้ำยกลุ่มผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยใน
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
รถยนต์ที่หมดอำยุ หรือ ELV (end-of-life vehicles) มีทั้งส่วนประกอบที่สำมำรถนำกลับมำ
ใช้และของเสียอันตรำย ด้วยควำมกังวลเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมและควำมจำกัดของทรัพยำกรจำก
อัตรำกำรครอบครองรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง หลำยประเทศจึงตรำกฎหมำยโดยตรงเพื่อกำร
จัดกำร ELV อย่ำงเหมำะสม งำนศึกษำชิ้นนี้สำรวจสถำนกำรณ์กำรจัดกำร ELV ที่เป็นรถยนต์ส่วน
บุคคลในประเทศไทยโดยใช้กรอบแนวคิดของเศรษฐศำสตร์สถำบันแบบใหม่ เนื่องจำกควำมจำกัดของ
ข้อมูลจึงใช้วิธีกำรศึกษำที่ประกอบด้วย กำรค้นคว้ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรสำรวจภำคสนำมในเดือน
กุมภำพันธ์ ถึง พฤษภำคม พ.ศ. 2561 โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน 34 รำย
และกำรสังเกตกำรณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นตลำดหรือช่องทำงในกำรซื้อขำย
แลกเปลี่ยน ELV ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยเกี่ยวกับ ELV โดยตรง กำรจัดกำร
ELV ถูกกระทำอย่ำงอิสระโดยผู้ประกอบกำรภำคเอกชนที่ใช้แรงงำนเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจส่วนบุคคลที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลไกตลำด โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คม และยั ง ไม่ ส ำมำรถน ำทรั พ ยำกรกลั บ มำใช้ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องตรำกฎหมำยเฉพำะเรื่องเกี่ยวกับกำรจัดกำร ELV เพื่อปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกร โดยใช้หลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู้ผลิตร่วมกับกำรกำหนด
มำตรฐำน และกำรสร้ำงแรงจูงใจ
คาสาคัญ: รถยนต์ที่หมดอำยุ หลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต เศรษฐศำสตร์สถำบันแบบ
ใหม่

Abstract
End-of-life vehicles (ELV) refer to the motor vehicles which have reached the
end of their useful life. Many parts can be recyclable. Some parts, however, will be
left as the toxic waste which pollutes the environment. As the numbers of vehicle
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have increased rapidly in recent years, ELV raises concern among the regulators
around the world. Some countries had already imposed law to address the problem.
By adopting the framework of New Institutional Economics, this study explores the
current situation and regulations in Thailand. The main contribution of this study is
not only documents research which employed to study related regulations but also
the field work which surveys relevant data form stakeholders. We interviewed thirtyfour stakeholders and observed transaction terms of EVL parts on the online
markets. The core finding is that Thailand has not imposed any law to address the
problem yet. After owner of a vehicle decided that it's time for its retirement, the
processes are unregulately driven by the market including separating parts for resale
and leaving some as wastes that cause environmentally threads. As theory predicted,
the entrepreneurs reap private benefit of ELV but left the negative externalities to
the society. Therefore, the study concludes that the ELV market in Thailand is
inefficient. We propose the intervention by government by employing the principle
of extended producer responsibility. Define certain standard and give stakeholders
incentive are also necessary.
Keywords: End-of-life vehicles, Extended Producer Responsibility, New Institutional
Economics

บทนา
รถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทค (hi-tech product) ที่มีส่วนประกอบนับหมื่นชิ้น ไม่เพียงแต่มี
วัสดุที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ (รีไซเคิล) เช่น เหล็ก ทองแดง ยำง เป็นต้น แต่ยังมีส่วนประกอบที่
เป็นสำรพิษอันตรำย เช่น น้ำมันหล่อลื่น สำรทำควำมเย็น เป็นต้น (Hu & Wen, 2015) รถยนต์ที่
หมดอำยุ หรือซำกรถ หรือ ELV (end-of-life vehicles) ซึ่งหมำยถึง รถยนต์ที่หมดอำยุกำรใช้งำน
หรื อช ำรุ ดหรื อ เสื่ อมสภำพหรื อไม่เป็นที่ต้องกำรอีกต่อไป จึงก่อให้ เกิดของเสี ยและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ควำมกังวลเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมและควำมจำกัดของทรัพยำกรอันเนื่องมำจำกอัตรำกำร
ครอบครองรถยนต์ส่ วนบุ คคลที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง หลำยประเทศจึงตรำกฎหมำยโดยตรงเพื่อ
ควบคุมกำรจัดกำร ELV ให้เหมำะสมต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
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สำหรับประเทศไทยข้อมูลจำกกลุ่มสถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมกำรขนส่งทำงบก (2561)
(รูปที่ 1) พบว่ำ จำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนสะสมรำยปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2560 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เพรำะมีรถยนต์ส่วนบุคคลใหม่ (ป้ำยแดง) จดทะเบียนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำ
กว่ำปีละ 6 แสนคัน ในขณะที่รถยนต์เก่ำก็ยังคงสะสมอยู่ จำกจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลสะสมในปี
พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 15.6 ล้ ำนคัน เป็นรถยนต์ที่อำยุมำกกว่ำ 15 ปีถึง 4.15 ล้ ำนคัน นอกจำกนี้
จำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้ทำกำรแจ้งไม่ใช้ตลอดไป (หรือยกเลิกทะเบียน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง
2560 มีจำนวนเฉลี่ยเพียงปีละ 1.9 หมื่นคัน และรถที่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจำกค้ำงชำระภำษีครบ 3
ปี สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง 31 มี.ค. พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.89 ล้ำนคัน ซึ่งรถที่ได้ทำกำร
แจ้งไม่ใช้ตลอดไปและถูกระงับทะเบียนนี้ไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำถูกจัดกำรอย่ำงไรบ้ำง
จำกสถิติข้อมูลที่ปรำกฎจะเห็นได้ว่ำปัจจุบันรถยนต์ในประเทศไทยมีอำยุกำรใช้งำนสูงใน
อนำคตอันใกล้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รถยนต์จะหมดสภำพกลำยเป็นของเสีย ซึ่งเมื่ อพิจำรณำจำกกรอบ
ของกฎหมำยที่ยังไม่ได้มีกำรวำงแผนรับมือกับของเสียที่จะเกิดขึ้นจำก ELV และไม่มีรำยงำนข้อมูล
หรืองำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบที่อธิบำยถึงสถำนกำรณ์กำรจัดกำร ELV ในปัจจุบัน
งำนศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถำนกำรณ์กำรจัดกำร ELV โดยใช้กรอบแนวคิดของ
เศรษฐศำสตร์สถำบันแบบใหม่ทำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยสำหรับกำรจัดกำร ELV ที่เหมำะสมกับประเทศไทย
ในส่วนถัดไปจะได้อธิบำยถึงขอบเขตของกำรศึกษำ กรอบแนวคิดและวิธีกำรศึกษำ จำกนั้น
เป็นกำรทบทวนกำรจัดกำร ELV ในต่ำงประเทศเพื่อเป็นประสบกำรณ์สำหรับกำรนำมำปรับใช้ใน
ประเทศไทย ถัดมำเป็นส่วนของผลกำรศึกษำซึ่งประกอบด้วยกำรสำรวจสถำบันที่เป็นทำงกำรของกำร
จัดกำร ELV ในประเทศไทยจำกกำรทบทวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และสถำนกำรณ์กำรจัดกำร ELV ใน
ประเทศไทยจำกกำรส ำรวจภำคสนำม ส่ ว นสุ ดท้ ำยเป็น กำรอภิ ปรำยผลกำรศึก ษำและนำเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับกำรจัดกำร ELV ในประเทศไทย และบทสรุปผลกำรศึกษำ
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รูปที่ 1 จำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนสะสม ปี พ.ศ. 2547 – 2560
20,000,000
15,000,000

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

10,000,000

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

5,000,000

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

0

ที่มำ กลุ่มสถิติกำรขนส่ง กองแผนงำน กรมกำรขนส่งทำงบก (2561)
ขอบเขตของการศึกษา กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
1. ขอบเขตของการศึกษา
งำนศึกษำนี้สนใจศึกษำสถำนกำรณ์กำรจัดกำรรถยนต์ส่วนบุคคลที่หมดอำยุ ซึ่งประกอบด้วย
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน (รย.2) และ รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนั้นเมื่อกล่ำวถึงรถยนต์ที่
หมดอำยุ หรือซำกรถ หรือ ELV จะหมำยถึงเฉพำะรถ 3 ประเภทดังกล่ำว
กำรจัดกำรรถยนต์ที่หมดอำยุ หมำยถึง กิจกรรมในกำรเก็บรวบรวมรถยนต์ที่หมดอำยุมำเข้ำสู่
กระบวนกำรบำบัดของเสียอันตรำยและถอดรื้อแยกส่วน เพื่อกำรกำจัดของเสีย กำรนำกลับไปใช้ซ้ำ
และกำรรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรจัดกำรของเสียอย่ำงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทำนกำรจัดกำรรถยนต์ที่หมดอำยุมีอยู่ด้วยกันหลำยฝ่ำย เช่น
ผู้ ค รอบครองซำกรถยนต์ ผู้ ป ระกอบกำรธุ ร กิ จ กำรขำยทอดตลำด (ประมู ล ) ซำกรถยนต์
ผู้ ป ระกอบกำรธุร กิจ รั บ ซื้อ ซำกรถยนต์ ผู้ ประกอบกำรธุ รกิจ ซ่อมบำรุ งรถยนต์ ห รือ อู่ซ่อ มรถยนต์
ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจรีไซเคิล ผู้ประกอบกำรกำจัดขยะ หน่วยงำนภำครัฐบำลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำมผู้ เกี่ย วข้องหลักในกำรจัดกำรรถยนต์ที่หมดอำยุ คือ ผู้ประกอบกำรธุรกิจรับซื้อซำก
รถยนต์ หรือที่นิยมเรียกกันว่ำ “ผู้ประกอบกำรเชียงกง” ซึ่งทำกิจกรรมกำรเก็บรวบรวม กำรบำบัด
ของเสีย กำรถอดรื้อแยกส่วนประกอบ และกำรจำหน่ำยหรือกำรนำส่วนประกอบจำกซำกรถยนต์ไปใช้
ประโยชน์ ดั ง นั้ น เพื่ อ ท ำควำมเข้ ำ ใจสถำนกำรณ์ ก ำรจั ด กำรรถยนต์ ที่ ห มดอำยุ ใ นประเทศไทย
ประชำกรหลักในกำรศึกษำนี้จึงได้แก่ ผู้ประกอบกำรธุรกิจรับซื้อซำกรถยนต์ หรือผู้รับซื้อซำกรถ
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2. กรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันแบบใหม่
กำรศึกษำนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดของเศรษฐศำสตร์สถำบันแบบใหม่ เพื่ออธิบำยปรำกฎกำรณ์
กำรจัดกำร ELV ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยทำกำรศึกษำวิเครำะห์สถำบันที่มีส่วนสำคัญต่อกำร
กำหนดพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำร ELV โดยสถำบันในที่นี้หมำยถึง เงื่อนไขหรือ
กติกำที่มนุษย์สร้ำงขึ้น (the rule of the game) ที่กำกับกำรกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันของมนุษย์
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ทั้งสถำบันที่เป็นทำงกำร เช่น ระเบียบ กฎหมำย และไม่เป็นทำงกำร
เช่น พฤติกรรมที่สังคมยอมรับเป็นมำตรฐำนโดยทั่ วไป หลักปฏิบัติที่บังคับใช้กันเอง รวมถึงลักษณะ
กำรบังคับใช้สถำบันเหล่ำนั้นด้วย (North, 1994) ทั้งนี้เงื่อนไขแรกเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรในสังคม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (economizing) คือ กำรจัดตั้งสถำบันที่เป็นทำงกำร (formal rules of the
game) หรือกฎหมำยที่ถูกต้อง (get the institutional environment right) เพื่อเป็นกติกำกำกับ
กำรดำเนินกิจกรรม (play of the game) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Williamson, 2000)
ในบริ บทของกำรจัดกำร ELV สถำบันที่เป็นทำงกำรจึงหมำยถึงกฎหมำยและระเบียบ
ข้อกำหนดต่ำง ๆ โดยเฉพำะเรื่อง ELV ดังนั้นตำมกรอบแนวคิดของเศรษฐศำสตร์สถำบันแบบใหม่กำร
จัดตั้งกฎหมำยโดยตรงและนำไปบังคับใช้อย่ำงเหมำะสม จะทำให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
จัดกำร ELV ได้
3. วิธีการศึกษา
ด้วยควำมจำกัดของข้อมูลและอุปสรรคในกำรเข้ำถึงข้อมูลเนื่องจำกธุรกิจเกี่ยวกับซำกรถยนต์
เป็นธุรกิจที่ละเมิดกฎหมำยเกี่ยวกับรถยนต์ ดังนั้นจึงเลือกใช้วิธีกำรศึกษำที่ทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
เชิงประจักษ์ได้ ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง กำรค้นคว้ำเอกสำร (documents research) ซึ่งประกอบด้วย รำยงำนจำก
หน่วยงำนภำครัฐบำล รำยงำนศึกษำวิจัย บทควำมและรำยงำนข่ำวออนไลน์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่สอง กำรสำรวจภำคสนำม (field work) ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ ถึง พฤษภำคม พ.ศ.
2561 ด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรรถยนต์ที่
หมดอำยุ โดยประชำกรหลักในกำรศึกษำนี้ได้แก่ ผู้ประกอบกำรธุรกิจรับซื้อซำกรถยนต์หรือผู้รับซื้อ
ซำกรถ จำกข้อมูลที่ประมวลผลโดยสำนักงำนส่งเสริมวิส ำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
พบว่ำ จำนวนผู้ประกอบกำรกำรขำยส่งและขำยปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เสริมเก่ำของรถยนต์ 1 ทั่ว
ประเทศในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,621 รำย อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกมีทั้งผู้ประกอบกำรที่
1

กำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 ระบุว่ำ กิจกรรมกำรขำยส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่ำ
ของรถยนต์ ได้แก่ กำรขำยส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่ำของรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ และกำร
ดำเนินงำนของร้ำนเชียงกงที่ขำยชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์
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น ำเข้ ำ ชิ้ น ส่ ว นและอะไหล่ มื อ สองจำกต่ ำ งประเทศ เช่ น ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ น ำมำขำยต่ อ และ
ผู้ประกอบกำรที่รับซื้อซำกรถยนต์จำกภำยในประเทศเพื่อถอดรื้อชิ้ นส่วนและอุปกรณ์เสริมแล้วนำมำ
ขำยต่อ และเนื่ องจำกข้อมูล จำก สสว. เป็นจำนวนรวมของผู้ ประกอบกำรทั้งหมดไม่ได้แบ่งแยก
ประเภทดังกล่ำว นอกจำกนี้ยังมีผู้ประกอบกำรอีกจำนวนหนึ่งที่ประกอบธุรกิจอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
(ไม่ได้ขออนุญำตประกอบกิจกำรจำกหน่วยงำนรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำมีจำนวน
เท่ำใด จำกควำมจำกัดของข้อมูลดังกล่ำวจึงทำให้ไม่สำมำรถทรำบจำนวนของประชำกรที่แท้จริงได้
ดังนั้นจึงใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบไม่อำศัยควำมน่ำจะเป็น (non-probability sampling) โดยใช้วิธี
เลือกตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) จำกจำนวนตัวอย่ำงที่เลือกมำทั้งหมด 40
รำย (โดยกำรสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต) มีตัวอย่ำงหรือผู้ประกอบกำรธุรกิจรับซื้อซำกรถยนต์ที่ตอบรับ
ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 17 รำย โดยเป็นกำรลงพื้นที่สัมภำษณ์และเก็บข้อมูลถึงสถำนที่ประกอบกำร
(site visit) จำนวน 4 รำย และจำนวนที่เหลื ออีก 13 รำยเป็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว
นอกจำกนี้เพื่อตรวจสอบควำมแน่นอนและควำมสอดคล้องกันของข้อมูล นอกเหนือจำกกลุ่มตัวอย่ำง
ที่เป็นผู้รับซื้อซำกรถยังได้เก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และ
ผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนภำครัฐบำล อีก 17 รำย ดังนี้ ผู้ประกอบกำรภำคกำรรีไซเคิล 6 รำย (ได้แก่
ร้ ำ นรั บ ซื้ อ ของเก่ ำ 4 รำยและโรงงำนรี ไ ซเคิ ล 2 รำย) ผู้ ป ระกอบกำรอู่ ซ่ อ มรถยนต์ 4 รำย
ผู้ประกอบกำรจำหน่ำยรถยนต์ใช้แล้ว 2 รำย ตัวแทนผู้ประกอบกำรประมูลซำกรถยนต์ 1 รำย และ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 4 รำย (ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ระดับหัวหน้ำงำนส่วนตรวจสภำพรถ กรมกำรขนส่งทำงบก
1 รำย เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศกรมขนส่งทำงบก 1 รำย เจ้ำหน้ำที่กองบริหำรจัดกำรกำก
อุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 1 รำย เจ้ำหน้ำที่ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักจัดกำร
กำกของเสี ย และสำรอั น ตรำย กรมควบคุ ม มลพิ ษ 1 รำย)และส่ ว นสุ ด ท้ ำ ย กำรสั ง เกตกำรณ์
(observation) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นตลำดหรือช่องทำงหนึ่งใน
กำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนซำกรถยนต์และชิ้นส่วนจำกซำกรถยนต์ ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ ถึง พฤษภำคม
พ.ศ. 2561 โดยกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation)
ประสบการณ์การจัดการรถยนต์ที่หมดอายุในต่างประเทศ
ในส่วนนี้จะกล่ำวถึงประสบกำรณ์กำรจัดกำร ELV ในสหภำพยุโรปซึ่งเป็นแห่งแรกที่เริ่มจัดตั้ง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำร ELV และประเทศญี่ปุ่นซึ่งสำมำรถจัด กำร ELV ได้ถึงร้อยละ 99 ของ
น้ำหนัก ทั้งสองประเทศสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำร ELV ได้ด้วยกำรจัดตั้งสถำบันที่เป็น
ทำงกำรที่ถูกต้องและนำไปบังคับใช้อย่ำงเหมำะสม
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1. สหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2543 สหภำพยุโรปได้ออกระเบียบ ELV (Directive 2000/53/EC) (European
Parliament and Council of the European Union, 2000) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมำณขยะ
และผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำก ELV (Smink, 2007; Schneider et al., 2010; Sakai
et al., 2014)
ระเบียบ ELV ตั้งอยู่บนหลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต (extended producer
responsibility)2 ผู้ผลิตรถยนต์ต้องจัดตั้งระบบเครือข่ำย จัดทำข้อมูลทำงเทคนิคที่จำเป็นสำหรับ
กำรจัดกำร ELV อย่ำงเหมำะสม และรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรวบรวม ELV จำกผู้ซื้อโดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย และต้องให้แน่ใจว่ำผู้ถือครองหรือเจ้ำของรถคนสุดท้ำยจะส่งมอบ ELV ให้กับผู้บำบัดที่ได้รับ
อนุญำต โดยใช้ใบรับรองกำรทำลำยซึ่งจะออกให้โดยผู้บำบัดที่ได้รับอนุญำตเป็นเอกสำรหลักฐำน
ประกอบสำหรับกำรยกเลิกทะเบียนรถยนต์ที่หมดอำยุนั้น (Kanari et al., 2003; Smink, 2007;
Schneider et al., 2010)
กำรผลิ ต รถยนต์ รุ่ น ใหม่ ต้ อ งออกแบบให้ ง่ ำ ยต่ อ กำรน ำทรั พ ยำกรกลั บ มำใช้ ต้ อ งใช้
รหัสมำตรฐำนจำแนกส่วนประกอบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรถอดรื้อและรีไซเคิล ต้องลดและยกเลิก
กำรใช้ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุอันตรำย โดยระเบียบ ELV กำหนดเป้ำหมำยให้มีสัดส่วนกำรใช้ซ้ำ/กำร
นำทรัพยำกรกลับคืนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก และกำรใช้ซ้ำ/กำรรีไซเคิลไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
โดยน้ำหนัก ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2549 และเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 95 และร้อยละ 85
ตำมลำดับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 (Schneider et al., 2010)
โดยในปี พ.ศ. 2558 ข้อมูลจำก Eurostat (2018) รำยงำนว่ำ ของเสียที่เกิดขึ้นจำก ELV
ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมจำนวน 6.2 ล้ำนตัน มีอัตรำกำรใช้ซ้ำ/กำรนำทรัพยำกรกลับคืน ร้อย
ละ 93.4 และอัตรำกำรใช้ซ้ำ/กำรรีไซเคิล ร้อยละ 87.1 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2. ประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงเวลำก่อนหน้ำที่จะมีกำรประกำศใช้กฎหมำยกำรรีไซเคิล ELV กำรจัดกำร ELV ดำเนิน
ไปโดยกลไกกำรตลำดซึ่งปรำศจำกกำรควบคุม เนื่องจำกควำมจำกัดของพื้นที่ในกำรฝังกลบขยะ
ประกอบกับควำมผันผวนของรำคำเศษเหล็ก ทำให้บ่อยครั้งที่ ELV ไม่สำมำรถทำกำรค้ำขำยได้
นำไปสู่กำรเพิ่มขึ้นของกำรนำไปทิ้งอย่ำงผิดกฎหมำยและกำรบำบัดอย่ำงไม่เหมำะสม เพื่อป้องกัน
ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและป้องกันควำมปลอดภัยในกำรจัดกำร ELV ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ออกกฎหมำย
2

หลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต (extended producer responsibility) เป็นหลักกำรทำงนโยบำยที่ขยำยควำมรับผิดชอบ
ของผู้ผลิตไปยังช่วงต่ำงๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมกำรปรับปรุงด้ำนสิ่งแวดล้อม ในขั้นต้นกำรขยำยควำมรับผิดชอบนี้มุ่ง
ไปที่กำรรับคืน กำรรีไซเคิล และกำรกำจัดซำกผลิตภัณฑ์ (Lindhqvist, 2000)
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กำรรีไซเคิล ELV (ELV Recycling Act) เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยภำยใต้กฎหมำยนี้ได้เพิ่มควำม
รับผิดชอบของผู้ผลิตรถยนต์และมำตรฐำนกำรจัดกำรของภำครัฐบำลในกำรจัดกำร ELV (Hiratsuka
et al., 2014)
โดยกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ำรถยนต์รับผิดชอบในกำรจัดกำร Fluorocarbons (สำรทำ
ควำมเย็นในระบบปรับอำกำศรถยนต์) Gas Generators (ถุงลมนิรภัย) และ ASR3 จำก ELV อย่ำง
เหมำะสมต่อสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนที่ได้กำหนดไว้ ผู้ผลิตรถยนต์ต้องปรับปรุงกำรออกแบบรถยนต์
ใหม่ให้ง่ำยต่อกำรนำทรัพยำกรกลับมำใช้ ลดกำรใช้วัตถุอันตรำย และต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับกำรถอดรื้อแยกส่วนให้กับผู้ ประกอบกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ELV (Sakai et al.,
2007; Hiratsuka et al., 2014)
ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรรีไซเคิลตำมที่ผู้ผลิตหรือนำเข้ำรถยนต์กำหนดไว้
ให้กับ JARC (Japan Automobile Recycling Promotion Center) ซึ่งเป็นองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นโดย
ภำครัฐบำล เพื่อทำหน้ำที่จัดกำรกองทุนกำรรีไซเคิลและเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำร เมื่อรถยนต์
กลำยเป็น ELV ผู้ครอบครองจะต้องส่งมอบให้กับผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตโดยจะได้รับเงินภำษี
คืนตำมที่กำหนดไว้ ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมดในกำรจั ดกำร ELV จะต้องรำยงำน
ข้อมูลให้กับ JARC ผ่ำนระบบใบกำกับกำรขนส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบข้อมูลผ่ำน
ระบบออนไลน์ได้ (Hiratsuka et al., 2014; Despeisse et al., 2015)
โดยในปี พ.ศ. 2554 ประมำณร้อยละ 99 ของ ELV โดยน้ำหนักถูกนำกลับมำใช้ซ้ำ รีไซเคิล
และนำทรัพยำกรกลับคืน โดยส่วนประกอบและวัสดุเกือบทั้งหมดของ ELV (ที่ไม่ใช่ ASR) ถูกนำ
กลับมำใช้ซ้ำร้อยละ 20 ถึง 30 (เช่น เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนตัวถัง) และรีไซเคิลร้อยละ 55 ถึง 60 (เช่น
เหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) ส่วน ASR อีกร้อยละ 17 ถูกจัดกำรด้วยกำรรีไซเคิล กำรนำทรั พยำกร
กลับคืนในรูปของพลังงำนและกำรเผำทำลำย คงเหลือ ASR เพียงร้อยละ 1 (น้ำหนัก 12 กิโลกรัมต่อ
รถหนึ่งคัน) ที่ถูกนำไปฝังกลบโดยตรง (Hiratsuka et al., 2014)
3. สรุปประสบกำรณ์กำรจัดกำรรถยนต์ที่หมดอำยุในต่ำงประเทศ
จะเห็นได้ว่ำเพื่อกำรแก้ปัญหำควำมสูญเปล่ำของทรัพยำกรและผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจำก ELV สหภำพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้งสถำบันที่เป็นทำงกำร ซึ่งในที่นี้ก็คือ
มำตรกำรทำงกฎหมำยเฉพำะเรื่อง ELV บนหลักกำรผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับกำรกำหนด
มำตรฐำน ข้อบังคับ เป้ำหมำย และกำรให้แรงจูงใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม

3

ASR (Automobile Shredder Residue) หรือ เศษซำกรถยนต์ที่เหลือจำกกำรบดตัดและคัดแยกแล้ว หมำยถึง เศษซำกที่ยังคง
เหลืออยู่ หลังจำก ELV ซึ่งถอดรื้อส่วนประกอบแล้วได้รับกำรบดตัดและคัดแยกโลหะและวัสดุที่มีประโยชน์อื่น ๆ ออกไปแล้ว โดย ASR
มีน้ำหนักประมำณ 185 กิโลกรัมต่อ ELV หนึ่งคัน
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ทำให้กำรจัดกำร ELV สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร
ผลการศึกษา
1. สถาบันที่เป็นทางการของการจัดการรถยนต์ที่หมดอายุในประเทศไทย
ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำร ELV โดยตรง และมำตรกำรเท่ำที่มี
อยู่ในกฎหมำยอื่นไม่เพียงพอจะนำมำบังคับใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำร ELV ได้ (วรำ
พรรณ สีโกเมน, 2559; Aroonsrimorakot & Akaraj, 2010) เพื่อทำควำมเข้ำใจสภำพของสถำบันที่
เป็นทำงกำร หรือกฎหมำยที่มีอยู่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกำหนดพฤติกรรมกำรจัดกำร ELV ในส่วนนี้
จะอภิป รำยถึงกฎหมำยเกี่ยวกับ รถยนต์ และกฎหมำยเกี่ยวกับกำรค้ำและกำรประกอบกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับ ELV
1.1 กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์
กฎหมำยหลักที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คือ พระรำชบั ญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (พ.ร.บ. รถยนต์)
มีสำระสำคัญในกำรควบคุมกำรใช้งำนรถยนต์ แต่ไม่ได้มีข้อกำหนดว่ำจะต้องทำอย่ำงไรต่อไปกับ ELV
หรือรถที่สิ้นอำยุกำรใช้งำน (หลังจำกที่ได้แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป หรือถูกระงับทะเบียนเนื่องจำกไม่มำ
ดำเนิ นกำรชำระภำษีติดต่อกัน ครบ 3 ปี) จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ได้กล่ำวถึงกำร
จัดกำร ELV และมีลักษณะกำรให้แรงจูงใจในกำรยืดอำยุกำรใช้งำนรถ (ภำษีประจำปีที่จัดเก็บกับ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีอัตรำลดน้อยถอยลงเมื่อมีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 5 ปีขึ้นไป และ
หลักเกณฑ์กำรตรวจสภำพรถซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นในกำรต่อทะเบียนไม่ได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอำยุกำร
ใช้งำนของรถ) ทำให้ปัจจุบันจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลสะสมมีสัดส่วนรถที่มีอำยุกำรใช้งำนสูงจำนวน
มำก (มำกกว่ำ 1 ใน 4 เป็นรถที่มีอำยุมำกกว่ำ 15 ปี) ซึ่งในอนำคตจะกลำยเป็น ELV ที่จำเป็นจะต้อง
ได้รับกำรจัดกำรจำนวนมำก นอกจำกนี้เนื่องจำกกฎหมำยไม่ได้มีข้อกำหนดว่ำจะต้องทำอย่ำงไรต่อไป
กับ ELV และไม่ได้มีกำรติดตำมเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ไม่อำจทรำบได้ว่ำทั้งรถที่ได้ทำกำรแจ้งไม่ใช้
ตลอดไปและรถที่ ถูกระงับ ทะเบี ย น (กรณีที่ไม่ ได้น ำมำจดทะเบียนใหม่) ซึ่งอำจจะเป็นรถยนต์ ที่
หมดอำยุ ถูกนำไปจัดกำรต่ออย่ำงไรบ้ำง
1.2 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่หมดอายุ
เนื่องจำกกฎหมำยเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ได้ระบุไว้ว่ำจะต้องทำอย่ำงไรต่อไปกับ ELV และด้วย
ลักษณะกำรมีส่วนประกอบและทรัพยำกรที่สำมำรถนำกลับมำใช้ได้ ELV จึงยังคงเป็นทรัพย์สินที่มี
มูลค่ำอยู่ ดังนั้นตลำดหรือกิจกรรมกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยน ELV จึงอยู่ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรค้ำและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำร
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1.2.1 กฎหมายเกี่ยวกับการค้า
กฎหมำยที่เกี่ยวช้องกับกำรค้ำ ELV และส่วนประกอบของ ELV คือ พระรำชบัญญัติควบคุม
กำรขำยทอดตลำดและค้ำของเก่ำ พ.ศ. 2474 (พ.ร.บ. ค้ำของเก่ำ) ซึ่งให้คำนิยำม “ของเก่ำ” ว่ำ
หมำยควำมถึงทรัพย์ที่เสนอขำย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ำยโดยประกำรอื่น อย่ำงทรัพย์ที่ใช้แล้ว โดย
ของเก่ำที่ได้รับอนุญำตให้ทำกำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับ ELV ได้แก่ ของเก่ำประเภทรถยนต์ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยรถยนต์ และ ประเภทอื่น ๆ เช่น เศษเหล็ก ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ ยำงรถยนต์ กระทะล้อรถยนต์
เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมสำระสำคัญของ พ.ร.บ. ค้ำของเก่ำ เป็นไปเพื่อควบคุมกิจกำรค้ำของเก่ำไม่ให้
กระทำควำมผิดทำงอำญำเป็นหลัก ไม่ได้มีข้อกำหนดที่เกี่ยวของกับกำรควบคุมกิจกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
(วรำพรรณ สีโกเมน, 2559) หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรแต่อย่ำงใด ดังนั้นไม่ว่ำผู้ประกอบธุรกิจกำรค้ำ
ELV จะได้รับใบอนุญำตให้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย หรือไม่ได้ทำกำรขอ
ใบอนุญำตก็ตำม เนื่องจำกกฎหมำยไม่ได้มีบทบัญญัติที่ ว่ำด้วยกำรจัดกำร ELV อย่ำงไรให้เหมำะสม
พ.ร.บ. ค้ำของเก่ำ จึงไม่มีประสิทธิภำพในกำรนำไปใช้ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำร
ELV
1.2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ประกอบไปด้ ว ย พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรสำธำรณสุ ข พ.ศ. 2535
(พ.ร.บ. สำธำรณสุ ข ) และ
พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. โรงงำน)
พ.ร.บ. สำธำรณสุข ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพต้อง
ขอใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น อย่ำงไรก็ตำมประเภทของกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ไม่ได้กล่ำวถึงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ELV โดยตรง และถึงแม้ว่ำกำรจัดกำร ELV อำจจะเข้ำ
ข่ำยเป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ แต่จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับซื้อซำกรถซึ่งเป็นผู้
ประกอบกิจกำรที่ทำหน้ำที่หลักในกำรจัดกำร ELV พบว่ำ ไม่ได้มีกำรขออนุญำตแต่อย่ำงใด ดังนั้น
ถึงแม้จะมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่แต่ในสภำพกำรณ์จริงกลับไม่พบกำรนำมำบังคับใช้ ประกอบกับ
ควำมไม่ครบถ้วนของรำยละเอียดทำงเทคนิคที่จะใช้ในกำรควบคุม พ.ร.บ. สำธำรณสุข จึงยังไม่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรนำไปใช้ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำร ELV
พ.ร.บ. โรงงำน มีจุดประสงค์เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล กำรประกอบกิจกำรโรงงำนให้เกิด
ควำมปลอดภัยและมีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุ ด โรงงำน หมำยถึง อำคำร สถำนที่ หรือ
ยำนพำหนะ ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้ำแรงม้ำหรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำแรงม้ำขึ้นไป หรือ
ใช้คนงำนตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตำม สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อม
บำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภำพ ลำเลียง เก็บรักษำ หรือทำลำยสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ตำมประเภทหรือชนิด
ของโรงงำนที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวน 107 ประเภทกิจกำร กำรประกอบกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ELV เข้ำข่ำยเป็นโรงงำนตำมคำนิยำมของ พ.ร.บ. โรงงำน แต่ในประเภท

303

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

หรือชนิดของโรงงำนทั้ง 107 ประเภทกิจกำร ไม่มีประเภทหรือชนิดของโรงงำนใดที่กำหนดอย่ำง
เฉพำะเจำะจงถึงกำรจัดกำร ELV โดยตรง และเนื่องจำก ELV เกือบทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมมำจำก
ภำคครัวเรือน หรือภำคธุรกิจที่ไม่ใช่โรงงำนอุตสำหกรรม (เช่น ธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์) ผู้ประกอบ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ELV ซึ่งเป็นกิจกำรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรจำก ELV จึงไม่ได้อยู่ภำยใต้กฎหมำยและข้อกำหนดต่ำง ๆ ของ
พ.ร.บ. โรงงำน และจำกกำรสั มภำษณ์กลุ่มตัว อย่ำงผู้ รับซื้อซำกรถ พบว่ำ ไม่ได้มีกำรขออนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำน และถึงแม้ว่ำอำจจะมีโรงงำนบำงแห่งมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร ELV (ได้แก่
เป็นโรงงำนประเภทที่ 101 105 และ 1064) แต่จะมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกิจกำรปลำยน้ำในกำร
รีไซเคิล หรือจัดกำรขยะจำก ELV จึงไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมก่อนหน้ำที่ส่วนประกอบหรือขยะจำก
ELV จะถูกส่งต่อมำถึงโรงงำนแต่อย่ำงใด
โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่ำสภำพของสถำบันที่เป็นทำงกำรหรือกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบั น ไม่ได้
มีมำตรกำรหรือข้อกำหนดในกำรควบคุมกำรจัดกำร ELV ทำให้พฤติกรรมกำรจัดกำรซำกรถใน
ประเทศไทยมีลักษณะที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นหลัก (private value) โดยไม่ได้
คำนึงถึงผลเสียหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสังคม (social cost) ดังนั้นเพื่อกำรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ใน
กำรจัดกำร ELV ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งกฎหมำยเฉพำะในเรื่องเกี่ยวกับกำรจัดกำร ELV
ขึ้นและวำงกลไกกำรนำไปบังคับใช้ให้เกิดผล รำยละเอียดจะได้กล่ำวถึงต่อไปในส่วนของข้อเสนอแนะ
2. สถานการณ์การจัดการรถยนต์ที่หมดอายุในประเทศไทย
เนื่องจำกสถำพสถำบันที่เป็นทำงกำรไม่ได้มีมำตรกำรหรือข้อกำหนดในกำรควบคุมพฤติกรรม
อัน จะส่ ง ผลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม กำรจั ด กำร ELV ในประเทศไทยจึง เป็ นไปเพื่ อ
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจส่วนบุคคล ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลไกตลำด โดยไม่สำมำรถควบคุมผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือต้นทุนที่เกิ ดขึ้นกับสังคมได้ และยังไม่สำมำรถนำทรัพยำกรกลับมำใช้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รูปที่ 2 แสดงภำพสถำนกำรณ์กำรจัดกำร ELV ในประเทศไทย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ELV ได้แก่ ผู้ครอบครองซำกรถ ผู้รับซื้อซำกรถ และภำคกำรรีไซเคิลซำกรถ
2.1 ผู้ครอบครองซากรถ (ELV owners)

4

โรงงำนประเภท 101 คือ โรงงำนบำบัดน้ำเสียรวม และโรงงำนเผำของเสียรวม โรงงำนประเภท 105 คือ โรงงำนประกอบกิจกำร
เกี่ยวกับกำรคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไมใชแลวจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน โรงงำนประเภท 106 คือ โรงงำนประกอบ
กิจกำรเกีย่ วกับกำรนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่ไมใชแล้วหรือของเสียจำกโรงงำนมำผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหมโดยผำนกรรม
วิธีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
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จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับซื้อซำกรถถึงแหล่งที่มำของ ELV ที่พวกเขำได้รับซื้อมำ
พบว่ำ แหล่งที่มำของ ELV มำจำกกำรรับซื้อจำกบุคคลธรรมดำที่เป็นอดีตผู้ใช้งำน (user) รถคันที่
หมดอำยุกำรใช้งำนนั้น และรับซื้อจำกนิติบุคคลหรือบริษั ทรับประกันภัยรถยนต์ (รูปที่ 2 (1)) โดย
ELV ที่ได้รับซื้อมำจำกบุคคลธรรมดำเป็นซำกรถที่อดีตผู้ใช้ไม่ประสงค์จะใช้หรือนำกลับมำใช้งำนแล้ว
จำก 2 สำเหตุ คือ ควำมเสื่อมสภำพจนไม่สำมำรถใช้งำน เรียกว่ำ “ซำกรถเก่ำ” โดยส่วนมำกเป็นรถที่
อำยุมำกกว่ำ 20 ปีขึ้นไป มีมูลค่ำต่ำ (โดยส่วนใหญ่ซำกรถเก่ำมีรำคำตั้งแต่ 10,000 บำทขึ้นไป ทั้งนี้
รำคำซื้อขำยขึ้นอยู่กับสภำพ รุ่นและยี่ห้อรถ) และรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจนไม่สำมำรถ หรือไม่คุ้มค่ำจะ
ซ่อมให้กลับมำใช้งำนได้ เรียกว่ำ “ซำกรถอุบัติเหตุ” ส่วนใหญ่ซำกรถอุบัติเหตุที่ครอบครองโดยบุคคล
ธรรมดำเป็นรถที่อำยุมำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป ส่วน ELV ที่รับซื้อมำจำกนิติบุคคลจะเป็นซำกรถอุบัติเหตุ
หรื อที่ในภำษำประกัน ภัย เรี ย กว่ำ “รถยนต์เสี ยหำยสิ้ นเชิง 5” ซึ่งเป็นซำกรถอุบัติเหตุที่บริษัท
รับประกันได้รับโอนมำจำกผู้ใช้งำนรถที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้ ซำกรถอุบัติเหตุที่ค รอบครองโดย
บริษัทประกันส่วนใหญ่จึงเป็นรถที่อำยุกำรใช้งำนไม่มำก (ประมำณไม่เกิน 7 ปี) มีมูลค่ำสูง โดยส่วน
ใหญ่ซำกรถอุบัติเหตุที่ครองครองโดยนิติบุคคลมีรำคำตั้งหลักแสนบำทขึ้นไป ทั้งนี้รำคำซื้อขำยขึ้นอยู่
กับสภำพ รุ่นและยี่ห้อรถ เช่นเดียวกับซำกรถเก่ำ

5

รถยนต์เสียหำยสิ้นเชิง หมำยถึง รถยนต์ได้รับควำมเสียหำยจนไม่อำจซ่อมให้อยู่ในสภำพเดิมได้ หรือเสียหำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ของมูลค่ำรถยนต์ในขณะเกิดควำมเสียหำย บริษัทประกันจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้ ในกรณีที่เอำ
ประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำรถยนต์ในขณะที่เอำประกันภัย ผู้เอำประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี ต้องโอน
กรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันทันที โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรโอนทั้งหมด และให้ถือว่ำกำร
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
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รูปที่ 2 กำรจัดกำรรถยนต์ที่หมดอำยุในประเทศไทย
(1) ผู้ครอบครองซากรถ
บริษัทรับประกันภัยรถยนต์
(2) ผู้รับซื้อซากรถ

ผู้ใช้งำนรถยนต์

กำรเก็บรวบรวม
กำรบำบัด
กำรถอดรื้อ

อะไหล่มือสอง

ตลำดมือสอง
- อู่ซ่อมรถยนต์
- ผู้ใช้งำนรถเก่ำ

สำรทำควำมเย็น (CFCs / HFCs)
- น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว/ของเหลว
- แบตเตอรี่

วัสดุรีไซเคิล
- โลหะ
- อื่น ๆ (พลำสติก, ยำงรถยนต์
ฯลฯ)
(3) ภาคการรีไซเคิลซากรถ

ปัญหำสิ่งแวดล้อม
- ภำวะโลกร้อนจำกกำร
ปลดปล่อยสำรทำควำม
เย็นสู่บรรยำกำศ

ขยะ
ปัญหำควำมสูญเปล่ำของทรัพยำกร
- ทรัพยำกรที่สำมำรถนำมำรีไซเคิล
ได้ถูกทิ้งเป็นขยะ
ผู้รวบรวมขยะ

ร้ำนรับซื้อของเก่ำ
โรงงำนรีไซเคิล
- โรงงำน 105 และ 106
- โรงงำนรีไซเคิลนอกระบบ
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต

กำรฝังกลบและกำรเผำทำลำย
- สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
- โรงงำน 101 และ 105
ปัญหำสิ่งแวดล้อม
- กำรกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง

2.2 ผู้รับซื้อซากรถ (ELV purchaser)
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับซื้อซำกรถ พบว่ำ ผู้รับซื้อซำกรถเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีบทบำทหลักในกำรจัดกำร ELV โดยผู้รับซื้อซำกรถเป็นผู้ประกอบกิจกำรที่ทำกำรเก็บรวบรวม ELV
โดยกำรรับซื้อจำกผู้ครอบครอง และหลังจำกที่ได้รับมอบแล้วก็จะนำมำเข้ำสู่กระบวนกำรบำบัด และ
กำรถอดรื้อ โดยวัตถุประสงค์หลักของกำรจัดกำร ELV เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจส่วน
บุคคล ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยกลไกตลำด ผู้รับซื้อซำกรถคำดหวังว่ำจะได้รับผลกำไรจำกควำมต่ำงของ
รำคำที่รับซื้อซำกรถมำกับรำคำที่จำหน่ำยส่วนประกอบทั้งหมดออกไปหลังจำกที่ ELV ได้ผ่ำนกำร
จัดกำรบำบัดและถอดรื้อแล้ว โดยส่วนที่สำมำรถนำมำใช้ซ้ำ (reuse) จะเก็บรวบรวมไว้จำหน่ำยต่อ
ให้กับกลุ่มผู้นำไปใช้งำน เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ ผู้ใช้งำนรถเก่ำ ส่วนที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่หรือรี
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ไซเคิล (recycle) จะจำหน่ำยต่อไปยังภำคธุรกิจกำรรีไซเคิล และส่วนที่เป็นขยะ (waste) จะส่งมอบ
ให้กับผู้กำจัดขยะต่อไป (รูปที่ 2 (2))
ลักษณะกำรประกอบกิจกำรของผู้รับซื้อซำกรถคือกำรรับซื้อมำและจำหน่ำยออกไป รูปแบบ
ของกิจกำรจึงเกี่ยวข้องกับกำรค้ำเชิงพำณิชย์ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ ผู้รับซื้อซำกรถได้
ทำกำรจดทะเบียนพำณิชย์และขอรับใบอนุญำตค้ำของเก่ำประเภทรถยนต์ อย่ำงไรก็ตำมผู้รับซื้อซำก
รถบำงรำยก็ไม่ได้ทำกำรจดทะเบียนพำณิชย์ หรือขออนุญำติค้ำของเก่ำแต่อย่ำงใด
ในด้ำนของขนำดกิจ กำรของกลุ่ มตัว อย่ำง พบว่ำ ส่ ว นใหญ่จะเป็นกิจกำรขนำดเล็ กซึ่งใช้
แรงงำนมนุษย์เป็นหลักร่วมกับเครื่องมือทุ่นแรง หรือเครื่องมือช่ำง เช่น ชุดประแจ ชุดบล็อกลม ชุดหัว
ตัดแก๊ส รถยก (folk lift) เครนยกของ (crane) เป็นต้น ไม่มีเทคโนโลยีเฉพำะ หรือเครื่องจักรขนำด
ใหญ่ (เช่น เครื่องบดตัดโลหะ) ในกระบวนกำรจัดกำร ELV จำนวนแรงงำนมีตั้งแต่ 2 ถึง 7 คน กลุ่ม
ตัวอย่ำงแต่ละรำยเก็บรวบรวม ELV ได้เฉลี่ยประมำณตั้งแต่ 5 ถึง 50 คันต่อเดือน
ในส่วนของเทคนิค วิธีกำร และองค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรจัดกำร ELV จะอำศัยทักษะและควำมรู้พื้นฐำน
ทำงด้ำนช่ำงยนต์ และประสบกำรณ์ที่สะสมมำ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ แรงงำนส่วน
ใหญ่เคยประกอบอำชีพเป็นช่ำงซ่อมรถยนต์มำก่อน
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ กำรเก็บรวบรวม ELV (collection) เป็นกำรรับซื้อ
จำกผู้ครอบครอง ELV โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กำรรับซื้อโดยตรงและกำรประมูลซื้อ 6 ดังที่ได้
กล่ำวไปแล้วว่ำ ELV ในประเทศไทยเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ำ มีรำคำซื้อขำยขั้นต่ำตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไป
ถึงหลักแสนบำท โดยตรำสินค้ำและรุ่นของรถที่ได้รับควำมนิยมมีผู้ใช้งำนมำก สภำพของซำกรถและ
ส่วนประกอบ อำยุกำรใช้งำนที่ไม่มำก และควำมครบถ้วนของเอกสำรทำงทะเบียน จะทำให้ ELV มี
รำคำสูง เนื่องจำกรถยนต์เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำกำรจดทะเบียนก่อนใช้งำน ตำมข้อกำหนดทำง
กฎหมำยเมื่อจะหยุดใช้งำนจะต้องทำกำรแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป ดังนั้นเจ้ำของซำกรถจะต้องทำกำรแจ้ง
ไม่ใช้รถตลอดไปเพื่อยกเลิกทะเบียน แต่จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ ในขั้นตอนของกำรซื้อ
ขำยซำกรถผู้รับซื้อซำกรถจะทำสัญญำซื้อขำยไว้เป็นหลักฐำน โดยส่วนใหญ่จะได้รับซื้อซำกรถที่มำ
พร้อมกับเอกสำรทำงทะเบียนซึ่งยังไม่ได้ทำกำรยกเลิกทะเบียน และผู้รับซื้อซำกรถอำจจะนำเฉพำะ
ทะเบียนรถไปจำหน่ำยต่อให้กับผู้ที่ต้องกำร หรือไม่ได้ดำเนินกำรใด ๆ ซึ่งทะเบียนจะถูกระงับไปเอง
หลังจำกที่ผู้รับซื้อซำกรถได้รับมอบ ELV แล้วก็จะเข้ำสู่กระบวนกำรบำบัดและถอดรื้อต่อไป

6

จำกกำรสัมภำษณ์ตัวแทนของบริษัทรับประมูลซำกรถ พบว่ำ ซำกรถที่บริษัทรับทำหน้ำที่เป็นตัวตัวกลำงในกำรประมูล ส่วนใหญ่
มำกกว่ำร้อยละ 90 เป็นซำกรถอุบัติเหตุของบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นอดีตรถยนต์ที่ได้ทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้และได้เกิด
อุบัติเหตุกลำยเป็นรถยนต์เสียหำยสิ้นเชิง และเนื่องจำกบริษัทรับประมูลซำกรถทำหน้ำที่เพียงเป็นตัวกลำงจึงไม่ทรำบว่ำผู้ประมูลนำซำก
รถอุบัติเหตุไปจัดกำรอย่ำงไรต่อ
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กำรบำบัด (depollution) เป็นขั้นตอนของกำรคัดแยกสสำร (ของเหลว ของแข็ง แก๊ส) ที่
เป็นของเสียอันตรำยใน ELV ออกมำ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ วัตถุประสงค์ในกำรบำบัด
เป็นเพื่อควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในขั้นตอนของกำรถอดรื้อต่อไป โดยขั้นตอนกำรบำบัด ELV
จะใช้แรงงำนมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือทุ่นแรงหรือเครื่องมื อช่ำง ซึ่งไม่ได้มีคุณสมบัติหรือเทคโนโลยีใน
กำรบำบัดของเสียอันตรำยออกจำก ELV อย่ำงเหมำะสม ทำให้วิธีกำรบำบัด ELV ไม่สำมำรถควบคุม
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่ำงเช่น สำรทำควำมเย็นในระบบปรับอำกำศรถยนต์
(CFCs และ HFCs ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของก๊ำซเรือนกระจกที่หำกไม่ได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกต้อง
สำมำรถส่งผลกระทบต่อภำวะโลกร้อน) จะใช้วิธีเปิดระบบปล่อยให้ระเหยออกสู่บรรยำกำศไปเอง
อย่ำงไรก็ตำมของเสียอันตรำยบำงอย่ำงที่มีผลพลอยได้ทำงกำรค้ำและไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีหรือ
เครื่องมือเฉพำะในกำรบำบัด จะได้รับกำรจัดกำรเก็บรวบรวมในเบื้องต้นเพื่อรอจำหน่ำยต่อให้กับภำค
กำรรีไซเคิลต่อไป เช่น น้ำมันหล่อลื่นเก่ำจะได้รับกำรเก็บรวบรวมไว้ในถังที่มิดชิด แบตเตอรี่เก่ำจะเก็บ
รวบรวมไว้ เพื่อจำหน่ำยต่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงำนรีไซเคิลต่อไป หลังจำกกำรบำบัดของเสียอันตรำย
ออกจำก ELV แล้วก็จะเริ่มขั้นตอนถอดรื้อแยกส่วนประกอบ
กำรถอดรื้อ (Dismantling) เป็นกำรแยกส่วนประกอบของ ELV เพื่อจำแนกส่วนที่ยังคงมี
สภำพดี ซึ่งสำมำรถนำมำใช้ซ้ำหรือนำกลับมำเป็นอะไหล่มือสอง และส่วนที่เสื่อมสภำพหรือเสียหำยซึ่ง
มีทั้งส่วนที่สำมำรถนำไปรีไซเคิลและส่วนที่เป็นขยะไม่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ออกจำกกัน โดยใช้
แรงงำนมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือทุ่นแรงหรือเครื่องมือช่ำง จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ ใน
ขั้นตอนของกำรถอดรื้อ ผู้รับซื้อซำกรถจะจำแนกส่วนประกอบ ELV ออกเป็น 3 ส่วน โดยจำแนกตำม
วัตถุประสงค์ของกำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงกำรค้ำต่อไป ดังนี้ (1) “อะไหล่มือสอง” หรือที่มักจะ
เรียกกันว่ำ “อะไหล่แท้ถอด” หมำยถึงชิ้นส่วนใด ๆ ที่ถอดรื้อจำก ELV ที่สำมำรถนำกลับมำใช้ซ้ำได้
(reuse parts) เช่น เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ ล้อรถยนต์ ถุงลมนิรภัย เป็นต้น โดยจำหน่ำยผ่ำนตลำดมือ
สองให้กับผู้นำไปใช้ซ้ำ เช่น อู่ซ่ อมรถยนต์ ผู้ใช้งำนรถเก่ำ โดยอะไหล่มือสองเป็นส่วนที่มีมูลค่ำมำก
ที่สุดของ ELV (2) “ของเก่ำ” หมำยถึงชิ้นส่วนใด ๆ ที่ถอดรื้อจำก ELV ที่ไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ซ้ำ
เนื่ องจำกเป็น ชิ้นส่ ว นที่เสื่อมสภำพไปตำมอำยุกำรใช้งำนหรือเกิดควำมเสี ยหำยจำกอุบัติเหตุ แต่
สำมำรถนำไปรีไซเคิลได้ (recycled materials) เช่น เหล็ก อลูมีเนียม ทองแดง พลำสติก ยำงรถยนต์
เป็นต้น ซึ่งจะส่งต่อไปยังภำคกำรรีไซเคิลในรูปแบบของกำรชั่งน้ำหนักขำย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำร
เปลี่ยนสภำพหรือแปรรูปชิ้นส่วนเหล่ำนั้น และ (3) “ขยะ” หมำยถึงชิ้นส่วนใด ๆ ที่ถอดรื้อจำก ELV
ที่ไม่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก (waste) หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยออกไปได้ เป็นเศษซำกรถที่
เหลือจำกกำรคัดแยกชิ้นส่วนที่มีมูลค่ำออกไปแล้ว ถึงแม้ว่ำขยะบำงส่วนจะเป็นวัสดุที่สำมำรถเก็บ
กลับไปรีไซเคิลได้แต่เนื่องจำกควำมไม่คุ้มค่ำทำงกำรเงินกำรเก็บทรั พยำกรส่วนนี้กลับไปรีไซเคิลจึงไม่
เกิดขึ้น เป็นภำระที่ผู้รับซื้อซำกรถต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้กำจัดขยะต่อไป
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อย่ำงไรก็ตำม ชิ้นส่วนใด ๆ ที่ถอดรื้อจำก ELV อำจจะไม่ถูกนำกลับมำใช้อย่ำงเต็มศักยภำพ
อันเนื่องมำจำกกลไกตลำด กล่ำวคือจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ ชิ้นส่วนที่มีศักยภำพเป็น
อะไหล่มือสองในกรณีที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยเป็นอะไหล่มือสองได้เนื่องจำกไม่มีผู้ซื้อ บำงชิ้นส่วนจะ
สำมำรถจำหน่ำยอย่ำงเป็นของเก่ำ แต่บำงชิ้นส่วนก็กลำยเป็นขยะที่ไม่สำมำถหำประโยชน์ทำงกำรค้ำ
ได้ ตัวอย่ำงเช่น ประตูรถยนต์รุ่นหนึ่ง ซึ่งมีสภำพดีสำมำรถนำกลับมำใช้ซ้ำ รำคำขำยเป็นอะไหล่มือ
สองอยู่ที่ประมำณ 2,000 บำทต่อบำน แต่ถ้ำไม่สำมำรถหำผู้ซื้ออะไหล่มือสองได้ และไม่มีพื้นที่เพียง
พอที่จะเก็บรวบรวมไว้หรือต้องกำรลดต้นทุนในกำรเก็บรักษำ ก็จะจำหน่ำยอย่ำงเป็นของเก่ำแทนโดย
กำรชั่งน้ำหนักขำยเป็นเศษเหล็ก แต่จะได้รำคำประมำณ 200 บำทต่อบำน หรือกันชนและชิ้นส่วน
ภำยในรถยนต์ซึ่งเป็นชิ้น ส่วนที่ผ ลิตจำกพลำสติก ในกรณีที่มีสภำพสมบูรณ์สำมำรถนำไปใช้ซ้ำจะ
จำหน่ำยเป็นอะไหล่มือสอง แต่หำกไม่สำมำรถหำผู้ซื้อได้ และถึงแม้ว่ำพลำสติกจะสำมำรถนำไปรี
ไซเคิลได้ แต่หำกในช่วงเวลำนั้นไม่มีผู้รับซื้อพลำสติกจำกชิ้นส่วนของรถยนต์7 ชิ้นส่วนรถยนต์เหล่ำนี้ก็
จะกลำยเป็นขยะเพรำะไม่สำมำรถจำหน่ำยออกไปได้ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อซำกรถยนต์มักจะเลือก
เก็บรวบรวมเฉพำะส่วนที่มีมูลค่ำสูง เช่น วัสดุที่เป็นเหล็ก ส่วนวัสดุที่ มีมูลค่ำต่ำ เช่น พลำสติก มักจะ
ทิ้งเป็นขยะ เนื่องจำกมีต้นทุนในกำรเก็บรักษำ จำกกำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลถึงสถำนที่ประกอบกิจกำร
ของกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ มีชิ้นส่วนที่ถอดรื้อจำก ELV ตกค้ำงอยู่ในสถำนที่ของผู้รับซื้อซำกรถเป็น
จำนวนมำกซึ่งได้แบ่งแยกประเภทและเทกองรวมกันไว้ มีทั้งส่วนที่เป็นอะไหล่มือสองที่เก็บรวบรวมไว้
เพื่อรอจำหน่ำย ส่วนที่เป็นของเก่ำหรือวัตถุดิบสำหรับกำรรีไซเคิล และส่วนที่เป็นขยะ
ขยะที่เ กิดขึ้น จำกกระบวนกำรบำบัด และถอดรื้อส่ ว นใหญ่ จะประกอบไปด้ว ยส่ ว นที่เป็ น
พลำสติกจำกชิ้นส่วนทั้งภำยในและภำยนอกรถยนต์ และวัสดุ ชนิดอื่น ๆ เช่น เศษกระจก พรม หรือ
ยำงปูพื้น/เพดำนรถยนต์ จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ เนื่องจำกควำมไม่คุ้มค่ำทำงกำรเงินจึง
ไม่เกิดกำรเก็บทรัพยำกรเหล่ำนี้กลับไปรีไซเคิล วิธีกำรจัดกำรขยะที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำร ELV ของ
ผู้รับซื้อซำกรถจะใช้วิธีว่ำจ้ำงรถขนขยะ หรือทำกำรขนย้ำยขยะด้วยตนเองไปทิ้งที่จุดรับกำจัดขยะหรือ
จุดรวบรวมขยะ (waste collector) ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนต่อไป
นอกจำกนี้ยั งพบว่ำ ในกรณีที่ขยะเป็นชิ้นส่วนขนำดเล็ก เช่น ส่วนประกอบที่เป็นพลำสติก และมี
ปริมำณไม่มำกจะถูกนำไปทิ้งรวมกับ ขยะมูลฝอยจำกชุมชนที่จุดรับขยะตำมแหล่งชุมชนใกล้เคียง ซึ่ง
จะมีรถเก็บขยะของหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (municipal solid waste disposal
facilities) มำเก็บรวบรวมไปจัดกำรกำจัดต่อไป ดังนั้นขยะที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำร ELV จึงถูกเก็บ
7

จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ ชิ้นส่วนกันชนรถยนต์ที่ผลิตจำกพลำสติกในอดีตสำมำรถรวบรวมจำหน่ำยอย่ำงเป็นของเก่ำได้
แต่ในปัจจุบันไม่มีผู้รับซื้อจึงต้องนำไปทิ้งเป็นขยะ และจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกิจกำรรับซื้อของเก่ำที่มีกำรรับซื้อพลำสติกจำกกัน
ชนรถยนต์ พบว่ำ พลำสติกจำกกันชนรถยนต์ถือ เป็นพลำสติกเกรดต่ำที่สุด (เนื่อ งจำกมีก ำรปนเปื้ อนของสีรถยนต์) ซึ่งมีรำคำต่ำ
(ประมำณ 4 บำทต่อกิโลกรัม) จึงมักจะไม่มีกำรเก็บรวบรวมไว้เพื่อรอกำรจำหน่ำยต่อ
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รวมไปกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ จำกภำคครัวเรือนและนำไปกำจัดยังสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
ใกล้เคียงหรือโรงงำนกำจัดขยะ
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรร้ำนรับซื้อของเก่ำ พบว่ำ ด้วยเหตุผลทำงเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ผู้รวบรวมขยะ มักจะทำกำรคัดแยกขยะที่รับมำ เพื่อเก็บรวบรวมส่วนที่มีมูลค่ำหรือสำมำรถนำไปรี
ไซเคิลได้ไปจำหน่ำยต่อ ดังนั้นขยะบำงส่วนจำก ELV จึงอำจจะผ่ำนกำรคัดแยกโดยผู้รวบรวมขยะอีก
ครั้งแล้วส่งต่อไปยังภำคกำรรีไซเคิลต่อไป
เนื่องจำกควำมไม่มีอยู่ของข้อมูลทำให้ไม่สำมำรถทรำบได้อย่ำงแน่ชัดว่ำสัดส่วนขยะทั้งหมด
จำก ELV ถูกกำจัดอย่ำงเหมำะสมต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำมจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูล
ฝอยชุมชนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 พบว่ ำ ช่องทำงในกำรกำจัด ขยะมูล ฝอยจำกชุมชนใน
ประเทศไทยคือกำรฝังกลบและกำรเผำทำลำย โดยสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งแบบถูกต้องและไม่
ถูกต้องมีจำนวน 2,810 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถู กต้อง ซึ่งมีกำรควบคุม
และกำรจัดกำรมลพิษจำนวน 330 แห่ง และสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง (improper
disposal) ซึ่งอำจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้จำนวน 2,480 แห่งทั่วประเทศ (ส่วนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล, 2560) และนอกจำกนี้ยังมีโรงงำนกำจัดขยะประเภท 101 ที่ เป็นโรงงำนเผำขยะ และ
โรงงำนประเภท 105 ที่เป็นโรงงำนฝังกลบขยะ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
แต่โดยส่วนใหญ่โรงงำนประเภท 101 (โรงงำนเผำขยะ) และ 105 (โรงงำนฝังกลบ) มักจะทำกำรกำจัด
ขยะที่มำจำกภำคโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นหลัก (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2554) ดังนั้นขยะจำก
ELV ซึ่งส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังสถำนที่กำจัดขยะในชุมชนใกล้เคียงจึงอำจจะไม่ได้รับกำรกำจัดอย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมต่อสิ่งแวดล้อม
2.3 ภาคการรีไซเคิลซากรถ (recycling sector)
หลังจำกที่ ELV ถูกส่งมอบให้กับผู้รับซื้อซำกรถซึ่งได้ประกอบกิจกรรมกำรบำบัดและถอดรื้อ
ELV แล้ว ชิ้นส่วนที่ผู้รับซื้อซำกรถไม่ได้เก็บกลับไปเพื่อกำรใช้ซ้ำและเป็นวัสดุที่สำมำรถรีไซเคิลได้หรือ
ที่เรียกกันว่ำของเก่ำ จะถูกส่งต่อมำยังภำคกำรรีไซเคิล (รูปที่ 2 (3)) จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่ มตัวอย่ำง
ผู้รับซื้อซำกรถ พบว่ำ อำจจะมีกำรเปลี่ยนรูปวัตถุบำงอย่ำงเพื่อควำมสะดวกในกำรขนส่งและเพิ่ม
มูลค่ำทำงกำรค้ำ เช่น กำรคัดแยกฉนวนหุ้มสำยไฟออกจำกทองแดงซึ่งจะจำหน่ำยได้รำคำดีกว่ำ โดยมี
ทั้งกำรเผำฉนวนหุ้มซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วแต่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และกำรปลอกซึ่ง
ต้องใช้เวลำและแรงงำนในกำรจัดกำรเนื่องจำกไม่มีเครื่องจักรแต่จะขำยได้รำคำดีกว่ำกำรเผำ กำรตัด
แยกเหล็ กจำกตัว ถังรถยนต์เพื่อให้ ง่ำยต่อกำรขนส่ ง ชิ้นส่ ว นที่มีวัส ดุห ลำยประเภทปะปนกันเช่ น
เครื่ อ งยนต์ ซึ่ ง มี ทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น เหล็ ก อะลู มี เ นี ย ม และของเหลว จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรแยกส่ ว นเพื่ อ
ผลประโยชน์ทำงด้ำนกำรค้ำ เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนรูปของชิ้นส่วนหรือวัตถุ เช่น
แบตเตอรี่จะจำหน่ำยไปทั้งลูก ชิ้นส่วนภำยในของรถยนต์ที่เป็นพลำสติกจะจำหน่ำยไปทั้งชิ้น ยำง
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รถยนต์จะนำหน่ำยไปทั้งเส้น เป็นต้น จะปล่อยให้ร้ ำนรับซื้อของเก่ำหรือโรงงำนรีไซเคิลทำหน้ำที่
จัดกำรวัสดุให้พร้อมสำหรับกำรรีไซเคิลเอง เพรำะวัตถุประสงค์หลักของผู้รับซื้อซำกรถคือกำรค้ำกำไร
จำกชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่มือสอง ทั้งนี้รำคำซื้อขำยของเก่ำไม่แน่นอน ขึ้นลงตำมกลไกตลำด และบำง
ช่วงเวลำก็ไม่มีกำรรับซื้อวัสดุบำงชนิด
จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรร้ำนรับซื้อของเก่ำ พบว่ำ มีทั้งร้ำนที่รับซื้อทุกประเภทวัสดุ
หรื อรั บ ซื้อเฉพำะบำงวัส ดุ เช่น รับซื้อเฉพำะโลหะ รับซื้อเฉพำะพลำสติก รับซื้อเฉพำะน้ำมันเก่ำ
อย่ำงไรก็ตำมร้ำนรับซื้อของเก่ำไม่ได้รับซื้อเฉพำะของเก่ำที่มำจำก ELV เท่ำนั้น ลักษณะกำรประกอบ
กิจกำรของร้ำนรับซื้อของเก่ำคือกำรเก็บรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับกำรรีไซเคิล ซึ่งเป็นวัสดุที่มำ
จำกภำคครัวเรือนไม่ใช่โรงงำนอุตสำหกรรม (สำหรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจำกโรงงำนอุตสำหกรรม จะถูก
เก็บรวบรวมโดยโรงงำนประเภทที่ 105 และ 106 เท่ำนั้น) และส่งมอบวัสดุนั้นให้กับโรงงำนรีไซเคิล
ต่อ ไป โดยตำมกฎหมำยผู้ ป ระกอบกิ จกำรรับ ซื้อ ของเก่ำ จะต้อ งขอรับ ใบอนุ ญำตค้ ำของเก่ ำและ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) แต่เนื่องจำกมีร้ำนรับ
ซื้อของเก่ำอีกจำนวนมำกที่ไม่ได้ขอนุญำตประกอบกิจกำร ซึ่งอยู่นอกเหนือกำรควบคุมตรวจสอบจำก
ภำครัฐบำล (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) อีกทั้งไม่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรค้ำของเก่ำจำกซำกรถ ทำ
ให้ไม่สำมำรถทรำบข้อมูลอัตรำกำรนำของเก่ำหรือทรัพยำกรจำก ELV กลับมำรีไซเคิล
โดยหลังจำกที่ร้ำนรับซื้อของเก่ำได้เก็บรวบรวมวัสดุสำหรับกำรรี ไซเคิลจำกภำคครัวเรือนซึ่ง
รวมถึงของเก่ำจำกกำรจัดกำร ELV ด้วยแล้ว ก็จะจำหน่ำยต่อให้กับโรงงำนคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้ว
ได้แก่ โรงงำนประเภท 105 หรือโรงงำนคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วนอกระบบ ซึ่งโรงงำนคัดแยกวัสดุไม่ใช้
แล้วจะทำกำรคัดแยกและเปลี่ยนสภำพวัสดุไม่ใช้แล้วให้ง่ำยต่อกำรนำไปรีไซเคิล เช่นกำรอัดเศษโลหะ
เป็นก้อน และส่งต่อให้กับโรงงำนรีไซเคิล หรือจำหน่ำยโดยตรงให้กับโรงงำนรีไซเคิล ได้แก่ โรงงำน
ประเภท 106 หรือโรงงำนรีไซเคิลนอกระบบ นำไปผ่ำนกระบวนกำรรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
วัตถุดิบสำหรับกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงผู้รับซื้อซำกรถ พบว่ำ ชิ้นส่วนและของเสียจำก ELV ที่มีเก็บ
รวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิล ได้แก่ ชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุเหล็ก (เช่น ตัวถังรถ) อลูมีเนียม (เช่น ชิ้นส่วนของ
เครื่องยนต์ ล้อรถยนต์) ทองแดง (เช่น สำยไฟ) พลำสติก (เช่น ขิ้นส่วนภำยในรถยนต์) โลหะมีค่ำ (เช่น
เครื่องฟอกไอเสีย (catalytic converter)) ยำงรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันหล่อลื่นเก่ำ โดยหลังจำกผ่ำน
กระบวนกำรรี ไ ซเคิ ล ได้ อ อกมำเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส ำหรั บ อุ ต สำหกรรมแล้ ว ก็ จ ะถู ก ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต (manufacturing plant) เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมใหม่ต่อไป
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อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการจัดการรถยนต์ที่หมดอายุใน
ประเทศไทย
1. อภิปรายผลการศึกษา
จะเห็นได้ว่ำเนื่องจำกควำมเป็นทรัพย์สินที่ยังคงมีมูลค่ำทำให้เกิดตลำดกำรค้ำขำย ELV ขึ้น
กำรมีทำงเลื อกอย่ ำ งอิส ระในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่ ว นบุคคลโดยไม่ต้อ งคำนึงถึง ผลกระทบ
ภำยนอก (externality) เนื่องจำกไม่มีสถำบันที่เป็นทำงกำรหรือกฎหมำยควบคุม ทำให้ผู้รับซื้อซำกรถ
ที่ทำหน้ำที่หลักในกำรจัดกำร ELV (เก็บรวบรวม บำบัด และถอดรื้อ) ไม่คำนึงถึงกำรป้องกันมลพิ ษที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้กำรนำทรัพยำกรจำก ELV กลับมำใช้ประโยชน์ถูกขับเคลื่อน
โดยกลไกตลำด จำกควำมไม่คุ้มค่ำทำงกำรเงินทำให้ทรัพยำกรที่มีคุณค่ำบำงส่วนไม่ถูกนำกลับมำใช้
และถูกทิ้งให้กลำยเป็นขยะ ที่ซึ่งอำจจะถูกกำจัดโดยวิธีกำรที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหำทำงสิ่งแวดล้อม
ตำมมำ
ดังนั้นในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำร ELV ที่ดีได้
เพรำะวิธีกำรบำบัดและกำจัดของเสียอันตรำยจำก ELV ไม่มีควำมเหมำะสมต่อสิ่งแวดล้อมและกำรไม่
สำมำรถนำทรัพยำกรกลับมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตำมแนวคิดของเศรษฐศำสตร์สถำบันแบบใหม่เงื่อนไขแรกเพื่อกำรจัดกำร ELV อย่ำง
เหมำะสม คือกำรจำเป็นที่จะต้องได้มำซึ่งกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับโดยตรงเกี่ยวกับ ELV ที่ถูกต้อง
ดังเช่นประสบกำรณ์จำกสหภำพยุโรปและประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้เห็นว่ำกำรบังคับใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำยโดยตรงเกี่ยวกับ ELV บนหลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต ร่วมกับกำรกำหนด
มำตรฐำน ข้อบังคับ เป้ำหมำย และกำรให้แรงจูงใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทำให้กำรจัดกำร
ELV สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรได้
ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่ำ สำหรับประเทศไทยกำรจัดตั้งกฎหมำยเกี่ยวกับ ELV โดยตรงขึ้นจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำร ELV ได้ โดยใช้หลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต ที่บังคับให้
ผู้ผลิตรถยนต์ (หรือผู้นำเข้ำรถยนต์) ต้องรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม กำรบำบัดของเสีย กำรรีไซเคิล
และกำรกำจัดซำกรถยนต์ โดยผู้ผลิตอำจจะจัดตั้งเครือข่ำยของตนเองก็ได้ ทั้งนี้กฎหมำยเกี่ยวกับ ELV
จะต้องกำหนดให้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ELV ต้องได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรซึ่งมี
กำรควบคุม ขั้น ตอนกำรปฏิ บั ติแ ละกำรจัดกำรของเสี ยอัน ตรำยที่ ถูกต้ อ งตำมหลั กมำตรฐำนทำง
วิชำกำร โดยอำจจะแก้ไขเพิ่มเติมให้กิจกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำร ELV เป็นโรงงำนประเภทหนึ่งที่ต้อง
ได้รับอนุญำตและปฏิบัติตำมข้อกำหนดจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมตำม พ.ร.บ. โรงงำน
เพื่ อ กำรติ ด ตำมตรวจสอบและประเมิ น ผล จ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ ELV ทั้งในเรื่องของจำนวนและประสิทธิภำพในกำรจัดกำร โดยอำจจะ
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กำหนดให้เจ้ำของรถยนต์ต้องใช้ใบรับรองกำรทำลำย (ซึ่งจะออกให้โดยผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำร ELV ที่ได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องเมื่อเจ้ำของรถยนต์ได้ทำกำรส่งมอบ ELV ให้) เป็นหลักฐำนที่
จำเป็นต้องใช้สำหรับกำรยกเลิกทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ ทั้งนี้ต้องยกเลิกระบบกำร
ระงับทะเบียนเพื่อสร้ำงภำระผูกพันธ์หรือควำมรับผิดชอบของเจ้ำของรถยนต์ต่อกรณีที่ไม่ได้ทำกำร
ยกเลิกทะเบียน ELV เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำ ELV ทั้งหมดจะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมจำกผู้ประกอบ
ที่ที่ได้รับอนุญำต และให้กรมโรงงำนอุตสำหกรรมทำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมกำรจัดกำร ELV
ทั้งอัตรำกำรกำรบำบัดและกำจัดของเสีย อัตรำกำรรีไซเคิล จำกผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในกำรประเมินประสิทธิภำพเพื่อหำแนวทำงปรับปรุงแก้ไขต่อไป
นอกจำกนี้ผู้ เขียนเห็ นว่ำกำรให้ แรงจูงใจกับผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสีย กล่ำวคือ กำรคืนเงินภำษี
เกี่ยวกับรถยนต์บำงส่วนให้กับผู้ครอบครอง ELV คนสุดท้ำยที่ได้ทำกำรยกเลิกทะเบียน และกำร
อุดหนุนหรือลดหย่อนภำษีให้กับผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร ELV จะเป็นกลไกสำคัญที่
กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร ELV อย่ำงเหมำะสม
บทสรุป
ด้วยสภำพสถำบันที่เป็นทำงกำรในปัจจุบันทำให้ (1) ไม่มีข้อจัดกัดในเรื่องอำยุกำรใช้งำนของ
รถยนต์ส่วนบุคคลและกำรให้แรงจูงใจทำงภำษีเพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่งผลให้
ต้นทุนในกำรใช้งำนรถเก่ำต่ำ มีจำนวนรถยนต์สะสมที่มีอำยุกำรใช้งำนสูงจำนวนมำก (2) ไม่มีกฎหมำย
หรือระเบียบที่กำหนดว่ำจะต้องทำอย่ำงไรต่อไปกับ ELV และไม่มีกำรควบคุมกิจกรรมกำรจัดกำร
ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีทำงเลือกอย่ำงอิสระในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลจำก ELV โดย
ไม่ให้ ควำมส ำคัญกับ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสั งคมและยังไม่ ส ำมำรถนำ
ทรัพยำกรกลับมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดังนั้นเพื่อกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยำกรจำกกำรจัดกำร ELV ประเทศไทย
จำเป็นจะต้องตรำกฎหมำยเฉพำะเกี่ยวกับกำรจัดกำร ELV โดยใช้หลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตร่วมกับกำรกำหนดมำตรฐำน และกำรสร้ำงแรงจูงใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
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การศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์
ที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
อีกทั้งศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งานมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์และศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํา
งํายตํอการใช๎งานมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ โดยกลุํ ม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ ที่มีอายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้น
ไป จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสอบถามและสถิติที่ใช๎ในการ
ทดสอบ ได๎แกํ สถิติ Independent sample t-test, การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ
(MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาพบวํา
การยอมรับเทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอิ นเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทุกด๎านอยูํในระดับมาก
และการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งานที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งคือ การบริการของระบบความเกี่ยวข๎องกับงาน และคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได๎ อีก
ทั้ง การยอมรั บ เทคโนโลยี ด๎ า นการรั บ รู๎ วํ า งํ า ยตํอ การใช๎ ง านที่ มีอิ ท ธิ พ ลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งคือ ได๎แกํ สมรรถนะของตนเองด๎านคอมพิวเตอร์ ,ความวิตกตํอคอมพิวเตอร์และ
การใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นธนาคารควรตระหนักและประชาสัมพันธ์ให๎กับบุคคลอื่น
ให๎ ท ราบถึ ง ประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการใช๎ อิ น เตอร์ เ น็ ต แบงก์ กิ้ ง เพื่ อ กระตุ๎ น ให๎ เ กิ ด การใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งให๎เพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ :การยอมรับเทคโนโลยี ความตั้งใจใช๎บริการ ธนาคารพาณิชย์อําเภอเมืองจังหวัด
สุโขทัย
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ABSTRACT
This study Acceptance of Technology Affecting Intention to Use Internet
Banking Services of Muang District, Sukhothai Province. The objectives of this research
were to study the demographic factors affecting the internet banking service
intention of Muang District, Sukhothai Province. Moreover, the study of the
acceptance of technology for perceived usefulness has the effect of intention to use
internet banking services of commercial banks and to study factors of acceptance of
technology as perceived as easy to use. Intention to use internet banking services of
commercial banks. The sample was used in this study. Customers come to the bank.
The instruments used to collect the data were the questionnaire and the statistics
used in the test, including the independent sample t-test, the multivariate regression
analysis (MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS). found Acceptance of Technology
Affecting Intention to Use Internet Banking Services All aspects were at a high level,
and adoption of perceived value-added technologies was beneficial to the use of
internet banking. Service of job-related systems. The recognition of easy-to-use
technology that influences the intent of Internet banking services is that of selfefficacy in computing, computer anxiety, and exploitation. The purpose. Therefore,
the Bank should recognize and publicize the benefits of using Internet Banking. To
stimulate the use of Internet banking services to increase.
Keywords :Technology Acceptance , Intention , Muang District , Sukhothai Province
1. ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมํเข๎ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารที่
เข๎ามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้การทํางานของเทคโนโลยีนั้นเป็น
การทํางานที่ไร๎เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ทําให๎สามารถทําได๎ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก จึงทําให๎ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเชื่อมข๎อมูลได๎ทั่ว ทําให๎การดําเนินการมีขอบเขตที่กว๎างขวางมากยิ่งขึ้น
และสามารถดําเนินการได๎ 24 ชั่วโมง สํงผลให๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึ งได๎ถูกนํามาใช๎เพื่อสร๎าง
ความได๎เปรียบในการแขํงขันของธุรกิจ บริการ และเป็นจุดเริ่มต๎นที่จะสร๎างฐานลูกค๎าใหมํที่สามารถ
เข๎าถึงได๎อยํางไมํจํากัด ธนาคารพาณิชย์ตํางๆจึงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รูปแบบการ
ให๎บริการที่ทันสมัยเหมาะสมกับพฤติกรรมในการใช๎ชีวิต ปัจจุบันและอํานวยความสะดวกกับผู๎บริโภค
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เพื่ อ เกิ ด ศั ก ยภาพของธนาคารและความพึ ง พอใจสู ง สุ ด สถาบั น การเงิ น ตํ า งๆได๎ มี ก ารนํ า ระบบ
เทคโนโลยีเข๎ามาปรับใช๎ในการบริการทางการเงิน ทําให๎รูปแบบของการใช๎บริการของธนาคารพาณิชย์
ถูกพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ซึ่งลูกค๎าธนาคารพาณิชย์ได๎ให๎ความนิยมในการทําธุรกรรมทางการเงินผําน
ระบบเทคโนโลยี หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทําธุรกรรมทางการเงินผํานระบบอินเตอร์เน็ตหรือที่
เรียกวําอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet banking) นั้นเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมพาณิชย์ที่
อยูํบนอินเตอร์เน็ต หรืออาจเรียกได๎ชื่ออื่นๆ เชํ น ธนาคารอีแบงก์กิ้ง (E-Banking), ธนาคารออนไลน์
(Online Banking), ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking), ธนาคารไซเบอร์( Cyber
Banking) เป็นต๎น ธุรกรรมทางการเงินบนอินเตอร์เน็ตสามารถทําธุรกรรมได๎เอง โดยไมํต๎องไปถึงสาขา
เพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ตํางๆ จึงได๎มีการนําเอาเทคโนโลยีเข๎ามาปรับใช๎ในธุรกรรม
ในปี 2560 จํานวนบัญชีลูกค๎าที่ใช๎บริการ Internet banking มีจํานวนมากกวําปีกํอนถึง
ร๎อยละ

33.89 ดังแสดงในภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.1 จํานวนบัญชีลูกค๎าที่ใช๎บริการ Internet banking แสดงปริมาณ ปี 2556-2560 .จากสรุป
จานวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ทังระบบ,โดย ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2560

ดังนั้นจะเห็นได๎วําเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตํอธนาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น โดยดู
จากสถิติปริมาณการใช๎ของผู๎บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นของกลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการธนาคารผํานอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งแสดงให๎เห็น วํากลุํมผู๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งให๎ความสําคัญในชีวิตประจําวันมากขึ้น
เรื่อยๆ ไมํวําจะเป็นการโอนเงิน ชําระคําบริการสินค๎า และอื่นๆ
จังหวัดสุโขทัยถือวําเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องในภาคเหนือตอนลําง
โดยที่ จังหวัดสุโขทัยมีแหลํงศูนย์ราชการที่หลากหลาย และมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ อาทิ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได๎เป็นจํานวนมากในแตํละปี แตํจํานวนประชากรจังหวัด
สุโขทัยใน พ.ศ. 2558 วิกิพีเดีย (2561: ภาคกลาง ประเทศไทย) มีจํานวนเพียง 601,712 คน ซึ่งมี
จํานวนน๎อยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในเขตติดตํออาทิ จังหวัดกําแพงเพชร 730,158 คน จังหวัด
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พิษณุโลก 863,404 คน จังหวัดตาก 618,382 คนและจังหวัดลําปาง 752,356 คน ธนาคารพาณิชย์
ตํางๆมีนโยบายที่จะไมํขยายจํานวนสาขา แตํ จะใช๎วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีและสร๎างกลยุทธ์ในบริการ
ใหมํๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการให๎กับลูกค๎า จากเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึง
การยอมรับเทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอ
เมือง จั งหวัดสุ โ ขทัย เพื่อใช๎เป็ น ข๎อมูล และแนวทางในการพัฒ นาปรับปรุงชํองทางการให๎ บริการ
ธุรกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งให๎มีความทันสมัยตรงตามความต๎องการของลูกค๎ามากที่สุด วางแผน
กําหนดกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์ใหมํๆสําหรับผู๎สนใจศึกษา เพื่อสามารถตอบสนองความต๎องการของลูก
ให๎เกิดความพึ่งพอใจสูงสุดและสร๎างข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎เมขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งานมีผลตํอความ
ตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
3. ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด๎ า นเนื้ อ หา การยอมรั บ เทคโนโลยี ที่ สํ ง ผลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได๎ใช๎แนวคิดแนวคิดทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ขอบเขตด๎านสถานที่คือ ธนาคารพาณิชย์ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย สําหรับ
ขอบเขตด๎านประชากร ลูกค๎าธนาคารพาณิชย์ จํานวน 8 แหํง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได๎แกํ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ๎าส์ จํากัด
(มหาชน) และขอบเขตด๎านเวลาชํวงเวลาในการวิจัยครั้งนี้ระหวํางเดือน มิถุนายน - กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงชํองทางการให๎บริการธุรกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบ
งกิ้งให๎มีความทันสมัยตรงตามความต๎องการของลูกค๎ามากที่สุด
2. เพื่อ ใช๎ ในการวางแผนกํา หนดกลยุ ทธ์ ออกผลิ ตภั ณฑ์ ใหมํๆ สํ า หรั บผู๎ ส นใจศึ กษาการรับ รู๎
เทคโนโลยีที่มีตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
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5. กรอบแนวคิด
ด้านประชากรศาสตร์
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา

อาชีพ
รายได๎

ด้านการยอมรับเทคโนโลยี
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งาน
(Perceived Usefulness)

-

การบริการของระบบ
ภาพลักษณ์
ความเกี่ยวข๎องกับงาน
คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได๎
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได๎

ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน
(Perceived Ease of Use)

-

สมรรถนะของตนเองด๎านคอมพิวเตอร์
การรับรูจ๎ ากการควบคุมจากภายนอก
ความวิตกตํอคอมพิวเตอร์
ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์
ความสนุกสนานที่รับรูไ๎ ด๎
การใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์

6. สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ที่แตกตํางมีผลตํอ
ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยตํางกัน
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งาน ได๎แกํ การบริการระบบ
ภาพลักษณ์ ความเกี่ยวข๎องกับงาน คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได๎ ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได๎ มีอิทธิพลตํอ
ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยตํางกัน
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน ได๎แกํ สมรรถนะของตนเอง
ด๎านคอมพิวเตอร์ การรับรู๎จากการควบคุมจากภายนอก ความวิตกตํอคอมพิวเตอร์ ความสนุกสนาน
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ของคอมพิวเตอร์ ความสนุกสนานที่รับรู๎ได๎ การใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ มีอิทธิพลตํอความ
ตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยตํางกัน
7. วิธีดาเนินการวิจัย
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and sample)
ด้านประชากร (Population) คือ ผู๎ใช๎บริการที่ธนาคารพาณิชย์ในอําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัยในชํวงเวลาทําการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแตํเวลา 8.30 น. - 16.00 น.และวันเสาร์ถึง
วันอาทิตย์ ตั้งแตํเวลา 11.00 น. – 19.30 น. โดยกลุํมตัวอยํางคํานวณได๎จากสูตรของ William G.
Cochran (1977: 75) โดย (ณัฐดนัย ใจชน 2555:23) ดังนี้
n

=

เมื่อ
n =
ขนาดจํานวนตัวอยํางที่ต๎องการ
Z = คําปกติมาตรฐานที่ได๎จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z score) ขึ้นอยูํ
กับระดับความเชื่อมั่น ที่นักวิจัยกําหนดไว๎ คือ 95% นั่นคือ ความคลาดเคลื่อน (α) = 0.05 หรือ 1α/2 = 0.975 เปิดตารางคํา Z ได๎ 1.96
P = สัดสํวนของประชากรหรือความนําจะเป็นของประชากรที่สนใจศึกษา (ให๎มีคํา
เทํากับ 1.96)
q = สัดสํวนของประชากรที่ไมํได๎สนใจ = 1 - p (เทํากับ 1 - 0.5)
e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้น (ความคลาดเคลื่อนที่ต๎องการ) = 5% =
0.05
จะมีคําเทํากับ
n

=

(

) (

)(

(

)

)

n =
n =
384.16
จึ งทํา ให๎ ไ ด๎ขนาดกลุํ มตั ว อยํ างเทํากั บ 384.16 ราย เพราฉะนั้นเพื่อให๎ ได๎ กลุํ ม ตัว อยํางที่
เพียงพอตํอการทดสอบงานวิจัย ผู๎วิจัยจึงได๎เก็บกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยํางสําหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้
ด๎านวิธีการสุํมตัวอยําง (Sampling) คือ ลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย วิธีการสุํมตัวอยํางมีขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 วิธีการแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการเลือกจํานวน
ตัวอยํางกลุํมลูกค๎าธนาคารพาณิชย์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยที่ให๎บริการธุรกรรมอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง ซึ่งแตํละสถานที่นั้นเป็นจุดที่มีประชากรหนาแนํน มีกลุํมที่มีความหลากหลายของลักษณะ
ประชากรศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการเก็บกลุํม
ตัวอยํางที่จะเก็บข๎อมูลในแตํละธนาคารพาณิชย์ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยการกําหนด
ขนาดกลุํมตัวอยํางในแตํละธนาคารพาณิชย์ที่ถูกเลือกให๎มีจํานวนเทํากัน
ขนาดของกลุํมตัวอยํางในแตํละสถานที่ =

ขนาดของกลุํมตัวอยํางทั้งหมด

ขนาดของกลุํมตัวอยํางในแตํละสถานที่ =

จํานวนสถานที่ที่ถูกเลือก

=

50

ดังนั้น ขนาดของกลุํมตัวอยํางของแตํละสถานที่ที่ถูกเลือกเทํากับ 400 คน ดังนี้
ลําดับ
ธนาคารพาณิชย์
จํ า น ว น
ตัวอยําง (คน)
1
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
50
2

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

50

3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

50

4

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

50

5

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

50

6

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

50

7

ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)

50

8

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ๎ า ส์ จํ า กั ด
(มหาชน)

50

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุํมตัวอยํางตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากผู๎ที่เข๎าไป
ใช๎บริการจากธนาคารในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแตํเวลา 8.30 น. -16.00 น.และวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
ตั้งแตํเวลา 11.00 น. – 19.30 น.
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7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยมี
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยแบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลประชากรศาสตร์และข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 5
ข๎อ สํ ว นที่ 2 ข๎ อมู ล ทั่ ว ไปของธุ ร กรรมทางการเงิ นผํ า นอิ น เทอร์ เ น็ ตแบงก์ กิ้ งมี ลั ก ษณะเป็ นแบบ
เลือกตอบแบบเพียงข๎อเดียวและเลื อกตอบได๎มากกวําหนึ่งข๎อ จํานวน 3 ข๎อ สํวนที่ 3 ข๎อมูล การ
ยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎ประโยชน์ตํอการใช๎งานและด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน ที่สํงผล
ตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จัง หวัดสุโขทัย มีการ
ตรวจสอบเครื่องมือ สํวนเนื้อหา โดยนําเสนอแบบสอบถามที่ได๎สร๎างขึ้นตํออาจารย์ที่ปรึกษาและสํงให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวัดจากคํา IOC และพิจารณาจากคําสัมประสิทธิ์ค
รอนแบ็ชอัลฟ่า ที่ระดับคําความเชื่อมั่นที่ 0.7 ขึ้นไป
7.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล
มีการเก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary date) คือการค๎นหาข๎อมูลตํางๆจาก
ตําราวิชาการ บทความ งานการวิจัย และนําแบบสอบถามที่ได๎มารวบรวมข๎อมูล ตรวจสอบความถูก
ต๎อง เพื่อนําไปวิเคราะห์และสรุปแผนการวิจัยตํอไป ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary date) คือการเก็บ
ข๎อมูลแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางใน อําเภอเมือง โดยการแจกแบบสอบถามไปยังลูกค๎าที่มาใช๎
บริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุโขทัย ชํวงเวลาในการเก็บข๎อมูลอยูํในชํวงเวลา 08.30 -10.00 ,
11.30-13.30 , 14.30 -15.00และ 16.00 น และธนาคารที่มีสาขาตั้งทําการบนห๎างสรรพสินค๎าอยูํใน
ชํวงเวลา 11.30-13.30 , 14.30 -15.00และ 16.00 น - 19.30 น. แล๎วนํามาวิเคราะห์หาคําสถิติและ
แปรผล
7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์โดยใช๎สถิติ T-TEST (Independent sample t-test) เพื่อทดสอบกับกลุํม
ตัวอยํางสองกลุํมและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ONE–WAY ANOVA ANALYSIS เพื่อ
เปรียบเทียบกลุํมตัวอยํางที่มากวําสองกลุํมขึ้นไป กรณีที่พบความแตกตํางจะทําการทดสอบความ
แตกตํางเป็นราย โดยใช๎ LSD (Least significant difference) และข๎อมูลการยอมรับเทคโนโลยีด๎าน
การรับรู๎ประโยชน์ตํอการใช๎งานและด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน โดยใช๎สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 เป็นการ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตาม (Dependent Variable) จํานวนหนึ่งตัวแปร
กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแตํ 2 ตัวแปรขึ้นไป
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8.ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรแตํละ
ตัว ซึ่งข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยได๎เก็บรวมรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถ๎วนสมบูรณ์ จํานวนทั้งสิ้น
400 ชุด ผลการวิเคราะห์แบํงออกเป็น 4 สํวน ประกอบด๎วย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจํานวน 224 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.0 รองลงมาคือ
เพศชาย จํานวน 176 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.0 มีอายุระหวําง 20-25 ปี จํานวน 157 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 39.3 รองลงมาคือมีอายุระหวําง 26-30 ปี จํานวน 98 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.5 ระดับการศึกษา
สํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาตรี/เทียบเทํา จํานวน 260 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.0 รองลงมาคือต่ํา กวํา
ปริญญาตรี มีจํานวน 83 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.8 มีอาชีพเป็นลูกจ๎าง/พนักงานเอกขน จํานวน 153
คน คิดเป็นร๎อยละ 38.3 รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 115 คิดเป็นร๎อยละ 28.8 และมี
รายได๎อยูํที่ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 122 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.5 รองลงมารายได๎ 20,001 –
30,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.0
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของธุรกรรมทางการเงินผํานอินเทอร์เน็ตของธนาคาร
พาณิชย์
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํจะเลือกใช๎เลือกใช๎บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.8 รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 166
คน คิดเป็นร๎อยละ 41.5 รู๎จักบริการธุรกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจาก พนักงานธนาคารแนะนํา
จํานวน 269 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.3 รองลงมาคือ เพื่อน/คนรู๎จักแนะนํา จํานวน 251 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 62.8 การบริการของธนาคารพาณิชย์ผํ านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง การโอนเงินภายในธนาคาร
เดียวกัน จํานวน 348 คน คิดเป็นร๎อยละ 87 รองลงมาคือ สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี จํานวน 342
คน คิดเป็นร๎อยละ 85.5
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎
อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง
การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีทางด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎
งาน
การบริการของระบบ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ มีความ
นําเชื่อถือ มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ( = 4.168 และ S.D = 0.682 )
ภาพลักษณ์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ธุรกรรมการโอนเงิน
สามารถทําได๎ตลอด 24 ชั่วโมง และทุกที่ทั่วโลก มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ( = 4.409 และ S.D =
0.718 )
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ความเกี่ยวข๎องกับงาน ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ระบบ
การใช๎งานมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ( = 4.485 และ S.D = 0.652 )
คุ ณ ภาพของผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด๎ ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ สํ ว นใหญํ ใ ห๎ ค วามสํ า คั ญ ในหั ว ข๎ อ
ธนาคารมีขั้นตอนที่ให๎บริการได๎ด๎วยตนเองและงําย มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ( = 4.211 และ S.D =
0.751)
ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได๎ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ การ
ทําธุรกรรมหากใสํรหัสผํานผิดติดตํอกันเกิน 3ครั้งระบบจะล็อคทันที มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ( =
4.149 และ S.D = 0.875 )
สมรรถนะของตนเองด๎านคอมพิวเตอร์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํ ให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อ ระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจะมีสัญลักษณ์ทีใช๎อธิบายในแตํละรายการทําให๎งํายตํอความเข๎าใจ
มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ( = 4.095 และ S.D = 0.766)
การรับรู๎จากการควบคุมจากภายนอก ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อ การทําธุรกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งทุกครั้งที่ผู๎ใช๎บริการจะได๎รับรหัส OTP ทุกครั้งเพื่อเป็น
ยืนยันข๎อมูล มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ( = 4.123 และ S.D = 0.829 )
ความวิตกตํอคอมพิว เตอร์ ผู๎ ใช๎บริการธนาคารพาณิช ย์สํ ว นใหญํให๎ ความสํ าคัญในหั ว ข๎อ
ระบบการใช๎งานเฉพาะพื้นที่ที่ มีบริการอินเตอร์เทํานั้น มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ( = 4.196 และ
S.D = 0.853)
ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อ ระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีรูปแบบการใช๎งานที่ สามารถเข๎าใช๎งานได๎งําย มีคําคะแนนเฉลี่ย
เทํากับ ( = 4.274 และ S.D = 0.728 )
ความสะดวกที่รับรู๎ได๎ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อการใช๎งาน
ของอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความงํายกวําการใช๎บริการที่เคาน์เตอร์ที่สาขา มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ
( = 4.337 และ S.D = 0.729)
การใช๎ประโยชน์ได๎ต ามวัตถุประสงค์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อ การใช๎อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความสะดวก สามารถทําได๎ทุกเวลา มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ (
= 4.366 และ S.D = 0.708 )
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ ที่มีเพศที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์
กิ้งของธนาคารพาณิชย์
H0 : ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี เ พศที่ แ ตกตํ า งมี ผ ลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน
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H1 : ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี เ พศที่ แ ตกตํ า งมี ผ ลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ แตกตํางกัน
ตาราง 8.4.1 คํ า เฉลี่ ย สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎ า น
ประชากรศาสตร์ ที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิช ย์
จําแนกตามเพศ
เพศผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย
หญิง
t
Sig.
ปัจจัย
(n=176)
(n=224)
S.D
S.D
x
x
ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
4.408 0.559 4.278 0.617 2.138 0.328
ของธนาคารพาณิชย์
* มีนัยความสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

จากตาราง 8.4.1 พบวํา ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ของ
เพศผู๎ ใช๎บ ริ การธนาคารพาณิช ย์ ที่แตกตํางกัน มีคํา Sig. เทํากับ 0.328 ซึ่งมีคํามากกวํา 0.05
หมายความวํายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) กลําวคือ เพศของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศ
แตกตํางกันมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์
กิ้งของธนาคารพาณิชย์
H0 : ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี อ ายุ ที่ แ ตกตํ า งมี ผ ลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน
H1 : ผู๎ ใช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิช ย์ที่มี อายุที่แ ตกตํ างมี ผ ลตํ อตํอ ความตั้ง ใจใช๎บริ การ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ แตกตํางกัน
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ตารางที่ 8.4.2 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎านประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ จําแนกตามชํวงอายุ
อายุ

n

20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
26-40 ปี
41-50 ปี
51-55 ปี

157
98
74
37
23
11

4.328
4.327
4.34
4.38
4.41
3.93

SD

F

sig.

0.538
0.575
0.584
0.619
0.601
0.981

1.201

0.308

จากตาราง 8.4.2 พบวํา ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ของ
อายุ ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ แ ตกตํ า งกั น มี คํ า Sig. เทํ า กั บ 0.308 ซึ่ ง มี คํ า มากกวํ า 0.05
หมายความวํา ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) กลําวคือ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุที่แตกตํางมี
ผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน
ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกตํ า งมี ผ ลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์
H0 : ผู๎ ใช๎บ ริการธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน
H1 : ผู๎ ใช๎บ ริการธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางมีผ ลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กงิ้ ของธนาคารพาณิชย์ แตกตํางกัน
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ตาราง 8.4.3 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎านประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ จําแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี/เทียบเทํา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สูงกวําปริญญาเอก

N
83
260
54
3
0

4.397
4.272
4.472
4.833
0

SD

F

Sig.

0.519
0.612
0.505
0.288
0

3.086

0.027

* มีนัยความสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

จากตาราง 8.4.3 พบวํา ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ของ
ระดับการศึกษาผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่แตกตํางกันมีคํา Sig. เทํากับ 0.027 ซึ่งมีคํา น๎อยกวํา
0.05 หมายความวํา ปฏิเสธสมมติฐ านหลั ก (H0) ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) กลํ าวคือ ระดับ
การศึกษาผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ ที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของ
ธนาคารพาณิชย์แตกตํางกัน ที่นัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพื่อให๎ทราบวําระดับการศึกษาของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์มีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทั ย โดยมีความแตกตํางในรายคูํ
ใดบ๎าง แล๎วจึงทําการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยรายคูํ โดยใช๎วิธีทดสอบ
LSD (least significant difference)
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ตาราง 8.4.3.1 ตารางเปรียบเทียบรายคูํด๎วยวิธีของ LSD (least significant difference) ด๎าน
ความตัง้ ใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา
Mean Difference
(I) 3.ระดับการศึกษา
(J) 3.ระดับการศึกษา
Sig.
(I-J)
ต่ํากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี/เทียบเทํา
0.12547
0.086
ปริญญาโท
- 0.07463
0.461
ปริญญาเอก
0.43574
0.201
ปริญญาตรี/เทียบเทํา
ต่ํากวําปริญญาตรี
- 0.12547
0.086
*
ปริญญาโท
-0.20011
0.021*
ปริญญาเอก
- 0.56122
0.096
ปริญญาโท
ต่ํากวําปริญญาตรี
0.07463
0.461
*
ปริญญาตรี/เทียบเทํา
0.20011
0.021*
ปริญญาเอก
- 0.36111
0.294
ปริญญาเอก
ต่ํากวําปริญญาตรี
0.43574
0.201
ปริญญาตรี/เทียบเทํา
0.56122
0.096
ปริญญาโท
0.36111
0.294
ตาราง 8.4.3.2 ผลการวิเคราะห์คําเฉลี่ยเปรียบเทียบรายคูํด๎วยวิธีของ LSD (least significant
difference) ด๎านความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จั งหวัด
สุโขทัยจําแนกตามระดับการศึกษา
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
4.397

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี/
เทียบเท่า
4.272

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

4.472

4.833

ต่ากว่าปริญญาตรี

4.397

0

ปริญญาตรี/เทียบเท่า

4.272

- 0.125

0

ปริญญาโท

4.472

0.075

0.200*

0

ปริญญาเอก

4.833

0.436

0.058

0.361

0

0

- 4.397

- 4.272

- 4.472

- 4.833

สูงกว่าปริญญาเอก

สูงกว่า
ปริญญาเอก
0

0
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จากตาราง 8.4.3.2 เมื่อพิจารณาความแตกตํางรายคูํ พบวํา ลูกค๎าที่ใช๎บริการธนาคาร
พาณิชย์ด๎านการศึกษานั้นสํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ ง ในอําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ที่แตกตํางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลําวคือ ลูกค๎าที่ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเทํา
มีความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ที่ สูงกวํา ลูกค๎าที่ใช๎บริการที่ระดับการศึกษาปริญญาโท
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอาชีพที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของ
ธนาคารพาณิชย์
H0 : ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกตํ า งมี ผ ลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน
H1 : ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกตํ า งมี ผ ลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ แตกตํางกัน
ตาราง 8.4.4 คําเฉลี่ ย สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎านประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

n

นักเรียน/นักศึกษา
ข๎าราชการ
ลูกจ๎าง/พนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ๎าของกิจการ/ธุรกิจสํวนตัว
อื่นๆระบุ…….

115
39
153
138
36
19

4.375
4.327
4.278
4.384
4.334
3.427

SD

F

sig.

0.508
0.513
0.625
0.606
0.709
0.507

0.560

0.73

* มีนัยความสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

จากตาราง 8.4.4 พบวําความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ของ
อาชี พ ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ แ ตกตํ า งกั น มี คํ า Sig. เทํ า กั บ 0.73 ซึ่ ง มี คํ า มากกวํ า 0.05
หมายความวํา ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) กลําวคือ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอาชีพที่แตกตําง
มีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์
H0 : ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ไมํแตกตํางกัน
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H1 : ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กงิ้ ของธนาคารพาณิชย์แตกตํางกัน
ตาราง 8.4.5 คํา เฉลี่ ย สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎ านประชากรศาสตร์ ที่
แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ จําแนกตามชํวงรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน
ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

n

ไมํเกิน 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,0001 – 50,000 บาท
สูงกวํา 50,001 บาท

97
122
116
37
16
12

4.327
4.328
4.305
4.437
4.565
4.066

SD

F

sig.

0.474
0.635
0.559
0.563
0.512
1.028

1.332

0.250

จากตาราง 8.4.5 พบวํา ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ของ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่แตกตํางกันมีคํา Sig. เทํากับ 0.250 ซึ่งมีคํามากกวํา
0.05 หมายความวํา ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) กลําวคือ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํ
แตกตํางกัน
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งาน
H0 : ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งาน 5 ปัจจัย ไมํมี
มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
H1 : ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งาน 5 ปัจจัย มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
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ตาราง 8.4.6 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณระหวํางปัจจัยของการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามี
ประโยชน์ตํอการใช๎งาน ที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Standardize
Unstandardized
d
Coefficients
Model
t
Sig
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
1.804
0.226
7.974
0.000
การบริการของระบบ (X1)
0.169
0.054
0.162
3.118
0.002*
ภาพลักษณ์ (X2)
0.054
0.033
0.080
1.657
0.098
ความเกี่ยวข๎องกับงาน (X3)
0.247
0.051
0.258
4.881
0.000*
คุณภาพของผลลัพธ์ (X4)
0.075
0.028
0.125
2.702
0.007*
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ (X5)
0.049
0.025
0.092
1.960
0.051
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.01

ตารางที่ 8.4.6 พบวํา การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ ตํอการใช๎งานมี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ การบริการของระบบ , ความเกี่ยวข๎อง
กับงาน และคุณภาพของผลลัพธ์
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถนํามาเขียนเป็นสมการได๎ดังนี้
Standardized
Z = 0.162X1 + 0258 X3 + 0.125X4
Unstandardized
Y = 1.804+ (0.169) X1 + (0.247) X3 + (0.075) X4
กําหนดให๎ Y = ตัวแปรตาม , X1 = ตัวแปรอิสระ , X3=ตัวแปรอิสระ , X4=ตัวแปรอิสระ
ด๎ า นการบริ ก ารของระบบ (X1) เพิ่ ม ขึ้ น 1 หนํ ว ย มี อิ ท ธิ พ ลให๎ ค วามตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโ ขทัย เพิ่มขึ้น 0.169 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์อีก 4 ปัจจัยคงที่
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ด๎านระบบความเกี่ยวข๎องกั บงาน(X3) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลให๎ความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโ ขทัย เพิ่มขึ้น 0.247 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์อีก 4 ปัจจัยคงที่
ด๎านคุณภาพของผลลัพธ์ (X4) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลให๎ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพิ่มขึ้น 0.075 หนํวย เมื่อกําหนดให๎ปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์อีก 4 ปัจจัยคงที่
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน
H0 : ปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน 6 ปัจจัย ไมํมี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
H1 : ปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํ อการใช๎งาน 6 ปัจจัย มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ตาราง 8.4.7 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณระหวํางปัจจัยของการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางําย
ตํอการใช๎งาน ที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย
Standardize
Unstandardized
d
Coefficients
Model
t
Sig
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
1.627
0.189
8.591
0.000
สมรรถนะด๎านคอมพิวเตอร์ (X1)
0.044
0.021
0.089
2.107
0.036*
การรับรู๎จากภายนอก (X2)
-0.008
0.018
-0.019
-0.112
0.656
ความวิตกตํอคอมพิวเตอร์ (X3)
0.044
0.022
0.085
0.001
0.046*
ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์
0.059
0.030
0.090
1.952
0.052
(X4)
ความสนุกสนานที่รับรู๎ได๎ (X5)
0.028
0.024
0.050
1.163
0.245
การใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์
0.470
0.045
0.488
10.398
0.000*
(X6)
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 8.4.7 พบวํา การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานมีอิทธิพลตํอ
ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ สมรรถนะด๎านคอมพิวเตอร์ , ความวิตกตํอ
คอมพิว เตอร์ และการใช๎ป ระโยชน์ ไ ด๎ ตามวัต ถุ ประสงค์ แ สดงผลการวิ เคราะห์ ถ ดถอยเชิ งพหุ คู ณ
สามารถนํามาเขียนเป็นสมการได๎ดังนี้
Standardized
Z = 0.089X1 + 0.085 X3 + 0.488X6
Unstandardized
Y = 1.627+ (0.044) X1 + (0.044) X3 + (0.470) X6
กําหนดให๎ Y = ตัวแปรตาม , X1 = ตัวแปรอิสระ , X3 =ตัวแปรอิสระ , X6=ตัวแปรอิสระ
ด๎ า นการบริ ก ารของระบบ (X1) เพิ่ ม ขึ้ น 1 หนํ ว ย มี อิ ท ธิ พ ลให๎ ค วามตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก าร
อินเตอร์เน็ ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโ ขทัย เพิ่มขึ้น 0.044 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานอีก 5 ปัจจัยคงที่
ด๎านระบบความเกี่ยวข๎องกับงาน(X3) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลให๎ความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโ ขทัย เพิ่มขึ้น 0.044 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานอีก 5 ปัจจัยคงที่
ด๎านคุณภาพของผลลัพธ์ (X6) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพิ่มขึ้น 0.470 หนํวย เมื่อกําหนดให๎การ
ยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานอีก 5 ปัจจัยคงที่
9.การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ใน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สํวนใหญํ
จะเลือกใช๎เลือกใช๎บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร๎อยละ 47.8 ซึ่งรู๎จักการ
บริการธุระกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจากพนักงานธนาคารแนะนํา คิดเป็นร๎อยละ 67.3 และ การ
บริ ก ารของธนาคารพาณิช ย์ ผํ า นอิ นเตอร์เ น็ตแบงก์ กิ้ง สํ ว นใหญํ เป็ นการโอนเงิ นภายในธนาคาร
เดียวกัน คิดเป็นร๎อยละ 87.0
ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํ ระดับการศึกษา
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญใน ระดับปริญญาตรี/เทียบเทํา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ( กัลยาณี สุขวาณิชย์ศิล ป์ ,2553 , น.26-27 ) ที่กลําววําการศึกษาเป็นตัว แปรที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์คํอนข๎างสูงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการรับสารและการใช๎สื่อ ในการศึกษาของผู๎รับสารนั้น
ผู๎รับสารจะมีพฤติกรรมการสื่ อสารตํางกันไป โดยคนที่มีการศึกษาสูงจะเป็นผู๎รับสารที่ดี เนื่องจากมี
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ความรู๎กว๎างขวางในหลายๆเรื่องและสามารถเข๎าใจสารได๎ดี จึงสํงผลให๎คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะ
เลือกใช๎สื่อมากประเภทกวําคนที่มีการศึกษาต่ํา ในขณะที่ผลการศึกษาด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํ
เพศ อายุ อาชีพ และรายได๎ นั้นไมํสํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เนื่องจาก
ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความแตกตํางในคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ จึงทําให๎ความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์แตกตํางกันและด๎วยพนักงานสํวนใหญํจะให๎บริการสมัคร
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งเมื่อลูกค๎าเข๎ามาเปิดบัญชีหรือเข๎ามาใช๎บริการที่ธนาคารนั้นเอง
ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งาน ได๎แกํ
ด๎านการบริ การของระบบ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิช ย์ให๎ความสําคัญในหัว ข๎อ ธนาคารพาณิชย์ที่
ให๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งความนําเชื่อถือ ซึ่งสอดคล๎องกับ งานวิจัยของปัทมาสน์ ชัยสิทธิวาทิน
(2557 ) ที่พบวํา ธนาคารที่ให๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งนั้นมีความมั่งคงอยูํเสมอ มีผลประกอบการ
ที่ดีมาตลอดและมีบรรทัดฐานการให๎บริการที่ดีอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น การที่ธนาคารพาณิชย์สร๎างความ
นําเชื่อถือให๎กับองค์กร การให๎บริการที่ดีอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาสิ่งใหมํๆเกิดขึ้นตลอดเวลา และการ
แก๎ไขปัญหาที่ตรงจุด ทําให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความมั่นใจในการใช๎ธุ รกรรมของธนาคารพาณิชย์ไมํวําจะ
เป็นการโอนเงิน ฝากเงิน การชําระคําบริการตํางๆเป็นต๎น จึงสํงผลตํอการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎
งานของผู๎ใช๎บริการ
ด๎านความเกี่ยวข๎องกับงาน ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ระบบการ
ใช๎งานผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความรวดเร็ว สะดวกสบายซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของชณิตา ไชย
ทัศน์ (2555) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการธนาคารออนไลน์ของผู๎ใช๎บริการใน
เขตอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบวําธุรกรรมบริการทางธนาคารออนไลน์ที่เลือกใช๎มาก
ที่สุดคือ ธนาคารกสิกรไทย มีระยะเวลาที่ใช๎บริการน๎อยกวํา 1 ปี จํานวนครั้งที่ใช๎มากที่สุดคือ 1-5 ครั้ง
ตํอเดือนประเภทของบริการธนาคารออนไลน์สํวนใหญํคือสอบถามยอดเงินคงเหลือหรือเรียกดูรายการ
เดินบัญชีย๎อนหลั งมากที่สุ ดและปั จจัยด๎านชํองทางให๎บริการที่กลํ าววํามีขั้นตอนการใช๎งานได๎งําย
สะดวกและรวดเร็วมีระดับการยอมรับในระดับมากที่สุด
ด๎านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได๎ ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อระบบ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีขั้นตอนที่ให๎บริการได๎ด๎วยตนเองและงํายตํอการใช๎งานซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ (2557) ที่กลําววํา การยอมรับเทคโนโลยี เป็นการตัดสินใจที่จะนําเทคโนโลยี
ทั้ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและนามประธรรมไปใช๎ จะกระทํ าก็ ตํ อ เมื่ อแนํ ใ จวํ าเทคโนโลยี นั้ น สามารถให๎
ประโยชน์อยํางแนํนอน โดยระยะเวลาไมํมีกําหนดแตํจะขึ้นอยูํกับบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพรพรรณ ช๎างงาเนียม ( 2553 ) ที่ศึกษาลักษณะบุคคล ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท์มือถือ ( Mobile Banking ) ของลูกค๎า
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ธนาคารในกรุงเทพ พบวําพฤติกรรมการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท์มือถือ ( Mobile
Banking ) มักจะนึกถึงความสะดวกในการใช๎งานรองลงมาจะเป็นเรื่องของการประหยัดเวลา และ
สํวนใหญํใช๎บริการผํานโทรศัพท์มือถือใช๎ในการถอนและชําระคําบริการ
ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้านการรับ รู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ได๎แกํด๎าน
สมรรถนะของตนเองด๎านคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ระบบ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจะมีสัญลักษณ์ทีใช๎อธิบายในแตํละรายการทําให๎งํายตํอความเข๎าใจ ซึ่งสอดคล๎อง
กับ งานวิจั ย ของ ภัคจิ ร า นิล เกษม (2556) ที่ได๎ศึ กษา ปัจจัยที่สํงผลตํอการใช๎บริการธนาคารบน
อินเตอร์เน็ตของลูกค๎าธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวํา
ปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยีจะขึ้นกับความหลากหลายของบริการความสะดวกและสามารถใช๎
งานได๎ตลอดเวลาตามลําดับ ด๎านทัศนคติของผู๎ใช๎บริการพบวําการใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจะ
อธิบายวิธีการใช๎งานและขั้น ตอนการใช๎บริการที่ไมํซับซ๎อนและด๎านการวิเคราะห์การตัดสินใจใช๎
บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต พบวําธนาคารบนอินเตอร์เน็ตทําให๎ชีวิตของทํานงํายขึ้นจึงตัดสินใจ
การตัดสินใจใช๎บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตโดยรวมอยูํในระดับความสําคัญมากแสดงให๎เห็นวํา การ
ยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการธนาคารบนอินเตอร์ ดังนั้นธนาคาร
พาณิชย์ควรพัฒนาระบบการใช๎งานให๎มีสัญลักษณ์ที่สามารถอํานได๎งําย เข๎าใจได๎อยํางชัดเจนเข๎ากับ
ทุกวัยที่ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ด๎านความกังวลตํอการใช๎คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อ
ระบบการใช๎งานเฉพาะพื้นที่ที่มีบริการอินเตอร์เทํานั้น ซึ่งสอดคล๎องกับ งานวิจัยของแก๎วขวัญ ผดุง
พิพัฒน์บวร ( 2559 ) การทําธุรกรรมทุกครั้งความนําเชื่อถือ มีความปลอดภัย ในการเข๎าสูํระบบการ
ใช๎งานที่มีการยืนยันตนในการใช๎งานทุกครั้ง ไมํสามารถลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงการใช๎งานได๎
งําย ธนาคารมีร ะบบตรวจสอบการใช๎ งาน ธนาคารมีการตรวจสอบระบบการใช๎ง านให๎ มีค วาม
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยไมํวําจะเป็นการเปิดรหัสเข๎าใช๎งานที่มีมาตรฐาน รหัส OTP ในการยืนยัน
ข๎อมูลผํานทางโทรศัพท์เมื่อทําธุรกรรมการโอนเงิน หรือเป็นการเตือนเมือระบบมีคนเข๎าใช๎งาน เพื่อให๎
ผู๎ใช๎บริการเกิดความมั่นใจในการบริการธนาคารบนโทรศัพท์และนอกจากนี้ความปลอดภัยในการใช๎
งานต๎องมีรูปแบบการใช๎งานที่งํายพร๎อมทั้งคูํมือที่มีการอธิบายถึงขั้นตอนการเข๎าใช๎งานให๎งําย
ด๎านการใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อการใช๎อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความสะดวก สามารถทําได๎ทุกเวลาโดยไมํต๎องเสียเวลาที่จะไป
ธนาคารซึ่งสอดคล๎องกับ งานวิจัยของ ปิยะบุตร ประสานสมบัติ (2557) ที่ พบวํา ผู๎ใช๎บริการจะให๎
ความสําคัญกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์มากที่สุดโดยเฉพาะความหลากหลายประเภท การใช๎บริการมีผล
ตํอการตัดสินใจมากที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญในการดึงดูดให๎ผู๎บริโภคมาใช๎บริการ อีกทั้งยัง
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สอดคล๎ องกับ งานวิจัยของกัญญาภัทร จันทร์โพธิ์ (2554 ) ที่ได๎ ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการ
เลือกใช๎ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)สาขาเซ็ลทรัลพลาซํา จังหวัด
ขอนแกํน พบวําผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํการรู๎จักการบริการธนาคารอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) นั้นมาจากพนักงานธนาคารเป็นผู๎แนะนํา จึงทําให๎ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์แตกตํางกันและด๎วยการใช๎อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจําเป็นต๎องใช๎ระบบ
อินเตอร์ในการเชื่อมข๎อมูล จึงไมํมีสํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งนั้น
10. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาไปประยุกต์ใช้
ผู๎ประกอบการธนาคารสามารถนําไปพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให๎ตอบโจทย์กับกลุํมลูกค๎าในแตํละชํวง
วัยของลูกค๎า เพื่อให๎สะดวกและงํายตํอการใช๎งานหรือการนําไปพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ทาง Social Media
เชํน Line Facebook หรือการทําแผํนพับตามตู๎ฝากเงิน – ถอนเงิน ถึงขั้นตอนการสมัครหรือการทํา
รายการ การบริ การให๎ คําแนะนํ าหรือการแจกใบโปรชัว ร์ให๎ กับลู กค๎า การชักชวนให๎ ลู กค๎าโหลด
แอปพลิเคชั่นอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งและอธิบายให๎กับลูกค๎าถึงความสะดวกในการใช๎ พนักงานอาจเดิน
อธิบายและให๎คําแนะลูกค๎าในสถานทีตํางๆเพื่อให๎ลูกค๎าเข๎าใจและเข๎าถึงได๎มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทาการศึกษาครั้งต่อไป
ปั จ จุ บั น การยอมรั บ เทคโนโลยี ไ ด๎ จํ า แนกออกไปหลายปั จ จั ย มากยิ่ ง ตามธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และด๎วยในปัจจุบันโลกได๎มีการพัฒนาไปอยํางก๎าวหน๎า เข๎าสูํยุค 4.0 ที่วําด๎วย
เรื่อง เทคโนโลยีเป็นหลัก และอนาคตในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ จะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได๎มากยิ่งขึ้น เชํน ความพึง
พอใจในการบริการหรือความไว๎วางใจที่ลูกค๎ามีตํอธนาคาร เป็นต๎น การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เป็น
การศึกษาเฉพาะกลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมลูก ค๎าที่ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ใน อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย เทํานั้น ในการศึกษาครั้งหน๎าควรขยายพื้นที่ในการศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น จะทําให๎ผลการวิจัยมี
ความละเอียดมากยิ่งขึ้น
บรรณานุการกรม
กัญญาภัทร จันทร์โพธิ.(2554 ).ปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกใช๎ธนาคารอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย
จํากัด(มหาชน)สาขาเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแกํน,คณะวิทยาการจัดการ,บัณฑิต
มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยขอนแกํน.

337

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

กัลยาณีสุขวาณิชยศ์ิลป์. (2553). “ทัศนคติตํอการยอมรับเทคโนโลยีFMS (Franchise Management
System) มาใช๎งานของบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด(มหาชน)” . วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แก๎วขวัญ ผดุงพิพัฒน์บวร. ( 2559 ). ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ผลตํอความพึงพอใจในการใช๎บริการ
ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank),คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี,วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฐดนัย ใจชน. (2555). ปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการจากธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร. การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ธณิตา ไชยทัศน์ . (2555) .ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการธนาคารออนไลน์ของ
ผู๎ใช๎บริการในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก,บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
ธนาคารแหํงประเทศไทย.รายงานประจําปี 2560. สืบค๎นเมื่อ 31 มีนาคม 2561
,https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/DocLib_/BOTAnn
ualReport_2558.pdf
ปัทมาสน์ ชัยสิทธิ์วาทิน.(2557 ).ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์ที่มีผู๎นิยมใช๎บริการสูงสุด 5 ลําดับแรกในปี 2555 .สาขา
ผู๎ประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ปิยะบุตร ประสานสมบัติ .(2557).การศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการธนาคาร
พาณิชย์ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก.สาขาวิชาบริการธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร.
พรพรรณ ช๎างงาเนียม .( 2553 ).ลักษณะความพึงพอใจและพฤติกรรมใช๎บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผํานโทรศัพท์(Mobile Banking)ของลูกค๎าธนาคารในกรุงเทพมหานคร.สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.
ภัคจิรา นิลเกษม (2556)ปัจจัยที่สํงผลตํอการใช๎บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค๎าธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
วิกิพีเดีย.ภาคกลาง ประเทศไทยปี 2561. สืบค๎นเมื่อ 31 มีนาคม 2561 ,
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%
81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8
%A2)

338

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ (2557)ปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับแอพพลิเคชั่นไลน์วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิตทิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

339

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปัจจัยจาแนกการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้านวัสดุก่อสร้างในอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
DISCRIMINANT FACTOR OF THE BUYING DECISION OF CONSTRUCTION
MATERIALS IN MUANG DISTRICT,PHITSANULOK PROVICE
วราภรณ์ แพทย์ประสิทธิ์(Waraporn Phatprasit)* อรรถไกร พันธ์ภักดี(Attakrai Punpukdee)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
*Corresponding author. E-mail:kung.ph5@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า และ
ปัจ จัย การจั ดการลูกค๎าสัมพัน ธ์ ปัจจัยใดที่ส ามารถจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง และนํามา
วิเคราะห์เพื่อสร๎ างสมการจํ าแนกกลุํ มลู กค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช๎
แบบสอบถามแบบปิดในการเก็บรวบรวมข๎อมูลของลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง กลุํมตัวอยํางทั้งหมด 442
ตัวอยําง โดยแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ และกลุํมลูกค๎าร๎าน
วัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม สถิติที่ใช๎ในการวิจัย คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์จําแนกกลุํม
ผลการศึกษา พบวํา ตัวแปรที่จําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างมี 8 ตัวแปร ตามลําดับดังนี้
ความสะดวก (C3) การติดตามลูกค๎า (CRM1) คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (C1) การติดตํอสื่อสาร (C5)
การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า (CRM4) การดูแลเอาใจใสํ (C6) การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน
(CRM3) การทําให๎เฉพาะเจาะจง (CRM5) และสามารถสร๎างสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังตํอไปนี้
Y
= -5.974+1.174(C3)+0.582(CRM1)+0.532(C1)+0.492(C5)+0.278(CRM4)0.095(C6) -0.092(CRM3)+0.073(CRM5)
Zy =
0.697Z(C3)+0.475Z(CRM1)+0.407Z(C1)+0.397Z(C5)+0.211Z(CRM4)0.066Z(C6)-0.061Z(CRM3)+0.057Z(CRM5)
โดยสมการสามารถจําแนกความเป็นสมาชิก กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมั ยใหมํถูกต๎อง
ร๎อยละ 72.40 และกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิมถูกต๎องร๎อยละ 74.40 เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบวํา สมการสามารถจําแนกประเภทกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างได๎ร๎อยละ 73.50
คาสาคัญ: ปัจจัยจําแนก ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม
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Abstract
The research aimed to study factor of Marketing mix on customer’
perspective and factor of Customer relationship management. What factor can
discriminate consumer and to formula the discriminate functions of the buying
decision of construction materials in Muang District, Phitsanulok province.
Closed-ended questionnaires were reviewed and implemented to collect data 442
sample. Divided into 2 group are Customer of modern Trade and Customer
of Traditional Trade. Statistical analysis of the data includes, frequency,
percentage, mean, standard variation and discriminant Analysis Method.
The results found that 8 factors can discriminate group of consumer
of construction materials: Convenience (C3) Customer prospecting (CRM1)
Consumer value (C1) Communication (C5) Understanding customer expectation
(CRM4) Caring (C6) Interactive Management (CRM3) Personalization (CRM5) and
the discriminant functions were written in raw score and standard score forms
follow:
Y
= -5.974+1.174(C3)+0.582(CRM1)+0.532(C1)+0.492(C5)+0.278(CRM4)0.095(C6)-0.092(CRM3) +0.073(CRM5)
Zy =
0.697Z(C3)+0.475Z(CRM1)+0.407Z(C1)+0.397Z(C5)+0.211Z(CRM4)0.066Z(C6) -0.061Z(CRM3)+0.057Z(CRM5)
The statistic show that the discriminant functions can predict Customer
of Modern Trade and Customer of Traditional Trade at 72.40 percent and
74.70 percent.
Keywords: Discriminant Factor, Customer of Modern Trade, Customer of Traditional
Trade
บทนา
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 1 ประกอบด๎วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค๎าการลงทุนและการบริการของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 1 จากการที่มีศูนย์การค๎า
ขนาดใหญํ ศูนย์การค๎าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญํ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการศึกษา
สามารถดึงเม็ดเงินจากกําลังซื้อของจังหวัดข๎างเคียงเข๎ามา ทําให๎เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกมีการ
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เจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง ซึ่งในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 1 พบวําจังหวัดพิษณุโลกมีรายได๎
สูงสุดอยูํที่ 62,153.74 ล๎านบาท และประเภทธุรกิจที่ประกอบการสูงสุดอันดับที่ 1 ในกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลําง 1 คือ หมวดกํอสร๎างอาคารทั่วไป มีการจดทะเบียน 2,092 ราย (กรมการพัฒนา
ธุรกิจการค๎า, 2560) ธุรกิจวัสดุกํอสร๎าง จัดวําเป็นอุ ตสาหกรรมต๎นน้ําที่สําคัญของภาคกํอสร๎างและ
อสังหาริมทรัพย์ในไทยซึ่งมักปรับตัวในทิศทางเดียวกัน สะท๎อนได๎จากสัดสํว นคํางานกํอสร๎างที่มี
ต๎นทุนวัสดุกํอสร๎างถึง 60% ของคํากํอสร๎างทั้งหมด ทั้งนี้ความต๎องการใช๎วัสดุกํอสร๎างในประเภท
ตํางๆขึ้นอยูํกับกําลังซื้อ รสนิยมและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู๎บริโภคและในชํวง 10 ปี ที่ผําน
มา ธุรกิจวัสดุกํอสร๎างมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีนวัตกรรมใหมํมากขึ้น รูปแบบของร๎านค๎ามีการ
ปรับตัวให๎เป็นร๎านค๎าสมัยใหมํมากขึ้น เชํน การจัดเรียงสินค๎าให๎เป็นหมวดหมูํ การที่ร๎านค๎าสมัยใหมํ
มีการขยายสาขามากขึ้น หลากหลายอยํางครบวงจรในแหํงเดียว (one-stop shopping) มีสินค๎า
ตั้งแตํวัสดุกํอสร๎างพื้นฐานจนถึงเฟอร์นิเจอร์และสินค๎าตกแตํงบ๎าน มีระบบการบริหารจัดการทันสมัย
และบริการหลังการขายที่สามารถตอบโจทย์ผู๎บริโภค ยุคใหมํที่ต๎องการความสะดวก (ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา, 2560) การกําหนดกลุํมเป้าหมายที่ชัดเจน ทํามกลางสภาวการณ์แขํงขันที่รุนแรง เชํน
ปัจ จุ บัน ผู๎ป ระกอบการหรื อเจ๎ าของกิจการต๎องมีการบริการจัดการที่ดี สิ่ งที่ขาดไมํได๎ คือ มนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ต๎องรู๎จักมัดใจลูกค๎าเกําและเพิ่มลูกค๎าใหมํมากขึ้น ซึ่งผู๎ประกอบการกลุํมร๎านวัสดุกํอสร๎าง
แบบสมัยใหมํ (Modern Trade) ได๎ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อกระตุ๎นยอดขายและเรํงระบาย
สินค๎าออกไปได๎โดยเร็ว เพื่อให๎มีรายได๎หมุนเวียนมากขึ้น นอกเหนือจากการใช๎กลยุทธ์ทางการตลาด มี
การขยายสาขาให๎ ค รอบคลุ ม จั งหวัดสํ า คัญๆ แตํ การขยายสาขาไปยั งตํา งจัง หวัดยังคงต๎องเผชิ ญ
ข๎อจํากัด เชํน ความแตกตํางระหวํางสั งคมวิถีการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช๎ชีวิตที่มีความ
แตกตํางระหวํางกลุํมลูกค๎า ในสํวนผู๎ประกอบการร๎านค๎าปลีกวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional
Trade) พบการรุกตลาดของผู๎ประกอบการรายใหญํที่มา ในลักษณะของรูปแบบการค๎าปลีกวัสดุ
กํอสร๎างและอุปกรณ์ตกแตํงบ๎านแบบครบวงจร อาจสํงผลกระทบตํอยอดขายของผู๎ประกอบการกลุํม
นี้ เชํนกัน ผู๎ประกอบการร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในพื้นที่ที่การเข๎ามา
แขํงขันจากธุรกิจรายใหญํจึงจําเป็นต๎องเรํงปรับตัวเพื่อให๎ ยังสามารถรักษาฐานตลาดไว๎ได๎ (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย,2559) และในปัจจุบันการตลาดยุคใหมํเน๎น “ลูกค๎าคือบุคคลที่สําคัญที่สุด” เพราะลูกค๎า
เป็นผู๎ตัดสินธุรกิจและจุดเริ่มต๎นของการดําเนินธุรกิจใดๆ ก็ตามต๎องเข๎าใจวําใครคือลูกค๎าของเรา
ผู๎บริหารทุกฝ่ายต๎องจําเป็นต๎องมีข๎อมูลผู๎บริโภค เพื่อวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ตํางๆทางการตลาด
ให๎เหมาะสมและตรงตามความต๎องการของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย เพราะในปัจจุบัน ผู๎บริโภคมีสิทธิ
เสรีภาพพอสมควรในการเลือกซื้อสินค๎า ที่ตนมีความประสงค์ตรงความต๎องการ หากสินค๎าหรือ
บริการใดที่ผู๎บริโภคซื้อไปแล๎ วมีความรู๎สึกพอใจ ได๎รับประโยชน์และคุ๎มคํากับเงินที่จํายไป เรียกวํา
สินค๎าและบริการนั้นมี Customer Value หรือคุณคําตํอผู๎บริโภค สํวนความพึงพอใจของลูกค๎า
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(Customer Satisfaction) จะเกิดกับการรับรู๎ในคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค๎า หรือบริการที่
ได๎รับเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกค๎า ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอยํางยิ่งทําให๎ลูกค๎ากลับมาซื้อ
สินค๎าและบริการนั้นซ้ํา (กุลฑลี รื่นรมย์และคณะ,2547)
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค๎า (7C’s) ซึ่งได๎แกํ คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ
(Customer Value) ต๎นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) ความสบาย
(Comfort) การติดตํอสื่อสาร (Communication) การดูแลเอาใจใสํ (Caring) และ ความสําเร็จใน
การตอบสนองความต๎องการ (Completion) (เอกวิทย์ สุวรรณวงศ์ ,2555) เพราะเป็นการเน๎น
กระบวนการสร๎างมูลคําเพิ่มรํวมกับลูกค๎ า สามารถตอบสนองความต๎องการที่แท๎จริงของลูกค๎า โดย
ได๎มาจากการศึกษาความต๎องการที่ลูกค๎าให๎ผลสะท๎อนกลับแล๎วนํามาปรับปรุง ซึ่งการสร๎างมูลคําเพิ่ม
อาจทําได๎ด๎วยการเสนอผลประโยชน์ตรงตามที่ลูกค๎าต๎องการ มีการรับประกันกํอนการขายและหลัง
การขายที่ดีกวํา สร๎างความสะดวกสบาย สร๎างความรู๎สึกที่ดีของลูกค๎า ทั้งตํอองค์กรพนักงานผู๎
ให๎บริการ การให๎บริการที่รวดเร็ว (อดิศักดิ์ สุวิมวัส ,2556) นอกจากปัจจัยข๎างต๎นแล๎ว ปัจจัยการ
จัดการลูกค๎า (Customer Relationship Management : CRM) ซึ่งได๎แกํ การติดตามลูกค๎า
(Customer Prospecting) สัมพันธภาพกับลูกค๎า (Relation with Customer) การบริหารการ
สื่อสารระหวํางกัน (Interactive Management) การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding
Customer Expectation) การทําให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) ซึ่งเป็นกระบวนการ
เน๎นลูกค๎า เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) มีบทบาทที่สําคัญมากที่จะมารักษาลูกค๎าปัจจุบัน หา
ลูกค๎าใหมํ และดึงลูกค๎าเกํา (ชื่นจิตต์ แจ๎งเจนจิตต์,2546)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยใดที่สามารถจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อวิเคราะห์และสร๎างสมการจําแนกการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรจาแนก
1.สํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า (7C’s)
-คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ(Consumer Value)
-ต๎นทุน(Cost to Customer)
-ความสะดวก(Convenience)
-ความสบาย(Comfort)
-การติดตํอสื่อสาร(Communication)
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-การดูแลเอาใจใสํ(Caring)
-ความสําเร็จในการตอบสนองความต๎องการ(Completion)
2.การบริหารงานลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM)
-การติดตามลูกค๎า(Customer Prospecting)
-สัมพันธภาพกับลูกค๎า(Relation with Customer)
-การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน(Interactive Management)
-การเข๎ า ใจความคาดหวั ง ของลู ก ค๎ า (Understanding
Customer
Expectations)
-การทําให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล(Personalization)
กลุํมจากการจําแนก
กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ(Modern Trade)
กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม(Traditional Trade)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร (Population) ลูกค๎าที่มาใช๎บริการร๎านวัสดุกํอสร๎าง ในอําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก
กลุ่ ม ตั ว อย่า ง ซึ่ งเป็ น กลุํ มประชากรไมํท ราบจํ า นวนที่แ นํ นนอน ดัง นั้ นขนาดตั ว อยํ า ง
สามารถคํานวณได๎จากสูตร W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคําความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และคํา
ระดับความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา,2549) ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยําง 385 คน
เพื่อทดแทนการสูญหายของกลุํมตัวอยําง จึงเพิ่มขึ้น 15% ดังนั้นกลุํมตัวอยํางทั้งหมดที่มีการเก็บ 442
ตัวอยําง
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎การสุํมตัวอยํางแบบใช๎
ความนําจะเป็น (Probability Sampling) และใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota Sampling)
เพราะลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง สามารถแบํงออกได๎เป็นสองกลุํม คื อ ลูกค๎าที่ซื้อวัสดุกํอสร๎างจากร๎าน
วัสดุกํอสร๎างสมัยใหมํ (Modern Trade) และลูกค๎าที่ซื้อวัสดุกํอสร๎างจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade) ซึ่งจากการสํารวจพบวํา มีร๎านวัสดุกํอสร๎างในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มากกวํา 30 ร๎าน โดยแบํงเป็น กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ จํานวน 221 ตัวอยําง กลุํม
ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม 221 ตัวอยําง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research)และใช๎การเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามปลายปิด
(Close-ended Questionnaire) โดยใช๎มาตรวัดประมาณคํา (Rating Scale) ให๎คะแนนแตํละระดับ
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ตั้งแตํคําคะแนนน๎อยที่สุด คือ 1 ถึงคําคะแนนมากที่สุด คือ 5 โดยผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นผู๎กรอก
ข๎อมูลในแบบสอบถามด๎วยตนเอง สํวนที่ 1 เกี่ยวกับ ข๎อมูลทั่วไปด๎านเพศ อายุ การศึกษา รายได๎ตํอ
เดือน ซึ่งเป็นข๎อมูลพื้นฐาน จํานวน 10 ข๎อ สํวนที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า
(7C’s) จํานวน 25 ข๎อ สํวนที่ 3 ปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ จํานวน 19 ข๎อ
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลตามจํานวนของขนาดตัวอยําง ผู๎วิจัยดําเนินการ
ประมวลผล และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป สถิติการวิเคราะห์ใช๎
สถิติเชิงพรรณนา สถิติพื้นฐานที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลประกอบด๎วยคําร๎อยละ คําแจกแจงความถี่
สํวนที่ 2 ข๎อมูลปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า (7C’s) และข๎อมูลปัจจัยการจัดการ
ลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) นํามาวิเคราะห์คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า (7C’s) และข๎อมูลปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM)
นํามาวิเคราะห์ปัจจัยจําแนกกลุํม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ คือ Discriminant Analysis โดยใช๎วิธี
Enter independent together
ผลการวิจัย
จากการสํารวจการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างของลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทําการให๎แบบสอบถาม จํานวน 442 ตัวอยําง โดยแบํงเป็น 2 กลุํม คือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) จํานวน 221 ตัวอยําง และกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) จํานวน 221 ตัวอยําง
ผลการวิเคราะห์คําสถิติฟังก์ชันการจําแนกประเภท ( Discriminant function ) มี 1
ฟังก์ชันเนื่องจากตัวแปรตามมี 2 กลุํม ผลการวิเคราะห์ให๎ 1 ฟังก์ชัน คํา canonical correlation มี
คํา 0.483 และ Sig.‹.05 คํา wilk’s Lambda เทํากับ 0.766 คํา Chi-squareเทํากับ 115.453
คําเฉลี่ยของตัวแปรอิสระระหวํางกลุํมของตัวแปรตามบางตัวมีความแตกตํางกันอยํางที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 8 ตัว ได๎แกํ C1(คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ), C3(ความสะดวก), C5(การ
ติดตํอสื่อสาร), C6(การดูแลเอาใจใสํ), CRM1(การติดตามลูกค๎า), CRM3(การบริหารการสื่อสาร
ระหวํางกัน), CRM4(การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า), CRM5(การทําให๎เฉพาะเจาะจง)
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสมการจาแนกกลุ่มร้านวัสดุก่อสร้าง
Unstandardized
Function

