
 



ศิลปากรวิจยั คร้ังที่ 1                                  การประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกยีรติ       
                                เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

“เฉลิมพระชนม ๘๐ พรรษา ศิลปากรวิจัย พัฒนาไทยใหยั่งยืน” 
 
คํานํา 
 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายบริหารการวิจัยภาค
กลางตอนลาง จัดโครงการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1 ภายใต
หัวขอ “เฉลิมพระชนม 80 พรรษา ศิลปากรวิจัย พัฒนาไทยใหยั่งยืน”  เพื่อรวมงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการ ซึ่งจะกอใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึง
ความสําคัญของการทํางานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

 

เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการฉบับนี้ ประกอบดวยผลงานวิจัยที่ไดนําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 
2550 ณ หองประชุมอาคารศิลป พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  ผลงาน
ที่นําเสนอแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต กลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต  และกลุมเครือขาย
บริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง  ซึ่งการเสนอผลงานมีทั้งในภาคบรรยายและโปสเตอร  

 

คณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมฯ ขอขอบพระคุณผูนําเสนอผลงานวิชาการทุกทาน 
และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานโปสเตอรทุกทาน ที่ไดใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงาน 
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม หวังวาผลงานเหลานี้จะเปนประโยชนตอวงวิชาการตอไป 

 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่1 

22 พฤศจิกายน 2550 
 
 



คํากลาวรายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 1 
โดย 

รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
เรียน    ทานนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ทานวิทยากร  ผูบริหาร  แขกผูมีเกียรติ 

และผูเขารวมการประชุมทุกทาน  
 

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายบริหารการวิจัยภาค
กลางตอนลาง    จัดโครงการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1 ภายใต
หัวขอ “เฉลิมพระชนม 80 พรรษา ศิลปากรวิจัย พัฒนาไทยใหยั่งยืน”  ในวันพฤหัสบดี ที่  22 
พฤศจิกายน  2550  ณ หองประชุมอาคารศิลป พีระศรี 3  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่งจะกอใหเกิด
การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัย
มากยิ่งขึ้น  ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 
ประมาณ 300 คน 
  

การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. การบรรยายพิเศษ 2 หัวขอเร่ือง คือ “1+1+1 อัตลักษณศิลปากรวิจัย”  และหัวขอ 
“กรุงเทพและปริมณฑล : พื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมงานวิจัยทางศิลปะและศิลปประยุกต”  

2. การนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) มีจํานวน 71 เร่ือง 
โดยจัดนําเสนอแยกเปน 8 หอง 

3. การนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร (Poster Presentation) มีจํานวน 74 เร่ือง 
 

ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก   
• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต   
• กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
• กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต  และ 

• กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง 

 



4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และผลผลิตจากงานวิจัยของคณะวิชาและ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. การมอบรางวัลสําหรับกิจกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 

• รางวัลการประกวดคําขวัญและสัญลักษณสําหรับการจัดประชุม 

• รางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 
 

การจัดประชุมทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยภายใตชื่อ “ศิลปากรวิจัย”  คร้ังที่ 1 จะ
เกิดขึ้นไมไดหากไมไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากผูเสนอผลงานวิชาการ   ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร   และคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานโปสเตอร 
ที่ไดใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงาน รวมทั้งหนวยงานที่อภินันทนาการผลิตภัณฑสําหรับใชประโยชนใน
การดําเนินงาน  ผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  และคณะกรรมการดําเนินงานประชุมทุกทานที่มีสวน
ชวยในการดําเนินการจัดประชุมคร้ังนี้  ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกทาน และทุกหนวยงานมา ณ 
โอกาสนี้ 

 

บัดนี้  ไดเวลาอันเปนมงคลแลว ดิฉันใครขอเรียนเชิญทานนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
กลาวเปดการประชุมทางวิชาการ   และขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในครั้งนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คํากลาวเปด  การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 1 
โดย 

นายชุมพล  ศิลปอาชา 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ทานประธานคณะกรรมการจัดการประชุม วิทยากร ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ และผูเขารวมการประชุม
ทุกทาน  
 

ตามที่ไดทราบเจตนารมณของการจัดประชุมทางวิชาการในวันนี้   ถือวาเปนเรื่องที่นาปติยิ่ง
นักที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลางไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
รวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550   และนายินดีอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของนักวิชาการทุกทาน 

 

โดยการจัดเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนในการประชุมนี้  ซึ่งผลงานวิจัย
ของทุกทานนอกจากจะเอื้ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการเรียนการสอนของ
คณาจารย นักศึกษา และผูสนใจแลว ยังเปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป รวมทั้งเปนแรงบันดาลใจ
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมรวมกันตอไปในอนาคตอีกดวย 

   

ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง ขอตอนรับ
ทานวิทยากร ผูเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ แขกผูมีเกียรติ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน  
ในการเขารวมการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1 ภายใตหัวขอ 
“เฉลิมพระชนม 80 พรรษา ศิลปากรวิจัย พัฒนาไทยใหยั่งยืน”  

 

บัดนี้   ไดเวลาอันสมควรแลว    กระผมขอเปดการประชุมทางวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย 
“ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1  ภายใตหัวขอ  “เฉลิมพระชนม 80 พรรษา ศิลปากรวิจัย พัฒนาไทยใหยั่งยืน”  
และขออวยพรใหการประชุมคร้ังนี้  บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกประการ 

 
 
 
 
 



คํากลาวปด  การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 1 
โดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร 

 
ทานประธานคณะกรรมการจัดการประชุม วิทยากร ผูบริหาร แขกผูมีเกียรติ และผูเขารวมการประชุม
ทุกทาน  

ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่มาเปนประธานในการปดการประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1  ภายใตหัวขอ  “เฉลิมพระชนม 80 พรรษา ศิลปากรวิจัย พัฒนาไทย
ใหยั่งยืน”  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลาง
ตอนลางรวมเปนเจาภาพจัดขึ้นในครั้งนี้ 

 
บัดนี้ การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1 ไดดําเนินการสําเร็จ

ลุลวงดวยดีในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง ผม
ขอขอบคุณทานวิทยากร ผูเขารวมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ผูเขารวมการประชุม ผูเขาชม
นิทรรศการ และผูที่ไดแสดงความคิดเห็นรวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการสรางสรรคงานวิจัย
ตอไป 

 
ในโอกาสนี้ผมขออวยพรใหผูเขารวมประชุมจากทุกหนวยงาน ตลอดจนทานผูมีเกียรติทุกทาน 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศิลปากรวิจยั คร้ังที่ 1                                  การประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกยีรติ       
                                เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

“เฉลิมพระชนม ๘๐ พรรษา ศิลปากรวิจัย พัฒนาไทยใหยั่งยืน” 
 
สารบัญ 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั “ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 1”  
กําหนดการ การประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยั “ศิลปากรวจิัยครั้งที ่1” 

Oral Presentation Schedule 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 
 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรชีวภาพ (หองที่ 1) 

11.00-11.20 O1-01 การใชยาสตรีแผนโบราณในบุคลากรหญิง ผกามาศ ไมตรีมิตร 3             
  ที่ทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร    

11.20-11.40 O1-02 ความปลอดภัยของสารอาหารที่จําหนาย เฉลิม เนติธรรมรัตน 7  
  ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

11.40-12.00 O1-03 การศึกษาคุณภาพบริการแผนกผูปวยนอก บุรินทร ต.ศรีวงศ 11 
  โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  
  สาขาพรอมมิตร 

13.00-13.20 O1-04 การทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสของ กัณฑรีย ศรีพงศพันธุ 17 
  สารสกัดหยาบจากเมล็ดมันแกวตอหนอน  
  และพัฒนาการของหนอนแมลงวันบาน 

13.20-13.40 O1-05 ตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคารเรียที่พบ ดวงเดือน ไกรลาศ 22 
  จากหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ในจังหวัด 
  กาญจนบุรี ประเทศไทย 

13.40-14.00 O1-06 การเตรียมและประเมินรูปแบบยาชนิดยึดติด นาตยา ถีระวงษ 26 
  เนื้อเยื่อโดยใชเพคตินนําสงยาคารเบนอกโซโลน 
  โซเดียมสําหรับรักษาแผลในชองปาก 
 
 



 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร (หองที่ 1) 

14.00-14.20 O2-01 การเกิดเชลแล็กพอลีคารบอกซีเลทเอสเทอร ดนุช ปญจพรผล 32 
  ผานปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง 

14.20-14.40 O2-02 การศึกษาปริมาณความตองการน้ําของพืช  : นิพนธ จีนขาวขํา 38 
  กรณีศึกษาศูนยภูฟาพัฒนา ตําบลภูฟา 
  อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

14.40-15.00  O2-03 การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ ชาญชัย พัสระ 43 
  ประเมนิความเหมาะสมของการใชประโยชน 
  ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่สูง :  กรณีศึกษา  
  ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

15.00-15.20 O2-04 โครงการสรางขีดความสามารถดานการบริหาร สุเมธ ทานเจริญ 52 
  จัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
  ของชุมชนในถิ่นทุรกันดาร : กรณีศึกษาพื้นที่ 
  อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  จังหวัดนาน 

 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร (หองที่ 2) 

11.00-11.20 O2-05 กลไกการลดปริมาณน้ํามันดูดซับของ ดารณี คลายเครือ 58 
  ผลิตภัณฑอาหารหลังการทอด 

11.20.-11.40 O2-06 ผลของวิธีการสกัดเซลลูโลสจากเปลือก นิติพร จํารัศจําเริญดี 65 
  ขาวโพดตอคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ 
  ของเซลลูโลส 

11.40-12.00 O2-07 ผลของการใชสารกันหืนรวมกับสารเสริมฤทธิ์ อัญชลี เรืองเดช 71 
  ตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในเมล็ดงาคั่ว 

13.00-13.20 O2-08 การผลิตเบตา-กาแลคโตซเิดส จากเชื้อ วิษณุ ศรีลา 77 
  แบคทีเรีย W3402 

13.20-13.40 O2-09 ผลของเนื้อตาลผงในอาหารไกไขตอสมรรถภาพ มนัญญา ปริยวิชญภักดี 81 
  การผลิตและคุณภาพไข 

13.40-14.00 O2-10 แนวทางในการนําปอแกวไทยมาใชเปนพืช ศรัณยพงศ ทองเรือง 88 
  อาหารสัตว 

14.00-14.20 O2-11 การชักนําใหเกิดแคลลัสของสบูดํา วีรวรรณ ภมร 93 
  (Jatropha curcas L.) ในสภาพปลอดเชื้อ 



14.20-14.40 O2-12 มอรแดนทจากเมล็ดพืชสําหรับการยอมสี ปาเจรา พัฒนถาบุตร 99 
  ธรรมชาติ 

14.40-15.00 O2-13 การพัฒนารูปแบบการจัดการบํารุงรักษา ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ 108 
  เครื่องปรับอากาศสําหรับองคกรขนาดกลาง 

 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร (หองที่ 3) 

11.00-11.20 O2-14 การศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย ประสาน ปานแกว 120 
  สําหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
  ประชาชนลาวจากขอมูลภาพถายดาวเทียม 

11.20-11.40 O2-15 การพัฒนาแบบจําลองสําหรบัคํานวณ diffuse รุงรัตน วัดตาล 127 
  solar  illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง 

11.40-12.00 O2-16 การพัฒนาแบบจําลองความเขมแสงสวาง ธารา สีสะอาด 133 
  จากสวนตางๆ ของทองฟา โดยใชดัชนีเมฆ 
  จากขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อจําแนก 
  สภาพทองฟา 

13.00-13.20 O2-17 การจับคูที่เหมาะสมที่สุดแบบหมูที่มีระดับ นันทนภัส โตอดิเทพย 138 
  ความสําคัญ 

13.20-13.40 O2-18 การประยุกตทางคณิตศาสตรและระบบ ภูชติ ภูชํานิ 143 
  ฝงตัว กรณีศึกษาเครื่องสงลูกเทนนิส 

13.40-14.00 O2-19 ความไมสอดคลองกับปรากฏการณ ธรณิศ นาวารัตน 147 
  ล่ืนไถลของมูนี่ 

14.00-14.20 O2-20 ผลของระดับการใสยิปซ่ัมตอผลผลิตและ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ 154 
  องคประกอบทางเคมีของหญาแพงโกลา 

14.20-14.40 O2-21 แผนวัสดุโพลีเอทธิลีนความหนาแนนสูง ประชุม คําพุฒ 160 
  ผสมขุยมะพราว 

14.40-15.00 O2-22 การหาประสิทธิภาพการเติมอากาศแบบ นนัทนากร จริยานุกูล 167 
  หัวฟูที่ทํามาจากเซรามิก 

15.20-15.40 O2-23 การศึกษากระบวนการฉีดเปาแบบดึงยืด นิรภัฏ หวยเรไร 172 
  ดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตและการทดลอง 

15.40-16.00 O2-24 การศึกษาการใชประโยชนจากเถาลอย สมพร ธเนศวาณิชย 177 
  สําหรับผลิตคอนกรีตมวลเบา 

 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ (หองที่ 4) 

11.00-11.20 O3-01 ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 182 
  ของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอใน 
  นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

11.20-11.40 O3-02 รายงานการสังเคราะหผลการวิจัยใน กฤษดา กรุดทอง 188 
  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู  
  เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณี 
  ศึกษากลุมภูมิภาคกรุงเทพมหานคร 

11.40-12.00 O3-03 การสรางโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องโภชนาการ สมสวย พรมหนู 197 
  และสุขาภิบาลอาหารที่มีผลตอพฤติกรรม 
  การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถม 
  ศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหาฯ 

13.00-13.20 O3-04 การใชแนวทางการเรียนรูแบบสรางสรรค ทศพร ทองเที่ยง 204 
  ดวยปญญาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  ดวยโครงงานวิทยาศาสตรของครูใหสอดคลอง 
  กับบริบทของพื้นที่ 

13.20-13.40 O3-05 การศึกษาการเรียนรูและแนวทางการพัฒนา มาเรียม นิลพันธุ 210 
  การเรียนรูในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

13.40-14.00 O3-06 การสํารวจการรูจักวิทยาลัยนวัตกรรมอุดม ชนละนิจ ขันธพัฒน 214 
  ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

14.00-14.20 O3-07 ความสามารถและความสนใจในการอาน เตือนใจ ปนเกิด 223 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียน 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก 

 สาขาภาษาและวรรณกรรม (หองที่ 5) 

11.00-11.20 O3-08 วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไทย กัญญรัตน เวชชศาสตร 235 

11.20-11.40 O3-09 กลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชายใน  อรจิรา อัจฉริยไพบูลย 243 
  ผูชนะสิบทิศ  

11.40-12.00 O3-10 เรื่องส้ันแนวเสียดสี : การศึกษาเชิงทฤษฎี นัทธนัย ประสานนาม 251 

 



13.00-13.20 O3-11 การวิเคราะหหนังสือไวยากรณไทยสมัยกอน วีรฉัตร วรรณดี 259 
  การเผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตร 
  ในประเทศไทย 

13.20-13.40  O3-12 การสรางคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ วิศปตย ชัยชวย 268 
  ไทยสมัยอยุธยา 

13.40-14.00  O3-13 วรรณกรรมบทฝกอาน : การศึกษาในฐานะ โอฬาร รัตนภักดี 277 
  แบบเรียนภาษาไทย 

14.00-14.20 O3-14 การเชื่อมโยงความในหองสนทนาไทย ศิริพร ปญญาเมธีกุล 286 

14.40-15.00 O3-15 กลวิธีการใชถอยคําส่ืออารมณขันใน พิชณี โสตถิโยธิน 298 
  บทสนทนาภาพยนตรไทยแนวตลก :  
  กรณีศึกษาเรื่อง หลวงพี่เทง 

15.00-15.20 O3-16 การวิเคราะหภาษาไทยถิ่นใตที่ปรากฏใน นพพร ดานสกุล 307 
  วรรณกรรมเพลงลูกทุงของจูเล่ียม กิ่งทอง 

15.20-15.40 O3-17 ภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ ตําบล สุชาดา วัฒนะ 316 
  ลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด 
  บุรีรัมย 

15.40-16.00 O3-18 การศึกษาทัศนศึกษาทางภาษาที่มีตอผูพูด ธีระ รุงธีระ 323 
  ภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศส 

 สาขาสังคม-มานุษยวิทยา (หองที่ 6) 

11.00-11.20 O3-19 เครือญาติขามพรมแดนรัฐชาติของกลุม พนัส ดอกบัว 232 
  ชาติพันธุบรู บานทาลง อําเภอโขงเจียม  
  จังหวัดอุบลราชธานี 

11.20-11.40 O3-20 ตลาดพระเครื่องจังหวัดนครปฐม วุฒิชัย อารักษโพชฌงค 341 

11.40-12.00 O3-21 ภาพยนตรไทยกับบริบททางสังคม สมชาย ศรรัีกษ 349 
  พ.ศ. 2510-2525 

13.00-13.20 O3-22 Report on a Preliminary Study on พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล 356 
  the Social and Economic History of 
  Vietnam During the Nguyễn Period :  
  1802-1883 

 

 



13.20-13.40 O3-23 ความทุมเทตอองคการและความตั้งใจที่จะ ปริญญา ทอสูงเนิน 371 
  อยูกับองคการของพนักงานในอุตสาหกรรม 
  การผลิตจังหวัดนครราชสีมา 

13.40-14.00 O3-24 การจัดระดับความเสี่ยงทางธุรกิจของกลุม อาณัติ วัฒนสังสุทธิ์ 380 
  โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูปที่มีเงิน 
  ลงทุนจดทะเบียนมากกวา 20 ลานบาท ใน 
  เขตจังหวัดนครปฐม 

14.00-14.20 O2-25 การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของ อภิเศก ปนสุวรรณ 389 
  ประเทศไทย 

14.40-15.00 O2-26 การพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชน เอมอร อังสุรัตน 399 
  จรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

15.00-15.20 O2-27 การวิเคราะหองคประกอบหลัก ขอมูลความ ประสพชัย พสุนนท 408 
  ม่ันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยใน 
  ประเทศไทย 

15.20-15.40 O2-28 การวิเคราะหองคความรูวิทยาศาสตรใน วีระพงศ แสง-ชูโต 417 
  เครื่องหีบออยพื้นบาน 

กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยกุต 
  งานวิจัยทางศลิปะและศิลปประยุกต (หองที่ 6) 

13.50-14.10 O4-01 การใชตัวอักษรไทยในการออกแบบโปสเตอร เรืองรอง จรูญพงษศักดิ์ 423 
  เพื่อส่ือสารบุคลิกภาพจําเพาะสําหรับ 
  ภาพยนตรไทย 

14.10-14.30 O4-02 จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพล อิสรา อุปถัมภ 435 
  นิกายาราม : มุมมองใหมเกี่ยวกับการปฏิเสธ 
  อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยในพุทธประวัติสมัยพระบาท 
  สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

14.30-14.50 O4-03 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเกาวัด สิโรฒม ภินันทรัชตธร 442 
  บางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

14.50-15.10 O4-04 ดนตรีพิธีกรรมของชาวผูไทในตําบลโนนยาง สัญชัย ดวงบุง 450 
  อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

15.10-15.30 O4-05 บทเพลงสําหรับคลาริเน็ทแตงโดย ยศ วณีสอน 464 
  นักประพันธเพลงชาวไทย 



15.30-15.50 O4-06 Interculturality in Thai Contemporary อโณทัย นิติพน 473 
  music 

กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง  
  งานวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยีมะพราว (หองที่ 8) 

13.00-13.20 O5-01 การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ นฤมล จียโชค 482 
  ที่ผลิตโดยกลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย 

  งานวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม (หองที่ 8) 

13.20-13.40 O5-02 อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธที่มีผลตอการ กฤษณะ เรืองฤทธิ์ 487 
  ฟกออกของแตนเบียน Asecodes hispinarum  
  จากมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราว 
 (Brontispa longissima Gestro) 

13.40-14.00 O5-03 เทคโนโลยีการผลิตปุยหมกัที่เหมาะสม วาสนา มานิช 493 
  กับชุมชนหุบมะกล่ํา อําเภอโพธาราม  
  จังหวัดราชบุรี 

14.00-14.20 O5-04 การทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวม พิเชษฐ ศรีบุญยงค 498 
  ในอาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราวเปน 
  องคประกอบ 

  งานวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยีอาหาร (หองที่ 8) 

14.20-14.40 O5-05 เทคโนโลยีการผลิตกลวยตากดวยเครื่อง บุศรากรณ มหาโยธี 503 
  อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาส 
  และการเพิ่มมูลคาใหแกกลวยตากตกเกรด 

14.40-15.00 O5-06 การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ิน อรุณศรี ลีจีรจําเนียร 512 
  ในกลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน 
  แสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 

  งานวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยีการทองเที่ยว (หองที่ 8) 

15.00-15.20 O5-07 แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนใน จิตศักดิ์ พุฒจร 526 
  เขตภาคกลางตอนลาง 
  
 
 
 



Poster Presentations 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 
 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรชีวภาพ  

P1-01  การวิเคราะหเด็กซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลน ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์ 539 
  ในยาแผนโบราณดวยรงคเลขผิวบาง โดยใช 
  วัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสม 

P1-02  การทําไวรัสไขหวัดนกเชื้อตายใหบริสุทธิ์  วิโรจน กนกศิลปธรรม 546 
  โดยวิธี FPLC 

P1-03  การเฝาระวังไวรัสไขหวัดนกในเปดไลทุง ในอําเภอ วิโรจน กนกศิลปธรรม 551 
  บางเลน จังหวัดนครปฐม และการเปรียบเทียบ 
  ความไวระหวางเทคนิค Hemagglutination และ  
  Immunochromatography  

P1-04  การพัฒนาครีม mineral pitch ธวัชชัย  แพชมัด 557 

P1-05  การศึกษาคุณสมบัติชวยใหเกิดตะกอนเบาและ สุชาดา พิริยะประสาธน 563 
  ชวยแขวนตะกอนของเพคตินที่สกัดจากเปลือก 
  ผลสมโอในยาน้ําแขวนตะกอนอินโดเมธาซิน 

P1-06  การหาปริมาณยาวัลโปรอิกแอซิดและยาโซเดียม ธวัชชัย  แพชมัด 567 
  วัลโปเอตดวยโครมาโตกราฟของเหลว 
  ประสิทธิภาพสูง  

P1-07  ความเขากันไดระหวางยาวัลโปรอิกแอซิดและ ธวัชชยั  แพชมัด 573 
  สารชวยทางเภสัชกรรมบางชนิด 

P1-08  ความคงตัวของสารละลายเฟอรัสซัลเฟตและ ธวัชชัย  แพชมัด 579 
  โพสแตสเซียมเฟอริไซยาไนดที่ใชเปนน้ํายา 
  ทดสอบปริมาณสารเคอรคูมินอยด   

P1-09  ปริมาณโพลิฟนอลทั้งหมดของยางที่ไหลซึม ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์ 586 
  ออกมาและน้ําคั้นจากดอกกลวย   

P1-10  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสืบคนขอมูล สินธพ  โฉมยา 593 
  สมุนไพรไทยบนอินเตอรเน็ต 

 

 

 



P1-11  ผลของสารสกัดจากดอกพิกุลดิบ รกมะดัน  ธวัชชัย  แพชมัด 598 
  เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือก 
  มะกอกสวน ตอการงอกและเจริญเติบโตของ 
  ตนกลาผักกาดหอม  

P1-12  ผลของสารสกัดจากดอกไมบางชนิดตอการงอก ธวัชชัย  แพชมัด 605 
  และเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม 

P1-13  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและความเปนพิษตอ ชวลิต  สิทธิสมบัติ 612 
  ไรทะเลของสารสกัดเปลือกผลมังคุด 

P1-14  ฤทธิ์ตานเอนไซม ไทโรซิเนส จากแกนขนุน สินธพ  โฉมยา 616 
  และปวกหาด 

P1-15  สมุนไพรพื้นบานของชนเผากระหราง บานโปงลึก  เลอศักดิ์ ประจวบอารีย 620 
  อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี 

P1-16  Pleomorphism ของไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ  วิโรจน กนกศิลปธรรม 625 
  A/field duck/Nakhon Pathom/Thailand/ 
  SU04501-4 จากเปดไลทุง   

 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร 

P2-01  การเกิดยอดจากชิ้นสวนใบของสบูดํา  โชคพิศิษฐ เทพสิทธา 630 
  (Jatropha curcas L.) โดยผานการชักนําใหเกิด  
  แคลลัส 

P2-02  การเจริญเติบโตของผลมะกอกน้ําพันธุแกมแหมม กวิศร วานิชกุล 635 

P2-03  การใชกรดอินทรียทดแทนโซเดียมเมตาไบซัลไฟต อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร 639 
  ในการฟอกขาวเสนกวยเตี๋ยวที่ทําจากขาว 

P2-04  การชักนําใหเกิดรากจากชิ้นสวนยอดของสบูดํา โชคพิศิษฐ เทพสิทธา 646 
   (Jatropha curcas L.) ในหลอดทดลอง 

P2-05  การดัดโคงและความทนทานตอแรงกระแทก ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ 652 
  ของแผนไมพลาสติกลามิเนท 

P2-06  การปนเปอนซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวและ จรูญ ศรีออนเลิศ 658 
  ผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากตลาดนัดในแหลง 
  ทองเที่ยวหัวหิน – ชะอํา 

P2-07  การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมโดย อาชาไนย  บัวศรี 662 
  กระบวนการที่ใชตัวเรงปฏิกริิยาขั้นตอนเดียว 



P2-08  การศึกษาโครงสรางสัณฐานที่เกิดขึ้นในฟลม ณัฐวุฒิ ชัยยุตต 667 
  พอลิเอทิลีนที่ผานการขึ้นรูปดวยขบวนการเปา 

P2-09  การศึกษาการสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติ สุนิสา อัคคะรัสมิโย 672 
  ชูลเซอีนโดยใชปฏิกิริยา E-selective จูเลีย- 
  โคเซียนสกีและชารปเลส อะซิมเมตริกไดไฮดรอก 
  ซิเลชัน 

P2-10  การสังเคราะหระบบอินโดโลควิโนลิซิโนนดวย นวลพรรณ ไพบูลยศรีนครา 676 
  ปฏิกิริยาการปดวงของ  N-เอซิลอิมิเนียมไอออน 

P2-11  ความผันแปรของบอนสี [Caladium bicolor   อุษณิษา  สมคะเน 680 
  (Ait.) Vent.] สายพันธุอาจารยปราโมทยจากการ 
  ขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

P2-12  ชีววิทยาของดอกมะกอกน้ําพันธุแกมแหมม กวิศร วานิชกุล 686 

P2-13  ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบกะเพราตอ กฤษณะ เรืองฤทธิ์ 690 
  อัตราการตายในลูกน้ํายุง 

P2-14  ผลของการใชกระถินสดรวมกับหญากินนี พรพรรณ  แสนภูมิ 695 
  สีมวงตอปริมาณการกินได ผลผลิตและ 
  องคประกอบทางเคมีของน้ํานมแพะ 

P2-15  ผลของสภาวะในการเลี้ยงเชื้อตอการเจริญ จุมพล ศรีปติวิทยานันท 700 
  และการผลิต 5- Aminolevulinic acid ของ  
  Paracoccus denitrificans P16 

P2-16  ผลของพรีไบโอติกของสารสกัดจากพืชตอ สุรวัฒน ชลอสันติสกุล 704 
  ประสิทธิภาพการยับยั้งของโปรไบไอติก แลคโต 
  บาซิลลัส เฟอรเมนตั้มและแลคโตบาซิลลัส  
  แอซิโดฟลัส ตอ อี. โคไลและซัลโมเนลลา  
  ไทปฟมูเรี่ยม 

P2-17  ลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรีย จารุณี เกษรพิกุล 708 
  ที่สรางกรดแลคติกที่แยกไดจากอุจจาระไกพื้นเมือง 
  ของไทยสําหรับใชเปนโปรไบโอติก 

P2-18  อิทธิพลของไคโตซานตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ พฤฒิยา  นิลประพฤกษ 713 
  ไขมัน และโคเลสเตอรอลในเนื้อไก 

 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

P3-01  เจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนน ไพรัช  วงศศรีตระกูล 718 
  ผูเรียนเปนสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ตอนปลาย แผนการเรียนสายภาษาและสาย 
  ศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยกุต 

P4-01  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรี  ปยพันธ  แสนทวีสุข 727 
  ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

P4-02  จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคต สุพิชฌาย แสงสุขเอี่ยม 737 
  พุทธเจา ๑๐ พระองค 

กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง 

P5-01 การทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวมใน พิเชษฐ   ศรีบุญยงค 747 
  อาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราวเปนองคประกอบ 

P5-02 การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ นฤมล จียโชค 752 
 ผลิตโดยกลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย  

P5-03 การศึกษาการใชเสนใยมะพราวเปนตัวเติม จันทรฉาย ทองปน 757 
 ในการผลิตคอนกรีตมวลเบา 

P5-04 การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินใน อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร 762 
 กลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน 
 แสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 

P5-05 การใชประโยชนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ พรทิพย เฟองวรวงศ 776 
 แปรรูปมะพราวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

P5-06 เทคโนโลยีการผลิตปุยหมักที่เหมาะสมกับชุมชน วาสนา  มานิช 783 
 หุบมะกล่ํา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

P5-07 แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเขต จิตศักดิ์ พุฒจร 788 
 ภาคกลางตอนลาง 

P5-08 อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธที่มีตอการฟกออก กฤษณะ เรืองฤทธิ์ 798  
 ของแตนเบียน Asecodes hispinarum  
 จากมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราว  
 (Brontispa longissima Gestro) 



โครงการประชุมทางวิชาการ 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

 5 ธันวาคม 2550 
หัวขอ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 1 

 
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการประชมุทางวชิาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
  พระชนมพรรษา  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  หวัขอ การประชุมวิชาการ 
  และเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจยั” คร้ังที่ 1 
 

2.  หนวยงานที่รับผิดชอบ   สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัศิลปากร  
          รวมกับ เครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง  
 
3.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดรวมกับเครือขายบริหารการวิจัย
ภาคกลางตอนลาง จัดโครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ในหัวขอ “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
“ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1” ข้ึน เพื่อรวมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่งจะกอใหเกิด
การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัย
มากยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดสรางและระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากรและอื่น ๆ จน
สามารถสรางความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเพื่อรับใชสังคมและประเทศชาติทั้งในดานการ
วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน และเพื่อสรางองคความรูใหมที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการ
เผยแพรผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศมาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมาย กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของมหาวทิยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด 

 การจัดโครงการดังกลาว นอกจากเปนการเผยแพรผลงานวิจัยที่เปนขั้นตอนที่สําคัญสําหรับ
การสรางงานวิจัยแลว และยังมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา และเปนดัชนีชี้วัดหนึ่งที่



แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัย การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
เกิดจากการดําเนินงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร   นอกจากจะเปนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลงานใหกับสาธารณชนแลว ยังชวยในการสรางความรวมมือในการทําวิจัยทั้งระหวาง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดงานวิจัยที่
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกดวย  
 
4.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อรวมเฉลมิพระเกียรติเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550   

2. เพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศการวิจัยในมหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. เพื่อเผยแพรผลงานวิจยัทัง้ทีเ่ปนผลงานวิจยัของนกัวิจยั คณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษา 
4. เพื่อใหนักวิจัย คณาจารย บุคลากร และนกัศึกษา ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวจิัยของ

ตนเองสูสาธารณชน 
5. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจยัระหวางนักวิจัยจาก

หนวยงาน/สถาบันตาง ๆ 
6. เพื่อใหเกิดการสรางนกัวิจยัรุนใหมและกลุมนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและระหวาง

หนวยงาน/สถาบัน 
7. เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจยัของนกัวจิัย คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

 
5.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 จํานวน 1 วัน วันพฤหัสบดีที ่ 22  พฤศจิกายน  2550 
 
6.  สถานที่ดําเนินงาน   

 ณ  หองประชมุอาคารศิลป พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวัง
สนามจนัทร นครปฐม 
 
7.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 ผูเขารวมโครงการประชุมจาํนวน  300 คน ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้

1. อาจารย นกัวชิาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน  100 คน 
2. ครูระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100 คน 
3. นักศึกษา จํานวน 50 คน 



4. ผูสนใจทัว่ไป  จํานวน 50 คน 
 
8.  ลกัษณะรปูแบบการดาํเนินการ 

 8.1  การนาํเสนอผลงานดวยวาจา 
 8.2  การนาํเสนอผลงานดวยโปสเตอร 
 8.3  การออกรานของคณะวชิา 
 
9.  ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จและหนวยนบั  

 9.1  จาํนวนผูเขารวมโครงการ  250 คน 
 9.2  รอยละของผูเขารวมโครงการทีม่ีความรูความเขาใจเพิ่มข้ึน 80% 
 
10.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1  ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล  
อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550   
 10.2  นักวิชาการ และนักวิจัย รวมทั้งผูเขารวมประชุม   มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย
มากขึ้น 
 10.3  นักวิชาการ และนักวจิัย ไดเผยแพรผลงานวิจยัสูสาธารณชน 
 10.4 เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยของนักวิจัย คณาจารย บุคลากร และนักศกึษา 
 10.5  เกิดการสรางนักวิจัยรุนใหมและกลุมนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและระหวางหนวยงาน/
สถาบัน 
 10.6  ผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจัยระหวางนักวิจัย
จากหนวยงาน/สถาบันตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11. กําหนดการ 

 

เวลา 
 

หองประชุมใหญ 
 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น. กลาวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

09.00-09.15 น. เปดงาน โดย นายกสภามหาวทิยาลยัศิลปากร 

09.15-09.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
09.30-11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “1+1+1  อัตลักษณศลิปากรวิจัย”                                      

 โดย  รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ ์ ศรีอมรศักดิ ์                                                     
        ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตนขาว ปาณนิท                                                         
        อาจารย ดร.สายัณห  แดงกลม                                                                   

ดําเนนิรายการ โดย  รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม 

11.00-12.00 น. Oral presentation แยกตามกลุมสาขาวิชา 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30-13.00 น. การนาํเสนอและพิจารณาใหรางวัลผลงานโปสเตอร 
13.00-15.20 น. Oral presentation แยกตามกลุมสาขาวิชา(ตอ) 

15.20-15.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.40-16.00 น. Oral presentation แยกตามกลุมสาขาวิชา(ตอ) 

16.00-16.30 น. พิธีมอบรางวัล และปดการประชุม  

โดย รองอธิการบดีพระราชวงัสนามจนัทร 
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ปร
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ุมส
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ิชา
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ศา
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วิท
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ยุก
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ุมส
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ิชา

สัง
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สต
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มน
ุษย

ศา
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ร 
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า 
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สุข
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พ 
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าพ
แล
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ตร

 

หอ
งท

ี ่3 
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ศา

สต
ร

กา
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ิศว
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รม
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สต

ร 
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 ส
าข

าก
าร
ศึก

ษา
แล

ะส
าข
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ี่ยว

ขอ
ง 
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ี ่5 
 ภ
าษ

าแ
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วร
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กร
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ี ่6 
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าน

ุษย
วิท
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.00
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ัสข
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ล็ด
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อน
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ัฒน
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ารข
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หน
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โดย
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บค
ทีเรี

ย W
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ุดแ
บบ
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ู
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บค
วาม

สํา
คัญ

    
    

    
  

โดย
  น
ันท
นภ
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 โต
อด
ิเทพ

ย  
 

กา
รใช
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วท
างก

ารเ
รีย
นร
ูแบ
บ

สร
างส

รรค
ดว
ยป
ญญ

า เ
พื่อ
กา
ร

พัฒ
นา
กร
ะบ
วน
กา
รเร
ียน
รูด
วย

โคร
งงา

นว
ิ ทย
าศ
าส
ตร
ขอ
งค
รูให


สอ
ดค
ลอ
งก
ับบ

ริบ
ทข
อง
พื้น

ที ่ 
    

 
โดย

 ทศ
พร

  ท
อง
เที่ย

ง 

กา
รวิเ
คร
าะ
หห
นัง
สือ
ไวย

าก
รณ


ไทย

สม
ัยก
อน
กา
รเผ

ยแ
พร


กา
รศ
ึกษ

าวิช
าภ
าษ
าศ
าส
ตร
ใน

ปร
ะเท

ศไท
ย  

    
    

    
    

    
    

    
    

โดย
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รฉ
ัตร
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รรณ

ดี 
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rt o
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ry 
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e S
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83

    
โดย
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รเพ

็ญ 
 ฮั่น

ตร
ะก
ูล 
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.20
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.40

 น.
 

ตัว
ออ
นพ

ยา
ธิใบ

ไม
ระย

ะเซ
อร
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รเรี
ยท
ี่พบ

จา
กห
อย
น้ํา
จืด
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 Th
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e ใ
นจั
งห
วัด
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ญจ
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ไทย

    
    

  
โดย

 ดว
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าศ
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ไขต

อส
มร
รถ
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ภัก
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ุกต
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งค
ณิต

ศา
สต
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งต
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รณ
ีศึก
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เทน
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โดย
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ูแล
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ูใน
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โดย
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าม
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คก
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อุต
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หก
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กา
รผ
ลิต

 
จัง
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ัดน
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ราช
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 โด
ย  
ปริ
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อส
ูงเน
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.40
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รีย
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โดย
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โซโ

ลน
โซเ
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พืช
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โดย
  ช
นล
ะน
ิจ  
ข ัน
ธพ
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ร 
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า 
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สุข
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หอ
งท
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ร
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แล
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ิศว
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 ส
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ศึก
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แล

ะส
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ขอ
ง 
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ี ่5 
 ภ
าษ
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-ม
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยแยกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลาง
ตอนลาง 

เวลา หองที่ 7   กรุงเทพและปริมณฑล : พื้นที่
ทางศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยทางศลิปะ

และศิลปประยุกต 

เวลา 
หองที่ 8 ผลงานวจิัยของเครือขายบริหาร 

การวิจัยภาคกลางตอนลาง 

บรรยายพิเศษ บรรยายพิเศษ 

11.00-11.25 น. เมืองกรุงเทพฯ    โดย  อภิรดี  เกษมศุข 

11.25-11.50 น. ตึกกับชุมชน    โดย อดิศร  ศรีเสาวนนท 

11.00-12.00 น.  นโยบายและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
โดย   ดร.ประสิทธิ์  ทองไสว   

11.50-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.25 น. วัดวังในกรุงเทพฯ  โดย ชาญวิทย  สรรพศิริ งานวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยีมะพราว  

13.25-13.50 น. โบราณคดีใตกรุงเทพฯ                                   
โดย  กรรณิการ   สุธีรตันาภิรมย 

13.00-13.20 น. การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่
ผลิตโดยกลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย   
โดย   นฤมล  จียโชค 

นําเสนอผลงาน งานวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม 

13.50-14.10 น. การใชตัวอักษรไทยในการออกแบบโปสเตอร
เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพจําเพาะสําหรับ
ภาพยนตไทย              
โดย เรืองรอง  จรูญพงษศักดิ ์

13.20-13.40 น. อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธทีม่ีผลตอการฟก
ออกของแตนเบียน Asecodes hispinarum  
จากมัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราว 
(Brontispa longissima Gestro)   
โดย กฤษณะ  เรืองฤทธิ ์

14.10-14.30 น. จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพล     
นิกายาราม : มุมมองใหมเกี่ยวกับการปฏิเสธ
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยในพุทธประวัติสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
โดย อิสรา  อุปถัมภ 

13.40-14.00 น. เทคโนโลยีการผลิตปุยหมักที่เหมาะสมกับ
ชุมชนหุบมะกล่ํา อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี                                      
โดย วาสนา  มานิช 

14.30-14.50 น. จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเกา วัด
บางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม      
โดย  สิโรฒม ภินนัทรัชตธร 

14.00-14.20 น. การทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวมใน
อาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราวเปนองคประกอบ    
โดย พิเชษฐ  ศรีบุญยงค 

14.50-15.10 น. ดนตรีพิธีกรรม ของชาวผูไทใน ตําบลโนนยาง  
อําเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  
โดย สัญชัย  ดวงบุง 

งานวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยีอาหาร 

15.10-15.30 น. บทเพลงสําหรับคลาริเน็ทโดยนักประพันธ
เพลงชาวไทย     
โดย ยศ   วณีสอน 

14.20-14.40 น. เทคโนโลยีการผลิตกลวยตากดวยเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาสและการเพิ่ม
มูลคาใหแกกลวยตากตกเกรด    
โดย บุศรากรณ  มหาโยธ ี 



 

 

15.30-15.50 น.  Interculturality in Thai Contemporary 
music     
 โดย อโณทัย  นติิพน 

14.40-15.00 น. การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกลิ่นใน
กลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 
โดย อรุณศร ี   ลีจีรจําเนียร 

  พักรับประทานอาหารวาง งานวิจัยดานการถายทอดเทคโนโลยีการทองเที่ยว 

    
15.00-15.20 น. แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเขต

ภาคกลางตอนลาง  โดย จติศักดิ ์ พุฒจร  

    พักรับประทานอาหารวาง 
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O1-01 
 
การใชยาสตรีแผนโบราณในบุคลากรหญิงที่ทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร  
Use of Traditional Medicine for women among female staff at Silpakorn University 
Sanamchandra  Palace Campus 
 
กรรณิการ  ฐอสุวรรณ1  เมธิวรรณ  วิรุฬหธนวงศ1  รานี  อารวรรณไชยา1 อรพิณ  เมฆเมฆา1 และผกามาศ ไมตรีมิตร2 

Kunnika Thorsuwan1, Methiwan Wiruntanawong1, Ranee Arayawanchaiya1, Orapin Makemeka1 and 
Pagamas Maitreemit2 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการใชยาสตรีแผนโบราณ ในบุคลากรหญิงที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 722 คน  สุมตัวอยางจํานวน  258 คน  การสํารวจใชแบบสอบถาม 
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย และ Chi square ผลการสํารวจพบวา กลุมอายุที่มีการใชยา
สตรีมากที่สุด คือ 25-39 ป (รอยละ 56.4) ผูที่เปนโสดจะใชยามากกวาสมรส (รอยละ 53.8)  เจาหนาที่ทั่วไปมีการใช
ยามากที่สุด (รอยละ 43.6) รองลงมาคือ นักวิชาการ (รอยละ 15.4) เทากับพนักงานทําความสะอาดคือรอยละ 15.4 
สวนใหญรอยละ  69.2 ของผูที่ใชยาไมมีโรคประจําตัว ยาที่นิยมใช 3 อันดับแรกคือ ยาสตรีเบนโล รอยละ 53.8  
รองลงมาคือยาสตรีเพ็ญภาคและยาสตรีหมอเส็ง รอยละ 38.5 และ 15.4 ตามลําดับ เหตุผลในการรับประทานสูงที่สุด
คือ เพื่อใหรอบเดือนมาปกติ รอยละ 31.5 รองลงมาคือเพื่อบํารุงโลหิตรอยละ 24.41 และเพื่อใหผิวพรรณเปลงปล่ัง
รอยละ 16.54  ซึ่งตรงตามขอบงใชตามฉลาก ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดอานฉลากยากอนใช  การศึกษา
ความสัมพันธพบวารูปแบบของยา ความชัดเจนของฉลากยา และผลที่ได สัมพันธกับการเลือกชื่อการคาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผลการสํารวจสามารถนําไปประกอบการจัดโครงการสงเสริมความรูที่เกี่ยวกับยาสตรี
เพื่อใหคนในสังคมมีทัศนคติที่ถูกตองตอการใชยา และสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการได      
คําสําคัญ : ยาสตรีแผนโบราณ  ขอบงใช  ฉลากยา  ชื่อการคา 

 

 
 
 

                                                        
1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาเภสชักรรมชมุชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Community Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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Abstract 

The purpose of the study were to explore   reasons for using Traditional Medicine in among 
female staff at Silpakorn University Sanamchandra Palace Campus. Total  258 women were selected from 
convenience sample of 722 women who worked in different faculties . Data from questionnaires were 
calculated and presented by mean , percentage and chi-square statistic. The study found women at 25- 
29 year (56.4%) used traditional medicine , 53.8% of them are single and work in general staff position 
(43.6% ). They have had no congenital disease (69.2%). The top three trade names are Benlo , Penpark 
and MoreSeng 53.8% , 38.5% , and 15.4% respectively. The reasons that women used traditional 
medicines were for normal menstrual cycle (31.5%), promoting blood circulation (24.41%) and bright 
skin(16.4%). Which  matched the indications in the label because they read their labels before using 
these medicines. The dosage forms, clear labels and their outcomes showed relatively significance with 
choosing the trade name of products (p< 0.05). This study provided useful l information in promoting the 
knowledge and attitude of women to use traditional medicine correctly. 
Keywords :  traditional medicine for women, indication, label, trade name 

 

คํานํา 

 ปพ.ศ. 2548 ยาสมุนไพรที่มียอดจําหนายมากที่สุด  คือ  ยาบํารุงโลหิต  ซึ่งสูงถึง   1  ใน   4  หรือ   25.73  % เปน
มูลคาประมาณ   576  ลานบาท  รองลงไปคือ  ยาสตรีและยาหลังคลอด   9.53  %  หรือมูลคา   213  ลานบาท  ตามมาดวย
ยาแกทองผูก ยาระบาย  9.10 % มูลคาเงิน  204 ลานบาท แสดงใหเห็นวายาสตรีเปนที่นิยมในสตรีไทยอยางมาก 

 เหตุผลที่ยาสตรีเปนที่นิยมคือสรรพคุณในการทําใหรอบเดือนมา เพราะยาสตรีโดยทั่วไปประกอบดวย
สมุนไพรชนิดตางๆ  เชน  โกฎเชียง  หรือ  ตังกุย    โกฎหัวบัว  ตานเซียม    บักดี้  และ    แอลกอฮอล ซึ่งอาจทําใหติดได  และ 
อาจสงผลตอบุตรเพราะแอลกอฮอลสามารถดูดซึมผานรกและขับออกทางน้ํานมได 

 จากสรรพคุณของยาสตรี  ที่ระบุวาสามารถใชในหญิงที่ประจําเดือนมาไมปกติ  แกอาการจุกเสียดแนนทอง
ระหวางที่มีประจําเดือน  ชวยขับน้ําคาวปลาหลังคลอดบุตร  และ  เปนยาบํารุงโลหิต จึงสงผลใหเกิดการใชในทางที่ผิด  
คณะผูวิจัยสนใจปญหาที่อาจเกิดจากความเขาใจที่ไมถูกตองตอยาสตรี     จึงทําการสํารวจการเลือกใชยาสตรีวาผูที่ใช
มุงหวังผลเชนไร หรือมีเหตุผลใดในการเลือกใชยาสตรี   เพื่อสงเสริมความรูที่เกี่ยวกับยาสตรีใหถูกตองตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยนี้ศึกษาการใชยาสตรีในบุคลากรหญิงที่ทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร จํานวน 258 คน โดยใชแบบสอบถาม รวบรวมขอมูลสวนตัว  และขอมูลเกี่ยวกับการใชยาสตรีแผนโบราณ ใช
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ แจกแบบสอบถามแกบุคลากรหญิงภายในหนวยงานนั้นๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือน
สิงหาคม            2549  
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ผลการศึกษาและขอวจิารณ 

การวิจัยเรื่องการใชยาสตรีแผนโบราณในบุคลากรหญิงที่ทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร เพื่อศึกษาการใชยาสตรีในบุคลากรหญิงที่ทํางานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร มีผูตอบแบบสอบถามกลับมา 198 คน คิดเปนรอยละ 76.7 ในกลุมนี้มีผูใชยาสตรีจํานวน  39 
คน คิดเปนรอยละ 19.7 มีชวงอายุ 25-39 ป (56.4 %) รองลงมามีชวงอายุ 40-50 ป(28.2%) สําหรับสถานภาพ สวน
ใหญ มีสถานภาพโสด(53.8%)  ดานระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงสุดที่ปริญญาตรี 
(61.5%) รองลงมามีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท (10.3%) กลุมตัวอยางที่ใชยาสตรีสวนใหญอยูใน
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารทั่วไป (43.6%) รองลงมาคือตําแหนง นักวิชาการ(15.4%) และพนักงานทําความสะอาด
(15.4%)  สําหรับรายไดรวมตอเดือน สวนใหญอยูในชวง 5,001-10,000 บาท (30.8%)รองลงมาอยูในชวง 10,001-
15,000 บาท (28.2 %)  

ผูตอบแบบสอบถาม 39 คน สวนใหญไมมีโรคประจําตัว(69.2%) สวนโรคประจําตัวที่ผูตอบแบบสอบถาม
เปนมากที่สุด คือ โรคภูมิแพ (10.3 %) รองลงมา เปนโรคกระเพาะอาหาร (5.1%) โรคความดันโลหิตต่ํา ความดัน
โลหิตสูง จิตเภท ภูมิแพ ไมเกรนและปวดขอ ซึ่งจะเห็นวาผูใชยาสตรีเปนผูหญิงกลุมที่ไมไดใชยาสตรีเพื่อการรักษาโรค  
ยาสตรีที่มีผูใชมากที่สุดจําแนกตามชื่อการคา  3 อันดับแรก คือ เบนโล, เพ็ญภาค และหมอเส็ง คิดเปนรอยละ 53.8 , 
รอยละ38.5  และ รอยละ 15.4 ตามลําดับ สวนยาสตรีบัวแกว ปอคุณเอี๊ยะบอ ยาน้ําวานชักมดลูกตราหมอเฉลิมวัง
พรม มีผูใชเทากันคิดเปนรอยละ 10.3 ยาสตรีที่กลุมตัวอยางไมมีการใชเลย คือ ยาน้ําตรางูเหา ชุนเชาโอสถ ยาสตรี
จอมทอง ยาสตรีศรีทอง และยาสตรีแสงชัย  

รูปแบบที่นิยมรับประทานมากที่สุด คือ รูปแบบน้ํา (รอยละ 89.55)  และ รูปแบบเม็ด (รอยละ 4.48) กอนใช
ยากลุมตัวอยางทั้งหมดอานฉลากยา  ผูตอบรอยละ93.33  บอกวาฉลากมีความชัดเจน อานงาย เขาใจงาย   

ผูใชยา รอยละ 88.33 ไมมีอาการแพ  คนที่แพมีอาการขางเคียง คือ คล่ืนไส อาเจียน กลืนลําบากเนื่องจาก
รสและกลิ่นของยาขึ้นจมูก  สวนใหญรอยละ 86.67 รับประทานยาโดยไมผสม รองลงมาจะผสมกับสุรา (รอยละ 10) 
ที่เหลือจํานวนเทากันคือรอยละ1.67 จะผสมกับน้ํา หรือผสมกับเปปซ่ี  

ในแตละชื่อการคา สวนใหญผูใชจะรับประทานยาเฉพาะเวลามีอาการ  ไมไดใชเปนประจํา  รอยละ 52.38
ของผูใชเห็นวาใหผลตามตองการ  มีเพียงรอยละ 3.17 ที่เห็นวาไมใหผลตามตองการ ซึ่งมีความแตกตางกันตามชื่อ
การคาที่ใช  

เหตุผลในการใชยา รอยละ 31.50 ใชเพื่อใหรอบเดือนมาปกติ  รองลงมาคือ ใชเพื่อเปนยาบํารุงโลหิต (รอย
ละ 24.41) และ ใชเพื่อใหผิวพรรณเปลงปล่ัง (รอยละ 16.54) แหลงขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของยาสตรี รอยละ 
21.84 ไดมาจากการใชตามบรรพบุรุษ รองลงมาคือ ใชตามคุณแมแนะนํา (รอยละ 19.54) และ ไดรับขอมูลจาก
โทรทัศน (รอยละ 17.24)  

จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการเลือกชื่อการคาคือ อายุ (p=0.48) 
สถานภาพสมรส (p=0.48) ระดับการศึกษา (p=0.78) ตําแหนงงาน (p=0.68) รายได (p=0.19)การมีโรคประจําตัว 
(p=0.70)  เหตุผลในการใชยา (p=0.34) และแหลงที่มาของขอมูล (p=0.09)สวนปจจัยที่มีความสัมพันธไดแก 
รูปแบบยา (p=0.05) ความชัดเจนของฉลาก (p<0.01)  ผลของยา (p< 0.01) 
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สรุป 

 บุคลากรหญิงที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรที่มีการศึกษาและ
รายไดระดับกลาง นิยมใชยาสตรีแผนโบราณเพื่อประโยชน ในการบํารุงโลหิตและทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง  การเลือก
ชื่อการคายาสตรีไมแตกตางกัน ในกลุมผูใชที่อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่ รายไดตางกัน   
การใชยาไมมีขอจํากัดจากการมีโรคประจําตัว ผลจากการใชมี การแพยา ไดแก อาการคลื่นไส อาเจียน   ถึงแมวาผูใช
ทุกรายจะอานฉลากยากอนใชแตพบวาสวนมากจะรับประทานโดยไมผสมแมวาในฉลากจะกําหนดใหมีการผสมก็
ตาม ขอที่ปฏิบัติตามฉลากยาคือปริมาณการรับประทานแตละครั้งตรงตามที่กําหนดไวในฉลากยา จากการศึกษา
เหตุผลในการใชยาทําใหพบวาเพื่อใหรอบเดือนมาปกติ บํารุงโลหิตและผิวพรรณเปลงปล่ัง ซึ่งทั้ง 3 ประการนี้มีความ
เกี่ยวของกัน ตามแนวคิดของผูหญิงที่ผูกเรื่องของเลือดโดยเฉพาะการมีประจําเดือนกับการแสดงออกทางผิวพรรณ   
แหลงที่มาของขอมูลแสดงใหเห็นวาครอบครัว ประสบการณจากผูที่เคยใชโดยเฉพาะคนในครอบครัว ทําใหเกิดการใช
ยานี้ตอๆ กันมา มากกวาการเชื่อจากส่ือ การใชยาเหลานี้ควรไดรับการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเอง แตใน
ขณะเดียวกันก็ตองรณรงคใหมีการใชอยางถูกตองและไมฟุมเฟอย  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความปลอดภัยของอาหารที่ปรุงจําหนายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลของรานคาและทําการเลือกตัวอยางอาหาร
สดที่ใชปรุงจําหนายในแตละรานมาทดสอบสารปนเปอนจํานวน 5 ชนิดไดแก สารบอแรกซ สารฟอกขาว สารกันรา 
ฟอรมาลีนและยาฆาแมลง ซึ่งจํานวนตัวอยางที่เก็บมาตรวจสอบมาจากรานอาหารในมหาวิทยาลัยจํานวน 62 ราน 
แลวทําการทดสอบโดยใชชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบตัดขวาง (cross 
sectional) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณา ไดแกรอยละ  ผลการวิจัยพบวารานอาหารสวนใหญ
ซื้อวัตถุดิบมาจากตลาดปฐมมงคลและตลาดบนการทดสอบการปนเปอนของสารบอแรกซในอาหารพบจํานวน 2 ราน 
ซึ่งพบในเนื้อหมูสดทั้ง 2 ราน คิดเปนรอยละ 5.3 ของจํานวนตัวอยางอาหารที่นํามาตรวจหาสารบอแรกซ การ
ปนเปอนของสารฟอกขาวพบทั้งหมด 1 ราน ซึ่งพบในถั่วงอกคิดเปนรอยละ 3.6 ของจํานวนตัวอยางอาหารที่นํามา
ตรวจหาสารฟอกขาวและการปนเปอนของยาฆาแมลงพบทั้งหมด 3 ราน คิดเปนรอยละ 6.4 ของจํานวนตัวอยาง
อาหารที่นํามาตรวจหายาฆาแมลง โดยตรวจพบในผักคะนา 2 รานและตนหอม 1 ราน จากการตรวจไมพบการ
ปนเปอนของสารกันราและฟอรมาลีนในตัวอยางอาหาร แหลงที่มาของวัตถุดิบ (อาหาร)ในรานที่พบการปนเปอนมา
จากตลาดบน 5 รานและตลาดทุงพระเมรุ 1 ราน หลักเกณฑในการพิจารณาเลือกซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารประเภท
ตางๆ สวนมากคือเลือกอาหารที่มีความสะอาด มากกวา 90% ของรานอาหารตอบวาระดับความปลอดภัยของอาหาร
ในรานอยูในชวงมากถึงมากที่สุด เนื่องจากกอนปรุงอาหารมีการลางสะอาดกอนทุกครั้ง (35.5%)  ผลการวิจัยสามารถ
นําไปเปนแนวทางใหมีการรณรงคใหรานคามีความตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารเพื่อประโยชนดานสุขภาพ
ของนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด 
คําสําคัญ : ความปลอดภัยของอาหาร  สารปนเปอน   สารบอแรกซ สารฟอกขาว  สารกันรา   ฟอรมาลีนยาฆาแมลง 
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Abstract 

 The objectives of this study were surveying food safety at Silpakorn University, Sanamchandra 
Palace Campus by cross sectional survey using questionnaire and collecting the raw materials from 62 
food shops. To find out 5 additive substances such as Borax , Hydrosulfite , Salicylic acid Formaldehyde 
and Pesticide by using the test kids of Department of Medical Science. Data were analyzed with 
descriptive statistic such as  percentage. The results of study found that sources of raw materials bough t 
from wholesale market ; Prathom Mongkol and the Crown Property Bureau market. There are 2 samples 
of pork (5.3%) found borax, 1 sample of  bean sprouts(3.6%) found Hydrosulfite, 2 samples of cabbages 
and 1 sample of spring onion ( 6.4%) found contaminating  with  insecticide but not any of salicylic acid 
and formaldehyde. The adulterant raw materials were bought from the Crown Property Bureau market 
and one from Thung Pramen market. Cleanly raw material was the first step in food safety process from 
the producers ' point of view , 35.5% of them clean the raw materials before cooking so more than 90% of 
the cleaners ranked their products in the high level of food safety. The results could be used in 
establishment food safety program in Silpakorn University for consumer protection.  
Keywords : food safety, additive substances, borax, hyposulfite, Salicylic acid, formaldehyde, pesticide  
 
คํานํา 

ปจจุบันนี้รัฐบาลใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหาร  เพราะอาจจะทําใหเกิดการระบาดของโรคที่
มีอาหารและน้ําเปนส่ือและสงผลกระทบกับการพัฒนาของประเทศ การดําเนินการตามโครงการอาหารสะอาดและ
อรอย (Clean Food Good Taste)  ทําใหผูบริโภคไดรับ อาหารสะอาด ปลอดภัย มีคุณคาอยางทั่วถึง ครอบคลุมทุก
พื้นที่ และเปนรูปธรรม ตั้งแตป 2547 ในการรณรงคความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety)  ที่ไดดําเนินงานมา
อยางตอเนื่องและประสบความสําเร็จดวยดี  

 การประเมินความปลอดภัยของอาหารดวยการตรวจสอบ กระทรวงสาธารณสุขไดเขมงวดในอาหาร 3 กลุม 
ไดแก อาหารสด  อาหารปรุงจําหนาย  และอาหารแปรรูป โดยเฉพาะอาหารสด มีการดําเนินการตรวจสอบสาร
ปนเปอน 6 ชนิดในอาหารที่วางจําหนายในตลาดสด  ซึ่งไดแก  สารเรงเนื้อแดง  สารฟอกขาว  สารกันรา  บอแรกซ   
ฟอรมาลิน และยาฆาแมลง  อยางจริงจังทั่วประเทศตั้งแตเดือนเมษายน 2546 จนถึง  ปจจุบัน   ทําใหพบสารตางๆ
ลดลงในภาพรวมทั้งประเทศ คณะวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสํารวจความปลอดภัยของอาหารสดที่จําหนายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพื่อทราบถึงความปลอดภัยของอาหารที่จําหนายและ
สามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชเปนแนวทางในการดูแลคุณภาพของอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณมี 2 ประเภทดังนี้ 
1.  ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 5 ชนิด ไดแก ชุดทดสอบสารกันรา สารฟอกขาว สารบอ

แรกซ สารฟอรมาลินและยาฆาแมลง 
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2.    แบบเก็บขอมูลที่ประกอบดวย 
2.1 แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลรานอาหารเพื่อสํารวจชนิดของอาหารสดที่มีการนํามาปรุง

จําหนายภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอมูลพื้นฐานของราน แหลงที่มาของอาหารสด หลักเกณฑในการเลือกซื้อ 
ระดับความมั่นใจของความปลอดภัยในอาหารที่ตนปรุงจําหนาย และความเขาใจความหมายของคําวา”ความ
ปลอดภัยของอาหาร” 

2.2     แบบบันทึกผลการตรวจและ ขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร 
 วิธีการวิจัยโดยเก็บขอมูลจากรานอาหารที่มีจําหนายประจําภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราช 
วังสนามจันทรรวมทั้งตลาดนัดและตลาดบริเวณอาคาร 50 ปจํานวน 10 แหง ตั้งแตเดือน ก.ค.- ส.ค. พ.ศ. 2548 
ประกอบดวย 

1.  การตรวจหาสารปนเปอนในอาหารสด โดยสํารวจและเก็บตัวอยางอาหารสดจากแตละรานอาหารที่
ปรุงอาหารจําหนาย นํามาตรวจหาสารปนเปอนดวยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทยโดยไมมีการทดสอบ
ซ้ํา 

2.  การสัมภาษณเจาของรานจําหนายอาหาร  
3.  การสังเกตขั้นตอนการปรุง,ตักแบงและจัดเก็บ ตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร ในดานสถานที่

รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไป เปนตน 
 

ผลการศึกษาและขอวจิารณ 

 รานจําหนายอาหารในมหาวิทยาลัยศิลปากร     วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมีทั้งหมดจํานวน 114 ราน
กระจายตามสถานที่ตางๆในบริเวณมหาวิทยาลัย คณะวิจัยทําการเก็บขอมูลจากรานจํานวน 62 ราน จาก โรงอาหาร
ยูเนี่ยน  โรงอาหารเพชรช็อป บริเวณหนาคณะอักษรศาสตร  โรงอาหารอักษรศาสตร โรงอาหารวิศวกรรมศาสตร     
โรงอาหารสถาปตย เปนตน 

ผลการวิเคราะหพบวามีสารบอแรกซปนเปอนในเนื้อหมูสด  2 ราน คิดเปนรอยละ 8.7 ของเนื้อหมูทั้งหมดที่
นํามาตรวจ แหลงที่มาของเนื้อหมูสด คือ ตลาดบน และตลาดทุงพระเมรุ  ผลการตรวจพบวามีสารฟอกขาวปนเปอน
ทั้งหมด 1 ราน ตรวจพบใน ถั่วงอก โดยตลาดแหลงที่มาของถั่วงอกที่ตรวจพบสารฟอกขาวคือ ตลาดบน  พบมีการ
ปนเปอนยาฆาแมลงจํานวน 3 ตัวอยาง โดยพบใน ผักคะนา 2 ตัวอยาง ตนหอม 1 ตัวอยาง ซึ่งแหลงที่มาของ
ผักคะนาและตนหอม คือ ตลาดบน ตรวจไมพบการปนเปอนของสารกันราและฟอรมาลีนในตัวอยางอาหาร  

ขอมูลจากการสัมภาษณเจาของรานพบวาหลักเกณฑในการเลือกซื้ออาหารแบงตามประเภทของอาหารโดย 
เลือกอาหารที่มีความสะอาด ใกลบาน ราคาไมแพงและเปนเจาที่ซื้อเปนประจํา สวนของระดับของความปลอดภัยของ
อาหารที่ทางรานซื้อมาปรุง รอยละ 90 เชื่อวาอยูในชวงมากถึงมากที่สุดโดยใหเหตุผลวา กอนปรุงอาหารมีการลาง
สะอาดทุกครั้ง (35.5%) รองลงมา คือ อาหารที่นํามาปรุงมีความใหมสดทุกวัน (29.0%) สวนเหตุผลที่ตอบนอยที่สุด 
คือ การที่ทางรานรูจักแหลงที่ซื้ออยูแลววามีความสะอาด (11.3%) ในสวนของความหมายของคําวาอาหารปลอดภัย
ตามที่ทางรานอาหารเขาใจแบงเปน 4 กลุม คือ อาหารที่กินแลวทองไมเสียและไมเกิดอันตรายตอรางกาย (43.5%)  
อาหารที่ไมมีสารอันตรายปนเปอน อาหารที่ซื้อมาจากรานประจําแลวไมเคยมีปญหาอะไรและอาหารที่ปรุงเสร็จใหมๆ 
เมื่อทําการสํารวจตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารพบวาแผงลอยจําหนายอาหารผานเกณฑทุกขอจํานวนรอยละ 
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16 โดยสวนใหญจะไมผานขอที่กําหนดวา ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่
สะอาด สวมหมวกคลุมผมมากที่สุด สวนขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับโรงอาหารจะพบวาไมมีเลยที่ผาน
ครบทกุขอ สวนใหญจะไมผานขอที่กําหนดใหใชถังขยะที่ไมร่ัวซึม และมีฝาปด มากที่สุด 
 
สรุป 

วัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารในรานอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ยังตรวจ
พบสารปนเปอนในอาหาร ไดแก บอแรกซ  สารฟอกขาว ยาฆาแมลง แตไมพบสารกันราและฟอรมาลีน ซึ่งอาจจะเกิดจาก
การเลือกอาหาร และความไว ความจําเพาะของชุดตรวจเอง จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบซ้ําหรือเก็บตัวอยางใหครบถวน
ทุกประเภท ซึ่งคงจะตองเกิดจากการเห็นความสําคัญของอาหารปลอดภัยในกลุมนักเรียน นักศึกษาที่เปนกลุมประชากรที่
สําคัญที่ตองดูแลระมัดระวังสุขภาพ  

ผูปรุงอาหารมีแนวคิดของตนเองในการใหความหมายของอาหารปลอดภัยและพยายามหาวิธีตัดสินวา
วัตถุดิบที่ซื้อมาปรุงอาหารปลอดภัยหรือไม  โดยเลือกอาหารที่เห็นวาสะอาด เลือกแหลงซื้อที่ใกลบาน  เลือกแหลงซื้อ
ที่มีราคาไมแพงและเลือกซื้อจากเจาที่ซื้อเปนประจํา เพื่อสรางความมั่นใจวาความเปนเจาประจําจะไดอาหารที่มี
คุณภาพดี เพราะตอบวาเลือกอาหารที่มีความสะอาดมากที่สุด และเลือกแหลงซื้อที่มีราคาไมแพงนอยที่สุด  
หลักเกณฑที่สรางขึ้นเองนี้ทําใหผูปรุงอาหารเชื่อม่ันวาอาหารที่ปรุงมีความปลอดภัยสูง  

หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการอาหารปลอดภัย ตลาดสดนาซื้อ หรือมีหนาที่คุมครองผูบริโภคในดาน
อาหาร ควรทําความเขาใจกับวิธีคิดของผูปรุงอาหาร เพราะกลุมผูปรุงอาหารเหลานี้ เปนกลุมที่มีความสําคัญในการ
ผลักดันใหโครงการอาหารปลอดภัยเปนจริงได และจากความคิดเห็นของผูปรุงอาหารแสดงใหเห็นวาสวนใหญเห็น
ความสําคัญของอาหารปลอดภัย เพียงแตไมมีหนวยงานใดเขามาชวยเหลือหรือสนับสนุนใหผูปรุงอาหารเหลานี้เลือก
ซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่มีความปลอดภัยไดตรงกับเปาหมายของหนวยงาน   
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การศึกษาคุณภาพบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขา
พรอมมิตร 
A Study of Service Quality at the Outpatient Department of Banphaeo Hospital (Public 
Organization) Prommitr Branch 
 
บุรินทร ต. ศรีวงษ1   และจิตติมา ธีรพันธุเสถียร1 

Burin T. Sriwong1 and  Jittima Theerapansatian1 
 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับการใหบริการแผนกผูปวยนอกทั้งสวนที่เปนการรับรูและความ
คาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการ และเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอกของผูมีสวน
เกี่ยวของกับการใหบริการ  ซึ่งประกอบดวยกลุมตัวอยางดังนี้คือ ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก จํานวน 400 คน ผู
ใหบริการ จํานวน 72 คน และผูบริหารโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาพรอมมิตร จํานวน 10 คน 
ผลการวิจัยพบวา  คุณภาพบริการแผนกผูปวยนอกในมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริการ มีระดับความ
คาดหวังตอบริการสูงกวาระดับการรับรูตอบริการทั้ง 8 ดาน  โดยความสัมพันธระหวางระดับความคาดหวังและระดับ
การรับรูเกี่ยวกับคุณภาพบริการเปนดังนี้  ดานที่ 2 อัธยาศัยไมตรี ไดแก การไดรับการทักทาย พูดจาไพเราะยิ้มแยม
แจมใส สุภาพเรียบรอยจากเจาหนาที่ และ ไดรับบริการความชวยเหลือจากเจาหนาที่ดวยความเต็มใจ  มี
ความสัมพันธกันในเชิงบวก  โดยคาความสัมพันธเทากับ 0.137 และ0.147 ตามลําดับ  ดานที่ 3 ความเปนรูปธรรม
ของบริการ คือ การมีโทรทัศน วีดีโอ ใหดูขณะรอรับบริการ มีความสัมพันธกันในเชิงบวก  โดยคาความสัมพันธเทากับ 
0.193   ดานที่ 4 การใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา คือ การไดรับความรู คําแนะนํา วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคและยาจากเจาหนาที่ มีความสัมพันธกันในเชิงบวก  โดยคาความสัมพันธเทากับ 0.126 และ ดานที่ 5 
ความนาเชื่อถือ ไววางใจได คือ การตรวจรักษาจากบุคลากรดานการแพทย ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการ
รักษาพยาบาลสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคไดอยางถูกตอง มีความสัมพันธกันในเชิงบวก  โดยคาความสัมพันธ
เทากับ 0.109   
คําสําคัญ : คุณภาพบริการ / ความคาดหวัง / การรับรู / แผนกผูปวยนอก 
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Abstract 

The objectives were to examine the level of service provided by the Out-patient Department, which 
involved both perception and expectation of persons relating to such service, and to examine the service 
quality of Out-patient Department provided by related persons. The sample of population in this study 
included: 400 service receivers at the Out-patient Department, 72 service providers, and 10 executive of 
Banphaeo Hospital (Public Organization). The results showed that, in part of service quality  of the Out-
patient department viewed by persons dealing with this Department, the level of expectation to the service 
quality was higher than the level of perception in all 8 parts. The relationships of service quality were as 
follows: Part 2 – Disposition, i.e. greeting, good talks and smile, proper manners acted by service officers, 
and receiving service/ assistance by service officers willingly, had positive inter-relationships when 
relationship values were at 0.137 and 0.147 respectively. Part 3 dealing with the service concreteness, i.e. 
providing T.V. and video while waiting for service, had positive inter-relationship when relationship values 
were at 0.193. Part 4 dealing with giving knowledge, advice and consults, i.e. receiving knowledge, advice 
and correct  practice  about  disease  and  medicine  from  service  officers  had  positive  inter-
relationships  when  the  relationship  value  was  at  0.126. Finally, Part  5  dealing  with  reliability  and  
confidence, i.e. examination  done  by  medical  personnel  who  had  knowledge  and  expertise  in  caring, 
diagnosing  and  curing  diseases  correctly  had  the  positive  inter-relationship  when  the  relationship  
value  was  at  0.109. 
Keywords : Service Quality / Expectation / Perception / Outpatient Department   
 
คํานํา 

 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน ) เปนโรงพยาบาลของรัฐรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งบริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารของโรงพยาบาลบานแพว  ภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว ( องคการมหาชน )  
พ.ศ. 2543  ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท  โรงพยาบาลพรอมมิตร  จํากัด  ใหเขามา
ดําเนินการบริหารโรงพยาบาลพรอมมิตรตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิม  ดังนั้น  สถานภาพของ
โรงพยาบาลพรอมมิตร  จึงตองเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลของรัฐภายใตชื่อโรงพยาบาลบานแพว ( องคการมหาชน )  
สาขาพรอมมิตร  โดยจะดําเนินการใหการรักษาพยาบาล  โดยคณะแพทย  พยาบาล  และบุคลากร  ทีมงานเดิม  
ดังนั้นการศึกษาคุณภาพบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลบานแพว (สาขาพรอมมิตร)  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระดับการใหบริการแผนกผูปวยนอกทั้งสวนที่เปนการรับรูและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
ใหบริการ และศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกผูปวยนอกของผูมีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการ เพื่อจะนําผล
การศึกษาที่ไดไปพัฒนา  สนับสนุน ใหเปนโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและทันสมัย  และสานตอนโยบายของคณะ
ผูบริหารโรงพยาบาลพรอมมิตรเดิมและการที่โรงพยาบาลบานแพว  เปนโรงพยาบาลของรัฐบาล  ซึ่งสามารถใหการ
ดูแลรักษาผูปวยประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  สามารถเบิกไดเต็มตามระเบียบ
กระทรวงการคลังตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก  กลุมผูรับบริการแผนกผูปวยนอก, กลุมผูใหบริการแผนกผูปวยนอก และ
กลุมผูบริหารโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาพรอมมิตร  โดยนํากลุมตัวอยางในแตละกลุมมา
คํานวณหาขนาดประชากรโดยใชสูตรยามาเน  ดวยความคลาดเคลื่อน 0.05 แลวนํากลุมตัวอยางมาสุมดวยวิธีการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified  Random  Sampling) ตามสัดสวนประชากร  ดังนี้ ผูรับบริการแผนกผูปวยนอก จํานวน  
400  คน, ผูใหบริการ  จํานวน  72  คน และผูบริหารโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาพรอมมิตร  จํานวน  
10  คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนามาจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูมา
รับบริการตอคุณภาพบริการแผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ของเบญจพร  พุฒคํา  แบงออกเปน  3 สวน 
คือ 

สวนที่  1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ  ประกอบดวย  เพศ   อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับ
การศึกษาสูงสุด   อาชีพ  รายไดตอเดือน   จํานวนครั้งที่เขารับบริการ  แผนกที่รับบริการ  สิทธิประโยชนในการรับ
บริการ   มูลเหตุจูงใจในการรับบริการ  และลักษณะการเดินทาง 

สวนที่  2 : แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพบริการของผูมารับบริการใน
แผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาลบานแพว (สาขาพรอมมิตร) ทั้งหมด  8 ดาน   จํานวน 26 ขอ ดังนี้ 

       ดานที่  1 ความสะดวกในการใชบริการ  มีขอมูลอยู   4   ขอ รายการที่ (1 - 4) 
       ดานที่  2 อัธยาศัยไมตรี    มีขอมูลอยู   2   ขอ รายการที่ (5 – 6) 
       ดานที่  3 ความเปนรปูธรรมของบริการ  มีขอมูลอยู   7   ขอ รายการที่ (7-13) 
       ดานที่  4 การใหความรูคําแนะนําและคําปรึกษา มีขอมูลอยู   3   ขอ รายการที่ (14-16) 
       ดานที่  5 ความนาเชื่อ ไววางใจได   มีขอมูลอยู   3   ขอ รายการที่ (17-19) 
       ดานที่  6 ความพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาล มีขอมูลอยู   3   ขอ รายการที่ (20-22) 
       ดานที่  7 จริยธรรมของเจาหนาที่   มีขอมูลอยู   2   ขอ รายการที่ (23-24) 
       ดานที่  8 ราคา    มีขอมูลอยู   2    ขอ รายการที่ (25-26) 

 ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูตอบริการแผนกผูปวยนอกวา
อยูในระดับใด  โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับ  ซึ่งแตละ
ขอคําถามเปนคําถามเชิงบวกทั้งหมดโดยกําหนดความคาดหวังและการรับรูเปน  5 ระดับ  โดยมีเกณฑการเลือกตอบ
และใหคะแนน  ดังนี้ 

       ระดับที่ 1 หมายถึง นอยที่สุด  หมายถึง ระดับบริการที่คาดหวังไวกอนรับบริการ 
      หรือการรับรูจริงของบริการนอยที่สุด 
       ระดับที่ 2 หมายถึง นอย  หมายถึง ระดับบริการที่คาดหวังไวกอนรับบริการ 
      หรือการรับรูจริงของบริการนอย 
       ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง หมายถึง ระดับบริการที่คาดหวังไวกอนรับบริการ 
      หรือการรับรูจริงของบริการปานกลาง 
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 ระดับที่ 4 หมายถึง มาก  หมายถึง ระดับบริการที่คาดหวังไวกอนรับบริการ 
      หรือการรับรูจริงของบริการมาก 
        ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด  หมายถึง ระดับบริการที่คาดหวังไวกอนรับบริการ 
      หรือการรับรูจริงของบริการมากที่สุด 

สวนที่  3:  มีคําถามเปด  ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพบริการ 
  โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงกลุมตัวอยางดังนี้  กลุมผูรับบริการ  เก็บขอมูลโดยกระจายไปตาม
แผนกการใหบริการ กลุมผูใหบริการและกลุมผูบริหารผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง     
 
ผลและวจิารณ 

 จากการวิเคราะหลักษณะทั่วไปของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก   ซึ่งตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน มี
จํานวนเพศชายนอยกวาเพศหญิง  โดยมีอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง  1 : 1.1  ผูรับบริการสวนใหญเปนวัยทํางาน  
มีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 38.3) และ 41-50 ป (รอยละ 24.3)  การศึกษาระดับปริญญาตรี  (รอยละ  43.8) 
และระดับอนุปริญญา/ปวส.  (รอยละ 26) ในปจจุบันผูรับบริการสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ (รอยละ 40.5)  
โดยใชสิทธิเบิกราชการ (รอยละ 34.3)  รองลงมาคือ ชําระเงินเอง (รอยละ 32.3)   ซึ่งเหตุผลที่ผูรับบริการเลือกมาใช
บ ริการที่ โ รงพยาบาลบานแพว  (สาขาพรอมมิตร )  คือ  โรงพยาบาลมีแพทย ผู เชี่ ยวชาญ  (รอยละ  50)   
สวนลักษณะทั่วไปของผูใหบริการของโรงพยาบาลบานแพว (สาขาพรอมมิตร) ซึ่งตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน  72  คน มี
เจาหนาที่เพศชายนอยกวาเพศหญิง  โดยมีอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง   1 : 2.6  เจาหนาที่สวนใหญ มีอายุ
ระหวาง  21- 30 ป (รอยละ 37.5) รองลงมา คือ อายุระหวาง  15 – 20 ป (รอยละ  29.2)   สวนใหญเปนผูชวยเหลือ
ผูปวย (รอยละ 30.6)   รายไดตอเดือนอยูระหวาง  5,000 – 10,000 บาท (รอยละ  54.2) และลักษณะทั่วไปของ
ผูบริหารของโรงพยาบาลบานแพว (สาขาพรอมมิตร) สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70) อายุ 41-50 ป (รอยละ 60) 
รายไดโดยรวมมากกวา 20,000 บาทตอเดือน ระดับการใหบริการแผนกผูปวยนอกทั้งสวนที่เปนการรับรูจริงและความ
คาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาพรอม
มิตร  พบวา ระดับการใหบริการแผนกผูปวยนอกทั้งสวนที่เปนการรับรูจริงและความคาดหวังในมุมมองผูรับบริการ 
พบวา ผูรับบริการมีความคาดหวังตอบริการแผนกผูปวยนอก  8  ดานในระดับมาก  และเมื่อมารับบริการจริง  ไดรับ
บริการในระดับปานกลางทั้ง  7  ดาน  ยกเวนบริการดานที่  4  การใหความรู  คําแนะนํา  และคําปรึกษา   คือ  การมี
นิทรรศการ  ปายนิเทศ  วีดีโอ  ใหความรูดานสุขภาพ  ที่อยูในระดับนอย ระดับการใหบริการแผนกผูปวยนอกทั้งสวนที่
เปนการรับรูจริงและความคาดหวังในมุมมองของผูใหบริการ  พบวา ผูใหบริการมีความคาดหวังตอบริการแผนกผูปวย
นอก  8  ดานในระดับมาก ยกเวน ดานที่ 3 ความเปนรูปธรรมของบริการ ไดแก อาคาร สถานที่สะอาด ไมแออัดคับ
แคบ มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ มีเครื่องหมาย ปาย ลูกศร แนะนําจุดตางๆที่
ชัดเจน มีหองน้ําที่สะอาดและเพียงพอ มีที่นั่งรอรับบริการอยางเพียงพอและมีโทรทัศน วีดีโอใหทานดูขณะรอรับ
บริการ เปนตน  ดานที่ 4 การใหคําแนะนํา คําแนะนํา และคําปรึกษา คือ มีนิทรรศการ  ปายนิเทศ  วีดีโอ ใหความรู
ดานสุขภาพ  และดานที่ 7 ดานจริยธรรมของเจาหนาที่ คือการไดรับบริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ไมแบงชั้นวรรณะ  
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ที่มีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง และเมื่อมารับบริการจริง  ไดรับบริการในระดับปานกลางทั้ง  7  ดาน  ยกเวน 
ดานที่ 3 ความเปนรูปธรรมของบริการ  คือ มีที่จอดรถเพียงพอ  ที่อยูในระดับนอย ระดับการใหบริการแผนกผูปวย
นอกทั้งสวนที่เปนการรับรูจริงและความคาดหวังในมุมมองของผูบริหาร พบวา ผูบริหารมีความคาดหวังตอบริการ
แผนกผูปวยนอก 8 ดานในระดับมาก และเมื่อไดสัมผัสกับบริการจริงสามารถประเมินไดวาบริการอยูในระดับปาน
กลางทั้ง 8 ดาน การวิเคราะหหาความสัมพันธเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการระหวางการรับรูจริงและความคาดหวัง
ของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการรับรูกับความคาดหวัง ของผูรับบริการ  
พบวา คุณภาพบริการดานที่ 1  ความสะดวกในการใชบริการ  ไดแก มีจุดประชาสัมพันธชวยตอบคําถามสําหรับ
ผูปวย และ มีการสงตอผูปวย  ไปตรวจแผนกตางๆ ไดรวดเร็ว  คุณภาพบริการดานที่ 3 ความเปนรูปธรรมของบริการ  
ไดแก มีหองน้ําที่สะอาดและเพียงพอ  ดานที่ 4 การใหความรู  คําแนะนํา และคําปรึกษา  ไดแก การไดรับความรู 
คําแนะนํา วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคและยาจากเจาหนาที่ คุณภาพบริการดานที่ 6 ความพรอมที่จะใหการ
รักษาพยาบาล  ไดแก จํานวนบุคลากรดานการแพทยมีเพียงพอและพรอมที่จะใหบริการ  และ มีกั้นมาน ปดรางกาย
ผูปวยใหมิดชิดขณะตรวจรางกาย  และดานที่  8  ดานราคา  ไดแก  การมีคารักษาพยาบาล เหมาะสมกับบริการที่
ไดรับ   มีความสัมพันธกันในเชิงลบ  สําหรับ คุณภาพบริการดานที่ 3  ความเปนรูปธรรมของบริการ  ไดแก การมี
โทรทัศน  วีดีโอ  ใหดูขณะรอรับบริการ มีความสัมพันธกันในเชิงบวก การวิเคราะหหาความสัมพันธเกี่ยวกับคุณภาพ
การใหบริการระหวางการรับรูจริงและความคาดหวัง ในมุมมองของผูใหบริการ  พบวา คุณภาพบริการดานที่ 1 ความ
สะดวกในการใชบริการ ไดแก การใหบริการเปนไปตามคิวและมรจุดประชาสัมพันธชวยตอบคําถามสําหรับผูปวย 
คุณภาพบริการดานที่ 2 ไดแก การไดรับการทักทาย พูดจาไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส สุภาพเรียบรอย จากเจาหนาที่ และ 
ไดรับบริการ ความชวยเหลือจากเจาหนาที่ดวยความเต็มใจ  คุณภาพบริการดานที่ 3 ความเปนรูปธรรมของบริการ 
ไดแก มีเครื่องหมาย ปาย  ลูกศร แนะนําจุดตางๆที่ชัดเจน มีหองน้ําที่สะอาดและเพียงพอ,มีโทรทัศน วีดีโอ ใหดูขณะ
รอรับบริการและมีบริการน้ําดื่มใหขณะรอรับบริการ  คุณภาพบริการดานที่ 4 การใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา  
ไดแก  ไดรับความรู คําแนะนํา วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคและยาจากเจาหนาที่ ไดรับการอธิบายดวยภาษา
ที่เขาใจงาย ฟงชัดเจน และมีนิทรรศการ ปายนิเทศ วีดีโอ ใหความรูดานสุขภาพ คุณภาพบริการดานที่ 5 ความ
นาเชื่อถือ ไววางใจได  ไดแก ไดรับการตรวจรักษาจากบุคลากรดานการแพทยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการ
รักษาพยาบาลสามารถวินิจฉัย และรักษาโรคไดอยางถูกตอง มีความมั่นใจไดวารักษาแลวโรคจะทุเลาจนหาย และ
ไดรับความปลอดภัยจากโรคแทรกซอน  ดานที่ 6 ความพรอมที่จะใหการรักษาพยาบาล ไดแก มีอุปกรณ เครื่องมือ
แพทยที่ทันสมัยเพียงพอ และพรอมใชงานตลอดเวลา มีกั้นมาน  ปดรางกายผูปวยใหมิดชิดขณะตรวจรางกาย ดานที่ 
8 ดานราคา  ไดแก  คารักษาพยาบาล เหมาะสมกับบริการที่ไดรับและไดทราบราคาคารักษาพยาบาลกอนรับการ
รักษา   มีความสัมพันธในเชิงบวก การวิเคราะหหาความสัมพันธเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการระหวางการรับรูจริง
และความคาดหวัง ในมุมมองผูบริหาร พบวา  คุณภาพบริการดานที่ 1 ความสะดวกในการใชบริการ ไดแก การมี
ขั้นตอนใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว ไมยุงยาก และคุณภาพบริการดานที่ 7 ดานจริยธรรมของเจาหนาที่ ไดแก การไดรับ
บริการที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ไมแบงชั้นวรรณะ มีความสัมพันธกันในเชิงลบ 
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สรุป 

 ระดับการใหบริการแผนกผูปวยนอก ทั้งสวนที่เปนการรับรูจริงและความคาดหวังในภาพรวม พบวา ผูมีสวน
เกี่ยวของกับบริการ มีความคาดหวังตอบริการแผนกผูปวยนอก  8  ดานในระดับมาก  และเมื่อมารับบริการจริง  ไดรับ
บริการในระดับปานกลางทั้ง  8  ดาน สวนการวิเคราะหหาความสัมพันธเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการระหวางการ
รับรูจริงและความคาดหวัง ในภาพรวม พบวา คุณภาพบริการดานที่ 2  อัธยาศัยไมตรี  ไดแก  ไดรับการทักทาย  
พูดจาไพเราะ  ยิ้มแยมแจมใส  สุภาพเรียบรอยจากเจาหนาที่  และ การไดรับบริการ  ความชวยเหลือจากเจาหนาที่
ดวยความเต็มใจ คุณภาพบริการดานที่ 3 ความเปนรูปธรรมของบริการ  ไดแก มีโทรทัศน  วีดีโอ  ใหดูขณะรอรับ
บริการ คุณภาพบริการดานที่ 4 การใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา ไดแก การไดรับความรู คําแนะนํา วิธีการ
ปฏิบัติตัวที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคและยาจากเจาหนาที่  และ คุณภาพบริการดานที่ 5 ไดแก การไดรับการตรวจรักษา
จากบุคลากรดานการแพทย ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคไดอยาง
ถูกตอง  มีความสัมพันธกันในเชิงบวก การวิเคราะหหาความสัมพันธเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการระหวางการรับรู
จริงและความคาดหวัง ในมุมมองของผูรับบริการ 
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การทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสของสารสกัดหยาบจากเมล็ดมันแกวตอหนอนและ
พัฒนาการของหนอนแมลงวันบาน 
Contact toxicity test of the crude extract of yam bean (Pachyrhizus erosus L. Urb.) seed on 
house fly (Musca domestica L.) larvae and their development 
 
กัณฑรีย ศรีพงศพันธุ1  และอังคณา ปญญาออง1 

Guntharee Sripongpun1 and Angkana Punyaong1 
 
บทคัดยอ 
 ความเปนพิษแบบสัมผัสของสารสกัดหยาบดวยน้ําของเมล็ดมันแกว (Pachyrhizus erosus L. Urb.) ตอ
หนอนและพัฒนาการของหนอนแมลงวันบาน (Musca domestica L.) ทดสอบดวยวิธีการจุม เพื่อใหไดวิธีการที่งาย
และเหมาะสมที่สุดสําหรับการควบคุมแมลงวันบานที่แหลงกําเนิดตามบานและตามชุมชนในหมูบาน   ผลการทดลอง
พบวาหนอนที่มีอายุออนกวาจะมีความไวตอสารสกัดมากกวาหนอนที่มีอายุมากกวา  ดังนั้นหนอนระยะที่ 2 จึงถูก
เลือกมาเปนตัวแทนสําหรับการทดลองตอไป  ความเปนพิษของสารสกัดที่รายงานในรูปของคา LC50 ที่ 24 48 และ 
72 ชั่วโมง มีคาเปน 2.40 1.31 และ 1.02 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร ตามลําดับ  แมวาหนอนแมลงวันที่รอดตายจากการ
ทดสอบสามารถมีพัฒนาการตอไดอยางสมบูรณ และลักษณะภายนอกที่สังเกตไดไมมีความแตกตางจากลักษณะ
ของชุดควบคุม  อยางไรก็ตาม สารสกัดทําใหพัฒนาการของแมลงวันในแตละชวงอายุตองใชระยะเวลายาวนานขึ้น  
อีกทั้ง พบวาสารสกัดที่สกัดนาน 24 ชั่วโมงมีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากใชระยะเวลาในการสกัดส้ันที่สุดและทําให
ไดสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด   อยางไรก็ตาม การใชสารสกัดควรหลีกเลี่ยงสภาพที่มีแสงและลมแรง  อีกทั้งไม
ควรนําไปใชโดยตรงบนอาหารและใกลแหลงน้ํา 
คําสําคัญ :  Pachyrhizus erosus; Musca domestica; สารฆาตัวหนอน; การจัดการศัตรูพืชและสัตว 
 

 

 

 

 

 
 
1 ภาควิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Department of Environmental Science, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 18 

Abstract 

 Contact toxicity test of aqueous crude extract of yam bean seeds, Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 
(Fabaceae) against house fly larvae, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) and their development 
were determined by dipping method to provide the simple and appropriate domestic control of house fly 
for point source control in local areas. Younger larvae were more susceptible than elders. Therefore,   the 
2nd instar larvae were chosen as the representative animals for further experiments. Toxicities of the crude 
extract reported as LC50 values at 24, 48 and 72 hours were 2.40, 1.31 and 1.02 µg/µl, respectively.  
Living flies after being dipped with the extract could still complete their metamorphoses without any 
difference in morphological appearance. However, the extract resulted in longer developmental period of 
treated house flies in every stage. Twenty – four hours extraction period was the most appropriate 
because of the shortest period and providing the most efficiency.  Nevertheless, the extract should be 
avoided using  in the condition with strong sunshine and strong wind. In addition, it should not be applied 
directly on food and should be avoided leaching to water resources containing fish. 
Keywords : Pachyrhizus erosus; Musca domestica; Larvicide; Pest management 
 
คํานํา 
 แมลงวันบาน (Musca domestica) พบไดทั่วไปและเปนพาหะนําโรคตางๆมาสูมนุษยและสัตวเล้ียง 
สามารถแพรพันธุไดมากมายในสิ่งแวดลอมตางๆ  การควบคุมทําไดหลายวิธี แตการใชสารฆาแมลงที่นิยมใชกัน จะ
กอใหเกิดปญหาพิษตกคางในสิ่งแวดลอมและปญหาการตานทานของแมลงวันบาน (Taşkin et al. 2004) 

 มีรายงานวาสารสกัดหยาบหรือสารออกฤทธิ์ที่สกัดมาจากพืชหลายชนิดมีศักยภาพเปนสารฆาหนอนและ/
หรือตัวเต็มวัยของแมลงวันบาน หรือมีผลตอกระบวนการ metamorphosis หรือการพัฒนาเปนตัวเต็มวัย 
(Sukontason et al. 2004; Abdel Halim and Morsy 2006)  รวมทั้ง Baki et al. (2002) รายงานวาสารสกัดของพืช  
Wedelia calendulacea  Less ดวยเมทธานอลสามารถเสริมฤทธิ์ α-cyhalothrin ในการควบคุมแมลงวันบาน       
มันแกว Pachyrhizus erosus (L.) Urb (Fabaceae) เปนไมเล้ือยที่แพรพันธุทั่วไปในเขตรอนชื้น  เมล็ดมันแกว
ประกอบดวย rotenoids 5 ชนิด   isoflavonoids 2 ชนิด   Pachyrhizine และ monosaccharide 1 ชนิด อีกทั้งมีการ
กลาวถึงเมล็ดมันแกววาสามารถฆาปลาและฆาแมลงได (Phrutivorapongkul et al. 2002) แตยังไมมีผลการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรที่มีการเผยแพรอยางแพรหลายเกี่ยวกับความเปนพิษของเมล็ดมันแกวตอหนอนและพัฒนาการของ
หนอนแมลงวันบาน จึงมีการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องนี้ และเพื่อหาระยะเวลาสกัดที่เหมาะสมที่สุด โดยมีเปาหมายเพื่อให
ไดวิธีการที่งายและเหมาะสมที่สุดสําหรับการควบคุมแมลงวันบานที่แหลงกําเนิดตามบานและตามชุมชนในหมูบาน 
 
อุปกรณและวิธีการ 

แมลงวันบานที่รวบรวมมาจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม นํามาจําแนกชนิด และ
ทําการแพรพันธุตอในกรงขนาด 30x30x30 ซ.ม. 3 เล้ียงที่อุณหภูมิหอง (28-31 °ซ.) ดวยน้ําตาล สําลีชุบน้ํา และ 
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(1:2) ปลาปนผสมกับอาหารนก ซึ่งเปนอาหารและแหลงวางไขของแมลงวัน เพื่อลดพิษตกคางจากสารเคมีและเพื่อให
แมลงวันคุนเคยกับสภาพหองทดลอง หนอนแมลงวันบานที่นํามาใชทดลองคือตั้งแตรุนที่ 3   สําหรับการทดสอบตางๆ  
เลือกหนอนระยะที่ 2 มาเปนตัวแทนในการทดสอบ เนื่องจากผลการทดสอบ พบวาหนอนระยะที่ 2 ตอบสนองตอสาร
สกัดไดในระดับปานกลางเมื่อเทียบกันหนอนระยะอื่น 

 ลางเมล็ดมันแกว อบที่ 50°ซ. นาน 6 ช.ม.  บดใหเปนผงละเอียดและเก็บในภาชนะที่แหงทึบแสงและปด
สนิท  การวิจัยครั้งนี้เพื่อใหไดวิธีการที่สะดวกที่สุดและเหมาะสมที่สุดตอการใชในระดับครัวเรือนและชุมชน จึงเลือก
สกัดดวยน้ําเปนลําดับแรก โดยเมล็ดมันแกวจะนํามาสกัดดวยน้ําตามชวงระยะเวลาตางๆที่กําหนด  กรองดวยผาขาว
บาง เก็บสวนน้ําสกัดที่ไดไวในขวดเก็บสารในที่มืดที่ 4°ซ. และนําไปใชทดลองทันที 

 สวนการทดสอบหาระยะเวลาสกัดที่เหมาะสมดําเนินการโดยนําสารสกัดหยาบ 5.00 µg/µl ที่เตรียมโดย
สกัดนาน 24  48 และ 72 ช.ม มาทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสดวยวิธีจุมตอหนอนแมลงวันบานระยะที่ 2 แตละ
ชวงเวลาสกัดทดสอบกับหนอน 20 ตัว จํานวน 6 ซ้ํา ผลที่ไดนําไปวิเคราะหคา  lethal time (LT50  และ LT95) ดวย 
EPA Probit Analysis Program 

 การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดตอหนอนระยะที่ 2 ดวยวิธีจุมเปนเวลา 5 วินาที ทดสอบกับหนอน 20 
ตัวและทํา 3 ซ้ํา  โดยทําการทดสอบแบบชีววิธี คํานวณเปอรเซ็นตการตายของหนอนจากสูตรของ Abbot  และนําผล
ที่ไดมาวิเคราะหคา LC50 และ LC95 ที่ 24  48  และ 72 ช.ม.ดวย EPA Probit Analysis Program 

สวนหนอนที่รอดชีวิตจากการทดสอบความเปนพิษ (การทดสอบเพื่อวิเคราะหคา LC50  และ LC95) นํามา
เล้ียงตอดวยอาหารในภาชนะที่ปดดวยผาขาวบาง โดยแตละความเขมขนของสารสกัดทดสอบดวยหนอนแมลงวัน 15 
ตัว  แตมีหนอนที่เหลือรอดใหทดลองตอสําหรับการทดลองนี้แคเพียง 2 ซ้ํา รายงานผลเปนจํานวนวันที่แมลงวัน
สามารถพัฒนาตอไปเปนระยะถัดไปได 100%  พรอมทั้งสังเกตลักษณะภายนอก  
  
ผลและวจิารณ 

 การทดสอบความเปนพิษแบบสัมผัสของสารสกัดหยาบจากเมล็ดมันแกวตอหนอนแมลงวันบานระยะที่ 2 
สรุปดังในตารางที่ 1  พบวาสารสกัดจากการทดลองครั้งนี้มีแนวโนมจะเปนพิษตอหนอนแมลงวันบานมากกวาพิษของ 
eucalyptol ตอหนอนแมลงวันบานระยะที่ 3 ที่ทดสอบดวยวิธีจุมนาน 30 วินาที ภายใน 24 ช.ม. และพบวาความ
เขมขนที่ฆาหนอนที่ทดสอบได 50% คือที่ความเขมขน 101 µg/µl (Sukontason et al. 2004)  แมวาหนอนระยะที่ 2 
จะไวตอสารพิษกวาหนอนระยะที่ 3  แตความแตกตางที่ตางกันมาก ทําใหพอประมาณการไดวาแมหากทดสอบดวย
หนอนระยะเดียวกันความเปนพิษของสารสกัดจากเมล็ดมันแกวก็นาจะมากกวาของ eucalyptol 

 Rotenone พบไดในเมล็ดมันแกวซึ่งมีพิษทางสัมผัสและเปนพิษดวยการกินตอแมลงบางชนิด โดยทําใหเกิด
การระคายเคืองตอผิวหนัง และทําใหเจ็บปวดในกระเพาะอาหารและสําไส  ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้พบวาหนอนที่ตาย
จากการทดสอบมีลักษณะเหยียดตรงมากกวาชุดควบคุม และสีตัวที่ออกขาวครีมจะคอยๆเปลี่ยนไปเปนสีเขมขึ้นเมื่อ
ทิ้งไวนานขึ้น 

 ผลของสารสกัดจากเมล็ดมันแกวตอพัฒนาการของแมลงวันบานแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานการวิจัยอื่นๆดังอางถึงมาแลวในสวนคํานําที่พบวาสารสกัดจากพืชบางชนิดสงผลตอพัฒนาการของแมลง  
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แมวาจากการวิจัยครั้งนี้พบวาแมลงวันที่รอดสามารถพัฒนาการตอไดโดยไมมีผลตอลักษณะภายนอก  แตระยะเวลา
ที่ใชในการพัฒนาสําหรับแตละระยะพบวาตองใชเวลานานขึ้นกวาชุดควบคุม อีกทั้งผลการทดลองในตารางที่  3 สรุป
ไดวาระยะเวลาสกัดนาน 24 ช.ม. เหมาะสมที่สุด 

 สารสกัดจากเมล็ดมันแกวดวยน้ําสามารถนาํไปประยุกตไดตรงตามเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากทํา
ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพดี  แตความเขมขนที่ใชตองมากพอที่จะกําจัดแมลงวันไดหมด เพราะไมเชนนั้นแมลง
วันที่เหลือรอดจะยังสามารถพัฒนาตอได  อีกทั้งสารสกัดที่ใชควรหลีกเลี่ยงสภาพที่มีแสงและลมแรง เพราะจะทําใหโร
ติโนนและสารประกอบที่มีฤทธิ์เปนสารฆาแมลงจากเมล็ดมันแกวเสื่อมประสิทธิภาพได (O’Brien 1967) และไมควร
นําไปใชโดยตรงบนอาหารและใกลแหลงน้ํา เพราะจะมีพิษตอปลา (Phrutivorapongkul et al. 2002)  รวมทั้งควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมวาสารสกัดจากเมล็ดมันแกวจะสามารถเสริมฤทธิ์กับสารฆาแมลงไดหรือไม 
 
คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนับสนุนทุนการวิจัยบางสวน และขอบคุณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรที่เอื้อเฟอสถานที่และอุปกรณสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
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ตารางที่ 1 ความเปนพิษของสารสกัดจากเมล็ดมันแกวดวยน้ําตอหนอนแมลงวันบานระยะที่ 2  
   สําหรับชวงระยะเวลาทดสอบตางๆ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ชวงระยะเวลาที่
ทดสอบ (ช.ม.) 

LC50 (95% CI) 
(µg/µl) 

LC95 (95% CI) 
(µg/µl) 

Slope±SE χ2 N 
(ตัว) 

24 2.40 (2.25-2.57) 6.50 (5.72-7.64) 3.80±0.24 15.10 60 
48 1.31 (1.23-1.38) 2.70(2.45-3.07) 5.22±0.39 5.16 60 
72 1.02 (0.96-1.08) 1.98 (1.80-2.25) 5.73±0.49 5.98 60 

 
ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดหยาบจากเมล็ดมันแกวดวยน้ําตอพัฒนาการของแมลงวันบานที่ทดสอบ 
 

จํานวนวันที่แมลงวันบานระยะที่เริ่มสังเกตขางลางนี้พัฒนาไปเปนระยะถัดไปไดหมด ความเขมขนของ
สารสกัด 
(µg/µl) 

หนอนระยะที่ 2 หนอนระยะที่ 3 ดักแด 

0 (ชุดควบคุม) 2 3 5 
0.50 2 3 4 
0.80 3 3 5 
1.00 4 4 5 
1.20 4 5 6 

 
ตารางที่ 3 คา Lethal time จากการทดสอบสารสกัดหยาบจากเมล็ดมันแกวดวยน้ําที่สกัดดวย 
   ระยะเวลานานตางๆ ตอหนอนระยะที่ 2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ระยะเวลานานในการสกัด (ช.ม.) LT50 (95% CI) (ช.ม.) LT95 (95% CI) (ช.ม.) Slope±SE χ2 N(ตัว)

24 12.26 (11.55-12.96) 25.18 (22.64-29.06) 5.26±0.44 0.04 120 
48 12.95 (12.24-13.66) 25.78 (23.24-29.61) 5.50±0.45 0.30 120 
72 13.42 (12.66-14.20) 27.98 (24.93-32.74) 5.15±0.44 0.55 120 
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O1-05 
 
ตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคารเรียที่พบจากหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ประเทศไทย 
Cercariae, the larval stage of trematodes obtained from freshwater snails Family Thiaridae 
in  Kanchanaburi Province, Thailand 
 
ดวงเดือน  ไกรลาศ1*  สุลักษณ อยูคง1 นภัสสร โนตศิริ1  วิวิชชุตา เดชรักษา1  ศิริลักษณ โชติแสงศร1ี               
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บทคัดยอ 

การศึกษาตัวออนระยะเซอรคารเรียของพยาธิใบไม ที่พบในหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2545 ถึง เดือนพฤษภาคม 2550 สามารถตรวจพบไดจากแหลงน้ํา 9 แหง ในจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก 
น้ําตกเกริงกระเวีย  ลําธารหินดาด  น้ําตกผาตาด  น้ําตกไทรโยคใหญ น้ําตกไทรโยคนอย น้ําตกเอราวัณ ลําธารหวย
ปลาสรอย  ลําธารบานเขาเหล็ก และน้ําตกหวยขมิ้น โดยพบจากหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae จํานวน 6 ชนิดพันธุ คือ 
Melanoides jugicostis, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Thiara scabra, Brotia (Brotia) costula  
costula และ Brotia (Senckenbergia) wykoffi ตรวจหาตัวออนระยะเซอรคาเรียโดยวิธี shedding และ วิธี 
crushing ทําการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของตัวออนระยะเซอรคาเรีย สามารถจําแนก
ชนิดได 3 แบบ 8 ชนิดพันธุ ดังนี้ แบบที่หนึ่ง Parapleurolophocercous cercariae พบพยาธิชนิด Haplorchis 
pumilio Looss,1899 และ Stictodora tridactyla Martin et Kuntz, 1955  แบบที่สอง Xiphidiocercariae พบพยาธิ
ชนิด  Loxogenoides bicolor Kaw, 1945; Haematoloechus  similis Looss, 1899  และ Acanthatrium hitaense 
Koga, 1953  แบบที่สาม  Furcocercous cercariae พบพยาธิชนิด Mesostephanus appendicalatus Lut, 1935; 
Cardicola alseae Meade et Pratt, 1965 และ Transversotrema laruei Velasguez, 1958 พบหอย Melanoides 
tuberculata มีการติดเชื้อปรสิตสูงที่สุด 
คําสําคัญ  : ระยะเซอรคาเรีย  พยาธิใบไม  หอยน้ําจืด วงศ Thiaridae  จังหวัดกาญจนบุรี  
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Abstract 

Freshwater snails Family Thiaridae in Kanchanaburi Province, Thailand, were studied for 
cercarial infections of trematodes between November 2002 and May 2007. The snails were collected 
from nine locations; these are Kreng Krawia waterfall, Hin Dad Stream, Pa tad Waterfall, Saiyok Yai 
Waterfall, Saiyok Noi Waterfall, Erawan Waterfall, Huay Prasoy Stream, Ban Khao Lake Stream and Huay 
Khamin Waterfall. Six species of thiarid snails were found in this study. They are Melanoides jugicostis, 
Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Thiara scabra, Brotia (Brotia) costula  costula and Brotia 
(Senckenbergia) wykoffi. The cercarial infections were investigated from the snails using shedding and 
crushing methods. Morphological and anatomical examination of the cercariae were categorized into 
three types and eight species. The first type, Parapleurolophocercous cercariae, comprises the cercariae 
that were Haplorchis pumilio Looss,1899 and Stictodora tridactyla Martin et Kuntz, 1955. The second 
type, Xiphidiocercariae, consists of the cercariae that were Loxogenoides bicolor Kaw, 1945; 
Haematoloechus  similis Looss, 1899  and Acanthatrium hitaense Koga, 1953. Finally, the third type, 
Furcocercous cercariae, comprises the cercariae that were Mesostephanus appendicalatus Lutz, 1935; 
Cardicola alseae Meade et Pratt, 1965 and Transversotrema laruei Velasguez, 1958. The highest 
parasitic infections were found  from Melanoides tuberculata. 
Keywords :  cercariae,  Trematode,  Freshwater snail,  Family Thiaridae,  Kanchanaburi Province   
 
คํานํา 

 โรคพยาธิใบไม หลายชนิดสามารถติดตอแพรกระจายทําใหเกิดการสูญเสียทั้งดานทรัพยากรบุคคล และงาน
ดานการปศุสัตว โดยที่พยาธิใบไมเปนโรคที่มีการติดตอจากโฮสตสุดทาย (Definitive Host) ในสัตวมีกระดูกสันหลัง 
ไปสูหอยน้ําจืดซึ่งเปนโฮสตตัวกลางตัวที่หนึ่ง (First Intermediate Host) เพื่อเพิ่มจํานวนพยาธิแบบไมอาศัยเพศ ได
จํานวนตัวออนของพยาธิมากมาย ติดตอสูโฮสตตัวกลางตัวที่สอง (Second Intermediate Host) ไดแก หอย ปู ปลา 
กุง ฯลฯ ที่สามารถจะถายทอดไปสูโฮสตสุดทายโดยการกิน หรือสามารถพบพยาธิใบไมบางกลุม เชนพยาธิใบไมเลือด
ทั้งของคนและสัตว ตัวออนระยะเซอรคาเรียที่เพิ่มจํานวนภายในหอยซึ่งเปนโฮสตตัวกลาง สามารถที่จะติดตอเขาสู
โฮสตสุดทายโดยการไชเขาทางผิวหนังโดยตรง สําหรับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคพยาธิใบไม เชน
โรคพยาธิใบไมตับ พยาธิใบไมปอด พยาธิใบไมลําไส  รวมถึงพยาธิใบไมเลือดนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดทําการเฝา
ระวังโรค เพื่อลดอัตราเสี่ยงของโรค อันเปนเหตุที่จะทําใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจเนื่องจากปญหาสุขภาพ
ของประชาชน อยางไรก็ตามโรคปรสิตหนอนพยาธินี้ยังคงพบไดทั่วไปในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ และพบวาอัตรา
เส่ียงของโรคนั้นไมเฉพาะเจาะจงอยูกับโรคปรสิตที่เกิดกับคน โรคปรสิตที่เกิดกับสัตวยังสามารถติดตอมาสูคน เชนโรค
พยาธิใบไมเลือดของสัตว (Schistosoma spindale) อาจติดตอมาสูคนโดยการที่ตัวออนระยะเซอรคาเรีย สามารถไช
เขาสูผิวหนังทั้งของคนและสัตวได โดยสัตวที่ติดเชื้อจะเกิดโรคทําใหเกิดความสูญเสียทางการปศุสัตว สวนในคนแมน
ปรสิตจะไมสามารถเจริญเติบโตเพื่อแพรพันธุ และกอโรคโดยตรงกับคน แตปรสิตก็สามารถทําใหเกิดอาการแพและ
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เกิดพยาธิสภาพกับผิวหนังเปนสาเหตุของโรค cercarial dermatitisโดยอาจเปนสาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรีย
ตอเนื่องได 

จากการที่การกระจายตัวของหอยน้ําจืดมีอยูทั่วไปในแหลงน้ําทั่วประเทศ แนวทางการจัดการเกี่ยวกับการ
แพรกระจายตัวของโรคพยาธิใบไมจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับหอยที่เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิเหลานี้ 
การศึกษาโรคพยาธิใบไมจากระยะตัวออนที่อยูในหอยเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถประเมินสถานการณระบาดวิทยาของ
โรคพยาธิในทองถิ่นตางๆได และเนื่องจากตัวออนระยะเซอรคาเรีย (cercaria) ของพยาธิใบไม มีรูปรางและอวัยวะ
ภายในที่สามารถนํามาศึกษาเพื่อจัดจําแนกชนิดได (Komiya,1961; Schell, 1962; Schell,1970; Malek and 
Cheng , 1974; Yamaguti,1975; Ito, 1980) การศึกษาตัวออนระยะเซอรคาเรียจากหอยน้ําจืดจึงเปนขอมูลที่สําคัญ
ในการประเมินความเสี่ยงในดานงานระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิใบไม  

พบวาหอยในวงศ Thiaridae นี้มีความสําคัญทางการแพทย คือเปนโฮสตตัวกลางของปรสิต ซึ่งกอโรคในคน 
และสัตว เชน เปนโฮสตของพยาธิใบไมปอดชนิด Paragonimus westermani Kerbert, 1878  พยาธิใบไมลําไสขนาด
เล็ก เชน Metagonimus yokogawai Katsurada , 1913 และ Haplorchis taichui Nishigori, 1924  อยางไรก็ตาม
ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพยาธิใบไมกับหอยที่เปนโฮสตตัวกลางนี้ เปนความรูที่มีการศึกษาวิจัยอยูใน
วงจํากัด โดยเฉพาะการรายงานผลการศึกษาที่ไดจากตางประเทศ เชน การศึกษาตัวออนระยะเซอรคาเรียจากหอยน้ํา
จืดในประเทศอังกฤษ (Nasir, 1974)  การศึกษาตัวออนระยะเซอรคาเรียในประเทศญี่ปุน (ITO, 1980) การศึกษาการ
ติดเชื้อปรสิตในระยะเซอรคาเรียจากหอยน้ําจืดในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาที่มีประโยชนตอองคความรูทั้งในดานการ
แพรกระจายของหอยน้ําจืด และการแพรกระจายของพยาธิใบไมในประเทศไทย 
 
วิธีการศึกษา 

สํารวจพื้นที่วัดคาพิกัดGPS (Garmin PLUS III, Taiwan) และบันทึกจุดพิกัด  เก็บตัวอยางหอยน้ําจืดวงศ 
Thiaridae โดยวิธีเก็บตัวอยางหอยดวยมือ (handpicking) และใชกระชอน (Scoop method) โดยสุมเก็บตัวอยาง
ดวยวิธี counts per unit of time (Olivier and Schneiderman, 1956)ใชผูเก็บตัวอยางจํานวน 5 คน ครั้งละ 10 นาที 
ระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2545 ถึง เดือนพฤษภาคม 2550 ทําการเก็บตัวอยางจุดสํารวจแต
ละแหงครอบคลุมทุกฤดูกาล  

ตัวอยางหอยที่สุมเก็บไดนํามาจําแนกชนิดโดยตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเปลือก (Conchology) และ
ตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตของหอยน้ําจืดโดยตรวจหาระยะตัวออนของพยาธิใบไม ดวยวิธี shedding และ crushing 
นําตัวออนของพยาธิมาศึกษารูปราง ดวยกลองจุลทรรศนและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (conventional scanning 
electron microscope) บันทึกผลโดยวัดขนาด วาดภาพ และถายภาพ 
 
ผลการศึกษา 

ตรวจพบการติดเชื้อพยาธิใบไมในหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae จากแหลงน้ํา 9 แหง ในจังหวัดกาญจนบุรี 
ไดแก น้ําตกเกริงกระเวีย  ลําธารหินดาด  น้ําตกผาตาด  น้ําตกไทรโยคใหญ น้ําตกไทรโยคนอย น้ําตกเอราวัณ ลําธาร
หวยปลาสรอย  ลําธารบานเขาเหล็ก และน้ําตกหวยขมิ้น โดยพบจากหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae จํานวน 6 ชนิดพันธุ 
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คือ Melanoides jugicostis, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Thiara scabra, Brotia (Brotia) 
costula  costula และ Brotia (Senckenbergia) wykoffi ตรวจหาตัวออนระยะเซอรคาเรียที่ไดจากหอยโดยวิธี 
shedding และ วิธี crushing พบวาหอยทั้ง 6 ชนิดพันธุสามารถเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมได แตมี
ความสามารถแตกตางกันไป ทําการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของตัวออนระยะเซอรคาเรีย 
สามารถจําแนกชนิดได 3 แบบ 8 ชนิดพันธุ ดังนี้ แบบที่หนึ่ง Parapleurolophocercous cercariae พบพยาธิชนิด 
Haplorchis pumilio Looss,1899 และ Stictodora tridactyla Martin et Kuntz, 1955 แบบที่สอง 
Xiphidiocercariae พบพยาธิชนิด  Loxogenoides bicolor Kaw, 1945; Haematoloechus  similis Looss, 1899  
และ Acanthatrium hitaense Koga, 1953 แบบที่สาม  Furcocercous cercariae พบพยาธิชนิด Mesostephanus 
appendicalatus Lut, 1935; Cardicola alseae Meade et Pratt, 1965 และ Transversotrema laruei Velasguez, 
1958 พบหอย Melanoides tuberculata มีการติดเชื้อปรสิตสูงที่สุด 
 
สรุป 

พบการติดเชื้อพยาธิใบไม 8 ชนิดพันธุ ไดแก Haplorchis pumilio, Stictodora tridactyla,  Loxogenoides 
bicolor, Haematoloechus  similis, Acanthatrium hitaense, Mesostephanus appendicalatus, Cardicola 
alseae และ Transversotrema laruei  จากหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae 6 ชนิดพันธุ คือ Melanoides jugicostis, 
Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Thiara scabra, Brotia (Brotia) costula  costula และ Brotia 
(Senckenbergia) wykoffi  ในจังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2545 ถึง เดือนพฤษภาคม 2550 
 
คําขอบคุณ 

  งานวิจัยในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  โครงการ
พัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) คณะผูวิจัยขอขอบคุณ 
ภาควิชาชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหการสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาการวิจัย 
 
เอกสารอางอิง 

Ito J. Studies on cercariae in Japan. Shizuoka  university. Japan, 1980 : 376 pp. 
Komiya Y. The excretory system of digenetic trematodes. Tokyo. Japan,1961:341 pp. 
Malex EA, Cheng TC. Medical and economic malacology. New York: Academic Press, 1974 : 349-357. 
Nasir P. British freshwater cercariae. The British Museum, Cromwell road, London.1974. 345 pp. 
Olivier LC and Schneiderman M. A method for estimating the density of aquatic snail population, Exp 

Parastol 1956; 5: 109-117. 
Schell SC. Parasitology laboratory manual. New York: John wiley and sons,1962:19-29. 
Schell SC. How to know the Trematode. Iowa : Wm. C. Brown, 1970: 1-43. 
Yamaguti S. A synoptical review of life historieds of digenetic Trematodes of Vertebrates. Kyoto. Japan,  

1975: 590 pp. 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 26 

O1-06 
 
การเตรียมและประเมินรูปแบบยาชนิดยึดติดเนื้อเยื่อโดยใชเพคตินนําสงยาคารเบนอกโซโลน
โซเดียมสําหรับรักษาแผลในชองปาก 
Preparation and in-vitro evaluation of pectin-based bioadhesive delivery of carbenoxolone 
sodium for aphthous ulcers in oral cavity 
 
นาตยา ถีระวงษ1,2 และพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2 
Nartaya Thirawong1,2 and Pornsak Sriamornsak1,2 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมและประเมินผลรูปแบบยาชนิดยึดติดเนื้อเยื่อในชองปากโดยใชเพคติน
เปนสารยึดติดเนื้อเยื่อ ยาตนแบบที่เลือกใชคือคารเบนอกโซโลนโซเดียมซึ่งเปนยาที่ใชรักษาแผลภายในชองปาก วิธี
เตรียมรูปแบบยาโดยผสมผงยาและสารอื่นๆ ในตํารับเขาดวยกัน จากนั้นนําไปตอกอัดเปนแผนบางขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 9.53 มิลลิเมตร ความหนา 0.7-0.8 มิลลิเมตร น้ําหนัก 60 มิลลิกรัมตอแผน โดยปจจัยที่ศึกษา ไดแก ชนิด
ของเพคตินในตํารับ สัดสวนของเพคตินและสารเจือจางที่ใช ชนิดของสารแตงรสหวาน ผลการทดสอบพบวาแผนแปะ
ที่เตรียมจากเพคตินชนิดที่มีคา degree of esterification (DE) สูง มีความแข็งนอยและมีความกรอนสูงกวาแผนแปะ
ที่เตรียมจากเพคตินชนิดที่มีคา DE ต่ํา การลดสัดสวนของปริมาณเพคตินในตํารับมีผลตอความแข็งและความกรอน
ของแผนแปะโดยเฉพาะกับตํารับที่ใชเพคตินชนิดที่มีคา DE สูง ตํารับที่เลือกนํามาเติมตัวยาคือตํารับที่มีสัดสวนของ
เพคตินและสารชวยเจือจาง 2:2 พบวาแผนแปะมีการละลายเร็วขึ้นและมีความสามารถในการยึดติดเนื้อเยื่อลดลงเมื่อ
ลดสัดสวนของเพคติน การเติมสารแตงรสหวานมีผลตอความแข็ง ความกรอน ความสามารถในการยึดติดเนื้อเยื่อ
และการปลดปลอยยาจากแผนแปะที่เตรียมได 
คําสําคัญ : การนําสงยาชนิดยึดติดเนื้อเยื่อ เพคตนิ คารเบนอกโซโลนโซเดียม แผลในชองปาก 
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Abstract  

 The objective of this study was to prepare and evaluate the pectin-based dosage form for 
buccal adhesion. Carbenoxolone sodium, which is used for treatment of aphthous ulcers in oral cavity, 
was used as a model drug. The pectin buccal discs of 9.53 mm in diameter with 0.7-0.8 mm in thickness 
and 60 mg in weight were prepared by direct compression method. The influencing factors such as 
pectin type, pectin and excipients ratio, and sweetener type were investigated. The result demonstrated 
that pectin buccal disc prepared from high degree of esterification (DE) pectin showed a weaker and 
more friable than those of low DE pectin. Increasing of pectin ratio in formulation affected the hardness 
and friability of the discs especially for those using high DE pectin. The selected ratio of pectin and 
diluent (2:2) was used for further investigation with a model drug. The results showed that the discs had 
high dissolution rate with low bioadhesive properties when decreasing pectin ratio. Addition of sweetener 
in formulation affected hardness, friability, bioadhesive properties and drug release from the discs.    
Keywords : bioadhesive drug delivery; pectin; carbenoxolone sodium; aphthous ulcers 
 
คํานํา 

 การใชยารักษาแผลในชองปากเปนการรักษาแบบเฉพาะที่ซึ่งใหผลเร็วและเปนที่นาพอใจ ยาที่ใช ไดแก ยา
ในกลุมยาปฏิชีวนะ ยาตานการอักเสบ ยากระตุนภูมิคุมกัน ยาชา เปนตน (Mcbride, 2000) ยาคารเบนอกโซโลน
โซเดียม (carbenoxolone sodium, CBX) เปนตัวอยางยาที่ออกฤทธิ์ตานการอักเสบและตานการแพซึ่งมีรายงานการ
ใชในการรักษาแผลในชองปาก เปนสารสังเคราะหในกลุมสเตรียรอยด อยูในรูปของเกลือ 18β-glycyrrhizic acid 
succinic acid esters (Jongviriyaphun and Kanawong, 1996) อยางไรก็ตาม CBX ที่มีในทองตลาดจะอยูในรูป
ของเหลว ซึ่งมีขอดอยคือความเขมขนของยาจะถูกเจือจางดวยน้ําลายในชองปากอยางรวดเร็ว ดังนั้นหากสามารถ
เตรียมรูปแบบยาใหสามารถยึดติดกับเนื้อเยื่อภายในชองปากได จะทําใหยาอยูในบริเวณเฉพาะที่ไดนานขึ้นโดยที่ยา
จะคอยๆ ปลดปลอยออกมา สารที่ชวยในการยึดติดเนื้อเยื่อที่ใชในการศึกษานี้คือ เพคติน มีรายงานวาสามารถยึดติด
เนื้อเยื่อไดดี (Thirawong et al., 2007) เพคตินเปนสารโพลีแซคคาไลดที่สกัดไดจากพืชตระกูลสม  ในโครงสรางของ
เพคตินประกอบดวยหมูเอสเธอรของน้ําตาลเรียงตอกันดวยพันธะ (1-4)-α-D-galacturonic acid รอยละของหมูเอส
เธอรที่มีอยูในโครงสราง (degree of esterification, DE) จะใชแบงชนิดของเพคตินออกเปน high DE ซึ่งมีคา DE 
มากกวารอยละ 50 และ low DE ซึ่งมีคา DE นอยกวารอยละ 50 (Rolin, 1993)  

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมเพคตินในรูปแบบแผนแปะชองปากเพื่อนําสงยา CBX ในการรักษา
แผลในชองปาก และประเมินผลในหลอดทดลอง (in-vitro test) โดยศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของแผนแปะ 
ความสามารถในการยึดติดเนื้อเยื่อชองปากหมูและการปลดปลอยยาออกจากแผนแปะ 
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อุปกรณและวิธีการ 

สารชวยยึดติดเนื้อเยื่อที่ใชในการเตรียมตํารับ ไดแก เพคตินชนิด high DE และ low DE (บริษัท 
Herbstreith & Fox KG, Germany) สารเจือจางที่ใชคือ Spray dried lactose ยาตนแบบคือ carbenoxolone 
sodium สารแตงรสหวานที่ใชไดแก xylitol, sucrose และ glucose สารชวยหลอล่ืนในตํารับที่ใชคือ magnesium 
stearate เนื้อเยื่อที่ใชในการทดสอบไดจากเนื้อเยื่อสดจากชองปากหมู เตรียมโดยแชในสารละลายน้ําเกลือ (normal 
saline solution) เก็บที่ 4 องศาเซลเซียสและใชภายใน 6 ชั่วโมง  

ในการเตรียมแผนแปะนั้น ในขั้นแรกเตรียมโดยผสมเพคติน สารเจือจางในสัดสวนตางๆ (เพคติน:สารเจือ
จาง 4:0, 3:1, 2:2 และ 1:3) และ magnesium stearate (รอยละ 1 ในตํารับ) โดยบดผสมในโกรง จากนั้นนําไปตอก
อัดเปนแผนดวยเครื่องตอกเม็ดยาชนิดสากเดี่ยว (Model 15011, Specac, USA) ดวยแรง 3 ตันเปนระยะเวลา 30 
วินาที เสนผาศูนยกลางของแผนแปะคือ 9.53 มิลลิเมตร น้ําหนัก 60 มิลลิกรัมตอแผน นําไปประเมินเบื้องตนดาน
ความแข็งดวยเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture analyzer, TA.XT plus, Stable Micro Sysyem, UK) ความ
กรอนและความหนาของแผนแปะที่เตรียมได จากนั้นคัดเลือกตํารับที่เหมาะสมเพื่อนําไปเติมยาตนแบบและสารแตง
รสหวานชนิดตางๆ โดยในแผนแปะ 1 แผนน้ําหนัก 60 มิลลิกรัมจะมียา CBX 1 มิลลิกรัมและสารแตงรสหวาน 3 
มิลลิกรัม ดังตารางที่ 1 นําสวนผสมตางๆ บดรวมกันโนโกรง จากนั้นนําไปตอกอัดเปนแผน นําแผนแปะที่ไดไปทดสอบ
ความแข็ง ความกรอน ความหนา ระยะเวลาในการละลายในสารละลายเลียนแบบน้ําลาย ความสามารถในการยึด
ติดเนื้อเยื่อโดยวัดแรงและงานที่ใชในการแยกแผนแปะออกจากเนื้อเยื่อชองปากหมู และการปลดปลอยยาดวย 
Franz’s diffusion cell ในสารละลายเลียนแบบน้ําลายที่เวลาตางๆ โดยวัดการดูดกลืนแสงที่ 278 นาโนเมตร 
 
ผลและวจิารณ 

 ผลการทดสอบเบื้องตนดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา แผนแปะที่เตรียมจากเพคตินชนิด high DE เดี่ยวๆ มี
ความแข็งต่ํา แตกหักงายซึ่งสอดคลองกับการทดสอบโดยเครื่องวัดความกรอน เมื่อมีการลดสัดสวนของเพคตินชนิด 
high DE และเพิ่มสัดสวนของ lactose ในตํารับ พบวา แผนแปะมีความแข็งเพิ่มขึ้น ความกรอนและความหนามี
แนวโนมลดลง สวนแผนแปะที่เตรียมจากเพคตินชนิด low DE จะมีความแข็งมากกวาแผนแปะที่เตรียมจาก high DE 
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับคาความกรอนที่ต่ํา การเพิ่มสัดสวนของ lactose นั้นมีผลตอความแข็งและความ
กรอนของแผนแปะที่เตรียมจากเพคตินชนิด low DE เล็กนอยแตไมมีผลตอความหนาของแผนแปะ จากการทดสอบ
เบื้องตนนี้ ตํารับที่เลือกใชในการเติมยาและสารแตงรสหวาน ไดแกตํารับที่มีเพคตินและ lactose ในสัดสวน 2:2 
เทากัน เนื่องจากตองการเปรียบเทียบความแข็ง ความกรอน ระยะเวลาในการละลาย ความสามารถในการยึดติด
เนื้อเยื่อและการปลดปลอยยาเมื่อใชปริมาณเพคตินเทากัน นอกจากนี้ตํารับในสัดสวนนี้ยังใหคาความแข็งและความ
กรอนไมแตกตางกันมากนัก  

 ผลการทดสอบในตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบตํารับควบคุม 1 และ 2 ซึ่งมีการเติมยา CBX เทากันแตมี 
lactose เฉพาะในตํารับควบคุม 2 เทานั้น พบวา แผนแปะมีความแข็งเพิ่มขึ้นและมีความกรอนลดลงเมื่อมีการเติม 
lactose โดยเฉพาะกับแผนแปะที่เตรียมจากเพคตินชนิด high DE เปนไปไดวาอนุภาคของ lactose ไปแทรกอยูใน
ชองวางระหวางอนุภาคของเพคตินซึ่งชวยยึดใหแผนแปะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม แผนแปะที่ไดนี้มีการ
ละลายเร็วขึ้นเนื่องจากสัดสวนของเพคตินในตํารับลดลง ซึ่งการละลายของเพคตินจะเกิดเปนเจลในขั้นแรกจากนั้นจึง
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คอยๆ ละลายออกจากแผนแปะ (Sriamornsak et al., 2007) สัดสวนของเพคตินที่มากจะสงผลใหความเขมขนของ
เจลที่ผิวหนาของแผนแปะมากขึ้นจึงทําใหการละลายชาลง ดังนั้นการลดสัดสวนของเพคตินในแผนแปะจะทําใหความ
เขมขนของเจลลดลง แผนแปะจึงละลายไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาความสามารถในการยึดติดเนื้อเยื่อชองปากหมู
ลดลงเมื่อแทนที่ปริมาณเพคตินดวย lactose โดยประเมินจากงานที่ใชในการแยกแผนแปะออกจากเนื้อเยื่อสดชอง
ปากหมู ทั้งนี้เนื่องจากเพคตินซึ่งมีคุณสมบัติในการยึดติดเนื้อเยื่อนั้นมีปริมาณลดลงนั่นเอง อยางไรก็ตาม แผนแปะที่
เตรียมจากเพคตินชนิด high DE มีความสามารถในการยึดติดเนื้อเยื่อไดดีกวาแผนแปะที่เตรียมจากเพคตินชนิด low 
DE ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยที่ผานมา (Thirawong et al., 2007) เนื่องจากเพคตินเดี่ยวๆ มีรสชาติไมดีนัก จึง
จําเปนตองมีการเติมสารแตงรสหวานในตํารับ พบวา น้ําตาล sucrose ใหแผนแปะที่มีความแข็งมากที่สุด สวน
น้ําตาลอีกสองชนิดคือ xylitol และ glucose ใหความแข็งตางกันขึ้นกับชนิดของเพคตินที่ใช สวนความกรอนของแผน
แปะนั้น พบวาแผนแปะที่เตรียมจากเพคตินชนิด high DE ยังคงมีความกรอนมากกวาแผนแปะที่เตรียมจากเพคติน
ชนิด low DE ในขณะที่ระยะเวลาในการละลายไมแตกตางกันอยูในชวง 18-21 นาที ยกเวนแผนแปะที่เตรียมจาก   เพ
คตินชนิด low DE และเติมน้ําตาล sucrose จะละลายไดหมดที่เวลาประมาณ 11 นาที นอกจากนี้ยังพบวา สารแตง
รสหวานแตละชนิดมีผลตอความสามารถในการยึดติดเนื้อเยื่อของแผนแปะแตกตางกัน ซึ่งขึ้นกับชนิดของเพคตินที่ใช
ดวย สวนการปลดปลอยยา CBX จากแผนแปะ ดังแสดงในรูปที่ 1 พบวา การเติมสารแตงรสหวานทั้ง 3 ชนิดมีผลตอ
การปลดปลอยยา โดยทําใหการปลดปลอยยาจากแผนแปะเร็วขึ้น ยกเวนน้ําตาล xylitol ที่เติมในตํารับเพคตินชนิด 
low DE มีการปลดปลอยยาชาลง นอกจากนี้ยังพบวายาไมสามารถปลดปลอยไดถึง 100 เปอรเซ็นตเมื่อทดสอบที่
เวลา 3 ชั่วโมงแมวาแผนแปะจะละลายหมดแลวก็ตาม 
 
สรุป 

 แผนแปะที่เตรียมจากเพคตินชนิด low DE มีขอดีคือ มีความแข็งมากและมีความกรอนนอย แตใน
ขณะเดียวกันความสามารถในการยึดติดเนื้อเยื่อจะต่ํากวาแผนแปะที่เตรียมจากเพคตินชนิด high DE สวนชนิดของ
สารแตงรสหวานนั้น xylitol นาจะเปนสารที่ดีกวาน้ําตาลอีก 2 ชนิด เนื่องจากมีผลใหการปลดปลอยยาชาลง 
 
คําขอบคุณ 

ในการศึกษานี้ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (PHD/0102/2548) 
และทุนเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา (RMU4880042) สวนเพคตินที่
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ตารางที่ 1 สูตรตํารับแผนยา Carbenoxolone sodium น้ําหนักรวม 60 มิลลิกรัมตอแผน 
 

เพคติน แลคโตส Mg stearate สารแตงรสหวาน (mg) Carbenoxolone  ตํารับ 
 (mg) (mg) (mg) Xylitol Sucrose Glucose sodium (mg)

Control 1 58.4 - 0.6 - - - 1 
Control 2 29.2 29.2 0.6 - - - 1 

A 27.7 27.7 0.6 3 - - 1 
B 27.7 27.7 0.6 - 3 - 1 
C 27.7 27.7 0.6 - - 3 1 

 
 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเบื้องตนดานความแข็ง ความหนาและความกรอนของแผนแปะที่มีสารชวยเจือจางใน      
    สัดสวนตางๆ 
 
ชนิดเพคติน ตํารับ สัดสวน 

เพคติน : แลค
ความแข็ง
(g, n =10)

ความหนา
(mm, n =10) 

ความกรอน
(%, n =20)

High DE 1 4 : 0 12.2 ± 2.4 0.79 ± 0.02 100 
 2 3 : 1 73.0 ± 9.2 0.76 ± 0.03 51.79
 3 2 : 2 177.0 ± 12.7 0.74 ± 0.02 2.74 
 4 1 : 4 202.6 ± 29.0 0.70 ± 0.03 4.92 

Low DE 1 4 : 0 189.5 ± 17.9 0.73 ± 0.02 0.91 
 2 3 : 1 171.7 ± 21.0 0.73 ± 0.03 1.28 
 3 2 : 2 164.2 ± 10.6 0.71 ± 0.03 1.62 
 4 1 : 4 213.5 ± 20.7 0.71 ± 0.03 2.16 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแข็ง ความกรอน ระยะเวลาในการละลายและงานที่ใชในการแยกแผนแปะออก
    จากเนื้อเยื่อสดจากชองปากหมู โดยเตรียมแผนแปะจากเพคตินชนิด high DE หรือ low DE และ lactose 
    ในสัดสวน 2:2 มียา Carbenoxolone sodium 1 มิลลิกรัม/แผน และสารแตงรสหวานชนิดตางๆ  
    3  มิลลิกรัม/แผน 
 
ชนิด 
เพคติน 

ตํารับ ความแข็ง  
 

(g, n =10) 

ความกรอน  
 

(%, n =20) 

ระยะเวลาในการ
ละลาย  

งานที่ใชในการแยกแผน
แปะออกจากเนื้อเยื่อ  

(mN.mm, n =6) 
High DE  Control 1 31.7 ± 2.4 74.47 41.0 ± 2.6 606.0 ± 259.8
 Control 2 148.6 ± 19.2 1.14 20.3 ± 0.6 344.5 ± 54.5
 A / xylitol 114.8 ± 9.2 3.91 19.7 ± 3.5 467.7 ± 71.7
 B / 214.9 ± 12.7 4.39 19.7 ± 1.1 410.5 ± 94.2
 C / 200.7 ± 28.9 3.81 20.7 ± 0.6 398.2 ± 88.0
Low DE Control 1 135.0 ± 8.7 1.72 32.3 ± 0.6 305.1 ± 59.8
 Control 2 167.7 ± 28.8 0.99 16.7 ± 0.6 269.7 ± 51.2
 A / xylitol 185.7 ± 25.7 0.98 21.0 ± 0.1 262.7 ± 73.6
 B / 197.3 ± 28.9 0.52 11.3 ± 0.6 331.8 ± 67.0
 C / 178.8 ± 28.8 1.47 18.7 ± 0.6 302.0 ± 61.7
 
(a)          (b) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1   กราฟแสดงการปลดปลอยยา Carbenoxolone sodium จากแผนแปะเนื้อเยื่อชองปากที่เตรียมจากเพคติน    
 ชนิด (a) high DE และ (b) low DE 
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การเกิดเชลแล็กพอลีคารบอกซีเลทเอสเทอรผานปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง  
Formation of Shellac Polycarboxylate Esters through Solid State Reaction 
 
ดนุช ปญจพรผล1  จุไรรัตน นันทานิช1 มานี เหลืองธนะอนันต1 ชวลิต สิทธิสมบัติ1 สาธิต พุทธิพิพัฒนขจร2 
ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์1 และสนทยา ล้ิมมัทวาภิรัติ์1 
Danuch Panchapornpon1, Jurairat Nuntanid1, Manee Luangtana-anan1, Chawalit Sittisombat1,         
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บทคัดยอ  

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อสังเคราะหเชลแล็กพอลีคารบอกซีเลทเอสเทอรผานปฏิกิริยาในสภาวะ
ของแข็ง โดยบดผสมเชลแล็กและกรดไซคลิกแอนไฮไดรด (ซักซินิกแอนไฮไดรด, ธาลิกแอนไฮไดรด และไตรเมลลิติก
แอนไฮไดรด) จากนั้นนําสารผสมที่ไดไปใหความรอนที่สภาวะตางกันและนําผลิตภัณฑที่ไดไปตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมี ผลการศึกษาพบวาเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบ คาของกรดของสารที่ผานการใหความรอนมีคา
มากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของคารบอกซิลิก เอนทาลปของพีคที่เกิดจากกรดไซคลิกแอนไฮไดรดมีคาลดลง เนื่องจากถูก
นําไปใชในปฏิกิริยา นอกจากนี้การวิเคราะหดวยอินฟาเรดพบพีคใหมเกิดขึ้นแสดงถึงปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง
สามารถทําใหเกิดเชลแล็กพอลีคารบอกซีเลทเอสเทอร โดยระบบเชลแล็กซักซิเนทสามารถเกิดปฏิกิริยาไดงาย และ
เห็นผลชัดเจนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  สําหรับระบบเชลแล็กธาเลทและเชลแล็กไตรเมลลิเตทจะตองใชอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นแสดงใหเห็นวาการเกิดเอสเทอรมีความสัมพันธกับขนาดโมเลกุลของไซคลิกแอนไฮไดรดดวย 
คําสําคัญ : เชลแล็ก เอสเทอร ปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง 
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Abstract  

 The objective of this study was to investigate the formation of shellac polycarboxylate esters 
through solid-state reaction. The shellac was mixed with cyclic anhydrides, e.g., succinic anhydride, 
phthalic anhydride and trimellitic anhydride, and then ground. The ground mixture was annealed at 
various conditions. The ground mixtures and the heat-activated mixtures were then characterized for 
physicochemical properties. The acid value of heat-activated mixtures was increased, suggesting the 
presence of added carboxylic acid groups. The utilization of cyclic anhydrides in the reaction was 
indicated by the lower enthalpy of endothermic peak. FT-IR spectroscopy was employed to monitor the 
formation of shellac polycarboxylate esters during annealing process. The presence of new FT-IR peaks 
in heat activated mixtures confirmed the formation of shellac polycarboxlate esters. The formation of 
shellac succinate was easily occurred at 60°C while that of shellac phthalate and shellac trimellitate was 
occurred at higher temperature. The result suggested that the ester formation should be related with 
molecular size of carboxylic anhydride.  
Keywords : Shellac, Ester, Solid-state reaction 
 
คํานํา  

เชลแล็ก เปนสารพอลิเมอรธรรมชาติประเภทเรซิน (DerMarderosian, 2002) ที่มีการประยุกตใชอยาง
กวางขวางในอุตสาหกรรมและงานหลากหลายดาน โดยดานเภสัชกรรมมีการใชในหลายเรื่อง เชน การเคลือบยาเม็ด
เพื่อปองกันความชื้นสําหรับยาที่ไวตอความชื้น การเคลือบเพื่อปรับปรุงและควบคุมการปลดปลอยยาเพื่อใหยา
สามารถออกฤทธิ์ไดนานขึ้นและใชนําสงยาสูลําไสเล็กสําหรับยาที่ไมทนตอกรดในกระเพาะอาหาร (Cole et al., 
2002;   DerMarderosian, 2002; Smolinske, 1992) 

 ปจจุบันการใชเชลแล็กในงานดานเภสัชกรรมมีแนวโนมลดลง เนื่องจากปญหาที่สําคัญไดแก การละลาย 
และความคงตัว การแกปญหาโดยการปรับปรุงโครงสรางของสาร โดยเติมกลุมที่มีขั้วเขาไปในโมเลกุล เชน กรดคาร
บอกซิลิก (Limmatvapirat et al., 2004) โดยการทําปฏิกิริยากับไซคลิกแอนไฮไดรด จะทําใหสามารถเพิ่มการละลาย
ของเชลแล็กและลดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร (polymerization) สงผลใหความคงตัวของเชลแล็กดียิ่งขึ้น วิธีการ
สังเคราะหโดยทั่วไป มักทําปฏิกิริยาเคมีโดยการใชสารเคมีเปนตัวทําละลาย ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการกําจัดตัวทํา
ละลาย การทําลายสิ่งแวดลอม และเกิดสารตกคางอยูในตํารับซึ่งสงผลกระทบตอผูใช (Krause and Muller, 2001) 
ดังนั้นวิธีการสังเคราะหสารโดยปราศจากตัวทําละลายเคมีจึงเปนวิธีที่ดีและนาสนใจ ซึ่งวิธีที่สามารถทําไดคือการ
สังเคราะหโดยปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง (solid-state reaction) เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและจําเพาะมากกวาวิธีที่
เปนสารละลาย (Toda, 2002)  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการพัฒนาเชลแล็กโดยการเกิดปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอรใน
สภาวะของแข็ง เพื่อปรับปรุงการละลายใหดียิ่งขึ้นโดยปราศจากตัวทําละลายอินทรียซึ่งสงผลกระทบตอผูบริโภคและ
ทําลายสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดอนุพันธของเชลแล็กที่มีความเหมาะสมในการเปนพอลิเมอรสําหรับควบคุมการ
ปลดปลอยยาที่ดีและมีประสิทธิภาพตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ  

 เตรียมสารผสม (physical mixture, PM) ระหวางเชลแล็ก (SHL) รวมกับไซคลิกแอนไฮไดรด  ไดแก ซักซินิก
แอนไฮไดรด (SUC), ธาลิกแอนไฮไดรด (PHT) และไตรเมลลิติกแอนไฮไดรด (TRI) ในสัดสวนโดยโมลเทากับ 1:4  
หลังจากนั้นทําการบด โดยเครื่อง planetary ball mill (Retsch PM100, Germany) เปนเวลา 90 นาที สารที่ผานการ
บดแลว (ground mixture, GM) จะนําไปเรงปฏิกิริยาในตูอบ (Heraeus UT 6760, Germany) ที่อุณหภูมิ 60, 80 
และ 100 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาตาง ๆ ดังนี้ 0, 1, 3, 6, 9, 12, 24 ชั่วโมง   โดยสารภายหลังการอบ 
(annealed mixture, AM) จะถูกนําไปลางไซคลิกแอนไฮไดรดสวนเกินออกดวยน้ํา  สารในขั้นตอนตางๆ จะนําไป
ทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ไดแก คาของกรด (acid value), ของแข็งที่ไมละลายในอัลกอฮอล, องคประกอบและพันธะ
เคมีในโมเลกุลโดยการวิเคราะหดวยอินฟราเรด และ วัดคุณสมบัติทางความรอนโดยวิธีแคลอรีเมทรี 
 
ผลและวจิารณ  

 ในการศึกษาครั้งนี้ใชไซคลิกแอนไฮไดรดหลายชนิด ไดแก ไตรเมลลิติกแอนไฮไดรด (TRI), ธาลิกแอนไฮ
ไดรด (PHT) และ ซักซินิกแอนไฮไดรด (SUC) เปนตน ทําปฏิกิริยากับเชลแล็ก (SHL) ผานขบวนการสังเคราะหที่
หลีกเลี่ยงการใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตราย ไดผลดังตอไปนี้ 

1. Acid value และ alcohol insoluble solid 

 Acid value (AV) เปนคาของกรดที่แสดงจํานวนหมูคารบอกซิลในโครงสรางสาร คานี้จะเปนตัวชี้วัดที่สําคัญ
อันหนึ่งของพอลิเมอรชนิดละลายในสวนลําไส (enteric polymer)  คา AV มากขึ้นแสดงใหเห็นถึงการละลายในลําไส
ที่มากขึ้น  ในการทดลองครั้งนี้พบวาในระบบของ SHL-SUC คา AV จะมีคาสูงขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการอบ (รูปที่ 1)  ซึ่ง
เกิดจากหมูกรดคารบอกซิลิกที่เพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอรของซักซินิกแอนไฮไดรด เขาที่หมูไฮดรอกซิลของ
เชลแล็ก  สําหรับการเกิดเอสเทอร ของระบบ SHL-PHT และ SHL-TRI พบวาคา AV เพิ่มสูงขึ้น แตอัตราการ
เกิดปฏิกิริยานอยกวาระบบ SHL-SUC ภายใตอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง   ดังนั้นจึงศึกษาผล
ของอุณหภูมิตอคา AV ของระบบ SHL-PHT และ SHL-TRI พบวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบ ทําใหคา AV ของทั้ง
สองระบบเพิ่มขึ้น โดยระบบ SHL-PHT  มีคาสูงกวาระบบ SHL-TRI (รูปที่ 2)   แสดงใหเห็นวาอัตราการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดเอสเทอรเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ระบบ SHL-SUC, SHL-PHT และSHL-TRI ตามลําดับ ภายใตอุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส 

คา alcohol insoluble solid (IS) แสดงปริมาณสารที่ไมละลายในอัลกอฮอล โดยปกติเชลแล็กจะลายไดดี
ในอัลกอฮอล ถาคานี้สูงขึ้นแสดงวาเชลแล็กไดเส่ือมสลายดวยปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร (polymerization) ใน
ระหวางการใหความรอน  ในการทดลองครั้งนี้พบวาระบบ SHL-SUC และ SHL-PHT มีคา IS นอยกวา 1%  ในขณะ
ที่ระบบ SHL-TRI มีคาสูงกวา 40% หลังอบที่ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง แสดงวาระบบ SHL-TRI 
เกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรคอนขางมาก 
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2. Differential scanning calorimetry (DSC)  

SHL:SUC physical mixture (SHL:SUC PM)  จะพบพีคแสดงจุดหลอมเหลวที่ 50 และ 119 องศา
เซลเซียสของเชลแล็ก และ ซักซินิกแอนไฮไดรด ตามลําดับ  เมื่อบดผสมสาร ใหความรอนและลางกรดสวนเกินออก
พบวา ผลิตภัณฑ SHL:SUC annealing mixture (SHL:SUC AM) พีคแสดงจุดหลอมเหลวของเชลแล็ก และซักซินิก
แอนไฮไดรดหายไป คาดวาบางสวนของเชลแล็กและซักซินิกแอนไฮไดรดนาจะถูกใชไประหวางการเกิดปฏิกิริยาการ
เกิดเอสเทอร และบางสวนอยูในรูปอสัณฐาน (รูปที่ 3)  ดังนั้นจึงทดสอบยืนยันการเกิดปฏิกิริยาดวยการวิเคราะหอื่น ๆ 
รวมดวยเชน การวิเคราะหดวยอินฟราเรด เพื่อดูพันธะที่เกิดขึ้นในโมเลกุล  นอกจากนี้การทดสอบในระบบ SHL-PHT 
และ SUC-TRI ใหผลเชนเดียวกัน 

 
3. FT-IR Spectroscopy 

 FT-IR spectroscopy เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับตรวจหาโครงสรางของสารที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาการเกิด
เอสเทอรระหวางเชลแล็ก และไซคลิกแอนไฮไดรด เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบสารมากขึ้น จะพบพีคใหมที่ชัดเจนขึ้น
ทั้ง 3 ระบบ  โดยความเขมของพีคเชลแล็กและกรดมีคาลดลง ในขณะที่ความเขมของพีคใหมที่เกิดขึ้นมีความเขมเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเปนการยืนยันวามีการเกิดปฏิกิริยาขึ้นในระบบ  โดยระบบ SHL-SUC จะพบพีคใหมชัดเจนที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับระบบอื่น ๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟเชลแล็กพบพีคใหมที่บริเวณ 1165.9 และ 1203.1 cm-1 
แสดงถึงหมู C-O ของเอสเทอรและบริเวณ 1732.7 cm-1 แสดงถึงหมู C=O ของหมูกรดและเอสเทอร นอกจากนี้พบ
พีคที่บริเวณ 1418.6 cm-1 แสดงถึงหมู CH2-CH2 ซึ่งเปนหมูที่เกิดจากกรดซักซินิกที่ตออยูกับเชลแล็ก (รูปที่ 4)  
นอกจากนี้อาจเปนไปไดวาระบบอื่นๆ  เกิดปฏิกิริยาขึ้นไมสมบูรณมากนักที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  จึงทําใหเห็น
พีคใหมไมชัดเจนเทาระบบ SHL-SUC 
 
สรุป 

 การทําปฏิกิริยาในสภาวะของแข็งสามารถสังเคราะห เชลแล็กพอลีคารบอกซีเลทเอสเทอร ไดโดยผานการ
บดผสมระหวางเชลแล็ก และไซคลิกแอนไฮไดรดรวมกับการใหความรอน ระบบ SHL-SUC สามารถเกิดปฏิกิริยาได
โดยงายภายใตอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในขณะที่ระบบ SHL-PHT และ SUC-TRI ตองอยูภายใตอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
โดยความยากงายของการเกิดปฏิกิริยา การเกิดเอสเทอร มีความสัมพันธกับขนาดโมเลกุลของไซคลิกแอนไฮไดรด    
ดังนั้นซักซินิกแอนไฮไดรด ที่มีขนาดเล็กจึงเกิดปฏิกิริยาไดงายกวากรดที่มีโครงสรางใหญ  นอกจากนี้การทําปฏิกิริยา
ในสภาวะของแข็ง ไมกอใหเกิดของเสียจากปฏิกิริยาที่ใชตัวทําละลายอินทรีย  จึงเปนการสังเคราะหสารที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมอยางแทจริง 
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รูปที่ 4 กราฟการวิเคราะหดวยอินฟราเรด (FT-IR) ของระบบ SHL-SUC ภายใตอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 24 
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การศึกษาปริมาณความตองการน้ําของพืช : กรณีศึกษาศูนยภูฟาพัฒนา  ตําบลภูฟา อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน 
Plantation water demand study : A case study of Phufa Development Centre Boklur District 
Nan Province 
 
นิพนธ จีนขาวขํา1  มนตชัย นีซัง2  เอกณัฏฐ กระจางธิมาพร2 และสุเมธ ทานเจริญ2 
Nipon Jeenkhaokham1,  Montchai Neesung2,  Eakanat Krajangthimaporn2 and Sumate Tancharoen2 
 
บทคัดยอ 

 โครงการภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาอาชีพ 
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ของผูรวมพัฒนาชาติไทยและชาวไทยภูเขาผูยากไรและดอยโอกาส บานผาสุขและบาน
หลวงพัฒนาไดรับการจัดสรรที่ทํากิน 1,280 ไร 129 ครัวเรือน ประชากร 603 คน ที่ดินมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม เปน
ดินเหนียวปนทรายแปง และรวนเหนียวปนทรายแปง การชะลางพังทลายสูง ความอุดมสมบูรณต่ํา เพื่อตอบสนอง
แนวพระราชดําริ ในการจัดการดินและน้ํา ใหเกษตรกรสามารถปลูกพืช พออยูพอกินได ภายใตทรัพยากรน้ําอันจํากัด 
แตเดิมไดมีการจัดทําระบบทอสงน้ําจากฝายไปยังระบบถงัเก็บ มีระบบทอประธานและทอกางปลากระจายน้ํา ซึ่งไมมี
การคํานวณสมดุลความดันและอัตราการไหล  รวมทั้งการปลูกพืชมีการกระจายตัวสูง การศึกษานี้มุงที่จะสํารวจ
ความตองการใชน้ําของพืช เพื่อปรับปรุงระบบกระจายน้ํา วางแผนรอบเวรใหน้ํา โดยใชขอมูลการใชน้ําของพืชอางอิง 
จ.นาน ขอมูลลักษณะดิน คาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืชในการคํานวณ และทําการเดินเทาสํารวจพื้นที่ 134 แปลง 
ใชภาพถายสีปรับแกเชิงเรขาคณิต อุปกรณหาพิกัดบนพื้นโลก เพื่อบันทึกขอมูล และนํามาประมวลผลโดยโปรแกรม
ประยุกยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ไดรูปแผนที่ วิเคราะหการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน จากการศึกษาพบวา ชวง
ขาดน้ําในระหวาง เดือน พ.ย. – มิ.ย. ปริมาณความตองการน้ําของพืชรวม 80,934 ลบ.ม. แหลงน้ําตนทุน 159,446 
ลบ.ม. ซึ่งมีแนวโนมวาแหลงน้ําดังกลาวสามารถรองรับพื้นที่เพาะปลูกได 1,215 ไร โดยไมขาดน้ํา ในประเด็นการ
บริหารจัดการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไดนําทฤษฎีการใหน้ําแบบประหยัดของ ดิเรก ทองอรามและคณะมา
ประยุกตพบวาหากใหน้ําดวยระบบปริงเกอร จะตองใชน้ําเพิ่ม 16,187 ลบ.ม./8 เดือน ของปริมาณความตองการใช
น้ําของพืช เนื่องจากมีประสิทธิภาพ 80% หากใหน้ําดวยระบบน้ําหยดที่มีประสิทธิภาพ 90% จะชวยลดปริมาณน้ําที่
ตองจัดหาเพิ่มลงเหลือ 8,093 m3  
คําสําคัญ : ความตองการใชน้ําของพืช, การบริหารจัดการน้ํา 
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Abstract 

 Phufa Development project under HRH Princess Sirinthorn,to develop occupation  quality of life 
and enviroment of very poor and  inopportunity of former communists and hill tribe people. Bann Phasook 
and Bann Luang Pattana were allocated 1,280 rai for agriculture 129 families, population of 603. 
Characteristic of the area is deforested. The area has silty clay and silty soil, clay loam high erosion and 
low nutrition. In order to support HRH’s recommended to optimize soil and water management to support 
self-sufficient of the farmers under the limit constraints of land and water resource, unplanned water 
distribution system from Huay Pan and Huay Saree small dam with very high distribution of the trees. This 
study aims to survey and calculate plantation water demand to improve water distribution system and 
water supply rotation planning by using reference plant water demand of Nan province, soil characteristic 
data, and crop coefficient. Together with through area survey of 130 plots and applying Global 
Positioning System (GPS), color ortho-photo to record and processing the data by Geographic 
Information System  (GIS) , map of land slide , boundary, land-use profile, trees distribution were 
obtained. From data processing and analysis, we found that the total plant water demand during 
shortage period between Nov.-Jun is 80,934 m3. Limited maximum water supply is 159,446 m3 which can 
support the area of 1,215 rai without water shortage. Using effective irrigation theory by the teams of 
Direk Tongaram, at 80% efficiency by mean of sprinkler irrigation system will require more water by 
16,187 m3 /8 month. At 90% efficiency of drip irrigation system will require only 8,093 m3 more. 
Keywords : Plantation water demand, Water Management  
 
คํานําและวัตถุประสงค 

 โครงการภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในพื้นที่ อ.บอเกลือและ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน มีเปาหมายเพื่อสงเสริมอาชีพทางดานการเกษตร
เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางความมั่นคงทางดานอาหาร ในพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนาไดจัดสรรการใช
ประโยชนพื้นที่ 1,995 ไร ใหเปนพื้นที่ทํากินสําหรับเกษตรกรที่ใชพื้นที่อยูแตเดิม 129 ราย จํานวน 1,280 ไร ที่เหลือ
เปนพื้นที่ทรงงาน แปลงวิจัยและสิ่งปลูกสราง และพื้นที่ปา เนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรของศูนยภูฟาพัฒนามี
ลักษณะเปนพื้นที่บนเขาสูง ดังนั้นศูนยภูฟาพัฒนาจึงมีปริมาณน้ําตนทุนสําหรับการเกษตรที่คอนขางจํากัด อีกทั้งการ
ใชน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกรศูนยภูฟาพัฒนายังไมมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ จึงทําใหการใหน้ําสําหรับ
พืชไมมีความสม่ําเสมอและทั่วถึง สงผลใหพืชผลเกิดความเสียหายจากการขาดน้ําได  

 ปจจุบันแหลงน้ําสําหรับการเกษตรในศูนยภูฟาพัฒนามีระบบทอสงน้ําจากฝายหวยแปนและหวยสาลี ซึ่ง
จายน้ําได 1,993 ลบ.ม. /วัน ไปยังถังเก็บขนาด 100 ลบ.ม. 24 ถัง กระจายน้ําใหหมูบาน 12 ถัง อยูในพื้นที่จัดสรร 8 
ถัง (แตละถังจะมีผูใชน้ํา 8 – 25 ราย) 4 ถัง สําหรับแปลงวิจัยสาธิต และศูนยภูฟาพัฒนา โดยจัดสรรน้ําประมาณ 160 
ไร/ถัง มีระบบทอประธานและทอกางปลากระจายน้ําซึ่งไมมีการคํานวณสมดุลความดันและอัตราการไหล  รวมทั้งการ
ปลูกพืชมีการกระจายตัวสูงทําใหเกิดปญหาปริมาณน้ําเกินและขาด  การศึกษานี้มุงที่จะสํารวจความตองการใชน้ํา
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ของพืช เพื่อปรับปรุงระบบกระจายน้ํา วางแผนรอบเวรใหน้ํา โดยใชขอมูลการใชน้ําของพืชอางอิง จ.นาน ขอมูล
ลักษณะดิน คาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช 
 
อุปกรณและวิธีการ 

 อุปกรณในการศกึษา 
1) แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1: 5,000      2) ภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:4,000      3) เครื่อง GPS  

 วิธีการศึกษา 
ตรวจสอบขอมูลพื้นฐานที่ใชสําหรับวิเคราะหความตองการใชน้ําของพืชในพื้นที่ไดแก ขอมูลลักษณะดิน 

การใชน้ําของพืชอางอิงจังหวัดนาน คาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช ปริมาณน้ําฝน จากนั้นสํารวจและบันทึกตําแหนง
พิกัดของขอบเขตพื้นที่ถือครองที่ดินรายแปลง ลักษณะและขอบเขตการใชประโยชนพื้นที่รายแปลง รวมทั้งบันทึกพิกัด
และจํานวนไมยืนตนแตละประเภทรายแปลง  ของเกษตรกร 30 ราย แลวนําขอมูลเขาที่ไดดวยโปรแกรม Arcview 
เพื่อวิเคราะหขนาดพื้นที่ถือครองที่ดิน ขนาดพื้นที่ใชประโยชนแตละประเภท จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและ
คาดการณความตองการใชน้ําของพืช เพื่อเสนอแนะแนวทางการใชน้ําเพื่อการเกษตรซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 หาปริมาณการใชน้ําของพืชจากสมการ 
ETc = Kc x ETp……………………………(1) 

 เมื่อ  ETc คือ ปริมาณการใชน้ําของพืช (มม.), ETp คือปริมาณการใชน้ําของพืชอางอิง หรือศักดิ์การใชน้ํา
 ของพืช (มม.), Kc    คือ สัมประสิทธิ์การใชน้ําของพืช 

 ขั้นตอนที่ 2 หาความสามารถการนําน้ําในดินไปใชของพืชจากสมการ 
 ปริมาณน้ําในดินชั้นเขตราก ¼ = น้ําในดินที่ยอมใหพืชน้ําไปใชได (มม.) x ความยาวเขตราก ¼ ของพืช 

(ซม.)…. (2) ที่พืชสามารถนําไปใชได 
 ลักษณะดินของพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนาเปนดินรวนปนทรายแปง น้ําในดินที่พืชสามารถนําไปใชไดคือ 0.95 

 มม. ถาแบงความลึกของรากพืชเปน 4 สวนเทาๆ กัน 40% ของความชื้นในดินที่พืชนําน้ําไปใชไดมาจาก
 สวนแรกจากผิวดินลงมาความยาว ¼ จากผิวดินของเขตรากพืชไร (ขาวโพด, ถั่วลิสง, สับปะรด) ชา กาแฟ 
 สม เงาะ ไมผลอื่นๆ และพืชผักเทากับ 13.13, 18.75, 11.25, 0.95, 9.38, 33.75, 11.25, 37.5, 11.25 มม.
 ตามลําดับ และกําหนดใหพืชมีความสามารถนําน้ําไปใชไดที่ 40%  

 ขั้นตอนที่ 3 หาขนาดพื้นที่วงเปยกในการใหน้ําแกพืช จากการสํารวจพบวาขนาดทรงพุมของไมผลมีขนาด
 เสนผานศูนยกลางไมเกิน 3 เมตร คิดพื้นที่วงเปยกของไมผลจากรอยละ 80 ของพื้นที่ทรงพุม พื้นที่วงเปยก
 ของชา 1 ไร เทากับ  384 ตร.ม./ไร   พื้นที่ทรงพุมกาแฟ 1 ไรเทากับ 335 ตร.ม./ไร สวนพื้นที่วงเปยกของพืช
 ไรและพืชผักจะใชพื้นที่ปลูกทั้งหมด  

 ขั้นตอนที่ 4 หลังจากไดปริมาณความตองการน้ําของพืชแตละชนิดแลวจึงคํานวณหารอบเวรการใหน้ําและ
 คํานวณหาปริมาณน้ําในแตละรอบเวร จากสมการตอไปนี้ 

รอบเวรการใหน้ํา(วัน) = น้ําในดินที่พืชสามารถนําไปใชได (มม.) / (1)………………........................... (3) 
ปริมาณน้ําในแตละรอบเวร(มม.) = อัตราการใชน้ําของพืช (มม.) X จํานวนวันใน 1 รอบเวร.................. (4) 
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ปริมาณน้ําที่ตองใหตอรอบเวร(ลิตร) = พื้นที่วงเปยก (ตร.ม.) X [(4) x (1)]........................................... (5) 
 
ผลและวจิารณ 

 จากการคาดการณปริมาณความตองการใชน้ําของพืชพบวา ชามีความตองการน้ํามากที่สุด รองลงมาไดแก 
กา แฟ ไมผล พืชไร (ขาวโพด, ถั่วลิสง, สับปะรด) และพืชผัก โดยมีปริมาณความตองการน้ําเฉลี่ยรายเดือนอยูที่ 4.37 
3.94 3.28 3.17 และ 2.93 มม./วัน ตามลําดับ ซึ่งพบวาในชวงปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนเมษายนปริมาณ
น้ําฝนจะไมเพียงพอในการทําการเกษตร ดังนั้นพืชที่ใชน้ํามาก เชน พืชไร ควรปลูกในชวงตนเดือนพฤษภาคมถึงตน
เดือนกันยายน 

 และจากการคํานวณหาปริมาณความตองการใชน้ําของเกษตรกร 129 ราย พบวาในพื้นที่ของเกษตรกร มี
ชนิดพืชที่มีรอบเวรใหน้ํา 1, 3 และ 5 วัน/ครั้ง (ไมรวมพืชไร) หากไมมีการแบงกลุมเวรการใหน้ํา การใชน้ําจะมีปริมาณ 
210.23- 681.54 ลบ.ม./วัน โดยน้ําจะไหลเขาถังเก็บน้ําสําหรับเกษตรกร 8 ถัง มีอัตราการไหล 664.36 ลบ.ม./วัน จะ
ทําใหในบางวันปริมาณความตองการใชน้ํามากกวาปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู   
 

ปริมาณนํ้าฝนและความตองการนํ้าของพืชรายวัน(มม./วัน)
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ขาวโพด(มม./วัน)

พืชผัก(มม./วัน)

ไมผล(มม./วัน)

ปริมาณน้ําฝน(มม./  
รูปที่ 1 ชวงปริมาณน้ําฝนสําหรับปลูกพืชชนิดตาง 

 
 ในดานการจัดการหากแบงกลุมการใหน้ําตามรอบเวรของชนิดพืช จะสามารถลดปริมาณการใชน้ําตอวันลง

เหลือ 336-339 ลบ.ม. /วัน และเมื่อประมาณการใชน้ําของพืชในชวง 8 เดือน (พ.ย. – มิ.ย.) ที่ปริมาณน้ําฝนไมพอ
สําหรับเพาะปลูก พืชมีความตองการใชน้ํา 80,934 ลบ.ม. โดยแหลงน้ําตนทุนสามารถจัดสรรน้ําได 159,446 ลบ.ม. 
ซึ่งยังเพียงพอตอความตองการในปจจุบันอยู แตแนวโนมการเพาะปลูกในพื้นที่มีมากขึ้น     จากการสงเสริมของศูนย
ภูฟาพัฒนา (ปจจุบันมีการใชประโยชนพื้นที่ 617 ไร จากพื้นที่จัดสรร 1,280 ไร) ดังนั้นนอกจากการจัดการโดยการ
แบงกลุมเวรการใหน้ําแลวตองใชเทคโนโลยีการใหน้ําที่ประหยัดขึ้น โดยปจจุบันการใหน้ําพืชของเกษตรกรจะใชระบบ
สปริงเกอร ซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณ 80% ดังนั้นในการใหน้ําพืชจะตองใชน้ําเพิ่มอีก16,187 ลบ.ม./8 เดือน ถาใช
ระบบน้ําหยดซึ่งประสิทธิภาพประมาณ 90% จะชวยลดปริมาณน้ําที่ตองจดัหาเพิ่มลงเหลือ 8,093 ลบ.ม./8 เดือน 

ชวงน้ําฝนขาดแคลน ชวงน้ําฝนขาดแคลนชวงน้ําฝนเพยีงพอ
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สรุป 

 จากการสํารวจและศึกษาความตองการใชน้ําของพืชของเกษตรกรศูนยภูฟาพัฒนาพบวา ระบบใหน้ําใน
แปลงเกษตรกรยังไมทั่วถึง ทําใหอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของพืชต่ํา และหากไมมีการจัดการน้ําในพื้นที่จะ
เกิดปญหาน้ําไมพอขึ้นในชวงฤดูแลงจากการเพิ่มปริมาณพืชที่ปลูกในพื้นที่ แนวทางในการบริหารจัดการน้ําของศูนย
ภูฟาพัฒนา คือ การศึกษาวางแผนการทําเกษตรใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสภาพแวดลอมของพื้นที่ และ
การใชเทคโนโลยีการใหน้ําที่ประหยัดขึ้นแตตองมีตนทุนต่ําอาจจะเปนระบบน้ําหยดแรงดันต่ําแบบงาย นอกจากนี้ควร
จัดตั้งกลุมการจัดการน้ําของเกษตรกรเพื่อวางแผนจัดสรรน้ําใหทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
 
คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณศูนยภูฟาพัฒนาและเกษตรกรทุกทานที่ใหความรวมมือในการเก็บและสนับสนุนขอมูล 
 
เอกสารอางอิง 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ฝายวางแผนการใชที่ดิน 2542 รายงานการสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน โครงการ
หมูบานพัฒนาที่ดิน บานผาสุข และบานหางทางหลวง ตําบลผูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, หนา 5-10   

ดิเรก  ทองอราม, วิทยา  ตั้งกอสกุล, นาวี  จิระชีวี, อิทธิสุนทร  นันทกิจ  2545, การออกแบบและเทคโนโลยีการใหน้ํา
แกพืช, สํานักพิมพ บริษัท ฐานการพิมพจํากัด, 496 หนา 

เอกชัย เกษรปทุมานันท, 2525, การประมาณคาการระเหยทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยใชสถิติทาง
อุตุนิยมวิทยากับสูตรตาง ๆ, ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) สาขา
วิศวกรรมชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1      43

O2-03 
 
การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่สูง : กรณีศึกษาศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
The Application of Geographic Information Systems for Suitable Agriculture Land Use 
Evaluation in  Highland   Area :  A  Case  Study  of  Phufa  Developing  Centre,  Boklur 
District,  Nan Province. 
 