Standardized
Function

C1 (คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ)

.532

.407

C3 (ความสะดวก)

1.174

.679

C5 (การติดตํอสื่อสาร)

.492

.397

C6 (การดูแลเอาใจใสํ)

-.095

-.066

CRM1 (การติดตามลูกค๎า)

.582

.475

CRM3 (การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน)

-.092

-.061

CRM4 (การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า)

.278

.211

CRM5 (การทําให๎เฉพาะเจาะจง)

.073

.057

(Constant)

-5.974

ตัวแปรอิสระ

คําเฉลี่ยของสมการจําแนกกลุํม (Group Centroid) พบวํา คําเฉลี่ยของตัวแปรรํวมจาก
โมเดลจําแนกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) มีคําเป็นบวก (0.551)
ในขณะที่ คํ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรรํ ว มจากสมการจํ า แนกกลุํ ม ลู ก ค๎ า ร๎ า นวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งแบบดั้ ง เดิ ม
(Traditional Trade) มีคําเป็นลบ (-0.551)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง Modern
Trade หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง Traditional Trade
การเข้าเป็นสมาชิก
Original Modern Trade
Count Traditional Trade
Modern Trade
%
Traditional Trade

Predicted Group Membership
Modern Trade
Traditional Trade
160
61
56
165
72.4
27.6
25.3
74.7

Total
221
221
100
100
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จากสมการจําแนกกลุํมสามารถนําไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกของกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional
Trade) ได๎ถูกต๎องร๎อยละ 73.5
สรุปและอภิปรายผล
จากงานวิจัยพบวําสถิติที่ใช๎ในการประเมินสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) พบวํา
คํา Canonical correlation เทํากับ 0.483 เมื่อนําคํา Canonical correlation มายกกําลังสอง จะ
เป็นคําที่แสดงให๎เห็นวําตัวแปรในสมการจําแนกสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได๎
ร๎อยละ 23.23 Wilk’s Lambda มีคําเทํากับ 0.766 คํา Chi-square เทํากับ 115.543 ซึ่งแสดงวํา
ตัวปัจจัยตัวแปรจําแนกในสมการ มีอํานาจในการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ
(Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได๎อยํางมี
นัยสําคัญ 0.05
ปัจจัยที่สามารถจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือ
กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ Sig‹.05 มี
อยูํ 8 ปัจจัย ได๎แกํ มีปัจจัยจําแนกที่ดีอยูํ 8 ตัวแปร ได๎แกํ C3 (ความสะดวก) รองลงมา CRM1 (การ
ติดตามลูกค๎า) รองลงมา C1 (คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ) รองลงมา C5 (การติดตํอสื่อสาร) รองลงมา
CRM4 (การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า) รองลงมา C6 (การดูแลเอาใจใสํ) รองลงมา CRM3 (การ
บริหารการสื่อสารระหวํางกัน) รองลงมา CRM5 (การทําให๎เฉพาะเจาะจง) สามารถนํามาเขียนสมการ
จําแนกได๎ดังนี้
สมการจําแนกกลุํมในรูปแบบคะแนนดิบ
Y = -5.974+1.174(C3)+0.582(CRM1)+0.532(C1)+0.492(C5)+0.278(CRM4)0.095(C6) -0.092(CRM3) +0.073(CRM5)
สมการจําแนกกลุํมในรูปแบบมาตรฐาน
Zy = 0.697Z(C3)+0.475Z(CRM1)+0.407Z(C1)+0.397Z(C5)+0.211Z(CRM4)0.066Z(C6) -0.061Z(CRM3)+0.057Z(CRM5)
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คําเฉลี่ยของสมการจําแนกกลุํม (Group Centroid) พบวํา คําเฉลี่ยของตัวแปรรํวมจาก
โมเดลจําแนกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) มีคําเป็นบวก (0.551) ดังนั้น
ตัวแปร (C3 )ความสะดวก (CRM1) การติดตามลูกค๎า (C1) คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (C5) การ
ติดตํอสื่อสาร (CRM4) การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า (CRM5) การทําให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล
เป็นตัวแปรที่มีแนวโน๎มจะเป็นลักษณะของกลุํมลูกค๎า Modern Trade ในขณะที่คําเฉลี่ยของตัวแปร
รํวมจากสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้ งเดิม (Traditional Trade) มีคําเป็นลบ (0.551) ดังนั้นตัวแปร (C6)การดูแลเอาใจใสํ (CRM3)การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน เป็นตัวแปร
ที่มีแนวโน๎มจะเป็นลักษณะของกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
จากสมการจําแนกกลุํมสามารถนําไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกของกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) ทํานายได๎อยํางถูกต๎อง คิดเป็นร๎อยละ 72.4 สํวนกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทํานายได๎ถูกต๎อง คิดเป็นร๎อยละ 74.7 เมื่อพิจารณารวม
ทั้งหมด สามารถนําไปคาดคะเนการเป็ นสมาชิกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern
Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได๎ถูกต๎องร๎อยละ 73.5
ผลการศึกษา พบวํา ปัจจัยสําคัญในการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกนํามาอภิปรายผล มีดังนี้
ปั จ จั ย ความสะดวก (Convenience) เป็ นปัจจัยจําแนกที่ถือวําสํ าคั ญที่สุ ด ตํอการ
แบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ ( Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง
แบบ ดั้งเดิม (Traditional Trade) จากสมการก็พบวํา คําสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมี คําทางบวก
เทํากับ (0.697) การที่ปัจจัยด๎านความสะดวกสํงผลในทางบวก เนื่องมาจากในปัจจุบันพฤติกรรม
ผู๎ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงไป ลู ก ค๎ า ต๎ อ งการความสะดวกจากการมี พ นั ก งานให๎
คําแนะนํา มีชํองทางการให๎บริการสินค๎าสะดวกจอดรถงําย ร๎านค๎าตั้งใกล๎แหลํงชุมชน ซึ่ง ร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) นั้นสํวนใหญํมีลานจอดรถขนาดใหญํ จอดรถงํายและสะดวก
ร๎านค๎าตั้งใกล๎แหลํ งชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของอดุล ย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล
(2545) เรื่องตัวแปรที่กระทบตํอกระบวนการพฤติกรรมผู๎บริโภค กลําววํา อิทธิพลจากห๎างร๎าน เชํน
หากลูกค๎าที่ให๎ความสําคัญในเรื่องความสะดวกเชํนมีที่ จอดรถ มีพนักงานให๎ คําแนะนํา ลูกค๎าก็มี
แนวโน๎มที่จะเป็นกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ Modern Trade ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
ฉัตรแก๎ว ชิมะบุตร (2558) ทําการสํารวจกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎ซื้อสินค๎าวัสดุกํอสร๎างในร๎านวัสดุกํอสร๎าง
แบบสมัยใหมํและแบบดั้งเดิม พบวําร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํความได๎เปรียบ มีทําเลที่ตั้งใกล๎
กับแหลํงชุมชน ที่จอดรถสะดวก สํวนร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม สํวนใหญํเป็นตึกแถว ทําเลที่ตั้ง
อยูํใกล๎แหลํงชุมชน ทําให๎เกิดปัญหาที่จอดรถไมํเพียงพอ
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ปัจจัยการติดตามลูกค๎า (Customer Prospecting) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญ รองลงมา
ตํอการแบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) จากสมการก็พบวํา คําสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคํา
ทางบวก เทํากับ (0.475) การที่ปัจจัยการติดตามลูกค๎า (Customer Prospecting) สํงผลในทางบวก
เนื่องมาจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) ได๎นําระบบการขายสินค๎าที่มีมาตรฐาน
มีพนักงานเก็บเงินและใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข๎อมูลการค๎า มี ระบบสมาชิก และสามารถ
มีสํวนลดให๎สมาชิก มีการเก็บข๎อมูลชื่อลูกค๎า มีการแจ๎งโปรโมชั่นสําหรับสมาชิก ยํอมสํงผลให๎ลูกค๎านั้น
กลับมาใช๎บริการซ้ํา ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ สุดาพร กุณฑลบุตร (2552) ได๎กลําววํา การตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยํอมสํงผลถึงการเปลี่ยนแปลงของคูํแขํง ลูกค๎า และแนวโน๎มในอนาคตซึ่ง
ต๎องคอยติดตามลูกค๎าเพื่อให๎สถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันและสามารถแขํงขันได๎ สอดคล๎องกับ
งานวิจั ยของ ชัย วัฒ น์ ขัน ตี (2554) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัส ดุกํอสร๎างและปัจจัยที่มี
ความสําคัญตํอการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างของผู๎บริโภค ด๎านปัจจัยด๎านกระบวนการบริการ พบวํากลุํม
ตัวอยํางให๎ความสําคัญ อยูํในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด๎านที่ให๎ความสําคัญอยูํในระดับมากที่สุดคือ
ร๎านค๎ามีระบบการขายหน๎าร๎านที่ทันสมัย มีระบบสมาชิก สามารถเก็บข๎อมูลการซื้อขาย แจ๎งสํวนลด
พิเศษของลูกค๎า มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผังภายในร๎านตลอดเวลา พนักงาน ทุกคนให๎บริการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีรูปแบบภายในร๎านมีความทันสมัย โดดเดํนเรียงตามลําดับ
ปัจจัยคุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (Consumer Vale) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญรองลงมาตํอ
การแบํงกลุํม ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) จากสมการพบวํา คําสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางบวก
เทํากับ (0.407) การที่ปัจจัยคุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (Consumer Vale) สํงผลในทางบวก เนื่องจาก
ปัจจุบัน ลูกค๎าจะเลือกซื้ออะไรกับใครนั้น สิ่งที่ลูกค๎าใช๎พิจารณาเป็นหลักคือ คุณคําหรือประโยชน์
ตํางๆ ที่ลูกค๎าจะได๎รับ สามารถตอบสนองตํอความต๎องการได๎อยํางตรงจุด ร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎างแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) มีรูปแบบทางการตลาดมากมาย เชํน การมีโบว์ชัว ร์แจกโดยมี
รายละเอียดสินค๎าตํางๆ ที่ ลดราคา เพื่อให๎ลูกค๎าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค๎าสินค๎าและชนิดของ
สินค๎ากํอนการซื้อ ซึ่งสอดคล๎องกับ แนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ที่กลําวถึงพฤติกรรมผู๎บริโภควํา จะทําการค๎นหาซื้อ การ
ประเมิน การใช๎และการบริการ เพราะผู๎บริโภคจะคาดวําสินค๎าหรือบริการนั้ นจะตอบสนองความ
ต๎องการของเขาเองได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธรรศชนน วิตตานนท์ (2545) ได๎ทําการศึกษาความ
พึงพอใจของผู๎บริโภค ตํอการใช๎บริการศูนย์ค๎าปลีกวัสดุกํอสร๎างครบวงจร รูปแบบห๎างสรรพสินค๎า
กรณี โ ฮมโปรพบวํ า ผู๎ บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจ มี ค วามพึ ง พอใจด๎ า นสิ น ค๎ า มากที่ สุ ด ด๎ า นความ
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หลากหลายของสินค๎าที่มีจําหนําย รองลงมาราคาสินค๎า รองลงมาด๎านสถานที่ และด๎านสํงเสริมการ
ขายตามลําดับ
ปัจจัยการติดตํอสื่อสาร (Communication) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญรองลงมาตํอการ
แบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) จากสมการพบวํา คําสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางบวก เทํากับ
(0.397) การที่ปัจจัยการติดตํอสื่อสาร (Communication) สํงผลในทางบวก เนื่องจากร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) เป็นธุรกิจที่มีสาขากระจายอยูํทั่วประเทศ ทําให๎งบโฆษณา
ประชาสั มพั น ธ์มี มูล คํา มาก ทํ าให๎ ส ามารถทํ าการติด ตํ อสื่ อสารกั บลู กค๎ าได๎ ห ลายชํอ งทาง มีก าร
ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตํางๆ การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของลูกค๎า ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กลําววํา ลักษณะของการตลาดที่ดีนั้นจะให๎ความสําคัญกับผู๎บริโภคและจะใช๎
ข๎อมูลขําวสาร เกี่ยวกับผู๎บริโภคเป็นปัจจัยสําคัญในทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาดทั้งหลายการ
จัดจําหนําย การตั้งราคา การบรรจุหีบหํอ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะต๎องสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ รัฐ พล สันสนและเยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) ได๎
ทําการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของค๎าปลีกวัสดุกํอสร๎างใน
ไทยพบวํากลยุทธ์การตลาดที่สําคัญที่สุดของธุรกิจค๎าปลีกแบบดั้งเดิม คือกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ปัจจัยการเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding Customer Expectation)เป็น
ปัจจัยจําแนกที่สําคัญรองลงมาตํอการแบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade)
หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม Traditional Trade สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคํา
ทางบวก เทํากับ (0.211) การที่ปัจจัยการเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding Customer
Expectation) สํงผลในทางบวก เนื่องจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) มีการ
จัดเตรียมสินค๎าพิเศษให๎กับสมาชิกและบริการที่ดีที่สุดเพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ จัดกิจกรรม
ทางการตลาดอยํางตํอเนื่ อง มีผลทําให๎ลูกค๎ามีความคาดหวังวํา เมื่อซื้อสินค๎าร๎านนี้จะได๎รับสํวนลด
หรือบริการที่ดีแกํตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) กลําววําลูกค๎าจะกําหนด
ความคาดหวังในคุณคําและการดําเนินการเพื่อให๎ได๎มาซึ่งความคาดหวังนั้น ดังนั้นธุรกิจทั้งหลายจะมี
ผลกระทบตํอความพึงพอใจกับลูกค๎าและการกลับมาซื้อซ้ําไมํมาก็น๎อย ซึ่งหากสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของกาญจนา โพนโต (2557)
ทําการศึกษา ปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ลูกค๎าวัสดุกํอสร๎าง
สมัยใหมํ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากในด๎านการเข๎าใจความคาดหวังของ
ลู ก ค๎ า สั ม พั น ธภาพกั บ ลู ก ค๎ า การติ ด ตามลู ก ค๎ า การบริ ห ารการสื่ อ สารระหวํ า งกั น การให๎
เฉพาะเจาะจง ตามลําดับ หากลูกค๎าให๎ความสําคัญในปัจจัยด๎านนี้มาก ลูกค๎าก็มีแนวโน๎มที่จะเป็นกลุํม
ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ Modern Trade
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ปัจจัยด๎านการดูแลเอาใจใสํ (Caring)
เป็นปัจจัยจําแนกที่ สําคัญรองลงมา ตํอการ
แบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางลบ เทํากับ (-0.066) การดูแลเอา
ใจใสํใจ (Caring) สํงผลในทางลบ เนื่องจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ลูกค๎า
ของร๎านมีปริมาณที่ไมํมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade)
ทําให๎ร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มีการบริการที่เป็นกันเอง สามารถให๎
คําแนะนํากับลูกค๎าในสินค๎านั้นๆได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากสินค๎าจากร๎านวัสดุกํอสร๎างมีปริมาณและยี่ห๎อ
ที่ไมํหลากหลายเมื่อเทียบกับร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) จึงทําให๎สามารถดู
รายละเอียดในด๎านสินค๎าได๎อยํางถูกต๎อง เพราะร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิมสํวนใหญํเจ๎าของร๎านเป็น
คนดูรายละเอียดของการนําสินค๎าเข๎ามาขาย ซึ่งสอดคล๎องกับ กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์
(2541) ได๎กลําววํา ลูกค๎าที่มาใช๎บริการสิ่งที่ต๎องการเป็นพิเศษจากผู๎ให๎บริการ คือ การดูแลเอาใจใสํ
เป็นอยํางดี เชํน ลูกค๎ามาติดตํอขอให๎บริการ ติดตํอสอบถาม หรือแจ๎งข๎อร๎องเรียน ควรให๎ คําแนะนําที่
ดีแกํลูกค๎า จากการวิจัย พบวํา พนักงานร๎านมีความเป็นกันเองกับลูกค๎า สามารถร๎องเรียนได๎โดยตรง
มีคําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับลูกค๎า ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให๎ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ ขันตี (2554) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างและ
ปัจจัยที่มีความสําคัญตํอการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างของผู๎บริโภค พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญมาก
ที่สุดคือ พนักงานขายสามารถให๎ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าได๎เป็นอยํางดี สามารถคํานวณปริมาณการใช๎
สินค๎าให๎ลูกค๎าได๎ พนักงานสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี
ปัจจัยการสื่อสารระหวํางกัน (Interactive Management) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญ
รองลงมาตํอกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคํ าทางลบ มีคําเทํากับ (0.061) การสื่อสารระหวํางกัน (Interactive Management) สํงผลในทางลบ เนื่องจากร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) การบริการของร๎านมีความเป็นกันเองระหวํางลูกค๎า และมี
ระบบการขายที่ไมํซ้ําซ๎อน ลูกค๎าสามารถบอกความพอใจ ความไมํพอใจ หรือความต๎องการใช๎สินค๎าที่
ตรงตามความต๎องการกับเจ๎าของร๎านได๎โดยตรง ซึ่งทําให๎ร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional
Trade) สามารถตอบสนอง และสามารถยืดหยุํนปรับสภาพให๎สามารถตอบสนองกับความต๎องการ
และพฤติกรรมของลูกค๎าได๎อยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของกุ ณฑลี รื่นรมย์ และคณะ (2547)
กลําววําการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค๎า ความต๎องการและพฤติกรรมของลูกค๎าในทุกด๎าน จากการ
มีปฎิสัมพันธ์กับลูกค๎า ทําให๎สามารถทราบถึงข๎อมูลและนําแหลํงข๎อมูลนั้นมาพัฒนาสินค๎าและบริการ
ให๎ เหมาะสมกับ ลู กค๎าแตํล ะรายหรือแตํล ะกลุํ มเพื่อสนองความต๎องการของลูกค๎า สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของอารีรัตน์ สุขพิริยกุล (2556) ทําการศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สําคัญในการ
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ซื้อสินค๎าวัสดุกํอสร๎างของร๎านค๎าปลีกจากร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎างในจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา ด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนําย อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.70 และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ที่สําคัญที่สุดคือ ลูกค๎าสามารถสั่งซื้อสินค๎าทางโทรศัพท์ มีกระบวนการขั้นตอนที่ไมํซับซ๎อนไมํ
ยุํงยากในการซื้อสินค๎าหรือติดตํอ
ปั จ จั ย ด๎า นการทํา ให๎ เฉพาะเจาะจง (Personalization) เป็น ปัจ จัยจํ าแนกที่สํ าคั ญ
รองลงมาการแบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางบวก เทํากับ (0.057)
การทําให๎เฉพาะเจาะจง (Personalization) สํงผลในทางบวก เนื่องจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) ทางร๎านมีการจัดทําสินค๎าและบริการพิเศษไว๎ให๎ลูกค๎าพิเศษ ที่มียอดการ
สั่งซื้อตามเกณฑ์ ที่ร๎านค๎ากําหนดไว๎มีของขวัญมอบให๎ตามมูลคําของยอดที่กําหนดซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจั ยของ ชัย วัฒ น์ ขัน ตี (2554) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัส ดุกํอสร๎างและปัจจัยที่มี
ความสําคัญตํอการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างของผู๎บริโภค ในเรื่องปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวํา
กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญมากที่สุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค๎าหลายรูปแบบให๎ได๎รับ
ข๎อมูลตํางๆ อยํางสม่ําเสมอ และให๎ความสําคัญอยูํในระดับมาก คือ มีกิ จกรรมพิเศษ เชํน การจัด
รายการลดแลกแจก แถม เป็นต๎น ชื่อเสียงของร๎านค๎าเป็นที่รู๎จักมีบริการ เสริม เชํน ที่นั่งรับรองลูกค๎า
น้ําดื่ม เป็นต๎น และมีบริการให๎คําปรึกษา
ซึ่งจากงานวิจัยพบวํา ปัจจัยสัมพันธ์ภาพกับลูกค๎า (Relations with Customer) ต๎นทุน
ของลูกค๎า (Cost to customer) ความสบาย (Comfort) ความสําเร็จในการตอบสนองความ
ต๎องการ (Completion) ปัจจัยทั้ง 4 ตัว เป็นปัจจัยที่คําเฉลี่ยของกลุํมทั้ง 2 กลุํม ไมํแตกตํางกัน ซึ่ง
เป็นปัจจัยทีไมํสามารถจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างจากร๎านวัสดุกํอสร๎าง ในอําเภอเมืองจังหวั ด
พิษณุโลก เนื่องจากในเรื่องปัจจัยสัมพันธ์ภาพกับลูกค๎า (Relations with Customer) เป็นเรื่องของ
การสํงเสริมการริเริ่มความเป็นมิตรกับลูกค๎า เพื่อให๎รู๎สึกเป็นคนสําคัญ ซึ่งที่เห็นในปัจจุบันร๎านวัสดุ
กํอสร๎างทั้งแบบสมัยใหมํและแบบดั้งเดิม ก็มีการบริการที่เป็นมิตรของพนักงานที่พร๎อมที่ให๎บริการซึ่ง
ปัจจุบันร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ก็มีการสร๎างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค๎า
เพราะตลาดวัสดุกํอสร๎างในจังหวัดพิษณุโลกมีการแขํงขันกันคํอนข๎างสูง สํวนปัจจัยด๎านต๎นทุนของ
ลูกค๎า (Cost to customer) เป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค๎าที่มีความเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปร๎านค๎า
วัสดุกํอสร๎างนี้ สินค๎าที่ทําการจําหนําย มีลักษณะที่ใกล๎เคียงกัน หรือชนิดเดียวกัน ซึ่งราคาขายสินค๎า
โดยทั่วไป เป็นราคาที่ถูกกําหนดตามกลไกลทั่วไปตามท๎องตลาด ทําให๎ราคาสินค๎าไมํแตกตํางกันมาก
นัก เพราะร๎านค๎าตั้ง อยูํในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งลูกค๎าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค๎าได๎
สํวนปัจจัยความสบาย (Comfort) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ร๎านค๎ามีความสะอาดสบายตา ซึ่งร๎านค๎าวัสดุ
แบบสมัยใหมํ (Modern Trade) โดยปกติมีการออกรูปแบบการจัดวางร๎านที่ชัดเจน เป็นเป็นระเบียบ
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มี ก ารเรี ย งสิ น ค๎ า ตามประเภทและหมวดหมูํ สะอาดตา สํ ว นร๎ า นวั ส ดุ กํ อ สร๎ า งแบบดั้ ง เดิ ม
(Traditional Trade) ในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบันเริ่มมีการปรับปรุงร๎านและมี
การจัดวางร๎านที่เป็นหมวดหมูํของสินค๎ามากขึ้น สํวนปัจจัยความสําเร็จในการตอบสนอง
ความความต๎องการ(Completion) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการของพนักงานมีความรวดเร็ว และมี
การบริการอยํางถูกต๎อง ซึ่งร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) และร๎านวัสดุกํอสร๎าง
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มีพนักงานประจําร๎าน เพื่อบริการลูกค๎าทั้งมีการบริการสํ ง
สินค๎า และพนักงานขายหน๎าร๎าน ซึ่งปัจจัยที่กลําวมา มีผลทําให๎ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างของทั้งสองกลุํม
ไมํมีความแตกตํางกันในเชิงสถิติ
ข้อเสนอแนะ
กลุํมร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade)
จากการศึกษาและสํารวจกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบวํา ปัจจัยที่สํงผล
ตํอกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) เรียงลําดับตามความสําคัญ คือ
ปัจจัยความสะดวก (Convenience) ปัจจัยการติดตามลูกค๎า (Customer Prospecting) ปัจจัย
คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (Consumer Vale) ปัจจัยการติดตํอสื่อสาร (Communication) ปัจจัยการ
เข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding Customer Expectation) และปัจจัยด๎านการทําให๎
เฉพาะเจาะจง (Personalization) ซึ่งมีปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัย มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุ
กํอสร๎างจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) ปัจจัยที่สําคัญที่สุดของกลุํม คือ
ปัจจัยความสะดวก (Convenience) ทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถเน๎นการพัฒนาไปในเรื่องความ
สะดวกของลูกค๎า เชํน การมีพนักงานให๎คําปรึกษากับลูกค๎าแนะนําการใช๎กับลูกค๎า มีที่จอดรถที่
เพียงพอ และเน๎นทําเลที่ตั้งใกล๎กับแหลํงชุมชน เพื่อสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในกลุํม
ของตนเอง สํวนปัจจัยอื่นที่รองลงมา เชํน มีพนักงานไว๎คอยชํวยเหลือเมื่อลูกค๎ามีปัญหา มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค๎าจะได๎รับอยํางชัดเจนในการซื้อสินค๎า มีการจัดกลุํมลูกค๎าตาม
ระยะเวลาการใช๎บริการเพื่อมอบสิทธิ์พิเศษแกํลูกค๎า ซึ่งสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํม
ลูกค๎าของตนเองได๎
กลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
จากการศึกษาและสํารวจกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเมืองจังหวัดพิษณุโลก พบวํา
ปัจจัยที่สํงผลตํอกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เรียงลําดับเรียงลําดับ
ตามความสําคัญ ปัจจัยด๎านการดูแลเอาใจใสํ (Caring) ปัจจัยการสื่อสารระหวํางกัน (Interactive
Management) ซึ่งมีปัจจัยทั้งหมด 2 ปัจจัย มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างจากร๎าน และ
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ปัจจัยที่สําคัญที่สุดของกลุํม คือ ปัจจัยด๎านการดูแลเอาใจใสํ (Caring) เชํน อบรมพนักงานให๎มีมนุษย
สัมพันธ์และเน๎นการบริการลูกค๎าเป็นหลัก มีคําแนะนําลูกค๎าที่ดีเป็นประโยชน์ตํอการตัดสินใจของ
ลูกค๎า มีการสอบถามคุณภาพการใช๎งานของสินค๎า สํวนปัจจัยอื่นที่รองลงมา ปัจจัยการสื่อสารระหวําง
กัน (Interactive Management) เชํน การนําข๎อมูลที่สอบถามลูกค๎ามาปรับปรุงเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎า มีชํองทางการติดตํอกับลูกค๎าไว๎หลายชํองทางเพื่อติดตํอสื่อสารกับร๎าน มีข๎อมูลที่
ถูกต๎องชัดเจนแกํลูกค๎าที่ใช๎บริการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมลูกค๎าของตนเองได๎
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.จากการวิจัยครั้งนี้ พบวํา ควรเพิ่มปัจจัยจําแนกตัวอื่น เชํน ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) เพื่อจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างได๎แมํนยํามากขึ้น
2.การศึกษาครั้งตํอไปสามารถเพิ่มกลุํมจากการจําแนกเพิ่มลงไป เพราะทั้งสองกลุํมที่
ทําการศึกษาสามารถแยกกลุํมได๎ เพื่อให๎มีรายละเอียดมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาข๎อกําหนด ระเบียบในการสํงออกพืชไปยังสหภาพยุโรป และการ
จั ดสรรพื้น ที่เพาะปลู กให๎ แกํเ กษตรกร ในกลุํ มเกษตรกรนาหมอน อ.ไทรน๎อย จ.นนทบุรี เพื่อให๎
ผลตอบแทนสูงสุดโดยวิธีโปรแกรมเชิงเส๎น โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อกําไรสูงสุด ภายใต๎ข๎อจํากัด ด๎าน
ปริมาณคําสั่งซื้อ และที่ดินของเกษตรกรที่มีอยูํอยํางจํากัด รวมถึงผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํของเกษตรกรแตํ
ละรายในแตํละปีที่แตกตํางกัน เนื่ องจากพืชสวนเพื่อการสํงออกไมํสามารถ ปลูกชนิดเดิมซ้ําเป็น
เวลานานเนื่องจาก จะทําให๎ผลผลิตลดลง ทําให๎การผลิตต๎องมีการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนพืช เพื่อให๎ได๎
ผลผลิตตามมาตรฐาน ทําให๎เกษตรกรแตํละรายมีผลผลิตพืชที่แตกตํางการศึกษาออกเป็น 3 กรณี คือ
กรณี ที่ 1 กรณีก ารสั่ งซื้ อและการผลิ ตปกติ กรณีที่ 2 การจําลองการเพิ่ มคํ าสั่ ง ซื้อ ของลู ก ค๎า โดย
กําหนดคําคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นที่ร๎อยละ 10 และ เลือกผลิตที่ไมํน๎อยกวําการผลิตของกรณีที่ 1 เพื่อให๎การ
จัดสรรพื้นที่เพาะปลูก ภายใต๎คําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นไมํกระทบกับเกษตรกรรายเดิมที่วางแผนการผลิตแล๎ว
กรณีที่ 3 ศึกษาในกรณีที่ จําลองให๎เกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต ให๎มากขึ้น หรือ
น๎อยลง ระบบยังคงจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาพบวํา โปรแกรมเชิงเส๎น
สามารถจัดสรรพื้นที่ให๎เกษตรกรทุกรายสามารถผลิตได๎ที่กําไรสูงสุด ของทั้งสามกรณี และเกษตรกร
รายยํอยสามารถวางแผนการเพาะปลูกได๎พร๎อม กับเกษตรกรรายใหญํ อยํางสมเหตุสมผล ซึ่ง แนวทาง
การแก๎ไขปั ญหานี้ สามารถนํ าไปประยุกต์ใช๎ได๎จริง โดยใช๎เวลาในการแก๎ไขปัญหาเชิงเส๎ นสําหรับ
เกษตรกรจํานวน 14 ราย ด๎วย Microsoft Excel Solver ด๎วยเวลา 0.2 วินาที
คาสาคัญ: การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก โปรแกรมเชิงเส๎น พืชสํงออกสหภาพยุโรป
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Abstract
This research needs to study the requirements regulation on the export of
plants to the European Union and the allocation of farmland to farmers of
Namonfarmers in Sainoi district, Nonthaburi Province for to maximize returns by
linear programming. The purpose is to maximize profits under restrictions order
quantity and the land of farmers is limited. Including the average yield per farm of
individual farmers of different crops. Since the export of crops is very limited, the use
of chemicals can’t not be planted again. This will reduce the yield per acre. The
production must be rotation to get the standard output. The ability and expertise in
crop cultivation and soil characteristics of different farmers. Each farmer has different
crops per plant. The study is divided into 3 cases as follow: Case 1: Case Order and
Normal Production Case 2: Minimum Order and the highest order that farmers
receive by ordering a maximum increase of 10 percent, the trial case of Case 1 was
used. If production is selected, it must be produced at least in the first case. Under
the increased order does not affect the original farmer who planned the production.
Case 3: Some farmers have changed their production area by adding the same as in
case 2 to ensure when to modify order side and production area linear programming
can help to precisely allocate production. The results of the linear program can
allocate space for all farmers to produce at maximum profit. Of all three cases and
small farmers can plan their crops with big farmers reasonably and solutions can be
applied. It takes 0.2 seconds by Microsoft Excel Solver
Keywords: Area Allocation, Linear Programing, EL Crop
1. บทนา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรมที่ มี ภ าคการเกษตรอยูํ ถึ ง ร๎ อ ยละ 38.48 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2552) ที่ยังต๎องได๎รับความดูแล
ชํวยเหลือจากภาครัฐตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาตํางๆมากมาย ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ควบคุมไมํได๎จากปัจจัยภายนอก เชํน ปัญหาอุทกภัย ภัยแล๎ง โรคระบาด ราคาผลผลิตตกต่ํา
อยํางเฉียบพลัน โดยไมํมีการตั้งตัว และปัญหาจากปัจจัยภายใน เชํน ปัญหาด๎านการวางแผนการ
จัดการการผลิตทั้งระบบ การควบคุมต๎นทุนการผลิต เป็นต๎น จากปัญหาตํางๆนั้น เกษตรกรที่ได๎รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวในประเทศไทย ซึ่งมีสัดสํวนมากที่สุดของเกษตรกรทั้งหมด
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ทําให๎เกษตรกรขาดทุนจากการทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว การทํานาโดยปกตอจะมีรายได๎ 1 ถึง 2
ครั้งตํอปี และหากประสบปัญหาที่สํงผลกระทบทําให๎ผลผลิตเสียหาย ในปีนั้นๆจะสํงผลตํอคําใช๎จําย
ในครัวเรือนที่เกิดขึ้น เนื่องจากความจําเป็นใช๎เงินในภาคครัวเรือน ต๎องใช๎เพื่อบริโภคและอุปโภคทุก
วัน สํงผลให๎เกิดหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนอกระบบ และในระบบ
จากผลกระทบดังกลําวในปี 2559 จะเห็นวําภาครัฐบาลได๎มีนโยบายตํางๆ เข๎ามาเพื่อ
ชํวยเหลือและแก๎ปัญหาให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต จากการทํานาเพื่อปลูกพืชอยํา งอื่นทดแทน
เชํน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข๎าวไมํเหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ไมํวําจะเป็น การ
ประมง การปลู กผั ก เลี้ ย งเป็ ด เลี้ ยงไกํ โครงการสนับ สนุนให๎ ปลู กข๎าวโพด โครงการให๎ สิ นเชื่ อ
ดอกเบี้ยต่ําในโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เป็นต๎น แตํโครงการตํางๆนั้น ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ใน
ทุ ก พื้ น ที่ ใ นประเทศไทย เนื่ อ งจากในแตํ ล ะพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ และความชํ า นาญ ความรู๎
ความสามารถ ที่ตํางกัน อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู๎ความเข๎าใจเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิต ทําให๎
ไมํกล๎าตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตจากข๎าวสูํการผลิตรูปแบบอื่นๆ โครงการตํางๆ ต๎องอาศัย
ความรํวมมือจากหลายฝ่ายเพื่อทําความเข๎าใจกับเกษตรกร อีกทั้งบุคคลกรในภาครัฐยังมีไมํเพียง
พอที่จะเข๎าถึงเกษตรกรทุกรายได๎ สํงผลให๎โครงการตํางๆของภาครัฐไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร
และบางโครงการ ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเชิงปฏิบัติได๎ เพราะเกษตรกรไมํมีความรู๎ความเข๎าใจใน
โครงการตํางๆ รวมถึงโครงการปลูกพืชสํงออกในปี 2554 ที่รัฐบาลพยายามสํงเสริมตั้งแตํนั้นมา ซึ่งไมํ
ประสบความสําเร็จมากนัก เนื่องจากปัจจัยข๎างต๎น แตํกลุํมเกษตรกรนาหมอน อ.ไทรน๎อย จ.นนทบุรี
เป็นกลุํมที่มีความตั้งใจและพยายามผลักดันให๎เ กษตรกรในชุมชน ปรับเปลี่ยนการผลิตจากการทํานา
เป็นการปลูกผักแทน ในปัจจุบันกลุํมเกษตรกรไมํสามารถจัดสรรปัจจัยการผลิตได๎อยํางสมเหตุสมผล
เกษตรกรอยากปลูกพืชที่ราคาดี กําไรดี สามารถเก็บเกี่ยวได๎เร็ว โดยที่ไมํสอบถามความต๎องการซื้อที่มี
ทําให๎หากเกินความต๎องการซื้อนั้น เกษตรกรต๎องนําไปขายที่อื่นซึ่งมีราคาถูกกวํา อีกทั้งเกษตรกรราย
ใหญํยังเป็นผู๎มีอํานาจตํอรองในการสํงสินค๎า และเลือกผลิตสินค๎ามากกวําเกษตรกรรายยํอย ทําให๎ใน
ด๎านชุมชน ไมํสามารถรํวมมือเพื่อพัฒนาชุมชนให๎สามารถดํารงอยูํได๎
ดังนั้น จึงมีการศึกษาถึง กฎระเบียบการสํงออกพื ชไปยังสหภาพยุโรป และการจัดสรร
พื้นที่เพาะปลู กเพื่อผลตอบแทนสู งสุดให๎แกํเกษตรกร เพื่อให๎กลุํมเกษตรกรนาหมอน ซึ่งมีห น๎าที่
สํงเสริมการปลูกให๎แกํเกษตรกร และดูแลกระบวนการผลิต รวมถึงการรับซื้อนั้น สามารถจัดสรรพื้นที่
เพาะปลูกให๎เหมาะสมแกํเกษตรกร เพื่อให๎เกษตรกรได๎ ผลตอบแทนสูงสุด สามารถเพิ่มการผลิต และ
เพิ่มคําสั่งซื้อ ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงมอบเข๎าสูํตลาดสํงออกในสหภาพยุโรป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข๎อกําหนด และกฎระเบียบของการปลูกผักสํงออกในตลาดสหภาพยุโรป
2. เพื่อจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชผักของแตํละชนิดเพื่อผลตอบแทนสูงสุด
3. การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาข๎อกําหนดและระเบียบการสํงออกพืชไปยังสหภาพยุโรปนั้น เสริมสุข สลักเพ็ชร์
และคณะ ได๎ทําการรวบรวมข๎อมูลการจัดการผักผลไม๎สํงออกไปสหภาพยุโรป โดยเป็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติการสํงออก และการตรวจสอบย๎อนกลับจากสหภาพยุโรป และปัญหาในการสํงออกที่เกษตรกร
ไมํผลิตตามเงื่อนไข และ สิรินาฎ พรศิริประทาน (2555) ศึกษา “การสํงออกผักและผลไม๎สดไทยไป
สหภาพยุโรป” ผักและผลไม๎เป็นพืชที่สร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรผู๎เพาะปลูก และผู๎สํงออกได๎สูง
ถึงแม๎วําผักและผลไมํสดของไทยมีมูลคําการสํงออกมากเมื่อเทียบกับสินค๎าอุตสาหกรรมในแตํละปี แตํ
พบปัญหา ในกระบวนการผลิตและการสํงออก ทั้งปัญหาสินค๎าไมํได๎คุณภาพตามมาตรฐาน การกีดกัน
ทางการค๎า ปัญหาด๎านสุขอนามัย ปัญหาการแขํงขัน และปัญหาการขนสํงเป็นต๎น โดยมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. (2552). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกําหนดพืชเป็นพืช
ควบคุมเฉพาะ เป็นประกาศเพื่อควบคุมพืชสํงออก
การโปรแกรมเชิงเส๎นสามารถนํามาใช๎ในการวางแผนการผลิตอยํางแพรํหลาย Hayer,J
(1972) วิเคราะห์ผลผลิตฟาร์มของชาวนาภายใต๎สถานการณ์ของความไมํแนํนอน ซึ่งแบํงสภาวะทาง
ธรรมชาติออกเป็น 2 สภาวะคือ ภาวะธรรมชาติที่ดี และภาวะธรรมชาติที่เลว และทําการแก๎ปัญหา
โดยวิธี Linear Programming ข๎อมูลจากการวิเคราะห์ภายใต๎ภาวะธรรมชาติที่ 1 และ 2 ข๎อมูล
ตรงกันกับความเป็นจริงมากกวําการวิเคราะห์โดยใช๎คําเฉลี่ยเพียงคําเดียว N.A.Sofi , Aquil (2015)
ศึก ษาเรื่ อง การตั ดสิ น ใจทางการเกษตร โดยวิ ธีโ ปรแกรมเชิ งเส๎ น โปรแกรมเชิง เส๎ นเป็ นวิ ธี ที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร สามารถใช๎การวางแผนการผลิตของพืชภาคการเกษตรได๎ โดย
การศึ กษานี้ ใช๎ เทคนิ ค โปรแกรมเชิงเส๎ น เพื่อ จัดสรรการปลู กพืช 5 ชนิ ด และมีท รัพยากรที่เป็ น
ข๎อจํากัดคือ ที่ดิน,ทุน,แรงงาน โดยใช๎วิธี Simplex ในการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยได๎ผลคือ วิธีโปรแกรม
เชิงเส๎นนั้นสามารถใช๎จัดสรรพื้นที่เพื่อผลิตสินค๎าทางการเกษตรได๎ Anjeli Garg (2015) ศึกษาเรื่อง
“Optimization under uncertainty in Agricultural production planning” เป็นการศึกษา
โมเดลในการตัดสินใจ การวางแผนการผลิตพืช ภายใต๎ความไมํแนํนอน เนื่องจากการผลิตผัก มีต๎นทุน
สูง และมีความเสี่ยง ด๎านความผันผวนของราคา ศึกษาโดยวิธี Fuzzy Multiobjective linear
programming (FMOLP) เป็นโมเดลในการศึกษาสําหรับการวางแผน เพื่อให๎ได๎กําไรสูงสุดได๎ และพล
กฤช ตันติญานุกูล (2555) ศึกษาเรื่อง “การวางแผนการผลิตทางการเกษตรโดยใช๎แบบจําลอง
โปรแกรมเชิงเส๎น ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อวิเคราะห์ห า
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แผนการผลิตที่เหมาะสมและยั่งยืน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต๎ข๎อจํากัดด๎านปัจจัยการผลิต ได๎แกํ ที่ดิน ทุน แรงงาน และน้ํา โดยเน๎นกิจกรรมการ
ผลิตพืชล๎มลุกที่มีอายุการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวไมํเกิน 1 ปี โดยใช๎วิธี Linear Programming
เพื่ อ หากํ า ไรสู ง สุ ด หรื อ ผลรวมของรายได๎ เ หนื อ ต๎ น ทุ น เงิ น สดที่ ไ ด๎ จ ากกิ จ กรรมตํ า งๆ โดยแบํ ง
แบบจําลองออกเป็น 5 แบบจําลองตามจํานวนแรงงานที่มีในครอบครัว พบวํา การวางแผนการผลิต
โดยใช๎วิธี Linear Programming สํงผลให๎รายได๎สุทธิเหนือต๎นทุนเงินสูงกวําการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่ง
รัฐบาลควรสํงเสริมให๎เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆได๎นําไปประยุกต์ใช๎
4 .วิธีดาเนินการวิจัย
ในสํ ว นของวิ ธี ดํ า เนิ น งานวิ จั ย ผู๎ วิ จั ย เริ่ ม จากการศึ ก ษาขั้ น ตอนการทํ า งานของกลุํ ม
เกษตรกรตัวอยําง เพื่อศึกษาวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับกฎระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆในการสํงออก
ผักสดไปยังสหภาพยุโรป รวมถึง ศึกษาจากข๎อมูลบทความ วารสารทางวิชาการตําง ของกระทรวง
เกษตร และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการศึกษาปัญหาการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกของกลุํมเกษตรกร
และการแก๎ปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตํางๆที่คาดไมํถึง เพื่อสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ทดลองแก๎ปัญหาโดยใช๎แบบจําลองที่สร๎างขึ้น โดยวิธีโปรแกรมเชิงเส๎น โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประชากรในรูปแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นกลุํมตัวอยํางของกลุํมเกษตรกร
กลุํมเกษตรกรนาหมอน อ.ไทรน๎ อย จ.นนทบุรี ผู๎สํงออกผักไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากเป็นกลุํ ม
เกษตรกรที่มีการรวมตัวในรูปแบบอยํางเป็นทางการ และมีการจัดการกลุํมที่ชัดเจน
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลตอบแทนสู งสุด ด๎วยเครื่องมือ
โปรแกรมเชิงเส๎น (Linear Programming) ภายใต๎ข๎อจํากัด และเงื่อนไขตํางๆ ของทรัพยากร และ
ความต๎องการ ที่มีอยูํ อยํ างจํ า กัด รวมถึงวัตถุประสงค์คือกําไรสู งสุ ด มาเขียนในรูปสมการ หรือ
อสมการ แล๎วนําตัวแบบที่ได๎ไปแก๎ปัญหาด๎วยวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด ที่สอดคล๎อง
กับสมการ หรืออสมการข๎างต๎น มีขั้นตอนดังนี้
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4.3 กรอบงานวิจัย
ในการศึก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึก ษาข๎อกํ าหนด กฎระเบี ยบการสํ ง ออกเพื่อจั ดสรรพื้น ที่
เพาะปลูก โดยศึกษาเพื่อแบํงข๎อกําหนดที่เกี่ยวข๎องกับ 3 ฝ่ายคือ 1. เกษตรกร 2. กลุํมเกษตรกร 3.
โรงงานคัดบรรจุ และการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลตอบแทนสูงสุดมีกรอบงานวิจัย ดังนี้
ข้อมูลปัจจุบัน
- ต๎นทุนการผลิตตํอไรํตํอปี
- ราคาขายผลผลิต
- ความต๎องการซื้อ
ศึกษา 3 กรณีศึกษา
1. กรณีคําสั่งซื้อและการผลิตปกติ
2. กรณีจําลองปริมาณคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 10

3. กรณีจําลองมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
การเพาะปลูกของเกษตรกร เพิ่มขึ้นหรือ

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก

Microsoft Excel

เพื่อกาไรสูงสุด

Solver

ลดลง
ข้อมูลเงื่อนไขข้อจากัด
- ปริมาณความต๎องการซื้อ
- ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรแตํละราย
- ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํของพืชแตํละชนิดของ
เกษตรกรแตํละราย

4.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล
ข๎อมูลในการศึกษา ประกอบด๎วยข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข๎อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) มีรายละเอียดดังนี้
1. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บข๎อมูลที่ได๎จากหนังสือ บทความ
เอกสารทางวิช าการ เอกสารทางราชการ วารสาร วิ ทยานิ พนธ์ รายงานวิ จัย รวมถึ งข๎อมู ล จาก
หนํวยงานตํางๆ เชํน กระทรวงเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นต๎น โดยเก็บรวบรวมข๎อมูล เพื่อศึกษา
ข๎อกําหนด และกฎระเบียบของการปลูกผักสํงออกในตลาดสหภาพยุโรป
2. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indepth Interview) จากกลุํมเกษตรกรนาหมอนทั้งหมด 14 ราย โดยเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับ ข๎อมูล
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ทั่วไปของเกษตร ต๎นทุนการเพาะปลูก ผลผลิตจากการเพาะปลูก ราคาขายให๎แกํกลุํมเกษตรกร การ
เก็บข๎อมูลเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกโดยวิธีโปรแกรมเชิงเส๎น
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา แบํงการการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็น 2
สํวน ดังนี้
4.5.1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) โดยนําข๎อมูลที่ได๎จากการ
รวบรวมจากข๎อมูลทุติยภูมิ เพื่อนํามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านข๎อกําหนด กฎระเบียบในการสํงออกผักไป
ยั งสหภาพยุ โ รป โดยแบํ งการวิเคราะห์ 2 สํ ว นคือ สํ ว นที่เกี่ยวข๎องกั บเกษตรกรผู๎ ปลู กผั ก สํ ว นที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมเกษตรกร
4.5.2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใช๎ในการจัดสรรพื้นที่
เพาะปลู กเพื่อผลตอบแทนสู งสุ ด โดยโปรแกรมเชิงเส๎ น สร๎างแบบจําลองในการแก๎ปัญหาโดยใช๎
Microsoft office Solver ในการแก๎ปัญหา มีรายละเอียดและวิธีดังนี้
1 ข้อมูลพื้นฐาน
กลุํ มของกรณีศึกษา เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรที่คลองนาหมอน อ.ไทรน๎อย จ.
นนทบุรี ที่มีความชํานานและความรู๎ด๎านการปลูกพืช เพื่อสํงออกสหภาพยุโรปเป็นหลัก จากการ
สํงเสริมและให๎ความรู๎จากภาครัฐบาลตั้งแตํปี 2555 ตํอมาได๎ขยายกลุํมเกษตรกรให๎กับเกษตรกรที่
ประสบปัญหาด๎านการผลิตข๎าว และอยากปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นการปลูกผักเพื่อสํงออกสหภาพ
ยุโรป ซึ่งจากการเก็บข๎อมูลพบวํา ปัจจุบันมีเ กษตรกรที่สํงผลผลิตให๎แกํกลุํมเกษตรกรอยํางตํอเนื่อง
และไมํทําผิดเงื่อนไข 14 คน รวมพื้นที่เพาะปลูก 169 ไรํ เดิมใช๎วิธีให๎เกษตรกรเลือกเองเบื้องต๎นวําจะ
เพาะปลูกพืชชนิดไหน ซึ่งมีการแยํงพื้นที่เพาะปลูกในพืชที่มีกําไรตํอไรํสูง และได๎เงินเร็ว โดยเกษตรกร
รายใหญํจะมีอํานาจตํอรองเพื่อเลือกพืชเพาะปลูกกํอนเสมอ ทําให๎เกษตรกรรายยํอยไมํสามารถเลือก
พืชเพื่อให๎ผลตอบแทนสูงสุดได๎ และเป็นการจัดสรรพื้นที่การผลิตแบบคาดเดา สินค๎าไหนคนปลูกน๎อย
คาดการไมํเพียงพอ จะให๎เกษตรกรรายนั้นๆ ปลูกเพิ่ม ทําให๎เกษตรกรแตํละรายมีรายได๎ตํางกันอยําง
ชัดเจน อีกทั้งจากการศึกษาด๎านผลผลิตตํอไรํของเกษตรกรพบวําแตํล ะรายได๎ผ ลผลิ ตไมํเทํากัน
เนื่องจากปัจจัยด๎าน การไมํสามารถปลูกพืชซ้ําเดิมได๎ ความสามารถในการดูแลเอาใจใสํของพืชของ
เกษตรกรแตํละคนที่แตกตํางกัน รวมถึงลักษณะดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชบางชนิดได๎
ผลผลิตมากน๎อยแตกตํางกัน ซึ่งถือวําเป็นข๎อกําจัดของการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกอีกด๎วย สามารถ
นํามาเขียนสมการได๎ดังตํอไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูล ต้นทุน ราคาขาย และความต้องการซื้อของผักส่งออก 14 ชนิด
ชนิดผัก
ต้นทุนต่อ ราคาขายต่อ ความต้องการซื้อ
(i)
ไร่ (Ci)
กก. (Pi)
ต่อปี (Di) (กก.)
บาท
(บาท)
1. กระเพรา
45,500
35
21,200
2. โหระพา
45,500
35
15,600
3. มะเขือเปราะ
42,000
35
105,800
4. มะระขี้นก
39,850
35
20,800
5. พริกขี้หนู
64,000
60
31,200
6. ถั่วฝักยาว
37,545
45
31,200
7. คะน๎า
38,750
50
31,200
8. กุ๎ยชําย
98,500
40
36,000
9. ชะอม
21,000
50
20,800
10. ผักบุ๎งไทย
22,650
30
35,600
11. ผักบุ๎งจีน
15,560
25
104,000
12. ชะพลู
21,358
35
20,800
13. ผักปลั๋ง
16,850
30
20,800
14. กระเจี๊ยบเขียว
15,468
35
20,800
2 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลตอบแทนสูงสุด
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการผลิตผักในด๎าน ราคาขาย , ต๎นทุนเพาะปลูก , คําสั่ง
ซื้อ และข๎อจํากัดตํางๆในการผลิตเพื่อตอบสนองคําสั่งซื้อ เชํน พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่มีอยําง
จํากัด , ปริมาณคําสั่งซื้อ และ ผลผลิตตํอไรํของเกษตรกรแตํละรายตํอผักแตํละชนิดที่แตกตํางกัน ทํา
ให๎ได๎ข๎อมูลในการสร๎างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส๎น สําหรับการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให๎กับเกษตรกร
แตํละราย เพื่อให๎ได๎กําไรสูงสุดดังนี้
ตัวแปรของตัวแบบ
พืชชนิดที่ i ซึง่ i=1,2,3,…14
เกษตรกรคนที่ j ซึง่ j=1,2,3,…14
กําไรจากการขายผลผลิตของเกษตรกรทั้งหมด (บาท)
กําไรจากการการผลิตพืชชนิดที่ i ของเกษตรกรคนที่ j (บาท)
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พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรคนที่ j (ไรํ)
ต๎นทุนเพาะปลูกของพืชนิดที่ I (บาท)
ปริมาณผลผลิตของพืชชนิดที่ i ของเกษตรกรคนที่ j (กิโลกรัม)
ราคาขายของพืชชนิดที่ i (บาท)
ปริมาณความต๎องการซื้อของพืชชนิดที่ i (กิโลกรัม)
ปริมาณความต๎องการซื้อ ของพืชชนิดที่ i ( ) บ ว ก เ พิ่ ม อี ก ร๎ อ ย ล ะ 1 0
(กิโลกรัม)
ตัวแปรตัดสินใจ
พื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดที่ i ของเกษตรกรคนที่ j (ไรํ)
สมการวัตถุประสงค์ : ต๎องการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรแตํละราย ให๎ได๎กําไรสูงสุด
∑ ∑ [
]
…. (1)
ข้อจากัดด้านพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร : เมื่อมีการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให๎เกษตรกรแตํละราย
ต๎องไมํเกินพื้นที่เพาะปลูกที่เกษตรกรมี
∑
(2)
∑
(3)
∑
(4)
∑
(5)
∑
(6)
∑
(7)
∑
(8)
∑
(9)
∑
(10)
∑
(11)
∑
(12)
∑
(13)
∑
(14)
∑
(15)
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ข้อจากัดด้านพื้นที่คาสั่งซื้อ : เป็นข๎อกําจัดด๎านคําสั่งซื้อจากโรงงานคัดบรรจุ สั่งซื้อ โดยผลผลิตรวม
ของพืชแตํชนิด ต๎องเทํากับคําสั่งซื้อที่กําหนด
∑ (
)
(16)
∑ (
)
(17)
∑ (
)
(18)
∑ (
)
(19)
∑ (
)
(20)
∑ (
)
(21)
∑ (
)
(22)
∑ (
)
(23)
∑ (
)
(24)
∑ (
)
(25)
∑ (
)
(26)
∑ (
)
(27)
∑ (
)
(28)
∑ (
)
(29)
และ
(30)
5. ผลการวิจัย
ข้อกาหนด กฎระเบียบของการปลูกผักส่งออกในตลาดสหภาพยุโรป
ข๎อกําหนดและกฎระเบียบของการปลูกผั กเพื่อสํงออกในสหภาพยุโรปนั้น มาจากการ
ควบคุมการนําเข๎าในสหภาพยุโรป และกฎระเบียบตํางๆของสหภาพยุโรป เนื่องจากการพบเจอ
ปัญหาด๎านสุขอนามัยพืชในสินค๎าพืชผักสํงออกจากไทยไปสหภาพยุโรป กรมวิชาการเกษตรจึงแก๎ไข
ปั ญ หาดั ง กลํ า วโดยการกํ า หนดมาตรการควบคุ ม พิ เ ศษระบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ โรงคั ด บรรจุ
(Establishment List : EL) โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตํเดือน มีนาคม 2554 เป็นต๎นมา โดยมาตรการ
ดังกลําวต๎องมีความรํวมมือจาก 3 ฝ่ายด๎วยกันคือ เกษตรกร ผู๎ประกอบการโรงคัดบรรจุ และกรม
วิช าการเกษตรกร โดยต๎องมีห ลั ก การพื้นฐานการผลิ ตที่ดี ตั้งแตํแปลงการผลิ ต และโรงคัด บรรจุ
ครอบคลุ มถึงการควบคุมความปลอดภัยอาหาร และการควบคุมศัตรูพืช ให๎ เป็นไปตามมาตรฐาน
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สหภาพยุ โ รป โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะแบํ ง ข๎ อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข๎ อ งใน 3 สํ ว นคื อ เกษตรกร กลุํ ม
เกษตรกร และ โรงคัดบรรจุ ดังนี้
1. ข้อกาหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
เกษตรกรที่สามารถปลูกผักเพื่อสํงออกไปยังสหภาพยุโรป เป็นสํวนที่มีความสําคัญ
ที่สุ ดเนื่ องจากต๎องผลิ ตสิ น ค๎าที่ดี มี คุณภาพเพื่อสํ งออก โดยมีข๎อกําหนดที่เกี่ยวข๎อง ที่สํ าคัญและ
ครอบคลุมคือเกษตรกรต๎องได๎มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP ซึ่งมาจากคําวํา
Good Agriculture Practice โดยต๎องประกอบด๎วย 8 มาตรฐานตามที่กรวมวิชาการเกษตรกําหนด
ซึ่งเกษตรกรต๎องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องสารเคมีที่ห๎ามใช๎ และสารเคมีที่ใช๎ได๎ตามปริมาณที่กําหนดเทํานั้น
2. ข้อกาหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกร
กลุํมเกษตรกรนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญในการชํวยประสานงาน และดูแลเกษตรกรในกลุํมให๎
สามารถผลิตผักได๎มาตรฐานตามข๎อกําหนด ดูแลเรื่องเอกสารที่ใช๎แสดงแผนควบคุมการปลูก และ
สั ญ ญาระหวํ า งกลุํ มเกษตรกรกั บ โรงคั ด บรรจุเ กี่ ย วกั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายตํา งๆเพื่ อเชื่ อมโยงระหวํ า ง
เกษตรกรและกลุํมเกษตรกรผู๎รวบรวมผลผลิต ให๎เห็นอยํางชัดเจน โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้
2.1 แผนและผลการบันทึกการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตามแปลงเกษตรกรแตํละรายพืช
2.2 การประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เพาะปลูกและการจัดการน้ําที่ใช๎ในแปลง
2.3 สารเคมี/ปุ๋ย/ฮอร์โมน ที่ใช๎ในแปลงปลูก ต๎องสอดคล๎องกับรายการสารเคมีที่แนะนํา
ให๎ใช๎
2.4 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถระบุวํามีความปลอดภัย
จากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และศัตรูพืชที่จะติดไปกับพืช
2.5 การควบคุมความปลอดภัยด๎านจุลินทรีย์ และสารเคมี โดยโรงคัดบรรจุจะเป็นผํายสุํม
ตัวอยํางพืชเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค๎างจากแปลงเกษตรกรครบทุกพืชตามที่
โรงคัดบรรจุยื่นขอผํานการพิจารณาเพื่อสํงออก
2.6 การจัดการศัตรูพืชในแปลงปลูก ต๎องมีการสํารวจบันทึก และการจัดการศัตรูพืชใน
แปลงปลูกพืชแตํละชนิด
2.7 สัญญาระหวํางกลุํมเกษตรกรกับโรงคัดบรรจุ ที่สามารถเชื่อมโยงที่มาของแหลํง
ผลิตพืชได๎
3. ข้อกาหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงงานคัดบรรจุ
โรงคัดบรรจุต๎องเป็นผู๎ดูแลและควบคุมทั้ง 3 สํวน ให๎สามารถผลิตสินค๎าเพื่อสํงออกได๎ซึ่ง
มาตรฐานเบื้อต๎นของโรงงานคัดบรรจุต๎องมีคือ การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงงานผลิตสินค๎าพืช
ตามมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค๎าเกษตรด๎านพืช (GMP) และระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎ องควบคุม (HACCP) ในขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิตจากกรม
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วิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับได๎ โดยโรงคัดบรรจุแตํละแหํงต๎องเข๎ารํวม
ระบบมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment List : EL) โดยต๎องมี
การยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ แกํกรมวิชาการเกษตร
ผลการศึกษาด้านจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชผักของแต่ละชนิดเพื่อผลตอบแทนสูงสุด
โดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น
เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใช๎ในการจัดสรรพื้นที่
เพาะปลูกเพื่อผลตอบแทนสูงสุด โดยโปรแกรมเชิงเส๎น (Linear Programming) สร๎างแบบจําลองใน
การแก๎ปัญหา โดยมีรายละเอียด คือ การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎
ได๎กําไรสูงสุด โดยสร๎างแบบจําลองโปรแกรมเชิงเส๎นที่สร๎างขึ้นเพื่อการศึกษาครั้งนี้ มีผักสํงออกที่
สํงออกทั้งหมด 14 ชนิด เกษตรกรที่อยูํในโครงการทั้งหมด 14 คน มีข๎อกําจัดรวมถึงเงื่อนไขทั้งหมด
29 ข๎อจํากัด ภายใต๎เงื่อนไข ด๎านต๎นทุนตํอไรํ ด๎านผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ/ปี (กก.) ด๎าน ราคาขายตํอกก.
(บาท) ด๎านความต๎องการซื้อตํอปี (กก.) และต๎นทุนคําขนสํงของเกษตรกรแตํละรายที่มีความแตกตําง
กัน คํานวณจากการใช๎โปรแกรม Excel โดยแบํงผลลัพธ์เป็น 3 กรณี ดังตํอไปนี้
1. กรณีการสั่งซื้อและการผลิตปกติ คือมีคําสั่งซื้อที่แนํนอนตํอ 1 ปี เกษตรกรสามารถ
ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ตามเป้าหมาย ผลการศึกษาดังรูปที่ 1 คือ กําไรสูงสุด
เทํากับ 13,3266,107.85 บาท โดยพื้นที่การผลิตถูกจัดสรรให๎เกษตรกรครบเกือบทุก
ราย ยกเว๎นรายที่ 5 พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 50 ไรํ ได๎จัดสรรพื้นที่เทํากับ 38.83 ไรํ
พื้นที่เหลือไมํได๎ผลิตเทํากับ 11.17 ไรํ

รูปที่ 1 ผลการศึกษาในกรณีที่ 1
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2. กรณี กําหนดคําสั่งซื้อขั้นต่ํา และคําสั่งซื้อแบบสูงสุดที่กลุํมเกษตรกรรับได๎ โดยกําหนดคํา
คําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร๎อยละ 10 ของคําสั่งซื้อเดิมของพืชทั้ง 14 ชนิด เพื่อเป็นการกําหนดความ
เสี่ยงหากมีการคาดเคลื่อนของผลผลิตของเกษตรกรรายอื่น
หรือหากมีผลผลิตเกินกลุํมเกษตรกร
สามารถเพิ่มคําสั่งซื้อได๎ไมํเกินร๎อยละ 10 ของคําสั่งซื้อเดิมในกรณีนี้ ใช๎ผลการทดลองของ กรณีที่ 1
เพิ่มเป็นข๎อกําจัดการจัดสรร กลําวคือ การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก ( ) ต๎อง มากกวําหรือเทํากับ
( ) เพื่อให๎การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก ภายใต๎คําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นไมํกระทบกับเกษตรกรรายเดิมที่
วางแผนการผลิตแล๎ว ผลการศึกษาดังรูปที่ 2 คือ กําไรสูงสุดเทํากับ 14,199,135.50 บาท โดยพื้นที่
การผลิตถูกจัดสรรให๎เกษตรกรครบทุกราย แตํยังมีคําสั่งซื้อที่บวกเพิ่มร๎อยละ 10 เหลือบางสํวน
เทํากับ 13,134.07 กิโลกรัม

รูปที่ 2 ผลการศึกษาในกรณีที่ 2
3. กรณีเกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต เพิ่มขึ้น หรือลดลง ซึ่งจะสํงผล
ในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกที่เปลี่ยนไปอยํางไร โดยเพิ่มข๎อกําหนดเหมือนในกรรีที่ 2 คือ ( )
มากกวําหรือเทํากับ ( ) เพื่อให๎การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก ภายใต๎คําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นไมํกระทบกับ
เกษตรกรรายเดิมที่วางแผนการผลิตแล๎ว โดยเกษตรกรรายที่ขอเพิ่มพื้นที่การผลิ ตคือ เกษตรกร
รายที่ 20 และ 30 ของเพิ่มพื้นที่ จากเดิมรายละ 2 ไรํ เป็น 20 และ30 ไรํ ตามลําดับ ผลการศึกษา
ดังรูปที่ 3คือ กําไรสูงสุดเทํากับ 14,580,399.93 บาท พื้นที่เพาะปลูกรวม 215 ไรํ จัดสรรพื้นที่
เพาะปลูก ได๎ทั้งหมด 173.87 ไรํ เต็มคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 ซึ่งเกษตรกรรายที่ 4 , 5 และ 10
พื้นที่เพาะปลูกเหลือเทํากับ 12.8 , 7.2 และ 21.1 ตามลําดับ