ชาญชัย พัสระ1 มนตชัย นีซัง2  เอกณัฐฏ กระจางธิมาพร2 และสุเมธ ทานเจริญ2 
Chanchai Passara1, Montchai Neesung2,  Eakanut Krachangthimapon 2  and Sumate Tancharoen2 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อศึกษาการใชประโยชนที่ดินในศูนยภูฟาพัฒนาป 
พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) ศึกษาลักษณะการใชประโยชนที่ดิน  2) ประเมินความเหมาะสมของ
ที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ และ 3) เปรียบเทียบความสอดคลองของการใชประโยชนที่ดินกับความเหมาะสมของ
ที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวาศูนยภูฟาพัฒนามีพื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 2,000 ไร (3.2 ตร.กม.)  มี
การใชประโยชนที่ดิน 14 ประเภท สวนใหญเปนไรหมุนเวียน 613.49 ไร (0.98 ตร.กม. คิดเปน 53.18%) และพื้นที่ปา
ไม 581.86 ไร (0.83 ตร.กม. หรือคิดเปน  29.09%) สวนความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจนั้น พื้นที่
สวนใหญเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล  และทุงหญาเลี้ยงสัตว 1063.17 ไร (1.70 ตร.กม. คิดเปน 53.18%) 
บางสวนเหมาะสมสําหรับปลูกขาวนาดํา 18.83 ไร ( 0.03 ตร.กม. คิดเปน 0.94%) พื้นที่สวนที่เหลือเหมาะสําหรับเปน
พื้นที่อนุรักษปาไม ความสอดคลองของการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน มีเพียง 179.77 ไร (0.28 ตร.กม. คิดเปน  
8.99 %)  ที่ตรงกับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ดังนั้นศูนยภูฟาพัฒนาจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
การวางแผนการใชประโยชนที่ดินและกําหนดแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรใหมีความเหมาะสม เลือกชนิด
พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม ใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และฟนฟูสภาพปาไม 
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, การใชประโยชนที่ดิน, ความเหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน 
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Abstract 

  In this research, GIS was tools were applied to investigate land use utilization of Phufa 
Developing Center (PDC) in 2007. The objective of this paper are 1) to study the land use characteristics 
of the PDC, 2) to evaluate the land suitability for economic crop, and 3) to investigate the land use 
utilization compare to land suitability.  The results were found that total area of PDC 2,000 rai (3.2 km2) 
consists 14 categories of land use type.  Most of area is rotation crop 613.49 rai (0.98 km2, 53.18%) and 
forest 581.86 rai (0.83 km2, 29.09%). Land suitability for economic crop consists three zones including 1) 
1063.17 rai (1.70 km2, 53.18%) of upland crop fruit and grassland, 2) 18.83 rai (0.03 km2, 0.94%) of 
paddy and 3) forestry conservation area. The appropriation of current land use utilization exits merely 
179.77 rai (0.28 km2, 8.98%) related to land use suitability for economic crop. Conclusively, the PDC 
should prepare action plans of land utilization and specify management strategies for suitable 
agriculture, select proper type of economic plant, employ soil and water conservation rules and recover 
forest area. 
Keywords : GIS, Land Use, Land Use Suitability 
 
1. คํานําและวัตถุประสงค 

ศูนยภูฟาพัฒนา ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เริ่มตนดําเนินการเมื่อ ป พ.ศ. 2542 มีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอชุมชนชนบทในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งใหเกษตรกรอยูเปนหลักแหลงอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม มีชีวิตและความเปนอยูที่เพียงพอตอการดํารงชีพ มีการอนุรักษดิน น้ํา ปาไม รวมทั้งการฟนฟูสภาพ
ตนน้ําลําธาร  แตปจจุบันพบวาเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ใชทําการเกษตรของเกษตรกร  อัน
เนื่องมาจากขาดการจัดการที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดชันสูงจนเกิดการชะลางพังทลายของดินไดงาย ทําใหดินขาด
ความอุดมสมบูรณ  ผลผลิตลดลง จากปญหาดังกลาวทางศูนยภูฟาพัฒนาไดพยายามเรงหาทางแกไขดวยมาตรการ
อนุรักษดินและน้ํา แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดวยเหตุที่ยังขาดขอมูลรูปแบบการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน  
และสภาพความเหมาะสมของดินเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่สูง 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการศึกษารูปแบบการใช
ประโยชนที่ดินปจจุบันและเปรียบเทียบกับความเหมาะสมของสภาพดินเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่สูง ซึ่งจะชวยให
การวิเคราะหและการวางแผนการใชประโยชนที่ดินของศูนยภูฟาพัฒนาไดอยางเหมาะสม เพื่อแกไขปญหาความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. อุปกรณและวิธีการ 
 2.1 พ้ืนที่ศึกษา  

 ศูนยภูฟาพัฒนา หมู 2 บานผาสุข และหมู 3 บานหางทางหลวง ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
พิกัดระหวางเสนรุงที่ 19° 00' ถึง 19° 01' 30'' เหนือ และระหวางเสนแวงที่ 101° 11' 30'' ถึง 101° 13' ตะวันออก 
เนื้อที่ประมาณ 3.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,000 ไร  ดังแสดงในรูปที่ 1 

 2.2 วิธีการศึกษา 

 แบงขั้นตอนการศึกษา เปน 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2550 โดยการแปลภาพถาย
ทางอากาศสี มาตราสวน 1: 4,000 ดวยสายตาและตรวจสอบความถูกตองภาคสนามดวย GPS 2) จําแนกความ
เหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ใชหลักการจําแนกของกองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
(2541) กําหนดพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด ถั่วเหลือง ขาวไร มะมวง ขนุน ลําไย ล้ินจี่ สม  มะขาม  
กาแฟและทุงหญาเลี้ยงสัตว  

 การจําแนกความเหมาะสมของการใชที่ดิน ใชเทคนิค Multi Criteria Evaluation (MCE) โดยกําหนดตัวแปร  
9 ตัวแปร คือ Texture-surface Texture-subsurface Drainage Gravel-surface Gravel-subsurface CEC Base 
saturation pH และ Slope นํามาซอนทับกันและแบงชั้นความเหมาะสมออกเปน 5 ชั้น คือ ความเหมาะสมดีมาก  ดี  
ปานกลาง  นอย และไมเหมาะสม  3) การเปรียบเทียบความสอดคลองของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร โดย
วิธีการซอนทับขอมูล (Overlay) ระหวางขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2550 และขอมูลแผนที่ความ
เหมาะสมของที่ดินสําหรับเพื่อเศรษฐกิจ ผลที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองหรือไมสอดคลองของการใชประโยชน
ที่ดิน ขั้นตอนการศึกษาตางๆ สรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
 

 
รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา 
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3 ผลและวิจารณ 
 3.1  การใชประโยชนที่ดินของศูนยภูฟาพัฒนา ป พ.ศ. 2550 

 ศูนยภูฟาพัฒนามีพื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 2,000 ไร  มีลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 14 ประเภท คือ ไร
หมุนเวียน 613.49 ไร (30.69%), พื้นที่ปาไม 581.86 ไร (29.11%), พืชไร 347.38 ไร (17.38%), สวนปา 193.75 ไร 
(9.69%), ไมผล 115.95 ไร (5.80%), ไมยืนตน 61.05 ไร (3.05%), สถานีคมนาคม 35.49 ไร (1.78%), แหลงน้ําที่
สรางขึ้น 16.87 ไร (0.84%), พืชสวน 16.85 ไร (0.84%), สถานที่ราชการ 7.28 ไร (0.36%), นาขาว 5.19 ไร (0.26%) 
พื้นที่อยูอาศัย 2.46 ไร (0.12%), แหลงน้ําธรรมชาติ 1.43 ไร (0.07%) ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 

 

 
 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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รูปที่ 3 การใชประโยชนที่ดินในศูนยภูฟาพัฒนา ป พ.ศ. 2550 

 
 3.2  ผลการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในศูนยภูฟาพัฒนา 

พบวาความเหมาะสมของที่ดินในศูนยภูฟาพัฒนานั้นเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล และทุงหญา
เล้ียงสัตวเปนสวนใหญ  รองลงเปนพื้นที่เหมาะสําหรับเปนพื้นที่อนุรักษปาไม และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เหมาะสําหรับ
ทํานาขาว แตทั้งนี้ความเหมาะสมของที่ดินที่จําแนกไดยังพบวามีขอจํากัดแตกตางกัน เชน ลักษณะเนื้อดิน ความลาด
ชัน การกัดกรอนของดิน และความอุดมสมบูรณของดิน ดังนั้นในการจะใชประโยชนในที่ดินจําเปนตองมีการปรับปรุง
แกไขเพื่อใหเหมาะสมสําหรับการปลุกพืชเศรษฐกิจ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 4  
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ตารางที่ 2 ผลจําแนกเขตความเหมาะสมของที่ดิน ขอจํากัดและเสนอแนะการใชที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

เขตความเหมาะสม 
ของที่ดิน 

ขอจํากัดการใชประโยชน
ที่ดิน 

ขอเสนอแนะในการใช
ที่ดิน 

เนื้อที่ 
(ไร) (%) 

1.เขตพื้นที่เหมาะสมนอย
สําหรับทํานาขาว 

มีน้ําทวม เนื้อดินเปนดินรวน
เหนียวปนทราย 

ทําคันดินกั้นน้ําและกักเก็บ
น้ํา ปรับปรุงดินดวยปุย
อินทรีย 

18.83 0.94 

2.เขตพื้นที่สําหรับการปลูกพืชไร  ไมผล และทุงหญาเลี้ยงสัตว 1063.17 53.18 
  2.1 พื้นที่มีความ
เหมาะสมปานกลาง  
สําหรับการปลูกพืช ไมผล 
และทุงหญาเลี้ยงสัตว 

มีความลาดชันสูง 5-12% มี
การกัดกรอนปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง
ถึงคอนขางต่ํา 

ทําคันดินกั้นน้ําและกักเก็บ
น้ํา ปรับพื้นที่ใหราบเรียบ
มากขึ้น ปรับปรุงดินดวยปุย
อินทรีย 

234.07 11.71 

  2.2 พื้นที่มีความ
เหมาะสมปานกลาง
สําหรับการปลูกพืชไรบาง
ชนิด ไมผลบางชนิด และ
ทุงหญาเลี้ยงสัตว 

มีความลาดชันสูง 12-20% มี
การกัดกรอนปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง
ถึงคอนขางต่ํา 

จัดระบบการอนุรักษดินและ
น้ําที่เหมาะสม คัดเลือกพันธุ
ที่เหมาะสม จัดหาแหลงน้ํา
เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ปรับปรุงดิน
ดวยปุยอินทรีย 

148.92 7.45 

  2.3 พื้นที่เหมาะสมนอย
สําหรับการปลูกพืชไรบาง
ชนิด  

มีความลาดชันสูง 20-35% มี
การกัดกรอนปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง
ถึงคอนขางต่ํา 

จัดระบบการอนุรักษดินและ
น้ําที่เหมาะสม คัดเลือกพันธุ
ที่เหมาะสม จัดหาแหลงน้ํา
เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ปรับปรุงดิน
ดวยปุยอินทรีย 

680.18 34.03 

3.เขตพื้นที่เหมาะสม
สําหรับเปนเขตอนุรักษปา
ไม 

มีความลาดชันสูงมากกวา 
35% มีการกัดกรอนปาน
กลาง ความอุดมสมบูรณ
ปานกลางถึงคอนขางต่ํา 

คัดเลือกพันธุไมที่เหมาะสม
เพื่อปลูกเสริม จัดทําระบบ
อนุรักษดินและนําที่
เหมาะสม จัดวางมาตรการ
ปองกันและการใชประโยชน 

917.02 45.87 

รวมทั้งส้ิน   1999.02 100.00 
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รูปที่ 4 ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเกษตรในศูนยภูฟาพัฒนา 

 
 3.3  เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2550 กับเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืช    
        เศรษฐกิจ 

พบวาการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2550 สอดคลองตรงกับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจ มีเพียง 3 ชนิด คือ ขาวไร 169.94 ไร กาแฟ 5.59 ไร และขาวนาดํา 4.25 ไร รวมเนื้อที่ 179.78 ไร 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 5 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2550 กับความเหมาะสมของที่ดิน  
                 สําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 

ชนิดการใชประโยชนที่ดิน พ้ืนที่ (ไร) พ้ืนที่ปลูกจริง (ไร) 
รอยละ (%) 

เทียบกับพ้ืนที่ปลูกจริง 
ขาวไร 169.94 332.15 51.16 
กาแฟ 5.59 32.62 17.14 

ขาวนาดํา 4.25 5.19 81.81 
รวมทั้งส้ิน 179.78 - - 

 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 50 

ผลจากการเปรียบเทียบสะทอนใหเห็นวาปจจุบันการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรในศูนยภูฟายังไม
สอดคลองกับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเทาที่ควร ดังนั้นแนวทางในการแกไขปญหาจึงตองเรง
วางแผนการปลูกพืช เลือกชนิดพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม เพิ่มมาตรการอนุรักษดินและน้ํา การปรับสภาพพื้นที่เพื่อลด
ความลาดชั้น และปรับปรุงคุณภาพของดินดวยการใชปุยอินทรีย จัดหาแหลงน้ําเพิ่มในพื้นที่ และฟนฟูสภาพปาไม 

 

 
รูปที่ 5  ความสอดคลองของการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2550 กับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจใน        
             ศูนยภูฟา 
 
4. สรุป 

ศูนยภูฟาพัฒนามีพื้นที่ทั้งส้ินประมาณ 2,000 ไร มีลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 14 ประเภท พื้นที่สวน
ใหญเปนไรหมุนเวียนและพื้นที่ปาไม สภาพความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่สวนใหญมีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล และทุงหญาเลี้ยงสัตว  และบางสวนสําหรับปลูกขาวนาดํา  พื้นที่นอกเหนือจาก
นี้เหมาะสําหรับเปนพื้นที่อนุรักษปาไม  ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2550) ศูนยภูฟาพัฒนามีการใชประโยชนที่ดินที่ไม
สอดคลองกับความเหมาะสมของที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือมีพื้นที่การใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองเพียง  
179.77 ไร (8.99%) ดังนั้นศูนยภูฟาพัฒนาจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดินและกําหนดแนว
ทางการจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรใหมีความเหมาะสม เลือกชนิดพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม ใชมาตรการอนุรักษดิน
และน้ํา และฟนฟูสภาพปาไมใหมีความอุดมสมบูรณเพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทคัดยอ 

โครงการภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาอาชีพ  
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของผูรวมพัฒนาชาติไทยและชาวไทยภูเขา  ผูยากไรและดอยโอกาส  เพื่อใหสามารถ  
พึ่งตนเองได   สามารถรักษาการพัฒนาตอไปได เองอยางยั่ งยืนโดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการวิจัยนี้มุงเนนและเชื่อมโยงองคความรู  ภูมิปญญาของชุมชนเพื่อการจัดการพลังงาน
และทรัพยากรในชุมชนใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  โดย
การบูรณาการแนวคิดพื้นฐานหลักอยางนอย 3 ดานเขาดวยกัน  ไดแก  1).  การสรางความมั่นคงดานอาหาร  ลดการ
พึ่งพาและซื้ออาหารจากภายนอกชุมชน 2). การสรางทุนและพัฒนาทุน  มุงการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม  ใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง  มีอํานาจตอรองกับระบบตลาดภายนอก  3). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มุง
สรางความสามารถในการจัดการความรูและบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น  กับความรูสมัยใหมเพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาสิ่งแวดลอม  กลุมเปาหมายหลักประกอบดวย ครู  นักเรียน  ชาวบานตลอดจน
บุคลากรภาครัฐและองคกรอิสระ  โดยใชการบูรณาการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางผูเกี่ยวของทุกกลุม  
การจัดทําแผนแมบทชุมชน  การศึกษาวิจัยประยุกตเพื่อการใชพลังงานอยางคุมคา  เปนตน  กระบวนการดังกลาว
กอใหเกิดเครือขายการทํางานและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง  ในภาพรวมพบวากิจกรรมในชีวิตทั้งหมดของ
ชาวบานเปนไปเพื่อการผลิตอาหารและหาพลังงาน  มีสัดสวนการใชฟน 83 เปอรเซ็นตในเทอมปริมาณพลังงาน  
คาใชจายดานอาหารและพลังงาน 78 เปอรเซ็นตของคาใชจายทั้งหมด  ชุมชนใชทรัพยากรจากปา  ที่ดินและแหลงน้ํา 

 

 
 
1  สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
   Pilot Plant Development and Training Institute, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 
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เพื่อตอบสนองความจําเปนดานอาหารและความจําเปนในระยะสั้น  มากกวาอัตราการฟนตัวโดยธรรมชาติ  ทําให
แสวงหาอาหารและพลังงานไดยากและไกลขึ้น  ไมยั่งยืน  ส่ิงแวดลอมและความสมบูรณของระบบนิเวศนถูกทําลาย  
มีการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําเกษตรเชิงพานิชเพิ่มมากขึ้น 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ, ยั่งยืน, ความมั่นคงทางดานอาหาร, ทุนและการ  
               พัฒนาทุน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
Abstract 

Phufa development project under HRH Princess Sirinthorn aims to develop occupation quality of 
life and environment of very poor and inopportunity of former Communists and hill tribe people to build up 
capability for self-sufficient of the local people and continue for long-term sustainable development 
without negative effect on environments and natural resources. This project aims to enhance and link the 
knowledge for energy and communities resources management. By integrating 3 impartment basic 
concepts to drive communities development in Boklur and Chalermprakiet district Nan Province which 
consists of 1) build up food security to decrease food buying from outside the community 2) construct 
and develop capital including economic, social and culture for self- sufficient and increase bargaining 
power against outside 3) human resources development, to empower the ability of knowledge 
management and integrate implicit knowledge with modern knowledge. The principle tangents consists 
of teachers, student Villagers, government and non-government people. By using the continues learning 
process between all stake holders, through communities master plan, application research or 
optimization energy utilization. According to the processes, encourage the continues learning groups and 
working network the total picture shown that villages lifetime  devote for food and energy collection, intern 
of energy quality 83% were fuel wood, food and energy expense cover 78% of total expense. The 
communalities consume foresting resources, land and water to save short-term need for food and energy 
more than recovering rate, cause more difficulties to reach the food and energy, unsustainable ,ecology 
and environment were destroyed and also increase more commercial land use continuously. 
Keywords : Energy and resources management, sustainable, food security, capital formulation and      
                capital development, human resource development 
 
คํานํา และวตัถุประสงค 

โครงการภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาอาชีพ  
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  ของผูรวมพัฒนาชาติไทยและชาวไทยภูเขา  ผูยากไรและดอยโอกาส  เพื่อใหสามารถ
ทําการเกษตร  พออยูพอกิน  พึ่งตนเองได  มีความมั่นคงดานอาหาร  สามารถพัฒนาตอไปไดเองอยางยั่งยืนโดยไม
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ดวยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวบานมีความ
ยากจน  ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปน  การสรางความสามารถของชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาว  ในมุมมองของ
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ชาวบาน  ปญหาดานพลังงานถูกจัดลําดับความสําคัญนอยกวาปญหาในเรื่องปากทองและที่ทํากิน  ดังนั้น เงื่อนไข
การพัฒนาและการจัดการพลังงานในทองถิ่นทุรกันดารจําเปนตองตอบสนองความตองการดานอาหารและพลังงาน
ของชุมชนในระยะสั้นโดยไมสรางความเสื่อมโทรมตอระบบนิเวศน  ดินและน้ําในระยะยาว 

โครงการมุงที่จะตอยอดและเชื่อมโยงองคความรู  ภูมิปญญาของชุมชนเพื่อการจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรในชุมชน  ใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นาน โดยการบูรณาการแนวคิดพื้นฐานหลัก 3 ดานเขาดวยกัน ไดแก 1) การสรางความมั่นคงดานอาหาร มุงพัฒนา
ความสามารถของโรงเรียนและชุมชนในการผลิตอาหารไดเองในทองถิ่น ลดการพึ่งพาและซื้ออาหารจากภายนอก 2) 
การสรางทุนและพัฒนาทุน มุงการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง มีอํานาจ
ตอรองกับระบบตลาดภายนอก 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มุงสรางความสามารถในการจัดการความรูและบูรณา
การภูมิปญญาทองถิ่น กับความรูสมัยใหมเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาส่ิงแวดลอม 
กลุมเปาหมายหลักประกอบดวย ครู นักเรียน ชาวบานตลอดจนบุคลากรภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 
(1) พื้นที่ศึกษา 

อําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ประชากรประมาณ 25,000 คน มีโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส 6 โรงเรียน ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  แสดงพื้นที่อําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

 
(2) อุปกรณในการศึกษา 

เอกสารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระยะที่ 3 (พ.ศ.2545 - 2549) เอกสารแผนภูฟาพัฒนา
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 - 2554) อุปกรณบันทึกขอมูลอัตโนมัติ (data logger) อุปกรณวัดและวิเคราะหดานพลังงาน 
 
(3) วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ทบทวนเอกสารแผนงานและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
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2. กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน 
3. การจัดเวทีสัมมนา  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเกี่ยวของ 
4. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณตนแบบเพื่อการใชพลังงานอยางคุมคา 
5. จัดตั้งศูนยการเรียนรูและบูรณาการการเรียนรู  ระดับชุมชน  โรงเรียน 
6. บูรณาการการศึกษาวิจัย  การถายทอดเทคโนโลยีกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 
ผลและวจิารณผล 

ตลอดระยะเวลา 18 เดือน (ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2550) ชาวบานเรียนรูตนเองผานกระบวนการจัดทํา
แผนแมบทชุมชน  ผานการสะทอนขอมูลในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  นักเรียนซึ่งเปนลูกหลานชาวบานมีบทบาทสําคัญ
ในการสํารวจขอมูลเพื่อทําบัญชีรับจายใหผูปกครอง  ทําใหชุมชนมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและรูจัก
ตนเองมากขึ้น  เห็นแนวโนมที่นําไปสูการพึ่งตนเองดานอาหาร  การผลิตของใช  ลดกระแสบริโภคนิยมไดมากขึ้น  ใน
สวนของครู  บุคลากรในพื้นที่  เริ่มเกิดกระบวนการทํางานเปนเครือขาย  เชื่อมโยงและบูรณาการในภาพรวมมาก
ยิ่งขึ้น  เกิดกิจกรรมเพื่อมุงใหเกิดความยั่งยืนในชุมชน 

การสํารวจอุปสงค  อุปทานพลังงาน โดยไดสํารวจชาวบานทั้งสองอําเภอ  ผลการสํารวจดังรูปที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  สัดสวนการใชพลังงานในพื้นที่เปาหมาย 
 

จากรูปที่ 2 มีการใชฟน 83 เปอรเซ็นต  ประมาณ 9,490  ตัน เปนเงิน 19 ลานบาทตอป  รวมคาใชจายดาน
อาหารและพลังงาน เทากับรอยละ 78 ของคาใชจายทั้งหมด  อาจกลาวไดวากิจกรรมในชีวิตทั้งหมดเปนไปเพื่อการ
ผลิตอาหารและพลังงาน ในสวนของโรงเรียนมีการใชแกสหุงตมมากที่สุดเฉลี่ย 720 กิโลกรัมตอปตอโรงเรียน  เปนเงิน 
14,400 บาทตอปตอโรงเรียน  โดยรวมเปนเงิน  115,200 ตอป (8 โรงเรียนจากทั้งหมด 29 โรงเรียน)จากขอมูลขางตน
คณะทํางานไดสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการใชพลังงานอยางคุมคา  เพื่อลดปริมาณการใชฟนและแกส แสดง
ดังตารางที่ 1 

สัดสวนการใชพลังงานในพ้ืนท่ี

ฟน
83%

ดเีซล
6%

เบนซิน
2%

LPG
2%

ไฟฟา
7%

ฟน
ไฟฟา
ดีเซล
เบนซิน
LPG

สัดสวนการใชพลังงานในพื้นที่ในเทอมปริมาณพลังงาน
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ตารางที่ 1 เทคโนโลยีที่สงเสริมใหชุมชนและโรงเรียนใชและผลที่ไดรับ 
 

ชนิดเตา
(ประสิทธิภาพสูง) 

จํานวนที่สงเสริม
(เตา) 

ลดการใชฟน/ป
(ตัน) 

ลดการใชแกส
(ตัน) 

เปนเงิน/ป 
(บาท) 

ก) เตาอั้งโล 36 51.84 0 103,680 
ข) เตาปลอง 13 0 2.36 47,280 
ค) เตาตมเกลือ 2 16 0 32,000 
ง) หัวเตาแกส 1 0 0.015 300 

รวม  67.84 2.379 183,260 
 
จากการดําเนินโครงการดังกลาวสงผลให  โดยรวมลดการใชฟนไดประมาณ 67 ตันจาก 9,490 ตัน  แกสหุง

ตมประมาณ  2 ตันจาก 80 ตัน และมีศักยภาพสูงมากที่จะดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิต  จําหนายเตา
ประสิทธิภาพสูง  เนื่องจากผูใชปจจุบันเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธ นอกจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมแลว  ยังมี
การฝกทักษะกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร  การสังเกต  การจดบันทึก  วิเคราะหสังเคราะห  โดยผานการเรียนรูใน
ฐานกิจกรรม  ระยะยาวเมื่อเด็กและเยาวชนเหลานี้เติบโตเปนผูใหญและมีครอบครัว  จะสงผลใหการคิด  การกระทํา
และการเปน  ที่มีตอชุมชนและสังคมเปนไปในทิศทางที่จะใชทรัพยากรอยางรูคา  มีความยั่งยืน  ในสวนของชุมชน  
ชาวบานไดเรียนรูในพื้นที่ผานการทําแผนแมบทชุมชน  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมทั้งอบรมความรูดานพลังงาน  การ
อนุรักษพลังงานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  และพยายามสราง change agent ใหกับชุมชนเพื่อเปน
หลักประกันในการพัฒนาตอไป 
 
สรุป 

อําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ในภาพรวมชุมชนจัดการและใชทรัพยากรจากปา  ที่ดินทํากิน  
แหลงน้ําเพื่อตอบสนองความจําเปนดานอาหารและพลังงานในระยะสั้น  มากกวาอัตราการฟนตัวโดยธรรมชาติ  ทํา
ใหแสวงหาอาหารและพลังงานไดยากและไกลขึ้น  ไมยั่งยืน  ส่ิงแวดลอมและความสมบูรณของระบบนิเวศนถูก
ทําลาย  ชาวบาน กระแสบริโภคนิยมเพิ่มขึ้น  ทําใหความจําเปนในการบุกเบิกพื้นที่ปาแบบเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการ
พาณิชยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  จากการทํางานทําใหเกิดเครือขายสังคมและชุมชนเพื่อการบริหารจัดการพลังงานและ
ทรัพยากร  ที่มีระดับความเขมขนของการทํางาน  มีความสัมพันธ  เชื่อมโยง  มีกระบวนการและพลวัตการพัฒนาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพได  ปจจุบันอยูในระยะเปลี่ยนผานจากการทํางานที่มีลักษณะตางคนตางทําเปนการบูร
ณาการการทํางานรวมกันมากขึ้น 
 
คําขอบคุณ 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่สนับสนุนทุนวิจัย  โรงเรียน  ศูนยภูฟาพัฒนา  องคกรชุมชนและ
หนวยราชการในพื้นที่และชาวบานที่เปนกัลยาณมิตรที่ดียิ่งในฐานะผูรวมวิจัย 
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กลไกการลดปริมาณน้ํามนัดูดซับของผลิตภัณฑอาหารหลังการทอด 
Mechanism for oil uptake reduction in food products after frying 
 
ดารณี คลายเครือ1  และบัณฑิต อินณวงศ1 
Daranee Klaikreuh1 and Bhundit Innawong1 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการปรับสภาวะความดันและอุณหภูมิภายหลังการทอด ที่สงผล
ตอปริมาณความชื้นและปริมาณการดูดซับน้ํามันของผลิตภัณฑอาหารทอด โดยนําแผนกลวยที่ผานการทอดทั้งใน
สภาวะปกติที่ความดันบรรยากาศ (170 องศาเซลเซียส, 4 นาที) และสภาวะสุญญากาศ (ความดัน 40 กิโลปาสคาล, 
110 องศาเซลเซียส, 8 นาที) มาทําการศึกษาผลของการปรับสภาวะความดัน (20, 40, 60, 80 และ 101.3 กิโล-
ปาสคาล) และปรับสภาวะอุณหภูมิ (โดยใชแหลงพลังงานความรอนจากรังสีอินฟราเรด) ในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามัน
ภายหลังการทอด โดยตรวจสอบลักษณะคุณภาพจากปริมาณน้ํามัน  ปริมาณความชื้น ความหดตัว และคาสี ผลจาก
การทดลองพบวา การลดระดับความดันในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการทอดสงผลใหสามารถลดปริมาณการ 
ดูดซับน้ํามันไดทั้งในผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะปกติและสุญญากาศ เนื่องจากสงผลใหเกิดการลดความ
แตกตางของความดันบริเวณรูพรุนที่ผิวหนาของอาหารนอกจากนี้การลดความดันยังสงผลตอการลดปริมาณความชื้น
ในผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะปกติ แตไมสงผลตอปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะ
สุญญากาศ สวนคาความหดตัวและคาสีของการทอดทั้งสองสภาวะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง สวนผลจากการปรับ
สภาวะอุณหภูมิดวยแหลงพลังงานจากรังสีอินฟราเรดในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการทอด พบวาเปนการทําให
อุณหภูมิของผลิตภัณฑหลังการทอดเพิ่มสูงขึ้น ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหเกิดการสูญเสียความชื้นและลดปริมาณการดูด
ซับน้ํามันได แตไมสงผลตอคาความหดตัวในการทอดทั้งสองสภาวะ สวนผลตอคาสีพบวาผลิตภัณฑที่ผานการทอด 
ในสภาวะปกติจะมีสีคลํ้าขึ้นเมื่อผานการปรับสภาวะอุณหภูมิ  
คําสําคัญ : การทอด อาหารทอด การดูดซับน้ํามัน  
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Abstract 

 This research was conducted to study the effect of post-frying pressure and temperature on the 
moisture retention and oil uptake of fried banana chips. Both atmospheric-fried (170oC for 4 min) and 
vacuum-fried (110oC, 40 kPa for 8 min) chip samples were used to evaluate the effects of the different 
post-frying pressures (20, 40, 60, 80, and 101.3 kPa) and the elevation of temperature via infrared 
radiation on the fried chip quality. The quality characteristics (volume shrinkage, color) and moisture 
retention and oil uptake of the fried products were determined. The reduction in   post-frying pressure 
during centrifugation resulted in less (p<0.05) oil uptake in both atmospheric and vacuum fried chips due 
to the vacuum effects. Only the atmospheric fried chips would increase (p<0.05) moisture loss as the 
reduction in post-frying pressure applied. The application of lower pressure during post frying provided 
no change in volume shrinkage and color of both chips. An elevation of temperature via infrared radiation 
resulted in an increase in the moisture loss, and declination of oil content. In addition, the volume 
shrinkage of fried products did not alter. An increase in post-frying temperature directly influenced crust 
color of atmospheric fried banana chips. The crust became significantly darker (p<0.05). 
Keywords : frying, fried product, oil uptake 
 
คํานํา 

 ในปจจุบันผลิตภัณฑอาหารที่แปรรูปดวยวิธีการทอดปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปในทองตลาด ซึ่งอาหารทอดมี
ขอดอยตรงที่มีปริมาณน้ํามันในผลิตภัณฑอยูสูงถึงรอยละ 12-37 โดยน้ําหนัก (Dana และ Saguy, 2006) ปริมาณ
น้ํามันที่อยูในผลิตภัณฑเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเก็บรักษา ตลอดจนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑของผูบริโภค 
ดังนั้นอาหารทอดไขมันต่ําจึงเปนทางเลือกที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และเปนที่ตองการของตลาด
สงออก นอกจากนี้ปริมาณน้ํามันที่มีอยูในอาหารจะทําใหเกิดกลิ่นหืนภายหลังการเก็บรักษาเปนระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
ปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอการจําหนายผลิตภัณฑอาหารทอดในทองตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สงออกไปยังตางประเทศ ดังนั้นวิธีการลดปริมาณน้ํามันภายหลังการทอด จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการยืดอายุการ
เก็บรักษาใหยาวนานยิ่งขึ้น จากการศึกษากลไกการดูดซับน้ํามันของอาหารทอดพบวา การดูดซับน้ํามันสวนมาก
เกิดขึ้นในชวงการเย็นตัวของอาหารภายหลังการทอด (Gamble และ Rice, 1987; Lujan-Acosta และ Moreira, 
1997; Moreira และคณะ, 1997; Garayo และ Moreira, 2002; Moyano และ Predreschi, 2006) เนื่องจากความ
แตกตางของความดันบริเวณรูพรุนเล็กๆที่ผิวหนาของอาหารมีอยูสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาพฤติกรรมการดูด
ซับน้ํามันและการแยกน้ํามันทอดออกจากชิ้นอาหารภายหลังการทอดโดยวิธีการปรับสภาวะความดันและการควบคุม
อุณหภูมิหลังการทอด รวมทั้งการพัฒนาแหลงใหพลังงานความรอน ไดแก การทดลองใชพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
เพื่อชวยในการลดปริมาณการดูดซับน้ํามัน เพื่อนําไปสูการพัฒนารูปแบบและกระบวนการลดการอมน้ํามัน สําหรับ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารทอดประเภทตางๆ ในอนาคต 
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อุปกรณและวิธีการ 

 นํากลวยน้ําวาดิบมาปอกเปลือกนอกออกและหั่นเปนแผนวงกลมโดยมีความหนาประมาณ 3.5 มิลลิเมตร 
จากนั้นนําไปลางน้ําและผึ่งใหแหงจนมีความชื้นกอนทอดประมาณรอยละ 198 (ฐานแหง) กระบวนการทอดแบง
ออกเปน 2 สภาวะคือ การทอดที่สภาวะปกติ จะใชอุณหภูมิประมาณ 170±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 นาที โดยที่
ความชื้นสุดทายของแผนกลวยประมาณรอยละ 4 (ฐานแหง) และการทอดที่สภาวะสุญญากาศ (ความดันประมาณ 
40 กิโลปาสคาล) จะใชอุณหภูมิประมาณ 110±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 นาที ซึ่งความชื้นสุดทายประมาณรอย
ละ 3 (ฐานแหง) ภายหลังการทอดทดลองใชการสลัดเหวี่ยงน้ํามัน (ความเร็ว 500 รอบตอนาที, เวลา 5 นาที) รวมกับ
การปรับสภาวะความดัน (20, 40, 60, 80 และ 101.3 กิโลปาสคาล) และการควบคุมอุณหภูมิดวยแหลงพลังงาน
ความรอนจากรังสีอินฟราเรด เพื่อชวยลดปริมาณการดูดซับน้ํามัน โดยตรวจสอบลักษณะคุณภาพจากปริมาณน้ํามัน 
(AOAC, 1995) ปริมาณความชื้น (AOAC, 1995) คาสี (ในระบบ CIE) และคาความหดตัว (Garayo และ Moreira, 
2002) นําผลการทดลองมาวิเคราะหผลทางสถิติแบบ Completely Randomized Design (CRD) ซึ่งบงบอกความ
แตกตางของคาเฉลี่ยในแตละการทดลอง โดยใช  LSD และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS System for 
Windows Version 8.1 ในการคํานวณทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
 
ผลและวจิารณ 

 ผลจากการทดลองปรับสภาวะความดันหลังการทอดพบวา ผลิตภัณฑที่ผานการทอดทั้งสองสภาวะ การลด
ระดับความดันมีผลทําใหลดการดูดซับน้ํามันได และยิ่งลดระดับความดันลงมากเทาไหรยิ่งสงผลใหลดการดูดซับ
น้ํามันไดมากขึ้นเทานั้น (รูปที่ 1 และ 2) ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับงานวิจัยของ Bouchon และ Pyle (2005) ที่
ระบุวา การดูดซับน้ํามันของอาหารทอด สวนมากเกิดขึ้นในชวงการเย็นตัวของอาหารภายหลังการทอด เนื่องจาก
ความแตกตางของความดันบริเวณรูพรุนเล็กๆ ที่ผิวหนาของอาหารมีอยูสูง และความแตกตางของความดันนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากการนําอาหารขึ้นจากหมอทอดภายหลังการทอดทําใหอุณหภูมิของอาหารลดต่ําลงอยางรวดเร็ว สงผลใหไอ
น้ําที่อยูบริเวณรูพรุนที่ผิวหนาของอาหารเกิดการควบแนนลง บริเวณรูพรุนจึงเกิดเปนภาวะสุญญากาศ (vacuum 
effect) (Gamble และ Rice, 1987) เมื่อความดันบรรยากาศภายนอกมีคาสูงกวาจึงมีผลใหผลักดันน้ํามันที่คางอยู
บริเวณผิวหนาของอาหารเขาสูรูพรุนของอาหารอยางรวดเร็ว 

 นอกจากนี้ การลดระดับความดันในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามัน ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้น 
ของผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะสุญญากาศ แตสงผลตอผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะปกติที่พบวายิ่งลด
ระดับความดันลงเทาไหรยิ่งสงผลใหลดปริมาณความชื้นมากเทานั้น เพราะการลดความดันทําใหอุณหภูมิที่จุดเดือด
ของน้ําลดต่ําลง ผลิตภัณฑจึงมีการสูญเสียความชื้น นอกจากนี้พบวาผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะปกติ ไมเกิด
การเปลี่ยนแปลงคาสีใน (ระบบ CIE) ทั้งคาความสวาง (L* value) คาสีเขียว-แดง (a* value) และคาสีน้ําเงิน-เหลือง 
(b* value) เมื่อผานการลดระดับความดัน สวนผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะสุญญากาศมีเพียงคาความสวาง 
(L* value) ของผลิตภัณฑที่ผานการลดระดับความดันลงเหลือ 20 กิโลปาสคาล เทานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
จากระดับความดันอื่นๆ เพราะบริเวณผิวหนาอาหารมีน้ํามันเกาะอยูนอยกวาที่ระดับความดันอื่น ผลิตภัณฑจึงมี
ความสวางขึ้น สวนคาความหดตัวพบวาการปรับสภาวะความดันในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการทอดไมสงผล
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ตอคาความหดตัวทั้งในผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะสุญญากาศและปกติ เพราะการหดตัวหรือการขยายตัว
ของผลิตภัณฑเกิดขึ้นจากกระบวนการทอดเทานั้น 

 เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการทอด ในขณะนําผลิตภัณฑอาหารขึ้นจากหมอทอดพบวาอุณหภูมิของอาหารจะลด
ต่ําลงอยางรวดเร็ว ทําใหผลิตภัณฑอาหารมีการดูดซับน้ํามันเกิดขึ้น (Bouchon และ Pyle, 2005) การทดลองนี้จึงมี
การศึกษาผลของการควบคุมอุณหภูมิอาหารภายหลังการทอด โดยเลือกใชพลังงานความรอนจากรังสีอินฟราเรดเปน
แหลงพลังงานที่ใชในการควบคุมอุณหภูมิ เพราะพลังงานจากรังสีอินฟราเรดอยูในรูปพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาทํา
ใหผลิตภัณฑเกิดความรอนขึ้นอยางรวดเร็วและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังเปนแหลงพลังงานที่สามารถใชไดกับการทอด
และสลัดเหวี่ยงน้ํามันในสภาวะสุญญากาศอีกดวย  

ผลการทดลองพบวาผลิตภัณฑที่ผานการทอดทั้งสองสภาวะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการไมควบคุม
อุณหภูมิ ดังนั้นจึงสงผลใหผลิตภัณฑมีการลดลงของปริมาณน้ํามัน (รูปที่ 3) และปริมาณความชื้น (รูปที่ 4) เมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑที่ไมผานการควบคุมอุณหภูมิทั้งการทอดในสภาวะปกติและสุญญากาศ นอกจากนี้ยังพบวาคาสีของ
ผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะปกติจะมีสีที่คลํ้าขึ้นเนื่องจากผานความรอนสูง ซึ่งพบวาตางกับผลิตภัณฑที่ผาน
การทอดในสภาวะสุญญากาศที่มีความสวางมากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ํามันที่ผิวหนาลดลง สวนคาความหดตัวไม
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผานการควบคุมอุณหภูมิ 
 
สรุป 

การลดระดับความดันในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการทอด สงผลใหลดการดูดซับน้ํามันไดทั้งใน
ผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะสุญญากาศและปกติ นอกจากนี้ยังสงผลตอการลดปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ
ที่ผานการทอดในสภาวะปกติ สวนคาความหดตัวและคาสีของผลิตภัณฑที่ผานการทอดทั้งสองสภาวะไมเกิดการ
เปล่ียนแปลง ผลจากการควบคุมอุณหภูมิดวยแหลงพลังงานจากรังสีอินฟราเรดในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการ
ทอดพบวาเปนการทําใหอุณหภูมิของผลิตภัณฑเพิ่มสูงขึ้น ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหเกิดการสูญเสียความชื้นและลด
ปริมาณการดูดซับน้ํามันได แตไมสงผลตอคาความหดตัวในการทอดทั้งสองสภาวะ สวนผลตอคาสีพบวาผลิตภัณฑที่
ผานการทอดในสภาวะปกติจะมีสีคลํ้าขึ้นเมื่อผานการควบคุมอุณหภูมิ แตผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะ
สุญญากาศมีความสวางมากขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ํามันที่ผิวหนาลดลง 
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รูปที่ 1  รอยละปริมาณน้ํามัน (ฐานแหง) ของผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะสุญญากาศ (ความดัน 40.0  

                  กิโลปาสคาล) เมื่อผานการลดความดันระดับตางๆ ในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการทอด 
 
 
 
 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1      63

0
5

10
15
20
25
30

0 20 40 60 80 100 120
ระดับความดัน (กิโลปาสคาล)

รอย
ละ
ปร
ิมา
ณน้ํ

ามั
น (
ฐา
นแ
หง

)

 
รูปที่ 2  รอยละปริมาณน้ํามัน (ฐานแหง) ของผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะปกติเมื่อผานการ 

                          ลดความดันระดับตางๆ ในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการทอด 
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รูปที่ 3 รอยละปริมาณน้ํามัน (ฐานแหง) ของผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะสุญญากาศ  
 (ความดัน 40.0 กิโลปาสคาล) (ก) และสภาวะปกติ (ข) เมื่อผานการควบคุมอุณหภูมิและไม 
 ควบคุมอุณหภูมิในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการทอด 
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รูปที่ 4 รอยละปริมาณความชื้น (ฐานแหง) ของผลิตภัณฑที่ผานการทอดในสภาวะสุญญากาศ  
             (ความดัน 40.0 กิโลปาสคาล) (ก) และสภาวะปกติ (ข) เมื่อผานการควบคุมอุณหภูมิและ 
             ไมควบคุมอุณหภูมิในขณะสลัดเหวี่ยงน้ํามันภายหลังการทอด 
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O2-06 
 
ผลของวิธีการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกขาวโพดตอคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
เซลลูโลส 
Effects of cellulose extraction method from corn husk on chemical and physical properties 
 
นิติพร จํารัสจําเริญด1ี และบัณฑิต อินณวงศ1 
Nitiporn Jumrusjumroendee1 and Bhundit Innawong1 

บทคัดยอ 

วิธีที่ใชเพื่อสกัดเซลลูโลสออกมาจากเปลือกขาวโพด 3 วิธีคือ การใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความ
เขมขน 1 โมลาร การระเบิดดวยไอน้ําที่ความดัน 15 บาร อุณหภูมิ 200°C เปนระยะเวลา 1.5 นาที และการแชใน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ระดับความเขมขน 0.25, 0.50 และ 0.75 โมลาร ตามลําดับ กอนนําไปผานการ
ระเบิดดวยไอน้ํา นั้นพบวา ปริมาณโฮโลเซลลูโลสและปริมาณแอลฟาเซลลูโลส ที่ไดจากการสกัดแตละวิธีนั้นไม
แตกตางกันแตปริมาณผลผลิตที่ไดนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  แตการ pre-treatment ดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.25, 0.50 โมลาร ไดปริมาณผลผลิตไมแตกตางกัน โดยที่ลักษณะของเยื่อที่ไดจาก
การระเบิดดวยไอน้ําจะดีกวา และเยื่อที่ไดจากการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 0.25, 0.50 และ0.75 โมลาร 
ตามลําดับ กอนนําไประเบิดดวยไอน้ํา ทําใหความสวาง (L*) ของเซลลูโลสที่ไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) โดยความสวาง (L*) ของเซลลูโลสที่ไดเพิ่มมากขึ้นเปน 46.89, 48.27 และ 51.26 ตามลําดับ และการใช
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในการ pre-treatment กอนนําไปผานการระเบิดดวยไอน้ํา ชวยในดานสีของเซลลูโลส
ที่ไดมีความสวางมากกวาเซลลูโลสที่ผานการระเบิดดวยไอน้ําเพียงอยางเดียว   
คําสําคัญ : เซลลูโลส, เปลือกขาวโพดขาวเหนียว, โซเดียมไฮดรอกไซด, การระเบิดดวยไอน้ํา 

Abstract 

The different methods for cellulose extraction from corn husk in this work were  alkaline soaking, 
steam explosion at 200°C, 15bar for 1.5 min and pretreatment by sodium hydroxide at various 
concentration (0.25, 0.50, 0.75 M) prior to steam explosion. The results showed that α-cellulose and 
holocellulose contents of all pulp residue were not significant different . The yield pulps were significant 
different (p<0.05) all of  treatments except  yield pulp of pretreatment by NaOH at 0.25 and 0.50 M. The 
pulp from stem exploded was better than another. And the lightness (L*) of pulp increased from 46.89, 
48.27 and 51.26 as pretreatment concentration of NaOH raised from 0.25, 0.50 and 0.75 M respectively. 
The pretreatment  by sodium hydroxide prior to steam explosion improved the color of exploded material. 
Keywords : cellulose, corn husk, sodium hydroxide, steam explosion 
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คํานํา 

 เซลลูโลสเปนโพลิเมอรธรรมชาติที่มีมากที่สุด เพราะเปนองคประกอบหลักของผนังเซลลของพืชทุกชนิด ใน
พืชทั่วๆ ไปจะประกอบดวยองคประกอบหลักทางเคมีที่สําคัญ 4 ชนิดคือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรก  

 วิธีการสกัดเซลลูโลสนั้นสามารถทําไดหลายวิธีเชน การสกัดดวยสารละลายดางเขมขน ไดแกสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด หรือสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน ซึ่งวิธีการที่ใชในการสกัดแยกเอาเซลลูโลส
ออกมา จะตองกําจัดองคประกอบตางๆออกไปดวยคือ เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน การระเบิดดวยไอน้ําเปนอีกวิธีหนึ่งที่
สามารถทําลายโครงสรางของวัสดุทางธรรมชาติได (Angle และคณะ, 2001) ซึ่งวิธีนี้จะเปนการใชไอน้ําที่ความดันสูง
จึงทําใหโครงสรางของผนังเซลลเปล่ียนแปลงทําใหวัตถุเกิดการแตกหัก โดยบางสวนจะถูกไฮโดรไลซเชนเฮมิเซลลูโลส
ซึ่งสามารถลางออกไดดวยน้ํา และยังคงเหลือสวนที่ไมละลายน้ําที่ประกอบดวย เซลลูโลสและลิกนิน  

 เนื่องจากการสกัดเซลลูโลสดวยสารละลายดางและการระเบิดดวยไอน้ํานั้นเปนวิธีการที่จะใชแยกเซลลูโลส
ออกมาไดดีดังนั้นถาหากนําทั้งสองวิธีมารวมกันนาจะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดเซลลูโลสได 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของวิธีการสกัดเซลลูโลสดวยวิธีการที่แตกตางกันตอคุณสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพของเซลลูโลสที่สกัดเพื่อนําวิธีการสกัดเซลลูโลสใหไดเซลลูโลสที่ดีเพื่อนําไปผลิตเปนกระดาษ
ตอไป  
 
อุปกรณและวิธีการ 
 วัตถุดิบและอุปกรณ 

 เปลือกขาวโพดขาวเหนียวจากรานคาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เครื่องระเบิดดวยไอน้ํา (steam explosion) 
เครื่องวัดสี (color-view spectrophotometer) ยี่หอ BYK Gardner model 9000 สารเคมีจากบริษัท Merck ,Fluka 
วิธีการทดลอง  

 การสกัดเซลลูโลสจากเปลือกขาวโพดขาวเหนียวดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 

 ชั่งตัวอยางเปลือกขาวโพดขาวเหนียวที่ตัดเปนชิ้นยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร แชในน้ํา 1 ชั่วโมงและปนให
ละเอียดดวยเครื่องปน นํามาแชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความเขมขน 1 โมลาร เปนเวลา 18 ชั่วโมง โดย
อัตราสวนของเปลือกขาวโพดตอสารละลายเทากับ 1 : 100 (กรัม/มิลลิลิตร) ตามวิธีของ Xiao และคณะ (2001) และ
ลางดวยน้ําจนหมดความเปนดางและ อบใหแหงที่อุณหภูมิ 60°C  
การสกัดเซลลโูลสดวยวิธีการระเบิดดวยไอน้ําและวิธีการ pre-treatment ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดกอน
นําไประเบิดดวยไอน้ํา  

ชั่งตัวอยางเปลือกขาวโพดขาวเหนียวที่ตัดเปนชิ้นยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร จํานวน 200 กรัม นํามาผาน
การระเบิดดวยไอน้ําที่ความดัน 15 บาร ,อุณหภูมิ 200°C เปนเวลา 1.5 นาที หลังจากนั้นแชน้ํา 2 ชั่วโมงและลางดวย
น้ําอีก 3 ครั้ง ตามวิธีของ Moniruzzaman (1996) นํามาอบใหแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 60°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง สวน
การสกัดเซลลูโลสดวยการ pre-treatment ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดกอนนําไประเบิดดวยไอน้ํานั้นกอนนํา
เปลือกขาวโพดขาวเหนียวไปผานการระเบิดดวยไอน้ําใหนําไปแชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ระดับความ
เขมขน 0.25, 0.50 และ 0.75  โมลาร  ตมในอางน้ําที่อุณหภูมิ 40 °C เปนเวลา 10 นาที โดยใชอัตราสวนของเปลือก
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ขาวโพดตอสารละลายเทากับ 1: 100 และลางดวยน้ําจนหมดความเปนดางและอบใหแหงที่อุณหภูมิ   60°C เปน
เวลา 24 ชั่วโมง แลวนําไประเบิดดวยไอน้ํา 

 การวิเคราะหผลดานคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเซลลูโลสเปลือกขาวโพด 

 วิเคราะหหาปริมาณโฮโลเซลลูโลสดวยวิธี acid chlorite ดวยวิธีของ Browning (1963) ใน method of 
wood chemistry , วิเคราะหปริมาณแอลฟาเซลลูโลสตามวิธี TAPPI T203 om-88, เปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดและวัดคา
สี (L*, a* และb*) ดวยเครื่อง color-view spectrophotometer และวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) โดยใชโปรแกรม SAS version 8 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใช LSD (p<0.05) 
 
ผลและวจิารณ 

 ผลของการใชวิธีการสกัดตางๆตอปริมาณของโฮโลเซลลูโลสที่ได แสดงดังตารางที่ 1 พบวา วิธีการสกัด
เซลลูโลสที่แตกตางกันนั้นไมมีผลทําใหปริมาณโฮโลเซลลูโลสที่ไดแตกตางกัน โดยปริมาณของโฮโลเซลลูโลสก็คือสวน
ของเซลลูโลสรวมกับเฮมิเซลลูโลสซึ่งเฮมิเซลลูโลสนั้นในระหวางการระเบิดดวยไอน้ําจะถูกไฮโดรไลซออกมาและ
สามารถกําจัดเฮมิเซลลูโลสสวนนี้ออกไปไดโดยการลางดวยน้ําและเนื่องจากการ pre-treatment ดวยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดนั้นจะไปทําใหโครงสรางของเปลือกขาวโพดคอนขางแข็งและเหนียวเมื่อนําไปผานการระเบิดดวย
ไอน้ํา เฮมิเซลลูโลสที่อยูภายในโครงสรางยังไมถูกทําลายจึงทําใหมีปริมาณของโฮโลเซลลูโลสอยูมากกวาเปลือก
ขาวโพดขาวเหนียวที่ผานการระเบิดดวยไอน้ําเพยีงอยางเดียว  

 ผลของการใชวิธีการสกัดตางๆตอปริมาณของแอลฟาเซลลูโลสที่ได แสดงดังตารางที่ 1 พบวา วิธีการสกัด
เซลลูโลสที่แตกตางกันนั้นไมมีผลทําใหปริมาณแอลฟาเซลลูโลสที่ไดแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นวาการสกัดดวยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด ที่ความเขมขน 1 โมลาร นั้นมีปริมาณโฮโลเซลลูโลสและแอลฟา-เซลลูโลสอยูมากเนื่องจาก
วิธีการสกัดดวยดางนี้เปนวิธีที่ไมสามารถทําลายโครงสรางของผนังเซลลของเปลือกขาวโพดไดหมดและจะยังคง
รูปรางของเปลือกขาวโพดอยูเหมือนเดิมดังนั้นการสกัดเซลลูโลสดวยวิธีนี้จะยังคงมีองคประกอบสวนอื่นเชนลิกนิน
และเฮมิเซลลูโลสหลงเหลืออยูมาก สวนวิธีการระเบิดดวยไอน้ํานั้นเปนวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดเอาสวนของเฮมิ
เซลลูโลสโดยทําใหโครงสรางของผนังเซลลถูกทําลายทําใหองคประกอบตางๆถูกแตกแยกออกและสามารถกําจัดออก
ไดโดยงายโดยเฮมิเซลลูโลสที่ถูกไฮโดรไลซออกมาก็สามารถกําจัดออกดวยการลางดวยน้ําและลิกนินสามารถกําจัด
ออกโดยการแชในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด หรือตัวทําละลายอื่นๆ   

 ผลของการใชวิธีการสกัดเซลลูโลสดวยวิธีการตางๆแสดงดังตารางที่ 2 นั้นจะพบวาปริมาณผลผลิตที่ไดนั้น
จะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตวิธีการ pretreatment ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 
0.25 และ 0.50 โมลารกอนนําไประเบิดดวยไอน้ํานั้นพบวาเปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดไมแตกตางกัน และวิธีการสกัดที่มี
เปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดนอยที่สุดคือการสกัดดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 1 โมลารเนื่องจากวิธีการสกัดนี้จะ
ทําใหเปลือกขาวโพดที่ไดยังคงเปนลักษณะเสนใยที่แข็งอยู โครงสรางไมถูกทําลายไปเทากับการระเบิดดวยไอน้ํา  
ในขณะที่การ pretreatment ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 0.75 โมลารนั้นจะไดเปอรเซ็นต
ผลผลิตที่ไดสูงที่สุดคือ 75.28 % แตจากลักษณะของเสนใยที่ไดนั้น มีการ pretreatment ดวยสารละลายโซเดียม      
ไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 0.75 โมลาร จะทําใหเปลือกขาวโพดที่ไดมีลักษณะเหนียวและแข็ง และเมื่อนําไปผานการ
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ระเบิดดวยไอน้ําแลวเสนใยของเปลือกขาวโพดจึงถูกทําลายไปเพียงบางสวนเพราะเสนใยที่ไดจะยังคงมีลักษณะเปน
เปลือกขาวโพดแข็งๆอยู เมื่อเทียบกับลักษณะของเยื่อที่ไดจากการระเบิดดวยไอน้ําเพียงอยางเดียวนั้นจะพบวาเยื่อที่
ผานการระเบิดดวยไอน้ําเพียงอยางเดียวจะมีลักษณะของเยื่อที่ดีกวาที่ pre-treatment ดวยสารละลายโซเดียม     
ไฮดรอกไซดกอนนําไประเบิดดวยไอน้ํามาก  

 ผลของการวัดคาสี (L*, a* และ b*) เนื่องจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดนั้นนอกจากสามารถชวยสกัด
เอาลิกนินออกจากโครงสรางของผนังเซลลพืชไดแลวยังมีคุณสมบัติเปนสารฟอกสีไดอีกดวย จากการวิเคราะห
คุณสมบัติทางกายภาพของเซลลูโลสเปลือกขาวโพดในดานการวัดคาสี แสดงดังตารางที่ 3 พบวา การใชวิธีการสกัด
เซลลูโลสที่แตกตางกันจะทําใหความสวาง (L*) ของเซลลูโลสที่ไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเปลือก
ขาวโพดขาวเหนียวที่ผานการสกัดดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 1 โมลารนั้นจะมีความสวางมาก
ที่สุด และการ pre-treatment ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดพบวา ความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซดที่ใชเพิ่มมากขึ้นจาก 0.25, 0.50 และ 0.75 โมลาร ตามลําดับ จะทําใหความสวาง (L*) ของเซลลูโลสที่ไดเพิ่มมาก
ขึ้นเปน 46.89, 48.27 และ 51.26 ตามลําดับ และการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในการ pre-treatment กอน
นําไปผานการระเบิดดวยไอน้ํา จะชวยในดานสีของเซลลูโลสที่ไดมีความสวางมากกวาเซลลูโลสที่ผานการระเบิดดวย
ไอน้ําเพียงอยางเดียว   

     
สรุปผลการทดลอง  

 การใชวิธีการสกัดเซลลูโลสที่แตกตางกันจะไดปริมาณโฮโลเซลลูโลสและปริมาณแอลฟาเซลลูโลสที่ไดไม
แตกตางกันแตเปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดจะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดของวิธีการ 
pretreatment ดวย 0.75 M NaOH  กอนนําไประเบิดดวยไอน้ํานั้นจะไดมากที่สุดแตลักษณะของเสนใยหลังจากผาน
การระเบิดดวยไอน้ําแลวโครงสรางจะถูกทําลายไมหมด เนื่องจากเมื่อผานการ pre-treatment จะทําใหไดเสนใยของ
เปลือกขาวโพดที่เหนียวและแข็งเมื่อนําไประเบิดดวยไอน้ําทําใหมีพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับไอน้ําไดนอย และเมื่อ
เปรียบเทียบการสกัดเซลลูโลสวิธีการระเบิดดวยไอน้ํากับการสกดัดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 1 
โมลาร จะพบวาวิธีการระเบิดดวยไอน้ํานั้นจะสามารถชวยเพิ่มเปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดเพิ่มมากขึ้นดวยรวมถึงลักษณะ
ของเยื่อที่ไดจากการะเบิดดวยไอน้ําจะดีกวา และการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในการสกัดจะชวยเพิ่มความ
สวาง (L*) ใหกับเซลลูโลสที่ได ดังจะเห็นไดจากการ pre-treatment  ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดจะชวยเพิ่ม
ความสวางใหแกเซลลูโลสที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งวิธีการที่จะเลือกใชในการสกัดเซลลูโลสนั้นตอง
คํานึงถึงลักษณะของเยื่อที่ไดดวยเพราะเยื่อของเปลือกขาวโพดที่ไดผูศึกษาจะนําไปผลิตเปนกระดาษตอไป  
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ตารางที่ 1  เปอรเซ็นตโฮโลเซลลูโลสและเปอรเซ็นตแอลฟาเซลลูโลสของเซลลูโลสจากเปลือกขาวโพดขาวเหนียวที่  
     ผานวิธีการสกัดตางๆ (n=3) 
 
 วิธีการสกัดเซลลูโลส                                  % โฮโลเซลลูโลส *                          % แอลฟาเซลลูโลส ** 
   

NaOH 1 M                                                       88.45                                           78.88 
การระเบิดดวยไอน้ํา                                           82.01                                           58.06 
Pre-treatment ดวย NaOH กอน                     
นําไประเบิดดวยไอน้ํา 
NaOH 0.25 M                                                  89.48                                           55.11 
NaOH 0.50 M                                                  94.76                                           59.42 
NaOH 0.75 M                                                  95.37                                        65.26 

* เปอรเซ็นตโฮโลเซลลูโลส = (น้ําหนักแหงของโฮโลเซลลูโลสหลังการอบ / น้ําหนักแหงของตัวอยางเยื่อเริ่มตน) × 100 
** เปอรเซ็นตแอลฟาเซลลูโลส = (น้ําหนักของแอลฟาเซลลูโลส / น้ําหนักของตัวอยางเยื่อเริ่มตน) × 100  
 
 
ตารางที่ 2  เปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดของเซลลูโลสจากเปลือกขาวโพดขาวเหนียวที่ผานวิธีการสกัดตางๆ (n=3) 
 

วิธีการสกัดเซลลูโลส                                                                            % ผลผลิตที่ได * 
 NaOH 1 M                                                                                               48.92a 
การระเบิดดวยไอน้ํา                                                                                   56.54b 
Pre-treatmentดวย NaOH กอน                       
นําไประเบิดดวยไอน้ํา 
NaOH 0.25 M                                                                                          67.75c 
NaOH 0.50 M                                                                                          66.33c 
NaOH 0.75 M                                                                                          75.28d 

* เปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดของเซลลูโลส = (น้ําหนักของเซลลูโลสที่ไดหลังการสกัด / น้ําหนักของเปลือกขาวโพดขาวเหนียวกอนสกัด)× 100 
** อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันหมายถึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3  คาวัดสีของเซลลูโลสจากเปลือกขาวโพดขาวเหนียวที่ผานวิธีการสกัดตางๆ (n=3) 
 

วิธีการสกัดเซลลูโลส                                               color-value 
                                                               L*              a*              b* 

วัตถุดิบเปลือกขาวโพดขาวเหนียว          61.10a      4.18a      26.19a 
เปลือกขาวโพดสกัดดวย NaOH 1 M      57.36b      3.56b      22.18b 
เปลือกขาวโพดระเบิดดวยไอน้ํา             41.19c      9.20c      18.57c 
เปลือกขาวโพด pre-treatment ดวย  
NaOH กอนนําไประเบิดดวยไอน้ํา 
NaOH 0.25 M                                     46.89d      7.38d      17.59d 
NaOH 0.50 M                                     48.27e      7.18de     17.28d 
NaOH 0.75 M                                     51.26f       6.63e      18.65c 

** อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันหมายถึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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ผลของการใชสารกันหืนรวมกับสารเสริมฤทธิ์ตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในเมล็ดงาค่ัว 
Effects of antioxidants combined with synergists on the oxidative stability of roasted 
sesame 
 
อัญชลี เรืองเดช1 และบัณฑิต อินณวงศ1 

Anchalee Ruengdech1  and Bhundit Innawong1 
 
บทคัดยอ 

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในผลิตภัณฑงาคั่วที่สภาวะ
การเก็บ 63°C  โดยการเคลือบสารกันหืนและสารเสริมฤทธิ์ซึ่งประกอบดวย แอลฟา–โทโคฟรอล, กรดแอสคอรบิก, 
แอสคอรบิล ปาลมิเตต,  เลซิติน,  บีเอชเอ และบีเอชที พบวาสามารถปองกันและชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได 
โดยวิเคราะหคาทางเคมี ไดแก  คา PV, %FFA, คา AV, และคา TBA และการทดสอบทางประสาทสัมผัส  การผสม
แอลฟา–โทโคฟรอล (0.01%) เขากับ แอสคอรบิล ปาลมิเตต (0.05%) และ เลซิติน (0.5%)   แสดงการเสริมฤทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันการเกิดออกซิเดชันของผลิตภัณฑงาคั่วไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ใชสารเสริม
ฤทธิ์ชนิดอื่น  จึงสามารถใชยับยั้งกลิ่นหืนในผลิตภัณฑงาคั่วได โดยมีคาทางเคมีแตกตางกับตัวอยางควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) และมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับการใชสารกันหืนสังเคราะห  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ดานการยอมรับกล่ินหืนของผลิตภัณฑพบวาผูบริโภคไมยอมรับกล่ินของผลิตภัณฑเมื่อเก็บผลิตภัณฑไวนาน 20 วัน 
คําสําคัญ  :  สารกันหืน, แอลฟา–โทโคฟรอล, แอสคอรบิล ปาลมิเตต, กรดแอสคอรบิก, เลซิติน,  งาดํา 

Abstract 

 The antioxidative activities of combined antioxidants were studied in roasted sesame at 63°C 
including α–tocopherol,  ascorbic acid, ascorbyl palmitate, lecithin, BHA and BHT. The combination of 
antioxidants showed an synergistic antioxidative effect, as determined by  peroxide value ,free fatty acid, 
anisidine and TBA and sensory acception. The synergistic effect of α–tocopherol (0.01%), ascorbyl 
palmitate (0.05%) and lecithin (0.5%) showed the most antioxidative activity. It could delay oxidation of 
roasted sesame when compared with control treatment (p<0.05) and was as efficient as other 
commercial antioxidants (BHA and BHT). According to, the odor of product must be rejected after 20 
days of storage. 
Keywords :  antioxidants, α–tocopherol, ascorbyl palmitate, ascorbic acid, lecithin, sesame 
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  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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คํานํา 

ปจจุบันเมล็ดงาไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาสูงและมีสารที่ชวย
ปองกันการเกิดโรคมะเร็งไดอีกดวย (Yamashita และคณะ,1995) ผูบริโภคนิยมนํางามาใชในการบริโภคในรูปแบบ
ตาง ๆ กัน สวนหนึ่งในรูปของเมล็ด ซึ่งสามารถนํามาคั่วใหเกิดกลิ่นหอมและรสชาติที่กลมกลอมนารับประทาน และ
อีกสวนหนึ่งคือในรูปของน้ํามันงา อยางไรก็ตามผูผลิตมักประสบปญหาเกี่ยวกับเกิดกลิ่นหืนของผลิตภัณฑเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของน้ํามันในเมล็ดงาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและน้ํามัน  การเติมสารตานอนุมูลอิสระเพื่อ
เคลือบผิวของเมล็ดงาหลังการคั่ว จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได โดยสาร
กันหืนที่นิยมใชในเชิงการคาสวนใหญเปนสารสังเคราะหทางเคมี ซึ่งมีงานวิจัยบางสวนแสดงใหเห็นวาสารประกอบ
เหลานี้กอใหเกิดสารพิษขึ้นในสัตวทดลองได (Ford และคณะ, 1980)   ดังนั้นการใชสารกันหืนจากธรรมชาติจึงเปน
ทางเลือกที่นาสนใจสําหรับผูประกอบการ ซึ่งสารกันหืนจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพดีไดแก  แอลฟา-โทโคฟรอล   
(Huang และคณะ, 1994; Zuta และคณะ, 2007) และใหผลดียิ่งขึ้นเมื่อใชรวมกับสารเสริมฤทธิ์อื่น ๆ เชน แอสคอร-
บิล ปาลมิเตต, กรดแอสคอรบิก,  เลซิติน เปนตน (Rodolfo และคณะ, 2003)      

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใชแอลฟา-โทโคฟรอลและวัตถุเสริมฤทธิ์สาร
กันหืนเพื่อปองกันและชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในผลิตภัณฑงาคั่ว โดยการเปรียบเทียบกับการใชสารกันหืน
สังเคราะหที่นิยมใชในปจจุบัน 
 
อุปกรณและวิธีการ 

วัตถุดิบและอุปกรณ 

เมล็ดงาดํา (Sesamun indicum, L.) ซื้อจากจังหวัดนครปฐม  แอลฟา-โทโคฟรอล, แอสคอรบิล ปาลมิเตต,  
กรดแอสคอรบิก, บีเอชเอ และบีเอชที จากบริษัท Sigma-Aldrich เลซิตินจากบริษัทนาซาแลบจํากัด  สารเคมีทั้งหมด
ที่ใชในการวิเคราะหซื้อจากบริษัท Merck     

 วิธีการทดลอง 

 ลางเมล็ดงาดวยน้ําสะอาดและสะเด็ดน้ําใหแหง จากนั้นนํามาคั่วที่อุณหภูมิ 160°C เปนเวลา 20 นาที แบง
เมล็ดงาคั่วออกเปน 5 สวน เพื่อนํามาเคลือบผิวดวยสารตานอนุมูลอิสระชนิดตาง ๆ  สวนที่ 1 ใชเปนตัวอยางควบคุม 
(Cont.)  สวนที่ 2 เคลือบดวยสารแอลฟา-โทโคฟรอล (0.01%) + แอสคอรบิลปาลมิเตต (0.05%)  สวนที่ 3  เคลือบ
ดวยสารแอลฟา-โทโคฟรอล (0.01%) +แอสคอร บิลปาลมิเตต (0.05%)+ เลซิติน (0.5%)  สวนที่ 4 เคลือบดวยสาร
แอลฟา-โทโคฟรอล (0.01%)+ กรดแอสคอรบิก (0.05%) และ เลซิติน (0.5%)   และสวนที่ 5 เคลือบดวยสาร BHA 
(0.01%) +BHT (0.01%)   โดยผสมสารกันหืนลงในน้ํามันงาแลวฉีดพนใหทั่วเมล็ดงา  ปรุงรสดวยสารละลายน้ําตาล
และเกลือ    ผ่ึงใหเย็นบรรจุใสขวดแกวขวดละ 70 กรัม  เก็บรักษาในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 63°C สุมวิเคราะหคาทาง
เคมีคือ  คาเปอรออกไซด (PV), ปริมาณกรดไขมันอิสระ (%FFA), คาอะนิซิดีน (AV) และ กรดไทโอบาบิทูริก (TBA)  ( 
ตามวิธีการของ AOAC, 1995) ทุก ๆ 5 วัน รวม 30 วัน เพื่อใชเปนดัชนีในการชี้วัดการเกิดกลิ่นหืนของเมล็ดงาคั่ว  
และทดสอบการยอมรับในดานกลิ่นของผูบริโภคดวยแบบทดสอบ 7-points hedonic scale ทําการทดลองจํานวน 2 
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ซ้ํา โดยวางแผนการทดลองแบบสุมภายในบลอก (RCBD) และใชการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
แตละลักษณะดวยการทดสอบแบบ LSD  ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  
 
ผลและวจิารณ 

 การวิเคราะหการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลิตภัณฑงาคั่วแสดงในรูปของคาเปอรออกไซด  ดังรูปที่ 1 
การเคลือบเมล็ดงาดวยแอลฟา-โทโคฟรอล+ แอสคอรบิล ปาลมิเตต+เลซิติน (TAL) แสดงประสิทธิภาพในการเปน
สารเสริมฤทธิ์สามารถชะลอการเกิดไฮโดรเปอรออกไซด (hydroperoxide) ไดดี  โดยมีคาเปอรออกไซดแตกตางจาก
ตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) มีประสิทธิภาพเทียบเทาการใชสารกันหืนสังเคราะหบีเอชเอ + บีเอชที 
(BHAT)  แตการใช แอลฟา-โทโคฟรอล+แอสคอรบิล ปาลมิเตตเพียงอยางเดียว (TA) มีประสิทธิภาพดีในชวง 10 วัน
แรกเทานั้น เมื่อระยะเวลาผานไปประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดไฮโดรเปอรออกไซดนอยลงกวาสารกันหืนชนิดอื่น   
การวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระ ในผลิตภัณฑงาคั่วแสดงดังรูปที่ 2 ซึ่งคาปริมาณกรดไขมันอิสระมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นเมื่อระยะการเก็บผลิตภัณฑนานขึ้น  ในชวงแรกคากรดไขมันอิสระที่เกิดขึ้นในแตละตัวอยางไมแตกตางกันมาก
นัก เมื่อเก็บผลิตภัณฑไว 20 วัน พบวาการใช TAL, BHAT และสารผสมของ แอลฟา-โทโคฟรอล + กรดแอสคอรบิก+
เลซิติน (TCL) สามารถชะลอการเกิดกรดไขมันอิสระไดแตกตางจากการใช TA และตัวอยางควบคุม (Cont.) อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) 

 รูปที่ 3 แสดงคาการวิเคราะหคาอะนิซิดิน ซึ่งเปนการวิเคราะหผลิตภัณฑอันดับสองที่เกิดจากปฏิกิริยาออโต
ออกซิเดชันของไขมัน (autoxidation)  เมื่อเวลาผานไป 20 วัน พบวาการใชสารกันหืนเคลือบผลิตภัณฑงาคั่วสามารถ
ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดแตกตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ยกเวนการใช  TA ซึ่งจะมี
คาอะนิซิดินไมแตกตางจากตัวอยางควบคุมในชวง 25 วันแรก การใช TAL มีประสิทธิภาพดีเมื่อเทียบกับการใชสาร
เสริมฤทธิ์ชนิดอื่น ๆ    นอกจากนี้ผลของการวิเคราะหคากรดไทโอบาบิทูริก (TBA value) หรือการวัดปริมาณของ
สารประกอบมาโลนาลดีไฮด (malonaldehyde) ซึ่งเปนผลิตภัณฑอันดับสองที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน
และน้ํามัน แสดงรูปที่ 4 ยังแสดงผลที่สอดคลองกันคือการใช TALใหผลดีที่สุดมีประสิทธิภาพเทียบเทากับการใชสาร
กันหืนสังเคราะห  (BHAT) 

 จากผลการวิเคราะหทางดานเคมีซึ่งเปนการวัดปริมาณการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและน้ํามันนั้น 
คาที่ปรากฏมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันคือ คาจะมากขึ้นเมื่อระยะการเก็บที่นานขึ้น โดยการใชสารเสริมฤทธิ์ของ 
TAL และ TCL จะมีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิดออกซิเดชันไดดีกวาการใช  TA  จากการศึกษาของ Meyer 
และคณะ (1996) พบวาการใช แอลฟา-โทโคฟรอล, แอสคอรบิล ปาลมิเตต และเลซิตินรวมกันจะสงเสริมการทํา
หนาที่การปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดี  เนื่องจากเมื่อแอลฟลา-โทโคฟรอลสูญเสียไฮโดรเจนอะตอมใหแก
สารประกอบอนุมูลอิสระของไขมันและน้ํามันแลว จะเปลี่ยนเปนสารแอลฟา-โทโคเฟอริล แรดิคอล (α–tocopheryl 
radical) ซึ่งเปนสารอนุมูลอิสระสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันตอไปได  การใชกรดแอสคอรบิก หรืออนุพันธ เชน 
แอสคอรบิล ปาลมิ-เตต รวมดวยจะชวยใหแอลฟา-โทโคเฟอริล แรดิคอล กลายเปนแอลฟา-โทโคฟรอลและสามารถ
ทําหนาที่เปนสารกันหืนไดปกติ  แตเนื่องจาก  แอสคอรบิล ปาลมิเตต  สามารถละลายในไขมันและน้ํามันไดดีกวากรด
แอสคอรบิกจึงแสดงการเสริมฤทธิ์ที่ดีกวา  นอกจากนี้การใชเลซิตินซึ่งเปนสารประกอบของฟอสฟาทิดิล โคลิน 
(phosphatidyl choline)  ซึ่งเปนสารประกอบประเภทฟอสฟอลิปดที่มีความสามารถจับกับสารโลหะหนักที่อยูใน
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อาหารทําใหสามารถลดการกระตุนการเกิดสารประกอบไฮโดรเปอรออกไซดได  จึงทําใหการใช TAL มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดียิ่งขึ้น 

 เมื่อพิจารณาคาคะแนนของการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานการยอมรับในกลิ่นของผลิตภัณฑงาคั่ว เก็บ
รักษาไวที่อุณหภูมิ 63°C  เปนระยะเวลา 0,10, 20 และ 30 วัน  โดยใหผูทดสอบดมตัวอยางผลิตภัณฑและใหคะแนน
ความชอบตั้งแต 1-7  โดยที่1 คือไมชอบมากที่สุด และ 7 คือ ชอบมากที่สุด จากการทดสอบพบวาผูบริโภคใหคะแนน
ความชอบดานกลิ่นของผลิตภัณฑงาคั่วในวันแรกอยูในชวง 4.93-6.08 คะแนน และเมื่อระยะเวลาผานไป 10 วัน
คะแนนความชอบของผูบริโภคจะลดลงอยูในชวง 4.54-5.11 คะแนน ซึ่งคาที่ไดในแตละตัวอยางเปนคาที่ไมแตกตาง
กัน และผูบริโภคจะเริ่มไมยอมรับกล่ินของผลิตภัณฑงาคั่วเมื่อเก็บผลิตภัณฑไวเปนเวลา 20 วัน โดยตัวอยางที่มีการ
การใช TAL และ BHAT ยังคงมีคะแนนการยอมรับอยูในชวงพอรับได โดยมีคะแนน 4.11 และ 4.04 ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาจากการวิเคราะหทางเคมีประกอบพบวา หลังจากเก็บผลิตภัณฑไว 20 วัน ผลิตภัณฑใหคากรดไขมันอิสระ 
คาเปอรออกไซด และคาไทโอบาบิทูริกเกินกวาที่มาตรฐานกําหนดการเกิดกลิ่นหืนของไขมันและน้ํามัน จึงทําให
ผลิตภัณฑเริ่มมีกล่ินหืนไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค  และเมื่อเก็บผลิตภัณฑไวเปนเวลา 30 วัน ผูบริโภคไมยอมรับ
กล่ินของผลิตภัณฑงาคั่วในทุกตัวอยาง   
 
สรุป 

การใชสารกันหืนและสารเสริมฤทธิ์เคลือบที่ผิวของเมล็ดงาคั่ว สามารถชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของผลิตภัณฑงาคั่วไดไดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  การใชแอลฟา-โทโคฟรอล+ แอสคอรบิล ปาลมิเตต+เลซิติน 
(TAL) มีประสิทธิภาพดีเทียบเทากับการใชสารกันหืนสังเคราะหทางเคมี (BHAT)  ดังนั้นการใช TAL จึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑงาคั่วใหสามารถเก็บรักษาไวไดเปนระยะเวลานานขึ้นโดย
ไมเกิดกลิ่นหืนและทั้งยังมีความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภคอีกดวย เนื่องจากเปนสารที่ไดจากธรรมชาติ 
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รูปที่ 1  การวิเคราะหคาเปอรออกไซดของเมล็ดงาคั่วเคลือบสารกันหืนและสารเสริมฤทธิ์เก็บรักษาที่ 63°C 
            = control, = α-tocopherol+ascorbyl palmitate, = α-tocopherol+ascorbyl   palmitate +      
              lecithin, = α-tocopherol+ascorbic acid + lecithin,    = BHA+BHT 

รูปที่ 2  การวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระของเมล็ดงาคั่วเคลือบสารกันหืนและสารเสริมฤทธิ์เก็บรักษาที่ 63°C   
           = control, = α-tocopherol+ascorbyl palmitate, = α-tocopherol+ascorbyl  palmitate + 
              lecithin, = α-tocopherol+ascorbic acid + lecithin,    = BHA+BHT 
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รูปที่ 3  การวิเคราะหคาอะนิซิดีนของเมล็ดงาคั่วเคลือบสารกันหืนและการเสริมฤทธิ์เก็บรักษาที่ 63°C 
            = control, = α-tocopherol+ascorbyl  palmitate, = α-tocopherol+ascorbyl  palmitate+      
             lecithin, = α-tocopherol+ascorbic acid + lecithin,    = BHA+BHT 
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รูปที่ 4  การวิเคราะหคากรดไทโอบาบิทูริกของเมล็ดงาคั่วเคลือบสารกันหืนและสารเสริมฤทธิ์เก็บรักษาที่ 63°C 
            = control, = α-tocopherol+ascorbyl palmitate, = α-tocopherol+ascorbyl  palmitate +     
              lecithin, = α-tocopherol+ascorbic acid + lecithin,    = BHA+BHT 
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O2-08 
 
การผลิต เบตา-กาแลคโตซิเดส จากเชื้อแบคทีเรีย W3402 
Production of β-galactosidase from bacteria W3402 

 

 
แววรวี  จันทรเรือง1 วิษณุ ศรีลา1 และพิมพชนก นาคราช1 
Waewrawi Chandruang1, Witsanu Srila1, and Phimchanok Nakkharat1 
 
บทคัดยอ 

 แบคทีเรียสายพันธุ W3402 แยกจากโรงงานนม สามารถผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดสไดภายในเซลล สภาวะที่
เหมาะสมสําหรับผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดส คือ ใชแลคโตสเปนแหลงอาหาร ที่ความเขมขน 5 กรัมตอลิตร และพีเอช
เริ่มตนเทากับ 9 เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37ºC เปนเวลา 15 ชั่วโมง ภายใตสภาวะดังกลาว  พบวา W3402   ผลิตเบตา-
กาแลคโตซิเดสสูงสุด 1.2 ยูนิตตอมิลลิลิตร เมื่อเวลาผานไป 12 ชั่วโมง  
คําสําคัญ : แลคโตส  เบตา-กาแลคโตซิเดส  แบคทีเรีย 
 
Abstract 

The bacteria strain W3402, isolated from dairy manufactory, was able to produce an intracellular 
β-galactosidase.   Its  optimum  condition  for  producing  β-galactosidase  was  found  in  media  that  
have  lactose  as  a carbon  energy  source. Optimum culture conditions for growth and enzyme 
production of W3402 were a medium consisting of 5 g/l lactose at an initial pH of 9 and cultivation at 37ºC 
for 15 h. Under these conditions, a maximum β-galactosidase activity of 1.2 U/ml could be obtained after 
12 h. 
Keywords : lactose, β-galactosidase, bacteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Nakhon Pathom 7300, Thailand   
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คํานํา 

แลคโตสเปนน้ําตาลโมเลกุลคูที่ประกอบดวยหนวยยอย คือ กลูโคสและกาแลคโตส ประโยชนของแลคโตสมี
หลายประการทั้งในอุตสากรรมอาหารและนม (Zadow, 1992) แตอยางไรก็ตาม พบวา แลคโตสเปนสาเหตุของ
ปญหาหลักๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ ดานสุขภาพ อาหาร และส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะ "แพน้ําตาลแลค
โตส" หรือ "Lactose Intolerance" ซึ่งพบมากในแถบเอเชีย ปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการยอยสลายแลค
โตสดวยเอนไซมเบตา-กาแลคโตซิเดส ซึ่งเปนเอนไซมที่ประยุกตใชในอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย (Dziezak, 1991) 
เพื่อผลิตผลิตภัณฑอาหารหรือผลิตภัณฑจากนมที่มีแลคโตสต่ําหรือไมมีแลคโตส ชวยแกปญหาที่เกิดกับผูปวยที่มี
อาการแพนม (Zadow, 1992) นอกจากนี้ในระหวางการยอยสลายแลคโตส จะเกิดการสังเคราะห พรีไบโอติก  
(Prebiotic); กาแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด (Galacto-oligosaccharide, GOS) (Mahoney, 1998) ซึ่งเปนอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Functional food) ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเจริญและการผลิตเอนไซมเบตา-กาแลคโตซิเดสจากเชื้อ  W3402 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. เชื้อจุลินทรีย: เชื้อแบคทีเรีย W3402 ไดจากการคัดกรองเชื้อจากน้ําลางถังเก็บน้ํานมดิบถังที่ 2 ของ สหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสามารถผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดสไดสูงสุด  

2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเชื้อ W3402 ในการผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดส: นําเชื้อ W3402 มาเพาะเลี้ยงใน
อาหารเหลว ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในฟลาสก 250 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 oC และเขยาที่ความเร็ว 120 รอบตอ
นาที  หลังจากสิ้นสุดการเพาะเลี้ยง วิเคราะหอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อ และกิจกรรมของเอนไซม   โดยปจจัยที่
ศึกษา ไดแก  ความเขมขนของแลคโตส และพีเอชเริ่มตนของอาหาร 

3. การศึกษาการเจริญและการผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดสของเชื้อ W3402: นําเชื้อ W3402 มาเลี้ยงในอาหารที่มีความ
เขมขนของแลคโตส และพีเอชเริ่มตนที่เหมาะสมตอการผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดสจากขอ 2 พรอมทั้งวิเคราะหการ
เจริญเติบโตและการผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดส โดยเก็บตัวอยางทุก 3 ชั่วโมง เปนเวลา 24 ชั่วโมง  
 
ผลและวจิารณ 
1. ผลของความเขมขนของแลคโตสที่เหมาะสมในอาหารเลี้ยงเช้ือ 

 รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคากิจกรรมของเบตา-กาแลคโตซิเดสตอปริมาณเซลล หรือ specific activity 
ของเชื้อ W3402 ที่เล้ียงในอาหารที่ใชแลคโตสความเขมขนตางๆ เปนแหลงคารบอน พบวาเชื้อ W3402 มีกิจกรรมของ
เบตา-กาแลคโตซิเดสสูงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเขมขนของน้ําตาลแลคโตสต่ําๆ แตในอาหารที่มีความเขมขนของ
น้ําตาลสูงๆ โดยเฉพาะที่ความเขมขน 50 กรัมตอลิตร กิจกรรมของเอนไซมลดลง อาจเนื่องมาจากที่ความเขมขนของ
น้ําตาลแลคโตสสูงขึ้นทําใหเกิดการผลิตน้ําตาลกลูโคสมากขึ้น ซึ่งกลูโคสมีผลทําใหเกิดการยับยั้งการสังเคราะหเบตา-
กาแลคโตซิเดส (Inchaurrondo et al., 1998) ที่ความเขมขนของแลคโตส 5 กรัมตอลิตร จะให specific activity สูง
ที่สุด เทากับ 0.8 ยูนิตตอมิลลิกรัม ดังนั้น ความเขมขนของน้ําตาลแลคโตสที่เลือกใชในการทดลองตอไป คือ 5 กรัม
ตอลิตร 
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2. ผลของพีเอชเริ่มตนที่เหมาะสมในอาหารเลี้ยงเช้ือ 

 รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมของเบตา-กาแลคโตซิเดสและปริมาณเซลลของเชื้อ W3402 ที่เล้ียงในอาหารที่มี pH 
เริ่มตนคาตางๆ และใชน้ําตาลแลคโตสความเขมขน 5 กรัมตอลิตรเปนแหลงคารบอน จะเห็นไดวาเชื้อ W3402 จะ
เจริญไดดีและมีกิจกรรมของเบตา-กาแลคโตซิเดสสูงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี pH เริ่มตนสูงๆ จากรูปพบวา ที่พีเอช
เริ่มตนเทากับ 9 จะใหกิจกรรมของเอนไซมสูงที่สุด 

3. การศึกษาการเจริญและการผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดสของเชื้อ W3402 

 เมื่อนําเชื้อ W3402 มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเขมขนของแลคโตส 5 กรัมตอลิตร และพีเอชเริ่มตน
เทากับ 9 วิเคราะหการเจริญเติบโตของเชื้อและการผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดส โดยเก็บตัวอยางทุก 3 ชั่วโมง ดังแสดง
ดังรูปที่ 3 พบวาเอนไซมเบตา-กาแลคโตซิเดสมีกิจกรรมสูงสุดเทากับ 1.2 ยูนิตตอมิลลิลิตรที่เวลา 12 ชั่วโมง 
 
สรุป 

 การผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดสจากเชื้อ W3402 ซึ่งคัดกรองเชื้อจาก สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ใน
พระบรมราชูปถัมภ) โดยใชแลคโตส 5 กรัมตอลิตรเปนแหลงคารบอน และพีเอชของอาหารเริ่มตนเทากับ 9 พบวา
พบวาเอนไซมเบตา-กาแลคโตซิเดสมีกิจกรรมสูงสุดเทากับ 1.2 ยูนิตตอมิลลิลิตร ที่เวลา 12 ชั่วโมง  
 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณภาคภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหการสนับสนุนเงินวิจัย และ สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) ที่
เอื้อเฟอตัวอยาง 
 
เอกสารอางอิง 

Dziezak JD. 1991. Enzyme: catalysts for food processes. Food Tech., 78-85. 
Inchaurrondo VA., Flores, Voget CE. 1998. Growth and β-galactosidase synthesis in aerobic chemostat 

cultures of Kluyverromyces lactis. J. Ind. Microbiol. Biotech., 20, 291-298. 
Mahoney RR. 1998. Galactosyl-oligosaccharide formation during lactose hydrolysis: a  review. Food 

Chem., 63, 147-154. 
Zadow JG. 1992. Lactose hydrolysis. Whey and lactose processing,  600 pp. 
 
 
 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 80 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

1 3 5 10 30 50
ความเขมขนแลคโตส (กรัมตอลิตร)

sp
ec

ific
 ac

tivi
ty (

U/m
g)

 
 
รูปที่ 1  specific activity ของเชื้อ W3402 ที่เล้ียงในอาหารที่ใชแลคโตสความเขมขนตางๆ เปนแหลงคารบอน 
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซมเบตา-กาแลคโตซิเดส ( ) และปริมาณเซลล ( )  ของเชื้อ W3402 ที่เล้ียง       
             ในอาหารที่มี pH เริ่มตนคาตางๆ 
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รูปที่ 3 กราฟการเจริญเติบโตของเชื้อ W3402 และการผลิตเบตา-กาแลคโตซิเดส ( • กิจกรรมเอนไซม  � ปริมาณ 
            เซลล  �ปริมาณน้ําตาล ) 
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ผลของเนื้อตาลผงในอาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลิตและคณุภาพไข 
Effect of Palmyra Palm (Borassus flabillifer Linn.) powder on production performance and 
egg quality 
 
มนัญญา ปริยวิชญภักด1ี นสพ.มหิศร ประภาสะโนบล1 ชลิดา ชางแกว2 วนิดา มากศิริ1 และทิพยสุดา ชงัดเวช2 

Mananya Preyavitchayapugdee1, Mahisorn prapasanobola1,   Chalida changkaew2,  Wanida Maksiri1  
and Thipsuda changadvach2      
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาผลการใชเนื้อตาลผงตอสมรรถภาพการผลิตของไกไข  และคุณภาพไข  โดยใชไกไขพันธุไฮเชก
อายุ  30 สัปดาห  จํานวน 200 ตัว  แบงไกไขออกเปน 5 กลุม สุมใหไดรับอาหารทดลอง  5 สูตร  ซึ่งมีระดับพลังงานใช
ประโยชนไดและโปรตีนใกลเคียงกัน  ดังนี้  สูตรที่ 1 อาหารสูตรเปรียบเทียบ (ขาวโพด)  สูตรที่ 2  อาหารพื้นฐาน (มัน
เสน  ปราศจากสารสี)  สูตรที่ 3  อาหารพื้นฐานรวมกับ สารสีสังเคราะห  สูตรที่ 4  อาหารพื้นฐานรวมกับเนื้อตาลผง 
3%  และสูตรที่ 5  อาหารพื้นฐาน รวมกับเนื้อตาลผง  6% จากการศึกษาพบวาทุกกลุมการทดลองไมมีผลตอปริมาณ
การกินอาหาร ประสิทธิภาพการใชอาหารตอการผลิตไข 1 โหล ผลผลิตไข น้ําหนักไขไก  คาฮอกยูนิต  และความ
ถวงจําเพาะของไขไกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  (P>0.05)  ในดานคุณภาพสีไขแดงพบวาการใชเนื้อตาลผงใน
อาหารที่ระดับ  3%  และ 6%  มีคาสีไขแดงเขมกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  เมื่อเปรียบเทียบกับ
อาหารสูตรที่ 1, 2 และ 3 
คําสําคัญ  : ตาล, แซนโทฟลล, คุณภาพไข 
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Abstract 

The effect of  palmyra palm powder on performance production and egg quality were evaluated, 
using 200 thirty week-old hysex layers. The layers were randomly fed isocaloric and isonitrogenous diet 
as follows : group 1 and 2 were fed with corn and cassava respectively. Cassava with carophyll yellow 
were fed  in group 3. Cassava with 3% and 6% of palmyra  palm powder were fed in group 4 and 5 
respectively. The results revealed that various source of xanthophyll had no significant different (p>0.05) 
in feed intake, feed/dozen, egg, egg production, egg weight, haugh unit and specific gravity. Group 4 
and 5 which 3% and 6% of palmyra palm powder were supplemented, respectively, showed increasing 
of egg yolk quality which highly significant difference (p<0.01) when compared with group 1, 2 and 3.   
Keywords : Palmyra Palm,  xanthophylls,   egg quality 
 
คํานํา 

การผลิตสัตวปกในปจจุบันจําเปนตองทําใหคุณภาพของผลผลิตตรงกับความตองการของผูบริโภค โดยใน
การผลิตไกไขจําเปนตองใหความสําคัญกับสีของไขแดงซึ่งผูบริโภคนิยมและพอใจ    สีไขแดงที่มีสีเหลืองอมสม ซึ่ง
วัตถุดิบอาหารหลักที่มักใชในการผลิตอาหารสัตวคือขาวโพด  เพราะเปนแหลงใหพลังงาน  และสารแซนโทฟลล  แต
เนื่องจากในปจจุบันขาวโพดมีราคาที่สูงขึ้น  และมีปญหาดอยคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องเชื้อรา  ซึ่งสราง
สารพิษอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)  ประกอบกับการเลี้ยงสัตวมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  ผูผลิตจึงจําเปนตองหา
วัตถุดิบอาหารชนิดอื่นที่มีราคาถูกกวามาใชเปนสวนประกอบในสูตรอาหารแทน  เชน  มันสําปะหลัง    แตวัตถุดิบ
เหลานี้ไมใหสารสี  (pigment)  หรือสารแซนโทฟลลที่กอใหเกิดสีในไขแดงตรงตามความตองการของผูบริโภค  จึงทํา
ใหผูผลิตแกปญหาโดยใชสารสีสังเคราะห  และวัตถุดิบอาหารบางชนิดเสริมลงในอาหาร  เพื่อใหสีไขแดงตรงตาม
ลักษณะตองการของผูบริโภค (อุทัย และคณะ, 2539)  เชน  กลีบดอกดาวเรือง  ใบกระถิน  แตมักจะประสบปญหา
ทางดานของขีดจํากัดในการใช  โดยพบวาถาใชใบกระถินในอาหารเกิน 5%  จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตของไก
ลดลง  (สุวรรณา,  2522)  สวนทางดานสารสีสังเคราะหที่ตองนําเขาจากตางประเทศมักจะมีราคาแพงทําใหเปนการ
สูญเสียเงินตราภายนอกประเทศเปนจํานวนมากตอเนื่องกันทุกป  ดังนั้นจึงไดหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว
ขางตน  โดยการเสริมสารใหสีจากแหลงวัตถุดิบธรรมชาติลงในอาหาร  ซึ่งมีคุณคาทางอาหารอีกทั้งยังเปนวัตถุดิบที่
หาไดงายในทองถิ่น  และยังชวยในการเพิ่มคุณภาพทางดานสีของไขแดงได 

 จังหวัดเพชรบุรีเปนแหลงที่มีลูกตาลสุก  (Borassus Flabillifer Linm)    สวนใหญเกษตรกรมักปลอยใหสุก
คาตน  และหลนเนาเสียไป  สวนที่ใชประโยชนมากมักเปนบางสวนของเนื้อลูกตาลสุกโดยนํามายี  และเอาเนื้อออก
ผสมกับแปงขาวเจา  น้ําตาล และกะทิเพื่อทําเปนขนมตาล (พเยาว, 2524 ; ศิวพร,2529) ในปจจุบันยังไมมีการศึกษา
การนําเนื้อลูกตาลสุกมาใชประโยชนเพื่อเปนแหลงใหสีไขแดง แตเนื่องจากเนื้อลูกตาลสุกมีกล่ินหอม และมีสีเหลือง
เขม อีกทั้งยังมีสารแซนโทฟลลเปนองคประกอบประมาณ   500 มก./กก.  ในขณะที่ใบกระถิน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่นิยมใช
เปนแหลงใหสีไขแดงมีแซนโท-ฟลลประมาณ 312 มก./กก. (อุทัย, 2529)  จึงนาที่จะมีความเปนไปไดในการนําเนื้อลูก
ตาลสุกมาผสมในอาหารไกไข  ที่มีสวนประกอบของวัตถุดิบราคาถูกจากมันสําปะหลังและปราศจากสารใหสี 
(pigment)  เพื่อการเพิ่มสีไขแดงใน ไขไก  อีกทั้งยังชวยลดกลิ่นคาวในไขและมีกล่ินหอมตาล  หากผลการศึกษาพบวา
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เนื้อลูกตาลสุกที่ใชในการศึกษาทดลองนี้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มสีในไขแดงได  ก็คาดวาผลการศึกษาจะเปน
ประโยชนตอผูเล้ียงสัตวตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

 การทดลองนี้ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) ประกอบดวย 5 ทรีท
เมนต (Treatments)  คือ 

1. อาหารสูตรเปรียบเทียบ  ไดแก  ขาวโพด  กากถั่วเหลือง  รําละเอียด 
2. อาหารพื้นฐาน (ปราศจากสารใหสี)  ไดแก  มันเสน  กากถั่วเหลือง รําละเอียด 
3. อาหารพื้นฐาน (สูตรที่ 2)  รวมกับสารสีสังเคราะห  carophyll yellow 
4. อาหารพื้นฐาน (สูตรที่ 2)  รวมกับเนื้อลูกตาลสุก 3 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร  หรือปริมาณ 

แซนโทฟลลที่ระดับ  15 มก./กก. 
5. อาหารพื้นฐาน (สูตรที่ 2)  รวมกับเนื้อลูกตาลสุก 6 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร  หรือปริมาณ 
       แซนโทฟลลที่ระดับ  30 มก./กก. 

 อาหารทดลองในแตละทรีทเมนตมีโภชนะตางๆ  ครบตามความตองการของไกไขระยะตาง ๆ ตามคําแนะนํา
ของ NRC (1984)  และอุทัย (2529)  ดัง Table 1  ในแตละทรีทเมนตมี 4 ซ้ํา แตละซ้ําใช ไกไข  จํานวน 10 ตัว  รวม
ทั้งหมด 200 ตัว   ทําการเลี้ยงไกแตละตัวในกรงตับขังเดี่ยว ขนาด   24 × 40 × 42  ลูกบาศกเซนติเมตร ไกไขอายุ 
30 สัปดาห  ถึง 34 สัปดาห จะไดรับอาหารพื้นฐาน     เพื่อปรับใหสีไขแดงมีสีใกลเคียงกัน  เมื่อไกไขมีอายุ  35 
สัปดาห  ถึง 43 สัปดาห  จึงใหอาหารทดลองแตละสูตร   

การบันทึกผลการทดลองมีการบันทึกขอมูลของปริมาณอาหารที่ไกกินตลอดการทดลอง  บันทึกปริมาณ
ผลผลิตไข ทําการตรวจวัดคุณภาพไข  โดยการบันทึกน้ําหนักไขทั้งฟอง   ความสูงของไขขาว  เพื่อใชในการคํานวณ
คาฮอกยูนิต (haugh unit) วัดคาสีของไขแดงโดยการเปรียบเทียบกับพัดสีโรชและความถวงจําเพาะของไขไก ขอมูลที่
ไดจากการศึกษาทั้งหมดทําการวิเคราะหความแปรปรวน  และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมโดยวิธี  
Duncan’s new multiple range test ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAS (1985) 

 
ผลและวจิารณ 

เมื่อพิจารณา ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพเปลี่ยนอาหารเปนไข 1 โหล  ผลผลิตไข อัตราการเลี้ยงรอด  
น้ําหนักไข  ฮอกยูนิต  และคาความถวงจําเพาะ  พบความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P>0.05)  เมื่อเทียบ
กับกลุมเปรียบเทียบ (Table  2) ในขณะที่การเสริมเนื้อตาลผงเปนแหลงสารสีในอาหารไกไข ระดับ 3 และ 6 
เปอรเซ็นต  ปรากฏผลใหสีของไขแดงมีความเขมมากกวา ไกไขที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 1, 2 และ 3 พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเนื้อตาลผงซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบธรรมชาติ    
สามารถชวยเพิ่มคุณภาพสีไขแดง โดยไมกระทบตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข  ทั้งนี้เนื่องจากในเนื้อตาลผง
มีคุณคาทางโภชนะ จากการวิเคราะหสวนประกอบทางโภชนะของเนื้อตาลผง พบวามีความชื้น 12.60%  โปรตีน  
5.06%  ไขมัน  2.23%  เยื่อใย 12.89% และ เถา  5.15% ซึ่งทําใหไกไขยังคงไดรับโภชนะเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย นอกจากนี้เนื้อตาลผงยังเปนแหลงสารสีธรรมชาติที่ประกอบดวยสารแซนโทฟลล (xanthophyll) หรือ
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ออกซีแคโรทีนอยด ซึ่งเปนสารใหสีในกลุมของแคโรทีนอยดที่เกิดจากการเติมออกซิเจนเขาไปในโมเลกุลของแคโรทีน 
ซึ่งสวนดังกลาวนี้เปน function group ทําใหสามารถเขาไปสะสมในไขแดง  ซึ่งจะใหสีตั้งแตสีเหลืองจนถึงสีแดงอมสม 
(สุวรรณา, 2522)  

Anonymous (1988) และสุวรรณา (2522) ศึกษาปริมาณสารสีแซนโทฟลลที่เปนสารใหสีแกผลผลิตสัตวปก 
ปรากฏผลของแซนโทฟลลในขาวโพด 23 มก./กก. ใบกระถิน 332 มก./กก.  ดอกดาวเรืองแหง 6,977 มก./กก. (ครวญ
, 2536) ในขณะที่ปริมาณแซนโทฟลลที่มีในเนื้อลูกตาลสุกอบแหงที่ตากใหมีความหนาตางกันคือ ตากหนา 0.5 ซม. 
อบที่อุณหภูมิ 55 oC นาน 15 ชั่วโมง และตากหนา 1 ซม. อบที่อุณหภูมิ 55 oC นาน 15 ชั่วโมง มีปริมาณแซนโทฟลล
เทากับ 475.37 และ  546.64 มก./กก. ตามลําดับ ซึ่งปริมาณแซนโทฟลลของเนื้อตาลสุกจะใหคาสารสีของเนื้อแซนโท
ฟลลใกลเคียงกับใบกระถิน นอกจากนี้จากการศึกษาของ Bleyarin และ Marangos (1989) รายงานวาการสะสมแซน
โทฟลลในไขแดงขึ้นอยูกับปริมาณ ความเขมขน คุณภาพของแซนโทฟลลในอาหาร  ปริมาณอาหารที่กิน และ
ระยะเวลาที่เล้ียงสัตว (Lipstein, 1989) จึงมีความเปนไปได  จากการที่ไกไขไดรับเนื้อตาลผงระดับที่ 3 เปอรเซ็นต  
และ 6  เปอรเซ็นต  เมื่อผสมในสูตรอาหารที่มีวัตถุดิบที่ปราศจากสารใหสี  ทําใหเกิดการสะสมสีแซนโทฟลลในไขแดง  
มีสีไขแดงตรงกับแตมพัดสีโรชที่ 10 และ 11  ตามลําดับ  จึงมีคาสีไขแดงเขมกวาอาหารสูตรที่ 1, 2 และ3 อยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)   

 
สรุปผลการทดลอง 

 1. อาหารในทุกกลุมการทดลองไมมีผลตอปริมาณการกินอาหาร  ประสิทธิภาพการใชอาหารตอการผลิตไข  
1 โหล   ผลผลิตไข อัตราเลี้ยงรอด  และคุณภาพไข      

 2. การเสริมเนื้อตาลผงระดับ 3%  และ  6%  มีคาสีไขแดงตรงกับแตมพัดสีโรชที่10 และ 11 จึงมีคาสีไขแดง
เขมกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเทียบกับอาหารทดลองสูตรที่ 1, 2  และ 3  ซึ่งมีสีไขแดงตรงกับแตมพัดสีโรช
ที่ 7, 1 และ 9  ตามลําดับ 
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Table 1  Feed formulation and chemical composition of experimental laying hen diets during 35-43 weeks   
 of age. 
 

Treatment Ingredients (Kg) 
 1  2 3 4 5 

Corn 46.33 - - - - 
Fullfat Soybean 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
Soybean meal 46% 16.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
Fish meal 55%   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 
Rice bran 6.00 - - - - 
Limestone 8.40 7.90 7.90 7.90 7.90 
DCP 21% 1.30 1.40 1.40 1.40 1.40 
DL-Methionine 0.25 0.39 0.39 0.39 0.39 
L-Threonine 0.02 0.07 0.07 0.07 0.07 
NaCl 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Premix 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Soybean oil 2.00 2.00 2.00 3.50 5.50 
Cassava -      44.54      44.54 40.04 35.04 
Molasses cane - 4.00 4.00   4.00   4.00 
Carophyll yellow - - 0.01 - - 
Palmyra Plam - - -  3.00  6.00 
Total    100.00    100.00    100.01 100.00    100.00 
Chemical Composition (%)  
Crude protein 19.12 18.41 18.41 18.41 18.47 
ME (Kcal/Kg.) 2770 2790 2790 2780 2800 
Moisture 10.37 9.1 9.1 9.1 9.04 
Fat  8.84  6.12 6.12 7.66 9.69 
Crude fiber 3  3.35 3.35 3.55 3.73 
Ash       13.55       13.7      13.7    13.77      13.83 
Calcium   3.95  3.93 3.93 3.92 3.92 
Total Phos.   0.81  0.69 0.69 0.69 0.69 
Available Phos.  0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 
Xanthophyll (ppm)      11.18 -      11.00   15.00      30.00 
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Table 2  Production performance of experimental laying hens.  
 

                       Treatment 
Performance  1 2  3  4 5 P-Value 

Feed intakes (g/Birds) 
Feed/dozen egg (Kg) 

Hen-day production (%) 
Hen-housed production (%) 
Liveability (%) 

 104.87 
 1.77 
 73.82 
 73.23 
 99.69 

 105.74 
 1.67 
 81.79 
 76.79 
 100 

 107.56 
 1.61 
 83.15 
 82.13 
 99.69 

 107.71 
 1.57 
 83.05 
 83.05 
 100 

 105.75 
 1.74 
 77.07 
 76.81 
 99.69 

 0.9750 
 0.0905 
 0.1214 
 0.1557 
 0.7362 

egg quality  
Egg weight (g)  

Egg yolk colour (score) 1 

Haugh unit (HU) 
Specific gravity 

 65.64 
   7.00dc 
    97.38 
  1.100 

 67.79 
 1.00d 
     97.94 
 1.100 

 64.02 
 9.00c 
     97.70 
 1.104 

 65.82 
 10.00b 

     98.07 
 1.100 

 66.76 
 11.00a 
     98.33 
 1.100 

 0.5331 
 0.0001 
 0.8231 
 0.8614 

Egg grading (%)       
     No.1 (> 70 g.) 17.41 9.19 9.48 7.28 8.97 0.0638 
     No.2 (66-70 g.) 44.06 40.23 43.39 39.21 41.93 0.9326 
     No.3 (61-65 g.) 34.36 47.31 44.17 42.35 44.58 0.4291 
     No.4 (< 55 g.) 8.53 3.35 2.97 11.17 4.52 0.1608 
 
Values in the same row with different superscripts are highly significantly different (p<0.01)  
1 Roche Yolk colour fan 
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O2-10 
 
แนวทางในการนําปอแกวไทยมาใชเปนพืชอาหารสัตว 
Trend of Using Thai Kenaf as a Forage Crop in Livestock Production  
 
ศรัณยพงศ ทองเรือง1 กษมา ดานชาญชัย1 และมนตรี เสียงเปรม1 
Saranpong Thongruang1, Kasama Danchanchai1 and Montree Seangpram1 
 
บทคัดยอ 

ปอแกวไทยพันธุขอนแกน 50 (Hibiscus subdariffa var. altissima) เปนพืชที่ขึ้นไดดีในดินหลายชนิด
เจริญเติบโตเร็วและมีคุณคาทางโภชนะสูงจึงมีการศึกษาเพื่อหาผลผลิตและองคประกอบทางเคมีโดยการเปรียบเทียบ
กับถั่วฮามาตาที่อายุ 45, 60 และ 75 วัน โดยการจัดทรีทเมนตแบบแฟคตอเรียล 2x3 ในแผนการทดลองแบบ RCBD 
พบวาปอแกวที่อายุ 45 วันมีผลผลิตและคุณคาทางโภชนะที่เหมาะสมตอการใชเปนพืชอาหารสัตวมากที่สุด ที่อายุ 45 
วัน ปอแกวใหผลผลิตสูงกวาถั่วฮามาตาถึง 10 เทา โดยปอแกวและถั่วฮามาตาใหผลผลิต 500 และ 49 กก.DM/ไร 
ตามลําดับ การเจริญเติบโตของพืชโดยการวัดความสูงของตนพืชพบวา ปอแกวมีความสูงมากกวาถั่วฮามาตาถึง 5 
เทาที่อายุเดียวกัน สัดสวนใบตอลําตนของปอแกวที่อายุ 45 วันมีคาสูง (1.59±0.14) ใกลเคียงกับถั่วฮามาตาที่อายุ 45 
วัน (1.85±0.21) สวนคุณคาทางโภชนะพบวา ปอแกวที่อายุ 45 วันเปนปอแกวที่มีโปรตีนสูงสุด คือ 10.76±1.08% 
(P<0.0001) และมีคา ADF ต่ําสุด คือ 23.10±1.49% (P<0.0001) ในขณะที่คา NDF ไมแปรผันตามชวงอายุหรือ
ชนิดของพืช (P=0.1001)  
คําสําคัญ : ปอแกวไทย, พันธุขอนแกน 50, พืชอาหารสัตว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี  76120 ประเทศไทย 
   Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Phetchaburi 76120, Thailand 
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Abstract 

Thai kenaf “Khon Kean 50” (Hibiscus subdariffa var. altissima) can grow in many types of soil 
rapidly and with highly nutritive values. Research for yield and chemical composition of kenaf was 
compared to Hamata legume (Stylosanthes hamata) at 45, 60 and 75 days after planting was conducted. 
The experimental design was 2 x 3 Factorial in RCBD. After being planted for 45 days, kenaf had yield 
and nutritive values that are most suitable for use as a forage crop. At 45 days, the yield of kenaf was 10 
times the yield of hamata legume that was 500 and 49 kg.DM/Rai, respectively. Moreover, kenaf’s height 
was 5 times taller than hamata legume’s height at the same age. However, the Leaf:stem ratio of kenaf 
(1.59±0.14) was close to hamata legume (1.85±0.21) at 45 days. Comparison among ages in kenaf, 
found that at 45 days after planting CP had the highest value (10.76±1.08% with P<0.0001) while ADF 
had the lowest value (23.10±1.49% with P<0.0001). NDF was not significantly different with ages or types 
of plants (P=0.1001).  
Keywords : Thai Kenaf, Hibiscus subdariffa var. altissima, Forage crop 
 
คํานํา 

       ปอแกวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เยื่อใยของปอแกวสามารถนํามาทําเปนวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑหลายชนิด ไดแก กระสอบ เชือก กระดาษ เปนตน มีการปลูกปอแกวมากทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ  ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย มี
การใชปอแกวเปนพืชอาหารสัตวมามากกวาสิบปแลว เนื่องจากพบวาปอแกวมีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะ
โปรตีน Philips et al. (1999) พบวาปอแกวพันธุคิวบา (Hibiscus cannabinus) ทั้งตนที่อายุ 40 วัน มีโปรตีน 22.3% 
แลวลดลงมาเปน 15.4% เมื่ออายุได 101 วัน สวน Nielsen (2004) พบวา ปอแกวอายุ 90-150 วัน มีโปรตีน 16.3-
27.9% ผนังเซลล (NDF) 22.9-47.8% และปอแกวยังเปนพืชที่ทนแลงดีและขึ้นไดดีในดินแทบทุกชนิด ดังนั้น ปอแกว
จึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะใชเปนพืชอาหารสัตวที่สําคัญอีกอยางหนึ่งเพื่อพัฒนาการ
ปศุสัตวของไทย โดยในการศึกษาครั้งนี้ใชปอแกวไทยพันธุขอนแกน 50 (Hibiscus subdariffa var. altissima) เพื่อ
เปนการอนุรักษพันธุพืชของไทยและเพื่อการพัฒนาศักยภาพของปอแกวไทยในการใชเปนพืชอาหารสัตว โดยทําการ
ทดลองเปรียบเทียบกับถั่วฮามาตาซึ่งเปนพืชอาหารสัตวที่นิยมปลูกกันอยางแพรหลายในประเทศไทย 
 
อุปกรณและวิธีการ  

 การปลูกพืชและการทดลองในหองปฏิบัติการทําที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
เริ่มปลูกปอแกวในเดือนกุมภาพันธซึ่งเปนชวงที่ปริมาณน้ําฝนนอยหรือแทบจะไมมีเลย ซึ่งเปนการพิสูจนวาพืชชนิดนี้
จะเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ที่มีน้ําไมอุดมสมบรูณไดหรือไม ซึ่งการทดลองนี้ใชปอแกวไทยพันธุขอนแกน 50 (Hibiscus 
subdariffa var. altissima) จากศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน และใชถั่วฮามาตา (Stylosanthes hamata) เปนพืช
เปรียบเทียบ โดยการจัดทรีทเมนตแบบแฟคตอเรียล 2x3 ในแผนการทดลองแบบ RCBD โดยมีปจจัยหลักเปนพันธุพืช 
2 ชนิด คือ ปอแกวกับถั่วฮามาตา ปจจัยที่สองคือระยะเวลาการตัดที่อายุ 45, 60 และ 75 วัน ดังนั้นการทดลองมี
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ทั้งหมด 6 ทรีทเมนต ทรีทเมนตละ 4 ซ้ํา จึงมีแปลงขนาด 2x3 ตร.ม. ทั้งหมด 24 แปลง เมื่อครบอายุการตัดจะใช
อุปกรณในการหาปริมาณผลผลิตคือ Quadrat ขนาด 1x1 ตร.ม. สุมหาปริมาณผลผลิต/ไร ในรูปของน้ําหนักแหงหรือ 
DM (Dry matter) โดยการนําไปอบในตูอบที่ความรอน 105oC จนมีน้ําหนักคงที่ตอจากนั้นพืชทั้งสองชนิดจะถูกวัดคา
ความสูงจากระดับพื้นดินเปน ซม. รวมทั้งทําการหาสัดสวนของใบตอลําตนที่อายุ 45, 60 และ 75 วัน โดยการสุม
ตัวอยางพืชขึ้นมาจาก Quadrat ขนาด 1x1 ตร.ม. แยกใบและลําตนออกจากกัน ชั่งน้ําหนักสดแลวนําไปอบในตูอบที่
ความรอน 105oC เพื่อหาน้ําหนักแหง นอกจากนี้ยังทําการสุมตัวอยางพืชไปอบในตูอบที่ 60oC แลวบดใหละเอียดใหมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 1 มม. จึงนําไปหา DM และ CP (Crude protein) โดยวิธี Proximate analysis และ
หาองคประกอบของผนังเซลลคือ NDF (Neutral-detergent fiber) และ ADF (Acid-detergent fiber) โดยวิธี Van 
Soest System, การหา CP โดยนําไปตมในกรดออนและดาง, NDF โดยนําไปตมใหเดือดใน Neutral-detergent 
solution เปนระยะเวลา 1 ชม. แลวนําไปกรองโดยใช Glass crucible แลวลางดวย Acetone, ADF โดยนําไปตมให
เดือด 1 ชม. ใน Acid-detergent solution แลวนําไปกรองโดยใช Glass crucible แลวลางดวย Acetone ในการ
ทดลองนี้มีการใสปุยอินทรีย (ปุยคอกจากมูลโค) หนึ่งครั้งที่อายุ 14 วันและมีการใหน้ําทุกสัปดาห 

 ขอมูลถูกวิเคราะหโดย proc avova โดยโปรแกรม SAS ถาสัดสวนของคา variance ratio ของ P มีคานอย
กวา 0.05 จะดําเนินการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางทรีทเมนตโดยใชวิธี Duncan's new multiple range 
test  
 
ผลและวจิารณ 

จากผลการวัดการเจริญเติบโตของปอแกว (ภาพที่ 1) พบวาปอแกวใหผลผลิต (กก.DM/ไร) สูงกวาถั่วฮา
มาตาถึง 10 เทาที่อายุ 45 วัน โดยปอแกวและถั่วฮามาตาใหผลผลิต 500 และ 49 กก.DM/ไร ตามลําดับและประมาณ 
6 เทาที่อายุ 60 และ 75 วัน (ภาพ 1ก) อีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตที่เร็วโดยปอแกวมีความสูงของตนพืชที่สูงกวาถั่วฮา
มาตาประมาณ 5 เทาที่ชวงอายุเดียวกัน (ภาพ 1ข) เมื่อพิจารณาสัดสวนของใบตอลําตน (ภาพ 1ค) พบวาปอแกวมี
สัดสวนของใบตอลําตนที่ลดลงตามอายุที่มากขึ้น ในขณะที่ถั่วฮามาตาอายุที่มากขึ้นไมสงผลตอสัดสวนใบตอลําตน 
อยางไรก็ตามถาเลือกใชปอแกวที่มีอายุ 45 วัน ก็จะพบวาคาสัดสวนใบตอลําตนใกลเคียงกับถั่วฮามาตาที่อายุ 45 วัน
เชนกัน ในสวนของคุณคาทางโภชนะโดยพิจารณาจาก %โปรตีน (CP) และปริมาณเยื่อใยโครงสรางของพืชซึ่งคือผนัง
เซลลทั้งสวนของ NDF ไดแก เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน และ ADF ไดแก เซลลูโลสและลิกนิน โดยคา CP 
พบวาถั่วฮามาตามีโปรตีนสูงกวาปอแกวอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.0001) โดยถั่วฮามาตาที่มีอายุมากขึ้นไมไดทําให
คา CP ลดลงแตอยางใด โดย CP ของถั่วฮามาตาอยูที่ 19.07-21.12% ในทุกอายุการตัด สวนปอแกวพบวาเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้นคา CP จะลดลงโดยปอแกวที่อายุ 45 วันมีคา CP 10.76±1.08% ขณะที่อายุ 75 วัน CP จะเทากับ 
7.29±1.34% อยางไรก็ตาม เกณฑมาตรฐาน NRC ระดับ CP ที่ 10% เปนระดับที่เพียงพอตอความตองการของโค 
นอกจากนี้คา CP จะลดลงเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ดังนั้นถาปอแกวมีอายุที่นอยกวา 45 วัน คา CP ก็นาจะมีแนวโนม
สูงกวานี้ดวย อีกทั้งปอแกวยังใหผลผลิตและการเจริญเติบโตที่ดีกวาถั่วฮามาตา สวนคา NDF ไมพบความแตกตาง
ระหวางทรีทเมนทแสดงวาพืชทั้งสองชนิดใหคา NDF ไมแตกตางกันที่ P=0.1001 โดย NDF มีคาเฉลี่ยประมาณ 40% 
และอายุพืชที่เพิ่มขึ้นก็ไมไดสงผลใหคา NDF สูงตามไปดวย (ตารางที่ 1) ในขณะที่คา ADF ของพืชทั้งสองชนิดมี
สัดสวนแปรตามอายุที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.0001) โดยพบวาปอแกวที่อายุนอยกวา 60 วันเปนอายุที่ให
คา ADF ต่ําที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.10±1.49% (45 วัน) และ 25.69±3.01% (60 วัน) ไมแตกตางกับถั่วฮา
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มาตาที่สองอายุนี้ แตที่อายุ 75 วัน ปอแกวจะใหคา ADF สูงที่สุดแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ในขณะที่ถั่วฮามาตายัง
คงใหคาไมแตกตางจากคา ADF ที่อายุ 45 วัน การทดลองนี้ไมพบ interaction ระหวางชนิดพืชกับอายุการตัด  

จากผลการทดลองจะเห็นไดวาปอแกวพันธุขอนแกน 50 (Hibiscus subdariffa var. altissima) ซึ่งเปนปอ
แกวพันธุไทยใหผลผลิตและคา CP ต่ํากวาแตมีความสูงของตนพืชที่สูงกวาสวนคา NDF มีคาใกลเคียงกันกับปอแกว
พันธุคิวบา (Hibiscus cannabinus) ซึ่งใชเปนพืชอาหารสัตวในตางประเทศ (Philips et al., 1999, Nielsen, 2004, 
Muir et al., 2001 และ Webber, 1993) นอกจากนี้ยังมีสัดสวนใบตอลําตนสูงสุดที่อายุ 45-60 วัน เชนเดียวกัน 
(Dicks et al., 1992)    
 
สรุป 

ปอแกวไทยพันธุขอนแกน 50 (Hibiscus subdariffa var. altissima) มีศักยภาพที่ดีในการใชเปนพืชอาหาร
สัตวทางเลือกได โดยใชปอแกวที่มีอายุ 45 วัน เนื่องจากมีคุณคาทางโภชนะโปรตีนที่เพียงพอตอความตองการเพื่อ
การเจริญเติบโตของสัตว มีผลผลิตตอไรและสัดสวนใบตอลําตนสูง อีกทั้งยังสามารถเจริญเติบโตในพื้นที่แหงแลงไดดี 
 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ อ.สุภาวดี มานะไตรนนท ในการใหคําแนะนําในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ 
ขอขอบคุณคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการ
อนุเคราะหแปลงทดลองและหองปฏิบัติการ 
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ตารางและรูปภาพ 
 
ตารางที ่1   องคประกอบทางเคมี (%) ของถั่วฮามาตาและปอแกวที่อายุการตัด 45, 60 และ 75 วัน 
 

อายุการตัด CP (mean±SD) NDF (mean±SD) ADF (mean±SD) 
ถั่วฮามาตา     45 วัน 21.12 ± 2.50a 36.30 ± 6.02 26.52 ± 2.43bc 
                      60 วัน 19.96 ± 2.07a 36.28 ± 1.60 25.06 ± 1.60c 
                      75 วัน 19.07 ± 2.39a 40.90 ± 3.94 29.03 ± 3.04b 
ปอแกว           45 วัน 10.76 ± 1.08b 43.38 ± 12.12 23.10 ± 1.49c 
                      60 วัน 10.09 ± 2.34bc 42.46 ± 4.96 25.69 ± 3.01bc 
                      75 วัน 7.29 ± 1.34c 48.33 ± 2.16 33.06 ± 1.35a 
P-value <0.0001 NS1 <0.0001 
CV 13.78 15.02 8.37 
หมายเหตุ   abc = คาเฉลี่ยที่อยูในแนวตั้งเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

             1  = คาเฉลี่ยที่อยูในแนวตั้งเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
     CP = Crude protein, NDF = Neutral-detergent fiber และ ADF = Acid-detergent fiber     
 
 

ก.                                                        ข.                                                      ค. 
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ภาพที่ 1    เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถั่วฮามาตาและปอแกวที่อายุการตัดที่ 45, 60 และ 75 วัน  
    ก. ผลผลิต (กก.DM/ไร), ข. ความสูงของตนพืช (เซนติเมตร) และ ค. สัดสวนของใบตอลําตน 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 93

O2-11 
 
การชักนําใหเกิดแคลลัสของสบูดํา (Jatropha curcas L.) ในสภาพปลอดเชื้อ 
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บทคัดยอ 
 ศึกษาชิ้นสวนพืชจากสองแหลงไดแก กานใบและลําตนใตใบเล้ียง ของตนสบูดํา (Jatropha curcas L.) และ
ความเขมขนของ N6 benzyladenine (BA) และ indole-3-yl-butyric acid (IBA) ตอการชักนําใหเกิดแคลลัสของสบูดําใน
สภาพปลอดเชื้อ โดยอาหารชักนําแคลลัสคืออาหารสูตร MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไดแก 0.5 mg/l 
BA + 0.1 mg/l IBA (อาหารสูตรที่ 1) และ 1 mg/l BA + 0.5 mg/l IBA (อาหารสูตรที่ 2) ตามลําดับ พบวาชิ้นสวนพืช 
ความเขมขนของสารควบคุมกใหเกิดแคลลัส  โดยลําตนใตใบเล้ียงในอาหารสูตร 2 ใหแคลลัสที่มีน้ําหนักสูงกวาและ
เปนแคลลัสที่เกาะกันแนน (compact) แคลลัสที่ไดจากชิ้นสวนของลําตนใตใบเล้ียงมีน้ําหนักสูงกวาเมื่อเทียบกับการใช
ชิ้นสวนของกานใบที่อาหารชักนําใหเกิดแคลลัสสูตร 2 จะทําใหเกิดแคลลัสที่มีลักษณะเปน compact  callus มากกวา
อาหารสูตร 1 ทั้งกอนและหลังทําการ subculture ครั้งแรก 
คําสําคัญ : สบูดํา, กานใบ, ลําตนใตใบเล้ียง, การชักนําแคลลัส, Jatropha curcas 
 

Abstract 

 This study was to determine the effect of two explant types, petioles and hypocotyls of physic 
nut (Jatropha curcas L.), and different concentrations of N6 benzyladenine (BA) and indole-3-yl-butyric 
acid (IBA) on the physic nut culture. A callus induction medium (MS medium) was supplemented with the 
following concentrations of growth regulator: 0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l IBA (Medium I), 1 mg/l BA + 0.5 mg/l 
IBA (Medium II). In both explant types, growth regulator concentrations and interaction between these 
variables significantly affected callus induction. Calli induced from hypocotyls on Medium II were highest 
in fresh weight and to be compact calli. Weight of calli derived from hypocotyl explants was higher than 
those from petiole explants. Medium II induced more compact callus than Medium I at 30 days in culture 
both before and after the first callus subculturing.  
Keywords : physic nut, petiole, hypocotyl, callus induction, Jatropha curcas 
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คํานํา  

 สบูดํา (Jatropha curcas L.) เปนพืชน้ํามันชนิดหนึ่งซึ่งพบวามีการปลูกกระจายอยูทั่วโลกแตมีความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมต่ํา จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบูดํา พบวาอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่มี
การเติม 2mg/l 6-benzylaminopurine (BAP) รวมกับ 0.5 mg/l 3-indoleacetic acid (IAA) เหมาะสมที่สุด ในการ
ชักนํายอดจาก shoot tip (Rajore and Betra, 2005) และมีการชักนําใหเกิดตนของสบูดําโดยใชสวนตาง ไดแก 
hypocotyls, petiole และชิ้นสวนของใบโดยประเมินรวมกับการศึกษาที่ความเขมขนตางกันของ zeatin, kinetin และ 
N6 benzyladenine (BA) ทั้งแบบเดี่ยวและรวมกับ indole-3-yl-butyric acid (IBA) พบวาสวนของ hypocotyls และ
กานใบ (petiole) ที่เล้ียงบนอาหารที่มี BA และ IBA จะสามารถชักนําใหเกิดตนไดดีกวา zeatin หรือ kinetin และ
ตําแหนงของใบที่สามจะสามารถนํามาชักนําใหเกิดตนไดสูงกวาใบที่ส่ี (Sujatha and Mukta, 1996)  

 วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งคือการชักนําใหเกิดแคลลัสจากสวนตางๆ เพื่อใชในการขยายปริมาณสบูดํา
และนําผลการศึกษาที่ไดไปชักนําใหเกิดตน ราก และใชในงานปรับปรุงพันธุตอไป  
 
วัตถุประสงค 

  เพื่อศึกษาชนิดของชิ้นสวนพืชและสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดแคลลัสสบูดํา 
 
อุปกรณและวิธีการ  

 ทําการศึกษา 2 ปจจัย โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (Factorial in 
CRD) ศึกษา 5 ซ้ํา โดยปจจัยที่ศึกษาคือชนิดของชิ้นสวนพืช (explant types) และสูตรอาหารที่ใชในการชักนําใหเกิด
แคลลัส โดยชนิดของชิ้นสวนพืชที่ใชในการศึกษาไดแก กานใบ (petiole) ของตําแหนงใบที่สามนับจากปลายยอดของ
ตนสบูดําที่ไดจากการปกชําอายุ 1 ป พันธุพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี และลําตนใตใบเล้ียง (hypocotyls) ที่ไดจากการ
เพาะเมล็ดสบูดําบนอาหารสูตร MS โดยไมใสสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ  

 สูตรอาหารที่ใชในการศึกษาการชักนําแคลลัสไดแก 
 สูตรที่ 1 MS + 0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l IBA 
 สูตรที่ 2 MS + 1 mg/l BA + 0.5 mg/l IBA 

 เปรียบเทียบแตละลักษณะของกลุมทดลองดวยวิธีดันแคน (Duncan’s new multiple range test, DMRT) 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป The SAS system (SAS, 1997) 
 
ผลและวจิารณ  

 การชักนําแคลลัสจาก petioles และ hypocotyls ในอาหารทั้งสองสูตรเปนเวลา 30 วัน (ตารางที่ 1) พบวา
น้ําหนักแคลลัสของสบูดํามีความแตกตางทั้งจากสูตรอาหารที่ตางกันและชิ้นสวนพืชที่ตางกัน โดยแคลลัสที่ไดจาก 
petiole และ hypocotyls ในอาหารชักนําแคลลัสสูตรที่ 2 ใหแคลลัสที่มีน้ําหนักสดตอชิ้นสูงกวาสูตรที่ 1 อาจเปน
เพราะมีความเขมขนของ BA และ IBA สูงกวา ขณะที่แคลลัสที่ชักนําจาก hypocotyls ใหแคลลัสที่มีน้ําหนักสดตอชิ้น
สูงกวาที่ชักนําจาก petioles อาจมีสาเหตุมาจากอายุที่นอยกวาและไมผานการฟอกฆาเชื้อ 
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 ที่ระยะการชักนําแคลลัส 30 วัน พบปฏิกิริยาสัมพันธระหวางชิ้นสวนพืชและสูตรอาหารซึ่งชี้ใหเห็นวาการชัก
นําใหเกิดแคลลัสจากชิ้นสวนพืชที่มีสภาพสมบูรณมีอิทธิพลสูงกวาสูตรอาหาร แตสําหรับชิ้นสวน petioles ที่ผานการ
ฟอกฆาเชื้อ การใชสูตรอาหารที่เหมาะสมจะมีความสําคัญในการชักนําแคลลัสอยางยิ่ง 
 
ตารางที่ 1  แสดงน้ําหนักแคลลัสของสบูดําที่ไดจากกานใบ (petiole) และสวนของลําตนใตใบเล้ียง (hypocotyls) ใน
     อาหารชักนําแคลลัส 2 สูตร เปนเวลา 30 วัน 
 

น้ําหนักสดแคลลัส (กรัม/ชิ้น) 
ชิ้นสวนพืช (explants) 

สูตรอาหาร 1 สูตรอาหาร 2 
คาเฉลี่ย 

Petioles 0.096 ± 0.070 c 2.026 ± 0.229 b 1.061 b 
Hypocotyls 2.938 ± 0.917 a 3.170 ± 0.905 a 3.054 a 
คาเฉลี่ย 1.517 b 2.598 a  

 F-test (ช้ินสวนพืช)    **   F-test (สูตรอาหาร)  ** 
 F-test (ช้ินสวนพืช xสูตรอาหาร)    *  CV (%)   31.86% 

หมายเหตุ : *, **   แสดงคาความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  และ 99% ตามลําดับ 
  a, b ตัวอักษรตางในในแถวหรือสดมภเดียวกันแสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95% (P<0.05) 

 เมื่อทําการศึกษาพบวาสูตรอาหารและชนิดของชิ้นสวนพืชมีผลตอขนาดของแคลลัส (ตารางที่ 2) โดยแคลลัสที่
ไดจาก hypocotyls มีขนาดแคลลัสใหญกวาแคลลัสที่ชักนําไดจาก petioles และสูตรอาหารที่ 2 ใหขนาดของแคลลัส
ใหญกวาอาหารสูตรที่ 1 อยางมีนัยสําคัญตามลําดับ และขนาดของแคลลัสเปนลักษณะที่ขึ้นกับปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง
ชิ้นสวนพืชและสูตรอาหาร พบวาแคลลัสที่ชักนําไดจาก hypocotyls ในอาหารสูตร 2 ซึ่งพบวามีน้ําหนักแคลลัสสูง ไม
แตกตางจากแคลลัสที่ชักนําไดจาก hypocotyls ในอาหารสูตร 1 แตพบวามีขนาดของแคลลัสเล็กกวา หรือกลาวไดวา
แคลลัสในอาหารสูตร 2 มีลักษณะแนนกวา (compact callus) กวาแคลลัสในอาหารสูตร 1 และมีสีขาวอมเหลืองและสี
เขียว ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตมีผลตอลักษณะของกลุมเซลลในแคลลัส 
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ตารางที่ 2  แสดงขนาดแคลลัสของสบูดําที่ไดจากกานใบ (petiole) และสวนของลําตนใตใบเล้ียง (hypocotyls) ใน 
                  อาหารชักนําแคลลัส 2 สูตร เปนเวลา 30 วัน 
 

ขนาดแคลลัส (เซนติเมตร) 
ชิ้นสวนพืช (explants) 

สูตรอาหาร 1 สูตรอาหาร 2 
คาเฉลี่ย 

Petioles 0.380 ± 0.083 c 1.340 ± 0.114 a 0.860 b 
Hypocotyls 1.380 ± 0.130 a 1.240 ± 0.181 b 1.310 a 
คาเฉลี่ย 0.880 b 1.290 a  

 F-test (ช้ินสวนพืช)    **   F-test (สูตรอาหาร)  ** 
 F-test (ช้ินสวนพืช xสูตรอาหาร)    **  CV (%)   12.19% 

หมายเหตุ : **   แสดงคาความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่  99%  (P<0.01)  
  a, b ตัวอักษรตางในในแถวหรือสดมภเดียวกันแสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95% (P<0.05) 
 
ตารางที่ 3  แสดงน้ําหนักแคลลัสของสบูดําที่ไดจากกานใบ (petiole) และสวนของลําตนใตใบเล้ียง (hypocotyls) ใน 
     อาหารชักนําแคลลัส 2 สูตร ภายหลังทําการ subculture เปนเวลา 30 วัน 
 

น้ําหนักสดแคลลัส (กรัม/ชิ้น) 
ชิ้นสวนพืช (explants) 

สูตรอาหาร 1 สูตรอาหาร 2 
คาเฉลี่ย 

Petioles 0.382 ± 0.1329 c 1.498 ± 0.185 b 0.940 b 
Hypocotyls 1.064 ± 0.1679 b 3.224 ± 1.032 a 2.144 a 
คาเฉลี่ย 0.723 b 2.361 a  

 F-test (ช้ินสวนพืช)    **   F-test (สูตรอาหาร)  ** 
 F-test (ช้ินสวนพืช xสูตรอาหาร)    *  CV (%)   34.69% 

หมายเหตุ : *, **   แสดงคาความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ 99% ตามลําดับ 
  a, b ตัวอักษรตางในในแถวหรือสดมภเดียวกันแสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความ 
  เช่ือมั่น 95% (P<0.05) 

 ภายหลังทําการ subculture เพื่อทําการเพิ่มปริมาณในอาหารสูตรเดิมอีกเปนระยะเวลานาน 30 วัน (ตาราง
ที่ 3) พบวาแคลลัสที่ไดจากการชักนําของ hypocotyls จะมีน้ําหนักสดสูงกวาแคลลัสที่ชักนําไดจาก petioles อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่สูตรอาหารที่ 2 ใหขนาดของแคลลัสภายหลังการ subculture สูงกวาแคลลัสที่ชักนําไดจาก
อาหารในสูตรที่ 1 และน้ําหนักแคลลัสยังเปนลักษณะที่พบวามีความแตกตางเนื่องจากปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง
ชิ้นสวนพืชและสูตรอาหาร  

 จากปฏิกิริยาสัมพันธระหวางชนิดของชิ้นพืชและสูตรอาหารพบวาน้ําหนักสดของแคลลัสที่ชักนําจาก 
hypocotyls ในอาหารสูตร 2 ยังคงลักษณะความดีเดนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแคลลัสที่ชักนําจาก hypocotyls ใน
อาหารสูตร 1 ซึ่งอาจเปนผลจากลักษณะแคลลัสที่มีกลุมเซลลเปนแบบ compact มากกวา  
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ตารางที่ 4  แสดงขนาดแคลลัสของสบูดําที่ไดจากกานใบ (petiole) และสวนของลําตนใตใบเล้ียง (hypocotyls) ใน 
     อาหารชักนําแคลลัส 2 สูตร ภายหลังทําการ subculture เปนเวลา 30 วัน 
 

ขนาดแคลลัส (เซนติเมตร) 
ชิ้นสวนพืช (explants) 

สูตรอาหาร 1 สูตรอาหาร 2 
คาเฉลี่ย 

Petioles 0.720 ± 0.084  1.500 ± 0.122  1.110 b 
Hypocotyls 1.280 ± 0.084  1.980 ± 0.084  1.630 a 
คาเฉลี่ย 1.000 b 1.740 a  

 F-test (ช้ินสวนพืช)    **    F-test (สูตรอาหาร)  ** 
 F-test (ช้ินสวนพืช xสูตรอาหาร)    ns   CV (%)   6.92% 

หมายเหตุ :   **     แสดงคาความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่  99% (P<0.01) 
                     ns   ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

     a, b ตัวอักษรตางในในแถวหรือสดมภเดียวกันแสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความ 
     เช่ือมั่น 95% (P<0.05) 

 ขนาดของแคลลัสภายหลังการ subculture และเลี้ยงเปนเวลา 30 วัน (ตารางที่ 4) พบวาแคลลัสที่ไดจาก 
hypocotyls มีขนาดของแคลลัสใหญกวาแคลลัสที่ไดจาก petioles และการชักนําในอาหารสูตร 2 ใหขนาดของ
แคลลัสใหญกวาการชักนําในอาหารสูตรที่ 1 โดยไมพบปฏิกิริยาสัมพันธระหวางชนิดของชิ้นสวนพืชและสูตรอาหารที่
มีผลตอขนาดของแคลลัสภายหลังการชักนํา 

 จากขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นไดชัดเจนถึงการเปน compact ของแคลลัสที่ชักนําไดจากชิ้นสวนของ 
hypocotyls ในอาหารสูตร 2 เนื่องจากขนาดของแคลลัสที่เกิดขึ้นภายหลังการ subculture แลวไมพบปฏิกิริยา
สัมพันธระหวางชนิดของชิ้นสวนพืชและสูตรอาหารขณะที่พบวามีน้ําหนักของแคลลัสสูงสุดภายหลังการ subculture  

 ซึ่งแคลลัสที่เปนลักษณะ compact จะมีความเหมาะสมในการชักนําใหพัฒนาเจริญเปนตนที่สมบูรณได 
(นิตยศรี และ สัมพันธ, 2548) 
 
บทสรุป  

 การชักนําใหเกิดแคลลัสโดยใชชิ้นสวนของลําตนใตใบเล้ียง (hypocotyls) ในอาหาร MS medium ที่มีการ
เติม 1 mg/l BA + 0.5 mg/l IBA ใหน้ําหนักแคลลัสสูงสุดและใหลักษณะแคลลัสที่เปนลักษณะ compact โดยชิ้นสวน
ของ hypocotyls จะสามารถชักนําใหไดแคลลัสที่มีน้ําหนักสูงกวาเมื่อเทียบกับการใชชิ้นสวนของกานใบ (petioles) 
ขณะที่อาหาร MS medium ที่มีการเติม 1 mg/l BA + 0.5 mg/l IBA จะทําใหเกิดแคลลัสที่มีลักษณะเปน compact 
มากกวาอาหาร MS medium ที่มีการเติม 0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l IBA โดยใหผลการทดลองที่เหมือนกันทั้งกอนและ
หลังทําการ subculture 
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มอรแดนทจากเมล็ดพืชสําหรับการยอมสีธรรมชาติ 
Plamt seed-based mordants for natural dyeing 
 
ปาเจรา พัฒนถาบุตร1 ธนิต ปญญาไวย1 นฤมล พรไทย1 และอดิพร กล่ินถือศีล1 
Pajaera Patanathabutr1, Thanit Panyavai1,  Naruemon Phonthai1 and Adiporn Klintueseen1 
 
บทคัดยอ 

การยอมผาดวยสีธรรมชาติจําเปนตองใชมอรแดนท (mordants) ซึ่งเปนสารประกอบโลหะที่สามารถชวยยึด
สีใหติดบนเสนใย และทําใหผายอมมีความคงทนของสีตอการซักลางและแสงแดดไดดีขึ้น อยางไรก็ตาม มอรแดนท
สังเคราะหสวนใหญเปนสารเคมีโลหะหนัก เมื่อถูกทิ้งสะสมจะเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมและผูยอมได งานวิจัยนี้จึง
ทําการศึกษาหามอรแดนทธรรมชาติจากเมล็ดพืช โดยวิเคราะหปริมาณโลหะมอรแดนทที่มีในเมล็ดพืช 5 ชนิด คือ 
ทานตะวัน (Helianthus annuus L.) งาดํา (Sesamum orientale L.) ละหุง (Ricinus communis L.) ฟกทอง 
(Cucurbita moschata Duchesne)  และถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr.) เพื่อใชเปนมอรแดนทธรรมชาติในการ
ยอมผาฝายดวยสีที่สกัดจากใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) การวิเคราะหชนิดและปริมาณโลหะดวยเทคนิค 
ICP spectroscopy พบวาเมล็ดพืชทั้ง 5 ชนิดมีโลหะมอรแดนทหลายชนิดผสมกันซึ่งสามารถใชเปนมอรแดนท
ธรรมชาติได โดยมีเมล็ดพืชมีธาตุโลหะมอรแดนทชนิดเหล็ก  (Fe) มาก         จากการทดสอบเฉดสีของผายอมดวย
มอรแดนทธรรมชาติและมอรแดนทสังเคราะห โดยเทคนิค Color spectrophotometer พบวาผาที่ไดรับการปรับแตง
ดวยมอรแดนทสังเคราะหมีความเขมสีสูงกวาผาที่ไดรับการปรับแตงดวยมอรแดนทธรรมชาติ โดยผาที่ไดรับการ
ปรับแตงดวยมอรแดนทธรรมชาติจะเฉดสีแกมแดงและหมองกวาผาที่ไดรับการปรับแตงดวยมอรแดนทสังเคราะห
เนื่องจากมีเฉดสีของเหล็ก        จากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพความคงทนของสีตอการซักลางและแสงแดดของ
มอรแดนททั้งสองชนิดที่มีปริมาณของโลหะรวมเทากับ 0.1%      โดยน้ําหนักของผาฝาย พบวามีความคงทนตอการ
ซักลางดี โดยมีคาใกลเคียงกันที่ระดับ 3-4 เมื่อเปรียบเทียบกับคาระดับความคงทนตอการซักลางสูงสุดที่ระดับ 5 และ
ความคงทนของสีตอแสงแดดพอใช โดยมีคาใกลเคียงกันที่ระดับ 3-4 เมื่อเปรียบเทียบกับคาระดับความคงทนตอ
แสงแดดสูงสุดที่ระดับ 8 
คําสําคัญ  : มอรแดนทธรรมชาติ สียอมธรรมชาติ เมล็ดพืช 
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาวทิยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom,  
 73000, Thailand  
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Abstract  

Metal mordants are required for natural dyeing to fix natural dyes on fibers and improve color 
fastness to sunlight and wash fastness of dyed fabrics. However, synthetic mordants are usually heavy 
metal chemicals, large amount of residuals harm both environment and users.  This study aims to screen 
for natural mordants from seeds of 5 plant species, including sunflower (Helianthus annuus L.), sesame  
(Sesamum orientale L.), castor (Ricinus communis L.), cushaw (Cucurbita moschata Duchesne.) and soy 
beans  (Glycine max (L.) Merr.), for cotton dyeing with Bengal almond leaves (Terminalia catappa L.). 
ICP spectroscopy analysis showed that all plant seeds studied, had mixed metal mordant which can be 
used as natural mordant. Iron is founded at high amount in all seeds. Color spectrophotometer showed 
that dyed cotton fabrics pre-treated with synthetic mordants have higher color strength than those with 
natural mordant.  Dyed cotton fabrics with natural mordants are duller and redder than those with 
synthetic mordants due to iron. Both natural mordants from plant seeds and mixed synthetic mordants at 
the same amount  of metal (0.1% by weight of cotton) in dyeing provided good wash fastness at the 
same level (average level 3-4, comparing to maximum wash fastness level of 5) and sufficient light 
fastness at the same level (average level 3-4, comparing to maximum light fastness level of 8).  
Keywords : Natural mordants, Natural Dyeing, Plant seeds 
 
คํานํา 

ปจจุบัน กระแสความนิยมการใชสีธรรมชาติในงานศิลปะและหัตถกรรมทองถิ่นเปนที่ยอมรับกันเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากผูบริโภคตระหนักถึงปญหาทางสิ่งแวดลอมที่มีการปนเปอนของสียอมสังเคราะหในน้ําทิ้ง อีกทั้งในกระบวน 
การยอมสีสังเคราะหยังมีการใชสารเคมีหลายชนิดในปริมาณมากซึ่งเปนอันตรายตอผูยอม อยางไรก็ตาม การใชสี
ธรรมชาติในการยอมโดยตรงบนเสนใยธรรมชาติ จะไดผายอมที่มีสีซีดจางไดงายเมื่อโดนแสงแดดทั้งจากการสวมใส
หรือเมื่อซักทําความสะอาดแลวนําไปตากแดด [1] ในอดีตมีการใชสารชวยติดสีชนิดตางๆ ที่มาจากธรรมชาติ เติมลง
ไปในสียอมเพื่อชวยใหเกิดการยอมติดสีบนเสนใยและบนผืนผาไดคงทนยิ่งขึ้น ไดแก ดินโคลน น้ําปูนแดง น้ําตมใบ
มะขาม น้ําขี้เถาจากพืช น้ําละลายสารสม น้ําโคลนดํา โคลนแดง เปนตน [2] ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหสารชวยติดสี
เหลานี้ ก็จะพบวามีสวนประกอบที่เปนธาตุโลหะรวมอยูดวยทั้งส้ิน ดังนั้น สารชวยติดสีจากธรรมชาติตามภูมิปญญา
ทองถิ่นนั้นก็คือมอรแดนท (Mordants)  นั่นเอง โดยมอรแดนทมีความสามารถในการยึดติดบนผืนผาและยังสามารถ
ยึดจับโมเลกุลของสีธรรมชาติได ทําใหผาที่ทําการปรับแตงดวยมอรแดนทนั้น มีความคงทนตอการซักลางมากขึ้น 
และมอรแดนทยังมีความสามารถในการดูดกลืนแสง ทําใหผาที่ปรับแตงดวยมอรแดนทแลวจะมีความคงทนตอ
แสงแดดมากขึ้นและในการยอมดวยมอรแดนทตางชนิดกันจะทําใหเฉดสีผายอมเปล่ียนไปทําใหดูแปลกตาและมี
เอกลักษณยิ่งขึ้น โดยสารประกอบโลหะที่สามารถเปนมอรแดนทได ไดแก ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และ 
อะลูมิเนียม เปนตน [3-4] 

ในปจจุบัน ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรมีมากขึ้น ชุมชนพื้นบานตางๆ ที่ทําการทอและยอมสี
ธรรมชาติ จึงหันมาใชมอรแดนทสังเคราะหมากขึ้น โดยสารเคมีที่นิยมใช ไดแก จุนสี (Copper sulfate) สารสม 
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(Aluminium sulfate) และออกไซดของตะกั่ว (Lead oxide) เปนตน ซึ่งมอรแดนทที่ไดจากสารเคมีนั้น เปนอันตราย
ตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมีราคาแพงตองส่ังซื้อมาจากนอกชุมชน ดังนั้น การศึกษาและวิจัยพืชทองถิ่น 
เพื่อนํามาใชเปนมอรแดนทธรรมชาติ จะชวยลดปญหาการใชสารเคมีที่เปนมอรแดนทสังเคราะหได [5-6] งานวิจัยนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาหามอรแดนทธรรมชาติจากเมล็ดพืช โดยวิเคราะหปริมาณโลหะมอรแดนทที่มีในเมล็ดพืช 5 
ชนิด คือ ทานตะวัน (Helianthus annuus L.) งาดํา (Sesamum orientale L.) ละหุง (Ricinus communis L.) 
ฟกทอง (Cucurbita moschata Duchesne) และถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr.)  เพื่อใชเปนมอรแดนท
ธรรมชาติในการยอมผาฝายดวยสีที่สกัดจากใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ทําการวิเคราะหชนิดและปริมาณของโลหะมอรแดนทในเมล็ดพืช 5 ชนิด คือ เมล็ดทานตะวัน  เมล็ดงาดํา 
เมล็ดละหุง เมล็ดฟกทอง  และเมล็ดถั่วเหลือง ดวยเทคนิค ICP spectroscopy เพื่อวิเคราะหธาตุโลหะที่สามารถ
นํามาใชเปนมอรแดนท ไดแก ธาตุทองแดง เหล็ก สังกะสี แมงกานีส และอะลูมิเนียม โดยนําเมล็ดพืช 125 กรัม ไปบด
ใหเปนผง แลวนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง [7] จากนั้นทําการศึกษา
ประสิทธิภาพการสกัดโลหะมอรแดนทดวยกรดผสม nitric acid และ perchloric acid (อัตราสวน 4:1) pH=3 น้ํากลั่น 
และสารละลายดาง sodium hydroxide pH=12 ปริมาตร 125 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 
ชั่วโมง 

ทําการยอมสีธรรมชาติลงบนผืนผาฝาย เริ่มจากตัดผาฝายขนาด 10 x 10 เซนติเมตร เย็บขอบริมผากันลุย
แลวนําไปลอกแปงดวยสารละลายดาง sodium hydroxide 1 % โดยน้ําหนักผา จากนั้นสกัดสียอมจากใบหูกวาง  
(Terminalia catappa L.)โดยนําใบหูกวางสดน้ําหนักเปน 3 เทาของน้ําหนักผา มาปนใหละเอียด แชในน้ํากลั่น
ปริมาตรเปน 30 เทาของน้ําหนักผา เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเปนเวลา 
2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงกรองเอาน้ําสีที่สกัดไดไปใชในการยอม  

ทําการปรับแตงผาฝายดวยมอรแดนทกอนการยอมสีธรรมชาติ  คํานวณน้ําหนักแหงของเมล็ดพืชที่จะใชเปน
มอรแดนทจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดวยเทคนิค ICP spectroscopy เพื่อใหไดปริมาณโลหะมอรแดนทที่ใชใน
การยอมเทากับ 0.1% โดยน้ําหนักผา บดเมล็ดพืชใหเปนผง นําไปอบแหง แลวทําการตมสกัดเมล็ดพืชในน้ํากลั่นที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงแยกเอาเฉพาะสวนสารละลายไปใชปรับแตงผืนผาฝาย
ตอไป การปรับแตงผาฝายกอนการยอม ทําโดยจุมผาฝายในน้ําสกัดจากเมล็ดทานตะวัน เมล็ดงาดํา  เมล็ดละหุง 
เมล็ดฟกทอง  และเมล็ดถั่วเหลือง  เปรียบเทียบกับการปรับแตงดวยมอรแดนทสังเคราะหจําลองอัตราสวนโลหะมอร
แดนทที่พบในเมล็ดพืช  คือ มอรแดนทผสมระหวาง CuSO4 และ/หรือ FeSO4 และ/หรือ ZnSO4 ตามอัตราสวนของ
ปริมาณโลหะที่พบมากที่สุด 2 ชนิด ที่ไดจากการวิเคราะหดวยเทคนิค ICP spectroscopy แลวผ่ึงผาฝายที่ปรับแตง
แลวใหแหงในที่รม กอนนําไปยอม 

ทําการยอมสีจากใบหูกวาง นําผาฝายที่ปรับแตงดวยมอรแดนทชนิดตางๆแลว ใสลงในกระบอกยอมที่ใชกับ
เครื่องยอมแบบจุมแช (Exhaustion Dyeing Machine) เติมสีที่สกัดไดจากใบหูกวาง แลวปดฝากระบอกยอมใหสนิท 
ใชอุณหภูมิในการยอม 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที หลังจากยอมครบตามเวลาแลว นําผาไปลางดวยน้ํากลั่น
ใหสะอาด แลวผ่ึงลมใหแหง จากนั้นจึงนําผายอมสีธรรมชาติไปทดสอบความคงทนของสีผาตอการซักลางตาม
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มาตรฐาน ISO 105 C01-1989 และความคงทนของสีผาตอแสงแดด ตามมาตรฐาน ISO105B01-1994 และทดสอบ
ความเขมของสี (color strength) โดยบันทึกคา K/S value และเฉดสี CIE L*a*b* ดวยเครื่อง Color 
spectrophotometer 
 
ผลและวจิารณ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหชนิดและปริมาณของธาตุโลหะมอรแดนทในเมล็ดพืชทั้ง 5 ชนิด ดวย
เทคนิค ICP Spectroscopy คือ อะลูมิเนียม แมงกานีส เหล็ก สังกะสี และทองแดง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของโลหะ
ชนิดตางๆ ในเมล็ดพืช 5 ชนิดที่ศึกษาพบวามีธาตุโลหะมอรแดนทชนิดเหล็ก( Fe) ในปริมาณที่มาก ทั้งนี้พบวา การ
สกัดเมล็ดพืชดวยกรดผสม nitric acid และ perchloric acid (อัตราสวน 4:1) จะไดปริมาณโลหะรวมมากกวาการ
สกัดดวยน้ํากลั่นและสารละลายดาง แตไมสามารถนําโลหะมอรแดนทที่ไดจากการสกัดดวยกรดมาปรับแตงบนผืนผา
ฝายไดเนื่องจากมีความเปนกรดแก จะทําลายโครงสรางของเสนใยเซลลูโลสได ดังนั้นการสกัดโลหะเพื่อใชเปนมอร
แดนทในการยอมสีธรรมชาติในงานวิจัยนี้จึงใชน้ํากลั่น โดยปริมาณธาตุโลหะจากการสกัดเมล็ดทานตะวัน พบวามี
ปริมาณโลหะมอรแดนทรวม 5.24 ppm โดยมีปริมาณธาตุทองแดงมากที่สุดเปนปริมาณ 2.12 ppm จากการสกัด
เมล็ดงาดํา  พบวามีปริมาณโลหะมอรแดนทรวม 4.00 ppm โดยมีปริมาณธาตุสังกะสีมากที่สุดเปนปริมาณ 1.15 
ppm  จากการสกัดเมล็ดละหุง พบวามีปริมาณโลหะมอรแดนทรวม 1.93 ppm โดยมีปริมาณธาตุสังกะสีมากที่สุด คือ 
0.74 ppm จากการสกัดเมล็ดฟกทอง  มีปริมาณโลหะมอรแดนทรวม 2.16 ppm โดยมีปริมาณธาตุสังกะสีมากที่สุด 
คือ  0.89 ppm และจากการสกัดเมล็ดถั่วเหลือง พบวามีปริมาณโลหะมอรแดนทรวม 11.53 ppm โดยมีปริมาณธาตุ
เหล็กมากที่สุด คือ 4.90 ppm  

 ผลการศึกษาลักษณะของเฉดสีของผาฝายที่ยอมดวยสีที่สกัดจากใบหูกวาง โดยการวัดคา color strength 
(K/S value) และ ทดสอบคาความแตกตางของสี (CIE L*a*b*) เพื่อวัดเฉดสีของผายอมที่มีการปรับแตงผากอนการ
ยอมดวยมอรแดนทธรรมชาติชนิดตางๆเปรียบเทียบกับมอรแดนทสังเคราะหผสม ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวาผาที่
ไดรับการปรับแตงดวยมอรแดนทสังเคราะหมีความเขมสีสูงกวาผาที่ไดรับการปรับแตงดวยมอรแดนทธรรมชาติ โดย
ผาที่ไดรับการปรับแตงดวยมอรแดนทธรรมชาติจะเฉดสีแกมแดงและหมองกวาผาที่ไดรับการปรับแตงดวยมอรแดนท
สังเคราะหเนื่องจากมีเหล็กผสม 

ผลการทดสอบความคงทนของสีผาตอการซักลางและตอแสงแดด ดังแสดงในตารางที่3 พบวาความคงทน
ของสีตอการซักลางและแสงแดด ของมอรแดนททั้ง 2 ชนิดที่มีปริมาณของโลหะรวมเทากับ 0.1% โดยน้ําหนักของผา
ฝาย พบวามีความคงทนตอการซักลางดี โดยมีคาใกลเคียงกันที่ระดับ 3-4 เมื่อเปรียบเทียบกับคาระดับความคงทนตอ
การซักลางสูงสุดที่ระดับ 5 และความคงทนของสีตอแสงแดดพอใช โดยมีคาใกลเคียงกันที่ระดับ 3-4 เมื่อเปรียบเทียบ
กับคาระดับความคงทนตอแสงแดดสูงสุดที่ระดับ 8 

  
สรุป 

เมล็ดพืชมีโลหะที่สามารถนํามาใชเปนมอรแดนทในการยอมสีธรรมชาติได คือ มีธาตุทองแดง เหล็ก สังกะสี 
แมงกานีส และอะลูมิเนียม ในปริมาณที่เพียงพอที่จะนํามาปรับแตงผืนผาฝายกอนการยอมสีธรรมชาติได ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ใชมอรแดนท 0.1% โดยน้ําหนักของผา พบวาผายอมที่ไดจากมอรแดนทธรรมชาติจากเมล็ดพืชมีเฉดสีแกม
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แดงและหมองกวาผาที่ไดรับการปรับแตงดวยมอรแดนทสังเคราะหเนื่องจากมีเฉดสีจากเหล็กเจือปน โดยมีระดับ
ความคงทนของแสงตอการซักลางและแสงแดดในระดับเทียบเทากับมอรแดนทสังเคราะห ถึงแมวาการใชมอรแดนท
ธรรมชาติจากเมล็ดพืชจะมีราคาที่สูงกวาการใชมอรแดนทสังเคราะหประมาณ100 เทา การเลือกใชมอรแดนท
ธรรมชาติจากเมล็ดพืชเพื่อทดแทนการใชมอรแดนทสังเคราะหขึ้นอยูกับทางเลือกและความพึงพอใจของผูบริโภคที่
ตองการผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติอยางแทจริงโดยคํานึงถึงความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน งานผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับเครื่องนุงหมที่ไมกอใหเกิดการระคายเคืองและผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสุขภาพ เส้ือผาเด็กออนที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูบริโภค หรืองานพิมพที่ใชสีธรรมชาติและมอรแดนทในปริมาณที่นอยกวาการยอม เปนตน 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหโลหะมอรแดนทในเมล็ดพืช 5 ชนิด คือ ทานตะวัน (Helianthus annuus L.) งาดํา 
(Sesamum orientale L.) ละหุง (Ricinus communis L.) ฟกทอง (Cucurbita moschata Duchesne)  และถั่วเหลือง 
(Glycine max (L.) Merr.) ดวยเทคนิค ICP Spectrometry โดยใชตัวทําละลายในการสกัด คือกรดผสม น้ํากลั่น และ
สารละลายดาง 
 

ปริมาณโลหะมอรแดนทที่พบ (mg/kg) ชนิดเมล็ดพืช ตัวทําละลาย 
ที่ใชสกัดโลหะมอรแดนท 

Al Mn Fe Zn Cu รวม 

เมล็ดทานตะวัน  6.37 1.92 13.1 4.91 2.25 28.55 
เมล็ดงาดํา  5.10 4.94 6.81 8.43 2.36 27.64 
เมล็ดละหุง  1.25 1.19 18.9 4.76 1.05 27.15 
เมล็ดฟกทอง  1.18 4.93 11.1 10.8 1.88 29.89 
เมล็ดถั่วเหลือง  

กรดผสม nitric acid และ 
Perchloric acid 
(อัตราสวน 4:1 ) 

pH = 3 
0.90 2.53 8.84 4.61 1.48 18.36 

เมล็ดทานตะวัน  0.73 0.33 1.16 0.90 2.12 5.24 
เมล็ดงาดํา  0.74 0.60 0.92 1.15 0.59 4.00 
เมล็ดละหุง  0.29 0.04 0.25 0.74 0.61 1.93 
เมล็ดฟกทอง  0.14 0.17 0.45 0.89 0.51 2.16 
เมล็ดถั่วเหลือง  

 
น้ํากลั่น  
pH = 7 

 
0.32 1.75 4.90 3.74 0.82 11.53 

เมล็ดทานตะวัน  0.54 0.22 0.83 0.71 1.77 4.07 
เมล็ดงาดํา  0.38 0.22 0.48 0.64 0.62 2.34 
เมล็ดละหุง  0.31 0.03 0.35 0.44 0.89 2.02 
เมล็ดฟกทอง  0.25 0.14 0.84 1.01 0.63 2.87 
เมล็ดถั่วเหลือง  

 
สารละลายดาง 

Sodium hydroxide  
pH = 12 

2.04 3.94 15.7 7.41 2.39 31.48 
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ตารางที่ 2  แสดงคาความเขมของสี (color strength) บนผืนผาฝายที่ไดรับการยอมดวยสีที่สกัดจากใบหูกวาง 
(Terminalia catappa L.) คาความแตกตางของสีของผาฝายที่ปรับแตงดวยมอรแดนทจากพืช 5 ชนิด คือ ทานตะวัน 
(Helianthus annuus L.) งาดํา (Sesamum orientale L.) ละหุง (Ricinus communis L.) ฟกทอง (Cucurbita 
moschata Duchesne)  และถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr.)  ที่ปริมาณ 0.1 % โดยน้ําหนักของผา จาก
เครื่องวัด Color spectrophotometer ระบบ CIE L*a*b* แสดงเฉดสีและลักษณะของผายอมสี 
 

การวัดคาความแตกตางของสี 
( ระบบ CIE L*a*b*) 

มอรแดนทที่ใช
ปรับแตงผา 

คาcolor 
strength 
(K/S) DL* Da* Db* 

เฉดสี ลักษณะของ 
ผายอมสี 

เมล็ดทานตะวัน  3.66 
 
 

-1.792 
 
 

0.283 
 
 

-0.331 
 
 

เหลืองเขม 

เมล็ดงาดํา  5.53 
 

 

-10.943 
 

 

0.564 
 
 

-5.168 
 
 

น้ําตาลออน 

เมล็ดละหุง  3.65 
 

 

-2.664 
 
 

0.967 
 
 

3.595 
 
 

เหลืองเขม 

เมล็ดฟกทอง  6.88 
 
 

-6.671 
 
 

1.166 
 
 

3.485 
 
 

เหลืองเขม 

เมล็ดถั่วเหลือง  4.87 
 
 

-6.871 
 
 

1.325 
 
 

0.746 
 
 

เหลืองออน 

CuSO4 : FeSO4 
(1:0.55) 
จําลองเมล็ดทานตะวัน 

7.54 
 
 

-14.438 
 
 

-1.568 
 
 

-5.865 
 
 

เขียวขี้มา 

ZnSO4 : FeSO4 
(1:0.80) 
จําลองเมล็ดงาดํา 

6.49 
 
 

-16.629 
 
 

0.143 
 
 

-12.113 
 
 

น้ําตาลเขม 
 

ZnSO4 : Cu SO4 
(1:0.01) 
จําลองเมล็ดละหุง 

5.68 
 
 

-3.502 
 
 

-1.367 
 
 

9.122 
 
 

เหลืองเขม 
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การวัดคาความแตกตางของสี 
( ระบบ CIE L*a*b*) 

มอรแดนทที่ใช
ปรับแตงผา 

คาcolor 
strength 
(K/S) DL* Da* Db* 

เฉดสี ลักษณะของ 
ผายอมสี 

ZnSO4 : Cu SO4 
(1:0.57) 
จําลองเมล็ดฟกทอง 

5.37 
 
 

-2.458 
 
 

-1.683 
 
 

8.176 
 
 

เหลืองเขม 

FeSO4 : ZnSO4 
(1:0.76) 
จําลองเมล็ดถั่วเหลือง 

6.33 
 
 

-15.996 
 
 

-0.323 
 
 

-13.57 
 
 

น้ําตาลเขม 

ไมไดรับการปรับแตง 3.41 
 
 

Ref. Ref. Ref. น้ําตาลออน 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความคงทนของสีตอการซักลางและความคงทนตอแสงแดดของผาฝายที่ผานการปรับแตง
ดวยมอรแดนทจากพืช 5 ชนิด คือ ทานตะวัน (Helianthus annuus L.) งาดํา (Sesamum orientale L.) ละหุง 
(Ricinus communis L.) ฟกทอง (Cucurbita moschata Duchesne)  และถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr.)  
แลวยอมดวยใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) 
 

ระดับความคงทนตอการซักลาง มอรแดนทที่ใช 
ปรับแตงผา สีเปล่ียน สีตกบนผาไหม สีตกบนผาฝาย 

ระดับความ
คงทนตอ
แสงแดด 

เมล็ดทานตะวัน  4 4/5 4 2 
เมล็ดงาดํา  3 4 3/4 3 
เมล็ดละหุง  4 4/5 4 3 
เมล็ดฟกทอง  3/4 4/5 4/5 4 
เมล็ดถั่วเหลือง  4/5 4/5 4 4 
CuSO4 : FeSO4 
(1:0.55) จําลองเมล็ดทานตะวัน 

4 4/5 4/5 4 

ZnSO4 : FeSO4 
(1:0.80) จําลองเมล็ดงาดํา 

3/4 4/5 4/5 3 

ZnSO4 : Cu SO4 
(1:0.01) จําลองเมล็ดละหุง 

3/4 4/5 4 4 

ZnSO4 : Cu SO4 
(1:0.57) จําลองเมล็ดฟกทอง 

4 4/5 3/4 4 

FeSO4 : ZnSO4 
(1:0.76) จําลองเมล็ดถั่วเหลือง 

3/4 5 4 3 

ไมไดรับการปรับแตง 4 5 3/4 1 
 
หมายเหตุ ความคงทนของสีผาตอแสง (ISO 105 B01-1994) ระดับความคงทนของสีผาตอแสงแดดแบงออกเปน 8 ระดับ (ระดับที่1 คือมี
ความคงทนของสีผาตอแสงแดดต่ําที่สุด คือมีการเปลี่ยนสีมาก สีซีดจาง - ระดับที่ 8 คือมีความคงทนของสีผาตอแสงแดดดีที่สุด คือ ไมมี
การเปลี่ยนสี) ความคงทนของสีผาตอการซักลาง  (ISO 105 C01-1989 ) แสดงคาระดับความคงทนของสีผาตอการเปลี่ยนสี ระดับความ
คงทนของสีผาตอการตกติดสีบนผาฝาย และระดับความคงทนของสีผาตอการตกติดสีบนผาไหม โดยระดับความคงทนของสีผาตอการซัก
ลางแบงออกเปน 5 ระดับ  (ระดับที่ 1 คือ มีความคงทนของสีผาตอการซักลางต่ําที่สุด คือมีการเปลี่ยนสีมาก สีซีดจาง - ระดับที่ 5 คือ มี
ความคงทนของสีผาตอการซักลางดีมาก คือ ไมมีการเปลี่ยนสี) 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสําหรับองคกรขนาดกลาง 
Development of Air Conditioner Maintenance Management Model for Medium - Sized 
Organizations 
 
ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ1 ชวงโชติ พันธุเวช2  สมพร ไชยะ3  และจิตราภา กุณฑลบุตร4 
Prongsak Auttaphut1, Chuangchot Puntuwat2, Somporn Chaiya3 and Jitapa  Kuntonboot4 
 
บทคัดยอ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสําหรับองคกรขนาดกลาง มีวัตถุประสงค 3 
ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางดานการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  (2) เพื่อสรางรูปแบบการ
จัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และ (3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ โดยการนําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันมาประยุกตใชสําหรับแกปญหาการขัดของอันเนื่องมาจาก
การใชงานที่ขาดการบํารุงรักษา จากผลการวิจัย พบวา เวลาเฉลี่ยระหวางเหตุขัดของ (MTBF) 5.17 ช.ม./ครั้ง/เดือน 
ดวยการวางแผนเพื่อสรางระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน โดยจําแนกออกเปนการบํารุงรักษาประจําเดือน ประจํา 3 
เดือน ประจํา 6 เดือน และประจําป ทําการกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีการประเมินผลของการปฏิบัติเปนระยะและ
อบรมความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานใหแกพนักงานอยูเสมอ ผลการดําเนินงานสามารถลดการขัดของของ
เครื่องปรับอากาศลงได สงผลใหมีความพรอมใชงานของเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น ทําใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช
งาน โดยสามารถทําใหเวลาเฉลี่ยของการซอมแซม (MTTR) ลดลงจากเดิม 0.66 ช.ม./ครั้ง/เดือน เปน 0.57 ช.ม./ครั้ง/
เดือน เวลาเฉลี่ยระหวางเหตุขัดของ (MTBF) เพิ่มขึ้นจากเดิม 5.17 ช.ม./ครั้ง/ เดือน เปน 11.79 ช.ม./ครั้ง/เดือน คิด
เปนประสิทธิภาพความพรอมใชงานจากเดิมรอยละ 89.40 เปนรอยละ 95.46 ตอเดือน ซึ่งทําใหเครื่องปรับอากาศใน
พื้นที่กลุมเปาหมายที่ทําการวิจัยและพัฒนามีความพรอมใชงานสูงขึ้น 
คําสําคัญ  : เครื่องปรับอากาศ, รูปแบบการจดัการบํารุงรักษา, องคกรขนาดกลาง 
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Abstract 

 The air conditioner maintenance management model for medium- sized organizations has been 
developed with three main objectives : <1> to study general practices of air conditioner maintenance 
management <2> to set up a model for air conditioner maintenance management <3> to evaluate the  
efficiency of  the maintenance model by applying the preventive maintenance system to solve the 
problem of operation without maintenance. The research found that the average value of mean time 
between failures (MTBF) was 5.17 hours / time / month. The preventive maintenance (P.M.) system has 
been planned on monthly, quarterly, half-yearly and yearly basis. In addition, operation procedure 
identification , regular performance evaluation ,  the operator should  be trained regularly about the 
knowledge and understanding of the operation. The result of the management shows : the rate of break-
down problem has decreased and the readiness has been better and give maximum efficiency of air-
conditioners. The average value of mean time to repair (MTTR) was decreased from 0.66 hours / time / 
month to  0.57 hours / time / month. Mean time between failures (MTBF) was increased from 5.17 hours / 
time / month to 11.79 hours / time / month. The efficiency to readiness for use was increased from 89.40 
percent  per month to 95.46 percent per month. These results suggest that the targeted air conditioners 
have  higher readiness in operation. 
Keywords : Air Conditioner,  Maintenance Management Model, Medium - Sized Organizations 
 

บทนํา 

 การพัฒนาระบบการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทางดาน
เครื่องปรับอากาศเปนหลัก โดยวัดความสําเร็จไดจากความพรอมใช การลดการซอมลง และความพึงพอใจของคนใช
งานภายในอาคาร(พูลพร,2545) ซึ่งในปจจุบันยังพบปญหาของการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่พบในอาคารจาก
งานวิจัยของ (ทศพร,2544และธีรพล,2544) ไดสรุปสาเหตุไววาการขัดของของเครื่องปรับอากาศมีปริมาณสูงขึ้นสงผล
ใหไมสามารถซอมแซมไดทันตามกําหนด ไมไดวางแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน (preventive maintenance) ซึ่งสงผล
ใหอายุการใชงานของเครื่องปรับอากาศสั้นลง และเกิดความเสียหายตอเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณในระบบปรับ
อากาศ ไมสามารถซอมแซมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณตางๆ ในระบบปรับอากาศไดอยางถูกตอง เนื่องจากไมมี
การวิเคราะหถึงสาเหตุของการขัดของของเครื่องปรับอากาศที่แทจริงได และใชเวลาในการแจงซอมและเตรียมการ
ซอมมาก เนื่องจากไมมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนแนนอน รวมถึงไมมีการจัดเตรียมบุคลากร (manpower) ที่เหมาะสม
เขามาปฏิบัติการและไมมีการวางแผน (maintenance planning and scheduling) ที่ชัดเจนในการบํารุงรักษา
อุปกรณตาง ๆ รวมถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ (procedure) ในการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา การเก็บรวมรวมขอมูล 
(data collection)ในการปฏิบัติการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ไมชัดเจนและไมมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ปญหาดาน
เครื่องมือ (tool) ที่ไมเพียงพอ การจัดเตรียมอุปกรณสํารอง (spare parts) ตาง ๆ มีไมเพียงพอ และยังไมทราบถึง
ความเพียงพอ การฝกอบรม(training)บุคลากรที่ทําการบํารุงรักษาและการนําระบบสารสนเทศ (information 
system) เขามาใชในการบํารุงรักษาตาง ๆ วามีมากนอยเพียงใดและยังไมไดประเมินคาใชจายในการซอมบํารุงอยาง
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ชัดเจนผูวิจัยเลือกใชการออกแบบระบบบริหารกระบวนการที่มีคุณภาพของ วีรพจน (2545) เพราะเหมาะสมกับ
สภาพปญหาที่กําลังประสบอยู ซึ่งจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทั้งระบบงาน ผูวิจัยจึงประยุกตการออกแบบ
กระบวนการบริหารธุรกิจ นํามาออกแบบกระบวนการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในขอบขายงานใหมให
ชัดเจนเปนรูปธรรม เพื่อกําหนดเปนเปาหมายการทํางานใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับภาระงานของ
ผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี โดยผูวิจัยคาดหวังวาหลังการพัฒนา
รูปแบบการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยใชการออกแบบระบบบริหารกระบวนการตามแนวคิด ดังกลาว 
จะกอใหเกิดกระบวนการระบบงาน ดานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อการบริหารอยางมีคุณภาพสามารถนํา
ผลการวิจัยครั้งนี้ จัดทําระบบบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อการบริหารขององคกรขนาดกลางที่เหมาะสม เปน
แนวทางใหไดนําไปพัฒนาในการจัดทําระบบบํารุงรักษาเครื่องปรบัอากาศใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางดานการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
2. เพื่อสรางรูปแบบการจัดการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 
วัสดุและอุปกรณ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็น 
2. เครื่องมือตรวจวัดความเร็วลม 
3. เครื่องมือวัดกําลังไฟฟา 
4. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
5. เครื่องมือวัดความชื้น 
6. เครื่องมือวัดความดันอากาศ 
7. อุปกรณลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมี 2 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมของผูปฏิบัติ หมายถึง พนักงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งเจาะจงเปน หัวหนา, วิศวกร/ชาง
เทคนิค ที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวนทั้งหมด 15 คน 

 2.  กลุมของเครื่องปรับอากาศงาน หมายถึง เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนที่ติดตั้งในอาคารมีขนาดทํา
ความเย็น 36,000 บีทียู ขนาดหอง 64 ตารางเมตรและความสูงของหอง 3 เมตร จํานวน 250 เครื่อง 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบถึงศักยภาพในการประหยัด
พลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (splite type air conditioner) ที่มีการบํารุงรักษาและไมมีการ
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บํารุงรักษา โดยการใชเครื่องปรับอากาศขนาดการทําความเย็นที่มีขนาดบีทียูตอชั่วโมง (btu/hr) ที่อยูภายในอาคาร
และศึกษาจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนที่มีอายุการใชงานแตกตางกัน ซึ่งไมไดจัดกลุมของอายุการใชงาน
จําเปนตองบํารุงรักษาพรอมกันทั้งหมดในอาคารที่ทําการทดลอง 1 อาคาร ตรวจวัดภาระการทํางานและเปรียบเทียบ
ผลการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศโดยมีรูปแบบการวิเคราะหการทํางาน และประเมินผลประสิทธิภาพ ดัง
รูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  รูปแบบการวิเคราะหการทํางานและประเมินผลประสิทธิภาพ 
 

1. การสํารวจสภาพปญหา 

 จากตารางแสดงใหเห็นวาปญหาที่พบมากที่สุดในรอบ 3 เดือน อันมีผลสูญเสียเวลาของการผลิต ไดแก  1) 
ปญหาน้ํายาแอรร่ัวพบความถี่เฉล่ีย 7 ครั้งตอเดือน คิดเปนเวลาสูญเสีย 4.5 ชั่วโมงตอเดือน 2) ปญหาไดเออรร่ัว พบ
ความถี่เฉล่ีย 5 ครั้งตอเดือน คิดเปนเวลาสูญเสียเฉลี่ย 3.5 ชั่วโมงตอเดือน 3) ปญหาคอมเพรสเซอรชํารุด พบความถี่
เฉล่ีย 3 ครั้งตอเดือนคิดเปนเวลาสูญเสียเฉลี่ย 3.33 ชั่วโมงตอเดือน 4) ปญหาเพรสเชอรสวิตซชํารุด พบความถี่เฉล่ีย 
3 ครั้งตอเดือน คิดเปนเวลาสูญเสีย 2.33 ชั่วโมงตอเดือน 5) ปญหาแมกเนติกชํารุดพบความถี่เฉล่ีย 5 ครั้งตอเดือน 
คิดเปนเวลาสูญเสีย เฉล่ีย 2.33 ชั่วโมงตอเดือน 6) ปญหาพัดลมไหม พบความถี่เฉล่ีย 3 ครั้งตอเดือน คิดเปนเวลา
สูญเสียเฉล่ีย 2.33 ชั่วโมงตอเดือน ตามลําดับและเพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงมีความชัดเจนขึ้น จึงไดแสดงผลของ
ความรุนแรง จากปญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน ในรูปแบบของแผนภูมิพาเรโต  ทั้งนี้เพื่อการ
ตัดสินใจใหลําดับความสําคัญในการจัดการกับปญหาอันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้ การวิเคราะหโดย
พิจารณาจากเวลาของการสูญเสีย แตละปญหา แสดงดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 

สํารวจสภาพปญหา

การวางแผนการบํารุงรักษา

ดําเนินงานบํารุงรักษา/ซอมบํารุง

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1 แสดงเวลาสูญเสียของแตละปญหาเฉลี่ยตอเดือน   
 
ลําดับ     สาเหตุการขัดของ     ความถี่      เวลาสูญเสีย      รวมเวลาสูญเสีย      %ของเวลา        %ของเวลา 
                                              (ครั้ง)           (ช.ม.)                สะสม(ช.ม.)           สูญเสีย         สูญเสียสะสม 
 
 1         น้ํายาแอรร่ัว                  7               4.50                     4.50                  24.34                24.34 
 2         ไดเออรร่ัว                      5              3.50                      8.00                 18.93                 43.27    
 3         คอมเพรสเซอรชํารุด       3              3.33                    11.33                 18.01                 61.28   
 4         แมกเนติกชํารุด       5              2.50                    13.83                 13.52                 74.80     
 5         พัดลมไหม                     5              2.33                    16.16                 12.60                 87.40  
 6         เพรสเซอรสวิตซชํารุด      3              2.33                    18.49                 12.60              100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  2  แสดงแผนที่ภูมิพาเรโตของเวลาสูญเสียแตละปญหาเฉลี่ยตอเดือน   
          
  จากแผนภูมิพาเรโตในรูปที่  2 จะเห็นไดวาปญหาจาก  น้ํายาแอรร่ัว  พบวามีสัดสวนของเวลาสูญเสียสูง
ที่สุด  รองลงมาปญหาไดเออรร่ัว  และคอมเพรสเซอรชํารุด  ตามลําดับ  ฉะนั้นปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น  จึงมีความ
จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีประสิทธิภาพดาน  การเดินเครื่องและเปนผลดีกับหนวยงานในอนาคต  
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ดังนั้นจึงไดทําการศึกษา  ขอมูลตอไป  เพื่อใชในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น  เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา 

2.  การวางแผนการบํารุงรักษา  เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ 

             เมื่อไดวิเคราะหประเด็นปญหาดังกลาวขางตนแลวก็จะทราบถึงสาเหตุและที่มาของปญหาซึ่งสามารถ
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวไวดังนี้   

               ลักษณะของปญหา   แนวทางการแกปญหา 
1. คน   -    ฝกอบรมใหความรูและเขาใจความสําคัญของ 

        การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
2. เครื่องปรับอากาศ -    นําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันมาใช 
3. วิธีการทํางาน  -    กําหนดมาตรฐานงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

3.  การดําเนินงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน  

ไดจัดสรางเอกสารเพื่อกําหนดแผนการทํางาน  โดยแบงการปฏิบัติและจุดที่ตองทําการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันออกมาอยางชัดเจน  และแบงแยกรายละเอียด การปฏิบัติออกไปตามความสําคัญและจําเปน  โดยแบง
ออกเปนดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่  2  แสดงขั้นตอนการบริการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
                                          รายการ       ทุกเดือน          3 เดือน         6 เดือน      1 ป 
 
1.  การทําความสะอาดแผนกรองอากาศและตัวตูระบายความรอน           *  *      *         * 
2.  เฝาทําความสะอาดแผงระบายความรอนและความเย็น                       *  *      *         * 
3.  ตรวจสอบการทํางานของพัดลมในแตละระดับความเร็ว                       *        *      *         * 
4.  วัดอุณหภูมิเขาออกแผงระบายความรอนและความเย็น                       *  *      *         * 
5.  วัดกระแสไฟฟาของมอเตอรพัดลม                                                 *  *      *         * 
6.  วัดกระแสไฟฟาของมอเตอรคอมเพรสเซอร                                       *  *      *         * 
7.  ทําความสะอาดแผงระบายความรอนดวยแปรง                                    *      *         * 
8.  ทําความสะอาดโครงเครื่องระบายความรอน                                             *      *         * 
9.  หยอดน้ํามันหลอล่ืนมอเตอรพัดลม                                                        *      *         * 
10.  ทําความสะอาดทอน้ําทิ้งและถาดรองรับน้ําทิ้ง                                         *      *         * 
11.  ตรวจเช็คสภาพการทํางานของระบบควบคุมไฟฟา                                                     *            *    
12.  ขันยึดหัวหลักเขาคอมเพรสเซอรใหแนน                                                                  *         * 
13. ทําความสะอาดแผงระบายความรอน-เย็นดวยน้ํายาเคมี                                                               *           
14.  ตรวจสภาพฉนวนหุมทอน้ํายา                                                                                         *    
15.  ทํารายงานผลการบริการประจําป                                                                                           *  
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ตารางที่ 3 แสดงปญหาและแนวทางแกไขการขัดของของเครื่องปรับอากาศ 

  ชุดรายการเครื่องปรับอากาศ                ลักษณะปญหา                              แนวทางการแกไข 
1.น้ํายาแอรร่ัว                                -น้ํายาแอรหมด                       เติมน้ํายาแอรใหม 
                                                  -วาลวรั่ว                               เปล่ียนวาลวใหม 
                                                 -ขอตอระหวางทอหลุด             เปล่ียนขอตอใหม 
                                                  -ทอทองแดงเสื่อมสภาพ            เปล่ียนทอทองแดง 
2.ไดเออรร่ัว                                    -ขอตอระหวางทอหลุด             เปล่ียนขอตอใหม 
                                                   -หนาสัมผัสเส่ือมสภาพ            เปล่ียนหนาสัมผัส(ไดเออร)ใหม 
                                                   -ฉนวนหุมเส่ือม                     เปล่ียนฉนวนใหม 
3.คอมเพรสเซอรชํารุด                        -คอมเพรสเซอรเส่ือมสภาพ      เปล่ียนคอมเพรสเซอรใหม 
                                                        -หัวตอขาด                           เปล่ียนหัวตอใหม 
                                                        -ลูกสูบเส่ือมสภาพ                 เปล่ียนคอมเพรสเซอรใหม 
4.เพรสเชอรสวิตซชํารุด                      -ฉนวนหุมเส่ือมสภาพ             เปล่ียนฉนวนหุมใหม 
                                                        -หนาสัมผัสเส่ือมสภาพ            เปล่ียนหนาสัมผัสใหม 
                                                        -เพรสเชอรสวิตซเส่ือมสภาพ     เปล่ียนเพรสเชอรสวิตซใหม 
5.แมกเนติกชํารุด                              -ฉนวนหุมเส่ือมสภาพ              เปล่ียนฉนวนหุมใหม 
                                                        -หนาสัมผัสเส่ือมสภาพ            เปล่ียนหนาสัมผัสใหม 
                                                        -แมกเนติกไหม                      เปล่ียนแมกเนติกใหม 
6.พัดลมชํารุด                                    -ขดลวดเสื่อมสภาพ                 พันขดลวดใหม 
                                                        -บุชลอค                               เปล่ียนบุชใหม 
                                                        -แบริ่งเสื่อมสภาพ                   เปล่ียนแบริ่งใหม 
                                                        -พัดลมไหม                            เปล่ียนพัดลมใหม                        
   
ผลการวิจัย 

การวัดผลจากการนําระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันมาใชงานนั้น  โดยการนําคาตาง ๆ ที่เก็บไวกอนการใช
ระบบ  และนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ไดหลังจากที่ไดวางแผน  การดําเนินงานการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกสวนจะวัดคากระแสไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง ภายในหองและสวนของการบํารุงรักษาจะวัด
เปรียบเทียบจํานวนเครื่องปรับอากาศ จํานวน 250 เครื่อง  โดยจะวัดคาตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ 
                   1.    เวลาที่เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนขัดของตอเดือน 
                   2.    ความพรอมใชงานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน 
                   3.    ความสูญเสียจากการหยุดเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน 
                   4.    เวลาเฉลี่ยระหวางการเกิดเหตุขัดของ (MTBF) 
      5.    เวลาเฉลี่ยของการซอมแซม (MTTR) 

6. เปรียบเทียบการขัดของของเครื่องปรับอากาศเฉลี่ยตอเดือน 
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           รูปที่ 3  แสดงปริมาณกระแสไฟฟาโดยเฉลี่ยของเครื่องปรับอากาศกอนและหลังใชระบบ P.M. 

 
จากการทดลองขนาดของเครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง หองขนาดกวาง 8  เมตร ยาว 8 

เมตร และมีความสูงของเพดาน 3 เมตร อุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการทํางาน 6  เดือน ชั่วโมงการ
ทํางานวันละ 10 ชั่วโมง และความชื้นสัมพัทธ รอยละ 40 เก็บขอมูลปริมาณกระแสไฟฟากอนบํารุงรักษา 3 เดือนแรก
ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และหลังการบํารุงรักษา 3 เดือนหลังตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมจะเห็น
ไดวากระแสไฟฟามีแนวโนมลดลง 
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     รูปที่ 4  แสดงปริมาณเวลาโดยเฉลี่ยเวลาการเดินเครื่องและเวลาเฉลี่ยของการหยุดเครื่องของเครื่องปรับอากาศ    
               กอนและหลังใชระบบ P.M. 
 
 จากการทดลองจะเห็นไดวาเวลาการเดินเครื่องของเครื่องปรับอากาศชวง 3  เดือนกอนบํารุงรักษา ตั้งแต
ตุลาคมถึงธันวาคม  จะใชเวลาในการเดินนานกวา และเวลาการหยุดเครื่องโดยเฉลี่ยจะมากกวา และหลังจากการ
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บํารุงรักษาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม เวลาการเดินเครื่องจะลดลง และเวลาการหยุดเครื่องจะเร็วขึ้นทําให
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 5   แสดงเวลาหยุดเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนเฉลี่ยตอเดือนแยกตามชุดรายการกอนและหลังการใชระบบ  
   บํารุงรักษาเชิงปองกัน:P.M. 
 
 จากรูปที่ 5 หากพิจารณาแยกตามชุดรายการเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนแสดงใหเห็นวาหลังจากไดมี
การนําระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันมาใช  ทําใหเวลาการหยุดของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนเฉลี่ยตอเดือน  
ของแตละชุดรายการลดลง  เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาการหยุดของเครื่องปรับอากาศ   กอนที่จะมีการนําระบบ
ดังกลาวมาใช 
 

18.49

11

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

กอนใชระบบ P.M. หลังใชระบบ P.M.

 
 
      รูปที่ 6   แสดงเวลาเฉลี่ยของการหยุดเครื่องปรับอากาศกอนและหลังการใชระบบ P.M. เฉล่ียตอเดือน 
 
 จากรูปที่ 6 จะเห็นไดวาปญหาเครื่องปรับอากาศขัดของโดยรวม  กอนนําระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันมา
ใชเวลาหยุดเฉลี่ย 18.49 ชั่วโมงตอเดือนและหลังจากทําการปรับปรุงโดยใชระบบดังกลาว  เวลาหยุดรวมเฉลี่ย 11 
ชั่วโมงตอเดือน  คิดเปนเวลาหยุดเฉลี่ยลดลง 7.49  ชั่วโมงตอเดือน 

1. น้ํายาแอรรั่ว 
2. ไดเออรรั่ว 
3. คอมเพรสเซอรชํารดุ 
4. เพรสเชอรสวิตซชํารดุ 
5. แมกเนติกชํารดุ 
6. พัดลมไหม 
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สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาปญหา เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนขัดของ พบวาสภาพเดิมการดําเนินงานการ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยังไมมีแบบแผนการจัดระบบการบํารุงรักษาอยางชัดเจน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการวางแผน และจัดระบบการซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา หรือเกิดการขัดของนอยที่สุด ดังนั้นจึงไดมีการวางแผนการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนตามจุดตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ดีตลอดอายุการใชงาน โดยการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษาเพื่อที่จะนําเอาเอกสารนั้นไปใชงาน ซึ่งประกอบไปดวยการจัดทํามาตรฐานการทําความสะอาด การ
จัดทํามาตรฐานการหลอล่ืน การจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบ และมาตรฐานการปรับแตง ทั้งนี้ไดจําแนกการ
ปฏิบัติงานออกเปนงานประจําระยะเวลา  3 เดือนซึ่งหลังจากการนําแนวทางการบํารุงรักษาเชิงปองกัน  
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนไปปฏิบัติแลวสามารถลดการขัดของของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนลงได อันทํา
ใหการปฏิบัติงานของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนนั้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ทั้งนี้ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

             แนวทางที่ 1  กําหนดแนวทางการแกไขปญหาการเกิดเหตุขัดของของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน ทั้งนี้ได
ทําการวิเคราะหปญหาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไข กําหนดเปนมาตรฐานซอมบํารุงครั้งตอไป หากเกิดเหตุการณ
แบบเดิมซ้ําขึ้นอีก 

 แนวทางที่ 2  กําหนดแนวทางการบํารุงรักษาเชิงปองกันไดดําเนินการวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องปรับ 
อากาศชนิดแยกสวน โดยการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 1.  การจัดทํามาตรฐานการทําความสะอาด  และการกําหนดกิจกรรมการทําความสะอาด 
 2.  การจัดทํามาตรฐานการหลอล่ืน  และการกําหนดกิจกรรมการหลอล่ืน 
 3.  การจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบ  และการกําหนดกิจกรรมการตรวจสอบ 
 4.  การจัดทํามาตรฐานการปรับแตง และการกําหนดกิจกรรมการปรับแตง 

ตารางที่ 4  แสดงสรุปการเปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังของการปรับปรุง 

                           รายการ           กอนปรับปรุง         หลังปรับปรุง          สวนตาง 
จํานวนครั้งที่เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนขัดของ         28 ครั้ง/เดือน           15 ครั้ง/เดือน           13 ครั้ง/เดือน 
ความพรอมใชงานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน                89.40%                  95.46%                  +6.06% 
ความสูญเสียจากการหยุดเครื่อง                                         10.60%                    4.54%                   -6.06% 
เวลาเฉลี่ยระหวางเหตุขัดของ (MTBF)                             5.17 ชม./ครั้ง         11.79 ชม./ครั้ง        +6.62 ชม./ครั้ง 
เวลาเฉลี่ยของการซอมแซม (MTTR)                                0.66 ชม./ครั้ง           0.57 ชม./ครั้ง         -0.09 ชม./ครั้ง 
เวลาเฉลี่ยของการหยดุเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน   18.49 ชม./ครั้ง               11 ชม./ครั้ง         -7.49 ชม./ครั้ง 
 
หมายเหตุ :  เครื่องหมายบวก  ( + )  หมายถึง เพิ่มขึ้น , เครื่องหมายลบ  ( - )  หมายถึง ลดลง 
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 จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน โดยการนําระบบการ
บํารุงรักษาเชิงปองกันและการปรับปรุงงานมาประยุกตใชกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น  ทั้งนี้จากการดําเนินโครงการ
ดังกลาวทําใหเวลาสูญเสียอันเนื่องมาจากสภาพปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาน้ํายาแอรร่ัว ปญหาไดเออรร่ัว 
ปญหาคอมเพรสเซอรชํารุด ปญหาเพรสเชอรสวิทชชํารุด  ปญหาแมกเนตริกซชํารุด และปญหาพัดลมชํารุด ไดลดลง 
 
ขอเสนอแนะ 

 การนําระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและการปรับปรุงไปใชงานนั้น เพื่อกอใหเกิดการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของในองคการ ควรตระหนักถึงความสําคัญและเขาใจถึงวัตถุประสงคหลักและมี
เปาหมายรวมกัน เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนใหสูงขึ้นได ดังนั้นเพื่อใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง จึงไดมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  สถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ผลิตบุคลากรดานชาง, วิศวกร นั้นควรจะกําหนดหลักสูตรตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับส่ิงที่บุคลากรนั้น ๆ จําเปนจะตองทราบและนํามาปรับใชในงานที่จะตองปฏิบัติในการบํารุงรักษา เชน การวางแผน
ดานทรัพยากรตางๆ ที่จะตองใชในการบํารุงรักษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)  ที่จะใชชวย
ในการจัดการบํารุงรักษา ฯลฯ เปนตน 

 2.  ควรมีการศึกษาและวิจัยในดานการจัดการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ในอาคารสูงใหมากขึ้น  เพราะยังคงมี
ส่ิงที่ยังทําการศึกษาไมครบในงานวิจัยนี้ เชนระบบไฟฟา, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปองกันเพลิงไหม, ระบบส่ือสาร, 
ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 

 3. จะเห็นไดวาในอาคารปจจุบันนั้น การฝกอบรมบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการบํารุงรักษานั้นมีอยูนอย
มาก ดังนั้นทางผูบริหารอาคารนั้นควรจะตองหันมาใหความสําคัญในสวนนี้ใหมากขึ้นและหนวยราชการหรือเอกชนที่
เกี่ยวของควรจะจัดหลักสูตรการอบรมในการปฏิบัติการบํารุงรักษา  เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในดานคาใชจาย
ตาง ๆ เนื่องจากบุคลากรที่ทําการปฏิบัติการและการบํารุงรักษา ไมมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติที่ถูกตอง จะไม
มีความรูใหม ๆ เขามาชวยในการปฏิบัติการบํารุงรักษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 4.  การดําเนินการตามแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกันและการปรับปรุงงาน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นหากปรากฏผลทําใหปญหาตางๆ ลดลงก็ควรจะมีการรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตอไป 

 5. ควรใหความสําคัญและตระหนักดานการจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมปญหาที่พบอยางชัดเจนคือ ฝุน
ละออง ซึ่งเปนความจําเปนที่ตองรับผิดชอบและหาแนวทางปองกันแกไขอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ที่สมบูรณขึ้น 

 6. ควรมีการเสริมความรูและทักษะใหกับพนักงานทุกฝาย ทุกระดับอยางสม่ําเสมอ โดยใหเขาใจถึงสภาพ
ของความพรอมใชของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน และความสําคัญของงานอันสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน 
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ในการทดลองระบบเครื่องปรับอากาศ 
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การศึกษาศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยสําหรบัประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากขอมูลภาพถายดาวเทยีม    
A study of solar energy potentials over Lao People’s Democratic Republic from satellite 
data 
 
เสริม จันทรฉาย1 ประสาน  ปานแกว1 จรุงแสง  ลักษณบุญสง1 วาสนา  คําวงศสา2 และยงยุทธ  สวัสดิสวนีย3 
Serm Janjai1, Prasan Pankaew1, Jaroongsaeng Laksanaboonsong1, Vatsana Khamwongsa2  
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บทคัดยอ 

 ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) โดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียม GMS5 และ GOES9 เปนระยะเวลาทั้งหมด 11 ป  และไดทําการติดตั้ง
เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตยใน สปป.ลาว จํานวน 5 แหงไดแก เวียงจัน หลวงพระบาง ซําเหนือ ทาแขก และปากเซ เพื่อนําขอมูล
มาทําการทดสอบความถูกตองของแบบจําลอง  นอกจากนี้ยังไดใชขอมูลความเขมรังสีดวงอาทิตยซึ่งวัดที่จังหวัด หนองคาย 
นครพนม และอุบลราชธานี มาทําการทดสอบแบบจําลองดวย  ผลการทดสอบพบวาคารังสีดวงอาทิตยที่ไดจากการคํานวณ
โดยใชแบบจําลองสอดคลองกับคาที่ไดจากการวัดโดยมีคา Root Mean Square Difference (RMSD) เปน 7.2 %  และพบวา
พื้นที่ที่มีความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงที่สุดคือทางตอนใตของประเทศซึ่งมีความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงที่สุดมีคาอยูในชวง 18-
19 MJ/m2-day  และมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉล่ียทั้งประเทศมีคาเทากับ 15.8 MJ/m2-day แสดงใหเห็นวาประเทศ 
สปป.ลาว มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง  ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชงานดานพลังงานแสงอาทิตยได 
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Abstract 

 The solar energy potentials over Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) was investigated using a 
satellite solar radiation model. An 11-year period (1995-2005) of satellite image data from GMS5 and GOES9 
satellites were used as input of the model. Pyranometer stations were established in 5 locations in Lao PDR: 
Vientiane, Luangprabang, Xamnua, Thakhak and Pakxe. Global radiation measured at these stations was used to 
validate the model. The validation was also performed by using existing solar radiation collected at 3 stations in 
Thailand: Nongkhai, Nakhon Panom and Ubon Ratchathani. The solar radiation calculated from the model was in 
good agreement with that obtained from the measurements, with a Root Mean Square Difference (RMSD) of 7.2 
%. The areas which receive the highest solar radiation are in the south with the values of 18-19 MJ/m2-day. The 
yearly average of solar radiation for the entire country was found to be 15.8 MJ/m2-day. This solar radiation data 
revealed that Lao PDR has relatively high solar energy potentials which can be utilized for various solar energy 
applications. 
 