369

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

รูปที่ 3 ผลการศึกษาในกรณีที่ 3
สรุปและอภิปรายผล
ข๎อกําหนด และกฎระเบียบของการปลูกผักสํงออกในตลาดสหภาพยุโรป ในประเทศไทยมี
การควบคุมและดูแลโดยกรมวิชาการเกษตรกร โดยอาศัยความรํวมมือของ 3 ฝ่าย คือเกษตรกรหรือ
กลุํมเกษตรกร โรงคัดบรรจุ และกรมวิชาการเกษตรกร ในปัจจุบันเกษตรกรยังไมํมีความรู๎ความเข๎าใน
ระเบียบตํางๆมาก ต๎องอาศัยกลุํมเกษตรกรในการเชื่อมโยง และทําความเข๎าใจระหวํางเกษตรกรกับ
โรงคัด บรรจุ และ กรมวิช าการเกษตรกร โดยกลุํมเกษตรกรถือเป็นสํ วนสํ าคัญเพื่อให๎ การสื่ อสาร
ระหวํางการเกษตรกรรายยํอย สามารถปฏิบัติตามข๎อกําหนดและกฎระเบียบตํางๆได๎งํายขึ้น อีกทั้งยัง
ชํวยโรงคัดบรรจุในการตรวจสอบ และดูแลเกษตรกร รวมถึงสํงเสริมการเพาะปลูกได๎ ข๎อกําหนดที่
สําคัญของเกษตรกร คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 8 ข๎อ ซึ่งหากเกษตรกรสามารถ
ทําได๎ตามมาตรฐานนี้การปลูกผักและการควบคุมพืชในแปลงนั้นสามารถทําได๎งํายขึ้น ในสํวนของกลุํม
เกษตรกรทําหน๎าที่เชื่อมโยง และชํวยเหลือ แนะนําเกษตรกรเบื้องต๎น รวมถึงการจัดการด๎านเอกสาร
และโรงงานคัดบรรจุ ต๎องดําเนินการตาม มาตรฐาน HACCP และ GMP รวมถึงมาตรฐานการควบคุม
พืชเพื่อสํงออกไปยังสหภาพยุโรปที่ กรมวิชาการเกษตรออกระเบียบมา
การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกโดยวิธี Linear Programming สามารถชํวยจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก
ให๎เกษตรกรแตํละราย ได๎มีโอกาสเทําเทียมกันในการผลิต ภายใต๎ข๎อกําจัด ด๎านต๎นทุนของเกษตรกร
แตํล ะรายที่แตกตํางกัน ด๎านต๎นทุนการเชําที่ ต๎นทุนของการจ๎างงานเพราะในแตํล ะครัว เรือนมี
แรงงานที่ชํวยเหลือการเพาะปลูกตํางกัน สามารถชํวยในการวางแผนเพื่อจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให๎มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในรู ป แบบทุ กคนได๎ ป ระโยชน์ รํ ว มกั น ทั้ง ด๎ า นเกษตรกรรายยํ อ ยในชุ ม ชน และ
เกษตรกรรายใหญํ ที่เข๎ากลุํมเกษตรกรนาหมอนโดยเล็งเห็นประโยชน์ของสํวนรวมในกลุํมเกษตรกร
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เป็นหลัก ตํางจากวิธีเดิม ที่เกษตรกรรายใหญํจะมีโอกาส เลือกแตํมีอํานาจตํอรองมากกวําเกษตรกร
รายยํอย ซึ่งวิธีเดิม จะไมํสามารถชํวยเหลือในภาคของชุมชน และกลุํมเกษตรกรได๎ เนื่องจากคนใน
ชุมชนของกลุํมต๎องพัฒนาศักยภาพให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้นด๎วย ในกรณีที่ 1 ซึ่งเล็งเห็นวํา พื้นที่เพาะปลูก
เกษตรกรเหลือ กลุํมเกษตรกรสามารถให๎เป็นเครื่องมือในการ เลือกหาคําสั่งซื้อวําควรปลูกพืชชนิด
ไหน โดยการเพิ่มคําสั่งซื้อลงไป แล๎วหาผลลัพธ์เพื่อผลประโยชน์สูงสุด สามารถไปตํอรองกับ โรงคัด
บรรจุ เพื่อเพิ่มคําสั่ งซื้อในพืชที่ จะได๎ผลตอบแทนสูงสุ ด คือ ในกรณีที่ 2 สามารถนําไปปรับใช๎ได๎
เหมือน ในกรณีที่ 3 เมื่อเกษตรกรมีพื้นที่การผลิต การวางแผนการเพาะปลูกถือเป็นเรื่องสําคัญใน
ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากเกษตรกรสํ ว นใหญํ ไ มํ มี ค วามรู๎ และกลุํ ม เกษตรกรไมํ มี เ ครื่ อ งมื อ ความรู๎
ความสามารถ ในการจัดสรรพื้นที่เพื่อผลตอบแทนสูงสุด เพียงแตํเป็นการคาดคะเนจากประสบการณ์
ซึ่งในด๎านชุมชน ที่ตนเองอยูํไมํได๎ประโยชน์เป็นหลัก แตํเป็นเกษตรกรรายใหญํที่ได๎ประโยชน์ เพื่อ ให๎
ทุกผํายได๎ประโยชน์เทําๆกัน การวางแผนตั้งแตํเริ่มต๎น โดยการจัดสรรพื้นที่การผลิตอยํางชัดเจน จะ
ชํวยให๎ ชุมชน กลุํ มเกษตรกร และเกษตรกรที่เข๎ารํวม สามารถจัดการแปลง และประมาณรายได๎
คําใช๎จํายของตน ได๎อยํางมีระบบมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถชํวยวางแผนพื้นที่ปลูกเพื่อ ไมํให๎เกษตรกร
ต๎องเชําพื้นที่มากจนเกิน ความต๎องการของตลาด หรือเกินกําลังการผลิตของตนเองอีกด๎วย
ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจุบันเกษตรกรยังไมํเล็งเห็นความสําคัญของการเข๎าสูํมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี ดังนั้น
ควรต๎องเรํงมีการให๎ความรู๎ความเข๎าใจ การสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่ อให๎เกษตรกรในประเทศไทย ควร
จําเป็นต๎องมีมาตรฐาน เชํน GAP เป็นมาตรฐานเบื้องต๎น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน ใน
อนาคตได๎งํายยิ่งขึ้น
2. การให๎ความรู๎แกํกลุํมเกษตรกรในการจัดเก็บข๎อมูล ต๎นทุน รายได๎ คําใช๎จําย ผลผลิตตํอไรํ
ในแตํละรอบการผลิตของเกษตรกรเพื่อนํามาเป็นฐานข๎อมูลในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกได๎แมํนยํา
มากขึ้น และสามารถใช๎เป็นมาตรฐานการผลิตของพืชชนิดตํางๆได๎
3. การแนะนําเกษตรกรในการเลือกเพาะปลูกพืช และการใช๎พื้นที่การเกษตรกรให๎เต็ม
ประสิ ทธิ ภ าพ จํ า เป็ น ต๎ อ งมี ห นํ ว ยงานที่เ กี่ ยวข๎อ ง ที่ ใกล๎ ชิด เกษตรกรในพื้ น ที่ เชํ นเกษตรอํ าเภอ
เกษตรกรตําบล เข๎าไปดูแลให๎ความรู๎แกํเกษตรกรอยํางจริงจัง เพื่อหาแนวทางการแก๎ปัญหาเกษตรกร
อยํางยั่งยืน เนื่องจากนโยบายภาครัฐในภาพกว๎างนั้นไมํสามารถนํามาปฏิบัติใช๎ได๎จริงในทุกพื้นที่
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จากบุคคลเกี่ยวข๎องหลายฝ่าย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ดร.อธิศานต์ วายุภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให๎
คําแนะนําและตรวจปรั บปรุงแก๎ไข อีกทั้งยังสละเวลาให๎ ความชํวยเหลืออยํางจริงจังตลอดมา จน
สามารถทําให๎การงานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลงได๎เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่ได๎
อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนให๎เป็นผู๎มีความมานะ พากเพียร ในการศึกษาแสวงหาความรู๎ใสํตัว ตลอดจนให๎
รู๎จักมีความกตัญญูกตเวทีตํอ ผู๎มีพระคุณ สุดท๎ายนี้ ผู๎ศึกษาหวังเป็นอยํางยิ่งวําผลการศึกษา เรื่อง
การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกสําหรับพืชสํงออกสหภาพยุโรปเพื่อผลตอบแทนสูงสุดโดยวิธีโปรแกรมเชิง
เส๎น: กรณีศึกษากลุํมเกษตรกรนาหมอน อ.ไทรน๎อย จ.นนทบุรี จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎เกี่ยวข๎อง และ
สามารถนําไปใช๎เป็นแนวทางในพัฒนาปรับปรุงและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการสํงออกผักสดไทยทั้ง
ระบบ และเป็นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให๎เหมาะสมแกํเกษตรกร เพื่อให๎เกษตรกรได๎
ผลตอบแทนสูงสุด สามารถเพิ่มการผลิต และเพิ่มคําสั่งซื้อ ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง เพื่อสํง
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บทคัดย่อ
จากแผนพัฒนาโครงการหลวงที่มุํงเน๎นการพัฒนาแบบยั่งยืน มีผลให๎การพัฒนาการทํองเที่ยว
ในพื้นที่โดยรอบโครงการหลวงตีนตกพัฒนาตามแนวทางการพัฒนานี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสํวนประสมการตลาดที่มีผลตํอพัฒนาที่พักในพื้นทีโดยรอบโครงการหลวงตีนตกที่สอดคล๎องกับ
แนวทางการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน และเพื่อกําหนดปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกันระหวํางทฤษฎีทางการตลาด
และการทํองเที่ย วอยํ างยั่ งยื น ในมิติเ ศรษฐกิ จพอเพีย งที่ มีผ ลตํอการพั ฒ นาที่พั กในพื้นที่ โ ดยรอบ
โครงการหลวง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการศึกษาข๎อมูลเชิงพื้นที่ผํานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม พบวํา องค์ประกอบสําคัญในการ
พัฒนาที่พักในพื้น ที่โ ดยรอบโครงการหลวงที่ส อดคล๎องกับการพัฒ นาแบบยั่นยืน คือ ปัจจัยความ
สอดคล๎ อ งกั บ สภาพแวดล๎ อ มท๎ อ งถิ่ น ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก การตลาดด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละด๎ า น
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับหลักการตลาดด๎านราคา
ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านกระบวนการ และด๎านบุคคลากร และ
จากการประเมิน ผํ านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบวําที่ตั้งที่พักโครงการใหมํไมํควรอยูํในพื้นที่
หมูํบ๎านแมํกําปอง
คาสาคัญ: การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม
ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชน
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Abstract
According to the Royal Project emphasizing on sustainable development, the
tourism in the areas surrounding Teen Tok Royal Project follows the same direction.
This research aims to study the relation between marketing’s mix of accommodation
development and sustainable tourism principles by focus on the area around the
Teen Tok Royal Project as case study. This research employs qualitative methods
using Geographic Information System data (GIS), content analysis from literature
review. The research found that important components of accommodation
development around the Royal Project are local compliance factor which relates to
P-Product and P-Physical environment in marketing mix (7P’s) principle, and
community participation factor which relates to P-Price, P-Place, P-Promotion, PProcess, and P-People in the marketing mix(7P’s) principle. Furthermore, the research
found that new accommodation projects should not be located in Mae-khumpong
area by GIS data analysis
Keywords: sustainable tourism, local surrounding compliance, local community
participation
บทนา
พื้นที่พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงทั้งที่เป็นสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
รวมทั้งสิ้น 38 แหํงกระจายในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม
สภาพอากาศที่เย็นสบาย วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู๎คนในท๎องถิ่นมี เอกลักษณ์ที่นําสนใจ
มีการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทําให๎มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมเยียนอยํางตํอเนื่อง
จากรายงานสรุปฉบับผู๎บริหาร โครงการสํารวจข๎อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการทํองเที่ยว
เชิงลึก (2556) สรุป ผลการวิเคราะห์ ชํวงเวลา 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2556 วํ ารูปแบบที่พักที่
นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติจํานวนร๎อยละ83.1 นิยมเลือกใช๎ คือ โรงแรมหรือรีสอร์ท
ในชํวงเวลาระหวํางเดินทางในประเทศโครงการหลวงตีนตก อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สถานที่ ทํ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มและมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกครบครั น และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหวํางอุปสงค์และอุปทานของธุรกิจทํองเที่ยวแล๎วนั้น พื้นที่นี้มีอุปทานการทํองเที่ยวที่
สามารถพัฒนาได๎และยังคงควบคุมอยูํในสมดุลของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงได๎
ในอนาคตได๎ไทย จึงศึกษาวิจัย หัวข๎อ แนวทางการพัฒนารีสอร์ทในพื้นที่โดยรอบโครงการหลวง
กรณีศึกษาโครงการหลวงตีนตก อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ โดยให๎ความสําคัญกับทฤษฎีสํวนประสม
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ทางการตลาดการทํองเที่ยวและการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาข๎อมูล
เชิงพื้นที่ผํานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพัฒนาที่พักในพื้นทีโดยรอบโครงการหลวง
ตีนตกที่สอดคล๎องกับแนวทางการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อศึกษาลักษณะการดําเนินกิจการที่พักภายในพื้นที่หมูํบ๎านแมํกําปองและหมูํบ๎านธาร
ทอง ทางด๎านสํวนประสมทางการตลาดการทํองเที่ยวและการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียง
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาที่พักในพื้นที่โดยรอบโครงการหลวง : กรณีศึกษา โครงการ
หลวงตีนตก อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บข๎อมูลโดยการลงพื้นที่สํารวจในพื้นที่หมูํบ๎านธารทอง
และหมูํบ๎านแมํกําปอง แล๎วนํามาลงพิกัด GPS เนื่องจากงานวิจัยนี้เน๎นการสํารวจปัจจัยความ
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติในมิติของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน จึงนําข๎อมูลจากการ
สํารวจไปศึกษาข๎อมูลเชิงพื้นที่ผํานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยจําแนกรูปแบบของลักษณะ
อาคาร
ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) การวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม โดย
ศึกษาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน๎นศึกษาในปัจจัยความสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ และทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาด
ขอบเขตงานวิจัย
1) ขอบเขตด๎านเนื้อหาศึกษาทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาด และการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน
ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
2) ขอบเขตด๎านพื้นที่ พื้นที่หมูํบ๎านแมํกําปอง และหมูํบ๎านธารทอง
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ผลการวิจัย
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ได๎สรุป
ความหมายของการทํองเที่ยวไว๎วําหมายถึง การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินใจ เยี่ยมเยียนญาติหรือ
คนรู๎จัก รวมถึงการประชุมแตํไมํใชํเพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นฐานหรืออาศัยถาวร
องค์การการทํองเที่ยวโลก(WTO) ได๎กําหนดลักษณะการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนไว๎ตั้งแตํปี พ.ศ.
2531 วํา การทํองเที่ยวแบบยั่งยืนจะนําไปสูํการจัดการทรัพยากรทั้งหมดด๎วยวิถีทางที่จะตอบสนอง
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะ ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมและระบบนิเวศ ใน
การประชุม Globe’90 ในประเทศแคนาดาจึงได๎กําหนดคําจํากัดความ การทํองเที่ยวแบบยั่งยืน ไว๎
วําหมายถึง การทํองเที่ยวที่มีการจัดการทรัพยากรที่ตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม
และความสุนทรียะ อีกทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศน์
องค์การการทํองเที่ยวโลก(WTO) ได๎กําหนดหลักการจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนไว๎ 7 ประการ
ดังนี้
1) การจั ด การการทํ อ งเที่ ย วต๎ อ งอยูํ ภ ายใต๎ ขี ด ความสามารถการรองรั บ ได๎ ( Carrying
Capacity) ทางด๎านเศรษฐกิจ จิตวิทยา สิ่งแวดล๎อม และสังคม
2) ต๎องตระหนักถึงความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น เปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมและกระจาย
ประโยชน์สูํท๎องถิ่นอยํางเป็นธรรม (Local Needs/Participation Benefit)
3) กิจกรรมที่เกี่ยงข๎องกับการทํองเที่ยวต๎องให๎ประสบการณ์ที่มีคุณคําตํอผู๎มาเยือน (Quality
Experience)
4) ผู๎มาเยือน หรือนักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรการทํองเที่ยว
และผู๎คนท๎องถิ่น (Learning and Understanding) ทรัพยากรการทํองเที่ยว คือ สินค๎าทางการ
ทํองเที่ยวที่เสนอขายพร๎อมบริการที่ดีให๎แกํลูกค๎า (นักทํองเที่ยว) โดยทรัพยากรทํองเที่ยวนั้นแบํง
ออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ ทรัพยากรการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
5) เน๎ น การออกแบบสิ่ งอํ านวยความสะดวกที่ ส ะท๎อ นหรือ กลมกลื น กับ ธรรมชาติ หรื อ
สถาปัตยกรรมท๎องถิ่น และใช๎วัสดุที่หางํายในท๎องถิ่น (Nature and Local Architecture)
6) ผสมผสานการทํ อ งเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น สูํ แ ผนการพั ฒ นาระดั บ ท๎ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศ (Integrated Development)
7) พัฒนาฐานข๎อมูลเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและตัดสินใจ (Data-Base)
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน หมายถึง การทํองเที่ยวที่ตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวและผู๎
เป็นเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยว โดยเน๎นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให๎สามารถรักษาความมั่นคง
ของระบบนิเวศตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย
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มี ห ลั ก 5 ประการ คื อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรการทํ อ งเที่ ย ว การวางแผนและจั ด การในการ
พัฒนาการทํองเที่ยว การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมในแหลํงทํองเที่ยว การรักษาระดับความพึง
พอใจของนักทํองเที่ยว และการจัดการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยวให๎กระจายในทุกภาค
สํวน(นิตยา งามยิ่งยง, 2560)
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง (Tourism and Sufficiency Economy)
หมายถึง ธุรกิจการทํองเที่ยวที่ผสมผสานกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นความรู๎ทางด๎านเกษตรกรรม
วัฒนธรรมท๎องถิ่น และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2542) มีหลักการสําคัญ ดังนี้
1) นักทํองเที่ยวจะต๎องได๎ความรู๎จากการทํองเที่ยวพร๎อมทั้งความเพลิดเพลิน
2) ชุ ม ชนได๎ รั บ ประโยชน์ จ ากการทํ อ งเที่ ย วและมี สํ ว นรํ ว มในการวางแผนพั ฒ นาการ
ทํองเที่ยว
3) การคํานึงถึงศักยภาพในการรองรับนักทํองเที่ยว (Carrying Capacity)
4) การทํองเที่ยวมีสํวนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น
5) มีการอบรมให๎เข๎าใจความสําคัญของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
6) มีการสร๎างกฎ กติกา
7) การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทํอ งเที่ย วต๎อ งยึด หลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งทั้ งผู๎ ป ระกอบการ
นักทํองเที่ยว ชุมชนในท๎องถิ่น
จากพระราชดํารัสพระราชทานให๎แกํบุคคลตําง ๆ ที่เข๎าเฝ้าฯถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 4
ธันวาคม 2540 วํา “ความจริงเคยพูดเสมอในทีป่ ระชุมอยํางนี้วํา การเป็นเสือนั้นไมํสําคัญ สําคัญอยูํ
ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวํา อุ๎มชูตัวเองได๎ให๎มีพอเพียงกับ
ตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวําความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวํา ทุกครอบครัวจะต๎องผลิตอาหารของตัว
และต๎องทอผ๎ าใสํ เองอยํางนั้ น มันเกินไป แตํวําในหมูํบ๎านหรือในอําเภอ จะต๎องมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอยํางที่ผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎ แตํขายในที่ไมํหํางไกลเทําไหรํ
ไมํ ต๎ อ งเสี ย คํ า ขนสํ ง มากนั ก ”(www.amarin.com/royalspeech/speech40.htm.,2561) หลั ก
ปรัชญานี้สามารถสรุปออกมาเป็นคุณสมบัติ 3หํวง 2 เงื่อนไข ดังภาพที่ 1
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พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ๎มกัน

2 เงื่อนไข
ความรู๎

คุณธรรม

ภาพ 1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปดังตารางที่ 1

จึง

ตาราง 1 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

องค์การการท่องเที่ยวโลก
นิตยา งามยิ่งยง
(WTO)
ปัจจัยความ
เน๎นการออกแบบที่กลมกลืนกับ
สอดคล๎องกับ
ธรรมชาติ หรือสถาปัตยกรรม
สภาพแวดล๎อมทาง ท๎องถิ่น และใช๎วัสดุที่หางํายใน
ธรรมชาติ
ท๎องถิ่น
ปัจจัยการมีสํวน
กิจกรรมที่เกีย่ งข๎องกับการ
รํวมของชุมชน
ทํองเที่ยวต๎องให๎ประสบการณ์ที่มี
คุณคําตํอผู๎มาเยือน
- ตระหนักถึงความ
- การวางแผนและ
ต๎องการของชุมชนและ
จัดการในการ
ท๎องถิ่น เปิดโอกาสให๎
พัฒนาการ

การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในมิติตเศรษฐกิจ
พอเพียง
ชูสิทธิ์ ชูชาติ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น

ความรู๎จากการ
ทํองเที่ยว
ชุมชนได๎รับประโยชน์
จากการทํองเที่ยว และ
วางแผนรํวมกัน
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-

มีสํวนรํวมและกระจาย
ประโยชน์สูํท๎องถิ่น
อยํางเป็นธรรม
พัฒนาฐานข๎อมูล

-

-

Carrying Capacity

-

-

ผสมผสานการทํองเที่ยวแบบ
ยั่งยืนสูํแผนการพัฒนาระดับ
ท๎องถิ่น ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ

ทํองเที่ยว
การรักษาระดับ
ความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ยว
การจัดการ
ผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการ
ทํองเที่ยวให๎
กระจายในทุกภาค
สํวน
การอนุรักษ์
Carrying Capacity
ทรัพยากรการ
ทํองเที่ยว
การรักษาคุณภาพ
ของสิ่งแวดล๎อมใน
แหลํงทํองเที่ยว
เข๎าใจความสําคัญของ
การทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียง
มีการสร๎างกฎ กติกา

ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและบริการการท่องเที่ยว (จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, 2554)
ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ แนวคิดโดยรวมของวัตถุและกระบวนการซึ่งให๎แกํลูกค๎า ซึ่งหมายถึง
สินค๎าและบริกา
2) ราคา (Price) คือ การกําหนดชํวงราคา
3) การจัดจําหนําย (Place) คือ ความสะดวกสบายที่ผู๎บริโภคจะเข๎าถึงชํองทางการซื้อและรับรับ
บริการ และความพร๎อมที่จะให๎บริการแกํลูกค๎า
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4) การสํงเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมการสื่อสารและออกแบบให๎จูงใจผู๎บริโภค
5) คน หรือ พนักงาน (People) ) คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับบุคคลทั้งหมดที่มีสํวนรํวมในการ
บริการ คือ พนักงานรวมถึงลูกค๎าที่อยูํในบรรยากาศการบริการนั้น ๆ ด๎วย (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี, 2561)
6) กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให๎บริการ รวมถึงวิธีการทํางาน
ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการผลิตและนําเสนอบริการให๎แกํลูกค๎า (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557)
7) สภาพแวดล๎อมโดยรอบ (Physical Evidence) คือ สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวกับการให๎บริการและ
องค์ประกอบตําง ๆ ที่จับต๎องได๎
ในงานวิ จั ย นี้ จ ะเน๎ น การศึ ก ษาในสํ ว นของปั จจั ยความสอดคล๎ อ งของสภาพแวดล๎ อ ม ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพ (Place) และสภาพแวดล๎อมโดยรอบ (Physical Evidence)
ซึ่งอาคารที่เหมาะสม คือ เรือนไทยพื้นถิ่นล๎านนา มีลักษณะเป็นเรือนไม๎ใต๎ถุนสูงเพื่อเป็นพื้นที่
เอนกประสงค์ของผู๎ พักอาศัย และอาจจะแบํงพื้นที่เป็นเรือนแบบร๎านค๎าได๎ และไมํมีการประดับ
ตกแตํงมากมาย (สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , 2558) ดังรูป 2 ในหมูํบ๎านแมํกําปองมีที่พักจํานวนมากและ
โดยสํวนมากมีลักษณะเป็นเรือนไทยพื้นถิ่นล๎านนา จัดวางอาคารตามภูมิประเทศ และจัดภูมิทัศน์ให๎
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมโดยรอบและตกแตํงสวนโดยใช๎ผักสวนครัวตามแบบล๎านนา ดังรูป 3

ภาพ 2 ลักษณะเรือนไทยพื้นถิ่นล้านนา
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ภาพ 3 ลักษณะของอาคารโดยทั่วไปในหมู่บ้านแม่กาปอง
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบสําคัญ 2 ประเด็น คือ
ความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและการมีสํวนรํวมของชุมชน
ปัจจั ยความสอดคล๎ องกับสภาพแวดล๎ อมทางธรรมชาติ สามารถนํามาปฏิบัติได๎ในหลาย
รูปแบบ เชํน การสร๎างด๎วยพื้นฐานของสถาปัตยกรรมท๎องถิ่น การใช๎วัสดุในท๎องถิ่นให๎กลมกลืนกับ
ธรรมชาติและวัฒ นธรรมเพื่อให๎เกิดการสร๎างงานสร๎างรายได๎แกํท๎อ งถิ่น รวมถึงการสร๎างโดยใช๎
พื้นฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น(ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2553)
ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชน ชุมชนเข๎ามามีบทบาทในการกําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์
เชํน ชาวบ๎ านควรมีการจั ดทําธุร กิจการทํองเที่ยวขนาดเล็กบนพื้นฐานของวัฒ นธรรมและศิล ปะ
ท๎องถิ่น(ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2553)
ความสัมพันธ์ระหวํางการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงกับสํวนประสมทางการตลาดได๎
ดังตารางที่ 2
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382

ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ
 การอนุรักษ์ทรัพยากรการทํองเที่ยว
 การทํองเที่ยวมีสํวนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น
ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชน
 การสร๎างกฎ กติกา
 การดําเนินธุรกิจทํองเที่ยวต๎องยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ทํองเที่ยว
 การให๎ความรู๎พร๎อมทั้งความเพลิดเพลิน
(ผู๎วิจัย, 2561)







สภาพแวดล้อม
โดยรอบ

กระบวนการ

คน/พนักงาน

การส่งเสริม
การตลาด

ราคา

หลักสาคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์

ส่วนประสมการตลาด

การจัดจาหน่าย

ตาราง2 ความสัมพันธ์ระหวํางการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงกับสํวนประสมทาง
การตลาด
























จากตารางที่ 2 พบวําโดยหลักการแล๎ว สํวนประสมทางการตลาดการบริการ(7 P's) ในการ
พัฒนาที่พักให๎สอดคล๎องกับหลักการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น แบํงเป็น 2
ปัจจัยหลัก ดังนี้
1) ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติในมิติของการทํ องเที่ยวอยํางยั่งยืน มี
ความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ (Product) และสภาพแวดล๎อมโดยรอบ (Physical Evidence)
ในมิติของสํวนประสมการตลาดการบริการ คือ ลักษณะของอาคารที่เหมาะสมกับสภาพ
อากาศ การเลือกใช๎วัสดุที่สามารถจัดหาได๎งํายในท๎องถิ่น และสอดคล๎องสภาพแวดล๎อม
ภายในท๎องถิ่น เพื่อรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมการทํองเที่ยว และยังแสดงออกถึงการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท๎องถิ่นอีกด๎วย
2) ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชนในมิติของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ได๎แกํ การวางแผนการ
จัดการในการพัฒนาการทํองเที่ยว การรักษาความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว และการวาง
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แผนการจั ดการที่เ กิ ด จากการทํ องเที่ ยวให๎ กระจายในทุ ก ภาคสํ ว น ซึ่ง ปั จ จัย ดั ง กลํ า วมี
ความสัมพัน ธ์กับ ราคา (Price)
การจัดจําหนําย (Place) การสํ งเสริมการตลาด
(Promotion) คนหรือพนักงาน (People) และกระบวนการ (Process) ในมิติของสํวน
ประสมทางการตลาดการบริการ ดังนั้นในสํวนนี้จึงจําเป็นต๎องวางแผนรํวมกันของคนใน
ชุมชนอยํางบูรณาการเพื่อเป็นการพัฒนาอยํางยั่งยืนโดยแท๎จริง เชํน การกําหนดมาตรฐาน
ของราคาเพื่อสร๎างความพึงพอใจกับทั้งนักทํองเที่ยวและชาวบ๎าน รูปแบบของบริการซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการพนักงานและการอบรมพนักงานที่เป็นคนท๎องถิ่น เป็นต๎น
จากการลงพื้นที่สํารวจเพื่อศึกษาศักยภาพในการสร๎างความสอดคล๎องของสํวนประสมการตลาด
การพัฒนาที่พักกับการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในหมูํบ๎านแมํกําปอง
และหมูํบ๎านธารทอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยใช๎แบบสํารวจรายการ (Checklist) เมื่อนํา
ข๎อมูลด๎านรูปแบบอาคารและตําแหนํงที่ตั้งมาวิเคราะห์การกระจายตัวของธุรกิจที่พักในพื้นที่ดังกลําว
โดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือในการจัดการข๎อมูล พบวํา ลักษณะของอาคาร
ในพื้นที่โดยสํวนมากเป็นแบบเรือนไทยพื้ นถิ่นล๎านนา โดยวางอาคารเรียงรายอยูํตามถนนหลักของ
หมูํบ๎านและมีจํานวนมากในหมูํบ๎านแมํกําปองและบางสํวนในหมูํบ๎านธารทอง ดังรูปที่ 4 โดยทั่วไป
แล๎วของสภาพแวดล๎อมในชุมชนนั้นในหมูํบ๎านธารทองจะไมํแออัด มีพื้นที่วํางมากพอที่จะเปิดโอกาส
ให๎มีการสร๎างที่พักเพิ่มได๎อีกด๎วย

เรือนพื้นถิ่นล๎านนา
อาคารรํวมสมัย
อาคารแทรกตามธรรมชาติ
อาคารทางศาสนา
โครงการหลวงตีนตก

รูปที่ 4 การกระจายตัวของที่พักตามลักษณะของอาคาร
จากการลงพื้นที่สํารวจเพื่อศึกษาลักษณะการดําเนินกิจการที่พักในพื้นที่หมูํบ๎านแมํกําปอง
และหมูํบ๎านธารทองพบวําในหมูํบ๎านแมํกําปองมีที่พักจํานวนมากและมีข๎อตกลงภายในชุมชนที่ไมํ
อนุญาตให๎ทําการกํอสร๎างอาคารที่พักเพิ่ม และไมํอนุญาตให๎เอกชนเข๎ามาลงทุนเพิ่มเว๎นแตํชาวบ๎านที่
เป็นเจ๎าของบ๎านที่มีอยูํแล๎วเดิมนั้นจะดําเนินการเอง การกําหนดราคารํวมกันนั้นถือเป็นการกําหนด
รํวมกันในชุมชน มาตรฐานราคาห๎องพักนี้จึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งในการกําหนดลักษณะ
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384

ของอาคารที่พักและขอบเขตการลงทุนให๎อยูํในขอบเขตของการกํอสร๎างที่เรียบงําย ใช๎วัสดุและชําง
ภายในท๎องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนให๎ชาวบ๎านดําเนินกิจการไปอยํางคํอยเป็นคํอยไป
ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงและไมํทิ้งอาชีพดั้งเดิมแม๎จะมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาจํานวนมาก
สํวนหมูํบ๎านธารทองนั้นยังไมํมีนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการใดๆที่สนับสนุนการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
แตํในพื้นที่ดังกลําวมีการพัฒนาที่พักจํานวนไมํมาก ไมํมีรูปแบบของอาคารที่แสดงลักษณะเฉพาะ
เหมือนในหมูํบ๎านแมํกําปองแตํเลือกใช๎วัสดุที่หางํายภายในท๎องถิ่นและวางตัวให๎กลมกลืนกับธรรมชาติ
จึงสรุปลักษณะการดําเนินกิจการที่มีความสอดคล๎องของสํวนประสมการตลาดการพัฒนาที่
พักกับการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในหมูํบ๎านแมํกําปองและหมูํบ๎าน
ธารทอง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางสํวนประสมทางการตลาดของที่พักในพื้นที่หมูํบ๎านแมํกําปองและหมูํบ๎านธารทอง
ส่วนประสมทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์

ราคา

ช่องทางการจาหน่าย การส่งเสริมการขาย

คน/พนักงาน

กระบวนการ

หมูบ่ ้านแม่กาปอง
ปั จจัยความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
- การอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ใช้วสั ดุในท้องถิน่

สภาพแวดล้อม
โดยรอบ

การวางอาคาร
กลมกลืนกับธรรมชาติ

- การท่องเที่ยวมีส่วนในการอนุรกั ษ์วฒั นธรรมท้องถิน่ เรือนพืน้ บ้านล้านนา

อาหารพืน้ บ้าน

ปั จจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- การสร้างกฎ กติกา
- การดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวต้องยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ควบคุมจานวนที่พกั
สิ่งอานวยความ การกาหนดราคา
สะดวกที่สอดคล้อง มาตรฐาน
กับวิถชี ุมชน
- การจัดการผลประโยชน์ท่เี กิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
การกาหนดราคา
มาตรฐาน
- การให้ความรูพ้ ร้อมทัง้ ความเพลิดเพลิน

ซือ้ ผ่านผูน้ าชุมชน ยังไม่มี

จ้างคนในชุมชน

วางแผนร่วมกัน
การทาธุรกิจที่พกั
ขนาดเล้ก

จ้างคนในชุมชน

ยังไม่มี

การแสดงออกที่บ่ง การคานึงถึงภูมิ
บอกถึงวัฒนธรรม ปั ญญาท้องถิน่

หมูบ่ ้านธารทอง
ปั จจัยความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
- การอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ใช้วสั ดุในท้องถิน่

จัดแสดงนิทรรศการ

การวางอาคาร
กลมกลืนกับธรรมชาติ

- การท่องเที่ยวมีส่วนในการอนุรกั ษ์วฒั นธรรมท้องถิน่ ยังไม่มี
ปั จจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยังไม่มี

ยังไม่มี

ยังไม่มี

ยังไม่มี

ยังไม่มี

ยังไม่มี

ยังไม่มี
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จากการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะอาคารที่ พั ก ทั้ ง สองหมูํ บ๎ า นโดยให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ ปั จ จั ย
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติด๎วยองค์ประกอบ 4 ประการ ได๎แกํ การเลือกใช๎วัสดุ
การจัดวางอาคาร การคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ และลักษณะของอาคารที่บํงบอกถึงเอกลักษณ์ของ
วั ฒ นธรรมพื้ น ถิ่ น พบวํ า ร๎ อ ยละ 76 ของที่ พั ก ให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ ปั จ จั ย ความสั ม พั น ธ์ ข อง
สภาพแวดล๎อมนี้และพยายามรักษาสภาพแวดล๎อมนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมที่ดีของแหลํง
ทํองเที่ยวสืบตํอไป
สรุปและอภิปรายผล
หากนั ก ลงทุ น ต๎อ งการพัฒ นาที่พัก ในพื้ นที่โ ดยรอบโครงการหลวงตีน ตก อ.แมํออน จ.
เชีย งใหมํ ที่มุํงเน๎ นการทํองเที่ย วอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีองค์ประกอบสํ าคัญ 2
ประการ คือ ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและปัจจัยการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน
ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาตินั้นจะต๎องนําไปใช๎กับหลักการตลาด
ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) และด๎านสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical Evidence) สําหรับการ
เลือกที่ตั้งใหมํเพื่อให๎สอดคล๎องกับปัจจัยดังกลําวควรอยูํในพื้นที่หมูํบ๎านธารทอง เนื่องจากหมูํบ๎านแมํ
กําปองไมํอนุญาตให๎พัฒนาที่พักเพิ่ม และหมูํบ๎านธารทองอยูํในพื้นที่ใกล๎เคียงกับหมูํบ๎านแมํกําปองซึ่ง
มีบริบทของสภาพแวดล๎อมเดียวกันจึงมีความเป็นไปได๎ที่จะพัฒนาให๎ประสบความสําเร็จได๎ในแนวทาง
เดียวกัน
ปัจจัยที่สําคัญอีกประการคือปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชน ซึ่งสัมพันธ์กั บหลักการตลาด
ด๎านราคา (Price) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย(Place) ด๎านการสํงเสริมการตลาด(Promotion) ด๎าน
กระบวนการ (Process) และด๎านบุคลากร(People) ในหมูํบ๎านแมํกําปองมีศักยภาพทางด๎านนี้อยูํ
แล๎วเนื่องจากอยูํในโครงการการทํองเที่ยวโดยชุมชน (http://www.cbti.or.th,2561) แตํเนื่องจาก
หมูํบ๎านแมํกําปองไมํอนุญาตให๎พัฒนาที่พักเพิ่ม ดังนั้นการพัฒนาที่พักในแนวทางนี้จึงสามารถศึกษา
แนวทางการพัฒนาปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชนโดยมีหมูํบ๎านแมํกําปองเป็นกรณีศึกษาได๎
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช๎กับการวางแผนการตลาดการพัฒนาที่พักในพื้นที่
โดยรอบโครงการหลวง แตํเนื่องจากงานวิจัยนี้เน๎นปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมโดยรอบ
ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความมีสํวนรํวมของชุมชนเพื่อนําไปวางแผน
การตลาดสําหรับการพัฒนาที่พักได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ชุมชน ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาสภาพทั่วไป พฤติกรรมนักทํองเที่ยว ปัจจัยสํว น
ประสมทางการตลาด และ ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน ชุมชน ตะเคียน
เตี้ย ในเขตเมืองพัทยา โดยใช๎ข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม
กลุํมตัวอยําง คือผู๎ที่มาทํองเที่ยวและมาเยือน ศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ตําบลตะเคียนเตี้ย ในเขต
เมืองพัทยา ทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ ตั้งแตํเดือน เมษายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 เป็น
ระยะเวลาเก็บข๎อมูลทั้งหมด 2 เดือน จํานวน 400 ตัวอยําง โดยทําการวิเคราะห์ด๎วยแบบจําลองโลจิต
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ผลการศึกษาพบวําปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่มา
เยือน ศูนย์การเรียนรู๎ ชุมชน ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยาได๎แกํ เพศ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
โดยประมาณของนักทํองเที่ยว รูปแบบการทํองเที่ยว คําใช๎จํายในการทํองเที่ยว รวมทั้ง ปัจจัยสํวน
ประสมการตลาดด๎าน กระบวนการบริการ ด๎านราคา ด๎านสถานที่ และด๎านบุคลากร
คาสาคัญ : ศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย การตัดสินใจ นักทํองเที่ยว
Abstract
The purpose of this study was to investigate the factors influencing the
decision of tourists visiting Takian Tia community in Pattaya city. By collecting data
from the questionnaire. Sample is the tourist Hundreds of home learning centers
Tambon Takian in the Pattaya area from April 2018 to May 2018, 400 samples were
used by accidental sampling and analyzed by Lloyd's model. At the statistical
significance level of 0.10, the results showed that factors affecting the decision of
visiting tourists. The Takian Tia Community Learning Center in Pattaya City is the sex
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and average monthly income of tourists. Travel form Travel expenses including
marketing mix factors. Process, Price of services. Place and Personnel
Keywords: learning center Takian Tia Community Decision Tourists
บทนา
เมืองพัทยา เป็นสถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยมทั้งของคนไทยและชาวตํางชาติมาอยํางยาวนาน
เพราะพั ท ยามีค รบทุ กอยํ า งที่นั กทํ อ งเที่ย วต๎ อ งการ มีส ถานที่ นํ าสนใจมากมาย โดยเป็ นสถานที่
ทํองเที่ยวซึ่งสร๎างขึ้นมาเพื่อให๎นักทํองเที่ยวได๎ประทับใจ และเก็บความทรงจําที่ดีตํอการมาเที่ยวพัทยา
อีกมากมายหลายแหํง รวมไปถึงสถานบันเทิงยามราตรีที่ทําให๎พัทยากลายเป็นเมืองทํองเที่ยวอยําง
สมบูรณ์แบบ นักทํองเที่ยวจึงสามารถใช๎เวลาพักผํอนอยูํที่พัทยาได๎อยํางมีความสุขและสะดวกสบายใน
ทุกๆ ด๎าน (ที่มา: อเมซิ่ง ไทยแลนด์ออนไลน์, https://thai.tourismthailand.org) เพราะเหตุนี้ เมือง
พัทยาถือจึงได๎รับเลือกให๎เป็น องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นแบบพิเศษ เป็นการบริหารราชการสํวน
ท๎องถิ่น รู ปแบบพิเศษที่จั ดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521
สถานที่ที่ได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ โดยสํวนใหญํจะเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว ประเภท แหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ แหลํงทํองเที่ยวเพื่อนันทนาการที่มนุษย์นั้น
จั ด สร๎ า งขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนองความต๎ อ งการของตนเอง (ที่ ม า: อเมซิ่ ง ไทยแลนด์ อ อนไลน์ ,
https://thai.tourismthailand.org) อยํางไรก็ตามแม๎การทํองเที่ยวในเมืองพัทยาจะมีนัก ทํองเที่ยว
เข๎ามาทํองเที่ย วอยํางตํอเนื่อง แตํห ากมีการทํองเที่ยวซ้ําในนักทํองเที่ยวกลุํมเดิมนั้นและเพิ่มการ
แนะนําให๎เกิดการทํองเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก็จะทําให๎การทํองเที่ยวของเมืองพัทยามี
แนวทางที่ดีขึ้น และสามารถดึงดูดนั กทํองเที่ยวได๎เรื่อยๆ เมือ งพั ทยาจึงมีค วามต๎อ งการพยายาม
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท๎องถิ่นที่มีอยูํแล๎วในเมืองพัทยา เน๎นวิถีชีวิตท๎องถิ่นให๎นําสนใจมากขึ้น และ
เมืองพัทยานั้น ยังมีสถานที่ทํองเที่ยวประเภทอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก ที่ยังไมํได๎รับการสนับสนุนจาก
องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ทําให๎สถานที่ทํองเที่ยวบางแหํงที่มีความนําสนใจและสามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวได๎ แตํยังไมํรู๎จักและไมํได๎รับความสนใจ และสถานที่ทํองเที่ยวประเภทแหลํงทํองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ควรคําแกํการรักษาและถํายทอดออกมาให๎นักทํองเที่ยวตํางๆ
ทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติได๎เ ดินทางมาทํองเที่ยว ซึ่งเมืองพัทยาก็มีแหลํงทํองเที่ยวประเภทนี้อยูํ
เชํนกัน คือ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ที่ตั้งอยูํในอําเภอบางละมุง ของเขตเมืองพัทยาที่อยูํในการปกครองของ
สํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่องโยง (อพท.3) คือ แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีการ
ถํายทอดวัฒนธรรมและวิถีชุมชนดั่งเดิมที่มีอยูํแล๎วมาเป็นเวลานาน มีวัฒนธรรมที่มีอยูํจริงและ มี
กิจกรรมที่นําสนใจตํางๆให๎นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎เป็นจํานวนมาก(ที่มา: อพท. Dasta Travel) อีกทั้ง
ยังมีที่พักเพื่อรองรับนักทํองเที่ยวแตํมีจํานวนยังไมํมากพอ โดยภาพรวมของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน

388

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

พัทยานั้นยังไมํรู๎จักสถานที่ทํองเที่ยวแหํงนี้และยังไมํมีการไมํมีการพัฒนาในสํวนตํางๆให๎เกิดความ
นําสนใจและอํานวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยวมากเทําที่ควร หากสถานทีทํองเที่ยวแหํงนี้ติด
อันดับสถานที่ทํองเที่ยวของเมืองพัทยา จะสามารถสํงเสริม การทํองเที่ยวและสร๎างภาพลักษณ์การ
ทํองเที่ยวในเชิงบวกให๎กับเมืองพัทยาได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย จึงมีความสําคัญในการศึกษาปัจจัยที่สํงผล
ตํอการตัดสินใจมากทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวในศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ใน
เมืองพัทยา ซึ่งการศึกษานี้จะนําทฤษฎีด๎านการตลาด ทฤษฎีการตัดสินใจ และทฤษฎ๏แบบจําลองโลจิต
เข๎ามาประยุกต์ใช๎ในงานวิจัยนี้ และศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง
ผู๎วิจัย (ปี)
ปัจจัยสํวน
บุคคล
สุพรรณี ปราศราคิน (2549)
นภาวรรณ รุํงจํารัส (2552)

พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม (2555)

สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ (2558)

พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ (2558)

พฤติกรรของ
นักทํองเที่ยว






สํวนประสม
การตลาด






วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของบ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวบ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขต
เมืองพัทยา
3. เพื่อศึกษาระดับ ความสํ าคัญของปัจจัยสํว นประสมทางการตลาดที่มีผลตํอความต๎องการมา
ทํองเที่ยวบ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา
4. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวของ บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขต
เมืองพัทยา
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมในการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เลือกมา
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
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1. ขอบเขตด๎านพื้นที่การศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวที่ครอบคลุมพื้นที่บ๎านร๎อยเสา ในชุมชนตะเคียนเตี้ย
2. ขอบเขตด๎านเวลา
การศึกษานี้ใช๎ช๎อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บข๎อมูลในชํวงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2018
เป็นระยะเวลา 4 เดือน
3. ขอบเขตด๎านเนื้อหา
การศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลทั่วไปของนักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางชาติ อาทิ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ภูมิลําเนา เป็นต๎น โดยมุํงเน๎นการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่เลือกเข๎ามาทํองเที่ยวบ๎านร๎อยเสาในชุมชนตะเคียน
เตี้ย อาทิ ระยะเวลาที่มาทํองเที่ยว สถานที่ที่สนใจเข๎ามาทํองเที่ยว บุคคลที่มาด๎วย ลักษณะการ
ทํองเที่ยวของนักทํองเทียว รวมถึงพฤติกรรมการวางแผนการใช๎เงินระหวํางการทํองเที่ยว ฯลฯ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
1. ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรนักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางชาติที่
เข๎ามาเยือนและทํองเที่ยว บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย
2. กลุํ ม ตั ว อยํ า งในการศึ ก ษา กํ า หนดขนาดของกลุํ ม ตั ว อยํ า ง โดยใช๎ วิ ธี ก ารหาขนาด
ประชากรแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) เพื่อสุํมตัวอยํางประชากร จํานวนทั้งหมด 400
ตัวอยําง ซึ่งผู๎ตอบแบบสอบถามนั้น เป็นกลุํมตัวอยํางประชากรที่เข๎ามาทํองเที่ยวใน “บ๎านร๎อยเสา”
ชุมชนตะเคียนเตี้ย เฉลี่ยระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตํเดือน เมษายน 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561
โดยในการศึกษาครั้งนี้ทําการคํานวณขนาดตัวอยํา ง โดยกําหนดคําความเชื่อมั่นกลุํมตัวอยํางให๎มีคํา
เทํากับร๎อยละ 90 ใช๎การคํานวณขนาดตัวอยํางแบบไมํทราบจํานวนประชากร (สุภาพร กัลยาบุตร,
2549)
จากสูตรการคํานวณ ดังนี้
สูตร

n=

Z2
4E2

เมื่อ

n คือ จํานวนตัวอยําง หรือกลุํมตัวอยําง
E คือ ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคํา
Z คือ คําปกติมาตรฐานที่ได๎จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
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แทนคําในสูตร
n=

(1.96)2
4(0.05)2
= 384.16

เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความนําเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่องํายตํอการคํานวณ จึงกําหนดตัวอยําง
ประชากรจํานวน 400 ตัวอยําง
สําหรับการศึกษาวัตถุประสงค์ในข๎อที่ 3 ที่สามารถอธิบายถึงการวัดระดับความสําคัญของ
สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยว บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย โดยได๎
ให๎ระดับคะแนนความสําคัญของแตํละปัจจัยตามทฤษฎีแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert Rating Scale)
จากคําเฉลี่ยของแตํละปัจจัยในระดับความสําคัญ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย หรือน๎อยที่สุด ซึ่ง
สามารถแบํงระดับการให๎คะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายถึง
ให๎ความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง
ให๎ความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายถึง
ให๎ความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายถึง
ให๎ความสําคัญน๎อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง
ให๎ความสําคัญน๎อยที่สุด
กรอบแนวความคิด
จากการศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข๎ อ งพบวํ า ปั จ จั ย สํ ว นบุ ค คล พฤติ ก รรมของ
นักทํองเที่ยว และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรที่มักถูกนํามาศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1.ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
อายุ, รายได๎, เพศ, การศึกษา, สถานภาพสมรส
2.ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
งบประมาณ พฤติกรรม วัตถุประสงค์ ความสนใจของนักทํองเที่ยว
ลักษณะผู๎ที่มาทํองเที่ยวด๎วย
3. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด
ทําเลที่ตั้ง การให๎ข๎อมูลประชาสัมพันธ์ ราคา ชํองทางการเดินทาง
มายังชุมชนตะเคียนเตี้ย การสํงเสริมการทํองเที่ยว ชุมชนตะเคียน
วิธีดาเนินการวิจัย
เตี้ย ลักษณะทางกายภาพและการนําเสนรูปแบบการให๎บริการ
กระบวนการดําเนินการกิจกรรมตํางๆ

ตัวแปรตาม
ความนําจะเป็นในการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ํา
ของ ชุมชน ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา
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การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวในการมาเยือน
ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา ด๎วยการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต ซึ่งตั้งสมมุติฐานในการศึกษา
ดังนี้
H0 คือ ปัจจัยด๎านลักษณะบุคคล พฤติกรรมด๎านพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว ด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ของนักทํองเที่ยวไมํมีผลตํอการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวชุมชน ตะเคียนเตี้ย ในเขต
เมืองพัทยา
H1 คือ คือ ปัจจัยด๎านลักษณะบุคคล พฤติกรรมด๎านพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว ด๎านสํวน
ประสมทางการตลาด ของนักทํองเที่ยวมีผลตํอการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวชุมชน ตะเคียนเตี้ย ใน
เขตเมืองพัทยา
โดยกําหนดแบบจําลองโลจิสต์เพื่อใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
In(

(

)
(

)

) = β0 + ∑jβ1jgenderj + ∑kβ2kstatusk + ∑lβ3lincomel

+ ∑mβ4mjobm+ ∑nβ5nformatl + ∑oβ6onighto + ∑pβ7ppeoplep + ∑qβ8qpayq
+ ∑uβ9uplace2u + ∑uβ10vplace4v + ∑vβ11xprice1x + ∑yβ12yprice2y
+ ∑vβ13zprice3z + ∑aβ14axpeo3a + ∑bβ15bpresent3b + ∑cβ16cprocess2c
+ ∑cβ17cprocess3c + + ∑dβ18qproduct3q + U
ตารางที่ 2 คําอธิบายตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา
ตัวแปร
ความหมาย
หมายเหตุ
Y
การตัดสินใจมากเที่ยวซ้ําของ
1 = เลือกกลับมาเที่ยวซ้ํา
ศูนย์การเรียนรู๎ บ๎านร๎อยเสา
0 = ไมํเลือกกลับมาเที่ยวซ้ํา
ชุมชนตะเคียนเตี้ย
P
Prob (Y=1) ความนําจะเป็น
ของการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ํา
ของศูนย์การเรียนรู๎ บ๎านร๎อยเสา
ชุมชนตะเคียนเตี้ย
gender
เพศ
1 = เพศชาย
2 = เพศหญิง
Status
สถานภาพ
1 =โสด
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ตัวแปร

ความหมาย

หมายเหตุ
2 = สมรส
3 = หยําร๎าง
1 = ต่ํากวํา 15,000 บาท
2 = 15,001-30,000 บาท
3 = 30,001-45,000 บาท
4 = 45,001-60,000 บาท
1 = นักศึกษา / พํอบ๎าน
แมํบ๎าน
2 = พนักงานเอกชน
3= รับราชการ / วิสาหกิจ
1 = จัดโปรแกรมด๎วยตนเอง
2 = บริษัทนําเที่ยว
3 = ทางผํานในการเดินทาง
4 = หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
1 = ค๎าง / 0 = ไมํค๎าง
1 = ครอบครัว
2 = เพื่อน
3 = คูํรัก
4 = ตัดสินใจด๎วยตัวเอง
1 = น๎อยกวํา 3,000 บาท
2 = 3,001-4,000 บาท
3 = 4,001-5,000 บาท
4 = มากกวํา 5,000 บาท
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5

Income

รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน

Job

อาชีพ

format

รูปแบบการทํองเที่ยว

night
people

ความต๎องการค๎างคืน
บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการ
ทํองเที่ยว

pay

คําใช๎จํายในการทํองเที่ยว

product3

สถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ท๎องถิ่น

price1

ราคาที่พักมีความเหมาะสมและ ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
เป็นทีพึงพอใจ
ราคาสินค๎า ของฝาก ของที่
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
ระลึกมีความเหมาะสม

price2
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ตัวแปร
price3
peo3
present3
process2
process3
place2
place4

ความหมาย
ราคากิจกรรมตํางๆมีความ
เหมาะสม
บุคลากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับศูนย์
การเรียนรู๎ได๎เข๎าใจงําย
มีการรักษาความสะอาดในทุกๆ
จุดของสถานที่ทํองเที่ยว
มีสิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยว
กิจกรรมมีความหลากหลาย
สนุกสนานและเพลิดเพลิน
สถานที่จอดรถมีเพียงพอตํอ
ความต๎องการ
การคมนาคมเข๎าถึงสะดวก

หมายเหตุ
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5

ผลการวิจัย
ศูนย์การเรียนรู๎ “บ๎านร๎อยเสา” เป็นลานวัฒนธรรม ตั้งอยูํในชุมชนตะเคียนเตี้ย เขตเมือง
พัทยา ปัจจุบันมีการทําสวนเกษตรหลากหลายมากขึ้น แตํสวนมะพร๎าวยังถือเป็นอาชีพหลักของชุมชน
และเพื่อให๎ชุมชนตะเคียนเตี้ยมีความแข็งแกรํง และนํารายได๎เข๎าสูํชุมชนได๎มากขึ้น “คุณวันดี สิงห์
ทอง” ผู๎ดูแลศูนย์การเรียนรู๎ บ๎านร๎อยเสา ณ ปัจจุบัน จึงได๎ริเริ่มแนวคิดในการสร๎ างชุมชนให๎เข๎มแข็ง
ด๎วยการดึงคนภายนอกให๎เข๎ามาเรียนรู๎ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตพอเพียง ที่ครอบครัวของคุณยาย
ทรัพย์ ประกอบธรรม ได๎อุทิศบ๎านและพื้นที่ 6 ไรํ ให๎เป็นลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู๎ รวมถึง
พื้น ที่ สํ า หรั บ กิ จ กรรมตํ า งๆ เพื่ อ ให๎ เ กิ ด เป็ น แหลํ ง เรี ย นรู๎ ด๎ า นภู มิ ปั ญ ญาท๎อ งถิ่ น ภายในมี ก ารจั ด
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู๎วิถีชีวิตของชุมชนและมี กิจกรรมตํางๆมากมายให๎ผู๎ที่มาทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎
เชํน กิจกรรมเพื่อสุขภาพ คือ กัว ซารักษาโรค ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ๎าน ที่ตกทอดมาตั้งแตํ
โบราณอีกหนึ่งอยํางของชาวจีน สถานที่ แหํงนี้ได๎รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ข๎าวของ
เครื่องใช๎สมัยโบราณ ตํารายารักษาโรค ตําราโหราศาสตร์ ปีนักษัตรไทย การดูฤกษ์ยาม ครกบดยา
ภาชนะทองเหลื องสลั กลาย และพระเครื่อง เป็นต๎น ซึ่งของทุกชิ้นมีเรื่องราวมากด๎ว ยคุณคํา ผู๎ ที่
เดินทางมาเยี่ยมเยือนยังมีโอกาสได๎เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมากมายกับกิจกรรมหลากหลาย เชํน การ
ปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพร, การทําน้ําหมักชีวภาพ จากใบไม๎และเศษซากผักที่เหลือใช๎ , งาน
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หัตถกรรมพื้นบ๎าน การทําพวงมโหตร คือ เครื่องแขวนที่ใช๎ตกแตํงวัดและบ๎านเรือน ในเทศกาลหรือ
งานมงคล ทําจากกระดาษวําวหรือกระดาษสี ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางหนึ่งที่สืบทอดกันมา
จากรุํนสูํรุํน , การพับใบเตย, การทําอาหารท๎องถิ่นของชุมชนตะเคียนเตี้ย เชํน แกงไกํกะลา น้ํา
สมุนไพร ขนมทองพับ ท๏อฟฟี่โบราณ และกิจกรรมใหมํลําสุดคือการปั่นจักรยานชมสวนที่มีความสนุก
ตามวิถีชาวบ๎าน โดยการปั่นชมสวนมะพร๎าว พร๎อมทั้งมีกิจกรรมให๎เก็บลูกมะพร๎าวเพื่อมารับประทาน
สดๆกันอีกด๎วย กิจกรรมทั้งหมดที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นอยูํในแพ็คเกจกิจกรรมในราคาเพียงทํานละ 850
บาท และศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ยังมีที่ทําการทดลองทําที่พักแบบโฮมสเตย์ไว๎รองรับผู๎มาเยือน
เพียงคืนละ 400 บาทเทํานั้น พร๎อมอาหารเช๎าพื้นบ๎าน เป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่รองรับผู๎มาเยือน จํานวน
4 ห๎อง ได๎สูงสุดเพียง 16 คน เทํานั้น ซึ่งไมํเพียงพอตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่ต๎องการเข๎ามา
เที่ยวแบบพักค๎างแรม ซึ่งหากเดินทางมาเป็นหมูํคณะ สามารถติดตํอสอบถามราคาพิ เศษกับคุณวันดี
ผู๎ดูแลศูนย์การเรียนรู๎ร๎อยเสา ได๎โดยตรง
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่มาเยือนสถานที่ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์
การเรียนรู๎ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข๎อที่ 2 ซึ่งได๎แกํ
วัตถุประสงค์ของการทํองเที่ยว บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจ บุคคลที่เดินทางมาด๎วย
รูปแบบการเดินทางทํองเที่ยว การค๎างคืน คําใช๎จํายแตํละครั้งในการทํองเที่ยว สัดสํวนของการ
คําใช๎จํายในการทํองเที่ยว การเคยเดินทางมาทํองเที่ยว รูปแบบสื่อ และกิจกรรมที่สนใจโดยใช๎ สถิติ
ความถี่และร๎อยละ (ตารางที่ 3-9 ) ดังนี้
ตารางที่ 3 วัตถุประสงค์การทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวกลุํมตัวอยําง
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
จานวน (คน)
เพื่อพักผํอน
175
เพื่อการเรียนรู๎
241
เพื่อความบันเทิง
162
เพื่อศึกษาวัฒนธรรม
211
ตามคําเชิญชวน
18
อื่นๆ (เพื่อชวนมา)
1
หมายเหตุ : * สามารถเลือกตอบได๎มากกวํา 1 คําตอบ
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ

ร้อยละ
43.80
60.30
40.50
52.80
4.50
0.30
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ตารางที่ 4 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจทํองเที่ยวของกลุํมตัวอยําง (n=400)
บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจ
จํานวน (คน)
ร๎อยละ
ครอบครัว
170
42.50
เพื่อน
216
54.00
คูํรัก
8
2.00
ตัดสินใจด๎วยตนเอง
6
0.50
รวม
400
100.0
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ

ตารางที่ 5 รูปแบบการเดินทางทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวกลุํมตัวอยําง (n=400)
รูปแบบการเดินทางทํองเที่ยว
จํานวน (คน)
จัดโปรแกรมด๎วยตนเอง
148
บริษัทนําเที่ยว
113
ทางผํานในการเดินทาง
86
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
53
รวม
400

ร๎อยละ
37.00
28.30
21.40
13.30
100.0

ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ

ตารางที่ 6 ความต๎องการค๎างคืนของนักทํองเที่ยวกลุํมตัวอยําง (n=400)
การค๎างคืน
จํานวน (คน)
ไมํค๎าง (เที่ยวภายในวันเดียว)
112
ค๎าง
278
รวม
400

ร๎อยละ
30. 50
69.50
100.0

ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ

ตารางที่ 7 สัดสํวนของการคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว 3 อันดับแรกของกลุํมตัวอยําง (n=400)
สัดสํวนของการคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว
จํานวน (คะแนน)
ร๎อยละ
อันดับที่ 1 คํากิจกรรมตํางๆ
1,126
55.00
อันดับที่ 2 คําอาหาร
485
23.70
อันดับที่ 3 คําที่พัก
436
21.30
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ
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ตารางที่ 8 คําใช๎จํายแตํละครั้งในการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวกลุํมตัวอยําง (n=400)
คําใช๎จํายแตํละครั้งในการทํองเที่ยว
จํานวน (คน)
ร๎อยละ
ไมํเกิน 3,000 บาท
210
52.50
3,001-4,000 บาท
180
45.00
4,001- 5,000 บาท
6
1.50
มากกวํา 5,000 บาท
4
1.00
รวม
400
100.0
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ

ตารางที่ 9 กิจกรรมที่สนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ของกลุํมตัวอยําง
สัดสํวนของการคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว
จํานวน (คะแนน)
อันดับที่ 1 กัวซา
476
อันดับที่ 2 พิพิธภัณฑ์
462
อันดับที่ 3 การเรียนรู๎น้ําหมักชีวภาพ
369

ร๎อยละ
36.40
35.30
28.30

ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ

จากการศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวใน
การมาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตพัทยา ของหกลุํมตัวอยําง 400 ตัวอยําง ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาข๎อที่ 3 โดยใช๎สถิติคําเฉลี่ย และระดับความสําคัญ (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 สรุประดับความสําคัญของสํวนประสมทางการตลาด (n=400)
สํวนประสมทางการตลาด
คําเฉลี่ย
ด๎านสถานที่
4.49
ด๎านกระบวนการให๎ความสะดวก
4.01
ด๎านราคา
4.48
ด๎านบริการ
4.52
ด๎านบุคลากร
4.64
ด๎านสํงเสริมการทํองเที่ยว
3.64
ด๎านการนําเสนอ
4.58
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ

รัดบความสําคัญ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
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398

จากตารางที่ 10 แสดงในสํวนของการตลาดที่มีความสําคัญตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว
ในการมาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตพัทยา ปัจจัยที่มีความสําคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ
ปัจจัยด๎านบุคลากร มีคําเฉลี่ย 4.64 รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านกายภาพและการนําเสนอ มีคําเฉลี่ย
4.58 รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านบริการ มีคําเฉลี่ย 4.52 รองลงมาเป็นด๎านสถานที่ มีคําเฉลี่ย
4.49 รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านราคา มีคําเฉลี่ย 4.48 รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านกระบวนการให๎
ความสะดวก มีคําเฉลี่ย 4.01 และอันดับสุดท๎ายเป็นปัจจัยด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยวการให๎
ข๎อมูลประชาสัมพันธ์ มีคําเฉลี่ย 3.64
(หมายเหตุ: เนื่องจากทางชุมชนยังไมํมีการจัดโปรโมชั่นของราคาด๎านคํานักทํองเที่ยว จึงยังไมํมีการ
สํงเสริมการตลาดในสํวนของโปรโมชั่น แตํจะมีเป็นการสํงเสริมด๎านการทํองเที่ยวในบางสํวนแทน)
จากผลการวิจัยแบบจําลองโลจิต พบวํา คํา LR chi2(25) = 66.3249 และ คํา Prob > chi2
= 0.0001 อธิบายได๎วําแบบจําลองนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่มี ผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวใน
การมาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 นั่นคือ
สามารถใช๎แบบจําลองนี้ประมาณการหรือพยากรณ์ความนําจะเป็นของผู๎ตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําและ
ไมํ ก ลั บ มาเที่ ย วซ้ํ า ของนั ก ทํ อ งเที่ ย วที่ ม าเยื อ น ชุ ม ชนตะเคี ย นเตี้ ย เมื่ อ พิ จ ารณา
Overall
Percentage Correct เทํากับ 85.70 อธิบายได๎วําแบบจําลองนี้สามารถพยากรณ์ การตัดสินใจการ
กลับหรือไมํกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ยได๎ถูกต๎องคิดเป็นร๎อยละ
85.70 โดยปัจจัยที่มีผลตํอการกลับมาทํองเที่ยวศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ได๎
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ได๎แกํ เพศ สถานภาพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนโดยประมาณของ
นักทํองเที่ยว รูปแบบการทํองเที่ยว คําใช๎จํายในการทํองเที่ยว รวมทั้งปัจจัยสํวนประสมการตลาดด๎าน
กระบวนการให๎ความสะดวก ราคา ด๎านการบริการ และด๎านบุคลากร ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต
Marginal
ตัวแปร
b
Sb
Z-stat
P-Value
Effect
คําคงที่
1.548
1.32
1.38
0.000
เพศ
(Base Group = ชาย)
หญิง
-0.072
0.078
-0.92
0.023
-0.72
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001-30,000 บาท
-0.345
1.985
-0.46
0.351
-0.920
30,001-45,000 บาท
-0.971
5.301
-0.18
0.279
-0.980
45,001-60,000 บาท
-1.160
3.751
-0.26
0.051
-0.986
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ตัวแปร
สถานภาพ
สมรส
หยําร๎าง
อาชีพ
พนักงานเอกชน
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
รูปแบบการท่องเที่ยว
บริษัทนําเที่ยว
ทางผํานในการเดินทาง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ความต้องการค้างคืน
ค๎าง
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยว
เพื่อน
คูํรัก
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
3,001-4,000 บาท
4,001-5,000 บาท
สถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ท๎องถิ่น

b
-0.580
0.300
0.578
0.702
0.735
1.25
0.502

Sb

Z-stat

P-Value

(Base Group = โสด)
0.076
-0.88
0.117
(Base Group = นักศึกษา / พํอบ๎าน-แมํบ๎าน)
0.047
0.64
0.449
0.066
0.84
0.140
(Base Group = จัดโปรแกรมด๎วยตัวเอง )
0.379
1.85
0.086
0.422
1.84
0.090
0.566
2.21
0.034
(Base Group = ไมํค๎าง)
0.067
0.86
0.149
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Marginal
Effect
-0.067
0.030
0.055
0.067
0.067
0.095
-0.888

(Base Group = ครอบครัว)
-0.012
-0.068

0.539
0.143

0.305
-0.35
0.690
0.161
-0.42
0.067
(Base Group = น๎อยกวํา 3,000 บาท)
0.064
0.88
0.074
0.112
0.13
0.893

-0.25

0.041

-0.64

0.552

-0.026

ปัจจัยด้านราคา
ราคาที่พักมีความเหมาะสมและ

-0.000

0.033

-0.000

0.999

-0.000

ราคาสินค๎า มีความเหมาะสม

-0.566

0.068

-0.88

0.030

-0.060

ราคากิจกรรมมีความเหมาะสม

-0363

0.050

-0.77

0.312

-0.038

ปัจจัยด้านบุคคล

-0.529
-0.116

0.056
0.014
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บุคลากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับศูนย์
การเรียนรู๎ได๎เข๎าใจงําย
ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ
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0.489

0.060

0.86

0.172

0.052

0.623

0.302

0.91

0.043

0.066

-0.002

0.053

-0.01

0.995

-0.000

สถานที่จอดรถมีเพียงพอ

-0.173

0.175

-0.99

0.000

-0.173

การคมนาคมเข๎าถึงสะดวก

0.187

0.190

-0.98

0.000

0.187

0.001

0.033

0.04

0.999

0.001

มีสิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยว
กิจกรรมมีความหลากหลาย
สนุกสนานและเพลิดเพลิน
ปัจจัยด้านสถานที่