คํานํา 

 พลังงานเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ   โดยพลังงานหลักของ
ประเทศสวนใหญไดจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  ที่สําคัญไดแก น้ํามันปโตรเลียม สปป.ลาว เปนประเทศหนึ่งที่ตองพึ่งพา
แหลงน้ํามันจากภายนอกจึงตองแสวงหาแหลงพลังงานอื่นเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากน้ํามัน  โดยพลังงานที่ สปป.
ลาว ใหความสนใจคือ พลังงานแสงอาทิตย เพราะเปนพลังงานหมุนเวียนและสะอาดปราศจากมลพิษ  แตเนื่องจาก
พลังงานแสงอาทิตยนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดู  แลวยังมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่โดยในแตละบริเวณจะ
ไดรับเปนปริมาณมากนอยแตกตางกัน   ดังนั้นในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนใหไดผลที่สัมฤทธิ์สูงสุด
จําเปนตองศึกษาศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย  กลาวคือจําเปนตองมีองคความรูเกี่ยวความเขมรังสีดวงอาทิตยที่
ตกกระทบพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ  ขอมูลดังกลาวสามารถหาไดจากการจัดตั้งเครือขายสถานีวัดความเขมรังสีดวง
อาทิตย  ซึ่งมีสถานีวัดกระจายคลอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแตวิธีดังกลาวตองเสียคาใชจายดานเครื่องมือวัดและบันทึก
ขอมูลคอนขางสูงอีกทั้งยังตองใชเวลาวัดและบันทึกขอมูลยาวนานอยางนอย 5 ป เพื่อใหไดขอมูลความเขมรังสีดวง
อาทิตยที่เปนตัวแทนลักษณะทางสถิติของพื้นที่นั้นๆ จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดพัฒนาวิธีการหาความเขมรังสี
ดวงอาทิตยโดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียมรวมกับการจัดตั้งสถานีวัดรังสีดวงอาทิตยเพียงบางแหง  โดยจะใชขอมูล
จากสถานีวัดเพื่อการพัฒนาแบบจําลองและการตรวจสอบความละเอียดถูกตองของแบบจําลอง  ทั้งนี้เพื่อให สปป.
ลาว ไดนําผลที่ไดไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนพัฒนาและประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตย 
 
อุปกรณและวิธีการ 

 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการคํานวณความเขมรังสีดวงอาทิตยใน สปป.ลาว จากขอมูลภาพถายดาวเทียม  
โดยขอมูลภาพถายดาวเทียมที่ใชเปนขอมูลจากดาวเทียม GMS5 และ GOES9 รวมชวงเวลา 11 ป (ค.ศ. 1995-
2005) ในการคํานวณความเขมรังสีดวงอาทิตยจากขอมูลภาพถายดาวเทียม  ผูวิจัยจะหาความสัมพันธระหวางความ
เขมรังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบพื้นผิวโลกกับรังสีดวงอาทิตยที่ดาวเทียมบันทึกไดตามแผนภูมิในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงรังสีดวงอาทิตยที่ถูกดูดกลืนและกระเจิงขณะที่ผานบรรยากาศมายังพื้นผิวโลกและสะทอน 
  ออกไปยังอวกาศภายนอก 

จากรูปที่ 1   สามารถเขียนสมการสมดุลของรังสีดวงอาทิตยไดดังนี้ 
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เมื่อ    'ρEA    เปนสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของบรรยากาศ เมฆ และพื้นผิวโลกในชวงความยาว    
                     คล่ืนดาวเทียมที่วัดได หรือชวงความยาวคลื่นแคบ 
          'ρ A      เปนสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของบรรยากาศ และเมฆในชวงความยาวคลื่นดาวเทียม    
          'ρaer    เปนสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของฝุนละอองในชวงความยาวคลื่นดาวเทียม 
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gρ      เปนสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของพื้นผิวโลกในชวงความยาวคลื่นดาวเทียม 
          '

aerα    เปนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของฝุนละอองในชวงความยาวคลื่นดาวเทียม 
          'αw     เปนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของไอน้ําในบรรยากาศในชวงความยาวคลื่น     
                     ดาวเทียม 
           'αo    เปนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของโอโซนในชวงความยาวคลื่นดาวเทียม 
 
 จากสมการที่ (1) คา 'ρEA  สามารถหาไดจากขอมูลภาพถายดาวเทียมสําหรับคาของ Aρ , aerρ , gρ ,  aerα , 

wα , oα   สามารคํานวณไดจากขอมูลวดัภาคพื้นดิน  ดังนั้นเราจึงสามารถคํานวณคา  'ρ A  จากสมการที่ 1 ได จากนั้น
จะทําการแปลงคา 'ρ A  ซึ่งอยูในชวงความยาวคลื่นดาวเทียมใหเปนคาความยาวคลื่นกวาง Aρ  (0.3-3.0 mµ ) (Janjai 
et al, 2005) แลวนําไปหาคาสัมประสิทธิ์การสงผานรังสีดวงอาทิตยของบรรยากาศ ( τ ) จากสมการ 
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เมื่อ       τ     เปนสัมประสิทธิ์การสงผานรังสีดวงอาทิตยของบรรยากาศโลกในชวงความยาวคลื่นกวาง                      
             Aρ   เปนสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของบรรยากาศ และเมฆในชวงความยาวคลื่นกวาง      
            aerρ  เปนสัมประสิทธิ์การกระเจิงรังสีดวงอาทิตยของฝุนละอองในชวงความยาวคลื่นกวาง                                          
            Gρ    เปนสัมประสิทธิ์การสะทอนรังสีดวงอาทิตยของพื้นผิวโลกในชวงความยาวคลื่นกวาง                                      
            aerα  เปนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของฝุนละอองในชวงความยาวคลื่นกวาง                                          
            wα    เปนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของไอน้ําในบรรยากาศในชวงความยาวคลื่นกวาง                                          
            oα     เปนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของโอโซนในชวงความยาวคลื่นกวาง 
 
 ในขั้นตอนสุดทายจะทําการคํานวณความเขมรังสีรวม (H) จากคาความเขมรังสีนอกบรรยากาศโลก (H0) 
และคาสัมประสิทธิ์การสงผาน (τ) ซึ่งหาไดจากสมการที่ (2) 

 ในการทดสอบแบบจําลอง ผูดําเนินโครงการไดทําการจัดตั้งสถานีวัดรังสีดวงอาทิตยใน สปป. ลาว  5  
สถานี ที่เมืองตางๆ ไดแก  เวียงจันทน  หลวงพระบาง ซําเหนือ ทาแขก และปากเซ  และนําขอมูลรังสีดวงอาทิตยที่วัด
ไดจากสถานีเหลานี้มาทําการทดสอบแบบจําลอง  นอกจากนี้ยังไดทําการทดสอบแบบจําลองโดยใชขอมูลความเขม
รังสีดวงอาทิตยซึ่งทําการวัดในประเทศไทย ที่จังหวัดหนองคาย นครพนม และอุบลราชธานีดวย      
 
ผลและวจิารณ 

 ผลการทดสอบแบบจําลองพบวา คาความเขมรังสีดวงอาทิตยใน สปป.ลาวมีคาความเขมรังสีดวงอาทิตยที่ได
จากการคํานวณสอดคลองกับคาที่ไดจากการวัด  โดยมีความแตกตางในรูปของ Root Mean Square Difference 
(RMSD) เทากับ 7.1 % หลังจากทําการทดสอบแบบจําลองแลวผูวิจัยไดนําแบบจําลองดังกลาวไปคํานวณความเขม
รังสีดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอเดือนทั่วประเทศ สปป.ลาว ผลที่ไดแสดงดังรูปที่ 2 และ 3 จากรูปที่ 2 พบวาความเขม
รังสีดวงอาทิตยใน สปป. ลาว ในแตละเดือนจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในรอบป  โดยเดือนที่ไดรับพลังงาน
แสงอาทิตยมากที่สุดคือ เมษายน สําหรับกรณีความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉล่ียตอป (รูปที่ 3) พบวาทางตะวันตกของ
ประเทศไดรับรังสีดวงอาทิตยสูง มีคาอยูในชวง 17-18 MJ/m2-day และพบวาพื้นที่ที่มีความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงที่สุด
คือทางตอนใตของประเทศซึ่งมีความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงที่สุดมีคาอยูในชวง 18-19 MJ/m2-day โดยคาความเขมรังสี
ดวงอาทิตยเฉล่ียทั้งประเทศมีคาเทากับ 15.8 MJ/m2-day 
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บทสรุป 

 จากความสําคัญของพลังงานแสงอาทิตยใน สปป. ลาว ผูวิจัยไดทําการคํานวณความเขมรังสีดวงอาทิตยใน 
สปป. ลาว โดยอาศัยขอมูลภาพถายดาวเทียม GMS 5 และ GOES 9 รวม 11 ป ผลที่ไดพบวาบริเวณที่ไดรับรังสีดวง
อาทิตยสูงสุดอยูทางตอนใตของ สปป. ลาว โดยมีความเขมอยูในชวง 18-19 MJ/m2-day และคาเฉล่ียความเขมรังสี
ดวงอาทิตยทั่วประเทศเทากับ 15.8 MJ/m2-day จากผลที่ไดแสดงวา สปป. ลาวมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย
คอนขางสูง โดยขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชออกแบบอุปกรณพลังงานแสงอาทิตยตางๆ สําหรับใชใน สปป.ลาว ตอไป 
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O2-15 
 
การพัฒนาแบบจําลองสําหรับคํานวณ diffuse solar illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง 
Development of models for calculating diffuse solar illuminance on vertical surfaces 
  
รุงรัตน วัดตาล1 และเสริม จันทรฉาย1 

Rungrat Wattan1 and Serm Janjai1 

 
บทคัดยอ 

 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวัดความเขมแสงสวางธรรมชาติในรูปของ diffuse และ global 
illuminance บนพื้นราบ และ global illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา 4 แหง ไดแก ที่จังหวัด
เชียงใหม (18.78°N, 98.98°E) อุบลราชธานี (15.25°N, 104.87°E) นครปฐม (13.82°N, 100.04°E และสงขลา 
(7.20°N, 100.60°E) จากนั้นไดใชขอมูลที่ไดจากการวัดดังกลาวจํานวน 3 ป (ค.ศ. 2003-2005) มาคํานวณ diffuse 
illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง และทําการสรางแบบจําลองซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง diffuse illuminance ใน
แนวราบกับ diffuse illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง จากการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองที่สรางขึ้นโดยใช
ขอมูลอิสระ พบวาแบบจําลองสามารถทํานายคา diffuse illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง โดยมีคาความแตกตาง
จากคาที่ไดจากการวัดในรูปของ root mean square difference (RMSD) 19-23%  
คําสําคัญ : แสงสวางธรรมชาติ แสงกระจาย รังสีดวงอาทิตย ระนาบในแนวดิ่ง 
 
Abstract 

 In this work, horizontal diffuse and global illuminance and vertical global illuminance were 
measured at 4 meteorological stations, namely Chiang Mai (18.78°N, 98.98°E), Ubon Ratchathani 
(15.25°N, 104.87°E), Nakhon Pathom (13.82°N, 100.04°E) and Songkhla (7.20°N, 100.60°E). A 3-year 
period (2003-2005) of illuminance data obtained from these measurements was used to calculate diffuse 
illuminance on vertical planes (Edv). Models relating diffuse illuminance on a horizontal plane (Edh) to 
diffuse illuminance on vertical surfaces (Edv) were developed for different types of sky. When tested 
against an independent data set, the models could predict the vertical illuminance with a root mean 
square difference of 19-23%.  
Keywords : daylight, diffuse illuminance, solar radiation, vertical surface. 
 
 
 
 
1 หองปฏิบัติการวิจัยพลงังานแสงอาทติย ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000  
  Solar Energy Research Laboratory, Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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บทนํา 

ในปจจุบันการใชไฟฟาเพื่อใหแสงสวางในประเทศไทยมีปริมาณสูงกวา 15% ของการใชไฟฟาทั้งหมด  ทั้งนี้
เปนผลมาจากการเติบโตของสังคมเมืองและการพัฒนาทางอุตสาหกรรม โดยทั่วไปอาคารสํานักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรมจะเปดไฟใหแสงสวางตลอดทั้งวัน วิธีการแกปญหาวิธีหนึ่งคือ การนําแสงสวางธรรมชาติจากดวงอาทิตย
มาใชในอาคาร เพื่อลดการใชไฟฟาแสงสวางในเวลากลางวัน 

ในการนําแสงสวางธรรมชาติมาใชในอาคาร ผูออกแบบอาคารจะตองทราบขอมูลความเขมแสงสวาง
ธรรมชาติ แตขอมูลจากการตรวจวัดความเขมแสงสวางธรรมชาติในลักษณะของการวัดตอเนื่องระยะยาวมักมีจํานวน
จํากัด เพราะตองเสียคาใชจายในดานเครื่องมือวัดและการบันทึกขอมูลคอนขางสูง วิธีการแกปญหาการขาดแคลน
ขอมูลความเขมแสงสวางธรรมชาติที่นิยมใชกันคือ การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร (mathematical model) 
คํานวณความเขมแสงสวางธรรมชาติ  

ถึงแมวาในชวงเวลา 10 ป ที่ผานมา นักวิจัยตางๆ จะไดพัฒนาแบบจําลองแสงสวางธรรมชาติบนพื้นเอียง
ขึ้นมาหลายแบบจําลอง (Hay, 1979; Reindl et al., 1990; Klucher, 1979; Perez et al., 1987) แตแบบจําลองสวน
ใหญพัฒนาจากขอมูลซ่ึงวัดในยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีลักษณะทองฟาและการปกคลุมของเมฆ ตลอดจนทางเดินของ
ดวงอาทิตยบนทองฟาแตกตางไปจากประเทศไทยที่มีอากาศแบบรอนชื้นและอยูใกลศูนยสูตร ดังนั้นจึงจําเปนตอง
พัฒนาแบบจําลองแสงสวางธรรมชาติบนพื้นเอียงที่เหมาะสมกับประเทศไทยขึ้น ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอที่จะ
ศึกษาแบบจําลองแสงสวางธรรมชาติบนพื้นเอียง ทั้งนี้เพื่อใหไดองคความรูสําหรับนําไปประยุกตใชในการใชแสง
สวางธรรมชาติเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารของประเทศ 
 
อุปกรณและวิธีการ 

ในการวิจัยนี้จะทําการสรางอุปกรณวัดความเขมแสงสวางธรรมชาติ โดยมีลักษณะเปนกลองอะลูมิเนียม
ส่ีเหลี่ยม กลองดังกลาวจะติดตั้งลักซมิเตอรที่ดานบนสําหรับวัด global illuminance บนแนวราบ (horizontal plane) 
และดานขางทั้ง 4 ดานจะติดตั้งลักซมิเตอรสําหรับวัด global illuminance ในแนวดิ่ง ดานละ 1 ตัว บริเวณขอบลาง
ของกลองจะติดตั้งแผนกันแสงสะทอนจากพื้นดิน เพื่อใหแสงที่วัดไดมาจากทองฟาเทานั้น สําหรับอุปกรณวัด diffuse 
illuminance บนพื้นราบ จะประกอบดวยลักซมิเตอรและวงแหวนสําหรับบังแสงตรงจากดวงอาทิตย (ดังตัวอยางในรูป
ที่ 1) ลักซมิเตอรที่ใชจะเปนชนิดใชงานกลางแจง ยี่หอ EKO รุน ML-020S-O โดยสัญญาณที่ไดจะอยูในรูปศักยไฟฟา
ในชวง 0-20 mV ซึ่งจะทําการบันทึกดวย data logger ยี่หอ Yokogawa รุน DC 100  

นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการทดสอบการทํางานของอุปกรณวัดดังกลาวกอนนําไปติดตั้ง เมื่อทําการทดสอบ
อุปกรณแลวผูวิจัยไดนําไปติดตั้งในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยภาคเหนือที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม และภาคใตที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา โดยทํา
การวัดความเขมแสงสวางในรูป global illuminance บนพื้นราบ และบนระนาบในแนวดิ่งที่หันหนาไปทางทิศเหนือ 
ใต ตะวันออก และตะวันตก พรอมทั้งทําการวัด diffuse illuminance บนพื้นราบรายชั่วโมงเปนเวลา 3 ป (1 มกราคม 
2003-31 ธันวาคม 2005)                                                                                                                     
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 จากอุปกรณที่สรางขึ้น ผูวิจัยสามารถวัดคา global illuminance บนพื้นราบ (Egh) คา global illuminance 
บนระนาบในแนวดิ่งที่หันหนาไปทางตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต  (Egv) และคา diffuse illuminance บนพื้น
ราบ (Edh) ในลําดับแรกผูวิจัยจะทําการคํานวณคา direct illuminance บนพื้นราบ (Ebh) จากผลตางระหวางคา 
global illuminance  บนพื้นราบ (Egh) และคา diffuse illuminance บนพื้นราบ (Edh) จากนั้นจะทําการคํานวณคา 
direct illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง (Ebv) จากคา direct illuminance บนพื้นราบ (Ebh) โดยการคูณดวยเฟค
เตอร  Rb ในลําดับสุดทายผูวิจัยจะคํานวณคา diffuse illuminance ในระนาบแนวดิ่ง (Edv) จากผลตางระหวาง 
global illuminance  บนระนาบในแนวดิ่ง (Egv) และคา direct illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง (Ebv) 

หลังจากที่ไดขอมูล diffuse illuminance บนพื้นราบ (Edh) และ diffuse illuminance ในระนาบแนวดิ่ง (Edv) 
ที่หันหนาไปทางทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกแลว ผูวิจัยจะจําแนกขอมูลออกเปน 3 กลุม ตาม
ประเภททองฟา ไดแก ขอมูลจากทองฟาปราศจากเมฆ (clear sky) ทองฟาปกคลุมดวยเมฆทั้งหมด (overcast sky) 
และทองฟามีเมฆบางสวน (partly cloudy sky) นอกจากนี้ผูวิจัยยังทําการแบงขอมูลในแตละสภาพทองฟาเปนขอมูล
ดานที่เห็นดวงอาทิตย และดานที่ไมเห็นดวงอาทิตย จากนั้นจึงวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง diffuse illuminance 
บนพื้นราบ  และ diffuse illuminance ในระนาบแนวดิ่ง ดังตัวอยางในรูปที่ 2  หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบ
แบบจําลองที่ไดเปรียบเทียบกับแบบจําลองที่พัฒนาโดยนักวิจัยอื่นๆ 
 

ผลและวจิารณ 

ความสัมพันธระหวาง diffuse illuminance บนพื้นราบ (Edh) และ diffuse illuminance ในระนาบแนวดิ่ง 
(Edv) ในสภาพทองฟาตางๆ แสดงดังตารางที่ 1 จากนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบแบบจําลอง โดยใชขอมูลทั้ง 4 สถานีที่
ทําการวัดในป ค.ศ. 2005 แตเนื่องจากแบบจําลองสําหรับกรณีทองฟามีเมฆบางสวนจะสามารถใชไดทั้งกรณีทองฟา
ปราศจากเมฆและทองฟามีเมฆปกคลุมดวย ดังนั้นผูวิจัยจะทดลองใชแบบจําลองดังกลาวทําการคํานวณ diffuse 
illuminance บนระนาบในแนวดิ่งทุกสภาพทองฟา และเปรียบเทียบกับคาที่วัดได ผลการทดสอบพบวาคาที่ไดจาก
การคํานวณจากแบบจําลองที่สรางขึ้น จะแตกตางจากคาที่ไดจากการวัดในรูป RMSD โดยดานที่ไมเห็นดวงอาทิตยมี
คาเทากับ 20.1 % ดานที่เห็นดวงอาทติยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานเหนือเทากับ 19.9 % ดานใตเทากับ 20.2 % ดาน
ตะวันออกเทากับ 21.8 % และดานตะวันตกเทากับ 23.0 % และเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจําลองอื่นๆ พบวา
แบบจําลองที่พัฒนาในงานวิจัยนี้มีความละเอียดถูกตองกวาแบบจําลองอื่นๆ (Perez et al., 1987; Hay, 1979; 
Reindl et al., 1990) 
                      
สรุปผลการวจิัย 

 จากความสําคัญของความเขมแสงสวางธรรมชาติ ผูวิจัยไดทําการติดตั้งเครื่องวัดความเขมแสงสวางธรรม 
ชาติในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยภาคเหนือที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม และภาคใตที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา โดยทําการวัดความเขมแสงสวางในรูป 
global illuminance บนพื้นราบ และบนระนาบในแนวดิ่งที่หันหนาไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก 
พรอมทั้งทําการวัด diffuse illuminance บนพื้นราบ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจํานวน 2 ป (ค.ศ. 2003-2004) มา
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วิเคราะหหาแบบจําลองสําหรับคํานวณ diffuse illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง ในสภาพทองฟาตางๆ จากนั้นได
ทําการทดสอบแบบจําลองที่ได โดยใชขอมูลทั้ง 4 สถานีที่ทําการวัดในป ค.ศ. 2005 จํานวน 33,785 คา ผลการ
ทดสอบพบวา diffuse illuminance ที่คํานวณจากแบบจําลองมีความแตกตางจากคาที่ไดจากการวัดในรูปของ 
RMSD อยูในชวง 19-23 % เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจําลองอื่นๆ พบวาแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นนี้ใหผลการคํานวณที่มี
ความคลาดเคลื่อนนอยกวาแบบจําลองอื่นๆ  

Nomenclature  
Ebh   =     direct illuminance บนพื้นราบ (lux) 
Edh   =     diffuse illuminance บนพื้นราบ (lux) 
Egh =     global illuminance บนพื้นราบ (lux) 
Ebv =     direct illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง (lux) 
Edv =  diffuse illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง (lux) 
Egv =  global illuminance บนระนาบในแนวดิ่ง (lux) 
Rb =      geometric factor (-) 
 
คําขอบคุณ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้  และ
ขอขอบคุณ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหการสนับสนุนดานอุปกรณวัดตางๆ  
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ตารางที่ 1 แสดงแบบจําลองของความสัมพันธระหวาง diffuse illuminance บนพื้นราบกับบนระนาบ ในแนวดิ่ง      
      
ประเภททองฟา การเห็นดวงอาทิตย ระนาบในแนวดิ่ง แบบจําลอง 

 ไมเห็นดวงอาทิตย ทุกดาน Edv  =  0.2935Edh+2.8129 

1. ทองฟาปราศจาก 
  เมฆ  
  (clear sky)  เห็นดวงอาทิตย 

ดานเหนือ  
 
ดานใต  
 
ดานตะวันออก  
ดานตะวันตก 

Edv  = -0.0045Edh
2+0.6954Edh+2.9221 

Edv  = -0.0163Edh
2+1.8211Edh-8.1688 

Edv  = -0.0046Edh
2+0.8371Edh+3.6776 

Edv  = -0.0010Edh
2+0.5760Edh+1.7630 

Edv  = -0.0211Edh
2+1.6796Edh-0.8197 

Edv  = -0.0082Edh
2+0.9643Edh-1.7995 

2. ทองฟาปกคลุม
ดวยเมฆทั้งหมด  

   (overcast sky) 
ไมเห็นดวงอาทิตย 

 
ทุกดาน 

 
Edv  =  0.455Edh 

ไมเห็นดวงอาทิตย ทุกดาน Edv  = (1-C)(0.2935Edh+2.8129)+C(0.455Edh) 

3. ทองฟามีเมฆ 
    บางสวน  

(partly cloudy sky)  เห็นดวงอาทิตย 

ดานเหนือ  
 
ดานใต  
 
ดานตะวันออก  
ดานตะวันตก 

Edv  = (1-C)(-0.0045Edh
2+0.6954Edh+2.9221) + C(0.455Edh)

Edv  = (1-C)(-0.0163Edh
2+1.8211Edh-8.1688) + C(0.455Edh) 

Edv  = (1-C)(-0.0046Edh
2+0.8371Edh+3.6776) + C(0455Edh) 

Edv  = (1-C)(-0.0010Edh
2+0.5760Edh+1.7630) + C(0.455Edh)

Edv  = (1-C)(-0.0211Edh
2+1.6796Edh-0.8197) + C(0.455Edh) 

Edv  = (1-C)(-0.0082Edh
2+0.9643Edh-1.7995) + C(0.455Edh) 

 
 
 

                                       
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงอุปกรณวัดแสงสวางธรรมชาติที่ติดตั้งที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 
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Clear sky
ดานไมเห็นดวงอาทิตย 

Edv = 0.2935Edh + 2.8129
R2 = 0.76

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60
Edh (klux)

E dv
 (k

lux
)

Chiang Mai
Ubon Ratchathani
Nakhon Pathom
Songkhla

Overcast sky

Edv = 0.455Edh
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    (ก)           (ข) 

รูปที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวาง diffuse illuminance บนพื้นราบ (Edh) และ diffuse illuminance ในระนาบ 
                 แนวดิ่ง (Edv)  (ก)  ดานที่ไมเห็นดวงอาทิตยในสภาพทองฟาที่ปราศจากเมฆ และ (ข) ในสภาพทองฟามี 
                 เมฆปกคลุมทั้งหมด 
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O2-16 
 

การพัฒนาแบบจําลองความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา  โดยใชดัชนีเมฆจาก
ขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อจําแนกสภาพทองฟา 
Development of a sky luminance model using satellite-derived cloud index to classify sky 
condition 
 

ธารา สีสะอาด1  และเสริม จันทรฉาย1    
Thara Seesaard1  and Serm Janjai1  
 
บทคัดยอ 
 

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนาแบบจําลองความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา (sky  
luminance) โดยใชดัชนีเมฆ (cloud index, n) จากขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อจําแนกสภาพทองฟา ในการสราง
แบบจําลองผูวิจัยจะใชขอมูลคาความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟาซึ่งทําการวัดที่สถานีวัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82°N, 100.04°E) ตั้งแตเดือนมกราคม ค.ศ. 2003  ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 และ
ไดทําการคํานวณคาดัชนีเมฆ (cloud index, n)  จากขอมูลภาพถายดาวเทียม ณ ตําแหนงสถานีวัดดังกลาว  จากนั้น
ไดทําการแบงกลุมขอมูลความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟาออกตามสภาพทองฟาโดยอาศัยดัชนีเมฆและ
มุมเซนิธของดวงอาทิตย หลังจากนั้นไดทําการสรางแบบจําลองแสดงความสัมพันธระหวางความเขมแสงสวางจาก
สวนตางๆ ของทองฟากับพิกัดของตําแหนงของทองฟาและมุมเซนิธของดวงอาทิตย  สุดทายผูวิจัยไดทําการทดสอบ
ความละเอียดถูกตองของแบบจําลองโดยเปรียบเทียบผลการคํานวณความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา
กับขอมูลการวัดที่สถานีเชียงใหม (18.78°N, 98.98°E) ในป 2005 จากผลการเปรียบเทียบพบวาคาที่ไดจากการ
คํานวณดวยแบบจําลองมีความสอดคลองกับคาที่ไดจากการวัดที่สถานีเชียงใหมโดยมีความแตกตางในรูปของ root 
means square difference, RMSD เทากับ 15.3%   
คําสําคัญ  :  แสงสวางธรรมชาติ / ความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา / ดัชนีเมฆ / แบบจําลองเชิงสถิติ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 หองปฏิบัติการวิจยัพลังงานแสงอาทิตย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Solar Energy Research Laboratory, Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 134 

Abstract 

 In this study, a model for calculating sky luminance was developed. The satellite-derived cloud 
index was used to classify sky conditions. The measurements of sky luminance conducted at Nakhon 
Pathom (13.82°N, 100.04°E) during January 2003 and December 2006, were employed to parameterize 
the models. Cloud index over the location was also estimated from satellite data. sky luminance 
measurements were separated into various groups of sky conditions, which were obtained by using 
cloud index and solar zenith angles. Then, a model relating sky luminance with the coordinate of the sky 
element and solar zenith angle was developed. Finally, the model was validated against the sky 
luminance measurements at Chiang Mai (18.78°N, 98.98°E). Root-mean-square-different (RMSD) 
between the model and measurement showed an agreement of 15.3%. 
Keywords : Daylight / Sky luminance / Cloud index / Statistical Model 
 
คํานํา 

การใชพลังงานไฟฟาเพื่อใหแสงสวางภายในอาคารในประเทศไทยมีปริมาณสูงกวา  25 %  ของการใชไฟฟา
ทั้งหมด โดยในปจจุบันประเทศไทยตองเสียคาใชจายในการนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากตางประเทศปละกวา 3 แสน
ลานบาท ซึ่งสวนหนึ่งนํามาใชในการผลิตไฟฟา  ตามปกติในเวลากลางวัน อาคารตางๆ จะไดรับแสงสวางทั้งจาก
ทองฟา (skylight) และแสงโดยตรงจากดวงอาทิตย (sunlight) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา แสงสวางธรรมชาติ (daylight) 
ถามีการออกแบบอาคารที่เหมาะสม ก็จะสามารถใชประโยชนจากแสงธรรมชาติเพื่อใหแสงสวางภายในอาคาร และ
ลดการใชไฟฟาใหแสงสวางได  เนื่องจากแสงสวางธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของรังสีดวงอาทิตย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตามเวลาในรอบวันและตามฤดูกาลในรอบป นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอิทธิพลของเมฆ จาก
ความสําคัญของแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา (sky luminance) นักวิทยาศาสตรในประเทศตางๆ จึงได
พยายามพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับคํานวณความเขมแสงสวางดังกลาวโดยในป ค.ศ. 1942 Moon 
และ Spencer  จากประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับทํานายแสงสวางจากสวนตางๆ 
ของทองฟาในสภาพทองฟาปกคลุมดวยเมฆทั้งหมด (overcast sky) ตอมาในป ค.ศ. 1967 Kittler  จาก Institute of 
building and Architecture ประเทศเช็คโกสโลวาเกีย ไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวัดความเขมแสงบนภูเขา
สูงระดับ 3,200-4,000 เมตร ในสภาพทองฟาปราศจากเมฆและฝุนละอองในประเทศรัสเซีย และไดเสนอแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรสําหรับคํานวณแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟาในรูปของผลคูณของ 2 ฟงกชัน และในป ค.ศ. 
1990 Perez และคณะ  ไดพัฒนาแบบจําลองเพื่อคํานวณ sky luminance โดยใชการจําแนกประเภทของทองฟาดวย 
sky clearness และ sky brightness  

จากการศึกษา sky luminance ที่ผานมาจะเห็นวา ขอมูลที่ใชสวนใหญเปนขอมูลจากประเทศยุโรปและ
อเมริกาเหนือ  ซึ่งทองฟาสวนใหญเปนแบบ overcast และดวงอาทิตยอยูในระดับต่ํา หรือไมมีโอกาสอยูตรงศีรษะเลย 
แบบจําลองและขอมูลเหลานั้นจึงอาจไมเหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งตั้งอยูในเขตรอน มีความชื้นสัมพัทธสูง และดวง
อาทิตยสวนใหญเคลื่อนที่ผานใกลตําแหนงกลางศีรษะตลอดทั้งป  อีกทั้งในการใชประโยชนจากแสงสวางธรรมชาติ 
ผูออกแบบอาคารจําเปนตองทราบขอมูลความเขมแสงสวางธรรมชาติในบริเวณนั้นๆ โดยขอมูลที่สําคัญไดแก ขอมูล
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ความเขมของแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา (sky luminance) เนื่องจากขอมูลความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ 
ของทองฟามีจํากัด เพราะเครื่องวัดมีราคาแพง  ดังนั้นในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาแบบจําลองสําหรับ
คํานวณความเขมแสงสวางจากสวนตาง ๆ ของทองฟาโดยอาศัยการจําแนกสภาพทองฟาดวยขอมูลดัชนีเมฆ (cloud 
index, n) ที่ไดจากภาพถายดาวเทียม   
 

อุปกรณและวิธีการ 

ในการสรางแบบจําลองผูวิจัยจะใชขอมูลความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟารายชั่วโมง ที่เวลา
6.30-17.30 น.  ซึ่งวัดที่สถานีนครปฐม (13.82°N, 100.04 °E ) ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2003 ถึงธันวาคม ป 2006  
และทําการคํานวณดัชนีเมฆจากขอมูลภาพถายดาวเทียม GOES 9 และ MTSAT ณ ตําแหนงสถานีนครปฐมใน
ชวงเวลาเดียวกัน  ผูวิจัยจะใชรูปแบบทั่วไปของแบบจําลองแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา ดังสมการ (Dalura 
and Kittler, 2002) 
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โดยที่  L เปนความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา,  Lz เปนความเขมแสงสวางจากกลางทองฟา,  ϕ  เปน 
gradation function,  f เปน indicatric function,  Z เปนมุมเซนิธของจุดบนทองฟาที่พิจารณา, Zs เปนมุมเซนิธของ
ดวงอาทิตย  และ χ  เปนระยะเชิงมุมระหวางตําแหนงของทองฟากับตําแหนงดวงอาทิตย  จากนั้นจะแบงขอมูลความ
เขมแสงสวางตามคาดัชนีเมฆ (cloud index, n) เปน 10 ชวง ไดแก  0-0.1, 0.1-0.2, 0.2-0.3, 0.3-0.4,…, 0.9-1.0 

จากนั้นจะนําขอมูลที่แบงตามดัชนีเมฆแตละชวงมาแบงกลุมยอยตามตําแหนงของดวงอาทิตยซึ่งบอกดวย
มุมเซนิธที่อยูในชวง 0°-10°, 10°-20°, 20°-40°, 40°-50°, 50°-70° และ 70°-80°  จากการแบงกลุมขอมูล
ดังกลาวจะไดขอมูลทั้งหมด 60 กลุม  หลังจากนั้นผูวิจัย จะนําขอมูลที่แบงกลุมแลวมาทําการหา  
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χ  ในรูปแบบของสมการโพลีโนเมียล (polynomial)  ซึ่งจะทําใหไดแบบจําลองของ L/Lz ตามตองการ 

ในการทดสอบแบบจําลองผูวิจัยจะนําแบบจําลองไปคํานวณความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม (18.78°N, 98.98 °E ) และเปรียบเทียบกับคาความเขมแสงสวางที่วัดที่สถานี
ดังกลาวในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2005 
 

ผลและวจิารณ 

ผลการสรางแบบจําลองความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟาเทียบกับตําแหนงกลางทองฟา 
(relative sky luminance)  เขียนไดดังสมการ 
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โดยคาสัมประสิทธิ์ 140 a,...,a และ 30 b,...,b  แบงตามคาดัชนีเมฆ (n)  ดังแสดงในตารางที่ 1         
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ผลการทดสอบแบบจําลองพบวาคาความเขมแสงสวางจากสวนตางๆของทองฟาที่ไดจากแบบจําลองมี
ความสอดคลองกับคาที่ไดจากการวัดที่สถานีเชียงใหม โดยมีความแตกตางในรูปของ root means square 
difference, RMSD เทากับ  15.3 %  (ดังรูปที่ 1) 
 

สรุปผลการวจิัย 

ขอมูลปริมาณแสงสวางธรรมชาติในรูปของความเขมแสงสวางจากสวนตาง ๆ ของทองฟา (sky luminance) 
มีความสําคัญตอการนําไปใชงานออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน สําหรับประเทศไทยยังขาดแคลนขอมูลดังกลาว  
เนื่องจากคาใชจายในการติดตั้งเครื่องมือวัดมีราคาคอนขางสูง ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาแบบจําลองเชิงสถิติสําหรับ
คํานวณความเขมแสงสวางจากสวนตาง ๆ ของทองฟาเทียบกับตําแหนงกลางทองฟา โดยจําแนกสภาพทองฟาตาม
ขอมูลดัชนีเมฆ (cloud index, n) จากนั้นไดทําการทดสอบแบบจําลองโดยเปรียบเทียบผลการคํานวณกับขอมูลการ
วัดที่สถานีเชียงใหม (18.78°N, 98.98°E) ผลการทดสอบแบบจําลองพบวาคาความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของ
ทองฟาที่ไดจากแบบจําลองมีความสอดคลองกับคาที่ไดจากการวัดที่สถานีเชียงใหม โดยมีความแตกตางในรูปของ 
root means square difference, RMSD เทากับ  15.3 % 

Nomenclature 
L  =  คาความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟา (Luminance, kcd/m2) 
Lz =  คาความเขมแสงสวางจากสวนตางๆ ของทองฟาเทียบกับตําแหนงกลางทองฟา (Zenith luminance, kcd/m2) 
Z  =  มุมเซนิธของตําแหนงบนทองฟาที่พิจารณา (เรเดียน) 
Zs =  มุมเซนิธของตําแหนงดวงอาทิตย (เรเดียน) 
χ  =  ระยะเชิงมุมระหวางตําแหนงของทองฟากับตําแหนงดวงอาทิตย (เรเดียน) 

 

คําขอบคุณ  

ผูวิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ และ
ขอขอบคุณ ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ใหการสนับสนุนดานอุปกรณและเครื่องมือ
ในการทํางานวิจัย 
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         ตารางที ่1  แสดงคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง 
 

ดัชนีเมฆ (n) 
สัมประสิทธิ์ 

0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.8 0.8-0.9 0.9-1 
a0 1.03 1.00 0.98 0.96 0.98 1.00 1.04 1.02 1.00 1.09 
a1 -1.11 -0.79 -0.59 -0.41 -0.36 -0.57 -0.70 -0.82 -0.63 -1.25 
a2 0.35 0.18 0.07 -0.06 -0.07 0.06 0.19 0.24 0.12 0.53 
a3 -0.06 -0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 -0.06 -0.03 0.01 -0.11 
a4 10.28 4.19 0.76 0.01 1.99 3.84 4.58 3.50 4.56 9.49 
a5 -39.62 -3.73 16.72 19.48 8.47 -3.93 -10.03 -5.28 -11.54 -29.24 
a6 57.59 -4.24 -40.40 -44.11 -24.71 -2.96 10.81 2.50 13.02 39.81 
a7 -28.49 3.99 23.12 24.87 14.65 3.15 -4.65 -0.22 -5.79 -19.19 
a8 2.59 1.50 1.83 2.06 1.06 1.68 0.42 0.85 1.62 0.91 
a9 -2.50 -1.13 -1.51 -1.98 -0.92 -1.59 -0.42 -0.86 -1.62 -1.17 
a10 1.36 1.06 0.76 0.88 0.65 -0.05 -0.51 -0.16 0.30 -1.81 
a11 -8.62 -3.59 -4.21 -5.17 -3.16 -4.17 -0.59 -3.00 -5.02 -1.13 
a12 10.70 3.63 5.09 6.80 3.71 6.55 1.91 4.61 7.19 5.14 
a13 -2.80 -0.71 -1.22 -1.80 -0.94 -2.03 -0.78 -1.47 -2.13 -2.16 
a14 0.36 0.05 0.13 0.18 0.10 0.29 0.11 0.24 0.30 0.36 
b0 3.09 2.73 2.43 2.08 1.92 1.83 1.66 1.68 1.42 1.50 
b1 -2.99 -2.37 -1.89 -1.34 -1.11 -0.99 -0.75 -0.80 -0.33 -0.54 
b2 1.10 0.77 0.57 0.31 0.23 0.20 0.11 0.15 -0.11 0.08 
b3 -0.14 -0.08 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.04 -0.01 
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รูปที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบคา ZL/L ซึ่งไดจากแบบจําลองกับคาที่ไดจากการวัด 

       ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม  (N เปนจํานวนขอมูล) 

RMSD = 15.3 %
MBE = -3.07 % 
N = 5766 
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O2-17 
 
การจับคูทีเ่หมาะสมที่สุดแบบหมูที่มีระดับความสาํคัญ 
The Optimal Matching of Group having Important Levels 
 
นันทนภัส โตอดิเทพย 1  
Nunnapad Toadithep1   
 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบจับคูชายหญิงในวัยเจริญพันธุ  พรอมแตงงานมี ครอบครัว 
เนื่องจากตองการจับคูใหไดมากที่สุดที่มีในกลุม คูชายหญิงที่ถูกจับคูเปนคูที่เหมาะสมกันที่อาจจะไมใชคูที่ดีที่สุด เมื่อ
เปนคูที่เหมาะสมกันแลว  ทําใหอัตราการหยารางลดลงเปนผลใหเกิดความแข็งแรงในครอบครัวและในสังคมไทย  
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไดนําปญหาการจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Assignment Problem)  ดวยการ
คํานวณหาคาของความไมเหมาะสมของชายหญิงแตละคู  ใสคาเหลานี้ในเมทริกซ  ตอไปทําการปรับปรุงคาความ
ไมหมาะสมเหลานี้ในแตละแถวและคอลัมนที่ตางกันใหไดคา 0   ซึ่งก็เปนผลใหคาผลรวมของความไมเหมาะสมเปน 
0 ดวยเชนกัน  ผลของการจับคูไดหญิงในแถวเหมาะสมกับชายในคอลัมน จากจํานวนตัวอยาง 80 คนชาย 40 คนและ
หญิง 40 คน  ใหแตละคนระบุคุณลักษณะของตนเองใน 10 หัวขอคําถาม และระบุความคุณลักษณะของคูที่ตองการ
ดวยการระบุคาความสําคัญของแตละหัวขอ  ผลการทําตามขั้นของการวิจัยนี้ไดคูที่เหมาะสมที่สุดจํานวน  40 คู 
คําสําคัญ  : การจับคู  ปญหาการจัดสรรงาน  เหมาะสมที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร  ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย  
  Department of  Computing, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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Abstract 

  This research paper aimed  to make a system to pair matching with the optimal result of men 
and women, who are ready to form up their family. Because of needing to make a great number of pairs 
to match, the matching result is may not  the best matching.  As is the optimal matching so it can reduce 
the rate of divorce and can make more strength in family and in Thai society.  The procedure of 
assignment problem is to compute the value of unsuitability of men and women and fill in matrix. Then 
proceed to get the sum of result of unsuitability to zero, with the independent 0s in rows and columns of 
matrix. The matching result which are in the rows and columns with zeroes; mean that woman in row is 
suit to the man in column.  A sample of  80 persons of  40 men and 40 women.  All of  them set  up their 
characteristics in 10 titles  and set  up their requirement  by specifying  the important levels of 10 titles. 
The result of this procedure is the 40 optimal matching of men and women.  
Keywords : matching,  assignment  problem,  optimal 
 
คํานํา 

 ชายหนุมและหญิงสาวในสังคมไทยปจจุบันมีการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองได  และไดรับรูถึงปญหา
ในครอบครัวที่บางครั้งถึงขั้นหยาราง  ที่กอใหเกิดปญหาทางสังคมตอมานี้เปนขอเสียตอสังคม  ที่คนที่มีความสามารถ
ในการสรางครอบครัวที่ดีไดกลับไมกลามีครอบครัว  สวนในอีกแงมุมหนึ่งชายหญิงที่คิดวารักกันจริง  คิดวาสามารถ
ทนตออุปนิสัยของอีกฝายหนึ่งได  แตกลับพบวาไมสามารถที่จะปรับตัวเขากันไดหลังจากไดแตงงานสรางครอบครัว
กันแลว  ปญหาเหลานี้จะถูกขจัดไปเมื่อชายหญิงเหลานี้สามารถตรวจสอบหรือคนหาคูที่มีความเหมาะสมที่สุดได
อยางแทจริง 
 
อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ  
เครื่องคอมพิวเตอรและระบบปฎิบัติการ  Microsoft Windows XP Professional 
ซอฟตแวร  MySQL, Visual Basic 6.0 

วิธีการ 
วิธีการดําเนินการวิจัยไดนําปญหาการจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Assignment Problem) ที่

จัดสรรผูตองการงานใหไดงานที่เหมาะสม  ดวยการหาคาจํานวนเต็มของความเหมาะสมของงานกับผูตองการงาน 
และเพื่อใหการหาคําตอบสะดวกขึ้นจะปรับคาความเหมาะสมเปนคาความไมเหมาะสม (unsuitability) ใสในเมทริกซ   
เปนที่ชัดเจนวาคําตอบวางานใดเหมาะสมกับคนใดนั้น   คาในเมทริกซที่ตางแถวและตางคอลัมนที่มีผลบวกนอยที่สุด
จะเปนคําตอบ : งานในแถวเหมาะสมกับคนในคอลัมน และดวยความจริงที่วาคําตอบจะไมเปล่ียนเมื่อลบคาในแถว
หรือในคอลัมนดวยคาเดียวกัน   
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สําหรับการจับคูชายหญิงตางกับการจัดสรรงานบาง  คือชายตองระบุคุณสมบัติสวนตัวและระบุ
คุณลักษณะของหญิงที่ชอบ   และหญิงก็ตองระบุคุณสมบัติสวนตัวและตองระบุคุณลักษณะของชายที่ชอบ  เพื่อให
การจับคูใหไดคูที่เหมาะสมกันจริงๆ ใหระบุความสําคัญของหัวขอคุณสมบัตินั้นเชน หนาตาดี มีอารมณขัน เปนตน 
โดยเซตคะแนนใหตามลําดับความสําคัญ  หลังจากนั้นหาคะแนนที่เปนคาแทนความไมเหมาะสมดวยการนําคะแนน
เต็มทั้งหมดลบออกดวยคะแนนความเหมาะสม ใสคาเหลานี้ในเมทริกซและดําเนินการหาคําตอบดวยการทําใหไดคา 
0 ในแถวและคอลัมนที่ตางกัน โดยที่ในแตละหัวขอมีระดับของคําตอบ 3 ระดับ มาก ปานกลาง และนอย ซึ่งได
คะแนนตางกัน 1 คะแนน 

จากตาราง 1 นี้หญิงคนนี้ใหความสําคัญในหัวขอที่ 1 สําคัญที่สุด  ตามดวยหัวขอที่ 5, 4  และ 3   ในหัวขอที่
ไมไดคิดวาเปนส่ิงสําคัญคือความสูงของชายที่เลือกจะใสคาระดับความสําคัญ 0  คะแนนในคอลัมนที่สามเปน
คะแนนความเหมาะในกรณีที่ในทุกหัวขอชายคนนี้เปนคาในระดับที่หนึ่งคือมาก  

จากคาในตาราง 2 นี้เห็นวาชายคนนี้ไมไดใหความสําคัญของความสวยและการทําอาหารเกงของหญิง  แต
ใหความสําคัญของความมีระเบียบและรักความสะอาดเปนอันดับแรก  คะแนนในคอลัมนที่สามเปนคะแนนความ
เหมาะในกรณีที่ในทุกหัวขอหญิงคนนี้เปนคาในระดับที่สองเชนมีระเบียบ รักความสะอาดอยูในระดับปานกลาง 

เนื่องจากในแตละหัวขอมีระดับของคําตอบ 3 ระดับ มาก ปานกลาง และนอย ซึ่งไดคะแนนตางกัน 1 
คะแนน ดังนั้นในคําถาม 5 หัวขอจะมีคะแนนความเหมาะสมเต็ม 45 คะแนน จากตารางที่ 1 มีคะแนนรวมของความ
เหมาะสมอยู 42 คะแนน และจากตารางที่ 2  มีคะแนนรวมของความเหมาะสมอยู 33 คะแนน  ซึ่งไดคะแนนรวมของ
ความไมเหมาะสมจะเปน 15  คะแนน  ถาคะแนนนี้เปนขอมูลของหญิงคนที่ 1 และชายคนที่ 1 คานี้จะเปนสมาชิกตัว
แรกของเมทริกซ 

 ผลการทดลอง จากเมทริกซรูป 1 คาความไมเหมาะสมของ  ญ1 ญ2 ญ3 ญ4 ญ5  คูกับ  ช1 ช2 ช3 ช4 ช5 
นี้   ผลที่ไดในจากการใชวิธีการของการจัดสรรงาน   ไดคา  0  ที่เปนอิสระตอกันดังแสดงในเมทริกซรูป  2   นี้แปล
ความไดวา หญิงคนที่ 1 เหมาะสมกับชายคนที่ 3   หญิงคนที่ 2 เหมาะสมกับชายคนที่ 5  หญิงคนที่ 3 เหมาะสมกับ
ชายคนที่ 1 หญิงคนที่ 4 เหมาะสมกับชายคนที่ 4   และหญิงคนที่ 5 เหมาะสมกับชายคนที่ 2  
 
ผลและวจิารณ 

 จากจํานวนขอมูลตัวอยางชายจํานวน 40 คนและหญิง 40 คน  ในหัวขอที่เปนคุณลักษณะของชายหญิงที่
แตกตางกันจํานวน 10 หัวขอ หญิงทุกคนตองระบุคุณลักษณะของตนเองและระบุคุณลักษณะของชายที่ตองการ  
ดวยการระบุระดับความสำคัญในหัวขอ  เชนกันชายทุกคนตองระบุคุณลักษณะของตนเองและระบุคุณลักษณะของ
หญิงที่ตองการ  โปรแกรมนําขอมูลเหลานั้นประมวลหาคาความเหมาะสมของชายหญิงทุกคนในกลุม  และคํานวณ
ใหเปนคาของความไมเหมาะสมของหญิงชอบชาย  และชายชอบหญิงดวยการลบออกจากคะแนนเต็ม  และใสคาใน
เมทริกซขนาด  40x40  โปรแกรมดําเนินการตามขั้นตอนวิธีของการจับคู 

ผลของการทํางานของโปรแกรม สามารถจับคูที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 40 คู  ดวยความเชื่อถือทฤษฎีแลว
การดําเนินการตามขั้นตอนที่กลาวมาสามารถจับคูที่เหมาะสมที่สุดไดจริง    
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 จากขั้นตอนการทํางานตองระวังการไดมาของขอมูลที่มีชายหรือหญิงที่ไมระบุความตองการคูอยางจริงจัง 
เชนระบุระดับความสําคัญในทุกหัวขอเปน 0 จะทําใหไดคาความไมเหมาะสมเปน 0     ซึ่งจะถูกตีความไดวาบุคคล
นั้น ๆ เหมาะสมกับทุกคน  ซึ่งไมไดเปนจริงตามนั้น  
 
สรุป 

 ดวยวิธีการปญหาการจัดสรรงานนี้  และเพิ่มเติมสวนของการเลือกของชายหญิง สามารถทําการจับคูได
อยางสมบูรณ  
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        ตาราง  1 ตัวอยางหัวขอและการใหความสําคัญของหญิงเลือกชาย 
 

หัวขอ ระดับความสําคัญ คะแนน 
รายไดตอเดือน 1 15 
ความสูง  0 0 
เปนคนหลอ 4 6 
มีอารมณขัน 3 9 
ขนาดของครอบครัว 2 12 
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      ตาราง  2 ตัวอยางหัวขอและการใหความสําคัญของชายเลือกหญิง 
 

หัวขอ ระดับความสําคัญ คะแนน 
เปนคนสวย 0 0 
รักเด็ก 2 11 
มีระเบียบ รักความสะอาด 1 14 
ทําอาหารเกง 0 0 
ประกอบธุรกิจเกง 3 8 
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การประยุกตทางคณิตศาสตรและระบบฝงตัว กรณศีึกษาเครื่องสงลกูเทนนิส 
Application in Mathematics and Embedded System : Case Study Tennis Ball Serving 
Machine                              
 
ภูชิต ภูชําน ิ1  และนันทนภัส โตอดิเทพย 2   
Puchit Puchumni1  and Nunnapad Toadithep2  
 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องสงลูกเทนนิสที่สามารถสงลูกอยางอัตโนมัติ  การสงลูกอยาง
อัตโนมัติเปนจุดเดนขอแรกของเครื่องจักรนี้ และจุดเดนขอที่สองคือการแบงรูปแบบการสงลูกเปน 3 ระดับ  ขั้นงาย  
ขั้นปานกลางและขั้นยาก   เครื่องนี้ทํางานดวยซอฟตแวรที่ถูกฝงตัวในไมโครคอนโทรลเลอร  ซอฟตแวรส่ังงานกลไก 
เชนส่ังมอเตอรใหเดินไปขางหนา  เล้ียวซาย  เล้ียวขวา หมุนตัว และสั่งใหโซลินอยดปลอยลูกบอลเปนตน   เครื่องนี้
สามารถสงลูกไดไกล    15-18 เมตร  ซึ่งกลาวไดวาเครื่องนี้สามารถทํางานไดในสนามเทนนิสจริง  มันเปนตนแบบของ
เครื่องสงลูกเทนนิสที่ทํางานดวยระบบสมองกลฝงตัว 
คําสําคัญ : เครื่อง  สงลูก อัตโนมัติ ระบบสมองกลฝงตัว 

 

Abstract 

 This project aimed to build the tennis ball serving machine which can serve the ball 
automatically. The automatic serving is the first outstanding and the second one is having the pattern of 
serving in 3 levels  the easy, fair and hard .This machine can do its work with software embedded in 
microcontroller. The software command the part of  mechanics in machine to work, such as the motor to 
move ahead, turn left, turn right, spin and the solinoid to drop the ball. This machine can project the ball 
in 15-18 meters long. Saying that it can serve in real tennis court. It is a prototype of the tennis ball 
serving machine which worked with embedded system. 
Keywords : machine, ball serving,  automatic, embedded system 
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คํานํา 

         ปจจุบันอุตสาหกรรมซอฟตแวร และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส กําลังกาวเขาสูความเปนสากล ความรูพื้นฐาน
ทางดานคณิตศาสตรและดานวิทยาศาสตรเปนปจจัยสําคัญที่นําพาความสําเร็จใหอุตสาหกรรมซอฟตแวร  และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะดานซอฟตแวรสมองกลฝงตัว (Embedded software)  เปนซอฟตแวรที่อยูใน
อุปกรณตาง ๆ  ที่ใชอยูในชีวิตประจําวัน เชน อุปกรณในยานยนต เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งเปน
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลกและสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ได ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําความรู หลักการ ทฤษฎีทางวิชาการ/ความรูเทคนิคเฉพาะสาขา โดยเนนการนําความรูพื้นฐาน   มา
ประยุกตในการออกแบบและพัฒนากลไกการทํางานของผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายที่
กําหนดโดยเริ่มจากการสรางตัวแบบคณิตศาสตร(Mathematical Modeling) การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Electronics Circuit Design)  และซอฟตแวรสมองกลฝงตัว (Embedded Software) โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 
และความเปนไปไดในการใชทฤษฎี ไปสูการปฏิบัติ เพื่อใชในการพัฒนาสินคาในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเปนไปได 
หรือเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ ผูวิจัยคาดวา เครื่องสงลูกเทนนิส หรือในอีกชื่อหนึ่งวาหุนยนตสงลูกเทนนิส จะเปน
ผลิตภัณฑตนแบบที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความสําคัญระหวางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติและการใชประโยชนจากผลงานที่
พัฒนาขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 วัสดุและอุปกรณ 

 ในการประกอบตัวโครงสรางหุนยนตสงลูกเทนนิส ประกอบดวย วัสดุและอุปกรณที่เปนอุปกรณทางกลและ
อุปกรณตอพวงทางอิเล็กทรอนิกสและชุด-บอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. จัดทําโครงงานวิจัย 
     ในสวนนี้จะทําการกําหนดเงื่อนไขและขอบเขตของงานวิจัยโดยมีเปาหมายที่จะใหหุนยนตสามารถ
เคลื่อนไหวสงลูกเทนนิสไดโดยอัตโนมัติภายในสนาม โดยการแบงการเคลื่อนไหวออกเปนสามระดับคือ  ระดับผู
เริ่มตน  ระดับทั่วไป และระดับอาชีพ   โดยสามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนสงลูกในระยะไกล  ดวยระบบควบคุมไร
สาย 

      2.  การเก็บรวบรวมขอมูลศึกษาและออกแบบโครงสรางของหุนยนต   

                        จากการศึกษาทฤษฎีทางวิชาการที่เกี่ยวของกับลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล (Motion of a 
Projectile) เปนแนวคิดหลักในการสงลูกเทนนิส  โดยการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุเปนแนว
โคง  ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่อยางเสรีดวยแรงโนมถวงคงที่  เชน วัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศภายใตแรงโนมถวงของโลก 
ทางเดินของวัตถุจะเปนรูปพาราโบลา โดยแสดงลักษณะโพรเจกไทลไดดังรูป  1 และแสดงการเคลื่อนที่และระยะที่ได
ในมุมตาง ๆ ดังรูป 2 
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ผลและวจิารณ 

 การดําเนินการทดลองหลังจากที่โครงงานทางเทคนิคเสร็จแลว  ในการทดลองนี้ใชไมโครคอนโทรลเลอร  
PIC16F877  ในการสั่งการอุปกรณตอพวงทั้งหมด โดนเริ่มจากเคลื่อนที่ เดินหนา  ถอยหลัง       ใชมอเตอรกระแสตรง
ขนาด  24  โวลตในการขับเคลื่อน  แตทําการลดแรงดันเหลือ  12  โวลตเพื่อความเร็วที่พอเหมาะในการเคลื่อนที่  การ
เล้ียวซาย  เล้ียวขวา  ใชเทคนิคในการเลี้ยวที่เรียกวาเดินหนาถอยหลัง ( Forward and Reward )  จะทําใหไดการ
เล้ียวในมุมที่แคบ  ใชมอเตอรกระแสตรงขนาด  24  โวลตในการสงลูกออกไป  สวนนี้จะมีการปรับระดับความเร็วของ
มอเตอร    โดยไมโครคอนโทรลเลอร  เพื่อผลของการเคลื่อนที่ของลูก  ใชมอเตอรกระแสตรงขนาด  12  โวลตในการ
ปรับมุมเพื่อใหสอดคลองกับระยะที่ตองการใหลูกตกกระทบ และใชโซลินอยดขนาด  12  โวลตในการปลอยลูก      

               โปรแกรมที่เขียนฝงตัวในไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการทํางานของตัวหุนยนตคือภาษาเบสิก(BASIC)  
การทดลองเปนไปตามที่วางแผนไวกลาวคือ  หุนยนตสามารถเคลื่อนที่สงลูกไปไดระยะไดไกลสุดอยูระหวาง 15-18  
เมตร (สามารถเพิ่มระยะทางโดยการเพิ่มขนาดความเร็วรอบของมอเตอร) 

 ระบบควบคุมเปนระบบที่แยกการควบคุม ทําใหชุดควบคุมมีขนาดใหญซึ่งสามารถพัฒนาใหมีขนาดเล็กลง
ได  
 

สรุป 

 เพื่อพัฒนาการเรียนรูจากทฤษฎี ไปสูการปฏิบัติ ที่สามารถกอกําเนิด ผลิตภัณฑใหมที่มีการใชซอฟตแวร
สมองกลฝงตัว เพื่อเปนตนแบบหรือใชเปนแนวทางพัฒนา การเรียนรูของนักศึกษาที่สงผลสืบเนื่องไปถึง การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ที่มีหลักทางดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเปนตัวนําในการพัฒนา ที่ผูประกอบการอุตสาหกรรม
ของไทยจะลดการนําเขาและพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ทัดเทียมกับนานาชาติ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
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 รูป 1 แบบจําลองการเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส

     รูป 2 การเคล่ือนที่และระยะที่ไดในมุมตาง ๆ
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ความไมสอดคลองกับปรากฏการณการลื่นไถลของมูนี่ 
Nonconformity with the wall slip effect of Mooney   
 
ธรณิศ นาวารัตน1   สมบัติ พุทธจักร1  และอนุชิต ฮันเย็ก1 
Thoranit Navarat1  Sombat Puttaajukr1  and Anuchit Hunyek1 
 
บทคัดยอ 

 ศึกษาการลื่นไถลและผลของการกดอัดของ LDPE ดวยเครื่องคาปลลารี่รีโอมิเตอร โดยการวัดความดันที่
อัตราการเฉือนตั้งแต 3 ถึง 8000 s-1 ที่อุณหภูมิ 160๐C โดยใชดายนที่ทําจากเหล็กที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.0, 
1.2 และ 1.5 มิลลิเมตร และมีสัดสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลาง 4 ขนาด (2, 6, 10 และ 15) โดยปกติแลวจะนํา
ขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาความดันตกครอมดายน ตามแบบวิธีของแบกเลย (Bagley correction) และคํานวณหา
ความเร็วของการลื่นไถลตามแบบวิธีของมูนี่ (Mooney method) ผลปรากฏวาความเร็วของการลื่นไถลมีคาเปนลบ ซึ่ง
ไมสามารถอธิบายความหมายเชิงรีโอโลยีได ดังนั้นจึงใชวิธีของเลอบลอง-นาวารัตน (Leblanc-Navarat method) 
เพื่ออธิบายผลของการลื่นไถลที่ผนังดายนและการกดอัดตัวที่ชอนอยูดวยกันของพอลิเมอรในสภาวะหลอม  
คําสําคัญ : การล่ืนไถล / ผลของการกดอัด / วิธีของเลอบลอง-นาวารัตน / LDPE / คาปลลารี่รีโอมิเตอร 
 
Abstract 

 The slip flow and compressibility effect of the LDPE system were studied in capillary rheometer 
at various shear rates ranging from 3 to 8000 s-1 at the temperatures 160°C.  The flow was provided by 
iron dies with diameters of 1.0, 1.2, and 1.5 mm and with four different ratios of length/diameter (2, 6, 10 
and 15). This data treatment is an alternative approach to the classical methods of Bagley and Mooney. 
However, the negative wall slip velocity is not yet explainable rheologically. So, the Leblanc-Navarat 
method was applied to analyze capillary rheometer results. This allows pressure drop correction and the 
consideration of the antagonizing effects due to compressibility and slippage. The detailed data analysis 
suggests that compressibility effects are likely to occur with pure polymer melts that hide slip effects.  
Keywords : wall slip / compressibility effect / Leblanc-Navarat method / LDPE / capillary rheometer 
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1.  คํานํา (Introduction)  
 การลื่นไถลภายในดายนเปนปญหาที่สําคัญตอการขึ้นรูปพอลิเมอรเชิงอุตสาหกรรมมาโดยตลอด แตวิธีการ
คํานวณหาความเร็วของการลื่นไถลมีเพียงวิธีการของมูนี่ (Mooney analysis) [2] วิธีเดียวเทานั้นที่ไดรับการพัฒนา
มากวา 70 ป และยังคงยากที่จะทําการทดลองเพื่อวัดหาคาความเร็วการลื่นไถลของพอลิเมอรสภาวะหลอม เพราะ
บางครั้งคาความเร็วของการลื่นไถลที่หาไดจากผลการวิจัยมีคาเปนลบ [6] ซึ่งไมสอดคลองกับวิธีการคํานวณของมูนี่
รวมทั้งไมสามารถแปลความหมายในเชิงรีโอโลยีได  สวนปญหาในการวัดความดันก็แกไขไปตามแบบวิธีของแบกเลย 
(Bagley correction) [1,5] 

 การวิจัยนี้ไดออกแบบและสรางคาปลลารี่ดายนขึ้นเองเพื่อจะศึกษาวิธีการแกไขคาความดันภายในดายน
ตามแบบวิธีของแบกเลยและคํานวณหาคาความเร็วของการลื่นไถลตามแบบวิธีของมูนี่โดยใชพอลิเมอรชนิด LDPE 
พรอมทั้งวิเคราะหผลการวิจัยตามแบบวิธีของเลอบลอง-นาวารัตน (Leblanc-Navarat method) ซึ่งพิจารณารวมเอา
สมมติฐานของการเกิดการลื่นไถลภายในคาปลลารี่ดายนและการกดอัดภายในเนื้อพอลิเมอร [3,4,7,8] ไวดวย  
 
2.  วัตถุประสงค (Objective)  

- เพื่อศึกษาวิธีการคํานวณคาความเร็วการลื่นไถลของพอลิเมอรสภาวะหลอมภายในคาปลลารี่ดายน
ตามแบบวิธีของมูนี่ [7] 

- เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการคํานวณความดันภายในคาปลลารี่ดายนตามแบบวิธีของแบกเลย [1] 
และตามแบบวิธีของเลอบลอง-นาวารัตน   

- เพื่อนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรม   
 
3.  อุปกรณและวธิีการ (Materials and Method) 

- เครื่องรีโอมิเตอรแบบคาปลลารี่ชนิดกระบอกคู (Rosand ® Capillary Rheometer) รุน RH2000  

- คาปลลารี่ดายนจํานวน 11 แบบ เสนผานศูนยกลาง 3 ขนาด คือ 1.0, 1.2 และ 1.5 มิลลิเมตร มี
สัดสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลาง 4 ขนาด คือ 2, 6, 10 และ 15 มุมทางเขาดายน 45๐  

- กําหนดใหอัตราเฉือนของการทดลองอยูในชวงระหวาง 3 ถึง 8000 s-1 แลววัดความดันตกครอมคาปล
ลารี่ดายน (

mea
P∆ ) ของพอลิเมอรสภาวะหลอมชนิด LDPE ที่อุณหภูมิ 160๐C   

 
4.  ผลและวจิารณผล (Result and Discussion) 

- การแกไขความดันที่วัดไดตามวิธีของแบกเลย   

 ผลการวัดความดันจากเครื่องรีโอมิเตอรแบบคาปลลารี่ของ LDPE ที่อุณหภูมิ 160 ๐C เปนดังรูปที่ 1 พบวา
ความดันที่วัดไดมีคาเพิ่มขึ้นตามอัตราการเฉือนปรากฏ กราฟทุกเสนเรียบและมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อัตราเฉือนต่ํากวา 10 ตอวินาที และมากกวา 1000 ตอวินาที โดยปกติแลวสามารถทดลองหาคา
ไดยาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความถูกตองและนาเชื่อถือของความดันที่วัดได  

 แบกเลยไดทําการทดลองโดยใชคาปลลารี่ดายนที่มีเสนผานศูนยกลางเทากันแตมีความยาวตางกัน 3 ขนาด 
แลวนําผลมาเขียนกราฟความสัมพันธระหวางความดันที่วัดไดกับสัดสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลางคาปลลารี่
ดายนที่อัตราการเฉือนปรากฏ (Apparent shear rate) ตางๆ โดยคิดวาความดันที่วัดไดแปรผันตรงกับสัดสวนความ
ยาวตอเสนผานศูนยกลางคาปลลารี่ดายน เพื่อคํานวณหาคาความดันสวนเกินกอนปากทางเขาดายน (

ent
P∆ ) 

จากนั้นจึงคํานวณหาคาความดันตรงปากทางเขาคาปลลารี่ดายน (
cap

P∆ ) ตามสมการที่ (1) 

     
entmeacap

PPP ∆−∆=∆      (1) 

 พิจารณากราฟความสัมพันธระหวางความดันที่วัดไดกับสัดสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลางคาปลลารี่
ดายน (D = 1.2 mm) ที่อุณหภูมิ 160๐C แสดงดังรูปที่ 2 พบวาความสัมพันธระหวางความดันที่วัดไดกับสัดสวนความ
ยาวตอเสนผานศูนยกลางคาปลลารี่ดายน มีลักษณะเปนเสนตรงที่มีคา r2 มากกวา 0.99 จากตารางที่ 2 คาความดัน
บริเวณทางเขาคาปลลาร่ีดายนที่คํานวณได นําไปคํานวณหาความดันภายในคาปลลาร่ีดายน และคํานวณหาคา
ความเคนเฉือน ดังสมการที่ (2) 

     
L4

PD
cap

rea

∆
=σ       (2) 

- การคํานวณหาคาความเร็วการลื่นไถลตามแบบวิธีของมูนี่  

 นําคาความเคนเฉือนจริงจากคาปลลารี่ดายนที่มีสัดสวนความยาวตอเสนผานศูนยกลางเทากัน แตมีคาเสน
ผานศูนยกลางตางกัน มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเคนเฉือนจริงกับคาอัตราเฉือนปรากฏ เพื่อที่จะ
หาคาความเร็วของการลื่นไถลตามแบบวิธีของมูนี่ ผลเปนดังรูปที่ 3 พบวาที่คาความเคนเฉือนคงที่ใด ๆ อัตราการ
เฉือนจะแปรผันตรงกับเสนผานศูนยกลางคาปลลาร่ีดายน ซ่ึงไมสอดคลองกับการทดลองของมูนี่ กลาวคือทําให
ความเร็วการลื่นไถลที่คํานวณไดมีคาเปนลบ [5] พิจารณาจากสมการที่ (3) ซ่ึงไมสามารถแปลความหมายเชิงรีโอโลยี
ได ดังนั้นจึงใชการแกไขคาผิดพลาดในการวัดความดันตามแบบวิธีของเลอบลอง-นาวารัตน เพื่อยืนยันการเกิด
ปรากฏการณล่ืนไถลที่ผนังของพอลิเมอรสภาวะหลอมและการเกิดการกดอัดตัวของพอลิเมอรเนื่องจากปริมาตรอิสระ 
[8] 

      
sR

v4
γ+=γ &&     (3) 

- การคํานวณตามแบบวิธีของเลอบลอง-นาวารัตน   

 โดยการตั้งสมมติฐานวามีการล่ืนไถลที่ผนังดายนและเกิดการกดอัดไดภายในเนื้อพอลิเมอร  เลอบลองและ
นาวารัตน [3,4,7] ไดเสนอวิธีการคํานวณศึกษาปรากฏการณการลื่นไถล ดวยเครื่องรีโอมิเตอรแบบคาปลลารี่ของพอ
ลิเมอรเชิงซอนชนิด TPV การคิดหาคาความเคนเฉือนแบบใหมที่แตกตางจากวิธีการเดิมของแบกเลย ดังสมการที่ (4) 
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  เมื่อ 

mea
P   คือคาความดันที่วัดได   

  
0w

σ  คือความเคนเฉือนที่ผนังขณะที่ความดันเปนศูนย    
  β  คือแฟกเตอรของอิทธิพลรวมของการกดอัดและการลื่นไถล  
 

end
P   = 

exitent
PP +  

 จากผลการทดลองเมื่อเขียนกราฟความสัมพันธระหวาง 
mea

P∆  กับ L/D เปนดังรูปที่ 4 สวนผลการคํานวณ
แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ  

 จากกราฟจะสังเกตเห็นไมคอยจะชัดเจน กราฟมีลักษณะเปนเสนตรงและเสนโคง ซ่ึงมีทั้งแบบโคงคว่ําและ
โคงหงายแตสามารถยืนยันผลดวยคาตัวเลขจากตารางที่ 1 ที่อธิบายไดวาเมื่อเบตาแฟกเตอรมีคามากกวาศูนยกราฟ
เปนแบบโคงหงาย แสดงถึงอิทธิพลจากการกดอัดตัวและการลื่นไถลที่เกิดไปพรอมกันแตการกดอัดตัวมีผลมากกวา
การล่ืนไถล ในทางกลับกันเมื่อเบตาแฟกเตอรมีคานอยกวาศูนย กราฟเปนแบบโคงคว่ําเกิดการลื่นไถลมีผลมากกวา
การกดอัดตัว และถาหากเบตาแฟกเตอรมีคาเทากับศูนยกราฟมีลักษณะเปนเสนตรง ซ่ึงสอดคลองกับสมการของแบก
เลยคือเกิดการกดอัดตัวไปพรอมกับการลื่นไถลแตปรากฏการณทั้งสองสามารถชดเชยกันไดพอดี การกดอัดตัว
ภายในเนื้อพอลิเมอรนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลตอปริมาตรอิสระในเนื้อของพอลิเมอร [8]  
 
5.  บทสรุป (Conclusion)  
 สรุปผลการคํานวณตามแบบวิธีของแบกเลยและมูนี่ บางครั้งไมสามารถอธิบายผลการทดลองที่เกิดขึ้นได 
ในกรณีที่ผลการทดลองที่คํานวณความเร็วการลื่นไถลไดคาเปนลบ ไมสามารถแปลความหมายเชิงรีโอโลยีได แต
วิธีการคํานวณตามแบบวิธีของเลอบลอง-นาวารัตน สามารถอธิบายผลการทดลองนั้นได โดยเฉพาะในกรณีที่เบตา
แฟกเตอรมีคาเทากับศนูย สมการของเลอบลอง-นาวารัตน ก็จะอธิบายไดสอดคลองกับแบบวิธีของแบกเลย  
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ตารางที่ 1                                         ตารางที่ 2 

           (s-1)            (MPa)        (MPa-1)          (MPa)

3 0.038 -0.413 0.006
5 0.057 -0.221 0.009
8 0.081 -0.372 0.012
10 0.103 -0.339 0.014
20 0.169 -0.242 0.021
30 0.252 -0.171 0.025
50 0.408 -0.082 0.031
80 0.582 -0.118 0.039
100 0.703 -0.062 0.042
200 1.147 -0.080 0.057
300 1.553 -0.040 0.066
500 2.048 -0.034 0.081
800 2.678 -0.003 0.094
1000 2.862 -0.049 0.101
1500 3.229 -0.043 0.122
2000 3.854 -0.027 0.130
3000 4.764 0.000 0.148
5000 6.046 0.025 0.174
8000 7.002 0.023 0.210

LDPE;D=1.2,T=160๐C

appγ& β w oσendP

  

          (s-1)   BA LN 

3 0.9985 0.9988
5 0.9996 0.9998
8 0.9988 0.9998
10 0.9986 0.9998
20 0.9985 0.9998
30 0.9987 0.9996
50 0.9996 0.9999
80 0.9988 0.9999
100 0.9996 1.0000
200 0.9988 1.0000
300 0.9996 1.0000
500 0.9993 0.9998
800 0.9998 0.9998
1000 0.9973 0.9988
1500 0.9984 1.0000
2000 0.9991 0.9999
3000 1.0000 0.9997
5000 0.9971 0.9984
8000 0.9983 0.9997

LDPE;D=1.2,T=160๐C (r2)

a p pγ&
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รูปที่ 1  กราฟความสัมพันธระหวาง 
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รูปที่ 2  กราฟความสัมพันธระหวาง Pmea∆  กับ  L/D  
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รูปที่ 3  กราฟความสัมพันธระหวาง 
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รูปที่ 4  กราฟความสัมพันธระหวาง 
mea

P∆  กับ L/D ตามแบบวิธีของเลอบลอง-นาวารัตน 
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ผลของระดับการใสยิปซ่ัมตอผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของหญาแพงโกลา 
Effects of levels gypsum application on yield and chemical composition of Pangola grass 
(Digitaria eriantha) 
 
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ1 จีระศักดิ์ แซล่ิม2  และสมศักดิ์ เภาทอง3 
Auraiwan Isuwan1, Jeerasak Saelim2 and Somsak Poathong3 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาผลการตอบสนองตออัตราการใสยิปซ่ัมที่เพิ่มขึ้นของหญาแพงโกลาที่ปลูกในดินชุดหุบกะพง วาง
แผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก มี 4 ซํ้า ส่ิงทดลอง ไดแก การใสยิปซ่ัมอัตรา 0, 12 และ 24 กิโลกรัม
กํามะถันตอไร (กก.S/ไร) ตัดหญาวัดผลผลิตน้ําหนักแหงทุกๆ 2 สัปดาห วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของหญาอายุ 
6 สัปดาห ผลการทดลอง พบวา ในสัปดาหที่ 2, 4 และ 6 ผลผลิตวัตถุแหงของหญามีการตอบสนองตอระดับการ
ใสยิปซ่ัมที่เพิ่มขึ้นแบบ quadratic แตในสัปดาหที่ 8 มีการตอบสนองแบบ linear สวนหญาอายุ 6 สัปดาห พบวา การ
ใสยิปซ่ัมอัตรา 12 กก.S/ไร มีผลทําใหหญามีผลผลิตวัตถุแหงและผลผลิตโปรตีนสูงสุด (p<0.05) อยางไรก็ตาม ระดับ
การใสยิปซ่ัมไมมีผลทําใหความเขมขน โปรตีน NDF, ADF และกํามะถันของหญาแตกตางกัน (p>0.05) โดยมีคาอยู
ระหวาง 4.83-5.19, 63.25-64.26, 31.29-32.30 และ 0.12-0.16 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
คําสําคัญ : หญาแพงโกลา ยิปซ่ัม    องคประกอบทางเคมี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
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Abstract 

This study to investigated the effect of the levels of gypsum application on yield and chemical 
composition of Pangola grass (Digitaria eriantha) in Hub Ka-Pong Soil Series. Treatments were arranged 
in randomized complete block design with 4 replications, consisting of 3 gypsum application levels (0, 12 
and 24 kg sulfur (S)/rai). Grass was sampled bi-weekly to estimate dry matter yield. Six-week-old grass 
samples were subjected to chemical analysis. The results showed that increasing levels of gypsum of 
grass had the effect on dry matter yield. The relationship between the input and output  was quadratic at 
week 2, 4 and 6 and linear at week 8 of regrowth age. It was observed that dry matter and crude protein 
yields of 6-week-old grass were highest (p<0.05) in 12 kgS/rai plot, crude protein, NDF, ADF and S 
concentrations were not significant different (p>0.05) among treatments, ranging from 4.83-5.19, 63.25-
64.26, 31.29-32.30 and 0.12-0.16 percent, respectively. 
Keywords : Digitaria eriantha , Gypsum application, Chemical composition     
 
คํานํา 

 การใชที่ดินที่มุงหวังใหไดผลผลิตพืชสูงสุดโดยไมคํานึงถึงการอนุรักษดิน มีผลทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของ
ดินอยางรวดเร็วและทําใหธาตุอาหารพืชบางชนิดขาดแคลน กํามะถันเปนธาตุหนึ่งที่พบวามีการขาดแคลนเพิ่มมาก
ขึ้น แตการแสดงอาการขาดกํามะถันจะคลายกับการขาดไนโตรเจน (Donahue et al., 1977) ในระบบการเกษตร ยิป
ซ่ัม (CaSo4 2H2O) ถูกเติมลงในดินเพื่อใชเปนแหลงของกํามะถัน Ritchey and Snuffer (2002) รายงานวา การใสยิป
ซ่ัมอัตรา 2,557.95 กิโลกรัมตอไร มีผลทําใหผลผลิตวัตถุแหงของแปลงหญาสูงขึ้น 42 เปอรเซ็นต หญาแพงโกลา 
(Digitaria eriantha) เปนหญาอาหารสัตวที่ไดรับความนิยมปลูกกันมากเนื่องจากสัตวชอบกินและสามารถทําหญา
แหงไดดี (กรมปศุสัตว, 2549) ปจจุบันมีการรายงานการขาดกํามะถันเพิ่มมากขึ้น การขาดกํามะถันมีผลทําให
กระบวนการสังเคราะหแสงลดลง (Scherer, 2001) การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตอบสนองตอระดับการ
ใสยิปซั่มของหญาแพงโกลา ทั้งลักษณะการใหผลผลิตและคุณภาพทางอาหารสัตวของหญา  
 
อุปกรณและวิธีการ 

สถานที่ทดลองและลักษณะดิน ดําเนินการทดลองที่แปลงหญาแพงโกลาที่ใชประโยชนมาแลว 2 ป ของศูนยวิจัย
และพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี ระหวางเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2549 ในชุดดินหุบกะพง 
ซ่ึงจัดอยูในอันดับดิน Alfisols อันดับยอย Ustalfs กลุมดินใหญ Haplustalfs  กลุมดินยอย Typic วงศดิน Coarse-
loamy, Mixed, Isohyperthermic มีความอุดมสมบูรณปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) รายงานกอนนี้โดย 
อานุภาพ และคณะ (2549) พบวา ดินเปนกรดออน (pH = 6.4) มีอินทรียวัตถุ 1 เปอรเซ็นต และมี exchangeable K, 
Ca และ Mg และ Available P เทากับ 21.7, 93.6, 580.2 และ 58.2 ppm ตามลําดับ 

ส่ิงทดลอง การจัดการแปลงหญาและการเก็บตัวอยาง คัดเลือกพื้นที่ที่มีความสม่ําเสมอของความหนาแนนของ
หญา มาประมาณ 1 ไร จากนั้นตัดปรับหญาโดยใชเครื่องตัดหญา สูงจากพื้นดิน 5 ซม แบงพื้นที่ออกเปน 4 บล็อก 
ตามความลาดชัน แตละบล็อกแบงออกเปนแปลงยอยขนาด 5 x 10 ม. จํานวน 3 แปลง ใหทุกดานหางกัน 1 ม. สุมส่ิง
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ทดลองใหกับแตละแปลงยอย ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก มี 4 ซํ้า ส่ิงทดลอง ไดแก การไมใสยิป
ซ่ัม และใสยิปซ่ัมอัตรา 66.66 และ 133.33 กิโลกรัมตอไร หรือเทากับ 0, 12 และ 24 กิโลกรัมของกํามะถันตอไร    
(กก.S/ไร) ตามลําดับ ใสปุย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในอัตรา 21 กก. ไนโตรเจน (N) ตอไร 20 กก. 
P2O5 ตอไร และ 20 กก. K2O ตอไร ตามลําดับ สุมเก็บตัวอยางหญาแพงโกลาทุก 2 สัปดาห โดยใชกรอบสุมขนาด 
0.4 x 0.4 ม. จํานวน 5 ครั้งตอแปลงยอย หลังจากบันทึกน้ําหนักสดของหญาในแตละกรอบสุมแลว นําตัวอยางหญา
สดในแตละแปลงยอยมารวมกันแลวสุมยอยใหไดตัวอยางประมาณ 1 กก. สําหรับใชวิเคราะหทางเคมีตอไป  

การวิเคราะหทางเคมี นําตัวอยางหญามาอบที่อุณหภูมิ 65๐C จนมีน้ําหนักคงที่ จากนั้นบดผานตะแกรงขนาด 1 
มิลลิเมตร นําทุกตัวอยางมาหาคาวัตถุแหง สวนตัวอยางหญาอายุ 6 สัปดาห นํามาวิเคราะหหาคาโปรตีน ตามวิธีของ 
AOAC (2000) และหาคาเยื่อใย (neutral detergent fiber, NDF และ acid detergent fiber, ADF) ตามวิธีของ Van 
Soest et al. (1991) หาคากํามะถันโดยวิธีของ Van Lagen (1996) 

การวิเคราะหทางสถิติ วิเคราะหแนวโนมการใหผลผลิตเมื่อมีการใสยิปซ่ัมเพิ่มขึ้นในแตละอายุ โดยใช polynomial 
orthogonal ในสวนการศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตในแตละระดับการใสยิปซ่ัม โดยใชอายุ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห 
เปนส่ิงทดลอง วิเคราะหโดยใช polynomial orthogonal ขอมูลผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของหญาอายุ 6 
สัปดาห นํามาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT การ
วิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS, 1998)   
 
ผลและวจิารณ 

ผลผลิตน้ําหนักแหงของหญาแพงโกลา ผลของการใสยิปซ่ัมตอผลผลิตของหญาที่อายุตางๆ และการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นภายในอัตราการใสยิปซ่ัมเดียวกัน แสดงในตารางที่ 1 สําหรับการตอบสนองตอระดับ
การใสยิปซ่ัม พบวา ในสัปดาหที่ 2, 4 และ 6 หญามีการตอบสนองแบบ quadratic สวนสัปดาหที่ 8 มีการตอบสนอง
แบบ linear ผลการทดลองชี้ใหเห็นวา หากเลือกหญาอายุ 6 สัปดาห มาใชประโยชน การใสยิปซ่ัมอัตรา 12 กก.S/ไร 
มีผลทําใหหญาใหผลผลิตวัตถุแหงสูงกวาการไมใสและการใสยิปซ่ัมอัตรา 24 กก.S/ไร การใสปุยกํามะถันในระดับที่
เหมาะสมมีผลทําใหพืชอาหารสัตวมีการเจริญเติบโตไดดีขึ้นและมีผลผลิตมากขึ้น (Arthington et al., 2002) ในขณะ
ที่ มุกดา (2544) รายงานวา การเพิ่มขึ้นของปุยมีผลทําใหการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง หากเพิ่ม
ปริมาณปุยตอไปอีกก็จะทําใหการเจริญเติบโตลดลงและทําใหสมดุลของธาตุอาหารพืชในดินเสียไปดวย สําหรับการ
เพิ่มผลผลิตวัตถุแหงเมื่อหญาอายุเพิ่มขึ้น พบวา แปลงที่ไมไดใสยิปซ่ัมมีการเพิ่มผลผลิตแบบ quadratic โดยจะมี
อัตราการเพิ่มน้ําหนักวัตถุแหงสูงมากในชวงสัปดาหที่ 2 ถึง 6 แตอัตราดังกลาวจะลดลงในสัปดาหที่ 8 เนื่องจาก
กํามะถันที่อยูในดินมีปริมาณไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต ทําใหอัตราการเพิ่มน้ําหนักวัตถุแหงของหญาลดลง
สําหรับแปลงที่ใสยิปซ่ัมอัตรา 12 กก.S/ไร หญามีการตอบสนองแบบ linear โดยหญาจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบ
สมํ่าเสมอตลอดระยะการทดลอง เพราะปริมาณกํามะถันระดับดังกลาวอยูในปริมาณที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของพืช (Havlin et al., 2005) สวนแปลงที่ใสยิปซ่ัมอัตรา 24 กก.S/ไร หญามีการตอบสนองแบบ cubic โดยในชวง
แรก หญาจะมีอัตราการเพิ่มผลผลิตวัตถุแหงสูง แตจะลดลงในสัปดาหที่ 6 และเพิ่มสูงมากอีกครั้งในชวงสัปดาหที่ 6 
ถึง 8 ซ่ึงอาจจะเนื่องจากในชวงหลังจากสัปดาหที่ 6 (ชวงอายุหญาที่แนะนําใหตัดเพื่อเปนอาหารสัตว) หญามีการ
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แตกแขนงเพิ่มมากขึ้นซึ่งแขนงที่แตกใหมจะสามารถตองสนองตอกํามะถันไดดีทําใหอัตราการเพิ่มผลผลิตวัตถุแหง
เพิ่มสูงขึ้น  มุกดา (2544) รายงานวา พืชที่มีอายุนอยหรือระยะเริ่มงอกสามารถตอบสนองตอปุยไดดี 

ผลผลิตโปรตีนและองคประกอบทางเคมีของหญา ผลของอัตรายิปซ่ัมตอผลผลิตวัตถุแหง ผลผลิตโปรตีน และ
องคประกอบทางเคมีของหญาแพงโกลาอายุ 6 สัปดาห แสดงในตารางที่ 2 การทดลองนี้เลือกใชหญาแพงโกลาอายุ 6 
สัปดาห เปนตัวแทนทั้งนี้จากคําแนะนําของกรมปศุสัตว (2549) ผลการทดลอง พบวาการใสยิปซ่ัมอัตรา 12 กก.S/ไร 
มีผลทําใหไดผลผลิตวัตถุแหงและผลผลิตโปรตีนของหญาสูงสุด (p<0.05) แตการใสยิปซ่ัมไมมีผลทําใหเปอรเซ็นต
โปรตีนของหญาแตกตางกัน และอยูในระดับที่คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบรายงานผลการทดลองของ Isuwan et al. 
(2007) ที่ใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟตเปนแหลงของกํามะถัน ซ่ึงพบวา หญาอายุ 6 สัปดาห มีโปรตีนสูงถึง 10.25 
เปอรเซ็นต อาจกลาวไดวา เปอรเซ็นตโปรตีนในหญาแพงโกลาจากการศึกษาในทุกส่ิงทดลองมีคาต่ํากวาการ
ศึกษาวิจัยอื่นๆ ซ่ึงโดยทั่วไปมีคาประมาณ 7-11 เปอรเซ็นต ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใสยิปซัมซ่ึงมีธาตุแคลเซียมเปน
องคประกอบพรอมกับการใสปุยรองพื้น (N-P-K) ทําใหมีการสูญเสียปุยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH3) ซ่ึงธาตุ
ไนโตรเจนเปนสวนประกอบที่สําคัญของโปรตีน (มุกดา, 2544) เมื่อดินสูญเสียไนโตรเจนไปทําใหเปอรเซ็นตโปรตีนใน
หญาแพงโกลาจากการศึกษามีปริมาณนอยกวาการศึกษาอื่นๆ สวนองคประกอบทางเคมีอื่นๆ ไดแก โปรตีน NDF, 
ADF และ กํามะถัน กลับพบวา การใสหรือไมใสยิปซ่ัมไมทําใหหญามีคาดังกลาวแตกตางกัน (p>0.05)  
 
สรุปผลการทดลอง 

 การใสยิปซ่ัมอัตรา 66.66 กก./ไร หรือเทากับอัตรา 12 กก.S/ไร เปนอัตราที่มีผลทําใหหญาแพงโกลามีการ
ตอบสนองทั้งในดานการใหผลผลิตน้ําหนักแหงและผลผลิตโปรตีนสูงที่สุด อยางไรก็ตาม หากพิจารณาองคประกอบ
ทางเคมีที่มีผลตอคุณภาพดานอาหารสัตวแลว กลับพบวา การใสยิปซ่ัมไมมีผลตอลักษณะดังกลาวแตอยางใด 
 
คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัย ขอขอบคุณ เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี นายณัฐพล ทองเพชร และ    
นายพงษศักดิ์ คุมบุงคลา นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความ
ชวยเหลือในการทําวิจัยเรื่องดังกลาว 
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ตารางที่ 1  การตอบสนองตอการใสยิปซ่ัมและอายุในการเพิ่มผลผลิตวัตถุแหงของหญาแพงโกลา 
 

ยิปซ่ัม (กก S/ไร) ผลผลิตวัตถุแหง (กก/ไร) ที่อายุ (สัปดาห) SEM1  Contrast* (p-value) 
 2 4 6 8   linear quadratic cubic 

0 211.65 536.94 818.72 1064.14 11.05  0.0001 0.0036 0.8874 
12 315.65 660.07 1095.20 1371.33 44.35  0.0001 0.4563 0.2320 
24 287.93 605.07 866.91 1505.44 34.50  0.0001 0.0006 0.0161 

SEM2 8.77 23.84 22.32 41.48      
Contrast# (p-value) 
linear 0.0008 0.0898 0.1776 0.0003      
quadratic 0.0009 0.0225 0.0001 0.1394      
SEM1 = Standard error of the mean จากผลของระดับการใสยิปซ่ัม, SEM2 = Standard error of the mean จากผลของอายุหญา, # = 
การตอบสนองตออัตราการใสยิปซ่ัมในแตละชวงอายุของหญาแพงโกลา * = การตอบสนองของการใหผลผลิตวัตถุแหงตออายุที่เพิ่มขึ้น
ในแตละอัตราการใสยิปซ่ัมของหญาแพงโกลา  
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ตารางที่ 2 ผลของระดับการใสยิปซ่ัมตอผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของหญาแพงโกลาอายุ 6 สัปดาห 
 
ยิปซ่ัม (กก S/ไร) ผลผลิตวัตถุแหง ผลผลิตโปรตีน  DM  CP NDF ADF S 

 (กิโลกรัมตอไร)  (%)  (%DM) 
0 818.72b 42.05b  26.60  5.13 63.89 32.30 0.12 

12 1095.20a 52.79a  27.91  4.83 64.26 31.29 0.12 
24 866.91b 44.99b  26.88  5.19 63.25 31.36 0.16 

SEM1 22.32 1.81  0.92  0.24 0.31 0.64 0.01 
Contrast (p-value)         
     linear 0.1776 0.2966  0.8366  0.8702 0.1928 0.3444 0.0674 
     quadratic <0.0001 0.0059  0.3398  0.2999 0.1181 0.5172 0.2457 
1SEM = standard error of the mean, a b  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันในแถวตั้งเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) 
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แผนวัสดุโพลีเอทธลิีนความหนาแนนสูงผสมขุยมะพราว 
Coconut coir powder-high density polyethylene composite material board  
 
ประชุม คําพุฒ1  และเอกรัตน รวยรวย2 

Prachoom Khamput1  and Ekarut Ruayruay2 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติวัสดุผสมจากโพลีเอทธิลีนความหนาแนนสูงกับขุยมะพราว
โดยมีสวนผสมของโพลีเอทธิลีนความหนาแนนสูงตอขุยมะพราว เทากับ 100: 0, 80: 20, 70: 30 และ 60: 40 ทําการ
บดยอยโพลีเอทธิลีนความหนาแนนสูงและขุยมะพราวแลวรอนผานตะแกรงมาตรฐาน แลวนํามาผสมดวยเครื่องผสม
แบบสองลูกกลิ้ง ทําการอัดขึ้นรูปแผนวัสดุผสมขนาด 30 × 30 × 0.50 เซนติเมตร โดยวิธีการอัดรอน และทดสอบ
สมบัติทางกลของแผนวัสดุผสมตามมาตรฐาน ASTM จากผลการทดสอบพบวาวัสดุผสมที่มีปริมาณของโพลีเอทธิลีน 
ความหนาแนนสูงที่เพิ่มขึ้นทําใหวัสดุผสมมีกําลังในการรับแรงดึงและแรงกระแทกเพิ่มขึ้น สวนการที่ผสมขุยมะพราว
ในปริมาณมากขึ้นทําใหคากําลังรับแรงดัดและคาความแข็งที่ผิวสูงขึ้น ผลการวิจัยนี้มีแนวโนมที่จะนําไปพัฒนาเปน
แผนวัสดุตกแตงผนังอาคารไดดีเนื่องจากมีสีสันใกลเคียงกับสีไมธรรมชาติ 
คําสําคัญ : ขุยมะพราว, โพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง, แผนวัสดุผสม 

Abstract 

This paper aims to study the properties of the composite material from high density polyethylene 
(HDPE) and coconut coir powder. The ratios of HDPE to coir powder are 100:0, 80:20, 70:30 and 
60:40. HDPE and coconut coir powder are ground into small pieces and sieved under the standard 
sieves. Subsequently, the HDPE and coconut coir powder are mixed in a two rolls mill and formed to 30 
× 30 × 0.50 cm. plate by hot press. The mechanical properties of the plates are tested in accordance 
with ASTM standard. Test results reveal that high content of HDPE results in increasing tensile and 
impact strengths, whereas an increase of coconut coir powder leads to increase in bending strength 
and surface hardness. With these results, the composite plate of HDPE and coconut coir powder can 
be developed into furnishing panels because its color and texture resemble to the natural one. 
Keywords : Coconut coir powder, High density polyethylene, Composite material board 
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คํานํา 

 มะพราวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย จากขอมูลป 2542 พบวามะพราวนิยมปลูกกัน
มากในภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออก พื้นที่ปลูก 2,163,439 ไร ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 1,947,963.59 ตัน คิด
เปนมูลคากวา 2,700 ลานบาท โดยผลผลิตที่ไดจะมีสวนที่เปนเสนใยและขุยสีน้ําตาลประกอบกันเปนเปลือกอยูมาก 
สวนใหญนิยมนําสวนของเสนใยไปประดิษฐของใชได เชน ขนแปรง เชือก เฟอรนิเจอร เปนตน แตสวนของขุยมะพราว  
นั้นมีราคาถูกมาก และไมนิยมนําไปประดิษฐของใชตาง ๆ นอกจากการนําไปใชเปนวัสดุปลูก ประกอบกับตลอด
ระยะเวลา 30 ปที่ผานมาประเทศไทยมีการสูญเสียพื้นที่ปาไมมาก จนไดมีพระราชกําหนด ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2531 ประกาศยกเลิกสัมปทานปาไม (ปาบก) อยางไรก็ตามความตองการใชไมของประชากรก็ไมไดลดลง ดวยเหตุนี้
จึงไดมีนักวิจัยจํานวนมากไดศึกษาวัสดุทดแทนไมจากเศษวัสดุผสมกับพลาสติกเพื่อใหมีสมบัติและลักษณะใกลเคียง
กับไมธรรมชาติ (ธนดล, 2545; พิชญ, ฉัตรชัย และคณะ, 2546; ศราวุธ, 2548; อโณทัย, ประชุม และบุญชัย, 2548; 
Karen and Costas, 2002; Magnus and Kristiina, 2005) ดังนั้นขุยมะพราวที่มีลักษณะเปนผงละเอียด (รูปที่ 1) 
คลายกับผงขี้เล่ือยจึงมีความเปนไปไดที่จะนํามาใชผสมกับพลาสติกสําหรับทําเปนแผนไมเทียมเพื่อใชในงานตกแตง
อาคารได  
 
อุปกรณและวิธีการ 

1. วัสดุและอุปกรณ 
 1.1 พลาสติกโพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) บดเปนชิ้นเล็ก ๆ รอนผานตะแกรงเบอร 18 
 1.2 ขุยมะพราวจากจังหวัดชลบุรี โดยองคประกอบในขุยมะพราวแสดงในตารางที่ 1 
 1.3 ตะแกรงรอนแยกขนาดวัสดุ ตามมาตรฐาน ASTM C136-96a (2001) 
 1.4 เครื่องบดพลาสติก (Granulator)   

1.5 เครื่องผสมแบบสองลูกกล้ิง (Two Rolls Mill) 
 1.6 เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression Molding)  

1.7 เครื่องกัดชิ้นงาน (Milling Machine) 
 1.8 เครื่องทดสอบหาคาการทนตอแรงดึง  

1.9 เครื่องทดสอบหาคาการตานทานการโกงงอ 
 1.10 เครื่องบากชิ้นงานสําหรับเครื่องทดสอบการทนตอแรงกระแทก 
 1.11 เครื่องทดสอบหาคาการทนตอแรงกระแทกโดยวิธีไอซอด (Izod) 

2. วิธีการดําเนินงาน 
 2.1 กําหนดอัตราสวนผสมโพลิเอทธิลีนตอขุยมะพราว (HDPE:CP) เทากับ 80:20, 70:30, 60:40 และ 
100:0 โดยแตละอัตราสวนแบงตามขนาดของขุยมะพราวที่ผานตะแกรงเบอรตาง ๆ ไดอีกอัตราสวนละ 4 ขนาด คือ 
เบอร 40, เบอร 50, เบอร 60 และ เบอร 100 รวมเปนอัตราสวนผสมทั้งหมด 13 อัตราสวน 
 2.2 บดขุยมะพราว และนําไปรอนคางตะแกรงเบอร 40, 50, 60 และ 100 
 2.3 อบขุยมะพราวที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ช่ัวโมง 
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 2.4 นําสวนผสมที่กําหนดมาทําการผสมดวยเครื่องผสมแบบสองลูกกล้ิง โดยใชความรอนที่ 170-190 องศา
เซลเซียส เปนเวลาประมาณ 15 นาที 
 2.5 ขึ้นรูปโดยใชเครื่องอัดแผนเรียบดวยวิธีการอัดรอนที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส และหลอเย็นที่
อุณหภูมิหอง รวมเวลาประมาณ 10 นาที จะไดแผนวัสดุผสมที่มีลักษณะดังรูปที่ 2  
 2.6 ทดสอบการตานทานแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D638 (1990) 

2.7 ทดสอบการตานทานแรงกระแทกโดยวิธีไอซอดตามมาตรฐาน ASTM D256 (1990) 
2.8 ทดสอบการตานทานการโกงงอตามมาตรฐาน ASTM D790 (1990) 
2.9 ทดสอบความแข็งที่ผิวตามมาตรฐาน ASTM D785-98 (1990) 

 
ผลและวจิารณ 

 จากการทดสอบสมบัติทางกลของแผนวัสดุผสมจากโพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูงกับขุยมะพราว ไดผลการ
ทดสอบสมบัติตาง ๆ ดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 พบวาการตานทานแรงดึงและแรงกระแทกของแผนวัสดุมีคาสูงสุดเมื่อยัง
ไมไดผสมขุยมะพราว และมีแนวโนมลดต่ําลงเมื่อเพิ่มสวนผสมของขุยมะพราวในปริมาณที่มากขึ้น โดยมีคาใกลเคียง
กันในทุกขนาดของขุยมะพราว ที่เปนเชนนี้เพราะวาสมบัติเดนของโพลีเอทธีลีนซึ่งเปนพลาสติกชนิดหนึ่ง คือความ
เหนียวและความสามารถในการรับแรงดึงที่ดี ซ่ึงเมื่อผสมขุยมะพราวซึ่งเปนวัสดุที่แข็งกวาพลาสติกลงไป จึงทําใหเนื้อ
วัสดุผสมมีความแข็งมากขึ้น สงผลใหการตานทานแรงดึงลดลงดังกลาว ดานการตานทานแรงดัดนั้นการผสมขุย
มะพราวทําใหแผนวัสดุสามารถตานทานแรงดัดไดสูงขึ้นกวาการที่ไมผสมขุยมะพราวเล็กนอย แตการทดสอบการ
ตานทานแรงดัดนั้นมีลักษณะของทั้งแรงดึงและแรงอัดประกอบกัน จึงยังไมสงผลอยางเดนชัดนัก และคาการตานทาน
แรงดัดที่ไดจากการทดสอบมีคาใกลเคียงกันในทุกอัตราสวนผสม ซ่ึงหากพิจารณาจากผลที่ไดนั้นสังเกตไดวาการ
ผสมขุยมะพราวในปริมาณที่นอยทําใหไดความตานทานแรงดัดที่ดีกวาการผสมขุยมะพราวในปริมาณที่มากอยู
เล็กนอย ก็เนื่องจากผลของสมบัติการรับแรงดึงที่ดีของพลาสติกเปนสวนชวยใหการตานทานแรงดัดสูงกวานั่นเอง  
สวนคาความแข็งที่ผิวของแผนวัสดุนั้นมีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อผสมขุยมะพราวมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลตรงกันขามกับการ
ตานทานแรงกระแทกที่ต่ําลง โดยที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากสมบัติเดนของทั้งโพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูงและขุย
มะพราวเปนหลัก และจากการที่ผสมขุยมะพราวกับโพลิเอทธิลีนยังไมไดเปนเนื้อเดียวกันอยางสม่ําเสมอจึงทําใหผล
การทดสอบในสวนผลกระทบของขนาดขุยมะพราวที่ไดยังมีความคลาดเคลื่อนอยูบางพอสมควร 
 
สรุป 

 แผนวัสดุผสมโพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูงกับขุยมะพราวมีคาสมบัติทางกลที่เปล่ียนไปตามอัตราสวนของ
โพลิเอทธิลีนความหนาแนนสูงกับขุยมะพราว โดยปริมาณโพลิเอทธิลีนที่มากจะทําใหคาการตานทานแรงดึงและการ
ตานทานแรงกระแทกมีคาสูง และเมื่อผสมขุยมะพราวลงไปจะทําใหคาดังกลาวลดลง แตการตานทานแรงดัดและ
ความแข็งที่ผิวของวัสดุจะเพิ่มมากขึ้น สวนผลกระทบของขนาดขุยมะพราวนั้นยังไมสามารถสรุปไดเนื่องจาก
กระบวนการควบคุมการขึ้นรูปแผนวัสดุผสมนั้นทําไดคอนขางยาก และจากผลิตภัณฑแผนวัสดุผสมโพลิเอทธิลีน 
ความหนาแนนสูงกับขุยมะพราวที่ไดนี้ สามารถนําไปพัฒนาใชเปนวัสดุทดแทนไมธรรมชาติไดตอไป 
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ตารางที่ 1 องคประกอบของขุยมะพราวจากจังหวัดชลบุรี ทดสอบโดยเทคนิค XRF 

ธาตุ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

ธาตุ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

ธาตุ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

ธาตุ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

ธาตุ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

Na2O 
MgO 
Al2O3 
SiO2 
CaO 

6.20 
2.55 
1.07 
10.1 
3.17 

TiO2 
Cr2O3 
MnO 
Fe2O3 
CuO 

0.0466 
0.0256 
0.0209 
0.832 
0.200 

Y2O3 
ZrO2 
Pd 

ThO2 
ZnO 

0.0194 
0.00097 
0.0236 
0.0545 
0.0142  

P2O5 
SO3 
Cl 

K2O 
Br  

1.27 
0.931 
9.49 
20.6 

0.0269 

Rb2O 
SrO 

Compton 
Rayleigh 

Sum 

0.0735 
0.0158 

0.78 
1.09 

56.57 
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของขุยมะพราวที่คางตะแกรงเบอร 50 (ถายดวยกลองดิจิตอล) 
 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะของแผนวัสดุผสมโพลิเอทธิลีน-ขุยมะพราว (ถายดวยกลองดิจิตอล) 
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รูปที่ 3 การตานทานแรงดึงของแผนวัสดุผสม 
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รูปที่ 4 การตานทานแรงกระแทกของแผนวัสดุผสม 
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รูปที่ 5 การตานทานแรงดัดของแผนวัสดุผสม 
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รูปที่ 6 ความแข็งที่ผิวของแผนวัสดุผสม 
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การหาประสิทธิภาพการเติมอากาศแบบหัวฟูที่ทํามาจากเซรามิก 
Efficiency determination of ceramic air diffuser  

 
นันทนากร จริยานุกูล1 สุชาติ เหลืองประเสริฐ1 พงศศักดิ์ หนูพันธ2  และศิริพร ลาภเกียรติถาวร3     
Nantanakorn Jariyanukul1, Suchat Leungprasert1, Pongsak Noophan2 and Siriporn Larpkiattaworn3 
 
บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อนําหัวฟูเติมอากาศที่ทําจากเซรามิกไปใชในการเติมอากาศในระบบบําบัดน้ําเสีย  
หัวฟูที่ใชในการทดสอบมีรูพรุนขนาด 0.8312, 1.345, 1.515, 1.644, และ 2.105 ไมโครเมตร เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเติมออกซิเจนในน้ําที่ปราศจากออกซิเจนซึ่งสามารถทําไดโดยการเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟต
ในน้ําที่ตองการทดสอบ จากนั้นเติมอากาศและวัดคาการละลายของออกซิเจนในน้ําที่เวลาตางๆ เพื่อใชหาคา
สัมประสิทธิ์การถายเทออกซิเจนที่สภาวะมาตรฐาน (KLa20) และคาประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจนที่สภาวะ
มาตรฐาน (SOTE) จากการวิจัยพบวา หัวฟูที่มีรูพรุนขนาด 1.345 ไมโครเมตร ใหคา SOTE สูงสุด คือ 4.59% เมื่อนํา
หัวฟูดังกลาวมาทดสอบในน้ําเสียที่มีคา COD ในชวง 32-640 มก./ล. พบวาคา SOTE มีคาต่ํากวาคา SOTE ของ
น้ําประปาอยางมีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ : สัมประสิทธิการถายเทออกซิเจนที่สภาวะมาตรฐาน, ประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจนที่สภาวะ
มาตรฐาน 
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Abstract 
The research goal is to use a ceramic diffuser as an air diffuser in wastewater treatment systems. 

In this work, the air diffuser made from ceramic with sizing of 0.8312, 1.345, 1.515, 1.644, and 2.105 µm 
were investigated.  A measurement of oxygen transfer capacity was performed by applying air diffuser to 
tap water in which dissolved oxygen (DO) was equal to zero by adding a sodium sulfite solution and then 
aerated oxygen through tap water. The DO concentrations were analyzed at different time.  The Oxygen 
Mass Transfer Coefficient at 20°C (KLa20) and Standard Oxygen Transfer Efficiency (SOTE) were 
calculated.  The best SOTE of the ceramic diffuser with sizing of 1.345 µm was found at 4.59 %.  The 
SOTE value for a raw wastewater was significantly less than 4.59% and it was found that the SOTE was 
related to the variation of COD concentration form 32 to 640 mg/l.  
Keywords : Overall oxygen transfer efficiency, Standard oxygen transfer efficiency 
 
คํานํา 

ระบบบําบัดน้ําเสียในปจจุบันมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่นิยมใชคือ การเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศที่นิยมใช  
เชน เครื่องเติมอากาศแบบฟู เครื่องเติมอากาศผิวน้ํา เปนตน ปจจัยที่ทําใหเกิดการประหยัดพลังงานและได
ประสิทธิภาพสูงสุด คือ เครื่องเติมอากาศมีอัตราการถายเทออกซิเจนสูง และมีการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําเพื่อใหการ
เติมอากาศเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอในบอเติมอากาศ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพการเติมอากาศแบบหัวฟูที่
ทํามาจากเซรามิกโดยการทดลองไดใชทั้งน้ําประปาและน้ําเสียจริง ใชวิธีการหาประสิทธิภาพการเติมอากาศในรูป
ของสัมประสิทธิ์การถายเทออกซิเจน (KLa) ปจจัยที่นํามาใชหาคาอัตราการถายเทออกซิเจนของงานวิจัยนี้ คือ ขนาดรู
พรุน (Pore size) ขอดีของเซรามิกเมื่อเปรียบเทียบกับตัวกลางชนิดอื่น คือ มีประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจนสูง
เนื่องจากมีฟองอากาศขนาดเล็กทําใหเกิดการกวนผสมที่สมบูรณ เปนวัสดุที่ทนตอสารเคมีไดหลายชนิด มีอายุการใช
งานนาน ขนาดของรูพรุนไมเปล่ียนเมื่อใชเปนเวลานาน และเกิดแรงดันสูญเสียในระบบต่ํา  
 
อุปกรณและวิธีการ  

อุปกรณการทดลองในระดับหองปฏิบัติการ ประกอบดวย  หัวเติมอากาศแบบฟูขนาดรูพรุน 0.8312, 1.345, 
1.515, 1.644   และ  2.105  ไมโครเมตร   ถังทดสอบขนาด   130  ลิตร, ปมลม,  DO Meter โดยการทดลองหา
ประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศใชวิธีการดูดซับ  คือ การกําจัดออกซิเจนที่ละลายในน้ําจนคาออกซิเจนละลายเขา
ใกลศูนย โดยการเติมน้ํายาโซเดียมซัลไฟทในถังทดสอบ (APHA, 1980) จากนั้นเติมอากาศผานหัวฟูดวยอัตราคงที่ 
4.9   ลิตรตอนาที  แลววัดคาความเขมขนของออกซิเจนในน้ําที่เวลาตางๆ  ที่ระดับความลึก   0.25  และ   0.50  ม. เพื่อ
นําไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทออกซิเจนที่สภาวะมาตรฐาน  (KLa20) อัตราการถายเทออกซิเจนที่สภาวะ
มาตรฐาน (SOTR) และประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจนที่สภาวะมาตรฐาน (SOTE)  
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ผลและวจิารณ  

 เมื่อใชหัวฟูเติมอากาศที่ทํามาจากเซรามิกขนาดรูพรุนตางๆ ทดสอบในน้ําประปา ผลการทดสอบแสดงดัง 
รูปที่ 1 รูปที่ 2  และรูปที่ 3 จากรูปที่ 1 พบวา รูพรุนที่ใหคา KLa20, SOTR และ SOTE สูงสุด คือ รูพรุนขนาด 1.345 
ไมโครเมตร รองลงมาคือ รูพรุนขนาด 1.515, 1.644 และ 2.105 ไมโครเมตร และรูพรุนขนาด 0.8312 ไมโครเมตร ให
คาต่ําที่สุด จากรูปที่ 2 แสดงใหเห็นวา คา SOTE ของรูพรุนขนาดตางๆ ที่ระดับน้ํา 0.25 และ 0.50 ม. มีคาใกลเคียง
กัน เนื่องจากระดับความสูงของน้ําตามการทดลองหางกันไมมากนัก  จากรูปที่ 3 เมื่อใชหัวฟูรูพรุนขนาด 1.345 
ไมโครเมตร พบวา คา KLa20, SOTR และ SOTE ของหัวฟู 2 หัวมีคาสูงกวา 1 หัว ประมาณ 50 % คา SOTE ของหัวฟู
ที่มีความพรุน 1.345 และ 1.644 ไมโครเมตร จํานวน 1 หัว มีคาสอดคลองกับผลการทดลองของ Kenneth I และคณะ 
ซ่ึงหัวฟูที่ใชในการทดสอบเปนหัวฟูที่ทํามาจากเซรามิกเชนกันมีรูพรุนขนาด 40 และ 140 ไมโครเมตร คือ อยูในชวง  
4-5% เหมือนกัน แสดงใหเห็นวาขนาดรูพรุนไมมีผลตอคา SOTE  แตเมื่อใชหัวฟู 2 หัวซึ่งมีคาความหนาแนนของหัวฟู
(อัตราสวนระหวางพื้นที่ผิวของหัวฟูตอพื้นที่กนถัง)ของผูทดสอบและของKenneth I และคณะ เทากับ 1.76% และ 
4.4% ตามลําดับ หัวฟูของผูทดสอบจะมีคา SOTE สูงกวาหัวฟูของ Kenneth I และคณะประมาณ  51 % ทั้งที่ความ
หนาแนนของหัวฟูของผูทดสอบมีคานอยกวา 

 เมื่อนําหัวฟูที่มีขนาดรูพรุน 1.345 ไมโครเมตรซึ่งใหคา SOTE สูงสุดในน้ําประปามาทดสอบในน้ําเสียตางๆ 
คือ น้ําคลอง น้ําคลองผสมน้ําตาล 250 มก./ล และน้ําคลองผสมน้ําตาล 500 มก./ล มีคา COD  เทากับ 32, 288 และ 
640 มก./ล ตามลําดับ พบวา คา SOTE เทากับ 4.02, 3.45 และ 2.83% ตามลําดับ เมื่อนําคา SOTE ที่ไดจากน้ําเสีย
เทียบกับน้ําประปา ผลที่ไดแสดงดังรูปที่ 4 จากกราฟจะเห็นไดวา คา SOTE ที่สภาวะการใชงานจริงจะต่ํากวาคาที่
สภาวะมาตรฐาน เนื่องจากอุณหภูมิของน้ําทิ้งสูงกวา 20 ๐C และตองรักษาความเขมขนของออกซิเจนในน้ําทิ้งใหมีคา
ต่ําสุด 1 - 2 มก./ล (เสริมพล และไชยยุทธ, 2518; กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 
 
สรุป 

 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศขึ้นอยูกับรูปแบบของเครื่องเติมอากาศ จะ
แสดงในเทอมของประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจน (%) หรืออัตราการถายเทออกซิเจน (มวลออกซิเจนตอเวลา) 
(อนุรักษและสุริยันต, 2547) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเติมอากาศของหัวฟูที่ทํามาจากเซรามิกที่มีรูพรุนขนาด
ตางๆ กัน ในน้ําประปาที่ระดับน้ํา 0.25 และ 0.50 ม. อุณหภูมิในชวง 28 – 33.5 องศาเซลเซียส อัตราการเติมอากาศ 
4.9 ลิตร/นาที แตเนื่องจากขนาดรูพรุนมีคาใกลเคียงกันมากเปรียบเสมือนเปนหัวฟูขนาดรูพรุนเดียวกัน ทําใหคา
ประสิทธิภาพการถายเทออกซิเจนที่สภาวะมาตรฐาน (SOTE) เฉล่ียที่สภาวะมาตรฐาน 20 องศาเซลเซียส ของหัวฟู 1 
หัว เทากับ 4.01 % ซ่ึงมีคาอยูในชวงเดียวกับรูพรุนขนาด 40 และ 140 ไมโครเมตร แสดงใหเห็นวาขนาดรูพรุนไมมีผล
ตอคา SOTE เมื่อจํานวนหัวฟูมากขึ้นพบวาจะทําใหคา SOTE สูงขึ้น และรูพรุนขนาดเล็กจะใหคาสูงกวารูพรุนขนาด
ใหญ และเมื่อนําหัวฟูดังกลาวมาทดสอบหาคา SOTE ในน้ําเสีย พบวาคาที่ไดมีคาต่ํากวาน้ําประปา และคา SOTE 
จะมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงคาความสกปรก (COD) ในน้ําเสีย 
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การศึกษากระบวนการฉีดเปาแบบดึงยดืดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตและการทดลอง 
Finite Element Modelling and Experimental study of Injection Stretch Blow Moulding 
Process 
 
นิรภัฎ หวยเรไร1  และอริสรา ชัยกิตติรัตนา1 
Nirapat Huyrari1  and Arisara Chaikittiratana1 
 
บทคัดยอ 

ขวดพลาสติกที่ใชเปนภาชนะสําหรับบรรจุเครื่องดื่มสวนใหญจะทํามาจาก Poly (ethylene  
terephalate)PET เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีของ PET คือใส, เบา, มีความแข็งแรงทนตอแรงกระแทกสูง  เหมาะสําหรับ
บรรจุเครื่องดื่ม ขวดเหลานี้จะถูกผลิตโดยกระบวนการฉีดเปาแบบดึงยืดซึ่งมีสองขั้นตอนคือ การฉีดเพื่อผลิตชิ้นงาน
เริ่มตน  (Preform) และการใหความรอน  ดึงยืดและเปาแรงดันเขาไปในชิ้นงานเริ่มตน เพื่อใหเกิดการยืดจนเต็ม
แมพิมพ  การหาสภาวะของการผลิตสวนใหญจะใชวิธีการลองผิดลองถูกซึ่งจะทําใหส้ินเปลืองเวลาและคาใชจาย การ
จําลองกระบวนการผลิตดวยคอมพิวเตอร จึงเปนทางเลือกในการชวยลดจํานวนการลองผิดลองถูกลงและประหยัด
คาใชจาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ABAQUS ในการจําลองกระบวนการฉีดเปา
แบบดึงยืดโดยใชแบบจําลองไฮเปอรอิลาสติคและทําการทดลองเปาขวดแบบดึงยืดกับ บริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม 
จํากัด เพื่อยืนยันความถูกตองของแบบจําลองในการทํานายการกระจายความหนาของขวดที่ไดจากการเปาแบบดึง
ยืดจรงิ 
คําสําคัญ : ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต, พีอีที, กระบวนการฉีดเปาแบบดึงยืด, ไฮเปอรอิลาสติค 
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Abstract 
 Nowadays,  PET bottles have been increasingly used as  soft  drink containers. They are usually 
manufactured by an injection stretch-blow moulding process. In this process two stages are involved. 
Firstly performs are produced by injection moulding and kept ready for the next process. Secondly the 
performs are subjected to heat, then being stretched and blown to fill up to mould. The process 
parameters are determined from trial and error this can be expensive in time and cost.    In this study the 
simulations of the injection stretch-blow moulding process have been developed for the manufacture of 
poly (ethylene terephthalate) bottles using the finite element package ABAQUS. and the experimental 
data was used form MAHATANEE INDUSTRY CO., LTD for verifying the prediction of the wall thickness 
distribution of the blown bottle obtained from FE simulations.  
Keywords :  Finite  Element  Method,  PET, Injection stretch blow moulding process, Hyperelasticity 
 
บทนํา 

พีอีที ( Polyethyleane  Terephthalate , PET ) เปนวัสดุที่มีความสําคัญอยางหนึ่งในงานทางดานวิศวกรรม 
โพลิเมอรเนื่องมาจากเปนวัสดุที่ดีเยี่ยม สามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวางรวมไปถึงการนําไปทําภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่มโดยพีอีทีมีคุณสมบัติเดนคือทนตอแรงดึงและแรงกระแทก ไมเกิดการกัดกรอนเนื่องจากสารเคมี ทนความ
รอนได  ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชกับกระบวนการฉีดเปาแบบดึงยืด ( Injection stretch blow moulding , ISBM ) 
โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการฉีดพีอีทีเพื่อขึ้นรูปเปนชิ้นงานเริ่มตน ( Preform ) จากนั้นจะใหความรอนกับช้ินงานเริ่มตน
จนมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิกลาสทรานซิช่ัน ( Tg = 80 oC ) แมพิมพจะเลื่อนเขาประกบและแกนยืด ( Strech rod ) 
จะยืดออกไปตามแนวแกน อากาศที่มีความดันสูงจะถูกปลอยเขาไป เพื่อใหช้ินงานพองตัวเปนรูปทรงตามที่ตองการ 
ขั้นตอนของกระบวนการฉีดเปาแบบดึงยืดแสดงดังรูปที่ 1 

เมื่อมีความตองการขวดรูปแบบใหมๆ ก็ตองมีการหาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับขวดนั้นๆ โดยทั่วไปจะ 
นิยมทําโดยวิธีการลองผิดลองถูกกับประสบการณของผูผลิต  ซ่ึงทําใหส้ินเปลืองเวลาและคาใชจาย  การจําลอง
กระบวนการดวยคอมพิวเตอรจึงเขามามีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดสภาวะการผลิตที่เหมาะสม ซ่ึงจะชวยลด
จํานวนครั้งในการลองผิดลองถูกทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายลงไดมาก 
 
วิธีการทาํวิจยั 
การสรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนต 

ในการสรางแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตโดยใชโปรแกรมอาบาคัสตองกําหนดขอมูลดังตอไปนี้ 
- รูปราง สัณฐาน ( Geometry ) ของชิ้นงานเริ่มตน แมพิมพและแกนยืด  ขวดที่ใชในการจําลองเปนขวด 

ทรงกระบอกกนขวดเปนรูปครึ่งวงกลมมีความจุประมาณ 330 ลูกบาศกเซนติเมตร  และพิจารณาปญหาทั้งหมดเปน
แบบสมมาตรรอบแกน ( axisymmetric problem ) 
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-   พฤติกรรมของวัสดุ  ไดจากการปอนขอมูลทดสอบการดึงในแนวแกนเดียวลงในโปรแกรมอาบาคัส
จากนั้นโปรแกรมจะคํานวณคาพารามิเตอรแบบจําลอง hyperelastic ของ Mooney – Rivlin  โดยกระบวนวิธี least  
square  fitting คาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองที่อุณหภูมิตางๆ แสดงดังตารางที่ 1 

-   เงื่อนไขสัมผัสและสภาวะการผลิต 

คูสัมผัสสําหรับปญหาที่พิจารณาประกอบดวย 2 คูสัมผัสดวยกันคือแกนยืดกับขวดมีการสัมผัสกันแบบ Slip 
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานเปนศูนย  และการสัมผัสของแมพิมพกับขวดเปนแบบ Rough เมื่อสัมผัสแลวจะติดกันเลย 

-   การกําหนดเอลิเมนต 
เนื่องจากเปนปญหาแบบสมมาตรรอบแกน   เอลิเมนตที่ใชจึงเปนแบบแผนบาง ( Shell ) ชนิด SAX 1 

สภาวะของกระบวนการผลิตประกอบไปดวยสองขั้นตอนคือ 1) ชวงยืดและเปา ( Stretch and Pre - Blow ) 
ดวยความดันต่ํา 0 – 8 Bar และ 2) ชวงเปา ( Final – Blow ) ดวยความดันที่สูง 8 – 30 Bar 

การทดลองกระบวนการเปาขวด PET ขนาด 330 ลูกบาศกเซนตเิมตร                                           

การเปาขวด PET ขนาด 330 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อเปรียบเทียบผลการกระจายความหนาจากการจําลอง 
ดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต จะใชเครื่องเปาขวดพลาสติกรุน GP – 1500 ของบริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม  จํากัด  
โดยคาพารามิเตอรที่ใชในการเปาขวดมีดังตารางที่ 2 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ผลที่ไดจากการเปรียบเทียบการกระจายความหนา    ระหวางการจําลองดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับ 
การทดลองเปาจริง พบวาบริเวณกนขวดความหนาจะแตกตางกันอยางชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะรูปรางของ
ช้ินงานเริ่มตนสวนปลายมีลักษณะโคงมน อุณหภูมิจึงต่ํากวาบริเวณลําตัวของชิ้นงานเริ่มตน เนื่องจากไมไดรับความ
รอนจากหลอดไฟอินฟาเรดโดยตรง อีกทั้งการสัมผัสกันระหวางแกนยืดกับช้ินงานเริ่มตนดานใน   ทําใหเกิดการถายเท 
ความรอนอุณหภูมิจะลดลงอยางรวดเร็วการยืดตัวจึงนอยกวาบริเวณอื่นที่มีอุณหภูมิสูงกวา และเนื่องจากแบบจําลอง 
ไมไดพิจารณารวมถึงการถายเทความรอนดวยผลที่ไดจึงแตกตางจากการทดลอง 
 
สรุปผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตของกระบวนการฉีดเปาแบบดึงยืดขวดพีอีที    โดยการใช 
โปรแกรมอะบาคัส อธิบายพฤติกรรมการเสียรูปของชิ้นงานเริ่มตนในระหวางกระบวนการยืดและเปา โดยการสราง
แบบจําลองและพิจารณาวาพฤติกรรมทางกลของพีอีทีระหวางการเสียรูปคลายกับวัสดุประเภทยาง ( Rubber – Like 
Material )ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียดอธิบายไดโดย Hyperelastic   strain energy function ของ 
Mooney–Rivlinและเปรียบเทียบความหนาที่ไดจากการจําลองดวยการทดลองเปาจริงภายใตสภาวะขอบเขตเดียวกัน 

แนวโนมการกระจายความหนาจะไปในทํานองเดียวกันคือ ความหนาจะมากที่สุดที่บริเวณใกลกับคอขวด
และจะลดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงบริเวณลําตัวขวด ในสวนของบริเวณกนขวดพบวาความหนาที่ไดจากผลของ
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แบบจําลองจะนอยที่สุดเทียบกับความหนาทั้งหมดของขวด ซ่ึงจะแตกตางจากผลการทดลองเปาจริงที่มีการกระจาย
ความหนาเพิ่มขึ้นที่บริเวณกนขวดดังแสดงในรูปที่ 2  

อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังขาดเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางแกนยืดชิ้นงานเริ่มตนและแมพิมพ 
ซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญของกระบวนการฉีดเปาแบบดึงยืดซึ่งจะมีผลตอการทํานายการกระจายความหนาของขวดดังนั้น 
ในอนาคตผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาที่จะมีการพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนตที่รวมผลของการแลกเปลี่ยนความรอน
ประกอบกับการเสียรูปมาวิเคราะหประกอบกัน เพื่อจะไดผลของการกระจายความหนาที่มีความแมนยํามากขึ้น 
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สัมประสิทธิ์แบบจําลอง 85 oC 90 oC 95 oC 
C10 605841.428 457700.697 291837.273 
C01 258182.991 158304.084 245523.155 

 
ตารางที่  1  สัมประสิทธิ์ของแบบจําลองมูนนี่ราฟลิน 

 
 

พารามิเตอร กําหนด พารามิเตอร กําหนด พารามิเตอร กําหนด 
v. เล่ือนสายพาน 0.90  s v. แกนยืด   0.16  s Press.  Pre – Blow 8  Bar 
v. เล่ือนแมพิมพบน 0.12  s temp. น้ําหลอเย็น 20 O C t. ชวง  Pre – Blow 0.20  s 
v. แมพิมพเล่ือนเขา 1.40  s t. ระบายความดัน 0.35  s Press. Final – Blow 30  Bar 
v. หัวเปาเลื่อนขึ้น 0.10  s t. เล่ือนเปลี่ยนขวด 0.15  s t. ชวง  Final – Blow 1.20  s 

 
ตารางที่ 2  พารามิเตอรที่ใชในการเปาขวด PET ขนาด 330 ลูกบาศกเซนติเมตร 
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รูปที่ 1  ขั้นตอนของกระบวนการฉีดเปาแบบดึงยืด 
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รูปที่ 2  เปรียบเทียบการกระจายความหนาที่ไดจากการจําลองและการทดลองเปาจริงที่อุณหภูมิตางๆ 
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การศึกษาการใชประโยชนจากเถาลอยสําหรับผลติคอนกรีตมวลเบา 
Study on utilization of fly ash for production of lightweight concrete 

 

วัชระ เพิ่มชาติ1 สมพร ธเนศวาณิชย2 กฤษณะ เจริญคลัง1 และมานูญ บุญมา1 
Watchara Permchart1, Somporn Tanatvanit2, Kritsana Jareonklang1  and Manoon Boonma1 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มุงศึกษาการนําเถาลอยถานหินและเถาลอยแกลบมาใชเปนสวนผสมในการผลิตคอนกรีตมวล
เบาชนิดไมอบไอน้ํา การศึกษาแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาผลของเถาลอยที่มีตอคาความแข็งแรงและคาการนํา
ความรอนของคอนกรีตมวลเบา และ 2) นําคอนกรีตมวลเบาที่ผสมของเถาลอยที่พัฒนาขึ้น มาสรางหองทดสอบ
ขนาด 2.3 × 2.3 × 2.4 m3 เพื่อศึกษาการถายเทความรอนเขาสูหอง โดยเปรียบเทียบกับหองที่สรางดวยอิฐมอญ ซ่ึง
ผลการศึกษา พบวา อัตราสวนผสมเถาลอยของทั้งถานหินและแกลบที่รอยละ 12.5 โดยน้ําหนัก จะใหคาความ
แข็งแรงสูงที่สุด โดยคอนกรีตมวลเบาที่ผสมเถาลอยถานหินจะใหคากําลังรับแรงอัดสูงสุดที่ 50 kg/cm2 ในขณะที่
คอนกรีตมวลเบาที่ผสมเถาลอยแกลบจะใหคากําลังรับแรงอัดสูงสุดที่ 31 kg/cm2 นอกจากนี้ยังพบวาคาการนําความ
รอนของคอนกรีตมวลเบาจะมีคาลดลงตามอัตราสวนผสมเถาลอยที่เพิ่มขึ้น อันแสดงถึงความเปนฉนวนกันความรอน
ที่สูงขึ้นของคอนกรีตมวลเบา และสําหรับผลการวัดอุณหภูมิภายในหองทดสอบ พบวา หองที่สรางจากคอนกรีตมวล
เบาผสมเถาลอยจะมีคาต่ํากวาหองที่สรางจากอิฐมอญเฉลี่ย 1.5 – 2.0 0C  
คําสําคัญ : คอนกรีตมวลเบา เถาลอย คากําลังรับแรงอัด 
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Abstract 

 This paper presents the study on production of Lightweight Concrete (referred to as LC) without 
steam drying by using two kinds of fly ashes, namely, lignite and rice husk fly ashes, as mixing 
component. The experiments were sub-divided into two steps; 1) study on the effects of fly ash on 
compressive strength and the thermal conductivity of LC and, 2) construct two rooms with dimension of 
2.3 × 2.3 × 2.4 m3 using brick and LC blended with fly ash. Eventually, their room temperatures were 
compared.  The results showed that the maximum value of compressive strength was found at the mixing 
ratio of 12.5 %wt. of both lignite and rice husk ashes whereas those of LC mixed with lignite ash and rice 
husk ash were about 50 and 31 kg/cm2, respectively. Meanwhile, the thermal conductivities of LCs were 
found to be decreased with an increasing of ash mixing ratio. In addition, the temperature in LC room 
was found to be lower than that of brick room in the range of 1.5 – 2.0 0C. 
Keywords : Lightweight concrete, Fly ash, Compressive strength 
 
คํานํา 

ในชวง 10 ปที่ผานมา คอนกรีตมวลเบาชนิดอบไอน้ํา (Auto-crave Aerated Concrete, AAC) ไดเขามามี
บทบาทในงานกอสรางอาคารบานเรือนเปนอยางมาก ดวยคุณสมบัติที่โดดเดน คือ น้ําหนักที่เบา การกันความรอนที่
ดี และใชเวลาในการกอสรางที่รวดเร็ว โดยในปจจุบันมีผูผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดนี้ในประเทศไทยเพียง 3 บริษัท 
คือ 1) บริษัท Quality Construction จํากัด (มหาชน), 2) บริษัท Super Block จํากัด (มหาชน), และ 3) บริษัท Thai 
Light Block and Panel จํากัด เนื่องจากตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงทําใหราคาของคอนกรีตมวลเบา
ชนิดนี้อยูในเกณฑคอนขางสูงเมื่อเทียบกับอิฐมอญและอิฐบล็อก  

บริษัท Professional Block จํากัด เปนผูประกอบการรายหนึ่งที่ใหความสนใจ และเริ่มพัฒนาการผลิต
คอนกรีตมวลเบาชนิดไมอบไอน้ํา (Lightweight Concrete, LC) ขึ้น ดวยความมุงมั่นที่จะลดตนทุนการผลิตลง โดย
ยังคงมีคุณสมบัติ และการใชงานไดใกลเคียงกับคอนกรีตมวลเบาชนิดอบไอน้ํา ปจจุบันทางบริษัทฯ ผลิตคอนกรีต
มวลเบาชนิดไมอบไอน้ํา โดยใชสวนผสมหลัก 3 ชนิด ไดแก ปูนซิเมนต ทราย และใชโฟมอินทรียเพื่อสรางความพรุน
ใหกับเนื้อคอนกรีต ทําใหมีน้ําหนักเบาขึ้น ซ่ึงคอนกรีตมวลเบานี้มีความหนาแนนอยูในชวง 800 – 900 kg/m3 และคา
การนําความรอนเฉลี่ย 0.150 – 0.180 W/m.K [บริษัท Professional Block จํากัด, 2548] บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะลด
ตนทุนการผลิต โดยใชวัสดุที่เปนของเสียจากโรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรม คือ เถาลอย (Fly ash) ซ่ึงสําหรับเถา
ลอยถานหินสามารถหาไดจากโรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง สวนเถาลอยแกลบหา
ไดจากโรงไฟฟาแบบฟลูอิดไดซเบดที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง ดังนั้นงานวิจัยจึงมุงพัฒนาการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิด
ไมอบไอน้ํา โดยนําเถาลอยมาเปนสวนผสม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีและลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง  
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อุปกรณและวิธีการ 

การทดลองที่ 1: การศึกษาอิทธิพลของเถาลอยที่มีตอคากําลังรับแรงอัดและการนําความรอนของคอนกรีตมวลเบา 

เลือกสัดสวนผสมของเถาลอยถานหินและเถาลอยแกลบที่รอยละ 10.0, 12.5, 15.0 และ 20.0 โดยน้ําหนัก 
เพื่อศึกษาหาอัตราสวนผสมของเถาลอยที่เหมาะสม [เมธี เวชารัตนา, 2548] โดยทําตัวอยางเพื่อทดสอบคากําลังรับ
แรงอัด (Compressive strength) และคาการนําความรอน (Thermal conductivity) ตามมาตรฐานการทดสอบคา
กําลังรับแรงอัด [มาตรฐาน ASTM C – 192, 2002] และมาตรฐานการทดสอบคาการนําความรอน [มาตรฐาน ASTM 
C – 177, 2004] ตามลําดับ โดยเถาลอยถานหินมี 2 ขนาด คือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง (φ) < 150 µm และ150 – 
300 µm สวนเถาลอยแกลบมีขนาดเสนผาศูนยกลาง < 150 µm 

การทดลองที่ 2: การศึกษาคุณสมบัติความเปนฉนวนความรอนของคอนกรีตมวลเบา 

จากการทดลองที่ 1 สรุปไดวา ที่อัตราสวนผสมเถาลอยรอยละ 12.5 โดยน้ําหนัก จะใหคากําลังรับแรงอัดสูง
ที่สุด แตสําหรับเถาลอยที่เลือกใชในการทดลองที่ 2 นี้ คือ เถาลอยแกลบ เนื่องจากมีปริมาณมากและสามารถ
นํามาใชไดทันทีโดยไมตองคัดขนาดกอน เพราะเถาลอยแกลบที่ไดจากโรงไฟฟาชีวมวลแบบฟลูอิดไดซเบด จะมีความ
ละเอียดสูง (φ < 150 µm) สวนเถาลอยถานหินนั้น ถึงแมวาจะใหคากําลังรับแรงอัดสูงกวา แตในการนํามาใชจริง 
พบวา มีปริมาณนอย อีกทั้งราคายังสูงกวาเถาลอยแกลบดวย ในการทดลองที่ 2 จึงเลือกเถาลอยแกลบมาใชเปนวัสดุ
ผสมในคอนกรีตมวลเบา ที่อัตราสวนผสมรอยละ 12.5 และนํามาสรางหองทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับหองที่สราง
ดวยอิฐมอญ ตารางที่ 1 แสดงสัดสวนของวัสดุตางๆ ที่นํามาผสมเพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบาที่ใชในการทดลอง 
 
ผลและวจิารณ  

ผลการศึกษาอิทธิพลของเถาลอยที่มีตอคากําลังรับแรงอัดและคาการนําความรอนของคอนกรีตมวลเบา 

จากรูปที่ 1 พบวา ที่อัตราสวนผสมเถาลอยรอยละ 12.5 ของทั้งเถาลอยถานหินและแกลบ โดยใชระยะเวลา
บมคอนกรีตนาน 28 วัน จะใหคากําลังรับแรงอัดสูงสุด คือ 81, 50 และ 31 kg/cm2 สําหรับเถาลอยถานหินละเอียด 
(φ < 150 µm) เถาลอยถานหินหยาบ และเถาลอยแกลบ ตามลําดับ ซ่ึงคอนกรีตมวลเบาปกติที่ไมผสมเถาลอยสูตร
เดิมของบริษัทฯ จะใหคากําลังรับแรงอัดที่ประมาณ 20 – 23 kg/cm2 ในขณะที่คาความหนาแนนวัดคาไดอยูระหวาง 
840 – 910 kg/m3 ในรูปที่ 2 แสดงคาการนําความรอนของคอนกรีตมวลเบาที่อัตราสวนผสมเถาลอยตางๆ ซ่ึงจะเห็น
วา เถาลอยแกลบจะใหคาการนําความรอนที่ต่ํากวาเถาลอยถานหินที่อัตราสวนผสมคาเดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบ
กับคอนกรีตมวลเบาสูตรเดิมของบริษัทฯ พบวา จะทําใหคาการนําความรอนของคอนกรีตมวลเบามีคาต่ําลง 

ผลการศึกษาคุณสมบัติความเปนฉนวนความรอนของคอนกรีตมวลเบา 

 การวางตัวของหองทดสอบที่สรางขึ้น จะหันดานหนา (ประตู) ทางทิศใต ชวงที่ทําการเก็บขอมูล ทางเดิน
ของดวงอาทิตยจะออมดานหนาหอง ทําใหดานหลังหอง (ทิศเหนือ) จะไมถูกแสงตลอดทั้งวัน ผลการศึกษา พบวา 
ความแตกตางของอุณหภูมิผนังหองดานนอกและดานในของทั้ง 3 ดาน คือ ดานตะวันออก ใต และตะวันตกของหอง
ที่สรางดวยคอนกรีตมวลเบาผสมเถาลอยแกลบ จะมีคาสูงกวาของหองทดสอบที่สรางดวยอิฐมอญ โดยมีคาอยูในชวง 
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2.8 – 4.5 0C ในขณะที่ของอิฐมอญมีคาอยูในชวง 1.5 – 2.5 0C สวนผลการวัดอุณหภูมิภายในหอง พบวา หองที่สราง
ดวยคอนกรีตมวลเบา มีคาอุณหภูมิหองที่ต่ํากวาหองที่สรางดวยอิฐมอญประมาณ 1.5 – 2.0 0C 
 
สรุปผลการศกึษา 

 เถาลอยแกลบมีผลทําใหคากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบามีคาสูงขึ้นประมาณ 35 – 50% และที่อัตรา
สวนผสมเถาลอยรอยละ 12.5 โดยน้ําหนัก จะใหคากําลังรับแรงอัดสูงสุดที่ 31 kg/cm2 ในขณะที่คาการนําความรอน 
เมื่อมีการใชเถาลอยในอัตราสวนผสมที่เพิ่มขึ้น จะใหคาการนําความรอนที่ลดลงประมาณ 22% และจากตารางที่ 2 
พบวา ราคาคอนกรีตมวลเบาผสมเถาลอยแกลบนี้ ลดลงจากคอนกรีตมวลเบาที่ไมผสมเถาลอยสูตรเดิมของบริษัทฯ 
ประมาณ 33.3% ทั้งนี้เนื่องจากสามารถลดปริมาณปูนซิเมนตและทรายลงไดอยางละ 25% 

 
เอกสารอางอิง 
มาตรฐานการทดสอบคากําลังรับแรงอัด ASTM C – 192. 2002. 
มาตรฐานการทดสอบคาการนําความรอน ASTM C – 177. 2004. 
เมธี เวชารัตนา. 2548. เถาลอยโรงไฟฟาแมเมาะขยะพันลาน. (http://www. Environnet.in.th. 2548) 
บริษัท Professional Block จํากัด. 2548. เอกสารประชาสัมพันธ. 173 หมู 2 ต. อบทม อ. สามโก จ. อางทอง 14160. 
 
ตารางที่ 1 สัดสวนของวัสดุที่ใชในการผลิตคอนกรีตมวลเบาโดยใชอัตราสวนผสมเถาลอยที่รอยละ 12.5 โดยน้ําหนัก 

อัตราสวนผสมเถาลอยแกลบ 
(%) 

ปูนซิเมนต 
(kg) 

ทราย 
(kg) 

เถาลอยแกลบ 
 (kg) 

น้ํา 
 (kg) 

โฟมอินทรีย 
(ml) 

12.5 300 300 75 240 576 
 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาใชจายในการสรางผนังอาคารโดยใชวัสดุผนังแบบตางๆ (บาทตอตารางเมตร) 

คาใชจาย อิฐมอญ คอนกรีตมวลเบาไมผสมเถาลอย
สูตรเดิม 

คอนกรีตมวลเบาผสมเถาลอย
แกลบ 

1. คาอิฐ 75 150 100 
2. คาปูนกอ 60 12 12 
3. คาปูนฉาบ 70 58 58 
4. คาแรงการกอ - ฉาบ 170 150 150 

รวม 375 370 320 
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รูปที่ 1 คากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาที่อัตราสวนผสมตางๆ ของเถาลอยถานหินและเถาลอยแกลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 คาการนําความรอนของคอนกรีตมวลเบาที่อัตราสวนผสมตางๆ ของเถาลอยถานหินและเถาลอยแกลบ 

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0 5 10 15 20 25

Ash mixing ratio (%wt.)

T
he

rm
al

 c
on

du
ct

iv
ity

 
(W

/m
.K

)

Rice husk ash

Lignite ash

0

40

80

120

160

5 10 15 20 25

Ash mixing ratio (%wt.)

 S
tr

en
gt

h 
(k

g/
cm

2 ) Lignite ash 150-300 um
Lignite ash < 150 um
Rice husk  ash <150 um

C
om

pr
es

si
ve

 
st

re
ng

th



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 182 

O3-01 
 
ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ     
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
Stress and Stress Management of Staff of Textile Industrial Company in Bangpoo Industrial 
Promotion Zone  
 
ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร1  และศิริพร ดีใจ2  

Dowloy Kanjanamaneesathian1  and Siripon Deejai2 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเครียด  วิธีการจัดการกับความเครียด  และความสัมพันธระหวาง
ระดับตําแหนงงานกับระดับความเครียดของพนักงาน กลุมตัวอยางคือพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จํานวน 234 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามประกอบดวย  ขอมูลสวนบุคคล  
ขอมูลดานความเครียด และขอมูลดานการจัดการกับความเครียด สถิติที่ใชในการศึกษา คือ การแจกแจงความถี่  
รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธของ Spearman's rho   

ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีความเครียดอยูในเกณฑปกติ   วิธีที่พนักงานเลือกใชในการจัดการกับ
ความเครียด 3 อันดับแรก คือ การดูหนังหรือฟงเพลง การไปพักผอนตามสถานที่ตากอากาศ และปรึกษาญาติสนิท
ตามลําดับ   ความสัมพันธระหวางระดับตําแหนงงานกับระดับความเครียด พบวาระดับตําแหนงงานของพนักงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับคะแนนความเครียดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (r = -.136 , p< .05) 
คําสําคัญ : ความเครียด / วิธีจัดการความเครียด / พนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
   Division of General Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand 
2 นักศึกษาสาขาการจดัการธุรกจิทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย  
   Division of General Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand 
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Abstract 

  This   study investigated   stress, stress management  and correlation between the hierarchy  of 
staff and stress level. The subjects were 234 staff of a textile industrial company  in Bangpoo Industrial 
Promotion Zone. These staff  were asked to answer the questionnaire to  gather the signs of their stress, 
and their stress management. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, and Spearman’s 
rho correlation. Results showed  that  staff had normal level of stress. They had chosen entertainment,  
traveling to popular tourist destinations  and corresponding with close relatives as their stress alleviation 
techniques .There was a positive correlation between the hierarchy of the staff and their stress levels. 
Results showed that the higher the positions of the staff, the more stress they encountered.     
Keywords : Stress / Stress Management /staff 
 
บทนํา 

ความเครียด (Stress)  หมายถึง สภาพทางอารมณที่บุคคลตองเผชิญหนากับเหตุการณที่เปนการบังคับขู
เข็ญ หรือความไมแนนอนตางๆ ซึ่งความเครียดเปนปญหาที่สําคัญและเกิดขึ้นบอยในองคการ และสามารถจะเกิดขึ้น
ไดกับคนทุกคนและในทุกระดับ โดยเฉพาะในโลกปจจุบันที่องคการธุรกิจจะตองตอสูแขงขันกันอยางรุนแรง ยิ่งเปน
สาเหตุที่กดดันใหบุคคลเกิดความเครียด (รังสรรค, 2548 ) 

การจัดการกับความเครียด หรือ การบริหารความเครียด (Stress Management) หมายถึง วิธีการที่เปน
ระบบ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใชชีวิตรวมกันภายใตความเครียดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่เขาจะสามารถดํารงชีวิตดวยคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ (มัลลิกา 
, 2544) 

ความเครียดเปนภาวะที่ทําใหการทํางานเปนไปอยางไมมีความสุข กอใหเกิดการกระวนกระวาย หรือ
ควบคุมอารมณของตนเองไดนอยลง สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ทําใหขาดประสิทธิภาพในการทํางาน เกิดการ
ขาดงาน ดําเนินงานผิดพลาด และผลงานที่ตกต่ําลงไป  ความเครียดเปนเรื่องที่ใกลตัวเราอยางมาก การเปลี่ยนแปลง
ตางๆที่เกิดขึ้น เปนส่ิงรบกวนที่กอใหเกิดความคับของใจและวิตกกังวล ความเครียดสามารถเกิดขึ้นไดทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกอาชีพ อาจเริ่มตนจากการปวดศีรษะเพียงเล็กนอย และอาจลุกลามไปจนถึงเปนโรคตางๆ  

งานวิจัยเรื่อง“การศึกษาความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรม
ส่ิงทอในนิคมอุตสาหกรรมบางปู” มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเครียดในการทํางานของ
พนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 2) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการกับความเครียดของ
พนักงานในบริษัทแหงหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตําแหนงงานกับระดับ
ความเครียดของพนักงาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มี
จํานวนทั้งส้ิน 561 คน 
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              กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ไดจากการสุมอยางงายโดยใชสูตรในการคํานวณ ของทาโร ยามาเน  ไดกลุม
ตัวอยางเทากับ 234 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน  สวนที่ 1 คือขอมูลสวนบุคคล 
สวนที่ 2 คือขอมูลดานความเครียด ซึ่งเปนแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2543) โดยกรม
สุขภาพจิตไดเผยแพรในหนังสือคูมือคลายเครียด  และสนับสนุนใหประชาชนนํามาใชสํารวจความเครียดของตนเอง  
โดยแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิตนี้มีขอคําถามรวม 20 ขอ เปนขอคําถามเกี่ยวกับความเครียดที่จะสงผลให
เกิดความผิดปกติทางรางกาย  จิตใจ และพฤติกรรม  และสวนที่ 3 คือขอมูลดานวิธีการจัดการกับความเครียดของ
ผูตอบแบบสอบถาม  

วิธีการวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจง ความถี่  รอยละ   คาเฉลี่ย  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Spearman's rho    โดยทําการวิเคราะห ดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ  ตําแหนงงาน  และรายไดตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่   และหาคารอยละ 

2. ขอมูลดานความเครียดซึ่งสอบถามเกี่ยวกับอาการ ความรูสึก และ พฤติกรรมตางๆ ของพนักงาน  แลวนํา
ผลมาแจกแจงความถี่   รอยละ และคาเฉลี่ย ของแตละอาการที่เกิดขึ้นในแตละขอ เพื่อทําใหทราบวาพนักงานสวน
ใหญมีอาการใดเกิดขึ้นบาง หลังจากนั้นทําการรวบรวมคะแนนของแตละคน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย  จากจํานวน
พนักงานทั้งหมด เพื่อดูผลการประเมินวาอยูในชวงใดและมีความหมายอยางไร  

3. ขอมูลวิธีการจัดการกับความเครียด วิเคราะหโดยใชวิธีการแจกแจงความถี่  และรอยละ  หลังจากนั้นนํา
แตละวิธีมาจัดอันดับเพื่อทราบถึงวิธีการจัดการกับเครียดวาพนักงานเลือกใชแตละวิธีมากนอยเพียงใด และใชวิธีใด
มากที่สุด  

4. หาความสัมพันธระหวางระดับตําแหนงงานกับคะแนนความเครียด โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ 
Spearman's rho 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน  2) ขอมูลดานความเครียดของ
พนักงาน  3) ขอมูลวิธีจัดการกับความเครียดของพนักงาน และ 4) ขอมูลความสัมพันธระหวางระดับตําแหนงงานกับ
คะแนนความเครียด 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือเปน
หญิง 167 คน คิดเปนรอยละ 71.4 และเปนชาย 67 คน คิดเปนรอยละ 28.6   มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 93 คน 
คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมาคือ อายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 31.6 ถัดมาคืออายุระหวาง 
36-45 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และกลุมที่มีอายุมากกวา 45 ปขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
11.1 ตามลําดับ  ในเรื่องของสถานะภาพ พนักงานมีสถานภาพโสดและแตงงานใกลเคียงกัน คือ แตงงานแลวจํานวน 
115 คน คิดเปนรอยละ 49.1 โสดจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 48.7    และหยารางจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
2.1 ตามลําดับ  พนักงานสวนใหญอยูในตําแหนงปฏิบัติการมากที่สุด คือ 173 คน คิดเปนรอยละ 73.9 รองลงมาคือ 
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พนักงานผูบริหารระดับตน 34 คน คิดเปนรอยละ 14.5 ถัดมาคือพนักงานผูบริหารระดับกลาง 10 คน คิดเปนรอยละ 
4.3 พนักงานผูบริหารระดับสูง 9 คน คิดเปนรอยละ 3.8 และอื่นๆ อีก 8 คน คิดเปนรอยละ 3.4 ตามลําดับ รายไดของ
พนักงานสวนใหญตอเดือน 5,000-10,000 บาทจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 63.2   รองลงมาคือ 10,001- 20,000 
บาทจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 29.9 ถัดมาคือ 20,001-30,000 บาท และมากกวา   30,000 บาท  ขึ้นไปจํานวน 7 
คน เทากัน คิดเปนรอยละ 3.0 และไมมีรายไดเนื่องจากเปนเด็กฝกงานจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ  

สวนที่ 2 ขอมูลดานความเครียดของพนักงาน  พบวาขอมูลดานความเครียดของพนักงานที่แสดงลักษณะ
อาการความเครียดเปนครั้งคราว ไดแก นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ รูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ มีความวุนวาย
ใจ ปวดหัวขางเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ขาง รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ  เพลีย
จนไมมีแรงจะทําอะไร เหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อ
บริเวณทายทอย หลัง หรือไหล ตื่นเตนงายกับเหตุการณที่ไมคุนเคย และมึนงงหรือเวียนศีรษะ จํานวน  158 คน 160 
คน  136 คน  132 คน  118 คน  161 คน  155 คน  155 คน  156 คน  137 คน  154 คน  และ130 คน คิดเปนรอยละ 
67.5  68.4  58.1  56.4  50.4  68.8  66.2  66.2  66.7  58.5  65.8  และ 55.6 ตามลําดับ 

ลักษณะอาการที่ไมเคยเปนเลยจํานวนสูงสุดมีดังนี้ ทําอะไรไมไดเลย เพราะประสาทตึงเครียด ไมอยาก
พบปะผูคน รูสึกหมดหวังในชีวิต รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา กระวนกระวายอยูตลอดเวลา หัวใจเตนแรง  เสียงสั่น ปาก
ส่ันหรือมือส่ันเวลาไมพอใจ และความสุขทางเพศลดลง จํานวน 159 คน  158 คน  166 คน  189 คน  145 คน  119 
คน  105 คน  และ 148 คน คิดเปนรอยละ 67.9  67.5  70.9  80.8  62.0  50.9  44.9  และ 63.2  ตามลําดับ 

เมื่อนําแบบสอบถามมาประเมินและรวมคะแนนแตละคนแลวนํามาหาคาเฉลี่ยทั้งหมด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 
14.79 คะแนน แสดงใหเห็นวา พนักงานมีความเครียดอยูในเกณฑปกติ นั่นหมายความวา พนักงานมีความเครียดอยู
ในระดับที่เหมาะสม พนักงานของบริษัทนี้จะมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เพราะการเกิดความเครียดบางซึ่งเปนระดับ
ความเครียดที่ตํ่า จะทําใหพนักงานเกิดความตื่นตัว โดยมีการใชความพยายามในการทํางานสูงขึ้น มีความคิด
สรางสรรค ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน เปนการกระตุนเพื่อใหเกิดความมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จ 

สวนที่ 3 ขอมูลวิธีจัดการกับความเครียดของพนักงาน โดยผูวิจัยกําหนดใหกลุมตัวอยางสามารถเลือกวิธี
ปฏิบัติไดโดยอิสระและสามารถเลือกไดคนละมากกวา 1 วิธี พบวาวิธีที่พนักงานนิยมเลือกใชปฏิบัติในการจัดการกับ
ความเครียดมากที่สุด 3 อันดับแรก อันดับหนึ่ง คือ การดูหนังหรือฟงเพลงซึ่งมีจํานวนถึง 200 คน หรือคิดเปนรอยละ 
85.5 อันดับที่สอง  คือ การไปพักผอนตามสถานที่ตากอากาศจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 66.2  และอันดับที่สาม 
คือ ปรึกษาญาติสนิท  เชน  พอ  แม  พี่  นองจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 64.5 ตามลําดับ จะเห็นไดวาพนักงานสวน
ใหญมีวิธีการจัดการกับความเครียดไดอยางเหมาะสม เพราะนอกจากจะเปนวิธีที่ปฏิบัติแลวสามารถลดระดับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นไดแลวยังไมสงผลเสียหรือผลกระทบตอตนเองหรือผูอื่น 

 สวนที่ 4 ขอมูลความสัมพันธระหวางตําแหนงงานกับความเครียดโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ 
Spearman's rho พบวา ตําแหนงงานมีความสัมพันธกันทางบวกกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  (r = -.136 , p< .05)     

การวิจารณงานวิจัย จากการวิจัยพบวาพนักงานมีอาการปวดหัว มึนงง เวียนศีรษะ มีอาการหัวใจเตนแรง 
เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือส่ันเมื่อเวลาไมพอใจ  แสดงถึงการปรากฏอาการทาง รางกาย   สวนอาการทางดานการรูสึก
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หงุดหงิด รําคาญใจ วุนวายใจ รูสึกไมมีความสุข เศราหมอง หมดหวังในชีวิต ไมมีสมาธิ และรูสึกกลัวผิดพลาดในการ
ทําส่ิงตาง  แสดงถึงการปรากฏอาการทางจิตใจ    สวนการเกิดอาการนอนไมหลับ หันมาสูบบุหรี่ หรือดื่มเหลา เปน
ลักษณะพฤติกรรมของพนักงานที่สามารถเกิดขึ้นไดเมื่อเกิดความเครียด 

จากทฤษฎีที่ไดกลาวไววา ถาพนักงานเผชิญกับความเครียดในระดับต่ําถึงปานกลาง จะทําใหผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสูงขึ้น ซึ่งความเครียดของพนักงานเปนความเครียดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งๆ และรางกายก็
จะตอบสนองตอความเครียดนั้นโดยการหลั่งฮอรโมนความเครียดออกมา เมื่อความเครียดหายไปรางกายก็จะกลับสู
สภาวะปกติ ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาพนักงานมีความเครียดอยูในเกณฑ
ปกติ  นั่นหมายความวา พนักงานมีระดับความเครียดอยูในระดับที่เหมาะสม พนักงานของบริษัทนี้จะมีผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เพราะการเกิดความเครียดบางแตในระดับที่เหมาะสม จะทําใหพนักงานเกิดความตื่นตัว มีการ
ปรับตัวใหสามารถทํางานได โดยมีการใชความพยายามในการทํางานสูงขึ้น มีความคิดสรางสรรค ขยันหมั่นเพียรใน
การทํางาน เปนการกระตุนเพื่อใหเกิดความมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จ ซึ่งเกิดผลงานที่เปนรูปธรรมและประโยชนตอ
ตนเอง กลุม และองคการ จัดวาเปนความเครียดเชิงสรางสรรค (Constructive stress) ความเครียดในระดับนี้ถือวามี
ประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนแรงจูงใจที่นําไปสูความสําเร็จในชีวิตได จากผลการศึกษาในครั้งนี้ มีความ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสวัสดิ์ พุมพวง (2540) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของ
พนักงานสายการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งใน
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จํานวน 334 คน ที่พบวาโดยภาพรวมแลวพนักงานมีความเครียดตํ่า  

เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตําแหนงงานของพนักกับความเครียดของพนักงานพบวา ตําแหนงงานมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับความเครียด หมายความวา พนักงานที่มีตําแหนงสูงขึ้นก็จะมีแนวโนมความเครียดสูงขึ้น
ตามไปดวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายไดวา ผูที่เปนพนักงานในตําแหนงบริหารมีความเครียด
สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะตําแหนงที่สูงขึ้นนั้นตองมีความรับผิดชอบสูง มีภาระงานมาก จึงทําใหตองมีการใชความคิด
ในการแกปญหางานมาก ความเครียดจึงสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งฝายทรัพยากรมนุษยควรใหความสําคัญกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่มีตําแหนงงานสูง อาจทําไดโดยการจัดใหมีการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป หรือ
จัดโปรแกรมที่ชวยดูแลในเรื่องของสุขภาพ เพราะหากละเลยปลอยใหระยะเวลาผานไป อาจจะสงผลกระทบตอ
สุขภาพรางกายของพนักงานได และอาจลุกลามทําใหเกิดโรคตางๆ ขึ้น เชน การเปนโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต เปน
ตน ซึ่งเปนผลทําใหพนักงานตองขาดงาน อันจะสงผลเสียหายตอการดําเนินงานขององคการหรือสถานประกอบการ
ได 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากงานวิจัยเรื่อง ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.4 มีอายุระหวาง 26-35 ป รอยละ 39.7 
แตงงานแลวรอยละ 49.1 อยูในตําแหนงปฏิบัติการมากที่สุด รอยละ 73.9 และมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท 
รอยละ 63.2 ตามลําดับ พนักงานมีความเครียดอยูในเกณฑปกติ นั่นหมายความวา พนักงานมีความเครียดอยูใน
ระดับที่เหมาะสม พนักงานของบริษัทนี้จะมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เพราะการเกิดความเครียดบางซึ่งเปนระดับ
ความเครียดที่ต่ํา จะทําใหพนักงานเกิดความตื่นตัว เปนการกระตุนเพื่อใหเกิดความมุงมั่นที่จะทําใหงานสําเร็จวิธีที่
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พนักงานนิยมเลือกใชปฏิบัติในการจัดการกับความเครียดมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การดูหนังหรือฟงเพลง การไป
พักผอนตามสถานที่ตากอากาศ และปรึกษาญาติสนิทตามลําดับ  ความสัมพันธระหวางตําแหนงงานกับความเครียด 
พบวามีความสัมพันธกันเชิงบวก ตําแหนงงานที่มีระดับสูงมีแนวโนมที่จะมีความเครียดสูงขึ้นดวย 

ประโยชนของงานวิจัยคือการนําผลการนําผลการวิจัยไปใชในการใหฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานให
กลับมาสนใจพนักงานในกลุมที่มีระดับตําแหนงงานสูงขึ้น  โดยจัดอบรมสงเสริมวิธีการจัดการกับความเครียดใหกับ
พนักงานที่เปนกลุมเส่ียงตอความเครียด  และเปนการปองกันปญหาของโรคภัยไขเจ็บของพนักงานที่มีตําแหนงสูงที่
อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวที่เปนผลตามมาจากการเกิดความเครียด   

 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป คือ  ควรศึกษาวิธีการหรือเทคนิคตางๆ ในการผอนคลาย
ความเครียดใหกับบุคคลในสถานที่ทํางาน  หรือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับพนักงานในการผอนคลาย
ความเครียดใหกับพนักงาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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O3-02 
 
รายงานการสังเคราะหผลการวิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู เครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษากลุมภูมิภาคกรุงเทพมหานคร  
Content Analysis of Teacher Research and Development Projects under Rajabhat 
University Network : A Case Study of Rajabhat Universities in Bangkok City 
 
กฤษดา กรุดทอง1 
Kridsada Krudthong1  
  
บทคัดยอ 

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครือขายการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กรุงเทพมหานครและสังเคราะหองคความรูดานการผลิตครูหลักสูตร 5 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร  
การพัฒนาเครือขายการบริหารจัดการโครงการวิจัยใชวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของนักวิจัยและผูเกี่ยวของจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 6 แหง โดยใชแบบบันทึก แบบรายงาน แบบประเมิน เก็บขอมูลใชวิธีการจัดประชุมกลุม 
ตรวจเยี่ยม  นําเสนอผลงาน  การรายงาน  วิเคราะหเอกสาร บันทึกกิจกรรม สวนการสังเคราะหผลงานวิจัยจาก
โครงการวิจัย 11 เรื่องใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สรางตารางวิเคราะหขอสรุปและ
ตารางสังเคราะหผล  

 ผลการวิจัยพบวา ระบบบริหารโครงการวิจัยจําแนกเปนระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับมหา 
วิทยาลัย โดยใชรูปแบบการประสานงานและรายงาน  กลไกที่ใชในการบริหารโครงการวิจัยคือ แตงตั้งคณะกรรมการ 
กําหนดกรอบ TOR  จัดทําแผนงาน ประเมินและรายงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  เทคนิควิธีที่ใชคือการ
ประชุม บันทึกกิจกรรม ตรวจเยี่ยม จัดวิทยากรใหความรู  วิพากษผลงาน รายงานความกาวหนาและการประเมินงาน 

  ผลการสังเคราะหองคความรูดานหลักสูตร 4 เรื่อง พบวาหลักสูตรครูมีความเหมาะสมระดับมาก  แตยังไม
พรอมดานการนําหลักสูตรไปใช ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยูในระดับปานกลางถึงระดับดี ดานการบริหารหลักสูตร 1 
เรื่อง พบวาไมมีรายงานสภาพของการบริหารหลักสูตร มีการเสนอกระบวนการบริหารหลักสูตรไว 4 กระบวนการ 
พรอมเสนอกลยุทธการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรครู5ป ดานการจัดกิจกรรมการเรียน 2 เรื่อง พบวากิจกรรม
การเรียนรูที่ออกแบบไว เมื่อนําไปทดลองใชสอนเปนเวลาหนึ่งภาคเรียน พบวามีสัมฤทธิผลอยูในระดับดีทั้งสองชุด
วิชา สวนดานโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ 4 เรื่อง พบวา ไดปรับเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ของโรงเรียนขึ้นใหม เมื่อ
นําไปประเมินโรงเรียนและจัดทําโครงการพัฒนา พบวาโครงการสามารถยกระดับคุณภาพของโรงเรียนรวมพัฒนา
วิชาชีพได 
 
 
1 คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 1 ถนนสามเสน เขตดสุิต กรุงเทพ10300 ประเทศไทย 
  Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University 1 Samsen Road, Dusit District, Bangkok 10300, Thailand 
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 ผลการสังเคราะหองคความรูดานกระบวนการวิจัยของโครงการวิจัย 11 เรื่อง พบวา โครงการวิจัยใชรูปแบบ
การวิจัยปฏิบัติการ  เนนใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยและการวิจัยไดกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในงานไดในระดับที่ตางกัน 
 
Abstract  

 This study intended to set up a network for research project management and to synthesize the 
research findings of the research projects conducted by six Rajabhat Universities in Bangkok city in the 
year 2005.  To set up the management network, participatory action research was applied for collecting, 
observing, reporting practices of research projects of six Rajabhat Universities and then the network was 
proposed, implemented and redesigned. The research findings from several projects were categorized, 
analyzed, and then synthesized by content analysis.  

In order to set up the management network, there were three levels of management system in 
the network; one research hub, located in one specific Rajabhat University, eight research nodes, located 
in 8 geographical areas  and  many research clients, located in 41 Rajabhat Universities in the country. 
There were two management modes in the network; coordination mode (top-down stream) and report 
mode (bottom-up stream).  The mechanisms used in the network were committee set up, work 
agreement, work plan, workshop and presentation, progress and final report. The management activities 
were site visits, interim reports, paper assessments, paper reviews, presentation and criticism.  

In order to synthesize the research findings, eleven research projects were classified into four 
categories; curriculum review, curriculum management, classroom teaching and learning, and practiced 
school development. For the curriculum review, it was found that the suitability of curriculum structure, 
modules, and its accomplishments was rated high in quality but that of curriculum implementation was 
rated low. For the curriculum management, it was found that there were no current status reported but 
four procedures of curriculum management were proposed and their recommendations had been made.    
For classroom teaching and learning, classroom activities from 2 modules were designed and 
implemented in classroom settings. At the end of the module, learning outcomes were measured and 
rated high. And for the practiced school development, it was found that new sets of standard and 
indicators were set up and the current status had been measured. When a new school development 
program was implemented, the quality of practiced schools was rated highly too.  

  Consequently, the research practices of eleven projects were summarized.  It was found that the 
concepts of the action research, involvement and participation, and production of changes into 
workplaces were applied into the projects’ context in different scales. 
 
 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 190 

บทนํา 

ในป 2546-2547 เครือขายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไดจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน
รวมพัฒนาวิชาชีพครูในรูปชุดโครงการวิจัยและผลของโครงการวิจัยไดนําไปใชในการกําหนดเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
รวมพัฒนาวิชาชีพครูแกคุรุสภาและยังเปนตนแบบของโครงการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวมได  ดังนั้นในป 2548-
2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดเสนอชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู เครือขายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏขึ้นตอเนื่อง  

   โครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ป 2548  กําหนดเปาหมายที่ตองการ
พัฒนาเครือขายการบริหารจัดการโครงการวิจัยแบบชุดโครงการ  ตองการแสวงหาแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและตองการสังเคราะหองคความรูดานการผลิตครูหลักสูตร5ปและดานการพัฒนาครูและโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา  

 ในการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยออกแบบใหมีเครือขายการวิจัยระดับแมขาย (hub) 1 แหง ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เครือขายระดับภูมิภาค (node) 8 แหง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตางๆ 8 
แหง โดยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงเทพมหานคร 6 แหงตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่สนใจตองจัดทําขอเสนอโครงการตามกรอบ TOR  ของภูมิภาคของตน และเสนอ
ขออนุมัติตอเครือขายระดับภูมิภาค และเครือขายระดับประเทศตามลําดับและรวบรวมขอความเห็นชอบตอ สกอ.
ตอไป สวนเครือขายระดับภูมิภาคและเครือขายระดับประเทศก็ตองดําเนินการจัดทําขอเสนอในระดับของตนเสนอขอ
ความเห็นชอบตอ สกอ.และขอรับการจัดสรรงบประมาณดวยเชนเดียวกัน  

 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูมิภาคกรุงเทพมหานครตั้งอยูที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทําหนาที่ (ก) กําหนดกรอบ TOR ของชุดโครงการวิจัยในเขตภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร (ข) พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยขั้นตอน (ค) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยใน
ภูมิภาคและระดับประเทศ (ง) กํากับติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัยในภูมิภาค และ (จ) สังเคราะหผลการวิจัย
ระดับภูมิภาค 

   วัตถปุระสงคของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูมิภาคกรุงเทพ  
มหานครมี  3 ประการ คือ  

 1. เพื่อพัฒนาเครือขายการบริหารจัดการโครงการวิจัยแบบชุดโครงการ ดานระบบ รูปแบบ กลไกและ
วิธีการบริหารเครือขาย 

 2. เพื่อแสวงหาแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโครงการวิจัยเกี่ยวกับการใชวิธีวิจัยปฏิบัติการในการวิจัย 
การเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย และการเนนใหการวิจัยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
งานที่ปฏิบัติ 

3. เพื่อสังเคราะหองคความรูดานการผลิตครูหลักสูตร5ป เกี่ยวกับการติดตามการใชหลักสูตรการบริหาร
จัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนรูชุดวิชา และการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู 

 โครงการวิจัยนี้มีขอบเขตครอบคลุมกับโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภูมิภาคกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง  คือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

กรอบ TOR ของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ภูมิภาคกรุงเทพมหานครกําหนดใหมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแหงหนึ่งสามารถจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 2 กรอบจาก 4 กรอบ คือกรอบการติดตามการใชหลักสูตรการ
บริหารจัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนรูชุดวิชา และการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู  โดยขอกําหนดนี้
โครงการวิจัยหนึ่งๆมีขอเสนอโครงการละจาก 2 มหาวิทยาลัย  งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยละ 100,000  บาท  
การศึกษานี้มีระยะเวลาการวิจัย 2 ป  นับตั้งแต ตุลาคม  2547-กันยายน 2549  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบการวิจัย 2 วิธี คือ (ก) การพัฒนาเครือขายการวิจัยใชระเบียบวิธีของการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action Research)  ของผูมีสวนเกี่ยวของจาก 10 โครงการวิจัย สวน (ข) 
การสังเคราะหผลการวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากรายงานผลการวิจัย 10 โครงการ 

1. ในการพัฒนาเครือขายการวิจัยใชระเบียบวิธีของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมผูรวม
กระบวนการวิจัย  ประกอบดวยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผูบริหาร  อาจารยผูสอน บุคลากรและเจาหนาที่  
บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนและสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาค 
กรุงเทพมหานคร 6 แหง   เครื่องมือประกอบดวยแบบประเมินขอเสนอโครงการวิจัย  แบบบันทึกกิจกรรมการวิจัย 
บลอก  แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย  การเก็บขอมูลใชวิธีการประชุมกลุม 
การตรวจเยี่ยม  การนําเสนอผลงาน  การรายงาน  การสังเคราะหเอกสาร การบันทึกกิจกรรม  การบรรยายใหความรู
และการสังเคราะหงานวิจัย  การประมวลผลขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและเสนอขอสรุปดวยการพรรณนา  

ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ประกอบดวยการ (ก) เขารวมประชุมพิจารณาและรับทราบ
กรอบ TOR ของชุดโครงการวิจัยระดับประเทศ  (ข) เขารวมประชุมพิจารณาและจัดทํากรอบชุดโครงการวิจัยระดับ
ภูมิภาค (ค) จัดประชุมชี้แจงกรอบ TOR ของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู กลุมกรุงเทพมหานครแกนักวิจัยที่
สนใจ (ง) ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหงในภูมิภาค  จัดประเมินและพิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจัย (ฉ) ขออนุมัติขอเสนอโครงการวจิัยตอ สกอ. และ (ช) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  
ขั้นปฏิบัติการ ประกอบดวยการ (ก) จัดประชุมชี้แจงแผนงานชุดโครงการวิจัยและทบทวน TOR (ข) จัดประชุม
ประสานกิจกรรมวิจัยในเครือขายระดับโครงการ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (ค) ตรวจเยี่ยมภาคสนาม  (ง) จัด
ประชุมรายงานความกาวหนาครึ่งโครงการ (จ) ติดตามกํากับกิจกรรมในโครงการวิจัย (ฉ) จัดประชุมสรุปผล
โครงการวิจัยและวิพากษผลการวิจัย  ขั้นสรุปผล ประกอบดวยการ (ก) ตรวจสอบและแกไขผลงาน (ข) เสนอรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ (ค) วิเคราะหและสังเคราะหผลงานวิจัย ระดับภูมิภาค (ง) นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย 

2. การสังเคราะหผลการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหเนื้อหาจากรายงานผลการวิจัย  แหลงขอมูล ไดแก 
รายงานการวิจัยของแตละโครงการวิจัยจํานวน 10 เลม  เครื่องมือ ประกอบดวยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย   แบบ
วิเคราะหผลงานวิจัย ตารางสังเคราะหผล  ขอสรุปของวิธีปฏิบัติของโครงการวิจัย  ตารางสังเคราะหขอคนพบของ
โครงการวิจัย   การเก็บขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและการสังเคราะหขอสรุปดวยการพรรณนา  
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ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย (ก)ประเมินคุณภาพงานวิจัย (ข) วิเคราะหผลงานวิจัยรายเลม (ค) สังเคราะห
กระบวนการและผลการวิจัย (ง) เสนอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ (จ) จัดทํารายงานการสังเคราะหฉบับสมบูรณ (ฉ) 
เสนอผลไปสังเคราะหงานวิจัยระดับประเทศ 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการพัฒนาเครือขายการวิจัยของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร  

1.1 ระบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร จําแนก
ออกเปน 3 ระดับ  คือ (ก) เครือขายนักวิจัยระดับประเทศ 1 เครือขาย   มีสมาชิก 9 คน ประกอบดวยผูประสานงาน
ระดับประเทศ 1 คนกับหัวหนาชุดโครงการวิจัยระดับภูมิภาค 8 ภูมิภาค/คน  ทําหนาที่จัดประชุมเครือขายนักวิจัย
ระดับภูมิภาค 8 ภูมิภาค และจัดประชุมเครือขายนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ 41 แหง (ข) เครือขายนักวิจัย
ระดับภูมิภาคมี 2 เครือขาย คือ (1) เครือขายการประสานงานภูมิภาคกรุงเทพมหานคร 1 เครือขาย มีสมาชิก 12 คน 
ประกอบดวยคือ ผูประสานงานเครือขายชุดโครงการวิจัยกรุงเทพมหานคร  1 แหง/คนและหัวหนาชุดโครงการวิจัยชุด
วิจัยและพัฒนาครู 1 คนและประธานโครงการวิจัยดานอื่นๆ 10 ชุด/คน  ทําหนาที่จัดประชุมประสานงานประธานชุด
โครงการวิจัยดานครูและดานอื่นๆ ของภูมิภาค จัดประชุมประธานโครงการวิจัยทุกโครงการของภูมิภาค (2) เครือขาย
การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู มีสมาชิก 12 คน ประกอบดวย หัวหนาชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร(ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  1 แหง/คน และหัวหนาชุด
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง จํานวน 11 ชุด/คน   ทําหนาที่จัดประชุมประสานงานประธานชุด
โครงการวิจัยดานครูของภูมิภาคและกํากับติดตามกิจกรรมของโครงการวิจัยทุกโครงการในภูมิภาค (ค) เครือขาย
นักวิจัยระดับมหาวิทยาลัยมี 11 เครือขาย  แตละเครือขาย มีสมาชิก 1-22 คน ประกอบดวย ประธานโครงการวิจัย 1 
คนและนักวิจัยที่เปนอาจารย นักวิชาการภายนอกหรือนักศึกษาปริญญาโท  เปนคณะนักวิจัยในโครงการวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครูของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แหงในภูมิภาคกรุงเทพมหานครแตงตั้งขึ้นตามความเหมาะสม  
ทําหนาทีจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติการตามโครงการวิจัย และเสนอรายงานการวิจัยตามขอเสนอโครงการ  

1.2 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร 
จําแนกออกเปนใน 2 รูปแบบ คือ (ก) การประสานงาน เปนรูปแบบการดําเนินงานที่เครือขายการวิจัยระดับประเทศ
หรือระดับภูมิภาคกํากับโครงการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยใหดําเนินงานโครงการวิจัยตามกรอบ TOR และแผน
ปฏิบัติงานของชุดโครงการวิจัย (ข) การรายงาน เปนรูปแบบการดําเนินการวิจัยระดับโครงการวิจัยไดใชเปนชองทาง
ในการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลการวิจัยสูเครือขายระดับบนทั้งสองระดับ  โดยที่การประสานงานเปนการ
ดําเนินการจากบนลงลาง สวนการรายงานเปนการดําเนินการจากขางลางขึ้นบน  

1.3 กลไกการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร ในทั้ง
สองรูปแบบ คือกลไกการประสานงาน  ชุดโครงการวิจัย(ก)ใชคณะกรรมการบริหารชุดโครงการที่ประกอบดวยบุคคล
ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยมาเปนองคประกอบ  ใชกรอบขอกําหนด TOR เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ   
ใชระบบการจัดการความรูมาบริหารจัดการโครงการวิจัย  ใชระบบแผนงานและโครงการมากํากับการดําเนินงานของ
โครงการวิจัย  ใชระบบการกํากับงบประมาณและงวดเงิน  ใชระบบประเมินดวยผูทรงคุณวุฒิ และใชระบบการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  (ข)กลไกการรายงาน โครงการวิจัยใชการจัดประชุมปฏิบัติการ  ใชการบันทึกกิจกรรม ใช



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 193

การบริหารชุดโครงการวิจัย ใชการตรวจเยี่ยม ใชการจัดประชุมใหความรู  ใชการจัดประชุมวิพากษผลงาน  ใชการจัด
ประชุมรายงานความกาวหนาและใชจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัย 

1.4 วิธีการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร จําแนก
ออกเปนใน 4 รูปแบบ คือ (ก) การเรียนรู  การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยใชการวิธีการจัดประชุมและเชิญวิทยากร
มาใหความรูทางดานการวิจัยชุดโครงการ การวิจัยทางดานการจัดการคุณภาพ การบันทึกกิจกรรมการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย  (ข) การแลกเปลี่ยนเรียนรู  การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยใชวิธีการประชุมปฏิบัติการเพื่อ
นําเสนอและทบทวนขอเสนอโครงการ  เพื่อนําเสนอรายงานความกาวหนาครึ่งโครงการและวิพากษ  เพื่อรายงาน
ผลการวิจัยเมื่อส้ินสุดโครงการและวิพากษ  (ค) การมีสวนรวม  การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยใหบุคคลที่เกี่ยวของ
ทุกระดับเขามามีสวนรวมตามขั้นตอนของกิจกรรมการวิจัย  (ง) การใชนวัตกรรม  การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย
นํานวัตกรรมหลากหลายมาใชในการดําเนินชุดโครงการวิจัย เชนการจัดการความรูจากโครงการวิจัย การใชการวิจัย
ปฏิบัติการ การสรางเครือขาย การบริหารจัดการแบบชุดโครงการ 

2.  ผลการสังเคราะหองคความรูดานการผลิตครูหลักสูตร5ปของชุดโครงการวิจัยของกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร  

   2.1 ดานการติดตามผลการใชหลักสูตรการผลิตครู 5 ป พบวา (ก) หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก   
(ข) สภาพการนําหลักสูตรไปใชยังไมพรอมในทุกๆ ดาน (ค) สัมฤทธิผลของหลักสูตรอยูในระดับปานกลางถึงดี  และ
(ง) มีขอเสนอในการปรับปรุงดานการปรับปรุงสาระหลักสูตรเปนรายวิชาและปรับปรุงดานการบริหารหลักสูตรให
สอดคลองกับแนวคิดและปรัชญาหลักสูตร     

 2.2 ดานการบริหารจัดการหลักสูตรผลิตครู 5 ป  พบวา (ก) ไมมีรายงานผลสภาพปจจุบันของการบริหาร
จัดการหลักสูตรการผลิตครูของคณะครุศาสตร(ข)ไดเสนอกระบวนการบริหารจัดการการผลิตครูจํานวน 1 ผังหลักและ
4 ผังยอย  ประกอบดวย คือ ผังกระบวนการดานหลักสูตร ผังกระบวนดานการบริหารจัดการคณะ  ผังกระบวนดาน
ผูสอน และผังกระบวนดานผูเรียน (ค) ไมมีรายงานผลการตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรการผลิตครูและ (ง) มีขอเสนอกลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการผลิตครู 10 ประเด็น   

 2.3 ดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูชุดวิชาตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ป พบวา (ก) ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูของชุดวิชาตามกรอบหลักสูตรครู 5 ป  2 ชุดวิชา  (ข) นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใช 1 ภาคเรียน   
(ค) การจัดการเรียนรูชุดวิชาไดผลในระดับดี  และ (ง) ไดตนแบบของแผนการจัดการเรียนรูของ 2 ชุดวิชา 

2.4 ดานการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักสูตรผลิตครู 5 ป พบวา (ก) ไดเกณฑมาตรฐาน
และตัวบงชี้ ของโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู  2 ชุด   (ข) ประเมินสภาพปจจุบันของโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู 
ตามเกณฑมาตรฐาน  (ค) ไดจัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู จํานวน 5 แหงประกอบดวยโรงเรียน
สาธิต 3 แหง และโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 แหง และ (ง) สามารถยกระดับของโรงเรียน
รวมพัฒนาวิชาชีพครู 2 แหง 
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3.  ผลการสังเคราะหองคความรูดานแบบอยางที่ดีในการบริหารจัดการโครงการวิจัยของกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร  

 3.1 ดานการวิจัยปฏิบัติการ พบวา โครงการวิจัยดานการติดตามการใชหลักสูตรการผลิตครู 5 ป จํานวน 3 
โครงการและโครงการวิจัยดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ จํานวน 2 โครงการยังไมใช
รูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการ  สวนโครงการวิจัยดานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูชุดวิชา จํานวน 2 โครงการ
และโครงการวิจัยดานการพัฒนาโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 4 โครงการไดนํารูปแบบของการวิจัย
ปฏิบัตกิารมาใชไดเต็มรูป 

 3.2 ดานการมีสวนรวม   โครงการวิจัยดานการติดตามการใชหลักสูตรการผลิตครู 5 ป จํานวน 3 โครงการ
และโครงการวิจัยดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ จํานวน 2 โครงการยังไมใชแบบแผนการ
วิจัยแบบมีสวนรวม  สวนโครงการวิจัยดานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูชุดวิชา จํานวน 2 โครงการและ
โครงการวิจัยดานการพัฒนาโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 4 โครงการไดใชแบบแผนการวิจัยแบบมีสวน
รวมมาใชเต็มรูป 

 3.3 ดานการบูรณาการหรือการเปลี่ยนแปลงในงาน  พบวา โครงการวิจัยดานการติดตามการใชหลักสูตร
การผลิตครู 5 ป จํานวน 3 โครงการและโครงการวิจัยดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ จํานวน 
2 โครงการยังไมเนนการวิจัยแบบบูรณาการกับงานที่ปฏิบัติจริง  สวนโครงการวิจัยดานการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูชุดวิชา จํานวน 2 โครงการและโครงการวิจัยดานการพัฒนาโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 4 
โครงการไดเนนการบูรณาการการวิจัยไปสูการปฏิบัติจริงเต็มรูป 

จากประสบการณการบริหารชุดโครงการวิจัยมีขอวิจารณดังนี้ 

1. การบริหารชุดโครงการวิจัย  การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยทําใหไดประสบการณในการบริหาร
นักวิจัยจํานวนมากที่มีแนวคิดทางการวิจัย มีประสบการณและมีความสามารถในการวิจัยแตกตางกัน ทําใหไดเรียนรู
แนวคิดและไดรับประสบการณที่แตกตางจากนักวิจัยจํานวนมากเหลานั้น ทั้งนักวิจัยภายในภูมิภาคเดียวกันและ
นักวิจัยจากภูมิภาคอื่น ทําใหเกิดเครือขายการวิจัยอยางแทจริงและมีผลตอการพัฒนางานวิจัยในอนาคต 

2. คุณคาของชุดโครงการวิจัย  ชุดโครงการวิจัยเปนโครงการวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดโครงการวิจัยขนาด
ใหญ เปนการวิจัยในเชิงกวาง มีชุดโครงการวิจัยยอยอยูในภูมิภาคทั่วประเทศ 8 ภูมิภาคและมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขารวมโครงการ 41 แหงและมีโครงการวิจัยทั้งส้ิน 48 โครงการ และมีนักวิจัยเกี่ยวของมากกวา 250  คน  องคความรู
ที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหจึงมีพลังตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถนําไปใชตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
ผลิตครูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู   ประโยชนประการหนึ่งของชุดโครงการวิจัยอยางหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณที่ไดเรียนรูในระหวางการทํากิจกรรมในโครงการวิจัยของโครงการหนึ่ง สามารถไปนําเสนอใหนักวิจัยใน
โครงการอื่นไดเรียนรูในส่ิงนั้นดวยได และในทํานองกลับกันนักวิจัยของโครงการวิจัยนั้นก็สามารถเรียนรูประสบการณ
จากโครงการวิจัยอื่นไดดวย การบริหารชุดโครงการวิจัยทําใหนักวิจัยจากโครงการวิจัยทั้งหมดไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณใหมๆ และนําไปพัฒนาโครงการวิจัยของตนใหดียิ่งขึ้นในอนาคต  
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4. การกํากับการวิจัยตามกรอบ TOR   ในการบริหารชุดโครงการวิจัย นักวิจัยตองดําเนินโครงการวิจัยตาม
กรอบ TOR เพื่อใหเกิดขอคนพบจากโครงการวิจัยและสามารถนํามาสังเคราะหใหไดองคความรูของเรื่องนั้นๆอยาง
สมบูรณ แตมีคณะนักวิจัยบางคณะยังไมยอมรับวิธีการวิจัยแบบชุดโครงการ เห็นวาไมมีอิสระในการวิจัย  ไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมไดบาง ควรไดมีมาตรการกํากับใหดําเนินการตามกรอบ TOR โดยนํามาตรการทางงบประมาณมาใช 

5. กรอบคิดของนักวิจัย  การบริหารนักวิจัยจํานวนมากจากหลายๆโครงการ ที่มีอาวุโสมาก มีประสบการณ
สูง ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณา คือ การทะลายกําแพงกรอบคิดทางระเบียบวิธีวิจัยที่นักวิจัยแตละทานยึดถืออยู 
เพราะนักวิจัยแตละลัทธิมักยึดถือกรอบคิดของตนเองเปนหลัก การบริหารโครงการวิจัยในชุดโครงการหนึ่งจึงตองการ
ผูบริหารโครงการที่มีประสบการณ อาวุโส บารมีหรือความสามารถที่สูงกวานักวิจัยทั้งหมดในชดุโครงการวิจัยนั้น 

  6. การบันทึกกิจกรรมโครงการวิจัย  ในการบริหารชุดโครงการวิจัยนี้ไดเสนอใหมีการบันทึกกิจกรรมของ
โครงการวิจัยทั้งหมด 11 โครงการลงในบลอกและใชส่ิงที่บันทึกไปสกัดองคความรูของการปฏิบัติงานโครงการวิจัย 
พรอมกับสามารถเลือกแบบอยางที่ดีจากการบริหารโรงการวิจัย เพื่อการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอไปได  แต
จากการปฏิบัติพบวา นักวิจัยทั้งหมดใหความสนใจในเขียนบันทึกนอย มีบางโครงการวิจัยเทานั้นที่บันทึกกิจกรรม ทํา
ใหการศึกษาแบบอยางที่ดีของการบริหารโครงการวิจัยยังไมไดผลเทาที่ควร 

  7. การสังเคราะหผลงานวิจัย  กรอบ TOR ของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูคือตองการสรางองค
ความรูดานการผลิตครูหลักสูตร 5 ปใน 4 มิติ คือการติดตามการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู 
และการพัฒนาครูและโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ  แตในการปฏิบัติจริงมหาวิทยาลัยตองการจัดทําขอเสนอในมิติที่ส่ี
เปนสวนใหญ เพราะเปนโครงการวิจัยเคยทําเมื่อปกอนและตอเนื่องมาถึงในปนี้ ทําใหบางมิติมีโครงการวิจัยสนใจ
นอย จึงสงผลใหการสังเคราะหผลการวิจัยทําไดไมสมบูรณมากพอ   
 
เอกสารอางอิง 

นงลักษณ วิรัชชัย การสังเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียน ในเอกสารประชุมวิชาการการวิจัยในชั้นเรียน  สํานักงาน 
 เลขาธิการคุรุสภา 2548, 260 หนา 
ประไพ สิทธิเลิศและคณะ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทาง 

การศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม  รายงานผลการวิจัย 2548, 202 หนา    
ปญญา ธีระวิทยเลิศและคณะ   การวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรการผลิตครู 5 ปของคณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รายงานผลการวิจัย 2548, 82 หนา   
ปญญา ธีระวิทยเลิศและคณะ  การพัฒนาอยางมีสวนรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกครูและโรงเรียนรวมพัฒนา 
  วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม รายงานผลการวิจัย 2548, 65 หนา 
มณี เหมทานนทและคณะ การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเปนโรงเรียนรวมพัฒนา 

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา รายงานผลการวิจัย 2548, 149 หนา   
มัย สุขเอี่ยมและคณะ  การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจดัการคุณภาพการผลิตครู 5 ปของคระครุศาสตร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายงานผลการวิจัย 2548, 96 หนา 
รสสุคนธ มกรมณีและคณะ   การวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรการผลิตครู 5 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สวนสุนันทา รายงานผลการวิจัย 2548, 91 หนา   
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วรวิทย จินดาพล และคณะ การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนเปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏสวนสุนันทา รายงานผลการวิจัย 2548, 78 หนา 
วิไล ตั้งจิตสมคิดและคณะ  การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนเปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี  รายงานผลการวิจัย 2548, 94 หนา 
สายพิณ ธรรมบํารุง และลัดดา เสนาวงษ การวิจัยและพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมและฉลาดรู   

ชุดวิชา EDUC105 การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ 2548, 69 หนา 
สมกูล ถาวรกิจและคณะ การวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรการผลิตครู 5 ปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา  รายงานผลการวิจัย 2548, 112 หนา   
สุวิมล วองวาณิช การสังเคราะหผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ในตําราการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546, 222 หนา 
อทุุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน วิธีสังเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียน  ฟนนีพับบลิชชิง  กรุงเทพ  2547, 54 หนา 
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การสรางโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ที่มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหาฯ 
The Construction of the Health Educational Program on Nutrition and Food Sanitation 
effects to Food Consumptive Behavior of Sixth Grade Students in Tessaban 2  
Watsanaeha School  
 
สมสวย พรมหนู1 
Somsuay Promnu1 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง   มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดลองใชโปรแกรมสุขศึกษาเรื่อง
โภชนาการและสุขาภิบาลอาหารที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6     โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่กําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) สังกัดเทศบาลนคร
นครปฐม  จํานวน  120  คน  แบงออกเปน 2 กลุม  ดวยวิธีจับฉลาก  โดยกลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมสุขศึกษาเรื่อง
โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร  จํานวน 60 คน  และกลุมควบคุมที่เรียนตามปกตใินชั้นเรียน จํานวน 60 คน   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  1)  แบบทดสอบความรูเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร  กอน
และหลังการทดลอง  2)  แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  3) หลักสูตรฝกอบรมเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาล
อาหาร  ใชเวลา  1  วัน    4)  ส่ือการเรียนรูดวยตนเอง ในรูปแบบปฏิทิน  “กินอยางไร ใหปลอดภัย”   ใชเวลา  3  เดือน 
สถิติที่ใชไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยภายใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  ดวยสถิติ  Paired- t-test  ที่ระดับความเชื่อม่ัน  0.05   

ผลการวิจัย  พบวา   1)   ผลการเรียนรูเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารของนักเรียนกลุมทดลองเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P–value < 0.001)  สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีความรูเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P–value = 0.666)      2)   จํานวนนักเรียนกลุมทดลองมพีฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม รอยละ   75.0    ซึ่ง
สอดคลองกับการเขียนบรรยายพฤติกรรมการบริโภคของตนเองในนักเรียนกลุมทดลอง        สวนจํานวนนักเรียนกลุม
ควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพียงรอยละ  38.3     ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาโปรแกรมสุขศึกษาเรื่อง
โภชนาการและสุขาภิบาลอาหารนี้  มีผลทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมีความเหมาะสมขึ้น สามารถ
นําโปรแกรมสุขศึกษานี้ไปประยุกตใชกับนักเรียนในชวงชั้นและในโรงเรียนตางๆ ตอไป 
คําสําคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา / พฤติกรรมการบริโภคอาหาร / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 

 

1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดงุ) นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Tessaban 2  Watsanaeha school, Nakhon Pathom 73000, Thailand 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 198 

Abstract 

 The  purpose of this quasi experimental research  was  to construct and conduct an experiment  
with a  health  education  program  on  nutrition  and  food  sanitation  effects on  food  consumption 
behaviors  of sixth grade students in Tessaban 2   Watsanaeha  school.  The population consisted of 120 
sixth grade students of Tessaban 2  Watsanaeha school, Nakhonpathom Municipality. Each sample 
group comprised 60 students. The experimental group  used  the health  education program  whereas 
the  control  group  used  a  regular  health  education program.    

 The instruments used for gathering data were : 1) learning outcome tests  2) an observation form 
on food consumption behavior  3) the health education training curriculum on nutrition and food sanitation 
for one day  4) self - learning materials in a 3-month  calendar “How to eat safely”. 

 The data were analyzed  by percentage, mean, standard  deviation and paired t-test .  

 The results of this research were  : 1)  the learning outcome on nutrition and food sanitation       
of  the experimental group who used  the health  education program had knowledge (significantly) higher  
than  that  before  experiment  and  of other  groups,  at  the  0.05  level. (P–value < 0.001)      2)   75%  of 
students in the experimental group had appropriate food  consumption behaviors.  The  findings suggest  
that  this  health education  program  could  be  implemented  with  any  other students  and  would  
improve their knowledge of nutrition and food sanitation and appropriate food consumption behaviors. 
Keywords : health education  program / food consumption behavior / sixth grade students 
 

บทนํา 

สุขภาพ  เปนปจจัยที่สําคัญของการพัฒนาทั้งหลาย     และเปนวิถีชีวิตอันจะนําบุคคลไปสูความสุข   
ความสําเร็จในชีวิต รวมทั้งนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่มีคุณภาพแบบยั่งยืนในระยะยาว โภชนาการเปนพื้นฐานที่
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหมีสุขภาพดี     และเปน
องคประกอบที่มีความสําคัญตอพัฒนาการของบุคคลวัยตางๆ     การบริโภคอาหารที่มีคุณคา  ครบถวน  สะอาด  
ปลอดภัย   และเหมาะสมกับสภาพรางกาย  จะทําใหอวัยวะตางๆ ภายในรางกายเจริญเติบโตและทําหนาที่ได
ตามปกติ   ผูที่มีภาวะโภชนาการดี    ยอมมีรางกายที่สมบูรณ    ทําใหสามารถประกอบกิจการงานใหเปนประโยชน
ตอตนเอง     ครอบครัว สังคม และประเทศ ชาติได  แตในปจจุบันพบวา  ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน   เปน
ปญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรม การบริโภคอาหารของเด็กไทยเปลี่ยนไป กินอาหารประเภทไขมัน  
น้ําตาล  โปรตีนจากสัตว  และอาหารรสเค็มมากขึ้น กินผักนอยลง นิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตก  อาหารนอกบาน  
อาหารปรุงสําเร็จ  อาหารกึ่งสําเร็จรูป  อาหารพรอมบริโภค และอาหารจานดวนเพิ่มขึ้น จนเกิดผลกระทบที่สําคัญตอ
ปญหาสุขภาพของเด็กไทยที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ    เลือกบริโภค   หรือมีพฤติกรรมอนามัยที่เกี่ยวกับอาหารไม
ถูกตอง     จึงเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอที่เกิดจากอาหารเปนส่ือ  เชน   โรคอุจจาระรวง,  โรคมะเร็ง,  
โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง จนเปนเหตุทําใหเสียชีวิตได   การปลูกฝงแนวความคิดเกี่ยวกับการบริโภค
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อาหารที่ถูกตอง    นับวาเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม  และ
เปนคานิยมที่พึงประสงคที่ควรกอใหเกิดกับเด็กวัยเรียน 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางและทดลองใชโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาล 
อาหารที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัคร
พลผดุง)  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    ประกอบดวย   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   และเครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง 

1.    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

      1.1  แบบทดสอบวัดความรูกอนและหลังการทดลอง มีจํานวน  20  ขอ  ใชคําถามแบบปรนัย  มี
ตัวเลือก  4  ตัวเลือก  ตอบถูกให  1  คะแนน  ตอบผิดให  0  คะแนน 
                     1.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 เปนแบบที่ใชบันทึก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม    โดยการสังเกตหลังจากที่นักเรียน
กลุมทดลองไดรับโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารไปแลว    โดยแบงการสังเกตเปน   3   ระยะ   
ระยะแรกเริ่มเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549  ระยะที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2549  และระยะที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 
2549   โดยกําหนดใหนักเรียน “อย.นอย”  1   คน    เปนผูสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุมทดลอง
จํานวน 2 คน    และนักเรียนกลุมควบคุมจํานวน 2 คน  (1:4)  ในเวลาพักกลางวัน 

        1.3  การเขียนบรรยายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุมทดลอง    ลงในกระดาษขนาด  A4  
โดยอิสระ  ตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและตามความรูสึกของตนเองที่เปนจริง 

2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

 หลักสูตรอบรมเร่ืองโภชนาการและสขุาภิบาลอาหาร 

 ในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดพิจารณาเนื้อหา   วิธีการอบรมใหเหมาะสมและเปนไปไดกับนักเรียนมากที่สุด 
โดยเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ในสาระที่ 4    การสรางเสริม
สุขภาพ  สมรรถภาพ  และการปองกันโรค   หัวขอเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร  การอบรมใชเวลา  1 วัน โดย
ผูวิจัยและวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร   มีเนื้อหาทั้งหมด  5  เรื่อง  ไดแก   ทําไมตอง
สนใจอาหารปลอดภัย,   เลือกบริโภคอยางฉลาด,   ฉลาดซื้อ  และโรคที่เกิดจากอาหารเปนส่ือ  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดเลือกใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  (Participatory Learning  หรือ  PL)    ซึ่งเปนกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญและมีสวนรวมในทุกกิจกรรมการเรียนรู    โดยใชเทคนิควิธีการสอนทั้งหมด  7  วิธี    คือ   
การบรรยาย,  การอภิปรายกลุมยอย,  การเรียนแบบรวมมือ,   เกม,  การระดมสมอง,  การสรางแผนผังความคิด  และ
การฝกปฏิบัติ   
 ส่ือปฏิทิน  “กินอยางไร  ใหปลอดภัย” 
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เปนส่ือที่ผูวิจัยสรางขึ้นในรูปของปฏิทินไทย เปนเวลา 3 เดือน ไดแกเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม    
และเดือนสิงหาคม  เปนปฏิทินที่ใหความรูเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร  โดยการใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง   

วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนดังนี้ 

1.  วางแผนการวิจัย  โดยการประชุมวิทยากร และสมาชิกชุมนุม “อย.นอย รวมใจดูแลอาหาร
ปลอดภัย”   

2.  ทดสอบความรูกอนการทดลองในนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม 
3.  จัดอบรมใหความรูเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารแกนักเรียนกลุมทดลอง   เปนเวลา  1  วัน  

โดยผูวิจัยและวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร   
4.  ใหส่ือปฏิทิน“กินอยางไร  ใหปลอดภัย” แกนักเรียนกลุมทดลอง จํานวน 60 คน แลวใหนักเรียน“อย.

นอย”  1  คน   จับคูกับนักเรียนกลุมทดลองจํานวน  2  คน     ตรวจสอบความรูของนักเรียนกลุมทดลองตามคําถาม
ในปฏิทิน  พรอมทั้งเฉลยคําตอบ  ใหสติ๊กเกอร  และคําชมเชย  ถานักเรียนกลุมทดลองตอบถูก อีกทั้งคอยกระตุนให
นักเรียนกลุมทดลองปฏิบัติตามปฏิทิน เปนระยะเวลา 3 เดือน  คือเดือนมิถุนายน  เดือนกรกฎาคม  และเดือน
สิงหาคม  พ.ศ.2549 

5.  นักเรียน “อย.นอย”  สังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารดานการบริโภคอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ,  การบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสม  และการบริโภคอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย     ทั้งในนักเรียน
กลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม  โดยกําหนดใหนักเรียน  “อย.นอย” 1  คน  เปนผูสังเกตพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนกลุมทดลองจํานวน 2 คน และนักเรียนกลุมควบคุมจํานวน 2 คน  (1:4)  ในเวลาพักกลางวัน   โดย
แบงการสังเกตเปน 3  ระยะ   ระยะแรก  เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2549   ระยะที่ 2  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2549   และระยะ
ที่ 3  เดือนกันยายน พ.ศ.2549   ซึ่งจะมีการเปลี่ยนผูสังเกตกับกลุมผูถูกสังเกตไมใหซ้ําเดิม  ทั้ง 3 ระยะ  

6.   ทดสอบความรูหลังการทดลองในนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม 
7.   ใหนักเรียนกลุมทดลองเขียนบรรยายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง          หลังการให

โปรแกรมสุขศึกษาเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ลงในกระดาษขนาด A4 โดยอิสระ     ตามพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและตามความรูสึกของตนเองที่เปนจริง 

8.   นําขอมูลที่ไดจากการการทําแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง       แบบสังเกตพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร  ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง  ทั้งในนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม      มา
วิเคราะหและประเมินผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW  กําหนดความเชื่อม่ันในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ 
0.05     การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร   ของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียน
กลุมควบคุม   กอนและหลังการทดลอง  ใชสถิติ   Paired- t-test    พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมนํามาหา
อัตราสวน   แลววิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนดวยคารอยละ  แบงระดับพฤติกรรมเปน 3 ระดับ  
โดยมีชวงคะแนน  ดังนี้  

    พฤติกรรมที่เหมาะสม จะมีคาคะแนนพฤติกรรมที่รอยละ  66.7  - 100.0 
  พฤติกรรมพอใช  จะมีคาคะแนนพฤติกรรมที่รอยละ  33.4  -  66.6 

            พฤติกรรมที่ตองปรับปรุง จะมีคาคะแนนพฤติกรรมที่รอยละ       0  -  33.3 
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9. นําขอมูลจากการเขียนบรรยายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุมทดลอง  ที่เขียน
บรรยายตามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและตามความรูสึกของตนเองที่เปนจริง   มาเปรียบเทียบกับแบบสังเกต
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุมทดลอง  ที่บันทึกโดยนักเรียน “อย.นอย”  วาสอดคลองกันหรือไม 
 

ผลการวิจัย 

 จากการทดลองใชโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารกับนักเรียนกลุมทดลองชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา  2549 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา  (สมัครพลผดุง)  พบวา 

1.  นักเรียนกลุมทดลองมีความรูเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น   โดยคาเฉลี่ยของความรูกอน
การทดลองเทากับ  11.8  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  3.1    เมื่อผานกระบวนการทดลองแลวพบวา  คาเฉลี่ย
ของความรูหลังการทดลองเทากับ  15.4  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ  2.8  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความรูกอนและหลังการทดลอง พบวา ความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ  3.6  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ
การทดสอบวัดความรูดวยคาสถิติ   Paired  t – test   เทากับ  11.322    พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P–value < 0.001)แสดงวาโปรแกรมสุขศึกษานี้  ทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการและ
สุขาภิบาลอาหารเพิ่มขึ้น 

      สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีความรูเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร         มีคาเฉลี่ยของความรูกอน
การทดลอง  เทากับ  11.8  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  2.5     สวนคาเฉลี่ยของความรูหลังการทดลองเทากับ  
11.9    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  2.5    เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความรูกอนและหลังการทดลอง   
พบวา  ความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ  0.1   การเปรียบเทียบความแตกตางของการทดสอบวัดความรูดวยคาสถิติ 
Paired  t – test  เทากับ  0.434   พบวามีความรูเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P–value= 0.666)   

2.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุมทดลอง ในระยะแรกยังไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคที่เห็นไดชัด  กลาวคือจะเปนพฤติกรรมที่ตองปรับปรุง ถึงรอยละ 43.4 เปนพฤติกรรมพอใช  รอยละ 33.3  และ
เปนพฤติกรรมที่เหมาะสม รอยละ  23.3 เมื่อถึงระยะที่ 2 เริ่มจะสังเกตพบวามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
มากขึ้น คือ  เปนพฤติกรรมที่เหมาะสม  รอยละ 50.0  พฤติกรรมรองลงมา  คือ  พฤติกรรมพอใช  รอยละ 31.7    และ
พฤติกรรมที่ตองปรับปรุง  รอยละ 18.3   และจากการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระยะที่  3  คือ  เมื่อส้ินสุด
การทดลอง  พบวานักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม  ถึงรอยละ  75.0    ซึ่งสอดคลองกับ
การเขียนบรรยายพฤติกรรมการบริโภคของตนเองในนักเรียนกลุมทดลอง     

สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากการสังเกตทั้ง  3  ระยะ  พบวา  มีพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารในแตระยะไมแตกตางกันมากนัก    สวนใหญจะเปนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ตองปรับปรุง  คือ  
รอยละ  55.0,   รอยละ  51.7  และรอยละ  50.0  ในระยะที่ 1,  ระยะที่ 2   และระยะที่ 3  ตามลําดับ   สวนพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารที่เหมาะสมมีเพียงรอยละ  36.7,   รอยละ  33.3   และรอยละ  38.3    ในระยะที่ 1,  ระยะที่ 2  และ
ระยะที่ 3  ตามลําดับ 

 จากการนําโปรแกรมสุขศึกษาเรื่องโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา  (สมัครพลผดุง)  พบวา 
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 1.  โปรแกรมสุขศึกษานี้ไดรับความสนใจจากนักเรียนกลุมทดลองเปนอยางมาก   โดยสังเกตไดจากความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมขณะเขารับการฝกอบรม ชิ้นงานที่ทําระหวางการฝกอบรมมีคุณภาพ บรรยากาศในการ
ฝกอบรมเต็มไปดวยความราเริงแจมใส    สนุกสนาน   ทั้งยังมีความสนใจในการเรียนรูและตั้งใจในการคนหาขอมูลมา
ตอบตามคําถามในสื่อปฏิทิน“กินอยางไร ใหปลอดภัย”  มีความรับผิดชอบในการสงคําตอบใหตรวจ ซึ่งอาจเปนเพราะ
กิจกรรมที่จัดใหมีความหลากหลาย  แปลกใหม  นักเรียนกลุมทดลองไดเกิดการเรียนรูจากการมีสวนรวม   ซึ่งมีโอกาส
ไดร วมแสดงความคิดเห็นและไดแสดงออกทุกคน  ตามความสามารถและตามความพอใจ   นอกจากนี้ส่ือปฏิทินยังมี 
รูปแบบ การใชสีและภาพประกอบที่สดใสนารักเหมาะสมกับวัยของเด็ก ทั้งยังมีการเสริมแรงบวกดวยการใหสติ๊กเกอร
และคําชมเชยเมื่อตอบถูก ทําใหนักเรียนกลุมทดลองเกิดความรู เกิดความตระหนัก สงผลใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค   
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548: 34)ที่วา ความสนใจเปนตัวกระตุนอยางสําคัญที่จะ
ชวยใหเกิดการเรียนรู      รวมทั้งวิธีการเสริมแรงและเครื่องลอความอยากเรียนจะเปนแรง จูงใจที่ทําใหผูเรียนเรียนไดดี 
และสอดคลองกับชาติชาย พิทักษธนาคม (2544: 59) ที่แสดงความคิดเห็นวาเด็กวัยเรียนตองการใหคนอื่นชมเชย
และยอมรับ เนื่องจากเด็กวัยนี้นิยมและชื่นชมครู   ครูควรใหการเสริมแรงบวกใหบอยๆ เทาที่จะทําได นอกจากนี้ กิ
ดานันท มลิทอง (2543: 78)  ยังกลาววา  ส่ือเปนส่ิงที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียน
เกิดความเขาใจเนื้อหาที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลา     อันส้ัน      และชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่อง
นั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  ทั้งยังชวยใหเกิดความสนุกและไมรูสึกเบื่อหนายการเรียน 

 2.  โปรแกรมสุขศึกษานี้มีความเหมาะสมกับนักเรียนกลุมทดลอง   เนื่องจากโปรแกรมสุขศึกษานี้ไดผานการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิในเรื่องของความถูกตองทางโครงสราง   และองคประกอบของโปรแกรมสุขศึกษา  แลวนํา 
มาแกไขปรับปรุงกอนนํามาทดลองใช   ประกอบกับวิทยากรมีความรูความสามารถ  มีประสบการณและมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงมาใหความรูแกนักเรียนกลุมทดลอง  ทําใหสามารถถายทอดความรูไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย 

 3.  โปรแกรมสุขศึกษานี้เปนส่ิงที่นักเรียนกลุมทดลองไมเคยไดรับมากอน   มีกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
กับวัย จึงใหความสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรู แสวงหาคําตอบ อันนําไปสูพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมขึ้น  
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของพรรณี ช เจนจิต (2545: 136)  ที่กลาววา  เด็กวัยเรียนนี้มีความอยากรูอยากเห็นใน
ทกุๆ เรื่อง  ครูควรใชลักษณะเดนนี้ใหเปนประโยชนโดยการกระตุนใหเด็กหาคําตอบในเรื่องตางๆ ดวยตนเองแทนการ
ปอนให  และควรทําบอยๆ   

 4.  โปรแกรมสุขศึกษานี้  นอกจากจะมีการฝกอบรมใหความรูแลว ยังมีส่ือปฏิทิน “กินอยางไร  ใหปลอดภัย”  
ซึ่งเปนส่ือที่ใหความรูและฝกทักษะการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกตอง     เปนการใหความรูอยางตอเนื่อง      เสมือนการ
กระตุนเตือนและตอกย้ําความคิดที่ถูกตองใหกับนักเรียนอยางสม่ํา เสมอ   สงผลใหนักเรียนเกิดความตระหนักและ
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม  ซึ่งประเมินไดจากการเขียนบรรยายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
กลุมทดลอง 
 

คําขอบคุณ 

 กราบขอบพระคุณนายวัชระ  มวงชู,   นางพูนจิตร เวชวงศวาน,  แพทยหญิงสมฤดี   สะหรั่งบิน,  นางจรัสศรี 
อินทรวิชะ,  นางนัยนันท สมบูรณ,   นางสุภาภรณ  ศรีวรนันท,  นายสรกิจ  โศภิตกุล  และนางสุมาลี  ทรงศิริ  ที่กรุณา



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 203

สละเวลาใหคําปรึกษา  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  และเปนวิทยากร     ขอขอบคุณนักเรียน  “อย.นอย” ที่ทําให 
งานวิจัยนี้สําเร็จและสมบูรณ  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง   
 

เอกสารอางอิง 

ภาษาไทย 

กรมอนามัย, กองสุขาภิบาลอาหาร  กระทรวงสาธารณสุข.  คูมือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสําหรับเจาหนาทีแ่ละ 
ครูผูดูแลโรงอาหารของโรงเรียน.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการทหารผานศึก, 
2543. 

กัลยา  ศรีมหันต.  ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเดก็วัยเรียน  ในเขตอําเภอเมือง   
จังหวัดราชบุรี.  วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลแมและเด็ก   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.  

กิดานันท  มลิทอง.  เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: อรุณ 
การพิมพ, 2543. 

ชาติชาย  พิทักษธนาคม.  จิตวทิยาการเรียนการสอน.  ภาคเรียนปริยัติธรรมและจริยศึกษา  
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2544. 

นฤดม  บุญ-หลง  และกลาณรงค  ศรีรอต, บรรณาธิการ.  อาหารเพื่อมนุษยชาติ.   กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545. 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมกรุงเทพ, 2548. 
พรรณี ช เจนจิต.  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: เมธีทิปส, 2545. 
พัฒน  สุจํานงค.  อนามัยชุมชน.  พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2544. 
ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 5.   

กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, 2538. 
สุนันทธนา แสนประเสริฐ, อรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา และฐิติพร  คหัฏฐา, บรรณาธิการ.  สรุปสถานการณสุขาภิบาล 

อาหาร.  นนทบุรี: กองสุขาภิบาลอาหาร  กรมอนามัย, 2543. 
สุรางค  โควตระกูล.  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2541. 
อบเชย  วงศทอง.  โภชนศาสตรครอบครัว.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร, 2546.   
 

ภาษาอังกฤษ 

Gerlach, Vemon S. and Doual P. Ely.  Teaching and Media a Systematic Approach.  2nd ed.   
 Englewood Cliffs, N.Y. : Prentice-Hall, 1980. 
 
 
 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 204 

O3-04 
 
การใชแนวทางการเรียนรูแบบสรางสรรคดวยปญญาเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูดวย
โครงงานวิทยาศาสตรของครูใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
Tendency Induction of Learning for Process-Learning Development by Science Project with 
Local-linked Context 
 
ธัญญารัตน คงขุนเทียน1 รัฐพล สวัสดี1 ปทุม จันทรฉาย1 มนัญญา เพียรเจริญ1 ศราวุฒิ จันทรแฉลม1  วัลลภา นาคมี1  
วรากร รัตนอารีกุล3  พรรณปพร กองแกว3 ทรงพล คูณศรีสุข3  วาสนา มานิช3  จิตรวดี คมเดช2  จิราภรณ คงคุม2       
สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ2 บัญญัติ เล็กประเสริฐ2  ไกรศิลา กานนท2  ดวงหทัย วิวัฒนรัตน2  และทศพร ทองเที่ยง1 
Tanyarat Khongkhuntian1, Rattapon Sawatdee1, PatumJanchai1, Mananya Phiancharoen1, Sarawut 
Junchalam1, Wanlapa Nakmee1, Warakorn Rattana-areekul3, Punpaporn Kongkaew3, Songpon 
Koonsrisook3, Wasana Manish3, Jitrwadee Komdhet2, Jiraporn Kongkum2, Sukanlaya Tantiwisawaruji2, 

Banyat Lekprasert2, Kraisila Kanont2, Duanghathai Wiwatratana2 and Todsaporn Thongthieng1 
 
บทคัดยอ 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับปญหาและความตองการของทองถิ่น โดยใชกลไกการพัฒนาการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรที่มีกระบวนการอยางมีขั้นตอนและบูรณาการใหเกิดความรูแลวนําไปใชใหเกิดประโยชน 
ผานการพัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยใชการเรียนรูตามแบบทฤษฎีสรางสรรคดวยปญญา
รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร การดําเนินการไดเนนครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชวงชั้นที่ 
2 – 3 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 8 เขตใน 5 จังหวัดภาคตะวันตก คือ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี 
สมุทรสาคร และสมุทรสงครามจํานวน 36 คน โดยใชวิธีการดําเนินงานการจัดการความรูและการมีสวนรวมของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โรงเรียน ครู และนักเรียนไดแก การสรางเครือขายสพท. และโรงเรียน ดวย
กระบวนการชี้แจงและคัดเลือกครูเขารวมโครงการ และการพัฒนาครูใชหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมที่
ประกอบดวย การอบรม Constructionism เพื่อพัฒนาโครงสรางความคิด การอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร และการสนับสนุนใหครูไดสรางความรูใหมโดยการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 34โครงงาน จากนั้นประเมินจัดกลุมตามคุณภาพของโครงงานเปน 4 ระดับ ตามทักษะที่  
 

 

 

1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
  King Mongut’s University of Technology Thonburi, Ratchaburi Campus, Bangkok 10140, Thailand 
2 สถาบันการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
  Learning Institute, King Mongut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 
3 ศูนยวิจยัและบริการอสุาหกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรมชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
  Agroindustry and Biochemical Industry Research and Service Center, King Mongut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 
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ประเมินผานรายงานฉบับสมบูรณ พบวามีโครงงานระดับ 4 (ดี) จํานวน 6 โครงงาน ระดับ 3 (คอนขางดี) จํานวน 11 
โครงงาน ระดับ 2 (ปานกลาง) จํานวน 15 โครงงาน และระดับ 1 (ควรปรับปรุง) จํานวน 6 โครงงานตามลําดับ และผลการ
วิเคราะหโครงงานวิทยาศาสตรพบวา โครงงานจํานวน 32 โครงงานจาก 34 โครงงานเปนโครงงานวิทยาศาสตรที่
สอดคลองกับส่ิงแวดลอมในทองถิ่น หรือเกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชน มีการนําโครงงาน
วิทยาศาสตรไปใชเสริมการสอนในชั้นเรียน จํานวน 9 โครงงาน และสามารถนําผลิตภัณฑที่ไดจากโครงงาน ไปผลิต
เปนผลิตภัณฑเพื่อจําหนายหรือนําไปใชในโรงเรียน จํานวน 6 โครงงาน จะเห็นไดวาแนวทางการเรียนรูเชนนี้จะ
สงเสริมใหครูไดพัฒนาตอยอดความรูจากสิ่งรอบตัวหรือการแกปญหาของตนเอง ซึ่งสามารถใชขยายผลใหครู และ
นักเรียนไดออกไปเปนนักวิจัยชุมชน สรางความรูใหมใหกับชุมชนหรือสรางชุมชนที่เรียนรูได 
คําสําคัญ :  การเรียนรู  /  โครงงานวิทยาศาสตร  /  การเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา 
 

Abstract 

 This tendency induction program of learning process linked to local issues is designated to 
integrate knowledge and improve science nurturing in school using a scientific process, based on 
Constructionism pedagogy and Project-based learning.  The 36 participants of this program were the 
teachers from the expansion of opportunity education schools under 8 educational service area offices in 
5 provinces of western Thailand (Ratchaburi, Kanchanaburi, Petchaburi, Samutsakorn and 
Samutsongkram). The activities of the program invoived educational service area offices, schools, 
teachers and students with knowledge management and then developed the network by seminars and 
enrolment for the program’s training curriculum. This curriculum includes a course of thinking 
development using a constructionism approach and a course of scientific process improvement. Finally, 
the curriculum encouraged the participants to introduce new ideas through science projects. The 34 
science projects from this program were assessed through their final reports. There are 6 grade four 
(Excellent) projects, 11 grade three (Good) projects, 15 grade two (Fair) projects and 6 grade one (Poor) 
projects, respectively. The assessment shows that 32 projects are science projects linked to local issues. 
In those projects, there are 9 projects using extra-curricular materials for science nurturing and 6 projects 
developed with local products used in school or for sale. This result shows that this induction can 
encourage teachers to produce new ideas using their solutions on environment issues and these then 
can be expanded to be new knowledge in the community. The teachers and their students can also be 
the local researchers who influence the learning community. 
Keywords :  Learning / Science Project / Constructionism 
  

บทนํา  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่มุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวม มีความสมดุลในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ทําใหประเทศชาติอยูใน
ฐานะที่พึ่งพาตนเองได ควบคูกับการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ดังนั้น
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โรงเรียนจึงเปนกลไกสําคัญของ การปกครองสวนทองถิ่น เชน เทศบาล อบจ. อบต. ดานการพัฒนากําลังคน ทําให
เห็นความจําเปนและประโยชนของการพัฒนาครูและนักเรียนที่อยูในพื้นที่ใหมีกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อนําสรางความรูใหเกิดในชุมชนที่สอดคลองกับความตองการและปญหาของ
พื้นที่ทั้งระดับจังหวัด และของประเทศในที่สุด ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาจึงตองใหความสําคัญสูงสุดกับผูเรียน ซึ่ง
มีศักยภาพทางสมองที่สามารถเรียนรูและพัฒนาได โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน (Child-centered Learning) 
และมีครูเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) โดยที่ผูเรียนตองมีความสมดุลระหวางความรู  ทักษะ  และลักษณะชีวิตที่
ดีงาม จึงจะสามารถนําความรูมาประยุกตใหเขากับการดําเนินชีวิตจริงตามบริบทของทองถิ่นได  

ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) หรือ ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง เปน
ทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งเปนนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู มีองคประกอบ
หลักที่สําคัญคือผูเรียนและกระบวนการเรียนรูเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนมีโอกาสรวมในการตัดสินใจเลือกเนื้อหาและ
สภาพแวดลอมในการเรียนรูตามความสนใจ มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูระหวางผูเรียน และเต็มไปดวยความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และผูสอนเปลี่ยนบทบาทเปนผูเอื้อ ผูกระตุน ตลอดจนเปนผูเรียนรูดวยเชนกัน การใชแนวคิด
ดังกลาวพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรที่มีกระบวนการอยางมีขั้นตอน และเปนการศึกษาธรรมชาติที่อยู
รอบตัว รวมถึงบูรณาการใหเกิดความรูนั้นและนําไปใชใหเกิดประโยชนได จึงจําเปนตองพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผูสอน โดยใชโครงงานซึ่งเปนเครื่องมือการเรียนรู (Project based Learning)  

วัตถุประสงคของงานวิจัย  

1.  วิเคราะหผลของรูปแบบการเรียนรูแบบสรางสรรคดวยปญญาผานโครงงานวิทยาศาสตรของครู  
2.  พัฒนาแนวทางการสรางกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรของครูที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบท

 ของสังวัฒนธรรมชุมชน ส่ิงแวดลอมตามธรรมฃาติ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมใน
 ทองถิ่น 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การอบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรที่ประกอบดวย การอบรม Constructionism เพื่อพัฒนาโครงสราง
ความคิดและการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ผาน
เครือขายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกครูที่ สอนชวงชั้นที่ 2 – 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เขารวมโครงการจํานวน 36 คน 

2. การสนับสนุนและเกื้อหนุนใหครูไดสรางความรูใหมโดยจัดทําโครงรางและทําโครงงานวิทยาศาสตรตามลําดับ  
3. การติดตามใหคําปรึกษาแกครูระหวางการทําโครงงานวิทยาศาตรที่โรงเรียน โดยนักวิชาการจํานวน 3 คน 
4. การเก็บขอมูลโดยนักวิชาการทั้ง 3 คน ทําการประเมินและใหคะแนนแตละโครงงาน ดวยเกณฑประเมิน คือ การ

บอกความสําคัญและที่มาของปญหา ความคิดสรางสรรค จุดประสงคของโครงงานสอดคลองกับการทดลอง  
การคนควาขอมูลและแสดงแนวคิดหลักไดเหมาะสมและสัมพันธกับจุดประสงคและการทดลอง  การสรุปและ
อภิปรายผลมีความเชื่อมโยงกับการคนควา  ลําดับเนื้อหาและเชื่อมโยงความรูได มีประเด็นสําคัญครบถวน ใช
ภาษาถูกตอง มีการยกตัวอยาง รูปภาพ และแผนภาพประกอบเพื่อใหอานเขาใจงาย  มีหัวขอครบถวน อาน
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เขาใจงายไมสับสน และเอกสารอางอิงมีความครบถวนตามเนื้อหาของโครงงาน  หาคาเฉล่ียและจัดกลุมตาม
คุณภาพของโครงงานเปน 4 ระดับคือ  ดี (4) คอนขางดี  (3) ปานกลาง (2) และ ควรปรับปรุง (1) 

 
ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการจําแนกประเภทของโครงงานทั้ง 32 โครงงานตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ประเภทของโครงงาน ที่ โรงเรียน ชื่อโครงงาน ระดับ 
สวล.* สส.* ผต.* 

1 คุรุราษฎรรังสฤษฏ  กระดาษไหนใยดี 2 √   
2 วัดบางลี่ การทําอิฐแดง 3 √   

3 วัดพิกุลทอง  การทําเช้ือเพลิงอัดแทงจากตนธูปฤาษี 3 √  √ 
4 บานหวยยางโทน  การผลิตสบูจากธรรมชาติ 2 √ √ √ 
5 บานทุงกระถิน The best electrolyte 2 √ √  

6 ชุมชนบานบอ การผลิตสบูจากน้ํามันที่ใชแลว 1 √   
7 วัดมวง กระถางตนไมจากพืช 2 √   
8 วัดบานหมอ ขี้เถารีไซเคิล 3 √   
9 วัดโพธิ์รัตนาราม ฮอรโมนผลไม 3 √   
10 วัดชาวเหนือ กับดักลูกน้ํา 1 √   

11 วัดทาเรือ กินอะไรสวย 2 √   
12 วัดหัวโพ จอมเขมือบ 1 √   
13 วัดหนองปรง เปลือกไขไกเผากับสารไลมด 3 √ √  
14 วัดบางแกว การยอมผาจากพืชปาชายเลน 2 √ √ √ 
15 บานโตนดนอย  การใชสารจากฟาทลายโจร บอระเพ็ด และสะเดาปองกันการเปนหนอนของ

ปลาเค็ม 
1 

√   

16 วัดหาดเจาสําราญฯ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เร่ือง พืช สวนประกอบของพืช 

2 
√ √  

17 วัดบานซอง(ประชากรบํารุง) ปุยชีวภาพจากปมรากถั่ว 3 √  √ 
18 วัดกรางทองราษฎรบูรณะ วิตามินซีในผลมะนาวโห 2 √ √  
19 บานหนองสะแก ยี่โถพิชิตปลวก 2 √ √  
20 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม 
ไรเหาดวยแชมพูมะกรูด 4 

√  √ 

21 บานทาทุม ความเปนกรด-เบสที่มีตอสีผาที่ยอมดวยสีธรรมชาติ 3 √ √  
22 วัดตะคร้ําเอน  ขัด ขาว สวย สะอาด 4 √   
23 วัดใหมภูมิเจริญ  สารสกัดพริกขี้หนูและสะเดากําจัดมดแดง 1 √   
24 วัดชองลมวรรณาราม เปลือกหอยแครงขาวดวยขาวสาร 2 √   
25 วัดบางนอย กําจัดปลวกดวยสารสกัดจากพืช 2 √   
26 วัดดอนมะโนรา เปลี่ยนเวลาดอกไมบาน 4 √   
27 วัดปากสมุทร แสงสะทอนไลแมลงวัน 2 √   
28 วัดสาธุชนาราม ปุยน้ําชีวภาพจากจาวมะพราวทําใหพืชเจริญเติบโตเร็ว 1 √   
29 วัดวัดราษฎรรังสรรค การทดสอบฟอรมาลินในอาหารทะเลสดโดยใชสารสกัดจากใบมะยม 2 √   
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30 วัดคลองครุ กระดาษจากเปลือกทุเรียน 3 √   
31 วัดเจ็ดริ้ว กาซชีวภาพจากขยะ 4 √  √ 
32 วัดหนองกบ ศึกษาผลการใชฮอรโมนที่ทําจากน้ํานมน้ําเหลืองตอการเพิ่มผลผลิตของพืช 2 √   

* ประเภทของโครงงานที่จําแนกตามวัตถุประสงคของการศึกษา แบงเปนสามประเภทคือ สวล. = สอดคลองกับทองถิ่น  
  สส.= ใชเสริมการสอน และ ผต. = ผลิตเปนผลิตภัณฑ 
  
 จากการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงาน พบวา โครงงานที่ไดจํานวน 34 โครงงาน ทําเสร็จส้ินตาม
กําหนดเวลา 32 โครงงาน โดยเมื่อวิเคราะหประเภทของโครงงานตามวัตถุประสงคแลวสามารถแบงได 3 ประเภท 
ดังนี้ 

- โครงงานวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับส่ิงแวดลอมในทองถิ่น หรือเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
หรือชุมชน (สวล.) 

- โครงงานวิทยาศาสตรที่สามารถนําไปใชเสริมการสอนในชั้นเรียน (สส.) 
- โครงงานวิทยาศาสตรที่สรางเปนผลิตภัณฑที่นําไปปรับปรุงเพื่อจําหนายหรือนําไปใชในโรงเรียน (ผต.) 

รายละเอียดของโครงงาน ดังแสดงตามตารางที่ 1 

จากผูเขารวมโครงการการศึกษาครั้งนี้ทั้งส้ิน 36 คน มีการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรจํานวน 34 โครงงาน 
ทั้งนี้เปนโครงงานที่ทําเสร็จตามกําหนดเวลาจํานวน 32 โครงงาน และไมเสร็จตามกําหนดเวลา 2 โครงงาน คือ 
โครงงานยาดับกล่ินจากถานไม โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม และโครงงานสมุนไพรมหัศจรรยกําจัดหนอน โรงเรียนบาน
แมคะเมย เนื่องจากอุปสรรคในการทดลอง ซึ่งทําใหไมสามารถประเมินตามวัตถุประสงคการศึกษาไดครบถวน 

ผลการประเมินลักษณะของโครงงานพบวาครูมีความสนใจในการสรางเครื่องมือการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
บริบทของครู นักเรียน โรงเรียน หรือทองถิ่นมากขึ้น อีกทั้งสามารถพัฒนาการสรางเครื่องมือและแนวทางการเรียนรู
แบบการสรางองคความรูดวยตนเองผานโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนหรือทองถิ่นได 
จะเห็นไดวาแนวทางการเรียนรูแบบนี้จะสงเสริมใหครูไดพัฒนาตอยอดความรูจากส่ิงรอบตัวหรือการแกปญหาของ
ตนเอง ซึ่งสามารถใชขยายผลใหครู และนักเรียนไดออกไปเปนนักวิจัยชุมชน สรางความรูใหมใหกับชุมชนหรือสราง
ชุมชนที่เรียนรูได 

 
บทสรุป 

แนวทางการใชการเรียนรูตามแบบทฤษฎีสรางสรรคดวยปญญารวมกับการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตร 
จะสงเสริมใหครูไดพัฒนาตอยอดความรูจากสิ่งรอบตัวหรือการแกปญหาของตนเองอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสามารถใช
ขยายผลเพื่อสรางความรูใหมใหกับชุมชนหรือสรางชุมชนที่เรียนรูได 
 
คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สนับสนุนทุนวิจัยและใหคําปรึกษา 
บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่เขารวมโครงการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรีที่ใหการสนับสนุนทุกประการเพื่อใหการศึกษาครั้งสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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การศึกษาการเรียนรูและแนวทางการพัฒนาการเรียนรูในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
A Study of Learning and  Learning Development Guidelines  for Educational Management 
of  Basic Education Committees. 
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Maream Nillapun 1,  Kiriboon Jongwutiwes2 and Natthawut Kitroongrueng3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาการเรียนรูและแนวทางการพัฒนาการเรียนรูในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจําแนกตามตัวแปรสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานภาพของสถานศึกษา  
และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2  จําแนกเปนกลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  244 คนและกลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม  จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน   
รวม 24 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  แบบสอบถามการเรียนรูและความคิดเห็นในการจัดการศึกษา  วิเคราะห
ขอมูลโดยคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบ t- test แบบ Independent  
การทดสอบ F – test ทดสอบการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Scheffe’  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ผลการวิจัยพบวา  1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง  มีการรับรู
ขอมูล  สภาพชุมชนทองถิ่น ณ ที่ตั้งสถานศึกษา  และมีวิธีการเรียนรูในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง  มีการ
รับรูขาวสารจากการประชุมชี้แจง  2) ชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและมี ปญหาเรื่อง ไมมีเวลาในการไป
รวมประชุม  3)  สภาพและวิธีการเรียนรูในการจัดการศึกษาแตกตางกันเมื่อจําแนกตามประเภทของคณะกรรมการ 
ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน  การเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษา  4)  สภาพการเรียนรูและวิธีการเรียนรูในการ 
  
 
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000  ประเทศไทย 
  Department of Curriculum and Instruction. Faculty of Education, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาการศกึษาเพือ่พัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000  ประเทศไทย 
  Department of Education for Human  Development and Social. Faculty of Education, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand 
3 ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Curriculum and Instruction. Faculty of Education Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 211

จัดการศึกษาของคณะกรรมการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  เมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ที่ตั้งของ
สถานศึกษา  ประสบการณการประเมินคุณภาพภายนอก  และรางวัลเกียรติยศ  สวนสภาพการเรียนรูแตกตางกัน  
เมื่อจําแนกตามระดับชวงชั้นการจัดการศึกษา   5) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พบวา  ควรจัดใหมีการประชุมอบรมสัมมนา  ควรพัฒนาการเรียนรูจากการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
ควรมีการศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพ  และเครือขายอินเทอรเนต  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการทั้งใน
สถานศึกษาและระหวางสถานศึกษา  และการศึกษาดูงาน 
คําสําคัญ : การเรียนรู  การจัดการศึกษา 
 
Abstract 

The  purposes of the study on Learning and Learning Development Guidelines for Educational 
Management of Basic Education Committees were  to study and compare  conditions of the Basic 
Education committees  in the educational  management  according to their status  and school profile 
variables , and to study the guidelines for developing  the learning of the Basic Education Committees 
under the Nakorn Phatom educational Service Area Offices 1 and 2 , classified into 244 samples. The 
samples answered the questionnaires, and 24 samples from 2 schools had focus group technique 
interviews. The instruments  used in this research were questionnaires about learning and opinions 
toward educational management, and the issues for the focus group interview.  Data were analyzed by 
using Percentages , Means, Standard Deviation, t-test , F-test , Multiple Comparison by Scheffe’ method , 
and Content Analysis. The research results  were : 1,  The learning conditions and the learning styles of 
the Basic Education Committees in educational management were at the moderate level in general, 
including the learning results of the Basic Education Committees in educational  management. 2, 
Community should participate in educational management, and the most problematic concerns of the 
Basic Education Committees  was lacking of time  to attend  the  meeting.    3,  The learning conditions 
and the learning styles of the Basic Education Committees in educational management were different 
when classified by types of committees , educational levels , incomes and participation in school 
activities. 4, The learning conditions and the learning  styles  when compared with the school profiles, 
classified by size of the schools, location , experience from the outsider evaluation , honors received and 
learning conditions were not different. However, they were different when classified by school educational 
level.  5, The guidelines for the development of the learning of the Basic Education Committees  were as 
follows. The school should : arrange the meeting , training or seminar ;  develop the participatory  
learning activities ; arrange the learning experiences from the publications and internet ; arrange the 
learning exchange among the committees and between schools ; and arrange  field trips or study tours 
for the school committees. 
Keywords : Learning ,  Educational management. 
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บทนํา 

 กระบวนทัศนของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
มุงเนนที่การกระจายอํานาจทางการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา  เพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษาดําเนินไปโดยบุคคลในชุมชน     เพื่อบุคคลในชุมชนสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง  
กระบวนทัศนดังกลาว   นําไปสูการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งเปนผูแทนของกลุมบุคคลในทองถิ่น   อันมีที่มาแตกตางหลากหลาย  ไดแก  ผูแทน 
ผูปกครอง ครู องคกรชุมชน  องคกรสวนทองถิ่น   ศิษยเกา   และผูทรงคุณวุฒิ เปนตน  การบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละแหงจะเปนไปไดดวยดีเพียงใด    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูสนับสนุนการขับ
เคลื่อนที่สําคัญยิ่ง  ดวยเหตุนี้ทําใหคณะผูวิจัยดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูและแนวทางการพัฒนาการเรียนรู
ในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค  

เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามตัวแปร
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานภาพของสถานศึกษา  และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา 
การเรียนรูของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การสอบถามและการสนทนากลุมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ ปญหา  
วิธีการ  และผลการเรียนรู  รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการเรียนรูจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยผูวิจัย
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเองไปสงถึงสถานศึกษาดวยตนเองและสวนหนึ่งสงทาง
ไปรษณีย  และจัดสนทนากลุมที่สถานศึกษา  และวิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบ   t- test แบบ Independent     การทดสอบ F – test  ทดสอบการเปรียบเทียบรายคู
ดวยวิธีการของ Scheffe’  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง  มีการรับรูขอมูล  สภาพชุมชน
ทองถิ่น ณ ที่ตั้งสถานศึกษา  และมีวิธีการเรียนรูในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง  มีการรับรูขาวสารจากการ
ประชุมชี้แจง  2) ชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและมี ปญหาเรื่อง ขาดเวลาในการไปรวมประชุม   
3)  สภาพและวิธีการเรียนรูในการจัดการศึกษาแตกตางกันเมื่อจําแนกตามประเภทของคณะกรรมการ  ระดับ
การศึกษา  รายไดตอเดือน  การเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษา  4)  สภาพการเรียนรูและวิธีการเรียนรูในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  เมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา     ที่ตั้งของ
สถานศึกษา  ประสบการณการประเมินคุณภาพภายนอก  และรางวัลเกียรติยศ  สวนสภาพการเรียนรูแตกตางกัน  
เมื่อจําแนกตามระดับชวงชั้นการจัดการศึกษา   5) แนวทางการพัฒนาการเรียนรูของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พบวา  ควรจัดใหมีการประชุมอบรมสัมมนา  ควรพัฒนาการเรียนรูจากการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
ควรมีการศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพ  และเครือขายอินเทอรเนต  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการทั้งใน
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สถานศึกษาและระหวางสถานศึกษา  และการศึกษาดูงาน  ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับแนวคิดและผลการวิจัย
ของนักวิชาการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการไปแลวชี้ใหเห็นวา ควรพัฒนาสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษารู เขาใจ และ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาในลักษณะตาง ๆ เชน การประชุม ชี้แจง ทําความเขาใจ การศึกษาดูงาน การใหความรู
ผานสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิก รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ระหวางสถานศึกษาและ
คณะกรรมการ  และคณะกรรมสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาดวยกัน 

สรุป 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเรียนรูในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง  มีปญหา 
ในการเรียนรูเกี่ยวกับ ไมมีเวลาในการเขารวมประชุม  มีวิธีการเรียนรูจากการรับรูขอมูลขาวสารจากการประชุมชี้แจง  
และรูวาชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษา      สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาสภาพการเรียนรูและ
วิธีการเรียนรูในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน    เมื่อจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา  ที่ตั้งของสถานศึกษา  ประสบการณการประเมินคุณภาพภายนอก  และรางวัลเกียรติยศ  สวนสภาพ 
การเรียนรูแตกตางกัน  เมื่อจําแนกตามระดับชวงชั้นการจัดการศึกษา 

คําขอบคุณ 

 การวิจัยครั้งนี้ได รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับ 
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบขอมูลโดยใชแบบสอบถาม       และการสนทนากลุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2  
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง “การสํารวจการรูจัก วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา” มี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจการรูจัก วิทยาลัยนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ของประชาชนที่
ทํางานหรืออาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เปรียบเทียบ การรูจัก วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ในแตละชวงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดและเขตพื้นที่อาศัย วามี
ผลกระทบตอการรูจักหรือไม และเปรียบเทียบส่ือการประชาสัมพันธ วาส่ือประชาสัมพันธใดที่มีผลตอการรูจัก
วิทยาลัยนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา โดยการวิจัยครั้งนี้ใชการศึกษาเชิงสํารวจ จากกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 161 คน ซึ่งเปนบุคคลทั่วไปในศูนยการคา ผูที่ทํางานบริษัทเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
พื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 74 ไมรูจัก วิทยาลัยนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
พัทยา และมีเพียงรอยละ 26 ที่รูจัก  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกลุมประชาชนที่รูจักผลการทดสอบพบวา ชวงอายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายไดและเขตพื้นที่อาศัย มีผลกระทบตอการรูจัก สวน อาชีพ นั้นไมมีผลกระทบตอการรูจัก  และเมื่อ
ปรึกษาเปรียบเทียบส่ือการประชาสัมพันธพบวาผูที่รูจักวิทยาลัยนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
พัทยาสวนใหญรอยละ 34 รูจักจากคําบอกเลาของเพื่อนและคนรูจัก รอยละ 20 รูจักจากอินเตอรเน็ต และเพียงรอย
ละ 16 รูจักจากปาย มีรอยละ 15 ที่รูจักจากการประชาสัมพันธของวิทยาลัย รอยละ 4 รูจักจากการสัมมนาที่วิทยาลัย
และเปนศิษยเกา อีกรอยละ 5 รูจักผานสื่อหนังสือพิมพ รอยละ 2 ที่รูจักจากโทรทัศน เมื่อทดสอบความสัมพันธของสื่อ
แตละประเภทแลวพบวา ส่ือที่แตกตางกันมีผลตอการรูจักวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยพัทยาแตกตางกัน  การวิจัยนี้สามารถนําไปใชในการวางแผน การประชาสัมพันธและประกอบการพิจารณาเปด
หลักสูตรการสอนเพิ่มเติมของ วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา และหนวยงานอื่น
ยังสามารถไปใชเปนแนวทางในการทําวิจัยที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน โดยอาจตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
หนวยงานนั้น ๆ 
 
 

 

 

1 วิทยาลัยนวตักรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศนูยพัทยา 
  College of Innovative Education Thammasat University 
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Abstract 

 The research “Recollection of survey  for the College of Innovative Education, Thammasat 
University, Pattaya campus” aims to survey  the CIE’s acquaintance of people working or living in 
Chonburi and Rayong area and analyze  whether there are some particular factors i.e. age, education, 
income, occupation and location had affected on how well they know CIE.  This research also reflects 
which media channel has greatest effects on the issue. The data is obtained by survey study from target  
group totally 161 persons from shopping mall areas who are working for private companies and industrial 
factories in Rayong and Chonburi province. 

The results are as follows. 

74% show no acquaintance to the CIE. 26% shows some familiarization. Targeting from 
familiarized group, the research shows some main factors; age, education, income, location had affected 
on their acquaintance except the occupation.  From the point of media , the effects varies on type of 
media , 34%  is from  hearsays, 20% from internet,  16% from signboard,15% from Public relation of the 
university, 4% from seminar venue and alumnus, 5% from newspaper and 2% from televisions. The 
college of Innovative Education, Thammasat University, Pattaya campus can use this research for 
planning about the publics relation.  Another function can adjust the process for designing some 
research in the same areas.   

 
บทนํา 

ดวยปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาองคกรและประเทศชาติ ทั้งในดาน การบริหารและ
การพัฒนากระบวนการทํางานการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช ทั้งเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีชั้นสูง
ใหเหมาะสมกับสภาวะภายในและภายนอกองคกรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองมีการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีที่ดี 

วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีความรูในดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)สาขาการบริหารเทคโนโลยี  โดยเปดการเรียนการ
สอนที่ศูนยทาพระจันทร  และในป 2549 ไดเริ่มเปดการเรียนการสอนที่ อุทยานการเรียนรู (Learning Resort) ศูนย
พัทยา เปนรุนที่1 ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการสอนมาแลว 3 รุน 

สําหรับศูนยพัทยา ผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนสวนใหญยังไมรูจัก โดยเฉพาะกลุมเปาหมายผูตองการ
เรียนตอในระดับปริญญาโท ซึ่งสังเกตเห็นไดจากการเปดรับสมัครนักศึกษาแตละครั้งจะมีจํานวนผูมาสมัครนอย ทั้งนี้
ตามหลักการของการประชาสื่อสารประชาสัมพันธที่ดี ผูรับสารในที่นี้ก็คือประชาชน และ กลุมเปาหมาย จะรูจัก
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ไดโดยการรับรูขาวสารผานสื่อตาง ๆ ที่มีอยู 
โครงการนี้ยังไมไดรับการตอบรับจากประชาชน ในเขตจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง เทาที่ควร 
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ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคเพื่อ  
1. สํารวจการรูจักของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองที่มีตอ  วิทยาลัย

นวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา  
2. เปรียบเทียบชนิดของสื่อประชาสัมพันธ ที่สงผลตอการรูจักวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 
3. เปรียบเทียบ การรูจักวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา  ของ

ประชาชนในแตละ ชวงอายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  ระดับรายได และเขตพื้นที่อาศัย 
4.  สํารวจการรูจักของประชาชนที่มีตอหลักสูตรที่เปดสอน ของวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 
 

ระเบียบวธิวีจิัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสํารวจการรูจักของประชาชนที่มีตอวิทยาลัย
นวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ทั้งนี้เปนการสํารวจจากกลุมตัวอยางคือ ประชาชนทั่วไป
ที่ทํางานหรืออาศัยอยูในจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง โดยมุงสํารวจใหครอบคลุมลักษณะทางประชากรทุกระดับ 
มิไดมุงเนนกลุมใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้สืบเนื่องจากวัตถุประสงคในการวิจัยขอสามที่ตองการเปรียบเทียบ การรูจักของ
ประชาชนในแตละชวงอายุ, ระดับการศึกษา , อาชีพ, รายได และเขตพื้นที่อาศัย ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบการ
เก็บขอมูลจากยานที่มีผูคนหนาแนน (Mall Intercept) จากหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ดวย
การแจกแบบสอบถามแบบไมเฉพาะเจาะจงกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  
รวมจํานวนประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 161 คน 

สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามดังกลาวแบงออกเปน 3 สวนคือ ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง, ส่ือที่ทําให
กลุมตัวอยางรูจักวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา และการรับรูถึงหลักสูตรที่เปด
สอนและหลักสูตรที่ตองการศึกษาตอ 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหโดยการคํานวณคาทางสถิติ  ไดแก คารอยละ (Percentage) การ
ทดสอบไคสแควร (Chi-Squared Test) เพื่อทดสอบความเปนอิสระ (Test of Independence) 

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

จากงานวิจัยของ ศานตี อนุตรชัชวาลย (2542) เรื่องกระบวนการใชส่ือเพื่อประชาสัมพันธของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน) สาขาในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกลุมตัวอยางเปนประชาชนทั่วไปซึ่งเปนลูกคาของ
ธนาคาร พบวาลูกคารับรูขาวสารจากธนาคารผานสื่อที่เปนตัวบุคคลคือพนักงานของธนาคารมากที่สุด เนื่องจากนิยม
ใชบริการจากพนักงานที่คุนเคยและตองการการบริการที่ดี สวนการรับรูผานสื่อส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกสอยูระดับ
ปานกลาง ผลการวิจัยนี้ตรงขามกับผลการวิจัยของ   ปวิดา บุญทรง (2541) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอการโฆษณา วัน -  ทู – คอล โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 23-33 
ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัท พบวาผูบริโภครับรูโฆษณาโดยผานสื่อโทรทัศน
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มากที่สุดสวนการรับรูจาก วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่อกลางแจงอยูในระดับปานกลาง ผูบริโภคจดจํารายละเอียดของ
โฆษณาไดในระดับมาก จําภาพหรือภาพประกอบในโฆษณาไดในระดับปานกลาง และจดจําเครื่องหมายการคา
ไดมากที่สุด 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ กุลธิดา ธรรมวิภัชน (2545)ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การสํารวจภาพลักษณ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ) : ศึกษาเฉพาะกรณี 19 โรงเรียนในชุมชนกลุมตัวอยางไดแก 
นักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย-คณิต จากโรงเรียนบริเวณชุมชนใกลเคียง ที่ มจธ. มีความสัมพันธอันดี พบวา กลุมตัวอยาง
มีพฤติกรรมเปดรับขาวสารในระดับปานกลาง โดยสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับมากที่สุดคือ โทรทัศน หนังสือพิมพ และ
วิทยุกระจายเสียง ในขณะที่การเปดรับขาวสารจาก มจธ. กลุมตัวอยางมีการเปดรับจากสื่อบุคคลคือ รุนพี่ อาจารย
แนะแนว มากที่สุด 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ วิพร บุญวัฒน (2542)ที่ไดทําวิจัยเรื่องแนวโนมการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการ
ประชาสัมพันธของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยชวงปพ.ศ.2542-2546 ไดแบงกลุมตัวอยางออก
ตามลักษณะอาชีพ เชน นักธุรกิจ นักการเมือง ส่ือมวลชน พบวาแนวโนมการใชส่ือประชาสัมพันธตองใชส่ือบุคคลและ
ส่ือมวลชนใหมากขึ้น  และวิจัยของ สุวิจักขณ ศรีสกุลประเสริฐ (2544)ที่ไดทําวิจัยเรื่องภาพพจนของบริษัทการบิน
ไทยจํากัด(มหาชน)ในทรรศนะของประชาชนที่กําลังจะใชบริการเดินทาง โดยกลุมตัวอยางเปนผูโดยสารชาวไทยที่มา
ใชบริการของสายการบินไทย พบวาการบินไทยมีภาพพจนอยูในเกณฑดี แตตองใหความสําคัญกับการใหบริการของ
พนักงานตอนรับทั้งภาคพื้นดินและบนเครื่อง ซึ่งกลุมพนักงานตอนรับดังกลาวก็คือส่ือประเภทบุคคลนั่นเอง 

จากงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เปนที่นาสังเกตวา กลุมตัวอยางของงานวิจัยแตละชิ้น อยูในภูมิภาคที่
ตางกัน ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยปรากฏออกมาวา กลุมตัวอยางมีการรับรู 
ขอมูลขาวสารสวนใหญที่แตกตางกันดวย ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอคิดเห็นวา การที่ผลการวิจัยออกมาแตกตางกันเชนนี้นาจะมี
สาเหตุสวนหนึ่งมาจากลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน ตลอดจนลักษณะของหนวยที่เปนผูสง
สารที่มีความแตกตางกัน โดยหนวยงานที่มีลักษณะเฉพาะตางกันอาจมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธผาน
ชนิดของสื่อที่แตกตางกัน แตงานวิจัยทั้งหมดขางตนยังไมมีการศึกษาถึงรายละเอียดที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความเห็น
วาควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดในสวนนี้ดวย 

 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากร 

กลุมตัวอยางที่สํารวจทั้งหมดคือประชาชนที่อาศัยหรือทํางานอยูในจังหวัดชลบุรี หรือ จังหวัดระยอง จํานวน 
161 คน เปนเพศชายจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 53.41 เปนเพศหญิง จํานวน  75 คน คิดเปนรอยละ 46.59  กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-35 ป จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 78.88 รองลงมาอายุ  36-45 ป จํานวน 19 คน คิด
เปนรอยละ  11.80  อายุต่ํากวา 21  ป จํานวน  9 คน คิดเปนรอยละ 5.59 และอายุ 46 ปขึ้นไปจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ  3.73 
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สําหรับสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางมีสถานภาพโสดจํานวน  109 คน คิดเปนรอยละ 67.70 และมี
สถานภาพสมรสแลว จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 32.30 

สําหรับระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน  88 คน คิดเปนรอยละ 
54.66 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 38.51 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.59 และระดับการศึกษาต่ํากวาชั้น
มัธยมศึกษาจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.24 

สําหรับอาชีพของกลุมตัวอยาง พบวามีอาชีพ ลูกจางเอกชนจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 76.40 
รองลงมาคืออาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.80 ประกอบอาชีพอิสระจํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 7.45 นักเรียนนักศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.48 และอาชีพอื่น ๆ จํานวน 3 คน คิดเปนรอย
ละ 1.86 

สําหรับรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญมีรายได 10,000-20,000 บาท จํานวน 73 คน คิด
เปนรอยละ 45.34 รายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 23.60 รายได ต่ํากวา 10,000 บาท 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 21.11 และรายไดมากกวา  30,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 9.94 

สําหรับเขตจังหวัดที่อาศัยหรือทํางานอยู พบวากลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยหรือทํางานอยูในจังหวัดชลบุรี
จํานวน 101 คน  คิดเปนรอยละ 62.73  รองลงมาอยูในจังหวัดระยองจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 32.29 และอื่นๆ 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.97 

 
สวนที่ 2 การรูจักหรือไมรูจกัวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมรูจัก จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 73.91 รูจักจํานวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 26.09 

สําหรับ การรูจักหรือไมรูจักตามลักษณะทางประชากร เมื่อจําแนกตามเพศพบวา เพศชายรูจักจํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 23.26 ไมรูจักจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 76.74 เพศหญิงรูจักจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
29.33 ไมรูจักจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 70.76 

เมื่อจําแนกตามอายุพบวา กลุมที่มีอายุต่ํากวา 21 ป รูจักจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ไมรูจักจํานวน 
8 คน คิดเปนรอยละ 88.89 กลุมที่มีอายุ 21-35 ป รูจักจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 23.62 ไมรูจักจํานวน 97 คน คิด
เปนรอยละ 76.38  กลุมที่มีอายุ 36-45 ป  รูจักจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 52.63 คน ไมรูจักจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ  47.37 กลุมที่มีอายุ ตั้งแต 46 ปขึ้นไป รูจักจํานวน 1 คน คิดเปนรอย 16.67 ไมรูจักจํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 83.33 

เมื่อจําแนกตามสถานภาพการสมรสพบวา กลุมที่มีสถานภาพโสด รูจักจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 28.44 
ไมรูจักจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 71.56 กลุมที่มีสถานภาพสมรสแลวรูจักจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 22.00 ไม
รูจักจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 78.00 กลุมที่มีสถานภาพการสมรสอื่น ๆ รูจักจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 ไม
รูจักจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
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เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา รูจักจํานวน 0 คน คิด
เปนรอยละ 0.00 ไมรูจักจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 กลุมที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา-
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รูจักจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.45 ไมรูจักจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 93.55 กลุม
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รูจักจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 35.23 ไมรูจัก จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 64.77 
กลุมที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รูจักจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 77.78 ไมรูจักจํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 22.22 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา กลุมที่มีอาชีพเปนลูกจางเอกชน รูจักจํานวน  39 คน คิดเปนรอยละ 31.71 ไม
รูจักจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 68.29 กลุมที่มีอาชีพอิสระรูจักจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ไมรูจักจํานวน 11 
คน คิดเปนรอยละ 91.67 กลุมที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจรูจักจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.53 ไมรูจัก 
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 89.47  กลุมที่เปนนักเรียนนักศึกษา รูจักจํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ  0.00 ไมรูจัก
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100.00 กลุมอาชีพอื่น ๆ รูจักจํานวน  0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 ไมรูจักจํานวน  3 คน 
คิดเปนรอยละ 100.00 

เมื่อจําแนกตามรายไดตอเดือนพบวา กลุมที่มีรายไดต่ํากวา 10,000  บาท รูจักจํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 
8.82 ไมรูจักจํานวน 31 คนคิดเปนรอยละ 91.18 กลุมที่มีรายได 10,001-20,000 บาท รูจักจํานวน 16 คน คิดเปนรอย
ละ 21.92 ไมรูจักจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 78.08  กลุมที่มีรายได 20,001-30,000 บาท รูจักจํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 28.95 ไมรูจักจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 71.05 กลุมที่มีรายได มากกวา 30,000 บาท รูจักจํานวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 71.05 กลุมที่มีรายไดมากกวา 30,000  บาท รูจักจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 75.00 ไมรูจัก
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

เมื่อจําแนกตามจังหวัดที่อาศัยหรือทํางานอยู พบวา กลุมที่อยูในจังหวัดชลบุรี รูจักจํานวน  16 คน คิดเปน
รอยละ 15.84 ไมรูจักจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 84.16  กลุมที่อยูในจังหวัดระยองรูจักจํานวน 24 คน คิดเปนรอย
ละ 46.15 ไมรูจัก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 53.85  กลุมที่อยูในจังหวัดอื่น ๆ รูจักจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ  
25.00 ไมรูจักจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75.00 
 
สวนที่ 3 ประเภทของสื่อที่ทําใหกลุมตัวอยางรูจักวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ศูนยพัทยา 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางรูจักจาก คําบอกเลาจากเพื่อนหรือคนรูจักมากที่สุดจํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 45.23 (เลือกไดมากกวา 1 ส่ือ) รองลงมาคือ รูจักจากอินเตอรเน็ต จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ  26.19   รูจัก
จากปายโฆษณาจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 21.43 รูจักจากเอกสารเผยแพรของวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 19.05 รูจักจาก หนังสือพิมพ (มติชน) จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.14 รูจักจากการที่
หนวยงานที่ทํางานอยูจัดสัมมนาที่อุทยานการเรียนรู ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.76 
รูจักจากศิษยเกาของวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.76 รูจักจากโทรทัศน (ชอง 11) 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 
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สวนที่ 4 การรูจักหลักสูตรที่เปดสอนในวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
 พัทยาตามความเขาใจของกลุมตัวอยาง และ หลักสูตรที่สนใจจะศึกษาตอ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่คิดวาเปดสอนในระดับปริญญาโทมากที่สุด มีจํานวน  23 คน  คิดเปนรอย
ละ 54.76 (เลือกไดมากกวา 1 ระดับการศึกษา)  รองลงมาคือ กลุมที่คิดวาเปดสอนในระดับปริญญาตรีจํานวน  7 คน 
คิดเปนรอยละ 16.67 กลุมที่คิดวาเปดสอนในระดับปริญญาเอกจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 

สํ าห รั บห ลัก สูต รที่ ก ลุ มตั วอย า ง รู ห รื อคิ ด ว า เป ดสอนอยู ใ น วิ ทยา ลัยนวั ตก ร รมอุ ดมศึ กษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางรูจักหรือคิดวามีการเปดสอน หลักสูตร การ
จัดการงานเทคโนโลยีมากที่สุดจํานวน  11 คน คิดเปนรอยละ 26.19 (เลือกไดมากกวา 1 หลักสูตร) รองลงมาคือ
หลักสูตร การจัดการงานคอมพิวเตอร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.81 หลักสูตร การจัดการและบริหารบัญชี 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 21.43 หลักสูตร การจัดการงานวิศวกรรมจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.52 หลักสูตร
เทคโนโลยีคาปลีก จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ  7.14  หลักสูตรพัฒนาชุมชนจํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 7.14 
หลักสูตรการจัดการโทรคมนาคมจํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 4.76 

สําหรับหลักสูตรที่กลุมตัวอยางที่มีความสนใจจะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (ไมมีตัวเลือกแตใหเขียนระบุลง
ในแบบสอบถามและสามารถระบุไดมากกวา 1 หลักสูตร) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสนใจศึกษาตอดาน
บริหารธุรกิจมากที่สุดจํานวน  17 คน คิดเปนรอยละ 40.48 รองลงมาคือคอมพิวเตอรจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
21.43 หลักสูตรโลจิสติคส จํานวน 5 คน คิดเปนคิดรอยละ  11.90  หลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตรจํานวน 4 คน 
คิดเปน รอยละ 9.52 หลักสูตราทางการบัญชีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.76 หลักสูตรทางการเงินจํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 4.76  หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.14 หลักสูตรดานบริหารงานบุคคล
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.14 หลักสูตรดานการตลาดจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.14      หลักสูตรทางดาน
เศรษฐศาสตร จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 2.38 หลักสูตรดานการจัดการงานคาปลีกจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
2.38 หลักสูตรอื่น ๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ  11.90 
 
ผลการวิจัย เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัย พบวา  

1 ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง   สวนใหญยังไมรูจักวิทยาลัยนวัตกรรม
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยพัทยา    ทั้งนี้ประชาชนในเขตจังหวัดระยองรูจักมากกวาประชาชนในเขต
จังหวัดชลบุรี โดยเพศหญิงรูจักมากกวาเพศชาย ชวงอายุที่รูจักมากที่สุดคือ 36-45 ป  ชวงอายุที่ไมรูจักมากที่สุดคือ 
อายุนอยกวา 21 ป    ผูมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรูจักมากที่สุด     ผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไมรูจัก
มากที่สุด   ผูที่มีอาชีพลูกจางเอกชนรูจักมากที่สุด   ผูที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษาไมรูจักมากที่สุด ผูที่มีรายไดตอเดือน 
มากกวา 30,000 บาท รูจักมากที่สุด   ผูที่มีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท ไมรูจักมากที่สุด 

2 ส่ื อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ที่ แ ต ก ต า ง กั น  มี ผ ล ต อ ก า ร รู จั ก วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม อุ ด ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา แตกตางกัน โดยเปนการรูจักจาก ส่ือบุคคลคือเพื่อน หรือ คนรูจักมากที่สุด 
รองลงมาคืออินเตอรเน็ต และแผนปายโฆษณา 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 221

3 การรูจักวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ในแตละชวงอายุ ระดับ
การศึกษา รายไดและเขตพื้นที่อาศัย มีความแตกตางกันสวนความแตกตางในแตละอาชีพ ไมมีผลตอการรูจักหรือไม
รูจกั 

4 ประชาชนสวนใหญคิดวา วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา เปด
สอนในระดับปริญญาโท โดยเปดสอนในสาขาวิชาการจัดการงานเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดการงาน
คอมพิวเตอรและสาขาที่คิดวาเปดสอนนอยที่สุดคือ การจัดการงานโทรคมนาคม สวนหลักสูตรที่สนใจจะศึกษาตอ
มากที่สุดคือ บริหารธุรกิจ รองลงมาคือ คอมพิวเตอรและโลจิสติคส 

เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเกี่ยวกับการรูจักวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยพัทยา โดยการเปรียบเทียบจําแนกตามลักษณะทางประชากรเชน เพศ, ชวงอายุ, ระดับการศึกษา, รายได 
ตลอดจนสื่อการประชาสัมพันธและสาขาที่สนใจในการศึกษาตอ จึงเปนประโยชนโดยตรงตอวิทยาลัยนวัตกรรม
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา ในการนําไปใชวางแผนและเลือกชองทางในการประชาสัมพันธ 
เพื่อใหเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไปและเขาถึงผูที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
นําไปประกอบการพิจารณาเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ในอนาคตได แตอาจตองมีการสํารวจเพิ่มเติมใหไดกลุมตัวอยาง
ที่มีขนาดใหญขึ้นและปรับปรุงบางสวนของแบบสอบถาม เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตองยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้หนวยงานอื่นสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการทําการวิจัยที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันได โดยอาจมีการปรับปรุงแบบสอบถาม หรือใช ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบอื่นที่เหมาะกับหนวยงานนั้น  
 
วิจารณผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่อยูในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง    รูจักวิทยาลัยนวัตกรรม
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยพัทยา เพียงรอยละ 26.09  โดยผูที่รูจักเปนผูที่อยูในจังหวัดระยองรอยละ 
46.15 ซึ่งมากกวา ผูที่อยูในจังหวัดชลบุรีที่มีเพียงรอยละ 15.84 ทั้ง ๆ ที่ ตั้งอยูในเขตจังหวัดชลบุรี  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก สถานที่ตั้งอยูใกลกับชุมชนในเขตจังหวัดระยองมากกวาชุมชนในเขตจังหวัดชลบุรี และอยูบนถนนที่เปน
ทางเชื่อมระหวางจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง อีกสวนหนึ่งดวย 

กลุมตัวอยางที่รูจักสวนใหญ มีอายุระหวาง 21-45 ป มีรายไดตอเดือนตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป และ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นับวาเปนกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากเปนวัยที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และทํางานแลว อีกทั้งรายไดก็เอื้ออํานวยใหสามารถศึกษาตอในระดับชั้นปริญญาโทได แตเปนที่นา
สังเกตวาผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรูจักมากถึงรอยละ 77.78 ซึ่งมากกวาผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่
รูจักพียงรอยละ 35.23 ทั้ง ๆ ที่ กลุมผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนเปาหมายหลักในการรับเขาศึกษาตอ ขอที่นา
สังเกตอีกขอหนึ่งก็คือ กลุมตัวอยางที่เปน กลุมนักเรียนนักศึกษาไมมีผูที่รูจักเลย  ซึ่งโดยปกติแลว กลุมตัวอยาง
ดังกลาวเปนผูที่อยูในแวดวงการศึกษา นาจะรูจักเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนกลุมเปาหมายในอนาคตดวย 

ส่ือที่ทําใหกลุมตัวอยางรูจักสวนใหญไดแก ส่ือบุคคล  อินเตอรเน็ต และปายโฆษณาสวนการรูจักจากสื่อ
โทรทัศนและหนังสือพิมพยังมีนอยมาก อาจเปนเพราะมีการประชาสัมพันธผานสื่อดังกลาวนอย โดยสื่อโทรทัศน 
ไดแก ชอง 11 เพียงชองเดียว และหนังสือพิมพ ไดแก หนังสือพิมพมติชน เพียงฉบับเดียว 
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สําหรับหลักสูตรที่กลุมตัวอยางสนใจจะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มากที่สุดคือ บริหารธุรกิจ (MBA) มีมาก
ถึงรอยละ 40.48 ซึ่งไมใชหลักสูตรที่วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา เปดทําการ
สอน สวนหลักสูตรที่กลุมตัวอยางสนใจและมีการเรียนการสอนอยูไดแก การจัดการงานคอมพิวเตอร และการจัดการ
งานเทคโนโลยีซึ่งมีผูสนใจจะศึกษาตอรอยละ  21.43 และ 7.14 ตามลําดับ    สวนหลักสูตรที่อยูในความสนใจ
นอกเหนือจากนี้ลวนแตไมไดอยูในหลักสูตร ที่เปดสอนทั้งส้ิน  ทั้งนี้อาจตองทําการประชาสัมพันธ เนนย้ําถึงหลักสูตรที่
เปดสอนใหมากขึ้น ตลอดจนความคลายคลึงและจุดเดนของการศึกษาในหลักสูตรที่เปดสอน เปรียบเทียบกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ เพื่อใหขอมูลประกอบการตัดสินใจกับกลุมเปาหมายและโนมนาวกลุมเปาหมายมาศึกษาตอใน
หลักสูตรที่เปดทําการสอน  ซึ่ง ธาราวรรณ ภูวนา (2542) และ ทวีศาสตร ตั้งปฐมวงศ (2543) ไดกลาวถึงรูปแบบของ
การประชาสัมพันธไวอยางสอดคลองกันวา ควรมีการเรงแกไขความเขาใจผิดและดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ในระยะยาว 3-5 ป   นอกจากนี้ เสรี วงษมณฑา (2541) ยังไดกลาวถึงการดําเนินกิจการขององคกรธุรกิจไววา 
นอกจากการดําเนินธุรกิจอยางสุจริต ตรงไปตรงมาแลว  ควรใหความสําคัญกับการคืนกําไรสูสังคมในรูปแบบของ 
กิจกรรมสาธารณะ การสรางประโยชนใหกับสังคมและกิจกรรมการกุศลตางๆ  ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ไดเขา
รวมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมการกุศลตางๆ จะทําให วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยพัทยาเปนที่รูจักของกลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไปไดดียิ่งขึ้น 
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ความสามารถและความสนใจในการอานภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก 
Abilities and Interest in Thai and English Reading of Basic Education Students in the 
Eastern Region 
 
เตือนใจ ปนเกิด1  และวิมล เอมโอช 2 

Tuenjai Pinkerd1  and Wimon Aim-ot2 
    
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยกําหนดไว 3 ประการ (1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก (2) เพื่อศึกษาความสนใจในการเลือกส่ือการ
อานภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับดังกลาว (3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับดังกลาว 

กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 872 คน โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดจันทบุรี 
ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง  เครื่องมือการ
วิจัยสรางโดยผูวิจัยมี 2 สวนคือ (1) บทอานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 2 เรื่อง รวมเปน 4 เรื่อง จําแนกเปน
บทอานประเภทความรูและบันเทิงคดี จัดทําเปนรูปแบบหนังสือ  ประสิทธิภาพของบทอานสูงกวา 80/80 ทุกเรื่อง  (2) 
แบบ สอบถามความสนใจในการเลือกส่ืออานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความเที่ยงตรงเนื้อหาที่ระดับ 0.93  เก็บ
ขอมูลสอง สวนคือความสามารถในการอาน และความสนใจในการเลือกส่ืออาน   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 
คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test และ F-test 

 ผลการวิจัยที่สําคัญพบวาความสามารถในการอานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งบทอานประเภท
ความรูและบันเทิงคดีโดยรวมอยูระดับวิจารณ ระดับตีความ และระดับความหมายตรงตามตัวอักษร ตามลําดับ  
ความสนใจในการเลือกส่ืออานภาษาไทยจากมากถึงนอยคือ ประเภท คุณสมบัติ และชนิดของสื่อ  สวนความสนใจใน
การเลือกส่ืออานภาษาอังกฤษจากมากถึงนอยคือ คุณสมบัติ  ประเภท  และ ชนิดของสื่อ  ตามลําดับ      แนวทางการ 
 
 
 
 
 
1 หลักสตูรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 22000 ประเทศไทย 
  English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000, Thailand 
2 หลักสตูรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 22000 ประเทศไทย 
  Curriculum and Instruction Program, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000, Thailand 
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พัฒนาการอานของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญไดแก รวบรวมและจัดหาหนังสืออาน จัดประเภทและ
จัดระดับความยากงายของหนังสือ  จัดกิจกรรมซอมเสริมและสงเสริมพัฒนาการอาน จัดทําเครือขายพัฒนาการอาน
ระดับการศึกษาในภาคตะวันออก 
คาํสําคัญ : ความเขาใจในการอาน   
 
Abstract 

The main purposes of this research were three fold: (1) to investigate abilities on Thai and 
English reading of basic education students in the eastern region of Thailand, (2) to investigate the 
students’ interest in selecting reading materials, (3) to propose guideline for students’ reading 
development. 

 The sample included 872 students of small sized schools studying in grade five of Chantaburi, 
Trad, Prachinburi, Rayong and Sakaeo provinces located in the eastern region of Thailand.  The research 
instruments constructed by the researchers included: (1) four reading stories constructed in book 
formats, two stories in Thai and two in English designed for expository and narrative texts with their 
efficiency over 80/80 ; (2) a questionnaire on interest in selecting reading materials with content validity at 
0.93. Data collection was conducted for two parts, reading abilities and interest in reading materials. Data 
analysis was employed through mean scores, percentage, standard deviation, t-test, and F-test. 

The major findings were revealed.  The students’ abilities on Thai and English reading both 
expository and narrative texts were at critical, interpretative and literal levels respectively.  Interest in 
choosing Thai reading materials were genres, qualification, and types of  materials while English reading 
were at qualification, genres, and types of materials respectively.  Proposed guidelines for students’ 
reading development included collecting and classifying reading materials, organizing activities to 
promote and develop reading abilities, establishing reading development network for basic education in 
the eastern region of Thailand. 
Keyword : reading comprehension 
 
บทนํา 

 ตั้งแตปการศึกษา 2546 เรื่อยมาเปนชวงดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทย  หัวใจคือปฏิรูปการเรียนรูของ
ผูเรียนใหสามารถเรียนรูที่จะแสวงหาความรูไดเองตอไป  การอานเปนส่ือที่ดีในการแสวงหาความรูไดตลอดชีวิต  
ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงความสามารถและความสนใจในการอานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหไดขอมูลในการสงเสริมพัฒนาการอานใหมีประสิทธิภาพตอไป  

ประโยชนของการวิจัยเรื่องนี้มีตอการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลายประการ  ประการแรก
เปนการประเมินนักเรียนอีกวิธีหนึ่งในดานการอาน  คิดวิเคราะห   ประการที่สองชวยคนหาความสามารถและความ
เขาใจในการอานของนักเรียน  ประการที่สามเปนแนวทางการประเมินส่ือและเนื้อหาการอานที่เหมาะสม  ประการที่ส่ี
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เปนแนวทางพัฒนาวิชาชีพครูสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน   ประการที่หาผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปสรางองคความรูที่
จะสงเสริมและขยายผลเปนประโยชนเพื่อพัฒนาการอานตอไป  

 เอกสารที่เกี่ยวของ 

การอานเปนกระบวนการคิคผูอานตองใชความรูและประสบการณเดิมผนวกเขากับความรูความสามารถ
ทางภาษามาชวยใหผูอานไดความหมายอยางถูกตองดังที่ผูเขียนตั้งใจส่ือสารออกมา  การอานไมใชเพียงปฏิกิริยา
ของผูอานที่เกิดขึ้นกับตัวหนังสือที่อานเทานั้น แตเปนปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนและผูอานโดยมีขอเขียนเปนส่ือกลาง 
ประสิทธภิาพของการอานพิจารณาที่วาผูอานสามารถเขาใจความคิดของผูเขียนไดมากนอยเพียงใด (Clay.1994: x)   

การอานเพื่อความเขาใจ 

 จุดหมายปลายทางของการอานคือความเขาใจ ซึ่งบงชี้ถึงความสามารถในการอาน   ความเขาใจจะเกิดขึ้น
เมื่อผูอานมองเห็นความสัมพันธระหวางความคิดจากขอความที่อานและจดจําโครงสรางของเรื่อง เชื่อมความสัมพันธ
ของเนื้อหาเขาดวยกัน  การที่จะเขาใจและจับใจความสําคัญของเรื่องไดนั้น ผูอานจะตองอานขอความที่ผูเขียน
บรรยาย  แลวนําความคิดดังกลาวเหลานี้มารวมเปนใจความหลัก ดังนั้นรูปแบบหรือโครงสรางของการเขียนจึงเปน
องคประกอบสําคัญที่มีผลตอความเขาใจของผูอาน (Pearson and Camperell, 1994: 448-449)  

เปนที่ยอมรับและตระหนักมานานแลววาความเขาใจในการอาน เปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตอการศึกษา   
นักเรียนที่มีความเขาใจในการอานสูงจะสามารถอานตํารา และขอความตาง ๆ ไดอยางถูกตอง   ความเขาใจในการ
อานเปนพื้นฐานทางวิชาการ  และเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการเรียนรู   ความเขาใจในการอานมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับการศึกษา และประสบการณดานตาง ๆ ของแตละคน  ถาอานแลวไมเขาใจก็อาจกลาวไดวา  การอานที่
แทจริงยังไมเกิดขึ้นและยังทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชนอีกดวย (Vacca and  Vacca, 1989:14-15)    

ประเภทของส่ืออาน 

ประเภทของสื่ออานมีอิทธิพลตอการสรางความเขาใจในการอาน ส่ืออานตางประเภทมาจากการเขียนตาง
วิธีการ  โดยทั่วไปการเรียนการสอนอานจะนํางานเขียนประเภทเลาเรื่อง และอธิบายความรูมาเปนส่ืออาน ส่ืออาน
ประเภทเลาเรื่องเปนการเขียนเลาเรื่องเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหความบันเทิงแกผูอาน โดยใชทั้งขอเท็จจริง
และจินตนาการ   สวนสื่ออานประเภทความรูเปนการเขียนอธิบายเรื่องตางๆ ผูเขียนอาจใชวิธีการยกตัวอยาง อธิบาย
เหตุผล อธิบายกระบวนการ  เปรียบเทียบ ใหความหมาย หรือจําแนกประเภท เปนตน เพื่ออธิบายเนื้อหาใหแกผูอาน 
(Level, 1989:62) 

เกณฑวัดความเขาใจในการอาน  

สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ไดพิจารณาเลือกระดับความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับซ่ึงปรับระดับจากเกณฑ 
ที่ศิริกาญจน นันทวาศ (2530:52) ไดศึกษาไว   
              1.  ระดับความหมายตรงตามตวัอักษร ประกอบดวยระดับทักษะกลไก  และระดับความรู   
               2. ระดับตีความ  ประกอบดวยระดับถายโอน   และระดับส่ือสาร การนําไปใช  
               3. ระดับวิจารณ ประกอบดวยการ ระดับวิเคราะหวิจารณ การวิเคราะห  การสังเคราะห การประเมินคา  
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เหตุผลของการใชเกณฑดังกลาวคือ (1) เปนการกําหนดระดับ งาย กลาง ยาก  (2) เหมาะสมกับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถทางภาษาการอานและเขียนระดับพื้นฐาน (3) ครอบคลุมกระบวนการ
และระดับการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร ประชากรเปาหมายคือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 2 ในภาคตะวันออก 

 กลุมตัวอยาง  วิธีการไดกลุมตัวอยางคือสุมตัวอยางจังหวัดของภาคตะวันออกแบบเจาะจงมา 5 จังหวัด 
ไดแก จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว  แลวเลือกศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  สุมโรงเรียนขนาดเล็กจาก
โรงเรียนทั้งหมดของแตละจังหวัด  เก็บขอมูลกับนักเรียนทุกคนที่เรียนอยูในชั้นประถมปที่5 ในชวงเวลาการเก็บขอมูล
ของการวิจัย ไดจํานวนกลุมตัวอยางรวมจํานวน 872 คน จําแนกตามจังหวัดคือ จันทบุรีจํานวน 154 คน ตราดจํานวน 
214 คน ปราจีนบุรีจํานวน 185 คน ระยองจํานวน 108 คน และสระแกวจํานวน 211คน  

เครื่องมือในการวิจัย 

บทอาน 

 บทอานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดแตงขึ้นโดยผูวิจัย เปนบทอานประเภทความรู  และเรื่องเลา 
เรียงลําดับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ ‘รักษส่ิงแวดลอม’  ‘กางเขนนอยผูนารัก’  ‘Our Plants’  และ ‘Direk and 
Friend’  ตามลําดับ มีภาพขาวดําประกอบและเย็บเลมใหมีลักษณะเปนหนังสือ ทั้งนี้เพื่อใหผูอานไดอานเสมือน
หนังสือจริง  ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทอานจากการทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยาง ไดคา 84.00/93.67, 83.67/94.67, 83.00/91.00, 82.67/90.67 ตามลําดับ 

แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามความสนใจในการเลือกส่ืออานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสรางขึ้นโดยผูวิจัยเปนแบบ 5 
ระดับ แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของนักเรียน  ตอนที่ 2  ความสนใจในการเลือกส่ือการอาน
ภาษาไทย  ตอนที่ 3 ความสนใจในการเลือกส่ือการอานภาษาอังกฤษ  มีคําถามในตอนที่ 2 และ 3 จํานวน 20 ขอ 
จําแนกเปน 3 ประเด็นหลัก คือ ชนิดของสื่อ  คุณสมบัติของสื่อ  และประเภทของสื่อ  ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญเรื่องความเที่ยงตรงของเนื้อหามีคาที่ระดับ 0.93    

 การเก็บขอมูล 

การเก็บขอมูลทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 และการวิเคราะหขอมูลกระทําในภาคเรียนที่ 2 และ 3 
ปการศึกษา 2547 โดยผูชวยนักวิจัยและผูวิจัย     

สําหรับความสามารถในการอานใหนักเรียนอานบทอานแลวเขียนตอบลงในกระดาษคําตอบ  กระทําครั้งละ
หนึ่งเรื่อง เมื่อเสร็จเรื่องหนึ่งก็เก็บขอมูลของเรื่องอื่นตอไป  คําส่ังคือใหนักเรียนอานแลวเขียนตอบถึงความเขาใจและ
ความคิดเห็นของนักเรียนเอง   สําหรับความสนใจในการเลือกส่ืออานใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม 
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การวิเคราะหขอมูล 

 วัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 : เพื่อศึกษาความสามารถในการอานภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก  

1. ผูวิจัยฝกหัดผูชวยนักวิจัยเรื่องการวิเคราะหขอมูล และทดลองวิเคราะหขอมูล มีการอภิปราย รวมจนได
ขอยุติถึงวิธีการวิเคราะหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

2. การวิเคราะหขอมูลใชผูชวยนักวิจัยชุดเดียวกันในการวิเคราะหทั้งหมด ผูชวยนักวิจัย 2 คน วิเคราะห
ขอมูลโดยผูวิจัยดูแลอยางใกลชิด  เมื่อมีความขัดแยงผูวิจัยหนึ่งคนทําหนาที่เปนผูวิเคราะหคนที่ 3 พิจารณารวมกัน
จนไดขอยุติ  วิเคราะหขอมูลจําแนกเปนการอานภาษาไทยประเภทความรูและเรื่องเลา  อานภาษาอังกฤษประเภท
ความรูและเรื่องเลา  จําแนกขอมูลเปนรายจังหวัด   

3. เปรียบเทียบความเขาใจการอานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คิดคารอยละ จําแนกตามจังหวัด  จําแนกตาม
ประเภทสื่อหนังสืออาน  จําแนกระดับความเขาใจในการอาน  

 วัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 : เพื่อศึกษาความสนใจในการเลือกส่ือการอานภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก 

วิเคราะหจากเครื่องมือวิจัยแบบสอบถามความคิดเห็นในการเลือกส่ืออาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จําแนก
รายขอ ดวยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    เปรียบเทียบความคิดเห็นในการเลือกส่ืออานภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  และเปรียบเทียบความคิดเห็นดวยการใช  t-test  และ One way ANOVA  

 
ผลการวิจัย 

ความสามารถในการอานภาษาไทย 

ผลการศึกษาการอานภาษาไทยเรื่องรักษส่ิงแวดลอม  พบวาความสามารถในการอานในระดับความหมาย
ตรงตามตัวอักษร เรียงลําดับมากไปถึงนอยจําแนกตามจังหวัดคือ  ระยอง  สระแกว  ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี  
ความสามารถในการอานระดับตีความ จําแนกตามจังหวัดจากคะแนนมากถึงนอยไดแก  จังหวัดสระแกว  ตราด  
จันทบุรี  ปราจีนบุรี ระยอง  ความสามารถในการอานระดับวิจารณจําแนกตามจังหวัดจากคะแนนมากถึงนอยไดแก  
จังหวัดปราจีนบุรี  ตราด  สระแกว  ระยอง  และจันทบุรี  ตามลําดับ  

สวนการอานเรื่องกางเขนนอยผูนารัก ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการอานระดับความหมายตรง
ตามตัวอักษร เรียงลําดับมากไปถึงนอยไดแกจังหวัด   สระแกว  ตราด ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง ตามลําดับ   
ความสามารถในการอานตีความ จําแนกตามจังหวัดจากคะแนนมากถึงนอยไดแก  จังหวัดปราจีนบุรี  สระแกว  
จันทบุรี  ระยอง  และตราด  ความสามารถในการอานระดับวิจารณจําแนกตามจังหวัดจากคะแนนมากถึงนอย  ไดแก  
จังหวัดตราด  สระแกว  ปราจีนบุรี  จันทบุรี  และระยอง ตามลําดับ 

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  

ผลการศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเรื่อง Our Plants ในระดับความหมายตรงตามตัวอักษร 
เรียงลําดับมากไปถึงนอยไดแกจังหวัด  จันทบุรี  ปราจีนบุรี สระแกว  ระยอง   และตราดตามลําดับ  ความสามารถใน
การอานระดับตีความจําแนกตามจังหวัดจากคะแนนมากถึงนอยไดแก  จังหวัดตราด  สระแกว  ปราจีนบุรี  จันทบุรี  
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และระยอง   ความสามารถในการอานระดับวิจารณ จําแนกตามจังหวัดจากคะแนนมากถึงนอย  ไดแก  จังหวัดตราด  
ปราจีนบุรี    สระแกว  จันทบุรี  และ  ระยองตามลําดับ 

ผลการศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเรื่อง Direk and Friend   ในระดับความหมายตรงตาม
ตัวอักษร เรียงลําดับมากไปถึงนอย ไดแกจังหวัด  ปราจีนบุรี  ตราด  สระแกว ระยอง   และ จันทบุรีตามลําดับ  
ความสามารถในการอานตีความจําแนกตามจังหวัดจากคะแนนมากถึงนอยไดแก  จังหวัดจันทบุรี  ตราด  สระแกว    
ระยอง   และ ปราจีนบุรี ตามลําดับ  ความสามารถในการอานระดับวิจารณจําแนกตามจังหวัดจากคะแนนมากถึง
นอย  ไดแก  จังหวัดสระแกว  ตราด  ปราจีนบุรี  จันทบุรี  และ  ระยองตามลําดับ   

ความสนใจในการเลือกสื่ออาน 

ทดสอบดวย One way ANOVA  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนใน 4 จังหวัดตอการเลือกส่ือ
อานภาษาไทย  พบความแตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ระหวางจังหวัดตราดและจันทบุรี  ตราดและ
ปราจีนบุรี  ตราดและระยอง  ปราจีนบุรีและสระแกว  สระแกวและจันทบุรี  สระแกวและระยอง เมื่ อ เปรี ยบ เทียบ
ความคิดเห็นของนักเรียนใน 4 จังหวัดตอการเลือกส่ืออานภาษาอังกฤษ  พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ระหวางจังหวัดตราดและจันทบุรี  ตราดและปราจีนบุรี  ตราดและระยอง  ปราจีนบุรีและสระแกว  
ระยองและสระแกว  สระแกวและจันทบุรี  สระแกวและปราจีนบุรี  สระแกวและระยอง 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนใน 4 จังหวัดตอการเลือกส่ืออานรวมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  พบวานักเรียนแสดงความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือระหวางจังหวัด
ตราดและจันทบุรี  ตราดและปราจีนบุรี  ตราดและระยอง  ปราจีนบุรีและสระแกว  ระยองและสระแกว  สระแกวและ
จันทบุรี  สระแกวและปราจีนบุรี  สระแกวและระยอง  

วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 : เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก 

 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย ขอที่ 1 และขอที่2 ดังที่นําเสนอผลไปขางตนแลวนั้น จึงไดหา
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ภาคตะวันออก สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมรายการสื่ออานและหนังสืออานที่มีจําหนายอยูแลวในทองตลาด  
  แลวจัดประเภทของสื่อและหนังสืออาน 

2. จัดหาสื่อที่เปนบทอานหรือหนังสืออานประเภทตาง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาประเภท 
 ตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการอาน 

3. จัดระดับความยากงายของสื่ออานและหนังสืออาน 
4. ฝกอบรมปฏิบัติการการเขียนเรื่องอานใหกวางขวางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลอง 

สนับสนุนและขยายประสบการณการอานใหกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. ฝกอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูการอาน 
6. ฝกอบรมปฏิบัติการการสรางหนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูการอาน 
7. ฝกอบรมปฏิบัติการการซอมเสริมการอานออน 
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8. จัดหลักสูตรการพัฒนาการสอนอานและฝกอบรมปฏิบัติการใหผูสอนภาษา  
9. จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการอานภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของตําบล อําเภอ จังหวัด และศูนยเครือขายของภาคตะวันออก 
 

อภิปรายผล 

 ความเขาใจในการอาน 

 ผลการศึกษาเรื่องความเขาใจในการอานภาษาไทยและภาษาองักฤษสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 

1. ผลการแสดงความเขาใจและความคิดเห็นในการอานของนักเรียนดวยปริมาณสูงที่สุดในระดับวิจารณ 
ในการอานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งอานสื่อประเภทความรูและบันเทิงคดี บงบอกชัดเจนวานักเรียนในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยมีความเดนเรื่องการแสดงออกทางความคิดวิเคราะหในระดับสูง  เปนไปไดวานักเรียนอาจ
ใชความรูทั้งจากการอานและความรูจากประสบการณเดิมของตนรวมถึงความรูแหงโลก มาเปนปจจัยในการวิเคราะห
วิจารณ 

2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอเนื้อเรื่องอานไดสอดคลองกับประเภทของสื่ออาน นั่นคือเมื่ออานหนังสือ
ประเภทความรูนักเรียนกลาวถึงประเด็นสําคัญและรายละเอียดตาง ๆ   เมื่ออานหนังสือประเภทบันเทิงคดีหรือเรื่อง
เลา นักเรียนกลาวถึงตัวละคร สถานที่หรือ ฉาก เหตุการณตาง ๆ ของเรื่อง  กลาวไดวานักเรียนไดเรียนรูและซึมซับ
ลักษณะโครงสรางของสื่ออาน   

3. การจําแนกระดับความเขาใจในการอานสําหรับการวิเคราะหครั้งนี้ครอบคลุมการแสดงออกทางการ
เขียนและครอบคลุมการแสดงความคิดเห็น นั่นคือเกณฑทั้ง 3 ระดับดังกลาวเหมาะสมเพื่อศึกษาความเขาใจในการ
อานของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 2 ของจังหวัดในภาคตะวันออก เกณฑดังกลาวสามารถ
จําแนกความคิดทั้งเชิงพุทธิพิสัยและจิตพิสัย 

4. นักเรียนไดแสดงออกถึงปฏิบัติการอานอยางชัดเจน นั่นคือไดพยายามปฏิบัติการสรางความหมาย 
ขณะที่อานแสดงออกถึงการแกไขความหมายของตนเองโดยแสดงเหตุผล ใชความรูเดิมมาชวยสรางความหมายใหม 
พยายามไปสูเปาหมายหลักคือพยายามคนหาความหมายที่ลงตัวจนกระทั่งตนเองพอใจ แลวจึงปฏิบัติการอานหา
ความหมายตอ ๆ ไป นักเรียนแสดงถึงการใชกระบวนการคิดของตนเพื่อคนหาความหมาย เมื่อไดความหมายที่ตน
พอใจนักเรียนแสดงถึง 
เจตคติที่ดีตอการอาน   

5.  นักเรียนแสดงความเขาใจและแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานในระดับความหมายตรงตามตัวอักษร
นอย อาจจะมีสาเหตุที่วานักเรียนชอบการแสดงความคิดเห็นและการวิจารณมากกวา หรืออาจจะมีสาเหตุจากอาน
หนังสือไมออกจึงไมแสดงความเขาใจในเนื้อหา  ประเด็นดังกลาวนี้ควรมีการศึกษาหาคําตอบตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยมีดังตอไปนี้  คือควรทํางานวิจัยลักษณะเดียวกันนี้โดยขยายผลออกไปในภาค
ตาง ๆ  นอกเหนือภาคตะวันออก และขยายผลออกไปในชวงชั้นเรียนอื่น ๆ   ใชส่ืออานประเภทตาง ๆ  รวมถึง
การศึกษาการอานออกเสียงเพื่อนําไปสูพัฒนาการอานหนังสือออกและความเขาใจในการอานอยางครบถวนของ
กระบวนการอาน 
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คําขอบคุณ 

การวิจัยเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของหลายหนวยงานและหลายบุคคล  สํานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนทุนวิจัย  ผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารยผูสอนของโรงเรียนตาง ๆ ในภาค
ตะวันออกใหความสะดวกในการเก็บขอมูล  นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางใหความรวมมือและตั้งใจใหขอมูล  ผูชวย
นักวิจัยทํางานดวยความอุตสาหะและวิญญาณเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและงานวิจัย  รวมถึงบุคคลอื่นๆ อีกมากมายที่มี
สวนในความสําเร็จของการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยสํานึกในพระคุณของทุกทานที่ลวนมีสวนพัฒนางานวิจัยเปนประโยชน
ตอการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก 
 
เอกสารอางอิง 
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ในการจําแนกขอสอบอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของขอสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ป
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Processes of Reading. 4ed. ix-xvi, Delaware: International Reading Association. 
Level. P. 1989. McDougal, Littell English. Illinois: McDougal, Littell & Company. 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 

ประเด็นเนื้อหาของบทอาน   

รักษส่ิงแวดลอม 
1. ที่หมูบานแหงหนึ่งมีคนมาก 
2. วันหนึ่งจอนพบวามีปลาตายในคลอง จึงไปบอกผูใหญ 
3. ผูใหญสงสัยวาโรงงานฟอกหนังปลอยน้ําเสียลงคลอง 
4. ครูอธิบายเรื่องส่ิงแวดลอมที่เปนพิษเกิดจากมนุษยเห็นแกตัว 
5. มลภาวะเปนพิษเปนไดทั้งทางน้ําและอากาศ 
6. วิธีแกไขคือตองรักษาสิ่งแวดลอม  
7. มีวินัย ไมทิ้งขยะ ไมทําลายธรรมชาติ 
8. ส่ิงแวดลอมดีชวยใหคนมีสุข สุขภาพดี 
9. สรางสิ่งแวดลอมดีโดยชวยกันปลูกตนไม 
10. จอนอยากใหส่ิงแวดลอมดี 

กางเขนนอยผูนารัก 
1. นกกางเขนมาเกาะที่บานหลังหนึ่ง 
2. คนในบานนําตะกรามาใหนกอาศัยอยู 
3. นกกางเขนสุภาพไดรับอาหารจากคนในบานและเปนสุข 
4. วันหนึ่งมีนกกามาเห็นและออกอุบายมาสนิทกับนกกางเขนและมาขออาศัยอยูดวย 
5. คนในบานนําตะกรามาใหนกกาอาศัยอยู 
6. นกกาออกอุบายวาปวยและไมออกไปหาอาหาร 
7. นกกาขโมยอาหารในครัวกิน 
8. คนในบานลงโทษนกกาโดยการถอนขน 
9. นกกางเขนรูเรื่อง โกรธ และไลนกกาไปอยูที่อื่น 
10. นกกาไปไมไดเพราะถูกถอนขน 

Our Plants 
1. One child has mango seeds. 
2. One child has vegetable seeds. 
3. One child has flower seeds. 
4. The child plants mango seeds. 
5. The child plants vegetable seeds. 
6. The child plants flower seeds. 
7. The child waters the mango plants. 
8. The child waters the vegetable plants. 
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9. The child waters the flower plants. 
10. The child uses fertilizer and the plants grow well. 

Direk and Friend 
1. Direk sees a kitten and brings home. 
2. Mother says no. 
3. Direk and Father go to the beach. 
4. Their dog goes to the beach too. 
5. The beach is clean and nice. 
6. Direk and Father are happy. 
7. Direk thinks of his kitten. 
8. Direk and Father go back home. 
9. Direk walks to his room. 
10. Direk gives food to the kitten.   

 
ภาคผนวก 2 

ตารางที่ 1 แสดงคาความถี่และรอยละความสามารถในการอานภาษาไทย จําแนกตามจังหวัดและเรื่องอาน 
จังหวัด 
เร่ือง 

ระดับ
ตัวอักษร 
ความถี่ 

ระดับ
ตัวอักษร 
รอยละ 

ระดับ
ตีความ 
ความถี่ 

ระดับ
ตีความ 
รอยละ 

ระดับ
วิจารณ 
ความถี่ 

ระดับ
วิจารณ 
รอยละ 

รวม 
ความถี่ 

รวม 
รอยละ 

จันทบุร ี
รักษสิ่งแวดลอม 
กางเขนนอยผูนารัก 

 
14 
21 

 
0.51 
0.76 

 
43 
54 

 
1.56 
1.96 

 
23 
113 

 
0.83 
4.10 

 
88 

188 

 
3.19 
6.82 

ตราด 
รักษสิ่งแวดลอม 
กางเขนนอยผูนารัก 

 
47 
32 

 
1.70 
1.16 

 
82 
47 

 
2.97 
1.70 

 
227 
266 

 
8.23 
9.64 

 
356 
345 

 
12.91 
12.51 

ปราจีนบุรี 
รักษสิ่งแวดลอม 
กางเขนนอยผูนารัก 

 
55 
22 

 
1.99 
0.80 

 
26 
142 

 
0.94 
5.15 

 
305 
121 

 
11.06 
4.39 

 
386 
285 

 
14.00 
10.33 

ระยอง 
รักษสิ่งแวดลอม 
กางเขนนอยผูนารัก 

 
63 
10 

 
2.28 
0.36 

 
18 
53 

 
0.65 
1.92 

 
130 
69 

 
4.71 
2.50 

 
211 
132 

 
7.65 
4.79 

สระแกว 
รักษสิ่งแวดลอม 
กางเขนนอยผูนารัก 

 
63 
73 

 
2.28 
2.65 

 
93 
80 

 
3.37 
2.90 

 
225 
211 

 
8.16 
7.65 

 
381 
364 

 
13.81 
13.20 

รวม 
รักษสิ่งแวดลอม 
กางเขนนอยผูนารัก 
รวมทั้งสิน้ 

 
242 
158 
400 

 
8.77 
5.73 
14.50 

 
262 
406 
668 

 
9.50 
14.72 
24.22 

 
910 
780 
1690 

 
32.99 
28.28 
61.28 

 
1114 
1344 
2758 

 
51.27 
48.73 
100.00 
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ภาคผนวก 3 

ตารางที่ 2  แสดงคาความถี่และรอยละความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ จําแนกตามจังหวัดและเรื่องอาน 
จังหวัด 
เร่ือง 

ระดับ
ตัวอักษร 
ความถี่ 

รอยละ 
 

ระดับ
ตีความ 
ความถี่ 

รอยละ 
 

ระดับ
วิจารณ 
ความถี่ 

รอยละ 
 

รวม 
ความถี่ 

 

รวม 
รอยละ 

 
จันทบุร ี
Our Plants 
Direk and Friend 

 
112 

6 

 
4.93 
0.26 

 
14 
92 

 
0.62 
4.05 

 
40 
63 

 
1.76 
2.77 

 
166 
161 

 
7.30 
7.08 

ตราด 
Our Plants 
Direk and Friend 

 
15 
61 

 
0.66 
2.68 

 
62 
76 

 
2.73 
3.34 

 
218 
139 

 
9.59 
6.11 

 
295 
276 

 
12.97 
12.14 

ปราจีนบุรี 
Our Plants 
Direk and Friend 

 
99 
190 

 
4.35 
8.36 

 
17 
6 

 
0.75 
0.26 

 
169 
132 

 
7.43 
5.80 

 
285 
328 

 
12.53 
14.42 

ระยอง 
Our Plants 
Direk and Friend 

 
68 
39 

 
2.99 
1.72 

 
6 
41 

 
0.26 
1.80 

 
34 
29 

 
1.50 
1.28 

 
108 
109 

 
4.75 
4.79 

สระแกว 
Our Plants 
Direk and Friend 

 
74 
51 

 
3.25 
2.24 

 
61 
44 

 
2.68 
1.93 

 
88 
228 

 
3.87 

10.03 

 
223 
323 

 
9.81 
14.20 

รวม 
Our Plants 
Direk and Friend 
รวมทั้งสิน้ 

 
368 
347 
715 

 
16.18 
15.26 
31.44 

 
160 
259 
419 

 
7.04 
11.39 
18.43 

 
549 
591 
1140 

 
24.14 
25.99 
50.13 

 
1077 
1197 
2274 

 
47.36 
56.64 
100.00 

 
 
ภาคผนวก 4 
ตารางที่ 3 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการเลือกส่ืออานภาษาไทยระหวางจังหวัดตาง ๆ  
______________________________________________________________________________________________ 
จันทบุรี  จันทบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี ระยอง   สระแกว 
ตราด  .0319*  -  .3607*  .3477*  - 
ปราจีนบุรี -  .3607*  -  -  .3072* 
ระยอง  -  .3477*  -  -  .2943* 
สระแกว  .2485*  -  .3072*  .2943*  -  
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
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ภาคผนวก 5 
ตารางที่ 4 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการเลือกส่ืออานภาษาอังกฤษระหวางจังหวัด  
______________________________________________________________________________________________ 
จันทบุรี  จันทบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี ระยอง   สระแกว 
ตราด  .2628*  -  .4729*  .2676*  - 
ปราจีนบุรี -  .4729*  -  -  .4623*  
ระยอง  -  .2676*  -  -  .2569*  
สระแกว  .2521*  -  .4623*  .2569*  - 
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ภาคผนวก 6 
ตารางที่ 5 สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการเลือกส่ืออานภาษาไทยและภาษาอังกฤษระหวางจังหวัด 
 _____________________________________________________________________________________________ 
จันทบุรี  จันทบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี ระยอง   สระแกว 
ตราด  .2823*  -  .4168*  .3076*  -  
ปราจีนบุรี -  .4168*  -  -  .3847*  
ระยอง  -  .3076*  -  -  .2756*  
สระแกว  .2503*  -  .3847*  .2756*  - 
____________________________________________________________________________________________ 
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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O3-08 
 
วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไท 
Tai Literature on Naga 
 
กัญญรัตน  เวชชศาสตร1 
Kanyarat  Vechasat1 
 
บทคัดยอ  

 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจัดจําแนกประเภทวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไท เปรียบเทียบอนุภาค
นาคที่ปรากฏในวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไทกับดัชนีอนุภาคนิทานพ้ืนบาน (Motif Index of Folk 
Literature) ของสติธ ธอมปสัน (Stith Thompson) เปรียบเทียบอนุภาคนาคที่ปรากฏในวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคใน
ประเทศไทยกับอนุภาคนาคที่ปรากฏในวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไทในประเทศเพื่อนบาน การดําเนินการ
วิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลวรรณกรรมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณโดยเก็บขอมูลวรรณกรรมใน
ประเทศไทยและวรรณกรรมของชนชาติไทในประเทศเพื่อนบานซึ่งไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประเทศอินเดีย 
ทั้งนี้ไดใชแนวทางดานวรรณคดีศึกษาและคติชนวิทยาในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล
วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไทในประเทศไทยและประเทศ เพื่อนบานไดรวม 387 เรื่อง เปนวรรณกรรมลาย
ลักษณ 321 เรื่อง วรรณกรรมมุขปาฐะ 66 เรื่อง และวรรณกรรมจากวีดิทัศน 2 เรื่อง สามารถจําแนกประเภทได 7 
ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น วรรณกรรมประโลมโลก วรรณกรรมศาสนา เทวปกรณ วรรณกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรม 
มุขตลกและเรื่องเลาจากประสบการณจริง อยางไรก็ตาม วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไทแตละกลุมมีไมครบ
ทั้ง 7 ประเภท วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคที่พบมากที่สุด ไดแก นิทานประจําถิ่น สวนที่พบนอยที่สุดไดแก มุขตลก ผล
ของการเปรียบเทียบอนุภาคนาคที่ปรากฏในวรรณกรรมของชนชาติไทกับดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานนั้น สรุปลักษณะ
ของอนุภาคนาคในวรรณกรรมของชนชาติไทได 3 กลุม คือ กลุมที่มีลักษณะที่เปนสากลซึ่งสามารถจัดใหเขากลุมตาม
ดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานได กลุมที่มีรายละเอียดแตกตางกับดัชนีอนุภาคในนิทานพื้นบานและกลุมที่เปนอนุภาคที่
ไมปรากฏในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบาน ทั้งนี้การที่ปรากฏอนุภาคลักษณะในกลุมที่ 2 และ 3 ดังกลาวนั้น เนื่องมาจาก
ความแตกตางทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อและการนับถือศาสนาที่ตางกัน ผลของการเปรียบเทียบอนุภาค
เกี่ยวกับนาคที่ปรากฏในวรรณกรรมของชนชาติไทในประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบาน สวนใหญมีอนุภาคที่
เหมือนกันแตก็มีอนุภาคที่แตกตางกันดวย  
คําสําคัญ  : วรรณกรรม  นาค  ชนชาติไท 
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Abstract 

 The objectives of this research are to categorize naga-related Tai literature, to compare naga 
motif appearing in the literature with the Motif Index of Folk Literature proposed by Stith Thompson, to 
compare the naga motif in Thai literature with that of other Tai ethnics in neighboring countries. The data 
were composed of both oral and written literature in Thailand and neighboring countries, namely, China, 
Laos, Myanmar, Vietnam, and India. The data were then analyzed by using literary and Folklore 
guidelines. The analysis results reveal that there are 387 literary pieces, divided into 321 written, 66 oral 
and two video pieces. They are classified into seven categories; namely, local legend, romantic tale, 
religious, mythological, ritual, humorous and real-life story. However, not all categories are found in all of 
the ethnic groups. The most numerous is local legend while humorous tale is found the least. From 
comparing them with the index, it is found that their characteristics can be divided into three groups. 
They include those whose characteristics are universal to the index, those whose characteristics are 
different from the index, and those whose characteristics do not fit in the index. The existence of the latter 
two may be due to differences in beliefs, cultures, ways of thinking and religions among the ethnic 
groups. The comparison of naga motif of Tai literature in Thailand and its neighboring countries reveals 
that the motif is mostly the same. 
Keywords :  Literature  Naga  Tai 
 
คํานํา 

วรรณคดีหรืองานวรรณกรรมเปนงานสรางสรรคประเภทหนึ่งของมนุษยที่มีมาเปนเวลาชานาน โดยผูเลา
หรือผูแตงมักนําประสบการณที่ตนไดสัมผัสทั้งโดยตรงและโดยออมมาเปนเนื้อหาในการสรางสรรค และนํา
ประสบการณทางวรรณศิลปที่ไดจากการอานผลงานของกวีหรือนักเขียนทานอื่นมาเปนรูปแบบของการนําเสนอ
เนื้อหาของวรรณคดีหรือวรรณกรรมใหเกิดเปนงานสรางสรรคทางวรรณศิลปที่นาสนใจ ในสวนที่เปนเนื้อหาของ
วรรณกรรม นอกจากจะนําเรื่องราวชีวิตของมนุษยดวยกันเองมาถายทอดใหไดเห็นแงมุมของชีวิตและทัศนะตางๆ 
ของมนุษยแลว  ยังมีเนื้อหาที่นําเอาตัวละครที่เปนอมนุษย เชน เทวดา นางฟา พอมด แมมด ผี หรือ วิญญาณของคน
ที่ตายแลวและสัตวตางๆ ทั้งที่มีอยูโลก ธรรมชาติและสัตวในจินตนาการตามความคิดความเชื่อของมนุษยแตละสังคม
มาสรางสรรคเปนเรื่องราวดวย  โดยเฉพาะสัตวประเภทงูหรืองูใหญนั้นปรากฏวามีเรื่องเลาอยูมากมายหลายเรื่องทั้ง
ในซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก เรื่องราวของงูและงูใหญ ในกลุมของ “คนไท” หรือ ชนชาติไท ทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบานมีเลากันอยางแพรหลายนั้น  มีปรากฏทั้งในวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะและวรรณกรรม
ลายลักษณ  งูดังกลาวเรียกกันวา “นาค” หรือ “พญานาค” มีลักษณะเปนงูใหญ มีหงอน มีฤทธิ์ สามารถแปลงตัวและ
เนรมิตส่ิงตางๆ ได นาคดังกลาวนี้ทําใหคนสวนหนึ่งในสังคมมีความคิดเห็นวา มิไดเปนงูที่มีอยูในโลกธรรมชาติ  นาค
จึงเปนสัตวในจินตนาการหรือ “เปนสัตวทิพย” อยางไรก็ตาม ปรากฏวา มีเรื่องเลาของบุคคลตางๆ จํานวนไมนอยเลา
เรื่องของนาคหรือพญานาคนี้ ตามที่ตนเคยพบเห็น หรือมีประสบการณ  ดวยเหตุนี้จึงทําใหเรื่องราวของนาคมีความ
นาสนใจยิ่งในกลุมชนชาติไท และปรากฏเปนวรรณกรรมอยูหลายประเภท  ในเรื่องเกี่ยวกับงูใหญดังกลาวนี้ ในบาง
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ทองถิ่นหรือในชนชาติไทหลายกลุมใชคําวา “เงือก”  อนึ่ง วรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของชนชาติไทนั้น ยังไมมีผูใด
ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะหและเปรียบเทียบเรื่องนาคจากวรรณกรรมวามีความ
เหมือนคลายหรือมีลักษณะรวมและแตกตางกันอยางไร โดยวิเคราะหและเปรียบเทียบอนุภาค2 (motif) เกี่ยวกับนาค
ของชนชาติไทกับดัชนีอนุภาคในวรรณกรรมพื้นบาน (Motif Index of Folk Literature) ของ  สติธ ธอมปสัน 
(Stith Thompson) อันจะทําใหเห็นวาอนุภาคเรื่องนาคจากวรรณกรรมของชนชาติไทมีความเหมือนคลายหรือมี
ลักษณะรวมและแตกตางกับอนุภาคที่เปนสากลอยางไร และเปรียบเทียบอนุภาคเรื่องนาคที่ปรากฏในประเทศไทย
และกลุมชนชาติไทในประเทศเพื่อนบานวามีความเหมือนหรือคลายและแตกตางกันอยางไรดวย  อันจะทําใหเห็น
ลักษณะทางความคิดที่รวมกันและแตกตางกันเกี่ยวกับเรื่องของนาคในกลุมชนชาติไททั้งหมดดังกลาวไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมเปาหมายของการวิจัยนี้ ไดแก คนไทยในประเทศไทย ไทใหญ ไทล้ือ ไทเขิน ลาว ไทดํา ไทขาว ไทแดง 
ไท คําตี่และไทอาหม โดยศึกษาจากแหลงขอมูลดังนี้ แหลงขอมูลในประเทศไทย  ไดแก  ภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางและภาคใต แหลงขอมูลในประเทศเพื่อนบาน  ไดแก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไทล้ือ ไทใหญ) ไดแก แควนสิบสองปนนาที่เมืองเชียงรุง เมืองคําและรัฐไทใตคงที่เมืองขอน เมืองมาว
และเมืองลาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว  ไทล้ือ  ไทดํา  ไทขาว  ไทแดง)  ไดแก หลวงพระ
บาง เวียงจันทน เมืองสิง เมืองหลวงน้ําทา จําปาสัก และซําเหนือ ประเทศเมียนมาร (ไทใหญ  ไทเขิน  ไทคําตี่)  ไดแก  
เมืองเชียงตุงรัฐฉาน  พยาก แสนหวี เมืองมาและเมืองลา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (ไทดํา  ไทขาว)  
ไดแก ฮานอย ประเทศอินเดีย (ไทอาหม)  ไดแก  แควนอัสสัม ทั้งนี้เกณฑในการเลือกแหลงขอมูลในประเทศเพื่อน
บานพิจารณาจากพื้นที่ที่มีชนชาติไทกลุมตางๆ อาศัยอยูเปนจํานวนมากและมีเรื่องเลาหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาค
หรือเงือก  นอกจากนี้ยังพิจารณาจากการที่กลุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนไวไดดวย สวนการดําเนินการ
คนควา ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยและทฤษฎีทางวรรณคดีศึกษาและคติชนวิทยา ซึ่งมีการดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้   

1. สํารวจ รวบรวม ศึกษาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการวิจัย 
2. ออกเก็บขอมูลภาคสนามโดยเก็บรวบรวมวรรณกรรมตนฉบับที่เปนลายลักษณและวรรณกรรมมุข

ปาฐะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับนาค  วรรณกรรมตนฉบับที่เปนลายลักษณเก็บรวบรวมโดยการคัดเลือก  
จัดซื้อ  หรือถายเอกสาร  หากเปนวรรณกรรมลายลักษณที่บันทึกดวยอักษรของชนชาติไทอื่น ๆ ที่มิใช
อักษรไทยกลางก็ให  ผูรูปริวรรตเปนอักษรไทยกลาง  สวนวรรณกรรมมุขปาฐะเก็บรวบรวมโดยการ
สัมภาษณจากวิทยากรและบันทึกขอมูลลงในแถบบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพ แลวถอดเปนลาย
ลักษณเพื่อนําขอมูลมาศึกษา นอกจากนี้ไดเก็บขอมูลจากวีดิทัศนดวย 

3. จําแนกประเภทขอมูลโดยใชแนวทางการศึกษาทางวรรณคดีศึกษาและคติชนวิทยา  
 
 
 
2 อนุภาคเปนองคประกอบที่เล็กที่สุดในนิทานซึ่งสามารถจะทําใหนิทานนั้นคงอยูไดสืบตอมา อนุภาคจึงมิใชสิ่งธรรมดาสามัญแตจะตองมีลักษณะเดนพิเศษ ลักษณะ 
  ที่สําคัญของอนุภาคมี 3 ประการ ไดแก 1) ลักษณะเดนของตัวละคร 2) สิ่งสําคัญบางประการที่เปนตนเหตุใหเร่ืองนิทานนั้นเกิดขึ้น เชน ของวิเศษ ประเพณีและ 
  ความเชื่อที่แปลกและผิดธรรมดา 3) อนุภาคหนึ่งของนิทานมีเหตุการณเดียว 
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4. วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลในการศึกษาอนุภาคเกี่ยวกับนาคที่ปรากฏในวรรณกรรมที่ไดจาก

ขอมูลเอกสารและขอมูลสนามตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว โดยใชแนวทางการศึกษาอนุภาค  
ตามดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบาน(Motif-Index of Folk Narative) ของสติธ ธอมปสัน (Stith Thompson)  

5. เรียบเรียงผลการวิจัย 
6. สรุปผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
การจําแนกประเภทวรรณกรรมเกี่ยวกับนาค 

วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไทในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานที่รวบรวมไดมีจํานวน  387 
เรื่อง  เปนวรรณกรรมลายลักษณ  321 เรื่อง  วรรณกรรมมุขปาฐะ 66  เรื่อง  วรรณกรรมจากวีดิทัศน  2  เรื่อง เมื่อ
นํามาจัดจําแนกประเภทโดยใชแนวทางดานวรรณคดีศึกษาและคติชนวิทยา ในการจัดประเภท  ทําใหจําแนกประเภท
วรรณกรรมที่จะใชในการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไทได 7 ประเภท  ไดแก นิทานประจําถิ่น 
วรรณกรรมประโลมโลก วรรณกรรมศาสนา เทวปกรณ  วรรณกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรม  มุขตลกและเรื่องเลาจาก
ประสบการณจริง 

การจําแนกประเภทวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคในประเทศไทย 

1. การจําแนกประเภทวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของภาคเหนือที่รวบรวมไดมี จํานวน 95 เรื่อง  จําแนก
ประเภทได  5  ประเภท  ไดแก  นิทานประจําถิ่น 4 เรื่อง  วรรณกรรมประโลมโลก 3  เรื่อง  วรรณกรรมศาสนา 29 เรื่อง  
เทวปกรณ 22 เรื่อง  และเรื่องเลาจากประสบการณจริง 37 เรื่อง 
 2. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วรรณกรรมที่รวบรวมไดมี
จํานวน  42  เรื่อง  จําแนกประเภทได  5  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น 6 เรื่อง  วรรณกรรมประโลมโลก 10 เรื่อง   
วรรณกรรมศาสนา 6 เรื่อง  เทวปกรณ 10 เรื่อง  และเรื่องเลาจากประสบการณจริง 10 เรื่อง 
 3. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของภาคกลาง วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน  41 เรื่อง  
จําแนกประเภทได  4  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น   2 เรื่อง  วรรณกรรมประโลมโลก  24  เรื่อง   วรรณกรรม
ศาสนา 13 เรื่องและเทวปกรณ  4  เรื่อง   
 4. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของภาคใต  วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน  33 เรื่อง  
จําแนกประเภทได  5  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น  7เรื่อง  วรรณกรรมประโลมโลก  16  เรื่อง   วรรณกรรมศาสนา  
6  เรื่อง  เทวปกรณ 3 เรื่อง และเรื่องเลาจากประสบการณจริง 1 เรื่อง 

การจําแนกประเภทวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคในประเทศเพื่อนบาน 

1. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทใหญ  รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร  วรรณกรรมที่
รวบรวมไดมีจํานวน 13 เรื่อง  จําแนกประเภทได 5 ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น  2  เรื่อง  วรรณกรรมประโลมโลก 
1 เรื่อง   วรรณกรรมศาสนา 1 เรื่อง  เทวปกรณ  7 เรื่อง และมุขตลก  2  เรื่อง 
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 2. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทใหญ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 16 เรื่อง  จําแนกประเภทได  4  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น  13  เรื่อง  
วรรณกรรมศาสนา  1  เรื่อง  เทวปกรณ 1 เรื่อง และ มุขตลก  1 เรื่อง 
 3. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทลื้อ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 6 เรื่อง  จําแนกประเภทได  3  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น  2  เรื่อง  วรรณกรรม
ศาสนา 1 เรื่อง และ เทวปกรณ  3  เรื่อง 
 4. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทลื้อ  สิบสองปนนา มณฑลยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 16 เรื่อง  จําแนกประเภทได  4 ประเภท ไดแก นิทาน
ประจําถิ่น 11 เรื่อง  วรรณกรรมประโลมโลก 1 เรื่องวรรณกรรมศาสนา  2  เรื่อง  เทวปกรณ  2  เรื่อง  
 5. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทเขิน รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร  วรรณกรรมที่รวบรวม
ไดมีจํานวน 33 เรื่อง  จําแนกประเภทได  5  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น 1 เรื่อง  วรรณกรรมประโลมโลก 1 เรื่อง  
วรรณกรรมศาสนา 20 เรื่อง  เทวปกรณ  6  เรื่อง และเรื่องเลาจากประสบการณจริง 5 เรื่อง 
 6. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทลื้อ  ประเทศเมียนมาร วรรณกรรมที่รวบรวมไดมี
จํานวน 1 เรื่อง  จําแนกประเภทได  1  ประเภท ไดแก เรื่องเลาจากประสบการณจริง  1  เรื่อง 
 7. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของลาว  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 27 เรื่อง  จําแนกประเภทได  6  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น 7 เรื่อง  วรรณกรรม
ประโลมโลก 6 เรื่อง วรรณกรรมศาสนา 1 เรื่อง  เทวปกรณ  4  เรื่อง   เรื่องเลาจากประสบการณจริง  8 เรื่อง และมุข
ตลก 1 เรื่อง 
 8. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทดํา  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 14 เรื่อง  จําแนกประเภทได  3  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น 10 เรื่อง  เทวปกรณ 
2 เรื่อง และ เรื่องเลาจากประสบการณจริง 2 เรื่อง 
 9. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทดํา  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 2 เรื่อง  จําแนกประเภทได  1  ประเภท ไดแก เทวปกรณ   2  เรื่อง  
 10. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทขาว  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 18 เรื่อง  จําแนกประเภทได  2  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น 17 เรื่อง  และ 
เร่ืองเลาจากประสบการณจริง 1 เรื่อง 
 11. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทขาว  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 6 เรื่อง  จําแนกประเภทได 1 ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น 6 เรื่อง   
 12. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทแดง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  วรรณกรรมที่รวบรวมไดมีจํานวน 18 เรื่อง  จําแนกประเภทได  3  ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น 13 เรื่อง  
วรรณกรรมประโลมโลก 4 เรื่อง และ เทวปกรณ 1 เรื่อง  
 13. การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทอาหม แควนอัสสัม   ประเทศอินเดีย  วรรณกรรมที่
รวบรวมไดมีจํานวน  3  เรื่อง  จําแนกประเภทได 1 ประเภท เทวปกรณ  3  เรื่อง 
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14.  การจําแนกประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวกับนาคของไทคําตี่  รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร วรรณกรรมที่
รวบรวมไดมีจํานวน 3 เรื่อง  จําแนกประเภทได 3 ประเภท ไดแก นิทานประจําถิ่น 1 เรื่อง  เรื่องเลาจากประสบการณ
จริง 1 เรื่อง และวรรณกรรมศาสนา 1 เรื่อง  

เมื่อพิจารณาการจัดประเภทวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคทั้งหมดดังกลาวนี้จะเห็นไดวาทุกกลุมของชนชาติไทมี
วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคเปนนิทานประจําถิ่น  วรรณกรรมประโลมโลก  วรรณกรรมศาสนา เทวปกรณ และวรรณกรรม
เกี่ยวกับพิธีกรรม  นอกจากนี้หลายกลุมยังมีเรื่องเลาจากประสบการณจริงซึ่งนาสนใจมาก  สวนประเภทที่เปนมุขตลก
นั้น มีเรื่องเลานอยมาก  และยังพบวา มีวรรณกรรมหลายเรื่องที่แพรกระจายอยูในกลุมชนชาติไทตางๆ เชน เรื่องขุน
บรม  ขุนตึง และพระสุธน เปนตน  อนึ่งวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคที่รวบรวมมาไดในชวงเวลาอันจํากัดนี้นับวามีจํานวน
ไมนอย ซึ่งก็สามารถทําใหเห็นวา ชนชาติไทแตละกลุมมีความคิด ความเชื่อ และมีความผูกพันกับนาคมาเปน
เวลานาน 

การเปรียบเทียบอนุภาคเกี่ยวกับนาคที่ปรากฏในวรรณกรรมของชนชาติไทกับดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบาน 
ของ สติธ ธอมปสัน  

วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคที่นํามาจําแนกอนุภาคตางๆ นั้น ผูวิจัยนําขอมูลเฉพาะวรรณกรรมที่เปนเรื่องเลา ทั้ง
ที่เปนมุขปาฐะและลายลักษณ หรือนิทานอันมีเคาที่มาจากมุขปาฐะ ซึ่งตีพิมพเผยแพรมาเปนขอมูลในการวิเคราะห
อนุภาค  สวนขอมูลที่เปนวรรณกรรมลายลักษณที่ปรากฏในรูปแบบของนวนิยาย เรื่องส้ัน วรรณกรรมศาสนา เชน ไตร
ภูมิพระรวง ฉคติทีปนี ฯลฯ และวรรณกรรมพิธีกรรม เชน บทสวด บทอาน แมมีที่มาจากมุขปาฐะแตเนื่องจากมิไดเปน
เรื่องเลา (Folk  Narratives) ผูวิจัยมิไดนําขอมูลเหลานั้นมาศึกษาในเชิงอนุภาคดวย  

ผลการวิเคราะหอนุภาคเกี่ยวกับนาคที่ปรากฏในวรรณกรรมของชนชาติไท ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบานตามดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบาน พบวา อนุภาคเกี่ยวกับนาคปรากฏในอนุภาคหมวดตางๆ รวม 17 หมวด 
ไดแก หมวด A เทวปกรณ  หมวด B สัตว หมวด C ขอหาม หมวด D ความวิเศษ  หมวด E ความตาย  หมวด F ความ
มหัศจรรย  หมวด G ยักษ  หมวด H การทดสอบ  หมวด J ความฉลาดและความโง  หมวด K การหลอกลวง  หมวด 
M การกําหนดอนาคต  หมวด N โอกาสและโชคชะตา  หมวด P เกี่ยวกับสังคม  หมวด Q รางวัลและการลงโทษ  
หมวด R การกักขังและการหลบหนี  หมวด T เรื่องเพศ  และ หมวด V ศาสนา  สวนหมวดที่อนุภาคนาคไมปรากฏใน
การศึกษาครั้งนี้มี  6  หมวด ไดแก หมวด L การพลิกผันของโคชะตา  หมวด S ความโหดรายที่ผิดธรรมชาติ  หมวด U  
หมวด W ลักษณะตัวละคร  หมวด X ความตลกขบขัน  หมวด Z อนุภาคเบ็ดเตล็ด  อนุภาคเกี่ยวกับนาคที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของชนชาติไทนั้น พบวา สวนใหญสามารถนํามาเทียบเคียงกับอนุภาคในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานได 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบอยางละเอียดจะพบวามีอนุภาคเกี่ยวกับนาคที่เหมือนหรือตรงกันกับอนุภาคใน
ดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานเปนสวนใหญอยูจํานวนหนึ่ง  และมีอนุภาคที่ไมเหมือนหรือไมตรงกันทั้งหมดอยูอีกจํานวน
หนึ่ง  อนุภาคดังกลาวนี้มีลักษณะที่มีเนื้อหาใกลเคียงหรือมีความคลายกันแตรายละเอียดตางกัน  อนุภาคดังกลาวมี
เปนจํานวนมาก เชน อนุภาคการตอสูระหวางครุฑกับนาค ในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานจะเปนนกชนิดหนึ่งกับงู  (B 
263.7.War between snake and stork)  อนุภาคหงอนนาคในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานไมมีอนุภาคที่เปนหงอน
นาคโดยตรง แตมีอนุภาคที่ใกลเคียงคืออนุภาคเขาของงู  (B91.3.Horned snake)  อนุภาคนาคมี 8 หัวที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคนี้ ในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานมีนาค 2 หัว 3 หัว 4  หัว 5 หัว 6 หัว 7 หัว  ไมมี 8 หัว  แตมี
อนุภาคที่ใกลเคียงก็คือ อนุภาคมังกรมีหลายหัว  (B11.2.3.Many head dragon)  อนุภาคการไดยินเสียงรองของนาค 
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ซึ่งหลังจากนั้นมีฝนตก น้ํานอง  ในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานมีอนุภาคที่ใกลเคียง คือ นางเงือกรองเพลงเปนเหตุใหมี
การจมน้ําตาย  (B81.11.Mermaid’s singing causes drowning)  อนุภาคนาคใหทองที่นํามาจากบานเมืองหรือ
บาดาล  ในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานมีอนุภาคที่ใกลเคียงคือ นางเงือกใหทองจากทะเล  (B81.13.4.Mermaid gives 
gold from bottom) อนุภาคที่นาคถูกจับ  ในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานมีอนุภาคนางเงือกถูกจับ  
(B81.13.11.Mermaid captured) และอนุภาคขอรอยพระพุทธบาทจากพระพุทธเจา ในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานมี
อนุภาคเกี่ยวกับรอยเทาของพระเจา  (A901.Footprint of the gods) เปนตน นอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่นที่มิใชนาคซึ่ง
มีพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมของนาคในวรรณกรรมของชนชาติไทอีกหลายอนุภาค  ส่ิงตางๆ เหลานี้จึงเปน
รายละเอียดที่ทําใหเกิดความแตกตางกัน อนึ่ง บางอนุภาคที่ปรากฏในวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไท แตไมมี
ปรากฏในดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบานก็พบวามีอยูจํานวนไมนอย เชน อนุภาคการทําสมาธิเพื่อใหเห็นนาคในวันพระ  
อนุภาคการรับรูของนาคที่มนุษยจะไดเปนพระพุทธเจา  อนุภาคนาครักษาศีลใหเกิดเปนคนเพื่อจะไดบวชและอนุภาค
การประกวดชายงามในเมืองนาค เปนตน การที่อนุภาคนาคดังกลาวขางตนนี้ไมมีปรากฏในดัชนีอนุภาคนิทาน
พื้นบานนั้นพบวา เนื่องมาจากความแตกตางทางวัฒนธรรม  ความคิดความเชื่อ และการนับถือศาสนาที่ตางกัน
นั่นเอง นอกจากนี้จากการวิเคราะหอนุภาคเกี่ยวกับนาคยังทําใหเห็นวา นาคหรือเงือกของชนชาติไทนั้นมีทั้งความเปน
สัตวและความเปนกึ่งเทพกึ่งสัตวอยูดวย แต งู งูใหญ และมังกร ของทางตะวันตกนั้นมีความเปนสัตวมากกวาและไม
มีอิทธิฤทธิ์อยางนาคหรือเงือกของชนชาติไท 
 

การเปรียบเทียบอนุภาคเกี่ยวกับนาคที่ปรากฏในวรรณกรรมของชนชาติไทในประเทศไทยกับชนชาติไทยใน
ประเทศ   เพื่อนบานสวนใหญ มีอนุภาคที่เหมือนกันหลายอนุภาค  อนุภาคที่ปรากฏที่เหมือนกันมากที่สุด ไดแก  
อนุภาคการแปลงตัวของนาค โดยเฉพาะการแปลงตัวเปนคน  อนุภาคการแตงงานของนาคกับมนุษย  อนุภาคนาค
อาศัยอยูในน้ํา  อนุภาคการเดินทางไปเมืองนาคหรือบาดาล  อนุภาคขึ้นมายังโลกมนุษย  นอกจากนี้ยังมีอนุภาคนาค
ที่ปรากฏในวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานอยูในกลุมของชนชาติไทบางกลุมซึ่งมี
จํานวนไมนอย เชน อนุภาคนาคเปนผูใหความชวยเหลือ  อนุภาคนาคถูกมนุษยปราบ หรือ มนุษยชนะนาคในการ
ตอสู  อนุภาคนาคเปนผูคุมครองดูแลรักษา  อนุภาคครุฑเปนศัตรูของนาค และอนุภาคเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของนาคดาน
ตางๆ เปนตน สวนอนุภาคนาคที่พบเฉพาะในประเทศไทย และพบเฉพาะในประเทศเพื่อนบานพบวามีจํานวนไมนอย
เชนกัน  ตัวอยางอนุภาคนาคที่พบเฉพาะในประเทศไทย เชน อนุภาคนางนาคที่แปลงเปนงูดินแลวไปสมสูกับงู  
(A2496.Sexual intercourse of animals) ปรากฏทางภาคเหนือ และภาคใตของไทย อนุภาคนาคตอสูเพื่อชวยเจา
หญิงใหเปนอิสระ (B 11.11.4.Dragon fight in order to free princess) มีปรากฏในภาคกลางและภาคใตของไทย 
อนุภาคเสียงรองของนาคทําใหเกิดน้ํานอง  (B81.11.Mermaid’s singing causes drowning) มีปรากฏที่ภาคกลาง 
และ ตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภาคนาคแสดงอิทธิฤทธิ์ขยายขนาดของลําตัวใหใหญ  (B176.1.12. Magic snake can 
compress himself to minute size and expand to giant size ) พบทางภาคเหนือ และภาคกลาง เปนตน ตัวอยาง
อนุภาคที่พบเฉพาะในประเทศเพื่อนบาน เชน อนุภาคกําเนิดนาค (A2145.Creation of snake) มีปรากฏในไทเขิน  
ประเทศเมียนมาร และไทอาหม  ในแควนอัสสัม  ประเทศอินเดีย อนุภาคนาคเปนหมอมนตร  (B191.6.Serpent as 
magician) มีปรากฏในไทดํา  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อนุภาคนาคใหรางวัลดวยการพาไป
เมืองบาดาล (B320. Reward of helpful animal journey to serpent world)  มีปรากฏในกลุมไทลาว และไทแดง  
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   เปนตน 
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สรุป 

 การวิจัยเรื่องวรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไทครั้งนี้ทําใหเห็นวาความคิดเกี่ยวกับนาคหรืองูใหญนั้น
เปนความคิดที่เปนสากลซึ่งมีปรากฏอยูในเกือบทุกสังคมและเปนความคิดที่มีมาเปนเวลาชานานและมีการสืบทอด
มาถึงปจจุบัน ดังปรากฏใหเห็นในงานสรางสรรควรรณกรรมรวมสมัยหลายเรื่อง ทั้งนี้วรรณกรรมดังกลาวไดนํานาคมา
เปนตัวละครเอก และนําอนุภาคเกี่ยวกับนาค เชน การแปลงตัว  อนุภาคนาคกับครุฑเปนศัตรูกันและนาคบําเพ็ญ
บารมีเพื่อใหเกิดเปนมนุษยในพระพุทธศาสนา ฯลฯ มาสรางสรรคหลายเรื่อง เชน นาคราช  แมโขง กาษานาคา 
และเพลิงนาคา เปนตน  การนําเรื่องราวของนาคไปสรางสรรคนั้นคงจะปรากฏอยูในวรรณกรรมและไดรับความนิยม
และเปนที่สนใจตอไป 
 
คําขอบคุณ 

 งานวิจัยเรื่อง วรรณกรรมเกี่ยวกับนาคของชนชาติไท นี้ เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง มโนทัศนเรื่อง
นาคของชนชาติไท ซึ่งไดรับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานสวนนี้สําเร็จดวยดีก็ดวย
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตรและภาควิชาภาษาไทยอนุญาตใหผูวิจัยลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการในปการศึกษา 2549 และงานวิจัยนี้จะสําเร็จไมไดหากไมไดรับความกรุณาจากวิทยากรและผูชวยวิจัยทุก
ทาน     ผูวิจัยจึงขอขอบคุณยิ่งไว ณ โอกาสนี้    
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The Male Image Characterizations of Phuchanasipthit 
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บทคัดยอ 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชาย
ในผูชนะสิบทิศและความสัมพันธระหวางภาพลักษณกับกลวิธีสรางภาพลักษณโดยศึกษาจากตัวละครชายที่มี
บทบาทในการดําเนินเรื่อง จํานวน 20 ตัวละคร แบงออกเปน 2 กลุม คือ ตัวละครสําคัญ และตัวละครประกอบ ตัว
ละครสําคัญ มีจํานวน 6 ตัวละคร ไดแก บุเรงนอง พระเจาตะเบงชะเวตี้ พระมหาเถรมังสินธู สอพินยา ไขลู และสมิง
สอตุด ตัวละครประกอบ มี 14 ตัวละคร ไดแก พระเจานระบดี พระเจาสการะวุตพี พระเจาโสหันพวา ตองหวุนญี ตะ
คะญี ปะขันหวุนญี เสียงโคนสุคญี จิสะเบง จาเลงกะโบ เนงบา สีออง รานอง ทกะยอดิน และสอยันปาย ศึกษาวิจัย
จากเอกสาร และนําเสนอผลงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห 

 ผลการวิจัยพบวา ยาขอบใชกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชายในผูชนะสิบทิศ 2 กลวิธีหลัก กลวิธีแรก คือ 
กลวิธีส่ือความโดยตรง สวนกลวิธีที่สอง คือ กลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะ ความสัมพันธระหวางภาพลักษณ    ตัว
ละครชายกับกลวิธีสรางภาพลักษณพบวายาขอบใชกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครทั้งกลวิธีส่ือความโดยตรง         
และกลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะ  

 อาจกลาวไดวายาขอบสามารถใชกลวิธีที่สอดคลองกันระหวางการสรางภาพลักษณและลักษณะ
ภาพลักษณที่ตองการนําเสนอเปนอยางดีนับเปนสวนสําคัญยิ่งในการสรางตัวละครในเรื่องผูชนะสิบทิศใหมี  ความ
โดดเดน และมีความสมจริงจนทําใหวรรณกรรมเรื่องนี้เปนอมตะ และประทับใจผูอานมาตลอดทุกยุคทุกสมัย 
คําสําคัญ  :  ผูชนะสิบทิศ – ตัวละคร 
  ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม 
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Abstract 

 This thesis was a qualitative study with two main objectives: firstly to analyze techniques of 
building images of males characters in the novel Phuchanasipthit, and secondly to study the relationship 
between the images and the techniques to build them. The analysis focused on 20 male characters, 
which were divided into two groups: the main and supporting characters. There were six main characters 
namely Burengnong, King Tabengchawety, Reverend Mansinthu, Sopinya, Khailu, and Smingsotut. There 
were 14 supporting characters including King Narabodi, King Sagarawutpi, King Sohunpawa, Tongwunyi, 
Takhayi, Pakhanwunyi, Siangkhonsukhayi, Jisabeng, Jalengabo, Nengba, Si-ong, Ranong, Takayodin 
and Soyanpai. The study was based on document analysis, and the results were presented descriptively. 

 The research results revealed that the novelist Jacob used two methods to build male 
characters’ images. The first one was a direct method and the second method was using implications.     
It was also found that Jacob used both the direct method and implication with both the main characters 
and supporting characters. 

 It could be said that Jacob used appropriate techniques to present male characters’ images. 
These techniques enhanced the characterization, which in turn distinguished the novel, making it a 
realistic and classic story for readers of all periods.       
Keywords :   Phuchanasipthit – characters.          
      Characters and Traits in literary work.  
 
คํานํา 

 ผูชนะสิบทิศเปนนวนิยายเรื่องเยี่ยมที่ยาขอบไดบรรจงสรางขึ้นดวยความประณีตเลือกสรรภาษาไดอยาง
สละสลวย มีสํานวนโวหารที่คมคาย ตลอดจนมีศิลปะในการนําเสนอเรื่องอยางแยบยล ซึ่งจัดไดวามีคุณคาทั้งเริงรมย
และเริงปญญา สรางความประทับใจแกผูอานจํานวนมากจนไดรับความนิยมอยางแพรหลาย มีผูนําเนื้อหาของเรื่อง
ไปผลิตซ้ําเปนวิจิตรศิลป (Fine Arts) หลากหลายประเภททั้งทัศนศิลปและวรรณศิลป ไมวาจะเปน ภาพยนตร ลิเก 
ละคร บทละครเวที บทละครพันทาง หรือบทเพลง 

 วรรณกรรมเรื่องผูชนะสิบทิศเปนนวนิยายอิงพงศาวดารพมาเนื้อหาเปนการผสมผสานเรื่องราวของสงคราม
และความรัก ทั้งในระหวางกลุมชนชาวพมาดวยกัน และชาวพมากับชนตางแควน คือ ชาวมอญ ชาวโมนยิน (เงี้ยว) 
ชาวยะขาย (อารากัน) และชาวไทย เรื่องราวเหลานี้ถูกสรางสรรคขึ้นมาโดย “ยาขอบ”   ซึ่งเปนนามปากกาของ   โชติ 
แพรพันธุ ยาขอบอาศัยความสําคัญของพงศาวดารพมาเดิมเพียง 8 บรรทัด นํามาสรางสรรคงานวรรณกรรมถึง 8 เลม 
ในชวงปลายป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2541 วิทยากร เชียงกูล และคณะ (2543 : 47 – 48) ไดวิจัย คัดเลือก และแนะนํา
หนังสือดีที่คนไทยนาจะไดอาน นวนิยายเรื่องผูชนะสิบทิศไดรับการยกยองเปนหนังสือดี 1 ใน 100 เลม ที่คนไทยควร
อาน 
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 สวนหนึ่งที่ทําใหนวนิยายเรื่องผูชนะสิบทิศเปนนวนิยายที่ประสบความสําเร็จก็เพราะความสามารถใน การ
สรางตัวละครของผูเขียนใหตัวละครมีบุคลิกภาพที่สมจริงมีชีวิตชีวาเหมือนบุคคลจริงในสังคมสอดคลองกับที่อรพินท 
คําสอน (2548 : 209) ไดสรุปเกี่ยวกับการสรางตัวละครในผูชนะสิบทิศของยาขอบวา “ยาขอบสรางใหตัวละครทุกตัว
ที่ปรากฏในเรื่องมีชีวิตมีบุคลิกลักษณะที่เดนชัดมีความคิดเหมือนคนจริงๆ เพราะมีทั้งความดีและความเลวสามารถที่
จะทําถูกและทําผิดไดอยูตลอดเวลาอีกทั้งยาขอบสามารถที่จะนําเหตุผลมาชักจูงใหผูอาน คลอยตามวาที่ตัวละคร
ตัดสินใจทําผิดเชนนั้นได ก็เพราะมีเหตุผลหรือมีมูลเหตุสําคัญที่ชักจูงใหเขาทํา” 

   จากขอวิจารณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาชั้นเชิงทางวรรณศิลปของผูประพันธเปนสวนหนึ่งในการทําใหผูอาน
มองเห็นบุคลิกลักษณะ และลักษณะนิสัยตลอดจนพฤติกรรมของตัวละครทําใหผูอานเกิดการรับรูเขาใจและมีอารมณ
รวมไปกับตัวละครที่ผูประพันธสรางสรรคขึ้น ดังที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 821) ให
นิยมความหมายคําวา “ภาพลักษณ” ไววา “ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดวาควรจะเปนเชนนั้น”  

 เมื่อยอนกลับมาพิจารณาตัวละครในเรื่องผูชนะสิบทิศไมวาจะเปนตัวละครชาย หรือตัวละครหญิงในเรื่องนี้
ตางมีภาพลักษณเฉพาะตัวที่เดนชัดและมีชีวิตชีวา เชน บุเรงนองนายทหารหนุมผูเปนเลิศทั้งเรื่องการรบ และความรัก 
พระเจาตะเบงชะเวตี้กษัตริยหนุมผูมุทะลุใจรอน  พระมหาเถรมังสินธูนักบวชผูทรงศีลที่รอบรูศิลปวิทยาการแขนง
ตางๆ  ไขลู     ขุนนางวัยกลางคนผูมากเหลี่ยมรอยเลห แมเปนนักเลงอันธพาลแตมีความจงรักภักดีตอเจานายตน 
พระเจานระบดีมีภาพลักษณของพระมหากษัตริยที่ทรงทศพิธราชธรรม ตะละแมจันทราเจาหญิงผูมีความรักมั่นคง 
ตะละแมกุสุมาเจาหญิงผูเลอโฉม เปนตน เหลานี้ลวนเปนฝมือทางดานการสรางภาพลักษณของยาขอบใหตัวละครมี
ชีวิตชีวามีความสมจริงทําใหผูอานเกิดความรูสึกเขาใจพฤติกรรมของตัวละครและมีสวนรวมไปกับอารมณความรูสึก
ของตัวละครดังมีผูวิจารณไวแลวขางตน โดยเฉพาะตัวละครเอกคือ “บุเรงนอง” ในผูชนะสิบทิศซึ่งมีบทบาทสําคัญใน
การดําเนินเรื่องเปนตัวละครที่ยาขอบสรางใหเปนวีรบุรุษที่มาจากสามัญชนมีคุณสมบัติโดดเดนชวยสรางเสนหอัน
เปนเอกลักษณสงผลใหผูอานเกิดความเชื่อถือคลอยตามและนิยมชมชอบในตัวละครผูไดรับฉายาวาเปน  “หนึ่งใน
ตองอู”  และฉายานี้ก็ไดกลายเปนสํานวนไทยในเวลาตอมา  

 ดวยเหตุที่ในวรรณกรรมเรื่องผูชนะสิบทิศมีการนําเสนอภาพลักษณอันหลากหลายใหแกตัวละคร   
โดยเฉพาะ ตัวละครชายในเรื่องที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่องมากกวาตัวละครหญิงประกอบกับยังไมมีงานวิจัย
ใดที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการใชภาษาสรางภาพลักษณตัวละครมากอนการศึกษากลวิธีการสรางภาพลักษณจึงเปน
ที่มาของงานวิจัยนี้โดยมุงศึกษาศิลปะการใชภาษาอันมีสวนสําคัญตอกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชายใน  ผูชนะ
สิบทิศซึ่งในงานวิจัยนี้จะวิเคราะหกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชายและวิเคราะหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ภาพลักษณตัวละครชายกับกลวิธีสรางภาพลักษณ เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางใน  การสราง
ภาพลักษณตัวละครชายในวรรณกรรมอมตะเรื่องนี้ อันจะทําใหเห็นความสามารถเชิงวรรณศิลปของยาขอบ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากนวนิยายเรื่อง   “ผูชนะสิบทิศ” 
ของ   ยาขอบ ฉบับพิมพครั้งที่ 13 พ.ศ. 2542 ของสํานักพิมพผดุงศึกษา โดยเลือกศึกษาจากตัวละครชายที่มีบทบาท
ในการดําเนนิเรื่อง จํานวน 20 ตัวละคร คือ  บุเรงนอง พระเจาตะเบงชะเวตี้  พระมหาเถรมังสินธู  สอพินยา  ไขลู  สมิง
สอตุด  พระเจานระบดี  พระเจาสการะวุตพี  พระเจาโสหันพวา  ตองหวุนญี  ตะคะญี  ปะขันหวุนญี เสียงโคนสุคญี   
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จิสะเบง จาเลงกะโบ เนงบา  สีออง รานอง ทกะยอดิน และสอยันปาย และนําเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบวิธี
พรรณนาวิเคราะห โดยดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1.  ขั้นศึกษาขอมูล 

 1.1  ศึกษาเนื้อหาของเรื่องผูชนะสิบทิศอยางละเอียดเพื่อนํามาวิเคราะหกลวิธีสรางภาพลักษณ ตัวละคร
ชาย 

 1.2   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหภาพลักษณตัวละครในวรรณกรรม เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางและประเด็นในการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 1.2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช 

โกลเดนชไตน (วัลยา วิวัฒนศร. 2536 : 96 – 99; แปลมาจาก Goldenstein. Pour lire le roman) ได
กลาวถึงกลวิธีการสรางบุคลิกภาพตัวละครอันทําใหเกิดมโนภาพแกผูอานวา 
การสรางบุคลิกลักษณะนั้นทําไดโดยตรงและโดยออม การสรางบุคลิกลักษณะโดยตรงเกิดขึ้น เมื่อเราไดรับขอมูล
เกี่ยวกับตัวละครจากผูเลาเรื่องจากตัวละครอื่นหรือจากตัวละครเอง...การสรางบุคลิกลักษณะโดยออมเกิดขึ้นเมื่อเรา
สามารถจับขอมูลใหมเกี่ยวกับตัวละครไดดวยตัวของเราเองขอมูลนี้ใหมาในลักษณะที่ซอนอยูในรายละเอียดของฉาก
บาง โดยคําพูดบาง หรือโดยการกระทําบาง...เมื่อตัวละครมีชีวิตกระทําตามโครงเรื่องหรือถูกโครงเรื่องนํามาใช ตัวละคร
จึงประทับแนนในจิตสํานึกของผูอานที่ “เช่ือ” ในความมีความเปนของเขา ทุกอยางที่ถูกนํามาใสไวในงานเขียนใน
เงื่อนไขดังกลาวมาทั้งหมดนี้  ก็เพื่อทําใหตัวละครดูสมจริง...  