การนาเสนอ
มีการรักษาความสะอาดทุกๆจุด

สรุปและอภิปรายผล
ปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวสามารถอธิบายการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ํา ชุมชน
ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ได๎แกํ ตัวแปรด๎านบุคคล ได๎แกํ เพศหญิงที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําน๎อยกวําผู๎ชาย ร๎อยละ 52.5 และ 47.5 ตามลําดับ โดย
สอดคล๎องกับการศึกษาของ นภาวรรณ รุํงจํารัส (2552) สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ และ พัฒนะ ธนกฤต
พุฒิเมธ (2558) สถานภาพไมํมีอิทธิพลในการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยว ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของ สุพรรณี ปราศราคิน (2549) รวมถึง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 45,00160,000 บาท ที่มีผลตํอการตัดสินใจมาเที่ยวซ้ําน๎อยกวํานักทํองเที่ยวที่มีรายได๎เฉลี่ย ตํอเดือนต่ํากวํา
15,000 บาท ร๎อยละ 0.8 และ 4.5 ตามลําดับ สอดคล๎องกับการศึกษาของ นภาวรรณ รุํงจํารัส
(2552) สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ และ พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ (2558) สํวนอาชีพนั้นไมํมีผลตํอการ
ตัดสิ นใจกลับ มาทํองเที่ย วซ้ําของนักทํองเที่ยว สอดคล๎ องกับการศึกษาของ สุ พรรณี ปราศราคิน
(2549) สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ และ พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ (2558) ตัวแปรด๎านพฤติกรรมนั้นสามารถ
อธิบายได๎วํา รูปแบบการทํองเที่ยวนั้น มีผลตํอการกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยวทั้ง 4 รูปแบบ
ได๎แกํ รูปแบบการทํองเที่ยวที่จัดขึ้นเอง บริษัทนําเที่ยว เป็นทางผํา นการเดินทาง และ หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ร๎อยละ 37.5 28.2 21.5 และ 13.3 ตามลําดับ ความต๎องการค๎างคืนนั้นไมํมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยว ตัวแปรผู๎มีอิทธิพลในการตัดสินใจมาทํองเที่ยวนั้น คูํรักมี
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อิทธิพลในการตัดตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ํา น๎อยกวํา ครอบครัว ร๎อยละ 2.0 42.5 ตามลําดับ ด๎าน
คําใช๎จํายนั้น นักทํองเที่ยวที่มีคําใช๎จํายระหวําง 3,000-4,000 มีอิทธิพลตํอการมาเที่ยวซ้ํามากกวํา
นักทํองเที่ยวที่มีคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวน๎อยกกวํา 3.000 บาท ร๎อยละ 45.0 52.5 ตามลําดับ ใน
ด๎านสํว นประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสิ นใจกลั บมาทํองเที่ยวซ้ําของ ชุมชนตะเคียนเตี้ย
สามารถอธิบายการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําของชุมชนตะเคียนเตี้ย เขตเมืองพัทยา ที่ระดับนัยสําคัญ
0.10 ได๎แกํ ด๎านสถานที่ โดย สถานที่จอดรถเพียงพอจะทําให๎ความต๎องการกลับมาทํองเที่ยวน๎อยลง
เนื่องจากหากนําพื้นที่ในสํวนอื่นๆมาจัดสรรเป็นที่จอดรถให๎เพียงพอนั้น จะเสียโอกาสในการนําพื้นที่
ตรงนั้นไปทํากิจกรรมตํางๆที่นําสนใจเพิ่มมากขึ้น และการคมนาคมที่สะดวกเข๎าถึงงํายนั้น จะทําให๎
นักทํองเที่ย วตัดสิ น ใจกลั บ มาทํองเที่ยวซ้ํา เนื่องจากมีการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวที่ส ะดวกและ
งํายดาย สามารถเข๎าถึงได๎งําย สํวนด๎าน ราคาสินค๎า ของฝาก และของที่ระลึกที่มีความหลากหลาย
และเหมาะสมนั้น จะทําให๎นักทํองเที่ยวตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ําเนื่องจาก สามารถเลือกซื้อสินค๎า
ได๎หลากหลายตามความต๎องการ ซึ่งปัจจัยทั้งสองสํวนนี้สอดคล๎องกับการศึกษาของ พรทิ พย์ บุญ
เที่ยงธรรม (2555) การอํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวในด๎านตํางๆ เชํน ห๎องน้ํา ร๎านอาการ ที่
จอดรถ เป็นต๎น ล๎วนมีผลตํอการกลับมาทํองเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยวทั้งสิ้น เนื่องจากหากมีความ
สะดวกด๎านตํางๆให๎กับนักทํองเที่ยว จะมีความพึงพอใจและประทับใจกับสถานที่นั้นๆที่ได๎ไปทํองเที่ยว
และมีความต๎องการอยากกลับมาทํองเที่ยวซ้ําอีก โดยสอดคล๎องกับการศึกษาของ พรทิพย์ บุญเที่ยง
ธรรม (2555) สํวนปัจจัยสํวนประสมทางด๎านการตลาด สถานที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก บุคลากร และ
การนําเสนอนั้น ไมํสามารถอธิบายการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ํา ชุมชนตะเตียนเตี้ย ของนักเที่ยวเที่ยว
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ใน
เขตเมืองพัทยา สามารถสรุปข๎อเสนอแนะ ได๎ ดังนี้
1.ทางชุมชนควรสํงเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ยในเขตเมือง
พัทยา ให๎ กลายเป็น ศูนย์กลางของการเรียนรู๎และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อเป็น
แบบอยํางให๎กับชุมชนอื่นๆมาศึกษาหาความรู๎และนําไปประยุกต์ใช๎กับชุมชนของอื่นๆได๎อีกด๎วย
2.จากการศึกษาพบวําที่จ อดรถเป็นปัจจัยที่มีความสํ าคัญ แตํห ากนําพื้นที่ที่มีการใช๎ส อย
ประโยชน์มาทําที่จอดรถจะได๎ให๎เสียโอกาสในการจัดสรรพื้นที่ตรงนั้นเพื่อการจัดกิจกรรมตํางๆ ดังนั้น
ควรสํงเสริมพื้นที่ใหมํด๎านการอํานวยความสะดวกที่จอดรถ หรือหากที่จอดรถอยูํไกลจากตัวสถานที่
ควรมีรถเล็กๆ หรือรถโดยสาร เพื่ออํานวยความสะดวกจากที่จอดรถมายังศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนร๎อย
เสา
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3. จากการศึกษาพบวําราคาสินค๎า ของฝาก และของที่ระลึก มีความสําคัญ ทางผู๎เกี่ยวข๎อง
ควรจะผลักดันผลิตภัณฑ์ของชุมชนให๎มีความนําสนใจและมีราคาที่เหมาะสม หรือจัดทําเป็นแพ็คเกจ
โปรโมชั่นตํางๆ เพื่อเพิ่มความสนใจให๎แกํนักทํองเที่ยว
4. รู ป แบบการทํองเที่ยวมีสํ ว นสํ าคัญตํอการตัดสิ นใจของนักทํองเที่ยว ดังนั้น จึงควร
จัดรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงบูรณาการ คือ การทํองเที่ยวที่ผสมผสานความรู๎ตํางๆของชุมชนที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ให๎แกํนักทํองเที่ยว ทําให๎เกิดประสบการณ์และความพึงพอใจที่
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดีจากความสนับสนุนอยํางดีของ รองศาสตราจารย์
ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์รํวม ที่ได๎เสียสละเวลาให๎คําปรึกษาและแนะนําข๎อมูลรํวมถึงข๎อเสนอแนะตํางๆเพื่อเป็น
แนวทางในการแก๎ไขข๎อบกพรํองในการทําวิจัยครั้งนี้ ข๎าพเจ๎าจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูง ณ
ที่นี้
ขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ได๎ให๎ข๎อมูลในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณ เจ๎าหน๎าที่โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่คอยอํานวยความ
สะดวกและติ ด ตามงานมาโดยตลอด รวมถึ ง ขอบคุ ณ เพื่ อ นๆ ที่ ค อยให๎ กํ า ลั ง ใจ และชํ ว ยเหลื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตํางๆ ทําให๎การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี
สุดท๎ายนี้ขอขอบคุณการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขํายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราขภัฎเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัยครั้งที่ 4 เป็นอยํางสูงที่ได๎ให๎โอกาสข๎าพเจ๎าได๎
นําเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู๎ทรงและอาจารย์ที่รํวมตรวจสอบและให๎คําแนะนํา
ข๎อเสนอแนะตํางๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ไขบทความวิจัยในครั้งนี้
ณิชกานต์ สําราญวานิช
นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เอกสารอ้างอิง
คมสัน สุริยะ, ทฤษฎีแบบจาลองโลจิต
(Online)http://www.tourismlogistics.com/pdf/1_basic_logit_model.pdf., 10
กุมภาพันธ์ 2561
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ผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโตของปลาทองสายพันธุ์ออรันดา
(Caraassius auratus)
Effect of Orange sweet potato on Pigmentation and Growth of Oranda
Goldfish (Caraassius auratus)
อรุชา คุ้มเกิด (Arucha Kukerd)* ดนยา นวมศิริ (Donnaya Nuansiri)
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโต
ของปลาทองสายพันธุ์ออรั นดา โดยทดลองในลูกปลาทองพันธุ์ออรันดาอายุ 1 เดือน ด้วยอาหาร
ทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 0% 10%และ20% เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ มีการให้
อาหารวันละ 2 มื้อ ช่วงเวลา 09.00 นาฬิกาและ18.00 นาฬิกา จากการทดลองพบว่าปลาทองที่ได้
อาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มที่ระดับต่างกัน มีค่าความสว่างสีผิว(L) มีค่าความเข้มสีแดง
(a)และค่าความเข้มสีเหลือง (b)แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)เมื่อจบการทดลองพบว่าทุกการทดลอง
มีค่า(a)และ(b) เพิ่มขึ้น โดยปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 10%
และ20% มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมและค่า (L) ของปลาทองทีได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศ
สีส้มลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (p>0.05) ส้าหรับการเจริญเติบโตพบว่า
ปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 0% 10%และ20% มีน้าหนัก
เฉลี่ย 6.02 กรัม,6.11 กรัม และ6.75 กรัม ซึ่งปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้ม
ลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05)และพบว่าปลาทองที่ได้รับ
อาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 0% 10%และ 20% มีความยาวเฉลี่ย 6.01
เซนติเมตร,5.91 เซนติเมตร และ 6.12 เซนติเมตร ไม่ต่างกันทางสถิติ(p>0.05)
คาสาคัญ: ปลาทอง ออรันดา มันเทศสีส้ม ความเข้มสี การเจริญเติบโต
Abstract
The objective was study effect of orange sweet potato on pigmentation and
growth of oranda goldfish.The trial was in the goldfish oranda 1 month of age with
food trial that integrate orange sweet potato down to 0%,10%,20% for a period of 6
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weeks.There were feed 2 daily meals at 09.00 o’clock and 18.00 o’clock.The
research was found that goldfish have experimented blending food orange sweet
potato at the different levels.There were a brightness of skin color (L) and there were
a res intensity (a) and then the yellow color intensity (b) and was different of statistic
(p<0.05).At the end of the experiment was all trials (a) and (b) increase by a goldfish
was received food trials of orange sweet potato down to the level of 10% and 20%.It
was value greater than control groups and the value of the (L).The goldfish was
receive food trials of orange sweet potato down to the level of 10% and 20%.It was
value less than the control group (p>0.05) for growth found that goldfish was receive
food trials of orange sweet potato down to the level of 0%,10% and 20% with a
weighted average 6.02 g,6.11 g and 6.75 g.Which godfish receive food trials of orange
sweet potato down to the level of 10% and 20%.It was average greater than control
group (p<0.05) and found that goldfish was receive food trials of orange sweet
potato down to the level of 0%,10% and 20% and with an average length of 6.01
cm, 5.91 cm and 6.12 cm did not differ statistically (p>0.05).
Keywords:Goldfish,Oranda,Orange sweet potato,Pigmentation,Growth
บทนา
ปลาทองเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม เพราะเป็นปลาที่
มีสีสันสดใส เลี้ยงง่าย เพียงให้อาหารส้าเร็จรูปในการเลี้ยง ซึ่งในอาหารส้าเร็จรูปจะประกอบไปด้วย
สารอาหารและสารสีที่ช่วยในการเร่งสีของปลาทอง ซึ่งค่อนข้างมีราคาสูง การสร้างเม็ดสีในปลาแต่ละ
ชนิดแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เม็ดสีส้าคัญที่พบในผิวและกล้ามเนื้อ ตลอดจนอวัยวะต่างๆคือสารสีเมลา
นิล (Melanin) ซึ่งมีสีด้า ส่วนเม็ดสีที่เราต้องการคือ เม็ดสีแคโรทีนอยด์ (Carotenoids) มีคุณค่าใน
การสร้างสีต่างๆมีสีเหลืองจนถึงแดงจัดได้แก่ พวกปลาทอง ปลาคาร์ ฟ เมื่อไปรวมตัวกับโปรตีนต่างๆ
ท้าให้เกิดสารสีหลากหลาย เช่น สีฟ้า น้้าเงิน ม่วง เขียว(ตุลฮาบ หวังสุข,2552) ดังนั้นผู้เลี้ยงควรเข้าใจ
พื้นฐานการสร้างเม็ดสีของปลาเสียก่อน เพื่อจะได้เลือกใช้วัตถุดิบได้ถูกต้อง(สมโภชน์ วีระกุล ,2013)
คือ แหล่งของเม็ดสีคาโรทีนอยด์ที่ได้จากพืช เช่น มันเทศเนื้อสีส้ม สีเหลือง จะเป็นแหล่งสะสมของสาร
แคโรทีนอยด์ มากกว่ามันเทศเนื้อสีขาวและสีม่วงเนื่องจากหัวของมันเทศสีส้มมีสารที่ชื่อว่าแคโรที
นอยด์(Carotenoids) เช่นสารเบต้าแคโรทีน,สารประกอบฟีโนลิก(Phenolic compounds)เช่น แอน
โทไซยานิ น งานวิจั ย จ้ านวนมากจากหลายประเทศที่ศึ กษาวิจัยในส่ ว นนี้ที่เกี่ยวกั บศักยภาพของ
สารส้าคัญ (Active compounds)ในมันเทศ เช่นมันเทศสีเหลือง และสีส้มเป็นแหล่งของสารเบต้าแค
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โรทีน และมีการศึกษาพบว่ามันเทศที่ผ่ านกระบวนการนึ่งหรือต้มช่ว ยรักษาสารเบต้าแคโรทีนได้
มากกว่าการปรุงโดยวืธีอื่น ๆ (ปรัญรัชต์ ธนวิทยุทธ์ภัคดี ,2010)จึงได้น้าสารแคโรทีนอยด์จากมันเทศสี
ส้มมาใช้ในการเร่งสีปลาทอง ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนการผลิตปลาลดลง ดังนั้นการศึกษาผลของมันเทศสีส้ม
ต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโตของปลาทองสายพันธุ์ออรันดา จึงใช้มันเทศสีส้มที่มีสารแคโรที
นอยด์ผสมในอาหารทดลองท้าเองในระดับที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตและเร่งสีของปลาทอง
จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสี และการเจริญเติบโตของปลาทองสายพั นธุ์ออ
รันดา
วิธีดาเนินการวิจัย
สัตว์ทดลอง
น้าลูกปลาทองพันธุ์ออรันดา อายุ 1 เดือน มาเลี้ยงในถังพลาสติกถังละ 6 ตัว จ้านวน 15 ถัง
โดยให้อาหารส้าเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เวลา 09.00 น.และเวลา18.00 น. เป็นเวลา 2
สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ปลาทองกินอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มในระดับ % 1% และ 20
อาหารทดลอง
ใช้มันเทศสีส้มผสมในอาหารทดลองท้าเอง เพื่อเร่งสีในปลาทองสายพันธุ์ออรันดา โดยการน้า
มันเทศสีส้มจากสาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาท้า
ความสะอาด แล้วน้ามานึ่งที่อุณหภูมิ 1%% องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ปลอกเปลือกแล้วน้ามา
บดให้ละเอียดจึงน้ามาผสมในวัตถุดิบอาหาร ในระดับ %%, 10%และ2%% ท้าการศึกษา ในปลาทอง
สายพันธุ์ออรันดาอายุ 1 เดือน ก้าหนดให้อาหารทั้งสามสูตรมีโปรตีน 4% โดยอาหารมีส่วนผสมและ
คุณค่าทางโภชนะดังตารางที่ 1และ ตารางที่ 2 ตามล้าดับ
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ตารางที่ 1 วัตถุดิบของอาหารทดลอง
วัตถุดิบ
ปลาป่น
ร้าละเอียด
น้้ามันพืช
น้้ามันปลา
Premix
สารเหนียว
มันเทศสีส้ม
รวม

0%
63
3%
1
1
3
2
100

ปริมาณมันเทศสีส้ม
10%
63
2%
1
1
3
2
1%
100

20%
25
4%
3
3
5
4
2%
100

ตารางที่ 2 โภชนะของอาหารทดลอง
วัตถุดบิ
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
ความชื้น
เถ้า
ไขมัน
เยื่อใย
พลังงาน

ปริมาณมันเทศสีส้ม
0%
4%.45
14.83
2.48
16.42
11.16
2.31
3228.6%

10%
4%.39
15.02
2.15
15.58
9.36
1.99
3339.3%

20%
4%.18
16.11
1.93
8.86
14.72
3.25
3419.7%

วิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ CRD ประกอบไปด้วย 3 ชุด ชุดการทดลองละ 5 ซ้้า โดย
ชุดการทดลองที่ 1 ให้อาหารทดลองท้าเองที่ไม่มีส่วนผสมของมันเทศสีส้ม
ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาหารทดลองท้าเอง + มันเทศสีส้ม 1%
ชุดการทดลองที่ 3 ให้อาหารทดลองท้าเอง + มันเทศสีส้ม 2%
น้าลูกปลาทองสายพันธุ์ออรั นดาอายุ 1 เดือน มาชั่งน้้าหนักความยาวและวัดความเข้มของสีก่อนท้า
การทดลอง โดยให้อาหาร 2 มื้อ เช้าและเย็น เวลา 09.00 น.และเวลา18.00 น. และชั่งน้้าหนักความ
ยาวและวัดความเข้มของสี ในแต่ละชุดการทดลองทุกๆ 1 สัปดาห์ แล้วบันทึกผล เก็บข้อมูล
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1.ชั่งวัดน้้าหนักและวัดความยาวของล้าตัวก่อนท้าการทดลอง จากนั้นปล่อยปลาลงถังที่เตรียม
ไว้ ให้อาหารทุกชุดการทดลอง
2.ให้อาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มในปริมาณที่แตกต่างกัน วันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น
เวลา 09.00 น.และเวลา18.00 น. เวลาให้อาหารปลาจะต้องปิดออกซิเจน เพื่อไม่ให้อาหารแตกตัว
3.วัดการเปลี่ยนแปลงสีด้วย color chart ก่อนการทดลองได้ท้าการวัดค่าสีเริ่มต้น วัดทุกซ้้า
ทุกชุดการทดลองในทุกๆ 1 สัปดาห์ ที่ผิวปลาทอง จากนั้นน้าไปแปลงค่า CIE L*a*b* หมายถึง
L* แสดงถึงความสว่างของสี มีค่าระหว่าง %-1%% สีด้าถึงสีขาว
a* แสดงถึงค่า + สีแดง + สีเขียว
b* แสดงถึงค่า + สีเหลือง + สีน้าเงิน
4.ท้าการชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของตัวปลาทุกๆ 1 สัปดาห์
อัตราการเจริญเติบโตด้านน้้าหนัก (กรัม)
= น้้าหนักสุดท้าย (กรัม) – น้้าหนักปลาเริ่มต้น (กรัม)
อัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวเหยียด (Total length)
= ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) – ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร)
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
น้ า ผลการเจริ ญ เติ บ โต ค่ า เที ย บสี มาวิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี ก ารทดลองแบบสุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์ ( Completely
Randomized Design:CRD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 ด้วยโปรแกรม SPSS
ผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่าปลาทองที่ได้อาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มที่ระดับต่างกัน มี
ค่าความสว่า งสี ผิ ว (L) มีค่ าความเข้มสี แดง (a)และค่าความเข้ม สี เหลื อ ง (b)แตกต่า งกันทางสถิ ติ
(p<0.05)เมื่อจบการทดลองพบว่าทุกการทดลองมีค่า aและb เพิ่มขึ้น โดยปลาทองที่ได้รับอาหาร
ทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมและค่า L ของ
ปลาทองทีได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่าน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม (p>0.05) ดังตารางที่ 3 ส้าหรับการเจริญเติบโตพบว่าปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่
ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 0% 10%และ20% มีน้าหนักเฉลี่ย 6.02 กรัม,6.11 กรัม และ 6.75
กรัม ซึ่งปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่าเฉลี่ย
มากกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05)และพบว่าปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไป
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ที่ระดับ 0% 10%และ 20% มีความยาวเฉลี่ย 6.01 เซนติเมตร,5.91 เซนติเมตร และ 6.12
เซนติเมตร ไม่ต่างกันทางสถิติ(p>0.05) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีผิวปลาทองค่าความสว่างสีผิว(L*value) ความเข้มสีแดง
(a*value) และค่าความเข้มสีเหลือง(b*value) ของปลาทองที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ผสมมัน
เทศสีส้มในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
ปริมาณ
ค่า L a b color space
มันเทศสีส้ม
L
a
b
0%
67.287±1.627a
0.340±0.115b
0.332±0.008b
10%
54.100±1.438b
0.653±0.005a
0.375±0.019a
20%
53.016±0.806b
0.647±0.015a
0.368±0.010a
p-value
0.0001
0.0001
0.0007
หมายเหตุ: ตัวภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งหมายถึงมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ
%.%5
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของปลาทองที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ผสมมันเทศสีส้มใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
ปริมาณ
มันเทศสีส้ม
น้้าหนัก
ความยาว(เซนติเมตร)
(กรัม)
0%
6.020±0.337b
6.010±0.133a
10%
6.110±0.239a
5.910±0.260a
20%
6.758±0.299a
6.120±0.140a
p-value
%.%%36
0.2482
หมายเหตุ: ตัวภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งหมายถึงมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05

สรุปและอภิปรายผล
1.ในการใช้มันเทศสีส้มผสมอาหารทดลองที่ปริมาณ % 1% 2% พบว่ามันเทศสีส้มมีผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาทองพันธุ์ออรันดาที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
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2.ค่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มสีของผิวปลาทองที่เลี้ยงด้วยมันเทศสีส้มผสมอาหารทดลอง
ค่าความสว่างสีผิว ค่าความเข้มสีแดง และค่าความเข้มสีเหลือง บริเวณสีผิวล้าตัวปลาทองของทุกการ
ทดลองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีผิวปลาทองระดับความเชื่อมั่นที่ 95 และพบว่าค่าความสว่างสีผิว
ค่าความเข้มสีแดง และค่าความเข้มสีเหลือง ของการใช้มันเทศสีส้มผสมอาหารทดลองที่ระดับความ
เข้มข้น 1% 2% มีแนวโน้มสูงกว่าที่ระดับ %
ข้อเสนอแนะ
1.ควรชั่งน้้าหนักอาหารก่อนการให้ทุกครั้ง โดยค้านวณ 3-5 ต่อน้้าหนักตัวปลา
2.ควรมีการควบคุมปริมาณแสงในบริเวณบ่อที่ใช้เลี้ยง เพราะปริมาณแสงมีผลต่อความเข้มสี
3.ควรมีการควบคุมอุณหภูมิในการเลี้ยง เพราะอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดโรคและตายของสัตว์น้า
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
ในการท้าปัญหาพิเศษผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโตของปลาทอง
(พันธุ์ออรันดา) ฉบับนี้ ส้าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความกรุณาจาก รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่้า ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช อาจารย์จุฑามาศ
ทะแกล้ ว พัน ธุ์และอาจารย์ ช ลิ ดา ช้างแก้ว ที่กรุณาให้ความรู้ ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และให้ความ
ช่วยเหลือในการท้าปัญหาพิเศษตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนปัญหาพิเศษจนปัญหาพิเศษนี้
เสร็จสมบูรณ์ตามความคาดหมาย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
สถาบันวิจัยสัตว์น้าสวยงามและพรรณไม้น้าส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด กรมประมง. (2559)
สายพันธุ์ปลาทองและการเพาะเลี้ยง. จากเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/ . ภาควิชา
เภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา.
“มันเทศ”. หน้า 132 .
สุภาพร. (2541). เซลล์สีในปลาสวยงาม. จากเว็บไซต์ www.Genetics!BAH!.htm.
ตุลฮาบ หวังสุข. (2552). การสะสมคาร์โรทีนอยด์ในปลา. จากเว็บไซต์
http://www.nicaonline.com/index.php?option=com.
พีรยา ทองค้า. (2014). ปลาสวยงามในประเทศไทย. จากเว็บไซต์
https://sites.google.com/site/padkhaolan/pla-swyngam-ni-prathes-thi.
ธนนท์ กรุณกิจ และยุทธนา อยู่ยั่งยืน. (2556). การพัฒนาความเข้มสีของกุ้งเครย์ฟิช. ปัญหาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 19.
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บทคัดย่อ
น้้าพริกน้้าผักเป็นอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมแถบพื้นที่ภาคเหนือของไทย ได้ถูกน้ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ในภาษาญี่ปุ่นเรียก ‘ฟูริคาเกะ’) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักและระบุปัจจัยคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่มีผลต่อการยอมรับและ
การตัด สิ น ใจซื้อ ผลิ ตภั ณฑ์ผ งโรยข้า วน้้ าพริก น้้า ผั ก ท้า การพั ฒ นาสู ตรผงโรยข้า วน้้ าพริก น้้า ผั ก ที่
แตกต่างกันจ้านวน 3 สูตร แล้วน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางอาหารโดยประมาณ และทดสอบ
ผู้บริโภค (จ้านวน 100 คน) ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์โดยวิธี 9-point hedonic
scale ด้านความชอบโดยรวม สี กลิ่น รสชาติโดยรวม รสหวาน และรสขม ท้าการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
ประสาทสัมผัสที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยใช้การถดถอยโลจิสติก ผลการ
ทดสอบความชอบของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า สูตรที่ได้รับการยอมรับสูงสุด คือ สูตรที่ 3
ประกอบด้วยน้้าผักร้อยละ 90.50 พริกแห้งร้อยละ 3.17 กระเทียมร้อยละ 2.26 เกลือร้อยละ 2.26
และเม็ดผั กชีร้อยละ 1.81 โดยผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณความชื้น คาร์โ บไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ใย
อาหารหยาบ และเถ้า เท่ากับร้อยละ 6.19 50.08 20.19 4.78 11.04 และ 7.72 ตามล้าดับ ส้าหรับ
คะแนนความชอบด้านความชอบโดยรวม สี กลิ่น และรสชาติ มีค่าเท่ากับ 7.13 6.89 7.06 และ 7.03
ตามล้าดับ ผลจากการวิเคราะห์ถดถอย โลจิสติกแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ คุณลักษณะด้านกลิ่นและรสชาติ ซึ่งค่าร้อยละ hit rate สูงถึง 85.3 และ
79.7 ตามล้าดับ นอกจากนี้ จากการศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว
น้้าพริกน้้าผักสูตร 3 พบว่า มีลักษณะเป็นรูปตัวเจ (J-Shape isotherm)
คาสาคัญ: น้้าพริกน้้าผัก ผงโรยข้าว วิธีถดถอยโลจิสติก ซอรปชันไอโซเทอรม
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Abstract
Vegetable chili paste (Nam-prik nam pak), the traditional local food from the
north region of Thailand, was developed as rice seasoning (Japanese calls ‘Furikake’).
This research aimed to analyse the proximate composition and identify the sensory
drivers of acceptance and purchase decision of Nam-prik Nam-pak furikake. In the
methodology, the three formulas of furikake were generated. Consumers (n=100)
evaluated the degree of liking of furikake using 9-point hedonic scale in respect of
overall liking, color, aroma and taste. Sensory drivers of acceptance and purchase
decision were determined using logistic regression. The acceptance test showed that
the most accepted product was formula # 3 contained 90.50% of Nam-pak
(vegetable paste), 3.17% of dried chili, 2.26% of garlic, 2.26% of salt and 1.81% of
coriander seed. The proximate composition in terms of moisture, carbohydrate,
protein, fat, crude fiber and ash were 6.19, 50.08, 20.19, 4.78, 11.04 and 7.72,
respectively. The hedonic ratings of this treatment for overall liking, color, aroma and
taste were 7.13, 6.89, 7.06, and 7.03, respectively. The results of logistic regression
showed that the factor affected consumer acceptance and purchase decision was
aroma and taste attribute with 85.3 and 79.7 %hit rate. Moreover, the sorption
isotherm of rice seasoning formula No.3 was a J-Shaped.
Keywords: Nam-prik nam pak, Rice seasoning, Logistic regression, Sorption Isotherm
บทนา
น้้าผัก หรือ น้้าผักก้อน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้คนในแถบภาคเหนือ
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว สีเขียวคล้้า มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยว
ที่เกิดจากกระบวนการหมักโดยอาศัยการท้างานของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติที่ติดมากับวัตถุดิบเริ่มต้น
(natural flora) โดยเอนไซม์ (enzyme) ที่ผลิตขึ้นมาจากจุลินทรีย์จะท้าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาหาร รวมถึงเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบเริ่มต้น ท้าให้คุณลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส รวมถึงลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป
ส้าหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้้าผัก ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี เกลือ ข้าวเหนียว และน้้า
ซาวข้าว โดยเกลือจะท้าหน้าที่ควบคุมสภาวะการเจริญของจุลินทรีย์ที่ส้าคัญส้าหรับกระบวนการหมัก
คือ กลุ่มที่สร้างกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) โดยจะเปลี่ยนคารโบไฮเดรตที่มี อยู ใน
กระบวนการหมั กไปเปนกรดอิน ทรีย์ ซึ่งปริ มาณกรดที่เพิ่ม ขึ้นจะช่ ว ยยับยั้ งการเจริญเติ บโตของ
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จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดการเน่าเสียได้ โดยแบคทีเรียกลุ่มแลคติกจะสามารถเจริญได้ในระดับความเข้มข้น
เกลือสูงถึงร้อยละ 1%-18 ในขณะที่กลุ่มที่ย่อยสลายโปรตีน (proteolytic bacterial) รวมถึงจุลินทรีย์
ที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียจะสามารถทนเกลือที่ระดับความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 2.5 เท่านั้น (วราวุฒิ,
2538) ส้าหรับข้าวเหนียวที่เติมลงไปนั้น จะท้าหน้าเป็นแหล่งคาร์บอน (carbon source) ช่วยส่งเสริม
ให้จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดการหมักเจริญเติบโตได้ดี และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมักเป็นเวลา 5 วัน จะ
น้าผักมาคั้น ด้ว ยเกลื อแล้ วกรองเอากากออก และน้าไปเคี่ยวจนมีลั กษณะข้น สีเขียวขี้ม้า (รัตนา,
2542)
โดยทั่วไปแล้ว นิยมน้าน้้าผักมาต้าผสมกับพริกแห้ง กระเทียม และปรุงรสชาติ เป็น “น้้าพริก
น้้าผัก” รับประทานกับข้าวเหนียวและผักลวก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ในลักษณะ
ของ “ผงโรยข้าว” ในภาษาญี่ปุ่นเรียก “ฟูริคาเกะ” (furikake) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริโภคให้สะดวกมากขึ้น มีน้าหนักเบา สามารถพกพาได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น และยังเป็นการเผยแพร่ “น้้าผัก” ซึ่งเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับวิถีการด้าเนินชีวิตของ
ผู้คนในปัจจุบันที่รีบเร่ง แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลส้าเร็จทางการตลาด โดย
ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์นั้น จ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การยอมรับของผู้บริโภครวมถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการยอมรับ
และการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผงโรย
ข้าวน้้าพริกน้้าผัก และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติก ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส้าคัญส้าหรับต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่การผลิตใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก และระบุคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบ “น้้าผัก” ผลิตโดยกลุ่มชุมชนบ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล้าปาง ไกแห้งจาก
ชุมชนบ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน เครื่องเทศ ได้แก่ พริก กระเทียม เม็ดผักชี จากบริษัท
สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) งาด้าและงาขาวจากบริษัทไร่ทิพย์ จ้ากัด โดยน้ามาคั่วก่อนน้าไปใช้
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2. การเตรียมตัวอย่าง
ผลิตผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่แตกต่างกันจ้านวน 3 สิ่งทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด (Completely Randomized Design; CRD) ท้าการทดลองซ้้า 3 ครั้ง โดยส่วนผสมและ
กระบวนการผลิตแสดงในตารางที่ 1 ส้าหรับส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผสม
หลัก ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ท้าน้้าพริก และส่วนผสมรอง ได้แก่ งาด้า งาขาว ปลาแห้ง และไก ที่ผสม
รวมกันในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1 ซึ่งจะใช้ในปริมาณร้อยละ 2 – 8 ขึ้นอยู่กับแต่ละสิ่งทดลอง
ส้าหรับกระบวนการผลิตของสูตรต้นแบบทั้ง 3 สิ่งทดลอง จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน โดย
กระบวนการผลิตของสูตรต้นแบบ A จะอบแห้งน้้าผักที่อุณหภูมิสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง
แล้วน้ามาบดเป็นผง ผสมรวมกับส่วนผสมแห้งอื่นๆ ส่วนกระบวนการผลิตของสูตรต้นแบบ B จะ
คล้ายคลึงกับ A แต่แบ่งช่วงการอบเป็น 2 ช่วง และมีการเคลือบด้วยน้้าเชื่อม และกระบวนการท้าแห้ง
ของสูตรต้นแบบ C จะแบ่งช่วงการอบเป็น 2 ช่วง โดยลดอุณหภูมิลงจาก 1%%C (ช่วงที่ 1) เป็น
8%C ในช่วงที่ 2
ตารางที่ 1 สูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักจ้านวน 3 สิ่งทดลอง
ส่วนผสม (ร้อยละ)
สูตรต้นแบบ 1
สูตรต้นแบบ 2
ส่วนผสมหลัก
น้้าผัก
54.74
47.02
พริกแห้งป่น
5.26
15.67
กระเทียมอบแห้งป่น
36.84
25.08
เกลือ
1.05
เม็ดผักชีป่น
2.11
3.14
น้้ า เชื่ อ มความเข้ ม ข้ น
9.09
ร้อยละ 10 (โดยน้้าหนัก)
รวม
100.00
100.00
ส่วนผสมรอง (ร้อยละ
2.00
5.00
ของส่วนผสมหลัก)

สูตรต้นแบบ 3
90.50
3.17
2.26
2.26
1.81
100.00
8.00
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ส่วนผสม (ร้อยละ)
กระบวนการผลิต

สูตรต้นแบบ 1
น้้าผัก

สูตรต้นแบบ 2
น้้าผัก

ขึ้นรูปโดยการรีดเป็น
แผ่นบางๆ

ขึ้นรูปโดยการรีดเป็น
แผ่นบางๆ

อบแห้งที่อุณหภูมิ
100°C เป็นเวลา 8
ชั่วโมง

อบแห้งที่อุณหภูมิ
100°C เป็นเวลา 4
ชั่วโมง
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สูตรต้นแบบ 3
โขลกน้้าผักรวมกับ
ส่วนผสมหลักอื่นๆ ตาม
สูตร
ขึ้นรูปโดยการรีดเป็น
แผ่นบางๆ
อบแห้งที่อุณหภูมิ
100°C เป็นเวลา 4
ชั่วโมง

โรยแป้งข้าวโพดป้องกัน ทาด้วยน้้าเชื่อมความ
การเกาะติด
เข้มข้น ร้อยละ 10 บน
ผิวหน้าบางๆ
ลดอุณหภูมิกับ 80°C
ปั่นให้ละเอียด
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
อบแห้งที่อุณหภูมิ
ผสมส่วนผสมอื่นๆ
100°C เป็นเวลา 4 โรยแป้งข้าวโพดป้องกัน
ตามที่ก้าหนดในสูตร
ชั่วโมง
การเกาะติด
โรยแป้งข้าวโพดป้องกัน
การเกาะติด

ที่มา: พรสุดาและคณะ
(2556)

ปั่นให้ละเอียด

ปั่นให้ละเอียด

ผสมส่วนผสมรองตามที่
ก้าหนดในสูตร

ผสมส่วนผสมอื่นๆ
ตามที่ก้าหนดในสูตร

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ
ภาคเหนือ (มปป)

ที่มา: ดัดแปลงจากสูตร
ของพรสุดาและคณะ
(2556)
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3. การวิเคราะห์คุณภาพเคมีและทางกายภาพ
วัดปริ มาณความชื้ น ปริ มาณไขมัน ปริมาณโปรตีน ปริมาณใยอาหารหยาบ ปริมาณเถ้ า
ทั้งหมด (Total ash) ตามวิธีของ AOAC (2000) ค้านวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตด้วยวิธีการหักลบ (by
difference) ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (AquaLab LITE, USA) ค่าสีในเทอม L* a* และ b* ด้วยเครื่องวัด
สี (Konica Minalta CR-300, Japan) ส้าหรับวัตถุดิบน้้าผักจะท้าการวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร
ทั้งหมด (Total dietary fiber) ด้วยวิธีของ AOAC (2000)
4. การวิเคราะห์ทางคุณภาพทางจุลินทรีย์
หาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Aerobic Plate Count) ตามวิธีของ Bacteriological
Analytical Manual Chapter 3 (BAM, 2%%1) ปริมาณยีสต์และรา (Yeasts, Molds and
Mycotoxins) ตามวิธีของ Bacteriological Analytical Manual Chapter 18 (BAM, 2%%1)
5. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทดสอบความชอบของผู้บ ริโภคจ้านวน 100 คน โดยวิธี 9-point hedonic scale
(Resurreccion, 1998) โดยก้าหนดให้ 1= ไม่ชอบอย่างยิ่ง 5= ตอบไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 9= ชอบ
อย่างยิ่ง (Meilgaard et al., 1999) เตรียมตัวอย่างโดยโรยผงน้้าพริกน้้าผักลงบนข้าวเจ้าหอมมะลิหุง
สุกในอัตราส่วน 1:8 หลังจากรับประทานแล้ว ผู้ทดสอบท้าการประเมินด้านความชอบโดยรวม สี กลิ่น
รสชาติโดยรวม รสหวาน รสเค็ม นอกจากนี้ ยังท้าการทดสอบการยอมรับและการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 3 สูตร
6. การศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวนาพริกนาผัก
คัดเลือกสูตรผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่เหมาะสม แล้วน้ามาศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอร
ม โดยควบคุมสภาวะความชื้นสัมพัทธแตกตางกัน 6 ระดับ (รอยละ 33-84) ดวยวิธี gravimetric
method (Kruangam and Intipunya, 2013) จนตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุลเปนเวลาไมเกิน 3
สัปดาห ความชื้นสัมพัทธที่ระดับตางๆ ควบคุมโดยใชสารละลายเกลืออิ่มตัว ได้แก่ MgCl2, K2CO3,
NaBr, KI, NaCl และ KCl ที่อุณหภูมิหอง (28±3C) จากนั้นวิเคราะหปริมาณความชื้นของผงโรยข้าว
น้้าพริกน้้าผัก แล้วสร้างกราฟความสัมพันธระหวางความชื้นและค่าวอเตอรแอกทิวิตี (คาความชื้น
สัมพัทธที่สภาวะสมมูลหารดวย 100) ไดลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก
7. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’ new
Multiple Range Tests (DMRT) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป และวิเคราะห์ Logistic regression เพื่อ
ศึกษาหาคุณลั กษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว
น้้าพริกน้้าผัก
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ผลและอภิปรายผลการทดลอง
1. คุณภาพทางเคมี
วัตถุดิบหลักที่ใช้ส้าหรับการทดลองนี้ คือ น้้าผักที่ผลิตโดยกลุ่มชุมชนบ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม
จ.ล้าปาง ตารางที่ 2 แสดงค่าคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของวัตถุดิบน้้าผัก พบว่า มี
ปริมาณความชื้นและค่าวอเตอร์แอคติวิตี (aw) เท่ากับร้อยละ 42.71 และเท่ากับ 0.732 ตามล้าดับ ซึ่ง
เมื่อ พิจ ารณาค่ า aw พบว่ า มีค่ าค่อ นข้ างสู ง ซึ่ง อาจท้ าให้ เชื้ อจุ ลิ น ทรีย์ ที่ท้ าให้ อ าหารเน่า เสี ย
เจริญเติบโตได้ โดยช่วงของ aw ที่ท้าให้จุลินทรีย์ประเภทราและยีสต์เจริญได้มีค่าระหว่าง %.7 – %.8
(นิธิยา, 2557) ซึ่งจะส่งผลให้มีอายุการเก็บรักษาไม่ยาวนาน ส้าหรับค่าสีในเทอมของ L* a* และ b*
มีค่าเท่ากับ 26.59 0.32 และ -7.30 ตามล้าดับ กล่าวคือ มีสีค่อนข้างคล้้าตามธรรมชาติ มีทิศทางค่อน
ไปทางสีน้าเงิน ส่วนองค์ประกอบทางเคมีอื่นๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กาก และเถ้า มีค่า
เท่ากับร้อยละ 29.58 26.22 0.12 0.55 และ 0.82 ตามล้าดับ มีปริมาณใยอาหารทั้งหมด (total
dietary fiber) เท่ากับ 1.52 กรัมต่อน้้าผัก 100 กรัม ซึ่งจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารปานกลาง
คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม
ตารางที่ 2 ค่าคุณทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของวัตถุดิบน้้าผัก และผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักทั้ง 3
สูตร
คุณภาพที่ทาการวิเคราะห์
ปริมาณความชื้น
(ร้อยละฐานแห้ง)
ค่าวอเตอร์แอคติวติ ี้
ค่าสี
L*
a*
b*
ปริมาณโปรตีน
(ร้อยละฐานแห้ง)
ปริมาณไขมัน
(ร้อยละฐานแห้ง)
ปริมาณกาก/เส้นใยหยาบ
(ร้อยละฐานแห้ง)
ปริมาณเถ้า
(ร้อยละฐานแห้ง)

วัตถุดิบนาพริก
นาผัก*
42.71 ± 0.75

ผงโรยข้าวนาพริกนาผัก
สูตรต้นแบบ 1
สูตรต้นแบบ 2
สูตรต้นแบบ 3
2.17 ± 0.04c
5.34 ± 0.36b
6.19 ± 0.12a

0.732 ± %.007

0.328 ± 0.033b

0.416 ± 0.009a 0.387 ± 0.004ab

26.59 ± 0.55
0.32 ± 0.06
-7.30 ± 0.43
26.22 ± 0.05

47.81 ± 0.75a
4.46 ± 0.01a
5.49 ± 0.12a
14.34 ± 1.23c

49.19 ± 2.10a
3.08 ± 0.01b
1.31 ± 0.56b
17.63 ± 1.89b

51.49 ± 0.12a
1.31 ± 0.56c
5.69 ± 0.26a
2%.19 ± 1.35a

0.12 ± 0.03

3.84 ± 1.02b

4.23 ± 0.76ab

4.78 ± %.38a

0.55 ± 0.08

7.10 ± 0.32c

9.72 ± 1.52b

11.%4 ± 1.%1a

0.82 ± 0.12

6.98 ± 1.12a

7.62 ± 0.92a

7.72 ± %.71a
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คุณภาพที่ทาการวิเคราะห์

วัตถุดิบนาพริก
นาผัก*
29.58 ± 0.07

ผงโรยข้าวนาพริกนาผัก
สูตรต้นแบบ 1
สูตรต้นแบบ 2
สูตรต้นแบบ 3
65.57 ± 0.46a
55.46 ± 0.98b 50.08 ± 1.18c

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
(ร้อยละฐานแห้ง)
ปริ ม าณใยอาหารทั้ ง หมด
1.52
ไม่ได้ตรวจสอบ
ไม่ได้ตรวจสอบ
(dietary fiber) (g/100g)
ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ทั้ ง หมด
< 10
< 10
< 10
(cfu/g)
ปริมาณยีสต์ รา (cfu/g)
< 10
ไม่พบ
ไม่พบ
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลองซ้้า 2 ครั้ง
ตัวอักษรที่แตกต่างกันทางแนวนอน แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)

ไม่ได้ตรวจสอบ
< 10
ไม่พบ

เมื่อน้าวัตถุดิบน้้าผักมาแปรรูปเป็นผงโรยข้าว พบว่า ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักทั้ง 3
สิ่งทดลอง มีปริมาณความชื้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<%.%5) ซึ่งมีค่าระหว่างร้อยละ
2.17 – 6.19 โดยสูตรที่ 1 มีค่าปริมาณความชื้นต่้าที่สุด (ร้อยละ 2.17) ทั้งนี้ เนื่องมาจากกระบวนการ
อบที่ใช้อุณหภูมิสูง (1%%°C) ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(8 ชั่วโมง) ส่วนกระบวนการอบผงโรย
ข้าวจากสูตรที่ 2 นั้นจะแบ่งระยะการอบเป็น 2 ช่วง และมีการเคลือบด้วยสารละลายน้้าตาลบริเวณ
ผิวหน้า ท้าให้มีปริมาณความชื้นสูงกว่า (ร้อยละ 5.34) ส้าหรับสูตรที่ 3 นั้น นอกจากจะแบ่งระยะการ
อบออกเป็น 2 ช่วงแล้ว ยังท้าการลดอุณหภูมิในช่วงที่ 2 ลง (เท่ากับ 8%°C) ประกอบกับการใช้วัตถุดิบ
น้้าผักในปริมาณที่สูงกว่าสูตรอื่นๆ ซึ่งน้้าผักเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นที่มีปริมาณความชื้นค่อนข้างสูง ท้าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณความชื้นหลงเหลือสูงที่สุด (ร้อยละ 6.19) แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณความชื้น
ของทั้ง 3 สิ่งทดลอง มีค่าไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผงปรุงรส (มผช 494/2547) ที่ก้าหนดให้มี
ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 13
ส้าหรับค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของทั้ง 3 สูตร พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง %.328-%.416 ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่ก้าหนดไว้ไม่เกิน %.65
จากการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน พบว่า ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักสูตรที่ 3 มีปริมาณโปรตีน
ไขมัน และเส้นใยหยาบสูงที่สุดและแตกต่างจากสูตรอื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากสูตรดังกล่าวมีการใช้น้าผักเป็นวัตถุดิบในปริมาณสูงกว่าสูตรอื่นๆ ส่งผลให้ปริมาณเส้น
ใยหยาบที่วิเคราะห์ได้สูง ประกอบกับมีการใช้ส่วนผสมรองที่ประกอบด้วยปลาแห้งในสัดส่วนที่สูง จึง
ส่งผลให้มีปริมาณโปรตีนที่วิเคราะห์ได้สูงกว่าสูตรอื่นๆ เช่นกัน ส่วนปริมาณไขมันของผงโรยข้าวสูตรที่
2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ปริมาณเถ้าและคาร์โบไฮเดรตของทั้ง
3 สูตร มีค่าระหว่างร้อยละ 6.98-7.72 และ 5%.%8 - 65.57 ตามล้าดับ
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2. คุณภาพทางกายภาพ
ค่าสีในเทอม L* a* และ b* พบว่า ตัวอย่างทั้ง 3 สูตร มีค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็น
สีเหลือง-น้้าเงิน (b*) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>%.%5) แต่ส้าหรับสูตรที่ 3 พบว่ามี
ทิศทางของสีค่อนไปทางสีเขียวมากกว่าสิ่งทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<%.%5) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากสิ่งทดลองนี้มีใช้น้าผักเป็นวัตถุดิบในปริมาณสูงกว่าสิ่งทดลองอื่นๆ ประกอบกับอุณหภูมิที่
ใช้ในการท้าแห้งต่้ากว่ากระบวนการผลิตของสิ่งทดลองที่ 1 และ 2 จากงานวิจัยของ Guiné และ
Barrocca (2012) พบว่า เมื่อใช้อุณหภูมิสูงในการท้าแห้งพริกเขียวจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสี
สูงกว่าเมื่อท้าแห้งด้วยอุณหภูมิที่ต่้ากว่า ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการสลายตัวของคลอโรฟิลล์และรงค
วัตถุอื่นๆ รวมถึงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีน้าตาลที่ไ ม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ (Maskan, 2001) โดย
การใช้ลมร้อนที่ระดับอุณหภูมิสูงขึ้น จะส่งผลให้อัตราการสลายตัวของสีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผล
มาจากพลังงานที่ถ่ายเทไปยังอาหารมีค่าสูงขึ้น
3. คุณภาพทางจุลินทรีย์
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักทั้ง 3 สิ่งทดลอง มีค่าน้อยกว่า 10 cfu/g
และตรวจไม่พบจุลินทรีย์ประเภทยีสต์และรา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผงปรุง
รส (มผช 494/2547) ที่ก้าหนดให้ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 104 cfu/g และปริมาณยีสต์รา ไม่
เกิน 100 cfu/g
4. คุณภาพทางประสาทสัมผัส
จากคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point scale พบว่า สูตรที่ 2 และ 3 มี
คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3)
โดยมีคะแนนความชอบในระดับชอบเล็กน้อยปานกลางถึงชอบปานกลาง ส่วนสูตรที่ 1 มีคะแนน
ความชอบในทุกคุณลักษณะ ได้แก่ ความชอบโดยรวม สี กลิ่น และรสชาติโดยรวมต่้ากว่าทั้ง 2 สิ่ง
ทดลองดังกล่าว สูตรที่ 3 มีปริมาณน้้าผักมากอาจส่งผลให้เกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ประกอบกับกระบวนการผลิตโดยวิธีการโขลกรวมกัน อาจส่งผลให้ส่วนผสมรวมกันได้ดี อีกทั้งโดยเมื่อ
พิจารณากระบวนการท้าแห้งที่แตกต่างกันทั้ง 3 สิ่งทดลอง พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 จะใช้อุณหภูมิสูง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการสลายตัวของสี กลิ่น และรสชาติ การท้าแห้งโดยใช้ตู้
ลมร้อนอาศัยหลักการพาความร้อนจากอากาศที่มีทิศทางการไหลแบบบังคับ เพื่อถ่ายเทความร้อนไป
ยังวัสดุที่ชื้น แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า กระบวนการท้าแห้งที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้
อาหารสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี รวมถึงองค์ประกอบของสารที่ระเหย
ได้ซึ่งส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ (ชาลีดา, 2555) ส้าหรับในสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 มีการ
แบ่งช่วงการท้าแห้งออกเป็น 2 ขั้นตอน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการท้าแห้งแบบผสมผสาน
(hybrid drying) โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดเดียวกันแต่มีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของการท้าแห้งในแต่
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ละขั้นตอนเพื่อเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของการท้าแห้งแบบขั้นตอนเดียวซึ่งส่งผลต่อคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
ตารางที่ 3 คะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) ส้าหรับแต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผง
โรยข้าวน้้าพริกน้้าผักจากสูตรต้นแบบ 3 สูตร
สูตรที่ ความชอบโดยรวม
สี
กลิน่
รสชาติโดยรวม
1
5.90 ± 1.74b
6.06 ± 1.56b
5.99 ± 1.80b
5.93 ± 1.82b
2
6.97 ± 1.20a
7.10 ± 1.16a
7.05 ± 1.09a
6.66 ± 1.18a
3
7.13 ± 1.52a
6.89 ± 1.64a
7.06 ± 1.61a
7.03 ± 1.61a
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส้าคัญ p<0.05

เมื่อน้าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบความชอบของผู้บริโภคมาสร้างความสัมพันธ์กับการยอมรับ
และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (logistic
regression analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าไม่ต่อเนื่อง คือ มี
เพียงค่า 2 ค่า (% และ 1) (กัลยา, 2548) จากการทดลอง พบว่า คุณลักษณะด้านกลิ่นและรสชาติ
โดยรวม เป็ น คุณ ลั กษณะส้ าคั ญของผลิ ตภั ณฑ์ผ งโรยข้ าวน้้า พริกน้้ าผั กที่ มีผ ลต่ อการยอมรั บของ
ผู้บริโภคอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น %.%5 และค่า Hit rate = ร้อยละ 85.3 (ตาราง
ที่ 4) คุณลักษณะด้านกลิ่นมีค่า Wald’s Chi Square สูงสุด คือ 1%.59 รองลงมา คือ รสชาติโดยรวม
และเมื่อพิจารณาค่า odds ratio ของการวิเคราะห์การยอมรับต่อผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก พบว่า กลิ่น
มีค่า odds ratio สูงสุดคือ 1.61 แสดงว่า เป็นคุณลักษณะที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคมาก
ที่สุด กล่าวคือ ถ้าคะแนนความชอบด้านกลิ่นเพิ่ม 1 คะแนน จะสามารถท้าให้การยอมรับผลิตภัณฑ์
เพิ่มสูงขึ้น 1.61 เท่า ทั้งนี้ สามารถสร้างสมการของการยอมรับผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก ได้
ดังนี้
Y = -3.46 + 0.479 กลิ่นโดยรวม + %.314 รสชาติโดยรวม
จากสมการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ถ้าเพิ่มคะแนนความชอบของคุณลักษณะกลิ่นและรสชาติ
จะท้าให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น (เครื่องหมาย +)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
โดยใช้สถิติ Logistic regression analysis
คุณลักษณะ
สี
กลิ่น
รสชาติโดยรวม
ค่าคงที่
Hit rate = ร้อยละ 85.3

Beta
%.%6
%.48
%.31
-3.46

Wald’s Chi
square
%.17
1%.59*
5.14*
16.43

Significant
(p<0.05)
%.681
%.%%1
%.%23
%.%%%

Odd ratio
[Exp (B)]
1.%6
1.61
1.37
%.%3

ส่วนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า กลิ่นและรสชาติโดยรวม เป็นคุณลักษณะส้าคัญที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักของผู้บริโภคอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และมีค่า Hit rate = ร้อยละ 79.7 (ตารางที่ 5) โดยคุณลักษณะด้านรสชาติ
โดยรวมมีค่า Wald’s Chi Square สูงสุด คือ 11.77 รองลงมา คือกลิ่น เมื่อพิจารณาค่า odds ratio
ของการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก พบว่า คุณลักษณะด้านรสชาติ
โดยรวมมีค่า odds ratio สูงสุดคือ 1.55 แสดงว่า เป็นคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคมากที่สุด กล่าวคือ ถ้าคะแนนความชอบด้านรสชาติโดยรวมเพิ่ม 1 คะแนน จะสามารถท้าให้
การตัดสิ นใจซื้อของผู้ บริ โภคเพิ่มสู งขึ้น 1.55 เท่า ทั้งนี้ สามารถสร้างสมการของการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก ได้ดังนี้
Y = -3.588 + 0.379 กลิ่นโดยรวม + %.438 รสชาติโดยรวม
จากสมการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ถ้าเพิ่มคะแนนความชอบของคุณลักษณะกลิ่นและรสชาติ
โดยรวม จะท้าให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น (เครื่องหมาย +)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค โดยใช้สถิติ Logistic regression analysis
คุณลักษณะ
สี
กลิ่น
รสชาติโดยรวม
ค่าคงที่

Hit rate = ร้อยละ 79.7

Beta
-%.%4
%.38
%.44
-3.59

Wald’s Chi
square
%.%8
8.%7*
11.77*
2%.29

Significant
(p<0.05)
%.78%
%.%%4
%.%%1
%.%%%

Odd ratio
[Exp (B)]
%.96
1.46
1.55
%.%3
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จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทางประสาทสัมผัสที่ได้จากการทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
การยอมรับ และการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ งโรยข้าวน้้าพริกน้้าผั ก คือ คุณลักษณะด้านกลิ่ นและ
รสชาติโดยรวม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางประสาทสัมผัสที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน จากการทดลองของสุรชัยและคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรของผู้บริโภคโดยใช้เทคนิค logistic
regression โดยท้าการทดสอบแบบ 9 Point Hedonic Scale พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ คือ
รสชาติและความรู้สึกหลังกลืน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ รสชาติ กลิ่นสมุนไพร และ
ความรู้สึกหลังกลืน
จากการสอบถามเพิ่มเติมด้านการยอมรับของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรั บสูตรที่
1 2 และ 3 เท่ากับร้อยละ 79 84 93 ตามล้าดับ ส่วนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สูตรที่ 1 2 และ 3 เท่ากับร้อยละ 75 76 84 ตามล้าดับ ดังนั้น เมื่อพิจารณา
คุณลักษณะด้านความชอบโดยรวม ประกอบกับการยอมรับและการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า ผง
โรยข้าวน้้าพริกน้้าผักสูตรที่ 3 มีความเหมาะสมที่สุด
5. ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวนาพริกนาผัก
ลักษณะของซอรปชัน ไอโซเทอรมของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักสูตรที่เหมาะสม (สูตรที่ 3)
แสดงดังภาพที่ 1 โดยลักษณะของเสนกราฟของคาความชื้นในผงโรยข้าวน้้า พริกน้้าผักมีความชื้น
เพิ่มขึ้นเมื่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้มีค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักมีความสามารถในการดูด
ความชื้น (adsorption) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปตัวเจ (J shaped isotherm)
คล้ ายคลึ งกั บ การทดลองของสุ ด าทิพย์ (2556) ที่ศึก ษาซอร์พชั นไอโซเทอมของความชื้นของชา
สมุนไพรปัญจขันธ์ โดยลักษณะของไอโซเทอรมที่ได้จากการทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก
ค่า aw อยู่ระหว่าง 0.575 - 0.843 โดยเมื่อค่า aw เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ปริมาณความชื้นจะเพิ่มขึ้น
มาก แสดงวาผงโรยข้าวน้้าพริก น้้าผักเป็นผลิตภัณฑที่ไวต่อความชื้นสัมพัทธในอากาศที่เพิ่มขึ้น ช่วง
ที่สอง ค่า aw อยู่ระหว่าง 0.438 - 0.575 พบว่า เมื่อค่า aw เพิ่มขึ้น ปริมาณความชื้นมีค่าเพิ่มขึ้นแต่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นน้อยกว่าในช่วงแรก และช่วงที่สามค่า aw อยู่ระหว่าง 0.327 – 0.438
โดยเมื่อค่า aw เพิ่มขึ้น ปริมาณความชื้นในตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจัดเปน ซอร
ปชันไอโซเทอรม ประเภทที่ 3 เมื่อจ้าแนกตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นสมดุลของอาหารที่
อุณหภูมิเดียวกัน (Brunauer et al., 1938; Rahman, 1995) ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรม ประเภท
นี้จะเกิดกับผลิตภัณฑอาหารที่มีน้าตาลหรือเกลือเปนองคประกอบในปริมาณสูง (นิธิยา, 2549) โดย
วัตถุดิบน้้าผักที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทดลองนี้จัดเป็นอาหารประเภทหมักซึ่งมีการเติมเกลือลงไป
ในขั้นตอนการผลิตเพื่อปรับสภาวะการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติก
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ตารางที่ 6 ค่าสีในเทอม L* a* b* และร้อยละปริมาณความชื้นของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก (สูตรที่
3) ที่ระดับค่าวอเตอร์ แอคติวิตี้ต่างๆ
ค่าวอเตอร์แอคติ
ปริมาณความชืน
L*
a*
b*
วิตี
(ร้อยละฐานเปียก)
0.327
47.24 ± 1.89 2.97 ± %.39
1.16 ± 1.31
2.15 ± 0.28
0.438
47.88 ± %.95 2.92 ± %.%8
1.%1 ± %.95
3.29 ± 0.26
0.575
46.5% ± 3.15 2.9% ± %.27
%.92 ± 1.%9
6.12 ± 0.30
0.689
41.84 ± 1.1% 3.44 ± %.3%
%.63 ± 1.1%
25.41 ± 0.42
0.753
41.37 ± %.93 3.77 ± %.%%
1.84 ± %.%9
39.34 ± 0.85
0.843
41.%8 ± 2.49 3.38 ± %.%2
2.58 ± %.66
61.58 ± 0.44

ภาพที่ 1 ซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก (สูตรที่ 3)
ระดับความชื้นสัมพัทธของการเก็บรักษามีผลตอค่าสีของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก เมื่อระดับ
ความชื้นสัมพัทธสูงขึ้น คาสี L* จะมีค่าลดลง ในขณะที่ค่าสี a* และ b* จะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธมากกวารอยละ 68 พบว่า คาสี L* ลดลงอย่างรวดเร็ว และคาสี a* ก็จะเพิ่มขึ้นอยา
งรวดเร็ว ส่วนคาสี b* จะมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วที่ระดับความชื้นสัมพัทธมากกวารอยละ 75
(ตารางที่ 6) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ที่ระดับความชื้นสัมพัทธสูงขึ้น ผงโรยข้าว
น้้าพริกน้้าผักจะมีสีคล้้าขึ้น และมีทิศทางของสีแดงและสีเหลืองเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ มีสีค่อนไปทางสี
น้้าตาลเข้มขึ้น ทั้งนี้ ค่า aw ในอาหารแห้งมีผลต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ โดยเมื่อ aw สูงจะท้าให้
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จุลินทรีย์เจริญและเกิดปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์ได้ง่าย เช่น ปฏิกริยาการเปลี่ยนแปลงคลอโรฟิลล์ให้
เป็นสารฟิโอไฟติน (pheophytin) ท้าให้มีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้าตาล (นิธิยา, 2549)
สรุปผลการทดลอง
ผงโรยข้าวที่เหมาะสม (สู ตรที่ 3) ประกอบด้ว ยน้้าผั ก พริกแห้งป่น กระเทียมอบแห้ งป่น
เกลื อ เม็ด ผั กชีป่ น ในปริ ม าณร้ อ ยละ 9%.5% 3.17 2.26 2.26 และ 1.81 ตามล้ าดับ เมื่อ น้าไป
วิเคราะห์คุณภาพด้านองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีน เถ้า ใยอาหาร
หยาบ และคาร์โบไฮเดรต พบว่า มีค่าร้อยละ 6.19 4.78 2%.19 7.72 11.%4 และ 50.08 ตามล้าดับ
ส้าหรับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านความชอบโดยรวม สี กลิ่น และรสชาติโดยรวม มี
ค่า เท่ า กั บ 7.13 6.89 7.%6 และ 7.%3 ตามล้ า ดั บ มี ป ริม าณจุ ลิ น ทรี ย์ไ ม่ เ กิ น ก้ า หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผง
โรยข้าวน้้าพริกน้้าผักของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบว่า คุณลักษณะที่มีผลต่อการ
ยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก คือ คุณลักษณะด้านกลิ่นและรสชาติ
โดยรวม ดังนั้น ปัจจัยส้าคัญที่ควรค้านึงถึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก (ส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดต่อไป) คือ กลิ่น และรสชาติของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของเสนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าวอเตอร์แอคติวิตี้และคาความชื้นของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักจากสูตรที่เหมาะสม
พบว่า ความชื้น มีค่าเพิ่ มขึ้น เมื่ อระดับ วอเตอร์แอคติวิ ตี้ เพิ่ม ขึ้น แสดงถึงความสามารถในการดู ด
ความชื้น (adsorption) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปตัวเจ (J shaped isotherm)
กิตติกรรมประกาศ
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ผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงสาเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและนาตาลจาก
มะขามหวานตกเกรด
Reduced sodium and sugar ready-to-use tamarind sauce product from
low grade sweet-variety
พรดรัล จุลกัลป์(Phondaran Chunlakan)1* กนกวรรณ พรมจีน(Kanokwan Promjeen)1
กมลทิพย์ เดชะปรากรม(Kramonthip Dechaprakrom)2 สุดาทิพย์ แซ่ตั้น(Sudathip Sae-tan)3
อรุณวตี คัดแคว(Arunwatee Khadkeaw)1
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2
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3
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลด
ปริมาณโซเดียมและน้้าตาล และประเมินการยอมรับของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า สูตรที่เหมาะสม
ประกอบด้ ว ย เนื้ อ มะขามหวาน ซู ค ราโลส น้้ า มะนาว พริ ก แดง เกลื อ โซเดี ย มคลอไรด์ เกลื อ
โพแทสเซียมคลอไรด์ กระเทียม และน้้ามันถั่ว เหลือง ร้อยละ 60.75 11.34 0.02 6.38 2.56 1.86
3.71 8.93 และ 4.45 ตามล้าดับ กรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตคือ ปั่นส่วนผสมทั้งหมดรวมกันด้วย
เครื่องปั่น 2 นาที น้าส่วนผสมไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที บรรจุใส่
ขวดแก้ว ปิดฝา แล้วแช่ในน้้าเย็น ซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลจะมีค่า
aw 0.88 ค่า pH 3.14 ค่าสี (L* 17.72 a* 4.70 และ b* 4.47 ตามล้าดับ) มีปริมาณน้้าตาลทั้งหมด
ร้อยละ 28.24 ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 3.70 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.2 x 102 CFU/gm
และปริมาณยีสต์ราน้อยกว่า 10 CFU/gm ผลการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคพบว่า มีคะแนน
ความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 ผู้บริโภคทั้งหมดยอมรับผลิตภัณฑ์และจะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 90
คาสาคัญ: มะขาม สารทดแทนเกลือ สารทดแทนน้้าตาล
Abstract
The objectives of this research were to investigate the optimum formula on
reduced sodium and sugar ready-to-use tamarind sauce and to assess consumer
acceptance. The results indicated the optimum formula of reduced sodium and
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sugar ready-to-use tamarind sauce consisted of tamarind, sucrose, sucralose,
lemonade, chilli, sodium chloride, potassium chloride, garlic and vegetable oil were
60.75 11.34 0.02 6.38 2.56 1.86 3.71 8.93 and 4.45% respectively. The optimum
process was blending all ingredients with blender for 2 minutes, heating at 85oC for
30 minutes, filling, lid closing and soaking in cold water. Reduced sodium and sugar
ready-to-use tamarind sauce water activity was 0.88 pH 3.14. The color of the
product was L* a* b* 17.72, 4.70 and 4.47 respectively. The microbiological-TPC was
1.2 x 102 CFU/gm and yeast and mold was less than 10 CFU/gm. Consumer testing
revealed overall liking score of 7.80. All of tested consumers accepted reduced
sodium and sugar ready-to-use tamarind sauce and ninety percent decided to buy
this product.
Keywords: tamarind, salt substitute, sugar substitute
บทนา
นอกจากโรคเบาหวานแล้วปัจจุบันคนไทยยังต้องเผชิญกับภาวะโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงหรือที่เราเรียกว่า “อาหารโซเดียมสูง”
ผลการส้ ารวจพฤติกรรมการบริ โ ภคของคนไทยพบว่า โดยเฉลี่ ย มีการกินโซเดียมสู งกว่าค่าสู งสุ ด
(2,400 มิลลิกรัม/วัน) หลายเท่าตัว จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าว อาหารเกือบทุกชนิด
ล้ว นมีโ ซเดีย มเป็ นองค์ป ระกอบอยู่ด้ว ยทั้งสิ้ น แต่จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด
อาหารและการปรุงแต่ง โดยทั่วไปอาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปจะมีโซเดียมน้อยกว่าอาหารที่ผ่านการ
แปรรู ปแล้ ว เครื่องปรุงรส ซอสปรุงรส และน้้าจิ้ม อาหารกระป๋อง อาหารส้ าเร็จรูป อาหารกึ่ง
ส้าเร็จรูป เช่น บะหมี่ โจ๊ก ข้าวต้ม ซุป หรือแม้แต่ขนมเค้ก คุกกี้ แพนเค้ก และขนมปัง ที่มีการเติมผง
ฟูก็ล้วนมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น อาหารไทยโดยเฉพาะอาหารคาวประเภทผัด และปิ้งย่าง
จ้าเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรสเป็นส่วนประกอบ ผลการส้ารวจพบว่า เครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ เช่น เกลือ
น้้าปลา ซอสปรุงรสที่มีรสเค็ม (ซีอิ๊วขาว เต้าเจี้ยว และซอสหอยนางรม เป็นต้น) ซอสปรุงรสที่ไม่มีรส
เค็มหรื อเค็มน้อย (ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และน้้าจิ้ม) ล้ วนมีโ ซเดียมเป็นส่ วนประกอบ เมื่อ
หลี กเลี่ ย งไม่ได้ ผู้บ ริ โ ภคจึงควรหั นมาปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการบริโ ภคใหม่ โดยการงด ลด เลิ ก
อาหารที่มีรสเค็ม หรือหลีกเลี่ ยงการกินอาหารแปรรูป อาหารส้าเร็จรูป กึ่งส้าเร็จรูป และอาหาร
กระป๋ อง หรื อการเลือกใช้ผ ลิ ตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีการลดปริมาณน้้าตาลและเกลื อแทนการใช้
เครื่ องปรุงรสทั่วไป ก็จะเป็ นแนวทางหนึ่งในการหลี กเลี่ ยงการบริโภคอาหารโซเดียมสู งได้ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและ
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น้้ าตาลจากมะขามหวานตกเกรดส้ าหรับอาหารจานผั ด โดยผลิ ตภัณฑ์จะเป็นทางเลื อกใหม่และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนไทยที่รักสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงอายุ และสามารถตอบ
ประเด็นปัญหาที่มาของโจทย์วิจัยได้อย่างครบถ้วน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒ นาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลส้ าหรับ
อาหารจานผัด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาล
1.1 พัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ล ดปริมาณ
โซเดีย มและน้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด โดยใช้ผลการศึกษาของพรดรัล จุลกัลป์ และคณะ
(2560) ที่ได้พัฒนาสูตรซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรดเป็นสูตรพื้นฐาน และใช้
สารเสริมรสเค็มและรสหวานร่วมกับการลดปริมาณเกลื อและน้้าตาลในส่วนประกอบ และใช้สาร
ทดแทนเกลือและน้้าตาล โดยใช้ส่วนผสมของเกลือโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ (1:1,
1:2 และ 1:3) แทนปริมาณเกลือ และใช้สารละลายซูคราโลสแทนน้้าตาล (0.5 และ 1.0)
น้าผลิตภัณฑ์มาวัดค่าคุณภาพ ได้แก่ ค่าสี ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้
(aw) (วิษฐิดา จันทราพรชัย, 2549) ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ปริมาณน้้าตาล (total sugar) และการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic
scale) กับ ผู้ ทดสอบที่ ไม่ไ ด้รั บ การฝึ กฝนจ้ านวน 30 คน (เพ็ญขวัญ ชมปรี ดา, 2550) ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมส้าหรับ
ใช้ในการศึกษาขั้นตอนต่อไป
1.2 ศึกษาชนิด และปริมาณของสารให้ความคงตัว จากสูตรที่คัดเลือกข้อ 1.1 น้าไป
เติมสารให้ความคงตัว 2 ชนิด คือ แซนแทนกัม และเพกติน ที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ คือ ร้อยละ
0.2 0.4 และ 0.6 (ศิวาพร ศิวเวชช, 2535) แล้วน้าผลิตภัณฑ์ไปศึกษาค่าคุณภาพคือ ค่าสี ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) (วิษฐิดา จันทราพรชัย, 2549) และการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส
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ท้าการทดลอง 2 ซ้้า น้ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และเปรียบเทียบกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan,s Multiple Range Test
(DMRT) เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม
2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคแบบ Central Location Test (CLT) โดยใช้
ผู้บริโภคจ้านวน 200 คน ถามในคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส
รสชาติ ความรู้สึกหลังชิม และความชอบรวม โดยให้คะแนนความชอบด้วยวิธีการ Hedonic scaling
test โดยให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 คะแนน (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2550) พื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาล
1.1 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด จะดัดแปลงจากผลการศึกษาของพรดรัล และคณะ
(2560) โดยศึกษาปัจจัยของ (1) การทนที่น้าตาลด้วยซูคราโลส 0.5 และ 1.0) และ (2) การใช้สาร
เสริมรสเค็มคือ โพแทสเซียมคลอไรด์ร่วมกับการใช้โซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในอัตราส่วนผสมของเกลือ
โซเดีย มคลอไรด์และโพแทสเซีย มคลอไรด์ (1:1 1:2 และ 1:3) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
ท้าการศึกษาทั้ง 2 ปัจจัย มีผลต่อค่าคุณภาพของซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาล โดยค่าสี (L* a* b*) โดยเฉพาะค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) จะเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อปริมาณของซูคราโลสและโพแทสเซียมคลอไรด์เพิ่ มขึ้น แต่มี
ผลให้ปริมาณน้้าอิสระ (aw) ปริมาณน้้าตาล และปริมาณโซเดียมคลอไรด์ลดลง แต่ไม่มีผลต่อค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ของผลิตภัณฑ์
เมื่อพิจารณาผลของซูคราโลสต่อปริมาณน้้าตาล และการใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ร่วมกับ
การใช้เกลือโซเดีย มคลอไรด์ที่วิเคราะห์ ได้ในผลิ ตภั ณฑ์พบว่า การใช้ซูคราโลสจะมีผลให้ ปริมาณ
น้้าตาล (total sugar) ลดลง เช่นเดียวกับการใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ที่ให้ผลการวิเคราะห์ใน
ลักษณะเดียวกัน นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ซอสที่มีการเติมโพแทสเซียมคลอไรด์ในปริมาณมากกว่าจะมีผลท้า
ให้มีปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) มีค่าน้อยลง นอกจากนั้นยังพบแนวโน้มความสัมพันธ์ร่วมของการ
ใช้ซูคราโลสร่วมกับเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ โดยผลิตภัณฑ์ซอสที่ใช้ปริมาณซูคราโลสระดับสูงจะมี
ผลให้ปริมาณโซเดียมคลอไรด์สูงขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่า การใช้สารทดแทนวามหวานชนิดซูคราโลสมี
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ผลเสริมปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ ค่าคุณภาพของซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียม
และน้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด แสดงดังตารางที่ 1
ตาราง1 คุณภาพของซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลจากมะขามหวานตก
เกรด
โซเดียมคลอไรด์ :
ซู
โพแทสเซียมคลอ
คราโลส
ไรด์