เถกิง พันธุเถกิงอมร (2541 : 630) ไดแบงประเภทของตัวละครตามบทบาทและความสําคัญในเรื่อง
ออกเปน 2 ประเภท สรุปไดดังนี้ 

ตัวละครสําคัญ  (Main character) หมายถึง ตัวละครที่เปนผูดําเนินเรื่อง เปนศูนยกลางของเรื่อง ถาไมมีตัวละครตัวนี้
เร่ืองราวหรือเหตุการณทั้งหลายจะไมเกิดขึ้น ตัวละครสําคัญจึงมีลักษณะเปนตัวละครศูนยกลางอยูดวย ตัวละครสําคัญ
จะเปนผูนําการแสดงพฤติกรรมในเรื่อง เขาหรือเธอจะมีบทบาทโดดเดนและมากกวาตัวละครอื่นๆ ในเรื่องนั้น...เปนตัว
ละครที่มีบทบาทนําในเรื่อง เปนผูดําเนินเรื่อง หรือเปนผูจุดชนวนหรือสรางปมปญหา กลาวคือถาไมมีตัวละครตัวนี้เร่ือง
ทั้งหลายก็จะไมเกิดขึ้นหรือ   ถึงเกิดก็จะไมวุนวายสับสนดังเชนที่ตัวละครตัวนี้แสดงบทบาทอยู  

ตัวละครประกอบ หมายถึง (Minor character) หมายถึง ตัวละครที่มีบทบาทรองๆ ลงไป...จะมีบทบาทเสริมหรือ
สนับสนุนใหตัวละครสําคัญมีบทบาทโดดเดนยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้เถกิง พันธุเถกิงอมร (2541 : 641 – 654) ไดกลาวถึงกลวิธีบรรยายบุคลิกลักษณะนิสัยตัว
ละครไววา  
ตัวละครทุกประเภทจะปรากฏบทบาทในนวนิยายและเรื่องสั้นดวยกลวิธีบรรยายของนักเขียนแตกตางกันออกไป ขึ้นอยู
กับศิลปะหรือทวงทํานองการเขียนตลอดจนความเหมาะสมในการแนะใหผูอานรูจักตัวละครแตละตัวดวยกลวิธีที่
แตกตางกัน เพราะตัวละครบางตัวอาจเหมาะสมที่ผูเขียนหรือผูอานจะบรรยายตรงๆ แตก็อาจมีตัวละครบางตัวที่ผูอาน
รูจักจากบทสนทนาหรือจากพฤติกรรมของตัวละครอื่นที่มีตอตัวละครนั้นๆ ในนวนิยายหรือเร่ืองสั้นเรื่องเดียวกันจึงอาจมี  
การบรรยายถึงตัวละครหลายๆ วิธีกลวิธีการบรรยายบุคลิกลักษณะนิสัยตัวละครในนวนิยายหรือเร่ืองสั้นอาจจําแนกได
ดังตอไปนี้ 
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1.   ผูเขียนบรรยายตัวละครนั้นๆ โดยตรง และอาจแสดงความเห็นเพิ่มเติม เปนวิธีงายๆ ตรงไปตรงมา แตมีขอสังเกต
วาวิธีบรรยายตัวละครแบบนี้ผูอานไมมีโอกาสรวมพิจารณา และไมมีปฏิกิริยาตอตัวละครโดยตรง และไมไดตัดสินตัว
ละครดวยตนเองเหมือนอยางที่ตองเผชิญในชีวิตจริง 
2.   ผูเขียนบรรยายตัวละครสําคัญดวยการแสดงทรรศนะของผูเขียน และทรรศนะของตัวละครอื่นๆ ที่มีตอตัวละคร
สําคัญวิธีนี้นอกจากผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของตนเองแลวยังสอดแทรกความคิดเห็นของตัวละครอื่นๆ 
ประกอบดวย  
3.   ผูเขียนบรรยายตัวละครสําคัญ ดวยการใหตัวละครสําคัญนั้นแสดงทรรศนะหรือปฏิกิริยาตอตัวละครอื่น ดวยการ
บรรยายวิธีนี้ ผูอานจะไดรูจักทั้งตัวละครสําคัญและตัวละครอื่นๆ ไปในขณะเดียวกัน วิธีนี้คลายคลึงกับวิธีในขอหนึ่ง 
ตางกันตรงที่วิธีนี้ เนนทรรศนะหรือปฏิกิริยาของตัวละครสําคัญ ซ่ึงสวนมากมักเปนความขัดแยงที่ตัวละครสําคัญมีตอตัว
ละครอื่น 
4.   ผูเขียนบรรยายตัวละครดวยการใหตัวละครสนทนากันเพื่อแสดงใหเห็นบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆ  วิธีนี้
ผูอานมีโอกาสไดพิจารณาบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครไดจากคําพูดของตัวละครเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยผูเขียนในการ
บรรยายตัวละครใหหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะในดานภูมิหลังและความเปนมาของตัวละครไดชัดเจน 

ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา (2542 : 124 – 127) ไดเสนอหลักการสรางตัวละคร สรุปไดวาการสรางตัวละคร
ของผูประพันธมีวิธีการ 5 ประการ ดังนี้ 

  1.   ผูแตงบรรยายอุปนิสัยของตัวละครโดยตรง  
 2.   ผูแตงใหตัวละครอื่นๆ พูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่ง 
 3.   ผูแตงบอกนิสัยใจคอของตัวละครผานพฤติกรรม คําพูด และทัศนะของตัวละครเอง  
 4.   ผูแตงบอกอุปนิสัยของตัวละครผานความรูสึกนึกคิดของตัวละครเอง  
 5.   ผูแตงบอกอุปนิสัยของตัวละครจากสัมพันธภาพของตัวละครนั้นกับตัวละครอื่น 

 1.2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.   วัฒนชัย หมั่นยิ่ง  (2533)  เรื่อง  ภาพลักษณของผูปกครองในบทละครรามเกียรติ์สมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี 

 2.  นริศรา เกตวัลห  (2538)  เรื่อง  การศึกษาเชิงวิเคราะหภาพลักษณของผูหญิงในนวนิยายของ
สุวัฒน วรดิลก  ในชวง พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2528 

 3.   พิณอําไพ สิริปูชกะ  (2543)  เรื่อง  ภาพลักษณชนกลุมนอยในนวนิยายไทย : การวิจารณเชิง
สังคม  

 4.  นิโลบล นาคพลังกูล  (2546)  เรื่อง  ภาพลักษณของพระสงฆในเรื่องส้ันไทยระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๒ 
– ๒๕๔๓ 

 5.   สารภี ขาวดี  (2546)  เรื่อง  ภาพลักษณตํารวจไทยในนวนิยายของวสิษฐ เดชกุญชร 
 6.   ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล  (2547)  เรื่อง  ภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยในวรรณคดีสมัยอยุธยา 

 1.2.3  คําจํากัดความของคําวา “ภาพลักษณ” ในงานวิจัยนี ้

 ภาพลักษณ  หมายถึง  ภาพลักษณของตัวละครชายที่ยาขอบสรางขึ้นใหผูอานเกิดมโนภาพตาม 

 1.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวนิยายเรื่องผูชนะสิบทิศ เพื่อนํามาใชประกอบการทําความ
เขาใจเรื่องที่จะศึกษา 
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2.  ขั้นวิเคราะหขอมูล 

2.1  วิเคราะหกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชายในผูชนะสิบทิศ 20 ตัว ตามขอบเขตของการวิจัย  
2.2  วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณตัวละครชายกับกลวิธีสรางภาพลักษณโดยพิจารณาจาก

การวิเคราะหกลวิธีเสนอภาพลักษณซึ่งยาขอบเลือกใชที่สัมพันธกับภาพลักษณตัวละครชายแตละตัว
ตามกลุมประเภทของตัวละคร ไดแก  ตัวละครสําคัญ  และตัวละครประกอบ 

3.  ขั้นสรุปผลการศึกษาขอมูล 
 เสนอผลงานการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห  

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา ยาขอบใชกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครชายในผูชนะสิบทิศ 2 กลวิธีหลัก คือ กลวิธีส่ือ
ความโดยตรง และกลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะ 

 กลวิธีแรก คือ กลวิธีส่ือความโดยตรง พบวา ยาขอบใชกลวิธียอย 6 กลวิธี ไดแก วิธีการกลาวซ้ํา วิธีการ
ขยายความโดยการเสริมรายละเอียด วิธีการยกเหตุการณในเรื่อง วิธีการใชคูเทียบ วิธีการกลาวในทํานองที่ตาง
ออกไป และวิธีการใชกลวิธีแบบผสมผสาน 

 กลวิธีที่สอง คือ กลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะ พบวา ยาขอบใชกลวิธียอย 2 กลวิธีไดแก กลวิธีแรก คือ 
วิธีการใชภาพพจน พบ 3 ลักษณะ คือ การใชอุปมา การใชอุปลักษณ และการใชทั้งอุปมาและอุปลักษณ และกลวิธีที่
สอง คือ วิธีการใชโวหาร 

 ความสัมพันธระหวางภาพลักษณกับกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละคร ผูวจิัยพบวา ความสัมพันธระหวาง
ภาพลักษณของตัวละครสําคัญ และตัวละครประกอบ ยาขอบเลือกใชกลวิธีสรางภาพลักษณตัวละครตามความ
เหมาะสมกับประเภทของตัวละคร ซึ่งมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับภาพลักษณตัวละคร ดังตอไปนี้ 

 ตัวละครสําคัญ คือ ตัวละครชายที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง   จากการศึกษาพบวา    ตัวละครชาย
ใน นวนิยายเรื่องผูชนะสิบทิศที่เปนตัวละครสําคัญ มีจํานวน 6 ตัวละคร ไดแก บุเรงนอง พระเจาตะเบงชะเวตี้   พระ
มหาเถร มังสินธู สอพินยา ไขลู และสมิงสอตุด พบวา ยาขอบเลือกใชทั้งกลวิธีส่ือความโดยตรง และกลวิธีส่ือความ
โดยการเสนอแนะ เพื่อนํามาสรางภาพลักษณของตัวละคร ยาขอบเลือกใชกลวิธีแตกตางกันตามลักษณะภาพลักษณ
ที่ตองการนําเสนอในตัวละครแตละตัว  

 ตัวละครประกอบ คือ ตัวละครชายที่มีบทบาทเสริมใหตัวละครสําคัญมีความโดดเดนยิ่งขึ้น จากการศึกษา
พบวา ตัวละครชายในนวนิยายเรื่องผูชนะสิบทิศที่เปนตัวละครประกอบ มีจํานวน  14 ตัวละคร ไดแก พระเจานระบด ี
พระเจาสการะวุตพี และพระเจาโสหันพวา ตองหวุนญี   ตะคะญี ปะขันหวุนญี เสียงโคนสุคญี จิสะเบง จาเลงกะโบ 
เนงบา สีออง รานอง ทกะยอดิน  และสอยันปาย พบวายาขอบเลือกใชทั้งกลวิธีส่ือความโดยตรง และกลวิธีส่ือความ
โดยการเสนอแนะเพื่อนํามาสรางภาพลักษณของตัวละคร ยาขอบเลือกใชกลวิธีแตกตางกันตามสถานภาพ และ
บทบาทของตัวละคร 

 ยาขอบเปนนักประพันธที่มีอัจฉริยภาพในการสรางตัวละครไดอยางแยบยล สมเหตุสมผล และสมจริง   
ความสมจริงของตัวละครมาจากการที่ยาขอบเลือกใชกลวิธีที่สรางภาพลักษณของตัวละครใหมีหลากหลายลักษณะ
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ทั้งกลวิธีส่ือความโดยตรงและกลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะกลาวคือการมีทั้งสวนดีและสวนไมดีรวมอยูใน    ตัว
ละครตัวเดียวกัน จึงทําใหผูอานเกิดความเขาใจ ยอมรับ และประทับใจในตัวละคร ดังนั้นตัวละครที่ยาขอบสรางสรรค
ขึ้นนาจะมาจากการเฝาสังเกตชีวิตมนุษยอยางลึกซึ้ง เพื่อนํามาเปนขอมูลในการประมวลความคิดอยางรอบคอบ และ
จินตนาการอันลํ้าลึก ผานศิลปะการใชภาษาวรรณศิลปซึ่งเปนเครื่องมือที่จะส่ือสารไปยังผูอานใหไดสัมผัสกับโลก
วรรณกรรม มีสวนรวมรับรูถึงพฤติกรรม การกระทํา ความรูสึกนึกคิด การตัดสินใจตางๆ ของตัวละครอยางชัดเจนผู
ชนะสิบทิศจึงเปนนวนิยายที่ทรงคุณคาทั้งดานอรรถรสความบันเทิงและดานเพิ่มพูนทัศนะมุมมองรวมทั้งเกิดมโนภาพ
ตามที่ยาขอบนําเสนอ 

 การที่ยาขอบเนนการใชกลวิธีส่ือความโดยตรงมากกวากลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะ นาจะมาจากความ
ตองการของยาขอบที่จะสรางภาพลักษณตัวละครใหมีลักษณะโดดเดน ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงคของยาขอบ
ในเวลารวดเร็ว เมื่อยาขอบตองการใหผูอานไดคิด พิจารณา และคนพบภาพลักษณของตัวละครไดดวยตนเอง        
ยาขอบจึงเลือกใชกลวิธีการสื่อความโดยการเสนอแนะ ดังตัวอยาง ตัวละครสําคัญคือ บุเรงนอง และตัวละครฝาย
ปรปกษ คือ ไขลู ดังที่จะกลาวถึงตอไปนี้   

 เมื่อกลาวถึงนวนิยายเรื่องผูชนะสิบทิศ ภาพลักษณของ “บุเรงนอง” เปนมโนภาพแรกที่นักอานทั่วไปจะ
นึกถึง ยาขอบสรางโดยดัดแปลงมาจากบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรของพมา คือ   พระเจาบุเรงนอง ยาขอบนํามา
สรางเปนตัวละครเอกของเรื่อง โดยเนนภาพความเกงกลาสามารถ และภาพความเปนคนดีมีคุณธรรม เสนอเปน
เอกลักษณความโดดเดนใหแกบุเรงนอง ผานทั้งกลวิธีส่ือความโดยตรง และกลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะ โดยให
ความสําคัญดานอุปนิสัยใจคอมากกวาบุคลิกลักษณะภายนอกไมวาบุเรงนองจะอยูในสถานภาพหรือบทบาทใดก็
ตามสรุปไดวา ภาพรวมของบุเรงนองนั้นคือ บุเรงนองเปนอภิชาตบุตร ศิษยรักของอาจารย กัลยาณมิตรของสหาย 
สามีที่ดีของภรรยา ขุนพลผูครองใจนายทหารผูใตบังคับบัญชา และกษัตริยที่เปนที่รักยิ่งของปวงชน 

 อยางไรก็ตามภาพลักษณของบุเรงนองนั้นยอมที่จะมีทั้งขอดี และขอบกพรองปะปนกันจึงจะมีความสมจริง
นาเชื่อถือ ดังนั้นเมื่อยาขอบจะนําเสนอขอบกพรองของบุเรงนองซึ่งเปนคนเจาชู ยาขอบจึงเลือกที่จะใชกลวิธีส่ือความ
โดยการเสนอแนะเขามาเพื่อทําใหผูอานโดยเฉพาะผูหญิงยอมรับได ยาขอบจึงเลือกใชวิธีการเสนอแนะ เชน การใช
โวหารที่วา “ขาพเจารักนองทานนี้โดยใจภักดิ์ สวนที่รักตะละแมเมืองแปรสิรักโดยใจปอง” เพื่อแสดงเหตุผลใหผูอาน
รับรูวา บุเรงนองมีความรักใหแกตะละแมจันทรา และตะละแมกุสุมาในรูปแบบที่แตกตางกัน เปนการหาเหตุผลมา
สรางความชอบธรรมในการนําเสนอภาพลักษณของบุเรงนอง ดังนั้นความเปนคนเจาชูของบุเรงนองจึงดูลดนอยลงใน
สายตาของผูอาน  

 ในทางตรงกันขาม เมื่อยาขอบจะนําเสนอภาพลักษณตัวละครฝายปรปกษ เชน “ไขลู”   ยาขอบเลือกที่จะใช
กลวิธีส่ือความโดยตรงเพื่อแสดงขอบกพรองของตัวละครตัวนี้ เชน เปนคนเจาเลห และพาล เปนตน เมื่อยาขอบจะ
นําเสนอขอดีของไขลู ยาขอบกลับเลือกใชกลวิธีส่ือความโดยการเสนอแนะ เชน การใชภาพพจนแบบอุปลักษณ 
เปรียบไขลู เปน “เกือกทอง” ของสอพินยา เพื่อแสดงใหผูอานรับรูวาไขลูเปนคนซื่อสัตยจงรักภักดีตอผูบังคับบัญชา  

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาในการเสนอภาพลักษณของตัวละครชายแตละตัวนั้นยาขอบมักจะเลือก
นําเสนอภาพลักษณหนึ่งเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับภาพลักษณอื่นอยางแยบยล นาสังเกตวาภาพลักษณที่มี
ความโดดเดนซึ่งเปนลักษณะรวมของตัวละคร ไมวาจะอยูในสถานภาพและบทบาทใดก็ตาม คือ เปนคนที่รักชาติ
บานเมือง รองลงมาคือ เปนคนเฉลียวฉลาด 
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 ยาขอบไดสอดแทรกทัศนะเกี่ยวกับส่ิงที่บุคคลควรเลือกใหความสําคัญตามลําดับกอนหลังซึ่งจะพบไดวา 
ชาติบานเมือง มีความสําคัญตอบุคคลเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ผูมีพระคุณ เพื่อน ครอบครัว ผูหญิง และสุดทาย
คือตัวเอง   

 ถึงแมวา “ผูชนะสิบทิศ” จะเปนนวนิยายขนาดยาวก็ตาม ยาขอบเปนนักประพันธที่ไมทอดทิ้งตัวละครตัวใด
เลย นับตั้งแตการเสนอเปดตัวละคร จนถึงการเสนอปดตัวละครนั้น ยาขอบแสดงใหผูอานเห็นถึงภาพชีวิตที่โลดแลน
ไปตามสถานภาพ บทบาทและหนาที่ของตัวละคร และส่ิงสําคัญคือเรื่อง กฎแหงกรรม ซึ่งเปนความจริงแทของโลก 
การทําดีไดดีและการทําชั่วไดชั่วซึ่งสะทอนผานออกมาทางพฤติกรรม คําพูด และความรูสึกนึกคิดตางๆ ของตัวละคร
สอดคลองกลมกลืนไปกับเนื้อหาของเรื่องตัวละครที่ประกอบกรรมดีก็จะไดรับผลดีตอบแทนกลับมา เชน ไดรับการ   
ยกยอง ไดเล่ือนตําแหนงหนาที่การงาน เปนตน สวนตัวละครชายที่ประกอบกรรมชั่ว ก็จะไดรับผลชั่วสนองตอบ  เชน 
การพบจุดจบในชีวิตที่ทรมาน เปนตน  

 ภาพลักษณตัวละครชายที่ปรากฏในผูชนะสิบทิศนั้นลวนมีเอกลักษณที่โดดเดนทั้งนี้ยาขอบนาจะอาศัย
การชางสังเกต ใฝหาความรู ใสใจรายละเอียด ส่ังสมประสบการณ เพื่อนําเสนอออกมาโดยใชทั้งศาสตรและศิลปแหง
การประพันธมาผสมผสานระหวางองคประกอบของนวนิยายและชั้นเชิงทางวรรณศิลปเฉพาะตัวมาประกอบสรางเปน
รูปแบบวิธีเขียนหรือสไตลของยาขอบอยางสอดคลองลงตัวสามารถกระทบความรูสึกของผูอานสรางความประทับใจ
และความตราตรึงใจใหแกผูอานจึงนับไดวายาขอบเปนนักประพันธผูหนึ่งที่ควรคาแกการยกยองในฐานะ  นัก
สรางสรรคผลงานวรรณศิลปที่ยิ่งใหญแหงวงการวรรณกรรมไทย  

คําขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสุวดี ภูประดิษฐ  คุณพอจิ้งเปยก แซแต คุณแมเพ็ญนภา อัจฉริยไพบูลย   
คุณนาเพ็ญศรี อัจฉริยไพบูลย คุณนาเชวงศักดิ์ อัจฉริยไพบูลย คุณนาชวน ชวนกาวหนา คุณสุวรพร แซล้ิม  และ
อาจารยปยพร อัจฉริยไพบูลย  ซึ่งเปนกําลังใจที่สําคัญทําใหผูวิจัยสามารถฝาฟนปญหา และอุปสรรคตางๆ จน
ปริญญานิพนธฉบับนี้เสร็จเรียบรอยสมบูรณ 
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O3-10 
 
เรื่องสั้นแนวเสียดสี : การศึกษาเชิงทฤษฎี   
The Satiric Short Stories : A Theoretical Approach 
 
นัทธนัย ประสานนาม1 
Natthanai Prasannam1 
 
บทคัดยอ  

 งานวิจัยนี้มุงเสนอแนวทางการวิเคราะหเรื่องส้ันแนวเสียดสีของไทยโดยใชทฤษฎีอารมณขันโดยเนนที่
องคประกอบของเรื่องส้ัน ผลของการศึกษาเรื่องส้ันคัดสรรสรุปไดวา เรื่องส้ันแนวเสียดสีของไทยใชกลวิธีบางกลวิธี
เหมือนกับเรื่องเสียดสีสากล เชน การใชโครงเรื่องที่เลนกับความคาดหมายของผูอาน การสรางตัวละครที่ผสมผสาน
ลักษณะของภาพลอและฉากที่มีลักษณะโกรเทสก ทฤษฎีอารมณขันที่นํามาใชวิเคราะหเรื่องส้ันแนวเสียดสีของไทยได
อยางมีประสิทธิภาพที่สุดคือทฤษฎีแหงความไมเขากันและทฤษฎีแหงความรูสึกเหนือกวา ผลของการศึกษายัง
ชี้ใหเห็นวาทฤษฎีอารมณขันสามารถนํามาใชวิเคราะหวรรณกรรมแนวขบขันของไทยไดและมีประโยชนในดานที่ชวย
ทําใหอัตวิสัยในการวิเคราะหอารมณขันลดลง  
คําสําคัญ : เรื่องส้ัน, การเสียดสี, ทฤษฎีอารมณขัน  
 
Abstract   

 This research aims to introduce the theoretical approach of humor to the Thai satiric short stories 
focusing on fiction elements. The result can be concluded that the selected Thai satiric short stories 
share some devices with the international satire for example misleading readers’ anticipation via plotting, 
exploiting the caricature character, and portraying grotesque setting. The theories which suit to the 
analysis are the Incongruity Theory and the Superiority Theory. The conclusion remarks the significance 
of the humor theory on further study of Thai humorous literature. This approach could diminish the 
subjective interpretation found in the analysis of humor.  
Keywords : Short Story, Satire, Theory of Humor  
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
  Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok 10900, Thailand 
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คํานํา 

ในประเทศไทย การประพันธเรื่องเสียดสีเริ่มปรากฏชัดตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในรูปแบบของเพลง
ยาว ความนิยมประพันธเรื่องเสียดสีเปนรอยกรองมีมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากวรรณกรรมไทยไดรับอิทธิพล
ตะวันตก อาจกลาวไดวา นักเขียนนิยมประพันธบันเทิงคดีเสียดสีในรูปแบบของเรื่องส้ันมากที่สุด เห็นไดชัดตั้งแตเรื่อง
เสียดสีที่ปรากฏในรูปแบบนิทาน กอนจะพัฒนาไปเปนเรื่องส้ันเต็มรูป เมื่อเรื่องส้ันพัฒนารูปแบบจนสมบูรณ เรื่องส้ันแนว
เสียดสีที่โดดเดนในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 คือพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่มุงเสียดสี
การเมืองในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและในรัชกาลของพระองค  

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ฮิวเมอริสต ซึ่งแตเดิมนิยมเขียนเรื่องขบขันมุงความหรรษาไดหัน
มาเขียนเรื่องส้ันแนวเสียดสีเพื่อโจมตีความเหลวไหลไรสาระของสังคม นักเขียนที่รวมสมัยกับฮิวเมอริสตคือนายรําคาญ 
ผลงานของเขาหลายเรื่องโจมตีการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลและการกลับมาของผูนําเผด็จการ ในยุคตอมา
นักเขียนเรื่องส้ันแนวเสียดสีการเมืองที่โดดเดนคือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  

นักเขียนเรื่องส้ันแนวเสียดสีที่นาสนใจหลัง พ.ศ. 2500 ที่โดดเดนคือผลงานของลาว คําหอม ตอมายังมี
นักเขียนอีกหลายคน เชน ’รงค วงษสวรรค ที่เสียดสีนักการเมือง ผลงานจํานวนหนึ่งของไมตรี  ลิมปชาติ หลายเรื่อง
ตีพิมพอยางสม่ําเสมอในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ในกลางทศวรรษ พ.ศ. 2510 รวมทั้งผลงานบางเรื่องของศรีดาวเรือง
ที่มุงโจมตีปญหาครอบครัว เผยแพรกลางทศวรรษ พ.ศ. 2520  ตลอดจนเรื่องส้ันแนวเสียดสีของชาติ กอบจิตติที่มุง
วิจารณการเมืองสืบเนื่องมาจนถึงตนทศวรรษ พ.ศ. 2530 ที่กลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นแนวโนมของเรื่องส้ันแนว
เสียดสีที่เพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่อง 

 เปนที่นาสังเกตวา แมวาเรื่องส้ันแนวเสียดสีจะปรากฏอยางตอเนื่องแตก็มีจํานวนไมมากนัก และแนวคิดที่
นําเสนอไมใครหลากหลาย ดังจะเห็นไดจากการที่นักเขียนสวนใหญเนนหนักที่ปญหาการเมือง แมจะมีนักเขียนเรื่อง
เสียดสีเริ่มเขียนวิจารณปญหาสังคมดานอื่นอยูบาง แตผลงานก็ยังกระจัดกระจายอยู จนกระทั่งทศวรรษ พ.ศ. 2535-
2545 จึงเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วของเรื่องส้ันแนวเสียดสี สาเหตุสําคัญประการหนึ่งอาจเปนผลกระทบจาก
เหตุการณพฤษภาทมิฬเมื่อ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการใชความรุนแรงอยางที่เคยปรากฏเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 
พ.ศ. 2519 เหตุการณดังกลาวปลุกเรานักเขียนหลายคนใหเริ่มสนใจวิจารณการเมืองผานเรื่องส้ันแนวเสียดสีเพื่อ
โจมตีการบริหารประเทศของกลุมนักการเมืองที่มุงแสวงประโยชนตลอดจนการฉอราษฎรบังหลวงที่รุนแรงมากขึ้น 

ในแงการศึกษาเรื่องส้ันแนวเสียดสีมีผูศึกษาไวพอสมควร เชน มารศรี  สอทิพย (2542) ศึกษาลีลาเสียดสีใน
วรรณกรรมของลาว คําหอม และ ศิริพร สุภาพงษ (2547) ที่วิจัยการเสียดสีในเรื่องส้ันของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช แต
วิทยานิพนธทั้งสองฉบับไมไดใชทฤษฎีอารมณขันในการอธิบายกลวิธีเสียดสี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องส้ันแนวเสียดสี
ในชวง พ.ศ. 2535-2545 โดยใชทฤษฎีอารมณขันเปนแนวทางหลักในการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ทฤษฎีอารมณขันในการศึกษาครั้งนี้ประมวลมาจากหลายแหลง แตถือกรอบการแบงตาม ใกลรุง อามระดิษ 
(2533) ที่แบงคําอธิบายอารมณขันออกเปนสองดาน คือคําอธิบายดานปญญา และคําอธิบายดานอารมณ อยางไรก็
ตาม ผูวิจัยมีขอสังเกตวานักวิชาการตะวันตกสวนใหญมักสรุปวาทฤษฎีที่ใชอธิบายอารมณขันมีอยู 3 ทฤษฎี ไดแก 
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ทฤษฎีแหงความไมเขากัน ทฤษฎีแหงความรูสึกเหนือกวา และทฤษฎีแหงการปลดปลอยความตึงเครียด (Critchley 
2002) ซึ่งทฤษฎีทั้ง 3 นาจะจัดใหอยูในคําอธิบายดานอารมณตามที่ใกลรุงจัดไวได 

การเปรียบเทียบลักษณะรวมระหวางเรื่องส้ันแนวเสียดสีของไทยและเรื่องเสียดสีสากล ผูวิจัยอาศัยหนังสือ 
Introduction to Satire (1967) ของเลโอนารด เฟนเบิรก (Leonard Feinberg) และ Modern Satiric Stories: The 
Impropriety Principle (1971) ผลงานของ เกรกอรี ฟทซ เจอรัลด (Gregory Fitz Gerald) มาสรางเปนกรอบในการ
เปรียบเทียบ คําอธิบายเชิงทฤษฎีของเฟนเบิรกขางตนคอนขางครอบคลุมลักษณะของกลวิธีเสียดสี เขากลาวถึงกลวิธี
เสียดสีอยางละเอียดโดยจําแนกกลวิธีออกเปน 4 หมวดใหญ ไดแก กลวิธีแหงความไมเขากัน (Technique of 
Incongruity) กลวิธีแหงความประหลาดใจ (Technique of Surprise) กลวิธีแหงการแสรงทํา (Technique of Pretense) 
และกลวิธีแหงความรูสึกเหนือกวา (Technique of Superiority) กลวิธีที่เฟนเบิรกจําแนกในที่นี้สัมพันธกับทฤษฎี
อารมณขันอยางชัดเจน เฟนเบิรกใชกลุมกลวิธีเหลานี้อธิบายกลวิธีในเรื่องเสียดสีทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง 
ตัวอยางที่เขาคัดมามีทั้งเรื่องเสียดสีตั้งแตสมัยกรีกโรมัน ตลอดจนสุนทรพจนและเรื่องขําขันที่ปรากฏในสื่อส่ิงพิมพ 
สวนหนังสือของฟทซ เจอรัลดจะเนนนําเสนอทฤษฎีหรือลักษณะเฉพาะของเรื่องเสียดสีผานองคประกอบของบันเทิง
คดีซึ่งสอดคลองกับลักษณะของเรื่องส้ันแนวเสียดสีที่เปนกลุมขอมูลของการศึกษาครั้งนี้  

 จากการประมวลทฤษฎีทั้งหมดพบวาเงื่อนไขของความขบขันที่เปนขอสรุปในเชิงทฤษฎีและใชเปนกรอบของ
การศึกษามีอยู 2 ประการ ไดแก 

1) ความไมเขากันและการประสบความไมเขากัน ในการสรุปนี้ความไมเขากันอยูในกลุมคําอธิบาย
อารมณขันดานปญญา สวนการประสบความไมเขากันอยูในคําอธิบายอารมณขันดานอารมณ เรื่องเสียดสีใชความไม
เขากันในการสรางอารมณขันอยางเดนชัด เชน โครงเรื่องที่จบแบบพลิกความคาดหมายเพื่อสรางความประหลาดใจ 
เปนความไมเขากันระหวางความคาดหวังของผูอานกับเหตุการณที่ปรากฏในเรื่อง ความไมเขากันในตัวละครก็คือ
รูปรางที่บิดเบี้ยว การกระทํา ตลอดจนการแสดงออกของตัวละครที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ผูอานคาดหวังหรือเคยประสบ
มา เชน สรางลักษณะออนแอใหแกตัวละครผูปกครอง สรางลักษณะของสัตวตอเติมจากบุคลิกของคนที่เปนที่รูจักกันดี
ในสังคม สวนในแงของฉากมีการใชโกรเทรสกเพื่อตกแตงสภาพการณใหบิดเบี้ยวเกินความจริงหรือการใชฉากใน
ดินแดนอุดมคติยอมเปนส่ิงที่ปะทะกับความรับรูเดิมของผูอานโดยฉับพลันทําใหเกิดความขบขันตามมา ความไมเขากัน
และการประสบความไมเขากันนี้อาจใชเปนกรอบกวางๆ ในการอธิบายอารมณขันไดดี  

  2) ความรูสึกเหนือกวาและความหางทางอารมณ  ความรูสึกเหนือกวาใชอธิบายอารมณสนองของ
ผูอานตามนัยเสียดสีไดอยางเดนชัด ในแงที่วาผูอานจะทาบเทียบ (identify) ตนเองวาอยูฝายเดียวกับผูเขียน เมื่อ
ผูอานเฝาสังเกตการณเปาของการเสียดสีถูกทําใหเปนตัวตลก ผูเขียนอาจกําหนดใหตัวละครแสดงความโงเขลาหรือ
ถูกดูหมิ่น ผูอานยอมเกิดความขบขัน เนื่องจากรูสึกวาตนไมไดเปนเชนเดียวกับเปาของการเสียดสี ความรูสึก
เหนือกวานี้สัมพันธกับความหางทางอารมณโดยตรง เพราะกอนที่จะรูสึกเหนือกวาผูอานตองไมนําตนเขาไปผูกพันกับ
เปาของการเสียดสี กลาวคือ   เรื่องเสียดสีตองไมกอความทุกขหรือความเศราแกผูอาน ดังที่ปรากฏในกลวิธีที่ทําใหเปา
ของการเสียดสีประสบเคราะหกรรมที่ไมรายแรงจนเกินไปนัก  
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ผลการวิจัย  

เรื่องส้ันแนวเสียดสีคือเรื่องส้ันที่นําเสนอแนวคิดอันเปนการวิพากษวิจารณความบกพรองหรือความ
ผิดพลาดของมนุษยและสังคมผานการสรางอารมณขันที่กอใหเกิดเสียงหัวเราะแบบเยยหยันตอผูที่ตกเปนเปา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหมีการปรับปรุงแกไขความบกพรองดังกลาว ทั้งนี้เรื่องส้ันแนวเสียดสีจะเสนอแนวคิดโดยใช
กลวิธีเสียดสีอันไดแกการสรางองคประกอบของเรื่องส้ัน การใชกลวิธีการประพันธและกลวิธีทางภาษา  

เรื่องเสียดสีมีวิธีการสื่อสารที่แตกตางกับวรรณกรรมประเภทอื่น เพราะเรื่องเสียดสีมีเปาหมายในการโจมตีที่
ชัดเจน และมีผูอานที่จะเขาใจเรื่องเสียดสีไดในวงจํากัด ผูอานที่สามารถเขาใจเรื่องเสียดสีไดคือ “ผูอานตามนัยเสียดสี” 
(intended reader หรือ satiree) กระบวนการสื่อสารเฉพาะระหวางผูอานกับผูเขียนเรื่องเสียดสีเอื้อตอการทําความ
เขาใจเนื้อหาโดยรวมของงานวิจัย การสื่อสารดังกลาวอาจสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 
                    ผูเขียนเรื่องเสียดสี                ผูอานตามนัยเสียดสี  

(author: satirist)       เรื่องเสยีดสี            (intended reader: satiree) 
                    การวิพากษวิจารณ     เสียงหัวเราะเยยหยัน 

                 เปาของการเสียดสี 
        (victim: satirized)  

(ดัดแปลงจาก Simpson 2003: 86) 
       

  แผนภูมิขางตนเริ่มตนจากงานเขียนของผูเขียนที่บรรจุแนวคิดโจมตีเปาของการเสียดสีเอาไว สงผานมายัง
ผูอานตามนัยเสียดสีเพื่อถอดรหัสตีความ เมื่อผูอานเขาในแนวคิดของผูเขียนวาวิจารณเรื่องใดและวิจารณใครก็จะ
ขบขัน แลวเสียงหัวเราะนั้นก็จะไปพุงตรงสูผูที่เปนเปาของการเสียดสีใหรูสึกเจ็บปวดอับอาย แผนภูมิที่แสดง
กระบวนการสื่อสารของเรื่องเสียดสีแสดงใหเห็นวา นอกจากบทบาทในการอานแลว ผลที่เกิดหลังจากการอานของ
ผูอานตามนัยเสียดสีก็มีบทบาทสําคัญดวยเชนกัน เพราะเสียงหัวเราะเยยหยันของผูอานจะแสดงใหเห็นวามีผู
มองเห็นและตระหนักในส่ิงที่ผูเขียนวิจารณ ส่ิงนี้จะชวยขับเคลื่อนใหกระบวนการสื่อสารของเรื่องเสียดสีดําเนินไปได
อยางตอเนื่องและเกิดผลมากที่สุด 

 ผูวิจัยขอยกตัวอยางกลวิธีเสียดสีที่นักเขียนนิยมใชในเรื่องส้ันแนวเสียดสีของไทยโดยวิเคราะหผานทฤษฎี
อารมณขัน กลวิธีแรกคือการใชโครงเรื่องที่มีการกลับกันของสถานการณและการแฝงนัยเชิงละคร “การกลับกันของ
สถานการณ” ในที่นี้ หมายถึงสถานการณหรือการกระทําของตัวละครในเรื่องส้ันที่สมควรเปนอยางหนึ่ง แตกลับปรากฏ
เปนอีกอยางหนึ่งซึ่งไมใชส่ิงที่ผูอานคาดคิดมากอน1 สวนการแฝงนัยเชิงละคร (Dramatic irony) หมายถึง สถานการณที่
ตัวละครพูด กระทําหรือเผชิญกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยไมรูนัยที่ซอนอยู แตผูชมจะทราบความหมายของคําพูดหรือการ
กระทํานี้ดีเพราะรูเรื่องมากอนแลว (ราชบัณฑิตยสถาน 2545: 141) โครงเรื่องทั้งสองลักษณะนี้กอความขบขันจากการ
เลนกับความคาดหมายของผูอาน  
                                                           
1 ผูวิจัยไมใชคําวา “irony of situation” หรือ “situational irony” เพราะคํานี้มีความหมายแคบ และนักวิชาการบางคนใชในความหมายเดียวกันกับ “irony of fate” 
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนผูวิจัยจึงใชคําวา “การกลับกันของสถานการณ” แทน ซึ่งคําจํากัดความที่ผูวิจัยใหไวสอดคลองกับคําวา “irony” ในความหมายกวาง ดู
ความหมายและลักษณะทั่วไปของ “irony” ใน Ian Ousby, The Cambridge Guide to Literature in English (Cambridge: Cambridge University Press, 
1993), pp. 475-476. 
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   ในเรื่อง “กระดาษขาวกับคาวหมึก” ของวินทร เลียววาริณมีความขัดแยงระหวางหนังสือพิมพสยามเที่ยงตรง
กับกมลา กิจนาคร นักแสดงหญิง ความขัดแยงของเรื่องกอตัวจากการที่หนังสือพิมพเสนอขาวของกมลาอยาง
เสียหาย เกิดจากการโจรกรรมในที่พักของกมลา แตหนังสือพิมพกลับแพรขาววากมลาถูกโจรขมขืน และสาเหตุก็คือ
กมลาเปน “ดาวโป” เมื่อกมลาฟองรอง หนังสือพิมพยิ่งลงขาวโจมตีเธอในทุกคอลัมน แตในที่สุดกมลาก็เปนฝายชนะ 
หนังสือพิมพตองยอมแกขาวใหเธอ หนังสือพิมพในฐานะเปาของการเสียดสีแสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานของสังคมอยางเดนชัด คือไมไดทําหนาที่เปนส่ือกลางที่เชื่อถือได กลับแสดงตัววาเปนสถาบันที่มีอํานาจอัน
ไมชอบธรรมเหนือคนทั่วไปในสังคม ในขณะที่กมลาผูมีอาชีพเปน “ดาวโป” อาชีพที่มักถูกผูกโยงเขากับความไรศีลธรรม
กลับมีศีลธรรมสูงกวามากและยืนหยัดตอสูกับความอยุติธรรมดังกลาวจนไดรับชัยชนะ ขั้วตรงขามที่เปนความขัดแยง
และการกลับกันของสถานการณจึงเนนใหเห็นความบกพรองของเปาของการเสียดสีไดอยางเดนชัด 

  พิง  ลําพระเพลิงเขียนเรื่อง “กระไดอารี่สีแดง” เพื่อวิจารณความโลภอันเปนความบกพรองทางจริยธรรม
ของมนุษย ในเรื่องทรงพลไดเล่ือนตําแหนง เขาเดินขึ้นบันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยมีปลายทางอยูที่หองทํางานของ
ตําแหนงใหม ระหวางทางเขาตองเผชิญความหนาวเหน็บและความหิวโหย ทรงพลหลบไปพักในเพิงที่มีชายชราคน
หนึ่งอยูขางใน ชายชราผูนั้นปนมะมวงน้ําปลาหวานใหทรงพลรับประทานเพื่อประทังความหิว นอกจากทรงพลจะไม
ซาบซึ้งบุญคุณแลว เขายังคิดไปวาชายชราอาจแยงตําแหนงงานของเขา เขาจึงใชกางเกงรัดคอชายชราคนนั้นจน
ส้ินชีวิต แลวเผาศพเพื่อทําลายหลักฐาน ความพยายามทั้งหลายของทรงพลที่ผลักดันตนเองใหไปถึงหองทํางานใหม
ไดแตเพียงผูเดียวนั้นนาจะทําใหผูอานคิดวาในที่สุดทรงพลก็จะสมความตั้งใจ แตเรื่องกลับหันเหออกไปอีกทางหนึ่ง
เพราะประตูหองนั้นใสกุญแจไว  โครงเรื่องนี้ “หักมุม” เพราะผูอานไมคาดวา ทั้งที่ทรงพลทําส่ิงที่ยากลําบากตางๆมา
ได แตกลับไมคํานึงถึงกุญแจที่จะตองใชไขประตู ตามหลักเหตุผล กุญแจนาจะเปนส่ิงแรกที่ตองหาและนาจะทําไดงาย
กวาส่ิงอื่นที่เขาไดกระทําลงไป  จึงกลาวไดวานอกจาก “หักมุม” แลวส่ิงที่หักไปนั้นยังไมเปนเหตุเปนผลดวย ความหวัง
ที่ถูกทําลายอยางที่ไมไดคาดคิดมากอนของทรงพลเปนตอนปดเรื่องที่แสดงใหเห็นวาเขาเปนฝายพายแพ ใน
ขณะเดียวกันก็เทากับวาเขาไดรับผลรายจากการกระทําที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของสังคมแลวในตอนจบเรื่อง 

นอกจากการใชโครงเรื่องแลว นักเขียนเรื่องเสียดสีนิยมวิจารณความบกพรองของบุคคลหรือสังคมผานตัว
ละครมนุษยที่กระทําส่ิงผิดปกติ กลาวคือ การกระทําที่บกพรองของตัวละครจะถูกขยายจนผิดปกติเพื่อสรางความ
ขบขันจากความเบี่ยงเบนที่แยงกับ “กรอบ” ของผูอานและมาตรฐานของสังคม ผูวิจัยขอยกตัวอยางประกอบ
คําอธิบายจากตัวอยางดังตอไปนี้ 

ในเรื่อง “หมวดปอบกับด็อกเตอรโนต” ศักดิ์ชัยลดทอนสภาพนักการเมืองใหกลายเปนตัวตลกโดยกําหนดให
นักการเมืองหลายคนกระทําส่ิงที่ผิดปกติและเปนการละเมิดตอขอหามของสังคม (taboo) ในหองประชุมที่จัดใหมีการ
เสวนาอยางเปนทางการ เมื่อด็อกเตอรโนตในฐานะผูรวมเสวนาตั้งคําถามวาเหตุใดเราจึงตองหัวเราะ ไมมีคําตอบจาก
ผูใดนอกจาก “เสียงหัวเราะแปรงๆ” ของนายพลที่ดังขึ้น นายพลลุกขึ้นยอมรับวาตนเปนผูผายลมเพราะไมอาจกลั้นได  
ตอจากนั้นก็มีเหตุการณวุนวายเกิดขึ้นในหองประชุม  
 

วาแลวผูนําฝายคานก็ปลอยตดเปนเสียงสรรเสริญความอาจหาญของทานนายพลแหง
กองทัพบกเสียหนึ่งกราว พนักงานรักษาความสะอาดที่วิ่งถือขวดสเปรยดับกล่ินเขามาถึงกับสะดุง
ตกใจในเสียงและกลิ่นหมักหมมจากรูทวารของผูนําฝายคาน จึงเลี่ยงหลบไปยังหองเสวนาที่ยัง
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อบอวลไปดวยกลิ่นตดของทานนายพล พอเห็นพนักงานทําความสะอาด รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ก็แผดเสียงตดออกมาบาง 

ผูนําฝายคานไมยอมนอยหนา พยายามแผดเสียงคํารามจากรูทวารใหหนักแนนยิ่งขึ้น  

         (ศักดิ์ชัย ลัคนาวิเชียร 2546: 81-82) 

   การผายลมแขงขันโตตอบกันระหวางผูนําพรรคฝายคานกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปนส่ิงที่เปนไปไมได
ในความเปนจริง เชนเดียวกับการกระทําของนายพล ตัวละครนักการเมืองในเรื่องนี้จึงเปนตัวตลกที่นาขบขันดวยการ
กระทําที่ผิดปกติ โดยสัมพันธกับแนวคิดที่ผูเขียนตองการนําเสนอวานักการเมืองเปนอาชีพที่ไรแกนสาร กลวิธีสําคัญ
ในเรื่องนี้คือ “การทําเรื่องจริงใหเปนเรื่องเลน” และ “ทําเรื่องเลนใหเปนเรื่องจริง” ศักดิ์ชัยสรางสถานการณที่เปนบริบท
ใหจริงจัง มีความเปนทางการสูง เพราะเปนงานระดับชาติ และตัวละครตางก็มีสถานภาพที่สูงสง แตตัวละครกลับ
กระทําส่ิงผิดปกติที่แยงกับบริบทที่เปนทางการรวมทั้งสถานภาพทางสังคมของตนเอง การกระทํานี้ทําใหตัวละครดูไร
สาระ (absurd)   

การทําใหบิดเบี้ยว  (Distortion) เปนอีกกลวิธีหนึ่งของเรื่องเสียดสี นักเขียนเลือกใชกลวิธีนี้ไดหลายแนวทาง 
เชน นามนัยลดสภาพ การเนนที่ความพิกลพิการ การไมคํานึงถึงบริบททางธรรมชาติและความเชื่อมโยงกัน รวมทั้งการ
กดทับและลดทอนขอเท็จจริง (Rosenheim, Jr. 1971: 315) ตามทฤษฎีแลวการทําใหตัวละครมีลักษณะบิดเบี้ยวและ
การสรางความผิดปกติของอวัยวะตางๆของรางกายดําเนินตามแนวทางของภาพลอ (Caricature) แตกตางที่วาไมได
จําลองแบบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางจําเพาะเจาะจง กลวิธีของภาพลอมาเปนแนวทางในการสรางตัวละครของ
เรื่องเสียดสีไดเพราะ ลักษณะของมนุษยที่จําลองหรือถายแบบมาจะแสดงใหเห็นตัวตนที่ซอนอยูภายในไดอยาง
ชัดเจน ดังที่เกรกอรี ฟทซ เจอรัลด (1971: 14) กลาววานักเขียนภาพลอเชิงวรรณศิลป (literary caricaturist) 
บิดเบือนรูปรางของมนุษยใหเปนส่ือแทนบุคลิกภาพ จิตใจ และความประพฤติที่ไมเปนที่ยอมรับในเชิงศีลธรรม 
(moral-ethical aberration) ดังตัวอยางที่จะกลาวตอไป 

ในเรื่อง “หมอเปลี่ยนหัว (1)” ปริทรรศ หุตางกูร วิจารณความโงเขลาและความหลงผิดของมนุษยโดยเสนอ
ผานตัวละครที่มีความบกพรองทางกายภาพ ตัวละครเอกสนทนากับจิตแพทยชั่วเวลาหนึ่งแลวจึงตัดสินใจเขารับการ
ผาตัดเปล่ียนจากศีรษะธรรมดาเปนลูกโปงนัยวาเพื่อบําบัดอาการคิดฟุงซานของตัวเอง ลักษณะของศีรษะลูกโปง
ขัดแยงกับความจริงโดยสิ้นเชิง  

  ภาพของตัวละครที่เปล่ียนศีรษะของตนเองเปนลูกโปงที่เขียนหนายิ้มแบบการตูนบงแสดงลักษณะของภาพลอ
อยางชัดเจน ปริทรรศสราง “หัวลูกโปง” ขึ้นมาเพื่อจมตีคนในสังคมปจจุบันโดยเฉพาะวัยรุนที่ไมมีความคิด โดยกลาว
เปรียบเทียบวาศีรษะของคนเหลานี้ไมมีสมอง ไมมีความคิด ที่บรรจุไวในศีรษะมีเพียงลมเหมือนลูกโปง ในตอนทายเรื่อง
ปริทรรศเนนวาเปนกลุมวัยรุน แตตัวละครจิตแพทยก็นับวาเปนตัวแทนของผูใหญที่หยิบยื่นความโงเขลาไมใฝคิดใหแก
วัยรุน แสดงใหเห็นความเสื่อมถอยของคนในยุคปจจุบันที่มักไมใชความคิดในทางที่เปนประโยชน จึงไมตางจากมีศีรษะ
เปนลูกโปงที่อัดแกสไวจนพองปรี่ แทนที่จะเปนศีรษะปกติของคนผูรูคิด                                                              

   นอกจากสรางรางกายที่ผิดปกติใหแกตัวละครแลวนักเขียนยังผสานลักษณะของสัตวกับมนุษยไวในตัวละคร 
นักเขียนนิยมคงความเปนสัตวของตัวละครเอาไวอยางสม่ําเสมอ กลวิธีเชนนี้จะทําใหผูอานมองเห็นความเปนสัตวและ
ความเปนมนุษยที่ขนานกันอยูเพื่อใหนัยแหงการเสียดสีปรากฏชัดขึ้น (Laybum 1961: 215) กลวิธีนี้พิจารณาไดจาก



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 257

รวมเรื่องส้ัน หลังอานบุรี ของวินทร เลียววาริณ การสรางตัวละครตามแนวทางนี้มุงเนนใหเห็นความชั่วรายของเปา
ของการเสียดสีอยางชัดเจน สอดคลองกับความเห็นของ ไซมอน คริทชลีย (Critchley 2002: 34) ที่กลาววามีบางสิ่งที่
นารักในสัตวที่กลายเปนมนุษย แตเมื่อมนุษยกลายเปนสัตว ผลที่ออกมาจะนารังเกียจ สัตวที่ผูเขียนเลือกมาผสานกับ
ลักษณะของตัวละครที่เปนคนก็คือสุนัขและสัตวเล้ือยคลาน สาเหตุมาจากสุนัขเปนสัตวที่อยูใกลชิดกับวิถีชีวิตของคน
ไทยมานานจึงทําใหคนไทยสังเกตธรรมชาติของสัตวประเภทนี้ไดอยางถี่ถวนจนนํามาใชเปนสํานวนเปรียบเทียบเพื่อ
สอนใจหรือบงบอกลักษณะบกพรองของคนอยูเสมอ สวนสัตวเล้ือยคลานที่อางถึงก็มีผูนําไปใชเปนภาษาปากในฐานะ
คําบริภาษ การสรางตัวละครสัตวทั้งสองแนวทางยังสรางความขบขันในแงที่แสดงใหเห็นความไมเขากันระหวาง
ลักษณะของคนกับลักษณะของสัตวซึ่งแยงกับความเปนจริง ทั้งยังตอกย้ําความคิดที่วาเมื่อใดที่คนกระทําชั่วไม
คํานึงถึงผิดชอบชั่วดีเมื่อนั้นคนก็ไมตางจากสัตวเดรัจฉาน 

ดานการสรางฉาก ลักษณะแบบโกรเทสกมีใหเห็นชัดเจนในฉากขบขันในเรื่อง “ผีการพนัน” ของพิง  ลําพระเพลิง 
ฉากหรืออีกนัยหนึ่งคือองคประกอบของฉากที่ผูวิจัยเห็นวาเปนตัวอยางแสดงลักษณะโกรเทสกไดอยางดีในเรื่องนี้คือ
ลักษณะของโคมไฟที่บรรยายไวดังตอไปนี้ 

โคมไฟอลังการเปนรูปเซียนการพนันผูกคอตายหอยลงมาจากเพดานกลางหอง ขนาดของมันเทา
คนจริง หลอมดวยแกวคริสตัลอยางดี ไมวาจะเปนล้ินที่จุกปาก ตาเหลือกถลน น้ําลายเยิ้มยอย 
หนอนที่ไชอยูในรูหู ลวนถูกเจียระไนใหเหลี่ยมมุมสะทอนแสงแพรวพราวกระจายไปทั่วหอง ทําให
มองเห็นผูคนเบื้องลางกําลังตอสูกันในเกมการพนันอยางเอาเปนเอาตาย 

                    (พิง ลําพระเพลิง 2542: 129) 

 ลักษณะที่เห็นเดนชัดคือการบรรยายใหเห็นลักษณะที่ผิดปกติของโคมไฟ โคมไฟระยาที่เปนเครื่องประดับ
หองสวนใหญจะประดิษฐเปนชอลดหล่ันลงมาอยางสวยงาม แตโคมไฟที่ปรากฏในฉากนี้ไดใหรายละเอียดที่ตาง
ออกไป “ล้ินที่จุกปาก ตาเหลือกถลน น้ําลายเยิ้มยอย หนอนที่ไชอยูในรูหู” เปนส่ิงที่ไมเขากับลักษณะของ “โคมไฟ
อลังการ” ที่ผูอานเขาใจ ความบิดเบี้ยวดังกลาวอาจนับใหเปนลักษณะโกรเทสก นอกจากนั้น “รูปเซียนพนันผูกคอ
ตาย” ที่ผูเขียนกําหนดใหเปนแบบของโคมไฟยังแสดงนัยถึงจุดจบของบรรดานักพนัน กลาวโดยสรุปไดวาแนวคิดของ
เรื่องที่เปนการวิพากษวิจารณผูที่ติดการพนัน นอกจากจะสื่อผานการสรางโครงเรื่องและตัวละครแลวยังส่ือผานฉากที่
เกินจริงอันนาขบขันอีกดวย 

สรุป 
องคประกอบของเรื่องส้ันแนวเสียดสีของไทยที่วิเคราะหมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวากลวิธีสวนใหญมุงแสดงให

เห็นความไมเขากัน รวมทั้งพยายามสรางภาวะแหงความขบขันดวยความหางทางอารมณระหวางผูอานกับเปาของ
การเสียดสี นักเขียนเนนกลวิธีหลักๆ เชน การเลนกับความคาดหมายของผูอาน เชน โครงเรื่องที่จบแบบพลิกความ
คาดหมาย กลวิธีตอมาคือการทําใหบิดเบี้ยวซึ่งจะเห็นไดจากตัวละครที่ถูกบิดเบือนลักษณะทางกายภาพและลักษณะ
นิสัย โครงเรื่องเนนเหตุการณเกินจริง ตลอดจนฉากที่เกินจริง กลวิธีเหลานี้สรางความขบขันดวยทําลายตรรกะใน
ความเปนจริงแลวสรางขึ้นใหมโดยฉับพลัน มีการผสมผสานภาพลอและโกรเทสกซึ่งเปนลักษณะสากลของเรื่องเสียดสี
เอาไวดวย การทําใหบิดเบี้ยวเปนกลวิธีที่โดดเดนในเรื่องส้ันแนวเสียดสีเพราะสรางอารมณขันจากภาวะที่บิดเบี้ยวและ
เบี่ยงเบนไปจากกรอบของผูอาน ลักษณะที่บกพรองเกินความจริงและต่ําตอยกวาทําใหผูอานรูสึกมีชัยอยางฉับพลัน
จนเกิดความขบขันขึ้นเชนกัน  
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กลาวโดยสรุป การวิเคราะหองคประกอบสําคัญและกลวิธีการประพันธในเรื่องส้ันแนวเสียดสีของไทยทําให
ประจักษวา นักเขียนไทยสามารถใชความขบขันในการวิจารณสังคมไดอยางแยบยลและสรางสรรค เรื่องส้ันแนวเสียดสี
ของไทยมีความโดดเดนในการนําเสนอแนวคิดวิจารณการเมือง ปญหาของสังคมเมือง และความบกพรองทาง
จริยธรรมผานองคประกอบสําคัญและกลวิธีการประพันธที่หลากหลาย ทั้งยังสอดคลองกับเรื่องเสียดสีสากลหลาย
ประการ องคประกอบดังกลาวทําใหเรื่องส้ันแนวเสียดสีมีความสมบูรณในแงที่วาแนวคิดและกลวิธีมีความกลมกลืน
กัน ที่สําคัญคือสามารถสื่อสารกบัผูอานไดตามวัตถุประสงคที่ผูเขียนตั้งเอาไว  

คําขอบคุณ 
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การวิเคราะหหนังสือไวยากรณไทยสมัยกอนการเผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรใน
ประเทศไทย 
Analysis of Thai grammar books before the introduction of linguistics in Thailand 
 
วีรฉัตร วรรณดี1 
Werachat Wandi1 
 
บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบเนื้อหาของหนังสือไวยากรณไทยดานระเบียบ
ตัวอักษร ดานความรูเรื่องคําและดานความรูเรื่องประโยค หนังสือไวยากรณไทยที่นํามาศึกษา ไดแก A Grammar of 
The T,hai or Siamese Language ของ เจมส โลว Grammatica Linguæ Thai ของปลเลอกัวซ แบบเรียนเร็ว พระ
นิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ สยามไวยากรณของกรมศึกษาธิการและสยาม
ไวยากรณของพระยาอุปกิตศิลปสาร 

 ผลของการวิเคราะหและเปรียบเทียบเนื้อหาของหนังสือไวยากรณไทยที่ชาวตางประเทศเขียนขึ้นพบวา ดาน
ระเบียบตัวอักษร มีการบรรยายเรื่องเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต โดยการใชสัญลักษณแทนเสียงเปนอักษร
โรมันและเครื่องหมายแสดงลักษณะของเสียง ดานความรูเรื่องคํา การจําแนกชนิดของคําในภาษาไทยและประเภท
ทางไวยากรณเปนการใชกฎเกณฑไวยากรณภาษาของตนในการบรรยายไวยากรณไทย ดานความรูเรื่องประโยค มี
การบรรยายเฉพาะลักษณะการเรียงคําบางชนิดในประโยคโดยไมไดกลาวถึงโครงสรางและชนิดของวลี  อนุพากยและ
ประโยค แตมีตัวอยางประโยคและขอความตางๆ รวมไว 

 ผลของการวิเคราะหและเปรียบเทียบเนื้อหาของหนังสือไวยากรณไทยที่คนไทยเขียนขึ้น พบวา เนื้อหาของ
การศึกษาระบบของภาษาไทยขยายกวางขวางกวาเดิม กลาวคือ เพิ่มการบรรยายเรื่องเสียง ลักษณะและโครงสราง
ของคําและประโยค การเรียงคําและความสัมพันธของหนวยตางๆ ในประโยค การบรรยายความรูเรื่องคําและประโยค
ใชไวยากรณภาษาอังกฤษเปนหลัก การขยายเนื้อหาความรูดังกลาวปรากฏครั้งแรกในแบบเรียนเร็ว มีการเพิ่มเติม
รายละเอียดในสยามไวยากรณของกรมศึกษาธิการและสยามไวยากรณของพระยาอุปกิตศิลปสารไดปรับปรุงใหตรง
กับลักษณะของภาษาไทยมากขึ้น 
คําสําคัญ : หนังสือไวยากรณไทย 
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ๗๓๐๐๐ ประเทศไทย 
  Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhorn Pathom 73000, Thailand. 
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Abstract 

 This research analyzed and compared the contents of five Thai grammar books focusing on 
orthography, morphology, and syntax.  The books analyzed are: A grammar of the Thai or Siamese 
Language by James Low, Grammatica LinguQ Thai by Pallegoix, BQ:p Rian Rew by Prince 
Damrongrajanubhab, Siamese Grammar by the Department of Education, and Siamese Grammar by 
Phraya Upakitsilapasarn.  These five books formed two sets of analysis and comparison. 

 The first set includes the two books written by western scholars. With regard to orthography, 
both James Low and Pallegoix used Roman symbols commonly known to Europeans to represent vowels, 
consonants, and tones. As for morphology, the findings illustrated that both James Low and Pallegoix 
used the grammar rules existing in their native languages to explain Thai grammar.  In syntax, both 
described only the sequence of certain words in sentences, but not the syntactic structure in phrases, 
clauses, and sentences.  Examples of sentences and paragraphs were also provided by both of them.   

 The second set includes the three books written by Thai scholars.   The analysis revealed that 
the contents were extended including not only orthography and prosody but also spoken and written 
language. The extension covered the description of sounds, the characteristics and structure of words 
and sentences. Based on English grammar, word order and the relations of sentential units were 
described.  The extension was observed first in BQ:p Rian Rew.  Later, Siamese Grammar by the 
Department of Education elaborated the contents providing detailed explanation.   Finally, simplifications 
were made by Phraya Upakitsilapasarn in Siamese Grammar to accommodate the characteristics of Thai 
language. 
Keyword : Thai grammar books 
 
คํานํา  

ปจจุบันการศึกษาและการบรรยายระบบของภาษาไทยหรือลักษณะเฉพาะของภาษาไทย เปนการศึกษา
และการบรรยายโดยอาศัยความรูและวิธีการของวิชาภาษาศาสตร แตเนื่องจากวิชาภาษาศาสตรเขามามีบทบาทใน
การศึกษาภาษาไทยเมื่อประมาณ ๗๐ ปมานี้ กลาวคือ ตั้งแตพระยาอนุมานราชธนเริ่มสอนวิชาภาษาแนว
ภาษาศาสตร ซึ่งสมัยนั้นเรียกวา วิชานิรุกติศาสตร (Philology) ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘   (พระยาอนุมานราชธน ๒๕๑๔ : ๒) ดังนั้น จึงนาสนใจศึกษาวา กอนที่จะมีการ
เผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรในประเทศไทย มีหนังสือเลมใดบางที่เขียนขึ้นเพื่อบรรยายระบบของภาษาไทย 
อันจัดไดวาเปนหนังสือไวยากรณไทย โดยไดรับอิทธิพลจากไวยากรณภาษาตางประเทศตะวันตก และผูเขียนหนังสือ
เหลานั้นไดบรรยายระบบของภาษาไทยดานใด เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบเนื้อหาของหนังสือไวยากรณไทยสมัยกอนการ
เผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรในประเทศไทย ๓ ดาน ไดแก ดานระเบียบตัวอักษร ดานความรูเรื่องคํา และดาน
ความรูเรื่องประโยค 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิเคราะหและเปรียบเทียบหนังสือบรรยายระบบของภาษาไทยที่จัดวาเปนหนังสือไวยากรณไทย กลาวคือ 
เปนหนังสือซึ่งนอกจากจะมีเนื้อหาเรื่องระเบียบตัวอักษรแลว ยังมีเนื้อหาเรื่องคํา การเรียงคําและความสัมพันธของคํา
หรือหนวยตางๆ ในประโยคอันจัดเปนเรื่องไวยากรณรวมอยูดวย โดยแบงการวิเคราะหและเปรียบเทียบหนังสือ
ไวยากรณไทยเปน ๒ กลุม คือ หนังสือไวยากรณไทยที่ชาวตางประเทศเขียนขึ้น ๒ เลม ไดแก A Grammar of 
the T,hai or Siamese Language ของเจมส โลว พิมพเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ เขียนเปนภาษาอังกฤษ และ Grammatica 
LinguQ Thai ของ ปลเลอกัวซ พิมพเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๓ เขียนเปนภาษาละติน ซึ่งผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจากผูรู
ภาษาละตินแปลเปนภาษาฝรั่งเศสและผูรูภาษาฝรั่งเศสแปลสรุปเนื้อหาบางตอนเปนภาษาไทย อีกกลุมหนึ่งเปน
หนังสือที่คนไทยเขียนขึ้น ๓ ชุด ไดแก แบบเรียนเร็ว (๓ เลม) พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ พิมพครั้งแรก พ.ศ.๒๔๓๒ สยามไวยากรณของกรมศึกษาธิการ (๔ เลม) พิมพครั้งแรก พ.ศ.
๒๔๓๓–๒๔๓๗ และสยามไวยากรณของพระยาอุปกิตศิลปสาร (๓ ตอน) พิมพครั้งแรก พ.ศ.๒๔๖๑–๒๔๘๔ ทั้งนี้
เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชแนวความคิดของไวยากรณดั้งเดิม (Traditional Grammar) ซึ่งอธิบาย
ความสัมพันธของหนวยตางๆ ในภาษาหรือการวิเคราะหระบบของภาษาที่ใชสืบตอจากไวยากรณกรีกและละตินมา
เปนเวลานาน  
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบเนื้อหาความรูในหนังสือไวยากรณไทยมีดังนี้ 

 ๑.   หนังสือหรือไวยากรณไทยที่ชาวตางประเทศเขียนขึ้น 

        ๑.๑  ดานระเบียบตัวอักษร ทั้งเจมส โลว และปลเลอกัวซ กลาวถึงเนื้อหาเรื่องสระ พยัญชนะ และ
วรรณยุกต คอนขางละเอียด เนื้อหาสวนใหญไมแตกตางกันมากนัก วิธีการที่ทําใหชาวตางประเทศที่อานหนังสือ
เขาใจเนื้อหาเรื่องนี้ก็คือ ผูเขียนอธิบายเรื่องเสียงและอักษรไทย โดยใชสัญลักษณแทนเสียงเปนอักษรโรมันและมี
เครื่องหมายแสดงลักษณะของเสียงกํากับสระและพยัญชนะในภาษาไทย รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติของเสียงนั้นๆ 
ประกอบ นอกจากนี้ยังยกตัวอยางคําภาษาตางประเทศที่มีเสียงตรงกับเสียงในภาษาไทยดวย ตัวอยางเชน  
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  สระ 
หนังสือไวยากรณ สระภาษาไทย สัญลักษณแทนเสียง คุณสมบัติของเสียงและตัวอยาง 
เจมส โลว 
 

อ (ออ) 
 

a‹ 
 

A very broad a, as aw in awful  
(Low ๑๘๒๘ : Table of vowels) 

ปลเลอกัวซ อ (ออ) o ถาตามหลังพยัญชนะออกเสียงยาว เชน 
กอ เหมือนคําวา corriger ในภาษา
ฝร่ังเศส เมื่อเขียนสองตัวติดกันเปน ออ 
ออกเสียงยาวเหมือนกับคําวา or (ทอง) 
(ปยรัตน  บุญยรัตนกลิน ๒๕๔๔ : ๘๘) 

  สัญลักษณแทนเสียงสระที่เจมส โลว และปลเลอกัวซใชสวนใหญแตกตางกัน มีตรงกันเพียง ๒ เสียง 
คือ เอ (e) และ แอ (e‹)  
  พยัญชนะ  
หนังสือไวยากรณ พยัญชนะไทย เสียงอาน สัญลักษณแทนเสียง คุณสมบัติของเสียงและตัวอยาง 
เจมส โลว 
 
 
 
 
 
 

ก 
 
 
 
 
 

ka‹ 
 

[กอ] 

k As in kil or c in cot or ck in 
lock, or mock, or k (c mute) in 
poke, broke) 
(Low, ๑๘๒๘ : The Thai or 
Siamese Alphabet called Me‹ 
Ka‹ k, ha‹) 

ปลเลอกัวซ ก 
 

ko 
[กอ]  

k 
 

ออกเสียง k (ก) เชนเดียวกับใน
ภาษายุโรป (ปยรัตน  บุณยรัตน-
กลิน ๒๕๔๔ : ๘๘)  

  สัญลักษณแทนเสียงพยัญชนะสวนใหญตรงกัน มีตางกัน ๓ เสียง คือ ข ฃ ค ฅ ฆ เจมส โลวใช k,h แต      
ปลเลอกัวซใช k (aspiratam) ญ ย เจมส โลว ใช y แต ปลเลอกัวซ ใช j และ อ เจมส โลวใช a‹ แตปลเลอกัวซใช o 
  วรรณยุกต 
 เจมส โลว กลาวถึงรูปวรรณยุกตวามี ๓ รูป ไดแก             (ฟนหนู)              (พินทโท)  และ ห  (Ha‹ หอหมัก 
หรือ หนา) มีตารางแสดงการผันเสียงวรรณยุกต ซึ่งเรียกวา เสียงที่ ๑ เสียงที่ ๒ และเสียงที่ ๓ ดังนี้ 

      ๓                      หกัน      kun       ๓                     หมัน      mun 
      ๒              หกั่น      kun       ๒             หมั่น      mun 
      ๑        กัน      kun       ๑       มัน      mun 
      ๒              กั่น      kun            ๒              ม่ัน      mun 
      ๓                   กั้น      kun       ๓                      ม้ัน      mun 

                                                                                                                                       (Low ๑๘๒๘ : ๑๔) 
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  จะเห็นไดวาการผันเสียงวรรณยุกตของเจมส โลวขางตนขาดเสียงตรีของอักษรกลาง และการจัดระดับ
เสียงของอักษรต่ํายังลักล่ันกันอยู เพราะ ม้ัน ควรอยูบรรทัดบนเพราะมีระดับเสียงสูง คําอธิบายเรื่องเสียงวรรณยุกตนี้
ทําใหเห็นวา เรื่องเสียงในภาษาไทยโดยเฉพาะเรื่องเสียงวรรณยุกตเปนเรื่องที่ชาวตางประเทศเขาใจไดยาก 

  สวนปลเลอกัวซ กลาวถึงรูปวรรณยุกต ๔ รูป เสียงวรรณยุกต ๕ เสียง มีสัญลักษณแทนเสียงและ
ตัวอยางประกอบดังนี้ 

เสียงวรรณยุกต สัญลักษณแทนเสียง อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา 
เสียงปกติ [สามัญ] ไมมี ไมมี กา  ka ชา  xa  มา      ma 
เสียงต่ํา [เอก] ~ หา  hã กา  kã               หมา  mã   

            อยา   jã 
            อยาง jãny 

เสียงลง [โท] › หา  ha› กา  ka› ชา  xa›   มา    ma› 
เสียงทุม [ตรี] •   หรือ  ·  ไมมี กา  ka· ชา  xa·   มา    ma· 
เสียงสูง [จัตวา] ¤ หา  ka¤ กา  ka¤               หมา ma¤ 

  การใชสัญลักษณแทนเสียงในหนังสือทั้ง ๒ เลมนี้ ทําใหเห็นวาผูศึกษาภาษาชาวตางประเทศในสมัยนั้น
มีการใชสัญลักษณแทนเสียงเพื่อบรรยายเรื่องเสียงของภาษาที่ตนศึกษา กอนที่จะมีการกําหนดใชสัญลักษณแทน
เสียงที่เปนสากลหรือสัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet หรือ IPA) เมื่อ ค.ศ. ๑๘๘๘ 

 เรื่องการประสมอักษร มีการยกตัวอยางการแจกลูกพยัญชนะบางตัวตามมาตราตัวสะกดตางๆ และ
ยกตัวอยางการผันวรรณยุกตมากพอที่จะทําใหชาวตางประเทศเขาใจวิธีการประสมอักษรของไทยได สวนเรื่องการใช
อักษร มีการกลาวถึงการเขียน การอานอักษรและคําไทยที่มีลักษณะพิเศษ เชน การเขียนคํา พระยา แบบโบราณ 
และการออกเสียง ทร เปน ซ นอกจากนี้ในหนังสือของปลเลอกัวซ ยังมีการคัดคําประพันธคําที่ใช ศ ส ษ บางตอนใน
หนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีมาแสดงไวดวย 

 ๑.๒  ดานความรูเรื่องคํา มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 เนื้อหาเรื่องการจําแนกชนิดของคําและประเภททางไวยากรณเปนการใชไวยากรณของภาษาของ
ตนมาเทียบกับภาษาไทยและเปนการใชแนวทางไวยากรณดั้งเดิม ดังจะเห็นไดจากการที่เจมส โลว จําแนกชนิดของ
คําในภาษาไทยออกเปน ๑๐ ชนิด ไดแก คํากํากับนาม คํานาม คําคุณศัพท คําสรรพนาม คํากริยา คํากริยาวิเศษณ 
คําจํานวนนับ คําอุทาน คําบุพบทและคําสันธาน การจัดใหภาษาไทยมีคํากํากับนาม (article or definitives) และคํา
จํานวนนับ (numeral) กลาวไดวาเปนการจัดตามแนวไวยากรณดั้งเดิมภาษาอังกฤษ ซึ่งเคยมีการจําแนก article เปน
หมวดคําชนิดหนึ่ง (Millet ๒๐๐๔) และจําแนก numeral เปนหมวดคําชนิดหนึ่งดวยเชนกัน (Sweet ๑๙๘๑ อางถึงใน 
อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ ยุพาพรรณ  หุนจําลอง และศรัญญา  เศวตมาลย ๒๕๔๔ : ๑๐๒) 

 คําในภาษาไทยที่เจมส  โลว จัดใหเปนคํากํากับนาม ไดแก คําวา หนึ่ง และ นั่น ที่ตามหลังหนึ่ง เชน 
ตนไมตนหนึ่ง (a tree), เดิมแตกอนยังมีพระยาองคหนึ่งนั่น (Once on a time, there was a certain king) 
 จะเห็นไดวาเจมส โลว แปลประโยคภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษแลวนํา article ซึ่งเปนเครื่องหมาย
แสดงลักษณะโครงสรางทางไวยากรณในภาษาอังกฤษมาเทียบกับคําในประโยคภาษาไทยที่แสดงความหมาย
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ใกลเคียงกัน เนื่องจากในภาษาไทยไมมีคําใชเฉพาะเหมือนในภาษาตระกูลยุโรปที่จะแสดงลักษณะชี้เฉพาะหรือไมชี้
เฉพาะ แตลักษณะเชนนี้จะเกิดขึ้นตามความหมายของประโยค โดยการเพิ่มคําและเพิ่มสวนขยายขึ้นมา (สุธินี  สุข
ตระกูล ๒๕๒๖ : ๗๙) 

 สวนปลเลอกัวซ จําแนกคําในภาษาไทยออกเปน ๙ ชนิด ไดแก คํานาม คําคุณศัพท คําจํานวนนับและ
แสดงลําดับ คําสรรพนาม คํากริยา คํากริยาวิเศษณ คําบุพบท สันธานและอุทาน (รวมอยูในชนิดเดียวกัน) คํา
อุปสรรค และคําลักษณนาม การจําแนกหนวยคําเติมหนาหรืออุปสรรค (prefix) ใหเปนคําชนิดหนึ่งในภาษาไทย 
นับเปนการใชแนวเทียบกับลักษณะทางไวยากรณของภาษาละติน กลาวคือ อุปสรรคเปนหนวยคําที่มีความสําคัญใน
ภาษาละติน เมื่อเห็นวาภาษาไทยมีการใชคําเติมหนาหรืออุปสรรคที่รับมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต จึงนํามาจัดให
เปนคําชนิดหนึ่งดวย ดังจะเห็นไดจากคําอธิบายของปลเลอกัวซวา 

คําอุปสรรค (de proefixae) นั้น ประกอบดวยคําบุรพบท คํากริยาวิเศษณ หรือหนวยของคําที่
ประกอบหนาคํา เชนเดียวกับคําที่มีมากมายในภาษากรีกและละติน ที่ทําหนาที่ชวยเสริม
ความหมายของคําที่อยูติดกัน คําหลักๆ ที่สําคัญ ไดแก 

                        อ อะ  ทําใหขาดไป เชน กะตัญู (ซื่อสัตยใจบุญ) อะกตญู (ไมซื่อสัตย ขาด
ความยําเกรง) วิชา (ความรู) อะวิชา (ความไมรู) อะ ที่มีความหมายวาหมดไป
พบมากในคําที่มาจากภาษาสันสกฤต บางครั้งเพื่อความไพเราะเขียนวา อับ เชน 
ปญญา (ความฉลาด) อับปญญา (ไรปญญา) 

                        … 
(ปยรัตน  บุณยรัตนกลิน ๒๕๔๔ : ๑๒๒) 

  เรื่องประเภททางไวยากรณ (grammatical categories) ประเภททางไวยากรณประจําคํานามและ
คํากริยาในภาษาไทย เจมส โลว และปลเลอกัวซ กลาวถึงเพศ พจน การก มาลา กาล การณลักษณะและวาจกตาม
ลักษณะไวยากรณภาษาของตน ซึ่งเนื้อหาสวนใหญเหมือนกันแตวิธีการบรรยายตางกัน กลาวคือ เจมส โลว ใชวิธี
แปลประโยคหรือสวนของประโยคภาษาไทยเทียบกับภาษาอังกฤษ เมื่อเห็นวาตรงกับประเภททางไวยากรณชนิดใดใน
ภาษาอังกฤษ ก็จัดเขาเปนชนิดนั้น ดังตัวอยาง 

การกกรรมรอง (dative case) เอาหอกใหกับมัน Take a spear, and give it to him.           
มีคําอธิบายวา Here กับ is the prepositive particle, it 
means “to, with, at.” 

กรรมวาจก (passive) เพราะเหตุพระยาเรียกขา I am called by His Majesty. 
  สวนปลเลอกัวซ ใชวิธีเทียบคําไทยที่ยกมาเปนตัวอยางกับการผนัคํานั้นๆ ในไวยากรณภาษาละติน โดย
มีการเติมคําขยายเพื่อแสดงความหมายของไวยากรณ ดังตัวอยาง 

             การก เอกพจน                 พหูพจน 
การกประธาน nominativus 
การกเจาของ genitivi 

     เจา dominus 
     ของเจา แหงเจา domini 

         เจา domini 
         ของเจา แหงเจา  dominorum 

  กาล มาลา  วาจก  เชน กริยา รัก เมื่อเปนกาลปจจุบัน มาลาบอกเลา และกรรตุวาจก ใชวาขารัก 
amo หรือ ขารักอยู sumamans  
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   เรื่องการสรางคํา กลาวถึงเนื้อหาเรื่องนี้ตรงกันวา การสรางคําในภาษาไทยสวนใหญเปนการประกอบ
คําขึ้นมาจากคําพยางคเดียว ตัวอยางคําที่ยกมาประกอบนั้นจัดประเภทไดเปนคําประสม คําซอน คําซ้ํา และคําผสาน 
ทั้งนี้ ปลเลอกัวซ เนนเรื่องการซอนคํา มีการยกตัวอยางอยางละเอียด นอกจากนี้ยังกลาวถึงวิธีการสรางคําโดยการ
รับคําภาษาอื่นมาใชโดยปรับเปล่ียนคําเหลานั้นใหเขากับลักษณะของภาษาไทยดวย  

  เรื่องการประมวลคําศัพทและสํานวน มีการประมวลคําศัพทในภาษาไทยมารวมไว โดยการ
แบงเปนหมวดๆ เชน เจมส โลว แบงเปน คําศัพททั่วไป ราชาศัพท คําที่ใชในเมืองหลวง คําที่ใชในหัวเมือง และ ปล
เลอกัวซ แบงเปนคําที่ใชเปนสํานวน ศัพทประเพณีวัฒนธรรม ราชาศัพท และศัพทบาลี สันสกฤต เขมร ชวา  

  ๑.๓  ดานความรูเรื่องประโยค มีการบรรยายลักษณะการเรียงคําบางชนิดและบางลักษณะใน
ประโยคหรือสวนของประโยค โดยเจมส โลว ยกตัวอยางการเรียงคํา ๑๙ ตัวอยาง และปลเลอกัวซ ยกตัวอยางการ
เรียงคําชนิดตางๆ ๗ ตัวอยาง เชน 

คํานามแสดงความเปนเจาของ เรือน (ของ) พระยา เรือนของนาย 
คําคุณศัพทประกอบหลังนาม คนด ี คนจน 
คําบุพบท อยูหนานาม ดวยหอก กลางเมือง 

 อนึ่ง การวิเคราะหเนื้อหาในหนังสือไวยากรณไทยที่ชาวตางประเทศเขียนขึ้น ทําใหเห็นวามีเนื้อหา
เกี่ยวกับการศึกษาภาษาเชิงประวัติและเปรียบเทียบ และการศึกษาภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรมดวย ดังเชนในบท
นําของเจมส โลว กลาวถึงประวัติภาษาไทย การเปรียบเทียบภาษาถิ่นยอย (dialects) และเชื่อมโยงถึงภาษาอื่นๆ ใน
เอเชีย ทั้งนี้ไดกลาวอางถึงผลงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับภาษาในดินแดนอินโดจีนและภาษาไทยของชาว
ตางประเทศหลายคน สวนการศึกษาภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น ตัวอยางคําศัพทที่เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรม 
บทสนทนาของบุคคลที่มีวัยและฐานะทางสังคมตางกันตามสถานการณตางๆ และตัวอยางจากวรรณกรรมทั้งรอย
แกวและรอยกรองเปนตัวอยางการใชภาษาที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและบรรทัดฐานของสังคมไทย 

 ๒.   หนังสือไวยากรณไทยที่คนไทยเขียนขึ้น 

                 ๒.๑  ดานระเบียบตัวอักษร สยามไวยากรณของกรมศึกษาธิการและสยามไวยากรณของพระยา              
อุปกิตศิลปสาร ไดเพิ่มเนื้อหาความรูเรื่องเสียงในภาษา เสียงสระ เสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกต มีการอธิบาย
เรื่องฐานที่เกิดเสียงสระและพยัญชนะ และเรื่องสวนประกอบของพยางคที่เกี่ยวของกับเรื่องเสียง แมวาการอธิบาย
เรื่องเสียงจะไมชัดเจนและครบถวนจนเปนเรื่องระบบเสียง แตก็เปนการบรรยายลักษณะที่เปนธรรมชาติของ
ภาษาไทยมากขึ้น อันทําใหเนื้อหาสวนนี้มีลักษณะเปนไวยากรณบรรยาย (descriptive grammar) อยางไรก็ตามยังมี
เนื้อหาบางสวนที่ยังคงเปนเรื่องของหลักเกณฑการอานการเขียนใหถูกตองอันเปนลักษณะของไวยากรณบัญญัติ 
(prescriptive grammar) เชนเนื้อหาเกี่ยวกับการใชอักษร คือการอานและเขียนใหถูกตองตามแบบแผน ซึ่งมีการ
กลาวถึงอยางละเอียดในสยามไวยากรณของพระยาอุปกิตศิลปสาร  

       ๒.๒  ดานความรูเรื่องคํา มีการบรรยายความรูเรื่องความหมายของคําและประเภทของคําตามการ
สรางคํา การจําแนกชนิดของคํา และประเภทไวยากรณ ซึ่งประเภททางไวยากรณนี้ในแบบเรียนเร็วใชวา วิธีแตงคํา
ตางๆ สยามไวยากรณวจีวิภาคของกรมวิชาการใชวาวิธีใชคํา และสยามไวยากรณวจีวิภาคของพระยาอุปกิต-                
ศิลปสารใชวาระเบียบของคํา  
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       ๒.๓  ดานความรูเรื่องประโยค มีการบรรยายความรูเรื่องประโยคและวลี การจําแนกชนิดของ
ประโยค และการบอกสัมพันธประโยค ทั้งนี้การบอกสัมพันธประโยคก็คือ การแยกสวนตางๆ ของประโยค อันจะทําให
เขาใจโครงสรางและความหมายของประโยค ซึ่งก็คือการวิเคราะหประโยคในปจจุบัน 

  เรื่องการจําแนกชนิดของคํา ประเภททางไวยากรณ การจําแนกชนิดของประโยคและวิธีบอกสัมพันธ
ประโยค ซึ่งปรากฏในแบบเรียนเร็วเปนครั้งแรก เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในสยามไวยากรณของกรมศึกษาธิการและ
ตอมามีการปรับปรุงในสยามไวยากรณของพระยาอุปกิตศิลปสารนั้น นับเปนเนื้อหาใหมของการศึกษาและบรรยาย
ความรูภาษาไทยในสมัยกอนการเผยแพรการศึกษาวิชาภาษาศาสตรในประเทศไทย เนื้อหาของการศึกษาและ
บรรยายความรูภาษาไทยจึงมีการขยายจากเดิมที่มีแตเฉพาะเรื่องอักขรวิธี เรื่องคําและความหมายของคําที่เกี่ยวของ
กับการแตงคําประพันธและหลักเกณฑการแตงคําประพันธมาเปนการวิเคราะหภาษาที่ใชในการพูดการเขียน อัน
แสดงใหเห็นโครงสรางโดยรวมหรือระบบของภาษาไทยที่ใชในการสื่อสารโดยทั่วไปมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพล
ของภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูไวยากรณภาษาอังกฤษ 
 
สรุป 
 การวิเคราะหและเปรียบเทียบเนื้อหาของหนังสือไวยากรณไทยทั้ง ๒ กลุม ทําใหเห็นวิธีการศึกษาและ
บรรยายระบบของภาษาไทยวา วิธีการของชาวตางประเทศเปนการบรรยายไวยากรณไทยตามกรอบไวยากรณของ
ภาษาของตน สวนวิธีการของคนไทยนั้นเปนการบรรยายไวยากรณไทยตามกรอบไวยากรณของภาษาอื่น ทั้งนี้แมจะมี
เนื้อหาบางเรื่องที่เปนจุดออนหรือไมตรงกับลักษณะที่แทจริงของภาษาไทยก็ตาม แตหนังสือไวยากรณไทยเหลานี้ก็
แสดงใหเห็นพัฒนาการของเนื้อหาความรูเกี่ยวกับไวยากรณไทยที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันมา กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตรสมัยใหม 
 
คําขอบคุณ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหเกี่ยวกับขอมูลหนังสือไวยากรณไทยที่ใชในการวิจัย และทุก
ทานที่มีสวนชวยเหลือในการวิจัย ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดมอบทุนสนับสนุนการวิจัย
สวนหนึ่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร และภาควิชาภาษาไทย ที่อนุญาตใหผูวิจัยลาปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ อันทําใหงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ 
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การสรางคูมอืแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา  
The Creation of  a Guide to Ayutthaya Archival Documents 
 
วิศปตย  ชัยชวย1  
Witsapat Chaichuay1 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุ
ไทยสมัยอยุธยา และสรางคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก จารึก 
จํานวน 70 รายการ และเอกสารตัวเขียน จํานวน 24 รายการ  

ผลการศึกษาพบวาเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา มีลักษณะทางกายภาพที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
แตกตางจากเอกสารโบราณของประเทศตะวันตก   มีลักษณะเนื้อหาที่จําแนกได 10 กลุมเรื่อง คือ การพระราชทาน
สมณศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ การประกาศกิจกรรมในพระศาสนา หลักธรรมะ/คาถา การทําสัตยประติชญา การติดตอ
ราชการ บันทึกเหตุการณสําคัญ   การระบุหนาที่ราชการเฉพาะประเภท การบอกชื่อส่ิงของ ทําเนียบนาม  และ
สนธิสัญญา   

คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาที่สรางขึ้น เปนเครื่องมือชวยคนที่รวบรวมรายการเอกสาร
จดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา  โดยประยุกตใช ISBD(A) ในการลงรายการขอมูล 5 สวน จากทั้งหมด 8 สวน คือ     
สวนชื่อเรื่องและการแจงความรับผิดชอบ  สวนการพิมพ  การจําหนาย  ฯลฯ  สวนลักษณะรูปรางของวัสดุ                
สวนหมายเหตุ สวนรูปอักษร และในแตละสวนตองมีการปรับใชสวนยอย ใหเหมาะสมกับลักษณะของเอกสาร
จดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาดวย  
คําสําคัญ : เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา / เครื่องมือชวยคน  / ISBD(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาภาษาตะวนัออก  คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
 Department of Oriental Languages, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand 
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Abstract  

The research intends to examine the physical appearance and subject of Ayutthaya archival 
documents and create a guide to Ayutthaya archival documents. The samples used in this research are 
Ayutthaya archival documents  which are consisted of 70 inscriptions and 24 manuscripts.  

The result of the study found that the Ayutthaya Archival Documents has a  unique physical 
appearance that was different from Western ancient documents. The study of subject  of Ayutthaya 
archival documents found 10 types of subject; the honorific rank and nobility rank conferred by the king, 
Buddhist Activities announcement, Dhamma/the verses, oath-taking, government service contacts, 
recording of important events, identifying specified government services, identifying material, directory 
and treaties.  

The Guide to Ayutthaya Archival Documents is created to be a Finding aid for collecting  records  
of Ayutthaya archival documents. It applies ISBD(A) in cataloging records for 5 area from 8 area which 
are:  title and statement of responsibility area,  publication, distribution, etc., area, physical   description 
area, note area, fingerprint area. In each area, the application of each element must be done to be 
appropriated with the character of Ayutthaya Archival Document.    
Keywords : Ayutthaya Archival Documents / Finding aid / ISBD(A) 
 
คํานํา 

 อาณาจักรอยุธยา เปนราชอาณาจักรของชาวสยาม  มีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  สถาปนาขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 
4  มีนาคม  พ.ศ.1893 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง)  ทรงเปนพระปฐมบรมกษัตริย  และมี
พระมหากษัตริยปกครองรวมทั้งส้ิน 34  พระองค  จาก 5 ราชวงศ  สืบเนื่องยาวนานนับ 400  ป      

ในสมัยอยุธยานั้น มีการบันทึกขอมูลสารสนเทศ เชน  ขอราชการ คําสอน วรรณคดี ตางๆ ดวยวิธีทาง
หัตถกรรม คือ จาร เขียน ชุบ   ดวยภาษาและอักษรที่ใชในสมัยอยุธยา  ลงบนวัสดุรองรับหลายประเภท เชน สมุดไทย 
ใบลาน  ศิลาจารึก เปนตน โดยสิ่งที่บันทึกขอมูลดังกลาวนี้ เรียกวา “เอกสารโบราณ” จากการเสียกรุงครั้งที่สองในป 
พ.ศ. 2310  ทําใหเอกสารโบราณในสมัยอยุธยา ถูกทําลายไปพรอมกับภัยสงคราม แตยังมีเอกสารบางสวนที่
หลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน เอกสารโบราณสมัยอยุธยามีทั้งที่เปนงานประพันธของนักปราชญสมัยอยุธยา เชน 
วรรณคดี คัมภีรทางศาสนา พงศาวดาร และเอกสารอีกกลุมหนึ่งที่มีวัตถุประสงคในการสรางเพื่อใชเปนพยาน 
หลักฐานในการปฏิบัติงานตางๆ  ไมวาจะเปนงานราชการ การติดตอคาขาย รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาของผูคนใน
สมัยอยุธยา  เปนเอกสารที่มีคุณคาในเชิงประวัติศาสตร มีเนื้อหาสะทอนใหเห็นภาพของความเปนไปของรัฐ ในชวง
แหงกาลเวลาที่เอกสารถูกผลิตขึ้นไดอยางชัดเจน เชน จารึก   พระตํารา  รายงานขอราชการตางๆ  เอกสารโบราณใน
กลุมนี้ถือวาเปน “เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา”  

 เอกสารโบราณในสมัยอยุธยาที่หลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน อยูในความครอบครองดูแลโดยหนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  สําหรับในประเทศไทยนั้น สวนราชการที่เปนหนวยงานหลักที่
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รับผิดชอบดูแลเอกสารโบราณในสมัยอยุธยาและสมัยอื่นๆ คือ กลุมหนังสือตัวเขียนและจารึก  สํานักหอสมุดแหงชาติ   
สังกัดกรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม   โดยไดรวบรวม ดูแลรักษาและจัดทําหลักฐานควบคุมและเครื่องมือชวยคน
เอกสารโบราณเปน ทะเบียนเอกสารโบราณ บัญชีบริการเอกสารโบราณ  บัตรรายการ  และมีการจัดแบงเอกสารตาม
เนื้อหา เปน 13 หมวด    ไดแก   1. หมวดกฎหมาย   2. หมวดจดหมายเหตุ   3. หมวดตํานาน       4. หมวดตํารา     
5. หมวดธรรมคดี  6. หมวดพงศาวดาร   7. หมวดพระราชพิธี    8. หมวดวรรณคดี   9. หมวดหมายรับส่ัง  10. หมวด
อักษรศาสตร  11. หมวดประวัติ  12. หมวดคณิตศาสตร และ 13. หมวดจารึก  

การจัดแบงเอกสารโบราณเปน 13 หมวดนี้เอง    ทําใหเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาแตละรายการ
ถูกจัดแยกอยูตามหมวดตางๆ ตามเนื้อหาที่ปรากฏรวมกับเอกสารในยุคสมัยอื่นๆ  ในกรณีที่ผูคนความีความประสงค
จะใชเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา     จะตองตรวจสอบรายการเอกสารจากบัญชีบริการเอกสารหลายหมวด
โดยละเอียด  ทําใหผูคนควาจะตองใชเวลาในการวินิจฉัยสืบคนอยูไมนอย   การสืบคนเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัย
อยุธยายังมีขอจํากัดอีกประการหนึ่งคอื  เครื่องมือชวยคนที่หอสมุดแหงชาติจัดทําและใหบริการแกผูคนควา  มีการลง
รายการขอมูลตัวแทนเอกสาร (Surrogate records)    ซึ่งไดแก ขอมูลทางกายภาพของเอกสาร สาระสังเขป ตลอดจน
ดรรชนีชวยคน ยังไมสมบูรณนัก ทําใหผูคนควาไมสามารถเขาถึงขอมูลในระดับลึกและตองใชเวลาในการสืบคนมาก 
อนึ่งในปจจุบันยังไมมีการศึกษาลักษณะทางกายภาพและลักษณะเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา
เอาไวอยางเปนระบบชัดเจน 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงตองการศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุ
ไทยสมัยอยุธยา และจัดทําเปนคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุ (Guide) โดยนํา ISBD(A) (International  Standard   
Bibliographic Description  for Older Monographic Publications (Antiquarian))  ซึ่งเปนมาตรฐานสากลในการ
ลงรายการเอกสารโบราณของสหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุด  (IFLA: The International Federation of Library 
Associations and Institutions) มาใชในการวิเคราะหและลงรายการเอกสารจดหมายเหตไุทยสมัยอยุธยาในสวน
ของลักษณะทางกายภาพ พรอมทั้งมีการวิเคราะหลักษณะเนื้อหาของเอกสาร     แลวจัดทําสาระสังเขปประเภทให
ความรู (Informative abstracts) เพื่อสรางขอมูลตัวแทนเอกสาร (Surrogate records) อันจะทําใหไดเครื่องมือ     
ชวยคนเอกสารจดหมายเหตุที่ใหขอมูลระดับลึกแกผูคนควา 

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาลักษณะทางกายภาพ  และลักษณะเนื้อหาของเอกสาร    
จดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาและสรางคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา 

  
วิธีดําเนินการวิจัย  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาจํานวน 94 รายการ   จําแนกเปน 

 1. จารึกสมัยอยุธยา    ที่บันทึกดวยอักษรที่ใชในสมัยอยุธยา   และมีเนื้อหาสาระเกี่ยวเนื่องกับสมัยอยุธยา   
จํานวน 70 รายการ 

  2. เอกสารตัวเขียน  ที่บันทึกขึ้นในสมัยอยุธยา  หรือคัดลอกจากเอกสารฉบับเดิมในสมัยอยุธยาโดยยังรักษา
เนื้อความเดิม หรือเรียบเรียงขึ้นโดยบุคคลที่เคยรับราชการในสมัยอยุธยาและดํารงชีวิตมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แหง
กรุงรัตนโกสินทร จํานวน 24 รายการ  
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ  

 1.  แบบเก็บขอมูลเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ที่พัฒนาขึ้นสําหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะห
ลักษณะกายภาพ ลักษณะเนื้อหาเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา 

 2.  หลักเกณฑการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ที่ประยุกตใช ISBD(A) สําหรับการ      
ลงรายการเอกสารเพื่อสรางคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา   

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย   มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. อานเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา   จํานวน  94  รายการ  จากตนฉบับ  สําเนา ภาพถาย 
ตลอดจนคําอานคําแปล โดยละเอียด 

 2. จดบันทึกขอมูลที่ไดจากการอาน    ลงในแบบเก็บขอมูลเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา รายการละ 
1 ชุด  ไดแก       ขอมูลดานกายภาพของเอกสาร เชน ขนาด จํานวนหนา แบบอักษร วัสดุที่ใชบันทึก  โดยใชวิธีสังเกต  
วัดขนาด  นับจํานวน ตามความเหมาะสม   รวมกับการตรวจสอบขอมูลในบัญชีบริการเอกสารโบราณ และทะเบียน
จารึก ของหอสมุดแหงชาติ  ขอมูลดานเนื้อหาของเอกสาร ไดแก สาระสังเขป คําสําคัญ เอกสารที่เกี่ยวของ ใชวิธีการ
อาน วิเคราะห สรุป (Content Analysis)    

 การวิเคราะหขอมูล ทําโดยนําขอมูลที่บันทึกในแบบเก็บขอมูลเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาทั้งหมด
มาวิเคราะห จัดกลุม และใชสถิติประกอบในบางกรณี สถิติที่ใชประกอบดวย ความถี่  คารอยละ  

การนําเสนอขอมูล ทําโดยนําขอมูลที่วิเคราะหประมวลเปนความเรียงประกอบสถิติในรูปตาราง โดยจําแนก
เปน 2  หัวขอคือ 1.  ขอมูลลักษณะทางกายภาพ   2. ขอมูลเนื้อหา  

 การจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ทําโดยนําขอมูลทางดานกายภาพและเนื้อหา
ของเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาที่ไดรวบรวมมาเรียบเรียงตามแบบแผนที่กําหนดไวโดยนําเสนอขอมูล
เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาแตละรายการจําแนกเปน 3 สวนหลัก คือ 1. ขอมูลคําอธิบายบรรณานุกรมของ
เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา  2.  สาระสังเขป  และ 3.  คําสําคัญ 
 
ผลการวิจัย 

 คูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาเปนเอกสารเลมที่จัดทําขึ้น ใช ISBD(A) ในการจัดทํา
ขอมูลตัวแทนเอกสารสวนลักษณะทางกายภาพ การจัดทําขอมูลตัวแทนเอกสารสวนลักษณะเนื้อหา ใชหลักการจัดทํา
สาระสังเขปประเภทใหความรู และใชหลักการจัดทําดรรชนีคําสําคัญในการทําคําคน (Keyword) จากการวิจัยพบวา
การใช ISBD(A) ในการจัดทําขอมูลตัวแทนเอกสารในสวนลักษณะทางกายภาพของเอกสาร  ตองประยุกตใชหลักเกณฑ 5 
สวน จากทั้งหมด 8 สวน คือ สวนชื่อเรื่องและการแจงความรับผิดชอบ (Title and statement of responsibility area)  
สวนการพิมพ การจําหนาย ฯลฯ (Publication, distribution, etc., area)  สวนลักษณะรูปรางของวัสดุ (Physical   
description  area) สวนหมายเหตุ (Note area) และสวนรูปอักษร (Fingerprint area)          และปรับใชหลักเกณฑใน
สวนยอยตางๆเพื่อใหสามารถลงรายการเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาได โดยผูวิจัยไดพัฒนาเปนหลักเกณฑในการ
ลงรายการเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ดังนี้  
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Area 1 : สวนชื่อเรื่อง ประเภท และการแจงความรับผิดชอบ 

1. สวนยอยชื่อเอกสาร  ถาเอกสารไมมีชื่อเรื่องตามที่ปรากฏอยูในหนาปกใน ใหพิจารณาชื่อเรื่องที่รูจัก
แพรหลายตามที่หอสมุดแหงชาติ หรือนักวิชาการตั้งชื่อไวนั้นในวงเล็บเหลี่ยม   ([ ])  แลวใหอธิบายแหลงที่มาไวใน
สวนที่ 7  สวนหมายเหตุ     เชน 

 [จารึกวัดสองคบ 1] 
(หมายเหตุ) ชื่อเรื่องไดมาจากหนังสือจารึกในประเทศไทยเลม 5. 

 2. สวนยอยประเภทวัสดุที่ใชจัดทํา ใหลงรายการวัสดุรองรับในการบันทึกเอกสารไวภายในวงเล็บเหลี่ยม     
([ ]) หลังชื่อเรื่อง  เชน [สมุดไทยดํา]   ในกรณีที่ไมแนใจวาเอกสารนั้นจัดทําดวยวัสดุอะไรเนื่องจากไมไดพิจารณาจาก
เอกสารฉบับจริง จะใหเครื่องหมายปรัศนี (?) กํากับไว เชน  [กระดาษเพลา?] 

 3.  สวนยอยชื่อผูรับผิดชอบตอการจัดทําเอกสาร หมายถึง รายชื่อผูรับผิดชอบตอการสราง จัดทํา คัดลอก 
หรือสรางสรรคเอกสารนั้น  หากนําขอมูลมาจากแหลงอื่นที่มิใชหนาปกในใหลงรายการไวภายในวงเล็บเหลี่ยม ([ ])  
หลังเครื่องหมายทับ (/) แลวใหอธิบายแหลงที่มาไวในสวนที่ 7  สวนหมายเหตุ    เชน 

 / [นายอินทสรศักดิ์    และมหาเถรธรรมไตรโลกคจุนวาจารญาณทัสสี]  
 (หมายเหตุ) ชื่อผูสรางไดมาจากขอความในจารึก.  
  
Area 4 : สวนสถานที่ และปที่จัดทํา 

 1. สวนยอยเมืองที่จัดทําเอกสาร    ใหลงชื่อเมืองที่จัดทําเอกสารไวในวงเล็บเหลี่ยม ([ ]) หลังเครื่องหมาย
มหัพภาค วรรค ยัติภังค และวรรค  (. - )  เชน  . – [พิจิตร]   

 ในกรณีที่ไมปรากฏชื่อเมืองในเอกสาร  ใหวิเคราะหความเปนไปไดวาเอกสาร นั้นนาจะจัดทําที่เมือง รัฐ   
หรือประเทศใด  โดยลงชื่อที่สันนิษฐานไวในวงเล็บเหลี่ยม   แตถาไมแนใจวาการวิเคราะหดังกลาวมีความถูกตอง
หรือไม  ใหลงสถานที่ที่นาจะเปน พรอมเครื่องหมายปรัศนี (?)  กํากับในวงเล็บเหลี่ยม เชน  . – [อยุธยา?]    

 ถาไมปรากฏชื่อเมืองและไมสามารถวิเคราะหไดวาจัดทําที่ใดใหลงคํายอ [ม.ป.ท.]   (ไมปรากฏที่พิมพ)  ไว
ในวงเลบ็เหลี่ยม เชน  . – [ม.ป.ท.]    

 2. สวนยอยปที่จัดทําเอกสาร ใหลงปที่จัดทําเอกสารเปนปพุทธศักราช เพียงอยางเดียว โดยวิเคราะหและ
ตรวจสอบความถูกตองใหตรงกับวิธีการนับปแบบปจจุบัน แลวลงรายการดวยเลขอารบิกไวในวงเล็บเหลี่ยมตามดวย
เครื่องหมายจุลภาคและวรรค (,)  เชน  , [2092]  

ในกรณีที่พบวาเอกสารบันทึกปที่จัดทําไวไมถูกตองหรือมีวิธีการนับปตางจากระบบปจจุบัน    ใหลงรายการ
ปที่ถูกตอง และแจงไวในสวนที่ 7 สวนหมายเหตุ    เชน 

, [2277] 
(หมายเหตุ) ปพุทธศักราช 2288 ในจารึกนาจะผิดพลาดเพราะขัดแยงกับปจุลศักราช 1096  
ซึ่งตรงกับป พ.ศ.2277.      
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 ในกรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่จัดทํา ใหวิเคราะหความเปนไปไดวาเอกสารจัดทําในปใดโดยประมาณไวใน
วงเล็บเหลี่ยม แลวแจงไวในสวนที่ 7 สวนหมายเหตุ เชน 

 , [2001-2100] 
          (หมายเหตุ) ปที่สรางพิจารณาจากรูปอักษรจารึกที่อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 21. 

     แตถาไมแนใจวาการวิเคราะหดังกลาวมีความถูกตองหรือไม  จะลงปที่นาจะเปนพรอมเครื่องหมายปรัศนี  
(?)  กํากับในวงเล็บเหลี่ยม  เชน  

  , [1967-2000?] 
  (หมายเหตุ) ปที่สรางนับจากปที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา  และพิจารณาจากรูปอักษรจารึกที่อยู 

ในชวงพุทธศตวรรษที่20.       
 
Area 5 : สวนลักษณะรูปรางวัสดุ 

  1. สวนยอยจํานวนหนา, แผน ใหนับจํานวนหนา แผนหรือชิ้น ของเอกสาร แลวบันทึกเปนเลขอารบิก ไวหลัง
เครื่องหมาย มหัพภาค วรรค ยัติภังค และวรรค  (. - )  เชน    . – 2 แผน 

 2. สวนยอยภาพประกอบ  ใหระบุคําวา “ภาพประกอบ”  ไวหลังการแจงการลงเลขหนา และ เครื่องหมาย
ทวิภาค (:) ประเภทของภาพประกอบลักษณะพิเศษตางๆ เชน แผนที่ แผนผัง ภาพเหมือน  ใหลงไวหลังคําวา 
“ภาพประกอบ” และเครื่องหมายจุลภาค ( , )  ถาภาพประกอบแตละประเภทเปนภาพสีใหระบุดวยคําวา
“ภาพประกอบสี” ลงหนาประเภทของภาพ    เชน   . – [69 หนา] : ภาพประกอบสี, แผนที่  

 3. สวนยอยขนาด  ใหลงขนาดความสูง X ความกวาง ของเอกสารเปนเซนติเมตร โดยใชคํายอวา ซม. ใน
กรณีที่วัดแลวมีเศษใหปดเปนจํานวนเต็ม   แลวลงไวหลังเครื่องหมายอัฒภาค  ( ; )  เชน   ; 40x6 ซม. 
 

Area 7 : สวนหมายเหตุ 

 1. ใหลงรายการขอมูลสําคัญอื่นๆที่เกี่ยวของกับเอกสารสาร    อันจะทําใหคําอธิบายบรรณานุกรมมีความ
ครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น โดยแยกหมายเหตุแตละครั้งออกจากกันดวยเครื่องหมายมหัพภาค วรรค ยัติภังค และวรรค  
(. - )   เชน   . – มีตราประทับ.      
 

Area 8 : สวนรูปอักษร 

 1. รูปอักษร   ใหลงลงรายการรูปอักษรตามที่ปรากฏในเอกสาร ไวหลังเครื่องหมายมหัพภาค วรรค ยัติภังค 
และวรรค (. - ) เชน  . – อักษรไทยอยุธยา.   

 
ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ซึ่งเปนเอกสารโบราณของไทยที่มีความ

แตกตางจากเอกสารโบราณของประเทศตะวันตกในดานรูปลักษณและเนื้อหา   การนํา ISBD(A) ซึ่งเปนมาตรฐานที่
พัฒนาขึ้นสําหรับหนังสือเกาและเอกสารโบราณตางประเทศมาใชกับเอกสารโบราณของไทยจึงคอนขางมีขอจํากัดและยัง
ตองมีการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑใหเหมาะสมกับเอกสารโบราณของไทยอีกตอไป    
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ในสวนของการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา พบวา เอกสาร      
จดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยาทั้งหมด 94 รายการ  ไมมีชื่อเรื่องที่ตั้งโดยผูรับผิดชอบตอการจัดทําเอกสาร  ชื่อเรื่องที่พบ
ในปจจุบัน เปนชื่อเรื่องที่หอสมุดแหงชาติ หรือนักวิชาการที่เกี่ยวของกําหนดขึ้นตามความเหมาะสม   วัสดุรองรับใน
การบันทึกเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา แบงออกเปน 2 กลุมคือ วัสดุที่มีความคงทนถาวร และวัสดุที่ไมคงทน
ถาวร  โดยจารึกจะใชวัสดุที่มีความคงทนถาวร เชน โลหะ ไม หิน ในการบันทึก สวนเอกสารตัวเขียนจะบันทึกลงบน
กระดาษประเภทตางๆ ซึ่งเปนวัสดุที่ไมคงทนถาวร  ชื่อผูรับผิดชอบตอการจัดทําเอกสาร จําแนกได 4 กลุม คือ กษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง พระสงฆ และประชาชนทั่วไป  ปที่จัดทําเอกสาร  พบวา เอกสารจดหมายเหตุไทย
สมัยอยุธยาที่เกาแกที่สุด เปนจารึกสรางขึ้นในราวป พ.ศ.1917 สวนเอกสารที่มีอายุนอยสุดเปนเอกสารตัวเขียนที่
จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2326  รูปอักษร พบวา จารึกใชอักษรขอมอยุธยาในการบันทึกมากที่สุด (รอยละ51.43)   ซึ่งนาจะ
เปนความนิยมในการใชอักษรขอมบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวของกับศาสนา เนื่องจากพบวาจารึกที่ใชอักษรขอมสวนใหญ
มักจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการประกาศกิจกรรมทางศาสนา สวนเอกสารตัวเขียนใชอักษรไทยธนบุรี-รัตนโกสินทรใน
การบันทึกมากที่สุด เนื่องจากเอกสารตัวเขียนสวนใหญเปนฉบับคัดลอกรักษาความจากเอกสารตนฉบับสมัยอยุธยา 
หรือเรียบเรียงขึ้นโดยขาราชสํานักกรุงศรีอยุธยาที่มีชีวิตมาจนถึงสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรนั่นเอง 

 การวิเคราะหลักษณะเนื้อหาของเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา พบวาเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัย
อยุธยา มีลักษณะเนื้อหาที่หลากหลายจําแนกไดถึง 10 ประเภท คือ 1. การพระราชทานสมณศักดิ์  หรือบรรดาศักดิ์
ขาราชการทั้งฝายหนาและฝายใน   2. การประกาศกิจกรรมในพระศาสนา ของคนสมัยอยุธยา 3. หลักธรรมะสําคัญ
บางตอนจากพระไตรปฎก    หรือเปนคาถารอยกรองที่นักปราชญในสมัยอยุธยาไดแตงเอาไว  4. การพิธีทําสัตย
ประติชญา หรือการทําขอตกลงการปกปนเขตแดนระหวางกรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัตนาคนหุต  5. การติดตอราชการ
ของพระมหากษัตริยหรือขุนนาง เกี่ยวกับการปรึกษาหารือขอราชการตางๆ 6. บันทึกเหตุการณสําคัญตางๆ  เกี่ยวกับ
พระราชพิธี หรือบันทึกที่บุคคลในสมัยอยุธยาเขียนขึ้นเพื่อเปนส่ือความทรงจําของบุคคล บอกเลาเรื่องราวที่ไดพบเห็น  
7. การระบุหนาที่ราชการเฉพาะประเภท    มีเนื้อหาคลายคูมือในการปฏิบัติงานราชการที่มีความสําคัญบางประเภท 
บอกรายละเอียดบอกขอควรปฏิบัติ ขอไมควรปฏิบัติ  สายงานบังคับบัญชา  เปนตน 8.  ชื่อหรือรายละเอียดอื่นๆ
เกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้น เชน ชื่อปนใหญ  เปนตน  9.ทําเนียบนาม ระบุนามสมณศักดิ์ หนาที่และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ 
แสดงใหเห็นถึงสายงานการบังคับบัญชาและอํานาจหนาที่ของพระราชาคณะสมัยอยุธยา 10.สนธิสัญญา เปน
ขอตกลงทางการคา ความรวมมือและแสดงถึงความสัมพันธระหวางอาณาจักรอยุธยากับชาติตางๆที่เขามาเจริญ-
สัมพันธไมตรี จัดทําขึ้นอยางเปนทางการเพื่อใชเปนพยานหลักฐานสําคัญในการดําเนินงาน   

จากการวิจัยพบวาจารึกมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศกิจกรรมทางศาสนามากที่สุด(รอยละ71.43) ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงวัตถุประสงคในการสรางจารึก ที่มักเกี่ยวของกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา   อันเปนแนวความคิดกระแสหลัก
ของผูคนในสมัยอยุธยาที่เชื่อเรื่องกรรมและชาติภพหนา  การไดทําบุญในพระศาสนาและจดจารึกไวก็เพื่อใหผูอื่น
ไดรับทราบและรวมอนุโมทนาในบุญกุศลนั้น เพื่อเพิ่มพูนผลานิสงสใหมากยิ่งขึ้น สวนเอกสารตัวเขียน มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณสําคัญมากที่สุด(รอยละ41.67)  เอกสารประเภทนี้ มักมีชื่อเรียกวา รายงาน พระตํารา
หรือจดหมายเหตุ การบันทึกเหตุการณสําคัญในงานพระราชพิธีตางๆ หรือในกิจกรรมสําคัญตางๆในลักษณะนี้ ยังมี
สืบทอดมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร ดังปรากฏเอกสารที่เปน รายงาน หรือจดหมายเหตุ เกี่ยวกับงานพระราชพิธี
ตางๆเปนหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน 
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สรุป 

 จากการวิจัยเรื่องการจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. การศึกษาครั้งนี้หนวยงานบริการสารสนเทศตางๆ โดยเฉพาะหอสมุดแหงชาติสามารถนําคูมือแนะนํา
เอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา ไปใชประโยชนทางดานเครื่องมือชวยคน เพื่อใหบริการแกผูคนควาวิจัย  

2. ควรมีการจัดทําคูมือแนะนําเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา     ในลักษณะของเครื่องมือชวยคน         
อิเลกทรอนิกส หรือเครื่องมือชวยคนบนเครือขายอินเทอรเน็ต และศึกษาในดานความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และ
ความพึงพอใจของผูคนควา เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑการจัดทําคําอธิบายบรรณานุกรมเอกสารโบราณไทย ใหสามารถ
ลงรายการไดอยางครบถวนและเหมาะสม และเปนมาตรฐานในระดับชาติ  
 
คําขอบคุณ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม และ รองศาสตราจารย ดร.สมสรวง พฤติกุล 
อาจารยที่ปรึกษาในการวิจัย ที่ชวยสนับสนุน สงเสริม แนะนําจนทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จสมบูรณ 
 
เอกสารอางอิง 

กองแกว  วีระประจักษ และ นิยะดา ทาสุคนธ.  “เอกสารโบราณ.”  วารสารหองสมุด 38, 3  (กรกฎาคม –กันยายน  
 2537). 
คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม และโบราณคดี.ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา  
 ภาค 1. พระนคร : สํานักนายกรัฐมนตรี,  2510. 
จารึกในประเทศไทย เลม 5 อักษรขอม อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่19-24.   กรุงเทพฯ : 
 หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2529.    
ชาญวิทย เกษตรศิริ และ ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, บรรณาธิการ. อยุธยา ประวัติศาสตรและ การเมือง.  
 พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2548. 
วิศปตย  ชัยชวย.“ ขอสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับ จารึกสุพรรณบัฏเจาเถรพุทธสาคร.”  ศิลปวัฒนธรรม  27,11  
 (กันยายน 2549). 
ศรีศักร  วัลลิโภดม.  กรุงศรีอยุธยาของเรา. พิมพครั้งที่5. กรุงเทพฯ : มติชน, 2544. 
สมบัติ  พลายนอย (ส. พลายนอย).  ความรูเรื่องตราตางๆ พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2527. 
สมสรวง พฤติกุล. หลักและแนวปฏิบัติงานจดหมายเหตุสําหรับภาครัฐและเอกชน.นนทบุรี : โรงพิมพ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539. 
สุภาพรรณ ณ บางชาง.  ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัย ถึง สมัย 

อยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
Bellardo, Lewis J. and Bellardo,  Lynn Lady. A Glossary for Archivists, Manuscript Curators,  and  
 Records Managers. Chicago,Ilinois : Society of American Archivists,1992. 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 276 

Jenkinson,  Hilary, Sir. A Manual of Archive Administration .  London :  Percy Lund, Humphries, 1966. 
Lancaster,F.W. Indexing and abstracting. London : Library Association, 1991. 
O’ Toole, James M. Understanding archives and manuscripts. Chicago : Society of  American Archivists,  
 1990. 
Schellenberg,   T.R.  Modern archives principles and techniques. Chicago : University of Chicago Press,  
 1975. 
Smith,  Jim. The Black Experience : A Guide to Afro – American resource in the Florida  state archives.  
 Tallahassef, Florida : Florida department of state, 1988. 
The International Federation of Library Associations and Institutions  (IFLA). ISBD(A) : International  
 Standard Bibliographic Description for Older Monographic  Publications (Antiquarian),  
 [Online]. accessed 7 August 2006. Available form  http://www.ifla.org/VII/s13/  
 pubs/isbda2.htm#2a     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 277

O3-13 
 
วรรณกรรมบทฝกอาน : การศึกษาในฐานะแบบเรยีนภาษาไทย 
Reading Practice Poetries : A Study as Thai Language Textbook 
  
โอฬาร รัตนภักดี1 
Olan Rattanapagdee1 
 
บทคัดยอ 

จากการศึกษาวรรณกรรมบทฝกอาน พบวามีความรูในเชิงแบบเรียนภาษาไทยอยูดวย โดยจําแนกเปน        
3 ดาน คือ ความรูดานอักขรวิธี เรื่องมาตราตัวสะกดและเรื่องการผันวรรณยุกต ความรูดานคําศัพท และความรูดาน        
ฉันทลักษณรอยกรองชนิดตาง ๆ นอกจากนี้เมื่อประเมินวรรณกรรมบทฝกอานในฐานะแบบเรียนภาษาไทย ปรากฏวา
มีคุณสมบัติของแบบเรียนและหนังสืออานประกอบที่ดีหลายประการ เชน ผูแตงเปนผูมีความรู เนื้อหาเหมาะสมกับวัย
และความสนใจของนักเรียน เนื้อหาใหทั้งความรูและคุณธรรม เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปยาก วิธีการสอน
สอดคลองกับธรรมชาติตามวัยของนักเรียน รูปแบบเหมาะกับวัยของนักเรียน และรูปแบบเหมาะสมกับลักษณะ      
การเรียนการสอน เปนตน 
คําสําคัญ : วรรณกรรมบทฝกอาน, แบบเรียนภาษาไทย 
 
Abstract 

A study of the nine reading practices poetries as textbook on Thai language has revealed that 
there is certain linguistic knowledge included in those poetries. These are orthography, final consonant 
rules, intonation mark usage, glossary and various kinds of prosodies. The evaluation of the reading 
practice poetries as textbook has also identified many required qualifications in terms of textbook and 
supplementary readings, for examples, they were written by scholars, attracted to young students, 
included with knowledge and morals, organized in complexity order, instructed in coherence with            
a natural order of learning, formatted suitably with young learners and with the teaching-learning style, 
etc. 
Keywords : Reading Practice Poetries, Thai Language Textbook 
 
 
 
 
 
1 วิทยาลัยสหวทิยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาํปาง อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 52190 ประเทศไทย  
  College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University Lampang Campus, Hangchat District Lampang 52190, Thailand 
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คํานํา 

 ในอดีตการเรียนหนังสือของสามัญชนคนไทยมี “วัด” เปนแหลงใหวิชาความรูที่สําคัญ โดยมีพระสงฆผูทรง
ภูมิรูในวัดนั้นเปนครูผูสอน มีเปาหมายเพื่อใหเด็กนักเรียนอานออกเขียนได การเรียนการสอนหนังสือที่วัดไมมีระบบที่
แนนอน อีกทั้งหนังสือที่ใชประกอบก็ไมมีหลักฐานแนชัดวาใชเรื่องใด คงอยูในดุลพินิจของผูสอนที่เลือกตามอัธยาศัย
ของตน และหากหนังสือนั้นมีคุณคาสามารถเอื้อประโยชนตอผูเรียนก็อาจมีการนําไปใชตามกัน (นิยะดา เหลาสุนทร 
และคณะ 2543 : 2) จนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช จึงเกิดแบบเรียนภาษาไทยเลมแรกขึ้น คือ     
จินดามณี ซึ่งพระโหราธิบดีเปนผูแตง   

 ในสมัยตอมามีแบบเรียนภาษาไทยเกิดขึ้นอีกหลายเลม เชน ประถม ก กา ปฐมมาลา อักษรนิติ และ     
จินดามณี สํานวนอื่น ๆ เปนตน และแมวาแบบเรียนภาษาไทยเหลานี้จะแตกตางกันไปทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา 
แตทุกเลมลวนมีลักษณะรวมกันอยูคือมุงที่จะสอนใหนักเรียนอานออกเขียนได และใหความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ 
ของภาษาไทยอันเปนความรูขั้นพื้นฐานที่จะนําไปสูการศึกษาในขั้นสูงตอไป 

 ภายหลังที่นักเรียนหัดอานเขียนจนพออานออกเขียนไดแลว ครูผูสอนก็มักจะใหอานหนังสืออื่น ๆ เพิ่มเติม 
เพื่อใหนักเรียนอานเขียนไดแตกฉานยิ่งขึ้น โดยหนังสือที่นํามาใหอานสวนมากเปนวรรณคดี เชน จันทรโครพ อนิรุท 
สมุทรโฆษ เพชรมงกุฎ สังขทอง กากี สวัสดิรักษา และพระปรมัตถ เปนตน (พระยาปริยัติธรรมธาดา 2515 : 25)  
อยางไรก็ตามนอกจากวรรณคดีตาง ๆ ดังกลาวแลว ยังมีผูคิดแตงหนังสือขึ้นอีกประเภทหนึ่งสําหรับใหเด็กนักเรียน          
ใชอานโดยเฉพาะ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มีคุณสมบัติที่เอื้อตอการฝกทักษะการอานเปนอยางมาก เพราะแตงขึ้นตาม
รูปแบบบังคับเพื่อใหความรูเกี่ยวกับอักขรวิธีเปนหลัก ทั้งยังมีการผูกเปนเรื่องราวตาง ๆ ทําใหเด็กนักเรียนสามารถฝก
อานไดอยางเพลิดเพลินไมเบื่อหนาย และดวยเหตุที่ผูแตงหนังสือประเภทนี้สวนมากเปนกวีที่มีฝมือ สงผลใหหนังสือ
ดังกลาวไมไดเปนเพียงแคหนังสือฝกหัดการอานสําหรับนักเรียนเทานั้น หากแตยังเปนหนังสือที่มีวรรณศิลปและ
สุนทรียภาพสูงดวย จนอาจกลาวไดวาหนังสือประเภทนี้เปน “วรรณกรรมบทฝกอาน” ที่มีลักษณะผสมผสานกันระหวาง
แบบเรียนภาษาไทยและวรรณคดีอยางลงตัว 

 วรรณกรรมบทฝกอานนี้นิยมแตงอยูในชวงสมัยรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาลที่ 5 เนื่องจากเปน
เวลาที่บานเมืองกําลังจะพัฒนาศิลปะวิทยาการทั้งปวงใหเจริญขึ้น อีกทั้งการศึกษาของชาติก็ไดรับการสนับสนุนให
กาวหนาขึ้นโดยลําดับ จึงมีการแตงวรรณกรรมบทฝกอานขึ้นหลายเรื่อง ในที่นี้นํามาศึกษารวมทั้งส้ิน 9 เรื่อง  ไดแก  

 ประถม ก กา หัดอาน ซึ่งอยูตอทายหนังสือประถม ก กา ไมทราบผูแตงและสมัยที่แตงแนชัด แตคงจะอยู
ในราวปลายรัชกาลที่ 2 หรือสมัยรัชกาลที่ 3 เนื้อหาเรื่องประถม ก กา หัดอานนี้ เปนคําสอนวาดวยเรื่องตาง ๆ ตั้งแต
ธรรมะคติสอนใจ ไปจนถึงกิจวัตรอันพึงปฏิบัติของเด็กนักเรียน (กรมศิลปากร 2513) 

 สุบิน ก กา ของหมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) แตงในป พ.ศ. 2360 เปนเรื่องเกี่ยวกับอานิสงสในการบวช
ของสุบินกุมาร 

 กาพยพระไชยสุริยา  ของสุนทรภู (2529) แตงเมื่อประมาณป พ.ศ. 2368 เปนเรื่องราวของพระไชยสุริยา 
และ   พระนางสุมาลีผูครองกรุงสาวัตถี ซึ่งประสบภัยพิบัติแลวตองออกเดินทางผจญภัย 
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 ทศมูลเสือโค หรือ เสือโค ก กา ของหมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) (2521) ไมทราบแนชัดวาแตงในปใด  
แตมีการปรับปรุงเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯถวายรัชกาลที่ 3 ในป พ.ศ. 2381 เปนเรื่องของลูกเสือและลูกโคเปนมิตรกัน 
ภายหลังไดชุบตัวเปนมนุษยนามวาพหลวิชัยและคาวี ออกเดินทางผจญภัยจนไดครองบานเมือง 

 ศรีสวัสดิวัตร ของหมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) นาจะแตงในสมัยรัชกาลที่ 3 หลังจากเรื่องทศมูลเสือโค      
มีเนื้อหาเปนคําสอนศิษยวัดและสามเณร แทรกดวยนิทานตลอดทั้งเรื่อง (สุภาพร คงศิริรัตน 2531 : ภาคผนวก.) 

 ประถม ก ข นาจะแตงในประมาณสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 4 สวนผูแตงนาจะเปนพระภิกษุเนื่องจาก
เนื้อหาเปนคําสอนที่มาจากขอธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งธรรมระดับพื้นฐานและระดับสูง โดยดําเนินเรื่องไปตาม 
ลําดับพยัญชนะในภาษาไทย 

 พรรณพฤกษา ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) (2543) แตงในป พ.ศ. 2427 มีเนื้อหา
กลาวถึงนามพรรณไมตาง ๆ  

 สัตวาภิธาน ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) (2543) แตงในป พ.ศ. 2427 มีเนื้อหากลาวถึง
สัตวชนิดตาง ๆ โดยจําแนกตามจํานวนเทาเปน 4 ประเภท ไดแก พหุบาท จัตุบาท ทวิบาท และอปาทกา  

 ทศชาดก ของพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ) (2453) แตงในป พ.ศ. 2452 เนื้อหาเปนชาดก 
10 พระชาติสุดทายของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจา แตเลาโดยสรุปยอและลําดับพระชาติใหม ไดแก พระเตมีย 
พระจันทรกุมาร พระเนมีราช พระชนก พระมโหสถ พระภูริทัต พระนารท พระสุวรรณสาม พระวิธูร  พระเวสสันดร 

 ทั้งนี้ลักษณะการแตงวรรณกรรมบทฝกอานทั้ง 9 เรื่อง จําแนกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก แบบมาตราเดียว คือ 
ใชมาตราตัวสะกดเดียวในการแตงตลอดทั้งเรื่อง ไดแก เรื่องสุบิน ก กา แบบทวีมาตรา คือ แตงโดยแจกมาตรา
ตัวสะกดทีละมาตราตามลําดับ ไดแก ประถม ก กา หัดอาน ทศมูลเสือโค กาพยพระไชยสุริยา พรรณพฤกษา        
สัตวาภิธาน และทศชาดก และแบบคละมาตรา คือ แตงโดยใชมาตราตัวสะกดตาง ๆ ปะปนระคนกันไปตลอด               
ทั้งเรื่อง ไดแก ประถม ก ข และศรีสวัสดิวัตร 

 สวนเนื้อหาของวรรณกรรมบทฝกอานนั้น จําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่มีเนื้อหาเปนคําสอน 
มี 3 เรื่อง ไดแก ประถม ก กา หัดอาน ศรีสวัสดิวัตร และประถม ก ข ประเภทที่มีเนื้อหาเปนนิทาน มี 4 เรื่อง คือ 
สุบิน ก กา กาพยพระไชยสุริยา ทศมูลเสือโค ทศชาดก และประเภทที่มีเนื้อหาเปนความรู ไดแก เรื่องพรรณพฤกษา 
และสัตวาภิธาน 

 อนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาวรรณกรรมบทฝกอานในฐานะแบบเรียนภาษาไทย โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการแรก เพื่อวิเคราะหความรูในเชิงแบบเรียนภาษาไทยที่มีใน
วรรณกรรมบทฝกอานประการที่สอง เพื่อประเมินวรรณกรรมบทฝกอานในฐานะที่เปนแบบเรียนภาษาไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดการวิเคราะหแบบเรียนและหนังสืออานประกอบบทเรียน โดยเฉพาะในเรื่อง
คุณสมบัติของแบบเรียนและหนังสือประกอบบทเรียนที่ดีซึ่งปรากฏในตําราการวิเคราะหหนังสือแบบเรียน (Textbook 
Analysis) ของศักดิ์ศรี ปาณะกุล ประพิมพพรรณ สุธรรมวงศ และนพคุณ คุณาชีวะ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มาเปนกรอบความคิดในการศึกษาวิเคราะหและประเมินวรรณกรรม    
บทฝกอานในฐานะที่เปนแบบเรียนภาษาไทยประเภทหนึ่ง 

 
ผลการวิจัย 
1. ความรูในเชิงแบบเรียนภาษาไทยที่มีในวรรณกรรมบทฝกอาน  

 แมวาวรรณกรรมบทฝกอานจะมีจุดประสงคเพื่อใหเด็กนักเรียนใชหัดอานไดแตกฉานขึ้น ไมไดเปนหนังสือ
แบบเรียนที่มุงเนนใหความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑทางภาษาไทยโดยตรง แตกระนั้นในวรรณกรรมบทฝกอานก็ยังมีความรู
ทางภาษาไทยบางประการรวมอยูดวย ดังตอไปนี้ 

1.1  ความรูดานอักขรวิธี  

 อักขรวิธี หมายถึง แบบแผนที่วาดวยตัวหนังสือ พรอมทั้งวิธีเขียน อาน และการใชตัวหนังสือใหถูกตองตาม
ความนิยม อาจจําแนกเปน 3 สวน คือ ลักษณะอักษร การประสมอักษร และวิธีใชอักษร (พระยาอุปกิตศิลปสาร 2538 
: 1) ทั้งนี้ความรูเรื่องอักขรวิธีที่ปรากฏในวรรณกรรมบทฝกอานมีอยู 2 สวน ไดแก ความรูเรื่องการผันวรรณยุกตซึ่งอยู
ในเรื่องลักษณะอักษรสวนหนึ่ง และความรูเรื่องตัวสะกดในมาตราตาง ๆ ซึ่งอยูในเรื่องการประสมอักษรอีกสวนหนึ่ง   

 1.1.1 ความรูเรื่องการผันวรรณยุกต 

 ความรูเรื่องการผันวรรณยุกตมีปรากฏอยูในวรรณกรรมบทฝกอานเรื่องทศมูลเสือโคซึ่งแทรกอยูในตอน
ที่พรรณนาธรรมชาติโดยไลเสียงวรรณยุกต ดังตัวอยางคําประพันธตอไปนี้ 
 
   ยูงทองทองทองไพรสัณฑ  กางเขนเผนผนั 
  ทะลวงลวงลวงดวงแมง 
               
 อนึ่งเมื่อพิจารณาคําประพันธในเรื่องทศมูลเสือโค เปรียบเทียบกับระเบียบการผันวรรณยุกตตาม
คําอธิบายของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) (2521 : 43 - 52) ในหนังสือมูลบทบรรพกิจ จะเห็นไดวาคํา
ที่ผูแตงเลือกสรรมาใชนั้นมีการไลเรียงระดับเสียงวรรณยุกต ซึ่งเปนตัวอยางในการสอนผันไดทั้งการผันอักษรสูง อักษร
กลาง และอักษรต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการผันอักษรต่ํานั้นพบเปนจํานวนมาก  

 ความรูเรื่องการผันวรรณยุกตที่ปรากฏในวรรณกรรมบทฝกอานนี้นับเปนอัจฉริยภาพของผูแตงที่
นอกจากจะสามารถสรรคําที่มีวรรณยุกตไลเรียงกันมารอยกรองไดอยางไพเราะ มีความหมายแลว ยังเปนประโยชนใน
การสอนผันใหแกนักเรียนที่เริ่มฝกหัดอานเขียนอีกดวย ทั้งเปนการแสดงใหเห็นความแตกตางของคําที่ประสมดวย
พยัญชนะและสระเดียวกันหากแตมีวรรณยุกตไมเหมือนกันซึ่งเปนลักษณะประการหนึ่งของภาษาไทยที่นักเรียนพึงรู 
เนื่องจากภาษาไทยเปนภาษาวรรณยุกต (tone language) หรือภาษาที่มีระดับเสียง หนวยเสียงวรรณยุกตเปน   
หนวยเสียงสําคัญที่จะจําแนกความหมายของคําไดเทียบเทากับหนวยเสียงพยัญชนะและหนวยเสียงสระ เมื่อระดับ
เสียงวรรณยุกตเปล่ียนไปความหมายของคําก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย (พุทธชาติ ธ.โปธิบาล 2541 : 42) 
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 1.1.2 ความรูเรื่องมาตราตัวสะกด 

 วรรณกรรมบทฝกอานที่แตงโดยมีขอบังคับเรื่องมาตราตัวสะกดทั้งแบบมาตราเดียว คือสุบิน ก กา และ
แบบทวีมาตรา อันไดแก ประถม ก กา หัดอาน กาพยพระไชยสุริยา ทศมูลเสือโค  พรรณพฤกษา สัตวาภิธาน และทศ
ชาดก ลวนมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูเรื่องมาตราตัวสะกดแกนักเรียนเปนหลัก ซึ่งวรรณกรรมบทฝกอานที่แตงแบบ
ทวีมาตรามีการจัดลําดับการแจกมาตราตัวสะกดตาง ๆ กันไป ดังนี้  

 ประถม ก กา หัดอาน แจกมาตราตัวสะกดตั้งแตแมก กา กน กบ กก กง กด กม และเกย 
 กาพยพระไชยสุริยา แจกมาตราตัวสะกดตั้งแตแมก กา กน กง กก กด กบ กม  และเกย 
 ทศมูลเสือโค  แจกมาตราตัวสะกดตั้งแตแมก กา กน กง กม กด กก กบ และเกย 
 พรรณพฤกษา แจกมาตราตัวสะกดตั้งแตแมก กา กน กง กก กด กบ กม  และเกย 
 สัตวาภิธาน แจกมาตราตัวสะกดตั้งแตแมก กา กน กง กก กด กบ กม  และเกย 

  ทศชาดก แจกมาตราตัวสะกดตามเรื่องชาดกทั้งสิบตั้งแต พระเตมีย แม ก กา พระจันทรกุมาร     
แมกน พระเนมีราช แมกง พระชนก แมกก พระมโหสถ แมกด พระภูริทัต แมกบ พระนารท แมกบ พระสุวรรณสาม  
แมกม พระวิธูร แมกม และพระเวสสันดร  แมเกย 

 อนึ่งวรรณกรรมบทฝกอานที่แตงแบบทวีมาตรานี้นับเปนประโยชนในการใหความรูเรื่องอักขรวิธีแก
นักเรียนเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะทําใหนักเรียนเขาใจและจดจําคําศัพทในมาตราตัวสะกดตาง ๆ วาสะกด
ดวยพยัญชนะใดไดบางอยางเปนระบบไมสับสนแลว ยังทําใหเห็นความแตกตางของคําที่สะกดตางมาตรากันได
ชัดเจนอีกดวย (วีรฉัตร  วรรณดี 2528 : 6) 

 สวนวรรณกรรมบทฝกอานที่แตงแบบคละมาตราตัวสะกดอีก 2 เรื่อง ไดแก ศรีสวัสดิวัตร และประถม ก 
ข นั้น ผูแตงนาจะมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนใชฝกอานในระดับสูง กลาวคือฝกอานคําที่มีตัวสะกดตางๆ หลากหลาย
ปะปนกันโดยไมมีการจําแนกมาตราตัวสะกดใหเห็นชัดเจน อันจะทําใหนักเรียนอานเขียนแตกฉานยิ่งขึ้น วรรณกรรม
บทฝกอานดังกลาวจึงไมไดมีวัตถุประสงคที่จะใหความรูเรื่องอักขรวิธีโดยเฉพาะหากจะเปนประโยชนในดานการสอน
อักขรวิธีอยูบางก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการจดจําและแยกแยะของนักเรียนแตละคนเปนสําคัญ 

 1.2 ความรูดานคําศัพท 

 ในวรรณกรรมบทฝกอานเรื่องตาง ๆ มีคําศัพทซึ่งผูแตงเลือกสรรนํามารอยกรองไวเปนจํานวนมาก คําศัพท
เหลานี้มีทั้งคํางายหรือคําที่ใชทั่วไปสวนหนึ่ง  และคํายากซึ่งเปนคําที่ตองแปลความหมายโดยมากเปนคํายืมจาก
ภาษาบาลี สันสกฤต และเขมรอีกสวนหนึ่ง มีตัวอยางดังนี้ 

 คําศัพทบาลี เชน เภสัช อุณณะหิส อักขระ สินธุ อารัญ มิคา หิรัญ อัมพา กุญชร สัตต ติณะ เขฬะ กัณฐา อุ
สภา อัสดร โปดก อัฏฐมี กัปปย เจตสิก มัจจุราช ปุจฉา ปุถุชน วิมุติ ฯลฯ 

 คําศัพทสันสกฤต เชน ศฤงฆาร กฤษณา มรคา อัสดง กูณฑ อรรณพ อัศวา ฤทธิรุทร มัศยา ศิรา นฤพาน ไอ
สวรรย สุบรรณ คฤหัสถ สัปปุรุษ ปรีดิ์ คเชนทร  ฯลฯ 

 คําศัพทเขมร เชน เนา ดําเนียร สดับ จําเรียง รัญจวน เขมา ผกา ขจร ระเมียร ระมาด เผลียง เฉนียน 
ประเดียง กํานัล ลออ ดํารัส เจริญ ดําริ ฯลฯ 
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 อยางไรก็ตามแมวาคําศัพทบางคําเปนคําศัพทยากที่เด็กอาจไมรูความหมาย แตก็สามารถเดาไดจาก
ขอความบริบท หรืออาจเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะเปนผูอธิบายให คําศัพทดังกลาวจึงไมเปนปญหาตอการอาน   
แตอยางใด เนื่องจากคําศัพทอื่น ๆ ที่แวดลอมอยูสวนมากเปนคํางาย จะมีศัพทยากแทรกอยูประปรายเทานั้น 
นักเรียนจึงยังสามารถอานเรื่องไดอยางเขาใจ ทั้งนี้คําศัพทในวรรณกรรมบทฝกอานจะเปนตัวอยางที่ดีสําหรับนักเรียน
ที่จะไดเรียนรูและจดจําเพื่อนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแตงคําประพันธซึ่งตองอาศัยความรูเรื่อง
คําศัพทเปนอยางมาก  

 1.3 ความรูดานฉันทลักษณ   

 ฉันทลักษณเปนความรูสําคัญซึ่งนักเรียนจําเปนตองเรียน และมีปรากฏอยูในแบบเรียนภาษาไทยสมัย
โบราณแทบทุกเลม เนื่องจากถือวาฉันทลักษณหรือการแตงคําประพันธเปนศาสตรและศิลปชั้นสูง เพราะเปนการ
ประมวลความรูทางภาษาที่มีอยูทั้งหมดมาใช ยิ่งไปกวานั้นผูจะเปนนักปราชญหรือบัณฑิตก็จําเปนตองมีความรูเรื่อง
อักษรศาสตรอยางแตกฉานถึงขั้นแตงคําประพันธตาง ๆ ได อีกทั้งความรูในการแตงคําประพันธยังจําเปนตอ
ความกาวหนาในการรับราชการในราชสํานักดวย   

 ทั้งนี้วรรณกรรมบทฝกอานถือเปนการใหความรูเรื่องฉันทลักษณแกนักเรียนไดเปนอยางดี เพราะนอกจาก
นักเรียนจะไดเห็นตัวอยางรูปแบบของฉันทลักษณนานาชนิดแลว นักเรียนยังจะไดรูจักลีลาในการประพันธ รวมทั้ง
ลักษณะของการเลือกสรรคํามาใชเพื่อใหคําประพันธมีความไพเราะอีกดวย ซึ่งในวรรณกรรมบทฝกอานนั้นใหความรู
เรื่องฉันทลักษณของคําประพันธรอยกรองไว 17 ชนิด ไดแก กาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค กาพยรัตน 
มาลา กาพยสุวรรณมาลา กาพยโฉลก กาพยขับไมเขาซอ กาพยเกริ่น โคลงสี่สุภาพ โคลงกระทู กลอนสุภาพ  กลบท
ยัติภังค กลบทนาคบริพันธ กลบทวัวพันหลัก กลบททองสลับแกว กลบทชางประสานงา และกลบทสลักเพ็ช 

2. การประเมินวรรณกรรมบทฝกอานในฐานะแบบเรียนภาษาไทย 

 2.1 ผูแตงเปนผูมีความรู  

คุณสมบัติของแบบเรียนที่ดีประการหนึ่ง คือ ผูแตงตองเปนผูมีชื่อเสียง และทรงคุณวุฒิ มีความนาเชื่อถือ
หรือเชี่ยวชาญเปนพิเศษในเรื่องที่แตง ซึ่งจะเปนหลักประกันไดวาเรื่องที่ผูนั้นแตงจะใหความรูแกผูอานไดเปนอยางดี 
(นพคุณ คุณาชีวะ 2521 : 192) เมื่อพิจารณาถึงผูแตงวรรณกรรมบทฝกอานจะเห็นไดวามีคุณสมบัติตรงกับลักษณะ
ขางตนเปนอยางมาก เนื่องจากผูแตงวรรณกรรมบทฝกอานลวนเปนกวีเอก และครูภาษาไทยคนสําคัญของยุค ซึ่งมี
ความรูความสามารถเปนเลิศทั้งส้ิน ไดแก สุนทรภู แตงเรื่องกาพยพระไชยสุริยา หมื่นพรหมสมพัตสร (มี) แตงเรื่อง
สุบิน ก กา ทศมูลเสือโค และ   ศรีสวัสดิวัตร พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) แตงเรื่องพรรณพฤกษาและ
สัตวาภิธาน และพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ) แตงเรื่องทศชาดก  

2.2 เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน  

แบบเรียนและหนังสืออานประกอบที่ดีตองมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน กลาวคือ 
แบบเรียนในระดับตนควรมีเนื้อหาเหมาะกับนักเรียนที่อยูในวัยเด็กและกอนวัยรุน เนื่องจากนักเรียนวัยนี้มีความสนใจ
ไมเหมือนกับผูใหญ ทั้งยังมีสมาธิในการจดจอตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งคอนขางสั้น ดังนั้นเนื้อหาของแบบเรียนจึงควรมี
ลักษณะที่สอดคลองกับความสนใจของนักเรียน โดยควรจะเปนนิทานสั้น ๆ หรือเรื่องจริง  ที่ใกลตัวนักเรียนมากที่สุด 
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(นพคุณ คุณาชีวะ 2521 : 191 - 192) เพราะการใชนิทานหรือเรื่องความรูใกลตัวที่ไมยาวเกินไปนักจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนใหตั้งใจเรียนได 

 เมื่อพิจารณาวรรณกรรมบทฝกอานตามหลักการขางตนจะเห็นวาสอดคลองกัน คือ เนื้อหาของวรรณกรรม
บทฝกอานมีทั้งที่เปนนิทานเรื่องส้ัน ๆ และเรื่องที่เปนความรูใกลตัว เรื่องที่ผูกเปนนิทานสั้น ๆ เชน กาพยพระไชยสุริยา 
สุบิน ก กา และทศมูลเสือโค ซึ่งการผูกเรื่องเปนนิทานนี้จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากติดตามอานตอไป 
เพราะการอานนิทานเปนเรื่องราวยอมสนุกกวาการอานเปนคํา ๆ (ประทีป วาทิกทินกร 2529 : 27) สวนเรื่องที่เปน
ความรูใกลตัว เชน พรรณพฤกษา และสัตวาภิธาน ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับพืชและสัตวที่อาจพบเห็นไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน อันจะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกคุนเคยและสนใจจะอานยิ่งขึ้น 

2.3 เนื้อหาใหทั้งความรูและคุณธรรม  

 แบบเรียนและหนังสืออานประกอบควรจะสั่งสอนคุณธรรมแกนักเรียนควบคูไปกับการใหความรูดวย ซึ่ง
คุณลักษณะดังกลาวปรากฏในบทวรรณกรรมบทฝกอานทุกเรื่อง กลาวคือ บทฝกอานนอกจากจะใหความรูทาง
ภาษาไทย อีกทั้งเปนแบบฝกหัดใหนักเรียนอานหนังสือไดอยางแตกฉานแลว ยังมีแงคิดคติสอนใจสอดแทรกอยูดวย  
โดยคําสอนในวรรณกรรมบทฝกอานนั้นมีทั้งคําสอนทางโลกและทางธรรม กลาวคือ คําสอนทางโลก ไดแก คําสอนใน
การปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตในสังคม สวนคําสอนทางธรรม ไดแก คําสอนตามพุทธศาสนาซึ่งมุงเนนจะใหผูปฏิบัติ
พบความสุขทางใจ และมุงสูพระนิพพานซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด 

2.4 เนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปยาก  

คุณลักษณะของหนังสือแบบเรียนอีกประการหนึ่ง คือ ตองมีการวางเคาโครงเรื่องเรียงลําดับความยากงายที่
จะทําใหเกิดความเขาใจและความคิดตอเนื่องเปนอยางดี (รัญจวน อินทรกําแหง 2515 : 47) ซึ่งในวรรณกรรมบท   
ฝกอานที่แตงโดยจําแนกมาตราตัวสะกดนั้นมีลักษณะตรงกับคุณสมบัติดังกลาวขางตน คือ ผูแตงจะเริ่มจากมาตรา
งาย ๆ เปนตนวา แม ก กา ซึ่งยังไมมีตัวสะกดกอน แลวจึงแตงในมาตราตัวสะกดอื่น ๆ ตามมา เปนการเริ่มปูพื้นฐาน
ใหแกผูอานจากงายไปยาก ซึ่งจะทําใหนักเรียนคอย ๆ รูเพิ่มขึ้นตามลําดับอยางเปนขั้นตอนไมสับสน 

2.5 วิธีการสอนสอดคลองกับธรรมชาติตามวัยของนักเรยีน  
เด็กนักเรียนเล็ก ๆ ยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะบังคับตนใหตั้งใจเรียนอยูไดตลอดเวลา จนอาจทําใหละเลย     

การเรียนไป ดังนั้นในการสอนบางครั้งจึงตองมีทั้งปลอบและขู คือตองมีทั้งการใหรางวัลและการทําโทษ (ประทีป 
วาทิกทินกร 2529 : 27) อันเปนการวางแนวทางใหนักเรียนไดปฏิบัติตาม ดวยเหตุนี้ในวรรณกรรมบทฝกอานจึง
ปรากฏขอความที่แตงไวเพื่อขูนักเรียนใหตั้งใจเรียนมิฉะนั้นจะโดนลงโทษ เชน ถูกตี ดังคําประพันธวา  
 
   ระวังตัวกลัวครูหนูเอย  ไมเรียวเจียวเหวย 
  กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว 
   หนัหวดปวดแสบแปลบเสียว  หยิกซ้ําช้ําเขียว 
  อยาเที่ยวเลนหลงจงจํา 
      (กาพยพระไชยสุริยา) 
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2.6 รูปแบบเหมาะกับวัยของนักเรียน  

วรรณกรรมบทฝกอานมีรูปแบบในการแตงเปนรอยกรองซึ่งมีลักษณะไมซับซอน คือ แตงดวยคําประพันธ
ประเภทกาพย อันประกอบดวย กาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค 28 เปนหลัก ซึ่งกาพยสามชนิด
นี้นับวาเหมาะสําหรับจะนํามาแตงใหเด็กอานเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติตาง ๆ หลายประการ ไดแก ประการ
แรก ฉันทลักษณของกาพยมีกฎขอบังคับไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับคําประพันธรอยกรองชนิดอื่น ๆ เปนตนวา โคลง 
กลอน และฉันท กลาวคือ มีเพียงบังคับเรื่องจํานวนคําและสัมผัสนอกเทานั้น ประการที่สอง ในกาพยวรรคหนึ่งมี
จํานวนคําตั้งแต 4 - 6 คํา ซึ่งถือวาไมมากเกินไปที่เด็กจะสามารถอาน เขาใจ และจดจําได ประการที่สาม กาพยเปน
คําประพันธรอยกรองที่มีคําคลองจองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งบท ทําใหเด็กสามารถอานไปไดอยางราบรื่น และ
ประการสุดทาย กาพยทั้งสามชนิดสามารถแบงวรรคในการอานได ทําใหอานอยางเปนจังหวะ เด็กจึงจดจําไดงายขึ้น 

2.7 รูปแบบเหมาะสมกับลักษณะการเรียนการสอน 

 ลักษณะการเรียนการสอนภาษาไทยสมัยโบราณ นักเรียนตองอานและทองหนังสือตามที่ครูกําหนดให ซึ่งใน
การอานและทองนั้นมักอานเปนทํานองตาง ๆ เพื่อจะไดจดจํางายขึ้น เปนตนวา อานทํานองเสนาะ ดังนั้นการที่
วรรณกรรมบทฝกอานมีรูปแบบเปนรอยกรองจึงเหมาะสมกับลักษณะการฝกอานดังกลาวขางตน ทั้งนี้วรรณกรรมบท
ฝกอานเปนหนังสือกลอนสวดประเภทหนึ่ง ทํานองที่ใชอานจึงเปนทํานองสวด ที่เรียกวา “สวดโอเอวิหารราย”           
ซึ่งในเนื้อหาของวรรณกรรมบทฝกอานบางเรื่อง ผูแตงก็ไดกลาวไวอยางชัดเจนวาบทฝกอานนั้นแตงขึ้นเพื่อใหนักเรียน      
ใชสวด เชน 
 

หวังจะใหมีความเพียร  พึงเลาพึงเรียน   
ไดสวดไดรองลํานํา 

         (สุบิน ก กา) 
 

อุสาหอยาเกียจคราน  จงสวดอานใหเขาใจ 
  หมั่นดูใหรูไว    จําใหไดจึงจะดี 
         (ประถม ก ข) 
 
สรุป 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาวรรณกรรมบทฝกอานนั้น นับเปนหนังสือที่มีคุณคามากในฐานะที่เปน
แบบเรียนภาษาไทย เพราะเมื่อวิเคราะหและประเมินแลวพบวามีทั้งความรูและคุณสมบัติอีกหลายประการที่เหมาะ
จะใชเปนแบบฝกหัดอานสําหรับนักเรียนในระดับตน เชน ประถมศึกษา ดังนั้นหากครูผูสอนหรือกระทรวงศึกษาธิการ
จะนําวรรณกรรมบทฝกอานไปใชสําหรับการเรียนการสอนภาษาไทยในปจจุบัน ก็จะนับเปนประโยชนและคุณูปการ
แกเด็กนักเรียนและวงวิชาการภาษาไทยเปนอยางยิ่ง 
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O3-14 
 
การเชื่อมโยงความในหองสนทนาไทย 
Cohesion in a Thai Chat Room 
 
ศิริพร ปญญาเมธีกุล1 
Siriporn Panyametheekul1 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเชื่อมโยงความในหองสนทนาไทย  โดยเก็บขอมูลจากเว็บไซต
พันธุทิพย  ผลจากการวิจัยพบวากลไกเชื่อมโยงความที่พบมากที่สุด  คือ  การใชสรรพนามไรรูป  การเรียกชื่อ  
ตามลําดับ  สวนการแทรกของขอความระหวางคูถอยคําในระหวางการสนทนานั้นไมมีความสัมพันธกับจํานวนชนิด
ของกลไกเชื่อมโยงความ  นอกจากนั้น  จากการศึกษายังพบวาถึงแมวาในหองสนทนาจะมีการแทรกของขอความ
ระหวางคูถอยคําอยูเสมอ  แตการสนทนาก็ยังเกิดความตอเนื่องของขอความ  เนื่องจากผูรวมสนทนามีการใชกลไก
เชื่อมโยงความ  ซึ่งกลไกที่สําคัญในหองสนทนา  คือ  การเรียกชื่อ  เนื่องจากการเรียกชื่อจะทําใหทราบวาขอความ
นั้นๆ สงถึงใคร  การเรียกชื่อจึงชวยลดความกํากวมในการเชื่อมโยงของขอความ 
คําสําคัญ : การเชื่อมโยงความ  การสื่อสารผานคอมพิวเตอร  การสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  หองสนทนา 

 
Abstract 

The aim of this research is to study cohesion in a Thai chat room.  The data were collected from 
the Thai chat room located at http://www.pantip.com.  The results show that the most frequently used 
cohesive elements are zero pronouns and address terms, in that order.  However, there is no relationship 
between the number of intervening messages and the use of cohesive elements.  Despite the fact that 
adjacency pairs in the chat room are disrupted by other messages, participants manage to understand 
one another.  They use cohesive elements to compensate for the fragmented nature of conversational 
exchanges.  Addressing someone by name can help pin down the intended respondent in an adjacency 
pair and avoid ambiguity in the structure of exchanges. 
Keywords : Cohesion, Computer-Mediated Communication (CMC), Synchronous mode, and Chat room 
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คํานํา 

ปจจุบันมีการสื่อสารประเภทหนึ่งที่กําลังเปนที่นิยม  คือ  การส่ือสารทางอินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนการสื่อสารที่
แตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากันในชีวิตประจําวัน  ผูสนทนาจะไมไดยินเสียงและเห็นหนาของอีกฝาย  แตเปน
การส่ือสารที่ผานทางคอมพิวเตอร  โดยพิมพขอความตางๆ ผานแปนพิมพ  การสนทนาที่เกิดขึ้นทางอินเทอรเน็ต
แบงเปน  การสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  (synchronous mode)  ซึ่งหมายถึง  การสนทนาที่ผูสงสารและผูรับ
สารสามารถสงขอความและรับขอความในเวลาเดียวกัน  และโตตอบกันไดโดยทันที  ขอความที่สงจะปรากฏอยูบน
หนาจอคอมพิวเตอรเพียงชั่วขณะ  และจะถูกแทนที่โดยขอความใหม  เชน  การสนทนาที่เกิดขึ้นในหองสนทนา  (chat 
room)  ใน  www.pantip.com www.sanook.com www.thaiicq.com www.hunsa.com www.thaionline.com 
www.sabye.com  เปนตน  และการสนทนาโดยผานโปรแกรมไออารซี  (Internet Relay Chat: IRC)  มัด  (Multi-
User Dimensions or Dungeons: MUDs)  เปนตน  นอกจากนั้น  ยังมี  การสนทนาที่ไมไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  
(asynchronous mode)  ซึ่งเปนการสนทนาที่ผูสงสารและผูรับสารไมจําเปนตองสงขอความและรับขอความในเวลา
เดียวกัน  ทั้งผูสงสารและรับสารไมตองอยูหนาจอคอมพิวเตอรพรอมกัน  ขอความที่สงจะถูกเก็บไวจนกวาผูรับจะเปด
อาน  เชน  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (electronic mail  หรือ  e-mail)  กลุมขาว  (newsgroup)  กระดานขาว  
(webboard)  เปนตน 

แฮริ่ง (Herring, 2001)  กลาววาภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ตที่เปนการสนทนาในเวลาเดียวกันจะเปนภาษาที่
ไมคอยถูกตอง  ไมคอยซับซอน  และไมคอยตอเนื่องเหมือนกับภาษาเขียน  เนื่องจากผูใชจะพิมพขอความสั้นๆ  เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการสนทนาโตตอบกัน  จึงทําใหเกิดการละประธาน  คําสรรพนาม  มีการใชคํายอ  เชน  
mtg  แทนคําวา  meeting  เปนตน  จะเห็นไดวาภาษาที่ใชในการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะเปนภาษาที่มี
ลักษณะตางจากภาษามาตรฐาน  ผูสนทนาจะเลือกใชคําที่ส้ัน  เพื่อสะดวกในการพิมพ  และสามารถโตตอบได
ทันทวงที  การพิมพสวนใหญจึงไมคอยมีการวางแผนมากนัก  นอกจากนั้น  การสนทนาในเวลาเดียวกันตางจากการ
สนทนาที่ไมไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  เพราะเปนการสนทนาที่ไมไดมีขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาในการพิมพ  ไมตอง
โตตอบโดยทันที  ผูสงมีเวลาในการสรางประโยค  แกไข  เรียบเรียง  ตรวจทานขอความกอนที่จะสงได  ตัวอยางเชน  
ในการเขียนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ถาเปนเรื่องสวนตัว  ลักษณะภาษาก็อาจจะมีการใชคํายอ  การละเครื่องหมาย
ตางๆ  และการละคําที่แสดงหนาที่ทางไวยากรณ  อยางไรก็ตาม  ถาเปนการเขียนที่เปนทางการ  โครงสรางทางภาษา
ก็ยังคงมีความซับซอน  มีลักษณะคลายกับการเขียนจดหมายที่เปนทางการโดยทั่วไป  เชน  มีการใชโครงสรางการ
กลายเปนนามวลี  (nominalizations)  มีการใชโครงสรางประโยคยอยรอง  (subordinate clauses)  ประโยคยอยเติม
เต็ม  (complement clauses)  และมีการใชกรรมวาจก  (passive voice)  เปนตน  ดังนั้น  อาจสรุปไดวาภาษาที่ใชใน
อินเทอรเน็ตเปนภาษาที่มีความหลากหลาย  มีการผสมผสานกันระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเดวิสและบรูเวอร  (Davis & Brewer, 1997)  ที่กลาววาการสื่อสารที่เกิดขึ้นในอินเทอรเน็ตเปน  การพูด
โดยการเขียน  ไมใชเปนเพียงการพูดหรือการเขียนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง 

จากลักษณะภาษาที่ใชในการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตที่ไดกลาวมา  ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการสนทนาที่
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในหองสนทนา  เนื่องจากการสนทนาดังกลาวมีผูใชกันอยางแพรหลายและเปนที่นิยมมากใน
ปจจุบัน  ทั้งยังเปนการสนทนาที่คลายกับการสนทนาในชีวิตประจําวันมาก  และการสนทนาที่เกิดขึ้นก็เปนการ
สนทนาที่ไมเปนทางการ  ภาษาที่ใชมีลักษณะของทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนผสมกันอยางเห็นไดชัด  กลาวคือ  ผู
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สนทนาสนทนาโดยใชการพิมพซึ่งเปรียบไดกับการเขียน  แตการเขียนนั้นเปนการเขียนที่ใชภาษาพูด  และที่นาสนใจ
อีกประการหนึ่ง  คือ  จุดมุงหมายในการสนทนาในหองสนทนา  เพื่อสรางมิตรภาพ  ผูสนทนาสวนใหญจะไมรูจักกัน
มากอน  แตการสนทนากลับมีความเปนกันเองมาก  การพูดคุยสวนใหญจึงเปนไปเพื่อความสนุกสนาน  และอีก
ประการหนึ่งที่นาสนใจ  คือ  ในภาษาไทยมีงานวิจัยที่ศึกษาการสนทนาในหองสนทนานอยมากเมื่อเทียบกับงานวิจัย
ในภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  จึงนาศึกษาลักษณะของภาษาไทยที่เกิดขึ้นในหองสนทนาไทย 

นอกจากที่กลาวมา  การศึกษาการสนทนาในหองสนทนายังจุดที่นาสนใจมากอีกประการหนึ่ง  คือ  การสง
ขอความของผูรวมสนทนา  เนื่องจากขอความของผูรวมสนทนาจะถูกสงตามคําส่ังที่ไดรับโดยระบบ  ซึ่งจะเรียงตาม
เวลาที่สง  ใครสงกอน  ขอความก็จะปรากฏกอนตามลําดับ  ขอความจะถูกเรียงตอกันมา  ขอความของคูถอยคําจึง
ถูกแยกโดยขอความของผูสนทนาคนอื่นที่มิไดพูดคุยดวย  กลาวคือ  คูถอยคํา2ถูกแทรก  (disrupted adjacency)  
เมื่อคูถอยคําถูกแทรก  จะทําใหเกิดความยากลําบากในการคนหาขอความที่โตตอบ  ผล  คือ  การปฏิสัมพันธของผู
สนทนาก็จะแตกเปนชิ้นสวน  (fragmented)  (Herring, 1999)  ทําใหเกิดความไมตอเนื่องกันของคูถอยคํา  (ดู
ตัวอยาง (1))  การที่จะทราบไดวาอีกฝายพูดกับอีกฝายหรือไม  จึงพิจารณาไดลําบาก 

(1) [1] หนูนา : "hi นกกระจอก" 
         [2] ryo : "I just logged off … บายบาย!" 

[3] DD : "สวยจัง ตลกจังเลย" 
[4] นกกระจอก : "หวัดดี หนูนา" 
[5] สวยจัง : "เราก็วาอยางนั้นเหมือนกัน DD" 
[6] หนูนา : "บายดีปาว นกกระจอก" 
[7] LUCKMAN : "หวัดดีทุกคน" 
[8] DD : "สวยจัง เปนผูหญิงหรือเปลาอะ!" 
[9] นกกระจอก : "สบายดี เราเคยรูจักกันมากอนเปลา หนูนา" 
จากตัวอยาง  (1)  จะเห็นไดวามีผูรวมสนทนาทั้งหมด  5  คน  ไดแก  หนูนา3  DD  นกกระจอก  สวยจัง  

LUCKMAN  สามารถแยกเปนการสนทนาของผูรวมสนทนาได  2  คู  ไดแก  คูแรก  คือ  หนูนา  และ  นกกระจอก  คูที่
สอง  คือ  DD  และ  สวยจัง  การสนทนาของทั้ง  2  คู  จะมีการแทรกของขอความอื่นเสมอจะเห็นไดจาก  หนูนา  
ถาม  นกกระจอก  ในบรรทัดที่ [1]  แตกวาจะไดคําตอบก็ถูกแทรก  โดยขอความของ  ryo  และ  DD  สวนในบรรทัดที่ 
[6]  ของ  หนูนา  ก็ยังถูกแทรก  โดย  LUCKMAN  ดังนั้น  จะเห็นไดวาการถูกแทรกของขอความจะเกิดขึ้นตลอดเวลา
ในการสนทนา  แตการสนทนาในหองสนทนาก็ยังไดรับความนิยมเปนอยางมาก  นี่แสดงใหเห็นวาผูสนทนามีความ
เขาใจในขอความ  แมจะมีอุปสรรคในการสื่อสาร  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาอะไรเปนกลไกที่ผูสนทนาใชใน
การสนทนา  โดยในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะพิจารณาการเชื่อมโยงความในการสนทนาในหองสนทนา  และจะพิจารณา
วาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําจะสงผลตอการใชกลไกเชื่อมโยงความหรือไม  นั่นคือ  ถาจํานวนขอความ

                                                           
2 คูถอยคํา  (adjacency pairs)  หมายถึง  ถอยคําหรือกลุมคําที่มีความสัมพันธและตอเนือ่งกันของผูพูด  2  คน  ซึ่งพูดโตตอบกนัในแตละผลัดในเวลาทีต่อเนือ่งกัน  
คูถอยคําประกอบดวย  ผลัดแรก  (first pair part)  และผลดัทีส่อง  (second pair part)  โดยผลดัแรกเปนถอยคาํของผูพูดที่เกดิขึน้กอนและผลัดที่สองจึงเกดิตามมา  
กลาวคือ  ผลดัแรกทําใหเกดิผลัดที่สอง  เชน  การถามและการตอบ  การทักทายและการทกัทายตอบ  เปนตน 
3 ชื่อของผูสนทนาจะเปนตัวอักษรเอยีง  เพื่อสะดวกในการสังเกตวาเปนชื่อของผูสนทนา 
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ที่แทรกมาก  ผูรวมสนทนาจะตองใชกลไกเชื่อมโยงความเปนจํานวนมากในการทําใหขอความมีความตอเนื่องหรือไม  
และในทางกลับกัน  หากจํานวนขอความที่แทรกนอย  ผูรวมสนทนาจะใชกลไกเชื่อมโยงความนอยลงหรือไม  ดังนั้น  
สมมติฐานที่ตั้ง  คือ  "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด"   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอมูลที่ ใชในงานวิจัยนี้   คือ   การสนทนาที่ เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทางอินเทอร เน็ต   ซึ่งไดจาก  
http://www.pantip.com  โดยผูวิจัยเก็บขอมูลการสนทนาจากหองสนทนาจะจา 3  (มีจํานวนผูรวมสนทนา  43  คน)  
และหองสนทนาจะจา 5  (มีจํานวนผูรวมสนทนา  52  คน)  รวมขอความทั้งส้ิน  1,859  ขอความ  การเก็บรวบรวม
ขอมูลทําโดยใชเวลาเปนตัวกําหนด  คือ  ตั้งแตเวลา  18.00 - 20.00 น.  เนื่องจากเปนเวลาหลังเลิกเรียนและหลังเลิก
งาน  ดังนั้น  ประชากรสวนใหญที่ไดจึงมีทั้งนักเรียน  นักศึกษา  และคนทํางาน  และเหตุผลสวนหนึ่งที่เก็บขอมูล
จนกระทั่งเวลา  20.00 น. เพราะคนทํางานสวนใหญมักจะเขามาในหองสนทนาหลังเลิกงานจนกระทั่งเวลา  20.00 น.  
เพื่อเปนการรอใหการติดขัดทางจราจรลดลงกอนกลับบาน 

 
ขั้นตอนการวิเคราะหการเชื่อมโยงความ 

ผูวิจัยจะพิจารณาวากลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนามีอะไรบาง  โดยใชเกณฑของฮาลิเดยและฮาซาน 
(Halliday & Hasan, 1976)  และเกณฑของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  เปนพื้นฐานในการ
วิเคราะห  เหตุผลที่ใชเกณฑทั้งสอง  เนื่องจากเกณฑการศึกษากลไกเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและฮาซานเปนเกณฑ
ที่งานวิจัยสวนใหญยึดเปนพื้นฐานในการวิเคราะห  อยางไรก็ตาม  การศึกษากลไกเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและฮา
ซานเปนการศึกษาในภาษาอังกฤษ  ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงใชเกณฑการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะประกอบการ
วิเคราะหดวย  เนื่องจากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความของวิภา ฌาณวังสะเปนการศึกษาในภาษาไทย  และเปน
การศึกษาที่ละเอียด  โดยบอกถึงความเหมือนและความตางระหวางกลไกเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงนําเกณฑของทั้งสองมาใชในการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนา  โดย
เกณฑที่ใชในการวิเคราะหในงานวิจัยนี้  ประกอบดวย  1) การอางถึง  2) การแทนที่  3) การละ  4) การใชคําเชื่อม  5) 
การเชื่อมโยงคํา  และ  6) ดัชนีปริจเฉท 

หลังจากการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนาแลว  ผูวิจัยจะนับจํานวนขอความที่แทรก
ระหวางคูถอยคําวามีจํานวนกี่ขอความ  โดยศึกษาจากแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนา  ซึ่งปรับปรุงจากแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธของแฮริ่ง (Herring, 1999)  (ดูแผนภูมิที่ 1)  จากนั้น  ผูวิจัยจะวิเคราะหวาจํานวนขอความที่แทรกระหวาง
คูถอยคํามีผลตอการเลือกใชกลไกเชื่อมโยงความของผูสนทนาอยางไรและมีความสัมพันธกันอยางไร 
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ผูรวมสนทนา :          1        2 
นกกระจอก 
สวยจัง 

[1] หนูนา 
[2] ryo 
[3] DD 
[4] นกกระจอก 
[5] สวยจัง 
[6] หนูนา 
[7] LUCKMAN 
[8] DD 
[9] นกกระจอก 

แผนภูมิที่ 14 การปฏิสัมพันธในหองสนทนาของเว็บไซตพันธุทิพย  (ดัดแปลงจากแฮริ่ง (Herring, 1999: Online)) 
 

การศึกษาโดยใชแผนภูมิปฏิสัมพันธของแฮริ่งพิจารณาโดยดูวาขอความของผูสนทนาโตตอบกลับไปหา
ขอความใด  ซึ่งพิจารณาจากกลไกเชื่อมโยงความ  แลวโยงเสนเชื่อมโยง  เพื่อใหเห็นความตอเนื่องของขอความ  เชน  
ในแผนภูมิที่ 1  พบคูสนทนา  2  คู  ไดแก  คูแรก  คือ  หนูนา  และ  นกกระจอก  คูที่สอง  คือ  DD  และ  สวยจัง  จาก
แผนภูมิพบการเชื่มโยงระหวางขอความ  คือ  ขอความที่ 4  ของ  นกกระจอก  โตตอบกลับไปที่ขอความที่ 1  ของ  หนู
นา  และขอความที่ 6  ของ  หนูนา  โตตอบกลับไปที่ขอความที่ 4  ของ  นกกระจอก  เปนตน 
 
ผลการวิเคราะหและการอภิปรายผล 

กลไกเช่ือมโยงความยอยที่พบมากที่สุด  3  อันดับแรก  ในหองสนทนา  คือ  1) การใชคําสรรพนามไรรูป  2) 
การเรียกชื่อ  และ  3) การซ้ํารูปเดิม  จากผลการวิเคราะหพบวาผูสนทนามีการใชกลไกการอางถึงมากที่สุดในทั้งสอง
หองสนทนา  เนื่องจากผลของการใชคําสรรพนามไรรูปและการเรียกชื่อเปนจํานวนมากของผูสนทนา  สวนกลไก
เชื่อมโยงความที่ผูสนทนาใชรองลงมา คือ  กลไกการเชื่อมโยงคํา  ซึ่งเปนผลมาจากการซ้ํารูปเดิมนั่นเอง  เมื่อผูวิจัยทํา
การเปรียบเทียบผลที่ไดจากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในการสนทนาในหองสนทนากับผลการวิจัยของวิภา ฌาณ
วังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  ที่ศึกษาการใชกลไกเชื่อมโยงความในชีวิตประจําวัน  พบวากลไกเชื่อมโยง
ความที่พบในหองสนทนาที่มีความแตกตางจากกลไกเชื่อมโยงความที่พบในการสนทนาในชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะ
การสนทนาที่เห็นหนากัน  คือ  การเรียกชื่อ  สวนกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนาที่มีการใชเหมือนกับการ
สนทนาในชีวิตประจําวัน  คือ  การใชสรรพนามไรรูป  และการซ้ํารูปเดิม  

จากการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  พบวาการใชสรรพนามไรรูปในการ
สนทนาในชีวิตประจําวันมีมากเชนเดียวกับการสนทนาในหองสนทนา  เนื่องจากในโครงสรางของภาษาไทย

                                                           
4 แผนภูมิที่ 1  ไดจากบทสนทนาในตวัอยาง (1) 
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เอื้ออํานวยใหไมตองปรากฏสรรพนามได  ผูสนทนาจึงมีการใชสรรพนามไรรูปบอยมากในการสนทนา  นอกจากนั้น  
จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้กับผลการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ  ยังใหผลที่สอดคลองกับการศึกษาการใชสรรพ
นามไรรูปในการสนทนาผานคอมพิวเตอรในงานวิจัยของเมอเรย (Murray, 1990 อางใน Herring, 2001)  ที่พบวาการ
สนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของผูสนทนาสวนใหญจะไมใชคําสรรพนาม  เนื่องจากการสื่อสารประเภทนี้มี
ขอจํากัดในเรื่องของเวลา  ผูสนทนาจะมีเวลาในการพิมพโตตอบไมมากนัก  ผูสนทนาจึงไมใชคําสรรพนาม  เพื่อความ
สะดวกและประหยัดเวลาในการพิมพ  และถึงแมวาผูสนทนาจะไมใชคําสรรพนาม  แตผูสนทนาก็สามารถเขาใจกันได  
เนื่องจากผูสนทนาใชการเรียกชื่อซ่ึงกันและกันแทน  ดังนั้น  การสนทนาในชีวิตประจําวันและในหองสนทนาจึงมักจะ
พบการใชคําสรรพนามไรรูปตลอดการสนทนา 

สวนผลที่ไดจากการสนทนาในหองสนทนาที่วาการเรียกชื่อเปนส่ิงสําคัญนั้น  สอดคลองกับการศึกษาของ
เวอรี่ (Werry, 1996)  ที่กลาววาการเรียกชื่อเปนกลไกที่สําคัญที่ชวยขจัดความกํากวมและความไมตอเนื่องของผลัด
ในการสนทนา  เนื่องจากการเรียกชื่อจะทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางผูสงสารและผูรับสาร  การเรียกชื่อเปนส่ิง
ทดแทนขอบกพรองในการสื่อสารที่ผูสงสารและผูรับสารไมสามารถเห็นหนากันได  การเรียกชื่อจะทําใหทั้งผูสงสาร
และผูรับสารทราบไดวาขอความนั้นสงถึงใครหรือโตตอบกลับไปหาผูใดในหองสนทนา  ทั้งยังชวยในการสังเกตการ
สนทนาบนหนาจอคอมพิวเตอรที่มีขอความอื่นแทรกอยูตลอดเวลา  เมื่อพบชื่อของเราบนหนาจอก็ชวยใหทราบวา
ขอความนั้นสงถึงตัวเรา  การเรียกชื่อจึงจะกอใหเกิดความตอเนื่องของขอความในการสนทนาในหองสนทนา 

สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกเชื่อมโยงความ  เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไววา  "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด"  ผูวิจัย
ทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับกลไกเชื่อมโยงความ  โดยใช
โปรแกรม  GLMStat  ในการวิเคราะหสถิติแบบ  Log-linear  ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน  3  แบบ  ไดแก   

แบบแรก  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความ  ซึ่งจะพิจารณาโดยรวม  กลาวคือ  พิจารณาวาในแตละขอความมีการใชกลไกเชื่อมโยงความกี่ชนิด  
เพื่อตรวจสอบวา  "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด"  เปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม  
 
ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรก  (messages in between  หรือ  msg. in bet.)  กับจํานวน 
              ชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหองจะจา 3 

a. Effect5 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  2.118 1 2.118 0.1456 
 
 

                                                           
5 ตาราง Effect  แสดงใหทราบวาการวิเคราะหหาความสัมพันธของทั้งสองตัวแปรที่กําหนดสามารถวิเคราะหหาความสัมพันธของทั้งสองไดหรือไม  โดยพิจารณา
เฉพาะคาที่ไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  กลาวคือ  ถาคานอยกวา  0.05  แสดงวาสามารถหาความสัมพันธได  เชน  สามารถหาความสัมพันธระหวางจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความได  ในทางกลับกัน  ถาคามากกวา 0.05  แสดงวาไมสามารถหาความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวได 
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b. Estimate6 
 Estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 

Constant 0.7535 4.310e-2 17.48 <0.0001 
Msg. in bet. 6.641e-3 4.464e-3 1.488 0.1369 
 

จากตารางที่ 1 a. Effect  พบวาคาที่ไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มีคาเทากับ  0.1456  ซึ่งมากกวา  
0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาจํานวนขอความที่แทรกและจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความใน
หองจะจา 3  ไมสามารถหาความสัมพันธได  ซึ่งสอดคลองกับคาที่ไดในตารางที่ 1 b. Estimate  กลาวคือ  คาที่ไดใน
คอลัมน  Prob>IzI  เทากับ  0.1369  ซึ่งมากกวา  0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้น  ไมสามารถตีความไดวาถา
จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตารางที่ 2  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหองจะจา 5 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  9.737 1 9.737 0.0018 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant 0.7697 4.050e-2 19.01 <0.0001 
Msg. in bet. 1.871e-2 5.613e-3 3.334 0.0009 
 

จากตารางที่ 2 a. Effect  พบวาคาที่ไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มีคาเทากับ  0.0018  ซึ่งนอยกวา  
0.05  จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาจํานวนขอความที่แทรกและจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหอง
จะจา 5  มีความสัมพันธตอกัน  ซึ่งสอดคลองกับคาที่ไดในตารางที่ 2 b. Estimate  กลาวคือ  คาที่ไดในคอลัมน  
Prob>IzI  เทากับ  0.0009  ซึ่งนอยกวา  0.05  จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคาที่ไดของจํานวนขอความที่แทรกใน  
estimate  ติดคาบวก  จึงสามารถตีความไดวาถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยง
ความก็จะมีมากชนดิ  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผลการวิเคราะหแบบแรกในสองหองสนทนา  ไมสามารถสรุปไดตามสมมติฐานที่ตั้งไว  เนื่องมาจากมีเพียง
หองจะจา 5  เพียงหองสนทนาเดียวเทานั้นที่ผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  คือ  ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก  
กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด  สวนหองจะจา 3  จํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยง

                                                           
6 หลังจากพิจารณาคาที่ไดจากตาราง Effect  จากนั้น  จะเปนการวิเคราะหคาในตาราง Estimate  ซึ่งแสดงความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองตัวแปรวาจะมี
ความสัมพันธไปในทิศทางใด  โดยมีวิธีการตีความคาที่ได  ดังนี้  อันดับแรกจะตองพิจารณาคาที่ไดในคอลัมน  Prob > IzI  วามีนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวา  0.05  
หรือไม  หลังจากนั้น  ใหพิจารณาที่  estimate  ในชองของจํานวนขอความที่แทรก  (Msg. in bet.)  โดยพิจารณาวาถาตัวเลขในจํานวนขอความที่แทรกมีคาบวกจะ
หมายถึงความสัมพันธมีทิศทางไปทางเดียวกัน  เชน  ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก  จะมีการใชกลไกการอางถึงมากตามไปดวย  แตถาตัวเลขมีคาเปนลบ  
ความสัมพันธจะมีทิศทางกลับกัน  เชน  ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก  จะมีการใชกลไกการอางถึงนอย  สวนคาที่ไดในชอง  se (est.)  z ratio  และ  Constant  
ไมไดใชในการตีความ 
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ความไมสามารถหาความสัมพันธได  จากผลการวิเคราะหแบบแรก  ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหแบบที่สอง  โดย
พิจารณาวาจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดกับจํานวนขอความที่แทรกจะมีผลที่สอดคลองกับการ
วิเคราะหแบบแรกหรือไม  เพื่อเปนการยืนยันผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบแรก 

แบบที่สอง  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนของกลไก
เชื่อมโยงความรวมทุกชนิด7  โดยดูความสัมพันธของทุกกลไกรวมกันในทั้งสองหองสนทนา 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดในหองจะจา 3 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance Df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  1.832 1 1.832 0.1759 
 
b. Estimate 

 Estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant 0.9243 3.979e-2 23.23 <0.0001 
Msg. in bet. 5.725e-3 4.151e-3 1.379 0.1678 
 

จากตารางที่ 3 a. Effect  พบวาคาที่ไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มีคาเทากับ  0.1759  ซึ่งมากกวา  
0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาจํานวนขอความที่แทรกและจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุก
ชนิดในหองจะจา 3  ไมสามารถหาความสัมพันธได  ซึ่งสอดคลองกับคาที่ไดในตารางที่ 3 b. Estimate  กลาวคือ  
คาที่ไดในคอลัมน  Prob>IzI  เทากับ  0.1678  ซึ่งมากกวา  0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สามารถตีความไดวาถา
จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดก็ไมไดมีการใชมากตาม
ไปดวย 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดในหองจะจา 5 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  17.76 1 17.76 <0.0001 
 
 
 
 

                                                           
7 จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดตางจากจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  คือ  จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดเปนการนับความถี่ทุก
ความถี่ของการใชกลไกเชื่อมโยงความ  แตจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความเปนการนับ  Token  ตัวอยางเชน  ในขอความที่ 31 ในหองจะจา 3  มีการใชการ
เรียกชื่อ  1  คร้ัง  และคําสรรพนามไรรูป  2  คร้ัง  ดังนั้น  จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดจะเทากับ  3  คร้ัง  สวนจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความจะ
เทากับ  2  ชนิด 
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b. Estimate 
 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 

Constant 0.8902 3.731e-2 23.86 <0.0001 
Msg. in bet. 2.281e-2 4.978e-3 4.583 <0.0001 

 
จากตารางที่ 4 a. Effect  พบวาคาที่ไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มีคาเทากับ  <0.0001  ซึ่งนอยกวา  

0.05  จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาจํานวนขอความที่แทรกและจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิด
ในหองจะจา 5  มีความสัมพันธตอกัน  ซึ่งสอดคลองกับคาที่ไดในตารางที่ 4 b. Estimate  กลาวคือ  คาที่ไดใน
คอลัมน  Prob>IzI  เทากับ  <0.0001  ซึ่งนอยกวา  0.05  จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  สามารถตีความไดวาถาจํานวน
ขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดก็จะมีการใชมากตามไปดวย 

ผลที่ไดสอดคลองกับการวิเคราะหแบบแรก  คือ  มีเพียงหองจะจา 5  เทานั้นที่ผลที่ไดมีความสัมพันธกัน  
ดังนั้น  จึงไมสามารถสรุปไดวา  "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความ
รวมทุกชนิดก็จะมีมากตามไปดวย"  จากผลที่ไดทั้งการวิเคราะหแบบแรกและแบบที่สองทําใหทราบวาทั้งสองหอง
สนทนามีผลที่ไมสอดคลองกัน  ดังนั้น  จึงไมสามารถสรุปไดวาจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความมีความสัมพันธกัน  เชนเดียวกับที่ไมสามารถสรุปไดวาจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไก
เชื่อมโยงความรวมทุกชนิดมีความสัมพันธกัน  อยางไรก็ตาม  ผูวจิัยยังคงทําการวิเคราะหแบบที่สาม  เพื่อพิจารณาวา
ภายในกลไกเชื่อมโยงความแตละชนิดจะมีกลไกเชื่อมโยงความใดที่มีความสัมพันธกับจํานวนขอความที่แทรกบาง 

แบบที่สาม  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนของกลไก
เชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด  เพื่อแสดงรายละเอียดของความสัมพันธทีละกลไกในทั้งสองหองสนทนา 

จากการศึกษาพบวาหองจะจา 3  จํานวนขอความที่แทรกกับกลไกเชื่อมโยงความทั้งหกกลไกไมสามารถหา
ความสัมพันธได  เนื่องจากคาที่ไดจากการวิเคราะหไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตผลที่ไดในหองจะจา 5  พบวาจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดที่มีความสัมพันธกัน  เปนผลมาจากความสัมพันธ
ระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการอางถึง  และกลไกการเชื่อมโยงคํา  กลาวคือ  ถาจํานวนขอความที่แทรก
มาก  กลไกการอางถึงและกลไกการเชื่อมโยงคําก็จะมากดวย  เนื่องจากมีเพียงกลไกการอางถึงและกลไกเชื่อมโยงคํา
เทานั้นที่ตาราง a. Effect  และตาราง b. Estimate  คาที่ไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  และคาที่ไดในคอลัมน  
Prob>IzI  นอยกวา  0.05   จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  (ดูตารางที่ 5  และ  6) 
 
ตารางที่ 5  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการอางถึงในหองจะจา 5 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  7.078 1 7.078 0.0078 
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b. Estimate 
 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 

Constant 0.2391 5.231e-2 4.572 <0.0001 
Msg. in bet. 2.044e-2 7.138e-3 2.864 0.0042 
 
ตารางที่ 6  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการเชื่อมโยงคําในหองจะจา 5 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  8.128 1 8.128 0.0044 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -0.7929 8.218e-2 -9.649 <0.0001 
Msg. in bet. 3.224e-2 9.940e-3 3.243 0.0012 
 
สรุป 

จากผลการวิเคราะหที่ตรงขามกันของทั้งสองหองสนทนาทําใหไมสามารถสรุปไดวาจํานวนขอความที่แทรก
มีผลตอการใชจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความของผูรวมสนทนา  ความสัมพันธที่พบในหองจะจา 5  อาจเปน
เพียงเหตุบังเอิญ  จําเปนตองมีการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  แตในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยขอสรุปในเบื้องตนวาไมมี
ความสัมพันธกันระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  
"ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมากชนิด"  ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ัง
ไว  เพราะจากขอมูลพบผูสนทนาใชกลไกไมมากชนิดในคูถอยคําที่อยูหางกันมาก  (ดูตัวอยาง (2))  และพบขอมูลใน
ลักษณะที่เกิดขึ้นตรงขามกันดวย  (ดูตัวอยาง (3))  ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้ 

(2) ตัวอยางจํานวนขอความที่แทรกมาก  จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความนอย 

797. หงส [52] : "บานหงสก็อยูแถว ๆ สาย 2 นะ"  
798. 555.. [154] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
… 
816. เจท O-> [91] : " ☺"  
817. ling [60] : "อยูใกลบานหนูเลย" 

จากตัวอยาง (2)  ในขอความที่ 797  หงส  พูดกับ  ling  วาบานของตนเองอยูแถวพุทธมณฑลสาย 2  กวา  
ling  จะโตตอบกลับมีขอความที่แทรกถึง  19  ขอความ  และ  ling  ใชกลไกเชื่อมโยงความเพียง  2  ชนิด  เทานั้น  คือ  
การละหนวยนาม  (บานของหงส)  และการซ้ํารูปเดิม  (อยู) 
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(3) ตัวอยางจํานวนขอความที่แทรกนอย  จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมาก 

382. ลินดา +O [99] : "อาวเมลลตัวเองก็ลืม"  
383. tammy +O [189] : "ใครวางบางคะ"  
384. แบมแบม [247] : "ซําบายดีปาววววววววว"  
385. บักจอย O-> [136] : "ถาจําไมผิดก็ tum23@mweb.com"  

จากตัวอยาง (3)  จะเห็นไดวาจํานวนขอความที่แทรกระหวางการสนทนาของ  ลินดา  ในขอความที่ 382  
กับ  บักจอย  ในขอความที่ 385  มีจํานวนขอความที่แทรกเพียง  2  ขอความ  แตในขอความที่ 385  บักจอย  ใชกลไก
เชื่อมโยงความถึง  4  ชนิด  ไดแก  การใชสรรพนามไรรูป  (ผม)  การใชคําปรากฏรวมกัน  (ลืม…จํา)  การละหนวย
นาม  (ละคําวา "เมล"  ซึ่งหมายถึง  "อีเมลหรือที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส"  นั่นเอง)  และการใชคําเชื่อมขัดแยงกัน  
(ถา…ก็) 

สาเหตุที่ทําใหเกิดตัวอยาง (2)  และตัวอยาง (3)  อาจจะเนื่องมาจากการเลือกใชจํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความของผูสนทนามีความแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับผูสนทนาแตละคน  ไมไดเกี่ยวของวาถาจํานวนขอความที่
แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  ผูสนทนาจําเปนตองเลือกใชจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมาก  เพื่อเปนการ
เชื่อมโยงระยะหางที่เกิดขึ้นในคูถอยคําใหมีความตอเนื่องกัน  และนอกจากนั้น  จํานวนขอความที่แทรกระหวางคู
ถอยคําก็ไมไดเกิดการแทรกในปริมาณที่สมํ่าเสมอ  กลาวคือ  บางชวงเวลาถามีผูรวมสนทนานอย  จํานวนขอความที่
แทรกระหวางคูถอยคําก็อาจจะนอย  ในทางกลับกัน  ถาในชวงเวลาการสนทนานั้นมีผูรวมสนทนามาก  จํานวน
ขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําก็มีโอกาสมากตามไปดวย  ดังนั้น  จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความที่ผูรวม
สนทนาเลือกใชจึงมิไดมากหรือนอยตามระยะหางของจํานวนขอความที่แทรก  แตขึ้นอยูกับลักษณะการเลือกใชกลไก
ของแตละบุคคล 

จากความไมสัมพันธกันระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  หาก
พิจารณาในแงของความตอเนื่องของการปฏิสัมพันธอาจสรุปไดวาระยะหางของคูถอยคํา  ซ่ึงเกิดจากขอความที่แทรก
จากผูสนทนาอื่นไมไดเปนอุปสรรคในการสนทนา  เนื่องจากในตอนแรกของการทําวิจัยผูวิจัยมีความเห็นวาผูสนทนา
จะทดแทนการแทรกของคูถอยคํา  ซึ่งเปนเหตุทําใหไมเกิดความตอเนื่องของขอความของคูสนทนาแตละคู  โดยการใช
จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในการเชื่อมโยงใหมากขึ้น  จึงตั้งสมมติฐานวา  "ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก  
กลไกเชื่อมโยงความก็จะมากชนิด"  แตจากการวิเคราะห  ผลที่ได  มิไดแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่
แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  กลาวคือ  การเลือกใชจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมิไดขึ้นอยู
กับจํานวนขอความที่แทรก  ดังนั้น  ในการสรางความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนาในหองสนทนา  จํานวน
ขอความที่แทรกจึงมิไดเปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงขอความของคูสนทนา  แตเปนอุปสรรคในการมองขอความที่
ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร  เพราะทําใหคูถอยคําของคูสนทนาอยูหางกัน  อยางไรก็ตาม  ความตอเนื่องของ
ปฏิสัมพันธยังสามารถพิจารณาจากปจจัยอื่น  อยางเชน  การมอบผลัด  และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา 
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บทคัดยอ 

 กลวิธีการใชถอยคําส่ืออารมณขันในบทสนทนาภาพยนตรไทยแนวตลก: กรณีศึกษาเรื่อง หลวงพี่เทง มุง
ศึกษาเนื้อหาของเรื่องตลก ลักษณะการใชภาษาสื่ออารมณขัน และความเกี่ยวของกันระหวางเนื้อหาของเรื่องตลกกับ
การใชภาษาในการสื่ออารมณขัน โดยศึกษาเฉพาะถอยคําที่ส่ืออารมณขันจํานวน 118 บทสนทนา วิเคราะหเนื้อหา
ของเรื่องตลกดวยแนวคิด ตรรกะของเรื่องตลก ของ อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2536) และวิเคราะหลักษณะการใชภาษาสื่อ
อารมณขันดวยแนวคิด หลักการรวมมือในการสนทนา ของ พอล เอช ไกรซ (Paul H. Grice, 1975) ผลการวิจัยพบวา ใน
ดานเนื้อหามีการใชตรรกะของเรื่องตลกครบทุกตรรกะ ในดานการใชภาษาสื่ออารมณขัน เกือบทุกถอยคําที่ส่ือ
อารมณขันละเมิดหลักการสนทนาทุกประเภทและเนื้อหาของเรื่องตลกกับการใชภาษาในการสื่ออารมณขันมีความ
เกี่ยวของโดยเอื้อซึ่งกันและกันในการกอใหเกิดความขบขัน  
คําสําคัญ : อารมณขัน, ถอยคํา, ภาพยนตรไทยแนวขบขัน 

Abstract 

 The strategies of utterance in humor communication in dialog of Thai comedy film: A case study 
of Luang-pee-thang which will studies the content of humor, language usage and character’s relationship 
of content of humor and language usage. This research studies one hundred eighteen utterances in 
humor communication dialog and analyzes these information by using the logic of humor communication 
theory (Ubonrat Siriyuwasak, 2536) and the conversational maxims (Paul H. Grice, 1975). In the 
conclusion, this research found that the utterances in humor communication dialogs contents are used in 
every logics of humor.  On the other hand, almost of utterances in humor communication dialogs 
language usage are not used every conversational maxims. However, the content of humor and language 
usage are support each other to have more humor. 
Keywords : humor, utterance, Thai comedy film 
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คํานํา 

 ภาพยนตรไทยแนวตลกเปนแนวภาพยนตรที่นําเสนออารมณขัน ซึ่งไดรับความนิยมจากผูชมจํานวนมาก ใน
บรรดาภาพยนตรตลก ภาพยนตรเรื่อง หลวงพี่เทง เปนภาพยนตรที่มีรายไดสูงสุดคือมีรายไดถึง 141.71 ลานบาท ส่ิง
ที่นํา เสนออารมณขันไดเปนอยางดีนอกจากอวัจนภาษา เชน ทาทาง ปริภาษา เทศภาษา การแตงกาย แลว วัจ
นภาษาอันไดแก ถอยคํา ก็นับวาเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความขบขันดวยเชนกัน  

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคดังนี้ 1. เพื่อศึกษาลักษณะกลวิธีการสื่ออารมณขันดวยถอยคําในบทสนทนา  2. 
เพื่อศึกษาเนื้อหาของเรื่องตลก 3. เพื่อศึกษาลักษณะการใชภาษาสื่ออารมณขัน 4. เพื่อศึกษาลักษณะความเกี่ยวของ
กันระหวางเนื้อหาของเรื่องตลกกับการใชภาษาในการสื่ออารมณขัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มุงศึกษาวัจนภาษาอันไดแก ถอยคํา ที่สรางอารมณขัน จึงไมวิเคราะหอวัจนภาษา ทั้งนี้คําวา 
ถอยคํา หมายถึง คําที่ใชเรียกประโยคเต็มรูปและประโยคลดรูปที่สามารถสื่อความหมายได โดยเก็บขอมูลจาก
ประชากรจํานวน 50 คน ซึ่งไดแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 อายุประมาณ 21 ป เปนเพศชายจํานวน 9 คน และเพศหญิง
จํานวน 41 คน โดยกลุมนักศึกษาดังกลาวฟงเฉพาะเสียงบทสนทนาไมชมภาพ แลวคัดเลือกถอยคําขบขันโดย
พิจารณาจากเสียงหัวเราะ, รอยยิ้ม และจากการสอบถามดวยวาจาและเอกสาร แลวนําขอมูลที่ไดมาประมาณการ
หากถอยคําใดมีประชากรขบขันไมถึง 2 ใน 3 ก็จะไมจัดถอยคําดังกลาวเปนถอยคําขบขัน จากขอมูลพบวามีถอยคํา
ขบขันทั้งหมด 118 บทสนทนา  

 ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาของเรื่องตลกดวยแนวคิดทางนิเทศศาสตร ตรรกะของเรื่องตลก ของ อุบลรัตน ศิริยุว
ศักดิ์ (2536) ซึ่งไดเสนอแนวคิดไวดังนี้ การเลนตลกกับภาษา คือภาษาจะมีไวยากรณและรูปประโยคกํากับใหเปน
แบบแผนเดียวกัน เมื่อไรที่พูดผิดไปจากแบบแผน ส่ิงที่พูดจะกลายเปนเรื่องนาขัน อีกทั้งความขบขันยังเกิดจากการ
เลนคํา สํานวนโวหาร เปนตน, การเลนตลกกบัสามัญสํานึก คือแตละสังคมจะมีกฎเกณฑวาเรื่องใดสามารถพูดคุยกัน
ไดเปดเผย เรื่องใดเปนเรื่องตองหามหรือเปนเรื่องไมจริง กฎเกณฑเหลานี้เปนเรื่องที่รูกันทั่วไปจนกลายเปนสามัญ
สํานึกของคนในสังคม  ยกเวนคนบาและเด็ก ที่อยูเหนือกฎดังกลาว, การเลนตลกกับอารมณความรูสึก คือมนุษย
เรียนรูวิธีการแสดงอารมณความรูสึกจากวัฒนธรรมแบบแผนของสังคมที่กําหนดไววาควรจะมีการแสดงออกอยางไร
ซึ่งเปนส่ิงที่ละเอียดออน บางครั้งแทนที่จะตลกกลับกลาย เปนการตอกย้ําความเจ็บปวด เชน เรื่องความตาย ความ
เจ็บปวย และเรื่องเพศ, การเลนตลกกับเรื่องในชีวิตประจําวัน คือการหยิบยกเรื่องรอบตัวมาลอเลียน เชน เรื่อง
ครอบครัว มิตรสหาย หรือศิลปวัฒนธรรม และการเลนตลกกับกลไกของชีวิต คือพฤติกรรมทางสังคมมีการปฎิบัติที่
เปนแบบแผนแนนอน คนในสังคมตกลงรับรูที่จะปฏิบัติตามหนาที่และบทบาทตน หากพฤติกรรมบทบาทหนาที่ที่จะ 
ตองดําเนินไปนั้นสะดุดหรือหันเหไปจากทิศทางที่เปนแบบแผนก็จะกอใหเกิดความขบขันได เพราะผิดไปจากที่คาดไว  

 นอกจากนี้ไดวิแคราะหลักษณะการใชภาษาดวยแนวคิดทางภาษาศาสตร แขนงวัจนปฏิบัติศาสตร ของพอล 
เอช ไกรซ (1975) เรื่อง หลักการรวมมือในการสนทนา โดยกฎการสนทนาที่ทําใหการสนทนาประสบความสําเร็จ
ตามที่ผูสนทนาตองการประกอบดวยหลักการสนทนา (Conversational maxims) ไดแก หลักปริมาณ คือใหขอมูล
ตามความจําเปน, หลักคุณภาพ คือพูดเฉพาะสิ่งที่เชื่อวาเปนจริง, หลักความสัมพันธ คือพูดเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของ และ
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หลักวิธีพูด คือ  พูดใหชัดเจน บอยครั้งที่ผูพูดละเมิดหลักการสนทนา ซึ่งเปนไปไดวาผูพูดตองการกระตุนใหผูฟงคนหา
ความหมายที่ลึกลงไปเรียกวา ความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนา  
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องกลวิธีการใชถอยคําส่ืออารมณขันในบทสนทนาภาพยนตรไทยแนวตลก: กรณีศึกษาเรื่อง 
หลวงพี่เทง มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ดานเนื้อหาของเรื่องตลก วิเคราะหโดยใชแนวคิดตรรกะของเรื่องตลก ลักษณะเนื้อหาของเรื่องตลก
เรียงลําดับการปรากฏของขอมูลจากมากไปนอย ดังนี้ 

 1.1 การเลนตลกกับภาษา เปนเนื้อหาของเรื่องตลกเกี่ยวกับภาษาโดยใชภาษาที่พูดผิดไปจากแบบแผน เชน 

 (เหตุการณ : ที่อาศรม นางสมซึ่งเปนชาวบานถามเจาพอที่มาประทับรางทรงเกี่ยวกับการใชกลวย   
 สะเดาะเคราะหสําหรับคนที่ชื่อมีอักษร  ส) 
 นางสม  ตองใชกลวยกี่หวีเพคะ 
 คนทรง  หวีเดียว 
 นางสม  หมอมฉันวา  หลายหวี  ไมดีกวาเหรอเพคะ 