ค่าสี (L*, a*,b*)

คุณภาพทางเคมีกายภาพ
aw
pH ns

น้้าตาล
(ร้อยละ)

โซเดียมคลอ
ไรด์
(ร้อยละ)
3.87

3.15
26.49
17.110.24c
0.900.01a
0.00
2.960.08d
4.910.04b
1:2
3.70
17.240.08b
0.880.01b 3.130.02 28.24
e
2.860.12
4.870.08c
1:3
3.67
17.260.32b
0.860.00c 3.140.01 28.82
3.010.22c
4.920.11b
1.0
1:1
3.14
22.12
4.47
17.710.04a
0.850.01c
0.00
3.270.06a
5.390.03a
1:2
4.40
17.790.14a
0.850.01c 3.150.01 23.14
3.200.08b
5.420.02a
1:3
3.98
17.760.16a
0.840.00d 3.160.01 24.60
3.020.08c
4.770.21d
หมายเหตุ a-e ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันแสดงความไม่แตกต่างทางสถิติทรี่ ะดับนัยส้าคัญ 0.05
(p>0.05)
การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ In house method based on AOAC (2000) 937.09
การวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาล (total sugars) Compendium of method for food analysis (2003)
0.5

1:1
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ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point
hedonic scale) กับผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจ้านวน 30 คน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามอ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปริมาณซูคราโลส มีผลต่อคะแนนความชอบเฉลี่ยของ
ผู้บริโภคในทุกคุณลักษณะอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบเฉลี่ย
ของซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลสูตรที่ใช้ซูคราโลส 1.0 ต่้ากว่าซอส
มะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่ใช้ซูคราโลส 0.5 ในทุกอัตราส่วนของเกลือ
โซเดีย มคลอไรด์แ ละโพแทสเซีย มคลอไรด์ โดยค่าคะแนนความชอบเฉลี่ ย ในทุกคุณลั กษณะของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามที่ใ ช้ซูคราโลส 1.0 จะมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยระหว่าง 4.0
คะแนน-5.0 คะแนน นั่นคือ ผู้ทดสอบไม่ชอบเล็กน้อย
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้ซูคราโลสทดแทนน้้าตาลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
ไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทั้งหมด เนื่องจากผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีร สขมตกค้าง ซึ่งเป็น
ผลจากคุณสมบัติของซูคราโลสที่เมื่อน้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและผ่านกระบวนการแปรรูปจะท้า
ให้มีรสขมตกค้างในผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเติมซูคราโลสจึงมักใช้ร่วมกับสาร
ทดแทนความหวานชนิดอื่น เช่น การใช้ซอร์บิทอล ไซลิทอล หรือแอสพาร์แทม เป็นต้น (กล้าณรงค์
ศรีรอต, 2542; วรรณคล เชื้อมงคล, 2%%8)
ผลิตภัณฑ์ซอสที่ใช้ซูคราโลส 0.5 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยในทุกคุณลักษณะ
ระหว่าง 6.0 คะแนน-7.0 คะแนน นั่นคือ ชอบเล็กน้อย-ชอบปานกลาง และไม่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีรส
ขมตกค้างหลังการทดสอบชิม ในขณะที่อัตราส่วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์:โพแทสเซียมคลอไรด์ ไม่มี
ผลต่อ คะแนนความชอบเฉลี่ ย ของผู้ บริ โ ภค โดยผู้ บ ริโ ภคให้ ค่า คะแนนความชอบเฉลี่ ย ในทุ ก
คุณลักษณะระหว่าง 6.0 คะแนน-7.0 คะแนน นั่นคือ ชอบเล็กน้อย-ชอบปานกลาง และไม่รู้สึกว่ามี
รสขมจากความรู้สึกหลังชิมเช่นกัน แสดงดังตารางที่ 2
ตาราง 2 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาล
ซู
คราโลส
0.5

1.0

โซเดียมคลอไรด์ :
โพแทสเซียมคลอ
ไรด์
1:1
1:2
1:3
1:1

ลักษณะ
ปรากฏ
6.460.90c
6.821.16a
6.701.12b
4.500.90d

คะแนนความชอบเฉลีย่
กลิ่นรส
รสชาติ
ความรูส้ ึก
หลังชิม*
6.841.06b 6.661.24c 7.141.22b
7.221.24a 7.441.06a 7.481.30a
7.200.96a 7.381.12b 7.161.18b
4.881.26d 4.761.24d 4.141.22c

ความชอบ
โดยรวม
7.100.88c
7.561.23a
7.241.24b
5.010.80d
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4.460.60d 4.821.24d 4.441.06e 4.181.30c 4.241.10e
4.201.02e 5.021.16c 4.421.12e 4.161.28c 4.221.44e
หมายเหตุ a-e ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)
* ผู้บริโภคมีข้อเสนอแนะว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซูคราโลส 1.0 มีรสขมตกค้างหลังการทดสอบชิม
1:2
1:3

จากผลการศึกษาจึ งคัดเลือกซอสมะขามหวานปรุงรสส้ าเร็จรู ปที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาลสูตรที่ใช้ซูคราโลส 0.5 และใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อโพแทสเซียมคลอไรด์ 1:2 เนื่องจาก
ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะมากกว่าซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรูปสูตรอื่นๆ
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ยังมีค่าคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และลักษณะปรากฏโดยรวมไม่แตกต่างกับ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
1.2 ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัว
ผลการศึกษาสารให้ความคงตัว 2 ชนิด คือ แซนแทนกัม และเพกติน ที่ระดับความ
เข้มข้น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.2 0.4 และ 0.6 ในซอสสูตรที่คัดเลือกจากข้อ 1.1 พบว่า เมื่อเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นาน 1 สัปดาห์ ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่เติมเพกตินใน
ผลิ ตภั ณฑ์ ทุก สู ต รแยกชั้น อย่ า งชั ดเจน และจะเพิ่ม มากขึ้ นเมื่อ เก็ บรั ก ษาผลิ ตภั ณฑ์ นานขึ้ น ( 0-8
สัปดาห์) สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรดรัล จุลกัลป์ และคณะ (2560) ในขณะที่ซอสมะขามปรุง
รสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่เติมแซนแทนกัมทั้ง 3 ระดับ พบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่แยกชั้น
แม้จะเก็บรักษานานถึง 8 สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้อง และเมื่อเปรียบเทียบกับซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูป
ที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่ไม่เติมสารให้ความคงตัว (สูตรควบคุม) พบว่า ผลิตภัณฑ์ ไม่แยกชั้น
แม้จะเก็บรักษานานถึง 8 สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้องเช่นเดียวกับซอสที่ใช้แซนแทนกัมเป็นสารให้ความคง
ตัว แสดงดังตารางที่ 3
ตาราง 3 คุณภาพของซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่เติมแซน
แทนกัม 3 ระดับ
คุณภาพทางเคมีกายภาพ
ร้อยละ
น้้าอิสระ
ค่ากรด-ด่างns
ค่าสี
L*
a*
b*
0.2
0.880.02a
3.15 0.00 17.580.88c 8.400.80a 6.100.60c
0.4
0.860.01b
3.140.01 17.560.80c 8.420.80a 6.381.00b
0.6
0.860.00b
3.140.01 17.680.96b 8.060.90b 7.680.56a
สูตรควบคุม 0.880.01a
3.14 0.00 17.720.94a 4.700.73c 4.470.85d
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a-d

หมายเหตุ
ns

ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันแสดงความไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05

(p>0.05)
สูตรควบคุม = ไม่เติมสารให้ความคงตัว

จากตารางที่ 3 พบว่า แซนแทนกัมมีผลต่อปริมาณน้้าอิสระ และค่าสีของผลิตภัณฑ์อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยปริมาณแซนแทนกัมที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ปริมาณน้้าอิสระลดลงและมีค่า
น้ อยกว่าสู ตรควบคุมที่ ไม่เติมแซนแทนกัม แต่ไ ม่มีผ ลต่อการแยกชั้นของผลิ ตภั ณฑ์ ปริมาณแซน
แทนกัมที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ค่าความสว่าง (L*) เพิ่มขึ้น นั่นคือ ค่าความสว่างของผลิตภัณฑ์จะลดลง และ
จะมีค่าความสว่างน้อยกว่าสูตรควบคุม ในขณะที่ปริมาณแซนแทนกัมที่เพิ่มขึ้นจะมีผลให้ค่าความเป็น
สี แ ดง (a*) ลดลง แต่ ส่ งผลให้ ค่า ความเป็ น สี เ หลื อ ง (b*) เพิ่ ม ขึ้น และมี ค่ า มากกว่ า สู ตรควบคุ ม
นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบว่า ปริมาณแซนแทนกัมไม่มีผลต่อความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์
โดยซอสที่เติมแซนแทนกัมทุกสูตรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่แตกต่างกับสูตรควบคุม ดังนั้นเพื่อเป็น
การยืนยันความจ้าเป็นในการเติมสารให้ความคงตัว ผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาผลของการเติมสารให้ความ
คงตัวในผลิตภัณฑ์ต่อคะแนนความชอบของผู้บริโภคเปรียบเทียบกับการไม่เติมสารให้ความคงตัว เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับการผลิตซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรู ปที่
ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาล
ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point
hedonic scale) กับผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจ้านวน 30 คน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามอ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปริมาณแซนแทนกัมมีผลต่อคะแนนความชอบเฉลี่ยของ
ผู้บริโภคในทุกคุณลักษณะอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบเฉลี่ย
ของซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ใช้ปริมาณแซนแทนกัมร้อยละ 0.4 มากที่สุดในทุกคุณลักษณะ แต่
ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยไม่แตกต่างกับสูตรที่ไม่เติมสารให้ความคงตัวในทุ กคุณลักษณะเช่นกัน ผล
การศึกษาแสดงดังตารางที่ 4
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ตาราง 4 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่เติมแซนแทนกัม 3 ระดับ
คะแนนความชอบเฉลีย่
ลักษณะปรากฏ
กลิ่นรส
รสชาติ
ความรูส้ ึกหลังชิม ความชอบโดยรวม
b
b
b
0.2
7.181.02
7.141.06
7.380.88
7.141.20b
7.020.60b
0.4
7.221.44a
7.301.14a
7.401.02b
7.120.80b
7.341.00a
0.6
6.901.12c
7.080.96c
7.381.26b
7.061.00c
6.881.44c
สูตรควบคุม
7.210.90a
7.321.02a
7.401.40a
7.181.10a
7.320.94a
หมายเหตุ a-c ค่าเฉลีย่ ที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันแสดงความไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
(p>0.05)
สูตรควบคุม = ไม่เติมสารให้ความคงตัว
ร้อยละ

ผลการประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย์พบว่า การวัดจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดด้วยวิธี Total
plate count (TPC) และจ้านวนยีสต์และราโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสพบว่า ซอสมะขาม
หวานปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาล มีจ้านวนยีสต์และราน้อยกว่า 10 CFU/gm
และมีจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.2 x 102 CFU/gm
ดังนั้นสูตรและกรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาลประกอบด้วย เนื้อมะขามหวาน น้้าตาลทราย ซูคราโลส น้้ามะนาว พริกแดง เกลือ
ป่น เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ กระเทียม และน้้ามันถั่วเหลือง ร้อยละ 60.75 11.34 0.02 6.38 2.56
1.86 3.71 8.93 และ 4.45 ตามล้าดับ และไม่ใช้สารให้ความคงตัว กรรมวิธีการผลิตคือ ปั่นส่วนผสม
ทั้งหมดรวมกันด้วยเครื่องปั่น 2 นาที น้าส่วนผสมไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน
30 นาที บรรจุใส่ขวดแก้ว ปิดฝา แล้วแช่ในน้้าเย็น
2. การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียม
และน้้าตาล
ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่
ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลแบบ CLT กับผู้บริโภคจ้านวน 200 คน โดยการให้คะแนนความชอบ
ด้วยวิธีการ Hedonic scaling test (1-9 คะแนน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ้าเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะในระดับชอบปานกลางถึงชอบ
มาก (คะแนน 7.0 - 8.0) และมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 นอกจากนั้นผู้บริโภค
ทั้งหมดยอมรับผลิตภัณฑ์ และจะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 90 ดังตารางที่ 5
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ตาราง 5 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาล
คุณลักษณะ
คะแนนความชอบเฉลี่ย
ลักษณะปรากฏ
7.44  1.23
กลิ่นรส
7.64  1.10
รสชาติ
7.62  1.02
ความรู้สึกหลังชิม
7.43  1.12
ความชอบโดยรวม
7.80  1.18
สรุปและอภิปรายผล
สูตรและกรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสมะขามปรุงรสที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาล
ประกอบด้วย เนื้อมะขามหวาน น้้าตาล ซูคราโลส น้้ามะนาว พริกแดง เกลือป่น เกลือโพแทสเซียม
คลอไรด์ กระเทียม และน้้ามันถั่วเหลือง ร้อยละ 60.75 11.34 0.02 6.38 2.56 1.86 3.71 8.93 และ
4.45 ตามล้าดับ กรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตคือ ปั่นส่วนผสมทั้งหมดรวมกันด้วยเครื่องปั่น 2 นาที
น้าส่วนผสมไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้วบรรจุใส่ขวดแก้ว ผลการ
ประเมินการยอมรับของผู้บริโภคจ้านวน 200 คน พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ย
ในระดับชอบปานกลาง โดยมีคะแนนความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 ผู้บริโภคทั้งหมดยอมรับผลิตภัณฑ์
และจะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 90 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2538) และไม่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
เดียวกันที่มีผลการศึกษามาก่อนหน้านี้ (จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร และคณะ, 2542; นันทพร รุจิขจร,
2548; สุภางค์ เรืองฉาย 2548 และพรดรัล จุลกัล ป์ และคณะ, 2560) องค์ความรู้จากงานวิจัย
สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการมะขามหวาน และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว และได้ผล
ตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากผู้ประกอบการเล็งเห็นแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ของเหลือ และจะสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเองได้ เพราะกระบวนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรดจะได้รับการพัฒนา และต่อยอดการผลิตเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ต่อไปในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากในขั้นตอนการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคจะใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริ โภคในจั งหวัดพิษณุโ ลกและเพชรบูรณ์เท่านั้น คณะนักวิจัยจึงเสนอแนะว่าควรเพิ่มพื้นที่การ
ทดสอบให้มากขึ้นเพื่อจะได้ผลการทดลอบที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะนักวิจัยขอกราบขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่สนับสนุน
งบประมาณในการวิจัย
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การออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จังหวัดลาปาง
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สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดที่มีผลต่อ
การประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ในระบบไฟฟ้ า ก้ า ลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล้ า ปาง ด้ ว ยการตรวจวั ด
ค่าพารามิเ ตอร์ ท างไฟฟ้ าในส่ ว นของค่ าแรงดั นไฟฟ้ า ค่ ากระแสไฟฟ้ า ค่ าก้ าลั ง ไฟฟ้า และค่ าตั ว
ประกอบก้าลังไฟฟ้า จากงานวิจัยพบว่าเมื่อท้าการออกแบบและปรับปรุงการจัดสมดุลโหลดทางไฟฟ้า
ใหม่ โดยการเฉลี่ยโหลดทางไฟฟ้าภายในแผงจ่ายไฟย่อยของอาคารต่างๆ ให้ค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละ
เฟสมีค่าไม่เกินร้อยละ 20 ของกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย ปรับปรุงจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าของบริภัณฑ์ทาง
ไฟฟ้าของอาคาร ตลอดจนการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าก้าลังให้
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส้าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 สามารถลดปัญหาพลังไฟฟ้า
รีแอกทีฟของอาคารส่งผลต่อค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้า ปาง โดยเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าช่วงไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 กับ ปี 2560 ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง 23,668 กิโลวัตต์ชั่วโมง ค่าไฟฟ้าลดลง
136,525 บาท และเปรียบเทียบค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงในช่ว งไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กับ ปี 2561 ค่า
กิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง 47,359 กิโลวัตต์ชั่วโมง ค่าไฟฟ้าลดลง 118,227 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าใน
อาคารที่มีการใช้งานโหลดประเภทเครื่องปรับอากาศจ้านวนมากหากมีการจัดล้าดับการเริ่มท้างานโดย
ให้มีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 30 นาที จะสามารถลดปัญหาความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด
ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง
คาสาคัญ: พลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า
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Abstract
The propose of this research is to analyze the requirement of the maximum
active power problem which has an impact to the electrical energy saving for power
system in Lampang Rajabhat University. The measured parameters are voltage,
current, power and power factor. From the result of the research shows that, if we
design and improve the load balancing by distributing the load in panelboards of
each building cause the current in each phase is not over 20% of average current. In
addition, the tightening of the contactors of the apparatus in the building, checking
and improving the grounding system of the building following in the EIT standard
2001-56. The result of the improvement shows that can reduce the reactive power
problem of the building which affect to the electricity fee of Lampang Rajabhat
University by comparing with the electricity fee in the third quarter of 2016 and 2017.
The reduction of the electrical energy was 23,668 kW-hr that equal to 136,525 baht
of the electricity fee. When we compare the electrical energy in the first quarter in
2017 with 2018 revealed that the electrical energy reduced 47,359 units that equal
to 118,227 baht of the electricity fee. Due to the large number of air condition, the
improving of motors sequence control, 30 minutes for each starting, can reduce the
maximum active power problem in Lampang Rajabaht University.
Keywords: maximum active power, electrical energy saving, power, EIT standard
2001-56
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางเป็นองค์กรการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจัดอยู่ใน
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด แต่ไม่
ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วย
ต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์จะเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่คิดค่า
ความต้องการพลังไฟฟ้า ซึ่งมีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ล้าหลัง (Lag) เฉพาะเดือนที่มีความต้องการพลัง
ไฟฟ้ารีแอกทีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้า แอกทีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว โดยส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ใน
อัตรากิโลวาร์ (kVAR) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์
ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์) จากข้อมูลของเครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางเป็น
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มิเตอร์แบบอัตโนมัติหรือ Automatic Meter Reading (AMR) สามารถบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าทั้ง ค่ากิโลวาร์สูงสุด ค่ากิโลวาร์ชั่วโมง ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมง ค่ากิโลวัตต์สูงสุด

ภาพ 1 กราฟการใช้พลังไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2556
ซึ่งแสดงผลดังภาพ 1 ข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2556 ช่ว งเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายนมีการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดเกินกว่า 1,000 กิโลวัตต์ โดยช่วงกลางเดือนมิถุ นายนมีการใช้พลัง
ไฟฟ้าสูงสุดคือ 1,690 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2556 จาก
ข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2557 ในภาพ 2 แสดงให้เห็นการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดเกิน 1,000 กิโลวัตต์
อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนโดยมีค่าพลังไฟฟ้ าสูงสุดอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
คือมีค่ากิโลวัตต์สูงสุดอยู่ที่ 1,500 กิโลวัตต์

ภาพ 2 กราฟการใช้พลังไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2557
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ภาพ 3 กราฟการใช้พลังไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2558
ภาพ 3 การใช้พลังไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางในปี 2558 มีการใช้พลังไฟฟ้าคิดเป็น
กิโลวัตต์สูงสุดอยู่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยมีค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 1,800
กิโลวัตต์ซึ่งจัดได้ว่าสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มจะมีการใช้พลังไฟฟ้ามากขึ้นใน
แต่ละปี หากไม่มีการออกแบบและมีการปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดในกลุ่มโหลด
ทางไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่ต้องเรียกเก็บจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป
คุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) มีความส้าคัญอย่างมากต่อระบบไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อความ
เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และคุณภาพของแรงดันไฟฟ้า ไชยะ แช่มช้อย (2559, น. 237) ได้กล่าวถึง
ผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางไฟฟ้า และ
กล่าวถึงเทคนิคการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (น. 277)
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่ในการการออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟ
สูงสุดที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง เพื่อหาแนวทางในการลด
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak)
สามารถลดค่าไฟฟ้าในส่วนที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงได้ ในแต่ละเดือนที่มีความต้องการ
ใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดได้ โดยศึกษาจากสภาพการใช้งานโหลดทางไฟฟ้าของแต่ละอาคารที่มีการติดตั้ง
หม้อแปลงขนาด 250 kVA ขึ้นไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าให้กับองค์กรและหน่วยงาน
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ภาพ 4 กราฟการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลไตรมาสย้อนหลัง 3 ปี

ภาพ 5 กราฟค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลไตรมาสย้อนหลัง 3 ปี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดในช่วงเวลา 15 นาที
 เพื่อออกแบบการใช้งานโหลดทางไฟฟ้าที่มีผลต่อค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด
 เพื่อปรับปรุงโหลดทางไฟฟ้าที่มีผลต่อค่าฮาร์มอนิกสูงสุด
 เพื่อประเมินผลการลดความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง
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วิธีดาเนินการวิจัย
ข้อมูลปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อค่าพลังงานไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง
โดยเลือกใช้โหลดทางไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA ขึ้นไป ซึ่งมีขั้นตอนตามแผนผังดัง
ภาพ 6

ภาพ 6 แผนผังขั้นตอนการตรวจวัดตามกลยุทธ์ของแผนงานวิจัย
การตรวจวั ด ค่ า พารามิ เ ตอร์ ท างไฟฟ้ า ในส่ ว นของค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ค่ า กระแสไฟฟ้ า ค่ า
ก้าลั ง ไฟฟ้ า และค่ าตัว ประกอบก้ าลั ง ไฟฟ้า เครื่องวัดวิ เคราะห์ คุ ณภาพไฟฟ้าคุณ ภาพไฟฟ้ ายี่ห้ อ
FLUKE รุ่น 43B และ CHAUVIN ARNOUX รุ่น C.A. 8331 ซึ่งท้าการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
ดังกล่าว ในสภาวะไม่มีโหลด และสภาวะจ่ายโหลดเต็มพิกัดของอาคารที่มีขนาดพิกัดก้าลังไฟฟ้าของ
หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 250 กิโลโวลต์-แอมแปร์

ภาพ 7 การตรวจวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแผงจ่ายไฟย่อย
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การวัดค่าความต้านทานในการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จะใช้การวัดในลักษณะแกน x และแกน y โดยมีระยะห่างของแต่ละจุดไม่น้อยกว่า 5 เมตร
อ่านค่าจากเครื่องวัดความต้านทานดินแต่ละจุดแล้วค้านวณหาค่าเฉลี่ยของการวัดค่าความต้านทาน
ดิน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส้าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

ภาพ 8 การวัดค่าความต้านทานการต่อหลักดินของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย
ผลการวิจัย
1. ผลการตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ตาราง 1 ผลการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสที่แผงจ่ายไฟย่อยอาคาร 45 ชั้นที่ 2 (LC-2-2)
อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (อาคาร 45) ชันที่ 2 ส่วนของห้องประชุม ( LC -2-2 )
ลาดับ
เฟส

กระแส
ไฟฟ้า
(A)

L1

7.64

L2

5.64

L3

4.34

N

6.88

กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย
ทัง 3 เฟส
(A)
(7.64 + 5.64 +
4.34)
= 17.62 A
17.62 / 3 = 5.873
A

ความต่างเฟส
ต่างกันไม่เกิน
20%

ตรวจสอบความ
ต่างเฟส
(A)
L1 - L2 = 2 A

5.873 x 0.2
= 1.1746 A

L2 – L3 = 1.21 A
L1 – L3 = 3.3 A

หมายเหตุ

ไม่สมดุล
เนื่องจาก
เฟส A
มีกระแสไฟฟ้า
มากเกินไป

พบค่ากระแสไฟฟ้าในสายนิวทรัลเนื่องจากความไม่สมดุลของโหลดทางไฟฟ้า
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โดยท้าการวัดค่ากระแสไฟฟ้าขณะที่มีการท้างานของโหลดทางไฟฟ้าปกติ ซึ่งจะต้องวัดช่วงที่
มีการใช้งานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงขึ้นไป การตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่แผงจ่ายไฟย่อยของอาคาร 45
อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ ซึ่งพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าในเฟส A (L1) มีความต่างเฟสกันเกินร้อย
ละ 20 ของกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยทั้ง 3 เฟส โดยเฟส A (L1) มีกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 7.64 แอมแปร์ ขณะที่
เฟส B (L2) และ เฟส C (L3) มีค่ากระแสไฟฟ้า 5.64 แอมแปร์ และ 4.34 แอมแปร์ สามารถค้านวณ
ความต่างเฟสได้ในตาราง 1
จากตาราง 1 ผลการตรวจวัดท้าให้ต้องมีการจัดการโหลดในเฟส A ใหม่ ผู้วิจัยเสนอการ
ปรับปรุงโหลดทางไฟฟ้าขึ้นใหม่ โดยมีการย้ายโหลดจากเฟส A แบ่งให้กับโหลดในเฟส B และเฟส C
ตามล้าดับ โดยจะต้องมีการปลดโหลดและวิเคราะห์ผลของโหลดทางไฟฟ้าในระบบ 1 เฟส ที่ส่งผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าในเฟส A มากที่สุด เพื่อความสมดุลของโหลดทางไฟฟ้า ทั้งนี้การย้าย
โหลดค่ากระแสไฟฟ้าส่วนที่มีการปรับปรุงจะต้องไม่กระทบกับขนาดของพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน
ตาราง 2 ผลการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสที่แผงจ่ายไฟย่อยอาคาร 45 ชั้นที่ 2 (LC-2-2) หลัง
การปรับปรุง
อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (อาคาร 45) ชันที่ 2 ส่วนของห้องประชุม ( LC -2-2 )
ลาดั
บเฟส

กระแส
ไฟฟ้า
(A)

L1

13.75

L2

13.27

L3

11.93

N

1.88

กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย
ทัง 3 เฟส
(A)

(13.75 + 13.27 +
11.93)
= 38.94 A
38.94 / 3 =
12.98 A

ความต่าง
เฟสต่างกัน
ไม่เกิน
20%

ตรวจสอบความ
ต่างเฟส
(A)

หมายเหตุ

L1 - L2 = 0.48 A
12.98 x 0.2
= 2.59 A

L2 – L3 = 1.34 A

ระบบไฟฟ้า
มีความสมดุล

L1 – L3 = 1.82 A

ค่ากระแสไฟฟ้าในสายนิวทรัลลดลงเนื่องจากความสมดุลของโหลดทางไฟฟ้า

จากตาราง 2 เมื่อมีการปรับปรุงโหลดทางไฟฟ้าใหม่โดยมีการย้ายโหลดจากเฟส A แบ่งให้กับ
โหลดในเฟส B และเฟส C ตามล้าดับ ข้างต้นแล้วพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสมีความใกล้เคียง
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กัน คือมีความต่างเฟสไม่เกินร้อยละ 20 ของค่ากระแสเฉลี่ย ระบบไฟฟ้าดังกล่าวมีความสมดุลของ
โหลดทางไฟฟ้า
2. ผลการตรวจวัดค่าพลังไฟฟ้าแบบรีแอกทีฟสูงสุดของระบบไฟฟ้ากาลัง
ผลการตรวจวัดค่า พลังไฟฟ้าแบบรีแอกทีฟสูงสุด ข้อมูลกิโลวาร์ชั่วโมงสูงสุดในเดือนตุลาคม
2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง พบว่าค่ากิโลวาร์สูงสุดอยู่ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 520 กิโลวาร์ ช่วงเวลา 13.00 น. และในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 มีค่ากิโลวาร์สูงสุดเท่ากับ
512 กิ โ ลวาร์ เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งการเรี ย น การสอนและมี ก ารใช้ โ หลดทางไฟฟ้ า จ้ า พวก
เครื่องปรับอากาศมาก ค่าพลังไฟฟ้าแบบรีแอกทีฟสูงสุด ข้อมูลกิโลวาร์ชั่วโมงสูงสุดในเดือนมีนาคม
2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง พบว่าค่ากิโลวาร์สูงสุดอยู่ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 560 กิโลวาร์ ช่วงเวลา 13.00 น. และในวันที่ 22 มีนาคม 2560 มีค่ากิโลวาร์สูงสุดเท่ากับ
576 กิ โ ลวาร์ เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งการเรี ย นการสอนและมี ก ารใช้ โ หลดทางไฟฟ้ า จ้ า พวก
เครื่องปรับอากาศมาก เนื่องจากสภาพอากาศเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ดังแสดงข้อมูลกิโลวาร์สูงสุดเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560 จากการอ่านค่ากิโลวาร์ที่ได้จากเครื่องวัดพลังไฟฟ้าชนิด (AMR
Meter)

ภาพ 9 ค่ากิโลวาร์สูงสุดวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.45 น. มีค่า 576 กิโลวาร์
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ภาพ 10 ข้อมูลกิโลวาร์รายปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 ถึง มิถุนายน 2560
จากข้อมูลการตรวจวัดกิโลวาร์รายปีในภาพ 10 แสดงข้อมูลกิโลวาร์เฉลี่ยในแต่ละเดือนของปี
2558 จนถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2560 พบว่าค่า Peak ของกิโลวาร์จะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และ
ช่วงเดือนตุลาคมทั้งนี้การใช้งานจากโหลดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ส่งผลท้าให้ค่ากิโลวาร์
สูงขึ้นในแต่ละปี ซึ่งช่วงเวลาที่มีค่า Peak ใน 15 นาทีสูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น. ถึง
16.00 น. เช่นเดียวกับค่าก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นย้อนหลัง 3 ปี
3. ผลการตรวจวัดค่ากิโลวาร์รายปี
เมื่อน้าค่ากิโลวาร์เฉลี่ยสูงสุด 15 นาที ในเดือนที่มีการค่ากิโลวาร์เฉลี่ยสูงสุดใน 3 ปี ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ในช่วง Peak ซึ่งช่วงเวลาที่มีค่า Peak ใน 15 นาที สูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลา
ตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 16.00 น. ดังนั้นเพื่อลดค่า Peak ดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีการลดการใช้งานโหลดทาง
ไฟฟ้ า ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วลง เพื่ อจะลดค่ า Peak ลงได้ เนื่ อ งจากพิกั ด ของมิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าชนิด TOU แบบ AMR ในช่วงการใช้งานจะอยู่ในพิกัด
ON-Peak (09.15 – 22.15 น.) พบว่ามีแนวโน้มที่สู งขึ้นเป็นผลท้าให้ ค่าพลังงานไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางสูงขึ้นส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันดังแสดงในภาพ 11 ค่ากิโลวาร์
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สูงสุดอยู่ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 576 กิโลวาร์ และคิดเป็นหน่วยไฟฟ้ารวม 38%,%%4
กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งค่าไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2560 มีค่าเท่ากับ 1,531,168 บาท

ภาพ 11 ข้อมูลกิโลวาร์เฉลี่ยสูงสุดใน 15 นาที ช่วงปี 2558 ถึง 2560
4. ผลการตรวจวัดค่ากิโลวัตต์รายปี
เมื่อน้าผลการตรวจวัดค่ากิโลวัตต์รายปีเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560
ช่วง Peak สูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี ตามรอบปีการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพ 12 ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงและค่าไฟฟ้ารายไตรมาสช่วงปี 2558 ถึง ปี 2560
จากข้อมูลการตรวจวัดกิโลวัตต์ชั่วโมงรายปี พบว่าค่า Peak ของ กิโลวัตต์จะในช่วงเดือน
มีนาคมและช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี แต่ในปี 2560 ค่า Peak ในเดือนมิถุนายน 2560 มีแนวโน้ม
ที่ลดลง เนื่องจากการปรับปรุงโหลดสมดุลทางไฟฟ้าในอาคารที่มีการใช้โหลดทางไฟฟ้ามาก และการ
ปรับเปลี่ยนชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 เป็นหลอดไฟ LED ท้าให้ค่า Peak ลดลง ซึ่งสอดคล้อง
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กับข้อมูลค่าไฟฟ้ารายไตรมาสของช่วงปี 2558 ถึง 2560 ดังภาพ 12 แสดงค่ากิโลวัตต์ชั่วโมง และค่า
ไฟฟ้ารายเดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคมของปี 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2560 โดยให้ T1,
T2, T3 และ T4 แทนด้วยช่วงเวลาของไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
ตามล้าดับ
จากภาพ 12 เปรียบเทียบข้อมูลกิโลวัตต์ชั่ วโมงจากปี 2558 กับปี 2559 มีค่ากิโลวัตต์ชั่วโมง
ลดลง 128,817 kWh. ท้าให้ค่าไฟฟ้าลดลง 232,%61 บาท เห็นได้ว่าเมื่อลดค่า Peak กิโลวาร์เฉลี่ย
สูงสุดใน 15 นาที ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ล ะเดือน สามารถลดค่าไฟฟ้าให้ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางได้ และเมื่อเปรีย บเทียบไตรมาสที่ 3/59 กับไตรมาสที่ 3/60 ในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดพบว่าค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง 23,668
kWh. และค่าไฟฟ้าลดลง 136,525 บาท เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงและค่าไฟฟ้าในช่วง
ไตรมาสที่ 4/59 กับไตรมาสที่ 4/60 ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พบว่าสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลั ย ฯ มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่ว งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและในการ
กิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีการใช้หน่วยไฟฟ้าที่คิดเป็น
กิโลวัตต์ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 159,716 kWh. ท้าให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 927,035 บาท เปรียบเทียบข้อ
มูล ค่า กิ โ ลวั ตต์ ชั่ ว โมง ในช่ ว งไตรมาสที่ 1/60 กับ ช่ ว งไตรมาสที่ 1/61 ช่ว งเดื อนตุ ล าคมถึ ง เดื อ น
ธันวาคม พบว่าสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามีค่าลดลงคือ ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง 47,359 kWh. และค่าไฟฟ้า
ลดลง 118,227 บาท

ภาพ 13 ค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าก่อนปรับปรุง

ภาพ 14 ค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าหลังปรับปรุง
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สรุปและอภิปรายผล
ปัญหาของโหลดทางไฟฟ้าได้แก่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบ 1 เฟส เป็นส่วนใหญ่ที่
ได้ท้าการติดตั้งเพิ่มเติมของอาคาร บางอาคารมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี เมื่อมีการติดตั้งไม่ได้
ตรวจสอบการสมดุลของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จึงท้าให้ค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละเฟสไม่สมดุล ค่า
พลังไฟฟ้ารีแอกทีฟก่อนท้าการปรับปรุงที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์คุณ ภาพไฟฟ้า ซึ่งมีความต่างเฟส
กัน ค่ อนข้ างมากจึ งต้อ งท้า การจั ดสมดุล เฟสใหม่ และท้า การวัดค่ าพลั งไฟฟ้ารี แอกทีฟซ้้ าอีก ครั้ ง
ภายหลั ง การปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ ค่ า กระแสไฟฟ้ า ในแต่ ล ะเฟสที่ ต รวจวั ด ได้ พบว่ า ค่ า
กระแสไฟฟ้าในเฟสที่ 3 (L3) จะมีค่ากระแสไฟฟ้าสูงที่สุดคือ 15.88 แอมแปร์ มีความต่างเฟสกันเกิน
กว่าร้อยละ 20 ของกระแสเฉลี่ย ส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายนิวทรัลมีค่าสูงถึง 15.11
แอมแปร์ ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส และ 1 เฟส เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ผลการตรวจวัดค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่มีการปรับปรุงจะเห็นว่า ค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟมีการ
เฉลี่ยไปตามเฟสต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่มีความสมดุลมากขึ้นจาก
เดิมส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าในสายนิวทรัลลดลงจาก 15.11 แอมแปร์ เหลือเพียง 8.7 แอมแปร์

ภาพ 15 มุมเฟสของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าภายหลังการปรับปรุง
ผลการตรวจวัดค่ามุมเฟสของแรงดันไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่ากระแสไฟฟ้าต่อเฟสในแต่ละ
เฟส ซึ่งขนาดและมุมทางไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้ามีค่าใกล้เคียงกันคือมีความต่างเฟส
กันอยู่ 120 องศาทางไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปัญหาด้านการออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด ของระบบไฟฟ้า
ก้าลังภายในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางแบ่งได้ดังนี้
1. ปัญหาด้านการจัดการสมดุลโหลดทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของอาคารมีการเพิ่มโหลดทาง
ไฟฟ้าโดยเฉพาะโหลดเครื่องปรับอากาศแบบ 1 เฟส ในการเพิ่มโหลดไม่ได้ค้านึงถึงการสมดุลของ
กระแสไฟฟ้าจึงท้าให้เกิดความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าระหว่างเฟสมากเกินกว่าร้อยละ 20 ของ
กระแสเฉลี่ย ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับผิดชอบอาคารหรือผู้ใช้อาคาร
ควรมีการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสเพื่อเป็นข้อมูลให้กับอาคาร ก่อนจะท้าการเชื่อมต่อ
โหลดทางไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้ากับระบบไฟฟ้าของอาคารดังกล่าว เพื่อความสมดุลของโหลดในอนาคต
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2. ปัญหาด้านบริภัณฑ์ไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าของอาคารในส่วนที่ใช้งาน ตามแผงจ่ายไฟหลัก
และแผงจ่ายไฟรอง จ้าเป็นอย่างยิ่งควรมีการตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ เนื่องจากสภาพการใช้งานของ
โหลดทางไฟฟ้าแต่ละอาคารมีความต่างกันเช่น อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ อาคารหอประชุม
อาคารสนามกีฬากลางแจ้ง และอาคารสนามกีฬาในร่ม เป็นต้น ควรมีการตรวจเช็คการขันน๊อตและ
สกรูที่ใช้จับยึดตัวน้าไฟฟ้าของบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าทุกจุดต้องมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เพราะจุ ด หลวมต่ า งๆ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ทางเดิ น กระแสไฟฟ้ า มี ผ ลท้ า ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท้ า งานของ
เครื่องปรับอากาศหรือระบบแสงสว่างและเต้ารับเฉพาะจุด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โหลดทางไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศบางอาคารมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
ประสิทธิภ าพในการท้าความเย็ นจะลดลงตามอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ หากไม่มีการ
บ้ารุงรักษาตามวาระ ปัญหาเรื่องของการกินกระแสไฟฟ้าส้าหรับคอมเพรสเซอร์และพัดลมอาจส่งผล
ให้เกิดค่า Peak Demand สูงสุดตามมา
4. การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (Surge Protective Device) ในระบบ
ไฟฟ้าก้าลังให้กับอาคารเก่าที่ขาดระบบป้องกันฟ้าผ่าทางตรงและทางอ้อม สามารถป้องกันปัญหา
แรงดันไฟฟ้าเกินจากฟ้าผ่าเข้ามาในระบบไฟฟ้าด้านแรงต่้าของอาคาร ช่วยเพิ่มความมีเสถียรภาพใน
การใช้ไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้กับอาคารนั้นได้

ภาพ 16 ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง

ภาพ 17 ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าหลังการปรับปรุง
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ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหาด้านตัวประกอบก้าลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าของอาคาร
อาจมีการจัดล้าดับการเริ่มเดินเครื่องปรับอากาศในกรณีที่มีการใช้งานพร้อมกันคราวละหลายๆ ตัว
และอาจติดตั้งคาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) และชุดควบคุมการปรับค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Power factor Controller) ไว้ที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB) ของอาคารเก่าซึ่งไม่มีอุปกรณ์
ดังกล่าวติดตั้งมา เพื่อไม่ให้มีค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้าต่้ากว่า 0.85 ตามข้อก้าหนดของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าก้าลังสูญเสียในอุปกรณ์ที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และลดแรงดันตกใน
ระบบไฟฟ้า แนวทางในการแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกอาจท้าได้โดยการติดตั้งรีแอกเตอร์และใช้ตัวกรอง
กระแสฮาร์มอนิกเพื่อชดเชยกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งใกล้ต้าแหน่งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
ของอาคาร
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์และแนว
ทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่ว ม ด้ว ยการสนทนากลุ่ ม การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับบุคคลและถอดบทเรียนจากชุมชนและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการร่ ว มบู ร ณาการในพื้ น ที่ จากการศึ ก ษาพบว่ า กระบวนการส่ ง เสริ ม
การเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ มี 6 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า 2) การก้าหนดพื้นที่ Zoning และกฎระเบียบของชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนบ้านห้วยเป้า 3) การจัดท้าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า 4) การประชุมคณะท้างาน
ระดับอ้าเภอเชียงดาว/ระดับจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนที่ชุมชนเขามามีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะถึงปัญหาต่างๆในชุมชนให้หน่วยงานได้รับรู้ สู่การวางแผนการปฏิบัติในการพัฒนาได้
ตรงจุดหมายที่แท้จริง และที่ยังติดขัดต่อการรับการสนับสนุนเนื่องจากพื้นที่ต้นน้้าอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติผาแดง และพื้นที่ท้ากินอยู่ในเขตป่าสงวนเชียงดาว 5) การจัดท้าโครงการร่วมแบบบูรณาการ
ในบ้านห้วยเป้า 6) การส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า โดยมีแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 4 มิติ คือ 1) การพัฒนาบนฐานข้อมูล ประวัติความ
เป็นมาของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ข้อมูลของสถานการณ์ ปัญหา
ความต้องการ หรือโอกาสในการพัฒนาที่แท้จริงของชุมชน 2) การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานทุกภาคส่วน 3) การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และ
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ระดั บ พื้ น ที่ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของแผนงาน โดยไม่มีการท้างานซ้้าซ้อนกัน 4) การพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย
การก้าหนดขอบเขตวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาอาชีพภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและ
น้้า การปลูกป่าในพื้นที่ส่ วนที่ควรเป็นป่า การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การจัดการด้านการตลาด การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : กระบวนการส่งเสริม, การเกษตรเชิงอนุรักษ์, การบูรณาการ
Abstract
The purpose of this research was to study integrated extension process of
conservative agriculture and approach for integrated extension of conservative
agriculture at Huay Pao village, Thung Khao Puang sub-district, Chiang Dao district,
Chiang Mai province. Participatory Action Research method was used together with
qualitative research methods including focus group discussion, participatory
observation, personal knowledge sharing and lessons learned visualization from
community and integrated agencies. The results of this study showed that there are
6 stages of integrated extension process of conservative agriculture including 1)
surveying on land use data of Huay Pao farmers, 2) zoning areas and issuing
environmental regulations by Huay Pao community, 3) setting up Huay Pao
community plan, 4) working group meeting both district and provincial level, 5)
conducting integrated project at Huay Pao village, and 6) integrated extension of
conservative agriculture. In terms of approaches for integrated extension of
conservative agriculture, there are 4 approaches including 1) development of
database regrading history of the community, economic, social and environmental
conditions of the community, state of actual problems, requirements and
development opportunities of the community, 2) participatory development of
community and all related sectors to the balanced spatial development in all
dimensions, 3) integrated development both at the central, provincial and spatial
level to drive development works in the area to meet the objectives and goals of
the plan without overlap, and 4) comprehensive development starting from
researching, determining the scope of land use planning, career development under
soil and water conservation system, reforestation in forest areas, basic factor
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development, marketing management, postharvest management, and strong
community capacity development in order to help the community could rely on
themselves sustainably.
Key words: Extension process, Conservative agriculture, Integration
บทนา
ป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อประเทศชาติ เป็นทรัพยากรที่สร้างขึ้นได้
ยากใช้เวลานาน ในขณะที่การท้าลายป่าไม้เป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็ว ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์ ไม้เป็นสินค้าที่ท้ารายได้หลักของประเทศอย่างหนึ่ง ป่าไม้ให้ความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นต้นน้้าล้าธาร ประชาชนแสวงหาปัจจัยในการด้ารงชีวิตต่างๆได้จาก
ป่าไม้ แต่สภาพป่าไม้ในปัจจุบันนี้ถูกท้าลายเรื่อยมาจนเหลือประมาณร้อยละ 33 ของพื้นที่ที่ดิน
ประเทศไทย เมื่อเทียบกับเนื้อที่ป่าเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา การท้าลายป่าไม้นั้นก่อให้เกิดการเสียสมดุล
ตามธรรมชาติและก่อให้เกิดผลเสียหายติดตามมาจากสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2516 – 2559 พบว่ามีจ้านวนพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง เหลือจ้านวน 56,496,886 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 52.5% ของ พื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือ 1%7,489,799 ไร่ (ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่า
ไม้,256%) ซึ่งเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นพื้นที่ที่มีการท้าการเกษตรมีการท้า
ไร่เลื่อนลอยของชาวเขาที่มีการแผ้วถางป่า เพื่อปลูกพืชไร่ หรือพืชเชิงเดี่ยวอยู่ตามภูเขาสูง โดยเฉพาะ
ป่าดงดิบเขาบริเวณต้นน้้าล้าธาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยม
ชาวเขาในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภาคเหนือ และทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีวิถีการด้ารงชีพที่ยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนับพันปี คือการเร่ร่อนไปอาศัยตามเทื อกเขาสูง ห่างไกลจาก
สังคมเมือง แม้ว่าวิถีการด้ารงชีพของเขาเหล่านั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติก็ตาม แต่กลับไม่เป็นผลดีทั้ง
ต่อตัวชาวเขาเองและภูมิภาคอันเป็นที่อยู่อาศัย คือชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ท้าการเกษตร
แบบยังชีพ สุขภาพอนามัยและการศึกษาถูกละเลย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้้า และป่าไม้ ท้าให้ชาวเขาใช้วิธีถากถาง ตัดโคนและเผา ท้าลายป่าไม้ ซึ่ง
เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ การเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆเพื่อหาพื้นที่ส้าหรับปลูกพืชไร่ และที่
ส้าคัญมีการปลูกฝิ่นที่เป็นรายได้หลัก ยังเป็น ยาเสพติดที่มอมเมาและบ่อนท้าลายเยาวชนของชาติอัน
เป็นปัญหาที่ร้ายแรงของประเทศ นอกจากนี้ชาวเขาทั้งหลายยังมิได้รับรู้ถึงความเป็นชาติไทย คนไทย
และกฎหมายบ้านเมืองของประเทศที่ตนอาศัยอยู่ จึงได้ทรงตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตและ
ความเป็ น อยู่ ข องประชาชน ควบคู่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง พระราชด้ า รั ส ที่
พระราชทานเมื่อ 1% มกราคม พ.ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความว่า
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“เพื่ อ จะส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ช าวเขามี ค วามเป็ น อยู่ ดี ขึ้ น สามารถที่ จ ะเพาะปลู ก สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเองให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว มีความ
เจริญได้ ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือฝิ่น ท้าให้
นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ถ้าพวกเรา
ทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ
เพราะถ้าสามารถท้าโครงการนี้ได้ส้าเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมีความอยู่ดีกิน
ดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดิน ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้
จะยั่งยืนมาก” (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน),2559) ซึ่งประกอบกับนโยบายการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ได้ให้ความส้าคัญในเรื่องของการทวงคืนผืนป่าการฟื้นฟูป่า การ
จัดหาที่ดินท้ากิน ป่าชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพื้นตามความ
สมัครใจ Smart Farmer เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน พัฒนาและส่งเสริม
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ท้าลายวัฒนธรรมอันดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ท้าลาย
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น มุ่งสร้ างความสมดุล ให้ เกิดขึ้นในห่ ว งโซ่การผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหาร โดย
สนับสนุนการด้าเนินงาน ซึ่งการพัฒนาอย่างองค์รวมอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการและมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน อันได้แก่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์ชาติ 2% ปี , นโยบายประชารัฐ ,
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ , คทช., การแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , Big
Data และโครงการไทยนิยมยั่งยืน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา,2561)
การพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อันเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ ซึ่งเกษตรกรที่
อาศัยมีวิถีชีวิ ตในการประกอบอาชีพท้าการเกษตรเชิงเดี่ยว การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์ การท้าไร่
หมุนเวียน เนื่องจากขาดแคลนน้้าใช้ในการท้าการเกษตร อาศัยน้้าฝนในการท้าการเกษตร มีการใช้
สารเคมีสูง มีการขยายพื้นที่ท้าการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดการบุกรุกท้าลายป่าต้นน้้าล้าธารเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท้าการศึกษาถึงกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิง
อนุ รักษ์แบบบู ร ณาการบ้านห้ว ยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง และในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบล
ทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) ด้าเนินกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย
กับชุมชน และกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นักวิจัย
1. พื้นที่ศกึ ษา
ศึกษาในพื้นที่บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัย
เลือกศึกษาในพื้นที่บ้านห้วยเป้า เนื่องจากพื้นที่ท้ากินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง และ
เขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว เป็นพื้นที่สูงประมาณ 5%% เมตร จากระดับน้้า ทะเลปานกลาง มีแหล่ง
น้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ คือ แม่น้าปิง ล้าน้้าซุ้ม น้้าห้วยเป้า ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก โดยพื้นที่การเกษตรจะตั้งอยู่ทั้งบนที่ดอน และพื้นที่ราบ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาในเรื่องน้้าที่ใช้ส้าหรับการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่มีพื้ นที่การเกษตรบนพื้นที่ดอนมักประสบกับ
ปัญหาการขาดแคลนน้้า ท้าให้มีการขยายพื้นที่ท้าการเกษตรเพิ่มขึ้นเข้าไปในเขตป่า และปัญหาความ
ขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างหน่วยงานรัฐที่ต้องการรักษาทรัพยากรที่ดินและป่าไม้กับชุมชน
เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ต้องยังชีพด้วยการใช้ที่ดินเพื่อการท้าการเกษตรกรรมเป็นหลัก
2. ขอบเขตด้านประชากร
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านแบบเป็นทางการ ผู้น้าชุมชนแบบ
ไม่เป็นทางการจ้านวน 12 คน และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้านอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม บ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้า เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 32 คน และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานตามค้าสั่งคณะท้างานระดับอ้าเภอเชียงดาว โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเป้า อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 33 หน่วยงาน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย ครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ครอบคลุ มตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจัยจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ ดังนี้
3.1 การสังเกต โดยผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) ซึ่งการสังเกตนี้บุคคลเป้าหมาย
จะไม่ทราบว่าถูกสังเกตอยู่ โดยที่ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ซึ่งได้มี
การบันทึกกระบวนการไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปในตัว
3.2 การสนทนากลุ่ม การจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานบูรณาการร่วม ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ผู้ วิจัยใช้ในการท้าวิจัยในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆในการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์ สู่การวางแผน
แนวทางการส่งเสริ มการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ และปัญหาอุปสรรค ที่น้ามาวิจัย และ
วางแผนการด้าเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามห่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.3 การวาดแผนที่ เพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์ร่วมกับนักวิจัย ชุมชน
และหน่วยงานบูรณาการ ลงในแผนที่ภาพถ่ายอากาศปี 2545 ขนาด A% เพื่อวางแผนแนวทางการ
พัฒนาให้เห็นภาพที่ชัดเจนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.4 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับบุคคล เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการที่ด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่องในเวลาและทุกโอกาส โดยมีเทคนิคคล้ายการสนทนากลุ่มแต่มีความเฉพาะเจาะจงใน
ระดับบุคคลมากกว่า เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ความเป็นจริง ณ ขณะนั้นและต้องการข้อมูล
เชิงลึกในประเด็นต่างๆ
3.5 เครื่องมือ GPS (Global Positioning System) คือ ระบบระบุต้าแหน่งบนพื้นโลก
ซึ่งท้างานร่วมกับดาวเทียมที่บ่งบอกถึงต้าแหน่ง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยได้น้าเอาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ มาแยกแยะ โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล การสนทนากลุ่ม
การวาดแผนที่ จัดกระบวนการ การจัดหมวดหมู่และจ้าแนก ชนิดของข้อมูล วิเคราะห์และจัดท้า
ข้อมูลในประเด็นต่างๆและจัดท้าข้อสรุปในประเด็นต่างๆ เพื่อน้าข้อมูลในการพัฒนาการเกษตรเชิง
อนุรักษ์แบบบูรณาการ สามารถน้ามาอธิบายขั้นตอนกระบวนการการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการท้างานเชิงบูรณาการและจัดท้าข้อสรุปในประเด็นต่างๆ เพื่อมา
เชื่อมโยงกับแนวความคิดและงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 2 วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า
ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุ รักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จากการด้าเนินการศึกษาข้อมูลชุมชน การสังเกต การสนทนา
กลุ่ ม การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น ระดั บ บุค คล การวาดแผนที่ และเครื่ องมื อ GPS (Global
Positioning System) และการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการอย่างบูรณาการ จึงสามารถสรุปกระบวนการ
ได้ 6 ขั้นตอนหลักดังนี้
ขันตอนที่ 1 การสารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อยได้แก่ 1) การชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดท้าขอบเขตที่รายแปลง ให้
ชุมชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการเก็บข้อมูล การน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนงาน
ตามความต้องการในแผนชุมชน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักวิชาการตามร่างแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน และป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่ 2) การส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า โดยการใช้เครื่องมือ GPS (Global Positioning System) โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้เกษตรกรเดินรอบแปลงที่ท้ากินของตัวเอง และบันทึกข้อมูล
การใช้ประโยชน์พื้นที่ท้ากิน ณ แปลงนั้นๆ 3) การสรุปผลการส้ารวจข้อมูลรายแปลง เมื่อเสร็จสิ้นการ
เดินส้ารวจข้อมูลที่ได้มาคืนให้กับชุมชน เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง และสรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินของบ้านห้วยเป้าให้ทางชุมชนทราบถึงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลงต้องได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการชุมชน

ภาพ1 แผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า ซ้อนทับกับ
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี ปี พ.ศ. 2545
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ขันตอนที่ 2 การกาหนดพืนที่ Zoning การตังคณะกรรมการและกฎระเบียบของชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนบ้านห้วยเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติผาแดง ได้มีการก้าหนดขอบเขตพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ท้ากิน พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มี
การจั ด ตั้ ง กฎระเบี ย บชุ ม ชนในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ท้ า ลายป่ า โดยมี
คณะกรรมการหมู่บ้าน/กฎระเบียบของชุมชนบ้านห้วยเป้า

ภาพ 2 แผนที่แสดงการก้าหนดพื้นที่ Zoning ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี ปี พ.ศ. 2545
มาตราส่วน 1:30,000
ขันตอนที่ 3 การจัดทาแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า โดยกิจกรรมนี้ชุมชนได้ด้าเนินการเพื่อให้
ชุมชนเสนอความคิดเห็นถึงปัญหาของชุมชนและจัดท้าแผนชุมชนขึ้นมา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนใน
ชุมชนมีส่ ว นร่ ว มคิด ร่ ว มก้าหนดแนวทาง โดยยึ ดหลั กการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก โดย
ค้านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่นการพัฒนา
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน : ระบบน้้าเพื่อการเกษตร , ด้านเศรษฐกิจ : การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
ทางเลือก ที่ใช้พื้นที่น้อย และก่อเกิดรายได้ รายวัน รายเดือน และรายปี และด้านสิ่งแวดล้อม : การ
สร้ า งฝายชะลอน้้ า การท้ า แนวกั น ไฟ การปลู ก ป่ า และการสร้ า งอ่ า งเก็ บ น้้ า ขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่
การเกษตร เป็นต้น และผู้น้าชุมชนร่วมลงข้อมูลตามความต้องการต่างๆโดยวาดลงในแผนที่

ภาพ 3 การจัดท้าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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ขันตอนที่ 4 การประชุมคณะทางานระดับอาเภอ/ระดั บจังหวัด ตามคาสั่งคณะทางาน
โครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า
4.1 การประชุมคณะทางานระดับอาเภอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยมีนายอ้าเภอเชียงดาวเป็นประธานคณะท้างาน และ
หน่วยงานร่วมคณะท้างานในพื้นที่ ซึ่ งมีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าเป็นฝ่าย
เลขานุการ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนที่ชุมชนสามารถเขามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะถึงปัญหาต่างๆใน
ชุมชน ให้หน่วยงานต่างต่างๆได้รับทราบสู่การวางแผนการปฏิบัติกรพัฒนาได้ตรงจุดหมาย โดยผู้น้า
ชุมชนบ้านห้ว ยเป้ าได้เสนอแนะถึงปัญหากรณีในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบน้้าเพื่อ
การเกษตร) สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทางการเกษตรที่ยังติดขัดต่อการรับการสนับสนุนเนื่องจาก
พื้น ที่ต้ น น้้ า อยู่ ในเขตอุท ยานแห่ งชาติผ าแดง และพื้ น ที่ท้ ากิ นอยู่ ในเขตป่า สงวนเชีย งดาว ท้า ให้
หน่ ว ยงานที่จ ะให้ การสนั บ สนุ น ไม่ส ามารถสนับ สนุนงบประมาณได้ จึง ขอข้อเสนอแนะและแนว
ทางออกสู่การพัฒนาชุมชนบ้านห้วยเป้าจากการประชุมคณะท้างาน
4.2 การประชุมคณะทางานระดับจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานคณะท้างาน และหน่วยงานคณะท้างานในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเป้าฝ่ายเลขานุการ คณะท้างานระดับอ้าเภอเชียงดาว ได้น้าเสนอข้ อมูลถึงปัญหาในการ
พั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (ระบบน้้ า เพื่ อ การเกษตร) กรณี ศึ ก ษา การพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า เพื่ อ
การเกษตรบ้านห้วยเป้า สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรเชิงอนุรักษ์ การเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังติดขัดเรื่องของการเข้าด้าเนินงานในพื้นที่เขตอุทยานแห่ งชาติ มติในที่ประชุมจึงให้
มีการจัดท้าโครงการร่วมแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็น
หัวหน้าโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมด้าเนินโครงการ เป็นรายกรณีแต่ละโครงการ
ทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขันตอนที่ 5 การจั ด ท าโครงการร่ วมแบบบูร ณาการในบ้า นห้วยเป้า มีการจัดประชุ ม
แผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่มีแผนสนับสนุนงานในพื้นที่บ้านห้วยเป้า สู่การจัดท้าโครงการร่วม
กรณีโครงการฝายต้นน้้า และระบบน้้าประปาภูเขาหมู่บ้านห้วยเป้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ผาแดง
ภายใต้ขอบเขต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบด้าเนินการดังนี้
(1) นายเติง ขันหลง ผู้น้าชุมชนบ้านห้วยเป้า : เป็นผู้เสนอโครงการ
(2) นายศรัญวิทย์ ทอดเสียง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง : เป็นหัวหน้าโครงการ
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(3) นายเจนศั กดิ์ ลิ ม ปิ ติ ผู้ อ้ านวยการโครงการชลประทานเชี ยงใหม่ : เป็น ผู้ ส นั บสนุ น
งบประมาณ
(4) นายยุทธชัย ทีปการพงษ์ : หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า :
เป็นผู้ประสานงาน
ขันตอนที่ 6 การส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ชุมชนบ้าน
ห้วยเป้าร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการได้น้าร่องพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายต้นน้้า และ
ระบบน้้ า ประปาภู เ ขาหมู่ บ้ า นห้ ว ยเป้ า และส่ ง เสริ ม ด้า นการเกษตรและสิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ น ชนได้ มี
กฎระเบียบในการบริหารจัดการน้้าให้มีการใช้ทรัพยากรน้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนดังนี้
1. โครงการชลประทานเชียงใหม่ส้านักชลประทานที่ 1 : จัดท้าระบบน้้าชลประทาน ระบบ
น้้าประปาภูเขาเพื่อการเกษตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ในการเกษตร 1,7%% ไร่
2. กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ : ด้าเนินการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า การปลูกหญ้า
แฝก เพื่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จ้านวน 5%% ไร่ และสนับสนุนการท้าปุ๋ยหมัก
น้้าหมักชีวภาพ ฯลฯ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
3.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า : ได้ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ศาสตร์พระราชา ใช้ความรู้หลักจากโครงการหลวง การวางแผน
ด้านการตลาด การน้าเทคโนโลยีด้านการผลิตและงานวิจัยและความรู้ต่างๆ และด้าเนินการพัฒนา
แหล่งน้้ าขนาดเล็กมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จ้านวน 2%% ไร่ ได้มีการส่งเสริม การปลูกไม้ผ ลยืนต้น
ระบบวนเกษตร ปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย ได้แ ก่ พืชผัก ไม้ผล (มะม่วง เสาวรส) พืชไร่ที่เหมาะสม (ถั่ว
นิ้วนางแดง ถั่วด้า งาขี้ม้อน) และไม้ใช้สอย ตลอดจนการลดใช้สารเคมี และควบคุมการผลิตพืชให้ตาม
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) ในพื้นที่การเกษตร
4. อุทยานแห่งชาติผาแดง และป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว : สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าต้น
น้้า การปลูกป่าแนวกันชนในพื้นที่ท้ากินที่ติดกับแนวเขตพื้นที่ป่า ท้าฝายชะลอน้้าในแหล่งต้นน้้า การ
ท้าแนวกันไฟ และการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยเป้า
5. ชุมชนบ้านห้วยเป้า ด้าเนินการดูแลรักษาป่า ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ท้ากินเพิ่มขึ้น ด้าเนิน
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยการแบ่งเวรการใช้น้า และจัดเวรการส้ารวจระบบน้้าจากต้นน้้าถึงแปลงการเกษตร มี
การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ส้ านั กงานเกษตรอ้าเภอเชียงดาว : ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลู กมะม่วงและการ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิตมะม่วง ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ
ส่งออก
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ภาพ 4 การส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มาตรา
ส่วน 1:30,000
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการ
แนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การท้างานเชิงบูรณาการ จากการวิจัยพบว่าแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณา
การบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องน้ามาใช้ในการวางแผน
และพัฒนา ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้
1 การพัฒนาบนฐานข้อมูล ต้องมีฐานข้อมูล ที่ดีเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒ นาให้
เหมาะสมตรงตามเป้าหมาย ต้องเริ่มจากการศึกษาภูมิสังคมของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลของสถานการณ์ ปัญหา
ความต้องการ หรือโอกาสในการพัฒนาที่แท้จริงของชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมและการบูรณาการ
ข้อมูล ของทุกส่ ว น ได้แก่ ผู้ น้ าชุมชน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น นักวิช าการ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการน้าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชน แผนชุมชน ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง แผนการใช้ที่ดิน ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลน้้า (ต้นทุนน้้าและความต้องการใช้ น้า) องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และงานวิจัยต่างๆ เป็นต้น
2 การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างสมดุลในทุกมิติ บนพื้นฐานของฐานข้อมูล และการบูรณาการต่างๆ ตั้งแต่
การเริ่มคิด วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน วางแผน และลงมือปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไป
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อย่างถูกต้องเหมาะสมตามภูมิสังคม ตรงตามปัญหา และความต้องการของชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการด้าเนินงานเป็นหลัก มีความเข้มแข็ง และสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้
3 การพัฒนาอย่างบูรณาการ หน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด
และระดับ พื้น ที่ ครอบคลุ มการพัฒ นาชุมชนในทุกด้าน เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่ อนการพัฒ นาและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนงาน โดยการประสานความร่วมมือกับผู้ น้าชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานของหน่วยงาน รวมทั้งการให้
ค้าปรึ กษาแนะน้ า การรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้
ก้าหนดไว้ โดยการด้าเนินงานได้ร่วมบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดท้าแผนปฏิบัติการ
ตามที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ผ่านการประสานงาน การลงพื้นที่ การประชุมในระดับต่างๆ และ
ร่วมด้าเนินงานในพื้นที่เป้าหมายโดยไม่ซ้าซ้อนกัน
4 การพัฒนาอย่างครบวงจร มีการด้าเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย การพัฒนา
อาชีพภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้้า การก้าหนดขอบเขตวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปลูก
ป่าในพื้นที่ส่วนที่ควรเป็นป่า การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การจัดการด้านการตลาด การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนช่วยเหลือตนเอง เกิดการการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน ตลอดจนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ อันน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ต้น
น้้าล้าธารต่อไป
ปัญหาและอุปสรรคในการทางานเชิงบูรณาการ
1. พื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเป้าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ที่มีกฎหมาย
เข้มงวดในการจะท้าการหรือกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้มีข้อจ้ากัด
ในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาแหล่งน้้า
ถนน เป็ น ต้น ซึ่งต้องใช้ร ะยะเวลานานในการประสานงาน ส้ ารวจ ประเมิน และวิเคราะห์ ความ
เหมาะสมในการท้ า กิ จ กรรมในพื้ น ที่ มิ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สู่การจัดท้าโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ กับกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. ปัจจุบันยังไม่สามารถขยายการพัฒนา ให้กับชุมชนกระจายอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง
หมู่บ้าน เนื่องจาก ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ
ความต้องการที่หลากหลายของเกษตรกร และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งต้องสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และหน่วยงานบูรณาการในการวางแผน ตั้งงบประมาณ และร่วมด้าเนินการในพื้นที่อย่าง
เป็นระบบครบวงจรให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ต่อไป
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3. ชุมชนยังมีปัญหาในด้านแหล่งน้้าใช้เพื่อการเกษตร โดยพื้นที่ต้นน้้ายังขาดแคลนน้้าต้นทุน
ล้าห้ว ยที่ชุมชนใช้ป ระโยชน์ห ยุดไหลในช่ว งฤดูแล้ ง ท้าให้ไม่มีน้าไหลเข้าสู่ แท็งก์/ ถังพักน้้าที่กรม
ชลประทานและสถาบันได้พัฒนาไว้ และการกระจายน้้ายังไม่ทั่ วถึงครอบคลุมทั้งชุมชน ซึ่งควรมีการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธาร อย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้้า ป้องกันไฟ
ป่า เป็นต้น ยังขาดการวางแผนการพัฒนาแหล่งน้้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ สมดุลระหว่าง demand
และ supply
4. ในพื้นที่ท้ากินชุมชนบ้านห้วยเป้า มีนายทุนซื้อที่ดินของชุมชนเป็นจ้านวนมาก ซึ่งบางส่วน
ให้ชาวบ้านเช่าพื้นที่ท้าการเกษตร และมีการใช้สารเคมีจ้านวนมาก ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและ
แหล่งน้้า โดยกลุ่มชุมชนท้าการบริหารจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของนายทุนค่อนข้างที่
จะท้าได้ล้าบาก
การสรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้าน
ห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุป ระสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการส่ งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการ จากผลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
สรุปและอภิปรายผลดังต่อไปนี้
โดยการด้าเนินการศึกษาข้อมูลชุมชน การสังเกต การสนทนากลุ่ม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระดับบุคคล การวาดแผนที่ และเครื่องมือ GPS (Global Positioning System) และการมี
ส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการอย่างบูรณาการ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีกระบวนการได้ 6 ขั้นตอนหลัก
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ภาพ 5 กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าว
พวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จากการวิจัยพบว่าแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า
ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องน้ามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้

ภาพ 6 แนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าว
พวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปัญหาและอุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบ
บูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
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ภาพ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์
แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การอภิปรายผล
กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ บ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง
อ้าเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ จากปัญหาพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรเชิง
อนุ รั กษ์แบบบูร ณาการ ที่อยู่ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่ งชาติผ าแดง และเขตป่าสงวนแห่ งชาตินั้น สู่
การศึกษาและจากเก็บข้อ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ มาแยกแยะ โดยการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูล การสนทนากลุ่ม การวาดแผนที่ การจัดกระบวนการ การวิเคราะห์และจัดท้า
ข้อมูลในแต่ละประเด็นและสรุปในประเด็นต่างๆ พบว่า กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์
แบบบูรณาการ มี 6 ขั้นตอน คื อ 1. การส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร
บ้านห้วยเป้า 2. การก้าหนดพื้นที่ Zoning และกฎระเบียบของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนบ้าน
ห้วยเป้า 3. การจัดท้าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า 4.การประชุมคณะท้างานระดับอ้าเภอเชียงดาว/ การ
ประชุ ม คณะท้ า งานระดั บ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 5.การจั ด ท้ า โครงการร่ ว มแบบบู ร ณาการในบ้ า น
ห้วยเป้า 6. การส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า และอภิปรายผลดังต่อไปนี้
จากการรวบรวมการส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า
ได้มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดท้าขอบเขตที่รายแปลง ให้ชุมชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
เก็บข้อมูล การน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และด้าเนินการส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินราย
แปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้าทุกครัวเรือน โดยการใช้เครื่องมือ GPS (Global Positioning
System) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่การสรุปผลการส้ารวจข้อมูลรายแปลง เมื่อเสร็จสิ้น
การเดิ น ส้ า รวจข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าคื น ให้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ตรวจเช็ ค ความถู ก ต้ อ ง และสรุ ป ข้ อ มู ล การใช้
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ประโยชน์ที่ดินของบ้านห้วยเป้าให้ทางชุมชนทราบถึงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง
ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ (องค์การบริหารส่วนต้าบลโหล่งขอด ,
256%) ได้ด้าเนินโครงการโหล่งขอดโมเดลเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการศรีลานนา ได้มีการส้ารวจข้อมูล และจัดท้าข้อมูลพื้นที่ โดยจัดประชุม
ชี้แจงและประชาคมหมู่บ้ านเกี่ยวกับปั ญหาการบุกรุกพื้นที่และการตัดไม้ท้าลายป่าในเขตอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนา เพื่อท้าความเข้าใจเกี่ยวกับที่ท้ากินอยู่ในเขตป่า ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและ
ยินยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหามิให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพิ่ม และส้ารวจ
ข้อมูลและจัดท้าทะเบียนเป็นรายแปลง
หลังจากที่ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลเสร็จสิ้นก็ด้าเนินการก้าหนดพื้นที่ Zoning โดยชุมชนบ้าน
ห้วยเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง ได้มีการก้าหนด
ขอบเขตพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ท้ากิน พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ป่าอนุรั กษ์ ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายทาง
อากาศสี ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้องกับ (กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้บ้านแพะ,2553) ได้น้าแผนที่และข้อมูล
พิกัด GPS มาเป็นองค์ความรู้ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนคนบ้านแพะ โดยมี
การก้าหนดแผนที่และพิกัดเขต สภาพภูมิพื้นที่ แผนที่ที่อยู่อาศัย เขตการปกครอง ป่าชุมชน เขตป่าใช้
สอย เขตป่าอนุรักษ์ เขตที่สาธารณะ เขตสถานที่ส้าคัญของชุมชน
การจัดท้าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า ท้าให้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาของชุมชนในแต่
ละด้าน ได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยระบุปัญหา
ความต้องการ และสิ่งที่เป็นความจ้าเป็นเร่งด่วนของชุมชน ทั้งสิ่งที่ชุมชนด้าเนินการเองได้ในชุมชน
และสิ่งที่ชุมชนด้าเนินการเองไม่ได้ ที่จะเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชน
ได้วางแผนการพัฒนาตามความต้องการวาดลงในแผนที่ ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์ พระราชา “หนทางสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่พัฒนาดอยตุง
จังหวัดเชียงราย” ในการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
โดยเริ่มจากการระบุปัญหา ความต้องการ และสิ่งที่เป็นความจ้าเป็น เร่งด่วน และร่วมกันออกแบบ
โครงการ วิธีการด้าเนินงาน และการประเมินผล กระตุ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักคิดและลงมือท้าเอง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาได้
ด้วยตัวเอง
การจัดท้าโครงการร่วมแบบบูรณาการในบ้ านห้วยเป้า มีการจัดประชุมแผนปฏิบัติของแต่ละ
หน่ ว ยงานที่ มี แ ผนสนั บ สนุ น งานในพื้ น ที่ บ้ า นห้ ว ยเป้ า สู่ ก ารจั ด ท้ า โครงการร่ ว มในการส่ ง เสริ ม
การเกษตรเชิ งอนุ รั กษ์แ บบบู ร ณาได้น้ าร่ องพื้ นที่ ที่ไ ด้รับ ประโยชน์ จากโครงการฝายต้ นน้้ า กรณี
โครงการฝายต้นน้า และระบบน้าประปาภูเขาหมู่บ้านห้วยเป้า ชุนชนได้มีกฎระเบียบในการบริหาร
จั ด การน้้ าให้ มีก ารใช้ ทรั พ ยากรน้้ า ให้ เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการมีส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น 6
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หน่วยงาน ได้แก่ 1) โครงการชลประทานเชียงใหม่ส้านักชลประทานที่ 1 2)กรมพัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ 3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 4) อุทยานแห่งชาติผาแดง และป่า
สงวนแห่งชาติเชียงดาว 5) ชุมชนบ้านห้วยเป้า 6) ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ศาสตร์พระราชา” หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์
พระราชาในพื้นที่พัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย” ว่าเป็นหนทางที่สามารถน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
โดยหลักการส้าคัญคือ “การพัฒนาแบบองค์รวมและการบูรณาการ” การท้างานในพื้นที่ดอยตุง เป็น
ความร่ วมมือกัน ระหว่างหน่ว ยราชการกว่า 35 หน่ว ยงานภาคเอกชนและองค์กรท้องถิ่นโดยงาน
พั ฒ นาครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า งความมั่ น คงทางอาหารและน้้ า ไปจนถึ ง การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน การชลประทาน ถนนและไฟฟ้า เพื่อปูทางไปสู่โครงการพัฒนาในระยะยาว
นอกจากนั้นยังได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องของการพัฒนาคน สุขภาวะ การด้ารงชีวิต และการศึกษา
อย่างมีบูรณาการและเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่รอบด้านและยั่งยืน และยังสอดคล้องกับ
(มูลนิธิโครงการหลวง,2549) แนวทางในการด้าเนินงานของโครงการหลวงงานสนองพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองใน
การปลู กพืช ที่มีป ระโยชน์ และมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนมีการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อมให้ คงความ
สมบู ร ณ์ อัน น้ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาที่ยั่ งยื นของพื้น ที่แ ละความร่ว มมื อกั บภาครัฐ องค์ กรท้อ งถิ่ นและ
ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเป็นกันเองของภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น
และประชาชน ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้ดี และไม่ซ้าซ้อนกัน
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยใครนี้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีบริบท และมีความสูงประมาณ
5%% เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง และอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ โครงสร้าง
พื้นฐาน ฯลฯ ได้ และในการวิจัยในครั้งต่อไป
จากการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่ง
ข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ควรท้าการศึกษา
วิจั ย ต่ อยอดผลการด้ าเนิ น งานแบบบูร ณาการนี้ 1) การศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงจากการส่ งเสริ ม
การเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้้าโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล อาจารย์ ดร. จิรว
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บ้านห้วยเป้าทุกคน และนายศรัญวิทย์ ทอดเสียง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง และนายรังสิต พูล
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วิจัยในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี
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การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจ้านวนมาก ถึงแม้ว่าการบริหารด้านพัสดุจะ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ แต่ยังไม่สามารถมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในนั้น มี
ความเหมาะสม เกิดประสิทธิผลเพียงใด อีกทั้งระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินก้าหนดว่า
ควรมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและทันสมัย จึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษาระบบการควบคุม
ภายในด้านพัสดุ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีดังกล่าว
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้เครื่องมือใน
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่า
1) นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัส ดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ได้ด้าเนินการ
ตามระเบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% ซึ่งยึดหลักการคุ้มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
2) การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ รองลงมาคือ ด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านนโยบายใน
การบริหารพัสดุ และด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ ตามล้าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน พัสดุ
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Abstract
Loei Rajabhat University has done a lot of supply procurement. Although
the supply management was operated under the official law; there was uncertainty
regarding the efficiency of the internal control system. In addition, the State Audit
Office committee regulated that the internal control system must be appropriately
functional and up to date. Consequently, it needs to conduct a study on the internal
control system to evaluate the efficiency of the system.
This research study was aimed to study the policy and procurement
procedures including the efficiency of the internal control system of supplies
management section in Loei Rajabhat University. The research instruments were an
interview and a questionnaire; and the statistics used for data analysis were
percentage, mean and standard deviation which were presented through descriptive
analysis process. The results of the research study were as follows.
1) The policy and supplies procurement process of Loei Rajabhat University
was performed in accordance with the procurement and supplies management Act,
B.E.2535 and amendment, including the procurement and supplies management Act,
B.E. 2560 based on the principles of value, transparency, efficiency and
accountability.
2) The efficiency of the internal control system of Loei Rajabhat University
supply section was averagely high. Averagely, each of all aspects was scored at high
level. The aspect of supplies provision was scored the highest, following by aspect of
supplies inspection, the aspect of supplies management policy and the aspect of
material control and supplies storing management respectively. On the other hand,
supplies distribution was scored the lowest.
Keywords: efficiency, internal control, Equipments and Supplies
บทนา
ส่วนหนึ่งของความส้าเร็จในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจประเภทใด มี
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ทั้งในภาครัฐและเอกชน ก็คือ การมีการควบคุมภายในที่ดีภายในหน่วยงาน
เพราะหากหน่วยงานมีควบคุมภายในที่ดี จะสามารถช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ส้าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ก้าหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
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อันจะเป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินงาน ซึ่งกรมบัญชีกลาง (2547 : 8) กล่าวว่า การควบคุมภายในเป็น
กลไกพื้นฐานที่ส้าคัญของกระบวนการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน และเป็น
เครื่องมือที่ช่วยป้องกัน รักษา และดูแลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจ จุบัน ที่ใ ห้
ความส้ า คัญ กับ การเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการด้ า เนิน งาน และพั ฒ นาหน่ ว ยงานอย่ า งยั่ ง ยื น หาก
หน่วยงานไม่มีการจัดการ หรือการก้ากับดูแลที่ดี โอกาสที่จ ะเกิด ความผิด พลาด หรือ อุป สรรคใน
การด้า เนิน งานของหน่ว ยงาน ไม่ว่ าจะอยู่ในรู ปของความสิ้ นเปลื อง ความสู ญเปล่ าของการใช้
ทรัพย์สิน หรือการกระท้าอัน เป็นการทุจริต ซึ่งเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงควรจัดให้มีกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมขึ้นภายในหน่วยงาน
ซึ่งก็หมายถึงการมีการควบคุมภายในที่ดีนั่นเอง เช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่
จ้าเป็น มีมาตรการควบคุมดูแลรักษาทรัพ ย์สิน เพื่อ ป้อ งกัน การทุจ ริต มีก ารใช้ท รัพ ยากรเป็น ไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นต้น
จันทนา สาขากรและคณะ (2550 : 2-13) กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานของการควบคุมภายใน
เกี่ย วข้อ งกับ เรื่ อง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บริ ห าร การจั ดให้ มีร ะบบการควบคุม ภายในเป็นควา ม
รับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะท้าให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถท้าได้
การด้าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ใน
การจัดให้มีการควบคุมภายในย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้น เช่น การจ้างพนักงานเพิ่มขึ้ นเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม หรือออกแบบระบบเอกสารและคู่มือปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรมีความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ต้นทุนของการควบคุมภายในต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจัดให้
มีระบบการควบคุมภายในนั้น ข้อจ้ากัดสืบเนื่องตามลักษณะของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในถึงแม้จะออกแบบไว้อย่างดีก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถให้ข้อสรุปกับผู้บริหารว่า ระบบการควบคุม
ภายในได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เนื่องจากการควบคุมภายในมีข้อจ้ากัดสืบเนื่องภายในตัวเอง เช่น
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวั ง พลั้งเผลอ การใช้ดุลยพินิจ
ผิดพลาด หรือไม่เข้าใจค้าสั่ง โอกาสที่จะเกิดการหลีกเลี่ยงขั้นตอนการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร
หรือโอกาสที่บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมภายในใช้อ้านาจนั้นในทางที่ผิด เป็นต้น
อย่างไรก็ดี แม้ว่าหน่วยงานจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหน่ วยงานก็ตาม แต่ก็
จ้ า เป็น ต้อ งมีก ารประเมิน ผลระบบการควบคุม ภายใน ซึ่ง ระบบการควบคุมภายในก็ ห มายถึ ง
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก้าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานนั่น เอง
เพื่อท้า ให้ท ราบว่า นโยบายและวิธีการปฏิบัติง านที่ถูก ก้า หนดขึ้น นั้น มีการน้า ไปปฏิบั ติจ ริงมาก
น้อยเพียงใด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เนื่องจากการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในจะท้าให้ ผู้บ ริห ารทราบว่าระบบงานต่าง ๆ ของหน่ว ยงานมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล
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เพียงใด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับและ การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ า ง ๆ ในหน่ ว ยงาน อี ก ทั้ ง ระบบการควบคุ ม ภายในมี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจ้าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินเพื่อให้
ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด (กรมบัญชีกลาง, 2545 : 21)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ในแต่ละปีเป็น
จ้านวนมาก ท้าให้มีทรัพย์สินเป็นจ้านวนมากขึ้น ซึ่งจ้าเป็นต้องมีระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สินหรือ
พัสดุเหล่านั้นในทุกขั้นตอน แม้ว่าการบริหารจัดการด้านพัสดุที่มีอยู่จะเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับพัสดุที่มีอยู่ส ามารถท้าให้การจัดซื้อจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การ
แจกจ่า ยและการจ้ า หน่า ยพัส ดุ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น หรื อ ไม่ รวมทั้ ง
กระบวนการด้าเนินงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าเพียงใด
และระบบการควบคุมภายในที่ก้าหนดขึ้ น ได้ มี ก ารน้า ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง หรื อ ไม่ เพราะถ้ า บุ ค ลากรใน
องค์ ก รไม่ น้า ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง การควบคุมภายในที่วางไว้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อองค์กร
เลย อีกทั้งตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ยังก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมั ยอยู่เสมอ จึงจ้าเป็นต้องมีการการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย เพื่อประเมินถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษานโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นบุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เลยที่เ ข้า ไปมีส่ว นร่ว มในกิจ กรรมทั้ง หมดในทุก กระบวนการที่เ กี่ย วกับ การด้าเนินงานด้านพัสดุ
จากจ้านวน 10 หน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน่วยงานย่อย 19 หน่วยงานได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหรือ
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จ้านวน 1%8 คน
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กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งมีต้าแหน่ง
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น หรื อ ระดั บ กลางของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
หน่วยงานละ 1-2 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีต้าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
หน้าที่ด้านพัสดุโดยตรง หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 57 คน ได้
จากการสุ่มแบบอย่างง่าย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์นโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เลย ซึ่งเป็ น แบบไม่มีโ ครงสร้ าง ผู้ วิจัยได้ด้า เนิ นการสั มภาษณ์กลุ่ มตัว อย่างเพื่อให้ ได้ได้ข้อมู ล
เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลักษณะของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท้างานและบทบาทในการปฏิ บัติ งานด้านพัส ดุ มี
ลักษณะของค้าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ
ด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และด้านการจ้าหน่ายพัสดุ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 ระดับโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ
ของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
ของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4 คะแนน ระดับของ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน ระดับ
ของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับน้อย เท่ากับ 2 คะแนน ระดับของ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ นโยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด (Open – end) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด
อิสระที่จะแสดงข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็น 2 ข้อค้าถาม คือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยราช
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ภัฏเลยใช้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับใดบ้าง และการปฏิบัติงานด้านพัสดุท่านมีปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านใดบ้าง
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ส้าหรับ
แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ก้าหนดให้เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ได้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนั้น จะมี
รายละเอียดการสร้างเครื่องมือเฉพาะในส่วนของแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ ก้าหนดไว้ในกรอบแนวคิดตาม
ลักษณะตัวแปรที่จะศึกษา
3.2 นิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดเพื่อสร้างแบบสอบถามฉบับ
ร่าง
3.3 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรที่ก้าหนดไว้ในกรอบ
แนวคิด
3.4 น้าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ด้าเนินการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผู้วิจัยจะคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงถือว่าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ข้อนั้น
มีคุณภาพเที่ยงตรงและวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัย (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554 : 50)
3.5 พิจารณาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้วิจัยจะน้าแบบสอบถาม ที่
ปรับปรุงแก้ไขจากความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญโดยการพิจารณาค่า IOC แล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) โดยการน้าแบบสอบถามดังกล่ าวไปทอดแบบสอบถามกับผู้ บริห ารและ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่ไม่ได้ตกเป็นหน่วยตัวอย่าง จ้านวน 3% คน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความเชื่อมั่น %.954
3.6 ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วไป
ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ก้าหนดไว้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีแหล่งข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
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4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยมีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
บทความ งานวิจั ย ต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับของทางราชการและนโยบายของ
หน่วยงาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 การศึกษานโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่ง
เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
และวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ข้อมูล ที่จัดเก็บจากการสัม ภาษณ์แ ละการ
ค้น คว้า และรวบรวมข้อ มูล จากเอกสาร บทความ งานวิจัย ต่า ง ๆ รวมทั้ง กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อ บัง คับ ของทางราชการและนโยบายของหน่ว ยงานนั ้น ผู ้ ว ิจ ัย จะใช้ก ารวิเ คราะห์เ นื ้อ หา
(Content Analysis) และน้าเสนอข้อมูล เชิงพรรณนา อาจจะเป็นการเสนอผลอย่างกว้าง ๆ เช่น
การบรรยายถึงลักษณะของนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ส่วนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย หลังจากที่ได้รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผู้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว
1) วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายในด้ า นพั ส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน้าค่าเฉลี่ยมาแปลค่าตาม
เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2) วิเคราะห์นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด (Open – end) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดอิสระที่จะแสดง

480

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็น 2 ข้อค้าถาม คือ 1) ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับใดบ้าง 2) ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุท่านมีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านใดบ้าง ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
น้าเสนอข้อมูล เชิงพรรณนา อาจจะเป็นการเสนอผลอย่างกว้าง ๆ เช่น การบรรยายถึงลักษณะของ
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
6 สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สถิติพรรณนาซึ่ง
จะบรรยายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้าน
พัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่
6.1 วิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และร้อยละ
6.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์นโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็น
แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธี
ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปผลได้ดังนี้
1. นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วงอดีตถึง
ต้น ปี พ.ศ. 256% (ก่อนวัน ที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 256%) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยด้าเนินการตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่เนื่องจากในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 256% มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัย มาใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 256% และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% การมอบ
อ้านาจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ก้าหนดวงเงินงบประมาณในการมอบอ้านาจให้ผู้
ด้ารงต้าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารของมหาวิทยาลัย โดย
มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1%%,%%% บาท กล่าวคือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี มีอ้านาจ
ในการอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่วงเงินในการจัดหาแต่ล ะครั้งไม่เกิน 1%%,%%% บาท
หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหาต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล และตรวจสอบได้
2. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใน
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ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ
ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และด้านการจ้าหน่ายพัสดุ โดยภาพรวมแล้วมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในภาพรวม
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้าน X
แปลผล
อันดับที่
S.D
พัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1. ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ
4.25 0.41
มาก
3
2. ด้านการจัดหาพัสดุ
4.36 0.44
มาก
1
3. ด้านการตรวจรับพัสดุ
4.34 0.47
มาก
2
4. ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ
4.20 0.60
มาก
4
5. ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ
4.18 0.52
มาก
5
เฉลี่ยรวม
4.27 0.42
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ ( X = 4.38, S.D. =
0.44) รองลงมาคือ ด้านการตรวจรับพัสดุ ( X = 4.34, S.D. = 0.47) ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ (
X = 4.25, S.D. = 0.41) และด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ ( X = 4.20, S.D. = 0.60)
ตามล้าดับ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ ( X = 4.18, S.D. = 0.42)
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ กษาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ มภายในด้ า นพั ส ดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1.1 นโยบายการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลั ยราช
ภัฏเลยด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
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ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545 รวมถึง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
256% และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256%
ที่มีผลบังคับใช้ในปี 256% เป็นระเบียบที่วางหลักเกณฑ์การควบคุมขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุ
และบริการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งพัสดุส้าหรับใช้ งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการของหน่วยงาน ตั้งแต่การส้ารวจความต้องการใช้พัสดุ การรายงานขอ
เสนอซื้ อ จ้ า ง การอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ซื้อ จั ด จ้ า ง การท้า สั ญ ญา การตรวจรั บ พั ส ดุ ไปจนถึ ง ขั้ น ตอนเพื่ อ
เตรียมการเบิกจ่ายเงิน การลงทะเบียนและการควบคุมพัสดุ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้
ก้าหนดวงเงินงบประมาณในการมอบอ้านาจให้ผู้ด้ารงต้าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1%%,%%% บาท กล่าวคือ
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี มีอ้านาจในการอนุมัติ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่
วงเงินในการจัดหาแต่ละครั้งไม่เกิน 1%%,%%% บาท โดยหลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหา
ส่วนราชการจะต้องด้าเนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% สอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่
เหมาะสมและชัดเจน
(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท้าโดยเปิดเผย
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด้าเนินการชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ก้าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ
(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
1.2 การปฏิบัติงานด้านพัส ดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย มีขั้นตอนกระบวนการ
จัดหาพัสดุ ได้แก่ การเตรียมการจัดหาพัสดุ การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ การให้ความ
เห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ การด้าเนินการจัดหาพัสดุ การขออนุมัติการ
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สั่งซื้อสั่งจ้าง การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจัดท้าสัญญา การด้าเนินการตามสัญญา การตรวจรับพัสดุ
การด้าเนินการเบิกจ่ายเงิน และการบริหารพัสดุ ตามล้าดับ
2. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
2.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยท้าการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 57 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 57 ชุด จาก
แบบสอบถาม 57 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์ในการท้างานและบทบาทในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่
และค่าร้อยละโดยน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 8%.7% และเพศชาย จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3% เมื่อพิจารณาอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3%-4% ปี จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 รองลงมา
มีอายุระหว่าง 41-5% ปี และ 51 ปีขึ้นไป จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.%5 และอายุต่้ากว่า 3% ปี
จ้ า นวน 6 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1%.53 ตามล้ า ดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12 รองลงมา
คือ ปริญญาตรี จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61 และต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.26 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 2%,%%1-25,%%% บาท จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6% รองลงมาคือ รายได้
25,%%1 บาท ขึ้นไป จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และรายได้ระหว่าง 15,%%1-2%,%%% บาท
จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.%5 และต่้ากว่า 15,%%% บาท จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.%2
ตามล้ า ดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาประสบการณ์ ใ นการท้ า งานพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์ในการท้างาน 1% ปี ขึ้นไป จ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93 รองลงมาคือ ระหว่าง
6-1% ปี จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 และระหว่าง 3-5 ปี จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.77
และต่้ากว่า 3 ปี จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.%2 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาบทบาทในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 64.91 และผู้บริหาร
จ้านวน 2% คน คิดเป็นร้อยละ 35.%9
2.2 ผลการศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพของระบบการควบคุ มภายในด้ า นพั สดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ
( X = 4.38, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ด้านการตรวจรับ พัสดุ ( X = 4.34, S.D. = 0.47) ด้าน
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นโยบายในการบริหารพัสดุ ( X = 4.25, S.D. = 0.41) และด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ (
X = 4.20, S.D. = 0.60) ตามล้าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจ้าหน่ ายพัสดุ ( X =
4.18, S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.2.1 ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25,
S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 8
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการก้าหนดบทบาทของผู้บริหาร โดยก้าหนดวงเงินงบประมาณที่
ผู้บริหารสามารถอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้งที่ชัดเจน ( X = 4.53, S.D. = 0.60)
รองลงมาได้แก่ มีระบบการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบั ติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
พั ส ดุ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ และเป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.40, S.D. = 0.53) และมีการก้าหนดหน่วยงานเพื่อท้าหน้าที่
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ชัดเจน ( X = 4.28, S.D. = 0.62) ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้ อยที่สุ ดคือ ผู้ ท้าหน้ าที่ควบคุมหรือตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึง ผู้ บริห ารได้ง่าย และสามารถ
รายงานเหตุผิดปกติได้เร็ว โดยไม่เกิดผลกระทบต่อตัวของเจ้าหน้าที่ ( X = 4.09, S.D. = 0.71)
2.2.2 ด้านการจัดหาพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. =
0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การระบุความต้องการพัสดุที่มีมูลค่าในการจัด หาสูงกว่า 1%%,%%% บาทขึ้นไป
จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ รายละเอียดของพัสดุ จากบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง
ให้ท้าหน้าที่ตรวจสอบคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของพัสดุนั้น ( X = 4.54, S.D. = 0.54) รองลงมา
ได้แก่ การระบุความต้องการพัสดุ คุณลั กษณะ รายละเอียดของพัสดุเป็นไปอย่างชัดเจน โดยค้านึงถึง
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ( X = 4.42,
S.D. = 0.63) มีการจัดหาพัสดุโดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และสอดคล้องกับหลักการ
ความคุ้มค่า ความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ( X = 4.47, S.D. = 0.57) ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีก้าหนด
ระยะเวลาของความต้องการพัสดุเหมาะสมซึ่งไม่ท้าให้เกิดการจัดหาวิธีพิเศษ โดยอ้างความจ้าเป็ น
เร่งด่วน หรือถ้ามีก็มีน้อยครั้ง ( X = 4.12, S.D. = 0.63)
2.2.3 ด้านการตรวจรับพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. =
0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การตรวจรับพัสดุมีการลงลายมือชื่อครบถ้วน ถูกต้องและระยะเวลาในการตรวจ
รับเป็นไปตามระเบียบ ฯ ของทางราชการ ( X = 4.53, S.D. = 0.57) รองลงมาได้แก่ มีการตรวจรับ
พัสดุเป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง ( X = 4.44, S.D. = 0.57) และมีการก้าหนดจ้านวน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีพัสดุมีมูลค่าสูงหรือมีความส้าคัญ ( X = 4.40, S.D. = 0.56)
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ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กรณีที่การตรวจรับพัสดุมีข้อสังเกต หรือมีความผิดปกติ
เกิดขึ้น เช่น พัสดุไม่ได้คุณภาพ พัสดุขาดหรือเสียหาย ได้มีรายงานสิ่งผิดปกตินั้นต่อผู้บริหารทราบ (
X = 4.15, S.D. = 0.70)
2.2.4 ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 4.20, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการก้าหนดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน และการจัดท้าทะเบียนคุม
ของครุภัณฑ์และเป็นปัจจุบัน ( X = 4.42, S.D. = 0.60) รองลงมาได้แก่ การรายงานครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
ราชการหรือไม่ใช้ในราชการมีความถูกต้องและเป็นไปตามความเป็นจริง ( X = 4.23, S.D. = 0.73)
และมีการรับคืนครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้ในราชการอย่างเป็นระบบ ( X = 4.18, S.D. = 0.78) ตามล้าดับ ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคงทนเป็นปัจจุบันและสามารถรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่มีการร้องขอ ( X = 4.08, S.D. = 0.69)
2.2.5 ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D.
= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
การจ้าหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุช้ารุดที่มาจากตัวแทน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ( X = 4.35, S.D. = 0.64) รองลงมาได้แก่ กรณีที่พัสดุสูญหาย ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ( X = 4.25, S.D. = 0.1) และหาก
ผลการสอบหาข้อเท็จจริ ง ในกรณีพัสดุสูญหายปรากฏว่า ไม่ต้องมีผู้ รับผิ ด เจ้าหน้าที่พัสดุจะสรุป
รายงานและด้าเนินการขออนุมัติจ้าหน่ายพัสดุเป็นสูญจากผู้มีอ้านาจ ( X = 4.16, S.D. = 0.80)
ตามล้ าดั บ ส่ วนข้ อที่มี ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ดคื อ กรณี ที่พั ส ดุ ช้ า รุด เสี ย หายจนใช้ งานไม่ ไ ด้ จะท้ า การ
ตรวจสอบและน้าออกจ้าหน่าย ( X = 4.10, S.D. = 0.77)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายในด้ า นพั ส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ
ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพั สดุ และด้านการ
จ้าหน่ายพัสดุ โดยมีรายละเอียดที่จะชี้แจงและอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าน
โยบายในการบริ ห ารพัส ดุ พบว่า ประสิท ธิภ าพของระบบการควบคุม ภายในด้า นพัส ดุข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้านโยบายในการบริหารพัสดุโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการก้าหนด
บทบาทของผู้บริหาร โดยก้าหนดวงเงินงบประมาณที่ผู้บริหารสามารถอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน
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แต่ละครั้งที่ชัดเจน ระดับมาก คือ มีระบบการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการก้าหนดหน่วยงานเพื่อท้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุที่ชัดเจน ผู้ท้าหน้าที่ควบคุมหรือตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ง่าย และสามารถ
รายงานเหตุผิดปกติได้เร็ว โดยไม่เกิดผลกระทบต่อตัวของเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยมองว่า จากผลของงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายในการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยท้าให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม หรือตรวจสอบภายในมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่มีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผู้วิจัยได้ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในส่วนของนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด (Open – end) โดยผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดใน
การปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ พบว่า
มหาวิทยาลั ย มีแบบส้ ารวจความต้องการของผู้ ใช้พัส ดุ เช่น แบบส้ ารวจความต้องการหนังสื อใน
ห้องสมุด มีนโยบายให้แต่ละสาขาไปส้ารวจความต้องการพัสดุ เป็นต้น มีการวางแผนการจัดหาพัสดุ
ให้ตรงและทันต่อความต้องการพัสดุทใี่ ช้ในแต่ละโครงการ ฯ และบางหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ใช้พัสดุ
แจ้งความต้องการพัสดุที่ต้องการใช้พร้อมกับใบเสนอราคาพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูศรี
ฤกษ์ประทุมรัตน์ (2543 : 100-101) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการ
บริหารพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การบริหารจัดการพัสดุที่ดีนั้น ควร
ก้าหนดความต้องการให้เหมาะสมใกล้เคียงกับการใช้งานจริง หน่วยงานควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแผนงาน ควรมีการวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้รายได้ประจ้าปี หากมอบอ้านาจการ
จัดซื้อให้หน่วยงาน ควรให้หน่วยงานด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอย่าง
เคร่งครัด มีการติดตามผลโดยมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส และมีการประเมิน
การจัดหาว่าเป็นไปตามแผนงานความต้องการหรือไม่
2. ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้า น
การจัดหาพัสดุ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัส ดุของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยด้านการจัดหาพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ การระบุความต้องการพัสดุที่มีมูลค่าใน
การจัดหาสูงกว่า 1%%,%%% บาทขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ รายละเอียดของพัสดุ
จากบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ท้าหน้าที่ตรวจสอบคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของพัสดุ
นั้น การระบุความต้องการพัสดุ คุณลักษณะ รายละเอียดของพัสดุเป็นไปอย่างชัดเจน โดยค้านึงถึง
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีการจัดหาพัสดุ
ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบได้ และมีก้าหนดระยะเวลาของ
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ความต้องการพัสดุเหมาะสม ซึ่งไม่ท้าให้เกิดการจัดหาวิธีพิเศษ โดยอ้างความจ้าเป็นเร่งด่วน หรือถ้ามี
ก็มีน้อยครั้ง ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุด้าน
การจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลการวิจัย มหาวิทยาลัยได้มีการด้าเนินการจัดหาพัสดุ
ตามขั้น ตอนการจั ดหาพัส ดุเป็ น ไปตามระเบียบบริห ารพัส ดุ ตามที่กระทรวงการคลั งก้าหนด แต่
อย่างไรก็ตาม การด้าเนินการจัดหาพัสดุยังไม่สามารถจัดหาได้ตรงตามต้องการของผู้ใช้พัสดุเท่าที่ควร
เนื่องจากในการจัดหาพัสดุบางประเภทมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่
ด้ว ยระเบี ย บพัส ดุที่ต้องด้าเนิ นการโดยน้าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก้าหนดโดยหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง ท้าให้ด้าเนินการจัดหาพัสดุบางประเภทไม่เป็นไปตามความ
ต้องการนัก อีกทั้ง ระเบียบของพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และค่อนข้างมีขั้นตอนซับซ้อนท้า
ให้เป็นปัญหาส้าหรับผู้ปฏิบัติที่ยังขาดความเข้าใจในระเบียบฯ พัสดุอย่างถ่ องแท้ ส่งผลให้เกิดปัญหา
การจัดหาพัสดุล่าช้า หรือเสี่ยงต่อการจัดพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ดังจะเห็นได้
จากผลของแบบสอบถามปลายเปิ ด ผู้ตอบแบบสอบถามยังแสดงความคิดเห็นในด้านปัญหาและ
อุปสรรคว่า ระเบียบฯ พัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท้าให้บางครั้งปฏิบั ติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ
พัสดุ หรือต้องมีการศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ
พัสดุบ่อยครั้ง อีกทั้ง มีการใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นเกณฑ์ท้าให้หน่วยงานเกิดปัญหาในการ
จัดหาพัสดุ เช่น จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้เนื่องจากราคาแพง
กว่าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท้าให้จ้าเป็นต้องจัดหาพัสดุที่คุณภาพด้อยกว่าที่ต้องการ หรือต้อง
จัดหาพัสดุที่มีลักษณะการใช้งานแบบเดียวกันแทน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย บุตร
แสนคม (2539 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานการพัสดุของผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดสกลนคร พบว่า การจัดซื้อพัสดุมีสาเหตุของ
ปัญหามาจาก พัสดุที่ต้องการจัดซื้อมักมีราคาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะราคามาตรฐานไม่ทันสมัย
ตามสภาวะเศรษฐกิจ ร้านค้าที่ต้องการจัดซื้อพัสดุมีน้อย ท้าให้หมดโอกาสเลือกซื้อ และการจัดซื้อมี
ขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติมากท้าให้ยุ่งยาก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ชินเชิง แก้วก่า (255% : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท้าการศึกษาการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พบว่า การบริ ห ารพัสดุของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เลยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ด สุ ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งบางครั้งท้าให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาด้วย ปัญหาที่พบมักอยู่ในกระบวนการก้าหนดความต้องการพัสดุเกิด
จากการก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะสูงเกินไปโดยไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่มี จึงท้าให้ต้องก้าหนด
คุณลักษณะใหม่
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3. ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าน
การตรวจรับพัสดุ พบว่า ประสิท ธิภ าพของระบบการควบคุมภายในด้านการตรวจรับพัสดุอยู่ใน
ระดับมาก คือ การตรวจรับพัสดุมีการลงลายมือชื่อครบถ้วน ถูกต้องและระยะเวลาในการตรวจรับ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และระดับมาก คือ มีการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงและมีการก้าหนดจ้านวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีพัสดุมีมูลค่าสูงหรือมีความส้าคัญ
และกรณีที่การตรวจรับพัสดุมีข้อสังเกต หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น พัสดุไม่ได้คุณภาพ พัสดุขาด
หรือเสียหาย ได้มีรายงานสิ่งผิดปกตินั้นต่อผู้บริหารทราบ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยมีระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุด้านการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยได้มีการด้าเนินการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบบริหารพัสดุ
ตามที่กระทรวงการคลังได้ก้าหนด ท้าให้การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่พบปัญหามีการ
ตรวจรับพัสดุทั้ง ๆ ที่พัสดุขาดคุณภาพ พัสดุช้ารุด เสียหาย
4. ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าน
การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มี
การก้าหนดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน และการจัดท้าทะเบียนคุมของครุภัณฑ์และ
เป็นปัจจุบัน การรายงานครุภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ หรือไม่ใช้ในราชการมีความถูกต้องและเป็นไปตาม
ความเป็นจริง มีการรับคืนครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้ในราชการอย่างเป็นระบบ และการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุคงทนเป็นปัจจุบันและสามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่มีการร้องขอ ผู้วิจัยให้ความเห็น
ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุมีประสิทธิภาพ โดยจากผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยมีการก้าหนดหมายเลขครุ ภัณฑ์ มีการจัดท้าทะเบียนคุมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้วิจัย
เห็ น ว่ า พั ส ดุ บ างประเภทโดยเฉพาะวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งมี เ ป็ น จ้ า นวนมาก หากหน่ ว ยงานเจ้ า ของ
งบประมาณที่ท้าหน้าที่ควบคุมและเก็บรักษาพัสดุไม่มีมาตรการที่รัดกุม อาจเกิดความเสี่ยงในการที่
พัสดุสูญหายหรือน้าไปใช้ส่วนตัว แม้ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการสูญหายหรือน้าไปใช้ส่วนตัวก็ตาม ซึ่ง
จากผลของแบบสอบถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านยังให้ความคิดเห็นว่า ผู้ใช้งานพัสดุไม่
ใช้ความระมัด ระวั งในการใช้งานพัส ดุห รื อขาดความตระหนั กในการใช้งานพัส ดุ เนื่องจากไม่ใ ช่
ทรัพย์สินของตนเอง จึงท้าให้มีโอกาสที่พัสดุจะช้ารุดเสียหายได้ง่าย
5. ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าน
การจ้าหน่ายพัสดุ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เลย ด้านการจ้ าหน่ ายพัส ดุ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ การจ้าหน่ ายพัส ดุเป็นไปตาม
ระเบียบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุช้ารุดที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ กรณีที่
พัสดุสูญหาย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา หาก
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ผลการสอบหาข้อเท็จ จริงในกรณีพัสดุสูญหาย ปรากฏว่า ไม่ต้องมีผู้รับผิ ด เจ้าหน้าที่พัสดุจะสรุป
รายงานและด้าเนินการขออนุมัติจ้าหน่ายพัสดุเป็นสูญจากผู้มีอ้านาจ ตามล้าดับ และกรณีที่พัสดุช้ารุด
เสียหายจนใช้งานไม่ได้ จะท้าการตรวจสอบและน้าออกจ้าหน่าย ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยมีระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุด้านการจัดจ้าหน่ายพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
การด้ าเนิ นการโดยหน่ วยงานเพี ยงหน่ วยงานเดียว คือ งานพัส ดุ กลางของมหาวิทยาลั ย ท้าให้ การ
ด้าเนิน การเป็ นไปตามระเบี ยบของทางราชการและเกิดประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์นั่นเอง โดยเห็นได้จากผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการจ้าหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบ และปฏิบัติการจ้าหน่ายพัสดุเป็นไป
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชินเชิง แก้วก่า (255% : 72) ซึ่งได้ท้าการศึกษา
การบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า ในการจ้าหน่ายพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นั้ น ฝ่ า ยพั ส ดุ ก ลาง ในสั ง กั ด ส้ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบท้ า หน้ า ที่ จ้ า หน่ า ยพั ส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานนั้นที่เป็นผู้ดูแลพัสดุเป็นผู้แจ้งและเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาจ้าหน่ายพัสดุ ฝ่ายพัสดุก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด้าเนินการจ้าหน่ายตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 วิธีการจ้าหน่ายจะเป็นการขายและโอน
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจ ัย เรื ่อ ง การศึก ษาประสิท ธิภ าพของระบบการควบคุม ภายในด้า นพัส ดุข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ท้าหน้าที่ควบคุม
หรือตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ง่ายและสามารถรายงานเหตุผิดปกติได้เร็ว โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อตัวของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอาจต้องทบทวนการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารให้มีกระบวนการที่กระชับ สามารถอ้านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ควบคุมหรือตรวจสอบให้มากขึ้น และจากการสัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรมีนโยบาย
ให้ผู้ ใช้งานพัสดุ ต้องรับ ผิดชอบหากพัส ดุช้ารุดเสียหาย โดยไม่ให้ หน่ว ยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็น
ผู้รับผิ ดชอบในการซ่อมแซมหรือบ้ ารุงรักษาเพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้งควรมีนโยบายในการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
1.2 ด้านการจัดหาพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีก้าหนดระยะเวลาของความ
ต้องการพัสดุเหมาะสมซึ่งอาจท้าให้เกิดการจัดหาวิธีพิเศษ โดยอ้างความจ้าเป็นเร่งด่วน หรือถ้ามีก็มี
น้ อยครั้ ง ดังนั้ น ผู้ ป ฏิบั ติงานพัส ดุจะต้องพยายามส้ ารวจพัส ดุที่มีและต้ องไม่จัดหาพัส ดุเป็นกรณี
เร่งด่วน และจากการสัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ควรเป็น
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ปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาจากการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จนท้าให้การจัดหา
พัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้
1.3 ด้ า นการตรวจรั บ ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ดคื อ กรณี ที่ ก ารตรวจรั บ พั ส ดุ มี
ข้อสังเกต หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น พัสดุไม่ได้คุ ณภาพ พัสดุขาดหรือเสียหาย ได้มีรายงานสิ่ง
ผิดปกตินั้ นต่อผู้ บ ริห ารทราบ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่มีห น้าที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้กับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้รายงานความผิดปกติตามจริง และรายต่อผู้บริหารตามระเบียบหาก
เกิดความผิดปกติขึ้น
1.4 ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเบิกจ่าย
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคงทนเป็นปัจจุบันและสามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่มีการร้องขอ
ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถบันทึกข้อมูล
ด้านพัสดุทเี่ ป็นปัจจุบัน สามารถรายงานจ้านวนพัสดุต่อผู้บริหารให้ทันท่วงที และจากการสัมภาษณ์ได้
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจัดท้าทะเบียนคุมพัสดุ ใช้บาร์โค้ดส้าหรับก้าหนดรหัสครุภัณฑ์ เป็นต้น
1.5 ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กรณีที่พัสดุช้ารุด เสียหายจน
ใช้งานไม่ได้ จะท้าการตรวจสอบ และน้าออกจ้าหน่าย ดังนั้น งานพัสดุ กองกลาง ส้านักงานอธิการบดี
จะต้องมีการส้ ารวจและประกาศจ้าหน่ ายพัส ดุช้ารุดเป็นประจ้า เพื่อเป็นการบริห ารพัส ดุที่ไม่ใ ช้
ประโยชน์และไม่ต้องจัดหาสถานที่เพื่อจัดเก็บพัสดุเหล่านั้น
นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานกลางควรมีการศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบพัสดุ ฯ อย่างถ่องแท้ รวมถึงติดตามระเบียบพัสดุ ฯ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ปฏิบัติ งานด้านพัสดุของหน่วยงานกลางในมหาวิทยาลัยยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ฯ ท้าให้เมื่อสอบถามมักจะไม่ได้รับค้าตอบทันที หรือ
ได้รับค้าตอบที่ไม่ถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเรื่องการสภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256%
2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256%
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม เพื่อศึกษาผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความพึงพอใจบทบาทมารดาของทารกคลอดก่อน
ก้าหนดที่มีน้าหนัก < 1,500กรัม ในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปัตตานี กลุ่มตัวอย่างเป็น
มารดาของทารกที่คลอดก่อนก้าหนดอายุครรภ์ 28-34 สัปดาห์ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการดูแล
แบบแกงการู 25 ราย และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ 25 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาทารก
คลอดก่อนก้าหนด ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 ท่าน และ
น้าไปทดสอบความเที่ยงกับมารดาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง 2% คน ได้ค่าสัม ประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ %.75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบหาค่าที (Independent
t-test) การด้าเนินการวิจัยเริ่มหลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาล
ปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า มารดารู้สึกพอใจที่ได้อุ้มบุตรทุกครั้งที่ลูกร้องไห้ มารดารู้สึกมีความสุขเมื่อ
คิดถึงวันที่ลูกจะได้กลับบ้าน ความพึงพอใจบทบาทมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก <
1,500กรัม ทั้งสอง กลุ่มมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉลี่ย ความพึงพอใจบทบาทมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มี น้าหนัก < 1,500กรัม หลังการ
ทดลองระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
รับการดูแล แบบแกงการูอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 3.04, p = 0.01) ผลการวิจัยสนับสนุนให้
พยาบาลส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนก้าหนดแบบแกงการู โดยเฉพาะในหออภิบาลทารกแรกเกิด
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ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสายใยสัมพันธ์มารดาและทารก และอาจช่วยลดปัญหาการทอดทิ้งทารก และ
การท้าทารุณกรรมทารกภายในครอบครัวต่อไปได้
คาสาคัญ: การดูแลแบบแกงการู ความพึงพอใจ บทบาทการเป็นมารดาทารกคลอดก่อนก้าหนด
น้้าหนักน้อยกว่า 15%% กรัม หออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปัตตานี
Abstract
This research was a quasi-experimental research. A quasi-experimental design
was used to examine the effect of caregiving on maternal role satisfaction of preterm
infants weighing <1,500 g in the neonatal intensive care unit at Pattani Hospital. The
samples were 28-34 weeks of gestational age. The experimental group consisted of
25 nursing staff and 25 regular caregivers. The data consisted of the satisfaction
questionnaire on maternal role of preterm infant mothers. The content was tested
by 3 experts. The sample size was 0.75. The data were analyzed using independent
t-test. After the consideration of ethics in human research at Pattani Hospital.
Maternal role satisfaction of premature infants weighing <1,5%% grams was high in
both groups. When comparing the average score The maternal satisfaction of
preterm infants weighing <1,5%% grams was found to be higher than that of the
caregivers. The results of this study support nursing care for preterm infants of
preterm infants (t = 1.98, p = %.%4). Especially in the neonatal intensive care unit. This
is to promote maternal and fetal relationship. And may reduce the problem of
abandoning the baby. And abusing the baby in the family.
Keyword: Kangaroo Care Satisfaction Role in Maternal Maternity Weight less than
1500 gm Newborn Infant Hospital, Pattani Hospital
บทนา
ทารกคลอดก่อนก้าหนดเป็นปัญหาส้าคัญของกรมอนามัยแม่และเด็ก เนื่องจากเป็นปัญหา
ของการเสี ย ชีวิ ตและปั ญหาการเจ็ บป่ ว ยระยะยาว จากการส้ ารวจพบว่ามี ทารกแรกเ กิด ทั่ว โลก
ประมาณ 12.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ของทารกแรกเกิดทั้งหมด (Neonatal Center for
health Statistics,2%13) ส้าหรับประเทศไทยจากสถิติพบทารกเกิดก่อนก้าหนดปี 2553 ร้อยละ 12
ของทารกเกิดมีชีพทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Blencowa et al.,2%12) ซึ่งพบว่ าทารกที่มี
น้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทารกคลอดก่อนก้าหนด ทารกคลอดก่อนก้าหนดเหล่านี้
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มีความไม่สมบูรณ์ของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายจึงเป็นสาเหตุส้าคัญของการเสียชีวิตของทารก
ไทยในระยะปริก้าเนิด ส่วนสถิติของหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลปัตตานี ในปี 2557 ,2558 ,
2559 จ้านวนทารกคลอดก่อนต่ออัตราการเกิดมีชีพ คิดเป็นร้อยละ 55.14 % , 61.87 % , 68.02 %
ทารกเหล่านี้มักมีปัญหาสุขภาพและมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจและมีความพิการแต่
ก้าเนิด และพบว่าทารกคลอดก่อนก้าหนดมีจ้านวนเพิ่มขึ้นในแต่ล ะเดือน จากการที่ทารกมีการ
เจริญเติบโตในครรภ์น้อยกว่าปกติ ท้าให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายเติบโตไม่สมบูรณ์ ทารกคลอดก่อน
ก้าหนดจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องได้รับการดูแลที่เฉพาะเจาะจงในหออภิบาลทารกแรกเกิด ทั้งการดูแล
อุณหภูมิที่เหมาะสม การดูแลเฉพาะในแต่ละโรคของทารกคลอดก่อนก้าหนด การป้องกันการติดเชื้อ
และลดการกระตุ้นจากภายนอก เป็นต้น ท้าให้ทารกคลอดก่อนก้าหนดต้องแยกจากบิดามารดา ซึ่ง
การถูกแยกจากกันมีผลกระทบต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารกและทารกคลอด
ก่อนก้าหนดจะมีพัฒนาการล่าช้า ใช้ระยะเวลานานในการหายจากโรค และอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น
ส่งผลให้ให้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ร่วมทั้ง ทารกและมารดาแยกจากกันท้าให้ความผูกพัน
ระหว่างมารดาและทารกลดน้อยลง ส่วนใหญ่มารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่เข้ามาเยี่ยมบุตรใน
หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ ไม่กล้าที่จะจับตัว สัมผัสหรืออุ้มบุตร เนื่องจากบุตรตัวเล็ก กลัวจะท้า
ให้บุตรอันตราย ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้จะไปขัดขวาง สัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกได้ ประกอบ
กับทารกมีรูปร่างไม่สมบูรณ์ และได้รับการรักษาโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ท้าให้มารดา ไม่ได้
สัมผัสบุตร บางรายไม่ยอมมาเยี่ยมบุตร บางรายวิตกกังวลว่าตนจะสามารถดูแลบุตรได้หรื อไม่ซึ่งได้มี
งานวิจัยต่างๆมากมายได้บอกถึงวิธีการท้าให้มารดาและทารกมีความผูกพันกันเพื่อช่วยให้มารดาและ
ทารกได้ ใ กล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น อาทิ เ ช่ น การดู แ ลทารกแบบแกงการู (Kangkaroo
care) (
Adnderson,1989 )
จากการศึกษาการดูแลแบบแกงการู (Kangkaroo care) ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อมารดาและ
ทารก ซึ่งการดูแลอย่างใกล้ชิดในกระเป๋าหน้าท้องของแม่ มารดาจะได้โอบอุ้มทารกให้ผิวหนังมารดา
สัมผัสผิวหนังทารกโดยตรง ท้าให้มารดาและทารกได้ใกล้ชิด สัมผัส ประสานสายตา และสื่อสารซึ่งกัน
และกัน มีปฏิกิริยาการตอบสนองระหว่างมารดากับบุตร มารดาสามารถตอบสนองความต้องการของ
บุตรได้ ท้าให้เกิดความพึงพอใจในการที่จะดูแลบุตร ในต่างประเทศมีรายงานวิจัยพบว่าการดูแลทารก
แบบแกงการูจะท้าให้ทารกมีระยะหลับนานขึ้น ลดกิจกรรมและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง ท้าให้
น้้าหนักตัวเพิ่มขึ้น การควบคุมอุณหภูมิร่างกายดี จึงนับว่าผลจากการดูแลทารกแบบแกงการูช่วยให้
ทารกปลอดภัย โดยผลดีต่อทารกเกิดก่อนก้าหนดพบว่าขณะปฏิบัติการอุ้มแบบแกงการู อาการทาง
สรีรวิทยาของทารกจะคงที่ ทั้งอาการหยุดหายใจชั่วคราว อัตราการเต้นของหัวใจช้าเกิดขึ้นน้อย ค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจะมีค่าคงที่ (Messmer , Rodriguez ,Adams , Well-Gentry
,Washborn ,Zabaleta , & Abreu ,1997 ) อุณหภูมิกายคงที่ (ณัฏฐา วรรธนะวิโรจน์
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;2545,Bauer ,Pasel ,Sperling& Wieland ,1997) การติดเชื้อของโรคปอดอักเสบลดลง (Sloan
,Camacho ,Rojas &Sterm ,1994 ) อัตราการตายและจ้านวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง(Charpark
. Figueroa de & Ruiz – pelaze ,2001) อีกทั้งยังมีผลต่อระยะเวลานอนหลับลึกเพิ่มขึ้น การตื่น
ลดลง มีผลต่อการใช้พลังงานลดลง ส่งผลท้าให้การเจริญเติบโตของร่างกายเพิ่มขึ้น (Ludington-Hoe,
Johnson, Morgan, Lewis, Gutman, Wilson, & Scher, 2006) ส่วนผลดีต่อมารดา ท้าให้มารดามี
ความเชื่อมั่น ในการดูแลบุ ตรมากขึ้น มารดารู้สึ กผ่ อนคลายและเครียดน้อยลง นอกจากนี้ยังช่ว ย
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้และการสร้างความคุ้นเคยระหว่างมารดากับบุตร (Roller ,2003
)และท้าให้มารดามีน้านมเลี้ยงทารกได้อย่างต่อเนื่อง (Ohgi, Fukuda, Moriuchi, Kusumoto,
Akiyama, Nugent et al., 2002) ซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การดูแลแบบแกงการู( Kangaroo care )เป็นการดูแลทารกโดยการโอบอุ้มทารกแบบเนื้อ
แนบเนื้อ โดยมารดาอุ้มทารกที่นุ่งเฉพาะผ้าอ้อมไว้แนบชิดอกให้ผิวหนังบริเวณใบหน้า ล้าตัว แขน
และขาของทารกสัมผัสผิวหนังบริเวณอกของมารดา โดยจัดศีรษะของทารกเอียงให้หูแนบกับผนัง
หน้าอกซ้ายของมารดาที่บริเวณหัวใจ งอแขนและขาเข้าหาล้าตัว จัดวางมือให้อยู่ใกล้ปาก สวม
หมวก สวมถุงเท้า ใช้ผ้าอ้อมหรือผ้าห่มคลุมที่หลังทารกและจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความเงียบสงบ มี
ความเป็นส่วนตัว อากาศถ่ายเทสะดวก โดยใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ ประมาณ 1-3 ชั่วโมง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคงที่ของอาการทารกและความอดทนของมารดา(DiMenna, 2006 ) การดูแล
แบบแกงการู ส ามารถท้ า ให้ ท ารกคลอดก่ อนก้ าหนดและทารกคลอดครบก้ า หนดที่มี อ าการคงที่
(World Health Organization , 2003 ) ทั้งนี้การดูแลแบบแกงการูในทารกคลอดก่อนก้าหนดมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทารกคลอดก่อนก้าหนดจะถูกแยกจากมารดาตั้งแต่แรกเกิด ดังนั้น
ควรส่งเสริมให้ทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีอาการคงที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูเร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้
โดยไม่ค้านึงถึงน้้าหนักตัวและอายุครรภ์ของทารก ซึ่งมีการก้าหนดถึงความเหมาะสมในการดูแลแบบ
แกงการูว่าทารกคลอดก่อนก้าหนดควรมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป (Ludington – Hoc,
Ferreira, Swinth,&Ceccardi , 2003) ถึงแม้ทารกจะได้รับการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจ ได้รับสาร
น้้าทางหลอดเลือดด้า และได้รับยาที่มีผลต่อหลอดเลือดด้าหรือระบบทางเดินหายใจก็สามารถให้การ
ดูแลแบบแกงการูได้เช่นกัน (Ludington – Hoc,199%)
การดูแลแบบแกงการูอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ทารกคลอดก่อนก้าหนดเข้า
รับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ดังนั้นทางหน่วยงานหออภิบาลทารกแรกเกิดจึงตระหนักถึง
ความส้าคัญของการดูแลแบบแกงการูในทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก น้อยกว่า 1,500 กรัม
เพื่อส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก ซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อม
ทั้งเฝ้าติดตามการเพิ่มของน้้าหนักตัว อุณหภูมิกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และระดับความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการดูแลแบบแกงการูต่อความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาทารกคลอด
ก่อนก้าหนด
2. เพื่อเปรียบเทียบผลจากการดูแลแบบแกงการู ได้แก่ อุณหภูมิกาย ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ น้้าหนักตัวของทารก ในทารกคลอดก่อน
ก้าหนด
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการดูแลแบบแกงการูในทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก <
1500 กรัม ต่อ ความพึงพอใจ ความมั่นใจบทบาทการเป็นมารดา และอาการทางสรีรวิ ทยาของทารก
ได้แก่ อุณหภูมิกาย ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ น้้าหนักตัวของ
ทารก ที่ก้าหนดไว้ในคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม เพือ่ ศึกษาผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความพึงพอใจบทบาทมารดาของทารก
คลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก < 1,500กรัม ในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปัตตานี
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก < 1,500 กรัม มีอายุครรภ์อยู่
ในช่วง 28 - 34 สัปดาห์ที่ไม่มีปัญหาระเกี่ยวกับระบบการหายใจ ทารกไม่ได้ใช้ออกซิเจนและไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตาม
คุณสมบัติที่ก้าหนดไว้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 ราย แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการดูแลแบบแกงการู 25 ราย และกลุ่มที่ได้รับการดูแลที่ปกติ 25 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างแนวค้าถามจากวัตถุประสงค์ ของการวิจัยและผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก และพยาบาลเด็ก โดยน้าไป
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับมารดาทารกคลอดก่อนก้าหนด 2% ราย ค่าความเที่ยงเท่ากับ %.75
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและทารกมีลักษณะค้าถาม
แบบปลายเปิดและปลายปิด เช่น อายุของบิดา มารดา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
จ้านวนบุตร ประวัติการเจ็บป่วยของบุตร
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2.แบบสอบถามความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาทารกคลอดก่อนก้าหนดมี
ลักษณะค้าถามแบบปลายปิด เช่น ฉันรู้สึกพอใจที่ได้อุ้มลูกทุกครั้งที่ลูกร้องไห้ , ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อ
คิดถึงวันที่ลูกจะได้กลับบ้าน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกาดูแลแบบแกงการู( Kangkaroo care)
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวางแผนในการปฏิบัติ 1.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นทารก
คลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก < 1,500 กรัม 2. เก็บข้อมูลก่อนและหลังการดูแลแบบแกง
การู โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ทารกที่ได้รับการดูแลแบบแกงการู กับทารกที่ได้รับ
การดูแลแบบปกติ
3. รวบรวมข้อมูลและน้าไปวิเคราะห์ก่อนและหลัง สรุปผลการแก้ปัญหาและตั้งเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ จริยธรรมในคนของโรงพยาบาลปัตตานี หลังจากนั้น
น้าไปเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
2 เปรียบเทียบความแตกต่างของน้้าหนัก อุณหภูมิกาย ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
อัตราการเต้นของหัวใจทารก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการใช้สถิติ t- independent
ผลการวิจัย
จากการทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของทารกและมารดาทั้ง สองกลุ่มด้วยสถิติไคสแควร์พบว่า
ไม่มีความแตก ต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือ มารดาคลอดโดยผ่าตัดคลอดทางหน้า เป็น
ส่วนใหญ่ อายุครรภ์เฉลี่ย 3% สัปดาห์ อายุของมารดา ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี มารดามีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา อาชีพ แม่บ้าน โดยส่วนใหญ่ครรภ์ที่ 3 ส่วนทารก น้้าหนักแรกคลอดครั้งที่ 1
ถึงครั้งที่ 5 น้้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 1001-1500 gm อุณหภูมิกายเฉลี่ยครั้งที่ 1ถึง 5 อยู่ในเกณฑ์ปกติ
37.1-37.4 c HR เฉลี่ย 120-160 ครั้ง/นาที o2 sat เฉลี่ย 95-100%
ความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนด ทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจบทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก < 1,500กรัม
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(Mean SD) ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง = ( 67.5 2.27) และ (78.7 2.31) กลุ่มควบคุม =
(66.9 6.15) และ (69.6 6.0) (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองระหว่าง
2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจบทบาทการเป็น
มารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก
< 1,500 กรัม สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส้าคัญ ทางสถิติ (t = 3.04, p = 0.01) (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
บทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก < 1,500กรัม ก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่ า กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 2.58, p = 0.01) ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการู
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังและก่อนการทดลองไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t =
1.83, p = 0.09) (ตารางที่ 1)
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจบทบาทการเป็นมารดาของ
ทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก < 1,500 กรัม ก่อนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบภายใน
กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูและกลุ่มที่ ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการู ด้วยสถิติทีคู่ (paired ttest) (N = 50)
กลุ่ม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
t
Mean
SD
Mean
SD
กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการู
- การสัมผัส
12.1
1.38
14.3
1.23
1.99
- การประสานสายตา
1%.2
1.3%
12.3
1.55
2.3%
- การพูดคุย
11.8
2.%%
13.8
2.13
2.13
- การแสดงออกทางสีหน้า
12.4
1.23
14.3
1.58
2.22
- การกอดของมารดา
8.9
1.3%
1%.%
1.38
2.35
- ความรู้สึกผูกพัน
12.1
1.65
14.%
1.42
2.1%
คะแนนรวมความพึงพอใจ
67.5
2.27
78.7
2.31
2.58

p

%.%1
%.%1
0.01
%.%1
%.%1
%.%1
%.%1
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กลุ่ม
กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการู
- การสัมผัส
- การประสานสายตา
- การพูดคุย
- การแสดงออกทางสีหน้า
- การกอดของมารดา
- ความรู้สึกผูกพัน
คะแนนรวมความพึงพอใจ