 จากตัวอยาง เปนการใชภาษาผิดระดับ คําวา “เพคะ, หมอมฉัน” เปนคําราชาศัพทที่ไมใชกับสามัญชน 
แสดงใหเห็นวานางสมเคารพยกยองเจาพอมาก จึงเลือกใชคําราชาศัพทกับเจาพอ เปนการเลนตลกกับภาษาโดยใช
ภาษาพูดผิดไปจากแบบแผน ซึ่งกอใหเกิดความขบขัน  

 1.2 การเลนตลกกับอารมณความรูสึก เปนเนื้อหาของเรื่องตลกเกี่ยวกับอารมณความรูสึก สังคมไทยได
กําหนดการแสดงออกเรื่องความเจ็บปวย ความตาย หรือเพศไว โดยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง เพราะเปนเรื่องละเอียดออน 
เชน 
 (เหตุการณ :  ที่บานนายเลี้ยงตอนเชา นายเลี้ยงซึ่งศีรษะลานเปนมันเมากลับบาน เมียจึงดา) 
 เมียนายเลี้ยง แหม  ตาเล้ียง  แกนี่เมาหมดสภาพเลยนะเนี่ย ถาไมมีหูนี่ ปลาไหลชัดๆ 

 จากตัวอยาง มีการเลนตลกกับอารมณความรูสึกในเรื่องของความเจ็บปวย เพราะนายเลี้ยงมีลักษณะศีรษะ
คอนขางลานเปนมัน เมียนายเลี้ยงจึงนําลักษณะของความเจ็บปวยที่ปรากฏนี้มาดา จึงกอใหเกิดความขบขัน 

 1.3 การเลนตลกกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เปนเนื้อหาของเรื่องตลกเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวันโดยการ
หยิบเรื่องรอบตัวอันไดแก สภาพสังคมมาลอเลียนเปนการเสียดสีปญหาสังคม เชน 

 (เหตุการณ : ที่อาศรม บริเวณลานบาน นายเพี้ยนซึ่งสติไมสมประกอบ นั่งเทเครื่องดื่มบํารุงกําลังใสขัน  
 แลวดื่ม) 
 นายเพี้ยน ไมมีลิมิดชีวิตเกินรอย หามดื่มเกินวันละ 2 ขวด ลูกผูชายตัวจริ หามดื่มเกินวันละ 2  
   ขวด หัวใจลูกทุง หามดื่มเกินวันละ 2 ขวด นักสูผูยิ่งใหญ หามดื่มเกินวันละ 2 ขวด  
   ลูกผูชาย  ฉลามบุก 
 ผูชาย  เฮย ไอหนุม เองจะกินหมดนั่นเลยเหรอวะ ไอหนุม 
 นายเพี้ยน ฮา ฮา ฮา หามดื่มเกินวันละ 2 ขวด เนี่ยเพียงแคขวดละ 1 เทานั้นเอง 
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 จากตัวอยาง มีการเลนตลกกับเรื่องในชีวิตประจําวันโดยเสียดสีสังคม เพราะประเทศไทยมีการจําหนาย
เครื่องดื่มบํารุงกําลังหลายยี่หอในทองตลาด โดยมีถอยคําโฆษณาเตือนผูบริโภควา หามดื่มเกินวันละ 2 ขวด และสวน
ใหญผูที่ดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลังเปนประจําคือกลุมผูใชแรงงาน ซึ่งมีการศึกษาไมสูง ในบทสนทนานี้ไดนําเสนอผาน
นายเพี้ยนซึ่งเปนคนสติไมสมประกอบและมีความรูนอย เพื่อเสียดสีสังคมถึงการใหขอมูลโฆษณาเกี่ยวกับวิธีการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทนี้ คือหามดื่มเกินวันละ 2 แตไมบอกถึงอันตรายของเครื่องดื่ม จึงกอใหเกิดความขบขันในลักษณะที่
เยยหยันสังคม 

 1.4 การเลนตลกกับกลไกของชีวิต เปนเนื้อหาของเรื่องตลกเกี่ยวกับกลไกของชีวิต โดยมีพฤติกรรมทาง
สังคมผิดแบบจากที่คนในสังคมตกลงรับรูปฏิบัติรวมกัน เชน 

 (เหตุการณ : ที่วัด ผูสมัคร อบต. ซึ่งตองการมาลองภูมิหลวงพี่ พอฟงเทศนเสร็จก็รีบกลับดวยความไมพอใจ    
 นายเพี้ยนจึงพูดเปรียบเทียบผลการเทศนของหลวงพี่กับนักรองที่รองเพลงแสดงคอนเสริต) 
 นายเพี้ยน หลวงพี่เทศนเสร็จแลว เสร็จปุป กลับปบ โอโห ไมเห็นเหมือนนักรองในทีวีเลย เห็นมั้ย 
 หลวงพี่  ยังไงละ 
 นายเพี้ยน อะ เวลาเคารองเพลงจบนะ รองอีก เอาอีก ขออีกเพลง ไมเห็นมี เทศนอีก เทศนอีกเลย  
   โอโห 
 หลวงพี่  เทศนอีก เทศนอีก อื้อ อื้อ เอะ อยางงี้แลว จะใหทํายังไงละฮึ 
 นายเพี้ยน หลวงพี่ งายๆ เลยนะครับ อยางนี้นะครับ หลวงพี่นะ ไวผมยาวๆ เหมือนกับพวกนักรอง 
   ในทีวี ฮะฮา รับรอง หลวงพี่เทง เทศนอีกเทศนอีก ขอมือขวาหนอย 
 โยมสง  ไอเพี้ยน เองนี่มันนา ถีบ ซะเลย 
 หลวงพี่  มันขอมือขวานะโยมสง 
 โยมสง  ก็จัดตีนขวาใหนะหลวงพี่ จะบาเหรอ จะใหพระไวผมยาว 

 จากตัวอยาง ส่ิงที่นายเพี้ยนเสนอใหหลวงพี่ทํานั้นผิดแบบแผนของพฤติกรรมไปจากแนวประพฤติปฏิบัติของ
พระ เพราะในสังคมไทยพระสงฆจะตองสํารวมสุภาพ จึงกอใหเกิดความขัดแยงที่ขบขัน  

 1.5 การเลนตลกกับสามัญสํานึก เปนเนื้อหาของเรื่องตลกเกี่ยวกับสามัญสํานึก คือเรื่องตองหามหรือเรื่องไม
จริง คนในสังคมไมทํากัน กฎเกณฑนี้เปนเรื่องที่รูกันกลายเปนสามัญสํานึก ยกเวนคนบาและเด็ก ที่อยูเหนือกฎ
ดังกลาว เชน 

 (เหตุการณ : ที่รานเหลา นายปลูก นายเลี้ยง และนายหงสซึ่งเปนชาวบาน กําลังกินเหลาเมา) 
 นายหงส  มีอะไร 
 นายเลี้ยง  ก็อีปลูกมันแชงใหใหเล้ียงตาย 
 นายหงส  หือ ไปแชงเพื่อนทําไม อีพรหมพงษ 
 นายเลี้ยง  แลว อีบี ยังจะขายโลงใหเล้ียงอีก 
 นายบี  แหม เล้ียง โลงนะ ยกใหมึงฟรีๆ เลยก็ไดเอา 
 นายหงส  ดีขอหงสดวยนะ ของฟรีนะ หงสชอบ 

 จากตัวอยาง มีการเลนตลกกับเรื่องกับสามัญสํานึก ในสังคมไทยจะไมคุยเรื่องตายและไมขอโลงศพให
ตัวเองขณะยังมีชีวิตอยูซึ่งเปนเรื่องตองหาม กฎเกณฑนี้เปนเรื่องที่รูกันทั่วไปจนกลายเปนสามัญสํานึกของคนในสังคม 
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ยกเวนคน  2 ประเภทที่อยูเหนือกฎขอตกลงดังกลาวคือ คนบาและเด็กที่สามารถแสดงออกในเรื่องดังกลาวได ใน
เหตุการณนี้คือ คนเมา ซึ่งเปนผูไมมีสติ จึงเปรียบเสมือนคนบา ฉะนั้นการพูดรื่องตองหามที่คนทั่วไปในสังคมไมพูด 
จึงกอใหเกิดความขบขัน 

 2. ดานลักษณะการใชภาษา วิเคราะหโดยใชแนวคิดหลักการสนทนา บทสนทนาที่ส่ืออารมณขันสวนใหญ
ละเมิดหลักการสนทนา อันกระตุนใหผูฟงคนหาความหมายลึกลงไป โดยมีความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนา
เพื่อใหขบขัน เรียงลําดับการปรากฏของขอมูลจากมากไปนอย ดังนี้ 

 2.1 การละเมิดหลักการสนทนาประเภทหลักคุณภาพ เปนลักษณะการใชภาษาเกี่ยวกับหลักคุณภาพ คือพูด
ในส่ิงที่รูวาไมเปนความจริง หรือพูดในสิ่งที่มีหลักฐานไมพอเพียง เชน 

 (เหตุการณ : ที่รานอาหาร เจาพอใหสมุนมากระจายขาวแกชาวบานวา ชื่อใครมีอักษร ส จะมีเคราะห)   
 สมุนเจาพอ นี่ ฉันมีขาวดีมาบอกนาหงส นี่ถาไมเห็นนาหงสเปนคนดีนะ ฉันไมมาบอกนะเนี่ย นา 
   หงส รูรึเปลา 
 นายหงส  ก็บอกมาสิ จะไดรู  
 นายหมึก  คือเจาเนี่ย ทานประทับทรง แลวทานก็บอกวา คนที่มีอักษรสอเสืออยูในชื่อ เนี่ย จะมี 
   เคราะห เคราะหหนักดวยนะ เชื่อรึเปลา 
 เพื่อนนายหงส กูเชื่อ เพราะกูหูเบา 
 ชาวบาน  เชื่อคะ เชื่อ เชื่อ 
 ลูกคารานตัดผม ชื่อผมก็มีสอเสือแตเชื่อ 
 ชางตัดผม   หนูก็เชื่อคะ 
 นางสม  เชื่อสิ สารภี ฮา ชื่อกูก็มี สอเสือ นี่หวา ชิบหาย แลวกู 
 นายหมึก  วิธีงายๆ เอากลวยน้ําวา ไปแขวนไวที่หนาบาน แลวเขียนบอกวา บานนี้ไมมีคนชื่ออักษร 
   ส  
 จากตัวอยาง เปนการพดูในสิ่งที่ไมจริงและไมมีมีหลักฐานพอ เพราะชาวบานจํานวนมากเชื่อเหตุผลของการ
มีเคราะหเพียงชื่อมีอักษร ส พรอมกับบอกวา “กูเชื่อ เพราะกูหูเบา” ซึ่งเปนการบอกอยางตรงไปตรงมาวาขาดการ
พิจารณาดวยเหตุผล จึงมีความหมายชี้บงเปนนัยกอใหเกิดความขบขัน 

 2.2 การละเมิดหลักการสนทนาประเภทหลักวิธีพูด เปนลักษณะการใชภาษาเกี่ยวกับหลักวิธีพูด คือพูดไม
ชัดเจน  พูดกํากวม เชน 

 (เหตุการณ : หนาอาศรม หลังจากที่อาจารยกลับตัวกลับใจเลิกหลอกชาวบานเรื่องทรงเจา ก็หันมาทําบุญ
 ใสบาตรพระ ผูซึ่งเมื่อกอนเคยเปนสมุนของอาจารย ภายหลังกลับตัวเปนคนดีและบวชเปนลูกศิษยหลวงพี่ 
 ขณะที่อาจารยใสบาตรพระผูเคยเปนสมุนของตน สมุนไดพูดกับอาจารยวา) 
 พระสมุน  ตั้งแตรูจักทําบุญเนี่ย หนาตาสดใสขึ้นนะโยม 
 อาจารย  พอดีขาวมันรอนไปนิดระวังปากพองนะหลวงพี่ 

 จากตัวอยาง มีการพูดไมชัดเจนโดยพูดกํากวม เพราะถอยคําวา “ขาวมันรอนไปนิดระวังปากพอง” ตีความ
ได 2 ความหมายคือ ตีความตรงตามตัวอักษรไดวา ทานขาวใหระวังปากพองเพราะขาวรอน หรือตีความตาม
ความหมายแฝงไดวา ระวังพูดไมเขาหูเดี๋ยวจะไดรับอันตราย ซึ่งมีความหมายชี้บงเปนนัยกอใหเกิดความขบขัน  
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 2.3 การละเมิดหลักการสนทนาประเภทหลักปริมาณ เปนลักษณะการใชภาษาเกี่ยวกับหลักปริมาณ คือ
ไมใหขอมูลตามความจําเปน โดยใหขอมูลมากเกินไปหรือนอยเกินไป เชน 

 (เหตุการณ : ที่บานนางสม นายสารภีผูเปนสามีดานางสมเรื่องขอความปายสะเดาะเคราะหที่แขวนหนา 
 บานวา) 
 นายสารภี อะไรของมึงวะเนี่ยอีสม (นายสารภีดึงปายที่นางสมแขวนไวออก) 
 นางสม  อะไร กูบอกไมใหเอาออก ของเจาพอ เอาไวใหสะเดาะเคราะห เอาออกมาทําไม 
 นายสารภี นี่มึงจะสะเดาะ หรือมึงจะเรียกใหเคราะหมาหา ฮึ อีเวร บานนี้ไมมีคนชื่ออักษรสอเสือ  
   ลงชื่อสม มึงจะลงชื่อหาหอกทําไม ฮึ อีโง โอย มีเมีย โงๆ อยางมึงเนี่ย กูไปแดกเหลา 
   ดีกวา 

 จากตัวอยาง นางสมใหขอมูลมากเกินความจําเปน คือลงชื่อผูเขียน “สม” ซึ่งมีความหมายชี้บงเปนนัย
กอใหเกิดความขบขัน  

 2.4 การละเมิดหลักการสนทนาประเภทหลักความสัมพันธ เปนลักษณะการใชภาษาเกี่ยวกับหลัก
ความสัมพันธโดยพูดในสิ่งที่ไมเกี่ยวของกัน เชน 

 (เหตุการณ : ที่วัด นายโยงซึ่งหูไมไดยินเปนผูปกครองของนายสายันตที่มาเรียนหนังสือ นายโยงมาขอ
 อนุญาตหลวงพี่รับนายสายันตไปหาหมอ) 
 นายโยง  หลวงพี่ครับ สวัสดีครับ 
 หลวงพี่  อาว เจริญโยม 
 นายโยง  ผมเปนผูปกครองของสายันตครับ ขอบคุณหลวงพี่มากนะครับ ที่ชวยดูแลสายันตให 
 หลวงพี่  แลวเนี่ยตกลงจะไมใหเขามาเรียนแลวใชม้ัย 
 นายโยง  ออ ผมทานขาวเรียบรอยแลวครับ 
 หลวงพี่  อาว ออ คือจะไมใหเขามาเรียนแลวใชม้ัย 
 นายโยง  หา 
 หลวงพี่  เออ จะไมใหเขามาเรียนแลวใชม้ัย 
 นายโยง  ออ ตองพาไปตรวจที่กรุงเทพฯ ครับ หลวงพี่ 

 จากตัวอยาง คําตอบที่นายโยงตอบคําถามหลวงพี่นั้นไมเกี่ยวกับที่ถาม เพราะหูไมไดยิน ซึ่งมีความหมายชี้
บงเปนนัยกอใหเกิดความขบขันเนื่องจากพูดในสิ่งที่ไมเกี่ยวของไมสัมพันธกัน  

 3. ดานความเกี่ยวของกันระหวางเนื้อหาของเรื่องตลกกับการใชภาษาในการสื่ออารมณขัน พบวามี
ความเกี่ยวของกัน เรียงลําดับการปรากฏของขอมูลจากมากไปนอย ดังนี้ 

 3.1 การเลนตลกกับภาษานิยมใชการสนทนาที่ละเมิดหลักวิธีการพูด คือใชภาษาผิดตางไปจากที่เคยพูดเปน
ปกติเพื่อใหเกิดความขบขัน โดยพูดไมชัดเจน กํากวม คลุมเครือ เพื่อสรางอารมณขันดวยเรื่องที่คาดไมถึงใหแกผูฟง
และเปนการใชภาษาอยางมีชั้นเชิง เชน 

 (เหตุการณ : ที่อาศรมในบาน เจาพอไลนายยอยออกจากอาศรม เพราะคิดวานายยอยไมเชื่อ) 
 เจาพอ  ออกไป 
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 นายยอย  กริ้ว อะไรเหรอครับ ถึงไดไลยอยเหมือนหมูเหมือนหมาอยางงี้ 

 จากตัวอยาง นายยอยใชภาษาผิดระดับโดยในสังคมไทยคําราชาศัพทคือคําวา “กริ้ว” จะไมใชกับสามัญชน 
แตยอยใชคําดังกลาวกับเจาพอ  ซึ่งเปนการใชภาษาผิดแปลกไปจากที่คนในสังคมใชกันทั่วไป 

 3.2 การเลนตลกกับเรื่องในชีวิตประจําวันนิยมใชการสนทนาที่ละเมิดหลักคุณภาพ เปนการนําเรื่องรอบตัว
มาลอเลียน โดยพูดในสิ่งที่รูวาไมเปนความจริงและพูดในสิ่งที่มีหลักฐานไมเพียงพอ เพื่อเสียดสีสังคม โดยใหผูฟงคาด
ไมถึงอันกอใหเกิดอารมณขัน เชน 

 (เหตุการณ : ที่อาศรมในบาน ชาวบานมาเฝาเจาพอ) 
 ผูชาย(ลูกสมุนอาจารย)  รางทรงเปนผูหญิง แตเสียงเปนผูชาย ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ นะเนี่ย 
 ชาวบาน   อูหูๆ (ชาวบานออกเสียงแสดงความทึ่งกันทั้งหอง) 

 จากตัวอยาง ชีวิตประจําวันของคนจํานวนมากในสังคมทุกวันนี้มีความเชื่อโดยขาดวิจารณญาณไตรตรอง
ดวยเหตุและผล จะเห็นไดวาชาวบานเชื่อในส่ิงที่ผูพูดมีหลักฐานไมพอเพียง เพราะเพียงรางทรงซึ่งเปนผูหญิงพูดเสียง
ผูชาย ชาวบานมีความเห็นวารางทรงศักดิ์สิทธิ์ เปนการลอเลียนเสียดสีสังคมในเรื่องทรงเจา 

 3.3 การเลนตลกกับอารมณความรูสึกนิยมใชการสนทนาที่ละเมิดหลักวิธีพูด การพูดเรื่องความตาย ความ
เจ็บปวย และเรื่องเพศ โดยทั่วไปแบบแผนของสังคมไทยกําหนดไววา เปนเรื่องที่ไมควรพูด ผูพูดจึงแสดงออกโดยพูด
ผิดแปลกไปจากปกติ เชน กํากวม คลุมเครือ และไมชัดเจน ทําใหเกิดความขบขับ  

 (เหตุการณ : เจซึ่งเปนหญิงวัยกลางคนนําขบวนงานศพขามสะพาน สวนเจาบาวซึ่งเปนชายแกอายุรุนตา 
 นําขบวนขันหมากขามสะพาน ทั้ง 2 ขบวนมาถึงกลางสะพาน ไมมีขบวนไหนยอมหลบใหกัน) 
 เจ  อั๊วบอกใหนะ อามาอั๊วไมไดฉีดยาฟอรมารีนดวย ถาเกิดไปชาเดี๋ยวเนากอนถึงที่ฝง 
 เจาบาว  ขาก็เหมือนกัน ถาเกิดขาไปแตงงานไมทันของขาก็เนาเหมือนกัน 

 จากตัวอยาง มีการพูดเรื่องที่ไมควรพูดคือเรื่องเพศ ดวยการใชภาษาที่ผิดแปลกไปจากปกติคือ ใชคํากํากวม
ซึ่งเปนคําที่มีความหมายแฝง ไดแกคําวา “ของขา” ในที่นี้หมายถึงอวัยวะเพศชาย การที่เจาบาวบอกวา “ของขาก็เนา
เหมือนกัน” เพราะเจาบาวมีอายุแกมากรุนตาแลว ส่ือใหเห็นวาถาไมรีบไปแตงงานก็อาจจะทําใหอวัยวะเพศใชไมได
เพราะเนากอน  

 3.4 การเลนตลกกับกลไกของชีวิตนิยมใชการสนทนาที่ละเมิดหลักคุณภาพ คือพฤติกรรมทางสังคมที่มีการ
ปฎิบัติเปนแบบแผนที่แนนอนเปนที่รับรูกันของคนในสังคม แตพฤติกรรมที่ตางไปจากแบบแผนที่เคยปฏิบัติ โดยใช
วิธีการพูดในสิ่งที่รูวาไมเปนความจริงหรือไมมีหลักฐานเพียงพอ ทําใหผิดไปจากที่คาดไว ก็กอใหเกิดความขบขันได 
เชน 

 (เหตุการณ : ที่หนาบานเฮียแสง หลวงพี่เกลี้ยกลอมไมใหเฮียแสงซึ่งเสียพนันบอลโดดตึกฆาตัวตาย) 
 หลวงพี่  คิดดีๆ นะโยมนะ หาเงินมาได โยมก็ไปลงหงสแดง เอะอะอะไรก็หงสแดงๆ ทําไมไม 
   คิดถึงอาเซนอล อุย 
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 จากตัวอยาง พระควรหามฆาราวาสไมใหเลนพนันบอล ซึ่งเปนพฤติกรรมแบบแผนทางสังคมที่คาดไว แต
พระกลับพูดใหโยมแสงเลนพนันบอลกับอีกทีมหนึ่ง ซึ่งเปนการพูดเลนที่ไมเปนความจริง ทําใหพลิกความคาดหมาย
และเกิดความขบขัน 

 3.5 การเลนตลกกับสามัญสํานึกนิยมใชการสนทนาที่ละเมิดหลักปริมาณ สังคมไทยเรื่องตองหามหรือเรื่อง
ไมจริงเปนเรื่องที่ไมพูดกันซึ่งรูกันโดยทั่วไปจนกลายเปนสามัญสํานึกของคนในสังคม ยกเวนคนบาและเด็กที่สามารถ
แสดง ออกในเรื่องดังกลาวได ซึ่งผูที่พูดสวนใหญนิยมพูดดวยการใหขอมูลนอยกวาหรือมากกวาที่ควรเพื่อใหเกิด
ความขบขัน เชน   

 (เหตุการณ :  ที่หนาบานเฮียแสง เฮียแสงแพพนันบอลกําลังจะโดดตึกฆาตัวตาย นายเพี้ยนซึ่งมีชื่อจริงวา
 มานะชวยพูดเกลี้ยกลอมไมใหเฮียแสงโดดตึก)   
 หลวงพี่  พอมีเรื่องดี  ก็ไมเคยบอกพระ  พอมีเรื่องแย  บอกพระทุกที 
 นายมานะ ถาอยางงี้กต็องใหมานะ เพราะมานะชวยพระไดทุกที  พระมา พระมา ไดยินมั้ย พระ 
   มา จะกระโดดตึกทําไมฮึ  เห็นหลวงพี่เปนอะไร  น้ําสมคั้นละสิ รึวายังไง ออ ไมใช  เห็น 
   หลวงพี่เปนกลวยหอมละซิถาเนี่ย 

 จากตัวอยาง นายเพี้ยนซึ่งเปนตัวละครที่สติไมสมบูรณพูดเกลี้ยกลอมเฮียแสง โดยอางหลวงพี่ พรอมทั้ง
แสดงทัศนคติวา การที่เฮียแสงจะโดดตึกนั้นเพราะเฮียแสงเห็นหลวงพี่เปนน้ําสมคั้นหรือกลวยหอม ซ ึ่งเปนการให
ขอมูลมากเกินไป ใหขอมูลที่ไมเกี่ยวของไมเปนเหตุเปนผล ใหเหตุผลที่ไมเปนความจริงและไมเหมาะสมกับ
สถานะภาพของพระ เพราะคนในสังคม ไทยจะพูดถึงพระสงฆดวยความเคารพ จึงผิดไปจากสามัญสํานึกของสมาชิก
ในสังคมที่สวนใหญไมทํากัน 

 นอกจากนี้ยังพบวามีบางบทสนทนาที่สรางอารมณขันโดยไมละเมิดหลักการสนทนา แตใชภาษา
ตรงไปตรงมาซึ่งทําใหผิดคาดไปจากความคาดหมายของผูฟง และนําเสนอเนื้อหาโดยการเลนตลกกับกลไกของชีวิต 
เชน 
 (เหตุการณ : ที่วัดในโบสถ หลวงพี่กับนายเพี้ยนจุดไมขีดไฟเพื่อที่จะจุดธูป)  
 หลวงพี่  มันเปยกจะใชไดเหรอไอพี้ยน 
 นายเพี้ยน ก็ลองดูก็ไดหลวงพี่ อันไหนไมไดก็ทิ้งไป อันไหนใชไดก็เก็บเอาไว เอาใชไมได อื้อ 
 หลวงพี่  มันเปยกทั้งกลองใชไดยังไง 
 นายเพี้ยน หลวงพี่ก็ลองดูกอนซิครับ อาเห็นมั้ยอันนี้ใชไดเก็บเอาไว  

 จากตัวอยาง ถอยคําในบทสนทนาไมละเมิดหลักการสนทนาขอใด แตมีพฤติกรรมตางไปจากแบบแผนที่
สังคมกําหนด กลาวคือ ไมขีดไฟเมื่อไดจุดไปแลว หากติดไฟก็ไมสามารถเก็บนํากลับมาใชไดอีก ฉะนั้นวิธีทดลองจุด
ไมขีดไฟเพื่อดูวาใชไดหรือไมนั้น เปนพฤติกรรมการปฏิบัติที่คนทั่วไปไมทํากัน 

 กลวิธีการใชถอยคําส่ืออารมณขันในบทสนทนาภาพยนตรไทยแนวตลก ในดานเนื้อหาพบวา จะกลาวถึง
เรื่องที่หามพูดเรื่องไมจริง การลอเลียนเรื่องรอบตัว การแสดงพฤติกรรมและอารมณความรูสึกตางไปจากแบบแผนที่
สังคมกําหนด และในดานภาษาสื่ออารมณขันพบวา สวนใหญจะใหขอมูลมากหรือนอยเกินไป ใหขอมูลที่ไมเปนจริง
หรือเปนไปไมได ใหขอมูลที่ไมเกี่ยวของ และใหขอมูลที่ไมชัดเจน ซึ่งทั้ง 2 ดานนี้ลวนมีลักษณะผิดแปลกไปจากปกติที่
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คนสวนใหญไมประพฤติปฏิบัติกัน ทําใหผูฟงคาดไมถึง และมีลักษณะเกี่ยวของกันโดยเอื้อซึ่งกันและกัน อันกอใหเกิด
ความขบขันไดโดยงาย  
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การวิเคราะหภาษาไทยถิ่นใตที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง 
An Analysis of Southern Dialect in Lyrics of Thai Country Song Literature Composed by Juliam 
Kingthong 
 
นพพร ดานสกุล1 
Nopporn Dansakun1 
 
บทคัดยอ 

การวิเคราะหภาษาไทยถิ่นใตที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุงของจูเล่ียม กิ่งทอง มีจุดมุงหมายเพื่อ
วิเคราะหภาษาไทยถิ่นใตที่นํามาใชในการประพันธคํารอง ซึ่งเผยแพรโดยขับรองประกอบการแสดงหนังตะลุงบันทึก
แผนเสียงและแถบบันทึกเสียง  เพื่อจัดจําหนายตอสาธารณชนทั่วไป  เก็บขอมูลเพื่อทําวิจัยจากแผนเสียง  แถบ
บันทึกเสียง    และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  เสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาวิเคราะห  

จูเล่ียม กิ่งทอง  ไดใชประสบการณในการแสดงหนังตะลุงมาปรับใชในการประพันธเพลงลูกทุง และได
นําเอาภาษาไทยถิ่นใตมาใชในการประพันธคํารองเพลงลูกทุงไดอยางเหมาะสมกลมกลืน ๑๕ เพลง จากผลงานเพลง
ลูกทุงทั้งส้ิน  ๔๓  เพลง  จึงสงผลใหผลงานเพลงมีคุณคาทั้งดานวรรณศิลปและสะทอนใหเห็นอัตลักษณแหง
ภาษาไทยถิ่นใตอยางชัดเจน 
คําสําคัญ : วรรณกรรมเพลงลูกทุง, ภาษาไทยถิ่นใต, 
 
Abstract 

This is an analysis of southern dialect in lyrics of country song composed by Juliam Kingthong.  
It investigates the author’s prosody, southern dialect used for lyrics composition images play to public 
audiences during the performance of Nang Taloong shadow puppet shows or electronically recorded for 
sale. The data for the research were collected by transcribing his songs and from interviews with various 
persons. The results of the study were presented using the descriptive analysis technique 

Juliam Kingthong used his experience in performing the shadow puppet shows to composed  
the country song with mixing southern dialect in song lyrics of 15 from 43 songs by himself. This is the 
reason make the work considered to be valuable artistically, the southern dialect character s are appear . 
Keywords : Thai country song literature,  Southern dialect 
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๑. บทนํา 

 เพลงลูกทุง  มีทวงทีลีลาตามแบบอยางของวัฒนธรรมเพลงและดนตรีสากลโดยทั่วไปมาผสมผสานกับ
พื้นฐานทางอารมณที่เปนพื้นบานพื้นถิ่นที่ชัดเจน  นับผลพวงของการบูรณาการทางวัฒนธรรมที่แสดงออกมาซึ่งความ
เปนเอกลักษณอันนาชื่นชมสอดคลองกับที่สุธิวงศ  พงศไพบูลย  ไดแสดงทรรศนะไววา  

ดนตรีเปนวัฒนธรรมดานศิลปะแขนงหนึ่ง  จึงมีอารมณและทรรศนะของเจาของเปน  พื้นฐาน  และมี
เอกลักษณของสังคมปรุงเสริมอยูคอนขางซับซอนแนบเนียน  ดนตรีพื้นเมืองเกิดจากอารมณและ
ทรรศนะของชาวบาน . . . มีความสอดประสมกับสภาพจริงของวิถีชีวิตในสังคมมากกวาความฝน  คง
จะเปนดวยเหตุนี้กระมัง  บทเพลงสมัยใหม   ที่อาศัยวิธีการของดนตรีพื้นเมืองเปนแนวจึงไดชื่อวา 
เพลงลูกทุง2 

จูเล่ียม  กิ่งทอง  เปนผูหนึ่งที่ไดสรางสรรคงานเพลงลูกทุงขึ้นอยางจริงจัง ผูวิจัยไดมีโอกาสไปคารวะและใช
โอกาสขอความกระจางของเรื่องราวตางๆ ที่ เกี่ยวกับงานเพลงลูกทุงซึ่งจูเล่ียม  กิ่งทอง3  ก็ไดใหความกรุณาเลาเรื่อง
ตาง ๆ ใหเปนขอมูลโดยสรุปไดวา  จูเล่ียม  กิ่งทอง  นับวาเปนผูบุกเบิกสรางสรรควงการเพลงลูกทุงภาคใตที่สมบูรณ
แบบคนแรกในภาคใต  กลาวคือจูเล่ียม  กิ่งทอง  นั้นเปนทั้งผูประพันธเพลงลูกทุงและไดนําผลงานเพลงสวนหนึ่งไป
บันทึกแผนเสียงโดยใหสาลิกา  กิ่งทอง  เปนผูขับรองแลวนําแผนเสียงออกไปแจกจายตามสถานีวิทยุกระจายเสียง
ตางๆ และนําไปจําหนายตามตูเพลงเพื่อเปนบริการบันเทิงตามโรงรานตางๆ นับเปนการประชาสัมพันธผลงานเพลง
อยางหนึ่ง หลังจากนั้นจึงไดบันทึกเปนแถบบันทึกเสียงออกวางจําหนายโดยทั่วไป  ซึ่งก็ไดรับการตอบรับและประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี   จึงไดกอตั้งวงดนตรีลูกทุงระดับมาตรฐานขึ้นใหชื่อวา “วงดนตรีลูกทุงกิ่งทอง”  โดยให
สาลิกา  กิ่งทอง  เปนหัวหนาวงดนตรีทําหนาที่บริหารในวงดนตรีและเปนนักรองนําวง  ผลงานเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  
กิ่งทอง  ไมเพียงแตจะไดรับความนิยมจากประชาชนในชวงระยะเวลาหนึ่งเมื่อประมาณ ๓๐ ปที่ลวงมาแลวเทานั้น  
หากแตเพลงดังในอดีตยังไดรับการคัดสรรเขารวมนําเสนอในงานกึ่งศตวรรษลูกทุงไทยครั้งที่ ๒  ณ ศูนยวัฒนธรรม
แหงชาติ ในป  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และไดรับการเชิดชูใหเปนเพลงลูกทุงดีเดนจากผลงานเพลง  แสนหวังเหวิด 

ผูวิจัยไดมีโอกาสรวมงานกับวงดนตรีลูกทุงกิ่งทองในฐานะนักดนตรี  และเปนผูเรียบเรียงเสียงประสาน
สําหรับใชแสดงหนาเวทีใหกับวงดนตรี  ในระหวางเดือนมีนาคม  ถึง  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๒  ซึ่งถือวาเปนยุคบุกเบิก  
ทําใหผูวิจัยสํานึกตระหนักในความสําคัญตอบทเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง  เปนอยางดีจึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษา
วิเคราะหใหเปนรูปธรรมทางวิชาการในอันที่จะเสริมหนุนคุณคาที่มีอยูแลวใหโดดเดนเปนประจักษตอวงวิชาการ  
โดยเฉพาะบทเวทีวัฒนธรรมเปนสําคัญ   

 
๒. วัตถุประสงคของงานวจิัย 

 เพื่อศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง  ในประเด็นศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่นใตที่
ปรากฏในการประพันธคํารอง 
 
 
2 สุธิวงศ  พงศไพบูลย.  “เอกลักษณของดนตรีพ้ืนบานภาคใต : เจาแหงจังหวะ,” ใน “ดนตรีหนงัตะลุง”๒๘.  ๒๕๒๘.  หนา ๑. 
3 จูเลีย่ม  กิ่งทอง  เปนผูใหสัมภาษณ,  นพพร  ดานสกลุ  เปนผูสัมภาษณ,  ณ บานเลขที่  ๑๒/๑  หมูที่ ๒  ตําบลบานสอง  อําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎรธานี       
  เม่ือวันที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
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๓. ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวิเคราะหวรรณกรรมเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง  มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

๓.๑  ขอบเขตดานขอมูล 

ศึกษาจากวรรณกรรมเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง  ที่ไดเผยแพรในลักษณะดังตอไปนี้ 
๓.๑.๑   โดยการบันทึกแผนเสียง 
๓.๑.๒   โดยการบันทึกแถบบันทึกเสียง 
๓.๑.๓  โดยการขับรองประกอบการแสดงหนังตะลุง 

๓.๒ ขอบเขตดานเนื้อหา 
๓.๒.๑   ในดานการนําภาษาไทยถิ่นใตมาใชในการประพันธคํารอง   
 

๔. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง  ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณลักษณะหรือที่นิยมเรียกอีกอยางหนึ่งวาการวิจัยเชิงคุณภาพ  เปนการตีความขอมูลเชิงพรรณนาโดยอาศัยหลัก 
ตรรกวิทยาแบบอุปมานวิธี  ประกอบกับความรูเชิงทฤษฎีของผูวิจัยเปนสําคัญ ดังที่บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  ได
กลาวไวตามสาระสําคัญที่วา 

ระเบียบวิธีการวิจัย  ปกติจะแบงเปน ๓ ลักษณะไดแก  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร,  การวิจัยเชิง
บรรยาย,  และการวิจัยเชิงทดลอง  ดังกลาวแลว  แตยังมีระเบียบวิธีการวิจัยในลักษณะอื่นซึ่งมี
ลักษณะที่เนนพิเศษบางอยางอีกหลายวิธีแตใครนํามาเสนอในที่นี้  ๖ ลักษณะแตจะเสนอเพียงสังเขป
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป  ดังนี้  ๑.  การวิจัยเชิงคุณลักษณะ,  ๒.  การวิจัยเชิง
อนาคต,  ๓.  การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย,  ๔.  การสังเคราะหงานวิจัย,  ๕.  การวิจัยดําเนินการ,  ๖.  
การวิจัยประเมินผล . . .4 

 
 ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

๑. ขั้นเตรียมและรวบรวมขอมูล   
๑.๑  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเพลงลูกทุงของ  
จูเล่ียม  กิ่งทอง  ดังนี้ 
 ๑.๑.๑   เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเพลงลูกทุง 
 ๑.๑.๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีและการประพันธ 
 ๑.๑.๓ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีทางมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 
๑.๒  จัดหาขอมูลเพลงตามขอบเขตดานขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก 
 ๑.๒.๑ ขอมูลจากศิลปนแหงชาติจูเล่ียม  กิ่งทอง 
 ๑.๒.๒ ขอมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  จังหวัดสงขลา 
 

4 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสงัคมศาสตร. (พิมพคร้ังที่ ๗) ๒๕๔๐.  หนา  ๑๕๙. 
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 ๑.๒.๓ ขอมูลจากศูนยวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
 ๑.๒.๔ ขอมูลจากศูนยสงเสริมและอนุรักษเพลงพื้นเมืองปกษใตเทปมิวสิก 

๒. ขั้นจัดกระทําขอมูล 
๒.๑  คัดลอกคํารองโดยถอดความออกจากแถบบันทึกเสียงและแผนเสียง 
๒.๒   จําแนกขอมูลคํารองเรียงตามลําดับตัวอักษรโดยยึดชื่อเพลงเปนหลัก 

๓. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขอบเขตดานเนื้อหา ในที่นี้ทําการวิเคราะหเฉพาะประเด็นศึกษา
ภาษาไทย ถิ่นใตที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง 

๔. ขั้นนําเสนอขอมูล 
นําเสนอขอมูลและผลจากการศึกษาโดยการพรรณนาวิเคราะห 

 
๕. ผลการวิจยั 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนนําเสนอผลการวิจัยในประเด็นศึกษาวาดวยการใชภาษาถิ่นใต  
อันเปนประเด็นศึกษาในสวนของศิลปะการประพันธคํารองที่แสดงใหเห็นถึงความภักดีม่ันคงตอความเปนคนทองถิ่น
ภาคใตและเปนความกลาหาญที่นําเอาภาษาถิ่นใตบรรจงบรรจุไวในเพลงลูกทุงอยางทาทายสมัยนิยม  ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

การนําภาษาถิ่นใตมาใชในบทเพลงลูกทุงนับเปนแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาที่ไดผลดี
แนวทางหนึ่งดังที่จําเริญ  แสงดวงแข  เคยแสดงทรรศนะไววา  “การบรรจุภาษาถิ่นใตลงไปในบทเพลงลูกทุง  นับไดวา
เปนการอนุรักษภาษาทองถิ่นที่ไดผลมากถึงแมวาผูแตงอาจไมมีความประสงคเชนนั้นอยู  แตศัพททองถิ่นที่ปรากฏอยู
ในเพลงทําใหผูฟงชาวใตรูสึกเปนกันเองและรับคําเหลานี้มาใชจนติดปาก  ทั้งที่คําบางคําเปนคําเกาจนเกือบไมมีผูใช
แลว”5  ดังนั้นจึงกลาวไดวาการที่จูเล่ียม  กิ่งทอง  ไดเก็บหยิบเอาภาษาถิ่นใตมาสอดประสมในบทเพลงลูกทุงนั้นไม
เพียงแตจะทําใหทวงทีลีลาของบทเพลงมีจุดประสงคประทับใจเพิ่มขึ้นเทานั้น หากแตยังสามารถประกาศตัวเองได
อยางสงางามวาวรรณกรรมนี้เปนสมบัติของชาวใต  อนึ่งเกี่ยวกับความหมายของคําภาษาถิ่นใต  ผูวิจัยจะขอหยิบยก
นํามากลาวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของบทเพลงโดยยึดเอาคําอธิบายตามพจนานุกรมภาษาถิ่นใต  
พุทธศักราช  ๒๕๒๕  เปนหลักในการอางอิง  ดังตอไปนี้ 

เกิด 

ก. คลอด,  ตกลูก  (หนา ๓๒)  ดังปรากฏในตอนหนึ่งของคํารอง  ที่วา 

ทองกับใครพี่ไมวา  จะรับเปนบิดาในเวลาเธอ  เกิด 

       (แสนหวังเหวิด) 
 
 

 
5 จําเริญ  แสงดวงแข.  “ดนตรีลูกทุงทีส่ะทอนชีวิตชาวไทยภาคใต,”  ใน  ดนตรีพื้นเมืองภาคใต. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพกรุงสยามการพิมพ,   ๒๕๒๔.  หนา ๙๕. 
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ขี้ครานอีเมรอ 

เกิดจากการประสมคําของคําวา  “ขี้คราน”  ซึ่งมีความหมายวา  “ขี้เกียจ”  (หนา  ๕๐)  คําวา  ”อี้”  ซึ่งมี
ความหมายวา  “จะ”  (หนา  ๓๗๔)  และคําวา  “เมรอ”  ซึ่งเปนคําเดียวกันกับคําวา  “เมลอ”  ซ่ึงปรากฏใน
พจนานุกรมภาษาถิ่นใต  พุทธศักราช  ๒๕๒๕  ที่วา  เมลอ  ก.  ทะลึ่ง,  เสือก,  ทะเลน,  ไมไดเรื่องไดราว,  
ไมเขาทา  ;  เมรอ  ก็วา.  (หนา  ๒๔๖)  เมื่อพิจารณารวมกันกับถอยคําและความหมายขางเคียงในบทเพลง  
คําวาเมรอนาจะมีความหมายวา  “ยุงเกี่ยว  หรือ  เกี่ยวของ”  ดังนั้นคําในบทเพลงที่วา  “ขี้ครานอี้เมรอ”  จึง
นาจะมีความหมายวา  “ขี้เกียจจะยุงเกี่ยว”  ดังปรากฏในตอนหนึ่งของคํารองที่วา 

 ทาหนาทาปากทาเล็บ   อัดเชพจนบาน  กู  ขี้ครานอี้เมรอ 
 ... 
 หญิงมีผัวยังแอบไปมั่วกับชู   เรื่องเขารูกันตั้งนานกู  ขี้ครานอี้เมรอ 
 ... 
 ขาดางดํามีรอยชํ้าแผลเกา   เห็น รอยเกาหิดดาน กู  ขี้ครานอี้เมรอ 
 ... 
 หมอทําแทงเปดเปนแหลงพยาบาล  โอเขารูกันมาตั้งนานกู  ขี้ครานอี้เมรอ 
 
         (ขี้ครานอี้เมรอ) 
 
 ขี้เมฆ                          

โดยปกติหมายถึงกอนเมฆ  สําหรับที่ปรากฏในบทเพลงเรือดวนโดยสารนั้น  เมื่อพิจารณาจากคํารอง
ขางเคียงแลวนาจะหมายถึง  “ขนที่อวัยวะเพศของผูหญิงชาวตางประเทศ”  ดังที่จะขอหยิบยกคํารองที่ใชคํา
นี้ในความหมายดังกลาวมานําเสนอดังนี้ 

   กระโปรงกวางกวางมันบางพิลึกกึกกือ 
   กระพือลมพล้ิวเปดปลิวจนถึงเนื้อใน 
   ไอหยาลังกะ  ทองฟาเมืองหรั่งจังหู 
   ขี้เมฆ  ผลูผลูพระจันทร  ไมโรโยไหน  
 
         (เรือดวนโดยสาร) 
 
 คะลุย 

ว. มาก  ;  กองลุย  ก็วา  (หนา  ๖๙)  ดังปรากฏในตอนหนึ่งของคํารอง  ที่วา 

แหมมผมขาวขาวตาสีน้ําขาว  คะลุย คุยกันไมรูตองดูตอนลมกระพือ 
 
       (เรือดวนโดยสาร) 
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 จังห ู

ว. มากมายกายกอง.  (หนา  ๙๐)  ดังปรากฏในตอนหนึ่งของคํารอง  ที่วา 
ไอหยาลังกะทองฟาเมืองหรั่ง  จังห ู ขี้เมฆผลูผลูพระจันทรไมโรโยไหน 

 
       (เรือดวนโดยสาร) 

 ทําพรื่อ 

นาจะขยายมาจากคําวา  “พรื่อ”  ซึ่งมีความหมายวา  อยางไร.ยังไง  เชน  พรื่อโฉ – รูสึกยังไงชอบกล,  พัน
พรื่อ  -  เปนยังไง,  เอาพรื่อ  -  จะเอายังไง  (หนา  ๒๓๑)  สําหรับคําวา  “ทําพรื่อ”  ที่ปรากฏในบทเพลงนั้น
เมื่อพิจารณาจากถอยคําขางเคียงและเนื้อหาโดยรวมแลว  นาจะมีความหมายวา  “ทําไม”  ดังปรากฏใน
ตอนหนึ่งของคํารอง  ที่วา 

 เพราะเสื้อยาวเจาเคยใสหนาเกี่ยวกับขาว แขนที่ขาวเปนปลองถูกตองหรือ 
 ลุงขอถามสักคํามา  ทําพรื่อ   เพราะลุงถือวาลูกหลานบานเดียวกัน 
 
         (เจอสาวนุยในกรุง) 
 
 ทําพรือมันเลา 

 มีความหมายวา  “ก็จะทําอยางไรได”  ดังตัวอยางคํารองในตอนตางๆ ที่จะหยิบยกมานําเสนอตอไปนี้ 
 
  สาวไหนทองไมมีพอ  นั่งเศราหนางอ  ทําพรือมันเลา 
  . . . 
  หนุมไทยสมัยนี้แปลกจริง  ชอบไวผมผูหญิง  ทําพรือมันเลา 
  . . . 
  พอลืมตัวไปจีบผูหญิง  พอสาวสาวเอาจริง  ทําพรือมันเลา 
  . . . 
  ผัวเกงการงานหลายอยาง  เมียทองไมวางเกิดเอา  เกิดเอา 
  เรื่องลูกนั้นไมลําบาก  ทองมากเกิดมาก  ทําพรือมันเลา 
  . . . 
  แมโขงกวางทองซมซาน  ปดทายรายการหนึ่งขวดเหลาขาว 
  กลับบานตองคลานสี่ขา  เลยโดนเมียดา  ทําพรือมันเลา 
  . . . 
  คนแกนี่แหละเจากรรม  ชอบลูบชอบคลํากับเด็กสาว ๆ 
  คนแก ๆ  จะแนเพียงไหน  สาว ๆ  พรอมใจ  ทําพรือมันเลา 
 
         (ทําพรือมันเลา) 
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นกตาย 

 สแลง.  อวัยวะเพศชายที่ไมยอมแข็งตัว   ไรสมรรถภาพ. (หนา ๑๗๘) ดังปรากฏในตอนหนึ่งของคํารอง เชน 

ลุงคลําแกเปนคนชํานาญ  สมุนไพรยาโบราณ แกเอ็นตก  นกตาย 

         (ลุงคลําอวดดี) 
 

นุย 

 สรรพ.  ใชเปนบุรุษที่๑ และ ๒ (หนา ๑๘๖)  ดังปรากฏในตอนหนึ่งของคํารอง เชน 

    ถามหนอยไดไหม  อยาอายคุณลุง 
   นุย จากบานทุง   มาอยูกรุงกับใคร 
   นุย มาหางาน   พักบานผูใด 
   หาก นุย ทุกขใจ   ส่ังไปกับลุง 

         (เจอสาวนุยในกรุง)  
 

ไมหอน 

ก. คํา ๆ นี้เปนคําประสมจากคําภาษาถิ่นใตที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาถิ่นไตพุทธศักราช ๒๕๒๕  คือ 
คําวา “  ไม  ” ซึ่งเปนคําบอกปฏิเสธ (หนา ๒๔๙) และคําวา “  หอน  ” ซึ่งหมายความวา เคย, หอน ( 
๓๔๐ ) ซึ่งเมื่อประสมคํากันแลวก็นาจะหมายถึงการบอกปฏิเสธเชน ไม, ไมเคย ดังปรากฏในตอนหนึ่ง
ของคํารองที่วา 

    ขาวปลาอาหาร  ไมหอน เขาใกล 
    ไปพลัดน้ําตาย  โถอนิจจัง 

          (พอผัวขี้เมา)  
 

พลัด 

 ว.  ดู พรัด 
 ก.  ๑.  ตก 
       ๒.  พลัดพราก (หนา ๒๓๑) ดังปรากฏในตอนหนึ่งของคํารอง เชน 

    ขาวปลาอาหาร  ไมหอนเขาใกล 
    ไป  พลัด  น้ําตาย  โถอนิจจัง 

         (พอผัวขี้เมา)  
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สาว 

 น.    ๑.  หญิงสาว 
 ๒.  คํานําหนานามเรียกหญิงสาวที่มีฐานะตั้งแตพี่ลงมาเชน  สาวแดง  พี่แดง 
                           นองแดง ; อี้สาว ก็วา ( หนา ๒๙๙ )  

 คํา ๆ นี้ปรากฏในชื่อเพลง ๆ หนึ่ง ซึ่งใชประสมกับคําวา “  นุย  ”  รูปคําที่ปรากฏคือ “  สาวนุย  ”  เมื่อ
พิจารณาแลวนาจะมีความหมายวา  “  หญิงสาวที่อายุยังนอย  ” ชื่อเพลงดังกลาว คือ เพลง “ เจอ  สาวนุย  ในกรุง ”   
 

แหลง  

ก. พูด , คุย, แถลง (หนา ๓๖๓) ดังปรากฏในตอนหนึ่งของคํารองที่วา 
ตัวผมเปนชาวเมืองใต   แหลง กลางไมไดเสียงใหเหนอ เหนอ 
 

         (ขี้ครานอี้เมรอ)  
 

หวังเหวิด 

ก. เปนหวง, คิดถึง (หนา ๓๓๘) ดังปรากฏในตอนหนึ่งๆ ของคํารอง เชน 

  หนุมเอยหนุมเมืองนคร  ตองเฝาอาวรณ  หวังเหวิด  หวงัเหวิด 
  . . . 
  ลิเกทิ้งขวางรางเจา   ไปพบแมเลาอุยนา  หวังเหวิด 
  . . . 
  ทราบขาววาไปเมืองกรุง  ไอหนุมบานทุงก็แสน  หวังเหวิด 
  . . . 
  เห็นรถดวนลองใต   เห็นเพียงรถไฟพี่ก็แสน  หวังเหวดิ 
  . . . 
  พี่ยีนมองมองเห็นไมใช  น้ําตาพี่ไหลก็เพราะใจมัน  หวังเหวิด 
  . . . 
  รูสึกตัวแลวงามงอน  รีบกลับเมืองคอนใหพี่หาย  หวังเหวิด 
 
         (แสนหวังเหวิด) 
 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการใชคําภาษาถิ่นใตในบทเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง  สามารถสรุปไดวาจูเล่ียม  
กิ่งทอง ไดนําภาษาถิ่นใตเขามาสอดแทรกในบทประพันธของตนเองไดอยางแนบเนียน  ไมเพียงแตจะสามารถผูกโยง
ความหมายไดอยางไพเราะเหมาะสมทําใหผูฟงรูสึกเขาใจถึงเนื้อหาไดอยางลุมลึกเทานั้น หากแตยังสามารถทําใหบท
เพลงมีลักษณะโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ   อีกทั้งยังสามารถชูรสบทเพลงใหชวนฟง  นับวาเปนศิลปะการ
ประพันธที่ปรุงเสริมใหงานเพลงงดงามดวยกลิ่นอายของความเปนภาคใตชัดเจน  อาจจะเปนเพราะเหตุนี้กระมังที่ทํา
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ใหผูฟงเกิดความนิยมชมชอบในผลงานเพลงลูกทุงของจูเล่ียม  กิ่งทอง  อยางกวางขวาง ไมเพียงแตในเฉพาะพื้นที่
ภาคใตเทานั้นแมแตในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยกยังปรากฏวามีการเอยอางถึงผลงานเพลงของจูเล่ียม  กิ่งทอง  
ดวยความประทับใจอยูเนือง ๆ  ทําใหกลาวไดวานอกจากจะเปนผูริเริ่มนําภาษาถิ่นใตบรรจงบรรจุไวในบทเพลงแลว  
ยังนาจะไดชื่อวาเปนครูเพลงลูกทุงแหงภาคใตที่ไมมีวันตาย 
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ภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
Multilingualism in Ban Suanyai, Lamplaimat District, Buriram Province 
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บทคัดยอ 

ภาษาที่ประชากรในชุมชนสวนใหญเลือกใชมี ๔ ภาษา ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นโคราช 
ภาษาเขมรและภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว สวนอีก ๒ ภาษาคือภาษาสวยและภาษาไทยถิ่นกลางพบวามี
ประชากรใชพูดกันเพียงบางกลุมเทานั้น 

ภาษาหลักของชุมชนคือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยโคราช ภาษารองของชุมชนคือภาษาเขมรและ
ภาษาลาว ภาษากลางของชุมชนคือภาษาไทยโคราช ภาษาเขมรและภาษาลาว ภาษาราชการคือภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว ภาษาสื่อสารในวงกวางคือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษา
เขมร ภาษาเฉพาะกลุมคือภาษาเขมร ภาษาลาวและภาษาไทยโคราช ภาษาการศึกษาคือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษา
สอนตามโรงเรียนคือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาอังกฤษ และภาษาศาสนาคือภาษาบาลี ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาเขมร  

ความสามารถในการใชภาษาของประชากรพบวากลุมชาติพันธุเขมรสามารถพูดและฟงภาษาตางๆไดมาก
ที่สุด ตามดวยกลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช ประชากรที่สามารถฟงภาษาตางๆเขาใจไดมีจํานวน
มากกวาประชากรที่สามารถพูดภาษาตางๆได เพศชายสามารถพูดและฟงไดหลายภาษามากกวาเพศหญิง ยกเวน
กลุมชาติพันธุไทยโคราชพบวาเพศหญิงสามารถพูดและฟงเขาใจไดหลายภาษามากกวาเพศชาย นอกจากนั้นกลุม
วัยรุนจะมีภาวะหลายภาษานอยที่สุดและเริ่มใหความสําคัญกับภาษาไทยมาตรฐานมากยิ่งขึ้น กลุมวัยชราเปนกลุมที่
ยังคงความเปนผูรูหลายภาษาอยูแตนอยกวากลุมวยักลางคนเพราะพูดภาษาไทยมาตรฐานไดเปนสวนนอย  

การเลือกภาษาของประชากรตามแวดวงการใชภาษาพบวาการเลือกใชภาษาจะแปรไปตามกลุมอายุของผู
พูดกลาวคือ ประชากรที่มีอายุนอยจะมีความสามารถในการเลือกใชไดหลายภาษานอยลงกวากลุมที่มีอายุมาก กลุม
วัยรุนจะเลือกใชภาษาที่มีศักดิ์ศรีมากกวาภาษาแรกของตนเองมากกวากลุมวัยอื่นๆโดยจะเลือกใชภาษาไทยโคราช
มากที่สุด ตามดวยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาลาวและภาษาเขมร 
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Abstract 

 The study reveals that six languages are spoken in this community; however, only four play 
important roles: Thai Khorat, Lao, Khmer  and Standard Thai. Standard Thai and Thai Khorat are major 
languages while Khmer and Lao are minor languages. The lingua franca are Thai Khorat, Khmer and Lao. 
The official languages are Standard Thai, Thai Khorat, and Lao. The languages of wider communication 
are Standard Thai, Thai Khorat, Lao and Khmer. The group languages are Thai Khorat, Lao, and Khmer. 
The educational language is Standard Thai. The school-subject languages are Standard Thai and English. 
The religious languages are Pali, Standard Thai, and Khmer.  

 As for language competence, Khmer group shows the highest of multilingualism. Thai Khorat and 
Lao groups are the second and the third, respectively. The number of listeners who understand the 
language is higher than the speakers of the language. Male speakers show higher degree of 
multilingualism than female speakers do, except the Thai Khorat group. The middle group shows the 
highest degree of multilingualism. The old group is the second and young group is the last. 

 The language choice depends on age. The level of competence of the young group is lower than 
that of the old group. The young group chooses to use the language that is more prestigious than their first 
language. The other groups choose to use Thai Khorat more than Standard Thai, Lao and Khmer. 
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีภาษาไทยกรุงเทพฯเปนภาษาราชการและเปนภาษาประจําชาติ แตคนในประเทศไมไดพูด
เฉพาะภาษาไทยกรุงเทพฯติดตอส่ือสารกันเพียงภาษาเดียวเทานั้น หากแตพูดภาษาประจําภาคอื่นๆอีก ภาษาประจํา
ภาคแตละภาษาสามารถจัดใหเปนภาษาถิ่นตางๆได ประกอบดวยภาษาไทยถิ่นกลางหรือภาษาไทยกลาง ภาษาไทย
ถิ่นเหนือหรือภาษาคําเมือง ภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาวและภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษาปกษใต (อมรา ประสิทธิ์
รัฐสินธุ ๒๕๔๒ : ๓-๔) คนสวน-ใหญคิดวาคนที่อยูในทองถิ่นใดมักจะพูดภาษาของทองถิ่นนั้น ความจริงแลวไมไดเปน
เชนนั้นเสมอไปเพราะยังมีชุมชนบางแหงที่ประชากรมีความสามารถในการใชภาษาไดหลายภาษาในเวลาเดียวกัน 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ( ๒๕๔๒ : ๑๓) กลาวถึงลักษณะของคนที่มีความสามารถใชภาษาไดหลายภาษาวา “การมี
ภาวะหลายภาษา” (multilingualism) ซึ่งหมายถึง ภาวะที่คนใดคนหนึ่งมีความรูหรือสามารถพูดไดมากกวา ๑ ภาษา 
หรือภาวะที่คนใดคนหนึ่งพูดภาษายอยโดยเฉพาะภาษาถิ่นอื่นๆไดอีกหลายๆภาษาหรือพูดภาษาตางๆกันไดหลาย
ภาษา คนที่มีภาวะหลายภาษาเรียกวาคนหลายภาษาหรือคนรูหลายภาษา (multilingual) ในเบื้องตนผูวิจัยคิดวา
ภาวะหลายภาษาในชุมชนที่คนพดูหลายภาษานั้นนาจะสงผลใหเกิดความขัดแยงหรือปญหาดานตางๆมาก เนื่องจาก
ชุมชนหนึ่งๆมีประชากรที่มีความหลากหลายทางดานภาษาที่ใชส่ือสารและตางกลุมชาติพันธุ ตอมาผูวิจัยพบวาขอมูล
ดังกลาวมิไดเปนเชนนั้นเสมอไปเพราะคนในชุมชนบางแหงยังสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ผูวิจัยคิดวา
ปรากฏการณดังกลาวเปนปรากฏการณทางภาษาที่นาสนใจคือความเปนผูรูหลายภาษาของประชากรในชุมชนนั้น 
การศึกษาภาวะหลายภาษานอกจากจะทําใหรูและเขาใจถึงสภาพการใชภาษาที่คนในชุมชนใชติดตอส่ือสารกันแลว 
ยังสามารถสื่อใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคนในชุมชน   ทั้งพฤติกรรมทางภาษาที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและ
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แนวโนมของภาษาที่จะเกิดขึ้นตอไปดวย นอกจากนี้การมีภาวะหลายภาษาของชุมชนหนึ่งยังสะทอนใหเห็นถึง
ภาพรวมของชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะความเปนชุมชนหลายภาษา (multilingual community) เชนเดียวกันดวย 

จากการศึกษาภาวะหลายภาษาในประเทศไทยพบวายังมีไมมากนักและพื้นที่ที่นาสนใจคือเขตอีสานใตซึ่ง
ประกอบไปดวย ๓ จังหวัด คือ บุรีรัมย สุรินทร   และศรีสะเกษซึ่งถือวาเปนจังหวัดชายแดนที่มีลักษณะของชุมชน
หลายภาษาเดนชัดมาก ทั้งนี้หากพิจารณาตามลักษณะภูมิประเทศจะพบวา ๓ จังหวัดดังกลาวมีเขตแดนอยูติดตอกับ
ประเทศกัมพูชา หรือบริเวณที่มีประชากรพูดภาษาถิ่นตางๆ  จึงมีลักษณะของการผสมกลมกลืนกันทั้งทางดานภาษา
และวัฒนธรรม อยางไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนหลายภาษาในเขตอีสานใตนับวามีนอยมาก จากการสํารวจ
เอกสารเบื้องตนผูวิจัยพบวามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะหลายภาษาในจังหวัดสุรินทรจํานวน ๓ เรื่อง ไดแก ภาค
นิพนธของคมขํา ศิลปชัย เรื่อง “ชุมชนที่พูดหลายภาษาในจังหวัดสุรินทร” พ.ศ. ๒๕๒๒ ภาคนิพนธของจรูญศรี มูล
สวัสดิ์ เรื่อง “ภาวะหลายภาษาในหมูบานเมืองลีง” พ.ศ. ๒๕๒๘ และบทความของสุวิไล เปรมศรีรัตน เรื่อง “ชุมชน
หลายภาษาที่บานเมืองลีง” พ.ศ. ๒๕๒๙ ในจังหวัดศรีสะเกษมีผูศึกษาภาวะหลายภาษา ไดแก วิทยานิพนธของ
ประพนธ จุนทวิเทศ เรื่อง “ภาวะหลายภาษาในบานหนองอารีและบานลาวเดิม ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ” พ.ศ. ๒๕๓๒ และวิทยานิพนธของสิเนหา วังคะฮาด เรื่อง “ภาวะหลายภาษาในชุมชนบานทาคอยนาง” 
พ.ศ. ๒๕๔๒  สวนจังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดหนึ่งในเขตอีสานใตยังไมมีผูศึกษาไวอยางละเอียด  

ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย เพราะจะทําใหเห็นถึงสภาพของชุมชนที่มีความหลากหลายในเรื่องการใชภาษาของประชากรและ
กลุมชาติพันธุอันเปนพื้นที่ตอเนื่องกับสองจังหวัดดังกลาวคือสุรินทรและศรีสะเกษไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผูวิจัยไดเลือก
ชุมชนหมูบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เปนกรณีศึกษา เพราะในชุมชนนี้
ประชากรสวนใหญจะประกอบไปดวยกลุมชาติพันธุ ๓ กลุม ไดแก ชาติพันธุเขมร ชาติพันธุลาวและชาติพันธุไทย
โคราช ภาษาที่ประชากรในชุมชนใชติดตอส่ือสารกันทุกกลุมมี ๔ ภาษา ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น
โคราช ภาษาเขมรและภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว สวนอีก ๒ ภาษาคือภาษาสวยและภาษาไทยถิ่นกลางพบวา
พูดกันเพียงบางกลุมเทานั้น ประการสําคัญผูวิจัยพบวาประชากรบานสวนใหญเปนประชากรเพียงกลุมเดียวในเขต
ตําบลลําปลายมาศที่สามารถพูดภาษาเขมรไดโดยที่หมูบานขางเคียงเปนกลุมประชากรที่พูดภาษาอื่นๆ ไดแก 
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นโคราชและภาษาไทยถิ่นอีสาน ดังนั้นประชากรหมูบานสวนใหญจึงจําเปนตองมี
ปฏิสัมพันธกับประชากรกลุมอื่นอยูเสมอ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหนาที่และบทบาทของภาษาทั้ง ๔ ภาษาดังกลาวที่
พบในจังหวัดบุรีรัมยซึ่งมีความสัมพันธกับกลุมประชากรในจังหวัดบุรีรัมยวาผลการศึกษาที่ไดจะเหมือนหรือแตกตาง
จากการศึกษาภาวะหลายภาษาในจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษอยางไร ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาภาวะหลายภาษาใน
จังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษ ศึกษาไวเพียงภาษาเขมร ภาษาสวย ภาษาลาวและภาษาไทยมาตรฐานเทานั้น แตยัง
ไมไดศึกษาภาษาไทยโคราชซึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งที่มีใชในเขตอีสานใตของประเทศไทย วิทยานิพนธนี้จึงศึกษาเพิ่มเติม
ในสวนของภาษาไทยโคราชเพื่อใหเห็นลักษณะความเปนชุมชนหลายภาษาและการมีภาวะหลายภาษาของประชากร
ในเขตอีสานใตของประเทศไทยใหเดนชัดและสมบูรณยิ่งขึ้น  
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “ภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย”  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหนาที่ของภาษาที่มีใชในชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลํา-ปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย และเพื่อศึกษาการเลือกใชภาษาของประชากรตามสมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก แวดวงการใชภาษา กลุม
ชาติพันธุ เพศและอายุ  

ผูวิจัยไดแบงแวดวงการใชภาษาออกเปนแวดวงการใชภาษาในชุมชนและแวดวงการใชภาษานอกชุมชน 
แวดวงการใชภาษาในชุมชน ไดแก ที่บาน (เมื่อพูดกับสมาชิกในครอบครัว) และในหมูบาน (เมื่อพูดกับเพื่อนบาน คน
รูจักตางหมูบาน คนแปลกหนา คนขายของ พระ) สวนแวดวงการใชภาษานอกชุมชน ไดแก ที่โรงเรียน ที่ตลาดสด
อําเภอลําปลายมาศ ที่หางสรรพสินคาอําเภอลํา ปลายมาศ ที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ ที่ที่วาการอําเภอลํา
ปลายมาศและที่โรงพยาบาลอําเภอ ลําปลายมาศ  แบงกลุมชาติพันธุออกเปน ๓ กลุมชาติพันธุ ไดแก กลุมชาติพันธุ
ไทยโคราช กลุมชาติพันธุเขมรและกลุมชาติพันธุลาว กลุมชาติพันธุละ ๒๔ คน แบงเพศออกเปน ๒ กลุม ไดแก กลุม
เพศหญิง ๓๖ คน และกลุมเพศชาย ๓๖ คน และแบงอายุออกเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมวัยรุน (อายุ ๑๕-๒๕ ป) กลุมวัย
กลางคน (อายุ ๓๕-๔๕ ป) และกลุมวัยชรา (อายุ ๕๕-๖๕ ป) กลุมอายุละ ๒๔ คนรวมทั้งส้ิน ๗๒ คน ผูวิจัยเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณจากแบบสอบถาม แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณคารอยละ  
 
ผลการวิจัย 

ชุมชนแหงนี้มีภาษาที่ใชในชุมชนทั้งส้ิน ๖ ภาษา  ไดแก  ภาษาไทยถิ่นกลางรอยละ ๑ ภาษาไทยถิ่นโคราช
รอยละ ๖๓ ภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาวรอยละ ๑๕.๖๐  ภาษาเขมรรอยละ ๒๐ ภาษาสวยรอยละ ๐.๔๐  และ
มีการใชภาษาไทยมาตรฐานดวย แตในจํานวนทั้ง ๖ ภาษาจะมีเพียง ๔ ภาษาเทานั้นที่ประชากรในชุมชนสวนใหญ
เลือกใช ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นโคราช ภาษาเขมรและภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว สวนอีก ๒ 
ภาษาพบวามีประชากรใชพูดกันเพียงบางกลุมเทานั้น หนาที่ของภาษามีดังนี้ ภาษาหลักคือภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาไทยโคราช ภาษารองคือภาษาเขมรและภาษาลาว ภาษากลางคือภาษาไทยโคราช ภาษาเขมรและภาษาลาว 
ภาษาราชการคือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว ภาษาสื่อสารในวงกวางคือภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาไทยโคราชภาษาลาวและภาษาเขมร ภาษาเฉพาะกลุมคือภาษาเขมร ภาษาลาวและภาษาไทยโคราช ภาษา
การศึกษาคือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสอนตามโรงเรียนคือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาอังกฤษและภาษาศาสนา
คือภาษาบาลี ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาเขมร 

 จากการศึกษาภาวะหลายภาษาในชุมชนบานสวนใหญ ทําใหเห็นลักษณะของความเปนชุมชนหลายภาษา 
(multilingual community) อยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากชุมชนแหงนี้มีความหลากหลายทั้งทางกลุมชาติพันธุและ
ภาษา ประชากรในชุมชนประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลัก จํานวน ๓ กลุมชาติพันธุ ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุม
ชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช ประชากรในชุมชนมีความสามารถในการพูดและฟงภาษาตางๆ ได ๔ 
ภาษา ไดแก ภาษาเขมรภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว  

 การศึกษาหนาที่ของภาษาที่มีใชในชุมชนทําใหเห็นถึงความสูง-ต่ํา (hierarchy) ของภาษาทั้ง ๔ ภาษา
ขางตนและยังไดทราบถึงหนาที่ของแตละภาษาที่มีใชในชุมชนกลาวคือภาษาไทยมาตรฐานถือวาเปนภาษาที่อยูใน
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ระดับสูงสุดคือเปนภาษาประจําชาติ ภาษาราชการ ใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนและใชในการนําเสนอสื่อ จึงถือ
วาเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับมากกวาภาษาอื่นๆในชุมชน ภาษาไทยโคราชแมจะไมไดเปนภาษา
ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตหากกลาวถึงความสําคัญในระดับชุมชนอําเภอลําปลายมาศถือวามีศักดิ์ศรีและ
ไดรับการยอมรับจากประชากรทั่วไปรองลงมาจากภาษาไทยมาตรฐาน นับเปนอีกภาษาหนึ่งที่ประชากรสวนใหญ
เลือกใชติดตอส่ือสารที่มีลักษณะเปนทางการมากขึ้น ภาษาลาวถือวาเปนภาษาประจําภาคที่ประชากรสวนใหญใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกใชติดตอส่ือสาร ถึงแมวาประชากรในเขตเทศบาลอําเภอลําปลายมาศจะเห็นวา
ภาษาไทยโคราชเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรีมากกวาภาษาลาว  แตภาษาลาวก็ยังคงเปนภาษาที่ประชากรสวนใหญที่ไมได
อยูในเขตเทศบาลอําเภอลําปลายมาศเลือกใช รวมถึงประชากร บางหมูบานในเขตเทศบาลและประชากรบาง
ครอบครัวในชุมชนบานสวนใหญ ภาษาลาวนับวาเปนภาษาที่มีคนใชกันอยางแพรหลายและกวางขวาง ดังนั้นภาษา
ลาวจึงถือวาเปนอีกภาษาหนึ่งที่ประชากรสวนใหญในชุมชนตองเรียนรูแมจะพูดไมไดแตทุกคนก็สามารถฟงเขาใจได 
ภาษาเขมรเปนภาษาดั้งเดิมของชุมชนบานสวนใหญ ประชากรกลุมวัยชราในอดีตมีความภาคภูมิใจภาษาของตนมาก 
ประชากรสวนใหญที่เขามาอยูใหมจําเปนตองเรียนรูภาษาเขมรซึ่งเปนภาษาที่สําคัญที่ประชากรในชุมชนใช
ติดตอส่ือสารกันเพราะถือวาภาษาเขมรเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรีและประชากรในชุมชนสวนใหญก็ไมเขินอายที่จะใช
ภาษาเขมรนอกชุมชน แตเมื่อประชากรรุนกลุมวัยกลางคนเขามามีบทบาทแทนประชากรกลุมวัยชรา ประชากรรุนนี้
เริ่มเรียนรูถึงความจําเปนในการใชภาษาที่คนสวนใหญพูดและฟงเขาใจมากกวาภาษาเขมร ไดแก ภาษาไทยโคราช
และภาษาลาว ทําใหประชากรเริ่มใหความสําคัญกับภาษาอื่นๆ มากขึ้น แตทั้งนี้ก็ไมไดละทิ้งภาษาดั้งเดิมคือภาษา
เขมรไปเสียทีเดียว เพราะยังคงเลือกใชในชุมชนกับเพื่อนบานที่มีกลุมชาติพันธุเดียวกัน เพื่อนบานตางกลุมชาติพันธุที่
สามารถพูดและฟงภาษาเขมรเขาใจ หากเดินทางออกนอกพื้นที่ไปยังบริเวณที่มีกลุมชาติพันธุเขมรอยูก็ยังคงเลือกใช
ภาษาเขมรกับประชากรเหลานั้นได  สวนกลุมวัยรุนซึ่งเปนประชากรรุนใหมของชุมชนจะพบวาประชากรกลุมนี้สวน
ใหญยังสามารถฟงภาษาเขมรเขาใจไดดี แตความสามารถในการพูดลดนอยลงกลาวคือสามารถพูดคําศัพทระดับงาย
ถึงระดับปานกลางที่ไดยินบอยๆไดและพูดประโยคสั้นๆ ไดบาง  

 ภาษาแตละภาษาที่มีอยูในชุมชนบานสวนใหญลวนมีหนาที่ทางภาษาอยางชัดเจน ประชากรแตละคนแตละ
กลุมชาติพันธุมักจะตระหนักวาควรใชภาษาใดเมื่ออยูในแวดวงใด สถานการณใด กับใคร ปจจัยนี้เองที่ทําให
ประชากรเลือกใชภาษาตางๆตามหนาที่ไดอยางไมเกิดปญหาทางดานภาษา ประชากรในชุมชนใหความสําคัญกับ
เรื่องมนุษยสัมพันธและความมีน้ําใจแกเพื่อนบานซึ่งแสดงออก    ดานการเลือกใชภาษาดวยกลาวคือ ประชากรมี
ความพยายามที่เรียนรูภาษาของเพื่อนบานแตละคน บางคนอาจจะเรียนรูไดมากบางนอยบางหรือไมไดเลย แต
ประชากรก็ไมไดแสดงความรังเกียจเหยียดหยามภาษาใดภาษาหนึ่ง ตรงกันขามเมื่อรูสึกวาภาษาใดมีคนใชมากและ
ไดรับการยอมรับมากกวาก็ยิ่งมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและใชภาษานั้นๆ หรือแมแตภาษาที่ไมคอยมีคนพูดกัน
มากนักเชนภาษาเขมร ประชากรก็ยังใหความสําคัญและพยายามเลือกใชคําศัพทภาษาเขมรกับเพื่อนบานที่มีกลุม
ชาติพันธุเขมรบางเทาที่สามารถทําได เหตุนี้เองจึงเกิดการใชภาษาที่เรียกวา การปนภาษา (code mixing) และการ
สลับภาษา (code switching) ขึ้นบอยครั้งในชุมชนบานสวนใหญ นับเปนปรากฏการณทางภาษาที่นาสนใจอีก
ประการซึ่งสามารถศึกษาไดตอไป 

 ดานความสามารถในการใชภาษา อันไดแก ความสามารถดานการพูดและความสามารถดานการฟง ผูวิจัย
พบวาประชากรสวนใหญในชุมชนยังคงมีความสามารถในการใชภาษาไดหลากหลาย กลาวคือ อยางนอยประชากร
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สามารถฟงเขาใจได ๒-๔ ภาษามากที่สุด สวนความสามารถดาน      การพูดนั้นประชากรสวนใหญก็ยังคงมี
ความสามารถพูดได ๒-๔ ภาษามากที่สุดเชนกัน มีบางคนบางกลุมที่สามารถพูดไดเพียงภาษาเดียวคือ ภาษาไทย
โคราช ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากประชากรไมสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาลาวและภาษาเขมร ไดนั่นเอง อีกทั้ง
ภาษาไทยโคราชก็ไดรับการยอมรับวามีศักดิ์ศรีมากอยูแลวประการหนึ่ง  

ดานการเลือกใชภาษาของประชากรบานสวนใหญพบวา ประชากรสวนใหญยังคงเลือกใชภาษาแรกของ
ตนเองหากอยูภายในชุมชน แตเมื่อออกไปนอกชุมชนลักษณะการเลือกใชภาษาจะเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือประชากร
จะมีการเลือกใชภาษาที่อยูในระดับสูงกวาภาษาแรกของตนเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาไทยโคราช ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในดานการปรับตัวดานภาษาของประชากรใน
ชุมชนไดเปนอยางดี เหตุที่ประชากรมีการปรับตัวเลือกใชภาษาในแวดวงภาษาตางๆไดนั้นเปนสวนสําคัญที่ทําใหพวก
เขาอยูรวมกันอยางสงบสุขทั้งกับคนในชุมชน คนที่อยูนอกชุมชนทั้งที่รูจักหรือไมรูจักกันเปนสวนตัว หรือแมแต
ประชากรที่ อยู กันคนละพื้ นที่  ไม ว าประชากรในชุมชนบานสวนใหญจะ เดินทางไปที่ ใดในเขต  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็จะสามารถเกิดการเรียนรูและเลือกใชภาษาของพื้นที่ตางๆไดอยางไมเกิดปญหา เพราะพวกเขา
เขาใจดีวาภาษาแตละภาษามีหนาที่อยางไร และควรเลือกใชภาษาใดกับใคร ปรากฏการณดังกลาวมิใชมีเพียง
ประชากรในชุมชนบานสวนใหญเทานั้น เพราะประชากรสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน วิทยานิพนธของ
ประพนธ จุนทะวิเทศ (๒๕๓๒) สิเนหา วังคะฮาด (๒๕๔๒) บทความของสุวิไล เปรมศรีรัตน (๒๕๒๙) ปรากฏผล
การศึกษาที่คลายกัน กลาวคือ ประชากรมีความสามารถในการเลือกใชภาษาไดอยางไมเกิดปญหา หรือวิทยานิพนธ
ของ Wimon Thanapaes (๑๙๙๘) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการใชภาษาและทัศนคติทางภาษาของกลุมคนอีสานที่
อพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานอยูทามกลางประชากรที่เปนคนภาคเหนือที่พูดภาษาคําเมือง พบวาประชากรกลุมดังกลาวยัง
สามารถปรับตัวดานการเลือกใชภาษาไดอยางดีและไมเกิดปญหาทางดานภาษาแตอยางใด  

การวิจัยเรื่องภาวะหลายภาษา กรณีศึกษาบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลาย-มาศ จังหวัด
บุรีรัมยไดเนนย้ําใหเห็นเดนชัดวา หากประชากรไมวาจะเปนกลุมชาติพันธุใดเขาใจเรื่องหนาที่และบทบาทของภาษา 
ยอมรับวาทุกภาษาตางก็มีประโยชนในแงของการติดตอส่ือสาร แมจะมีเรื่องศักดิ์ศรีของภาษาเขามาเกี่ยวของบาง แต
เรียนรูที่จะเลือกใชและไมสรางกฎเกณฑความเหลื่อมลํ้าของภาษาใหเกิดความขัดแยงโดยคิดวาภาษาของตนเทานั้น
ที่เปนภาษาที่ดีที่สุดและดูถูกภาษาอื่น พยายามเรียนรูและทําความเขาใจเสียใหมวาการรูภาษาที่หลากหลายยอมมี
ประโยชน เพราะอยาง-นอยการรูหลายภาษาทําใหเขาใจวัฒนธรรมประเพณีของเพื่อนบานมากขึ้น มองเห็นโลกทัศน
และ ภูมิปญญา ตลอดจนมีทางเลือกในการแกไขปญหาของสังคมไดหลายแนวทาง ความพยายามเรียนรูซึ่งกันและ
กันดังกลาวจะทําใหเกิดความเขาใจและสามารถอยูรวมกันอยางสันติ 
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การศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศส 
A Study of Language Attitude toward Thai and French Speakers 
 
ธีระ รุงธีระ1 

Theera Roungtheera1 
 
บทคัดยอ 
 บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศสของนิสิต
ไทยที่ไมเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมากอน จํานวน 60 คน แบงเปนเพศชาย 30 คนและเพศหญิง 30 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูลไดแก เทคนิคการพรางเสียงคู (matched-guise technique) และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา
กลุมตัวอยางประชากรมีทัศนคติตอผูพูดภาษาไทยสูงกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส กลาวคือ ผูพูดภาษาไทยไดรับการ
ประเมินคุณลักษณะสวนใหญใหสูงกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส เชน เปนมิตร สุภาพ ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย 
ในขณะที่ผูพูดภาษาฝรั่งเศสไดรับการประเมินเรื่องหนาตาดี ฉลาด มีการศึกษาสูง มีฐานะทางสังคมสูงและร่ํารวยสูง
กวาผูพูดภาษาไทย นอกจากนี้กลุมประชากรสวนใหญเห็นวาภาษาไทยไพเราะมากกวาภาษาฝรั่งเศส อยางไรก็ตาม
กลุมประชากรสวนใหญสนใจเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสมากกวาภาษาไทยเพราะจะเปนประโยชนในการทํางาน
มากกวา  
คําสําคัญ : ทัศนคติทางภาษา ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส 
 
Abstract 

 The objective of this article is to study Thai students’ attitudes toward Thai and French speakers. 
The data were collected from 60 Thai students of both sexes in equal numbers who have never studied 
French language before. The instrument for data collection included a match-guise technique and a 
questionnaire. The result of the analysis reveals that the subjects had better attitudes toward Thai 
speaker than French speaker. They perceived Thai speaker as having better qualities than French 
speaker such as friendly, polite, hard working, and disciplined whereas French speaker was perceived 
as being better than Thai speaker in 5 aspects: physical appearance, wealth, intelligence, high education 
and social class. In addition, most subjects agreed that Thai language was more beautiful than French 
language, but they preferred to study French language because of its benefit to their future careers.  
Keywords : language attitude, Thai language, French language 
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บทนํา 

 ภาษาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในชีวิตประจําวันของมนุษย ภาษาไมเปนเพียงเครื่องมือส่ือสารแลว ภาษายัง
สามารถถายบงบอกลักษณะของสมาชิกในชาติหรือกลุมวัฒนธรรมทั้งอารมณ ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนลักษณะ
ทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ชาติพันธุ บุคลิกภาพ และอุปนสัิยใจคอของผูพูดอีกดวยในกลุมวัฒนธรรมได  

 ทัศนคติทางภาษา คือ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอภาษาของตนหรือภาษาของผูอื่น (David Crystal 2007) 
เชน ทัศนคติที่วา ภาษานี้ตอยต่ํากวา ภาษานี้เพราะกวา หรือภาษานี้ปาเถื่อนกวาอีกภาษาหนึ่ง เปนตน นอกจากนี้
ทัศนคติทางภาษายังรวมไปถึงทัศนคติของผูพูดภาษานั้นๆ ดวย (อมรา ประสิทธรัฐสินธุ 2532: 51) เชน เมื่อเราไดยิน
คนพูดภาษาจีน เราอาจจะรูสึกวาคนจีนเปนคนที่โฉงฉาง โวยวาย เพราะคนจีนมักพูดเสียงดัง หรือเมื่อเราไดยินภาษา
สเปน เราก็อาจจะรูสึกวาคนสเปนเปนคนที่รีบเรง เพราะคนสเปนมักพูดเร็ว เปนตน  

 การศึกษาทัศนคติทางภาษานี้สามารถเก็บขอมูลไดหลายวิธี เชน การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การ
สังเกตการณ วิธีหนึ่งที่ ได รับความนิยมอยางแพรหลายคือ การใชเทคนิคการพรางเสียงคู (matched-guise 
technique) วิธีนี้ไดนํามาใชครั้งแรกโดย วอลเลส อี แลมเบิรต (Wallace E. Lambert) ในป ค.ศ. 1960 เพื่อศึกษา
ทัศนคติที่มีตอภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมคกิลล (McGill University) ประเทศ
แคนาดา แลมเบิรตสรุปวา กลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีทัศนคติในทางบวกกับกลุมและภาษาของตน 
สําหรับกลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ํากวาจะมีทัศนคติไปในทางบวกตอกลุมที่สูงกวาเชนกัน (ดียู          
ศรีนราวัฒน 2529 : 51) โดยนัยนี้อาจกลาวไดวา บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวาจะไดรับการประเมิน
สูงกวาบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํากวา วิธีนี้เปนการประเมินการฟงเสียงพูดสองภาษาที่พูดเรื่อง
เดียวกันโดยบุคคลเดียวกันจากแถบบันทึกเสียง แตผูประเมินจะเขาใจวาเปนเสียงพูดของผูพูดคนละคน ในขณะที่ผู
ประเมินฟงเสียงจะตองจินตนาการบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูพูด การ
ประเมินทัศนคติดวยวิธีนี้จะไดรับความคิดเห็นที่แทจริงของผูประเมิน เนื่องจากมีภาษาเทานั้นที่เปนตัวแปร 

 ในฐานะที่ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงสนใจศึกษาทัศนคติของ
นิสิตที่มีตอผูพูดภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาสากลที่มีผูใชมากภาษาหนึ่ง ทั้งยังเปนภาษาที่มี
ความสําคัญดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การตางประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษานี้
ผูวิจัยจะศึกษาทัศนคติของนิสิตที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนิคการพรางเสียงคูเปน
เครื่องมือในการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติทางภาษาของนิสิตไทยที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษา
ฝร่ังเศส โดยจะพิจารณารวมกับปจจัยเรื่องเพศของกลุมประชากร 
 
สมมุติฐาน 

 กลุมตัวอยางประชากรมีทัศนคติตอผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศสแตกตางกัน คือ จะประเมินเสียงผู
พูดภาษาฝรั่งเศสสูงกวาเสียงพูดภาษาไทย  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  การเลือกกลุมประชากร 

 กลุมประชากรที่ใชในงานวิจัยนี้เปนนิสิตคณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวน 60 คน แบงเปนเพศชาย 30 คนและเพศหญิง 30 คน โดยกลุมตัวอยางประชากรทั้งหมดไมเคยมีประสบการณ
ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสมากอนและจะไมนําตัวแปรเรื่องอายุหรือตัวแปรอื่นๆมาพิจารณา 

2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 2.1 เทคนิคการพรางเสียงคู (matched-guise technique) เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินทัศนคติโดยใช
เสียงพูดเปนเครื่องกระตุน ผูประเมินจะประเมินบุคลิกลักษณะของผูพูดจากการฟงเสียงเทานั้น เสียงที่ใชจะเปน
เสียงพูดคนละภาษาแตเปนของผูพูดคนเดียวกัน ซึ่งผูประเมินจะเขาใจวาเปนคนละคนกัน เมื่อผูประเมินฟงเสียงแลว
จะตองประเมินบุคลิกลักษณะของผูพูดโดยการทําเครื่องหมายกากบาทในหนึ่งชองจากจํานวนหาชองที่เรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปหานอย บุคลิกลักษณะที่นํามาศึกษานั้นเปนบุคลิกจํานวน 15 คุณลักษณะ ไดแก หนาตาดี มี
ความรับผิดชอบ ประหยัด สุภาพ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ฉลาด ซื่อสัตย มีการศึกษาสูง รํ่ารวย มีน้ําใจ เปนมิตร 
ฐานะทางสังคมสูง มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 

 2.2 เครื่องบันทึกเสียง ผูวิจัยบันทึกเสียงพูดของผูพูดคนเดียวกัน พูดเรื่องเดียวกัน แตใชภาษาแตกตางกัน 
โดยเสียงพูดแรกเปนเสียงพูดภาษาไทยและเสียงพูดที่สองเปนภาษาฝรั่งเศส ทั้งสองเสียงนี้บันทึกดวยระบบ
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Adobe Audition version 2 และผูวิจัยเปดเสียงพูดทั้งสองภาษาใหกลุมตัวอยางประชากร
ฟงดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Windows Media Player  

 ในการพรางเสียงพูดนี้ ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูบอกภาษาเอง เนื่องจากสามารถพูดภาษาไทยและภาษา
ฝร่ังเศสไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามเสียงของผูวิจัยไมมีผลตอการประเมินเนื่องจากผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลจากนิสิตที่
ผูวิจัยไมเคยสอน จึงยังไมเคยไดยินเสียงของผูวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสมากอน 

 2.3 แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใชในบทความนี้ดัดแปลงและปรับปรุงจากแบบสอบถามในงานวิจัย
ของนันทกา วชิรพินพง (2530) ศศิธร ธาตุเหล็ก (2541) และอํานาจ ปกษาสุข (2549) เพื่อใหเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ 
โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน คือ ขอมูลสวนตัวของผูประเมิน การประเมินทัศนคติที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูด
ภาษาฝรั่งเศส และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับภาษา 

3.  วิธีเก็บขอมูล 

 กอนการเก็บขอมูลผูวิจัยอธิบายการทําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางประชากรอยางละเอียด แลวจึงเปด
เสียงพูดที่เตรียมไวใหกลุมตัวอยางประชากรฟง จากนั้นกลุมประชากรจะจินตนาการบุคลิกลักษณะของผูพูดจากเสียง
ที่ไดยิน แลวประเมินคุณลักษณะตางๆโดยการกากบาทลงในชองส่ีเหลี่ยมที่เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 
ทั้งนี้ผูวิจัยจะเปดเสียงพูดจนกวาผูประเมินจะประเมินเสร็จทีละเสียงพูด ผูวิจัยเก็บขอมูลในวันที่ 9 และ 11 มิถุนายน 
2550 รวมเวลาทั้งส้ิน 2 วัน 
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4.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 4.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะฉบับที่ผูประเมินไมเคยมีประสบการณการ
เรียนภาษาฝรั่งเศสมากอน และเปนฉบับที่มีการประเมินและตอบครบทุกคําถาม ซึ่งจะไดแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณทั้งส้ินจํานวน 91 ฉบับ แบงเปนผูตอบเพศชาย 30 ฉบับและเพศหญิง 61 ฉบับ จากนั้นนําแบบประเมินที่ได
จากเพศหญิงมาสุมเลือกแบบงายใหเหลือ 30 ฉบับเทากับผูตอบจํานวนเพศชาย 

 4.2 นําขอมูลจากการประเมินเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยจากคะแนนที่กําหนดไวใน 
5 ชอง ซึ่งเรียงลําดับจากมากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด และในสวนที่ตอบแบบแจกแจงความถี่จะนํามา
คิดคาํนวณดวยอัตราสวนรอยละ 

 4.3 นําเสนอผลงานการวิเคราะหในรูปของตารางและการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาทัศนติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศสจากกลุมตัวอยางประชากร
ทั้งหมด 60 คน สามารถแสดงผลไดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศส 

 ทัศนคติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาไทย ทัศนคติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาฝรั่งเศส 
 คาเฉล่ีย

ชาย 
คาเฉล่ีย
หญิง 

คาเฉล่ียทั้งหมด 
 

คาเฉล่ีย
ชาย 

คาเฉล่ีย
หญิง 

คาเฉล่ียทั้งหมด 
 

1. หนาตาดี 3.13 3.27 3.20 3.20 3.23 3.22 
2. มีความรับผิดชอบ 3.80 3.90 3.85 3.77 3.50 3.63 
3. ประหยัด 3.63 3.90 3.77 3.60 3.13 3.37 
4. สุภาพ 3.83 4.33 4.08 3.77 4.00 3.88 
5. ขยันหมั่นเพียร 3.87 4.10 3.98 3.67 3.97 3.82 
6. มีความอดทน 3.50 3.97 3.73 3.37 3.70 3.53 
7. ฉลาด 3.77 3.80 3.78 3.77 3.97 3.87 
8. ซื่อสัตย 3.63 3.90 3.77 3.60 3.53 3.57 
9. มีการศึกษาสูง 3.60 3.83 3.72 3.97 4.13 4.05 
10. รํ่ารวย 3.03 2.90 2.97 3.40 3.50 3.45 
11. มีน้ําใจ 3.70 4.03 3.87 3.53 3.67 3.60 
12. เปนมิตร 4.27 4.40 4.33 3.83 3.97 3.90 
13. มีฐานะทางสังคมสูง 3.40 3.23 3.32 3.70 3.67 3.68 
14. มีระเบียบวินัย 3.97 3.90 3.93 3.63 3.80 3.72 
15. ตรงตอเวลา 3.87 3.83 3.85 3.77 3.70 3.73 
รวม 3.67 3.82 3.74 3.64 3.70 3.67 
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1.  ทัศนคติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาไทย 

 เมื่อเปรียบเทียบการประเมินคุณลักษณะของกลุมตัวอยางประชากรเพศชายและเพศหญิงแลวพบวา กลุม
ตัวอยางประชากรเพศหญิงประเมินผูพูดภาษาไทยสูงกวาเพศชาย หากพิจารณาแตละคุณลักษณะแลวพบวา 
คุณลักษณะที่กลุมประชากรเพศหญิงประเมินสูงกวาเพศชายมี 11 คุณลักษณะ ไดแก หนาตาดี มีความรับผิดชอบ 
ประหยัด สุภาพ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ฉลาด ซื่อสัตย มีการศึกษาสูง มีน้ําใจและเปนมิตร ในขณะที่กลุม
ตัวอยางประชากรเพศชายประเมินคุณลักษณะของผูพูดภาษาไทยสูงกวาเพศหญิงเพียง 4 คุณลักษณะไดแก รํ่ารวย 
มีฐานะทางสังคมสูง มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามลําดับคาเฉลี่ยแลว พบวา
คุณลักษณะที่ไดรับการประเมินสูงสุดและต่ําสุดเหมือนกัน กลาวคือ คุณลักษณะที่ไดรับการประเมินสูงสุด คือ เปน
มิตรคุณลักษณะที่ไดรับการประเมินต่ําสุด คือ รํ่ารวย สวนคุณลักษณะในลําดับอื่นๆทั้งสองเพศมีความคิดเห็นที่
แตกตางกัน 

 สรุปผลการประเมินทัศนคติที่มีตอผูพูดภาษาไทย กลุมตัวอยางประชากรประเมินอยูในระดับปานกลางคอน
ไปทางสูง คือมีคาเฉลี่ย 3.74 คุณลักษณะที่ไดรับการประเมินในระดับสูงคือ เปนมิตรและสุภาพ โดยคุณลักษณะที่
ไดรับการประเมินสูงสุดคือเปนมิตร มีคาเฉลี่ย 4.33 แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดของผูพูดภาษาไทยใน
ทัศนะของกลุมตัวอยางประชากรคือ ความเปนมิตร คุณลักษณะที่ไดรับการประเมินในระดับปานกลางคอนไปทางสูง
มี 10 คุณลักษณะไดแก มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีความอดทน ฉลาด ซื่อสัตย มีการศึกษาสูง มี
น้ําใจ มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา คุณลักษณะที่ไดรับการประเมินในระดับปานกลางคอนไปทางต่ํา ไดแก หนาตา
ดีและมีฐานะทางสังคมสูง สวนคุณลักษณะร่ํารวยเปนคุณลักษณะเดียวที่ไดรับการประเมินในระดับต่ํา คือ มีคาเฉลี่ย 
2.90  

2.  ทัศนคติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาฝรั่งเศส 

 จากการประเมินคุณลักษณะของกลุมตัวอยางประชากรทั้งสองเพศแลวพบวา กลุมตัวอยางประชากรเพศ
หญิงประเมินผูพูดภาษาฝรั่งเศสสูงกวาเพศชาย โดยเพศหญิงประเมินไดคาเฉลี่ย 3.70 ในขณะที่เพศชายประเมินได
คาเฉลี่ย 3.64 คุณลักษณะที่ เพศหญิงประเมินสูงกวาเพศชายมีถึง 10 คุณลักษณะ ไดแก หนาตาดี สุภาพ 
ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ฉลาด มีการศึกษาสูง รํ่ารวย มีน้ําใจ เปนมิตรและมีระเบียบวินัย สวนคุณลักษณะที่
กลุมตัวอยางประชากรเพศชายประเมินสูงกวาเพศหญิงมี 5 คุณลักษณะ ไดแก มีความรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย 
มีฐานะทางสังคมสูงและตรงตอเวลา เมื่อพิจารณาลําดับคะแนนแลวพบวา ทั้งสองเพศประเมินคุณลักษณะที่มี
คะแนนสูงที่สุดเหมือนกัน คือ มีการศึกษาสูง โดยเพศชายใหคาเฉลี่ย 3.97 สวนเพศหญิงใหคาเฉลี่ย 4.13 สวน
คุณลักษณะที่ไดรับการประเมินนอยที่สุดนั้นประเมินแตกตางกัน เพศชายประเมินใหคุณลักษณะหนาตาดีต่ําที่สุด คือ 
มีคาเฉลี่ย 3.20 สวนเพศหญิงประเมินใหคุณลักษณะประหยัดต่ําที่สุด คือ มีคาเฉลี่ย 3.13 

 จะเห็นไดวากลุมตัวอยางประชากรทั้งหมดมีทัศนคติตอผูพูดภาษาฝรั่งเศสอยูในระดับปานกลางคอนไปทาง
สูงคือ มีคาเฉลี่ย 3.67 คุณสมบัติที่ไดรับการประเมินสูงสุดคือ มีการศึกษาสูง มีคาเฉลี่ย 4.05 ซ่ึงเปนคุณลักษณะ
เดียวที่ไดรับการประเมินในระดับสูง แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะมีการศึกษาสูงเปนคุณลักษณะที่เดนที่สุดสําหรับผูพูด
ภาษาฝรั่งเศสในทัศนะของกลุมตัวอยางประชากร สวนคุณลักษณะที่ไดรับการประเมินต่ําที่สุดคือ หนาตาดี มี
คาเฉลี่ย 3.22 รองลงมาคือ ประหยัดและร่ํารวย มีคาเฉลี่ย 3.37 และ 3.45 ตามลําดับ สวนคุณลักษณะอื่นๆ อีก 11 
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คุณลักษณะ ไดแก มีความรับผิดชอบ สุภาพ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ฉลาด ซื่อสัตย มีน้ําใจ เปนมิตร ฐานะทาง
สังคมสูง มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา ไดรับการประเมินอยูในระดับปานกลางคอนไปทางสูงทั้งหมด  

3.  การเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศส 

 กลุมตัวอยางประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงประเมินใหผูพูดภาษาไทยสูงกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส โดย
ประเมินใหผูพูดภาษาไทยสูงกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส 10 คุณลักษณะไดแก มีความรับผิดชอบ ประหยัด สุภาพ 
ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ซื่อสัตย มีน้ําใจ เปนมิตร มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา และประเมินใหผูพูดภาษาไทย
ต่ํากวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส 4 คุณลักษณะไดแก หนาตาดี มีการศึกษาสูง รํ่ารวย และมีฐานะทางสังคมสูง สวน
คุณลักษณะฉลาดกลุมประชากรเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตางกัน กลาวคือ เพศชายประเมินใหผูพูด
ภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศสมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.77 ในขณะที่เพศหญิงประเมินใหผูพูดภาษาฝรั่งเศสสูงกวาผู
พูดภาษาไทย คือ 3.97 ตอ 3.80 

 โดยสรุปแลวกลุมตัวอยางประชากรทั้ง 60 คนประเมินใหผูพูดภาษาไทยสูงกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส คือ ผูพูด
ภาษาไทยมีคาเฉลี่ย 3.74 และผูพูดภาษาฝรั่งเศสมีคาเฉลี่ย 3.67 ทั้งนี้มี 10 คุณลักษณะที่ผูพูดภาษาไทยไดรับการ
ประเมินสูงกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส ไดแก มีความรับผิดชอบ ประหยัด สุภาพ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ซื่อสัตย มี
น้ําใจ เปนมิตร มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา และคุณลักษณะที่ผูพูดภาษาไทยไดรับการประเมินต่ํากวาผูพูดภาษา
ฝร่ังเศสมี 5 คุณลักษณะ ไดแก หนาตาดี ฉลาด มีการศึกษาสูง รํ่ารวย และมีฐานะทางสังคมสูง เปนที่นาสังเกตวา
คุณลักษณะหนาตาดีนั้นผูพูดภาษาไทยและผูพูดภาษาฝรั่งเศสมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันมากนัก ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด พบวา คุณลักษณะที่ผูพูดภาษาไทยไดรับการประเมินสูงสุดคือ เปนมิตร มีคาเฉลี่ย 4.33 
และคุณลักษณะที่ไดรับการประเมินต่ําสุดคือ รํ่ารวย สําหรับคุณลักษณะที่ผูพูดภาษาฝรั่งเศสไดรับการประเมินสูงสุด 
คือ มีการศึกษาสูงและคุณลักษณะที่ไดรับการประเมินต่ําสุด คือ หนาตาดี อนึ่ง แมวาคุณลักษณะร่ํารวยจะไมไดรับ
การประเมินสูงที่สุดสําหรับผูพูดภาษาฝรั่งเศส แตเปนคุณลักษณะที่มีความแตกตางกับผูพูดภาษาไทยมากที่สุด คือ มี
คาเฉลี่ย 0.48 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางประชากรนี้เห็นวาผูพูดภาษาฝรั่งเศสมีฐานะตางกับผูพูดภาษาไทยมาก 
ขณะเดียวกันสําหรับผูพูดภาษาไทยแลว คุณลักษณะประหยัดมีความแตกตางกับผูพูดภาษาฝรั่งเศสมากที่สุด คือ มี
คาเฉลี่ย 0.4 แสดงใหเห็นวาในทัศนะของกลุมตัวอยางประชากร ผูพูดภาษาไทยมีคุณลักษณะประหยัดมากกวาผูพูด
ภาษาฝรั่งเศสมาก 

4.  ทัศนคติทั่วไปที่มีตอภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส 

 4.1  ความไพเราะของภาษา 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางประชากรพบวา กลุมตัวอยางประชากรจํานวน 46 คนเห็นวา
ภาษาไทยมีความไพเราะมากกวาภาษาฝรั่งเศส ในขณะที่มีเพียง 14 คนเทานั้นที่เห็นวาภาษาฝรั่งเศสมีความไพเราะ
มากกวาภาษาไทย  

4.2  ความสนใจในการเลือกเรียนระหวางภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศส 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางประชากรสวนใหญ คือ 43 คน เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้สวนใหญให
เหตุผลวา ตองการรูภาษาตางประเทศและอาจเปนประโยชนในการทํางานในอนาคต สวนกลุมที่ตองการเรียน
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ภาษาไทยมากกวามีจํานวน 17 คน ใหความเห็นวาภาษาไทยเปนภาษาแม เปนภาษาประจําชาติ และเปนภาษาที่ใช
ในชีวิตประจําวันมากที่สุด  

 4.3 การจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 

 กลุมตัวอยางประชากรทั้งหมดเห็นวาควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสขึ้นในประเทศไทยโดย
กลุมตัวอยางประชากร 34 คน เห็นวาควรเริ่มเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือเริ่มการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาคือ มีจํานวน 16 คน และอีก 10 คนเห็นวาควรเริ่มการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

 4.4  ภาษาตางประเทศที่มีความสนใจเปนพิเศษ 

 ภาษาตางประเทศที่กลุมตัวอยางประชากรใหความสนใจมากที่สุด 3 ลําดับคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
และภาษาจีน คือรอยละ 17.92 17.43 และ 12.97 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากภาษานี้เปนภาษาสากลที่ใชกันในวง
กวางทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

 4.5  สาเหตทุี่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสในภาคการศึกษานี้ 

  กลุมตัวอยางประชากรเกือบทั้งหมด คือ 55 คน เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะคิดวานาจะเปนประโยชนใน
อนาคต ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางประชากรเปนนิสิตคณะการทองเที่ยวและการโรงแรมซึ่งมีโอกาสจะไดทํางานหรือ
ติดตอกับคนฝรั่งเศสสูง สวนเหตุผลอื่นรองลงมาคือ ภาษาฝรั่งเศสนาจะใกลเคียงกับภาษาอังกฤษ  
 
สรุปผลการศกึษาและอภปิรายผล 
1.  สรุปผลการศึกษา 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้อาจสรุปไดวา ทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรที่มีตอผูพูดภาษาไทยและผูพูด
ภาษาฝรั่งเศสมีความแตกตางกัน คือประเมินใหผูพูดภาษาไทยสูงกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศสทั้งเพศชายและเพศหญิง ใน
เกือบทุกคุณลักษณะยกเวน หนาตาดี ฉลาด มีการศึกษาสูง รํ่ารวย และมีฐานะทางสังคมสูงเทานั้นที่ผูพูดภาษาไทย
ไดรับการประเมินต่ํากวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งกลุมประชากรสวนใหญยังเห็นวาภาษาไทยมีความไพเราะมากกวา
ภาษาฝรั่งเศสแตก็เลือกจะศึกษาภาษาฝรั่งเศสมากกวาภาษาไทยเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคต 
นอกจากนี้สวนใหญเห็นสมควรใหเริ่มมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสตั้งแตระดับมัธยมศึกษา 

2.  อภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางประชากรประเมินผูพูดภาษาไทยสูงกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส แสดงให
เห็นวากลุมตัวอยางประชากรมีทัศนคติที่ดีตอผูพูดภาษาไทยมากกวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานงานวิจัยนี้และขอสรุปของแลมเบิรตที่วา บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวาจะไดรับการ
ประเมินสูงกวาบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํากวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางประชากรมีความรัก
และภูมิใจภาษาแมของตน 

 2. เมื่อพิจารณาแตละคุณลักษณะแลวพบวา มี 10 คุณลักษณะที่ผูพูดภาษาไทยไดรับการประเมินสูงกวาผู
พูดภาษาฝรั่งเศส ซึ่งไดแก มีความรับผิดชอบ ประหยัด สุภาพ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ซื่อสัตย มีน้ําใจ เปนมิตร 
มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางประชากรเปนผูพูดภาษาไทยและในฐานะที่เปนเจาของ
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ภาษา กลุมตัวอยางประชากรจึงคุนเคยกับบุคลิกลักษณะของคนไทยดวยกันมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณลักษณะ
ความเปนมิตร มีน้ําใจ ประหยัดและขยันหมั่นเพียร กลุมตัวอยางประชากรมีโอกาสไดพบเห็นคนไทยที่มีคุณลักษณะ
เหลานี้ทั้งในสถานการณจริงและในสื่อตางๆมากกวาคนฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนส่ิงที่คนไทยสวนใหญไดรับการปลูกฝง
มาตั้งแตวัยเด็ก 
 3. คุณลักษณะที่เหลืออีก 5 คุณลักษณะที่ผูพูดภาษาไทยไดรับการประเมินต่ํากวาผูพูดภาษาฝรั่งเศส ไดแก 
หนาตาดี ฉลาด มีการศึกษาสูง รํ่ารวย และมีฐานะทางสังคมสูง สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

 หนาตาดี สาเหตุที่กลุมตัวอยางประชากรประเมินใหผูพูดภาษาฝรั่งเศสสูงกวาผูพูดภาษาไทยอาจเปนเพราะ
คนฝรั่งเศสที่คนไทยรูจักหรือเคยพบเห็นสวนใหญจะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงเชน ดารานักแสดง นักรอง นางแบบหรือ
นักกีฬา บุคคลเหลานี้เปนผูที่มีบุคลิกภาพตลอดจนรูปรางหนาตาที่ดีอยูแลว จึงเปนไปไดที่กลุมประชากรจะสรุปเอาวา
ผูที่พูดภาษาฝรั่งเศสนั้นนาจะมีหนาตาใกลเคียงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเหลานั้นและประเมินใหผูพูดภาษาฝรั่งเศสสูง
กวาผูพูดภาษาไทย  

 ฉลาดและมีการศึกษาสูง  เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศหนึ่งที่ มีคุณภาพการศึกษาสูง มี
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแหง มีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงมีชาวตางชาติเดินทางไปศึกษาตอยัง
ประเทศฝรั่งเศสเปนจํานวนมาก อีกทั้งคนฝรั่งเศสยังมีอัตราการรูหนังสือมากกวาคนไทย กลาวคือ มีอัตราการรู
หนังสือถึงรอยละ 99 ในขณะที่ประเทศไทยมีเพียงอัตราการรูหนังสือเพียงรอยละ 92.6 เทานั้น (ศูนยยุโรปศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2007) จึงเปนไปไดวากลุมตัวอยางจะประเมินวาผูพูดภาษาฝรั่งเศสฉลาดกวาและมี
การศึกษาสูงกวาผูพูดภาษาไทย 

 รํ่ารวย ประเทศฝรั่งเศสถือเปนประเทศร่ํารวยประเทศหนึ่งของโลก เปนประเทศในกลุมพัฒนาแลวและเปน
หนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ดังนั้นภาพของคนฝรั่งเศสในสายตาของคนไทยจึงมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง
กวาคนไทยจะเห็นไดวากลุมตัวอยางประชากรประเมินใหผูพูดภาษาฝรั่งเศสถึง 3.45 ในขณะที่ผูพูดภาษาไทยไดรับ
การประเมินเพียง 2.97 เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับความแตกตางทางดานรายไดเฉล่ียตอหัวของคนฝรั่งเศสและคนไทย 
กลาวคือในป 2005 คนฝรั่งเศสมีรายไดเฉล่ียตอหัวถึง 21,735 ยูโรตอป หรือประมาณ 1,087,650 บาทตอป (สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย 2550)  ในขณะที่คนไทยมีรายไดเฉล่ียตอหัวเพียงปละ 109,696 บาท
เทานั้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550) 

 ฐานะทางสังคมสูง เปนคุณลักษณะที่ผูพูดภาษาฝรั่งเศสไดรับการประเมินสูงสุด อาจเปนเพราะคนไทย
หลายคนมองวาฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีความหรูหรา “ไฮโซ” ตั้งแตอดีต มีการเรียกรูปแบบการออกแบบตกแตงแบบ
หรูหรา โออาที่คนในสังคมชั้นสูงนิยมวา การตกแตงสไตลฝร่ังเศส หรือ การตกแตง “สไตลหลุยส” ซึ่งคําวา “หลุยส”นี้
เปนชื่อกษัตริยของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังเปนศูนยรวมสินคาที่มีชื่อเสียงและแฟชั่นชั้นสูง ราคา
แพง ส่ิงเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นถึงความเปนสังคมชั้นสูงของคนฝรั่งเศสไดเปนอยางดีในทัศนะของคนไทย   

 4. การตอบแบบสอบถามเกี่ยวทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับภาษา พบวาแมกลุมตัวอยางประชากรสวนใหญรอย
ละ 76.67 จะเห็นวาภาษาไทยมีความไพเราะมากกวาภาษาฝรั่งเศสแตกลับสนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสมากกวา โดย
กลุมตัวอยางประชากรมีความสนใจเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสถึงถึงรอยละ 71.67 ทั้งนี้เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเปน
ภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญมากทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การตางประเทศ ศิลปวัฒนธรรมตลอดจน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการทํางานในอนาคต 
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 5. สวนสาเหตุในการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสนั้น กลุมตัวอยางประชากรเกือบทั้งหมดคือ รอยละ 91.67 มี
ความคาดหวังวาจะนําความรูไปใชประโยชนในการทํางานในอนาคต ดังนั้นในการจัดหลักสูตรหรือการเตรียมเนื้อหา
ที่ใชในการสอน ผูสอนควรเนนการนําไปใชในสถานการณตางๆ ไดจริงมากกวาที่จะเนนไวยากรณ  
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บทคัดยอ 

การศึกษาเครือญาติขามพรมแดนรัฐชาติของกลุมชาติพันธุบรู มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระบบความสัมพันธ
ของกลุมเครือญาติที่ตองตกอยูภายใตเสนแบงพรมแดนและการเมืองของรัฐชาติที่แตกตางกันของกลุมชาติพันธุบรูใน
หมูบานทาลง ตําบลหวยไผ  อําเภอโขงเจียม    จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีญาติอยูในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เปนการศึกษาทางชาติพันธุวรรณนา(Ethnography)   ที่มีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม โดยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth 
interview) และนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาปรากฏดังนี้        

ระบบเครือญาติของชาวบรู ยึดถือกันทางสายเลือดที่มีบรรพบุรุษรวมกัน โดยเฉพาะในกลุมที่นับถือผีประจํา
ฮีตเดียวกันจะมีความใกลชิดและเปนญาติสนิทกัน  ตองเขารวมในพิธีกรรมสําคัญประจําฮีต   ภายหลังการเกิดเสน
แบงพรมแดนทางภูมิศาสตรของประเทศ  ลัทธิอาณานิคม  การอุบัติขึ้นของรัฐสมัยใหม(Nation state) และสงคราม
เย็น   ทําใหพี่นองรวมสายโลหิตตองแยกยายกันอยูคนละประเทศ กลายเปนคนตางสัญชาติกัน การเดินทางไปมาหา
สูกันยากขึ้น ทําใหเปนอุปสรรคในการติดตอสัมพันธกัน แตกลุมเครือญาติชาวบรูยังคงเดินทางไปมาหาสูกันโดยผาน
การตีความและตอรองบนเสนพรมแดน ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมของแตละประเทศ ในยามที่ราชการ
เขมงวด พรมแดนมีการกํากับดวยอํานาจรัฐก็จะไมขาม หรือขามตามวิธีที่ทางราชการกําหนด  ในยามที่พรมแดนไมมี
มีการกํากับดวยอํานาจรัฐก็เดินทางไปมาหาสูกันตามปกติ เกิดเปนพื้นที่สังคมขามพรมแดน(Transnational Social 
Space)ของกลุมเครือญาติชาวบรูไดใชติดตอสัมพันธกัน มีกิจกรรมที่สนับสนุน และเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน ทั้ง
การแลกเปลี่ยนปจจัยในการดํารงชีวิต เชน ขาว  อาหาร  ยารักษาโรค  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการเขารวม
กิจกรรมของชุมชน เชน งานบุญประเพณี  งานเทศกาลปใหม  สงกรานต  ทําใหเกิดความรูสึกเหมือนคนในชุมชน
เดียวกัน 
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Abstract 

 This  studies  investigates  Bru  Kinship  relations  and  networks  in  various  nation-states  and  
across  nation  borders.  Ethnographic  data  was  collected  in  fieldwork, including  participant  
observation  and  in-depth  interviews, and   presented  as  a  descriptive  analysis.  

 The  studies  found  that  Bru  Kinship  is based  on  consanguine  relations, sharing  common  
paternal  ancestors  and  worshipping  the  same  traditional  “ heet “ (spirit) rituals. Regional  colonization  
and  the  subsequent  demarcation  of  colonial  ( and later  nation-state) borders, together  with  the  
impacts  of  the  Indochina  War , fractured  the  Bru  community  into  different  states. As  citizens  of  
different – and  often  hostile-countries, Bru  have faced great  difficulties  maintaining  Kinship  networks. 

 Inspite  of  the  difficulties , Bru  nevertheless  maintain  Kinship  relations  by  crossing  borders  
and  by  negotiating  the  socio-political  obstacles  they  now  face. When  border  check  are  stringently  
enforced, visits across the  border  wane ;  when restrictions  are  eased ,visits  resume. This kinship 
relations create transnational social space among the Bru. Interpersonal  interactions  between  Bru  in  
Tha  Long  and  their  kin  across  the  border  in  Lao  PDR  and  based  on  mutual  benefits, social  
obligation, and  familial  support, including exchange rice, foods, medicine and information. They are also 
participate in community activities such as traditional merit making, New Year and Songkran festivals. All 
of these exchanges and activities knitting them together as one unitied community.   
 
บทนํา 

ภูมิภาคลุมน้ําโขงมีทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุและความสัมพันธที่ลึกซึ้งยาวนานของกลุมชาติพันธุ
ตางๆ (ยุกติ มุกดาวิจิตร.2549 :190-191)  บริเวณพื้นที่สองฝงโขงเปนหลักแหลงของเครือญาติ  ชาติพันธุสุวรรณภูมิ
ไมนอยกวา 3,000 ปมาแลว ถือเปนแหลงอุดมสมบูรณของดินแดนสุวรรณภูมิผืนแผนดินใหญที่ดึงดูดผูคนตางชาติ
พันธุจากทุกสารทิศใหเขาไปตั้งถิ่นฐานอยูรวมกันจนเกิดความหลากหลายที่คลายคลึงกัน (สุจิตต วงษเทศ.2549:34)    
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเปนอาณาบริเวณที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรมมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก 
ประกอบดวยกลุมชนชาติๆตางที่อยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกันทางวัฒนธรรม สังคม การเมืองและการปกครองมา
เปนระยะเวลานาน หลายกลุมชาติพันธุที่เคยรุงเรืองในอดีตบัดนี้ไดสูญหายไป ในขณะเดียวกันหลายกลุมชาติพันธุได
เกิดขึ้นใหมในประวัติศาสตร (สมพงศ  วิทยศักดิ์พันธุ.2541: 227)                                

ชาวบรู เปนกลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก มอญ-เขมร   ( Austroasiatic  Mon-Khmer)  
ซึ่งเปนภาษาของกลุมชนดั้งเดิมในดินแดนเอเชียอาคเนย ( สุวิไล  เปรมศรีรัตน.2542:14)   ที่มีการตั้งถิ่นฐานกระจาย
ตัวอยูในภูมิภาคอินโดจีน ทั้งในเวียดนาม กัมพูชา ลาว พมา และ ไทย  ชาวบรูชอบอาศัยอยูใกลภูเขา  บางทองถิ่น
เรียก ขาบรู หรือขา แตชาวบรูจะเรียกตัวเองวา  “บรู”    ซึ่งมีความหมายวา คน ( ภัททิยา ยิมเรวัต.2525:86)  โดยใน
ประเทศไทยมีจํานวนประชากรชาวบรูประมาณ 23,000 คน (www.Joshuaproject.net)  มีการกระจายตัวอยูและ
อพยพมาจากประเทศลาวเขามาอยูในเขตจังหวัดมุกดาหารระหวางป พ.ศ. 2426 - 2430 ( พิสิฏฐ บุญไชย ,2543)   
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และ ในเขตอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณป  2452 (สายสมร  พึ่งปา.2550) มีการตั้งถิ่นฐานใน
หมูบานทาลง และบานเวินบึก   โดยชาวบรูบานทาลงยังมีการติดตอสัมพันธกับกลุมเครือญาติและมีการเดินทางไป
มาหาสูกันขามพรมแดนรัฐชาติ     

  บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาทางชาติพันธุวรรณนา(Ethnography)  เกี่ยวกับความสัมพันธของระบบ
เครือญาติที่ตองตกอยูภายใตเสนแบงพรมแดนและการเมืองของรัฐชาติที่แตกตางกัน ของกลุมชาติพันธุบรูในหมูบาน
ทาลง ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีญาติอยูในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 
ชาวบร ู: ความเปนมาและการอพยพ  

เดิมบรรพบุรุษของชาวบรูตั้งบานเรือนอยูทางตอนเหนือของประเทศลาว ซึ่งเปนอาณาเขตที่เต็มไปดวยภูเขา 
ชาวบรูนับถือผีกระเจียวเปนผีประจําเผา (ภัทธิยา  ยิมเรวัต.2525 : 87) ตอมาชาวบรูกลุมดังกลาวไดเคลื่อนยายลงมา
ทางใตโดยขามทะเลปอง ทะเลนวนและแมน้ําเซเมืองเหียน ในที่สุดก็เดินทางมาถึงแมน้ําละวัฮสะวิง ณ ที่แหงนั้น
ชาวบรูตองเลิกนับถือผีเจียว เนื่องจากเปนเขตของคนลาว ผีเจียวไมสามารถตามมาอยูกับพวกเขาได   ชาวบรูอาศัย
อยูตามเขาลําเพาะและภูเขากะไดแกวในชวงหนึ่ง เนื่องจากขาวปลาอาหารในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ 
แหลงที่มาของอาหารไดแกลําหวยสําคัญสามสาย ได แกหวยโปง (โตม บ็อง) หวยไผ (โตม อะโมร) และหวยน้ําตก 
(โตม ซันตรุฮ) เวลาตอมาการทํามาหากินเริ่มฝดเคือง ชาวบรูจึงพากันอพยพเคลื่อนยายไปอยูตามภูเขาลูกอื่นๆ ใน
ที่สุดก็เดินทางมาอยูที่ภูเขาโพยบก โดยตั้งบานเรือนอยูบานหินตั้งและบานมวงชุมซึ่งอยูในแขวงจําปาสัก  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

     ตอมาชาวบรูไดอพยพไปอยูบานหนองเม็กซึ่งอยูบนภูกางเฮือน (ภูฤาษี) หรือที่ชาวบรูเรียกวา เขาใหญ 
(ก็อฮ บีต) และ ไดยายมาที่บานเวินขัน บานเวินไซยและบานลาดเสือตามลําดับ การอพยพลงมาสูที่ราบคราวนี้ 
ชาวบรูตองสูญเสียความอิสรเสรีที่เคยมีเมื่อสมัยอยูบนภูเขา เนื่องจากระหวางชวงป พ.ศ.2436 ถึงป พ.ศ. 2457 
ฝร่ังเศสไดแผอิทธิพลเขามาปกครองประเทศลาวและบังคับใหคนที่อยูในประเทศทุกครอบครัวตองเสียภาษีใหกับ
ฝร่ังเศส  หากไมปฏิบัติตามจะถูกบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส ชาวบรูไมสามารถทนตอการกดขี่ขมแหงดังกลาวได จึง
ตัดสินใจพากันอพยพเขามาในเขตประเทศไทย (จิตรกร โพธิ์งาม.2536 :25-26)   

นายพิมพ  และนางออน  พึ่งปา ไดอพยพ 10 ครอบครัว  สามตระกูล คือตระกูลพึ่งปา  ตระกูลแกวใส  และ
ตระกูลละครวงษ  มาจากบานหนองเม็ก เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก   ประเทศลาว เมื่อประมาณ พ.ศ.2452   อพยพ
ขามลําน้ําโขงมาขึ้นฝงไทยที่บานตามุย  มาอาศัยอยูบริเวณถ้ําทราย ติดกับลําน้ําโขง ทางทิศตะวันออก  ปจจุบันคือ
บานตามุย  ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  นางออนไดใหกําเนิดบุตรคนแรกในถ้ําทรายเหนือ
บานตามุย ตอมาน้ําทวมถ้ําทราย จึงอพยพมาตั้งบานเรือนบริเวณทาลง กอนจะเปลี่ยนมาเปนทาลงในปจจุบัน   ซึ่ง
เปนบริเวณที่ชาวบานใชเปนเสนทางลงไปแมน้ําโขง ความสะดวกในการติดตอกับพี่นองที่อยูประเทศลาวรวม  ทั้งการ
หาปลาและทําการเกษตร  มีการสรางชุมชน และขึ้นไปทําไรบนภู (ปจจุบันคือเขตอุทยานแหงชาติผาแตม) ถางปา
ปลูกพืชผักและทําไรขาว โดยการใชไมสักเปนหลุมแลวหยอดเมล็ดขาว ปลูกขาวพันธุปลาซิวนอย ขาวหาว(แดง) หรือ
ขาวหมากไพ  (เพชร พึ่งปา.2550)  
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 แผนที่  แสดงการกระจายตัวของชาวบรูระหวางจําปาสักและอุบลราชธานี 
 ที่มา: ปรับปรุงจาก htpp://www.joshuaproject.net  
 

สภาพทางภูมิศาสตรบานทาลงเปนพื้นที่ลาดชันสลับกับเนินเขาสูง สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนหิน  ทิศเหนือ
จรดภูเขาเขตอุทยานแหงชาติผาแตม และบานหนองผือ หมูที่ 4 ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม    ทิศใตจรด
แมน้ําโขงตรงขามฝงกับประเทศลาว ทิศตะวันออกจรดภูเขาเขตอุทยานแหงชาติผาแตม และบานหนองผือ หมูที่ 4 
ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม  ทิศตะวันตก จรดบานตามุย หมาที่ 4 ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม  จังหวัด
อุบลราชธานี  ปจจุบันมี  71  ครัวเรือน มีประชากรจํานวน  330  คน แบงเปนเพศชาย 175  คน  และเพศหญิง 155 
คน (ขอมูล ณ วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2550 ) บานทาลงเปนชุมชนเปดและมีการติดตอสัมพันธกับภายนอกมาตลอด 
ทั้งการเดินทางไปติดตอกับชาวบรูและกลุมชาติพันธุอื่นในประเทศไทย และประเทศลาว   ดวยความจําเปนดาน
เศรษฐกิจ  และการเมือง ทําใหเกิดการปรับตัวผสมกลมกลืน (assimilation) และรับเอาวัฒนธรรมขางเคียง 
(acculturation) เขาไปเปนอยางมาก เชนการแตงกายตามสมัยนิยม ที่ผูหญิงนุงผาถุง เส้ือแขนสั้น หรือเส้ือหมากกะ
แหลง ผูชายนุงกางเกง ไมมีเอกลักษณในการแตงกาย นิยมซื้อเส้ือผาจากตลาด ยกเวนในกลุมผูสูงอายุชายยังนิยม
แตงกายแบบเดิม คือนุงผาขาวมาผืนเดียว ไมสวมเสื้อ   รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมพื้นราบอื่นๆ   
 
ความเชื่อ  

ชาวบรูมีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา  เวทมนตคาถา เคราะหเข็ญและโชคลาง โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องผี 
ผีสําคัญที่ชาวบรูนับถือไดแก ผีจํานัก ผีประฮีต ผีบรรพบุรุษ ผีไถผีแถน (จิตรกร โพธิ์งาม.2536:172)  บริเวณดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือของบานทาลงเปนที่ตั้งของหอปูตา ที่คอยปกปองคุมครองหมูบาน ชาวบานจะทําอะไร มี
กิจกรรมสําคัญในหมูบานหรือมีแขกมาเยี่ยมเยือน คางแรมตองไปครอบไปกลาว โดยปกติจะมีงานเลี้ยงเจาปูทุกป 
ใครจะลบหลูไมได  หากใครทําผิดตองไปเซนไหว แลวแตความผิด เชน บาวสาวที่ผิดประเวณี ถือเปนความผิดขั้น

บานทาลง,บานเวินบึก  

Champasak



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 336 

รุนแรงตองเสียควายเปนตัว   หรือความผิดรองลงมา เชน ลวงเกิน ลวงนอกลวงใน ตองเสียหมู หรือถาผิดลวงเกินดวย
คําพูดก็จะตองเสียไกส่ีหาตัว ฯ สวนเรื่องการตัดไม เผาถาน ภายในหมูบานเจาปูไมอนุญาตใหมีการเผาถานใน
หมูบาน ถาใครฝาฝนตองมีอันเปนไปและตองไปขอขมาตอเจาปู ลักษณะเชนนี้ถือเปนอีกวิธีหนึ่งในการควบคุมการใช
ทรัพยากรของชาวบรู    แตประมาณป พ.ศ.2520 ชาวบรูบางสวนไดมีการสงคืนฮีตใหกับเจาฮีต   ประกอบกับการเขา
มาของพุทธศาสนา  ทําใหชาวบรูบางสวนหันไป  นับถือศาสนาพุทธแทนการนับถือผี (สายสมร  พึ่งปา.2550) 
 
การแตงงาน             

ชาวบรูเปนสังคมนิยมผัวเดียวเมียเดียว ผูชายที่อายุมากที่สุดในครอบครัวจะเปนผูนํา (htpp://www.   
Joshuaproject.com)  การสูขอแตงงาน เมื่อฝายชายพอใจในตัวผูหญิงจึงสงเจาโคตรหรือเจาฮีตไปเจรจากับพอแม
ฝายหญิง  ในการสูขอนั้น คาสินสอดจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับฐานะของฝายหญิง คาสินสอดสวนใหญเปน ควาย  
เงิน งาว และตองมีขัน หรือ กําไลเปนสินสอดดวย โดยการสูขอมีการตอรอง หากเปนที่ตกลงกันจึงจัดพิธีแตงงานขึ้น 
ในพิธีแตงงาน ไมมีการสูขวัญ หรือสวด แตจะเอาแพรคลุมศีรษะคูบาวสาวที่นั่งคูกัน จากนั้นญาติผูใหญที่อาวุโสนํา
ปนขาวเหนียวปอนใหบาวสาวคนละ 7 กอน แลวใหอมพรา โดยชายอมทางคมมีด  หญิงอมดามมีด เพื่อแสดงถึง
ความแข็งแกรง และใหคํานึงถึงการรวมกันฟนฝาอุปสรรค ขณะเดียวกันญาติทั้งสองฝายจะอบรมสั่งสอนถึงวิธีการอยู
รวมกัน หลังจากเสร็จพิธีแลว มีการเลี้ยงอาหารผูที่มารวมในพิธีแตงงาน(จรรยา  กุติการ.2527: 27)  

การทําผิดประเพณี(ผิดผี) เชน หามลูกสะใภเขาหองนอนกอนผัว หามลูกสะใภรับของจากพอผัว หามลูกเขย
ที่เขาออกในบานออกจากหองหนึ่งไปยังอีกหองหนึ่ง ลูกเขยพกมีดหรือสวมหมวกเขาบานพอตา หรือกินขาวรวมกับแม
ยาย   ในปจจุบัน ไมใครเครงครัดในวิธีปฏิบัติแบบเดิมนัก  นอกจากนี้พิธีการแตงงานและการออกเรือน มีการปรับตัว
ใหเขากับวิถีวัฒนธรรมของทองถิ่นที่ราบลุม  แตที่ยังคงเครงครัดคือการนับถือผีโดยเฉพาะผีปูตาหรืออเยี้ยะจํานัก
(สายสมร  พึ่งปา .2550) 
 
ระบบเครือญาติ 

 ระบบเครือญาติของชาวบรู  จะมีความผูกพันกันทางสายเลือดรวมบรรพบุรุษทางบิดา โดยเฉพาะในกลุมที่
นับถือผีประจําฮีตเดียวกัน จะมีการแบงปนขาวปลาอาหารกันตามโอกาส ถามีการจัดงานครั้งใดตองมีการสงขาว
คราวใหทั่วถึงกัน เพราะถือวาญาติทุกคนเปนเจาภาพรวมกัน (จิตรกร  โพธิ์งาม .2536:162)  โดยชาวบรูที่อพยพ
โยกยายการตั้งถิ่นฐานยังมีสายสัมพันธทางระบบเครือญาติกับกลุมญาติพี่นองที่อาศัยอยูในพื้นที่เดิมกอนการอพยพ 
ยังคงปฏิบัติตนตาม” ฮีตขา คองขอม” มีการติดตอสัมพันธและเดินทางไปมาหาสูกัน    ภายหลังการอพยพขามฝง
จากลาวมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย   ชาวบรูบานทาลง กลุมที่อพยพมาครั้งแรกสามตระกูล คือตระกูลพึ่งปา ตระกูล
แกวใส และตระกูลละครวงษ ตางเปนเครือญาติกัน และยังเปนเครือญาติรวมกันกับชาวบรูบานเวินบึก อําเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานีในประเทศไทย และกลุมชาวบรูบานลาดเสือ  แขวงจําปาสัก  ในประเทศลาว  โดยจะมีเจา
โคตรเปนผูนําในการบอกกลาวสื่อสารกับผีบรรพบุรุษ  

โครงสรางของฮีตคลายกับโครงสรางการปกครองแบบไมเปนทางการ โดยผูอาวุโสหรือเจาฮีตเปนผูตัดสินใจ
ในการกระทําตางๆของผูที่ตนดูแล และเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรม   ซึ่งชาวบรูมีความเชื่อในการรักษาฮีตอยาง
จริงจังหากผูใดละเมิดหรือกระทําผิดจะมีอาการตางๆ โดยผูที่ทําความผิดจะมีหมอ หรือผูอาวุโสที่คนนับถือเปนคน
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บอก ขั้นความหนักเบา ถาหมอจับเทาหรือชายผาซิ่น แสดงวาผิดผีปา ใหเสียไก  ถาหมอจับกางเกง หรือผาซิ่น แสดง
วาผิดบาว ผิดสาว ตองเสียไก ถาหมอลูบหนา เช็ดน้ําตา แสดงวามีเคราะหหนัก  ถึงตาย หรือเจ็บหนัก ตองเสียหมู
หรือควาย (จรรยา กุติการ. 2527: 26) 

ระบบเครือญาติของตระกูลพึ่งปา ของนายพิมพ  และนางออน  พึ่งปา หลังจากใหกําเนิดบุตร-ธิดาจํานวน 9 
คน แลวนายเสน  พึ่งปา บุตรชาย  ไดอพยพกลับไปมีครอบครัวและตั้งบานเรือนอยูที่หมูบานหนองแปน   เมืองปากเซ  
แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยยังมีการติดตอกับพี่นองที่อยูฝงไทย มีการเดินทางไป
เยี่ยม ติดตอสัมพันธกันจนถึงปจจุบัน (เพชร พึ่งปา .2550)     

  
เครือญาติขามพรมแดน 

ภายหลังการอพยพขามพรมแดนเขามาตั้งถิ่นฐานไนประเทศไทยของชาวบรู การติดตอส่ือสารกับกลุมญาติ
พี่นองยังคงดําเนินไปตามปกติ มีการเดินทางไปมาหาสูกันครั้งละสองถึงหาคน  โดยการสงขาวใหญาติพี่นองที่อยูฝง
ไทยใหไปรับผานคนที่ขามมาซื้อขาวของหรือชาวบานที่มาหาปลาใกลฝงลาว แลวใหญาตินําเรือมารับขามแมน้ําโขงที่
ทาบานดอนกุมเขามาที่บานทาลงดังที่เคยปฏิบัติมา สวนการขามไปฝงสปป.ลาว สวนใหญจะไปขึ้นฝงที่บานดอนกุม
ที่มีญาติตั้งบานเรือนอยูริมฝงแมน้ําโขงอยูแลว แลวคอยเดินทางตอเขาไปที่หมูบานญาติในสปป.ลาว สวนในชวง
เทศกาลงานบุญ เชนเขาพรรษา  ออกพรรษา หรืองานแตงงาน ก็จะเดินทางเปนคณะตั้งแตสิบถึงยี่สิบคน  ทั้งการ
เดินทางไปเยี่ยมเยือน รวมงานบุญ สงขาวคราวถึงกัน โดยเฉพาะพี่นองรวมฮีต มีการเดินทางไปรวมงานบุญสําคัญ
เชน งานระปบ หรืองานบุญอุทิศสวนกุศลใหกับญาติพี่นองที่ลวงลับไปแลว ที่ญาติพี่นองรวมบรรพบุรุษตองเดินทาง
ไปรวมพิธี (สุวรรณ  แกวใส .2550 )  การเดินทางขามพรมแดนสวนใหญเปนการลักลอบขามพรมแดนในชวงเวลามี่ไม
มีเจาหนาที่กวดขันเขมงวดหรืออยูในการรับรูของเจาหนาที่ทางฝงลาว ที่มาตั้งคายทหารอยูบานดอนกุม เมืองชนะ
สมบูรณ แขวงจําปาสัก  พอขามฝงก็จะมีญาติพี่นองทางลาวมารับ  บางครั้งชาวบรูในฝงไทยขามไปแตงงานกับ
ชาวบรูในลาว และมีทั้งที่ญาติพี่นองในฝงลาวขามมาแตงงานในฝงไทย หรือพี่นองฝงลาวมีการเจ็บปวยก็ขามมา
รักษาที่ฝงไทย ซึ่งโดยสวนมากจะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลโขงเจียม โดยมีการทําเอกสารหลักฐานตามที่ทางราช
ไทยการกําหนดทุกอยาง ( สวัสดิ์  พึ่งปา .2550 )  

ในป 2518 ประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนสังคมนิยม  ชวงนั้นทางราชการเขมงวดมาก 
เนื่องจากความแตกตางของระบอบการปกครอง ตลอดจนนโยบายดานความมั่นคงและตอตานคอมมิวนิสตของ
ประเทศไทย ทําใหการขามไปมาจึงลําบาก มีคนลาวสวนหนึ่งอพยพขามฝงเขามาอาศัยอยูบริเวณบานทาลง และได 
แตงงานกับลูกสาวคนในตระกูลพึ่งปา    สรางครอบครัวจนมีลูก  ลูกที่โตสวนใหญจะไปทํางานในกรุงเทพฯ มีการ
ติดตอกลับบานดวยโทรศัพทสวนตัวและ สงเงินมาใหพอแมทางไปรษณีย (ธนาณัติ) การเดินทางติดตอกับพี่นองฝง
ลาวสวนใหญพอ เปนผูเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อยูฝงลาว ผานญาติที่เปนทหารที่ตั้งคายอยูที่บานดอนกุม ในฝงสปป.
ลาว (คํามา  พึ่งปา .2550)  สวนในชวงหลังป 2518 มีชาวบรูฝงไทยเดินทางขามไปแตงงานกับชาวบรูฝงลาว และ
เดินทางไปมาระหวางพรมแดนเปนประจํา บางครั้งก็เขาไปอยูกับพี่นองชาวบรูในลาว รวมทํากิจกรรมตางๆกับชุมชน
ชาวบรูในลาวเหมือนดั่งตนเปนพลเมืองของหมูบานนั้น ทั้งงานบุญ และงานพัฒนาหมูบาน เชน เล่ือยไมสรางโรงเรียน  
ทําถนนภายในหมูบาน   บางชวงก็กลับมาอยูรวมกับพี่นองชาวบรูในไทย ทําใหมีความผูกพันกันเหมือนคนใน
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ครอบครัวเดียวกันมีความรูสึกวาตนเปนชาวบรู มากกวารูสึกวาเปนคนไทยหรือคนลาว บางครั้งอาจมีการติดตอกับ
ครอบครัวที่อยูในลาวทางโทรศัพท  แตอัตราคาโทรศัพทแพงจึงไมคอยนิยม  มีใชเมื่อยามจําเปนเทานั้น  

“หลัง พ.ศ.  2518 ผมขามฝงไปมีครอบครัวอยูที่บานลาดเสือฝงประเทศลาว เขาก็ตอนรับดีอยูดวยกันแบบ
พี่แบบนอง  อยูที่นั่น 5 – 6 ป จนมีบัตรประชาชนลาว ทํามาหากินเลี้ยงครอบครัว เขาพาทําอะไรก็ทํา  ชาวบรูที่นั่น 
สวนมากยังนับถือผีและฮีตคองเดิม มีเพียงบางกลุมเลิกนับถือผีไปนับถือพุทธ กลุมผูนําในหมูบานเขาใจและ ดูแลดี  
แตเจานายเขากวดขันเอามาก  พอมีลูกเลยยายขามกลับมาอยูฝงไทย เอาลูกมาเขาโรงเรียน ลูกชายจบมอสาม สวน
ลูกสาวกําลังเรียนอยูชั้นประถมปที่หก  ยังเดินทางไปมาหาสูกับพี่นองฝงลาวเปนประจํา ประมาณเดือนละครั้งสอง
ครั้งเปนอยางต่ํา  บางครั้งญาติพี่นองปวยก็พามาหาหมอที่โรงพยาบาลอําเภอโขงเจียม แตปจจุบันเขามาไดเอง 
โดยเฉพาะชวงตลาดนัดวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันเสาร ที่เขานิยมขามฝงเขามา  บานเราการรักษาพยาบาล
สะดวก ไมตองไปหาซื้อยาเองเหมือนในลาว สวนเรื่องการใชสมุนไพรเขาไมคอยนิยม   ”   (  สวัสดิ์ พึ่งปา .2550 ) 

     สวนญาติพี่นองบางสวนที่มีการอพยพไปอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีการติดตอและเดินทางไปมาหาสู
กันดังที่นายบุญ   ศรีบุญเรือง อายุ 53 ป เลาวา  ไดติดตอกับนายสีที่อยูอเมริกาอยูเปนประจําสวนมากเปนโทรศัพท 
ทั้งทางญาติในประเทศไทยโทรไปหา และทางนายสีโทรมา สวนมากเวลาจําเปนจะโทรศัพทไปขอเงิน  โดยจะสงเปน
ธนาณัติมาที่ไทย ครั้งละสองรอย ถึงหารอยดอลล  พอไปขึ้นเงินก็จะขามฝงเอาเงินไปให หรือฝากญาติพี่นองไปให
ญาติที่อยูในลาว บางครั้งก็สงของใช พวกเสื้อผามาให  สวนญาติที่อยูประเทศลาวก็ไปมาหาสูกันเปนประจํา นองชาย
คนเล็กที่ชื่อทาวเขียวจะเขามาอยู มาเลนที่บานเปนประจํา มาชวยงานบาน สานกระติบขาว ทางฝงไทยก็ขามไปชวย
ทํานา ในฤดูทํานาเพราะไมมีที่นาที่นี่  เสร็จนาก็ไดขาวมากิน  หรือนายสายสมร ละครวงษ  อายุ  50  ป  เลาวา นาง
วันทา  แกวใส พี่สาวที่อพยพไปอยูอเมริกาหลังจากลาวแตก ไดมีการติดตอมาหาเปนประจํา กอนหนานี้ติดตอกันทาง
จดหมายทั้งเขียนมาหานายสายสมรและเขียนติดตอพี่นองที่อยูลาว ปจจุบันติดตอกันทางโทรศัพท ประมาณเดือนละ
สองถึงสามครั้ง เปนการติดตอใหสงกระติบขาวไปใหขาย หรือสงอาหารพวกเห็ด กบ เขียด   ตากแหงหรือนึ่ง นาง
วันทาอาจนําไปรับประทานเองหรือแบงขายใหคนลาวที่อยูในอเมริกาดวย บางครั้งก็ส่ังใหหายาสมุนไพรแกโรคปวด
เสนปวดเอ็น ยาแกริดสีดวง แกโรคกระเพาะ หรือโรคที่รักษาไมหาย ตองใชสมุนไพร ถาหาไมไดในประเทศไทยก็จะไป
หาที่ประเทศลาว สวนมากจะไปที่บานหาดทรายมูล เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน หรือบางครั้งก็ส่ังใหซื้อผาไปตัดเสื้อ  
หรือส่ังใหซื้อเส้ือผา  รองเทา หรือเครื่องดนตรีพวกแคน พิณไปใหเพราะที่อเมริกาก็มีคนลาวอยากเลนตนตรีเหมือน
บานเรา   
 
บทสรุปและวิเคราะห 

กลุมชาติพันธุบรู เปนกลุมที่ใหความสําคัญแกผูชายเปนหลัก ผูชายมักถูกเลือกใหเปนผูนําทางสังคม เชน 
ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน หัวหนาคุม หรือผูนําทางพิธีกรรม เชนตําแหนงจาระโบ หรือรองจาระโบ ซึ่งตําแหนง
ดังกลาวยังมีการสืบสายเลือดทางพอเทานั้น และประกอบกับการนับถือผีบรรพบุรุษรวมกันทําใหเกิดกลุมเครือญาติที่
มีบรรพบุรุษรวมกัน โดยเฉพาะกลุมที่นับถือผีประฮีต หรือมีเจาฮีตเดียวกัน   

อยางไรก็ตามภายหลังการเกิดเสนแบงพรมแดนทางภูมิศาสตรของประเทศ  ลัทธิอาณานิคม  การอุบัติขึ้น
ของรัฐสมัยใหม(Nation state) และสงครามเย็น พรมแดนของชาติที่ทําหนาที่จําแนกแยกแยะผูคนออกเปนสองกลุม 
คือ กลุมที่เปนพลเมืองของรัฐและกลุมที่ไมใชพลเมืองของรัฐ เปนกลุมชาวบรูในประเทศไทย และกลุมชาวบรูใน
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ประเทศลาว หากแนวคิดเรื่องพรมแดนของรัฐชาติและการบังคับใชอํานาจเหนือพรมแดน ไดถูกทาทายดวยแนวคิดวา
ดวยการขามพรมแดน (Border Crossing) และการลดการบังคับควบคุมอํานาจรัฐเหนือดินแดน (de-
territorialization) โดยกลุมพี่นองเครือญาติชาวบรูยังคงเดินทางไปมาหาสูกันโดยผานการตีความและตอรอง ตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมของแตละประเทศ ในยามที่ราชการเขมงวด พรมแดนมีการกํากับดวยอํานาจรัฐ
ชาวบรูก็จะไมขาม ในยามที่พรมแดนไมมีมีอํานาจรัฐมาเกี่ยวของก็จะเดินทางไปมาหาสูกัน  โดยเฉพาะในปจจุบัน    
ที่แตละประเทศมุงเปดพรมแดนเพื่อเปาหมายทางเศรษฐกิจ มีการเปดพรมแดนอยางเปนทางการระหวางไทยกับ
สปป.ลาวขึ้นหลายแหง หากตามแนวชายแดนการแดนทางติดตอสัมพันธกันของกลุมเครือญาติชาวบรูยังคงดําเนินไป
ตามปกติ เกิดเปนพื้นที่สังคมขามพรมแดน(Transnational Social Space) ที่ชาวบรูมีความรูสึกรวมในความเปนกลุม
ชาติพันธุเดียวกัน  มีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ วัฒนธรรมทางภาษา  ความเปนชาวบรู  และวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน   
เสมือนเปนคนในชุมชนเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนสินคา ขอมูลขาวสาร  ปจจัยในการดํารงชีวิต เชน ขาว อาหาร ยา
รักษาโรค  ควบคูไปกับการเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับโลกปจจุบัน  ซึ่งจะเอื้อประโยชนและสรางสรรคชุมชน
ชาวบรูตอไป 
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ตลาดพระเครื่องจังหวัดนครปฐม 
Buddhist Amulet Market in Nakorn Pathom Province 
 
วุฒิชัย อารักษโพชฌงค1  กรกฤษ ศรีประเสริฐ1  กนกพรรณ โจงจาบ1  และสุภัทรา มาลัยโรจนศิริ1 
Wutthichai Arakpothchon1, Kornkit Sripraseart1, Kanokphan Jongjarb1 and Supattra Malairodsriri1 
 
บทคัดยอ  

 งานวิจัยเรื่องตลาดพระเครื่องจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
พระเครื่องบริเวณองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม  โดยกําหนดประเด็นการศึกษาเรื่อง รายไดจากการจําหนาย
พระเครื่องศึกษา แหลงที่มา ชนิดและมาตรฐานพระเครื่อง และศึกษาการจัดพื้นที่สําหรับประกอบการธุรกิจพระเครื่อง 
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักในการศึกษา   ผลการศึกษาพบวารายไดของผูประกอบการเกิดจากการขายพระ
เครื่องและอุปกรณเกี่ยวกับพระเครื่อง แปรผันตามคุณภาพ ความนิยมของสินคาหรือองคพระเครื่อง  จํานวนรายได
ขึ้นลงไมสามารถระบุไดแนนอน และเปนตัวเลขปกปด  เพราะเปนธุรกิจนอกระบบ สําหรับคุณภาพของพระเครื่องที่
จําหนายนั้นจะมีความสัมพันธกับแหลงที่มา ซึ่งจะมีเกณฑในการแบงชนิด และมีเกณฑในการพิจารณาลักษณะที่
แทจริงขององคพระเครื่อง   การจัดการสถานที่ของผูประกอบธุรกิจนั้น  อยูในความดูแลของเจาหนาที่จากองคพระ
ปฐมเจดีย  ไดแก การจําหนายจะจัดแบงพื้นที่สําหรับผูจําหนาย  การกําหนดคาเชาพื้นที่ และคาใชจายอื่น ๆ รวมถึง
ปฏิบัติกฎระเบียบการจําหนายกําหนดไว 
คําสําคัญ : ตลาดพระเครื่อง, พระเครื่อง, นครปฐมศึกษา, ธุรกิจนอกระบบ, การจัดการพื้นที่   
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Abstract 

 The aim of this study is to research on the business activities of a thriving informal sector i.e. 
Buddhist amulet market in Nakorn Pathom Pagoda area.  The paper explores, from a qualitative point of 
view, the trade revenue, the source of the amulet, kinds and criteria, as well as offers the analysis of 
physical management of amulet market. The paper shows that the income level of amulet traders from 
trading the amulets and amulet equipment collections fluctuates with the pressure of demand and its 
quality. Though amulet business continues to occupy an important place within local economy but its 
business value remains hidden. The quality of Buddhist amulet is highly related to its sources, in which 
either its kinds or authenticity can be categorized and verified by a certain set of criteria. This paper ends 
with the presentation on the physical management of amulet market under the supervision of Nakorn 
Pathom Pagoda’s officers, including land allocation, the determination of rental fee and other fees, and 
the enforcement of rules and regulations. 
Keywords : Buddhist Amulet Market , Buddhist Amulet, Nakhon Pathom study ,informal sector, the area  
      management..    
 
คํานํา 

 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่มีปูชนียสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร คือ องคพระปฐมเจดีย 
อันศักดิ์สิทธิ์และเกาแก รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่สะทอนถึงความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาในเขตพื้นที่นี้ซึ่งเปนศูนย
รวมจิตใจของชาวนครปฐม ตลอดทั้งจังหวัดใกลเคียง 

 นอกจากองคพระปฐมเจดียจะเปนสถานที่ที่ผูคนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตางรูจักกันดีในนามสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐมแลว องคพระปฐมเจดียยังเปนแหลงชุมชนทางการคาที่มีขนาด
ใหญของจังหวัด สังเกตไดจากการที่องคพระปฐมเจดียมีธุรกิจอาชีพมากมายที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ เชน ศูนยกลางของ
รานอาหารแผงลอยในยามค่ําคืน รานขายล็อตเตอร่ีที่มีแผงตั้งอยูดานหนาองคพระปฐมเจดียและอาชีพรับจางตาง ๆ 
เปนตน จึงนับไดวาพื้นที่บริเวณองคพระปฐมเจดียเปนทั้งแหลงเศรษฐกิจและสังคมแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ส่ิง
เหลานี้เปนภาพที่คุนตาสําหรับนักทองเที่ยวและคนในพื้นที่ไปแลวเมื่อเวลากลาวถงึองคพระปฐมเจดีย  

ธุรกิจพระเครื่องเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้น ณ บริเวณแหงนี้ ผูประกอบธุรกิจจํานวนมากมายเลือกที่จะใช
สถานที่บริเวณนี้เปนที่ที่แลกเปล่ียนและซื้อขายพระเครื่องทุกวัน ผูประกอบธุรกิจพระเครื่องมีทั้งคนในพื้นที่ (จังหวัด
นครปฐม) และจงัหวัดใกลเคียง  จากการสอบถามและพูดคุยกับบรรดาผูประกอบธุรกิจพระเครื่องทั้งที่เปนคนในพื้นที่
และที่มาจากตางจังหวัด ทําใหทราบวา ตลาดพระแหงนี้มีชื่อเสียงและใหญที่สุดในตัวเมืองนครปฐม   

ดวยเหตุที่พระเครื่องมีความเกี่ยวของกับศาสนาและความเชื่อ จึงเกิดการสรางพระเครื่องรุนตางๆขึ้นมา เมื่อ
พระเครื่องไดรับความนิยม จึงมีการนําพระเครื่องสูการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย และใน
ที่สุดพระเครื่องก็ไดกลายเปนสินคาและกอใหเกิดธุรกิจ เกิดจากสื่อชนิดตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส อยาง
แพรหลาย จนทําใหบุคคลภายนอกมองพระเครื่องวาเปนการคาหรือพุทธพาณิชย  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูศึกษาสนใจ
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และไดเขาไปสังเกตศึกษาธุรกิจดังกลาว ใน 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือรายไดจากการประกอบธุรกิจพระเครื่อง 
ประเด็นตอมาคือ สินคาหรือองคพระเครื่อง ที่ประกอบดวยแหลงที่มา ชนิดและมาตรฐาน และประเด็นสุดทายคือ การ
จัดการพื้นที่ในการประกอบธุรกิจพระเครื่อง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีวิทยาในการวิจัย (research methodology) เปนการศึกษาภาพรวมของพระเครื่องและธุรกิจพระเครื่อง 
รวมทั้งการจัดตั้งตลาดพระเครื่อง โดยเริ่มจากการสํารวจเอกสาร งานวิจัย บทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และออกสํารวจ
ภาคสนามในบริเวณองคพระปฐมเจดีย เพื่อหาประเด็นและขอบเขตในการศึกษา การวางแผนเก็บขอมูล โดยกําหนด
กลุมเปาหมายในการสํารวจแบงออกเปนกลุมตาง ๆ ไดแก ผูประกอบธุรกิจพระเครื่อง ผูมีอํานาจในการจัดการพื้นที่ 
เลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) และการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) จํานวน 3 
คน ประกอบดวย เซียนพระเกาแกที่ประกอบอาชีพในพื้นที่เปนประจํา เซียนพระจากตางพื้นที่ แตเขามาคาขายใน
บริเวณตลาดพระแหงนี้และตัวแทนผูจัดการผลประโยชนในพื้นที่ขององคพระปฐมเจดีย โดยใชกระบวนการ snowball 
sampling การศึกษาภาคสนามดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การสํารวจ การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบไมมี
สวนรวม ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ดวยการตรวจสอบขอมูล และเรียบเรียงขอมูลตามประเด็นศึกษา 
พรอมทั้งสรุปผลการวิจัย ดวยการบรรยายตามวัตถุประสงค ซึ่งเปนลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
ผลการวิจัย 

 รายไดของผูประกอบการในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาพบที่มาของรายได จากการสัมภาษณเซียนพระหรือ
ผูประกอบการพระเครื่องในบริเวณองคพระปฐมเจดีย พบวารายไดของผูประกอบการพระเครื่องจะไดจากการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนพระเครื่อง ทั้งจากคนทั่วไป หรือการซื้อโดยเซียนพระคนอื่นๆ นอกจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยตรงอัน
เปนการสรางรายไดใหกับธุรกิจพระเครื่องแลว ผูประกอบการยังมีสรางรายไดในการขายสินคาที่มีความเชื่อมโยงกับ
พระเครื่อง กลาวคือ เซียนพระมีการขาย ตลับพระ กลองใสพระ สายสรอย หรือ หนังสือพระ เปนตน  และการทํา
หนาที่เปนผูแนะนําสินคาของเซียนพระคนอื่นๆ ก็เปนอีกวิธีที่สรางรายไดใหกับผูประกอบการ ดังตัวอยางเชน เมื่อผูซื้อ
สนใจซื้อพระเครื่องชนิดที่ผูประกอบการไมมีในครอบครอง แตผูประกอบการรูวาจะสามารถหาสินคาจากที่ไหนได จึง
แนะนําลูกคาใหกับผูประกอบการพระเครื่องทานอื่นๆ ซึ่งเมื่อขายไดแลวเซียนพระผูที่แนะนําก็จะไดรับคานายหนา
ตอบแทน ประการสุดทายที่นาสนใจในการสรางรายไดคือ  การคิดคาประกันหรือการการันตีสินคาหรือพระเครื่อง ซึ่ง
วิธีนี้จะใชไดเฉพาะเซียนพระที่เปนผูเชี่ยวชาญและชํานาญการพระเครื่องชนิดตางๆ โดยในความหมายของวิธีการนี้
คือ การหาผูชํานาญยืนยันวาเปนสินคาแทหรือปลอม ทําใหลูกคาเชื่อวาเปนพระแท และก็มีโอกาสตัดสินใจซื้อพระ
เครื่องนั้น ในบางกรณีอาจเปนการนําพระเครื่องที่มีอยูของลูกคามารับประกัน  โดยลูกคาตองจาย “คาน้ําชา” (เงิน
พิเศษที่ตองจายเพิ่มนอกเหนือจากคาเชาพระ) เปนการตอบแทน  

 ราคาของพระเครื่องที่ผูประกอบการขายนั้น กําหนดโดยกับสมาคมพระเครื่องแหงประเทศไทย(สมาคม
กลาง) ดวยเหตุนี้เซียนพระตางๆ จึงพูดคุยตกลงกันโดยเริ่มที่ราคากลาง   นอกจากนี้การกําหนดราคาพระยังพิจารณา
จาก เรื่องอายุความเกาแก ความสวยงาม ตําหนิ รองรอย เนื้อ พิมพ และความนิยมในชวงนั้น รวมถึงเรื่องปฎิหารย 
การปลุกเสกดวย ความนิยมในพระเครื่องชนิดใดชนิดหนึ่ง จะสงผลตอราคาเปนอยางมาก เชน หากพระเครื่องมีขาว
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ปาฏิหาริยเกิดขึ้น จะทําใหเกิดกระแสความนิยมในองคพระเครื่ององคนั้น ทําใหราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  และปจจัย
กอใหเกิดกระแสความนิยม ไดแก ปาฏิหาริย เกจิผูปลุกเสก หรือขาวคราวของเกจิผูสรางและปลุกเสก เปนตน กลยุทธ
การขายของผูประกอบการนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอรายได กลาวคือ ผูประกอบธุรกิจพระเครื่องจะมีวิธีการขายที่
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณของเซียนพระแตละคน ไดขอมูลจากการสังเกตการณ พบวาเซียนพระจะใช
วิธีการชวนเชื่อ เชน ชมสินคาตัวเองวามีความสวยงาม หรือรับประกันวาเปนของแทแนนอน วิธีตอมาคือ การโนมนาว
ดวยการเลาประวัติ ปาฏิหาริยของพระเครื่องอันนั้นๆ และวิธีสุดทายคือการเลี่ยมตลับหรือกรอบเพราะใหดูดีมีราคา 
เชน เล่ียมทองคําแท เปนตน ดวยวิธีการตางๆดังกลาวจะมีโอกาสทําใหสามารถผลิตสินคาหรือพระเครื่องไดงายขึ้น 
นอกจากรายไดจากการประกอบธุรกิจพระเครื่อง ยังมีความผันแปรตางๆ ตามฤดูกาล กลาวคือ  หากเปนชวงฤดูฝน
จะทําใหรายไดลดลงเนื่องจากผูประกอบการไมสามารถตั้งแผงได และยังสงผลใหผูประกอบการจําเปนตองปลอย
สินคาออกไปในราคาถูกเมื่อมีโอกาสขายไดนอย หรือ เทศกาลตางๆระหวางป เชน กระแสของเทศกาลกีฬาฟุตบอล
โลกทําใหเกิดการเลนพนันกันมาก ในชวงนี้ผูประกอบการจะมีโอกาสทํากําไรมากเพราะ สามารถกดราคารับซื้อพระ
เครื่องจากผูพนันบอลซึ่งตองการใชเงินเพื่อการเลนพนันบอล นอกจากนี้ชวงอื่นๆ ที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจ ไดแก 
ชวงกอนโรงเรียนเปดภาคเรียนใหม ชวงวันปใหม วันสงกรานต เปนตน   

 สําหรับรายไดสุทธินั้น เซียนพระสวนใหญพูดเปนเสียงเดียวกันวามีรายไดไมแนนอน เนื่องจากการขายพระ
เครื่องไมสามารถมีลูกคามาซื้อทุกวัน แมผูประกอบการจะตั้งแผงทุกวันแตอาจขายไดเล็กนอยหรือขายไมไดก็เปนได 
ความไมแนนอนของรายได ยังขึ้นกับปจจัยอื่น ๆ ไดแก ความสามารถในการขายของแตละคน ฤดูกาลที่สงผลตอการ
ขาย  กระแสความนิยมที่สงผลตอราคาและรายได  แหลงที่มาของสินคา ขนาดของทุนที่มี  ชนิดพระเครื่อง และความ
เกาแก ตลอดจนมาตรฐานของพระเครื่องวา แทและสวยหรือไม  ปจจัยเหลานี้จึงทําใหรายไดไมคงที่ จากการศึกษา
พบวา แมผูประกอบการจะมีรายไดไมแนนอน แตผูประกอบการจะมีรายจายที่แนนอน ซึ่งก็คือ คาตั้งแผงและคาเชา
พื้นที่ ซึ่งจะมีผลตอรายไดโดยตรง  

 จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวารายไดสุทธิของเซียนพระที่ใหขอมูลกลาววา มีรายเปนหลักหมื่นตอวันหรือ
เพียงหลักรอยตอวันก็มี จึงกลาวไดวารายไดสุทธิตอวันนั้นไมมีความแนนอน สําหรับตัวเลขของรายไดเฉล่ียตอเดือน
เปนขอมูลที่เปนขอจํากัดของผูศึกษา เพราะเซียนพระไมตองการที่จะเปดเผยขอมูลเนื่องจากกลัวสรรพากรจะมา
ตรวจสอบเรื่องรายได เพราะธุรกิจนี้เปนธุรกิจนอกระบบยังไมถูกเก็บภาษีอากร ดังนั้นผูประกอบการจึงพยายามปดบัง
ไมใหขอมูลดังกลาวรั่วไหลออกไป ดวยเหตุที่รายไดไมแนนอนนี้เอง ทําใหผูประกอบการบางรายไมสามารถยึดอาชีพนี้
เปนอาชีพหลักเพียงอยางเดียวได ทําใหตองทําอาชีพอื่นควบคูไปกับการประกอบธุรกิจพระเครื่อง จึงมีผูประกอบการ
แบงเปน 2 ประเภทคือเปนผูขายจรและขายประจํา  

การศึกษาลักษณะของพระเครื่องทั้งจํานวนและชนิดที่พระเครื่องมีจํานวนมาก ผูศึกษาจึงเจาะลึกการศึกษา
เฉพาะพระเครื่องที่นิยมในจังหวัดนครปฐม ไดแก พระเครื่องหลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว รุนปรกโพธิ์ใหญป 2473 
เนื้อผงยาและพระเครื่องหลวงพอเงิน วัดดอนยายหอม รุนป พ.ศ. 2498 เนื้อทองแดง (โลหะ) กลมดํา โดยพระเครื่อง
ทั้ง 2 ชนิด มีการแสดงราคาเบื้องตนไว ประมาณ หมื่นหาพันบาทและแสนบาทเศษ ตามลําดับ  

 แหลงที่มาของพระเครื่องนั้นโดยทั่วไปจะเปนการไดมาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหวางเซียนพระกับ
เซียนพระ โดยเปนการแลกเปลี่ยนในโอกาสตางๆ เชน งานประกวดพระเครื่อง หรือ ตลาดพระเครื่องในสนามพระที่
ตางๆ หรือแมแตการสั่งซื้อผานเซียนพระดวยกัน และผานหนังสือพระเครื่องที่มีแหลงติดตอเชาบูชาพระเครื่องชนิด
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ตางๆ อีกแหลงคือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนระหวางเซียนพระกับคนทั่วไปที่มีความตองการขายพระใหกับเซียนพระ 
จากการศึกษาพบวา แหลงที่มาของพระเครื่องโดยมากซื้อจากคนทั่วไป มีโอกาสไดพระที่ดี เกา และแท เพราะการซื้อ
จากคนทั่วไปเปนการซื้อขายโดยตรง ทําใหมีโอกาสไดพระที่เปนสมบัติเกากอน หากเปนพระที่เปนสมบัติด้ังเดิม และมี
ความเกาแก โอกาสที่จะปลอมก็จะมีนอยกวาการไดจากแหลงอื่น เซียนพระจะกลัวพระเครื่องที่ขโมยมาจําหนาย  ทํา
ใหเซียนพระรับซื้อโดยวิธีพิจารณาจากบุคลิกลักษณะของผูที่นํามาขายวามีโอกาสเปนเจาของพระเครื่องนั้นจริง
หรือไม โดยซักถามรายละเอียดกอนที่จะตัดสินใจซื้อ หากขโมยมาจริงเซียนพระจะไมรับซื้อไว เพราะถือวาเปนของผิด
กฎหมาย ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ในสมัยนี้จะมีการขายพระเครื่องลักษณะเชนนี้มากกวาในอดีต ยิ่งในชวง
เทศกาลฟุตบอลโลกจะมีมากเปนพิเศษ ผูที่ขโมยมาขายจะมีการพัวพันกับยาเสพติด กลาวคือ ตองการเงินเพื่อไปซ้ือ
ยาหรือไปเลนการพนันฟุตบอลนั่นเอง นอกจากนี้แหลงที่มาของพระเครื่องมีผลตอรายไดและกําไรสุทธิ เพราะหากซื้อ
พระเครื่องมาไดในราคาถูกก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะปลอยหรือขายไดในราคาที่สูงกวาที่ซื้อมา ดังนั้น หากซื้อพระเครื่อง
จากคนทั่วไปก็มีโอกาสที่จะไดสินคาราคาถูกกวาซื้อจากเซียนพระดวยกัน เพราะไมสามารถกดราคาใหต่ํา หากพระ
เครื่องที่เปนของเกาแกผูรับซื้อตองมีเงินทุนในการรับซื้อพระ การใชทุนจํานวนมากจึงมีผลตอรายไดที่มากไปดวย 
กลาวไดวา คนจนไมสามารถทําอาชีพนี้ไดเพราะจําเปนตองมีทุนรองรับสูง    

 ชนิดพระเครื่องในเมืองไทยมีมากมายหลายชุด มีราคาแตกตางกัน การจําแนกชุดพระประเภทตางๆ เกิดมา
จากรุนอาจารยของเซียนพระ ซึ่งเปนเซียนพระรุนเกาๆ ในการจําแนกชุดพระและประเภทยังคงยึดหลักการเดิม แตก็มี
การเพิ่มลักษณะมากขึ้นในบางประเภท สมาคมพระเครื่องแหงประเทศไทย จะมีผูชํานาญในการจําแนกพระเครื่องแต
ละประเภท โดยมีหลักเกณฑใหญๆคือ แบงตามประเภทของเนื้อพระเครื่อง อันไดแก โลหะ ทองเหลือง เนื้อชิน 
สัมฤทธิ์ ผง หรือแบงตามพระที่มีลักษณะเดียวกัน เชน กลุมพระปดตาหรือหากเปนพระในพื้นที่เดียวกัน เชน หลวงพอ
เงิน และหลวงปูบุญ ของจังหวัดนครปฐม เปนตน  พระเครื่องกรณีที่ศึกษาคือ หลวงพอเงิน และหลวงปูบุญ นั้นพบวา 
ผูประกอบการจะจดจําไดและจําแนกชนิดได รวมทั้งจดจําราคาได โดยอาศัยหนังสือพระที่ออกตีพิมพมาจําหนาย 
หรือการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรของเซียนพระที่สืบทอดกันมารุนตอรุน นอกจากนี้ ยังเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ความรูกันเองระหวางเซียนพระตามแหลงตางๆ หรือในภูมิภาคตางๆ ซึ่งปจจุบัน ทางสมาคมพระเครื่องแหงประเทศ
ไทยมีการเปดการอบรมใหกับเซียนพระดวย การจดจํารุนพระ  ราคาพระและขอมูลเกี่ยวกับพระ  ยังขึ้นกับ 
ประสบการณในการเลนพระ กลาวคือ มีความสนใจและจดจํา ตลอดจนขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา 
เพราะชนิดพระเครื่องออกมาตลอดเวลา และราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การแสวงหาความรูเพิ่มเติม
ตลอดเวลาเปนส่ิงสําคัญสําหรับเซียนพระ  

เปนที่ทราบกันอยูแลววาพระเครื่องมีจํานวนมากมายมหาศาล ดังนั้น จะมีการปลอมแปลงเกิดขึ้นเสมอ ๆ 
ทําใหเซียนพระตองมีความรูในการตัดสินความถูกตองหรือมาตรฐานขององคพระเครื่องชนิดตางๆ ซึ่งหลักเกณฑ
ใหญๆ ในการดูความถูกตองของพระเครื่องนั้น จะดูตําหนิ รองรอย ที่มีเฉพาะในพระเครื่องแตละประเภทและชนิด  
การดูตําหนิและรองรอย จะดูจากความละเอียดของพิมพพระ ความชัดเจนในตัวพิมพและลักษณะของเนื้อ ซึ่งจะดูที่
สีสัน วัสดุที่ใชในการผลิตพระองคนั้น ประการตอมาคือ ดูความหนาบาง ตลอดจนน้ําหนักขององคพระวามีความ
ถูกตองตรงกับพระองคที่แทมากนอยเทาใด และยังประเมินอายุขององคพระวามีความเกาแกตรงกับประวัติของ
พระองคนั้นหรือไม ในกรณีของพระเครื่องหลวงปูบุญ และพระเครื่องหลวงพอเงินจะพิจารณาจากตําหนิ รองรอย เนื้อ 
และลักษณะตางๆ ที่กลาวมาแลวเชนกัน แตรายละเอียดเกี่ยวกับตําหนิเฉพาะของพระเครื่อง เซียนพระจะเก็บเปน
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ความลับ จากการสัมภาษณตําหนิ รองรอยตางๆ จะพบวา จะมีการรวบรวมแลวจึงถายทอดกันมาเปนรุนตอรุน 
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเซียนดวยกัน ซึ่งเซียนแตละคนก็มีความสามารถในพระเครื่องแตละชนิดที่
แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความชอบ ความถนัด และประสบการณ  หนังสือพระก็เปนอีกทางหนึ่งที่เซียนพระจะ
สามารถเรียนรูวิธีการดูรองรอยหรือตําหนิพระจากหนังสือได  

อาจกลาวไดวา มาตรฐานความถูกตองของพระเครื่องนั้น เปนเรื่องเทคนิคและความรอบรูของแตละบุคคล 
หากบุคคลใดมีความรูในเรื่องรองรอยอยางมาก ก็จะไดรับการยกยองวาเปนผูเชี่ยวชาญในชนิดพระนั้นๆ ดวยเหตุนี้
เอง ความสามารถนี้จะนํามาซึ่งอํานาจในการตอรองราคา เนื่องจากหากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดรับรองวาพระองค
ใดแทแลวยอมหมายถึง การแสดงวาพระองคนั้นมีความแท อันจะนํามาซึ่งราคาที่สูงนั่นเอง เซียนพระจึงไมคอย
เปดเผยเทคนิคในการดูลักษณะเฉพาะสักเทาใดนัก จึงเปนเรื่องที่ตองเรียนรูกันเอง  ความแทขององคพระ เปนปจจัย
หนึ่งที่มีความสําคัญตอราคา กลาวคือ ถาพระแท ก็จะขายไดงาย มีโอกาสเรียกราคาได รวมทั้งหากเนื้อ พิมพ อายุ 
น้ําหนักมีความถูกตอง สวยงามสมบูรณ ก็จะเพิ่มราคาซ้ือขายได และสงผลตอรายไดของผูประกอบการ  ราคาองค
พระก็จะมีราคากลางที่กําหนดจากสมาคมพระเครื่องแหงประเทศไทย และจะนําราคาดังกลาวมาใชเปนเกณฑในการ
ตั้งราคา ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการตอรอง และความพึงพอใจระหวางผูซื้อและผูขาย ขอสังเกตคือ ราคาจะใกลเคียงกัน
ทั้งหมดในตลาดพระ แตมีการผันแปรไปตามสภาพของพระ ลักษณะความสวยงามของพระเครื่องแตละองค 

 ตลาดจําหนายพระเครื่องในบริเวณองคพระนั้น ตั้งอยูในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย ดานขางพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ โดยมีสํานักงานจัดประโยชนและรักษาองคพระปฐมเจดีย เปนผูควบคุมดูแล ทุกวันจันทรจะมีการรวมตัวของ
เซียนพระหลากหลายพื้นที่และผูที่สนใจทั่วไป สําหรับคาใชจายในการใชสถานที่ของผูประกอบการตลาดพระเครื่อง
บริเวณนี้จะเสียคาเชาพื้นที่ใหกับสํานักงานจัดประโยชนฯ เปนจํานวนเงิน 20 บาท/วัน ในอดีต สํานักงานฯจะใหคน
ที่ตั้งแผงขายประจํามาลงชื่อไว แตปจจุบันจํานวนของผูประกอบการมีมากขึ้น จึงไมมีการลงชื่อ แตผูประกอบการทุก
คนตองเสียคาเชาพื้นที่ใหกับสํานักงานจัดประโยชนฯ  ผูประกอบการแตละคนก็จะทราบวาพื้นที่สวนใดเปนจุด
จําหนายของตน จะไมมีการยายหรือสับเปล่ียนจุดตําแหนง สําหรับอุปกรณในการตั้งแผง เชน รม โตะ เกาอี้ นั้น หาก
เปนผูประกอบการประจําก็จะมีอุปกรณเปนของตนเอง และก็จะมีการรับฝากอุปกรณใหกับผูประกอบการประจํา โดย
ผูที่ประกอบการประจําสามารถฝากอุปกรณการตั้งแผงกับผูที่รับฝากไดโดยไมตองขนกลับบาน แตจะเสียคาใชจายใน
การฝากอุปกรณเดือนละประมาณ 600 บาท สวนผูที่ไมไดประกอบการประจํา ก็จะมีรานคาเอกชนใหบริการในการให
เชาอุปกรณแตละชิ้นจะมีคาเชาตอชิ้น ชิ้นละ 20 บาท โดยรวมแลวคาใชจายตอครั้งของผูที่ไมไดประกอบการประจํา
จะอยูที่ประมาณ 60 บาท/ครั้ง แบงเปนคาเชาพื้นที่ 20 บาท คาเชารม 20 บาท คาเชาโตะ 20 บาท รวม 60 บาท/วัน  
สวนของคาใชจายที่เปนคากระแสไฟฟา ผูประกอบการประจําในตลาดพระเครื่อง จะเสียคากระแสไฟฟาเปนรายปป
ละ 300-500 บาท  การแบงพื้นที่จําหนายในบริเวณตลาดพระจะไมมีการกําหนดชัดเจน แตผูประกอบการจะทราบวา 
บริเวณใดจะจําหนายสินคาใด สําหรับกฎระเบียบทั่วไปในการใชพื้นที่นั้น ทางสํานักงานจัดประโยชนฯ จะมี
กฎระเบียบคราวๆ ดังเชน การดูแลรักษาความสะอาด การหามตัดตนไมในบริเวณตลาดพระเครื่อง รวมทั้งดูแล
คุณภาพของพระเครื่องที่นํามาขายในพื้นที่ตลาดพระเครื่อง  
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สรุป 

 รายไดของผูประกอบการเกิดขึ้นจากการจําหนายพระเครื่องและจําหนายอุปกรณเล่ียมพระเครื่อง รวมทั้ง
การเลี่ยมพระ นอกจากนี้ยังเปนนายหนาและรับประกันสินคา รายไดจะไมมีความแนนอนแปรผันไปตามกระแสความ
นิยมของพระเครื่องที่สงผลโดยตรงตอการขาย และกลยุทธ ประสบการณในการขายของผูประกอบการ  รวมทั้งที่มา
ของสินคาที่จะสงผลตอราคาและรายได  โดยเรื่องรายไดจะเปนขอมูลที่เซียนพระไมเปดเผยโดยตรงดวยความกลัวตอ
ภาษีของกรมสรรพากร 

  ที่มาของพระเครื่อง มีหลายแหลงที่สามารถหาสินคาได ไดแก สนามประกวดพระ  บานคนทั่วไป และตลาด
พระ  ซึ่งที่มาจะสงผลตอราคาขายและคุณภาพของพระเครื่อง  ชนิดของพระเครื่อง จะมีเกณฑการแบงชนิดและราคา
พระเครื่อง ซึ่งมีการกําหนดตามตํารา ประสบการณ ประเภทวัตถุการสราง ภูมิภาคและความนิยม ซึ่งสมาคมพระ
เครื่องแหงประเทศไทยจะเปนผูจําแนกชนิด สําหรับการจําแนกชนิดและราคาพระเครื่อง เซียนพระหรือผูประกอบการ
จะถายทอดผานตํารา ประสบการณ และการแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูประกอบการดวยกัน ตลอดจนมีการเปด
อบรมของสมาคมพระเครื่องแหงประเทศไทย การพิจารณามาตรฐานพระเครื่อง จะพิจารณาจากตําหนิ รองรอย
เฉพาะของพระเครื่องแตละองค โดยมีวิธีพิจารณาความแทของพระจากประสบการณ จากตํารา และการแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางเซียนพระดวยกัน ซึ่งความรูดังกลาวจะถือเปนความสามารถพิเศษเฉพาะที่จะสรางอํานาจตอรองทาง
ราคาได ดังนั้นพระเครื่องแทนั้นจะสงผลโดยตรงตอรายไดของผูประกอบการ 

 การจัดการพื้นที่ของตลาดพระเครื่องบริเวณองคพระปฐมเจดีย จะอยูในความดูแลของสํานักงานจัด
ผลประโยชน โดยในทุกวันจันทรจะมีการรวมตัวของเซียนพระจากหลายหลายสถานที่ โดยผูประกอบการจะเสีย
คาใชจายในการเขาใชพื้นที่ เชน คาบํารุงพื้นที่ คาเชารม คาเชาโตะ และกระแสไฟฟา ซึ่งเปนอัตราคาใชจายที่แนนอน 
และโดยผูประกอบการบางกลุมไดมีการนํารม โตะ เกาอี้ มาดวยตนเองและเสียแคคาใชจายในการเขาใชสถานที่
เทานั้น ในดานพื้นที่จุดจําหนายหรือตั้งแผงพระของผูประกอบการจะไมมีกฎเกณฑแนนอนตายตัว แตจะมีพื้นที่
ประจําโดยผูประกอบการจะทราบโดยทั่วกัน และทางสํานักจัดผลประโยชนจะกําหนดพื้นที่เปนโซนในการขายสินคา
ชนิดตาง ๆ กัน รวมทั้งมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่นี้ 

 ธุรกิจพระเครื่องเปนธุรกิจนอกระบบ ที่มีการสรางรายไดมหาศาลถึงแมรายไดจะไมมีความแนนอน ทั้งนี้การ
สรางรายไดของผูประกอบการ จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการในการเพิ่มรายได ไดแก กลยุทธในการขาย ที่มา
และคุณภาพของสินคา เงินทุน รวมทั้งฤดูกาลทางธรรมชาติ กระแสความนิยมและเทศกาลตางๆ ที่แปรผันตาม
สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความนิยมและความตองการของบรรดาผูนิยมพระเครื่องไดสรางกลไกในการ
แลกเปล่ียนซื้อขายมากขึ้น จึงเกิดการแสวงหาพระเครื่องที่มีความถูกตองตามลักษณะหรือตําหนิเฉพาะ ตลอดจน
ความสมบูรณขององคพระ รวมกับกลไกราคาที่ผันแปรตามความตองการ กอใหเกิดการปลอมแปลง จึงจําเปนตองมี
ชุดความรูขึ้นมาในการแบงชนิด ประเภท มาตรฐานและคุณภาพ ในรูปของประสบการณและตําราหรือหนังสือพระ 
และความรูชุดนี้ยังเปนเครื่องแสดงอํานาจและความสามารถ ในการตอรองราคาใหกับเซียนพระ เมื่อเกิดการ
แลกเปล่ียนซื้อขายกันมาก สงผลใหเกิดการรวมตัวกันเปนตลาดพระหรือชุมชนที่มีกิจกรรมทางสังคมในเรื่องเกี่ยวกับ
พระเครื่อง ซึ่งมีการจัดการเปนระบบเฉพาะในแตละพื้นที่ ธุรกิจประเภทนี้มีแนวโนมจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมี
ความเชื่อมโยงกับกระแสความเชื่อความศรัทธาของคน ประกอบกับพระเครื่องเปนสัญลักษณหนึ่ง ที่แสดงสถานภาพ
ทางสังคม อีกทั้งมีความเรียบงายในการบูชา โดยปราศจากพิธีกรรม ที่สนองตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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อาจกลาวไดวาธุรกิจพระเครื่องมีความเปนศาสตรและศิลปในตัวเอง กลาวคือ มีการสรางองคความรูอยางเปนพลวัตร 
อีกทั้งตองอาศัยความเปนศิลปในแงของ ความรูสึก ความศรัทธา และเทคนิควิธีการในการประกอบอาชีพ 
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ภาพยนตรไทยกับบรบิททางสงัคม พ.ศ. 2510-2525 
Thai Films and Their Social Context, 1976-1982 
 
สมชาย ศรีรักษ1 

Somchai Srirak1 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพยนตรไทยที่ออกฉายระหวาง พ.ศ. 2510-2525 ใน 3 ประเด็น คือ 
การเปลี่ยนแปลงทางดานรูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ การเปลี่ยนแปลงทางดานบริบทของสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางดานเนื้อหาและบทบาทของภาพยนตรไทย จากการศึกษาพบวาการใชฟลม 35 มม. มีสวนทําให
รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอของภาพยนตรไทยเริ่มมีคุณภาพและมีมาตรฐานการสรางที่สูงขึ้น นอกจากนั้นการ
เปล่ียนแปลงทางดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ หลังนโยบายการพัฒนาประเทศของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
จนถึงเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเนื้อหา และบทบาทของภาพยนตรไทย 
ทางดานเนื้อหาจากเดิมที่เคยมีเนื้อหาแบบ “พาฝน” ก็มีเนื้อหาสะทอนสังคมมากขึ้น ทั้งภาพยนตรสะทอนปญหาชีวิต
วัยรุน ปญหาในชีวิตสมรส ปญหาครอบครัว เปนตน ยิ่งกวานั้นยังมีภาพยนตรสะทอนปญหาสังคม เสนอปญหาใน
สังคมชนบท สังคมเมือง เชน ปญหาความยากจน ความไมเทาเทียมกันในสังคม อาชญากรรม ปญหาโสเภณี และที่
สําคัญ คือ การคอรรัปชั่นในระบบราชการดวย สวนการเปลี่ยนแปลงทางดานบทบาทของภาพยนตรไทยจากเดิมที่
เคยมุงเพื่อความบันเทิงเทานั้น ภาพยนตรเริ่มมีบทบาททําใหเกิดความตระหนักถึงปญหาสังคมมากขึ้น  
คําสําคัญ : ภาพยนตรไทย, บริบททางสังคม, ปญหาสังคม 
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  8/2 Srisoontorn Rd.,Choengtalae,Talang, Phuket 83110, Thailand 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 350 

Abstract 

 This research aims to study Thai films during 1967-1982 in 3 aspects 1) change of their formats 
and presentation techniques 2) change of their social context and 3) change of their contents and role. 
The research finds that the use of 35 mm. filmstrip has improved the quality of their presentation 
techniques. Further, socio-political economic changes during the post Sarit Thanarat regime and the 
Students Uprising of 14 October 1973 have changed their contents and role. Previously, Thai films were 
mostly escapist. They have more reflected social issues. They reflected more on problems of the 
teenagers, marriage and family. Moreover, there were also films reflecting social problems, presenting 
problems of the rural and urban societies, for example, poverty, inequality, crimes, prostitution and more 
importantly, corruption in Thai bureaucracy. Finally, the role of Thai films has changed from entertainment 
to be more concerned with social problems. 
Keywords : Thai Films, Escapist, Realistic, Social Problems 
 
คํานํา 

 ภาพยนตรเปนส่ือกลางและเปนประดิษฐกรรมเพื่อการบันเทิงชนิดใหมที่ เพิ่งเกิดขึ้นในโลกในชวง
คริสตศตวรรษที่ 19 และเริ่มเปนที่รูจักของคนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว2 จากนั้นใน 
พ.ศ. 2470 บริษัทกรุงเทพภาพยนตรของตระกูลวสุวัตไดสรางภาพยนตรไทยเรื่อง โชคสองชั้น ซึ่งนับเปนภาพยนตร
ไทยเรื่องแรกที่สรางโดยฝมือคนไทย3 หลังจากนั้นเปนตนมากิจการภาพยนตรไทยดําเนินมาอยางตอเนื่อง แมวาจะ
ไดรับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สงผลใหตองหยุดชะงักลงไปชั่วคราว แตเมื่อส้ินสุดสงคราม จึงเริ่มฟนตัว
และเติบโตขึ้นอยางมากนับแตนั้นเปนตนมา  

 กิจกรรมเพื่อความบันเทิงในสังคม เชน นวนิยาย เพลง และภาพยนตร ลวนเกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นเปนระยะ ๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลงภาพยนตรมักเปนการเปลี่ยนแปลงดานเทคนิคการผลิต ดารา ผูกํากับ
ภาพยนตร รวมทั้งเนื้อหาและบทบาทของภาพยนตรดวย ดวยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงของภาพยนตรไทยระหวาง พ.ศ. 
2470-2510 จึงมักเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ ดังกลาวขางตนอยูตลอดเชนกัน เชน การเปลี่ยนแปลงดาน
เทคนิคการผลิต จากภาพยนตรเงียบมาเปนภาพยนตรเสียง จากภาพยนตร 35 มม. เสียงในฟลม ระหวาง พ.ศ.2480-
2490 มาเปนภาพยนตรไทยพากย 16 มม. ระหวาง พ.ศ. 2500-2510 เปนตน แตเปนที่นาสังเกตวาเนื้อหาและ
บทบาทของภาพยนตรไทยไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จนกระทั่งถูกเรียกวาภาพยนตรแนว “น้ําเนา” ที่มีบทบาท
มุงเนนเฉพาะความบันเทิงเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม นับตั้งแต พ.ศ. 2510 เปนตนมา เมื่อบริบททางสังคมเริ่ม
เปล่ียนแปลง สงผลใหเนื้อหาและบทบาทของภาพยนตรไทยในชวงเวลาเดียวกันเริ่มเปล่ียนแปลงไปดวย  

 

 
2  โดม สุขวงศ, “85 ป ภาพยนตรในประเทศไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 3,8 (มิถุนายน, 2525): 8. 
3 แมวาใน พ.ศ. 2465 ไดมีการสรางภาพยนตรไทยเรื่อง นางสาวสุวรรณ ขึ้น แตผูสรางและผูกํากับภาพยนตรเร่ืองดังกลาวยังเปนชาวตางประเทศ ดังนั้นจึงไม 
  สามารถ  กลาวไดวาเปนภาพยนตรไทยเรื่องแรกอยางสมบูรณ ดูรายละเอียดการสรางภาพยนตรเร่ือง โชคสองชั้น ไดใน โดม สุขวงศ, กําเนิดหนังไทย (กรุงเทพ ฯ:  
  สํานักพิมพมติชน, 2539), หนา 4-37.  
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 วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ ตองการอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตรไทยที่ออกฉาย
ระหวาง พ.ศ. 2510-2525 ไมวาจะเปนดานเทคนิคการผลิต ดารา ผูกํากับภาพยนตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปล่ียนแปลงทางดานเนื้อหาบทบาทของภาพยนตร ทั้งนี้เพื่อทําใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ เหลานั้นมี
ความแตกตางไปจากภาพยนตรไทยในชวงทศวรรษกอนหนาอยางไร  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเนนการวิจัยเอกสารเปน
สําคัญ จากนั้นจะนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะหในรูปแบบของการพรรณา สําหรับการดําเนินการรวบรวมและศึกษา
ขอมูลมีดังนี้  

 1. รวบรวมและศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับภาพยนตรไทยที่เขาฉายระหวาง พ.ศ. 2510 - 
2525 โดยเฉพาะจากหนังสือพิมพ ไทยรัฐ นิตยสาร โลกดารา และนิตยสาร สตารพิคส หนังสือพิมพ ไทยรัฐ เปน
หนังสือพิมพที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักอยางสูงของประชาชนในขณะนั้น อีกทั้งหนา 13 ซึ่งเปนหนาบันเทิง มัก
นําเสนอเรื่องราวของภาพยนตรไทยเปนสําคัญ โดยเฉพาะคอลัมนวิจารณภาพยนตรประจําหนา 13 ชื่อ “วิจารณ
บันเทิง โดย ยิ่งยง สะเด็ดยาด” นิตยสาร โลกดารา เปนนิตยสารที่นําเสนอการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทยทุกดาน และนิตยสาร สตารพิคส แมวาเปนนิตยสารที่นําเสนอการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมภาพยนตร
ตางประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตรฮอลลีวูด (Hollywood) เปนสําคัญ แตอาจมีเรื่องราวของภาพยนตรไทยอยูบาง 
นอกจากนั้นไดศึกษาขอมูลจากบทความ หนังสือ และวิทยานิพนธ ที่เกี่ยวของกับภาพยนตรไทยดวย 

 2. ศึกษาขอมูลจากการชมภาพยนตรไทยแตละเรื่องที่เขาฉายระหวาง พ.ศ. 2500-2525 ณ หอภาพยนตร
แหงชาติ (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม เพื่อทําใหเขาใจเนื้อหาของภาพยนตรไทยแตละเรื่องเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากฟลมภาพยนตรไทยจํานวนหนึ่งสูญหาย ทําใหไมสามารถชมภาพยนตรไทยทุกเรื่องได  
 
ผลการวิจัย 

 ภาพยนตรไทยไดรับวัฒนธรรมจากตะวันตก ทั้งทางดานการสรางภาพยนตร และทางดานเทคนิควิทยาการ 
เชน กลอง ฟลม หรือแมแตเครื่องฉายภาพยนตร เปนตน อยางไรก็ตาม การรับเทคนิควิทยาการจากภายนอกประเทศ
เขามาในสังคมไทยไมใชส่ิงใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นแตความสําคัญของการรับเทคนิควิทยาการอยูที่สังคมไทยสามารถนําส่ิง
เหลานั้นมาประยุกต ปรับเปลี่ยน และดัดแปลงใหเขากับสังคมไทยไดมากนอยเพียงใด ดังจะเห็นไดจากคําเรียกของ
ภาพยนตรไทยในชวงแรกวา “หนัง” ซึ่งเปนคําเรียกที่หยิบยืมมาจากมหรสพของไทย คือ หนังตะลุง และหนังใหญ ทั้งนี้
เปนเพราะมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอคลายคลึงกัน4 

 นอกจากนั้นการแพรหลายและความนิยมของการแสดงลิเก สงผลใหภาพยนตรไทยจําเปนตองรับลักษณะที่
โดดเดนบางประการของลิเกมาไวในภาพยนตร เชน แนวเรื่องที่ตองมีครบทุกประเภทในเรื่องเดียว ไมวารัก บู เศรา  

 
4 นิธิ เอียวศรีวงศ, "ความล้ําลึกของ "น้ําเนา" ในหนังไทย" ใน โขน, คาราบาว, น้ําเนาและหนังไทย: วาดวยเพลง, ภาษา, และนานามหรสพ (กรุงเทพ ฯ:         
  สํานักพิมพมติชน, 2538), หนา 81. 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 352 

ตลก และเกือบทุกเรื่องตองจบลงดวยความสุขสมหวัง5 ดานตัวละครก็มักมีลักษณะเปนแบบตัวละครดานเดียว (Flat 
character) คือ พระเอก นางเอกตองเปนคนดีพรอม ทั้งรูปราง หนาตา นิสัย ในขณะที่นางอิจฉาหรือผูรายมักตองนิสัย
ไมดี ใจคอโหดเหี้ยม6 อีกทั้งยังมีตัวตลกตามพระตามนางปรากฏอยูในภาพยนตรไทยเกือบทุกเรื่อง7 

 เมื่อภาพยนตรไทยที่มีลักษณะหรือเนื้อหาดังกลาวไดรับความนิยมและไดรับการตอบรับอยางสูงจากผูชม
ภาพยนตร จนทําใหมีการผลิตซ้ําของโครงเรื่องที่ใกลเคียงกันออกมาอยูตลอดเวลา เชน หากเปนภาพยนตรแนวชีวิต
รัก มักจะเปนความรักระหวางหญิงชาย ที่ตองพบกับอุปสรรคหลายประการ แตทั้งคูชวยกันฟนฝา สุดทายจึงจบลง
ดวยความสุขสมหวัง หรือหากเปนภาพยนตรบู เรื่องมักเปดดวยความสุขสงบของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง จนกระทั่งเมื่อ
ผูรายปรากฏตัวขึ้นทําใหทองถิ่นนั้นไมมีความสงบอีกตอไป ในขณะนั้นพระเอกของเรื่องก็ปรากฏตัวขึ้นตอสูกับเหลา
ผูรายและสามารถปราบพวกเหลารายไดเปนผลสําเร็จ8 ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหภาพยนตรไทยถูกเรียกวาภาพยนตร
แนว “น้ําเนา” อยางไรก็ตามเมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต พ.ศ. 2510 เปนตนมา สงผลใหภาพยนตรไทยเริ่ม
เปล่ียนแปลงดวยเชนกัน 

 การเปลี่ยนแปลงของภาพยนตรไทยระหวาง พ.ศ. 2510-2525 ดูเหมือนจะสอดคลองเปนอยางมากกับการ
เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตรทั่วโลกในชวงเวลาใกลเคียงกัน การเปลี่ยนแปลงของภาพยนตรไทยใน
ชวงเวลานี้มีทั้งดานเทคนิควิทยาการ ดานการถายทําภาพยนตร ดานบุคลากร เชน ผูกํากับภาพยนตร และดารา
ภาพยนตร เปนตน ดังกลาวขางตนลวนสงผลใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยเริ่มมีมาตรฐานมากขึ้น ความสําเร็จ
ทางดานรายไดอยางสูงของภาพยนตรไทย 2 เรื่อง คือ ภาพยนตรเพลงเรื่อง มนตรักลูกทุง (พ.ศ.2513) และภาพยนตร
เรื่อง โทน (พ.ศ. 2513) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใชฟลม 16 มม. มาเปนฟลม 35 มม. ซึ่งสงผลใหเทคนิค
และการถายทําของภาพยนตรไทยเริ่มมีความพิถีพิถันและมีมาตรฐานสากล การเสียชีวิตอยางกระทันหันของมิตร ชัย
บัญชา เมื่อ พ.ศ. 2513 สงผลใหระบบดารายอดนิยมที่ภาพยนตรไทยเกือบทุกเรื่องในชวงเวลากอน พ.ศ. 2513 ตอง
นําแสดงโดยมิตร ชัยบัญชาและเพชรา เชาวราษฎร เริ่มเส่ือมลง อันเปนการเปดโอกาสใหผูกํากับภาพยนตรสามารถ
คัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทภาพยนตร อีกทั้งนักแสดงเองเริ่มใหความสําคัญกับการเลือกบทที่แสดง และ
คํานึงถึงคุณภาพของผลงานการแสดงของตนเองอีกดวย การประสบความสําเร็จทั้งดานรายไดและคําวิจารณตอ
ภาพยนตรไทยของผูกํากับภาพยนตรไทย “รุนใหม”  เชน ภาพยนตรเรื่อง โทน (พ.ศ. 2513) ของเปยก โปสเตอร 
ภาพยนตรเรื่อง เขาชื่อกานต (พ.ศ. 2516) ของ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล สงผลใหผูกํากับภาพยนตรไทย ”รุนเกา” เริ่ม
ปรับปรุงผลงานภาพยนตรของตนเอง กลุมแรก คือ กลุมที่ปรับเฉพาะเทคนิคการถายทําใหมีมาตรฐานและพิถีพิถันขึ้น 
เชน ดอกดิน กัญญามาลย เปนตน และกลุมที่สอง คือ กลุมที่ปรับทั้งเทคนิคการถายทําและเนื้อหาของภาพยนตรให
สะทอนความเปนจริงในสังคมมากขึ้น เชน วิจิตร คุณาวุฒิ เปนตน นอกจากนั้นความสําเร็จของผูกํากับภาพยนตรรุน
ใหมดังกลาว ยังเปนการเปดโอกาสใหแกผูกํากับภาพยนตรรุนใหมอีกหลายคนในเวลาตอมา เชน  ชนะ คราประยูร 
และยุทธนา มุกดาสนิท เปนตน  

 
 

5 เจนภพ จบกระบวนวรรณ, ยี่เก จาก “ดอกดิน” ถึง “หอมหวน” (กรุงเทพ ฯ: สํานักพิมพเจาพระยา, 2524), หนา 62. 
6 Parichart Promyothi,  "Influence Of Hollywood Movies On Contemporary Thai Films: Case Studies Of Action-Thriller And Horror Genres," (Master's 
Thesis, Thai Studies, Faculty Of Arts, Chulalongkorn University, 2000), pp. 11-12. 
7 ดูความสําคญัของตัวตลกตามพระตามนางไดใน นิธิ เอยีวศรีวงศ, ”ความล้ําลึกของ "น้ําเนา" ในหนังไทย," หนา 78-96. 
8 เร่ืองเดยีวกนั, หนา 90. 
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อยางไรก็ตาม ในชวงเวลานี้ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงทางดาน
เนื้อหาและบทบาทของภาพยนตรไทย อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองนับตั้งแต พ.ศ. 2505 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเคลื่อนไหวของกลุมนักศึกษา ประชาชนกอนและ
หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทําใหสังคมตระหนักและรับรูถึงปญหาตาง ๆ ในสังคมไทยมากขึ้น9 ทั้งที่
เกี่ยวกับปญหาชีวิตหรือชีวิตครอบครัว ซึ่งเปนปญหาใกลตัว หรืออาจเปนปญหาที่สงผลกระทบตอคนจํานวนมากใน
สังคม เชน ปญหาความยากจน ปญหาการคอรรัปช่ัน ปญหาที่อยูอาศัย เปนตน ดวยเหตุนี้เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยน 
ภาพยนตรจึงตองเริ่มมีการปรับเปล่ียนตามไปดวยเชนกัน โดยเฉพาะเนื้อหาของภาพยนตรไทยที่มีความหลากหลาย
และแนวโนมของการนําเสนอเนื้อหาที่สะทอนสังคมมากขึ้น เห็นไดจากภาพยนตรไทยจํานวนหนึ่งสะทอนปญหาชีวิต
และครอบครัว อันเปนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองที่มีวิถีชีวิตแบบสมัยใหม และมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้น ภาพยนตรเรื่อง ขาวนอกนา (พ.ศ.2518) ทางโคง (พ.ศ.2518) และทะเลฤาอิ่ม (พ.ศ.2519) สะทอนปญหาเด็กและ
วัยรุน ภาพยนตรเรื่อง โอมาดา (พ.ศ.2520) วัยตกกระ (พ.ศ.2521) สะทอนปญหาชีวิตครอบครัว ที่ไมไดเปนปญหา
อันเกิดจากความขัดแยงระหวางแมสามีและลูกสะใภเชนเดียวกับภาพยนตรไทยกอน พ.ศ. 2510 แตเปนปญหา
ความสัมพันธภายในครอบครัวที่มีความไมเขาใจกัน อันเกิดจากทัศนคติ คานิยม รูปแบบการดําเนินชีวิต หรือชองวาง
ระหวางวัยระหวางบิดา มารดา และบุตร ภาพยนตรเรื่อง น้ําเซาะทราย (พ.ศ.2517) และ เมียหลวง (พ.ศ.2521) 
สะทอนปญหาความขัดแยงของชีวิตสมรสระหวางสามีและภรรยา ที่เกิดจากความสัมพันธนอกสมรสของสามีกับ
ผูหญิงอื่น (มีเมียนอย) ซึ่งภาพยนตรไทยกอน พ.ศ. 2510 ไมไดใหความสําคัญกับประเด็นเหลานี้มากเทาใดนัก ทั้งๆที่
ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเปนระยะเวลานานแลว10 อยางไรก็ตามในชวงเวลานี้ยังมีภาพยนตรที่นําเสนอ
ปญหาความขัดแยงของชีวิตสมรส อันเกิดจากความสัมพันธนอกสมรสของภรรยากับผูชายอื่น (มีชู) ดวย เชน 
ภาพยนตรเรื่อง ชู (พ.ศ.2516)  ตลาดอารมณ (พ.ศ.2517) ผัวเชา (พ.ศ.2517) นางสาวมะลิวัลย (พ.ศ.2518) โซ
เกียรติยศ (พ.ศ.2518) เปนตน   

นอกจากภาพยนตรสะทอนปญหาชีวิตและครอบครัวดังกลาวแลว ภาพยนตรสะทอนปญหาสังคมเปน
ภาพยนตรสําคัญอีกประเภทหนึ่งที่ทําใหภาพยนตรไทยระหวาง พ.ศ. 2510-2525 แตกตางจากภาพยนตรไทยกอน 
พ.ศ.2510 ภาพยนตรสะทอนปญหาสังคม มักนําเสนอปญหาสําคัญของสังคมและสงผลกระทบอยางกวางขวางตอ
ประชาชนในสังคม เชน ปญหาความยากจน ปญหาการคอรรัปชั่น ปญหาการอพยพยายถิ่น ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน11 ภาพยนตรสะทอนปญหาสังคมในชวงเวลานี้สามารถแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ภาพยนตรสะทอนปญหา
สังคมชนบท เชน ภาพยนตรเรื่อง เขาชื่อกานต (พ.ศ.2516) ครูบานนอก (พ.ศ.2521) หนองหมาวอ (พ.ศ. 2522)  และ  
 
 

 
9 ดูรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของกลุมนักศึกษาและปญญาชนจนกระทั่งนําไปสูเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได ใน ประจักษ กองกีรติ. กอนจะถึง 14 
ตุลา: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชนภายใตระบบเผด็จการทหาร (พ.ศ.2506-2516) วิทยานิพนธศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545. และการเคลื่อนไหวกอนเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ใน สุธาชัย ยิ้ม
ประเสริฐ, "6 ตุลา ฯ เกิดขึ้นไดอยางไร," ใน อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสืบขอมูลและสืบพยานเหตุการณ 6 ตุลาคม 
2519, 2544), หนา 63-165. 
10 ดูประเด็นเรื่องการถกเถียงเกี่ยวกับปญหาความสัมพันธของหญิงชายนอกสมรสระหวาง พ.ศ.  2460-2470  ไดใน Scot Barme, "A Question Of Polygamy," in 
Woman, Man, Bangkok: Love, Sex, and Popular Culture in Thailand (New York: Rowman and Little Field Publishers, 2002), pp. 157-178. 
11 ดูประเภทของปญหาสังคมอยางละเอียดไดใน รัตนา ศรีชนะชัยโชค, การศึกษาปญหาสังคมในภาพยนตรไทยยอดเยี่ยมประจําป พ.ศ. 2519-2537 (ทุนวิจัย
รัชดาภิเษกสมโภช  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 12-22. 
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นายอําเภอปฏิวัติ (พ.ศ.2522) เปนภาพยนตรที่นําเสนอภาพความเปนจริงของสังคมชนบทที่ตองเผชิญหนากับปญหา
ตาง ๆ เชน ปญหาดานสาธารณสุข ปญหาดานการศึกษา ปญหาผูมีอิทธิพลในทองถิ่น เปนตน 2) ภาพยนตรสะทอน
ปญหาสังคมเมือง เชน ภาพยนตรเรื่อง เทพธิดาโรงแรม (พ.ศ. 2517) ทองพูนโคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (พ.ศ. 2520) ชีวิต
บัดซบ (พ.ศ. 2520) น้ําคางหยดเดียว (พ.ศ. 2520) และ คนกลางแดด (พ.ศ. 2525) เปนภาพยนตรสะทอนปญหาชีวิต
ในสังคมเมือง โดยเฉพาะเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร ที่มีปญหาสังคมดานตาง ๆ มากมาย เชน ปญหา
อาชญากรรม ปญหาคนยากจนและไรที่อยูอาศัย ปญหาการอพยพยายถิ่น ปญหาขอทาน ปญหาโสเภณี เปนตน 3) 
ภาพยนตรสะทอนปญหาคอรรัปช่ัน เชน ภาพยนตรเรื่อง เขาชื่อกานต (พ.ศ.2516) ตะวันตกดิน (พ.ศ. 2517) และ
นายอําเภอคนใหม (พ.ศ. 2524) เปนภาพยนตรที่นําเสนอการคอรรัปชั่นและความเหลวแหลกของขาราชการ 
โดยเฉพาะในทองถิ่นชนบท ดวยเหตุนี้ เมื่อเนื้อหาของภาพยนตรเริ่มเปล่ียนไป สงผลใหบทบาทของภาพยนตรเริ่ม
เปล่ียนแปลงดวยเชนกัน กลาวคือ จากเดิมที่มุงเนนความบันเทิงเปนสําคัญ มาเปนการสะทอนปญหาสังคมมากขึ้น 
แมวาบทบาทของภาพยนตรไทยจะไมกาวไปถึงขั้นชี้นําสังคมก็ตาม 

 การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาและบทบาทของภาพยนตร สวนหนึ่งเปนเพราะผูกํากับภาพยนตรไทยบางสวน
เริ่มเห็นประเด็นปญหาตาง ๆ ในสังคมที่เพิ่มมากขึ้น จึงใหความสําคัญกับการเลือกเรื่องและประเด็นปญหาใหม ๆ 
เพื่อนําเสนอแกสังคม เชน เปยก โปสเตอร ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล สักกะ จารุจินดา ชนะ คราประยูร วิจิตร คุณาวุฒิ 
เปนตน กระแสการตอบรับภาพยนตรสะทอนปญหาสังคมนาจะเห็นไดจากรางวัลตุกตาทองที่ภาพยนตรประเภทนี้มัก
ไดรับรางวัลตุกตาทองไมสาขาใดสาขาหนึ่งเกือบทุกป เชน ภาพยนตรเรื่อง เขาชื่อกานต (พ.ศ. 2516) ไดรับรางวัลผู
กํากับภาพยนตรยอดเยี่ยม หรือภาพยนตรเรื่อง ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (พ.ศ. 2520) ไดรับรางวัลประเภทเรื่อง
ยอดเยี่ยม และภาพยนตรเรื่อง คนภูเขา (พ.ศ. 2522) ไดรับรางวัลสาขาภาพยนตรยอดเยี่ยม เปนตน 

 เมื่อพิจารณาตลาดของผูชมภาพยนตรไทย จะเห็นไดวามีความหลากหลายเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเกิดขึ้นและการขยายตัวอยางรวดเร็วของกลุมตลาดใหม ๆ เชน กลุมเด็ก กลุมวัยรุน กลุมนักศึกษาและปญญาชน 
นาจะทําให “ทุน” ตอบสนองตอการสรางภาพยนตรที่มีเนื้อหาแบบใหมดวย  โดยเฉพาะนับตั้งแต พ.ศ. 2515 - 2525 
อาจจะเปน “ยุคทอง” ของภาพยนตรแนวสะทอนสังคม ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดนํามาซึ่ง
ประเด็นปญหาใหม ๆ อันเปนที่สนใจของสังคม ดังนั้นการหยิบยกประเด็นปญหาตาง ๆ มาถายทอดผานภาพยนตร 
เชน เขาชื่อกานต (พ.ศ.2516) เทพธิดาโรงแรม (พ.ศ.2517) น้ําเซาะทราย (พ.ศ.2517) ครูบานนอก (พ.ศ.2521) จึง
ไดรับความสนใจเปนพิเศษจากกลุมผูชมภาพยนตรในขณะนั้น อยางไรก็ดีตลาดนี้อาจเปนเพียงตลาดที่มีขนาดเล็ก 
เมื่อเทียบกับตลาดหลักของผูชมภาพยนตรที่ยังชื่นชอบภาพยนตรไทยแนว “พาฝน” ดังจะเห็นไดจากที่ภาพยนตรเรื่อง 
บานทรายทอง (พ.ศ.2523) และ ดาวพระศุกร (พ.ศ.2524) ยังคงประสบความสําเร็จอยางสูง ปรากฏการณนี้นาจะทํา
ใหเห็นวาทายที่สุดแลวการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตรไทยก็คือการตอสูกันของภาพยนตรแนวสะทอนสังคมกับ
ภาพยนตรแนว “พาฝน” ซึ่งภาพยนตรแนว “พาฝน” เปนฝายไดรับชัยชนะเสมอ  

 ทั้งนี้ชัยชนะของภาพยนตรแนว “พาฝน” นาจะสะทอนใหเห็นอุปสรรคสําคัญบางประการที่ไมเอื้อให
ภาพยนตรแนวสะทอนสังคมกลายเปนภาพยนตรกระแสหลักไดในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ประการแรก คือ 
พื้นฐานของผูชมภาพยนตรไทยสวนใหญมักชอบเรื่องที่ดูสนุกสนาน และเพื่อความบันเทิง ซึ่งลักษณะนี้สอดคลองกับ
วัฒนธรรมการแสดงอื่น ๆ ในสังคม เชน ลิเก เปนตน ประการตอมาธุรกิจการสรางภาพยนตรไทยมักเปนธุรกิจที่ไมเอื้อ
ตอการเติบโตของภาพยนตรแนวสะทอนสังคมมากนัก เพราะตลาดของกลุมผูชมภาพยนตรแนวสะทอนสังคมเล็กมาก
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เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดของผูชมภาพยนตรแนว “พาฝน” เพราะภาพยนตรไมไดเปนเพียง “ศิลปะ” เทานั้น แตยังเปน 
“สินคา” ชนิดหนึ่งดวย ประการตอมาคือการสนับสนุนของรัฐบาลตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย แมวารัฐบาลได
ดําเนินการชวยเหลือภาพยนตรไทยบาง เชน ใน พ.ศ.2520 รัฐบาลประกาศนโยบายเพิ่มอัตราภาษีอากรขาเขาของ
ภาพยนตรตางประเทศจากเดิมเมตรละ 2.20 บาท มาเปน 30 บาท สงผลใหบริษัทจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศ
ประทวงดวยวิธีการไมสงภาพยนตรตางประเทศเขาฉาย เมื่อไมมีภาพยนตรตางประเทศเขาฉายในโรงภาพยนตร ทํา
ใหการสรางภาพยนตรไทยเพิ่มปริมาณขึ้น ใน พ.ศ.2521 ภาพยนตรไทยเขาฉายจํานวนประมาณ 150 เรื่อง ซึ่งเทากับ
วามีภาพยนตรไทยเขาฉายเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 12 เรื่องตอ 1 เดือน12 อยางไรก็ตาม การชวยเหลือดังกลาวไมไดเปน
การแกไขปญหาที่ผูสรางภาพยนตรไทยหลายคนเรียกรอง ประเด็นสําคัญ คือ รัฐบาลควรใหการสนับสนุนทางดาน
เงินทุน และตลาดที่กวางขึ้น ทั้งนี้เพราะจะเปนอีกวิธีหนึ่งของการชวยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม
ไทยตอไปในอนาคต 
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Report on a Preliminary Study on the Social and Economic History of Vietnam During the 
Nguyễn Period : 1802 – 1883 
 
Pornpen Hantrakool1 
 
Abstract 
 
 During the 18th and 19th centuries, Thailand and Vietnam were the two most important societies 
in the region. Both countries waged hegemonic wars against each other while trying to find ways to 
construct and consolidate their nations and, later, each had to fight against colonialism. 

 Though faced with similar problems during that period, their political and social patterns as well 
as their ideologies were very different. Thai society is greatly influenced and determined by Buddhism, 
while the Vietnamese by Confucianism and Chinese traditions. This point interested the researcher and 
prompted this study of Vietnamese society during this period of transformation in order to understand the 
features and effects of changes and developments, and the Vietnamese peasantry’s response to these 
social, political and economic transformations during the Nguyễn period (1802 – 1883). 

 The scope of this research covered the Nguyễn’s policies towards economic and social 
performance and its effects on the people; basic economic and social structures of Vietnamese villages 
and differences with the state’s ideal; and the advent of capitalism and Vietnam’s response both internally 
and towards external relations with the West 

 Not much research had been done regarding these aspects of Vietnamese history during this 
pre-colonial period. This study aimed to introduce a new stage of historical knowledge of Vietnam to Thai 
academia. As a result of this pioneer study on Vietnam, the researcher hoped to initiate further studies of 
pre-colonial and traditional Vietnam, as well as further comparative studies of the same period in the 
history of other Southeast Asian countries, which would benefit the study of Southeast Asian history in 
Thailand and the region. This, of course, would not only pave the way to a better understanding of 
Vietnam and its relations with Southeast Asian neighbors, but lay the foundations of primary knowledge 
for the people to utilize positively on both social and economic levels, and nurture more favorable political 
cooperations and stronger ties for their peaceful future. 

 
1 Department of History, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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Source of Enquiry 

 This piece of research was carried out from 1987 to 1990. During that time, apart from some 
military reports which were not accessible to the general, public few efforts had been made by Thai 
scholars to study and carry out research on Vietnam.* This was in part due to the lack of materials and 
was further inhibited by Thai scholars’ inadequate knowledge of other Southeast Asian languages. 

 As such, Southeast Asian history was taught in a general manner with wholesale ideas 
imported from Western scholars in which history of indigenous people and their cultures are generally 
dismissed. This lack of in-depth knowledge and understanding rendered Thai scholars unable to take up 
the important role of knowledge mediators and public representitives, who offer fair and objective 
opinions benefiting all sides, in times of tense relations and frequent border confrontations between the 
two nations. 

 Southeast Asian nations have long shared many aspects of history, culture and ideals. This 
research aimed to make the Thai academia and society at large more aware of this fact, as well as initiate 
a trend of researching in the indigenous language of the country being researched, which would help to 
expand more in-depth study of history and other studies more widely in the future. 

 It is hoped that this preliminary study will promote serious research by Thai scholars on 
neighboring countries based not on Western views, but through our own learning. Only by means of such 
an endeavor can we build lasting relationships with our neighbors that focus on the common interest and 
well-being of the people of Southeast Asia. 
 
Inquiries 
1. The Nguyễn lords southward movement and their establish-ment of power in the history of the south . 
2. The Nguyễn dynasty and its rule : political, economic and social policies ; 
3. Reformation and the impression of the Chinese influence; 
4. Economic and social conflicts during the Nguyễn rule ; 
5. Peasant movements ; and 
6. A conclusive analysis comparing with the contemporary Thai history. 
 
Methodology 

 This preliminary study is a historical document research which was conducted in Japan due to 
the closed relations between Thailand and Vietnam. As the researcher had no prior in-depth knowledge 
of Vietnamese history or language, she spent the first year of this three year research project studying the 
Vietnamese language, in order to be able to read Vietnamese documentations, at the Osaka University of 
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Foreign Studies under the tutelage of Professor Kenji Tomita, Professor Phạm Văn Lộc and Mr. Phan Dức 
Lợi.  

 In addition, the researcher attended lectures for a period of five months as well as recieved 
guidance on the structure of Vietnamese history and aspects of the society and culture during that period 
by Professor Yumio Sakurai at the Center for Southeast Asian Studies of Kyoto University. Here the 
reseacher began to read from the extensive collection of Vietnamese materials available at the center’s 
library, which is considered one of the best in the world for Vietnamese studies, and was kindly given 
access to Professor Yumio Sakurai’s private collection of books in order to collect research data. 

 The researcher also collected data from various sources at The Oriental Library (Toyo Bunko) in 
Tokyo, whose materials included orginal rare books; Vietnamese books from the private library of 
Yasukichi Nagata; and microfilm collection of Vietnamese books held by École Française d’Éxtrême 
Orient. Various other institutions in Japan which the researcher collected data from included The Institute 
of Oriental Culture Studies (the Toyo Bunka Kenkyo Sho) and The Oriental Department of Tokyo 
University. 

 The researcher then travelled to France and collected data from several institutes such as Le 
Bibliothèque Nationale, Bibliothèque de l’École Française d’Éxtrême Orient, Bibliothèque de l’École des  
Langues Orientales, Archives Nationale and Archives de Séminaire des Missions Étrangers. Due to time 
constraints, the researcher was unable to collect data from other important institutions such as 
Bibliothèque de Musée Guimet in Paris and the Institute of Linguistic Studies at Keio University in Tokyo. 

 Data was collected from various sources such as primary documents of the Vietnamese Imperial 
Court, offical records, court literature and folklore. Some examples of the primary documents which the 
researcher read were Đại Nam thụ’c lục (Chronicle of the Nguyễn Dynasty Khâm định Viêt sủ’ thông 
giám cu’o’ng mục (History of Vietnamese Through Dynasties – Major and Minor Events), Đại Việt sủ’ ký 
toàn thu’ (Complete Annals of the Great Viet), Châu bản (Collection of Official Documents of  the 
Nguyễn Dynasty), Đại Nam nhất thống chí (Geography and History of Unified Vietnam), Đại Nam hội 
điê’n (Administrative Code of Vietnam – dealing with the organizational models of administration in all 
levels of the country under the reign of King Minh Mạng, the Nguyễn Dynasty), Đại bộ (Geographical 
Description of Many Localities Under the Reign of Gia Long, Minh Mạng, etc…), Ngụ’ chế (Writing of the 
Kings), Chuyện đò’i xu’a (Old-time Tales), Truyện Kiều (The Story of Kieu), etc…  

 Unfortunately, the researcher was not able to travel to collect data in Vietnam due to the political 
situation at that time. However, later scholars were able to conduct research in Vietnam. The researcher 
also subsequently travelled to Vietnam several times and carried out further research on literature and 
poetry as well as on modern socio-economic aspects especially after the period of reform (Đổi mới). 
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Results 

 This preliminary study of Vietnamese history during the Nguyễn period yielded some pleasant 
surprises. The researcher did not expect to find that Vietnamese scholars had continued to turn out a 
considerable body of academic work despite many years of war and, later, the limited resources of the 
socialist regime. Furthermore, the body of knowledge revealed by these works was most impressive and 
made one realise that Vietnam had maintained a long and continuous tradition of Chinese influenced 
scholarship. 

 This study was compiled into a volume consisting of an introduction, three chapters and a 
conclusion. A summary of which is as follows: 

 The Introduction relates the historical background of the Nguyễn family who reached the 
pinnacle of their political power by supporting the Lê kings. However their power was destroyed by the 
rival Trịnh family. Vietnam’s southward expansion during the 17th century provided the Nguyễn an 
opportunity to establish a new sphere of political power there and the country became divided into two 
bipolar regimes. The Nguyễn spread their political influence throughout the south with their stronghold in 
Thuận Hóa where Huế, which was first called Phú Xuân, was established. The social and economic 
developments in the south were therefore a reflection of the Nguyễn lords’ rule. By the latter half of the 
18th century the Nguyễn were faced with the peasant uprisings of the Tây Sơn and were finally rooted out. 
Led by Nguyễn Ánh, a descendant of the Nguyễn, the family’s power was restored and he took over the 
united country from the Tây Sơn. He re-established the Nguyễn Dynasty which ruled from 1802 to 1883 
before falling under French colonial rule. 

 Chapter One comprises of three parts. The first part relates the historical background of Vietnam 
before the Nguyễn rule; the second part presents the Vietnamese politico-socio-economic foundation; 
whilst the third and main part is concerning the Nguyễn and their rule from 1802 to 1883, viewing the 
overall political, economic and social aspects. 

 Regarding the political aspect, it can be seen that during the first two reigns of the Nguyễn rule 
from 1802 to 1840, under the emperors Gia Long and Minh Mạng, the most pressing problems were 
unification and administration. In order to solve these problems, the two emperors pushed hard towards 
the Chinese pattern of administration and the Confucian ideology. Hence, for the first time in Vietnamese 
history, the whole country was brought under the united rule of Chinese-oriented absolute emperorship. 
In addition, due to the strongly emphasized ideology of Confucianism, Vietnam under the Nguyễn’s rule 
retained conservative attitudes towards change motivated by Western ideas. From this history of 
Vietnamese political development, we see the Sino-Vietnamese political culture move towards the 
highest stage of its traditional ideology at a time when the society needed a new change to modernity. 
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 As for the economic aspect, it is clear that at the turn of the 19th century, Vietnam had arrived at 
the transitional period of change with the advent of Western capitalism. France’s involvement in siding 
with the Nguyễn to restore their power during the end of the 18th century resulted in the French having 
serious intention to expand their economic and religious goals into Vietnam. Besides this, the rivalry 
between the two colonial powers of Britain and France in Southeast Asia further increased the French 
ambition of imperialism in Vietnam. As the external situation grew more severe, the Nguyễn’s conservative 
trade policies kept the country closed to free international trade and traditional state monopolies, while 
the economic situation within the country showed some extent of development in the centralized feudal 
society. In the south there were developments in commercial agriculture with the growth of internal 
markets in many cities and in the north there was a remarkable growth of mining industries. However the 
increase of agricultural productions and commercial activities in newly reclaimed areas of land and big 
cities was the outcome of the Nguyễn’s economic policy aimed mainly at solving the problem of land 
insufficiency. Most of the internal economic growth in both the north and the south was controlled by the 
state with the main interest of acquiring taxes, whilst private trade and agricultural enterprises were left 
under the economic influence of the Chinese in the country. Though an attempt was made by Minh Mạng 
to reform the country, there was no effective result in either internal economic development or free 
international trade. 

 Lastly, in the social aspect, there were two noticable contrasting changes. Firstly, as a result of 
political and administrative policies which also brought Vietnam closer to the Chinese social pattern, in 
the top levels of society we see highly intellectual orientation towards the classical Chinese way of life, 
with the social ideals favoring administrative ranks and intellectual progress. Secondly, through 
movements of Christian propagation and the spread of new ideas from the west, on a lower level, we see 
a trend of social change in society, particularly in the Southern regions – an emergence of a new 
intellectual class with Western views. Literature and histographies showed signs of enthusiasm over the 
outside world and towards new ideas. Movements of social conflicts occurred even on the top intellectual 
level. Despite this, the Nguyễn oriented their social policies towards the Chinese model and Chinese 
education and examination systems were expanded while the Christian faith was strongly suppressed. 

 Chapter Two details the basic conditions and situation of the 19th century Vietnamese village and 
peasantry. As a result of different historical developments in the north and the south, each had their own 
distinct socio-economic characteristics. The Northern Vietnamese had long occupied and agriculturally 
developed the Red River delta, an area of wet-rice cultivation, living homogeneously among themselves. 
The traditional Northern village and peasantry had developed with a combination of their own cultural 
roots and the Chinese-modeled Vietnamese feudal civilization. Therefore they still retained their 
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communal characteristics and village customs functioning within the village. This formed a closed 
communal peasant society distinct from the south. 

 The Southern socio-economic structure was truly formed after the 17th century, growing with the 
power of the Nguyễn lordship amidst the long civil war. It was a heterogenous society with Viet, Cham, 
Cambodian and Chinese. The war was quite an important factor in shaping the economic structure of the 
South. Due to the need for material support for the war effort, in this feudal economic structure, land 
became the most important means to acquire agricultural products and taxes. The vastness of land in the 
South encouraged wide expansion of private land holdings and the growth of commercial agriculture 
around the newly reclaimed Mae Khong delta region. Along with the developments of Chinese 
communities in the South, markets and trade centers were soon established. As a result the Chinese 
became economically powerful, controlling the inland agricultural products and all trade transactions. 
The precolonial socio-economic formation of Southern Vietnam, therefore, grew at a time when feudalism 
was at the stage of decline. The multitude of different cultures which diluted the Viet’s culture in Southern 
Vietnam, along with the commercial agricultural development, made Southern Vietnam a far more open 
society much different from the North. 

 Chapter Three analyses the Vietnamese peasant culture and their uprisings during 1802 to 
1883. Vietnamese villages had their own cultural characteristics, since primitive times, of wet-rice 
cultivation which developed in the Northern delta and formed its own unique agricultural rites and 
festivals such as the primitive worship of ancestors, divine heroes and genii. In addition to these, another 
important characteristic of the Vietnamese village was communal land which tightly united the peasants 
in the village unit. This characteristic had been the original base of the Vietnamese society before the 
Chinese cultural influence and was also the common peasant culture of Southeast Asia. Due to this 
cultural background, there were sharp socio-political contrasts and conflicts between the primitive village 
community and the Chinese-patterned state which resulted in resistance and revolts. 

 Between 1802 to 1883, when Vietnamese society was undergoing changes in feudal 
centralization on one hand and French colonial rule on the other, there were a great number of peasant 
revolts all over the country. The most important being the revolts of Phan Bá Vành (1821-1827), Lê Duy 
Lủỏng (1833-1834), Lê Văn Khôi (1833-1836), Nông Văn Vân (1833-1836), Lâm Sâm (1941-1842), Cao 
Bá Quát (1854-1855), as well as other anti-French revolts. 

 Most of these revolts stemmed from the serious problems which the peasants faced such as the 
burden of taxes, loss of land and high rates of land rent. The beginning of the French colonial rule did not 
bring about immediate change in the traditional Vietnamese administrative system, particularly on the 
village level. In fact, it merely replaced the Nguyễn’s feudal rule and reaped the benefits gained from land 
and various other forms of taxes levied by the old system. The alien rule of the French, therefore, roused 
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the Vietnamese’s modern nationalist fervour and gave rise to anti-French movements almost from the start 
of the French rule. 

 Some movements of the peasant revolts differed from the cases mentioned above, and came 
from the main problem of minorities. Although the state managed to reunite the whole country and 
established its centralized power based in Huẽ, it still had to deal with revolts of the minorities. These 
popular movements were the reactions of the peasantry which protested against the state’s centralized 
power and were one of the challenges that tested the state’s administrative efficiency. 

 The Conclusion is presented in two parts. The first part presents concluding remarks on 
Vietnamese social and economic history during the 19th century, whilst the second part is a brief 
comparative view on the contemporary social and economic history of Vietnam and Thailand. A summary 
of which is as follows. 

 Vietnam and Thailand shared a similar primitive cultural background but later developed 
differently, modeling themselves after Chinese and Indian dominants accordingly. Despite their different 
synthetic forms, their socio-economic history developed similarly and they rose to become the strongest 
independent states in Southeast Asia in the 19th century. The Thai and Vietnamese monarchy both had to 
sort out similar problems of unification and power centralization. 

 Thailand began to develop a little earlier from internal disintegration and political conflicts after 
the fall of the Ayuthaya kingdom. With the establishment of the Chakri dynasty’s feudal rule centered in 
Bangkok in 1782. The Chakri’s first king, Rama I, led Thai society to become strongly influenced by 
Buddhism. This newly established kingship, which ideologically retained the Indian concept, was 
practically much more oriented towards commerce and international trade, particularly with China and its 
neighbors. This direction was maintained by his successors and finally, in the reign of Rama IV, reached 
the point of liberally opening the country to Western ideas and concepts of free trade. Thus, Thailand 
began her modern history oriented towards the West since 1855, and the centralized power of the 
absolute monarchy in the reformed administration and in society took place from the second half of the 
19th century in the reign of Rama V. 

 While Thailand was going through these changes, Vietnam, by the power restoration of Gia 
Long, developed under the Nguyễn dynasty’s direction. The Nguyễn dealt with the problem of 
disintegration by patterning themselves on the Chinese form of government and administration. As such, 
Chinese empororship and the Confucian ideology were found to be greatly emphasized by the state,  
while liberal trade and propagation of the Christian faith were suppressed. This course finally lead 
Vietnam to the first disaster in 1858 and the last one in 1883. 
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 Viewed from this aspect, it is true that the Nguyễn’s politico-economic attitude implementated 
toward the West and the concept of free trade was conducted based on Confucian forms of government 
and ideology. This was the main cause for the loss of her independence. However, it does not mean that 
the Chakri’s well-adaptable policy toward internal unity and the West alone saved Thailand from being 
colonized. If one looks at the colonial power struggle between the two big Western powers of France and 
Britain in Southeast Asia, one can obviously see that Thailand was shielded due to her geographical 
position – surrounded by Burma to the west, Indochina to the east and Malaysia to the south. The colonial 
power struggle advanced from the periphery to the core, so, while her nieghbors were gradually 
encroached and colonized, Thailand was left untouched except for the loss of her vassal states due to 
the colonial movement in Malaysia and Indochina (Vietnam-Cambodia-Laos). Thailand was eventually left 
as an independent buffer state through an agreement between the French and the British. As such, the 
French colonization of Vietnam can be considered as well through geographical and historical 
determinisms. 

 Socio-economically, it is interesting to see that Vietnamese and Thai social foundations 
developed similarly. The Vietnamese and Thai peasantry were the grass roots of their societies, 
controlled by the state through the labour drafting and tax systems. The Chinese in both Thai and 
Vietnamese societies were the class between the rulers and the peasants, conducting trade and acting 
as middlemen. Despite this similarity, it is found that the pressures on the Vietnamese peasants were 
much stronger. With denser population, less fertile land and climatic disadvantages, the Vietnamese 
peasants underwent extreme suffering, particularly during the 19th century, when compared to their 
contemporary Thai counterparts. The economic development in the South began with the expansion of 
private land and the growth of commercial agriculture. From 1858, it was then opened by the French 
capitalism. However, Vietnamese peasants were kept in villages and exploited in the same way as in 
former times, but to a stronger degree as communal land decreased. Besides this, the peasant’s 
problems of productions were not improved, so the peasants usually rose up against taxes during 
disastrous seasons. The Vietnamese peasant revolts, in this aspect, were clear in purpose and 
movement. 

 As for the case of Thailand, pressures of commercialized and capitalist economics came at a 
later time than the Vietnamese. It began from the mid 19th century due to occupation of private land by 
the feudal class and their land investments. Meanwhile, the centralized monarchy, which required more 
income for modernized institutions and facilities, caused the peasants to pay heavier taxes and disturbed 
the local authorities by taking away their traditional governing powers. During the early 20th century 
movements were mainly found occuring in the Northeast region where land was infertile. The villages in 
these areas remained most economically self-sufficient, retained close social communal characteristics 



กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 364 

and had strong popular Buddhist influences. The Thai peasant revolt, therefore, appeared in the period of 
monarchic centralization and was an expression of its traditional beliefs and values rather than direct 
material goals as in the case of Vietnam. Other movements were also found in different areas, but mostly 
as the political reactions of the traditional local authorities against the centralization. 

 All in all, from its long historical background, the Vietnamese peasant revolts proved to be much 
more concrete, proactive and showed more potentiality than the Thai case. The Vietnamese peasants 
had accumulated their revolutionary force for centuries and, though they had failed to achieve a real 
revolution in the feudal period, they finally achieved a successful revolution in modern times. 
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 Xuất Bản Giáo Dục, 1960. 

Trần Từ. Cơ Cấu Tổ Chức Của Làng Việt Cổ Truyện Ở Bắc Bộ (The Structure of Traditional 
 Vietnamese Village Organization in the North). Hà Nội : Nhà Xuất Bản Khao Học Xã Hội, 1984. 

“Truyện Kiều Và Xã Hội Á Đông (Truyện Kiều and the East Asian Society),” Trans. T.C. Nam Phong : 
 Văn Học Khoa Học Tập Chí, 112 (Décembre, 1926) 

Vũ Huy Phúc. Tìm Hiểu Chế Độ Ruộng Đất Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỷ XIX (A Study of Vietnamese 
 Land System in the Early 19th Century). Hà Nội : Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 1979. 

Vũ Ngọc Phan. Tục Ngũ, Ca Dao, Dân Ca Việt Nam (Vietnamese Proverbs, Folk Songs, and Popular 
 Songs). In lần thứ tám (8th. ed.). Hà Nội : Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 1978. 

Thai 

Chatthip Narthsupha and Pranuch Subsan. “Udomkarn Khabotphumibun Esan” (The Ideology of the 
 Phumibun Uprisings in the Northeast), in “Khwamchua Phrasrian” lae “Kabotphumibun” Nai 
 Sangkhom Thai (“Millenarianism” and “Phumibun Uprisings” in Thai Society), ed. Pornpen 
 Hantrakool and Achalaporn Kamutpisamai. Bangkok : Sangsan, 1984. 

Nithi Ieaosriwong. Wathanatham Kradumphi Kap Wanakam Ton-Ratanakosin (Bourgeois Culture and 
 Literature in the Early Ratanakosin Period). Ekasanwichakarn Mahawithayalai Thamasart Mailek 
 20. 

Yada Praphaphan. Rabobchaophasinai-akorn Samai Krungthep-yukton (Tax-Farming System in the Early 
 Ratanakosin Period). Bangkok : Sangsan, 1981. 

Japanese 

Goto, Kimpei. Betonamu Kyugoku Koso Shi (The Vietnamese Nine Principality Kings). Tokyo, 1975. 

Sakurai, Yumio. Betonamu Sonraku no Keisei (Vietnamese Village Formation). Sobun Sha, 1987. 

Footnote (page 1) 

* There are a few pieces of research on Vietnamese history written and translated in the Thai language, 
such as the examples below –  

1. In the form of Master degree  theses : 

 Viranada Varivichchananda. “Kwam Samkan Khong Annamsayamyut Tor Thai, Kampucha lae  
  Yuan” (The Significant Impact of Annam – Siamese Wars on Siam, Cambodia and  
  Vietnam). M.A. Thesis in history. Chulalongkorn University, 1971. 
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 Suvarna Saccivoravan. “ Priabthiab Karn Damrong Raksa Ekaraj Khong Prathet Thai Doy  
  Prabatsomdej-Pracomklaocaoyuhua, Khong Phama Doy Pracao Mindong lae Khong  
  Yuan Doy Pracao Tu Duc” (A Comparative Study of the Struggles to Preserve   
  Independence Among the Siamese King Rama IV, the Burmese King Mindong and  
  the Vietnamese Emperor Tự Ðức). M.A. Thesis in history. Chulalongkorn University,  
  1976. 

 Pratum Noivan. “Botbat lae Ithiphon Khong Lathi Kongcue Thi Mi Tor Karn Phatthanakarn Thang 
  Karn Muang lae Wattanatham Khong Vietnam Nuea Nai Samai Careet” (The Function  
  and Influence of  Confucianism on the Political and Cultural Development of Traditional  
  Northern Vietnam). M.A. Thesis in history. Silpakorn University, 1986. 

2. In the form of translated books : 

 Hoan Chi. Cak Rabob Ananikhom Su Rabob Khommunit : Pravasatr An Pen Thi Ma Khong Yuan  
  (From Colonialism to Communism : The History of North Vietnam). Praves Sriphiphat,  
  trans. Phosamton Karnphim, 1967, 1972. 

 Buttinger, Joseph. Pravatsatr Karn Muang Khong Vietnam (A Political History of Vietnam).  
  Phechri Sumitr, trans. The Foundation of Social Sciences and Humanities Textbook  
  Project, 1979. 
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O3-23 
 
ความทุมเทตอองคการและความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงานในอุตสาหกรรม     
การผลิต จังหวัดนครราชสีมา 
Employee engagement and intention to stay of the employee in manufacturing industries, 
Nakhon Ratchasima Province 

ปริญา  ทอสูงเนิน1 
Pariya  Torsungnern1 
 
บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคคือ  1) ระดับความทุมเทตอองคการของพนักงาน 2) ระดับความตั้งใจที่จะอยูกับ
องคการของพนักงาน 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความทุมเทตอองคการของพนักงาน 4) ความสัมพันธระหวางความ
ทุมเทตอองคการกับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน และ 5) ประสิทธิภาพในการพยากรณของความทุมเท
ตอองคการของพนักงาน ดานการรับรู ดานอารมณความรูสึก และดานพฤติกรรมที่มีตอความตั้งใจที่จะอยูกับองคการ
ของพนักงาน ประชากร คือ พนักงานที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคือ พนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหนางานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมาที่เปนพนักงาน
ที่มีผลการทํางานโดดเดน จํานวน 1,148 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คา
รอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน 

จากผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานมีความทุมเทตอองคการโดยรวมและรายดาน (ดานการรับรู ดาน
อารมณความรูสึก และดานพฤติกรรม) อยูในระดับคอนขางสูง 2) พนักงานมีความตั้งใจที่จะอยูกับองคการอยูในระดับ
ปานกลาง 3) สภาพแวดลอมในการทํางานดานผูบริหารระดับสูง/เจาของบริษัท สภาพแวดลอมในการทํางานดานงาน 
การเรียนรูและพัฒนาดานความกาวหนาในสายอาชีพ การเรียนรูและพัฒนาดานการพัฒนาความรูความสามารถ 
คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สามารถรวมกันพยากรณความทุมเทตอองคการโดยรวม
ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถ
รวมกันพยากรณไดรอยละ 41.9  4) ความทุมเทตอองคการโดยรวมของพนักงานกับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการ
ของพนักงาน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน มีขนาดความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  และ 5) ความทุมเทตอ
องคการของพนักงานดานอารมณความรูสึก ความทุมเทตอองคการของพนักงานดานการรับรู และความทุมเทตอองคการ
ของพนักงานดานพฤติกรรม สามารถรวมกันพยากรณความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิต จังหวัดนครราชสีมาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 24.7 
คําสําคัญ : ความทุมเทตอองคการของพนักงาน ความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน พนักงานที่มีผลการ
ทํางานที่โดดเดน พนักงานที่มีศักยภาพสูง การรักษาพนักงาน อุตสาหกรรมการผลิต 
 

1   สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย 
   School of management Technology, Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand 
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Abstract 

This research aimed to study: 1) the level of employee engagement; 2) the level of intention to 
stay; 3) The factors enable of employee engagement; 4) The relationship between employee engagement 
and intention to stay; and 5) The predictive efficiency of employee engagement: cognitive, affective and 
behavioral focusing on the employee’s intention to stay. The populations were employee who had worked 
at Manufacturing Industries in Nakhon Ratchasima Province. The samples used in the research were a total of 
1,148 employees who had worked at Manufacturing Industries in Nakhon Ratchasima Province, high 
performers in operator and supervisor positions. The method used to collect data was a set of 
questionnaires. The statistical methods used in the research were percentage, mean, standard deviation, 
pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. 

The research revealed the following results: 1) the level of engagement of all and each 
dimension of employees (cognitive, affective and behavioral) was at rather high level; 2) the level of 
intention to stay of employees was moderate level; 3) executive officer/managing director, work, career 
development, learning development, benefit and pay were enough to predict all employee engagement 
at Manufacturing Industries, Nakhon Ratchasima Province at .001 statistical significance level with 
cooperative prediction at 41.9 percent; 4) employee engagement was significantly and positively medium 
correlated to the intention to stay; and 5) employee engagement; cognitive, affective and behavioral was  
sufficient to predict all the intentions to stay at Manufacturing Industries, Nakhon Ratchasima Province at 
.001 statistical significance level with cooperative prediction at 24.7 percent. 
Keywords : Employee Engagement, Intention to stay, High Performers, Talent, Employee Retention, 
Manufacturing Industries 
 
คํานํา 

 จังหวัดนครราชสีมาในอีก 2 – 3 ปขางหนาจะมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นจํานวนมาก (โคราชรายวัน, 
2547) เนื่องจากมีแนวโนมการขยายตัวแบบกาวกระโดดในอัตราสูงมากของอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้งจํานวน
แรงงานในจังหวัดก็ไมเพียงพอตอความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงจะทําใหประสบกับภาวการณขาดแคลน
แรงงาน องคการตาง ๆ จําเปนตองเตรียมพรอมรับมือ เพราะอัตราการเคลื่อนยายของแรงงานระหวางองคการจะ
สูงขึ้นจากการแขงขันแยงชิงแรงงานเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ และหากองคการใดสามารถรักษาพนักงานใหคง
อยูกับองคการโดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพสูง ก็มีความเปนไปไดที่องคการจะสามารถอยูรอด มีความมั่นคงและ
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนได  และจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาพนักงานพบวาแนวคิด 
ความทุมเทตอองคการของพนักงาน (Employee Engagement) ไดรับความสนใจอยางมากจากบริษัทที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจในการนํามาใชเพื่อรักษาพนักงาน เนื่องจากระดับความทุมเทตอองคการของพนักงานมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน (Intention to stay) ชวยเพิ่มและปรับปรุงการปฏิบัติงานดีขึ้น 
เพิ่มความจงรักภักดีของลูกคา และความสามารถในการสรางผลกําไร โดยพนักงานที่มีความทุมเทตอองคการนั้นจะมี 
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3 องคประกอบ (International Survey Research [ISR], 2004) คือ 1) การรับรูเกี่ยวกับองคการในทางที่ดี 
(Cognitive) 2) มีอารมณความรู สึกที่ดีตอองคการ (Affective) และ 3) การแสดงออกมาเปนการกระทําที่ดี 
(Behavioral) ตอองคการดวย และพรอมที่จะทําส่ิงตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น เปนความเต็มใจที่จะพยายามอยางสุด
ความสามารถ และยังคงทํางานอยูกับองคการแมองคการจะอยูในภาวะที่ย่ําแย เพื่อที่จะชวยใหองคการผานพนวิกฤต
นั้นไปได  เพราะความทุมเทมิใชเพียงความคิด อารมณความรูสึก แตรวมถึงการแสดงที่เปนพฤติกรรมที่ดีดวยที่เปน
ผลการปฏิบัติงาน และเปนส่ิงที่องคการตาง ๆ ตองการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน และความ
ม่ันคงขององคการ จึงเปนเหตุผลที่ผูวิจัยนําเรื่อง ความทุมเทตอองคการของพนักงานมาศึกษา อีกทั้งเรื่องนี้เปนการ
ศึกษาวิจัยที่อยูในกลุมบริษัทที่ใหปรึกษาทางธุรกิจเปนสวนใหญ และเปนเรื่องยังไมมีการศึกษาอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย จึงควรจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับ ความทุมเทตอองคการของพนักงาน เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจอยางแทจริง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความทุมเทตอองคการของพนักงาน และ
ความสัมพันธระหวางความทุมเทตอองคการของพนักงานกับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการองคการ 

สําหรับการวิจัยเรื่อง ความทุมเทเทตอองคการและความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน ใน
อุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาระดับความทุมเทตอ
องคการของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการ
ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความความทุมเทตอ
องคการของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมา 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความทุมเทตอ
องคการของพนักงานกับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมา และ 5) 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการพยากรณของความทุมเทตอองคการของพนักงาน ดานการรับรู ดานอารมณความรูสึก 
ดานพฤติกรรม ที่มีตอความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมา  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane คือ มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 85,078 คน ที่ระดับความเชื่อม่ัน .97 โดยมีความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางเทากับ .03 ได
ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 1096.78 คน ผูวิจัยไดปรับขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 1,100 คน 

2. ขั้นตอนทดสอบแบบสอบถาม (Pretest)  

2.1)  นําแบบสอบถามที่สรางและไดปรับปรุงแกไขจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว นําไป
ทดลองใช (Try out) กับพนักงานของบริษัทแหงหนึ่งที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
คุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 30 คน 

2.2)  นําขอมูลที ่ได มาว ิเคราะหหาคาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชส ูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เปนสถิติวิเคราะห ซึ่งผลการวิเคราะหคาความ
เชื่อม่ันมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ .8921และ
เมื่อนําไปวิเคราะหแยกแตละดานไดคาความเชื่อม่ัน ดังนี้ ดานงาน  = .7192 ดานทีมงาน/กลุมงาน = .8913 ดาน
หัวหนางาน  = .8931 และดานผูบริหารระดับสูง/เจาของบรษิัท = .8917 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับคาตอบแทน มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ .8847 และเมื่อนําไปวิเคราะหแยก
แตละดานไดคาความเชื่อม่ัน ดังนี้ ดานคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน = .9018 และดานคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน = .8634 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนา มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ .9108 และเมื่อ
นําไปวิเคราะหแยกแตละดาน ไดคาความเชื่อม่ัน ดังนี้ ดานความกาวหนาในสายอาชีพ = .6781 และดานการพัฒนา
ความรูความสามารถ = .9133 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับความทุมเทตอองคการของพนักงาน มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 
.8361 และเมื่อนําไปวิเคราะหแยกแตละดานไดคาความเชื่อม่ัน ดังนี้ ความทุมเทตอองคการของพนักงานดานการรับรู 
= .7684 ความทุมเทตอองคการของพนักงานดานอารมณความรูสึก = .5887 และความทุมเทตอองคการของ
พนักงานดานพฤติกรรม = .6498 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ .9077 

3.   การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.1  อุปกรณ คือ  1) แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 2) ซองน้ําตาลบรรจุ
แบบสอบถามทุกฉบับ  และ 3) ปากกาหรือดินสอสําหรับผูกรอกแบบสอบถาม  

 3.2  วิธีการ คือ  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปติดตอกับผูจัดการ/ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลหรือผูที่
องคการไดมอบหมายใหเปนผูประสานงานกับผูวิจัย ในองคการที่อนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งในเบื้องตนทาง
ผูวิจัยไดใหทางบริษัทชวยคัดเลือกพนักงานที่มีผลการทํางานโดดเดน (High Performers) เปนผูกรอกแบบสอบถาม  
สวนการแจกแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินการ 2 วิธี คือ ผูวิจัยใหผูจัดการ/ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลขององคการที่
ผูวิจัยเขาติดตอขอเก็บขอมูลเปนผูดําเนินการแจกแบบสอบถาม และวิธีที่ 2 คือ ผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถามใหแก
ผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และการรับแบบสอบคืน มี 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 เจาหนาที่ของบริษัทเปนผูรวบรวม
แบบสอบถามให และวิธีที่ 2 ผูวิจัยจะจัดเตรียมกลองเอาไวเพื่อรับแบบสอบถามคืนจากผูกรอก ซึ่งลักษณะของกลอง
นั้นจะปดรอบดาน และจะมีชองที่ เจาะไวขนาดที่สามารถหยอนแบบสอบถามลงไปได โดยจะตั้งกลองรับ
แบบสอบถาม เอาไวในบริเวณที่เปนจุดที่ผูกรอกมักเดินผาน เชน ปอมยามหนาบริษัท และโรงอาหาร เปนตน  

3.3   แจกแบบสอบถามทั้งหมด 1,600 ฉบับ ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบกลับคืน คิดเปน
รอยละ 79.69 คือ 1,275 ฉบับ สําหรับการนําไปวิเคราะหขอมูลไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ พบวา
มีแบบสอบถามไมสมบูรณจํานวน 127 ฉบับ ดังนั้นเปนแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 1,148 ฉบับ จึงนําขอมูลที่ได
ทั้งหมดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
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4.  เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้   

        ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวสภาพแวดลอมในงาน (งาน, ทีมงาน/กลุมงาน, หัวหนางาน, ผูบริหาร
ระดับสูง/เจาของบริษัท) คาตอบแทน (คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน) และการเรียนรูและ
พัฒนา (ความกาวหนาในสายอาชีพ และการพัฒนาความรูความสามารถ)  

        ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวความทุมเทตอองคการของพนักงาน (ดานการรับรู,  ดานอารมณ
ความรูสึก, ดานพฤติกรรม) และความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน  

       ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน สวนงาน อายุงาน และคาตอบแทนตอเดือน  

 5.   ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการทางสถิติ ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

 5.1  คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหตอนที่ 3 
 5.2  คาเฉลี่ย (Mean) ใชวิเคราะหตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
 5.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหตอนที่ 1 และตอนที่ 2   
 5.4  คาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) ใชวิเคราะหตอนที่ 2 

5.5  การวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ใชวิเคราะห
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3                                 

  
ผลการวิจัย 

 ในการศึกษาผูวิจัยพบวา 

  1) พนักงานมีความทุมเทตอองคการโดยรวมและรายดาน (ดานการรับรู ดานอารมณความรูสึก และดาน
พฤติกรรม) อยูในระดับคอนขางสูง ( X =3.94) เหตุผลสําคัญที่ทําใหระดับความทุมเทตอองคการของพนักงานอยูในระดับ
คอนขางสูงนั้น เนื่องมาจากพนักงานที่กรอกแบบสอบนั้นเปนพนักงานที่มีผลการทํางานที่โดดเดน จากการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของจะพบวา พนักงานที่มีความทุมเทตอองคการนั้นมีความสัมพันธในทิศทางบวกตอผลการปฏิบัติงานที่ดี 
สอดคลองกับการวิจัยของ Fawcett (2004) กลาววาการเพิ่มขึ้นของความรูสึกทุมเทตอองคการมีความสัมพันธตอการเพิ่ม
ผลิตผล (The Gallup Organization, 2002; Burke, 2003; Cerus Consulting, 2003; Ayers, 2004; International Survey 
Research [ISR], 2004; and Sudipta Dev, 2005) และสอดคลองกับการศึกษาของ Woodriffe (2005) กลาววา พนักงานที่
มีความทุมเทตอองคการจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพชวยใหอัตราของความเสียหาย ของเสียลดลง มีความสามารถ
ในการผลิตเพิ่มขึ้น และตองการที่จะพยายามทําส่ิงที่ดีที่สุดในแตละสถานการณ 

 2) พนักงานมีความตั้งใจที่จะอยูกับองคการอยูในระดับปานกลาง ( X =3.33)  ทั้งนี้เพราะพนักงานที่กรอก
แบบสอบถามมากกวารอยละ 50 เปนพนักงานสวนงานการผลิตระดับปฏิบัติการ ซึ่งเปนกลุมที่กําลังขาดแคลน 
สอดคลองกับการศึกษาของ Cappelli (2002) (อางถึงใน ฐิติพร, 2547) กลาวไววา ในสภาวะการแขงขันอยางรุนแรง 
ความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงานลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีโอกาสถูกจางงานสูง 
และการศึกษาโดย A Beverly Kaye Company & The Jordon Evans Group (2004) ชี้วา ทางเลือกของงานจะมี
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มากมายสําหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเปนกลุมที่องคกรตองการ โดยเฉพาะในสภาวะขาดแคลนแรงงาน
ที่จังหวัดนครราชสีมากําลังประสบอยู การแขงขันเพื่อใหไดคนที่มีศักยภาพสูงยิ่งรุนแรงมากขึ้น พอ ๆ กับการรักษาคน
กลุมนี้เอาไว เพราะทุกบริษัทก็ยอมตองการคนกลุมนี้เปนอันดับแรกเพราะนอกจากจะสามารถเรียนรูในงานไดรวดเร็ว
แลว ยังชวยลดคาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนาดวย จึงเปนเหตุผลที่ระดับความคิดเห็นตอความตั้งใจที่จะอยูของ
พนักงานนั้นอยูในระดับปานกลาง เพราะพนักงานมองเห็นโอกาส ทางเลือกในสถานการณที่กําลังเกิดขึ้น 

 3) ผูบริหารระดับสูง/เจาของบริษัท (EV boss) งาน (EV job)  ความกาวหนาในสายอาชีพ (LD care) การ
พัฒนาความรูความสามารถ (LD   train)  คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน (CP ben) และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (CP 
pay) สามารถรวมกันพยากรณความทุมเทตอองคการโดยรวมของพนักงาน (ENGAGE) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 โดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 41.9 (R2adj = .419)และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุเทากับ 
.650 เมื่อนําตัวแปรทั้ง 6 ตัว ที่สามารถรวมกันพยากรณความทุมเทตอองคการโดยรวมของพนักงานมาเขียนเปน
สมการ จะไดสมการถดถอยพหุในรูปของคะแนนดิบดังนี้ 

ENGAGE = 35.094 + .402(EV boss) + .668(EV job) + .315(LD care) + .251(LD   train) + 
.177(CP ben) + .128(CP pay) 

และสมการถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 ZENGAGE = .254(EV boss) + .226(EV job) + .097(LD care) + .131(LD train) + .081(CP ben) + 

.062(CP pay) 

 โดยปจจัยที่มีความสําคัญในการพยากรณมากที่สุด คือ ผูบริหารระดับสูง/เจาของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับ
การวิจัยของ Blessing White, Inc (2005) กลาววา ผูบริหารเปนกุญแจสําคัญในการทําใหพนักงานไมพอใจ และรูสึก
ไมมีคุณคา ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงานเปนสวนประกอบสําคัญที่ชี้ขาดถึงความทุมเทตอองคการของ
พนักงาน นอกจากนี้ก็สอดคลองกับงานวิจัย Tower Perrin (2003) ไดศึกษาพบวาปจจัยอันดับแรกที่มีอิทธิพลตอ
ความทุมเทของพนักงานคือ ผูบริหารระดับสูง โดย Tower Perrin มีการตั้งขอสังเกตวาใน 10 อันดับมี 2 ขอที่เกี่ยวกับ 
ผูบริหารระดับสูง แสดงใหเห็น บทบาทของการเปนผูนําของบริหารระดับสูง มีอิทธิพลในการสรางความทุมเทตอ
องคการของพนักงานในสถานที่ทํางานมากที่สุด  

4) ความทุมเทตอองคการโดยรวมของพนักงานกับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน มีขนาดความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  (.4 < r < .6) (r = .493) แสดงวา ถา
พนักงานมีความทุมเทตอองคการโดยรวมอยูในระดับสูง จะมีความตั้งใจที่จะอยูกับองคการในระดับที่สูงดวย ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ The Gallup Organization (2002) และ Ayers (2004) ไดศึกษาพบวา ระดับความทุมเท
ตอองคการของพนักงานมีอิทธิพลตอความสามารถในการรักษาพนักงาน (Retention Employee) นอกจากนี้ก็
สอดคลองกับการศึกษาของ Greenberg (2004) ที่ศึกษาพบวา พนักงานที่ไมมีความทุมเทตอองคการนั้นสามารถ
สงผลตออัตราการออกจากงานสูง (Higher employee turnover) และการศึกษาของ Santana (2005) กลาววา 
ความทุมเทตอองคการของพนักงานนั้นไมเพียงแตจะชวยใหเกิดผลิตภาพที่สูงในที่ทํางาน แตยังมีความเปนไปไดที่พนักงาน
จะอยูกับองคการ และถาระดับความทุมเทตอองคการของพนักงานต่ําจะก็มีความเปนไปไดสูงที่พนักงานจะลาออก  

 5) ความทุมเทตอองคการของพนักงานดานอารมณความรูสึก (ENG_A) ความทุมเทตอองคการของ
พนักงานดานการรับรู (ENG_C) และความทุมเทตอองคการของพนักงานดานพฤติกรรม (ENG_B) สามารถรวมกัน
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พยากรณความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน (INTEN) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย
สามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 24.7 (R2adj = .247) และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุเทากับ .499 เมื่อนําตัว
แปรทั้ง 3 ตัว ที่สามารถรวมกันพยากรณความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของพนักงาน มาเขียนเปนสมการ จะไดสมการ
ถดถอยพหุในรูปของคะแนนดิบดังนี้ 

 INTEN = -.519 + .568(ENG_A) + .297(ENG_C) + .234(ENG_B) 
และสมการถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

 ZINTEN = .279(ENG_A) + .169(ENG_C) + .134(ENG_B) 

 จากผลการวิเคราะหพบวามีลําดับการพยากรณความตั้งใจที่จะอยู คือ อารมณความรูสึก การรับรู และ
พฤติกรรม ซึ่งลักษณะพฤติกรรมกระบวนการเกิดสอดคลองกับคํากลาวของ David J. Lieberman (2000) 
ผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมมนุษย อธิบายไววา การเกิดพฤติกรรมของมนุษยนั้นจะเริ่มตนที่ความรูสึกกอนเปนอันดับ
แรก มนุษยจะใชอารมณกอน แลวจึงใชเหตุผล คือการคิด แลวจึงแสดงออกเปนการกระทํา และสอดคลองกับ
การศึกษาของ The Gallup (2002) ซึ่งเปนผูริเริ่มศึกษา เรื่องความทุมเทของพนักงานไดอธิบายวาแนวคิดความทุมเท
นั้นมีพื้นฐานมาจากความรูสึกเชิงบวก นําไปสูการเกิดพฤติกรรม  
 
บทสรุป 

 การเพิ่มความทุมเทตอองคการของพนักงานตองเพิ่มที่ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความทุมเทตอองคการ คือ ผูบริหาร
ระดับสูง/เจาของบริษัท  งาน  ความกาวหนาในสายอาชีพ  การพัฒนาความรูความสามารถ  คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
และคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และพนักงานมีความทุมเทของพนักงานตอองคการก็จะมีความตั้งใจที่จะอยูกับองคการดวย 
เนื่องจากความทุมเทตอองคการของพนักงานมีความสัมพันธในทิศทางทางบวกกับความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของ
พนักงาน ทั้งนี้กระบวนการการเกิดความทุมเทตอองคการของพนักงานที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะอยูกับองคการของ
พนักงานนั้นมีกระบวนการเริ่มจาก ความทุมเทตอองคการดานอารมณความรูสึก ไปยังความทุมเทตอองคการดานการรับรู 
และสุดทายคือความทุมเทตอองคการดานพฤติกรรม ฉะนั้น หากตองการเพิ่มหรือสรางระดับความทุมเทของพนักงานเปน
รายดานตามกระบวนการ ก็จะตองเริ่มจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอความทุมเทตอองคการดานอารมณความรูสึกเปนอันดับ
แรก (ไดแก ดานผูบริหารระดับสูง/เจาของบริษัท  ดานงาน คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และดานความกาวหนาในสายอาชีพ) 
ตอมาคือปจจัยที่มีอิทธิพลตอความทุมเทตอองคการดานการรับรูเปนอันดับที่สอง (ไดแก ดานผูบริหารระดับสูง/เจาของ
บริษัท ดานความกาวหนาในสายอาชีพ  ดานงาน ดานการพัฒนาความรูความสามารถ คาตอบแทนดานที่ไมเปนตัวเงิน 
และดานหัวหนางาน) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความทุมเทตอองคการดานพฤติกรรมเปนอันดับสุดทาย (ไดแก ดาน
ผูบริหารระดับสูง/เจาของบริษัท ดานงาน ดานการพัฒนาความรูความสามารถ และ ดานความกาวหนาในสายอาชีพ)  
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การจัดระดับความเสี่ยงทางธุรกิจของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูปที่มีเงินลงทุน
จดทะเบียนมากกวา 20 ลานบาทในเขตจังหวัดนครปฐม 
Determination on Business Risk level of Transformed Plastics Group of Factories  Having 
Over 20 Millions Baht Company Registration in Nakhon Pathom Province 
 
ชูศักดิ์ พรสิงห1 ปณณธร เจียรธราวานิช2 อาณัติ วัฒนสังสุทธิ์1 ศุภลักษณ พันธุวัฒนา1 และณรัญญา ไถบานกวย1 
Chusak Pornsing1,  Pannatorn Chiantaravanich2, Arnat Watanasungsuit1, Supalak Phunwattana1  
and Narunya Thaibankuai1 
 
บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการจัดระดับความเสี่ยงทางธุรกิจของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก
แปรรูปที่มีเงินลงทุนจดทะเบียนมากกวา 20 ลานบาท ในเขตจังหวัดนครปฐม จํานวน 10 โรงงาน โดยใช
แบบสอบถามที่ประยุกตจากทฤษฎีความเสี่ยงการจัดการเชิงกลยุทธและปญหาและอุปสรรคของโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติกแปรรูปที่ผานมา   เพื่อใชสัมภาษณกลุมตัวอยางผูประกอบการ ตั้งแต เดือนธันวาคม  2549 ถึง เดือน
กุมภาพันธ 2550 และไดรับขอมูลที่สมบูรณจํานวน 4 ชุด คิดเปนรอยละ 40 ผลงานวิจัยพบวา ปจจัยเสี่ยงภาพรวม
ภายในที่สําคัญ ไดแก การขาดผูเชี่ยวชาญในแตละกิจกรรมขององคกร คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน สภาพคลอง
ดานการเงิน กําลังการผลิตไมเพียงพอ และการใชวัตถุดิบที่มีราคาแพง สวนปจจัยภายนอกภาพรวมที่สําคัญ ไดแก 
ปริมาณคูแขงภายในประเทศมาก และการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันในตลาดโลก กลุมตัวอยางมีคะแนนความเสี่ยง
เทากับ 3.52 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับความเสี่ยงปานกลางถึงมาก วิธีการประเมินที่ใชเปนวิธีการอยางงาย  
และระดับความเสี่ยงที่ประเมินไดเปนระดับความเสี่ยงซึ่งเทียบเคียงกับภาพรวมของกลุมตัวอยางที่นํามาประเมิน 
และตัวอยางซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ําสุดในกลุมตัวอยาง สุดทายผลการประเมินสามารถใชเปนแนวทางในการลด
ความเสี่ยงและเปนขอมูลปอนกลับใหกับโรงงานอุตสาหกรรมกลุมพลาสติกแปรรูปกลุมตัวอยาง นํามาใชประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนกลยุทธของตนเองตอไป อยางไรก็ตามการนําผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกตใชอาจเกิดความ
ผิดพลาดไดเพราะขอมูลมีจํานวนนอย  
คําสําคัญ : พลาสติกแปรรูป , ระดับความเสี่ยง  
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Abstract 

This research was aimed to do the ranking of business risk level of 10 transformed plastics 
factories having company registration over 20 millions baht in Nakhon Pathom Province by using the 
questionnaires applied from the theories of risk, strategic management and problem and obstacles of 
transformed plastics factories in the past in order to interview the group of  sample  entrepreneur from 
December 06 to February 07. 40 % of complete data were obtained .Results were found that global 
important internal risk factors were lack of specialist in each of organization activity ,cash flow problem, 
not standard product quality,  inadequate production capacity and use of expensive raw material. While 
important global external risk factors were high quantity of local competitors and oil price change in world 
market. The group of sample had risk level score of 3.52 from 5 full score which was in moderate to high 
level. The evaluation method was sample and evaluated risk level was the benchmarked one with the 
group of sample and the sample having lowest risk level in the group. Finally, the results could be used 
as the risk reduction approach and were the feedback to the group of sample of transformed plastics 
factories using as a supporting data for their further strategic plan preparation. However, results could be 
applied with possible error because of inadequate number of data. 
Keywords : transformed plastics, risk level 
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เกี่ยวของกับผูประกอบการจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและยอม ในป 2548 ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกตองประสบกับปญหาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีตนทุน
สูงอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น เม็ดพลาสติกคุณภาพดีซึ่งนําเขาจากตางประเทศมีการเก็บ
ภาษีนําเขาสูง  และคาระวางสูงทําใหเสียเปรียบในการสงออกไปยังประเทศที่มีระยะทางหางไกล การผลิตแมพิมพยัง
มีประสิทธิภาพต่ําและตนทุนการผลิตสูง ปญหาตาง ๆ เหลานี้ลวนสงกระทบทางดานลบตออุตสาหกรรมเปนอยาง
มาก โดยในป 2548 ผลิตภัณฑพลาสติกมีการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 19.98 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และมีการนําเขา
เพิ่มขึ้นรอยละ  5.54 เมื่อเทียบกับปกอน สําหรับแนวโนมป 2549 เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค และความ
เชื่อม่ันทางธุรกิจ (http://www.fti.or.th/FTI%20Project/index_main.aspx, 9 สิงหาคม 2549) พบวามีการปรับตัว
ลดลงจากไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2548 สําหรับดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา และไตรมาสเดียวกันของป 2548 จากผลการสํารวจในเดือนมิถุนายน 2549 ถึง
บรรยากาศในการดําเนินกิจการของผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยาง พบวาตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ยังคงมีราคาสูง ยังคงเปนปจจัยสําคัญตอความเชื่อม่ันของผูประกอบการ นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับตัวสูงขึ้น การขาดสภาพคลองทางการเงิน การขาดแคลนแรงงานทั่วไปและแรงงานฝมือ อัตราแลกเปลี่ยนที่เปน
อุปสรรคตอการสงออก ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมทั้งปญหาการเมืองยังคงเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ัน
ของผูประกอบการเชนกัน ดังนั้น การสํารวจปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูปและ
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การจัดลําดับความเสี่ยงของผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูป คาดวาจะเปนขอมูลปอนกลับที่
สําคัญในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสามารถนํามาใชประกอบการจัดทําแผนกลยุทธของตนเองตอไป 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจมาจากธีรวุฒิ (ธีรวุฒิ  เวกากุล, 2543) โดยใชแบบสอบถาม ซึ่ง
คําถามที่ใชประยุกตมาจากกิตติศักดิ์ และคณะ (กิตติศักดิ์ วัฒนาทร และคณะ, 2549) แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ความเสี่ยงทางธุรกิจมาจากเบญจมาศ และสมเด็จเชตุพน (เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2549 และ สมเด็จเชตุพน, 
2545) และการจัดการเชิงกลยุทธมาจากศิริวรรณ และคณะ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542) ตลอดจนขอมูลสถิติ
ดัชนีผลิตภัณฑพลาสติกและดัชนีความเชื่อม่ันของผูบริโภคระหวางป 2548-2549 (http://www.fti.or.th/ FTI%20 
Project/index_main.aspx, 9 สิงหาคม 2549) ซึ่งแสดงในรูปที่ 1 โดยในงานวิจัยจะครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง  การบงชี้ปจจัยเสี่ยงและการศึกษาผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงเทานั้น 
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป และตอนที่ 2 ปจจัยความเสี่ยงที่พบในการดําเนินงาน 
ซึ่งในตอนที่ 2 จะถาม 2 ประเด็น คือ โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบตอธุรกิจ โดยใหเลือกระดับคะแนน  1-5 จากนอย
ไปหามาก โดยในงานวิจัยนี้จะเก็บแบบสอบถามโดยตรงภายหลังจากการสัมภาษณ ผูประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกแปรรูปที่มีเงินลงทุนจดทะเบียนมากกวา 20 ลานบาทในจังหวัดนครปฐม จํานวน 10 โรงงาน 
(http://www.fti-nkp.or.th, 9 ส.ค. 2549) ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 โดยหากผูตอบ       
ไมสามารถใหขอมูลไดครบถวน ผูตอบจะสงแบบสอบถามกลับทางไปรษณียและจะมีการสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม
ทางโทรศัพท หากมีคําตอบสวนหนึ่งสวนใดไมสมบูรณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (ธิดาเดียว มยุรีสวรรค, 
2544). เพื่อสรางตารางประเมินระดับความเสี่ยงทางธรุกิจของโรงงานตัวอยาง 
 
ผลการวิจัย 

จากการสํารวจขอมูลของกลุมบริษัทอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูปที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากกวา 20 ลาน
บาท ในเขตจังหวัดนครปฐม โดยการสัมภาษณดวยแบบสอบถามซึ่งไดรับขอมูลสมบูรณทั้งส้ิน  4 โรงงานคิดเปนรอย
ละ 40 และไดนําขอมูลมาวิเคราะหในดานตาง ๆ ดังนี้  

1. การวิเคราะหดานคุณลักษณะและผลการดาํเนินธุรกิจเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแสดงในตารางที่ 1 และ 2  

จากตารางที่ 1 พบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ 75 และมีอายุการ
ทํางานระหวาง 5 ป ถึง 10 ป รอยละ 50 ดังนั้นขอมูลที่ไดรับนาจะเชื่อถือได เพราะผูใหสัมภาษณเปนผูที่มีความรูและ
มีประสบการณในการทํางานมากพอในการใหขอมูลดานปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของตน สวนผลการ
ดําเนินธุรกิจของผูตอบสวนใหญ เมื่อเทียบกับปที่ผานมาพบวา สถานภาพการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 100 สถานภาพการ
คงคลังเทาเดิมรอยละ 75 ปริมาณของเสียจากการผลิตเทาเดิมรอยละ 75 ยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 75 กําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นรอยละ 75 และไมตอบสถานการณขาดทุนรอยละ 75 จากขอมูลพบวาผูประกอบการสวนใหญยังไมทําการ
จัดการดานคุณภาพเพราะของเสียมีปริมาณไมลดลง  
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2. ปจจัยความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอโรงงานอุตสาหกรรมกลุมพลาสติกแปรรูปและการสรางตารางประเมิน
ปจจัยความเสี่ยง 

นําขอมูลในตอนที่ 2 ของแบบสอบถามมาคัดเลือกปจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญ โดยเลือกจากปจจัยที่
มีการอางอิงรอยละ 50 และเลือกคะแนนระดับ 4 ขึ้นไปของแตละปจจัย ทั้งในชองโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบตอ
ธุรกิจ  จากนั้นทําการคํานวณคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัยเพื่อสรางตารางการประเมินระดับความเสี่ยงทางธุรกิจ 
โดยนําระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดคูณรอยละของผูตอบ หาร 100 ของทุกปจจัย จะไดชอง A และเมื่อนําระดับ
คะแนนผลกระทบตอธุรกิจคูณรอยละของผูตอบ หาร 100 ของทุกปจจัย จะไดชอง B จากนั้นนําคา A คูณ B ของทุก
ปจจัย  จะไดผลคูณคะแนนน้ําหนัก (C) เมื่อนําผลรวมของทุกปจจัยของ C  หารดวยคา C ของแตละปจจัยจะไดชอง 
D  ซึ่งแสดงคาถวงน้ําหนักของแตละปจจัย  

จากตารางที่ 2 พบวาความสําคัญของปจจัยความเสี่ยงภาพรวมของกลุมตัวอยาง แสดงโดยคาถวงน้ําหนัก 
(D) ของแตละปจจัย ซึ่งพบวา ปจจัยความเสี่ยงภาพรวมภายในที่สําคัญตามลําดับ ไดแก การขาดผูเชี่ยวชาญในแต
ละกิจกรรมขององคกร คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน สภาพคลองดานการเงิน กําลังการผลิตไมเพียงพอ และการใช
วัตถุดิบที่มีราคาแพง สวนปจจัยภายนอกภาพรวมที่สําคัญ ไดแก ปริมาณคูแขงภายในประเทศมาก และการ
เปล่ียนแปลงราคาน้ํามันในตลาดโลก 

3. เกณฑการใหคะแนนประเมินความเสี่ยง 

สําหรับการใหคะแนนประเมินจะนําคานําคาถวงน้ําหนักที่สูงที่สุดลบกับคาถวงน้ําหนักที่ต่ําที่สุดจากนั้นหา
ผลตางที่ไดหารดวย 5 หมายถึงระดับการประเมิน ซึ่งมี 5 ระดับไดแก  5 = ความเสี่ยงในการดําเนินงานมากที่สุด, 4 = 
มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที่สุด 

ตัวอยางเชน ปจจัยภายใน หมวดการบริหารดานการผลิต ปจจัยที่1.1 ตนทุนการผลิตสูง พบวาคาถวง
น้ําหนักที่สูงที่สุดเปน 0.04 และคาถวงน้ําหนักที่ต่ําสุดเปน 0.02 สามารถหาความกวางชวงคะแนนประเมินจาก  

ความกวางชวง = (0.04-0.02)/5 = 0.004 ซึ่งนํามากําหนดชวงของการใหคะแนนดังนี้ 1 = 0.020-0.024, 2 
= 0.025-0.029, 3 = 0.030-0.034, 4 = 0.035-0.039, 5 = 0.040-0.044 จากนั้นนําคาไปประเมินปจจัยดังกลาวได
ดังตารางที่ 3 

4. การประเมินความเสี่ยงของแตละโรงงานและภาพรวม 

จากขอมูลในตอนที่ 2 ของแบบสอบถามและนําขอมูลมาวิเคราะหตามเกณฑและวิธีที่กําหนดในขอ 2 และ 
3 สามารถแสดงผลการประเมินปจจัยความเสี่ยงไดดังตารางที่ 4 

จากตารางที่ 4 พบวาโรงงาน A มีปจจัยความเสี่ยง (ดูจากคะแนนประเมินระดับ 5 และ 4) ที่เกิดจากตนทุน
การผลิตสูง ขาดแรงงานฝมือ ลูกคาจายเงินลาชา และไมมีแผนควบคุมคุณภาพ โรงงาน B เกิดจากกําลังการผลิตไม
พอ ความผิดพลาดจากการผลิต วัตถุดิบมีราคาแพง ขาดสภาพคลอง และลูกคาจายเงินลาชา โรงงาน C เกิดจาก
กําลังการผลิตไมพอ วัตถุดิบแพง ขาดผูเชี่ยวชาญในแตละดานขององคกร ขาดแรงงานฝมือ ขาดสภาพคลอง และไม
มีแผนควบคุมคุณภาพ และโรงงาน D เกิดจากตนทุนการผลิตสูง ความผิดพลาดจากการผลิต ขาดผูเชี่ยวชาญในแต
ละดานขององคกร ขาดสภาพคลอง และคุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน โรงงานที่มีระดับความเสี่ยงจากมากไปหา
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นอยหรือ อาจกลาวไดวามีความสามารถในการดําเนินงานในภาพรวมจากนอยไปหามากคือ โรงงาน A โรงงาน D 
โรงงาน C และโรงงาน B และกลุมตัวอยางมีระดับความเสี่ยงปานกลางถึงมาก 
 
สรุป 

การประเมินความเสี่ยงในงานวิจัยนี้ใชวิธีการประเมินทางสถิติอยางงายซึ่งผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไดเปนระดับความเสี่ยงซึ่ง
เทียบเคียงกับภาพรวมของกลุมตัวอยางที่นํามาประเมิน และตัวอยางซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ําสุดในกลุมตัวอยาง โดย
หากนําผลคะแนนประเมินความเสี่ยงของกลุมตัวอยางมาทําการเทียบเคียงสามารถจัดได 3 ระดับ คือ โรงงาน A  อยู
ในระดับความเสี่ยงมาก โรงงาน C และ D  อย ูในระดับความเสี่ยงปานกลาง และโรงงาน B อยูในระดับความเสี่ยง
นอย ซึ่งแนวทางการปรับปรุงในภาพรวมเพื่อลดความเสี่ยงของกลุมตัวอยาง ควรใชการจัดการคุณภาพเพื่อลดของ
เสียจากการผลิต จัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรและแมพิมพโดยเนนการซอมบํารุงเชิงปองกัน พยายามหาแหลง
วัตถุดิบทางเลือกใหมากขึ้นพรอมทั้งจัดทําระบบการจัดการวัตถุดิบโดยเริ่มจากการประเมินผูขายวัตถุดิบจนถึงการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และปรับปรุงขอเสนอในการซื้อขายโดยใชสวนลดแลกกับการชําระเงินเปนเงินสดหรือ การ
ชําระเงินที่เร็วขึ้น และจัดทําแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดทายงานวิจัยในลักษณะนี้ควรขอความรวมมือ
จากสภาอุตสาหกรรมใหเปนเจาภาพในการสํารวจขอมูล และควรอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับ
จากผลงานวจิัย ซึ่งจะทําใหผูประกอบการสนใจในการใหขอมูลมากขึ้น 
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ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะและความตองการของผูตอบสวนใหญ 

รายละเอียด รอยละ 
เพศชาย 75 
การศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี 75 
ประสบการณทํางานระหวาง 5 ป ถึง 10 ป 50 
มีการจัดสรรงบประมาณที่ใชในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  100 
หลักสูตรที่สงบุคลากรฝกอบรมมากที่สุดไดแก การฝกผีมือเฉพาะทาง 75 
ระดับราคาผลิตภัณฑของโรงงานเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑเดียวกันของคูแขงจะไมแตกตาง 75 
กลุมลูกคาซึ่งเปนเปาหมายของผลิตภัณฑไดแก  กลุมลูกคาภายในและตางประเทศ 75 
มีตราสินคาผลิตภัณฑ 100 
มีบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ 100 
ไมมีกลยุทธดานการตลาดที่ชัดเจน 100 
มีความเพียงพอของแรงงานและชางฝมือ 75 
รูปแบบของแรงงานและชางฝมือที่ใชเปนแรงงานในทองถิ่น 50 
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ตารางที่ 2 การหาคาถวงน้ําหนักของปจจัยความเสี่ยงเพื่อสรางตารางประเมิน 

ระดับโอกาส ระดับผลกระทบ  
ปจจัยความเสี่ยง 

 
ระดับ

ความสําคัญ
รอยละ ระดับ

ความสําคัญ
รอยละ 

A B C D 

1. หมวดการบริหารดานการผลิต 
  1.1 ตนทุนการผลิตสูง 

 
4 

 
50 

 
4 

 
50 

 
2 

 
2 

 
4 

 
0.039 

  1.2 กําลังการผลิตไมเพียงพอ 4 75 4 75 3 3 9 0.089 
  1.3 ความผิดพลาดจากการผลิตทําให   
ไมสามารถผลิตตามแผนที่ไดวางไว 4 50 4 50 2 2 4 0.039 

2.หมวดดานการตลาด 
  2.1 คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน 4 75 4 75 3 3 9 0.079 

  2.2 การรับวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบที่
แพงกวามีผลกระทบตอการผลิตสินคา 

4 75 4 75 3 3 9 0.089 

3. หมวดดานทรัพยากรบุคคล 
  3.1 ขาดผูเชี่ยวชาญในแตละดาน 

4 75 5 75 3 3.75 11.25 0.112 

  3.2 แหลงแรงงานฝมือดีหายาก  4 75 4 50 3 2 6 0.059 
4.หมวดดานการเงิน 
  4.1 อัตราดอกเบี้ยในการกูยืมเงินจาก
หนวยงานภาครัฐสูงเกินไป 

4 75 4 75 3 3 9 0.085 

  4.2 ลูกคาจายเงินชา 4 75 4 50 3 2 6 0.059 
5. หมวดการควบคุณภาพ 
  5.1 ขาดแผนควบคุมคุณภาพที่
เหมาะสม 

4 75 4 50 3 2 6 0.059 

ปจจัยภายนอก 
  1.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 4 50 4 50 2 2 4 0.039 

  1.2 การเปลี่ยนแปลงอัตราคาแรงขั้น
ต่ําบอย 4 50 4 50 2 2 4 0.039 

  1.3 การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก 4 50 4 75 2 3 6 0.059 

  1.4 ปริมาณคูแขงขันในประเทศมาก 4 75 4 75 3 3 9 0.089 
  1.5  ปริมาณคูแขงขันรายใหมใน
ประเทศมากขึ้น 4 50 4 50 2 2 4 0.039 
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ตารางที่ 3 ตัวอยางการประเมินปจจัยความเสี่ยง 

โรงงาน 
ปจจัยความเสี่ยง ภาพรวม 

A B C D 
1.1 ตนทุนการผลิตสูง 0.039 0.040 0.040 0.020 0.030 
คะแนนประเมิน 4 5 5 1 3 

 
 

ตารางที่ 4  แสดงการประเมินระดับความเสี่ยงของผูประกอบการกลุมตัวอยางและภาพรวม   

ภาพรวม P โรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C โรงงาน D
ปจจัยความเสี่ยง 

W P WxP A WxA B WxB C WxC  D WxD 
1. หมวดการบริหารดานการผลิต 
  1.1 ตนทุนการผลิตสูง 

 
0.080 

 
3

 
0.240

 
5 

 
0.400 

 
1 

 
0.080 

 
1 

 
0.080 

 
5 

 
0.320

  1. 2 กําลังการผลิตไมเพียงพอ 0.089 5 0.445 1 0.089 5 0.445 5 0.445 1 0.445
  1.3 ความผิดพลาดจากการผลิต
ทําใหไมสามารถผลิตตามแผนที่ได
วางไว 

0.039 5 0.195 1 0.039 5 0.195 3 0.117 5 0.195

2.หมวดดานการตลาด 
 2.1 คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน 

0.090 1 0.090 4 0.360 1 0.090 1 0.090 4 0.090

 2. 2 การรับวัตถุดิบจากแหลง
วัตถุดิบที่แพงกวามีผลกระทบตอ
การผลิตสินคา 

0.089 4 0.035 1 0.089 5 0.440 5 0.440 1 0.350

3. หมวดดานทรัพยากรบุคคล 
  3.1 ขาดผูเชี่ยวชาญในแตละดาน 

0.112 4 0.448 4 0.448 1 0.112 5 0.560 5 0.560

  3.2 แหลงแรงงานฝมือดีหายาก  0.059 4 0.236 5 0.295 3 0.177 5 0.295 1 0.059 
4.หมวดดานการเงิน 
  4.1 ปญหาสภาพคลอง 

0.090 5 0.450 1 0.090 5 0.450 5 0.450 5 0.450 

  4. 2 ความลาชาในการจายเงิน
ของลูกคา 

0.059 4 0.236 5 0.295 4 0.236 1 0.059 4 0.236 

5. หมวดการควบคุณภาพ 
  5.1 ขาดแผนควบคุมคุณภาพที่
เหมาะสม 

0.059 4 0.236 5 0.295 3 0.177 4 0.236 1 0.059 

ปจจัยภายนอก 
  1.1 การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย 

0.039 3 0.117 5 0.165 3 0.177 3 0.117 1 0.039 
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ปจจัยเสี่ยง
ที่ถามในงานวิจัย 

  1.2 การเปลี่ยนแปลงอัตราคาแรง
ขั้นต่ําบอย 0.039 3 0.117 3 0.117 3 0.117 1 0.039 3 0.117 

  1.3 การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก 

0.059 
2 0.118 5 0.295 3 0.177 1 0.059 3 0.177

  1.4 ปริมาณคูแขงขันในประเทศ
มาก 

0.090 
1 0.090 3 0.270 1 0.090 1 0.090 1 0.09 

  1.5  ปริมาณคูแขงขันรายใหมใน
ประเทศมากขึ้น 

0.039 
4 0.156 5 0.195 1 0.039 1 0.039 5 0.195 

   3.524  3.472  2.942  3.116  3.187 
 
 
 

รูปที่ 1 แนวคิดการกําหนดปจจัยเสี่ยงในแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ขอมูลปญหาและ 
อุปสรรคของ 
การดําเนินงาน 

ปจจัยเสี่ยงภายใน

ดานการเงิน 

ดานการผลิต
ดานการตลาด

ดานเทคโนโลยี

สภาพแวดลอมภายนอก 
ของผูประกอบการ 

ดานอื่น ปจจัยเสี่ยงภายนอก ดานแรงงาน

สภาพแวดลอมภายใน 
ของผูประกอบการ 
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O3-25 
 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของประเทศไทย 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN REGIONAL AREA OF THAILAND 
 
อภิเศก ปนสวุรรณ1  กัลยา เทียนวงศ1  สุเพชร จิรขจรกลุ2  และบูรณศักดิ ์มาดหมาย3 
Apisek Pansuwan1, Kanlaya Teinvong1, Supet Jirakajohnkool2 and Buranasak Madmai3 
 
บทคัดยอ 

 อาจกลาวไดวาพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ผานมา   ทําใหประเทศไทยประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม  แตกลับไมประสบความสําเร็จในการกระจายอุตสาหกรรมไปสู
ภูมิภาคตางๆของประเทศ  เปนผลสืบเนื่องใหเกิดความยากจนและเหลื่อมลํ้าระหวางรายไดของคนในประเทศ  
โดยเฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานครและชนบท ผลจากการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นสวนใหญยังคง
ตั้ง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ถึงแมวารัฐจะมีนโยบายและมาตรการตางๆในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ในภูมิภาค  เชน มาตรการทางภาษี การพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาค จึงอาจ
สรุปไดวา การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคยังไมประสบผลสําเร็จ เทาที่ควร 
คําสําคัญ : การพัฒนาอุตสาหกรรม, ที่ตั้งอุตสาหกรรม, นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม  
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Abstract 
It can be best explained that although industrial development Thailand has escalated the 

country to Newly Industrialized Country, Thailand still fails to disperse industries to the country’s regions.  
Such failure resulted from the deep-seated cause of the Industrial Magnitude of Bangkok Metropolis 
Region or BMR; consequently, the BMR leads the country to income disparity and chronic poverty 
between Bangkokians and rural people.  Based on the study, even though Thai government has the 
policy and mechanisms such as Tax Incentives, Secondary City or Growth Pole Project and Sub Regional 
Development etc, to support and develop regional industries, those developed industries are still 
mushroomed only in Bangkok and its vicinity.  As a result, it can be concluded that Rural Industrialization 
Development in Thailand is not yet fruitful. 
Keywords :  Industrialization, Industrial Location, Industrial Development Policy 
 
คํานํา 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดเริ่มตนขึ้นอยางจริงจัง ภายหลังจากการใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (2504-2509)  ซึ่งผลของการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนดังกลาวนี้ทําใหมีการลงทุนในดาน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure)  โดยเฉพาะถนนเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงระหวาง
กรุงเทพมหานครกับสวนภูมิภาคใหกวางขวางมากขึ้น การสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาและระบบชลประทาน      
ซึ่งผลของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร สงผลใหเกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นอยางกวางขวาง     ซึ่งตอมาภายหลังจึงกระจายตัวออกสูเขตปริมณฑล   เพราะการขนสง
วัตถุดิบและการยายแรงงานจากภูมิภาคสามารถกระทําไดงาย ตลาดรองรับผลิตภัณฑขนาดใหญและเปนศูนยกลาง
ของการขนสงสินคาไปยังตางประเทศดวย    ดวยเหตุนี้การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล จึงกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย  ทําใหรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันใหโรงงาน
อุตสาหกรรมกระจายตัวออกไปสูภูมิภาค   เพื่อแกปญหาความแออัดและกระจายรายไดใหกับประชากรในสวน
ภูมิภาค   ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (2515-2519)  ไดปรับเปล่ียนนโยบายมาสูการ
กระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค    โดยมีมาตรการหลัก ๆ ที่ใชในการกระตุนใหอุตสาหกรรมกระจายตัวออกไปสู
ภูมิภาค เชน การใชมาตรการทางดานภาษีเปนเครื่องจูงใจ   การใหบรรษัทอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) ให
การสนับสนุนเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ําและการกอต้ังการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยขึ้นมา    เพื่อสรางนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ ที่เปนแหลงรองรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (สมภพ มานะรังสรรค, 2538) 

 แมกระนั้นก็ดีจากการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของอุตสาหกรรมของประเทศไทย กลับพบวาการกระจาย
ตัวของอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคยังไมประสบผลอยางแทจริง เชนการศึกษาของ โฆสิต ปนเปยมรัษฎ (2536)  พบวา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานั้น แมจะอยูในอัตราที่สูงก็ตาม     แตผลของ
ความเจริญทางเศรษฐกิจมิไดกระจายออกไปสูจังหวัดตาง ๆ ในสวนภูมิภาค  ในขนาดหรืออัตราที่เทาเทียมกัน     
นอกจากนี้การศึกษาของณรงคชัย อัครเศรณี (2533) และ อภิเศก ปนสุวรรณ (2541)     พบวาการกระจายตัวของ
อุตสาหกรรมยังคงอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  โดยอุตสาหกรรมบางสวนไดเคลื่อนยายที่ตั้งจากกรุงเทพฯ  ไป
ยังจังหวัดปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก   จึงเปนที่นาสนใจวานโยบายและมาตรการ
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ตาง ๆ ที่ผานมาไดสงผลอยางไรตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อจะนําไปสูกระบวนการพัฒนานโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาโครงสรางและการกระจายตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย 
 3. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคของประเทศไทย 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. ศึกษานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของประเทศไทย 

  ทําศึกษารายละเอียดทางดานนโยบายและมาตรการของภาครัฐ รวมทั้งแผนงานและการดําเนินงานที่ผาน
มา ที่สงผลตออุตสาหกรรมในภูมิภาค โดยใชขอมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   จากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมจากกระทรวง
อุตสาหกรรม, สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

2. ศึกษาการกระจายตัวและโครงสรางของอุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย 

 2.1 ทําการศึกษาภาพรวมของการกระจายตัวของอุตสาหกรรมในแตละภูมิภาค โดยพิจารณาจากจํานวน
โรงงาน จากฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวบรวมโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยทําการพิจารณาทั้ง
ภาพรวมของประเทศ เพื่อเปรียบเทียบระหวางภูมิภาคตางๆ และพิจารณาในแตละภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบระหวาง
จังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคนั้น ๆ โดยใชคาสัดสวน (proportion), อัตราการขยายตัว (growth rate) เปนตัวชี้วัด ในสวน
ความเชี่ยวชาญทางดานอุตสาหกรรมของพื้น (regional specialization) จะใช Location 

quotients (Lq) index  ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้ 

                                              _activity n in area z_ 
 Lq   =    ____total activity in area z_______ 
                                        __activity n in the whole region__ 
                                          total activity in the whole region    

Location quotients สามารถสรุปไดดังนี้  

1.  If LQ>1, this indicates a relative concentration of the activity in area n, compared to the region as a 
whole.  

2.  If LQ =1, the area has a share of the activity in accordance with its share of the base.  

3.  If LQ<1, the area has less of a share of the activity than is more generally, or regionally, found.  
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 2.2   ทําการศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมในแตละภูมิภาค โดยพิจารณาจากจํานวนโรงงานที่ตั้งอยูใน
แตละภูมิภาค โดยใชขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่รวบรวมโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งไดทําการแบง
โรงงานออกเปน 10 ประเภท   โดยทําการพิจารณาทั้งภาพรวมของประเทศ เพื่อเปรียบเทียบระหวางภูมิภาคตาง ๆ 
และพิจารณาในแตละภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบระหวางจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคนั้น ๆ โดยใชคาสัดสวน (Proportion) 
รวมกับสารสนเทศภูมิศาสตร  
 
ขอตกลง/ขอบเขตของการศึกษา 

 1. การแบงภูมิภาคในการครั้งนี้แบงตามเกณฑ การพัฒนาภูมิภาคของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

 2. ขอมูลอุตสาหกรรมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้รวมขอมูลของโรงสีขาวดวย 
 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษานโยบายและมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรม พบวา  ในชวงตนรัฐ ไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา   กอนจะพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อเนนการสงออก ในสวน
ของนโยบายและมาตรการในการพัฒนาพื้นที่และอุตสาหกรรมในภูมิภาค  พบวา รัฐไดใหความสําคัญกับนโยบาย 
ดังกลาวตั้งแตชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (2515-2519)  เปนตนมา  โดยมาตรการการ
กําหนดเขตสงเสริมการลงทุน  ไดรับการนําไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง   อยางไรก็ตามพบวา นอกจากนโยบาย
ดังกลาวแลว รัฐไมไดใหการสนับสนุนในนโยบายและมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม      นอกจากแผนพัฒนาเมืองหลักและ
เมืองรอง รวมทั้งแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5-6  (2525-
2529, 2530-2534) เทานั้น 

 ในการวิเคราะหโครงสรางและกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในแตละภูมิภาค   ในชวงป พ.ศ. 2510 - 
2549 พบวา โครงสรางของอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปจจุบัน     ไดพัฒนาจากกลุมอุตสาหกรรมที่เนนการใช
วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติ (Resource based industry)      และกลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานอยางเขมขน 
(Labor intensive industry)      มาสูกลุมอุตสาหกรรมที่เนนการใชทุนและเทคโนโลยีในการผลิต (Capital intensive 
industry)    โดยในป พ.ศ. 2549 กลุมอุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑมีการลงทุนมากที่สุดถึง 670,854 ลานบาท จาก
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมทั้งส้ิน  4,045,982  ลานบาท    หรือคิดเปนรอยละ 16.58  ในขณะที่การจางงานสวน
ใหญยังอยูในกลุมผลิตภัณฑส่ิงทอและเครื่องนุงหม รองลงมาคือกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมี
จากการจางงานถึง 740,197 และ 592,639 คน หรือรอยละ 20.90  และ 16.73 ตามลําดับ  อยางไรก็ดีจากการศึกษา
พบวาอุตสาหกรรมในกลุมดังกลาว สวนใหญยังคงกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล    รวมทั้งบางจังหวัด
ในภาคตะวันออกไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา    ในขณะที่ภูมิภาคอื่น  ๆ  ยังคงมีกลุมอุตสาหกรรม
การเกษตรและการแปรรูปอาหารเปนหลัก 

  นอกจากนี้ยังพบวา อุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยสวนใหญ  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร รวมทั้งภาคใตที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑตอเนื่องจากยางพารา ยกเวนภาคตะวันออก ที่มีสัดสวนของอุตสาหกรรมกลุมที่อิง
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ทรัพยากรการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ     ขณะที่กลุมอุตสาหกรรมที่เนนการใชทุนและเทคโนโลยีในการผลิตมี
จํานวนนอยมาก      ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจสมัยใหม (New economic geography 
model) ของ Krungman (Krugman, 1991a, 1991b) ที่กลาวถึงพื้นที่ที่การพัฒนากระจุกตัวทางพื้นที่ 
(Specialization or Localization) ของอุตสาหกรรมสูง เนื่องมาจากความประหยัดของการรวมกลุม 
(Agglomeration) รวมทั้งเกิดการรวมตัว (Cluster) ในอุตสาหกรรมบางประเภทสูง โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมที่
สามารถเคลื่อนยายไดงาย (Footloose industry)  

 ในการศึกษาอัตราการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมในแตละภูมิภาค  พบวา กรุงเทพและปริมณฑลเปน
พื้นที่ที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่ภายหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจ  พบวาภาคตะวันออกเปนพื้นที่ที่ยังคง
รักษาอัตราการเจริญเติบไดดี แตในขณะที่หลายภูมิภาคมีอัตราการขยายตัวเปนไปในลักษณะหดตัว    โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ที่มีการหดตัวอยางสูง 
 
สรุป 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของไทยที่ผานมา ไดเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนและ
เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อการสงออกมากขึ้น  แตอยางไรก็ดี เราพบวาการพัฒนาและการขยายตัวดังกลาว มักจะ
เกิดขึ้นในบางบริเวณ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงบางจังหวัดภาคตะวันออก  ซึ่งสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน นิคมอุตสาหกรรม  ถนน และทาเรือน้ํา
ลึก เปนตน  

 ดังนั้นการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคนั้น รัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดนโยบายและ
มาตรการอื่น มาเสริมเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจากมาตรการการกําหนดเขตสงเสริมการลงทุน     โดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ใชอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ     ในการเอื้อตอเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการขนสง และการผลิตสินคา 
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  แผนที่ที่1 โครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2548 ระดับจังหวัด 
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ตารางที่ 1 Location Quotient of Regional Specialization in Manufacturing Industry 
Province 2539 2548 

Amnat Charoen 0.07 0.18 
Ang Thong 0.44 0.18 
Bangkok 46.52 36.38 
Buri Ram 0.15 0.55 
Chachoengsao 0.22 1.90 
Chai Nat 0.13 0.08 
Chaiyaphum 0.32 1.07 
Chanthaburi 0.27 0.80 
Chiang Mai 1.50 0.88 
Chiang Rai 0.10 0.23 
Chon Buri 7.22 5.42 
Chumphon 0.23 0.26 
Kalasin 0.79 0.42 
Kamphaeng Phet 0.13 0.24 
Kanchanaburi 0.53 0.45 
Khon Kaen 1.71 1.79 
Krabi 0.17 0.69 
Lampang 0.39 0.55 
Lamphun 0.70 1.35 
Loei 0.13 0.11 
Lop Buri 1.23 0.81 
Mae Hong Son 0.05 0.04 
Maha Sarakham 0.49 0.14 
Mukdahan 0.07 0.04 
Nakhon Nayok 0.08 0.52 
Nakhon Pathom 1.75 4.33 
Nakhon Phanom 0.40 0.13 
Nakhon Ratchasima 1.89 1.32 
Nakhon Sawan 0.92 0.31 
Nakhon Si Thammarat 0.49 1.31 
Nan 0.10 0.12 
Narathiwat 0.11 0.07 
Nong Bua Lam Phu 0.26 0.24 
Nong Khai 0.15 0.11 
Nonthaburi 1.47 3.89 
Pathum Thani 9.56 6.75 
Pattani 0.29 0.81 
Phangnga 0.22 0.35 
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Phatthalung 0.11 0.12 
Phayao 0.16 0.46 
Phetchabun 0.46 0.81 
Phetchaburi 0.34 0.46 
Phichit 0.29 0.31 
Phitsanulok 0.92 0.43 
Phra Nakhon Si Ayutthaya 2.84 4.33 
Phrae 0.48 0.85 
Phuket 0.77 0.25 
Prachin Buri 0.96 0.96 
Prachuap Khiri Khan 0.24 1.55 
Ranong 0.08 0.13 
Ratchaburi 4.08 0.14 
Rayong 1.60 3.27 
Roi Et 0.19 0.22 
Sa Kaeo 0.20 0.09 
Sakon NaKhon 0.17 0.20 
Samut Prakan 16.14 6.25 
Samut Sakhon 6.23 9.77 
Samut Songkhram 0.91 0.06 
Saraburi 1.45 2.45 
Satun 0.06 0.13 
Si Sa Ket 0.21 0.12 
Sing Buri 0.61 0.22 
Songkhla 4.68 3.22 
Sukhothai 0.24 0.25 
Suphan Buri 1.45 0.48 
Surat Thani 1.23 1.01 
Surin 0.27 0.08 
Tak 0.26 1.51 
Trang 1.08 0.28 
Trat 0.06 0.09 
Ubon Ratchathani 1.67 0.23 
Udon Thani 0.35 0.66 
Uthai Thani 0.12 0.09 
Uttaradit 0.21 0.13 
Yala 0.48 0.08 
Yasothon 0.26 0.23 
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ตารางที่ 2 สัดสวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2510-2548 รายภูมิภาค 
REGION 2510 2514 2519 2524 2529 2534 2539 2544 2549 
NORTH 16.55 13.91 14.02 16.98 17.80 16.57 15.83 14.81 12.60 
NEAST 11.15 20.02 28.43 37.57 42.27 42.69 37.13 31.79 33.70 
EAST 16.22 8.78 6.40 5.23 4.53 4.34 5.13 6.53 7.24 
CNTRL 6.76 3.09 3.45 2.25 2.04 2.35 2.84 3.63 3.56 
SOUTH 2.70 8.41 11.53 11.83 9.67 8.51 8.82 8.47 8.05 
WEST 25.34 11.06 8.46 6.15 5.38 5.60 5.54 5.03 4.33 
BKK_VN 21.28 34.73 27.72 20.00 18.31 19.94 24.70 29.73 30.52 
NATION 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางที่ 3 อัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2510-48 รายภูมิภาค 

REGION 2510-14 2515-19 2520-24 2525-29 2530-34 2535-39 2540-44 2545-48 
NORTH 89.796 92.711 50.110 18.061 9.663 7.354 1.424 -4.044 
NEAST 220.455 138.765 56.477 20.842 12.188 4.899 -0.394 1.124 
EAST 48.958 61.549 27.254 11.447 10.535 13.837 9.168 2.326 
CNTRL 37.500 104.800 17.756 12.937 16.742 14.557 9.250 -0.844 
SOUTH 400.000 133.382 39.386 9.680 8.029 9.691 1.983 -1.572 
WEST 34.667 65.475 22.092 11.752 13.208 8.266 0.817 -3.788 
BKK_VN 198.016 69.253 21.762 13.229 14.706 15.459 7.562 0.297 
NATION 111.655 91.829 37.878 16.299 11.870 8.623 2.900 -0.356 
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การพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชนจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
Small Enterprises Development of Rice Business in Jorakae Samphan Community,         
U-Thong District, Suphan Buri Province 

เอมอร อังสุรัตน1  รพี ดอกไมเทศ1   ชัชชัย แกวสนธ1ิ  เกษมสันต สกุลรัตน1   สนธิชัย จันทรเปรม2    
ชวลิต ฮงประยูร3  รัชนี ฮงประยูร4  อุไรวรรณ นิลเพ็ชร5   ไพบูลย ชั้นเจริญศร1ี จุฬารัตน วัฒนะ6   
นงนุช ปรมาคม7  วัชรี เลิศมงคล8  สุขุมาลย เลิศมงคล8  และสิริวิทย พงษอารีย9  
Am-On Aungsuratana1, Rapee Dokmaithes1, Chatchai Keosonthi1, Kasamesant Sakoolrat1, 
Sontichai Chanprame2, Chawalit Hongprayoon3, Ratchanee Hongprayoon4, Uraiwan Ninpetch5, 
Paiboon Chancharoensri1, Jularat Wattana6, Nongnooch Poramacom7, Vatcharee Lertmongkol8, 
Sukumarn Lertmongkol8  and Sirivit Pongaree9 

Abstract  

The objectives of the study were to investigate leader farmer expectation participation. Research 
methodology was done through various activities including panel discussion among stakeholders, field 
study, farmers’ perception development in learning paddy field, provide training courses under learning 
by doing and participation approach. Data collection was done through semi-structure interview items 
from 70 leader farmers resided in Jorakae Samphan subdistrict, U-Thong district, Suphan Buri province. 
Descriptive statistics were presented in percentage, arithmetic means, and standard deviation. Inferential 
statistics to testing hypothesis was Pearson product moment correlation coefficient.  
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The result revealed that almost of major occupation was rice cultivation twice a year. Average 
paddy land was 11 rai (1.76 hectares). Average rice cultivation experience was 21 years. The most 
popular variety for the first crop (second rice) (cultivated in February) and major rice (cultivated in 
June/July) was Suphan Buri no. 1. The most popular variety for the second crop (second rice) (cultivated 
in October) was Khao Dog Mali (KDML). Average applied seed was 32 kilogram per rai. Most popular 
chemical fertilizer was 46-0-0 by three times per crop with 20 kilogram per rai for application. Most found 
diseases were leaf blight and streak. Most found pest insects were rice leaf folder, stem borer, and, 
brown plant hopper, respectively. Almost of farmers applied chemical pesticide in order to control pests. 
Harvesting was done through combine machine. Straw burning after harvesting was still found in many 
villages. Average cost of cultivation was 2,710 baht per rai (USD. 423.44 per hectare). Most production 
aspect expectation was community drying platform. Most marketing aspect expectation was networking 
with neighboring villages for seed multiply. Most accounting aspect expectation was cash flow savings 
from members in order to develop small community enterprises of rice business. Most environmental 
management aspect expectation was water sources management, appropriate chemical pesticide 
application towards posted recommendation, and the land is fallow at least once a year. 
Recommendations were seed multiply production under networking with neighboring villages through 
cash flow savings, water sources management among rice cultivators in the community, and 
recommendation for appropriate chemical fertilizer application over crop year. 
Keywords : community enterprises, seed multiply business 
 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรผูนําในทุกหมูบานตอการมีสวนรวมในการ
พัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็ก วิธีวิจัยประกอบดวย การจัดเสวนาแบบมีสวนรวมระหวางเกษตรกรและทุกฝายที่เกี่ยวของ 
การศึกษาดูงานจากกลุม/องคกรที่ประสบความสําเร็จ และพัฒนาการเรียนรูของเกษตรกรเพื่อการผลิตขาวในแปลง
เรียนรู การจัดฝกอบรมความรูประเด็นการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กของชุมชนภายใตการฝกปฏิบัติจริง และรวม
เรียนรูแบบทุกฝายมีสวนรวม และการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางจากเกษตรกรผูนํา
ทุกหมูบานในตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 70 คน สถิติเชิงพรรณนาที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรผูนําสวนใหญมีอาชีพหลัก คือ การทํานา 2 ครั้งตอป พื้นที่ทํานาเฉลี่ย 11 ไร 
(1.76 เฮกเตอร) ประสบการณทํานาเฉลี่ย 21 ป ขาวที่นิยมปลูกมากที่สุดในการทํานาครั้งที่ 1 (นิยมปลูกเดือน
กุมภาพันธ) และนาป (นิยมปลูกเดือนมิถุนายน/เดือนกรกฎาคม) คือพันธุสุพรรณบุรี 1 สวนขาวที่นิยมปลูกมากที่สุด
ในนาปรังครั้งที่ 2 (นิยมปลูกเดือนตุลาคม) คือ พันธุขาวดอกมะลิ เมล็ดพันธุที่ใชเฉล่ีย 32 กิโลกรัมตอไร ปุยเคมีที่นิยม
ใชมากที่สุด คือ สูตร 46-0-0 โดยใช 3 ครั้งตอ 1 ฤดูปลูก เฉล่ีย 20 กิโลกรัมตอไร โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคใบไหม 
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และโรคใบขีด แมลงศัตรูที่พบมากที่สุด คือ หนอนหอใบขาว หนอนกอขาว และเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูขาว และเกือบทั้งหมดเก็บเกี่ยวโดยรถเกี่ยวขาว และเผาฟางหลังเก็บเกี่ยว 
คาใชจายในการทํานาเฉลี่ย 2,710 บาทตอไร ( 423.44 ดอลลารตอเฮกเตอร) ดานการผลิตนั้นเกษตรกรผูนําสวนมาก
คาดหวังใหชุมชนมีการทําลานตากขาวของชุมชนมากที่สุด ดานการตลาดคาดหวังใหมีการรวมกลุมกับหมูบาน
ใกลเคียงเพื่อจําหนายเมล็ดพันธุดีรวมกัน ดานการเงินและบัญชีคาดหวังใหมีการระดมทุนหมุนเวียนจากสมาชิก เพื่อ
การพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กของชุมชน สวนดานการจัดการสิ่งแวดลอมคาดหวังดานการจัดการทรัพยากรน้ํา การใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาวตามมาตรฐานที่แนะนําในฉลาก และการพักดินอยางนอย 1 ครั้งตอป แนวทางการ
พัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชน คือ ควรมีการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนายภายใตการทํางาน
เครือขายกับหมูบานใกลเคียง โดยระดมทุนหมุนเวียนจากสมาชิกและการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการทํานาระหวาง
คนในชุมชน รวมถึงการแนะนําการใชปุยเคมีที่เหมาะสมตลอดฤดูปลูก 

 
บทนํา 

ความสาํคัญของปญหา 
ขาวเปนพืชหลักและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีมูลคาการสงออกที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 

65,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2540 เพิ่มขึ้นเปน 67,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2544 (กรมสงเสริมการเกษตร, 2539) และ
พบวาเปนพืชที่เกษตรกรผูปลูกมีการใชสารเคมีสูงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ๆ ผลที่ตามมานอกจากจะ
ทําใหเสียคาใชจายมากขึ้นโดยมีตนทุนสูงขึ้นแลว ยังกอใหเกิดสารพิษสะสมในหวงโซอาหารตามธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ที่สงผลใหตัวห้ําและตัวเบียนซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของแมลงศัตรูพืชถูกทําลายไปพรอมกับ
ศัตรูพืชดวย ทําใหปญหาเรื่องการระบาดของศัตรูพืชยิ่งเพิ่มมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณ ผลก็คือ เกษตรกรยิ่งใช
สารเคมีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้ สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ใชกันอยางมากมายนั้นบางสวน
แพรกระจายลงสูดิน อากาศ และชะลางลงสูแหลงน้ําตาง ๆ ในที่สุดก็ถูกถายทอดมายังหวงโซอาหาร และมนุษยซึ่ง
เปนผูบริโภคขั้นสุดทายก็จะไดรับผลกระทบตอสุขภาพในที่สุด 

การพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชน นอกจากตองอาศัยกระบวนการสงเสริมและพัฒนาความรูดานการ
ผลิตขาวใหไดมาตรฐานตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice ; GAP) แกเกษตรกร
กลุมเปาหมายแลว ยังมีความจําเปนในการขับเคล่ือนความเขมแข็งของกลุมทั้งดานการตลาด การเงินและการบัญชี 
และการจัดการสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิตขาว โดยเปาหมายสุดทายที่ใหชุมชนสามารถผลิตเมล็ดขาวพันธุดีเพื่อ
ใชในชุมชนเปนลักษณะธุรกิจชุมชน และอาจถึงขั้นจัดจําหนายตอไปในอนาคต 

สําหรับพื้นที่ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยูในเขต
ชลประทานที่เกษตรในชุมชนเกือบทั้งหมดปลูกขาวไดอยางนอย 2 ครั้งตอป บางรายปลูกถึง 3 ครั้งตอป และมี
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรผูนําในพื้นที่
จัดเปนเกษตรกรกาวหนาที่ไดใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูและรวมเรียนรูกับคณาจารยและ
นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสนตอเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแตป 2546 เปนตนมา อยางไรก็ตาม สภาพการทํานาใน
พื้นที่ศึกษา ยังพบปญหาหลายประการ เชน เกษตรกรสวนใหญใชปจจัยการผลิตประเภทเมล็ดพันธุ ปุยเคมี และ
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สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาวมากเกินความจําเปนที่สงผลตอการเพิ่มตนทุน และมีสารพิษตกคางและเปนภัยตอ
เกษตรกรผูผลิตและสิ่งแวดลอม ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการผลิตขาวเพื่อความยั่งยืนตลอดจนเปนการ
สงเสริมใหเกษตรกรสามารถผลิตเมลด็ขาวพันธุดีที่สามารถใชไดเพียงพอในชุมชนจนกระทั่งสามารถจําหนายไดตอไป
ในอนาคต การ ศึกษาถึงการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชนจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเปน
ตนแบบการผลิตขาวตามระบบ GAP และพัฒนาเปนธุรกิจขาวขนาดเล็กของชุมชนจัดเปนเรื่องสําคัญ 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

 1. ศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรผูนําตอการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชน 
2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กของชุมชน 

 3. ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กของชุมชน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษา และขยายผลในพื้นที่ใกลเคียงตอไปในอนาคต 
 2. ไดแนวทางในการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อการสงเสริมการผลิตขาวในลักษณะธุรกิจขนาดเล็กของชุมชน
ตอไปในอนาคต 
 3. เปนฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต 
 

ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้จักทําการรวบรวมขอมูลกับผูนําทองถิ่นทั้งที่เปนผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการที่มีภูมิ 
ลําเนาอยูในพื้นที่ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการปลูกขาวเปนอาชีพหลัก อาชีพรอง 
หรืออาชีพเสริม 
 
นิยามศัพทปฏิบัติการ 

“เกษตรกรผูนํา” หมายถึง ผูนําทองถิ่น ทั้งที่เปนผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการที่มีการปลูกขาวเปน
อาชีพหลัก อาชีพรอง หรืออาชีพเสริม และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

“GAP ในการทํานา” หมายถึง เกษตรดีที่เหมาะสมในการทํานา ซึ่งแนะนําใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติโดยที่
องคความรูนี้รวบรวมจากแหลงความรูทางวิชาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว 
และคณะเกษตร กําแพงแสน ผสมผสานกับภูมิปญญาชาวบานที่ใชในการผลิตขาว 

“ความคาดหวังในการมีสวนรวมพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็ก” หมายถึง พฤติกรรมที่เกษตรกรผูนํา 
ปรารถนา ตั้งใจ หรือคิดหวังไววาจะกระทํา ตามลักษณะของการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กของ
ชุมชน มี 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมดานการผลิต กิจกรรมดานการตลาด กิจกรรมดานการเงินและบัญชี และกิจกรรม
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยที่ระดับของความคาดหวังในการเขารวมกิจกรรมนั้นแบงไดเปน 3 ระดับ คือ ความ
คาดหวังที่จะปฏิบัติทุกครั้ง ความคาดหวังที่จะปฏิบัติบางครั้ง และไมคาดหวังที่จะปฏิบัติ 
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“ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็ก” หมายถึง ปจจัยที่เปนขอมูลภูมิหลัง
บางประการของเกษตรกรผูนําที่คาดวาจะมีผลตอความคาดหวังในการมีสวนรวมพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชน
จรเขสามพัน ประกอบดวย ปจจัยเฉพาะบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคม 

“ปจจัยเฉพาะบุคคล” หมายถึง อายุ และสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผูนํา 

“ปจจัยดานเศรษฐกิจ” หมายถึง แรงงานในการปลูกขาว รายไดภาคเกษตรและจํานวนพื้นที่ถือครอง
ทั้งหมด 

“ปจจัยดานสังคม” หมายถึง จํานวนกลุมตาง ๆ ที่เกษตรกรผูนําเปนสมาชิก และจํานวนแหลงความรูใน
การผลิตขาวเพื่อความยั่งยืนที่เกษตรกรผูนําไดรับขาวสาร  

 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 

จากการตรวจเอกสารในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของดานการพัฒนาธุรกิจชุมชนของเกษตรกรจากผลงาน 
วิจัยของนิพนธ และคณะ (2528) จันทนา (2538) พรทิพย และคณะ (2539) สุรียพร (2541) และพรหมพันธ (2543) 
พบวา ปญหาการดําเนินงานในลักษณะกลุมของเกษตรกร ที่ทําใหไมสามารถทําธุรกิจของกลุมไดดีหรือไมคอย
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร ที่พบคือ 1) ปญหาเรื่องการตลาดของผลิตผล 2) ขาดเงินทุน 3) ขาดการรวมมือจาก
สมาชิก 4) ขาดความรูดานการตลาด บัญชี การแปรรูป การบริหารและจัดการกองทุนกลุม และการทํางานรวมกันเปน
ทีม และ 5) การขาดการสนับสนุนจากรัฐ  

ขอเสนอแนะในการพัฒนาธุรกิจกลุมและการสรางความเขมแข็งในธุรกิจกลุมที่สรุปได ประกอบดวย 1) ควร
มีการจัดอบรมความรูดาน บัญชี ตลาด และการบริหารกิจกรรมกลุม 2) มีเจาหนาที่ใหคําแนะนําเพิ่มเติมอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 3) มีการขอความรวมมือสนับสนุนจากภาคเอกชน 4) กลุมมีกิจกรรมที่ครบวงจรในธุรกิจกลุม 
5) ขนาดกลุมตองเหมาะสมไมนอยกวา 30 คน 6) สรางความตระหนักในความซื่อสัตยของสมาชิก 7) มีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมกลุมในชุมชนอยางสม่ําเสมอ และ 8) มีการสนับสนุนจากเจาหนาที่รัฐอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ในสวนของปจจัยบางประการที่เปนปจจัยพื้นฐานทั่วไป ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางสังคม
ของเกษตรกร ที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการทําธุรกิจของกลุมที่พบ  ประกอบดวย รายไดรวมของครัวเรือน 
รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกลุม การไดรับความรูจากการฝกอบรม การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ การ
เปดรับขาวสารของกลุม บรรยากาศกลุม ลักษณะสมาชิก การมีโอกาสตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม การรับรู
วัตถุประสงคการดําเนินงานกลุม การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม ลักษณะผูนํา การบริหารงานของคณะกรรมการ และ
ความซื่อสัตยของคณะกรรมการ สวนตัวแปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการทําธุรกิจของกลุมและการ
ทํางานกลุมที่พบ คือ อายุของเกษตรกร ระดับการศึกษาของสมาชิก ระยะเวลาการเปนสมาชิกกลุม และจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร  

นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงความคาดหวังในการมีสวนรวมในการผลิตขาวเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร 
เขตพื้นที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีของ เอมอร และคณะ(2548) พบวา เกษตรกรเกินครึ่งของกลุมตัวอยางมี
ความคาดหวังที่จะรวมปฏิบัติทุกครั้งในการวางแผนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณกับสมาชิกกลุม และ
ตองการรวมปฏิบัติทุกครั้งในการประชาสัมพันธโครงการเพื่อขยายผลไปยังเพื่อนบาน ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
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พบวา เกษตรกรตองการไดรับการสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองทั้งดานการซื้อปจจัยการผลิตราคา
ถูก และดานการตลาด การตั้งโรงสีชุมชน การสรางลานตากขาวเพื่อการผลิตแบบครบวงจร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังในการมีสวนรวมในการผลิตขาวเพื่อความยั่งยืน คือ รายไดและพื้นที่ถือครอง
ของเกษตรกร 

 
สมมติฐานการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ กําหนดสมมติฐานในรูปของ Null Hypothesis พบวา ไมมีความสัมพันธระหวางปจจัยเฉพาะ
บุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคมของเกษตรกรผูนํา กับความคาดหวังในการมีสวนรวมพัฒนาธุรกิจ
ขาวชุมชน 

 
วิธวีิจัย 

ประชากร 
 ประชากร คือ เกษตรกรผูนําที่มีอาชีพหลัก อาชีพรอง หรืออาชีพเสริมในการทํานา และภูมิลําเนาในตําบล
จรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 15 หมูบาน จํานวน 70 คนที่คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ Purposive 
sampling technique 

เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 

ใชแบบสัมภาษณ โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร 
ตอนที่  2 สภาพการทํานาของเกษตรกร และตอนที่ 3 ความคาดหวังในการมีสวนรวมพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กของ
ชุมชน และตอนที่  4 ปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็ก 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเกษตรกรผูนําที่มีอาชีพหลัก อาชีพรอง หรืออาชีพเสริมในการทํานา 
ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

การวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนสถิติที่ใชหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกันตัวแปรตาม คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน โพรดัค โมเมนต 
 

ผลการวิจัยและขอวจิารณ 
ความคาดหวังในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชน 

 ความคาดหวังในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชนจรเขสามพัน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี ที่ไดจาก
การศึกษามี 4 ประเด็นหลัก ประกอบดวย 1) การพัฒนาดานการผลิต 2) การพัฒนาดานการตลาด 3) การพัฒนา
ดานการเงินและบัญชี และ 4)การพัฒนาดานการจัดการสิ่งแวดลอม พบวา เกษตรกรผูนําในชุมชนจรเขสามพันได
คาดหวังในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กอยูในเกณฑบางครั้งเทานั้นเกือบทุกประเด็นโดยพบประเด็นความคาดหวัง
การพัฒนาดานการผลิตมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 2.00) รองลงมา คือ การพัฒนาดานการจัดการสิ่งแวดลอม (คะแนน
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เฉล่ีย 1.96) การพัฒนาดานการตลาด (คะแนนเฉลี่ย 1.92) และการพัฒนาดานการเงินและบัญชี (คะแนนเฉลี่ย 
1.77) ตามลําดับ โดยเกษตรกรผูนําใหเหตุผลวาประกอบอาชีพทํานาซึ่งเปนอาชีพหลักเกือบตลอดป นอกจากนี้ ยังมี
อาชีพรองอื่นๆ เชน เล้ียงวัว เล้ียงปลา และคาขาย และมีตําแหนงทางสังคมหลายตําแหนง จึงเกรงวาไมสามารถแบง
เวลาเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาการผลิตขาวขนาดเล็กเชิงธุรกิจในชุมชนไดทุกครั้ง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง
ความเปนไปไดในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กในชุมชนของพื้นที่ศึกษา พบวา ประเด็นการพัฒนาการผลิตเปน
ประเด็นที่จําเปนตองนํามาดําเนินการเปนอันดับแรก (Table 1) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงใน Table 2 พบวา ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังในการมีสวนรวมพัฒนา
ธุรกิจขาวขนาดเล็กของชุมชนจรเขสามพันมากที่สุด ทั้งดานการผลิต การตลาด การเงิน-บัญชี และการจัดการ
ส่ิงแวดลอม คือ จํานวนแหลงความรูที่เกษตรกรผูนําไดรับ รองลงมา ยังพบวา จํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมดของ
เกษตรกรผูนํา มีความสัมพันธกับความคาดหวังในการมีสวนรวมพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กดานการตลาด และ
การเงิน-บัญชีตามลําดับ แสดงวา เกษตรกรผูนําที่มีการรับความรูจากแหลงความรูตางๆ ที่มากกวา มีความคาดหวัง
ในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กของชุมชนในทุกประเด็นที่มากกวา เนื่องจากเกษตรกรไดมีโอกาสรับรูและไดรับ
ประสบการณจากแหลงความรูตางๆ ทําใหมีความกระตือรือรนในการที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาธุรกิจขาวชุมชน
มากขึ้น สวนเกษตรกรผูนําที่มีจํานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมดที่มากกวา มีความคาดหวังในการพัฒนาธุรกิจขาวขนาด
เล็กเฉพาะในประเด็นดานการตลาดและการเงิน-บัญชีที่มากกวา เนื่องจากเกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองมากกกวายอมมี
ผลผลิตขาวที่มาก จึงตองการทราบแหลงตลาดที่จะจําหนายผลผลิต และรายรับรายจายและผลตอบแทนของตนเอง 
จึงมีความคาดหวังในทั้ง 2 ประเด็นที่มากกวา 

 
ขอเสนอแนะ 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขาวขนาดเล็กที่เปนตนแบบธุรกิจในพื้นที่ศึกษา โดย 
ประเด็นที่ควรมีการพัฒนาเปนอันดับแรก คือ การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนายภายใตการทํางาน
เครือขายกับหมูบานใกลเคียง ภายใตการระดมทุนหมุนเวียนจากสมาชิกและการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการทํานา
ระหวางคนในชุมชน รวมถึงการแนะนําการใชปุยเคมีที่เหมาะสมตลอดฤดูปลูก 
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ภาคผนวก 

 
Table 1 Expectation of farmers on small enterprises development participation of rice business in     

community 
 N = 70

Items Average score 1/ 
Production 2.00 
Marketing 1.92 
Financial 1.77 
Environmental management 1.96 
Note:   1/ Average score refers to average score of farmers expectation on small enterprises development participation of 

rice business in community 
 

Level of their expectations are as follow:  
 Often Participated = 2.34 – 3.00 
 Rarely Participated = 1.67 – 2.33 
 Never Participated = 1.00 – 1.66 
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Table 2 Relationship between some backgrounds of leader farmers with their expectation on small  
enterprises development participation of rice business in community 

 
Their expectation 

Backgrounds 
Production Marketing Financial 

Environmental 
management 

Personal background     
     Age -.091 -.096 -.069 -.043 
     Number of family household -.102 -.072 -.093 -.068 
Economic background      
     Number of family labor force .106 .066 .043 -.074 
     Total farm income .142 .216 .243 .036 
     Total land tenure .189 .263* .256* .070 
Social background     
     Number of group belonging .228 .222 .124 .154 
     Number of knowledge perception .462** .462** .448** .467** 
Analyzed by Pearson Product Correlation Coefficient 
Note: * At significant level .05  
 ** At significant level .01 
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การวิเคราะหองคประกอบหลักขอมูลความมั่งคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยในประเทศ
ไทย 
A principal component analysis of financial stability data for commercial banks in Thailand  
 
ประสพชัย พสุนนท1  อาฟฟ ลาเตะ2  วันวิสา ไพรัชวรรณ1  และปราณี นิลกรณ3 

Prasopchai Pasunon1, Afifi Lateh2, Wanvisa Phairatchwan1  and Pranee Nilakorn3 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบหลักของอัตราสวนทางการเงินของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย ประจําป 2549 จํานวน 14 ธนาคาร โดยใชอัตราสวนทางการเงิน 17 ตัวที่ใชในการประเมินความมั่นคง
ทางการเงินของธนาคารในการวิเคราะห CAMEL ผลการวิจัยพบวาขอมูลความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทยประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1) องคประกอบดานการสรางผลตอบแทนของธนาคาร 
2) องคประกอบดานดอกเบี้ย เงินปนผล และการวัดคุณภาพการจัดการดานคาใชจายของธนาคาร 3) องคประกอบ
ดานสภาพคลองของธนาคาร และ 4) องคประกอบดานคุณภาพการจัดการดานการสรางรายไดและคาเผื่อหนี้สูญ
ของธนาคาร 
คําสําคัญ : การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะห CAMEL 

Abstract 

 The purpose of this research was to apply principal component analysis to 14 Thai commercial 
banks’ financial ratios of 2006.  The data under study composed of 17 financial ratios used in CAMEL 
analysis to assess the financial stability of the commercial bank. 

 The results of this study indicate that four principal components can be extracted from 17 
financial ratios, namely, 1) the ability to make return or profit  2) the interests, dividends and management 
quality consider from bank expenses 3) liquidity  and 4) management quality consider from income and 
provision for loan losses. 
Keywords : principal component analysis, CAMEL analysis 
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คํานํา 

 ธนาคารพาณิชยเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนาที่มีตลาดเงินตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยที่จํากัด และใชระบบธนาคารพาณิชยเปนเครื่องมือหลักในการ
ระดมทุนของภาคเอกชน (กอบศักดิ์ ภูตระกูล 2544) ธนาคารพาณิชยจึงเปนตัวกลางหลักที่สงผานผลกระทบจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินไปยังระดับการใชจายในระบบเศรษฐกิจและการดําเนินงานของภาคธุรกิจ หรือกลาวอีก
นัยหนึ่ง คือ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินขึ้นอยูกับระบบธนาคารพาณิชยเปนสําคัญ การพัฒนาระบบธนาคาร
พาณิชยใหมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันในเวทีระหวางประเทศได จึงเปนเรื่องจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดในยุค
โลกาภิวัฒน ดร. ปวย อึ้งภากรณ อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ไดกลาวถึงความสําคัญของธนาคารพาณิชย
ไววา “ธนาคารพาณิชยก็คลาย ๆ กับเครื่องมือของธนาคารชาติ เมื่อเราไมรูจักเครื่องมือดีหรือวาควบคุมเครื่องมือ
ไมไดหรือวาเครื่องมือขี้เทอเต็มที การที่จะเลือกใชนโยบายอะไรก็ไมมีประโยชน เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่จะให
ธนาคารพาณิชยมีความมั่นคง และมีความซื่อสัตย” (อางใน กอบศักดิ์ ภูตระกูล 2544) จะเห็นไดวาการสงเสริมและ
ตรวจสอบใหธนาคารพาณิชยมีประสิทธิภาพเปนภาระที่ผูเกี่ยวของทุกฝายควรตระหนัก โดยเฉพาะในภาวการณ
เศรษฐกิจปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจโลก ที่ผานมาประเทศไทยมีความทรงจําเลวรายในวิกฤต
เศรษฐกิจป 2540 ถึงขั้นตองปดธนาคารบางแหง เชน ธนาคารแหลมทอง ธนาคารศรีนคร  รวมทั้งทําใหประเทศไทย
ขาดความนาเชื่อถือในสายตาโลก หากมีการตรวจสอบประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน และการสรางระบบเตือนภัย
ลวงหนา (Warning System) เพื่อทําหนาที่สงสัญญาณเตือนภัยทางการเงินใหกับระบบธนาคารพาณิชยในประเทศ
ไทย ก็จะชวยในการตัดสินใจ วางแผน หรือกําหนดนโยบายในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมและสรางความมั่นคง
ทางการเงินใหกับระบบธนาคารพาณิชยไทย 

 การวิเคราะห CAMEL (CAMEL Analysis) เปนการวิเคราะหสถานภาพทางการเงินที่ใชอัตราสวนทาง
การเงินเปนเครื่องมือ มีความคลองตัวสูง ครอบคลุมมุมมองทั้งในแงการบริหารการเงินและการบริหารงานแบบ
เบ็ดเสร็จ และสามารถใชสรางระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งได นอกจากนี้ การวิเคราะห 
CAMEL ยังนิยมใชในการประเมินความมั่นคงทางการเงินขององคกร หนวยงาน หรือสถาบันตาง ๆ การวิเคราะห 
CAMEL ประกอบอัตราสวน 5 ดาน คือ 1) ดานความเพียงพอดานเงินกองทุน 2) ดานคุณภาพของสินทรัพย 3) ดาน
คุณภาพดานการจัดการ 4) ดานความสามารถในการทํากําไร และ 5) ดานสภาพคลอง กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
(2549) ไดวิเคราะหผลการขาดทุนของกลุมสหกรณการเกษตร ผลการศึกษาพบวาสหกรณการเกษตรที่ขาดทุน
ตอเนื่อง 3 ป มีความเสี่ยงสูงดานความพอเพียงของเงินทุน คุณภาพสินทรัพยอยูในระดับต่ํา และประสบปญหาดาน
การบริหารจัดการตนทุน ประสพชัย พสุนนท และคณะ (2550) ไดพยายามเลือกอัตราสวนทางการเงินที่สงผลตอกําไร
และขาดทุนของกลุมสหกรณการเกษตรจากวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกและการโปรแกรมเชิงเสน ผลการวิจัย
พบวาทั้งสองวิธีการสามารถพยากรณการจําแนกไดถูกตองมากกวารอยละ 95 อยางไรก็ตาม การนําอัตราสวน
ทางการเงินที่ใชในการวิเคราะห CAMEL ไปศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงหรือประสิทธิภาพขององคกรหรือสถาบันทาง
การเงินในขั้นสูงตอไป พบวามีปญหาบางประการ เชน การที่ตัวแปรมีจํานวนมากถึง 17 ตัว และตัวแปรดังกลาวมี
สหสัมพันธกันคอนขางสูง จึงทําใหเปนการยากตอการวิเคราะหและแปลผล 

การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) เปนวิธีการทางสถิติในการลด
ขอมูล (Data Reduction) เพื่อหาสารสนเทศที่สําคัญ นอกจากนี้ ยังชวยแสดงความสัมพันธที่แตเดิมมองไมเห็น และ
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ชวยใหสามารถตีความสารสนเทศที่ปกติตีความไมได โดยองคประกอบแรกจะสามารถอธิบายสารสนเทศของขอมูล
ไดมากที่สุด ถัดจากนั้นจึงเปนองคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 3 ฯลฯ เชนนี้ไปตามลําดับ สําหรับขอมูลที่ใชการ
วิเคราะหดวย PCA นั้น Vaswani and Chellappa (2007) กลาววาเปนขอมูลที่อยูภายใตขอตกลง (Assumption) วา
มีการแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate Normal Distribution) สนั่น ศรีสุข และคณะ (2541) ไดลดมิติขอมูล
สําหรับระบบรูจําภาพใบหนาของคอมพิวเตอร โดย PCA เปนการลดขอมูลที่ไมจําเปนทิ้งไป ผลที่ไดพบวาทําใหการ
รูจําดีกวาระบบเดิมที่ใชขอมูลจริง อาฟฟ ลาเตะ และคณะ (2550) ศึกษาประสิทธิภาพหองสมุดในเขตภาคใต ดวย
การกระจายการจัดหมู (Combination) ของวิธีการ Data Envelopment Analysis แลวใช PCA ในการลดขอมูล
เพื่อใหไดสารสนเทศที่สําคัญ ผลการวิจัยพบวาสามารถแบงประสิทธิภาพของหองสมุดออกเปน 3 กลุม 

บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อวิเคราะหองคประกอบหลักของขอมูลความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทยที่อธิบายโดยอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวิเคราะห CAMEL  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ธนาคารที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวย 1) ธนาคารกรุงเทพ 2) ธนาคารกรุงไทย 3) ธนาคารกสิกรไทย 
4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5) ธนาคารเกียรตินาคิน 6) ธนาคารธหารไทย 7) ธนาคารทิสโก 8) ธนาคารไทยพาณิชย 9) 
ธนาคารไทยธนาคาร 10) ธนาคารนครหลวงไทย 11) ธนาคารธนชาติ 12) ธนาคารยูโอบี 13) ธนาคารสแตนดารดชาร
เตอร และ14) ธนาคารสินเอเชีย 

2. ขอมูลในการวิจัยเปนการเก็บรวบรวมจากขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนรายงาน
ประจําป 2549 ของธนาคารทั้ง 14 แหง  

3. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการวิเคราะห CAMEL (พรนพ พุกกะพันธ และ
ประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ 2548) ดังนี้ 

3.1 ดานความเพียงพอดานเงินกองทุน (Capital Adequacy) ประกอบดวย 1) อัตราสวน
เงินกองทุนตอเงินฝาก (x11) และ 2) อัตราสวนระหวางสวนของผูถือหุนตอสินทรัพย (x12) 

3.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality) ประกอบดวย 1) อัตราสวนระหวางคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตอเงินใหกูทั้งหมด (x21) และ 2) อัตราสวนสินเชื่อที่จัดชั้นไดตอสินเชื่อรวมทั้งส้ิน (x22) 

3.3 ดานคุณภาพดานการจัดการ (Management Quality) ประกอบดวย 1) อัตราสวนระหวาง
กําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอจํานวนพนักงานทั้งหมด (x31)  2) อัตราสวนระหวางรายจายทั้งหมด
ตอพนักงานทั้งหมด (x32) และ 3) อัตราสวนระหวางรายไดทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด (x33) อยางไรก็ตาม กําไร 
รายจาย และรายได ของธนาคารพาณิชยมีมูลคาสูงมาก (มากกวารอยลาน) เมื่อเทียบกับจํานวนพนักงาน (ไมเกิน
หลักหมื่น) ผูวิจัยจึงแปลงขอมูล x31 x32 และ x33 ดวยการใสคาลอกการิทึมฐาน 10 ในทั้ง 3 ตัวแปร เพื่อปรับใหขอมูล
ทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางจนสุดโตงจนเกินไป 

3.4 ดานความสามารถในการทํากําไร (Earning) ประกอบดวย 1) อัตราสวนตางดอกเบี้ย (x41) 2) 
อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเงินกองทุน (x42) 3) อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน (x43) 4) อัตราสวนผลตอบแทน
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จากสินทรัพยรวม (x44) 5) อัตราสวนระหวางรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยจากรายไดรวม (x45) 6) อัตราสวนรายจายรวม
เทียบกับรายไดรวม (x46) และ 7) อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ (x47) 

3.5 ดานสภาพคลอง (Liquidity) ประกอบดวย 1) อัตราสวนการกูยืมระหวางธนาคารตอหนี้สิน
รวม (x51) 2) อัตราสวนเงินกูยืมตอเงินกองทุน (x52) และ 3) อัตราสวนเงินใหกูยืมตอเงินฝาก (x53) 

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 

 4.1  การตรวจสอบแจกแจงปกติหลายตัวแปร  จากตัวสถิติของ Mardia (1970) ซึ่งเปนการวัด
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 4.2 การตรวจสอบคาผิดปกติของแตละตัวแปรดวยตัวสถิติ Bhattacharyya ที่ประสพชัย พสุนนท 
และปราณี นิลกรณ (2547) ไดประมาณไว 

 4.3 คํานวณสถิติพรรณนาประกอบดวย คาเฉลี่ย มัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแตละ
ตัวแปร และการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบหลัก 

5. โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการคํานวณ คือ โปรแกรมสําเร็จรูป Minitab 14 (รุนทดลอง) และ 
Microsoft Excel 
 
ผลการวิจัย 

 1.  จากการตรวจสอบฮิสโตแกรมของทุกตัวแปร และความเบและความโดงจากตัวอยางของการแจกแจง
รวมของตัวแปรเหลานี้ พบวาตัวสถิติ Z1 = 0.0000019 และ Z2 = 0.000306  ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 อาจกลาว
ไดวาตัวแปรทั้ง 17 ตัวมีการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร จึงมีความเหมาะสมที่ใช PCA ในวิเคราะหและแปลผล 

 2. เมื่อใชตัวสถิติ Bhattacharyya ของประสพชัย พสุนนท และปราณี นิลกรณ (2547) ในการตรวจสอบคา
ผิดปกติในแตละตัวแปร พบวาไมพบคาผิดในตัวแปรทั้ง 17 ตัว 

 3. ตารางที่ 1 เปนตารางแสดงคาเฉลี่ย มัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ 17 ตัวแปรอัตราสวน
ทางการเงินจากการวิเคราะห CAMEL 
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 ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย มัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรการวิเคราะห CAMEL 

ตัวแปร คาเฉล่ีย มัธยฐาน SD ตัวแปร คาเฉล่ีย มัธยฐาน SD 
X11 0.1737 0.1252 0.1188 X43 0.0293 0.1208 0.2009 
X12 0.1117 0.0970 0.0700 X44 0.0079 0.0118 0.0131 
X21 0.0534 0.0452 0.0316 X45 0.1703 0.1546 0.0716 
X22 0.9956 1.0035 0.0227 X46 0.7551 0.7453 0.1324 
X31 6.0817 6.1845 0.3641 X47 0.0340 0.0329 0.0108 
X32 6.5787 6.5769 0.0959 X51 0.0404 0.0370 0.0214 
X33 6.7066 6.7078 0.0971 X52 0.6956 0.4084 0.7336 
X41 0.0306 0.0315 0.0097 X53 0.9789 0.9555 0.2726 
X42 0.0500 0.1295 0.2139  

 

ตารางที่ 2  คาไอเกนและรอยละของความแปรปรวนขององคประกอบหลัก 

องคประกอบหลัก คาไอเกน 
รอยละของ 

ความแปรปรวน 
รอยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 
PC1 6.4307 37.8 37.8 
PC2 3.7238 21.9 59.7 
PC3 2.0839 12.3 72 
PC4 1.9573 11.5 83.5 
PC5 0.9864 5.8 89.3 
PC6 0.6199 3.6 93 
PC7 0.5856 3.4 96.4 
PC8 0.2909 1.7 98.1 
PC9 0.2322 1.4 99.5 
PC10 0.0629 0.4 99.8 
PC11 0.0146 0.1 99.9 
PC12 0.0093 0.1 100 
PC13 0.0025 0 100 
PC14 0.0000 0 100 
PC15 0.0000 0 100 
PC16 0.0000 0 100 
PC17 0.0000 0 100 
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รูปที่ 1 Scree plot ของ 17 องคประกอบหลัก 
 

 4.  ตารางที่ 2  แสดงคาไอเกนและ Scree plot ในรูปที่ 1 จะเห็นไดวาหากใชเกณฑคาไอเกนที่มากกวา 1 
แลวจะไดองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ โดยสามารถอธิบายสารสนเทศไดรอยละ 83.5 และในตารางที่ 3 แสดง
คา loading ขององคประกอบหลักที่ 1 – 4 อธิบายดังนี้ 

  4.1 เนื่องจากคาสัมบูรณของคา loading ในองคประกอบหลักที่ 1 (PC1) ที่มีคามากกวา 0.3 
ประกอบดวย อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอจํานวนพนักงานทั้งหมด (x31) 
อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเงินกองทุน (x42) อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน (x43) อัตราสวนผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวม (x44) และอัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม (x46) ดังนั้น จะเห็นไดวาอัตราสวนทั้งหมดใน
องคประกอบนี้ เปนการมองถึงความสามารถในการทํากําไรและการสรางผลตอบแทนของธนาคารทั้งส้ิน จึงเรียก
องคประกอบดานนี้วา องคประกอบดานการสรางผลตอบแทนของธนาคาร แสดงดังสมการ (1) 

PC1 = 0.279x11 + 0.257x12 + 0.111x21 - 0.056x22 + 0.321x31 - 0.028x32 + 0.228x33 + 0.114x41                
                       + 0.323x42 + 0.316x43 + 0.376x44 + 0.261x45 - 0.340x46 + 0.234x47 + 0.164x51 - 0.129x52  
                       + 0.209x53      _________ (1) 

  4.2 เนื่องจากคาสัมบูรณของคา loading ในองคประกอบหลักที่ 2 (PC2) มีคามากกวา 0.4 มี 2 
ตัวแปรประกอบดวย อัตราสวนระหวางรายจายทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด (x32) และอัตราสวนตางดอกเบี้ย (x41) 
โดยที่อัตราสวนตางดอกเบี้ยเปนการมองถึงรายไดจากการไดรับดอกเบี้ยและรายไดจากเงินปนผล หรือก็คือเปนกําไร
สวนตางที่เกิดจากรายไดและคาใชจายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยและเงินปนผลนั่นเอง สวนอัตราสวน
ระหวางรายจายทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด เปนการมองถึงคาใชจายทั้งหมดของธนาคารเทียบกับพนักงานวาจะมี
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คาใชจายเฉลี่ยเทาไหร ดังนั้นจะเห็นวาองคประกอบหลักที่ 2 นี้จะมองถึง 2 สวน ดังนั้น จึงเรียกองคประกอบดานนี้วา 
องคประกอบดานดอกเบี้ย เงินปนผล และการวัดคุณภาพการจัดการดานคาใชจายของธนาคาร แสดงดังสมการ (2) 

PC2 = -0.313x11 - 0.310x12 - 0.262x21 - 0.231x22 + 0.014x31 - 0.410x32 - 0.223x33 + 0.426x41                
                    + 0.113x42 + 0.105x43 - 0.010x44 + 0.036x45 - 0.232x46 + 0.276x47 - 0.152x51 - 0.213x52  
                    - 0.247x53       _________ (2) 
 

  4.3  เนื่องจากคาสัมบูรณของคา loading ในองคประกอบหลักที่ 3 (PC3) ที่มีคามากกวา 0.3 มี 3 
ตัวแปรประกอบดวย อัตราสวนการกูยืมระหวางธนาคารตอหนี้สินรวม (x51) อัตราสวนเงินกูยืมตอเงินกองทุน (x52) 
และอัตราสวนเงินใหกูยืมตอเงินฝาก (x53) องคประกอบดานนี้จึงมีครบหมดของการวิเคราะห CAMEL ดานสภาพ
คลองของธนาคาร จึงเรียกองคประกอบดานนี้วา องคประกอบดานสภาพคลองของธนาคาร แสดงดังสมการ (3) 

PC3 = -0.105x11 - 0.057x12 - 0.256x21 - 0.195x22 - 0.076x31 - 0.084x32 - 0.085x33 - 0.192x41                
                    + 0.239x42 + 0.252x43 + 0.138x44 + 0.185x45 - 0.003x46 - 0.283x47 - 0.476x51 + 0.476x52  
                    + 0.345x53       _________ (3) 

  4.4 เนื่องจากคาสัมบูรณของคา loading ในองคประกอบหลักที่ 2 มีคามากกวา 0.4 (PC4) มี 2 
ตัวแปร ประกอบดวย อัตราสวนระหวางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหกูทั้งหมด (x21) และอัตราสวนระหวางรายได
ทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด (x33) ดังนั้น จะเห็นวากลุมนี้จึงเปนการมองถึงคุณภาพการจัดการดานการสรางรายได 
และมองถึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชย โดยเทียบกับเงินใหกูยืมทั้งหมด  ซึ่งแสดงถึงคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ธนาคารไดตั้งไว เพราะคิดวาเงินใหกูสวนนั้นจะไมไดรับชําระคืนวามีมากนอยแคไหน จึงเรียกองคประกอบ
ดานนี้วา องคประกอบดานคุณภาพการจัดการดานการสรางรายไดและคาเผื่อหนี้สูญของธนาคารแสดงดังสมการ (4) 

PC4 = -0.083x11 - 0.272x12 - 0.451x21 - 0.144x22 + 0.138x31 + 0.361x32 + 0.417x33 + 0.178x41                
                     - 0.166x42 - 0.210x43 - 0.110x44 + 0.180x45 - 0.053x46 + 0.218x47 + 0.244x51 + 0.305x52  
                        + 0.145x53       _________ (4) 
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ตารางที่ 3 loading ขององคประกอบหลักที่ 1 – 4  

ตัวแปร PC1 PC2 PC3 PC4 
X11 0.279 -0.313 -0.105 -0.083 
X12 0.257 -0.310 -0.057 -0.272 
X21 0.111 -0.262 -0.256 -0.451 
X22 -0.056 -0.231 -0.195 -0.144 
X31 0.321 0.014 -0.076 0.138 
X32 -0.028 -0.410 -0.084 0.361 
X33 0.228 -0.223 -0.085 0.417 
X41 0.114 0.426 -0.192 0.178 
X42 0.323 0.113 0.239 -0.166 
X43 0.316 0.105 0.252 -0.210 
X44 0.376 -0.010 0.138 -0.110 
X45 0.261 0.036 0.185 0.180 
X46 -0.340 -0.232 -0.003 -0.053 
X47 0.234 0.276 -0.283 0.218 
X51 0.164 -0.152 -0.476 0.244 
X52 -0.129 -0.213 0.476 0.305 
X53 0.209 -0.247 0.345 0.145 

 
สรุป 

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธนาคารพาณิชย มีผลตอความเปนอยูของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เพราะเปนตัวกลางในการระดมเงินออมจากผูที่มีเงินเหลือจากการใชจาย และจัดสรรทรัพยากรการเงินดังกลาวใหแก
ผูที่ตองการกูยืม ในอดีตที่ผานมาธนาคารพาณิชยเปนตัวจักรสําคัญที่เสริมสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เห็นได
จากตั้งแตป 2528 – 2537 อัตราสวนเงินฝากตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาติ (GDP) และอัตราสวนการใหสินเชื่อตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาติ เพิ่มขึ้นตลอด จนถึงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ประเทศไทยตองเขาโครงการขอรับความ
ชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) หากธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสถาบันหลักทางการเงินของประเทศ
มีความเขมแข็งและมีความมั่นคงทางการเงินแลว ยอมเปนหลักประกันไดในระดับหนึ่งวาวิกฤติเศรษฐกิจคงเกิดได
ยากขึ้น 

 การวิจัยนี้ เลือกใชการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจากการวิเคราะห CAMEL ทั้งหมด 17 ตัวแปร เพื่อ
คนหาสารสนเทศที่ทําใหธนาคารพาณิชยในประเทศไทยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยใชขอมูลจากรายงานประจําป 
2549 จํานวน 14 ธนาคาร และใชการวิเคราะหองคประกอบหลักในการวิเคราะห พบวามี 4 องคประกอบหลักที่สราง
ความมั่นคงทางการเงินแกธนาคารพาณิชย คือ 1) องคประกอบดานการสรางผลตอบแทนของธนาคาร 2) 
องคประกอบดานดอกเบี้ย เงินปนผล และการวัดคุณภาพการจัดการดานคาใชจายของธนาคาร 3) องคประกอบดาน
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สภาพคลองของธนาคาร และ 4) องคประกอบดานคุณภาพการจัดการดานการสรางรายไดและคาเผื่อหนี้สูญของ
ธนาคาร  สอดคลองกับเกณฑของ Comrey and Lee (1992) ที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบหลัก 

ในโอกาสครบ 10 ป วิกฤติเศรษฐกิจไทย งานวิจัยนี้คงเปนเพียงจุดเริ่มตนในการชวยกันและปองกันการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจซ้ํา สําหรับงานที่จะไดทําตอไป คือ การวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยจาก
รายงานทางการเงินยอนหลัง 3 ป การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย ตลอดจนการจัดกลุม
ธนาคารพาณิชยเพื่อวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
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การวิเคราะหองคความรูวิทยาศาสตรในเครื่องหีบออยพื้นบาน 
An Analysis of Science Know ledges in The Local Sugar Cane Blenders 
 

วีระพงษ แสง-ชูโต1 
Virapong Saeng-Xuto1 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายตองการศึกษาและวิเคราะหหลักการความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่พบใน
เครื่องหีบออยพื้นบานโดยแยกเปนประเด็น ไดแก วัสดุที่ใช หลักการประดิษฐ และการนําไปใชงาน ตลอดจนกระบวนการใน
การผลิตน้ําตาลกอนจากออย และจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับองคความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่ไดเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการนําไปใชในการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตอไป 

 ผลการวิจัยพบวา  

1. หลักการความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในเครื่องหีบออยพื้นบานที่พบมากที่สุด คือ หลักการทาง
ฟสิกส ไดแก การเคลื่อนที่เปนวงกลม การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค ลอและเพลา สกรู คาน เฟอง 
แรงเสียดทาน โมเมนต พลังงานความรอน การเดือด การระเหย รองลงมาคือหลักการทางเคมี ไดแก  ธาตุและสารประกอบ 
คารโบไฮเดรต น้ําตาลโมเลกุลคู ไขมัน กรด-เบส ปุยและนอยที่สุดคือหลักการทางชีววิทยา ไดแก พันธุออย และพันธุของ
ตนไมที่ใชทําเครื่องหีบออย วัว ควายที่ใชในการหมุนเครื่องหีบออย รวมทั้งทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร สวน
หลักการทางคณิตศาสตร ไดแก จํานวนนับ วงกลม ทรงกระบอก รูปหลายเหลี่ยม รูปสามมิติ 

2. ไดฐานขอมูลหลักการความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมทั้งตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่
สามารถนําไปประกอบ สอดแทรก หรือเสริมในสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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Abstract 

 The research purposes were to study an analysis of the science and mathematic knowledges in 
the sugar cane blenders on the topic of material, invention, using and the process of sugar flakes. To 
make data base of science and mathematic knowledges to enrich on the science and mathematic 
substances. 

 The result of this research were as follow : 
 1. The most science principles and knowledges had found in the sugar cane blenders were 
Physics such as circular motion, rotate motion, simple harmonic motion , wheel and axes, screw, lever, 
gear, friction, moment, heat, boil and evaporation, Chemistry such as elements and substance, 
carbohydrate, disaccharide, acid and base and fertilization and Biology such as type of sugarcane and 
type of plant to make sugar blender at the least. The mathematic principles and knowledge had found 
were integal number, circle, cylinder, polygon and three dimension figures.   
 2. Have the data base of science and mathematic principles and knowledge to enrich on the 
science and mathematic substances. 
Keywords : Local Wisdom related to Science and Mathematic 
 
คํานํา 

จากการศึกษาเครื่องหีบออยพื้นบานในเขตภาคเหนือตอนบนทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือนี้โดยพบวายังมี
การใชกันอยูที่ อําเภอปว จังหวัดนาน และพบผูรูหรือชางที่สามารถสรางเครื่องหีบออยไดดวย โดยลักษณะของเครื่องที่
พบจะเปนไมขนาดใหญ 3 ทอนวางชิดกันในแนวดิ่งมีการแกะดานบนใหเปนเฟองสําหรับไมทอนกลางจะสูงกวาทอนอื่น 
และมีคานยาวตอออกมาเพื่อใชลามกับวัว เมื่อวัวเดินเปนวงกลมจะทําใหเครื่องหีบออยหมุน จึงนําทอนออยสอดเขาไป
ระหวางทอนไมที่เบียดกันอยูก็จะบีบใหน้ําออยไหลออกมาลงสูภาชนะที่รองรับเบื้องลางจากนั้นจึงนําไปเคี่ยวทําน้ําตาล
ปกตอไป สวนจังหวัดอื่นที่พบก็คือ ที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา แตเครื่องหีบออยที่ใชเปนไมแค 2 ทอนเรียงกันตาม
แนวดิ่งและมีวิธีการใชเชนเดียวกันรวมทั้งพบชางที่มีความรูในการสรางเครื่องหีบออยเชนกัน นอกจากนี้ยังพบวาเคยมี
การใชเครื่องหีบออยอยูในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยพบตัวเครื่องที่เลิกใชแลว รวมทั้งที่อําเภอพราว และอําเภอ
หางดง ที่บานแมคนิ้นเหนือ จังหวัดเชียงใหมก็พบวาเคยมีการใชอยูเชนกัน  

ในการสรางหรือการใชเครื่องหีบออยพื้นบานตลอดจนการนําน้ําออยที่เคี่ยวไดไปทําน้ําตาลปกนั้นพบวามี
กระบวนการที่มีหลักการและความรูทางวิยาศาสตรและคณิตศาสตรอยูไมนอย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห
องคความรูเหลานี้โดยจะพยายามอธิบายอยางงายๆ เพื่อใหผูที่สนใจเขาใจได รวมทั้งครู อาจารยสามารถนําไปใช
ประกอบการสอนในสาระดังกลาวไดตอไป 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. ศึกษาและวิเคราะหองคความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มีในหลักการประดิษฐเครื่องหีบออยพื้นบานวัสดุที่
ใชในการสราง การนําไปใช ตลอดจนกระบวนการในการผลิตน้ําตาลกอนจากออย 

2. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับองคความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะหเครื่องหีบออยพื้นบานเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการนําไปใชในการจัดการเรียนรูในสาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 
อุปกรณและวิธีการ 
 ขั้นตอนในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นที่ 1 การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหีบออยพื้นบาน โดยศึกษาจากเอกสาร และสอบถามผูที่มีขอมูลเพื่อให
ทราบแหลงของเครื่องมือนี้ในจังหวัดตางๆ ของภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน 
ลําปาง ลําพูน นาน แพร จากนั้นทําการสํารวจแหลงความรูและศึกษารายละเอียดตามที่ไดขอมูล 

ขั้นที่ 2 ทําการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดในเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยวิเคราะหดูวา
สามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ และหลักการทางคณิตศาสตรมาอธิบายการไดมาซึ่งความรู การ
ใชความรูใหเปนประโยชนรวมทั้งหลักการประดิษฐและการทํางานของเครื่องหีบออยพื้นบานโดยอาศัยประเด็นใน     
การวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหในดานวัสดุที่ใช ดานกระบวนการประดิษฐ ดานการนําไปใช จากนั้นนํามาจัด
หมวดหมูรวบรวมใหเปนระบบขององคความรูทางวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ รวมทั้งทางคณิตศาสตรโดยแสดงสาระ
ความรูที่ใชในทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเหมาะสม เขาใจงาย สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ในระดับตางๆได 

ขั้นที่ 3 จัดทําฐานขอมูลของเครื่องหีบออยพื้นบานที่ทําการวิเคราะหในทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
            แบบสัมภาษณแบบมีสวนรวม 
 
ผลและวจิารณ 

ผลจากการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถกลาวโดยสรุปได ดังนี้ 

1. หลักการและความรูทางวิทยาศาสตรในเครื่องหีบออยพื้นบานที่พบมากที่สุด คือ หลักการทางฟสิกส 
รองลงมาคือเคมี สวนที่นอยที่สุด คือชีววิทยา รวมทั้งพบความรูทางดานคณิตศาสตรดวย โดยไดแบงการวิเคราะหตาม
ประเด็นดังนี้ 

 1.1 การวิเคราะหในดานวัสดุที่ใช สําหรับวัสดุที่ใชเปนหลักคือไม คือ ไมประดู ไมแดง ไมมะคา ไมสัก 
นอกจากนั้นก็จะมีเหล็กเพื่อใชรองฐานไม และไขวัวเพื่อใชในการหลอล่ืน รวมทั้งวัวควายที่นํามาใชในการหมุนเครื่องหีบ
ออย สวนหลักการหรือความรูทางฟสิกส ไมพบในประเด็นนี้ แตพบหลักการความรูทางเคมี ไดแก เรื่องของธาตุและ
สารประกอบ คือ เหล็ก และไขวัว ซึ่งจัดเปนไขมัน หรือลิปด (Lipid) ประเภทหนึ่ง เรื่องของกรด-เบสในดิน และเรื่องของปุย  
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สวนหลักการความรูทางชีววิทยา ไดแก ลักษณะพันธุพืชและแหลงของตนไม ความแข็งและความยืดหยุนของเนื้อไม
ลักษณะของเซลลของไม และชนิดของวัว ควายที่ใชหมุนเครื่องหีบออย 

 1.2 การวิเคราะหในดานกระบวนการประดิษฐ พบวามีหลักการความรูทางฟสิกส ไดแก การเคลื่อนที่
แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค การเคลื่อนที่แบบหมุน แรงเสียดทาน ลอและเพลา เฟอง รวมทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรดวย สวนทางเคมี และชีววิทยาไมพบในประเด็นนี้ แตพบหลักการ
ความรูทางคณติศาสตร ไดแก เรื่องของ วงกลม ทรงกระบอก รูปหลายเหลี่ยม รูปสามมิติ จํานวนนับ 

  1.3 การวิเคราะหในดานการนําไปใช และการนําน้ําออยไปทําเปนน้ําตาลกอน ซึ่งพบวามีหลักการความรู
ทางฟสิกส ไดแก สกรู แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่เปนวงกลมในแนวราบ การเคลื่อนที่แบบหมุน คานอันดับที่ 2 โมเมนต 
พลังงานความรอน การเดือด การระเหย หลักการความรูทางเคมี ไดแก คารโบไฮเดรต น้ําตาลโมเลกุลคู ไขมัน            
สวนหลักการความรูทางชีววิทยา ไดแก พันธุและชนิดของออยและพันธุของตนไมที่ใชทําเครื่องหีบออย รวมทั้งหลักการ
ความรูทางคณิตศาสตร ไดแก วงกลม จํานวนนับ และทรงกระบอก 

2. ผูวิจัยไดจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับหลักการและความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะห 
เครื่องหีบออยพื้นบานรวมทั้งเสนอตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของหรือนาจะจัดไดเพื่อประกอบ สอดแทรก หรือเสริมใน
การจัดการเรียนรูสาระเหลานั้น ในระดับชั้นตางๆไดในรูปของตารางและจะจัดทําลงใน ซีดีรอมเพื่อเผยแพรตอไป  

นอกจากนี้จากการลงไปสํารวจเครื่องหีบออยพื้นบานในพื้นที่ของจังหวัดตางๆยังไดขอมูลที่นาสนใจ คือ ประชาชน
ในบางพื้นที่ยังมีการใชเครื่องหีบออยพื้นบานในการหีบเอาน้ําออยมาทําน้ําตาลกอนอยูไดแก อําเภอเมืองและอําเภอปว 
จังหวัดนาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อําเภอหางดง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งยังมีชางหรือผูรูที่สามารถสราง
เครื่องหีบออยไดอยูแตก็มีอายุมากแลวจึงนาจะมีการศึกษาความรูในการทําเครื่องหีบออยและถายทอดใหกับคนรุนหลังที่
สนใจเพื่อมิใหสูญหายไปในอนาคต 

ลักษณะของเครื่องหีบออยพื้นบานที่พบมีอยู 2 ชนิด คือ แบบที่1 เปนไม 2 ทอนวางชิดกัน โดยพบวายังมีการใช
งานที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ อําเภอปว จังหวัดนาน สวนแบบที่ 2 เปนไม 3 ทอนวางชิดกัน พบที่ อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน 

อภิปรายผล 

 1. รูปแบบของเครื่องหีบออยพื้นบานที่พบจากการสํารวจในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้มีอยู 2 แบบ คือ 
แบบที่ใชไม 2 ทอน และใชไม 3 ทอนในการทําเปนตัวหีบออย และมีความแตกตางกันตรงที่วา ในแบบ 2 ทอนนั้นตองใช
คนนั่งอยูสองขางเครื่องหีบ เพื่อที่จะคอยใสออยที่ถูกสงเขาในหีบครั้งแรก กลับเขาไปหีบอีกครั้งเพื่อใหน้ําออยไหลออกมา
ใหหมด ในขณะที่แบบ 3 ทอนนั้น คนที่อยูอีกฝงสามารถสอดเขาไปในอีกดานของเครื่องหีบได ทําใหไมตองรอที่จะใสออย
ทอนใหมทําใหการหีบออยดําเนินไปไดเร็วกวาแบบ 2 ทอน และการบีบน้ําออกจากทอนออยจะไดหมดมากกวา แต
อยางไรก็ดี ขึ้นอยูกับความแข็งและขนาดของทอนออยดวย ในบางครั้งหรือบางทองที่จึงมีการผาครึ่งลําตนออยตามยาว
กอนที่จะหีบเพื่อใหหีบไดงายขึ้น 

 อีกประเด็นหนึ่งขนาดของตัวเครื่องหีบออยเองก็พบวามีขนาดใหญไมเทากัน จากการสํารวจพบวาบางทองที่
มีขนาดไมใหญนักเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยายลงไปในไรออย และทําการหีบในไรนั้นเลย ซึ่งมักใชแรงคนในการหมุน
เครื่องหีบ โดยพบที่อําเภอปว จังหวัดนาน แตบางทองที่ก็ทําใหมีขนาดใหญและทําไวในบานแลวตัดออยจากไรมาทํา
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การหีบ ซึ่งมักใชแรงงานจากวัวหรือควาย บางทองที่ก็อาศัยแรงจากรถไถนาขนาดเล็ก โดยพบที่อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา ซึ่งนาจะขึ้นกับความจําเปนและความตองการของผูใชมากกวากรณีอื่น 

นอกจากนั้นยังพบวาในการทําเฟองของตัวเครื่องหีบออยนั้นก็มีขอแตกตางกัน เชน ทางจังหวัดนาน หรือ
พะเยา ตัวเฟองจะอยูขางบนของตัวหีบและใสทอนออยทางดานลาง ในขณะที่เครื่องหีบออยที่พบที่อําเภออมกอย 
และอําเภอแมแจม ของจังหวัดเชียงใหมนั้น มีตัวเฟองอยูดานลาง สวนทอนออยจะใสทางดานบน รวมทั้ง ลวดลาย 
ของตัวเฟองนั้น ที่สํารวจพบสวนใหญจะมีลักษณะเปนฟนเฟอง ซึ่งเรียกกันวา “พู” โดยขนาดและจํานวนพูนั้นขึ้นอยู
กับขนาดของทอนไมที่ใชทํา แตตองเปนเลขคู เชน 6 พู 8 พู 12 พู เปนตน ในขณะที่เครื่องหีบออยที่มาจากที่อื่นมีการ
แกะเปนรูปเกลียว ซึ่งสํารวจพบจากเครื่องหีบออยที่ถูกนําเขามาจากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่โรงแรมโฆษิต จังหวัดเพชรบูรณ และพิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี จังหวัดพิษณุโลก  

 2. ในดานหลักการความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่พบในเครื่องหีบออยพื้นบาน ทั้งในเชิงวัสดุที่ใช 
ขั้นตอนการประดิษฐ และการใชเครื่องหีบออย รวมทั้งกระบวนการผลิตน้ําตาลกอนจากน้ําออยนั้น พบวามีอยูมากพอสมควร 
โดยมีหลักการทางฟสิกสอยูมากที่สุด รองลงมา คือ เคมี และชีววิทยาตามลําดับ รวมทั้งหลักการความรูทางคณิตศาสตรก็มี
อยูดวย แสดงใหเห็นวา องคความรูเหลานี้มีอยูในบรรพชนมาชานานแลว อีกทั้งยังมีการถายทอดสืบตอกันมาแตอยูในรูป
ศาสตรของการสรางเครื่องมือเครื่องใชที่นํามาใชในการประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวันไมไดถูกสกัด กล่ันกรอง 
วิเคราะหใหอยูในรูปของศาสตรบริสุทธิ์ซึ่งสาเหตุเหลานี้ อาจมาจากอุปนิสัยของคนทางตะวันออกเอง อีกทั้งตัวภูมิปญญา
ทองถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบานเหลานั้นสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันไดแลวในระดับหนึ่งจึงไมจําเปนตองศึกษาคนควา
ใหลึกซึ้งตอไป และวิถีดําเนินชีวิตสวนใหญผูกพันกับความเชื่อในทางศาสนา ในดานของความพอ ไมละโมบ รูจัก
เอื้อเฟอเผ่ือแผ แบงปนในทุกดาน ทําใหองคความรูเหลานี้ไมไดถูกเอยอางวาเปนของผูใดโดยตรง อยางมากก็เพียงถูกอางถึง
ในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือชํานาญการ ซึ่งผูที่สนใจศึกษาตองไปฝากตัวเปนศิษยและการเรียนรูก็ไมไดถูกทําใหเปนระบบ
โรงเรียนอยางเชนในปจจุบัน หากคาเลาเรียนก็คือ แรงงานของลูกศิษยเองที่เขาไปอาศัยอยูดวยและรับใชทํางานตางๆเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับความรูที่จะไดมาจะมีก็เพียงแตคายกครูเล็กนอยอันเปนธรรมเนียมเทานั้น  และผูที่เปนศิษยไมใชจะไดรับการ
ถายทอดความรูไดเทากันทุกคน ขึ้นอยูกับอุปนิสัยใจคอ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วามีอยู
มากนอยเพียงใด เหมาะสมแกการรับการถายทอดวิชาที่ตนมีหรือไม โดยผูเปนครูจะดูไดขณะที่เขามาอาศัยอยูดวย อันเปน
การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผูเปนศิษย หรือผูที่จะไดรับการถายทอดความรูในอีกทางหนึ่งดวย จากสาเหตุที่กลาวมานี้
นาจะเปนผลที่ทําใหภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบานเหลานี้ไมไดถูกคนควาพัฒนาปรับปรุงใหเปนองคความรูที่
กาวหนาในระดับสูงได 

 จากสาเหตุที่กลาวมาจึงนาจะเปนหนาที่ของนักวิชาการ ครู อาจารย ที่ควรจะศึกษาความรูเหลานี้ใหเขาใจ
อยางถองแท และรวบรวมใหเปนกลุม หรอืหมวดหมู รวมทั้งนํามาอธิบายดวยความรูที่เปนศาสตรสมัยใหม หรือนํามา
ผสมผสานกันเพื่อใหเกิดเปนองคความรูที่ทันสมัย เหมาะสมกับยุคปจจุบัน อันจะทําใหเยาวชนในรุนตอไปไดตระหนัก 
เห็นคุณคา ความสําคัญ สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตอง คลองตัว และเกิดประโยชนสูงสุดตอวิถีชีวิตของคน
ในยุคตอไป 
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คําขอบคุณ 

งานวิจัยครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบรายได คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2548 จึงขอขอบคุณคณะ และมหาวิทยาลัยไวในที่นี้ 

นมัสการขอบคุณ พระสมศักดิ์ สมาหิโต และขอขอบคุณ อุยวงศ สุขคําหมื่น คุณอุทิศ ใจกลา คุณนิคม  ขัดหวีแกว  
ผูจัดการของณัฏฐิพลรีสอรท คุณอิน  น้ําหงษ พอนอยแกว มาพิงค คุณตาชาญ หลาคํา และคุณลุงแกว ใจมา ที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับเครื่องหีบออยพื้นบาน ซึ่งทําใหผูวิจัยสามารถทํางานวิจัยนี้ลุลวงไปได 
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O4-01 
 
การใชตัวอักษรไทยในการออกแบบโปสเตอรเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพจําเพาะสําหรับภาพยนตร
ไทย 
The Uses of Thai lettering on poster design to communicate personality for the Thai Film. 
 