ก่อนการทดลอง
Mean
SD
12.1
9.2
1%.9
12.1
9.3
13.3
66.9

1.38
1.29
2.10
1.43
1.45
1.65
6.15

หลังการทดลอง
Mean
SD
12.3
1%.3
11.8
12.2
1%.%
13.%
69.6

1.2%
1.45
1.82
1.12
1.%1
1.32
6.00

500

t

p

1.7%
1.3%
1.39
1.45
1.45
1.5%
1.6%

%.%9
%.%9
0.09
%.%9
%.%9
%.%9
%.%9

p < 0.05
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจบทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อน
ก้าหนด ที่มีน้าหนัก < 1,500กรัม หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูกับกลุ่มที่
ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการูโดยใช้สถิติทีอิสระ (independent t-test) (N=50)
กลุ่ม
หลังการทดลอง
t
p
Mean
SD
กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการู
78.7
2.31
3.04
0.01
กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงกา
69.6
6.0%
รู
p < 0.05
สรุปและอภิปรายผล
มารดาที่มีทารกเกิดก่อนก้าหนด หลังได้รับ การดูแลแบบแกงการู ติดต่อกัน มีผลท้าให้ค่า
คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจบทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้าหนัก < 1,500
กรัม สูงกว่ากลุ่ม ที่ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการูอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 3.04, p = 0.01)
เนื่องจากความรักใคร่ผูกพัน เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษระหว่างบิดากับทารก และคงอยู่
ตลอดระยะเวลานานที่ถูกพรากจากกัน พฤติกรรมระหว่างมารดาและทารกที่บ่งชี้ถึงความผูกพัน คือ
การสัมผัสและแสดงความรัก ซึ่งสามารถส่งเสริม โดยการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ เนื่องจากผิวหนัง
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เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย การส่งเสริมให้มารดาได้มีโอกาสสัมผัสทารกแบบ
เนื้อแนบเนื้อ โดยจัดให้มารดาได้อุ้มทารกเกิดก่อนก้าหนด ที่นุ่งเฉพาะผ้าอ้อม ไม่ใส่เสื้อ ให้อยู่ในท่า
นอนคว่้าศีรษะ สูงตะแคงหน้าไปทางใดทางหนึ่งและอุ้มทารกให้ผิวหนัง ทารกแนบสัมผัสผิว หนัง
บริเวณหน้าอกเปลือยของมารดา รวมทั้งการลูบสัมผัส การจ้องตา การพูดคุย การจูบ การยิ้มกับทารก
และการกอดทารกแนบอกในขณะให้ การดูแลแบบแกงการูระหว่างการทดลองเป็นสิ่งส้าคัญ เพราะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่น้าไปสู่การสร้างความผูกพัน ระหว่างมารดากับทารก เป็นการเพิ่มความใกล้ชิดและ มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เพิ่มความรักใคร่ ผูกพันขึ้นด้วย ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนทฤษฎี
ความรักใคร่ผูกพัน (bonding theory) ของเคลาส์ และเคนแนล ที่กล่าวไว้ว่า พันธะความรักใคร่
ผูกพันระหว่างบิดากับทารกจะเกิดขึ้นเป็นเวลาที่ยาวนาน และไม่หยุดชะงักอย่างทันที มีแต่จะเพิ่มพูน
มากขึ้น ทุกครั้งที่มารดาได้สัมผัสโอบกอดใกล้ชิดทารก สนับสนุนค้ากล่าวของ ดอกเตอร์ นีลส์ เบิร์
กแมน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการการดูแลแบบแกงการู ที่บอกว่าระยะเวลาที่ให้ผลดีที่สุดในการ
ดูแลแบบ แกงการูแต่ละครั้ง ควรใช้เวลาอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ซึ่งการสัมผัสผิวหนังใกล้ชิดระหว่าง
มารดาและทารก อย่างต่อเนื่องมีความส้าคัญต่อความรักใคร่ผูกพันความผูกพันที่มั่นคงหรือพันธะ
ความรักใคร่ผูกพัน ระหว่างบิดากับทารกจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่มารดาได้ สัมผัสโอบกอดใกล้ชิดทารก
ซึ่งความผูกพันที่แนบแน่น ที่พัฒนากับทารกเป็นความรู้สึกที่ต้องการแสดงความรัก และความผูกพัน
เพื่อที่จะปกป้องทารกให้รอดพ้นจาก อันตรายและมีชีวิตอยู่รอดได้บิดาที่มีโอกาสดูแล ทารกแบบแกง
การูจะมีความพอใจและมีความมั่นใจ ในการดูแลทารกด้วยตัวเองมากขึ้น สามารถปรับตัว กับการมี
บุตรที่เจ็บป่วยได้ดีขึ้น โดยเฉพาะทารกเกิด ก่อนก้าหนด ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับกรณีศึกษา
ของปาร์คเกอร์ และแอนเดอร์สัน ที่พบว่าบิดาที่ได้ ให้การดูแลแบบแกงการูกับทารกมีความรู้สึกว่า
ผูกพัน กับทารกที่รับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม โดยบอกว่า การดูแลแบบแกงการูเป็นการเริ่มต้นที่จะ
รู้จักทารก เป็นโอกาสที่จะเริ่มความรักใคร่ผูกพัน ท้าให้มีความ ใกล้ชิดกับทารกมากกว่าที่คาดคิดไว้
จึงเป็นการเพิ่ม ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษา
หลายการศึกษา ที่พบว่า การดูแลแบบแกงการูท้าให้ความรักใคร่ผูกพันระหว่าง มารดาและทารก
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ เทสเซอร์ และคณะ ที่ท้าการศึกษาผล
ของการดูแลแบบแกงการูของ มารดากับทารกเกิดก่อนก้าหนด ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม เนื่องจากมารดาทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมที่ปรับ ตัวเข้ากับ
ภาวะสุขภาพของทารกที่ต้องการการดูแล แบบวิกฤติ ซึ่งทารกเกิดก่อนก้าหนดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มี
น้้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,000 กรัม และต้องรับ การรักษาในตู้อบเป็นเวลานาน จนกระทั่งจ้าหน่าย
ออก จากโรงพยาบาล ผู้วิจัยจึงสรุปว่า ภาวะสุขภาพของทารก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความผูกพันของ
มารดาที่มี ต่อทารกมากกว่าการดูแลแบบแกงการู และการศึกษา อื่นๆ ที่พบว่า การดูแลแบบเนื้อ
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แนบเนื้อไม่มีผล ต่อพฤติกรรมความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและ ทารกทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การศึกษาเหล่านั้น มีจ้านวน กลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปหรือการใช้เครื่องมือวัด ทีไ่ ม่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามผลการวิจัยในระยะยาว เกี่ยวกับผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความรัก
ความอบอุ่นและการเลี้ยงดูทารกของบิดา โดยเปรียบ เทียบระหว่างกลุ่มบิดากับทารกที่ได้รับการดูแล
แบบ แกงการูกับกลุ่มบิดากับทารกที่ไม่ได้รับการดูแล แบบแกงการู
2. ควรมีการศึกษาในทารกกลุ่มอื่นๆ เช่น ทารกที่วิกฤติ ทารกที่มีมารดาในกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้
เพื่อลดปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกท้าทารุณกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลปัตตานีและ นพ.ศักดิ์
ชัย ตั้ งจิ ต วิ ท ยา ผู้ อ้ านวยการโรงพยาบาลปั ต ตานี ที่ ให้ ข วั ญ และก้ า ลั ง ใจในการท้า งานและการ
สนั บ สนุ น เสมอมา
และขอบคุ ณ ดร.ฐปรั ต น์ รั ก ษ์ ภ าณุ สิ ท ธิ์ อาจารย์ ค ณะพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์พยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของงานวิจัย และเครื่องมือในการท้าวิจัย และขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี ที่ให้
ทุนสนับสนุนงาน วิจัยในครั้งนี้
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ผลของการส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแล ต่อความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
The effectiveness of the Self-efficacy on caregiver of knowledge and
ability care on patients with dependency
อามัล สาเหาะ(Amal Sahoh) อรทัย ชูเมือง(Orathai Chumuang)
ลมัย แดงประดิษฐ์(Lamai Dangpradit)
หอผู้ป่วยพิเศษอายุรฉัฐ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี
Email : Add_chumuang@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง กลุ่ ม เดี ย ววั ด ผล ก่ อ นและหลั ง การทดลอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ และความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษอายุรฉัฐ โรงพยาบาลปัตตานี จ้านวน 25 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการส่งเสริม
สมรรถนะผู้ดูแล ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มครอบคลุมความจ้าเป็นในการดูแล
ตนเองทั้งหมด มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.86 และความเที่ยงของแบบวัดความสามารถของผู้ดูแลจาก
การสังเกตของผู้สังเกต 2 คน (interrater reliability) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติบรรยายโดยใช้ค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่า ง
ของค่าเฉลี่ยความรู้และความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Paired t test)
ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หลัง
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม
การส่ งเสริ มสมรรถนะของผู้ ดูแล อยู่ในระดับ ดีมาก โปรแกรมการส่ งเสริมสมรรถนะผู้ ดูแ ลเป็ น
กิจกรรมการพยาบาลที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่ผู้ดูแล ในด้านความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้ผู้ดูแลมีความมั่นใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยได้ เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คาสาคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ ผู้ดูแล ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
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บทนา
จากสถานการณ์ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุราว 10 ล้านคน ใน
จ้านวนนี้ประมาณ 70,000 คนที่นอนติดเตียง และอีกประมาณ 170,000 คนที่ต้องอยู่กับบ้าน ไม่
สามารถไปไหนมาไหนได้ตามล้าพัง ส่งผลกระทบต่อภาระการดูแล และค่าใช้จ่ายทั้งด้านสุขภาพและ
ด้านสังคมของครัวเรือน และภาพรวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2558 มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2559) ผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิง ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากการเจ็บป่วย และ/หรือมีอายุมาก การดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงยังเป็นบทบาทของครอบครัว (ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ, 2556) จาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขนาดครัวเรือน จาก 6 คน ในปี 2503 เหลือ 3 คน ในปี 2553 และมี
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ที่อยู่คนเดียวสูงขึ้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557) ย่อมส่งผลต่อ
ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวไทยยิ่งขึ้น
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพ ที่ส้าคัญของคนไทยในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่ม
จ้านวนสูงขึ้นตามล้าดับ เนื่องจากการมีพฤติกรรม สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับสังคมไทยเข้าสู่
สังคม ผู้สูงอายุ สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นท้าให้อัตราการพึ่งพิงประชากรของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้ น
เนื่องจากมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาของสุขภาพจากการเสื่อมของร่างกายตามวัย เจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้ อรั ง เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ ภาวะสุ ขภาพ เศรษฐกิจ สั งคม เศรษฐกิจ ภาวะสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการเคลื่อนไหวและอยู่ในภาวะพึ่งพา พบว่าจ้านวนผู้ป่วยเกือบร้อย
ละ 50 ส่งผลท้าให้เกิดความสามารถในการดูแลตัวเองบกพร่องและเกิดอัมพฤตอัมพาต ซึ่งมี
ผลกระทบต่อผู้ดูแล และสมาชิกครอบครัว ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลส้าคัญที่สุด
ที่จะดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน ผลกระทบต่อญาติผู้ดูแลจากการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่
บ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง ที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวายเรื้อรัง
โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคไตวาย เรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ เป็นต้น
นับว่าเป็นภาระที่หนัก ไม่สามารถไปไหนได้อย่างอิสระ มีความกังวลกลัวว่าผู้ป่วยจะเป็นอะไรไปใน
ระหว่างที่ตัวเองไม่อยู่ อาการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความทุกข์ใจเมื่อไม่สามารถช่วยให้
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้ เกิดความรู้สึกผิด และรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ เมื่อผู้ป่วยเรื้อรังมีอาการเลว
ลง นอกจากนี้ญาติผู้ดูแลยังต้องอดทนกับสภาพอารมณ์ของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะ
เจ็บป่วย เช่น หงุดหงิด โกรธง่าย เอาแต่ใจ เอาใจไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง พบว่าญาติ
ผู้ดูแลส่วนหนึ่งต้องลาออกจากงานเพื่อรับหน้าที่ดูแล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจึงเป็นการเตรียมความรู้และฝึกทักษะที่
จ้าเป็น ซึ่งจะช่ว ยให้ ผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่ว ยเมื่อจ้าหน่ายกลั บบ้าน ผู้ดูแลบางรายไม่
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ต้องการให้ผู้ป่ วยกลับบ้านเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการดูแลเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ท้าให้นอน
โรงพยาบาลนานเป็นปี หรือจนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ดังนั้นการเตรียมผู้ดูแลมีความส้าคัญ
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะกลับไปดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้านได้อย่า งดี
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมรรถนะของผู้ ดู แ ลในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้
ประกอบด้วย ความรู้และความสามารถในการดูแล ญาติผู้ดูแลต้องประสบ กับความเครียดเรื้อรังซึ่ง
ส่งผลลบต่อภาวะสุขภาพของ ญาติผู้ดูแลเอง ซึ่งจะส่งผลลบต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนั้น
ญาติ ผู้ ดู แ ลจึ ง เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายของบุ ค ลากรสุ ข ภาพ ที่ ค วรให้ ค วามสนใจและไม่ ค วรมองข้ า ม
พยาบาลมีบทบาทส้าคัญในการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ดูแลในระยะก่อนจ้าหน่าย ผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาล เป็นการตรวจสอบความพร้อมของผู้ดูแล จากงานวิจัย พบว่า การจ้าหน่ายผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาลเป็น สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านที่ก่อให้เกิดความเครียดกับผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม
ผู้ดูแลที่มีความสามารถในการดูแลสูง จะมีแนวโน้มการประเมินสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยว่าไม่ใช่
เรื่องยากล้าบาก สามารถช่วยเหลือกระท้ากิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ป่วยโดยใช้เวลาไม่มากนัก และสามารถ
วางแผนจัดการสอดแทรก การดูแลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ้าวัน ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่
ดี มีการฟื้นหายเร็ว (Barker, 1993) อัตราการกลับเข้ารักษาซ้้าลดลง (Evan, Bishop, & Mathlock,
1987) ความสามารถของญาติผู้ดูแลเป็นปัจจัยท้านายประสบการณ์และการตอบสนองในบทบาทของ
ญาติ ผู้ดูแลทางบวก (Browing & Schwirian, 1994) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถของญาติ
ผู้ดูแลเปรียบเสมือนกุญแจส้าคัญที่น้าไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความพึงพอใจใน
ชีวิตทั้งของผู้ป่วย และผู้ดูแล
หอผู้ป่วยพิเศษอายุรฉัฐ โรงพยาบาลปัตตานี รับผู้ป่วยทุกแผนก ส่วนมากจะเป็นแผนกอายุรก
รรม และเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ญาติปฏิเสธที่จะน้าผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อที่บ้าน
บางรายอยู่โรงพยาบาลเป็นปี เนื่องจากเป็นผู้บริจาค และค่อนข้างมีฐานะทางเศรษฐกิจ พยาบาลต้อง
ใช้พลังกาย พลังใจเป็นอย่างมากในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อ ประเมินความรู้และความสามารถของผู้ดูแลใน การดูแลผู้ป่วย
สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนจ้าหน่ายออกโรงพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบการวางแผนจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
ท้าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเลวลง และอาจเสียชีวิตเร็วขึ้น การลดจ้านวนวันนอนแต่ต้องอยู่ภายใต้
การบริการ ที่มีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะฯ
๒.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะฯ
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะฯ
สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หลังได้รับโปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะ มีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
๒.
คะแนนความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หลังได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ มีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
๓. คะแนนความพึงพอใจของผู้ดูแลหลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมีความพึงพอใจ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ชนิด 1 กลุ่ม วัดก่อนและ
หลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล ต่อความรู้ และความสามารถ
ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา : ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้ หอผู้ป่วย
พิเศษอายุรฉัฐ โรงพยาบาลปัตตานี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 โดยก้าหนด
คุณสมบัติ ดังนี้ 1) ต้องเป็นผู้ดูแลประจ้า หรืออาศัยกับผู้ป่วยตลอดเวลา 2) ผู้ดูแลสามารถเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะจนจบการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
ญาติ ห รื อ ผู้ ดู แ ลที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ ที่ หอผู้ ป่ ว ยพิ เ ศษอายุ ร ฉั ฐ
โรงพยาบาลปัตตานี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 ค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 25 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
(inclusion criteria) ดังนี้ 1) ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 2) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
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เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลย้ายหอ/โรงพยาบาล หรือมีภาวะแทรกซ้อน อาการรุนแรงจนบ้าบัดโดย
ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือเสียชีวิตก่อนสิ้นสุดโปรแกรม หรือญาติผู้ดูแลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
ไว้ในโปรแกรมได้จนสิ้นสุดโปรแกรม หรือญาติผู้ดูแลขอถอนจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของ
รายได้ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ลักษณะของครอบครัว ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เป็นค้าถามปลายปิดมี 10 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ คือ ไม่พอใจได้ 1 คะแนน พอใจน้อยได้ 2 คะแนน พอใจปานกลางได้ 3 คะแนน
พอใจมากได้ 4 คะแนน พอใจมากที่สุดได้ 5 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบความ
เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลด้านอายุ
รกรรม 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพด้านอายุร กรรม 1 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
1) คู่มือการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประกอบด้วยการ
ดูแล 1) ด้านร่างกาย 1.1) การดูแลท้าความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า 1.2) การดูแลการ
ขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระ 1.3) การดูแลการหายใจ 1.4) การดูแลการให้อาหารทางสายยาง 1.5)
การดูแลด้านการเคลื่อนไหว 1.6) การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย 2) ความสามารถ
ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยด้านจิตสังคม โดยผู้วิจัยน้าไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา
2) แบบวัดความรู้ของผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อ ง ประกอบด้ว ยข้ อค้ า ถามเกี่ย วกั บ สาเหตุ ของโรค
ภาวะแทรกซ้อน การดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลเพื่อฟื้นฟูสภาพ และการปฏิบัติตั วเมื่อ
ผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน มีลักษณะเป็นค้าถามถูกผิด เพื่อใช้ในการประเมินความรู้ของผู้ดูแลก่อนให้
โปรแกรมฯและหลังให้โปรแกรม ผู้วิจัยน้าแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ไปทดลองใช้กับผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตั วอย่าง จ้านวน 15 แล้ว
น้ามาหาค่าความเที่ยงของแบบวัดความรู้โดย ใช้ KR-20 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86
3) แบบวัดความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นแบบสังเกต ซึ่ง
ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินของ วิราวรรณ คล้ายหิรัญ (2544) ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถ
ในการดูแลด้านร่างกายได้แก่ การดูแลท้าความสะอาด ร่างกายและการเปลี่ยนเสื้อผ้า การดูแลการ

507

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ขับถ่าย ปัสสาวะและอุจจาระ การดูแลการหายใจ การดูแลการให้อาหารทางสายให้อาหาร การดูแล
การเคลื่อนไหวของ ร่างกาย การดูแลจัดสั่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย และความสามารถในการดูแล
ด้านจิตสังคม จ้านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยน้าเครื่องมือแบบวัดความสามารถไปตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 15 ราย และหา
ความเที่ย งของแบบวัดความสามารถของผู้ดูแลจากการสั งเกตของผู้ สั งเกต 2 คน (interrater
reliability) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94
4. แบบวัดความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนการด้าเนินงาน ดังนี้
1. ขันเตรียมการ
1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการทดลอง และแบบ
ประเมิน ความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลการทดลอง
1.2 ประชุมชี้แจงผู้ด้าเนินการวิจัยทั้ง คน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการทดลอง
2. ขันดาเนินการ
หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย แล้ว ผู้วิจัย
พบกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและขอ ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยส้ารวจรายชื่อผู้ป่วยที่มีลักษณะตรงตามคุณสมบัติที่ก้าหนดของกลุ่มตัวอย่า ง ในแต่
ละวัน สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลก่อนให้การส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแล
2.2 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายในหอผู้ป่วย เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่างให้
เกิดความไว้วางใจ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย ประโยชน์ ของการวิจัย ตลอดจนขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจง การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการ
เข้าร่วมการวิจัย เมื่อผู้ป่วยแจ้งยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจึงให้ ให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
จากนั้ นผู้ วิจั ยให้ กลุ่มตัว อย่ างตอบแบบสอบถามข้อมูล ส่ว นบุคคล และแบบวัด ความวิตกกังวลใน
สถานที่เงีย บสงบภายในหอผู้ป่ว ย กลุ่มตัวอย่างแต่ละราย จะใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 15-30 นาที โดยมีรายละเอียดตามโปรแกรมดังนี้ สร้างสัมพันธภาพผู้ดูแล ประเมินปัญหา
และความต้องการของผู้ ดูแ ล ประเมิ นความรู้ เพื่ อก้ าหนดรายละเอี ยดการสอนตามโปรแกรมฯ
ด้าเนินการอบรมตามโปรแกรม ประเมินผลโดยวัดความรู้ ประเมินความสามารถของผู้ดูแล ก่อนและ
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หลังให้ความรู้ตามโปรแกรม ประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
การพิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย
การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยใน
มนุษย์ของโรงพยาบาลปัตตานี ทั้งนี้คณะผู้วิจัยพบผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือใน
การเข้าร่วมการวิจัย อธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และวิธีการวิจัย โดยผู้ดูแลผู้ป่วยสมัค รใจเข้าร่วม
ในการวิจัยโดยไม่มีข้อบังคับใดๆ และสามารถยุติการเข้าร่วมการท้าวิจัยในช่วงใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง
เหตุผลกับผู้วิจัยและไม่มีผลต่อการรักษาที่ได้รับ
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ้านวน 25 คน พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง
จ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ้านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.0 มี
สถานภาพสมรส คู่ จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาโสด จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
40.0 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ส่วนใหญ่มีรับจ้างทั่วไป
จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 16 คน คิดเป็นร้อยละ
52.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เพียงพอ จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ส่วน
ใหญ่เป็นบุตรหลาน 12 คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาเป็นผู้ดูแล 10 คิดเป็นร้อยละ 40 ลักษณะของ
ครอบครัวเป็นครอบครัวเดียว จ้านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 60.0 และส่วนใหญ่ไม่ประสบการณ์ดูแล
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 (ตารางที่ 1)
ตาราง 1 จ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความเพียงของรายได้ ความเกี่ยวข้อง ลักษณะครอบครัว และ
ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (n=25)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ปี)
ต่้ากว่า 31 ปี
31-40 ปี

กลุ่มตัวอย่าง
จานวน (n=25)
ร้อยละ
4
21

16
84

1
15

4
60
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ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
41-50 ปี
3. สถานภาพสมรส
คู่
โสด
หย่า/แยก
หม้าย
4.ระดับการศึกษา
ต่้ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
แม่บ้าน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
ข้าราชการ
รับจ้างทั่วไป
6. รายได้ตนเองต่อเดือน
5,001 – 10,000 บาท
10,00%-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
7. ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
เพียงพอและเก็บ
8. ลักษณะของครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย
9. ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
ภรรยา/สามี
บุตร/หลาน
ญาติ
ผู้ดูแล

กลุ่มตัวอย่าง
จานวน (n=25)
ร้อยละ
9
36
12
10
1
3

48
40
4
12

9
13
3

36
52
12

4
2
3
4
12

16
8
12
16
48

6
16
3

24
52
12

6
13
6

24
52
24

15
10

60
40

2
12
1
10

8
48
4
40
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ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
10. ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
มี
ไม่มี

511

กลุ่มตัวอย่าง
จานวน (n=25)
ร้อยละ
8
17

32
68

2.เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ พบว่าผู้ดูแลมีค่าเฉลี่ย
ความรู้ในการดูแลผู้ ป่ ว ยที่ไม่สามารถช่ว ยเหลื อตัว เองได้ ระยะก่อน การทดลอง เท่ากับ 6.56
(SD=.21) และภายหลังสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 12.64 (SD=.19) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ความแตกต่าง
ด้วยสถิติ Paired t-test พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของ
ผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภายหลังสิ้นสุดทดลอง พบว่าสูงกว่าก่อนได้รับ
การส่งเสริมสมรรถนะฯ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 20.68, p< .05) ดังแสดง ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
คะแนนความรู้ในการดูแลผู้ป่ ว ยที่ไม่ส ามารถ
S.D.
t
p-value

ช่วยเหลือตัวเองได้
ก่อนส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล
6.56
.21
20.68
*.000
หลังส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล
12.64
.19
*p < .05
3. ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 1)
ความสามารถด้านร่างกาย พบว่า หลังได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลผู้ป่วยด้านร่างกายอยู่ในระดับดี (  =2.76, S.D. =
.32) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล คะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับต้องปรับปรุง (  =
1.49, S.D. = .25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1.1)การดูแลท้าความสะอาดร่างกายและเปลี่ยน
เสื้อผ้า มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (  = 2.88, S.D. = .22) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะผู้ดูแล ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้ (  = 1.94, S.D. = .23) 1.2)การดูแลการ
ขับ ถ่ายปั สสาวะ และอุจจาระ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลการขับถ่ายปัส สาวะ และ
อุจจาระ อยู่ในระดับดี (  = 2.84, S.D. = .18) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล ที่
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คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้ (  = 1.78, S.D. = .28) 1.3) การดูแลการหายใจ มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี (  = 2.84, S.D. = .18) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล ที่คะแนน
เฉลี่ย อยู่ในระดับปรับปรุง (  = 1.25, S.D. = .38) 1.4)การดูแลการให้อาหารทางสายยาง มี
คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (  = 2.88, S.D. = .18) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล
ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้ (  = 1.80, S.D. = .24) 1.5)การดูแลด้านการเคลื่อนไหว มี
คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (  = 2.73, S.D.= .28) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล
ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้ (  = 1.72, S.D. = .16) 1.6) การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและ
ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (  = 2.71, S.D. = .27) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะผู้ดูแล ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้ ( = 1.94, S.D=.23) และเมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการดูแลด้านร่างกายของผู้ดูแลผู้ป่ วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนและหลัง
การส่งเสริมสมรรถนะ ทั้งโดยรวม และรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ . 05
(ตารางที่ 3) 2) ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยด้านจิตสังคม มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (
 = 2.68, S.D. = .26) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับ
พอใช้ (  = 1.78, S.D=.28) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลด้านจิตสังคม ของผู้ดูแลผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนและหลังการส่งเสริมสมรรถนะการดูแลด้านจิตสังคม พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ .05 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก่อน
และหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
คะแนนความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่
S.D.
t
p-value

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ก่อนส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล
1.49
.25
20.68
*.000
หลังส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล
2.76
.32
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก่อน
และหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
กิจกรรม
ช่วยเหลือตนเองได้
ก่อนส่งเสริมสมรรถนะฯ
หลังส่งเสริมสมรรถนะฯ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ


การดูแลด้านร่างกาย
1.49
.25 ปรับปรุง 2.76 .32
ดี
การดู แลท้า ความสะอาดร่ างกายและ 1.94
.23
พอใช้ 2.88 .22
ดี
เปลี่ยนเสื้อผ้า
การดูแลการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ
1,78
.28
พอใช้ 2.84 .18
ดี
การดูแลการหายใจ
1.25
.31 ปรับปรุง 2.56 .38
ดี
การดูแลการให้อาหารทางสายยาง
1.80
.24
พอใช้ 2.88 .22
ดี
การดูแลเรื่องการเคลื่อนไหว
1.72
.16
พอใช้ 2.73 .28
ดี
การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด และ 1.94
.23
พอใช้ 2.71 .27
ดี
ปลอดภัย
การดูแลด้านจิตสังคม
1.78
.28
พอใช้ 2.68 .26
ดี

Sig
(2talled )
.000
*000
*000
*000
*000
*000
*000
*000

*p < .05
4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หลังได้รับการโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล
การบริการที่ได้รับ
1.มีแผนการเตรียมการสอนโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะฯ
2.การสอนและฝึกการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้
ผู้ดูแลเข้าใจ และสามารถน้าไปปฏิบัติได้
3.เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้
4.ให้ความช่วยเหลือผู้ดู แลขณะที่ผู้ดูแ ลปฏิบัติ กับผู้ป่ว ยที่ไม่ส ามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้
5.ระยะเวลาการให้ความรู้และฝึกความสามารถเหมาะสม
6. คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยให้ผู้ดูแล
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสมรรถนะ



S.D.

4.42
4.32

0.63
0.59

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก

4.10

0.51

มาก

3.92

0.46

มาก

4.09
4.29

0.43
0.58

มาก
มาก

4.34

0.57

มากท
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ้านวน 25 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 84.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 60.0 มีสถานภาพสมรส คู่ คิดเป็น
ร้อยละ 48.0 รองลงมาโสด คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.0
ส่วนใหญ่มีรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 48.0 รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
52.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 52.0 ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นบุตร
หลาน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาเป็นผู้ดูแล คิดเป็นร้อยละ 40 ลักษณะของครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดียว คิดเป็นร้อยละ 60.0 และส่วนใหญ่ไม่ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
คิดเป็นร้อยละ 68.0
ความรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พบว่า ภายหลังการทดลอง ผู้ดูแลมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สูงกว่าก่อนได้รับการส่ง เสริม
สมรรถนะฯ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 20.68, p< .05) ความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พบว่า ภายหลังการทดลอง ผู้ดูแลมีค่าคะแนนความสามารถ ทั้งโดยรวม
และรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.05 และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การดูแลด้านจิตสังคม ของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนและหลังการส่งเสริม
สมรรถนะการดูแลด้านจิตสังคม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ .05 เพิ่มงานวิจัย
สอดคล้องกับการวิจัยของนวรัตน์ สุทธิพงศ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ผลของการพัฒนาความสามารถ
ตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาความสามารถ
ตนเองโดยใช้คู่มือการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีคะแนนความรู้ด้านการดูแลตนเอง
เพื่อการฟื้นสภาพหลังการผ่าตัดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ดังนั้นผู้ดูแลควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ทุกราย และพยาบาลยั งเป็นบุคลากรที่ส้ าคัญของญาติ ผู้ ดูแล เช่นเดียวกับญาติที่เป็ น
บุคลากรที่ส้าคัญในการดูแลผู้ป่วย พยาบาลควรมีการประเมินญาติ ผู้ดูแล ตั้งแต่แรกรับ เพื่อจะได้ให้
ข้อมูลและพัฒนาทักษะที่จ้าเป็นในการดูแล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถกลับไปฟื้นฟูภาพต่อที่บ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งของผู้ป่วยและผู้ดูแล
ข้อเสนอแนะ
1. พยาบาลควรประเมินศักยภาพของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย ให้ความสนใจรับฟังปัญหาของ
ผู้ดูแล และสงเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล/ญาติ โดยเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
ผู้ป่วยแต่ละราย และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง
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2. การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยครอบครัว เป็นบทบาทภาระของผู้ดูแล และสมาชิก
ในครอบครัว ควรมีการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพคนในครอบครัว และช่วยแบ่งเบาภาระ
และผลกระทบของผู้ดูแลหลักให้สามารถดูแลกิจวัตรประจ้าวันของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้อย่าง
เหมาะสม
3. ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก้าหนดกล
ยุทธ์ในการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงต้องเจ็บป่วยและกลายเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการ
เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในคุณลักษณะเชิงประมาณและเชิง
คุณภาพ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวัง ประชากรที่ท้าการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มาเข้ารับการ
รักษาและบริการที่โรงพยาบาลเวียงแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยค้นหา
ผู้ป่วยตามบัญชีจ้าแนกโรค (ICD-10) J00,J06.9,J11,J108, J10,J100,J101,J111 และ J110 พบ
ประชากร 767 ราย กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้าข่ายตามนิยามที่ใช้ในการ ศึกษา จ้านวน 256 ราย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ้านวน ความถี่ และร้อยละ
ของตัวแปรที่ศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า เมื่อใช้นิยามการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ตามคู่มือนิยามโรคติดเชื้อใน
ประเทศไทย มีค่าความไวของการรายงานโรคไข้หวัดใหญ่เท่ากับร้อยละ 96.06 ค่าพยากรณ์บวก
เท่ากับร้อยละ 85.88 ค่าความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลเท่ากับร้อยละ 100 ยกเว้นตัวแปรวันที่เริ่ม
มีอาการมีค่าเท่ากับร้อยละ 98.82 และ วันที่พบผู้ป่วยมีค่าเท่ากับร้อยละ 97.64 มีความทันเวลาใน
การแจ้งรายงานผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงเท่ากับร้อยละ 100 ข้อมูลจากทั้งสองกลุ่มสามารถเป็น
ตัวแทนได้ทั้งตัวแปรด้านเพศและอายุ ในส่วนของผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า มีคู่มือและแนว
ทางการด้ า เนิ น งานด้ า นการเฝ้ า ระวั งโรคและแผนผั งแสดงขั้น ตอนการรายงานโรค บุ คลากรใน
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยอมรับระบบเฝ้าระวังของโรงพยาบาล การแจ้งข่าวการระบาดได้หลายช่องทาง
มีการเก็บข้อมูลการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นระบบ ผู้บริหารในระดับจังหวัดและอ้าเภอมีนโยบายที่ชัดเจนโดยก้าหนดให้
เป็นตัวชี้วัดหลัก (KPI) มีการส่งข้อมูลย้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบสวน
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ควบคุมโรค การพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคและใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หากพิจารณา
ในภาพรวมแล้วสรุปได้ว่าระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อใช้
นิย ามการเฝ้ าระวังโรคไข้ห วัดใหญ่ตามคู่มือนิยามโรคติดเชื้อในประเทศไทย มีค่าความไวในการ
รายงานโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับสูง และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2559 น่าจะเกิดจาก
เนื่ องจากทางโรงพยาบาลเวี ย งแก่ นไม่มี การตรวจทางห้ องปฏิ บัติ การเพื่ อหาเชื้อ ไข้ ห วั ดใหญ่ ที่ มี
ความจ้าเพาะเจาะจง วันที่เริ่มป่วยของผู้ป่วยมีความผิดพลาดในการลงข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม ควรมี
จัดอบรมเกี่ยวกับนิยามของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ถูกต้องและชัดเจน อบรมเกี่ยวการใส่รหัสโรค (ICD-10)
ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกภาคส่วนให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยเพื่อลดปัญหาการใส่รหัส
โรคผิด และควรมีการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่มีความจ้าเพาะเจาะจงกับตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่
มากขึ้น เพื่อให้ระบบเฝ้าระวังโรคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: โรคไข้หวัดใหญ่, ค่าพยากรณ์บวก, การเฝ้าระวัง, ค่าความไว, ความถูกต้อง, ความทันเวลา
Abstract
The objectives of this study were to study the process of Influenza
Surveillance system, to study quantitative and qualitative attribution of Influenza
surveillance system, and to evaluate the quality of the influenza reporting system of
Wiang Kaen Hospital. The research was a cross-sectional descriptive study. The
participants of this study were patients who come to receive medical treatment at
the hospital in 1 January – 31 December, 2016 from International Classification of
Disease (ICD-10) J00, J06.9, J11, J108, J10, J100, J101, J111 and J110. Total of
patients were 767 peoples and the number of sample size of this research were 256
peoples. Data were analyzed using descriptive statistics including the number,
frequency and percentage of variables studied.
The study found that when using the definition of influenza surveillance The
sensitivity of influenza reporting in the hospital was 96.06%, the positive predictive
value was 85.88%, the accuracy of the record was 100%, except the onset of
symptoms was 98.82% and the day The patients were 97.64%, The time to report
the patient within 24 hours was 100%.The data from both groups can be
representative of sex and age. In terms of qualitative results was found that the
hospital has guidelines for disease surveillance and disease screening, the most of
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healthcare provider accept in hospital surveillance, multi-channel outbreak reporting,
computerized data collection system and manage all of staff responsible for
systematic surveillance. Management at the provincial and district level has a clear
policy as a key indicator (KPI) to use in the investigation of disease control, trends of
disease, and use for problem solving in the area.
Keywords: Influenza, PPV, Surveillance, Sensitivity, Accuracy, Timeliness
บทนา
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน สามารถเกิดได้ใน
ทุกเพศ ทุกวัย เป็ นโรคที่เกิดได้ตลอดปี แต่พบได้สูงขึ้นในช่วงฤดูห นาว สามารถติดต่อได้ทางการ
หายใจ ไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่เป็นโรคโดยตรงและของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย
โดยบริเวณที่อาจมีการติดเชื้อได้แก่ จมูก คอ และปอด อาการโดยทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้
สูงที่ประมาณ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป น้้ามูก ไอมีเสมหะ บางคนมีอาการเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว
อ่อนเพลียไม่มีแรง อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง เป็นอยู่ประมาณ 3-5 วัน ซึ่งบางครั้งจะคล้ายโรค
ไข้หวัดธรรมดา แต่ท้ายที่สุดอาการก็จะหายไปเองได้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีอาการรุนแรง เช่น
ไอมาก หอบเหนื่อย หายใจล้าบาก ซึ่งอาจเกิดการอักเสบของปอด ท้าให้เกิดปอดบวม ซึ่งอาการ
อาจจะรุนแรงจนถึงเสียชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีส้าคัญที่สุดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคติดต่ออุบัติ ใหม่และ
โรคติดต่ออุบัติซ้าและเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกมาแล้วหลายครั้ง แต่ละครั้งของการระบาดโรคได้
แพร่กระจายไปกว้างขวางเกือบทุกทวีปที่ท้าให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตนับล้านคนสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ซึ่งมี 3 ชนิด คือ A B และ C โดยไวรัสชนิด A เป็น ชนิดที่ท้าให้เกิดการระบาดทั่วโลกที่
เกิดการติดเชื้อในคนที่พบในปั จ จุ บัน เชื้อที่พบจากการรายงานการติดเชื้อในคนบ่อยที่สุ ด ได้แก่
A(H1N1) และ A(H3N2)
จากรายงานสถานการณ์เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ในช่วงปี 2558 และ 2559 พบว่า
จ้ า นวนผู้ ป่ ว ยทั้ ง 2 ปี มีแ นวโน้ ม การกระจายใกล้ เ คีย งกั น กล่ า วคื อ จ้า นวนผู้ ป่ ว ยสู ง ในช่ว งต้ น ปี
ระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือน
พฤษภาคม ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ %-4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ551.73 ต่อประชากรแสน
คน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5–9 ปี มีอัตราป่วย 49%.8% ต่อประชากรแสนคน สถานการณ์โรคไข้หวัด
ใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น แสดงจ้านวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษา แยกเป็นรายเดือนในช่วงปี
พ.ศ. 2555-2559 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : จานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มาเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลเวียงแก่น แยกเป็นรายเดือน ในช่วงปี
2555-2559
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระบบการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่
2. เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณของการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น
3. เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพของการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น
4. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล
เวียงแก่น
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) ทั้ง
คุณลักษณะเชิงปริมาณ ได้แก่ ความไว/ความครบถ้วนของการรายงาน (Sensitivity) ค่าพยากรณ์บวก
(Positive Predictive Value) ความทันเวลา (Timeliness) และคุณภาพของข้อมูล (Data quality)
และการศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ได้แก่ การน้าไปใช้ประโยชน์ (Usefulness) การยอมรับของผู้
ที่เกี่ยวข้อง (Acceptability) ความยากง่าย (Simplicity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความมั่นคง
ของระบบ (Stability) ท้าการศึกษาในโรงพยาบาลเวียงแก่น อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559
ประชาชนที่ท้าการศึกษา ได้แก่ รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (รหัสโรค J10, J11, J100,
J101, J110, J111, J108) จากระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (R506) ของโรงพยาบาลเวียงแก่น
ในปี พ.ศ. 2559 และเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเวียงแก่น ทั้งแผนกผู้ป่วยใน
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และผู้ป่วยนอกตามการวินิจฉัยโรค จากผู้มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเวียงแก่น ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1
มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ที่มีรหัส ICD-10 ดังนี้
 J00 : Acute nasopharyngitis ( common cold )
 J06.9: Acute upper respiratory tract infection (URI)
ขนาดตัวอย่างของเวรระเบียน ก้าหนดให้เลือกเวรระเบียนรหัส โรค J10, J11, J100, J101, J110,
J111, J108 มาท้าการทบทวนทั้งหมด 85 (R506) ส่วนรหัส J00 และ J06.9 ท้าการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (simple random sampling) โดยใช้สูตรการค้านวณขนาดตัวอย่าง Krejcie&Morgan ได้
ตัวอย่างเวชระเบียนมาศึกษาทั้งสิ้น 171 ราย แยกเป็น J00 = 153 ราย และ J06.9 = 18 ราย รวม
ขนาดตัวอย่างของเวชระเบียนที่น้ามาทบทวนทั้งหมด 256 ราย
นิยามศัพท์ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลเวียงแก่นทุก
รายในช่วงระยะเวลาที่ท้าการศึกษา ที่มีอาการเข้าได้กับนิยามผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของส้านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค
เกณฑ์ทางคลินิก : มีไข้ ≥ 38 องศาเซลเซียสและมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร่วมกับอาการ
อื่นๆอย่างน้อย 1 อาการดังต่อไปนี้
 ปวดศีรษะ
 ไอมีเสมหะหรือไอรุนแรง
 เจ็บคอ
 อ่อนเพลีย
 คัดจมูก เป็นต้น
ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
ผู้ป่วยที่เข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับมีข้อมู ลทาง
ระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ยืนยันผล
ผู้ป่วยที่ยืนยันผล (Confirmed case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
การวิเคราะห์ผลการวิจัยเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งจะ
ประเมินระบบเฝ้าระวังตามดัชนีตัวชี้วัด ต่อไปนี้คือ ความไวของระบบเฝ้าระวัง ค่าพยากรณ์บวกของ
ระบบ เฝ้าระวัง ความถูกต้องของข้อมูลระบบเฝ้าระวัง และความทันเวลา ของระบบเฝ้าระวัง โดย
เกณฑ์ในการประเมินมีดังนี้

521

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ผลการประเมิน
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ระหว่างร้อยละ 60-79
น้อยกว่าร้อยละ 60

ระดับ
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป อ้าเภอเวียงแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด 526 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมือง

เชียงราย 15% กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับหุบเขาอยู่ระหว่าง ดอยยาว ดอยผาหม่น และดอยผาจิ
มีแม่น้าสายส้าคัญคือ แม่น้างาว พื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 4 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลม่วงยาย มี
ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ต้าบลหล่ายงาว มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ต้าบลท่าข้าม มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และ
ต้าบลปอ มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 35,040 คน แบ่งออกเป็น 9 ชนเผ่า ประกอบไป
ด้วย คนเมือง เย้า ม้ง ยูนาน ขะหมุ มูเซอลื้อ และอาข่า โดยมีโรงพยาบาลเวียงแก่นเป็นโรงพยาบาล
ทุติยภูมิ ขนาดกลาง มี 3%-90 เตียง มีบุคลากรทั้งหมด 143 คน และแบ่งออกเป็น 11 หน่วยงาน
โครงสร้างระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ของอ้าเภอเวียงแก่น รายงานผู้ป่วยโรคไข้ห วัด
ใหญ่ด้วยระบบ รง. 506 จะรายงานเมื่อพบผู้ป่วยตั้งแต่เข้าข่ายสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มาเข้ารับ การ
รักษาในโรงพยาบาลทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน โดยพยาบาลจะท้าหน้าที่ซักประวัติและ
คัดกรองโรคเบื้องต้น จากนั้นจะส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค เมื่อผู้ป่วยได้รับการ วินิจฉัยโรคจากแพทย์
นักเวชสถิติจะเป็นผู้ลงรหัสโรคตาม ICD-10 เข้าในโปรแกรม M report จากนั้นผู้รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยาจะท้าหน้าที่ดึงข้อมูลผู้ป่วยจากโปรแกรม M report ตามรหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้องทุก
วันราชการ น้ามาตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกเข้าในระบบรายงาน 506 (การรายงานทุกครั้ง
จะใช้ทั้งเกณฑ์นิยามการเฝ้าระวังของส้านักระบาดวิทยาและการวินิจฉัยของแพทย์) ส่งให้ศูนย์ระบาด
วิทยาระดับ อ้าเภอและศูนย์ระบาดวิทยาระดับจังหวัด
2. ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ
จากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2559 มีเวชระเบียน
ผู้ป่วยที่เข้าได้กับรหัส ICD 10 ตาม 9 รหัสโรค จ้านวน 767 ราย ได้ท้าการสุ่มตัวอย่างเวชระเบียนที่
เข้าได้ตามเกณฑ์ของการศึกษานี้ทั้งหมด 256 ราย แบ่งเป็น โรค Influenza (J10, J11, J100, J101,
J110, J111, J108) จ้านวน 85 เวชระเบียน, Common cold (J00) จ้านวน 153 เวชระเบียนและ
URI จ้านวน 18 เวชระเบียน พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่จ้านวน
85 ราย ตรงตามนิยามและรายงานในรง. 506 จ้านวน 73 ราย คิดเป็นความครบถ้วนหรือความไว
ร้อยละ 96.05 และค่าพยากรณ์บวกร้อยละ 85.88 ดังตารางที่ 2
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ความครบถ้ ว นของการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ 100 ความถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
(Accuracy) การบันทึกข้อมูลตัวแปรส้าคัญ ที่มีความถูกต้อง ร้อยละ 1%% ได้แก่ อายุ เพศ ที่อยู่ มี
เพียงแค่ตัวแปรวันที่เริ่มมีอาการหรือเริ่มป่วยมีค่าเท่ากับร้อยละ 98.82 และ วันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่
เข้ารับการรักษามีค่าเท่ากับร้อยละ 97.64 ความทันเวลาในการแจ้งรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน
(Timeliness) เท่ากับร้อยละ 100
ตารางที่ 2
Sensitivity and
Predictive Positive
value
Reported
No reported
Total

Case definition for surveillance
Meet the criteria

Not meet criteria

73
3
76

12
168
180

Total
85
171
256

Sensitivity = A/A+C = 73/76*100 = 96.05
Positive Predictive Value = A/A+B = 73/85*100 = 85.88

ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 7 คน ได้แก่ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น/
แพทย์ 1 คน พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน และพยาบาลห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน รวม 3 คน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคอ้าเภอเวียงแก่น 1 คน เจ้าหน้าที่ IC
(Infectious Control) 1 คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 คน
3.1ความยากง่ายของระบบเฝ้าระวัง
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน โรคในระบบเฝ้าระวังฯ พบว่าในการ
ลงข้อมูลเข้าสู่รายงาน 506 มีความง่ายไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ส่วนการส่งข้อมูลรายงาน 506 ก็
สามารถท้าได้ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะโรงพยาบาลใช้โปรแกรม M report ต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง ในการสอบสวนโรคเบื้องต้นรายคน ใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ 20
นาที ในการแจ้งโรคไม่ควรเกิน 3 วัน ดังแผนภาพที่ 1
3.2 ความยืดหยุ่นของระบบเฝ้าระวัง
มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยาเป็นหลัก 2 คนมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบาด
วิทยามากกว่า 3 ปีได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม สามารถท้ารายงานได้ตามระบบเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประชุมหรือลางาน ก็สามารถประสานผ่านช่องทางสื่อสารส่วนตัวได้
3.
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แต่ไม่มีตัวแทนที่ชัดเจนในการรายงานโรคเข้ารายงาน 5%6 กรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักติ ดภารกิจทั้ง 2
คน ทางบุคลากรฝ่าย IC จะเป็นผู้ด้าเนินการแทน และทางโรงพยาบาลเองก็มีการจัดบุคคลากรในทุก
ฝ่าย ให้มีผู้รับผิดชอบมากกว่า 1 คน ที่จะช่วยกันท้างานสามารถท้างานทดแทนกันได้
3.3 ความยอมรับของระบบเฝ้าระวัง
ผู้บริหารเห็นความส้าคัญและมีการก้าหนดเป็นตัวชี้วัดหลั ก ทั้งในระดับอ้าเภอและจังหวัด ใน
การก้ากับ ติดตาม และประเมินผลมาตรฐานการด้าเนินงานระบาดวิทยาและมาตรฐานทีม SRRT
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกแผนก เห็นความส้าคัญให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนของการ
รายงานโรค และไม่มีปัญหาในการประสานขอข้อมูลในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค
3.4 ความมั่นคงของระบบเฝ้าระวัง (Stability)
ผู้บริหาร แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ทราบถึงนโยบายที่ชัดเจนในการ
ด้าเนินงานด้านเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และมีการก้าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของระดับ
อ้าเภอและจังหวัด มีคู่มือการด้าเนินงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในระดับอ้าเภอและจังหวัด
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ทราบถึงแนวทางการรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาล โดยเมื่อมีผู้ป่วยเข้า
ข่ายสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ จะต้องแจ้งให้งานระบาดวิทยาของโรงพยาบาลเข้าไปด้าเนินการสอบสวน
และควบคุมโรค และการแจ้งผู้บริหารรับทราบ
3.5การใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวัง (Usefulness)
เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา ใช้ในการแจ้งเตือน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระบบ ได้รับทราบ
ทุกครั้งเมื่อพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รายใหม่ โดยผ่านทางกลุ่มโซเชียลเนตเวิร์ค ในช่วงเย็นของทุกวัน
ราชการ ท้าให้ทุกฝ่ายรับรู้สถานการณ์การระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว แพทย์และพยาบาล ส่วน
ใหญ่เห็นความส้าคัญและประโยชน์ของการเฝ้าระวัง แต่มีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย อาทิเช่น ใน
กรณีพบผู้ป่วยที่มีอาการคลุมเครือยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจน แพทย์ก็มีการใช้ข้อมูลความสัม พันธ์
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยันรายอื่น ๆ มาสนับสนุนประกอบการวินิจฉัยเป็นต้น ในส่วน
พยาบาลมีเพียง 3 คน ที่มีการใช้ข้อมูลจากการแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาด มาประยุกต์ใช้ในดูแล
รักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยการปรับระบบให้มีการซักประวัติดูอาการเบื้องต้ น และการส่งตรวจ
Complete blood count (CBC) ให้เข้มข้นขึ้น ในช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ เพื่อตรวจจับผู้ป่วย
ให้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก (Early detection) และให้การดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนภาพที่ 1 แผนผังการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ของอาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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สรุปและอภิปรายผล
ระบบเฝ้าระวังในภาพรวมของโรงพยาบาลเวียงแก่น มีขั้นตอนกระบวนการรายงานโรคที่
ชัดเจน เป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาเป็นผู้ประสานงาน ทั้งกับ
แพทย์พยาบาลและผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ในการร่วมกันด้าเนินงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างดี
ภายใต้การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหารทั้งในระดับอ้าเภอและจังหวัด
ส้าหรับผลการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลเวียงแก่น พบว่าค่าความไว
ของการรายงานโรคอยู่ในระดับที่ดี คือมีค่าเท่ากับร้อยละ 96.05 ค่าพยากรณ์บวก อยู่ในระดับที่ดี คือ
มีค่าเท่ากับร้อยละ 85.88 เนื่องจากทางโรงพยาบาลเวียงแก่นไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความจ้าเพาะเจาะจงกับโรคไข้หวัดใหญ่จึงท้าให้ไม่สามารถหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อย่างแม่นย้า คุณภาพ
ข้อมูลการรายงานตัวแปรที่ส้าคัญ มีความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลร้อยละ 100 ความถูกต้องของ
การบันทึกข้อมูล (Accuracy) การบันทึกข้อมูลตัวแปรส้าคัญ ที่มีความถูกต้อง ร้อยละ 1%% ได้แก่
อายุ เพศ ที่อยู่ มีเพียงแค่ตัวแปรวันที่เริ่มมีอาการหรือเริ่มป่วย อยู่ในระดับที่ดี คือมีค่าเท่ากับร้อยละ
98.82 และ วันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่เข้ารับการรักษา อยู่ในระดับที่ดี คือมีค่าเท่ากับร้อยละ 97.64
ความทันเวลาในการแจ้งรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน (Timeliness) เท่ากับร้อยละ 100
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นความส้าคัญของระบบเฝ้าระวัง โดยให้การสนับสนุ นเชิง
นโยบาย และให้ความร่วมมือในกระบวนการรายงานโรค ตลอดจนสนับสนุนการเฝ้าระวังสอบสวนโรค
ให้แก่ทีม SRRT เป็นอย่างดีการลงรายงาน 5%6 มีความง่าย การสื่อสารได้หลายช่องทาง ช่วยเสริมให้
ความยืดหยุ่นในการท้างานสูงขึ้น มีการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์
การเกิดโรคและการสอบสวนควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ได้ทันเวลา
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีความจ้าเพาะเจาะจง เพราะจะ
ท้าให้ ส ามารถหาเชื้อ ไข้ห วัดใหญ่ไ ด้อย่ างถู กต้อ งและแม่ นย้า ท้า ให้ ส ามารถควบคุ ม ป้ องกั นการ
แพร่กระจายของโรคได้ทันเวลา และควรมีการตรวจสอบข้อมูลส้าคัญของผู้ป่วยอย่างละเอียดทุกครั้ง
ก่อนส่งรายงาน เช่น วันที่เริ่มมีอาการของผู้ป่วย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีจัดอบรมเกี่ยวกับ
นิยามของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ถูกต้องและชัดเจน อบรมเกี่ยวการใส่รหัสโรค (ICD-10) ให้กับบุคลากรใน
โรงพยาบาลทุกภาคส่วนให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยเพื่อลดปัญหาการใส่รหัสโรคผิด และควรมี
การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่มีความจ้าเพาะเจาะจงกับตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่มากขึ้น เพื่อให้
ระบบเฝ้าระวังโรคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒน์ เนติศักดิ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จาลองราษฏร์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
42. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
43. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง
44. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
45. อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร
46. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์บทความวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentaion)
มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้นาเสนอผลงานวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์
2. รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองคา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
16. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์
17. อาจารย์ ดร.จันทร์ทิลา ศรีกระจ่าง
18. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
19. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
20. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ
21. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
22. อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ
23. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา
24. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
25. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล
26. อาจารย์ ดร.สุดาพร สืบสุติน
27. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
28. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(ภายนอก) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง
สมบู รณ์ตามหลักวิช าการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนนาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
12. รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพฒน์
13. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาร์ ต้นสอน
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักย์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
38. อาจารย์ ดร.กมล อยู่สุข
39. อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย
40. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
41. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร
42. อาจารย์ ดร.จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง
43. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว
44. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ
45. อาจารย์ ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุ
46. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
47. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
48. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง
49. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
50. อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
51. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
52. อาจารย์ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล
53. อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
54. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ คาเตจา
55. อาจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน
56. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล
57. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ(ภายใน) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง
สมบู รณ์ตามหลักวิช าการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนนาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์จาเนียร นันทดิลก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
9. รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์
10. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
11. รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร มีสาลี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
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28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วโิ รฒน์ เนติศักดิ์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษณ์ ฮั่นยะลา
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูรณ์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
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59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
63. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
64. อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
65. อาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์
66. อาจารย์ ดร.ชัดนารี มีสุขโข
67. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิรินิชกุล
68. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
69. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
70. อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
71. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
72. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
73. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ตีฆะปัญญา
74. อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคา
75. อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ
76. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
77. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง
78. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา
79. อาจารย์ ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด
80. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล
81. อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
82. อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
83. อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
84. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
85. อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคา
86. อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์
87. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
88. อาจารย์ ดร.อดุลย์ ปัญญา
89. อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
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90. อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว
91. อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
คณะกรรมการกลั่นกรอง มีหน้าที่ กลั่นกรองผลงานวิจัย และบทความวิจัย ในการประชุมสัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
3. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
4. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริวณิชกุล
5. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
6. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
7. อาจารย์ ดร.ฤาชุตา เนตรจัด
8. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
9. อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี
10. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง
11. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
12. อาจารย์ ดร.เยาวทิวา นามคุณ
13. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
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คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘
และ ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้กาหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง เพื่อให้การดาเนินการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผล สม
ความมุ่งหมาย จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสั มมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑.๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาด้านนโยบาย และแนวทางในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
๒. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๒ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๓ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๔ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๕ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๖ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๙ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๑๒ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่
กรรมการ
๒.๑๓ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๔ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรรมการ
๒.๑๕ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรรมการ
๒.๑๖ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ
๒.๑๗ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๒.๑๘ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการ
๒.๑๙ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการ
๒.๒๐ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
กรรมการ
๒.๒๑ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าแนะน าและอ านวยการ แก่ ค ณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
๓. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๓.๑ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๓.๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๓ คณบดีคณะครุศาสตร์
๓.๔ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓.๖ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๓.๗ คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
๓.๘ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓.๙ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๓.๑๐ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๑๓ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๓.๑๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๑๕ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๓.๑๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓.๑๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๓.๑๘ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๓.๑๙ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
กรรมการ
๓.๒๐ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กรรมการ
๓.๒๑ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการ
๓.๒๒ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
กรรมการ
๓.๒๓ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๔ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการดาเนินงานการตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย และกาหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิดและพิธีปิด ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนา
ประธานกรรมการ
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวหอมนวล ศรีริ
กรรมการ
๔.๔ นายนเรศ บัวลวย
กรรมการ
๔.๕ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๔.๖ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการ
๔.๗ นางสาวอัญชลี สามงามมี
กรรมการ
๔.๘ นางสาวสุพรรษา พลแก้ว
กรรมการ
๔.๙ นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
กรรมการ
๔.๑๑ นางสาวธนัญญา ขัดผาบ
กรรมการ
๔.๑๒ นายธีระพงษ์ หงษ์สาม
กรรมการ
๔.๑๓ นางสาวเวณุกรรณ พุฒใจกา
กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวเพชรรัตน์ กิติคา
กรรมการ
๔.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๖ นางสาวศศธร เครือนันตา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ดาเนินการดูแลความเรียบร้อยและประสานงานตลอดรายการ
๒) จัดทาคากล่าวต้อนรับ คากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดและคากล่าวปิด
๓) จัดทาวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อใช้เปิดในวันจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการฯ
๔) จัดเตรียมพิธีกร
๕) ออกแบบพิธีเปิด
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๖) ดูแลพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นาเสนอดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เตรียมของและมอบ
ของ ที่ระลึกสาหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย และพิธีมอบธงเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือสาหรับเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ ๑๙
๕. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและการแสดง ประกอบด้วย
๕.๑ อาจารย์ปริตต์ สายสี
๕.๒ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒริ ัตน์ พัฒพิบูลย์
๕.๔ อาจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ
๕.๕ อาจารย์ธิดารัตน์ ผมงาม
๕.๖ อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล
๕.๗ นางณัฐชญา ขอบรูป
๕.๘ นางปัญนบ อินนันชัย
๕.๙ นางสาวพักตร์ชนก ริยาคา
๕.๑๐ นายวีรศักดิ์ ของเดิม
๕.๑๑ นางสาวศิริพร สุทะปา
๕.๑๒ นายสิทธิพงษ์ แสงเก่ง
๕.๑๓ นางโสมลักษณ์ กูลพรม
๕.๑๔ นายอาทิตย์ สุปินะ
๕.๑๕ นางพรพิศ รินดวงดี
มีหน้าที่ จัดเตรียมและดาเนินการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการและติดตามผล ประกอบด้วย
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนา
๖.๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖.๓ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๖.๕ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๖.๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๖.๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๖.๘ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๖.๙ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๖.๑๐ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
๖.๑๑ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๖.๑๒ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการ
๖.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
กรรมการ
๖.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
กรรมการ
๖.๑๕ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการ
๖.๑๖ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
๖.๑๗ นายจตุพร จันทรมา
กรรมการ
๖.๑๘ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
กรรมการ
๖.๑๙ นางกัลยา เขื่อนแก้ว
กรรมการ
๖.๒๐ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
กรรมการ
๖.๒๑ นางสาวสุภัค โนกุล
กรรมการ
๖.๒๒ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
กรรมการ
๖.๒๓ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๖.๒๔ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๖.๒๕ นายลิขิต ศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖.๒๖ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทารูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม
๒) จาแนกกลุ่มสาขาบทความวิจัย และพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
๓) จัดตารางการนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
๔) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดประชุม สัมมนาวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๕) จัดทาเว็บไซต์ของงานประชุมสัมมนาวิชาการ และโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
๖) ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) ติดตามบทความวิจัยฉบับแก้ไขจากเจ้าของผลงานเพื่อลงพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการ
ประชุม (Proceedings)
๘) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับแก้ไขก่ อนจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชุม/ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๙) รวบรวมเอกสาร บทความฉบับแก้ไข และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์และเขียนลง CD ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและจัดพิมพ์
ให้กับเครือข่าย
๑๐) ติดต่อและประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๑๑) ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย
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๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย
๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๗.๓ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการ
๗.๔ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
กรรมการ
๗.๕ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
๗.๖ นายลิขิต ศิริ
กรรมการ
๗.๗ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
กรรมการ
๗.๘ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๗.๙ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการ
๗.๑๐ นางสาวอัญชลี สามงามมี
กรรมการ
๗.๑๑ นางสาวสุพรรษา พลแก้ว
กรรมการ
๗.๑๒ นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
กรรมการ
๗.๑๓ นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
กรรมการ
๗.๑๔ นางสาวธนัญญา ขัดผาบ
กรรมการ
๗.๑๕ นายธีระพงษ์ หงษ์สาม
กรรมการ
๗.๑๖ นางสาวเวณุกรรณ พุฒใจกา
กรรมการ
๗.๑๗ นางสาวเพชรรัตน์ กิติคา
กรรมการ
๗.๑๘ นายนเรศ บัวลวย
กรรมการ
๗.๑๙ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทาป้ายชื่อตั้งโต๊ะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย
๒) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมและเกียรติบัตร
๓) รับผิดชอบดูแลงานธุรการ
๘. คณะกรรมการประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประกอบด้วย
๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ประธานกรรมการ
๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
รองประธานกรรมการ
๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
กรรมการ
๘.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
กรรมการ
๘.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
กรรมการ
๘.๖ อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว
กรรมการ
๘.๗ อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
กรรมการ
๘.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
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๘.๙ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยภายในห้องวิพากษ์การ
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง
๒) นาป้ายชื่อตั้งโต๊ะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย
๓) ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และเกียรติบัตร
๔) รวบรวมแบบประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง
๕) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจาห้องให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ
๙. คณะกรรมการประจาการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย
๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ประธานกรรมการ
๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
รองประธานกรรมการ
๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
กรรมการ
๙.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
กรรมการ
๙.๕ อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
กรรมการ
๙.๖ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ
กรรมการ
๙.๗ อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
กรรมการ
๙.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๙.๙ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙.๑๐ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยในการนาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์
๒) รวบรวมแบบประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์แต่ละกลุ่มสาขา
๓) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจากลุ่มให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สวัสดิการและประสานงานทั่วไป ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวกฤติมา สมุทรจักร
กรรมการ
๑๐.๓ นายอาเขต รัตนวงค์
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวศิริพร ควรคิด
กรรมการ
๑๐.๖ นายปรัชญา วัฒนธรรม
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
กรรมการ
๑๐.๘ นางดวงทิพย์ รัตนชมภู
กรรมการ
๑๐.๙ นางสาวอาพร แก้วหนองยาง
กรรมการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๐.๑๐ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๑๐.๑๑ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ โดยจาแนกบุคคลภายนอก บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
๒) จัดทาป้ายชื่อผู้นาเสนอผลงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
เพื่ อ นาส่ งคณะกรรมการประจ าห้ องวิ พ ากษ์ ก ารน าเสนอผลงานวิ จั ยภาคบรรยาย และคณะกรรมการประจ า
นิทรรศการการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
๓) จัดทาป้ายชื่อทีมงาน และป้ายจับเวลาสาหรับควบคุมเวลาในการวิพากษ์บทความ
๔) ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและการเงิน เพื่อแจกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของผู้
นาเสนอผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ
๕) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดจัดประชุม
๖) จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ห้องประชุม
๗) ประสานรถ รับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประสานกับคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
๘) ประสานการจองที่พักสาหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม
๙) ประสานและจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับสาหรับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
๑๑.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
รองประธานกรรมการ
๑๑.๔ นางนุชจรี นวลจันทร์
กรรมการ
๑๑.๕ นางสาวนุชรี ธิจินะ
กรรมการ
๑๑.๖ นางสาวเอมวิกา ยะสืบ
กรรมการ
๑๑.๗ นางสาวกนกพร หมอกใหม่
กรรมการ
๑๑.๘ นางสาวนริศรา เทพศิริ
กรรมการ
๑๑.๙ นางสาวปาริชาติ ชัยยะ
กรรมการ
๑๑.๑๐ นายจารุพงษ์ ค้าจุน
กรรมการ
๑๑.๑๑ นางสาวอชิรญาณ์ รัตนชัย
กรรมการ
๑๑.๑๒ นางสาวชญาภา เปลี่ยนพานิช
กรรมการ
๑๑.๑๓ นายกฤตนัย อินนันชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานให้การต้อนรับประธาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ประกอบด้วย
๑๒.๑ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๑๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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๑๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
กรรมการ
๑๒.๔ อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคา
กรรมการ
๑๒.๕ อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล
กรรมการ
๑๒.๖ อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร
กรรมการ
๑๒.๗ นายภาสกร สีเหลือง
กรรมการ
๑๒.๘ นายศรายุทธ แรกข้าว
กรรมการ
๑๒.๙ นายเครือณรงค์ หน่อคา
กรรมการ
๑๒.๑๐ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี กรรมการ
๑๒.๑๑ นายนเรศ บัวลอย
กรรมการ
๑๒.๑๒ นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
กรรมการ
๑๒.๑๓ นายจุลทรรศน์ เยาวสกุลมาศ
กรรมการ
๑๒.๑๔ นางสาวศศธร เครือนันตา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๕ นางสาวหอมนวล ศรีริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒) ถ่ายทอดเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์
๓) เชิญสื่อมวลชนเพื่อร่วมพิธีเปิดและทาข่าว
๔) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวันจัดการประชุมฯ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
ตลอดงานการประชุมฯ
๕) อานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสี ยง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์พิเศษและผู้นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑๓.๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๒ อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
๑๓.๓ อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ
๑๓.๔ อาจารย์จิระประภา คาราช
๑๓.๕ นายภาสกร สีเหลือง
๑๓.๖ นางสาวภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
๑๓.๗ นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ
๑๓.๘ นายปริญญา ปันสิน
๑๓.๙ นายสมานมิตร เมฆโปธิ
๑๓.๑๐ นายปฏิญญา อินทราวุธ
๑๓.๑๑ นายจาเนียร หัตถา
๑๓.๑๒ นายรวีพันธ์ หน่องาม
๑๓.๑๓ นางสาวนิศารัตน์ วัจนสุนทร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๓.๑๔ นางสาวปรียสุพัศ ตายัน
กรรมการ
๑๓.๑๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี
กรรมการ
๑๓.๑๖ ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการประชุมฯ
๒) จั ด ท า ชื่ อ ผู้ ใ ช้ และรหั ส ผ่ า น ในการใช้ ร ะบบอิ นเตอร์ เ น็ ต ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ใช้ชั่วคราวตลอดการประชุมฯ
๓) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับการบรรยายพิเศษ และห้องวิพากษ์บทความ
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๑๔.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๑๔.๓ นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
กรรมการ
๑๔.๔ นายพัฒนศักดิ์ ไชยยาสืบ
กรรมการ
๑๔.๕ นายผลิตเดช แก้วบุญเรือง
กรรมการ
๑๔.๖ นายสุทธิพงษ์ พุธมา
กรรมการ
๑๔.๗ นายณัฐพล ทิไชยวงค์
กรรมการ
๑๔.๘ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน
กรรมการ
๑๔.๙ เจ้าหน้าที่งานสนามทุกคน
กรรมการ
๑๔.๑๐ นางศรีสุนันท์ ยี่ดวง
กรรมการ
๑๔.๑๑ นางสาวลินลดา พืชพัน
กรรมการ
๑๔.๑๒ ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) อานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ
วิทยากร และผู้นาเสนอผลงานวิจัย
๒) จัดเตรี ยม ทาความสะอาด และตกแต่งสถานที่ใ นการจัดการประชุม ประชุม สัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปาง
วิจัย ครั้งที่ ๔ เพื่อให้เกิดความสวยงามและอานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
๓) ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๔) ดูแลความสะอาดของห้องประชุม ห้องน้า และสถานที่บริเวณงาน
๕) ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานที่จัดงานและผู้ร่วมงาน
๖) จัดการจราจรและบริเวณจอดรถ
๗) ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย
๑๕.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
๑๕.๒ นายสงวน หมื่นแสงคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๕.๓ นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้
กรรมการ
๑๕.๔ นายอนุดิษฐ์ ปลอกปลูก
กรรมการ
๑๕.๕ นายปฐม บุญยรักษ์
กรรมการ
๑๕.๖ นายปรีชา ตาเมืองปลูก
กรรมการ
๑๕.๗ นายบุญยิ่ง พลไตร
กรรมการ
๑๕.๘ นายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล
กรรมการ
๑๕.๙ นายอรรณพ คาวัง
กรรมการ
๑๕.๑๐ นายสายันต์ ก๋าทอง
กรรมการ
๑๕.๑๑ นายสมาน ขนม
กรรมการ
๑๕.๑๒ นายสมพงศ์ จันทร์ต๊ะวงค์
กรรมการ
๑๕.๑๓ นายชนะนันท์ จันทร์มี
กรรมการ
๑๕.๑๔ นายบุญหลง ฝั้นคาอ้าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมรถให้พร้อมใช้งานสาหรับรับ – ส่งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมตลอด
การจัดประชุม
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน ประกอบด้วย
๑๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา
๑๖.๒ นายวรากร เนือยทอง
๑๖.๓ นางสาวสมพร ตะนะวงค์
๑๖.๔ นางสาวศิริขวัญ วาวแวว
๑๖.๕ นางศิริมา แย้มชู
๑๖.๖ นางอรพิน ยาวิลัย
๑๖.๗ นางสาวจีรวรรณ เกตุแก้ว
๑๖.๘ นางสาวอรพรรณ เสริมกลิน่
๑๖.๙ นางสาววรรณนิกา ข่ายสุวรรณ
๑๖.๑๐ นางสาวศิวพร ใจหงอก
๑๖.๑๑ นางสาวธิดาพร วงศ์กันทะ
๑๖.๑๒ นางสาวทัศนีย์ เสียงดัง
๑๖.๑๓ นางมนฤดี มาปลูก
๑๖.๑๔ นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง
๑๖.๑๕ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
๑๖.๑๖ นางสาวกฤติมา สมุทรจักร
๑๖.๑๗ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๑๖.๑๘ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
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มีหน้าที่ ๑) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จัดจ้าง ยืมเงินทดรองจ่าย เตรียมเอกสารและดาเนินการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย และจัดส่งให้เมื่อ
กระบวนการพิจารณาสิ้นสุด
๓) ออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
๑๗.๒ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
๑๗.๓ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๑๗.๔ นางกัลยา เขื่อนแก้ว
๑๗.๕ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
๑๗.๖ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
๑๗.๗ นางสาวศิริพร ควรคิด
๑๗.๘ นางสาวอาพร แก้วหนองยาง
๑๗.๙ นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
๑๗.๑๐ นางสาวสุภัค โนกุล
๑๗.๑๑ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
มีหน้าที่ ๑) จัดทาแบบประเมินผล
๒) แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินผล
๓) ประมวลผลการประเมิน
๔) สรุปผลและรายงานผลการประเมิน
๑๘. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย
๑๘.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
๑๘.๒ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
๑๘.๓ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
๑๘.๔ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
๑๘.๕ นายจตุพร จันทรมา
๑๘.๖ นายลิขิต ศิริ
๑๘.๗ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
๑๘.๘ นางสาวชญาภา เปลีย่ นพานิช
๑๘.๙ นางสาวอชิรญาณ์ รัตนชัย
๑๘.๑๐ นายกฤตนัย อินนันชัย
๑๘.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
๑๘.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๖-๘๘๕๕ ประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๖๘๙๗-๗๖๒๔ รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๓๒๐๑-๙๑๑๒ รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๙๕๖๗-๓๓๙๔ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๕๘๖๕-๑๗๘๐ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๗๙๒๔-๑๘๘๖ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๕๖๙๑-๙๓๓๓ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๔-๕๖๖๗ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๓๔๗๗-๘๑๑๑ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๗๗๒๕-๖๑๐๓ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๑๐๖๙-๑๙๙๘ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๗๙๕๙-๘๑๐๓ กรรมการและเลขานุการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๘.๑๓ นางสาวบงกช สมรอบรู้
เบอร์โทร ๐๘-๑๗๐๖-๔๐๔๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิและวิพากษ์
๒) ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ
๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์
๔) ศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง

ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการนาเสนอบทความวิจยั ในเอกสารเล่มนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ
การนาบทความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความไปเผยแพร่ ให้อ้างอิงที่มาเกี่ยวกับผู้เขียนบทความและเจ้าของสิ่งตีพิมพ์