เรืองรอง จรูญพงษศักดิ์1 
Reuangrong Charoonpongsakdi1 
  
บทคัดยอ 

ในการวิจัยเรื่องการใชตัวอักษรไทยในการออกแบบโปสเตอรเพื่อส่ือสารบุคลิกภาพจําเพาะสําหรับ
ภาพยนตรไทยนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการใชตัวอักษรและองคประกอบที่สอดคลองกับบุคลิกแนวของ
ภาพยนตรที่เกี่ยวของกับการออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย   พรอมทั้งศึกษาการออกแบบตัวอักษรไทยที่สามารถ
ส่ือสารถึงบคุลิกภาพจําเพาะสําหรับโปสเตอรภาพยนตรไทย 

การดําเนินงานวิจัย ประกอบไปดวยการรวบรวมขอมูลโปสเตอรภาพยนตรไทย พบวา ในป พ.ศ. 2544 เปน
ปที่มีความเปลี่ยนแปลงกับวงการภาพยนตรอยางมากและเปนปเริ่มตนรางวัลภาพยนตรแหงชาติ “สุพรรณหงส” 
ผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูลโปสเตอรภาพยนตรไทยที่ไดรับรางวัล“สุพรรณหงส” ประจําปพุทธศักราช 2544 – 2548 
จํานวนทั้งหมด 28 เรื่อง วิเคราะหขอมูลตัวอักษรไทยโดยเฉพาะตัวอักษรหัวเรื่อง แนวภาพยนตรไทย โครงสีที่ใชใน
โปสเตอรภาพยนตรไทย การจัดองคประกอบของโปสเตอรภาพยนตรไทย   

จากการสรุปผลงานวิจัยนี้พบวา บุคลิกภาพจําเพาะของตัวอักษรไทยที่ใชในงานวิจัย มีดังนี้ ลําลอง 
(Casual) ทันสมัย สมัยใหม (Modern) ชวนฝน (Romantic) ดูเปนธรรมชาติ (Natural) สะโอดสะอง สวยแบบผูดี 
(Elegant) เก (Chic) ไดรับความนิยม (Classic) โออา หรูหรา (Dandy) และพบวาในตัวอักษรไทยตัวหนึ่งสามารถบง
บอกบุคลิกภาพจําเพาะไดมากกวาหนึ่งบุคลิกภาพจําเพาะ อีกทั้งตัวอักษรไทยในโปสเตอรภาพยนตรไทยมี
ความสัมพันธกับแนวภาพยนตรไทยดังนี้ แอ็คชั่น (Action) ดรามา (Drama) ตลก (Comedy) ลึกลับ (Mystery) สยอง
ขวัญ (Horror) อิโรติก (Erotic) เพลง (Musical) แฟนตาซี (Fantasy) และ แนวอื่นๆ ดวยบุคลิกของแนวภาพยนตร
ไทยมีลักษณะผสมผสาน ดังนั้นการระบุแนวภาพยนตรไทย สามารถมีไดมากกวาหนึ่งแนวภาพยนตรไนภาพยนตร
หนึ่งเรื่อง ผลสรุปไดเปนแนวทางการออกแบบตัวอักษร โครงสีที่ใชในการออกแบบ และการจัดวางองคประกอบของ
โปสเตอรภาพยนตรไทย เพื่อเปนแนวทางเริ่มตนคิดงานออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทย 

 

 
1 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 9/1 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง           
  จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 
  Communication Arts Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Bangkok University,Pratumtanee 12120, Thailand 
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Abstract 

The purpose of researching the use of Thai lettering and elements on posters to communicate 
the personality of Thai Films is to study Thai lettering personality that conforms to Thai genre film that can 
be reflected on Thai film posters. 

The method involves selecting and analyzing Thai lettering. In 2001, there were many changes in 
the Film arena; and that year was the beginning of the Suphannahong Awards. This research compiles 
Thai film posters that received Suphannahong Awards in 2001 – 2002 which includes 28 posters. The 
analysis found the personality of Thai lettering on posters,personality of tone color, basic format of poster  
layout and other effects in the poster design. 

The personalities of Thai lettering on posters found in the research are Casual, Modern, 
Romantic, Natural, Elegant, Chic, Classic and Dandy. There are single and combination personalities in 
Thai lettering. The research Thai film genre to be Action, Drama, Comedy, Mystery, Horror, Erotic, 
Musical, Fantasy and others. There are also single and combination of Thai film genre. 

คํานํา 

การวิจัยในเรื่องนี้เปนงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาแนวทางการใช
บุคลิกภาพจําเพาะของตัวอักษรที่สอดคลองกับแนวภาพยนตรไทยในการออกแบบโปสเตอร 2.ศึกษาทฤษฏีการ
ออกแบบและสีที่ส่ือสารบุคลิกภาพจําเพาะสําหรับโปสเตอรภาพยนตรไทย สมมุติฐานของการวิจัย คือ โปสเตอร
ภาพยนตรไทยสามารถสื่อสารบุคลิกภาพจําเพาะของแนวภาพยนตรไดโดยใชองคประกอบทางการออกแบบ โครงสี 
และบุคลิกภาพจําเพาะของตัวอักษร ดังนั้นการรวบรวมการใชตัวอักษรที่ส่ือถึงบุคลิกภาพจําเพาะบนโปสเตอร
ภาพยนตรไทย จะเปนแนวทางในการเลือกใชตัวอักษรไทยที่มีบุคลิกลักษณะจําเพาะในงานออกแบบและเปนแหลง
อางอิงในการประยุกตใชตัวอักษรไทยในงานออกแบบไดตอไป  

หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540  มีผลกระทบตอวงการภาพยนตร กลาวคือ แทบจะไมมีการสราง
ภาพยนตรไทยอีกทั้งผูชมภาพยนตรไทยลดลงมาก ในป 2544มีผูชมใหความสนใจภาพยนตรไทย แมจะมีภาพยนตร
ออกมานอยแตไดรับการตอบรับเปนที่นาพอใจ อีกทั้งเปนปเริ่มตนรางวัลภาพยนตรแหงชาติ “สุพรรณหงส” จากความ
เปล่ียนแปลงดังกลาวผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูลโปสเตอรภาพยนตรไทยที่ไดรับรางวัล“สุพรรณหงส” ประจําปพุทธศักราช 
2544 – 2548 จํานวนทั้งหมด 28 เรื่อง วิเคราะหขอมูลตัวอักษรไทยบนโปสเตอรภาพยนตรโดยเฉพาะตัวอักษรหัวเรื่อง 
กลุมสีที่ใชในโปสเตอรภาพยนตรไทย การจัดองคประกอบของโปสเตอรภาพยนตรไทย เพื่อศึกษาหาบุคลิกภาพ
จําเพาะของตัวอักษรไทย  

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

ศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยและขอมูลที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลโปสเตอรภาพยนตรไทยจํานวน 
28 เรื่อง พรอมกับศึกษาวิธีแบงแนวภาพยนตรไทยจากขอมูลในประเทศและตางประเทศรวบรวมสรุปเปนแนว
ภาพยนตรไทยที่ใชในงานวิจัย  ศึกษาขอมูลตัวอักษรไทยจาก 3 แหลง คือ เกณฑการแบงประเภทตัวอักษรไทยแบบ
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ราชบัณฑิตสถาน เกณฑโครงสรางตัวอักษรไทยแบบเนคเทค และ การศึกษาเรื่องการใชตัวอักษรไทยเพื่อส่ือสาร
บุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป ของ ธีรวัฒน พจนวิบูลยศิริ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะหบุคลิกภาพจําเพาะ
ของตัวอักษรไทยบนโปสเตอรที่สอดคลองกับแนวภาพยนตร วิเคราะหขอมูลเรื่องสีเปรียบเทียบในเรื่องสีบนโปสเตอร
ตามหลักการของ Shigenobu Kobayashi ในหนังสือ Color Image Scale.  วิเคราะหขอมูลองคประกอบโดยการ
เปรียบเทียบกับหลักการออกแบบของ Roy Pual  Nelson ตามหลักการในหนังสือ The Design of advertising 7th  
Edition. 

นําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาใหกลุมผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยกําหนดใหเปนผูเชี่ยวชาญในดานการใช
อักษรไทยในการสรางสรรคผลงาน เชี่ยวชาญดานตัวอักษรไทย และอยูในสาขาอาชีพดานเรขศิลปอยางนอย 10 ปขึ้น
ไป ดวยวิธีการทางสถิติ Non Probability Sampling แบบ Purposeful ซึ่งเปนวิธีการเลือกแบบเจาะจง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย สุชาติ เลิศคชาธาร คุณปริญญา โรจนอารยานนทและ
คุณสําเร็จ จารุอมรจิตร ตรวจสอบความถูกตองของผลการวิเคราะหขอมูล นําผลการตรวจสอบมาปรับแกไขผลการ
วิเคราะหใหสมบูรณ สรุปงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย 

ผลและวจิารณ 

จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตรไทยที่ศึกษา และวิธีการแบงแนวภาพยนตรจากขอมูลในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อที่จะสรุปช่ือเรียกแนวภาพยนตรที่เหมาะสมกับภาพยนตรไทย โดยมีความหมายแนวภาพยนตร
ตางๆที่ใชในงานวิจัยออกไดเปน ดังนี้ 

 แอ็คชั่น (Action) ภาพยนตรที่มีฉากการตอสู เปนเรื่องราวของคนสองฝาย คนดีและคนไมดี เปนภาพยนตร
ที่มีตนทุนสูงใชพลังงานมากมายเพื่อใหไดภาพสมจริง รวมไปถึงภาพยนตรเจมสบอนดที่เปนแนวแฟนตาซี 

ดรามา (Drama) คือ ภาพยนตรที่มีเรื่องราวเกี่ยวของกับชีวิต สังคม ความเปนไปของบุคคลในสังคม  

ตลก (Comedy) คือภาพยนตรตลก สรางความบันเทิงเนนภาษาทาทาง คําพูด ลอเลียน เปนตน 

ลึกลับ (Mystery) คือภาพยนตรลึกลับ 

สยองขวัญ (Horror) คือภาพยนตรสยองขวัญ 

อิโรติก (Erotic) คือภาพยนตรที่มีภาพหรือเนื้อเรื่องลอแหลม ความรูสึกทางเพศ 

เพลง (Musical) คือภาพยนตรที่มีเพลงเปนองคปรกอบหลักในการดําเนินเรื่อง 

แฟนตาซี (Fantasy) คือภาพยนตรที่เกิดจากจิตนาการ ความฝน ไมใชเรื่องจริง  

และ อื่นๆ หมายถึง ภาพยนตรที่มีแนวทางชัดเจนแตไมสามารถเขาอยูในกลุมแนวหลักที่กําหนดไว  

สําหรับภาพยนตรไทยมีลักษณะที่มีการผสมผสานหลายแนวเขาดวยกัน ดังจะเห็นไดวาแนวภาพยนตรไทย
มีทั้งแนวเดียวและมากกวาหนึ่งแนว โดยมีความสําคัญเรียงตามลําดับ จากภาพยนตรไทยทั้งหมดที่ศึกษา จํานวน 28 
เรื่อง สรุปแนวภาพยนตรและบุคลิกภาพจําเพาะของโปสเตอรภาพยนตรไทยในแตละเรื่องดังนี้ 
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ในการจําแนกตัวอักษรโดยแบงตามบุคลิกภาพจําเพาะที่ไดศึกษาจาก ตัวอักษรไทย โครงสี และการจัด
องคประกอบ ดังกลาวมาแลวขางตน  โดยจําแนกบุคลิกภาพจําเพาะออกมา 8 แบบใหญๆดังนี้ 

ลําลอง – Casual มีบุคลิกลักษณะจําเพาะที่ดูมีสีสัน รักความเปนอิสระ และวิถีชีวิตที่เรียบงาย ๆ 
สบายๆ เปดเผย ดูมีความสุขอยูตลอดเวลา ตัวอักษรไมซับซอน 

ทันสมัย สมัยใหม – Modern มีบุคลิกลักษณะจําเพาะที่ดูมีความทันสมัย รวมสมัย ไมดูเกาโบ
ราญ รูปแบบโยชนใชสอยที่ทันสมัย 

ชวนฝน – Romantic มีบุคลิกลักษณะจําเพาะที่ดูนุมนวล หวาน ชวนฝน มีเสนห ดึงดูดใจ แบบ
ตัวอักษรในกลุมนี้จะดูพล้ิวไหว มีเสนและน้ําหนักตัวอักษร 
เปนแบบเฉพาะตัว 

ดูเปนธรรมชาติ – Natural มีบุคลิกลักษณะจําเพาะที่ดูเรียบงาย พื้นๆดูอบอุน เปนแบบที่ตรงขาม
กับความทันสมัย ดูไมแปลกตามากจนเกินไป  

สะโอดสะอง สวยแบบผูดี – Elegant มีบุคลิกลักษณะจําเพาะที่ดูละเอียดออน เฉยเมยดาน
อารมณ มีเสนห แบบตัวอักษรในกลุมนี้อาจจะมีลักษณะที่ดูมีรูปรางผอม เปนแบบตัวอักษรที่มีรูปราง
ผอมหรือเปนตัวบีบ 

เก – Chic มีบุคลิกลักษณะจําเพาะที่ดูไมฉูดฉาดฉาบฉวย ดูเงียบสงบ มีเลหเหลี่ยมเล็กนอย 
คอนขางมั่นใจในตนเอง ดูฉลาด เปนผูใหญ และสามารถแสดงอารมณตามบุคลิกลักษณะจําเพาะที่
ตองการ ซึ่งอาจเปนตัวอวนหรือตัวขยาย 

ไดรับความนิยม – Classic มีบุคลิกลักษณะจําเพาะที่ดูมีความรอบคอบ มีการประดับประดา มี
ความเปนทางการ เต็มไปดวยแบบแผนและสุนทรีภาพ มีความสมบูรณแบบและเปนแบบที่สามารถแสดง
ถึงความนิยมมาในอดีตและสามารถใชไดในปจจุบันอยางไมขัดเขิน  

สํารวย หรูหรา – Dandy  มีบุคลิกลักษณะจําเพาะที่เต็มไปดวยความมั่นใจ ม่ันคง ดูเปนผูชาย 
ดูเปนผูใหญ เรียบงายและสบายๆกวากลุมไดรับความนิยม เปนแบบอักษรที่มีความมั่นคงในเรื่องของเสน
และน้ําหนัก ไมออนหรือพล้ิวไหวมากเกินไป     

จากผลการวิเคราะหการใชตัวอักษรไทยในการออกแบบโปสเตอรเพื่อส่ือสารบุคลิกภาพจําเพาะสําหรับ
ภาพยนตรไทยนั้น วิเคราะหบุคลิกภาพจําเพาะที่แบงตามแนวภาพยนตร โดยแนวทางการใชบุคลิกภาพจําเพาะของ
ตัวอักษรไทยที่สอดคลองกับบุคลิกของแนวภาพยนตรมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   ดรามา (Drama)  

1.1  แนวภาพยนตรดรามา เปนแนวภาพยนตรที่ไดรับความนิยมมากที่สุด มีภาพยนตรในแนวดรามา
จํานวน 12  เรื่อง โดยเทียบกับบุคลิกภาพจําเพาะที่วิเคราะหไดดังนี้ 
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1.1.1. ภาพยนตรเรื่อง จันดารา แนวดรามา ตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะแบบชวนฝนและเก  

 

ตัวอักษรประดิษฐเรื่องจันดารานี้เปนการผสมผสานดัดแปลงจาก
ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเปนตัวอักษรไทย และมีอักษรอยูสองแบบ
ในชื่อ “จัน”กับ”ดารา” คลายแฝงความหมายขัดแยงกันภายใน 
ลวดลายฉลุดานหลังตัวอักษรสนับสนุนใหทราบยุคสมัยของ
ภาพยนตร 

1.1.2. ภาพภาพยนตรเรื่อง บางกอกแดนเจอรัส เพชฌฆาตเงียบอันตราย แนวดรามา 
ตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะแบบทันสมัย สมัยใหมและเก 

 

เปนตัวอักษร ABCDannCondensed ที่ดูทันสมัยและเกที่ตัวอักษรมา
ความหนาบางตางกันมาก มีการตัดทอนใหตัวอักษรดูเรียบงาย เปน
เสนตรง 

 

1.1.3. ภาพยนตรเรื่องนช.นักโทษชาย แนวดรามา มีตัวอักษรสองบุคลิกอยูดวยกัน โดยมี
บุคลิกภาพจําเพาะของตัวอักษรอยูสองแบบ ดงันี้ 
      นช. มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบเปนแบบดูเปนธรรมชาติ 

   นักโทษชาย  มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบเปนแบบทันสมัย สมัยใหมและไดรับความนิยม 

 

ตัวอักษรภาษาไทยตัวใหญ ตัวอักษรมีสวนคลายตัวอักษร นินจา: Ninja 
Allcap ที่มีพื้นผิวเลียนแบบสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ รองรอยความผุกรอน 
ภาษาไทยตัวเล็กเปนแบบตรงกันขามอีกทั้งเปนสีแดง คลายตัวอักษร
สเปรย ตัวหนา : Spay Bold เปรียบเสมือนการตีตราดวยอักษรสเปรย 

1.1.4. ภาพยนตรเรื่อง ตะลุมพุกมหาวาตภัยลางแผนดิน แนวดรามา มีบุคลิกภาพแบบ 2 
แบบ 

   ตะลุมพุก ที่มีบุคลิกภาพแบบโออา หรูหรา 
   มหาวาตภัยลางแผนดิน ที่มีบุคลิกภาพแบบชวนฝน และ สะโอดสะอง สวยแบบผูดี 

 

ตัวอักษรภาษาไทยตัวใหญเปนตัวอักษรประดิษฐที่มีลักษณะคลาย
ภาษาอังกฤษ 
ตัวอักษรภาษาไทยตัวเล็กเปนแบบชวนฝน และ สะโอดสะอง คลาย
ตัวอักษร Siara Bold ที่ตกแตงใหม 
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1.1.5. ภาพยนตรเรื่อง เกิรลเฟรนด 14 ใสกําลังเหมาะ แนวดรามา ตัวอักษรมีบุคลิกภาพ
จําเพาะแบบลําลองและทันสมัย สมัยใหม 

 

ตัวอักษร  Fongnum  ที่ตัวอักษรตัวเนื้อความสีขาวที่ดูธรรมดาใชกันทั่วไป 
อานงายคุนเคย อีกทั้งโครงสีที่สดใส กอใหเกิดความลําลองและทันสมัย มี
การเพิ่มลูกเลนใหกับชื่อเรื่องดวยสีแดง ที่ตัว ก , ฟ และดอกไมสีขาวที่
เรียบๆ แทนที่ตัวการันต 

1.1.6. ภาพยนตรเรื่อง แฟนฉัน แนวดรามา ตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะแบบลําลอง 
ทันสมัย สมัยใหม และดูเปนธรรมชาติ 

 

ตัวอักษรประดิษฐคลายตัวอักษร Kittithada ที่ตัดทอนเปนตัวกลมมน สี
สดใส อยูบนพื้นกรอบสี่เหลี่ยมสีสมแดง ใหความรูสึกยอนยุค 

1.1.7. ภาพยนตรเรื่อง องคุลิมาล แนวดรามา ตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะแบบโออา 
หรูหราและชวนฝนเล็กนอย  

 

ตัวอักษรประดิษฐที่ใหความรูสึกถึงภาษาของอินเดีย ตัวอักษรที่เปนเสน
โคงมีความตอเนื่องกันเปนลวดลายที่แสดงถึงความหรูหรา 

1.1.8. ภาพยนตรเรื่อง กุมภาพันธ แนวดราตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะแบบทันสมัย 
สมัยใหมและไดรับความนิยม 

 
คลายตัวอักษร Display ที่ตัวอักษรมีลักษณะตัดทอน โคงมน ให
ความรูสึกทันสมัยและไดรับความนิยม 

1.1.9. ภาพยนตรเรื่อง เรื่องรักนอยนิดมหาศาล แนวดรามา ตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะ
แบบลําลองและ เก 

 

ตัวอักษรประดิษฐภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนตัวเหลี่ยมที่มีขนาดเสน
บนตัวอักษร มีความหนาบางตางกัน และมีภาพกราฟกผสมผสานใน
ตัวอักษร 

1.1.10. ภาพยนตรเรื่อง โหมโรง แนวดรามา ที่มีบุคลิกภาพแบบลําลอง ดูเปนธรรมชาติและ
ไดรับความนิยม 

 

ตัวอักษร ไทยคอมมอน : ThaiCommon มีความเปนไทยและใช
ในงานตองการใหมีความรูสึกถึงลักษณะความเปนไทย 
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1.1.11. ภาพยนตรเรื่อง ทวิภพ แนวดรามา ตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะแบบชวนฝนและ
สะโอดสะอง สวยแบบผูดี 

 

ตัวอักษรประดิษฐหัวขมวด โดยอาจจะมีที่มาจากตัวอักษร ไทยคอมมอน : 
ThaiCommon ความหยักโคงดูชวนฝนและสะโอดสะอง 

1.1.12. ภาพยนตรเรื่อง ไอฟก แนวดรามา ตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะแบบลําลอง ทันสมัย 
สมัยใหมและเปนธรรมชาติ 

 

คลายตัวอักษร Kittithada ดูเรียบงาย เขาใจไดตรงไปตรงมา การเนนของ
ดําทําใหดูงายยิ่งขึ้น  

1.2  แนวภาพยนตรดรามาและอาชญากรรม  
 มีภาพยนตรในแนวนี้ 2 เรื่องไดแก คืนบาปพรหมพิราม และ ซีอุย  

1.2.1. ภาพยนตรเรื่อง คืนบาปพรหมพิราม แนวดรามาและอาชญากรรม  ตัวอักษรมี
บุคลิกภาพจําเพาะแบบลําลอง ไดรับความนิยม และดูเปนธรรมชาติเล็กนอย 

 
ตัวอักษรคลาย Buakaew มีลักษณะเหมือนตัวพิมพดีดโบราณ ขอบตัวอักษร
แตกเปนคลื่น ดูเปนธรรมชาติและใหความรูสึกมีปญหา ความคลุมเครือ 

1.2.2. ภาพยนตรเรื่อง ซีอุย แนวดรามาและอาชญากรรม ตัวอักษรมีบุคลิกภาพจําเพาะแบบ
ดูเปนธรรมชาติและไดรับความนิยม 

 

ตัวอักษรไทยที่เลียนแบบมาจากตัวโบราณ :ThaiAntique มีความเกา มี
รอยรอยกัดกรอน ความคลุมเครือในขอบตัวอักษรที่แตกดูไมชัดเจน และใช
ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีเขม 

1.3   แนวภาพยนตรดรามาและสงคราม 

1.3.1. ภาพยนตรเรื่อง ยุวชนทหารเปดเทอมไปรบ แนวดรามาและตัวอักษรมีบุคลิกภาพ
จําเพาะแบบทันสมัย สมัยใหม และ ไดรับความนิยม 

 
คลายตัวอักษรดิสเพลย Display โดยตัวอักษรแลวดูสมัยใหม และใชกัน
อยูโดยทั่วไป แตคราบสีแดงและสีแดงทําใหนึกถึงเลือดและการสูรบ 

1.4  แนวภาพยนตรดรามาและโรมานซ 

1.4.1. ภาพยนตรในแนวนี้ไดแก เดอะ เลตเตอร จดหมายรัก มีตัวอักษรสองบุคลิกอยูดวยกัน 
โดยมีบุคลิกภาพจําเพาะของตัวอักษรอยูสองแบบ ดังนี้ 
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The Letter ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบเปนแบบลําลองและชวนฝน 
เดอะ เลตเตอร จดหมายรัก ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบเปนแบบชวนฝน เกและ ไดรับ  
ความนิยม 

    

ภาษาอังกฤษตัวอักษรประดิษฐ ภาษาไทยคลายตัวอักษรพจมาน: 
Pojaman  ใหความนุมนวล ชวนฝน  
 

1.5  แนวภาพยนตรดรามา ตลกและแฟนตาซี  

1.5.1 ภาพยนตรในแนวนี้ไดแก หมานคร ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะเปนแบบลําลองและดูเปน
ธรรมชาติ 

 
จากตัวอักษรที่ดูเหมือนลายมือ หัวกลม ดูคุนเคยคลายอักษรที่ใชในยุคเกา 
ดูมีความเรียบงายและมีความเปนธรรมชาติในความเรียบงายนั้น 

2. แอ็คชั่น (Action) 

2.1  แอ็คชั่น 

2.1.1   ภาพยนตรในแนวแอ็คชั่น ไดแก บางระจัน ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบเปนแบบ
ธรรมชาติเล็กนอยและ สะโอดสะอง สวยแบบผูดี เล็กนอย    

 
ลักษณะตัวอักษรมีปลายตวัดเรียวแหลม คลายลายมือโบราณที่เขียนลง
บนใบลาน และตกแตงใหสะโอดสะอง และเขากันกับยุคปจจุบัน 

2.2 แอ็คชั่นและตลก 

มีภาพยนตรในแนวนี้ 4 เรื่องโดยเทียบกับบุคลิกภาพจําเพาะ ไดแก ชุมเสือแดนสิงห ตอน
กระตุกติ่งเจาพอ 1+1 เปนสูญ และบอดี้การดหนาเหลี่ยม ดังนี้ 

2.2.1   ภาพยนตรเรื่องชุมเสือแดนสิงห ตอนกระตุกติ่งเจาพอ มีตัวอักษรสองบุคลิกอยูดวยกัน  
ชุมเสือแดนสิงห ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบเปนแบบทันสมัย สมัยใหมตอนกระตุกติ่งเจาพอ ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะ
แบบทันสมัย สมัยใหมและไดรับความนิยม 

 
ตัวอักษรประดิษฐที่เปนตัวอักษรหนา ดูม่ังคงมีเชิง และตัวอักษร แซม
ซั่น: Samson เปนชื่อที่มีใหรูสึกถึงความมั่นคง แข็งแรง 
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2.2.2 ภาพยนตรเรื่อง1+1 เปนสูญ  มีตัวอักษรสองบุคลิกภาพจําเพาะอยูดวยกัน ดังนี้ 

   ตัวอักษรตัวเลขใหญเปนแบบทันสมัย สมัยใหม  
       ตัวอักษรภาษาไทยตัวเล็กเปนแบบลําลอง และเปนธรรมชาติเล็กนอย 

 

ตัวอักษรที่เปนตัวเลข และตัวอักษรภาษาไทยคลายตัวอักษร Buakaew 
ขนาดเล็กอยูดานลางตัวเลข เปนตัวหัวบอดกลม มีน้ําหนักเดียว มีกิ่ง 

2.2.3 ภาพยนตรเรื่อง บอดี้การดหนาเหลี่ยม มีตัวอักษรสองบุคลิกอยูดวยกัน ดังนี้ 

   หัวเรื่องตัวอักษรตัวเล็กเปนแบบทันสมัย สมัยใหมและเปนธรรมชาติ 
   หัวเรื่องตัวอักษรตัวใหญเปนแบบทันสมัย สมัยใหม 

 

ตัวอักษรที่มีความคลายตัวอักษรโกโบริ : Kobori Allcaps  และ คลาย
ตัวอักษรแอดเวิรต: Advert 

2.3 แอ็คชั่นและแฟนตาซี 

2.3.1  ภาพยนตรในแนวนี้ไดแก ฟาทลายโจร ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบเปนแบบลําลองและ
ชวนฝนเล็กนอย หลักการออกแบบจัดภาพแบบหนาตางภาพ (Picture-Window Layout) สีมีบุคลิกภาพจําเพาะเปน
แบบไดรับความนิยมและสํารวย (Classic Dandy) 

 

ตัวหนังสือประดิษฐแบบตัวเขียนลายมือหัวแฝงเรน ตัวผอม ตัวเหลี่ยม
ผสมกับดัดโคง 

2.4 แอ็คชั่นและดรามา 

2.4.1  ภาพยนตรเรื่อง โกลคลับเกมลมโตะ มีตัวอักษรสองบุคลิกภาพจําเพาะอยูดวยกัน ดังนี้ 

   ตัวอักษร Goldclub มีบุคลิกภาพจําเพาะเปนแบบทันสมัย สมัยใหมและ เก 
   ตัวอักษร เกมลมโตะ มีบุคลิกภาพจําเพาะเปนแบบทันสมัย สมัยใหม 

 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษอักษรประดิษฐไมมีเชิง หนา และตัวอักษร
ภาษาไทยอักษรประดิษฐ คลายตัวอักษร อิมพีเรียล1 : Imperial ที่เปน
ตัวเอียง 

2.4.2  ภาพยนตรเรื่อง บิวติ้ฟูลบ็อกเซอร มีตัวอักษรสองบุคลิกภาพจําเพาะอยูดวยกัน ดังนี้ 

  ตัวอักษร บิวตี้ฟูล ดานบนสีขาวเปนแบบชวนฝน โออา หรูหราและลําลองเล็กนอย 
   ตัวอักษร บอกเซอร ดานลางสีแดงแบบทันสมัย สมัยใหมและไดรับความนิยม 

                                                 
1 ผูออกแบบ พัลลภ ทองสุข. PSL-SmartLetter Co., Ltd. เลขอักษรRef. ID: C02-2010. แบบตัวพิมพไทย. ฟ-76. 
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เปนตัวอักษรสองชนิดที่อยูดวยกัน อาจจะสื่อสารถึงความเปนนักมวย
และความเปนหญิงที่อยูในตัวนักมวย ในการใชตัวอักษรที่มีความ
ตางกันมาก มักมีนัยยะแฝงไวกับตัวอักษร 

3. ตลก (Comedy) 

3.1 ตลกและกีฬา  

3.1.1     ภาพยนตรในแนวตลกและกีฬา ไดแก สตรีเหล็ก ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบเปนแบบ
ทันสมัย สมัยใหมเล็กนอย เกเล็กนอย และ โออา หรูหรา เล็กนอย 

 

ตัวอักษรประดิษฐที่หัวแฝงเรน มีเสนน้ําหนักเดียวไมมีกิ่ง และเปนตัว
เอียง มีความทันสมัยและโออาอยูในที่ ความเปนตัวอักษรน้ําหนัก
เดียวแสดงถึงความแข็งแรง ตัวอักษรที่เอียงอาจแสดงแสดงถึงความ
เปนสตรี เสนที่ประกอบอยูดานหลังใหความรูสึกรวดเร็ว  

3.2 ตลกและแอ็คชั่น  
3.2.1.1 ภาพยนตรในแนวตลกและแอ็คชั่น ไดแก ขุนกระบี่ผีระบาด ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะ

แบบชวนฝนและเก 

 

ตัวอักษรประดิษฐที่มีลักษณะเหลี่ยม หัวบอด คลายเฉือนดวยคมมีด 
ปลายเรียวแหลมคลายถูกตัดดวยคมดาบอยางรวดเร็ว ประกอบกับสี
ที่สด 

3.3 ตลก  เพลงและดรามา  

3.3.1   ภาพยนตรในแนวตลก เพลงและดรามา ไดแก มนตรักทรานซิสเตอร มีตัวอักษรสอง
บุคลิกภาพจําเพาะอยูดวยกัน  

  มนตรัก มีบุคลิกภาพจําเพาะเปนแบบลําลองและชวนฝน  
  ทรานซิสเตอร มีบุคลิกภาพจําเพาะเปนแบบทันสมัยและไดรับความนิยม  

 

คําวา มนตรักเปน ตัวอักษรประดิษฐ 
คําวา ทรานซิสเตอร เปนตัวอักษรตัวอักษรเอ็มไพรเอ็กซตรา : 
EmpireExtra เปนตัวอักษรสองชนิดที่มีความแตกตางกันราวกับ มนต
รักเปนคนชนบท กับทรานซิสเตอรเปน คนกรุง 
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4. ลึกลับ (Mystery) 

4.1 ภาพยนตรในแนวลึกลับ ไดแก 15 ค่ําเดือน 11 ที่มีบุคลิกภาพจําเพาะแบบลําลองและดูเปน
ธรรมชาติ 

 

ตัวอักษรประดิษฐคลายลายมือเขียน  คือมีเสนน้ําหนักที่ไมเทากัน 
เปนตัวหนา ปลายเสนตัวเลขเรียวแหลม ดูมีความเปนไทย 

สรุป 

จากผลสรุปงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดคนพบวา ตัวอักษรในโปสเตอรภาพยนตรไทยสามารถสื่อสารบุคลิกภาพ
จําเพาะและสอดคลองกับแนวภาพยนตรไทยจากการใชองคประกอบทางการออกแบบ โครงสีของโปสเตอรภาพยนตร 
และบุคลิกภาพจําเพาะของตัวอักษร  เนื่องจากการจัดองคประกอบภาพชวยสื่อสารถึงแนวภาพยนตร โครงสีสามารถ
แบงบุคลิกภาพจําเพาะดวยการเปรียบเทียบกับหลักการของ Shigenobu Kobayashi ตัวอักษรสามารถเปรียบเทียบ
กับหลักการที่ธีรวัฒน พจนวิบูลศิริไดศึกษาบุคลิกภาพจําเพาะ นําผลของการวิเคราะหรวบรวมเปนเปนแนวทางการ
ออกแบบโปสเตอรภาพยนตรไทยในแนวตางๆ และยังสามารถนํามาประยุกตใชกับบุคลิกภาพจําเพาะเปนแนวทาง
เริ่มตนสําหรับการออกแบบ 

คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ไดใหเงินสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้ และงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงลงไดความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ศุภกรณ ดิษฐพันธุ ผูที่กรุณาใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาตลอด
การทํางานวจิัยนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดสละเวลาอยางมากในตรวจสอบความถูกตองผลการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ เลิศคชาธาร  คุณปริญญา โรจนอารยานนท และ คุณสําเร็จ จารุอมรจิตร  
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O4-02 
 
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม : มุมมองใหมเกี่ยวกับการปฏิเสธ
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยในพุทธประวัติสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
Murals in Ubosoth Wat Chumpolnikayaram :  A new analysis on the rejection of miracle parts of 
the Buddha’s life in the reign of King Rama the Forth 
 
อิสรา อุปถัมภ1 

Isara Upathum1 
 
บทคัดยอ 

พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามเปนพระอุโบสถในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่เขียน
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติแตมิไดปรากฏภาพตอนมารวิชัย นักวิชาการบางทานอธิบายถึงสาเหตุของการไมปรากฏ
ภาพตอนมารวิชัยวาเปนเพราะพุทธศาสนาในแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้นตองการ
ปฏิเสธเรื่องราวที่เปนอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยของพระพุทธเจา ซึ่งขัดแยงกับขอสรุปที่ไดจากการศึกษานี้ 

แทจริงแลวการเรียบเรียงพุทธประวัติในแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้นนาจะ
เชื่อในส่ิงที่พิจารณาแลววาเปนขอความในพระไตรปฎกบาลีโดยตรง ทําใหมีเรื่องราวจํานวนมากที่เชื่อวาแตงขึ้น
ภายหลังเชนในชั้นอรรถกถาลงมานั้นไมไดรับการยอมรับ และไมปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิ
กายาราม 
คําสําคัญ : จิตรกรรมฝาผนังสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว/พุทธประวัติ 
 
Abstract 

The ubosoth of Wat Chumpolnikayaram renovated in the reign of King Rama the Forth houses 
murals depicting life of the Buddha. But the scene of subduing Mara does not exist. The former belief that 
King Rama the Forth rejected miracle parts of the Buddha’s life and the present day conclusion of this 
study are contradictory.  

In fact, the rewritten version of the Buddha’s life story appears to base on stories believed to be 
authentic. Only the messages in the Tri-Pitaka were applied. So many episodes believed to be newer 
have been found to be unacceptable. It also greatly affected the drawing of murals in this ubosoth. 
Keywords : Murals in the reign of King Rama the Forth / Life of the Buddha   
 
 
 
1 สํานักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย เชยีงราย 57100 ประเทศไทย 
  Art and Cultural Center, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai 57100, Thailand 
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คํานํา 

 เนื่องจากพระอุโบสถนั้นเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอันเปนองคแทนของพระพุทธเจา จิตรกรรมฝา
ผนังภายในพระอุโบสถจึงมักจะเกี่ยวของกับพระพุทธเจา เรื่องราวที่ไดรับความสําคัญสูงสุดคือเหตุการณตอนตรัสรู
ของพระองค แตเดิมนั้นนิยมภาพตอนมารวิชัย ภายหลังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวภาพตอนมาร
วิชัยกลับไมไดรับความนิยม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้นักวิชาการบางทานเชื่อวาเกิดจากธรรมยุติกนิกาย ซึ่งเรียบ
เรียงพุทธประวัติขึ้นใหมปฏิเสธเรื่องราวที่เกี่ยวของกับปาฏิหาริย โดยพิจารณาวาเหตุการณตอนมารวิชัยนั้นเปน
เรื่องราวของปาฏิหาริย  

 ความสงสัยไดเกิดแกขาพเจาและไดตั้งคําถามเสมอมาวา ถาเหตุการณตอนมารวิชัยนั้นเปนปาฏิหาริยแลว 
การแสดงปาฏิหาริยปราบชฎิลสามพี่นองหรือการเสวยวิมุติสุขตามสถานที่ตาง ๆ มิไดเปนปาฏิหาริยดวยหรือ ถา
เชนนั้นเหตุใด เรื่องราวเหลานี้จึงมิไดรับการปฏิเสธจากพุทธประวัติที่เรียบเรียงขึ้นใหมในสํานักของธรรมยุติ 

 เพื่อขจัดขอสงสัยดังกลาวนี้ ขาพเจาจึงทําการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวหลายแหง และพบวาจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายา
รามนั้นเปนตัวอยางที่ดีที่สุดที่จะใชในการอธิบายเรื่องนี้ 
 
อุปกรณและวิธีการ 

 การเขียนจิตรกรรมฝาผนังในอาคารทางศาสนาจะกําหนดเรื่องราวไวกอนแลวจึงเขียนลงไป สวนรูปแบบนั้น
แมจะเขียนเรื่องเดียวกันก็มักจะแตกตางกันไปตามสกุลชาง สมัย และปจจัยประกอบอื่น ๆ ซึ่งเมื่อทําการเปรียบเทียบ
ภาพที่เขียนเรื่องเดียวกันแลวจะเห็นความแตกตางไดคอนขางชัดเจน ในกรณีนี้ จะเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังใน
พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามกับจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม โดยฉากสําคัญที่นํามาใชใน
การศึกษาและเปรียบเทียบไดแก ฉากประสูติ ตรัสรู เสวยวิมุติสุข แสดงโอวาทปาฏิโมกข และอาฏานาฏิยสูตร สวน
เนื้อหาที่ใชเขียนภาพจะพิจารณาจาก ปฐมสมโพธิกถา มหาปทานสูตร และอาฏานาฏิยสูตร เปนหลัก 
 
ผลและวจิารณ 

 ผลที่ไดรับจากการศึกษาและเปรียบเทียบ จะกลาวถึงเปนฉาก ๆ ไป ดังนี้ 

ฉากประสูติ จิตรกรรมฝาผนังที่วัดชุมพลนิกายารามวาดตามเรื่องราวที่ระบุไวในคัมภีรไดละเอียดกวา
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศนเทพวราราม เชนที่วัดสุทัศนเทพวรารามพระนางสิริมหามายาทรงเครื่องทรงแบบกษัตริย 
(รูปที่ 1) ในขณะที่วัดชุมพลนิกายารามพระองคจะทรงพระภูษาคลุมถึงขอพระบาท (รูปที่ 2) ซึ่งตรงตามที่ระบุไวใน
ปฐมสมโพธิกถาและมหาปทานสูตร 

ฉากตรัสรูและเสวยวิมุติสุข ที่วัดสุทัศนเทพวรารามจะแสดงตอนมารวิชัยและสถานที่เสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห 
ตามที่ระบุไวในปฐมสมโพธิกถา แตที่วัดชุมพลนิกายาราม ไมแสดงตอนมารวิชัยและปรากฏสถานที่เสวยวิมุติสุขเพียง 
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4 แหง (รูปที่ 3) สอดคลองกับพระวินัยปฎกบาลี มหาวรรค มหาขันธกะ การเสวยวิมุติสุข 7 สัปดาหนั้นปรากฏใน
คัมภีรชั้นหลัง คือในอรรถกถาสมนฺต เพื่ออธิบายตํานานอภิธรรม1   

ฉากแสดงโอวาทปาฏิโมกข ปรากฏเฉพาะที่วัดชุมพลนิกายาราม สอดคลองกับมหาปทานสูตรที่อธิบาย
เหตุการณตอนนี้ไวอยางละเอียดมาก อีกทั้งการใหความสําคัญกับเหตุการณตอนแสดงโอวาทปาฏิโมกขนั้นยังปรากฏ
ชัดเจนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเนื่องจากพระองคทรงมีพระราชดําริใหมีการจัดพระราชพิธี
มาฆบูชาขึ้นเปนครั้งแรกอันเนื่องดวยเหตุที่พระพุทธเจาไดตรัสโอวาทปาฏิโมกขในที่ประชมุสงฆ2 

ฉากอาฏานาฏิยสูตร ปรากฏเฉพาะที่วัดชุมพลนิกายาราม และนาจะจัดเปนภาพที่สําคัญที่สุดภาพหนึ่งใน
พระอุโบสถแหงนี้ดวย บรรยายเรื่องราวตามอาฏานาฏิยสูตร ซึ่งเปนพระสูตรหนึ่งในสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย วาดวย
ทาวจตุโลกบาลเขาเฝาพระพุทธเจา ทาวเวสสุวรรณถวายมนตคุมครองที่ชื่อวาอาฏานาฏิยะ ขึ้นตนดวยคํานมัสการ
พระสัมมาสัมพุทธเจา 7 พระองค3  

ทาวจตุโลกบาลที่ปรากฏในตอนอาฏานาฏิยสูตรนั้นวาดแตกตางกัน (รูปที่ 4) กลาวคือ 

ทาวเวสสุวรรณ    วาดเปนยักษ  ทาววิรูปกข  วาดเปนเทวดา 
ทาววิรุฬหก   วาดเปนยักษ  ทาวธตรฐ  วาดเปนเทวดา 

ในคัมภีรสมัยหลังคืออาฏานาฏิยปริตร กลาววาทาววิรุฬหกเปนเจาแหงเทวดา4 หรือในอรรถกถาอาฏานาฏิย
สูตร ก็กลาวไวเชนเดียวกันวาทาววิรุฬหกเปนพวกเทวดา5 ทาววิรุฬหกเปนยักษนั้นมีกลาวไวในคัมภีรที่เกากวาคัมภีร
ขางตน คือในสุตตันตปฎก อาฏานาฏิยสูตร6   

ในอาฏานาฏิยสูตร ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา ทาวเวสสุวรรณนั้นเปนใหญของยักษทั้งหลาย7 ทาววิรูปกษเปน
ใหญของพวกนาค8 ทาววิรุฬหกอันพวกกุมภัณฑลอมรอบ9 ทาวธตรฏเปนเจาเปนใหญแหงคนธรรพ10 ซึ่งตรงกับ
จิตรกรรมที่วัดชุมพลนิกายารามทั้งหมด11 แสดงใหเห็นวาจิตรกรรมอาฏานาฏิยสูตรที่วัดชุมพลนิกายารามนี้  เขียนขึ้น
ตามสุตตันปฎก อาฏานาฏิยสูตรอยางแทจริง โดยคงวาดจตุโลกบาลตามที่ระบุไวในคัมภีร มิไดเปล่ียนแปลงไปตาม
ความคิดในสมัยหลัง เชนในอรรถกถาของอาฏานาฏิยสูตร หรืออาฏานาฏิยปริตร หรือแมแตพระปฐมสมโพธิกถาซึ่ง
                                                 
1 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒฺโน), ความเขาใจเรื่องพระอภิธรรม, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2542), 15 – 17. 
2 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพิธีสิบสองเดือน, พิมพคร้ังที่ 11 (พระนคร : บรรณาคาร, 2514), 117 – 118. 
3 พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ 3 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย,  2527), 124 – 125. 
4 ในอาฏานาฏิยปริตรกลาวไววา  “ทกฺขณิสฺมึ  ทิสาภาเค  สนตฺิ  เทวา  มหิทฺธิกา”  แปลวา  เทวดาทั้งหลายผูมีฤทธิ์มาก  มีอยูในทิศทักษิณ  ยอมแสดงใหเหน็วา  ทาว  
  วิรุฬหกผูเปนใหญแหงทิศทกัษิณนั้นยอมเปนเจาแหงเทวดาดวย  บทสวด  12  ตํานาน  อาฏานาฏิยปริตร  ใน  พระศาสนโศภน  ผูแปลและรวบรวม,  สวดมนตแปล   
  (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลยั, 2517), 125. 
5 ในอรรถกถากลาวขยายความ  “เปนเจาเปนใหญของพวกกุมภัณฑ”  ในอาฏานาฏิยสตูร  โดยกลาวเพิ่มเติมวา  “ไดทราบวา  เทวดาเหลานั้นเปนผูมีทองใหญ”   
  แสดงใหเหน็วาอรรถกถานัน้ตคีวามพวกกุมภัณฑวาเปนเทวดา  เทากับหมายความวา  ทาววิรุฬหกผูเปนเจาแหงกุมภัณฑก็ยอมตองเปนเจาแหงเทวดาดวยเชนกัน   
  พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ 3 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย,  2527), 148. 
6 เร่ืองเดียวกัน, 133. 
7 พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ 3 ภาคที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย,  2527), 133. 
8 เร่ืองเดียวกัน, 129. 
9 เร่ืองเดียวกัน, 128. 
10 เร่ืองเดียวกัน, 126. 
11 การที่ทาววิรูปกษมิไดวาดเปนงหูรือนาค  เพราะวาคงจะไมเหมาะสมเมื่อมาเขาอยูในกลุมของทาวจตโุลกบาล  ซึง่วาดเปนยักษหรือเทวดา  จึงตองวาดเปนนาค 
   จําแลง  คือเทวดาสวมมงกุฎยอดนาค 
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มิไดตั้งใจจะบรรยายลักษณะของทาวจตุโลกบาล เชนในตอนประสูติไดกลาวเพียงวา “ลําดับนั้นทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 
ก็รับพระพุทธเจาไปจากพระหัตถทาวมหาพรหม”1 หรือตอนถวายบาตรซึ่งกลาวเพียงวา “ณ กาลนั้นจึงทาวจตุ
โลกบาลทั้ง 4 ทราบในพระพุทธอัธยาศัย ก็นําบาตรอันลวนแลวดวยศิลา มีพรรณดังสีถั่วเขียวทั้ง 4 บาตรมาทั้ง  4 ทิศ 
ทิศละองค”2 จิตรกรรมที่แสดงออกตามพระปฐมสมโพธิกถานี้จึงวาดทาวจตุโลกบาลเปนเทวดาทั้งหมดและไมมีความ
แตกตางกันแตประการใดเลย ตามความคิดที่พัฒนาขึ้นในสมัยหลัง  

ฉากอื่น ๆ ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายาราม โดยเฉพาะเหตุการณ
หลังจากการตรัสรูนั้นจะแสดงเพียง ฉากปฐมเทศนา ฉากพระพุทธองคทรงทรมานชฎิลสามพี่นอง ฉากอุปดิศและโก
ลิตพรอมบริวารเฝาพระพุทธเจา แตไมปรากฏฉากสําคัญ ๆ เชนฉากตอนแสดงยมกปาฏิหาริย และฉากตอนเสด็จลง
จากดาวดึงส ดังปรากฏในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อพิจารณาจากพระวินัยปฎก มหาวรรค มหาขันธกะ 
หลังจากแสดงปฐมเทศนาซึ่งรวมถึงการแสดงอนัตตลักขณสูตรแลว พระพุทธองคก็จะทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร 
โปรดชฎิล 3 พี่นอง โปรดพระเจาพิมพิสาร และตอดวยเรื่องราวการออกบวชของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ3 
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาพุทธประวัติที่วัดชุมพลนิกายารามนั้นเลือกเรื่องราวที่ไมมากไปกวาที่ปรากฏในคัมภีรดังกลาวนี้   

การเลือกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธประวัติในสวนหลังการตรัสรูตามที่ปรากฏในพระวินัยปฎก  มหาวรรค มหา
ขันธกะ นั้นปรากฏตอมาอยางชัดเจนในปฐมสมโพธิแบบธรรมยุติของสมเด็จพระสังฆราชสา ซึ่งปรากฏจํานวน
เรื่องราวสําคัญตาง ๆ ในทํานองเดียวกัน และอาจกลาวไดวาเปนพุทธประวัติที่เชื่อถือกันในพระสงฆสายธรรมยุติ   

   
สรุป 

 จะเห็นวา การเขียนพุทธประวัติในสมัยนี้ เนนความถูกตองตามคัมภีรดั้งเดิม ซึ่งยอมสงผลตอรูปแบบ
ศิลปกรรมที่ตองมีความถูกตองตามที่ระบุไวในคัมภีรนั้น ๆ ดวย ฉากสําคัญ ๆ เชนฉากตอนประสูติ ตรัสรู  เสวยวิมุตติ
สุข แสดงปฐมเทศนา และแสดงโอวาทปาฏิโมกข มีแนวโนมที่จะแสดงออกตามที่ระบุไวในคัมภีรอยางใกลชิด   

 แมกระทั่งฉากพิเศษที่เพิ่มมาใหมอยางภาพอาฏานาฏิยสูตรก็ยังแสดงความสําคัญของการเลือกที่มา โดย
อางอิงจากคัมภีรดั้งเดิมที่เกาแกที่ สุด มีหลักฐานจากการวาดทาววิรุฬหกใหเปนยักษนั้น ไดระบุไวเฉพาะใน
สุตตันตปฎก อาฏานาฏิยสูตรเทานั้น คัมภีรหลังจากนั้นไมวาจะเปนอรรถกถาหรือปฐมสมโพธิกถา ทาววิรุฬหกลวน
เปนเทวดาแลวทั้งส้ิน   

 ดังนั้นการศึกษาพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติของพระพุทธเจาในธรรมยุติกนิกายตั้งแตกอตั้งขึ้นใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น อาจมิไดมีหลักสําคัญในการปฏิเสธเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยอยางที่
เคยเขาใจกันมา เพราะเหตุการณตอนประสูติ เสวยวิมุติสุข หรือตอนแสดงปาฏิหาริยปราบชฎิลสามพี่นองนั้นก็ลวน
แลวแตปรากฏเรื่องราวที่เปนปาฏิหาริยเชนกัน แตนาจะเปนการศึกษาจากคัมภีรที่เชื่อม่ันวามีความถูกตองและเกาแก
มากกวาเปนหลัก   
 
 
                                                 
1 ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพ ฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2530), 30. 
2 เร่ืองเดียวกัน, 109. 
3 พระวินัยและอรรถกถา แปล มหาวรรค มหาขันธกะ เลมที่ 1 ภาคที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย,  2527), 7 - 15. 
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จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเกา วัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
The Mural Painting of The Former Wat Bangprah’s Ubosoth, Nakhon Pathom Province  
 
สิโรตม ภินันทรัชตธร1 
Sirot Pinunratchathon1 

 
บทคัดยอ 

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเกาวัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนจิตรกรรมฝาผนัง
ไทยประเพณีแบบทองถิ่นที่เหลืออยูเพียงแหงเดียวในแถบลุมแมน้ํานครชัยศรี ที่ยังไมมีการบูรณะซอมแซมในยุคหลัง 
สันนิษฐานวาเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 ตามเงื่อนไขของงานชางแบบทองถิ่น เนื่องจากเขียนโดยใชเทคนิคที่นิยมในงาน
จิตรกรรมไทยประเพณีสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการวางตําแหนงเนื้อหาของภาพและงานชางที่ปรากฏ
ภายในวัด จิตรกรรมฝาผนังที่วัดบางพระนี้เปนแบบทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวซึ่งเกิดจากการเลือกรับรูปแบบมา
จากภาพเขียนฝมือชางหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 และนํามาปรับเปลี่ยนตามความชอบและความเขาใจของตนเองอัน
อยูภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในชวงเวลานั้น โดยถายทอดออกมาอยางสรางสรรค
ตรงไปตรงมาและมีชีวิตชีวา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาในเชิงชาง และอิสระในการแสดงออกที่หลุดออกมาจาก
กรอบของระเบียบกฎเกณฑที่เครงครัดตามคติปรัมปราเดิม ดวยการตั้งใจบอกถึงเรื่องราวมากกวาความประณีต
บรรจง นับเปนเสนหของงานจิตรกรรมแบบทองถิ่นที่มีคุณคาในตัวเองและงดงามไมแพงานชางหลวง 
คําสําคัญ : วัดบางพระ / จิตรกรรมฝาผนัง 
 
Abstract 

The Mural Painting inside the old Ubosot at Wat Bang Prah, Nakhon Chaisri, Nakhon Pathom 
Province is the only site, in the cradle of Nakhon Chaisri River, that has not been so far renovated. It has a 
unique style amongst others. The object of this research is to study the content of the Mural Painting that 
will focus on the believer, concepts and reason for having it done. Moreover, the style that may be called 
"Tong Tin" (Local Craftsmen) will be examined along with the style called "Chang Luang" (Royal 
Craftsmen). Furthermore, in order to investigate the age of the mural painting, the technique and 
allocation of the content will also be analyzed. As a result, the mural painting has shown many aspects 
indicating the "Tong Tin" (Local Craftsmen) style that has its own value. The believes and concepts that 
have changed according to the society in that period. 
Keywords : Wat Bang Prah / Mural Painting 

 
1 สถาบันไทยคดศีึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย  
  Thai Khadi Research Institute, Thammasat University, Bangkok 10200, Thailand 
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บทนํา  

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเกา วัดบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนงานจิตรกรรมไทย
ประเพณีแบบทองถิ่นที่ยังไมมีการบูรณะซอมแซมในยุคหลัง ภาพเขียนแหงนี้มีความนาสนใจเนื่องจากเปนงานแบบ
ทองถิ่นที่มีการแสดงออกอยางอิสระและสรางสรรค ดังเห็นไดจากการเขียนแถวภาพพระอดีตพระพุทธเจาไวดานลาง
แถวภาพเทพชุมนุม การเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐานที่ลดทอนรายละเอียดลงเปนตน จุดมุงหมายของการวิจัยในครั้ง
นี้คือเพื่อศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบอันแสดงถึงเอกลักษณความเปนงานจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีแบบทองถิ่น
ของจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถหลังเกาวัดบางพระ  ที่จะสะทอนถึงคติความเชื่อแนวความคิดและเหตุผลในการสราง 
สรรคของภาพเขียนแหงนี้ พรอมทั้งสันนิษฐานกําหนดอายุสมัยของการเขียน โดยมีกรอบความคิดที่ใชในการวิจัยคือ
จิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีแบบทองถิ่นมีรูปแบบและลักษณะที่คล่ีคลายมาจากงานฝมือชางหลวง มีการแสดงออก
ที่อิสระและสรางสรรค อันเกิดจากการเลือกรับและปรับเปล่ียนรูปแบบและแนวความคิดอันเปนไปตามสภาพสังคมใน
ชวงเวลานั้น ดวยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบกับงานจิตรกรรมฝาผนังแบบทองถิ่นจากที่ตางๆ ในประเด็นเกี่ยวของ 
พรอมทั้งศึกษาตีความเนื้อหาของภาพจากงานวรรณกรรมเนื่องในพุทธศาสนา รวมถึงการสันนิษฐานกําหนดอายุสมัย
ของภาพดวยการวิเคราะหรูปแบบการวางตําแหนงเนื้อหาและเทคนิคในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี 
 
ประวัติความเปนมาและงานชางของวดับางพระ  

วัดบางพระตั้งอยูในตําบลบางแกวฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ส่ิงสําคัญทางโบราณคดีของวัด
แหงนี้คือพระอุโบสถหลังเกาและจิตรกรรมฝาผนังที่อยูภายใน พระอุโบสถหลังนี้ปจจุบันทางวัดไดตั้งเปนพระวิหาร
โดยไดทําการรักษาไวใหคงสภาพเดิมแตก็ชํารุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา ปจจุบันยังมีประชาชนเขาไปสักการบูชา
อยางสม่ําเสมอ ประวัติความเปนมาของวัดบางพระไมปรากฏหลักฐานแนชัด มีเพียงเรื่องของเมืองนครชัยศรีที่ปรากฏ
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาวา ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิชวงที่มีการทําศึกสงครามกับพมา ทรง
ใหร้ือปอมและกําแพงมาไวที่กรุงศรีอยุธยาและมีการตั้งเมืองขึ้นใหม ไดแก ตั้งบานทาจีนเปนเมืองสาครบุรี แบงพื้นที่
ของเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองราชบุรีมาสรางเมืองใหมที่ริมแมน้ํานครชัยศรีตั้งชื่อเมืองใหมนี้วาเมืองนครชัยศรี2 ในป 
พ.ศ. 2525 ไดสํารวจงานศิลปกรรมวัดบางพระไดความวาไมทราบประวัติที่แนนอนของพระอุโบสถหลังนี้เนื่องจาก
ทางวัดไมมีเอกสาร  ทานพระครูฐาปณจิตสารทร (เปน) เจาอาวาสวัดขณะสํารวจเลาใหฟงวาไมทราบประวัติเกี่ยวกับ
ชางเขียนทราบแตวาไดเห็นมาตั้งแตเปนเด็กและยังไมถูกเขียนซอมเพิ่มเติม3  จากการสอบคนทั้งดานเอกสารและจาก
การสัมภาษณถึงประวัติความเปนมาของวัดบางพระพบวาไมสามารถทราบขอเท็จจริงได เนื่องจากพระอุโบสถหลังนี้
มีอายุความเปนมาที่ยาวนานเรื่องราวจึงถูกลืมเลือนตามกาลเวลา แตจากตําแหนงของวัดที่ตั้งอยูในศูนยกลางชุมชน
และตั้งอยูริมแมน้ํานครชัยศรีอันเปนเสนทางคมนาคมสําคัญในอดีต อาจกลาวไดวาวัดบางพระนาจะเปนวัดสําคัญที่
สรางโดยแรงศรัทธาของชาวบานในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง ภายในวัดบางพระปรากฏหลักฐานงานชางที่สําคัญ 
ดังตอไปนี้ 

 
2 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 1 พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคลัง 
  วิทยา, 2516), 554-555. 
3 สน สีมาตรัง, “รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนังในเขตอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม,” การสัมมนาประวัติศาสตรโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม 
  นครปฐม โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชุมนุมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (นครปฐม: มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร, 2525), 2. และดูใน น. ณ ปากน้ํา, “จิตรกรรมฝาผนังที่วัดบางพระ,” เมืองโบราณ 8, 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2525): 37-42. 
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พระอุโบสถหลังเกา พระอุโบสถหลังนี้วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ดานหนาหันไปทางทิศตะวันออก
สูแมน้ํานครชัยศรี มีแนวกําแพงลอมรอบทั้ง 4 ดาน มีซุมประตูทางเขาดานหนาและดานขาง สวนดานหลังไมมีทางเขา 
พระอุโบสถหลังนี้เคยมีใบเสมาโดยรอบ 8 ทิศ จํานวน 8 ใบ และดานหนาพระอุโบสถเคยมีหลังคาเฉลียง4 พระอุโบสถ
หลังนี้เปนอาคารทรงโรง อยูในผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผากออิฐสอปูนสูงสอบขึ้นขางบนโดยผนังสกัดทั้งสองดานสูงขึ้นไปชน
อกไก สวนฐานเปนฐานบัวลูกแกวอกไกโคงทองสําเภาเรือ ผนังสกัดดานหนาเจาะชองประตู 2 ชอง ดานหลังเจาะชอง
ประตู 1 ชอง ผนังดานขางทั้งสองเจาะชองหนาตางดานละ 3 ชอง เครื่องบนเปนไมมีหนาบันและเครื่องลํายองประดับ 
หลังคามุงกระเบื้องดินเผาไมเคลือบสี มีมุขลดดานทิศตะวันออกและตะวันตก 

หนาบันพระอุโบสถหลังเกา หนาบันของพระอุโบสถหลังนี้ทําดวยไม มีการตกแตงเปนแบบตอนเดียว
โครงสรางหนาบันประดับตกแตงดวยเครื่องลํายอง ชอฟา ใบระกา หางหงส หนาบันดานหนาตกแตงเปนลายดอกไม
และใบไมเทศ ลักษณะดอกไมเปนแบบประดิษฐเลียนแบบธรรมชาติ ภายในพื้นที่หนาบันตกแตงดวยลายสามเหลี่ยม
ขนาดเล็ก ดานในลายสามเหลี่ยมเปนลายเครือเถามีลายดอกไมใบเทศประดับ สวนดานนอกเปนลายกานและดอก
โดยแตละกลีบดอกมีใบไมเทศประดับ การประดับลวดลายลักษณะนี้เปนรูปแบบหนาบันที่นิยมทําในสมัยรัชกาลที่ 3 
ซึ่งมีปรากฏใหเห็นที่หนาบันพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ5 เปนตน  หนาบันดานหลังไมมีการประดับลาย
สามเหลี่ยมแบบดานหนา แตประดับเปนลายดอกไมประดิษฐวางตัวลายในแนวตั้ง ใชลายกานดอกเปนเสนเชื่อม
ระหวางดอก มีลักษณะคลายลายสามเหลี่ยมและลายเรขาคณิต ตกแตงดวยภาพสัตว เชน ลิง นก และผีเส้ือปะปน
กับลายดอกไม ลักษณะของหนาบันทั้งสองดานที่แตกตางกันนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบของพระอุโบสถที่มีทางดาน
หนา จึงคิดทําหนาบันดานหนาตามความนิยมในขณะนั้นคือการตกแตงดวยลายสามเหลี่ยม สวนดานหลังซึ่งไมมี
ทางเขาชางจึงเลือกทําตามความชอบของตนเอง ลักษณะดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของงานศิลปกรรมแบบ
ชางทองถิ่นที่ไมยึดถือระเบียบกฎเกณฑตายตัว หากแตมีอิสระในการแสดงออกตามความตองการของตนเองอยาง
ชัดเจน  

เจดียหนาพระอุโบสถหลังเกา ดานหนาพระอุโบสถหลังเกาปรากฏเจดียลักษณะเหมือนกัน 2 องค เปน
เจดียทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมไมสิบสอง จากรูปแบบของบัวทรงคลุมที่อยูในผังส่ีเหลี่ยมเพิ่มมุมไมสิบสอง แสดงใหเห็นวา
เปนรูปแบบของเจดียทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เนื่องจากในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น
นิยมทําบัวทรงคลุมเปนทรงกลม แตการทําบัวทรงคลุมเพิ่มมุมตามผังปรากฏในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนชวงรัชกาลที่ 
1-3 และตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็ไดเปล่ียนมานิยมเจดียทรงระฆังแทน จากการศึกษาเปรียบเทียบดานรูปแบบของ
เจดียดังกลาว พบวามีลักษณะคลายกับเจดียทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่นิยมสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เชน เจดียรายรอบ
พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ6 แตกตางกันเล็กนอยอันเนื่องมาจากฝมือชางทองถิ่นและชางหลวง  

จากการขุดตรวจสวนฐานของพระอุโบสถหลังเกา7 ปรากฏแนวโบราณสถานเกาที่ลมทับเครื่องถวยอันไดแก
โกศบรรจุอัฐิ อยูในชั้นดินใตฐานของพระอุโบสถ ซึ่งจากการตรวจสอบเครื่องถวยดังกลาวพบวาเทียบไดกับเครื่องถวย 

 
 

4 เรื่องเดียวกนั, 3-5. 
5สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระปรมานุชโินรส, ประชุมจารกึวัดพระเชตุพนฯ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศิวพร, 2517), 13.  
6 เรื่องเดียวกนั. 
7 โดยสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี เดือนกันยายน ป พ.ศ. 2547. 
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จากเตาสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กําหนดอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22  ดังนั้นแนวโบราณสถานเกาที่ลมทับ
เครื่องถวยนี้นาจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา8  ประกอบกับหลักฐานที่ปรากฏในปจจุบันอันไดแกลักษณะ
ทางสถาปตยกรรมของพระอุโบสถหลังเกาที่เปนรูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย หนาบันของพระอุโบสถที่ตกแตงดวย
ลายสามเหลี่ยมอันเปนรูปแบบหนาบันที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบเจดียส่ีเหลี่ยมเพิ่มมุมหนา
พระอุโบสถหลังเกาที่ทําบัวทรงคลุมในผังเพิ่มมุมซึ่งเปนรูปแบบที่ปรากฏในชวงรัชกาลที่ 1-3 จึงอาจกลาวไดวาพระ
อุโบสถหลังเกาวัดบางพระแหงนี้ นาจะสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายและไดมีการบูรณะซอมแซมขึ้นครั้งใหญใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนชวงรัชกาลที่ 3 หรือหลังจากนั้นลงมาเล็กนอย ตามเงื่อนไขดานเวลาของงานชางทองถิ่นที่รับ
อิทธิพลจากงานชางหลวง ซึ่งงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถก็นาจะเขียนขึ้นในครั้งบูรณะดังกลาว 
 
สันนิษฐานกําหนดอายุจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังเกา วัดบางพระ 

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังเกาเขียนภาพเต็มทั้ง 4 ดาน ปจจุบันอยูในสภาพที่คอนขางลบเลือน
เหลือภาพอยูประมาณ 60% ของภาพทั้งหมด โดยเฉพาะภาพแถวบนสุดที่เขียนภาพเทพชุมนุมและดานลางของชอง
หนาตาง สภาพของภาพที่ลบเลือนนี้เกิดจากน้ําฝนที่ร่ัวลงมาเนื่องจากหลังคาชํารุดและความชื้นจากชั้นดินเปนสวน
ใหญ นอกจากนี้ยังมีรองรอยความเสียหายบางสวนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่เขาไปใชงานพระอุโบสถ  

จากรูปแบบการวางตําแหนงเนื้อหา ภาพเขียนแหงนี้ บนผนังสกัดดานหนาตั้งแตขอบประตูขึ้นไปเขียน
ภาพพระพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ผนังสกัดดานหลังตั้งแตขอบประตูขึ้นไปเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน 
ผนังสกัดดานแปทั้งสองตั้งแตขอบบนหนาตางขึ้นไปแบงออกเปน 3 แถวในแนวนอน สองแถวบนเขียนภาพเทพชุมนุม 
แถวลางเขียนภาพพระอดีตพุทธเจา สวนภาพดานลางของผนังแตละหองเขียนเรื่องทศชาติชาดก จากรูปแบบการวาง
ตําแหนงเนื้อหาของภาพลักษณะนี้ พบวาเปนที่นิยมกันมากในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 
และสืบเนื่องมาจนถึงชวงตนรัชกาลที่ 4 ดังปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังหลายแหง เชน พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม 
กรุงเทพฯ พระอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี เปนตน ซึ่งในสมัยหลังรัชกาลที่ 4 ลงมา การวางตําแหนงเนื้อหาของ
ภาพไดเปล่ียนไปเปนแบบที่ไมแนนอนตายตัวและแตกตางกันออกไป พรอมทั้งไดนําเอาความคิดฝนระคนกับความ
เปนจริงแทรกเขาไปหรือสอดแทรกปริศนาธรรม 

รูปแบบการวางตําแหนงเนื้อหาของภาพเขียนที่วัดบางพระเทียบไดกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดตามหัวเมืองใน
สมัยรัชกาลที่ 3 เชน พระอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี9 พระอุโบสถวัดหนอพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี10 พระ
อุโบสถวัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี11 พระอุโบสถวัดนายโรง กรุงเทพฯ เปนตน โดยเฉพาะที่วัดคงคารามที่เขียนขึ้น
ในชวงตนรัชกาลที่ 4 พบวามีรูปแบบการวางตําแหนงเนื้อหาที่ใกลเคียงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนภาพพระอดีต
พุทธเจาและเขาสัตบริภัณฑ 2 ชั้น หากแตภาพเขียนที่วัดคงคารามไดมีการพัฒนาไปอีกชวงหนึ่งคือเริ่มเขียนภาพเลา 

 
 

8 สัมภาษณ คณุวสนัต เทพสุริยานนท และคณุศุภมาศ ดวงสกลุ, นกัโบราณคดี สาํนักงานโบราณคดีแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, 25 กันยายน พ.ศ. 2547. 
9 ดูใน ฉวีงาม มาเจรญิ, วัดคงคาราม (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2521), 31-32.   
10มโน กลีบทอง. การศกึษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอโุบสถเกาวดัหนอพุทธางกูร ตําบลพิหารแดง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี.กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531. 
11จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดสุพรรณบุร,ี อรุณศกัดิ์ กิ่งมณี และสาํเนา จาดทองคํา ผูเรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศิลปากรที ่2 สุพรรณบุรี สํานัก  
   โบราณคด,ี 2548), 46-72. 
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เรื่องตอเนื่องกันเต็มผนังดานแปในสวนบน โดยลดพื้นที่ของแถวในแนวนอนลงเหลือเพียงแถวภาพพระอดีตพุทธเจา
ซึ่งรูปแบบนี้เริ่มปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 312 แตภาพเขียนที่วัดบางพระยังมีรูปแบบการแบงพื้นที่ของผนังดานแปเปน
แถวในแนวนอนอยูอยางชัดเจนซึ่งเปนรูปแบบที่เกากวา อยางไรก็ตามภาพเขียนที่วัดบางพระก็นาจะเปนงานที่อยูใน
ชวงเวลาเดียวกันกับจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคตางๆ ที่ใชเขียนภาพมีอายุอยูรวมสมัยกัน 
หากแตชางเขียนอาจนํารูปแบบเกามาใชก็เปนได รูปแบบการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจาที่ปรากฏอยูรวมกับการเขียน
ภาพแถวเทพชุมนุมของภาพเขียนที่วัดบางพระ นับวาเปนระบบใหมของการจัดวางภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกิดจาก
การผสมผสานรูปแบบของการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจากับภาพเทพชุมนุมเขาดวยกัน ซึ่งทั้งที่ในอดีตไมนิยมเขียน
ไวรวมกัน การจัดวางลักษณะเดียวกันนี้มีปรากฏที่จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดนายโรง กรุงเทพฯ โดยวางตําแหนง
ภาพพระอดีตพุทธเจาไวเหนือแถวภาพเทพชุมนุม ซึ่งขึ้นในตนสมัยรัชกาลที่ 413 

จากเทคนิคงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณ ี ภาพเขียนฝาผนังพระอุโบสถหลังเกาวัดบางพระ 
สวนลางของหนาตางในแตละหองสันนิษฐานวาเขียนเรื่องทศชาติชาดก ภาพดังกลาวลบเลือนมากแตยังพอเหลือ
หลักฐานใหสามารถศึกษาถึงเทคนิคในการเขียนจิตรกรรมได จากการศึกษาพบวาภาพเขียนแหงนี้เขียนดวยสีฝุนลง
บนพื้นหลังที่ระบายสีออน สีที่ใชไดแก สีขาว สีดํา สีดินแดง สีน้ําตาลแดง สีเขียวใบแค สีคราม และสีน้ําเงิน ลักษณะ
โครงสรางสีสวนใหญมีปริมาณของสีเขียวมืดและสีน้ําเงินเปนโครงสีหลัก ทําใหวรรณะสีโดยรวมเปนวรรณะเย็น โดย
ใชสีสดที่ภาพบุคคลและรายละเอียดตางๆ สวนฉากหลังใชสีเขมทึบ มีการใชสีเขียวและสีแดงซึ่งเปนคูสีกันในตําแหนง
ใกลกันเสมอ ซึ่งเทคนิคการใชสีลักษณะนี้เปนที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 314  

ลักษณะการตัดเสนและการเขียนตัวภาพของจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้ เขียนภาพบุคคลที่เปนกษัตริย เจานาย 
เทวดาหรือนางฟา เขียนเปนตัวพระและตัวนางแสดงในทาทางแบบนาฏลักษณ สวนภาพบุคคลชาวบานธรรมดาเขียน
โดยเนนการแสดงออกดานกายภาพของรางกายคนที่เหมือนจริง ภาพเขียนดังกลาวเขียนไดงดงามดูมีชีวิตชีวา มีอิสระ
ทั้งทาทางและลีลาของตัวภาพ ภาพทั้งหมดตัดเสนดวยเสนขนาดใหญมีฝมือและน้ําหนักที่คงที่ดีไมแข็งกระดาง แสดง
ถึงความมั่นใจ มีความชาํนาญและกลาแสดงออกซึ่งเปนลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีแบบทองถิ่นอยาง
ชัดเจน การเขียนภาพบุคคลกับสถาปตยกรรมแสดงถึงความสมจริงโดยคํานึงถึงสัดสวนที่เปนจริงระหวางตัวบุคคลกับ
สถาปตยกรรมทําใหภาพที่ออกมาดูสมสวนตามความเปนจริง  ประกอบกับการเขียนภาพที่มีความตื้นและลึกเพื่อตอง 
การใหเห็นในระยะใกล-ไกล เทคนิคดังกลาวนี้เกิดจากแนวความคิดของชางเขียนที่คํานึงถึงความเปนจริงมากขึ้น ซึ่ง
เปนลักษณะที่ปรากฏชัดเจนมากในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 และนิยมสืบเนื่องตอมา การเขียนภาพตนไม
ใบไมในภาพเขียนแหงนี้พบวาเขียนดวยวิธีการตัดเสนใบปะปนอยูกับการใชพูกันเปลือกไมจุมสีแตะแตงปรากฏใหเห็น
อยูหลายแหง วิธีการใชพูกันเปลือกไมเริ่มปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 315 จึงอาจกลาวไดวาจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้นาจะ
เปนที่งานเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ลงมา สําหรับการปรากฏเทคนิคการตัดเสนใบนั้นนาจะเปนการนําเทคนิคแบบ
เกาขึ้นมาใชรวมกับเทคนิคแบบใหม     ในสวนของการเขียนภาพทิวทัศนปรากฏการเขียนภาพทองฟาดวยเทคนิคการ
ระบายพื้นหลังสีเขมมืดและไลความเขมของสีลงดวยวิธีเกลี่ยสีเพื่อลวงตาใหมีมิติในอันที่จะแสดงความใกล-ไกล     มี 
  
12 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2548), 232. 
13 เรื่องเดียวกัน, 194. 
14 สน สีมาตรัง, จิตรกรรมสกุลชางรัตนโกสนิทร (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรการพิมพ, 2522), 7-8. และดูใน สนัติ เล็กสขุุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3:  
   ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม, 92. 
15 สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลที่ 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม, 52. 
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การเขียนภาพกอนเมฆขนาดเล็กและใหญเพื่อเพิ่มมิติของทองฟาใหดูสมจริง โดยการระบายสีเทาอมฟาเลียนแบบ
กอนเมฆตามธรรมชาติทับบนพื้นหลังที่เปนทองฟา การเขียนภาพลักษณะนี้เปนการเลียนแบบธรรมชาติโดยคํานึงถึง
ความสมจริงมากขึ้นโดยนําเอาเทคนิคแนวใหมของชาวตะวันตกมาใช ซึ่งพบไดเสมอในงานสมัยรัชกาลที่ 3 ลงมา 

จากการศึกษาเทคนิคการเขียนภาพฝาผนังที่วัดบางพระ พบวาเปนเทคนิคที่นิยมทําในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาเรื่องรูปแบบการวางตําแหนงเนื้อหาของภาพ จึงอาจกลาวไดวาจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบางพระ
ซึ่งเปนงานฝมือชางทองถิ่น ที่ไดรับอิทธิพลดานรูปแบบบางประการมาจากงานฝมือสกุลชางหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 
ที่มีการฟนฟูวัดวาอารามและสรางงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของงาน
จิตรกรรมฝาผนังมีการลอกเลียนรูปแบบกันไดอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนการสงถายจากงานชางหลวงไปสู
งานชางระดับทองถิ่นก็ยอมมีโอกาสเปนไปไดอยูตลอดเวลา ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังแหงนี้นาจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 4 ตามเงื่อนไขของลักษณะงานชางทองถิ่น  

เอกลักษณงานจิตรกรรมฝาผนังทองถิ่น วัดบางพระ: การเลือกรับปรับเปลี่ยนรูปแบบจากงาน
จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 และการแสดงออกที่อิสระ 

การเขียนภาพเทพชุมนุมผินพระพักตรไปทางภาพพระพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ภาพ
เทพชุมนุมปรากฏอยูในสองแถวบนของผนังดานแปทั้งสองดาน เหลาเทพชุมนุมที่ปรากฏเริ่มตนดวยภาพเทพบุตร 
ยักษและครุฑ เปนชุดตอเนื่องกันไปตามลําดับจนสุดผนัง ผิวกายของเหลาเทพชุมนุมประกอบไปดวยสีเขียว สีน้ําตาล 
และสีขาว สลับกันไปตามประเภทของเทพ โดยทั้งหมดแตงองคทรงเครื่องอยางกษัตริย สวมชฎามงกุฏ นุงผาลายดอก
มีชายผาสองชายยื่นออกไปดานหลัง อยูในทานั่งหันขาง ประนมกร ผินพระพักตรไปทางผนังสกัดดานหนา ที่เขียน
ภาพพระพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมาร ภาพเทพแตละองคถูกคั่นดวยลายพุมขาวบิณฑ แตละแถวมีภาพเทพ
จํานวน 17 องค และรวมทั้งหมดมีจํานวน 68 องค  

รูปแบบการเขียนภาพเทพชุมนุมที่ผินพระพักตรไปทางผนังสกัดดานหนาที่วัดบางพระ มีความแตกตางไป
จากภาพเทพชุมนุมที่ปรากฏอยูทั่วไปที่นิยมเขียนภาพเทพชุมนุมผินพระพักตรไปทางผนังสกัดดานหลังซึ่งประดิษฐาน
พระประธานอันเปนเทคนิคการนําประติมากรรมมาอธิบายเนื้อเรื่องรวมกับงานจิตรกรรม อันมีปรากฏใหเห็นในสมัย
อยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทรตอนตน หากแตการเขียนภาพเทพชุมนุมที่แตกตางออกไปของวัดบางพระไดแสดง
ใหเห็นวาชางเขียนมีแนวความคิดเปลี่ยนไปจากเดิม   โดยการเขียนภาพเลาเรื่องตอเนื่องระหวางผนังที่เชื่อมโยงความ 
หมายของเทพชุมนุมบนผนังดานแปกับพระพุทธประวัติตอนมารผจญ-ชนะมารบนผนังสกัดดานหนา ซึ่งสอดคลองกับ
เนื้อหาของพระพุทธประวัติตอนอภิสัมโพธิวรรต ในคัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา ที่กลาวถึงชัยชนะของพระพุทธเจาที่มี
เหนือเหลามารที่มาเขาขัดขวาง เมื่อพระพุทธเจาไดรับชัยชนะแลวเหลาทวยเทพทั่วทุกสารทิศตางก็พากันมาแสดง
ความยินดีกับพระองค16  การเขียนภาพในลักษณะนี้นับเปนรูปแบบใหมที่เกิดจากการเลือกรับภาพเทพชุมนุมจากของ 
เดิมมาปรับเปล่ียนตามความชอบความเขาใจของตนเองและแสดงออกอยางสรางสรรค ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการกลา
แสดงความแตกตางออกไปจากระเบียบวิธีที่เครงครัดอยางมีอิสระของชางเขียนทองถิ่น  

 การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจารวมกับภาพเทพชุมนุม การปรากฏภาพเทพชุมนุมและภาพพระอดีต
พุทธรวมกันบนผนังดานแปทั้งสองขางเปนรูปแบบที่พบไดนอยในงานจิตรกรรมฝาผนังทั่วไป เนื่องจากหากเขียนภาพ 

16 สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 153-154. 
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พระอดีตพุทธเจาจะไมนิยมเขียนภาพเทพชุมนุม เชน จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดคงคาราม และจิตรกรรมฝาผนัง
พระอุโบสถวัดไทรอารีรักษ จังหวัดราชบุรี จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน และ
หากเขียนภาพเทพชุมนุมก็จะนิยมเขียนเต็มพื้นที่ของผนังดานแปและไมนิยมเขียนภาพพระอดีตพุทธเจา เชน 
จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรค กรุงเทพฯ จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เปนตน การ
เขียนภาพพระอดีตพุทธเจารวมกับภาพเทพชุมนุมที่ปรากฏที่วัดบางพระจึงนับวาเปนการจัดวางในรูปแบบใหมที่
แตกตางออกไปจากรูปแบบดั้งเดิม การเขียนลักษณะนี้มีปรากฏใหเห็นอีกแหงหนึ่งที่พระอุโบสถวัดนายโรง เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ นอกจากนี้การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจาไวแถวลางของภาพเทพชุมนุมนับวาผิดไปจาก
รูปแบบทั่วไปที่นิยมเขียนแถวภาพพระอดีตพุทธเจาไวแถวบนสุดของผนังเสมอ เนื่องจากในคติการนับถือพระอดีต
พุทธเจาจะใหความสําคัญและใหความเคารพพระอดีตพุทธเจาเทียบเทากับพระพุทธเจาองคปจจุบัน การปรากฏภาพ
พระอดีตพุทธเจาอยูแถวลางของผนังที่วัดบางพระ อาจอธิบายไดวาเกิดจากการหยอนยานในการนับถือคติเรื่องพระ
อดีตพุทธเจาของชางทองถิ่นที่เกิดจากกาลเวลาและสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปและอาจเปนการจงใจของชางเขียน
ที่ตองการเนนใหเห็นภาพพระอดีตพุทธเจาชัดเจนจึงคิดเขียนภาพพระอดีตพุทธเจาไวดานลางของผนังก็เปนได 

การเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐานที่ลดทอนรายละเอียดลง จากการศึกษารายละเอียดภาพไตรภูมิโลก
สัณฐานดังที่กลาวมาขางตน พบวามีการลดทอนรายละเอียดของภาพออกไปจากที่ปรากฏโดยทั่วไปหลายประการ 
เชน การเขียนเขาสัตตบริภัณฑเพียง 2 ชั้น การไมเขียนภาพสระอโนดาตเปนสัณฐานทรงกลม การไมเขียนภาพทวีป
ทั้ง 4 การไมเขียนภาพฉากนรก เปนตน การเขียนในลักษณะนี้มีปรากฏใหเห็นหลายแหง เชน พระอุโบสถวัดคงคาราม 
จังหวัดราชบุรี พระอุโบสถวัดนายโรง กรุงเทพฯ พระอุโบสถวัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน  

การเขียนภาพลักษณะนี้ นาจะเกิดจากปจจัยแวดลอมทางสังคมที่มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดเรื่องโลกและจักรวาลตามแบบความคิดวิชาการแผนใหมของชาวตะวันตกที่เขามามีบทบาทมากใน
ประเทศไทยและสังคมไทยก็ไดยอมรับแนวความคิดดังกลาว ดังปรากฏหลักฐานเอกสารที่แสดงใหเห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงแนวความคิดเรื่องโลกและจักรวาลในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปนเอกสารเกี่ยวกับการเกิดคําถามหรือ
ขอสงสัยตอคําสอนทางศาสนา เชน ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรื่องปรากฏการณที่เหนือธรรมชาติของพระปฐมเจดีย17 แสดง
ใหเห็นวาในสมัยนี้มีการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง และไดรับการยอมรับอยางชัดเจน   เปนผล
ใหเกิดการปฏิเสธคําอธิบายเรื่องโลกและจักรวาลตามแนวความคิดทางพุทธศาสนาที่เคยมีปรากฏในคัมภีรโลก
ศาสตรตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาคําอธิบายเรื่องโลกและจักรวาลตามหลักวิชาการแผนใหมของชาวตะวันตก ไมมีการ
กลาวถึงอํานาจเหนือธรรมชาติของพระพุทธเจา แตมีที่มาตามหลักเหตุผลและสามารถพิสูจนไดทางกายภาพ ดวย
เหตุนี้จึงทําใหคนในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากความเชื่อแบบเกา และหันมานิยมแนวความคิด
ในแบบตะวันตกมากขึ้น ซึ่งทําใหสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงแนวความคิดเรื่องโลกและจักรวาลจากปรัมปราคติ 
การเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐานดังกลาวที่วัดบางพระ จึงอาจอธิบายไดวาเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่มีผลตอแนวความคิดเรื่องโลกและจักรวาลที่ทําใหความศรัทธาในคติปรัมปราลดลง ซึ่งภาพเขียนแหงนี้ถือ
หลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเรื่องโลกและจักรวาลในระดับทองถิ่นไดชัดเจน 

สรุป 
 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังเกาวัดบางพระ เขียนภาพโดยใชเทคนิคที่นิยมในงานจิตรกรรมไทย 
 
17 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 4, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: องคการคาของคุรุสภา, 2521), 479-481. 
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ประเพณีสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการวางตําแหนงเนื้อหาของภาพ รวมถึงงานศิลปกรรมตางๆ ที่
ปรากฏภายในวัด ลักษณะของงานจิตรกรรมฝาผนังมีการลอกเลียนรูปแบบกันไดอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปน
การถายทอดจากงานชางหลวงไปสูงานชางระดับทองถิ่น ก็ยอมมีโอกาสเปนไปไดอยูตลอดเวลา จึงอาจกลาวไดวา
ภาพเขียนแหงนี้นาจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ตามเงื่อนไขของลักษณะงานชางทองถิ่น ภาพเขียนที่วัดบางพระแหง
นี้เปนงานชางแบบทองถิ่นที่มีเอกลักษณ ซึ่งเกิดจากการเลือกรับรูปแบบมาจากภาพเขียนฝมือชางหลวงสกุลชาง
รัชกาลที่ 3 จากเมืองหลวง และนํามาปรับเปล่ียนตามความชอบความเขาใจของตนเองที่อยูภายใตกระแสความ
เปล่ียนแปลงของสภาพสังคม โดยถายทอดออกมาอยางสรางสรรคตรงไปตรงมาและมีชีวิตชีวา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ภูมิปญญาในเชิงชางและอิสระในการแสดงออก ที่หลุดออกมาจากกรอบของระเบียบกฎเกณฑที่เครงครัดตามคติ
ปรัมปราเดิม โดยตั้งใจบอกถึงเรื่องราวมากกวาความประณีตบรรจง ซึ่งนับเปนเสนหของงานจิตรกรรมแบบทองถิ่นที่มี
คุณคาในตัวเองและงดงามไมแพงานฝมือชางหลวง 
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ดนตรีพิธีกรรม ของชาวผูไทในตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
Ritual Music of Phutai in Tumbon  Nonyang, Amphoe  Nongsoong, Changwat  Mukdahan 

 
สัญชัย ดวงบุง1 
Sanchai Duangbung1 
 
บทคัดยอ 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะดนตรีประกอบพิธีกรรมเหยา หนาที่ทางสังคม  ของชาว
ผูไท ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา  การเหยาเปนพิธีกรรมของชาวผูไท ใน
ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  ชาวผูไทเชื่อวาผีมีความสัมพันธกับคนตั้งแตเกิดจนตาย  สามารถ
ใหคุณใหโทษได  จึงตองทําพิธีเหยาเพื่อติดตอกับผี  พิธีเหยา  จําแนกเปน  4 ประเภท คือ รักษาผูปวย คุมผีออก เล้ียง
ผี และเอาฮูปเอาฮอย และพิธีกรรมเหยากลอมเกลาสังคมของชาวผูไทดวย 

ดนตรีที่ใชในพิธีกรรมเหยา เปนการบรรเลงประกอบการลํา การรองซึ่งมี  “หมอแคน” เปนผูบรรเลงแคน และ  
“หมอป”  เปนผูบรรเลงปผูไท พิธีกรรมเหยาเริ่มจาก การเกริ่นนําเขาสูการลํา การรอง สลับกับการพูด หมอแคนจะ
บรรเลงนําขึ้นมาแลว ตามดวยปผูไท  เปนทํานองดน (Improvisation)  มีแคนเปนทํานองหลัก และปผูไทบรรเลงสอด
ประสานทํานอง 

 ระบบเสียงแคนเปนแบบ 7 เสียงไมเทากัน  และเลือกใชเฉพาะ 5 เสียง แตระบบเสียงของปผูไทเปนระบบ 6 
เสียงไมเทากัน  และเลือกใชเฉพาะ 5 เสียงเชนเดียวกัน  ปและแคนบรรเลงทํานองคูกัน  ในโครงสรางของบทเพลง 3 
ทอน คือ ทอนนํา  ทอนทํานองเพลง  และทอนจบ  โดยใชกลุมเสียง 5 เสียง  พิสัยของบทเพลงคือ 2428 เซ็นต 
 
Abstract 

This research aisled to study the “yao” ritual music of Phutai in Tumbon Nonyang  Amphpoe  
Nongsoong   Changwat  Mukdahan.  Puthai people believed that the ancestors’ spirit was connected to 
living people for all of  their life and was able to provided bad or order to made connection with the spirit. 
Yao ritual divided in to four kinds, psychotherapy, returning of ghost, offering for ghost and mind security. 

              Music accompanying yao ritual were khaen-pipe organ and pi-free reed bamboo tube that were 
played by maw-kaen and maw-pi. The ritual began with introduction, then melodic speech and singing and 
sometimes speaking. Musical style was improvisation based on the theme of khaen accompanied by pi. 
              
 
 

1 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชยั จ. มหาสารคาม 44150 
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  The Kheaen’s tuning system was seven unequidistant pitch and 5 pitches were selected for the 
tune. The pi’s tuning system was 6 unquidistant pitch and also 5 pitches were selected too. Khaen and pi 
usually performer together in form of 3 movements, introduction, main melody and coda.  Range of song 
was 2428 cents. 

พิธีกรรมและความเชื่อของชาวผูไท 

 ชาวผูไท  เปนชาวไทยอีกกลุมหนึ่งที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมชัดเจน    แตชาวผูไทก็ยังยึดถือวัฒนธรรม  
ความเชื่อตามแบบบรรพบุรุษสืบเนื่องตอมา  ดังนี้ความเชื่อในส่ิงที่มองไมเห็น หรือที่เรียกวาเปนการนับถือภูตผี ชาวผู
ไทกอนการอพยพ ชาวผูไทจะเรียก ส่ิงที่นับถือวา “หิ้งผี” โดยเชื่อวาถาไปไหน ก็จะตองมีหิ้งผี อยูดวย เพื่อชวยให
ปกปอง ขจัดปดเปา ส่ิงไมดี ออกไปไมไดรับความเดือนรอน ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพตางๆ กอนที่
พระพุทธศาสนาจะเขามามีบทบาท ใหการนับถือของชาวผูไท ถึงอยางไรก็ตาม ในการนับถือพระพุทธศาสนา ก็ยัง
ตองมีการนับถือผี ควบคูกันไป ไมวาจะเปนประเพณีทางพุทธศาสนา ก็ยังมีประเพณีที่เกี่ยวกับการนับถือผีนี้อยูดวย 
ดังจะเห็นไดจากพิธีกรรมเหยาประเภทตางๆ  

ชาวผูไทมีความผูกพันกับธรรมชาติ  เนื่องจากการดํารงชีวิตอยูดวยการพึ่งพาอาศัยกัน  ตองอาศัยส่ิงมีชีวิต
อื่นๆ  ซึ่งมาจากธรรมชาติมีสภาพพื้นที่ที่อยูอาศัยกับธรรมชาติ  ปา  เขา  แมน้ํา  เปนเหตุใหครอบครัวชาวผูไทมีที่ทํา
มาหากินจากแหลงธรรมชาติ  มี  ภูเขาลอมรอบ  ปาไม  ลําธารมากมาย  ทําใหชาวผูไทตองใหความเคารพนับถือ
ธรรมชาติ  โดยไมมีการทําลาย  เพราะถาเกิดสาเหตุใดก็ตามที่ทําใหไมสบาย  เปนไข  ก็เชื่อวาเปนเพราะผีปา-เขา  ผี
หวย  ผีหนอง ที่อยูตามปาเขากระทํา  หรือที่เรียกกันวา  “ทําผิดผี”  ทําใหเกิดอาการเจ็บปวย  จึงทําใหเกิดพิธีกรรม
เหยาเกิดขึ้น 

ประเภทของพิธีกรรมเหยา 

 การเหยาเปนพิธีกรรมที่มีลักษณะแตกตางกันไปตามประเภทของการเหยา  ในการวิจัยครั้งนี้จากการ
สัมภาษณจากผูใหขอมูลที่เปนหมอเหยาเองและที่เปนนักดนตรีไมวาจะเปนหมอแคน  และหมอปผูไท สามารถแยก
ประเภทการเหยาได  4  ประเภทดังนี้คือ  

1.  เหยาเพื่อชีวิต  
2.  เหยาเพื่อคุมผีออก   
3.  เหยาเลี้ยงผี 
4.  เหยาเอาฮูปเอาฮอย 

1.  พิธีกรรมเหยาเพื่อชวีิต 

การเหยาเพื่อชีวิต  คือการเหยาเพื่อใหชีวิตอยูเย็นเปนสุข ไดแกการเหยาเพื่อรักษาคนเจ็บไข  เหยาตออายุ  
เหยาแกบน  เหยาเรียกขวัญ  สวนใหญการเหยาเพื่อชีวิต  เปนการเหยาเพื่อรักษาคนเจ็บปวย  การรักษาคนเจ็บปวย 
เปนพิธีกรรมเหยาที่จัดจัดกระทําขึ้นเมื่อมีคนเจ็บปวยเพื่อเปนการรักษาคนเจ็บปวยใหหายจากโรคภัยตาง ๆ การ
ประกอบพิธีกรรมเหยาจะดําเนินการไดตามขั้นตอนและมีการเสี่ยงทายหาสาเหตุของการเจ็บปวยและวิธีการแกไข จน
เปนที่แนใจ หมอเหยาบอกใหคนเจ็บปวยและญาติพี่นองไปปฏิบัติตามแลวก็ปลดคายเหยาเปนอันวา เสร็จพิธีกรรมนี้ 
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2.  พิธีกรรมเหยาคุมผีออก 

 เหยาคุมผีออกจะทําเมื่อรักษาผูปวยแลวยังไมหาย  เมื่อพิธีเหยาแลวผีบอกวาผูปวยรายนี้จะหายไดก็ตอเมื่อ
ตองรับเปนหมอเหยา  จากนั้นหมอเหยาก็จะทําพิธีคุมผีออกใหผีเขาส่ิงในรางของคนปวย  เมื่อทําพิธีเหยารักษาผูปวย
เสร็จแลวเมื่อหายแลวผูปวยผูนั้นจะเปนหมอเหยาตอไป  หรือ  ผูปวยที่ทําการรักษาพรอมกับญาติรับปากวาจะเปน
หมอเหยา  ก็จะทําใหหายปวยได  แลวถาไมรับปากหมอเหยาก็จะทําพิธีสงผี  คือไลผีออกจากรางผูปวย  จากนั้นจะ
มาทําพิธีเหยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหไดผูสืบทอดตอไป 
 
3.   พิธีกรรมเหยาเลี้ยงผ ี

 เปนพิธีกรรมที่หมอเหยาแตละคนจัดทําพิธีขึ้นในบานของตนเองเพื่อเปนการเซนไหวบวงสรวงผีหรือ
บรรพบุรุษของตนเองในรอบป  เปนการเลี้ยงขอบคุณผี  มีมูลเหตุสืบเนื่องจากหมอเหยาเชื่อวาประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผี
ทําใหชิวิตอยูเย็นเปนสุขทั้งตนเอง  เพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณของผีหรือบรรพบุรุษ พิธีกรรมเหยาเลี้ยงผี  นิยมเดือน 

3 หรือเดือน 4 จะมีพิธี 2 วันกับ 1 คืน ในวันแรกเปนวันรวม  มีการเตรียมการอุปกรณตาง ๆ มีการตั้งตูบปะรําพิธี จัด
เครื่องคาย  ประกอบพิธีกรรมเปน ชวงกลางคืนและชวงกลางวันของวันถัดไป    
 
4.  พิธีกรรมเหยาเอาฮูปเอาฮอย 

การเหยาเอาฮูปเอาฮอย หรือเรียกวาเปนการเหยาเอารูปเอารอย  เพื่อใหบานเมืองอยูดีมีสุข  ในการทํา
พิธีกรรมเหยาเอาฮูปเอาฮอยจะตองเตรียมฮูป  ในงานบุญพะเวสฯ เทานั้นจะทําติดตอกัน 3 ป แลว จะเวน 1 ป 
ขั้นตอนการเหยากอนวันงาน คณะหมอเหยาก็จะจัดพบปะกันมีคนในหมูบานรวมอยูดวยที่เปนผูเฒาผูแก จัดหา
อุปกรณตางๆ ไมวาจะเปนเครื่องคาย ตางๆ ลักษณะจะคลายกับการเหยาเลี้ยงผี ทําในงานบุญพะเวส และจะเนนการ
ปดเปาใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข  รองลํา  ตามเสียงแคน  เสียงปผูไท  เสียงกลอง อยางสนุกสนาน   

ดนตรีประกอบพิธีกรรมเหยา 

พิธีกรรมเหยา นอกจากจะมีดนตรีประกอบในพิธีกรรมแลว ยังมีการรอง การลํา การพูด แทรกเขากับทํานอง
ดนตรี  เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบพิธีกรรมเหยา มีเครื่องดนตรี 2 ชนิดดวยกัน คือ 1. ปผูไท, 2. แคนแปด 

ระบบเสียงปผูไท (Tuning System 

ปผูไทการวิเคราะหระบบเสียง  โดยใชทฤษฎีการวัดเสียงในระบบเซ็นตของอเล็กซานเดอร  เจ  เอลลิส 
(Alexander J. Ellis) ออกเปน 12 สวนเทา ๆ กัน มีคาเทากับ 100 เซ็นต  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  แสดงคาเซ็นตในระบบแบงเทาของอเล็กซานเดอร  เจ  เอลลิส (Alexander J. Ellis) 
 

0           100         200        300         400         500        600        700        800         900        1000       1100    1200 
 

 C           C#           D            D#           E             F             F#          G            G#           A            A#           B           C        

เซ็นต 
 
 
โนต 
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วิธีการวัดเสียงปผูไท 

ในการวัดเสียงปผูไทแตละเลา  วัดโดยเปาเทียบเสียงกับเครื่องวัดเสียง Virtual Strobe Tuner และเครื่อง 
Chromatic Tuner ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ  แผนผังการวางตําแหนงนิ้วในการวัดระดับเสียงปผูไท 
 
ตาราง  แสดงคาระดับเสียงของปผูไท 

ลําดับของเสียง ลักษณะการเปา คาระดับเสียงปผูไท ขั้นคูเสียง 
เสียงที่ 1 ปดหมดทุกรู G +10 
เสียงที่ 2 เปด 1 รู A + 30 

 

เสียงที่ 3 เปด 2 รู B – 23 
เสียงที่ 4 เปด 3 รู C#– 49  

 

เสียงที่ 5 เปด 4 รู D +27 
เสียงที่ 6 เปด 5 รู E +25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 

 1                               2                  3                           4                     5                            6            

0           100         200        300         400         500        600         700         800        900       1000       1100     1200 
 

 F#          G            G#             A            A#           B            C            C#           D           D#           E             F           F#      
GgG       

เซ็นต 
 
 
 
โนต 
 
 
 

เสียงที่ 
 
ขั้นคูเสียง(เซ็นต) 
 

 220                 147               176                 166                 188 

220 

147 
176 

166 
188 

เสียงที่ 1 เสียงที่ 2 เสียงที่ 3 เสียงที่ 4 เสียงที่ 5 เสียงที่ 6
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 ระบบเสียงแคน (Tuning System) 

ระบบเสียงของแคนเปนระบบประสมเสียงแบบ 5 เสียง กับครึ่งเสียงแบบตะวันตก ทําใหแคนสามารถ
บรรเลงไดทั้ง ลายแคนดั้งเดิม และเพลงสมัยนิยมหรือเพลงสมัยใหม ลูกแคนแตละลูกมีชื่อเรียกเฉพาะ ตังตาราง
ตอไปนี้ 

ตาราง  แสดงตําแหนงการเรียกชื่อของลูกแคน 

 

 จากตารางแสดงโนตของแคนที่ไดจากการวัดเสียงโดยใชเครื่อง  Chromatic Tuner จะเห็นไดวา โนตที่วัดได
เสียงที่ต่ําสุดของแคน จะตรงกับเสียง A  (ลา) ใน Octave ที่ 3 แสดงวาเสียง A (ลา) ต่ํากวาเสียง โดที่อยูตรงกลาง 
Minden C และเสียงสูงขึ้นตามลําดับ จนถึงเสียงสูงสุดคือเสียง A (ลา) ใน Octave ที่ 5  

 

 

 

 

คูที่ แพซาย แพขวา 
8 เสพซาย เสพขวา 
7 กอยซาย กอยขวา 
6 สะแนน แกนอย 
5 แมกอยซาย ลูกเวียง 
4 แมกอยขวา ฮับทุง 
3 แมแก สะแนน 
2 แมเวียง แมเซ 
1 โปซาย โปขวา 

คูที่ แพซาย แพขวา 
8 G5 A5 
7 F5 E5 
6 G D5 
5 F4 B4 
4 E4 A4 
3 D4 G4 
2 B3 C4 
1 C5 A3 
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ตาราง แสดงคาการวัดเสียงของแคนในระบบเซ็นต 

ลําดับเสียง   
(จากเสียงต่ําไปหาเสียงสูง) 

คาระดับเสียงของแคน             ขั้นคูเสียง 

A3 + 19  
B3 + 24  
C4 - 10  
D4 + 13  
E4 + 16  
F4 - 11  
G4 + 5  
A4 + 21  
B4 + 10  
C5 + 43  
D5  + 8   
E5 + 21  
F5 + 16  
G5 + 1  
A5 + 28  

 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

205 
  65 
217 

203 
  62 

126 
100 
189 

132 

155 

212 

  85 
185 

227 

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

เซ็นต 
 
 

โนต 
 
 
เสียงแคน 
 
 
ขั้นคูเสียง 

0      100     200   300     400    500     600    700    800   900   1000   1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700 1800  1900   2000  2100  2200  2300  2400 
 

     A       A#        B       C        C#     D        D#      E        F       F#        G       G#       A      A#      B        C       C#    D        D#     E         F        F#       G      G#    A  
a    A         

205     65      217         203      62       126          100         189       132      155        212       85       185         227 
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ตาราง  แสดงการเปรียบเทียบการวัดเสียงของปผูไท และแคนในระบบเซ็นต 
 

ลําดับเสียง   
(จากเสียงต่ําไปหาเสียงสูง) 

คาระดับเสียงของแคน คาระดับเสียงของปผูไท 

A3 + 19  
B3 + 24  
C4 - 10  
D4 + 13  
E4 + 16  
F4 - 11  
G4 + 5  +10 
A4 + 21  + 30 
B4 + 10  – 23 
C5 + 43  –49  
D5 + 8  +27 
E5 + 21  +25 
F5 + 16  
G5 + 1  
A5 + 28  

 
 การเปรียบเทียมระหวางระดับเสียงของแคน และปผูไท จะพบวา ระดับเสียงที่วัดไดไมตรงกัน ชวงกวาง  
(Range)  ของปจะมี นอยกวาชวงกวางของเสียงแคน  เสียง  ที่ไดผิดพลาด ไมตรงกันเพราะเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเปา 

 
วิเคราะหทาํนองแคน 

จากโนตจะเห็นไดวาบทเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมเหยา จะมีลักษณะการบรรเลงซ้ําๆ วนไปวนมา นอกจาก
จะมีทํานองที่เปนหลักแลว ก็ยังมีทํานองที่เพิ่มเติมขึ้นมา หรือที่เรียกวาเปนการดน (Improvisation)  เสียงแคนเปน
ทํานองหลัก  

1.    โครงสรางบทเพลง (Form)   

การวิเคราะหทํานองเพลงประกอบพิธีกรรมเหยาพบวา  แบงเปน 3 สวน ไดแก 
       -   ทอนนํา เปนทอนแรกเสียงแคนเกริ่นนํา  

-   ทอนทํานองเพลง  เปนทอนที่ปผูไท และแคนบรรเลงดนทํานอง  (Improvisation) ไปตามการลําใน
ลักษณะ ยอนทํานองเดิมและมีความเปนอิสระในทํานองเพลง   

                      -  ทอนจบ  เปนทอนที่บรรเลงรวมกัน แลวคอยๆ จบเพลง 
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      โครงสรางของบทเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา  มีลักษณะดังนี้ 
 

     +        +  
                 
                                ทอนเกริ่นนํา          ทอนทํานอง        ทอนจบ 
 
2.  ทํานอง (Melody) 

2.1  ทํานองหลัก (Theme)  

ทํานองแคน ลายผูไทลายใหญ ประกอบพิธีกรรมเหยา จากวิเคราะหพบวา  ทํานองแคนเปนแบบ มีความ
เปนอิสระในทํานองเพลง โดยทํานองแคนเปลี่ยนไปตามการลํา การรองในรูปแบบของการดนทํานอง (Improvisation) 

3.  พ้ืนผิว (Texture)   

เปนการศึกษาทํานองและความสัมพันธระหวางทวงทํานอง  จากการวิเคราะหเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา
พบวา  เปนบทเพลงประเภททํานองเดียว (Monophony)  โดยใชแคนบรรเลงทํานองในลักษณะการดนทํานอง 
(Improvisation) ประกอบการรองหมอลํา   

4.  ระบบเสียง (Tuning System) 

ระบบเสียงแคนที่ไดจากการวัดเสียง  ที่ไดจริงๆ คือ 

 
     C -10       D +13     E +16      F -11       G +5       A +21      B +10      C +43 
 
ระบบเสียงในแคนเมื่อใชเครื่องวัดเสียง Chromatic Tuner เทียบไดกับระบบเสียงในดนตรีสากลหรือดนตรี

ตะวันตก จะไดเสียงขั้นที่หนึ่ง  (Tonic) ตรงกับเสียง โด (C) 

5.  กลุมเสียง (Mode)  

กลุมเสียงที่ไดจากการวัด ไดระดับเสียงจริงๆ ดังนี้ 

 
      A  +19           C -10           D +13           E +16          G +5             A +21 

 จากการวิเคราะหทํานองเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา  ทั้งหมด  ทํานองพบวา  กลุมเสียง (Mode) ที่ใช
บรรเลงเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา คือ ระบบ 5 เสียง (Pentatonic Scale)  

6.  ทวงทํานอง (Melody)  

    เปนการศึกษาการจัดลําดับเสียง สูง-ต่ํา  ดัง-เบา  ส้ัน-ยาวในบทเพลง  โดยศึกษาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

A CODA Introduction 
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 6.1 ชวงกวางของเสียง (Range) เปนการศึกษาความกวางของระดับเสียงต่ําสุดถึงเสียงสูงสุดที่ใชในบท
เพลงของเครื่องดนตรีเฉพาะที่เปนแคน โดยเสียงต่ําสุดของแคนในเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมเหยา หรือลายลําผูไท
ลายใหญ คือ เสียงที่ 5 เปนเสียงลาต่ําซึ่งต่ํากวาเสียง โดที่อยูตรงกลาง Middle C  ในเสนนอยที่ 2 และเสียงสูงสุดใน
บทเพลง คือ เสียงที่ 5 เปนเสียงลาสูง ในเสนนอยที่ 1  
 

 
                                               A                          A 

 
6.2  กระสวนจังหวะ (Rhythm Pattern)   

ใชอธิบายสัญลักษณที่บอกความสั้นยาวของตัวโนตและตัวหยุด  กระสวนจังหวะของบทเพลงประกอบ
พิธีกรรมเหยาที่พบมีทั้งหมด 10 รูปแบบรูปแบบกระสวนจังหวะของแคน จะเห็นไดวา เปนรูปแบบที่ ไมซับซอน
เนื่องจากวา ทํานองของแคน จะเปนทํานองหลักใหกับปผูไท และเปนทํานองที่เลนซ้ํา ๆ วนไปมา หรือลักษณะการ
บรรเลงที่เรียกวาการดน (Improvisation)  

7. รูปลักษณทวงทํานอง (Melodic contour) 

จากการวิเคราะหทํานองแคนบทเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา  พบวาเพลงนี้ทุกหองเปนเพลงที่มีทํานอง
ตอเนื่องเชื่อมโยง  (Conjunct)  บรรเลงทํานองตอเนื่องกันไปจนจบเพลงดังตัวอยาง หองที่ 1 ถึงหองที่ 24 และเปน
แบบขั้นๆ ลงๆ (Undulating)  
 
วิเคราะหทาํนองปผูไท 

จากโนตการบรรเลงของปผูไท จะสังเกตไดวามีการหยุดจังหวะ และเทคนิคการบรรเลงที่เยอะมากกวาแคน 
โนตบางตัวไมตกจังหวะที่ 1 บางตัว ลากเสียงยาว และมีการหายใจ การใชลมบังคับการเปา ซึ่งลักษณะการเปาจะไม
เหมือนกับแคนคือ แคนสามารถเปาและดูด ก็เปนเสียงได สําหรับปผูไท มีการบังคับลมเปาอยางเดียว จึงทําใหบาง
จังหวะมีการหยุด  

1.  โครงสรางบทเพลง (Form)   

จากการวิเคราะหการจัดองคกรของบทเพลง ทํานองปผูไท เพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมเหยาพบวา  แบงเปน 
3 สวน ไดแก 

       -   ทอนนํา เปนทอนแรกเสียงแคนเกริ่นนํา  
  -   ทอนทํานองเพลง  เปนทอนที่ปผูไท บรรเลงดนทาํนอง  (Improvisation) ไปตาม 

 การลําในลักษณะ ยอนทํานองเดิมและมีความเปนอิสระในทํานองเพลง   
                      -  ทอนจบ  เปนทอนที่บรรเลงรวมกัน แลวคอยๆ จบเพลง 
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       โครงสรางของบทเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา  มีลักษณะดังนี้ 

                                          +                   +          
                      
                            ทอนเกริ่นนํา           ทอนทํานอง           ทอนจบ 
 
2.  ทํานอง (Melody) 

2.1  ทํานองหลัก (Theme)  

 ทํานองปผูไท ลายลําผูไทลายใหญ ประกอบพิธีกรรมเหยา  จากวิเคราะหพบวาทํานองแคนเปนแบบ มี
ความเปนอิสระในทํานองเพลง โดยทํานองแคนเปลี่ยนไปตามการลํา ในรูปแบบของการดนทํานอง (Improvisation) 
ทํานองหลักของแคนที่ใชบรรเลงประกอบพิธีกรรมเหยามีทั้งหมด 3 ทอนทํานอง พบวาการบรรเลงทํานองของแคน
สวนใหญขึ้นตนทํานอง 

2.2   ทํานองเชื่อมระหวางทอนเพลง 

                 จากการวิเคราะหทอนเชื่อมระหวางทอนเพลงของทํานองแคน  พบวามีทํานองเชื่อมระหวางทอนเพลง
จํานวน 2 ทํานอง คือ จากการวิเคราะหทํานองเชื่อมระหวางทอนเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา  พบทอนเชื่อมระหวาง
ทอนเพลง  จํานวน 2 ทอน ในแตละทอนมีความยาวจํานวน 5 หอง จํานวนความยาวของการดําเนินทํานองของทอน
เชื่อมจะไมซ้ํากัน 

3.  พ้ืนผิว (Texture)   
เปนการศึกษาทํานองและความสัมพันธระหวางทวงทํานอง  จากการวิเคราะหเพลง 

ประกอบพิธีกรรมเหยาพบวา  เปนบทเพลงประเภททํานองเดียว (Monophony)  โดยใชแคนบรรเลงทํานองใน
ลักษณะการดนทํานอง (Improvisation) ประกอบการลํา   

4.  กลุมเสียง (Mode)  

จากการวัดเสียงที่ได จริงๆ จะไดดังนี้ คือ 

 
       A +30          C +51           D +27           E +25           G +10          A +30 

 ทํานองเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา  ทั้งหมด  ทํานองพบวา  กลุมเสียง (Mode) ที่ใชบรรเลงเพลงประกอบ
พิธีกรรมเหยา คือ ระบบ 5 เสียง (Pentatonic Scale)  

5.  ทวงทํานอง  (Melody) 

 5.1 ชวงกวางของเสียง (Range) เปนการศึกษาความกวางของระดับเสียงต่ําสุดถึงเสียงสูงสุดที่ใชในบท
เพลง โดยเสียงต่ําสุดในเพลงที่ใชประกอบพิธีกรรมเหยา คือ เสียงที่ 6 เปนเสียงซอล ของปผูไท และเสียงสูงสุดในบท
เพลง คือ เสียงที่ 3 เปนเสียงมี 
 

A CODA Introduction 
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5.2 กระสวนจังหวะ (Rhythm Pattern)  ใชอธิบายสัญลักษณที่บอกความสั้นยาวของตัวโนตและตัวหยุด  
กระสวนจังหวะของบทเพลงประกอบพิธีกรรมเหยามีทั้งหมด 29 รูปแบบ 
การบรรเลงในทํานองสอดประสาน และการบรรเลงลักษณะการดน (Improvisation) ทําใหเกิดกระสวนจังหวะที่มาก 
กระสวนจังหวะก็จะมีขอแตกตางกันออกไปมาก 

6.  รูปลักษณทวงทํานอง (Melodic Contour) 
          จากการวิเคราะหทํานองแคนบทเพลงประกอบพิธีกรรมเหยา  พบวาเพลงนี้ทุกหองเปนเพลงที่มีทํานอง
ตอเนื่องเชื่อมโยง  (Conjunct)  คือ มีการบรรเลงทํานองตอเนื่องกันไปจนจบจะเห็นไดวาลักษณะ การบรรเลงปผูไทจะ
เนนที่ทํานองตอเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยตลอด ดังตัวอยาง หองที่ 1 ถึงหองที่ 24  จะพบตลอดทั้งเพลง และทํานองขึ้น ๆ 
ลง ๆ (Undulating)  อยูไมมาก  จะเปนลักษณะที่โนตคงที่ มากกวา หรือเปนลักษณะ ทํานอง  

7. โนตประดับประดา (Ornamentation)  

 ทํานองของปผูไท เนนการบรรเลงใหความสําคัญกับโนตประดับประดา เพิ่มความไพเราะใหกับทํานองได
เปนอยางดี เปนลักษณะเฉพาะธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา หลายๆ แบบ เชน  
  
 
    

 
จากการวิเคราะหดนตรีที่ใชประกอบพิธีกรรมเหยา สรุปไดดังนี้วา ส่ือสรางเสียง (Medium) ที่ใชมีเครื่อง

ดนตรีอยูสองชนิดดวยกันคือ แคนแปด เละปผูไท โดยทํานองของแคนจะเปนทํานองหลัก ปผูไท จะคอยสอดประสาน
ทํานองของแคน ทวงทํานอง (Melody) ในระบบเสียงของแคนและปผูไทจะใหระบบ 5 เสียง ซึ่งในมาตราเสียงจะเปน 
7 เสียงทางเมเจอรก็ตาม แตโนตที่ใช หรือกลุมเสียง (Mode) มีเฉพาะ 5 เสียงเทานั้น คือ  โด เร มี ซอล ลา นอกจากนี้ 
การใชเสียงประสาน (Drone Harmony)  ของแคนทําใหดนตรีมีความไพเราะนาฟงมากขึ้น ชวงเสียง (Range) ที่ใช
สําหรับแคนนั้น จะมีชวงเสียงที่กวางถึง 2 ชวงเสียง (Octave)  คือ จากเสียง ลา ที่ต่ํากวา โดที่อยูตรงกลาง (Middle 
C) เปนเสียงต่ําสุด จนถึงเสียง ลา ที่หางออกไปอีก 2 ชวงเสียง (Octave) สําหรับปผูไท นั้น ชวงเสียงต่ําสุดคือเสียง 
ซอล ถึงเสียง มี สูง อยูในชวงเสียงของ โดที่อยูตรงกลาง (Middle C)  คือจะมีเสียง ตั้งแตงเสียง ซอล ลา ที โด เร และ
เสียงมีเทานั้น รูปลักษณทวงทํานอง (Melodic contour) โดยสวนใหญแลวจะพบมาที่สุดทั้งเพลงคือ แบบเชื่อมโยง
ตอเนื่องกัน (Conjunctive) และแบบขึ้นๆ ลงๆ (Undulating) มากที่สุดทั้งทํานองของแคน และปผูไท นอกจากนั้นปผู
ไทยังมีการประดับตกแตงทําอง (Ornamentation) เปนเทคนิคพิเศษของเครื่องเปาที่มีล้ิน และชวยทําใหเพลงมีความ
ไพเราะมากยิ่งขึ้น พื้นผิว (Texture) จะเปนลักษณะทํานองเดียว แตจะมีทํานองของแคนที่เปน Drone Harmony ใน
เรื่องของรูปแบบ (Form) จะเปนบทเพลงที่เริ่มตนดวย Introduction และเขาสู ทอน A หรือทอนทํานองเพลง และโค
ดา (Coda) ทอนจบ 
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 จากการศึกษาผูวิจัยไดสรุปไดวา  การกระทําพิธีกรรมเหยา  เกิดจากความเชื่อวาไดมีการกระทําผิดตอผี  ไม
วาจะเปนผีปา-เขา  หรือผีปูตา  ผีบาน  ผีเรือน  เพื่อจะใหขัดจัดปดเปาใหกับผูที่ไดรับเคราะห  และเปนส่ิงที่จะชวยยึด
เหนี่ยวจิตใจของชาวผูไท  จึงไดมีพิธีกรรมเหยาเกิดขึ้น โดยหมอเหยาจะเปนผูทําพิธีซึ่งหมอเหยาจะเปนผูติดตอส่ือสาร
กับผี  โดยการลําผูไท สลับกับการพูดคุย  ในการทําพิธีจะมีเครื่องคายประกอบในพิธีดวย  ที่จะขาดไมได  คือหมอ
แคน  และหมอปผูไท  บรรเลงประกอบการพิธีไปพรอมๆ กันจนจบ 
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O4-05 
 
บทเพลงสาํหรับแคลริเน็ทโดยนักประพนัธเพลงชาวไทย 
Clarinet Music by Thai Composers 

ยศ วณีสอน1 
Yos Vaneesorn1 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายในการนําเสนอแนวทางของการใชสวนประกอบตางๆของดนตรีไทยในผลงาน
ของนักประพันธเพลงชาวไทยที่มีความสําคัญตอวงการดนตรีคลาสสิคในปจจุบันทั้ง 3 ทาน โดยบทเพลงตัวอยางที่
เลือกใชในงานวิจัยนี้ไดถูกเจาะจงใหเปนบทเพลงที่มีการใชคลาริเนตเปนเครื่องดนตรีหลัก และในแตละบทเพลงจะมี
รูปแบบการรวมวงที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม การศึกษาบทเพลงสําหรับแคลริเน็ทโดยนักประพันธเพลงชาว
ไทยนั้นจะทําใหทราบถึงแนวโนมของการพัฒนาของดนตรีคลาสสิคในประเทศไทยในปจจุบัน 

วิธีการดําเนินการวิจัยมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการสัมภาษณนักประพันธเพลงแตละทาน
ผานทางโทรศัพทหรือทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (e-mail) ขั้นตอนที่ 2 ผูทําวิจัยทําการวิเคราะหบทเพลงตางๆ โดย
การศึกษาคนควารายละเอียดเกี่ยวกับดนตรีไทยควบคูไปกับดนตรีตะวันตก เพื่อที่จะหาความสัมพันธระหวางดนตรี
ทั้งสองประเภท และขั้นตอนที่ 3 เปนการฝกซอมและแสดงพรอมการอภิปราย  

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวาแนวทางการประพันธเพลงคลาสสิคในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 3 
รูปแบบ คือ รูปแบบที่ยึดโครงสรางของดนตรีไทยเปนหลัก รูปแบบของดนตรีเชิงพาณิชยที่ผูฟงสามารถเขาถึงบทเพลง
ไดโดยงาย และรูปแบบของเพลงรวมสมัยที่ผสมผสานดนตรีทั้งสองประเภทเพื่อใหไดมาซึ่งเสียงและเทคนิคที่แปลก
ใหม ซึ่งแนวทางทั้งสามนี้เปนผลมาจากความแตกตางทางดานความรูพื้นฐานของดนตรีไทย สถานภาพทางการศึกษา 
และอาชีพของนักประพันธเพลงแตละทาน  

โครงสรางของแตละบทเพลงที่ใชในงานวิจัยนี้เผยใหเห็นถึงสวนประกอบของดนตรีไทยที่นักประพันธแตละ
ทานไดสอดแทรกเขาไป ทั้งในลักษณะที่ใชดนตรีไทยเปนเสมือนโครงสรางที่ทําหนาที่เปนสวนสําคัญของบทเพลงใน
การกําหนดทิศทางและรูปแบบในการนําเสนอบทเพลง และในลักษณะที่เปนเพียงพื้นผิวภายนอกที่ผูฟงสามารถรับรู
ไดจากสําเนียงของดนตรีไทยที่ไดถูกปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบของดนตรีตะวันตกซึ่งไดถูกถายทอดผานเครื่อง
คลาริเนตและกลุมเครื่องดนตรีที่แตกตางกันออกไป  

ถึงแมวานักประพันธแตละทานที่ไดอนุเคราะหบทเพลงเพื่อเปนตัวอยางในงานวิจัยนี้มิไดมีความเกี่ยวของ
หรือศึกษาดนตรีไทยเปนหลัก แตดวยความรูความสามารถในการประพันธเพลงในแบบของดนตรีตะวันตกที่ลึกซึ้ง ทํา
ใหนักประพันธกลุมนี้สามารถสรางสรรคดนตรีในรูปแบบใหมที่มีความเปนเอกลักษณผานการใชวัตถุดิบของดนตรี
จากสองวัฒนธรรมไดอยางลงตัว 

1 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย 
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การศึกษาบทเพลงเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นพัฒนาการในการประพันธเพลงคลาสสิคโดยนักประพันธเพลง
ชาวไทยที่ใชเครื่องดนตรีตะวันตกเปนส่ือในการถายทอดผลงานของตนเอง โดยมีการนําเอารูปแบบของดนตรีไทยไป
อยูในสวนของโครงสราง คีตลักษณ กลุมของตัวโนต (pitch collection) และอื่นๆ ของบทเพลงที่สอดประสานแนวคิด
ที่ไดวางแผนไวแลว ซึ่งถือวาเปนการประยุกตใชดนตรีไทยในดนตรีตะวันตกที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และจากพัฒนาการครั้ง
นี้ทําใหดนตรีไทยสามารถเขาถึงผูฟงในระดับนานาชาติที่ใหความสนใจตอดนตรีไทยเปนอยางดี  
 
Abstract 

 This research has an objective to introduce approaches for the exploitation of Thai musical 
elements by three leading Thai composers. The selected pieces by these composers are specifically 
composed for clarinet as a main musical instrument. However, each piece is in different instrumental 
combination depending on the consideration of its composer. The study of this topic will demonstrate 
current directions of the Classical music in Thailand.   

The process of this research is divided into three steps: 1) interview the composers via phone 
calls and emails; 2) analyze the pieces by using both Thai music theory and Western music theory to find 
the relationship between them; 3) use all the information from step one and two to rehearse in order to 
achieve the composers’ intention.  

The result shows three possible musical directions of Classical music in Thailand: 1) the music 
mainly based on Thai musical ideas including, for example, musical form and harmony; 2) the music 
composed for commercial purposes which it is easily accessible; 3) the music incorporating elements of 
Thai and Classical music, resulting in a new sound and technique. These three musical directions are 
occurred due to the general knowledge of Thai music, educational status, and occupation of each 
composer. 

The musical structure of each piece demonstrates the application of Thai musical elements in 
different levels such as the use of Thai musical form as a principal structure of the piece and the use of 
Thai pitch collections and musical styles which are later transformed into the sound of Classical music. 
Although the composers do not directly involve with Thai classical music, they are able to creatively 
combine the remarkable musical elements from the two musical cultures to make a new musical sound. 
The reason I choose “Clarinet Music by Thai Composers” as my topic is to introduce Thai classical music 
to international audiences, who are interested in foreign music. 

 
Introduction 

A major development of Thai classical music began during the first half of the thirteenth century, 
when Thailand’s capital city was Sukhothai. Music of this period was greatly developed, and most of the 
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instruments are still in use today. In 1350, Ayutthaya replaced Sukhothai as the new capital city, where 
art, literature, music, and drama were set to a standard. A number of performance genres were 
developed including khōn (masked drama), lakhon (stage drama), and nang (large shadow puppet 
theatre). Instrumental ensembles, music compositions, aspects of performing practice, and functions of 
music were standardized as well. In this period, major music ensembles include pī phāt and Mahōrī. 

In 1767, Thonburi was established a new capital city, which was taken over by Bangkok in fifteen 
years later. After the capital city moved to Bangkok, there are important innovations in Thai music 
including an origination of thao, a tri-partite form, by Pra Pradit Phairau and a development of 
contemporary virtuoso performance technique by Luang Pradit Phairau.  

In Thailand, Western music was not to have influenced Thai music until the reign of King Rama IV 
(1851-1867), when a military band tradition was founded and taught by Western music teachers. In 1930, 
Thai classical music was first notated in Thai cipher as well as in Western staff format, both created by 
Luang Pradit Phairau. Presently, cipher and alphabetical notations are widely used at the beginning level 
of study along with oral methods. The notations will be no longer used once a student can memorize a 
piece.  

In Thai ensembles, common percussive instruments include ching, a pair of small hand cymbals, 
chāp, a pair of small cymbals, krap, a pair of wooden sticks, mōng, a single gong, and many kinds of 
klong, drums. The Thai tuning system is different from the Western tuning system in that a full octave is 
divided into seven equidistant pitches in Thai music.  

In Thai music, there are three levels of tempos (chan) including sām chan (slow), song chan 
(medium), and chan dieo (fast). An overall tempo will depend on an ensemble and type of composition. 
For example, pieces performed by pī phāt ensemble are always faster than those played by khruang sāi 
and mahōrī.  

The texture of Thai music is usually linear and non-harmonic. Each instrument in ensembles 
plays a principal melody in its own specific idiom. For example, in the pī phāt ensemble this principal 
melody is played by the khong wong yai, while instruments such as the ranāt ēk, ranāt thum, khong wong 
lek, so duang, and so ū elaborate the melody with their own way of decoration and ornamentation.  

 Each instrument’s idiom is usually different, to a greater or lesser degree, from other instruments 
in timbre and technical limitation. Before students are able to create their own idioms, they have to learn 
an appropriate idiom from teachers and from listening to the music played by various types of 
ensembles.  

Thai classical music can be divided into two main types of compositions including highly 
motivic with unarticulated phrasing pieces and more lyrical with clear cadences pieces. Vocal 
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sections in these pieces are usually accompanied by ching, drum, and three-string fiddle so sam 
sai.  

Generally, compositions are not notated, and many composers write pieces in a generic 
version, so musicians can perform them in their individual idiom. Many composers have their own 
ensemble and teach their musicians to play each instrument in a particular idiom so that the piece is 
completely composed in full orchestration. Some of the well-known composers of Thai music include 
King Prajatipok (Rama VII, 1893-1941) and Pra Pradit Phairau, the first to compose in the sam chan 
style, which is the origin of thao form. 

During the first half of the twentieth-century, Western popular music was introduced to 
Thai people by Phra Jan Duriyang (Peter Fiet), who laid foundations for Western music in Thailand. 
Western instruments such as organ and violin were used to accompany a singer. Songs were 
performed as preludes and interludes in modern theatrical presentations. The two main styles of 
popular song were the polished urban luk krung and the rural luk thung, containing more of folk 
music elements. Pop songs now derive from many sources, including classical and regional Thai 
music and popular music of the United States. 
 
Materials and Methods 

The objective of this research is to introduce approaches for the exploitation of Thai musical 
elements by three leading Thai composers. In order to acknowledge them, three methods are selected.  

The first method: interview the composers via phone calls and emails 
The interviews help the author to obtain the information such as biography, occupation, 

educational musical background, compositional style, musical materials, and inspiration of the 
composers.  

The second method: analyze the pieces by using both Thai music theory and Western music 
theory to find the relationship between them  

This includes analyzing the form, phrase, pitch collections, intervallic relationship, rhythmic 
pattern, and texture identification and comparison between Classical and Thai music.    

The third method: use all the information from step one and two to rehearse in order to achieve 
the composers’ intention.  

 The performers involving with the performance receive the information from the first two methods 
in order to follow an intention of each composer.  
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Result 

A brief biography of each composer, compiled from the interviews, is as followed.  

Narongrit Dhamabutra  
Born in 1962, Narongrit Dhamabutra, a pianist and composer, received his Bachelor’s degree in 

music education from the Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. To continue 
his graduate study, he entered Northwestern University and Michigan State University, where he obtained 
his Master’s degree in piano performance and doctoral degree in music composition. Upon his 
graduation in 1991, he granted a teaching position at the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn 
University, where Dhamabutra is currently an Associate Professor of Music at the Music Department.  

His music is usually inspired by musical idiom, folk music, history, and important places and 
events of Thailand. Dhamabutra frequently travels around in Thailand, and during each visit, he always 
observes the local people for their living, music, as well as environments around them. Dhamabutra’s 
compositional ideas involve with an attempt to combine a uniqueness of Thai music with Western 
compositional techniques. The way he uses rhythms, melodies, counterpoint, and orchestration makes 
him recognizable for his innovation of a new distinctive Thai musical idiom, which he himself calls 
“Dhamabutra’s sound.” His music can be considered either romanticism or impressionism with an 
addition of Thai folk music. Dhamabutra’s compositional materials and techniques include a use of 
pentatonic modes and scales, tri-tones, musical transformation, and all other techniques employed in 
Western music. All of these techniques are mingled in each of his pieces, so it is possible to categorize 
his music as eclecticism. Dhamabutra’s early compositions, written during his graduate studies, were in a 
style of serialism. However, his musical style was developed as soon as he came back to Thailand. At 
that time, he began to include Thai musical instruments, melodies, rhythms, sound, and other ideas and 
characteristics derived from Thai music.  

Vanich Potavanich 
 Vanich Potavanich graduated with a Bachelor’s degree in Music Performance In 1994 from a 
Faculty of Fine and Applied Arts of Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. While his major is 
trumpet performance, Potavanich also took composition and conducting classes with Narongrit 
Dhamabutra. In 2005, he received his Master’s degree in Music Composition from Chulalongkorn 
University, where he studied with Dhamabutra.  

 As a composer, he has composed a number of pieces including pieces for orchestra, concert 
band, marching band, and brass ensemble; many of them were for commissions. His music is generally 
inspired by stories or his imaginations and is usually Romantic with a use of thematic transformation, 
rhythmic motifs, tertian chords, chromatic scales, pentatonic scales, and parallel motion. He often 
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integrates Thai music into his melodies through pentatonic scales. His compositional ideas are mainly 
influenced by William Walton, Igor Stravinsky, Claude Debussy, and Gustav Mahler. His music is often 
composed in free form, theme and variations, or rondo. 

Anothai Nitibhon 

 Born in 1978, Bangkok, Thailand, Anothai Nitibhon began her piano lessons with Apisit 
Songsasen at the age of four. In 1996, she was admitted through the National Talent program to study at 
the Music Department, Faculty of Education, Chulalongkorn University. During her years at the university, 
she had expanded her musical abilities as a performer, conductor, and composer. Nitibhon received her 
Bachelor’s degree with the Gold-medal honour and an award for receiving the highest Grade Point 
average among all of the students in the same year. In 2000, Nitibhon fully turned her attention to 
composition and decided to further her music studies by enrolling in the Master programme in Music 
Composition at the University of Edinburgh, where she studies with Nigel Osborne. In 2002, Nitibhon 
received a scholarship from Edinburgh University to continue her doctoral degree in Music Composition, 
and recently Nitibhon received her doctorate in 2007.  

Her composition teachers include Nop Pratheepasen, Choochart Pitaksakorn, Pichai 
Prachayanusorn, and Nigel Osborne. Her compositional style can be divided into two periods. For the 
first period, while in Thailand, her music was greatly based on Thai music and music history. Her second 
period started in 2001 when she began her graduate study in the United Kingdom. The musical style is 
much affected by intercultural encounter in the United Kingdoms, Spectralism, Interculturalism, and 
eastern philosophy. However, her style will continue to evolve while she experiences with new things 
everyday. Nitibhon’s music combines together Thai musical elements, Buddhist philosophy, and the 
Western musical gesture. She demonstrates Thai music in her compositions through a use of Thai 
tonality, rhythmic patterns, and musical ideas. When composing, Nitibhon never considers sketching out 
any musical form for her compositions in advance. Her music is generally inspired by things in her 
everyday life, and the composers whom she admires are George Crumb, György Kurtág, Tristan Murail, 
Per Nørgård, Giacinto Scelsi, and Kaija Saariaho. Nitibhon’s music has been performed in the United 
Kingdoms, Thailand, Germany, Hong Kong, Bosnia-Herzegovina, and the United States. 

Formal compositional analyses 

 The selected pieces are analyzed by the second method of this research. The order of the 
pieces is arranged according to that of the biography. 
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Narongrit Dhamabutra’s Illusion of “Tri” for clarinet solo 

Illusion of “Tri,” written in 2006, is transcribed from the composer’s previous work “Tri” for violin 
and piano. It may seem like the Illusion of “Tri” is composed in a variation form. In fact, the composer 
calls it a paraphrase of the “Tri,” as suggested by the word ‘illusion.’  

The piece features a quasi-collage style in that various melodic fragments are placed next to 
each other to create a new piece, which has numerous musical ideas within itself. According to the word 
‘Tri,’ the piece has three main sections.  

In a compositional procedure of Thai music, a composer usually begins by writing a melody, 
luuk khong, and then elaborates it with other melodic fragments from pre-existing works. Similarly, Illusion 
of “Tri” reflects the same compositional idea in that the composer uses melodic fragments from his 
previous composition “Tri,” and elaborates these fragments with some Thai musical elements. 

In the piece, a musical direction progresses through each section with an increasing speed from 
a slow to fast tempo. Unlike Thai classical music, a use of grace notes in this piece is rare and is not 
extensively used. 

In the third section, pentatonic scales, both in minor and major, are employed explicitly with 
some chromatic pitches added to distort an original Thai sound and to achieve a new Thai contemporary 
sound based on existing Thai musical elements. The piece progresses toward the end with an increase 
of tempo and intensification through a use of wide ranges and dynamics in the clarinet. 

In 1995, Dhamabutra wrote a concerto Bhawangkha for ranāt ēk and orchestra. In 2000, he 
transcribed the piece and gave it a new title “Tri”. Later, the piece was once again transcribed into 
Illusion of “Tri” in 2006. As a result, this latest version illustrates a musical idiom and technical style of 
ranāt ēk. The second and third sections display a ranāt ēk’ s playing style which includes some short 
articulations of the eighth and sixteenth notes and some fast technical passages showing a virtuosity of a 
ranāt ēk player.  

In some Thai ensembles, ranāt ēk functions as a leader of the ensemble, so a ranāt ēk player is 
required to possess advanced playing skills and techniques to be able to show off his musical ability.  

Vanich Potavanich’s Malai for clarinet, violin, and piano 

 In Malai (2006), Potavanich presents a lyrical Thai folk melody carried through the clarinet, violin, 
and piano parts. The piece displays a limited range of each instrument and consists of a few technical 
demanding passages, similar to Thai popular music, which plays an important role in Potavanich’s 
compositional career.  
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The composer applies Thai musical elements to the piece only at the surface level; he does not 
employ a rhythmic progression of Thai traditional music, which consists of three different levels of tempi. 
He instead employs the Western musical form, harmony, and texture.  

A formal design of this piece is a seven-part rondo form, which each section features a different 
character and tempo. The harmony displays some chromatic chords showing a touch of jazz music and 
some influence of Huntrakul’s music. Throughout the piece, it is evident that Potavanich does not employ 
a contrapuntal texture which is the important trait of Thai music. All instruments share an equal role even 
though there is not much interplay among them.  

Anothai Nitibhon’s Voiceless Sketch IV for clarinet, violin, viola, cello, and piano 

  Composed in 2006, Voiceless Sketches is a set of six short pieces for clarinet, violin, viola, cello, 
and piano. Inspired by the book ‘Siddhartha’ by Hermann Hesse, the pieces explore a result of a spectral 
analysis based on basic voiceless vowels in Thai language: aa, ii, əə, εε, yy. These vowels are 
reconstructed, recomposed, extended, and merged together to create new textures and dialogues 
between the instruments while they interact, converse, and contemplate in silence. Voiceless Sketches is 
also inspired by how we emotionally experience a fragment of the elements that construct the language, 
in this case called ‘voiceless vowels.’ 

In Voiceless Sketch IV, a clarinet part is prominent in that it carries most of the important lines 
while the strings and piano parts give a background color and function as an accompaniment to the 
clarinet. A complicated rhythm and a use of quarter tones reflect a Thai scale consisting of seven 
equidistant pitches, which is dissimilar to scales in Western music featuring both half and whole tones. 
The Western-music-trained ears may feel irritated by a foreign sound of the Thai scale. 

The piece consists of the quarter tones illustrating a distinct musical aspect, which represents a 
deeper notion of Thai musical elements in a scale structure. The composer not only writes glissandi for 
the clarinet part but also for the rest of the ensemble. This melodic elaboration imitates Thai vocal 
technique which pī, a quadruple-reed oboe, tries to imitate its technical quality. 

In mm.28-34, a rhythmic complexity joined by the entire ensemble imitates a linear texture of 
Thai music which is sometimes difficult to determine an individual line in a contrapuntal texture.  

 Voiceless Sketches will be performed in the Asia Pacific Festival 2007 in New Zealand. 

Conclusion 

It is possible to conclude that musical directions in Thailand can be divided into 3 styles which 
are Thai classical style, Thai popular or commercial style, and Thai contemporary style.  
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However, Thai classical style is still a common practice and is composed by numerous Thai 
music masters. The music is being transferred from teachers to students through an aural method, 
sometimes together with a use of notation.  

Thai popular or commercial music is written in an accessible style so that the composers can 
easily reach a public audience. Due to the Western influence, this type of music receives a great demand 
from a public.  

The last one is a Thai contemporary music. It is because nowadays a number of Thai composers 
tend to search for more knowledge about the Western music. As a result, music by some Thai composers 
still possesses Thai musical elements combined with the Western musical elements whereas some other 
Thai composers have scarcely included any of Thai musical elements in their music.  

However, these composers play an important role in developing and promoting Thai music to an 
international level through various ways. This is because each composer has his own way in applying 
Thai musical elements to pieces to create his individual musical style and idiom.   
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O4-06 
 
ดนตรีหลากวัฒนธรรมในดนตรีรวมสมัย 
Interculturality in Thai Contemporary music 
 
อโณทัย นิติพน1 

Anothai Nitibhon1 

 
บทคัดยอ 

ในชวงทศวรรษที่  ๙๐ ดนตรีหลากวัฒนธรรมเริ่มเปนหัวขอที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและปรับใชในดนตรี
หลายประเภทในกลุมประเทศตะวันตก ในบทความนี้จะเปนการแนะนําถึงบทประพันธที่ไดรับอิทธิพลความคิดของ
ดนตรีหลากวัฒนธรรม และแสดงใหเห็นถึงวิธีในการผสมผสานอัตวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมอื่น รวมไปถึงความสําคัญ
ของลักษณะแทของวัฒนธรรมเดิมและการปรับสมดุลยระหวางสําเนียงเสียงของดนตรีไทยกับดนตรีรวมสมัยของ
ตะวันตก ในชวงทายของบทความ ผูเขียนไดเสนอแนะถึงการพัฒนาดนตรีประจําชาติวา การผสมผสานนั้นควรที่
ศิลปนจะ “คิดกวางทําลึก” และไมเพียงแตนําเอาดนตรีจากวัฒนธรรมอื่นมาผสมผสานใหเกิดความแปลกใหม  แต
การผสมผสานนั้นจะตองกระทําโดยมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่นํามาใชเพื่อใหเกิด
การพัฒนาที่ดี และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาติ 

 
Abstract 

Interculturality became a main issue in new music since 1990’s and generally be interpreted and 
adopted into different musical genres among Western countries. This paper introduces examples of my 
recent compositions, which influenced by the concept of Interculturality. All these works demonstrate 
different approaches towards an integration of the ‘cultural Self’ and the ‘cultural Other’ by the composer. 
The importance of authenticity of the musical material, the tension between the traditional and the western 
contemporary musical idioms are also discussed. In conclusion, the author suggests that an attempt to 
‘upgrade’ traditional music does not necessarily need to be advanced into the direction of multicultural, 
where different cultures are included but being deficient in making dialogue between one another. The 
idea of ‘Think global, act local’, where the balance between understanding of internal cultural processes 
and the experiences in an intercultural level, might allow a more positive result in constructing the new 
‘cultural identity’.   

 

1 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย 
  Faculty of Music, Silpakorn University, Talingchan Bangkok 10170, Thailand 
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Introduction 

In this paper, the author will discuss four compositions which had been composed during the 
period of seven years, each has its own challenge in dealing with the question of how to make a dialogue 
between Thai and Western musical cultures within the composition. The first piece is an arrangement on 
the Thai classical melody ‘Lao Duang Duen’, in which the composer attempted to ‘represent’ the form, 
melody and rhythmic patterns, while the second composition ‘Manohra’ focuses more on the ‘integration’ 
of the two musical languages.   

The third composition ‘Voiceless Sketches’ take a different approach from the first two, as it is an 
attempt to focus purely on the smallest fragment of the Thai culture, the vowels, with the use of western 
contemporary musical language as a medium to express. In the fourth and the last composition in this 
paper, ‘Phra lor’, the author tried to ‘synthesis’ her own musical language based on the previous 
experiments with her ‘cultural self’ and the ‘cultural other’. 
 
The Questions 

Globalisation has had a big influence on most part of the world for the last half of the 20th 
Century. Musical cultures, as it is undeniably connected to the course of the society, have been 
strengthened, altered and transformed as commercial or political victors exert their influence on. In 
Thailand, indigenous musical culture also inevitably faces the similar challenge of how to survive the 
gigantic wave of globalisation where many cultures meet, converse and often end up in confusion.  

Many Thai musicians, composers and music makers are aware of the necessity in rescuing the 
gradual fading local musical culture. There are many approaches which attempt to bring back to life the 
celebrated past of Thai classical music. For example, the performance of Thai classical music by the 
orchestra or other western musical formation, the use of Thai musical elements or instruments in a newly 
composed or re-interpretation works. There are also other methods such as an arrangement for musical 
instruments from other cultures, or the mixture of Thai and western musical instruments which proves to 
be very popular during the last few years. 

All these factors bring about the questions of what is/are the ways forward for our musical 
culture? How could Thai musical language successfully insert itself into the ever-changing contemporary 
musical scene without losing its value and authenticity? How could the concept of Interculturality, where 
cultures meet, make dialogue and create something new, help to construct new possibilities for the Thai 
musical culture? 

In an attempt to find (some of) the answers, the author divided the experiment into four stages; 
representation, integration, difference and synthesis.   
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The Experiments 

‘Representation’ 

“Lao Duang Duen” 2001       
 Arrangement for Piano, Orchestra and Thai musical ensemble 

performed in the Karusart Piano Concert IV, Bangkok by the Karusart Orchestra,  
Chulalongkorn University  

 
This musical work is the study of how to represent the Thai classical music composition using the 

western classical music language in the most authentic and respectful way of the original. The melody of 
‘Lao Duang Duen’ in its proportional tempo (chan), time and heterophonic style, is strictly kept within the 
arrangement. However, the texture of the piece has to be adapted in order to fit into the sound and 
gesture of the orchestra.  

The piano plays an important role in the orchestra by introducing the main melody of the piece in 
each section, similar to the voice part in Thai music ensemble; this is also comparable to the role of piano 
in piano concerto pieces during the classical period. In the second half of the piece, a Thai musical form 
‘Thao’ is imitated by the whole orchestra, starting from two single instruments and developed to be the 
‘call and response’ between sections in the orchestra.  

Another attempt in bringing the piece closer to the original is the use of Thai musical ensemble 
together with the orchestra. Unfortunately, the question of tuning has not been taken into account 
because of its technical complication; therefore, the Thai ensemble was tuned towards the standard of 
the orchestra. However, the presence of the Thai ensemble did make a difference to general impression 
of the musicians towards the piece since it brought them closer to the original spirit of the melody itself.    

Although this work has the objective of being merely an arrangement, the composer had 
chances to experiment how different musical elements in Thai music, such as melody, tuning, metrical 
structure and its distinct quality of heterophony, integrated themselves into the texture of the orchestra.  

‘Integration’   
 

“Manohra” 2003        
for Chamber Orchestra , Angkalungs and Reciter    

       performed in the “ Music@Edinburgh” Festival, Edinburgh 
by the Edinburgh University Chamber Orchestra with the Intercultural ensemble  
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Following the previous works, Manohra was an attempt to set up the new musical context for 
Thai reciting style. The story of ‘Manohra’ in its poetic form was integrated into the composition in a style 
of the Western ‘program music’ genre. The story teller, or in Thai, the reciter, performs the duty of a 
singer/narrator to the story line. In the performance, a Thai reciter singing in Thai language recites the 
‘Kaap’ and ‘Raay’ in a ‘tonal-recitative style’ accompanied by the standard western style orchestra.   

The piece divided into 10 sections; each section depicts different scenes of the story, beginning 
with the prologue which conveys the feeling of homage to the Lord Buddha, continuing with the story of 
Manohra, passing through different areas of feelings: overjoyed, scared, desperate, delighted and 
threatened, until her escape at the end. 

Different musical ideas from Thai musical culture were used in this piece, for example, rhythmic 
structures of the poem (verse and rhyme), melodic contours of the reciting poem, Thai rhythmic patterns 
and the concept of proportional tempo (chan) all played important roles in integrating themselves into a 
new musical piece. 

 

 
 
Figure 1. Some part of the score from ‘Manohra’ for Reciter and orchestra.  
 
‘Difference’ 
 

“Voiceless Sketches” 2005        
for ensemble   

       performed in the Asia Pacific Music Festival, New Zealand and in Edinburgh 
by the Ensemble Stroma and the Edinburgh Quartet  
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As mentioned in the introduction, this particular work attempts to look at the musical material, the 
sound of vowels, in a way that is completely detached from its original culture. Therefore, vowels, which 
are the smallest segments of language, before being developed into speech and songs, were studied. 
By using this approach, the composer hopes to open new possibilities in treating the material from 
cultural ‘self’ in a less restricted manner.  

Voiceless sketch examined different aspects of vocal practice, this set of compositions are the 
result of a study that focuses on the fundamental nature of the voice itself.  Six voiceless vowels were 
analysed, using a spectral-analysis program.  In each section, the results of the analysis of different 
vowels and their progression from one vowel to another are used as pitch materials, creating a dialogue 
between instruments as they interact, converse and contemplate in silence. 
 

 
 
Figure 2.  Ending section of ‘ee’ from ‘Voiceless Sketches III’ 
 
‘Synthesis’ 
 

“Phra Lor” 2006        
Music drama for two dancers, voices and chamber orchestra 
As part of PhD portfolio in composition, University of Edinburgh  
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This music theatre piece is the most important and extensive work of the PhD portfolio. All 
techniques and creative approaches previously investigated in other works, such as the study of voice in 
traditional singing, the silent and breathing-like gesture, the concept of action-reaction and the result of 
spectral analysis, are involved in the composition process. The nine sections are all connected to each 
other by the sound of a river, in the form of pitches derived from a spectral-analysis of a recording of the 
river Kalong. The rhythmic/metrical structure of the original Thai poems, based on studies undertaken in 
Manohra, also plays an important role in the construction of the vocal part.  

 As well as rhythms derived from the versification of the poem, the analyses of voiceless vowels 
previously examined in Voiceless Sketches are also used alongside the analysis of the river sound. The 
samples of river sound were collected at different locations along the river Kalong (the actual river 
mentioned in the story) and transformed using different filters.  

 
Figure 3. ‘Lullaby’ for alto and orchestra as part of ‘Phra lor’ 
  
 The vowel sounds represent the human elements of the story, while the river sound symbolises 
an eternal being that witnesses generation after generation - the dwelling of human in samsara, or the 
cycle of life. Throughout the piece, both sounds continuously converse with each other, sometimes 
coexist, sometimes transform from one to another, and sometimes completely unite in one sound.  
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 Different tools were used to examine and recreate the sound. For the spectral analysis, the 
programs ‘Voce Vista’ and ‘Spear’ were utilised. The ‘Audio Sculpt’ and ‘OpenMusic’ programs helped to 
identify how the pitches obtained from the analysis behave in real-time.  The soundscapes which are 
used as a part of the stage setting were also designed with the help of these tools. 

 The composer had again, chosen to use the Thai language in this piece, not merely because it is 
the original language of the literature, but also because it contains within itself one of the most important 
elements of music – that is, tone. In Thai language, different tones give different meanings to a word, 
hence, it is crucial that the correct tone is pronounced in order to make the word comprehensible.  

 In his study of speech tone and vocal melody (1988) Tanese-Ito proposes some rules for 
generating melody from tone. The voice part of this piece is composed following Tanese’s formulae; 
however, the technique of modulation or metabole (change of genus or key/mode in ancient Greek 
music) is also applied in some sections. It is also crucial that the 16 voice parts be performed in manner 
as close as possible to Thai recitation in order to achieve the effect of the narration. 

 
Figure 4. ‘Fowl Dance’, from the analysis of ‘sword dance’ 
 

The last important element in the piece is the spectral analysis of the traditional Thai music and 
songs belonging to the cultural sphere and time of the story. An analysis of sound recordings of Phea, 
performed by a baritone (the troubadour), is reflected in both the vocal lines and the orchestral material. 
An analysis of a recording of the music for the Northern Thai sword-dance and lullaby were also used 
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during the ‘magician’ scene and ‘scene of loss’ (where the mother is begging her son not to leave the 
country). The actual sound of the sword dance, analysed and filtered, was used in Fowl’s dance. 

In the orchestral material, ‘breathing-like’ gestures, water-like textures and the concept of action-
reaction appear throughout the piece, as if the music is declaring the same message as the prologue 
and the epilogue of the story: 

World’s being shall some day  be past. 
Still, sins and virtues last  eternally. 
As shadow holds his fast  companion, 
So ye reap perpetually   all what ye sow.1 
 

The music ends the same way as it begins, suggesting that a new cycle is about to start and that 
the story of lust, love and life will continue.  
 
Discussion  

The result from all four experiments; Representation, Integration, Difference and Synthesis, 
bring to light some fundamental problems in many cross-cultural creative works. The challenge in 
balancing the cultural ‘self’ and cultural ‘other’, originality and forgery, creative and destructive, always 
confront any artist who deals with materials from two or more cultures.  

However, if we think of intercultural as a state of mind, where artists have freedom to move and 
place themselves into any ‘culture’, and by ‘placing themselves’ it means that they have to learn, absorb 
and understand the value and internal processes of the seeking ‘culture’. The creative work, in this case, 
will result in a more constructive outcome due to the fact that all ‘information’ will have to be previously 
understood and internalised by the artist.  

When two or more cultures meet, the equation is not just a mere combination of the two. Nor is it 
a balanced scale confirming that the two items on both sides of the equation are equal.  On a contrary, 
the equation has the quality of a telescope: to project the new ideas, a device for directing attention to the 
new possibilities in the unsuspected realms. 

Toru Takemitsu, a leading contemporary composer with Japanese origin wrote these few simple 
sentences in his ‘First book of collected essays’ (Oto, chinmoku to hakariaeru hodoni, Tokyo, 
Shinchosha, 1971).  It is in some ways the best conclusion (or proposition) for this paper. 
 
                                                 
1 Translation of ‘ Phra Lor’ by Bancha Suwannanonda et al, Bangkok, 2006 
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“I would like to proceed, as just one composer who has received Western training, into the 
territory of foreign sounds which is opened up as this recognition takes root. This mean that I 
must nurture within my own sensibility two dissimilar musics, Western and Japanese, which 
have grown from two different systems of original sonic phenomena. The first step must be to 
use the various techniques of composition to make clearly apparent the disparity between 
these musics; not to resolve the contradiction, but to intensify their opposition within myself so 
as to maintain a continual progression within a work. This is a step that I take with extreme 
hesitation, but it is only through this practice that I can keep from falling into the role of a mere 
guardian of the grave of tradition.”  

Toru TAKEMITSU ‘One Sound’ i 
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การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ผลิตโดยกลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย 
The quality improvement of virgin coconut oil produced by Satri Ruensamunprai Aua-Noi 
 
นฤมล จียโชค1  ทรงพล คูณศรีสุข2  และสมนึก สุชัยธนาวนิช3 
Narumon Jeyashoke1, Songpon Koonsrisuk2 and Somnuek Suchaitanawanich3 
 
บทคัดยอ 

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ เปนผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับมะพราวไดสูง การผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
ในระดับชุมชนอาศัยวิธีการหมัก เนื่องจากใชตนทุนการผลิตต่ําและมีขั้นตอนไมซับซอน ผลการดําเนินการของกลุม
สตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย และผูผลิตรายอื่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา คุณภาพของน้ํามันมะพราวไม
สมํ่าเสมอ ทั้งดานสี ความขุน และความชื้นสูง สงผลใหถูกกดราคาจากผูรับซ้ือ 

ประเด็นงานวิจัยจึงมุงปรับปรุงคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ระดับชุมชน โดยการกําจัดความขุน และความชื้น
ในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ พบวา การกรองน้ํามันมะพราวผานผากรองโพลีเอทิลีน (PE) ที่มีขนาด 1 ไมโครเมตร แทน
ผาขาวบางเดิม สามารถกรองตะกอนขนาดเล็กๆ ที่แขวนลอยในน้ํามันได ทําใหคาสีและความขุนในน้ํามันมะพราว
ลดลง และการดูดความชื้นในน้ํามันที่มีความชื้นที่ไมเกิน 0.2% (w/w) ใชเกลือโซเดียมคลอไรดเพียง 2% (w/w) โดย
น้ําหนัก และใชเวลาในการแชเกลือ 24 ชม. ก็เพียงพอตอการลดความชื้นใหไดตามมาตรฐาน 
 
Abstract 

Virgin coconut oil (VCO) is a high value-added product from coconut. The VCO produced in 
most communities used the method of fermentation since the process is simple and low coat. It was 
found that there was a variation in the quality of the virgin coconut oils, produced by Satri Ruensamunprai 
Aua-Noi and other communities in Prachuapkhirikhan Province, such as color, turbidity and moisture 
content. The low quality VCO makes the product low price. 

It is the objective of this study to improve the quality of the VCO, produced by the community, by 
reducing the color, turbidity and moisture content of the VCO. It was found that by using a polyethylene 
filter  with  the pore  size of 1  micrometer,  the suspended  soils in the oil can be removed resulting in the  
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  Pilot Plant Development and Training Institute, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 
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reductions of color and turbidity. When the VCO, having the moisture content less than 0.2% (w/w), was 
treated with sodium chloride at a concentration of 2% (w/w) for 24 hours, the moisture content of the 
sample can reduced to the acceptable standard value. 
Keywords : Virgin coconut oil (VCO), Standard of virgin coconut oil, Color, Turbidity, Moisture 
 
คํานํา (Introduction) และวตัถุประสงค (Objective) 

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (Virgin coconut oil) เปนผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับมะพราวไดสูง จากปกติที่
จําหนายในรูปของมะพราวผล ราคาลูกละ 4-8 บาท หรือกะทิ ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท การนํามะพราวมาแปรรูป
ผลิตเปนน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์นั้น สามารถสรางมูลคาเพิ่มเปน 300-500 บาทตอลิตร (กะทิ 5 กิโลกรัม ผลิตเปน
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 1 ลิตร) [กลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2549] การผลิตน้ํามัน
มะพราวบริสุทธิ์ในระดับชุมชน อาศัยวิธีการหมัก (Fermentation process) เนื่องจากใชตนทุนการผลิตต่ําและมี
ขั้นตอนการผลิตที่ไมซับซอนใชเทคโนโลยีงายๆ ดังรูปที่ 1 

เกษตรกรชาวสวนมะพราวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ไดรวมตัวจัดตั้ง กลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย ผลิต
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ระดับชุมชนโดยวิธีการหมัก เปน
อาชีพเสริม ผลการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ํามัน
มะพราวบริ สุทธิ์ของกลุม พบวา คุณภาพของน้ํามัน
มะพราวไมสมํ่าเสมอ ดานสี ความขุน และความชื้นใน
น้ํามันที่สูงเกินมาตรฐานกําหนด (มาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม ไมเกิน 0.2% [สมอ., 2520] และมาตรฐาน VCO 
ประเทศฟลิปปนส ประมาณ 0.1% [วว., 2548]) ดังรูปที่ 2 
สงผลใหถูกกดราคาจากผูรับซื้อ 

ดังนั้นจึงเกิดประเด็นงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ระดับชุมชนใหไดมาตรฐาน เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและความสามารถการ
แขงขันในตลาดสากล 
 
อุปกรณและวิธีการ (Materials and Method) 

ปญหาที่ รับรูจากกลุมผูผลิตน้ํ ามันมะพราว
บริสุทธิ์และตองการแกไขโดยเร็ว คือ ปญหาคุณภาพของ
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ไมสมํ่าเสมอ ดานสี ความขุน และ
ความชื้นในน้ํามันสูงเกินมาตรฐาน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึง
แบงการวิจยัออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

 

รูปที่ 2 ลักษณะคุณภาพน้ํามันมะพราวของชุมชน
ไมสมํ่าเสมอ [นฤมล จียโชค และคณะ, 2549] 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์โดยวิธีการหมัก 
(Fermentation Process) [นฤมล จียโชค และคณะ, 2549] 
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1. การลดความขุนในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

เดิมชุมชนกรองน้ํามันมะพราวผานผาขาวบาง ทําใหยังมีตะกอนขนาดเล็กๆ แขวนลอยอยูในน้ํามันมะพราว 
จึงทดลองแกปญหาโดยใชผากรองโพลีเอทิลีน (Polyethylene: PE) ที่มีขนาดรูพรุน 1, 10 และ 25 ไมโครเมตร (บริษัท 
แคนนิวอินเตอรเนชั่นแนลเทรดดิ้ง จํากัด) เปรียบเทียบกับผาขาวบาง 2 ชั้น กรองน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ไดจากการ
หมัก และเก็บตัวอยางน้ํามันหลังกรองผานผากรองขนาดตางๆ มาวิเคราะหคาสีและคาความขุนโดยใชเครื่องสเปก
โตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร และ 560 นาโนเมตร ตามลําดับ 

2. การลดความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

โดยใชเกลือโซเดียมคลอไรด เนื่องจากเกลือโซเดียมคลอไรดมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นไดดี มีราคาถูก
ไมทําปฏิกิริยากับน้ํามัน และไมเปนพิษ จึงทําการทดสอบหาปริมาณเกลือและระยะเวลาในการแชเกลือที่เหมาะสม
ตอการดูดความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

วิธีการทดลอง โดยการชั่งน้ํามันใสในบีกเกอรประมาณ 30 กรัม และช่ังเกลือ (ที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง) ใสในบีกเกอรที่มีน้ํามันโดยแปรคาปริมาณเกลือเปน 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 15% โดย
น้ําหนัก ปดปากบีกเกอรดวยฟลมยืด (plastic wrap) ทิ้งไว 1, 12 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นแยกน้ํามันออกจากเกลือ
โดยคอยๆ เท แลวนํามาหาความชื้นโดยวิธี hot plate method (AOCS Official Method Ca 2b-38) [AOCS, 1989] 
 
ผลและวจิารณ (Results and Discussion) 

จากการทดลองแกปญหาคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ของชุมชน ดานสี ความขุน และความชื้นในน้ํามัน
สูงเกินมาตรฐาน ไดผลการทดลองดังนี้ 

1. การลดความขุนในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

ผลการวิเคราะหคาสีและความขุนของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์หลังการกรองผานผากรองโพลีเอทิลีน (PE) 
แทนผาขาวบาง 2 ชั้น พบวา น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ผานการกรองดวยผากรอง PE ที่ความละเอียดสูงขึ้น คาสีและ
ความขุนในน้ํามันมะพราวลดลงตามลําดับ ดังตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผากรอง PE ขนาด 1 ไมโครเมตร สามารถ
กรองตะกอนขนาดเล็กๆ แขวนลอยอยูในน้ํามันมะพราวไดดีที่สุด 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองชนิดและขนาดของผากรองตอคุณภาพของน้ํามันมะพราว 
 

คุณภาพน้ํามันมะพราว 
การทดลอง ชนิด/ขนาดผากรอง 

คาสี (OD410) คาความขุน (OD560) 
1 ผาขาวบาง หนา 2 ชั้น 0.086 0.0745 
2 ผากรอง PE ขนาด 25 µ 0.0545 0.0105 
3 ผากรอง PE ขนาด 10 µ 0.053 0.0065 
4 ผากรอง PE ขนาด 1 µ 0.0455 0.0055 
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2. การลดความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

จากการที่ ตัวอยางน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ตั้งตนมีปริมาณความชื้น 0.16% ซึ่งต่ํากวา 0.2% ตามมาตรฐาน 
สมอ. แลว แตการยกระดับมาตรฐานน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ของชุมชนสูตลาดสากล ตองลดความชื้นในน้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์เหลือประมาณ 0.1% ตามมาตรฐาน VCO ประเทศฟลิปปนส 

ผลการทดลองพบวา การใสเกลือดูดความชื้นชวยใหปริมาณความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ลดลงที่ทุก
เปอรเซ็นตเกลือที่เติม และระยะเวลาการแชเกลือนาน 24 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณความชื้นไดมากที่สุดในทุก
เปอรเซ็นตเกลือที่เติม เหลือความชื้นอยูในชวง 0.11-0.12% ดังนั้น ปริมาณเกลือที่ 2% (น้ําหนักตอน้ําหนัก) ก็
เพียงพอตอการลดความชื้นที่มีอยูในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์จาก 0.16% เหลือ 0.12% ไดใกลเคียงตามมาตรฐาน 
VCO ประเทศฟลิปปนสแลว ดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงปริมาณความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ใสเกลือปริมาณตางๆ และที่ระยะเวลาในการแชตางกัน 

สรุป (Conclusion) 

จากประเด็นการวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ระดับชุมชนใหไดมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนและความสามารถการแขงขันในตลาดสากล โดยการกําจัดความขุน และความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 
พบวา การกรองน้ํามันมะพราวผานผากรองโพลีเอทิลีน (PE) แทนผาขาวบาง ทําใหคาสีและความขุนในน้ํามัน
มะพราวลดลง และปริมาณเกลือที่เหมาะสมในการดูดความชื้นในน้ํามันที่มีความชื้นเริ่มตนที่ไมเกิน 0.2% ใชเกลือ
เพียง 2% โดยน้ําหนัก และใชเวลาในการแชเกลือ 24 ชม. ก็เพียงพอตอการลดความชื้นใหไดตามมาตรฐาน 
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O5-02 
 
อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธที่มีตอการฟกออกของแตนเบียน Asecodes hispinarum  
จากมัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราว (Brontispa longissima Gestro) 
The Influence of Relative Humidity on Emergence of Asecodes hispinarum from the 
Mummy of Coconut Hispine Beetle (Brontispa longissima Gestro) 

กฤษณะ เรืองฤทธิ์1  วัชราภรณ  รวมธรรม1  นีรนาถ  โกวเครือ1  วรนุช  สุวัฒนโชติกุล1  และยุพิน กสินเกษมพงษ2 
Krissana Ruang-rit1, Watcharaporn Ruamthum1, Neeranart Gowcreor1, Worranuch Suwatchotikul1, and 
Yupin Kasinkasaempong2 
 
บทคัดยอ 

จากการศึกษาระดับความชื้นสัมพัทธที่มีผลตอการฟกออกของแตนเบียน Asecodes hispinarum  จาก
มัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราว ที่ความชื้นสัมพัทธ 3 ระดับ คือ 81-85 (ชุดควบคุม), 86-90 และ 91-95 
เปอรเซ็นต พบวาจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนฟกออกจากการไดรับความชื้นสัมพัทธทั้ง 3 
ระดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยในระดับความชื้นสัมพัทธ 86-90 เปอรเซ็นต มีจํานวนมัมม่ีหนอน
แมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนที่ฟกออกเฉลี่ยมากที่สุด คือ 25.667 มัมม่ี (85.56 เปอรเซ็นต) และการศึกษา
จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกมาจากมัมม่ีจากการไดรับความชื้นสัมพัทธตางกัน พบวาในระดับความชื้นสัมพัทธ 86-90 
เปอรเซ็นต มีจํานวนแตนเบียนมี่ฟกออกเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 52.233 ตัวตอมัมม่ี ซึ่งจํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจาก
มัมม่ีของกลุมที่ไดรับความชื้นสัมพัทธที่ระดับควบคุม (81-85 เปอรเซ็นต) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับกลุมที่ไดรับความชื้นสัมพัทธ 86-90 และ 91-95  เปอรเซ็นต ซึ่ง (p<0.05) แตในกลุมที่ไดรับระดับความชื้นสัมพัทธ 
86-90 และ 91-95 เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
คําสําคัญ : แมลงดําหนามมะพราว, แตนเบียน, มัมม่ี, ความชื้นสัมพัทธ 

Abstract 

 This experiment was aimed to study the influence of relative humidity on emergence of 
Asecodes hispinarum from the mummy of coconut hispine beetle. The investigation was comprised three 
treatments, namely 81-85, 86-90 and 91-95 percent relative humidity. The result showed that average 
number of the mummy which parasitoids emerge was not significant difference (p>0.05). However, the 
highest  average  number  of  the  mummy  which  parasitoids emerge was seen at 86-90 percent relative  
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humidity with 25.667 mummies  (85.56 percent).   As well as the average number of parasitoids emerged 
from the mummy in different relative humidity. The result showed that at 86-90 percent relative humidity 
had the highest average number of parasitoids which emerged from the mummy (52.233 parasitoids per 
a mummy). The parasitoids emerged from the mummy of control treatment (81-85 percent relative 
humidity) was significant differed from treatment of 86-90 and 91-95 percent (p<0.05), but non significant 
differed was found between treatment of 86-90 and 91-95 percent.  
Keywords : coconut hispine beetle, parasitoid, mummy, relative humidity 

คํานํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีการปลูกพืชตระกูลปาลมเปนจํานวนมาก เชน ปาลมน้ํามัน มะพราวโดยเฉพาะทาง
ภาคใตของประเทศไทยในหลายจังหวัด เชน จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี และภูเก็ต ไดมีการปลูกอยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะมะพราวนั้นเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมาก เชน ดานทัศนียภาพที่สวยงามในการทองเที่ยวทางเกาะ
ภาคใตของไทย การนําไปใชประโยชนทั้งผล ใบ จะเห็นไดวาประโยชนที่ไดรับจากมะพราวมีมากมาย ดังนั้นจึงมีการ
เพิ่มผลผลิตมะพราวใหมากขึ้น แตการปลูกมะพราวยังคงประสบปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การทําลายของ
แมลงดําหนามมะพราว Brontispa longissima มีทั้งระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยจะกัดกินยอดออนที่สุดของ
มะพราวที่ยังไมคล่ี โดยซอนตัวในใบมะพราวที่พับอยู เมื่อใบมะพราวคลี่ออกจะยายไปกินยอดออนอื่นๆ อีก ทําให
ยอดออนของมะพราวชะงักการเจริญเติบโต และเมื่อมีการทําลายอยางรุนแรงหลายๆ ใบในแตละตนจะมองเห็นเปนสี
ขาวโพลนชัดเจน ซึ่งเรียกวาโรคหัวหงอก โดยระยะตัวหนอนเปนระยะที่สําคัญ เพราะทําลายไดรุนแรงกวาระยะตัวเต็ม
วัย (สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะสมุย, ม.ม.ป.) จากการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวดังกลาว ทําใหตองมีการ
ควบคุมและปองกันการเขาทําลายของแมลงดําหนามมะพราว โดยไดมีรายงานการใชแตนเบียนแมลงดําหนาม
มะพราว (Asecodes hispinarum) มาใชในการควบคุมแมลงดําหนามมะพราวในประเทศซามัว และประเทศ
เวียดนาม ในป 2546 (Liebregts et al., 2006) ซึ่งไดผลระดับที่นาพอใจ ดังนั้นจึงไดมีการนําเขาแตนเบียนแมลงดํา
หนามมะพราวชนิดนี้ เพื่อใชในการควบคุมแมลงดําหนามมะพราวในประเทศไทย ในการเพาะเลี้ยงแตนเบียนแมลง
ดําหนามมะพราวในประเทศไทยนั้น ประสบปญหาหลายดาน เชน เปอรเซ็นตการเบียนใหเกิดมัมม่ีต่ําซึ่งเกิดจากการ
เล้ียงในหองปฏิบัติการหลายๆ รุน ติดตอกันแลวยังอาจเกิดจากปญหาทางกายภาพ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการเบียนของแตนเบียนชนิดโดยเฉพาะในเรื่องของความชื้นสัมพัทธในหองปฏิบัติการ เพื่อหาระดับความชื้น
สัมพัทธที่เหมาะสมตอการฟกออกของแตนเบียนแมลงดําหนามมะพราวใหมากที่สุด เพื่อที่จะไดทราบอัตราการฟก
ออกจากมัมม่ีของแตนเบียนในแตละฤดูที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่ตางกัน ทําใหสามารถประยุกตความรูดังกลาวไป
ใชในการปลอยแตนเบียนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 
การเตรียมหนอนแมลงดําหนามและการทํามัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราว 

1. นําหนอนแมลงดําหนามมะพราววัย 1 ที่เก็บจากธรรมชาติและขอความอนุเคราะหจากหองปฏิบัติการ
ของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรเลี้ยงในกลองพลาสติกใส ตัดใบออนมะพราวความยาวพอดีกับกลองที่เล้ียงเพื่อใหเปน
อาหาร ทําการเปลี่ยนใบมะพราวทุกๆ 2 วัน  
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2. ในการเปลี่ยนอาหารตองคํานึงถึงความสะอาดเปนสําคัญ ซึ่งใบออนมะพราวที่จะใชเปล่ียนตองเช็ดทํา
ความสะอาด และพูกันที่จะใชเขี่ยหนอนตองจุมแอลกอฮอลกอนที่จะใชเขี่ยหนอนําหนามมะพราว 

3. เมื่อหนอนแมลงดําหนามมะพราวเขาสูวัย 4 นํามัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียน A. 
hispinarum อยูภายใน จํานวน 2 มัมม่ี ใสลงไปในกลองที่มีหนอนแมลงดําหนามมะพราววัย 4 จํานวน 20 ตัว  

4. เปล่ียนใบออนมะพราวทุก 3 วัน ประมาณ 7 วันหลังจากหนอนถูกเบียน หนอนจะทยอยตายและ
กลายเปนมัมม่ี คัดแยกตัวหนอนที่ตายแลวมีลักษณะแหงแข็งเปนมัมม่ีสีดําหรือสีน้ําตาลออกจากกลองนําไปรวมไวที่
กลองพลาสติกใส 

5. นํามัมม่ีที่ไดมาชุบในสารละลายคลอร็อกซ 10 เปอรเซ็นต ผ่ึงใหแหงสนิท 

การทดลองหาระดับความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมตอการฟกออกของแตนเบียน 

 1. นํามัมม่ีที่ไดจากขอ 5 ประมาณ 270 ตัว ใสลงในขวดพลาสติกใสขนาดเล็ก 1 ตัว ตอ 1 ขวด โดยใช 30 
ตัวตอ 1 หนวยทดลอง ตัดผาขาวเนื้อละเอียดขนาดพอปดคลอบปากขวดไดเพื่อกันแตนเบียนบินออกและใหความชื้น
สามารถเขาไปได แลวรัดปากขวดใหแนนดวยหนังยาง 
 2. นําขวดที่ใสมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวทั้ง 30 ขวด เรียงใสในกลองพลาสติกใสขนาดใหญ ปดฝา
กลองที่มีไฮกรอมิเตอรตอเขากับฝากลองแลว นํามาตั้งความชื้นสัมพัทธใหไดระดับ 3 ระดับ คือ ระดับความชื้น
ควบคุม (81-85 เปอรเซ็นต), 86-90 เปอรเซ็นต และ 91-95 เปอรเซ็นต ตั้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 28 องศา
เซลเซียส ทําการทดลองระดับละ 3 ซ้ํา 
 3. เมื่อครบกําหนดวันที่แตนเบียนฟกออกจากมัมม่ีสังเกตจํานวนมัมม่ีที่มีแตนเบียนฟกออก และตั้งไวตอไป
จนเกินกําหนดที่แตนเบียนจะฟกออกจากมัมม่ีอีก 3 วัน เพื่อใหมัมม่ีบางตัวที่กําหนดการฟกออกของแตนเบียนอาจ
คลาดเคลื่อนจากกําหนดเดิมฟกออกได 
 4. นับจํานวนมัมม่ีที่มีแตนเบียนฟกออกและนับจํานวนแตนเบียนที่ฟกออกมาในแตละมัมม่ีวามีแตนเบียน
เฉล่ียกี่ตัวตอมัมม่ี 
 
ผลและวจิารณ 
1. จํานวนมัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตนเบียนฟกออก 

จากการศึกษาจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนฟกออก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ 3 
ระดับ คือ ระดับ 81-85 เปอรเซ็นต (ระดับควบคุม) ระดับ 86-90 เปอรเซ็นต และ ระดับ 91-95 เปอรเซ็นต พบวาที่
ระดับความชื้นสัมพัทธ 86-90 เปอรเซ็นต มีจํานวนมัมม่ีที่มีแตนเบียนฟกออกมากที่สุดเฉล่ีย 25.667 มัมม่ี หรือ 
85.557 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ กลุมมัมม่ีที่ไดรับระดับความชื้นสัมพัทธ 91-95 เปอรเซ็นต มีจํานวนมัมม่ีที่มีแตน
เบียนที่ฟกออกเฉลี่ย 24.667 มัมม่ี หรือ 82.223 เปอรเซ็นต สวนมัมม่ีที่ไดรับระดับความชื้นสัมพัทธ 81-85 เปอรเซ็นต 
มีจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตนเบียนฟกออกนอยที่สุดเฉลี่ย 22.333 มัมม่ี หรือ 74.443 เปอรเซ็นต 
โดยจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนฟกออกจากการไดรับความชื้นสัมพัทธทั้ง 3 ระดับไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) ซึ่งคาเฉลี่ยการฟกออกจากมัมม่ีของ
แตนเบียนของการทดลองมีความใกลเคียงกับรายงานของ Winotai et al. (in press) ที่กลาววามัมม่ีหนอนแมลงดํา
หนามมะพราวที่รับเขามาจากประเทศเวียดนามในระหวางเดือนสิงหาคม 2547 ถึงเดือนเมษายน 2548 มีจํานวน
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มัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวทั้งหมด 2,383 มัมม่ี มีมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตนเบียนฟกออก
ในชวงระยะ 9 เดือน คือ 1,451 มัมม่ี คิดเปน 60.89 เปอรเซ็นต โดยจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตน
เบียนฟกออกนอยที่สุดในชวงเดือนเมษายน คือ 47.11 เปอรเซ็นต และจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่
แตนเบียนที่ฟกออกสูงสุดในชวงเดือนสิงหาคม คือ 88 เปอรเซ็นต จากผลการทดลองจะเห็นไดวาความชื้นสัมพันธมี
ผลตอการฟกออกของแตนเบียนหรือปรสิต ตามรายงานของ Duale (2005) ที่ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธที่มีผลตออัตราการเจริญเติบโต และชวงเวลาพัฒนาลักษณะทางกายภาพ โดยพิจารณาจากการฟกออก การ
พัฒนาของตัวหนอน การใหผลผลิต และอัตราเพศของปรสิต Pediobius furvus ไดศึกษาในชวงอุณหภูมิ 15-35 
องศาเซลเซียส ดวยความชื้นสัมพัทธ 30-80 เปอรเซ็นต พบวาสภาวะที่ดีที่สุดของการวางไขและการเจริญพัฒนาจะ
เกิดขึ้นระหวางอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ 60-80 เปอรเซ็นต 

2.  จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจากมัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราว 

จากการศึกษาจํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจากมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่ไดรับระดับความชื้น
สัมพัทธตางกัน 3 ระดับ คือ ระดับ 81-85 เปอรเซ็นต (ระดับควบคุม), ระดับ 86-90 เปอรเซ็นต และ ระดับ 91-95 
เปอรเซ็นต พบวาจํานวนแตนเบียนที่ฟกออกเฉลี่ย 30.078, 52.233 และ 49.322 ตัวตอมัมม่ี ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง
รายงานของพีรเดช (2549) ที่กลาววามัมม่ี 1 ตัวมีแตนเบียนประมาณ 50-70 ตัว และ Viet (n.d.) รายงานวาแตน
เบียนจะผลิตออกมาได 30-160 ตัวตอมัมม่ี โดยแตนเบียนมีอายุ 1-3 วัน หลังจากฟกออกมา ซึ่งตรงกับรายงานของ
เกรียงศักดิ์ (2549) กลาววา ตัวเต็มวัยของแตนเบียนมีอายุอยูได 1-3 วัน แต Viet (n.d.) รายงานวาแตนเบียนตัวเต็ม
วัยเพศเมียมีชีวิตอยูไดเฉล่ีย 3.4 วัน และเพศผูมีชีวิตอยูไดเฉล่ีย 4.1 วัน ซึ่งจากรายงานพบวาแตนเบียนมีชีวิต
ยาวนานมากกวาในการทดลองอาจเปนเพราะวาในการทดลองไมไดเตรียมน้ําผ้ึง 10 เปอรเซ็นต ใหกับแตนเบียนที่จะ
ฟกออกมา ทําใหแตนเบียนมีอายุส้ันลงเนื่องจากขาดอาหาร เพราะในรายงานของ Liebregts et al. (2006) กลาววา 
ในการเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพราวควรใชกระดาษทิชชูแชในสารละลายน้ําผ้ึง 10 เปอรเซ็นต ที่ดานขางของ
กลองเบียน จะทําใหแตนเบียนแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบคาทางสถิติ พบวา จํานวนแตนเบียนที่ฟก
ออกในระดับความชื้นสัมพัทธ 81-85 เปอรเซ็นต (กลุมควบคุม) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกลุมทดลองทั้ง 
2 กลุม (p<0.05) ขณะที่จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกในกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)  
 
สรุป 

การศึกษาจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนฟกออก แตนเบียนที่ฟกออกจากการไดรับ
ความชื้นสัมพัทธทั้ง 3 ระดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตในระดับความชื้นสัมพัทธ 86-90 เปอรเซ็นต 
มีจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราว ที่มีแตนเบียนที่ฟกออกมากที่สุดเฉล่ีย 25.667 มัมม่ี คิดเปน 85.557 
เปอรเซ็นต จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจากมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราว ที่ไดรับระดับความชื้นสัมพัทธตางกัน 3 
ระดับ พบวากลุมที่ไดรับความชื้นสัมพัทธที่ระดับควบคุม (81-85 เปอรเซ็นต) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกลุมที่ไดรับความชื้นสัมพัทธ 86-90 และ 91-95 เปอรเซ็นต (p<0.05) แตในกลุมที่ไดรับระดับความชื้น
สัมพัทธ 86-90 และ 91-95 เปอรเซ็นต พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
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คําขอบคุณ 

 งานวิจัยเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การควบคุมแมลงดําหนามโดยชีวิธี” ซึ่งไดรับทุน
สนับสนุนจาก “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” โดยการประสานงานของ “เครือขายบริหารการวิจัยภาค
กลางตอนลาง” จึงขอขอบคุณเปนอยางยิ่งมา ณ ที่ นี้ นอกจากนี้ในการทดลองจะประสบผลสําเร็จไมไดเลยหากไมได
รับคําแนะนําและชวยเหลือเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแมลงดําหนาม การผลิตมัมม่ีหนอนแมลงดําหนาม จากเจาหนาที่
ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร และเจาหนาที่ของศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎธานี ทุกทาน 
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ตารางและภาพประกอบ 

 
ตารางที่ 1  จํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตนเบียนฟกออกจากการไดรับความชื้นสัมพัทธตางกัน 

ระดับความชื้นสัมพัทธ 
(เปอรเซ็นต) 

จํานวนมัมม่ีที่แตนเบียนฟกออก เปอรเซ็นตการฟกออก 

ควบคุม (81-85) 22.333±3.055 74.443 
86-90 25.667±2.082 85.557 
91-95 24.667±0.577 82.223 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรกํากับเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 2 จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจากมัมม่ีเมื่อควบคุมดวยระดับความชื้นสัมพัทธตางกัน 

ระดับความชื้นสัมพัทธ (เปอรเซ็นต) จํานวนที่ฟกออก 
ควบคุม (81-85) 30.078±6.514 

86-90 52.233±10.352 
91-95 49.322±3.441 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรกํากับตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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เทคโนโลยีการผลิตปุยหมักที่เหมาะสมกับชุมชนหบุมะกล่าํ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
Appropriate Technology for Composting at HubMaKhum AmPhur Photharam Ratchaburi Province 
 

วาสนา มานิช1 นิพนธ จีนขาวขํา2  เสรี มุงเมือง3  และพรรณปพร กองแกว1 
Wasana Manish1, Nipon Cheenkhaowkhum2, Saeri Mungmueng3  and  Punpaporn Kongkaew1 
 

บทคัดยอ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนางานวิจัยรวมกับเกษตรกรดานการผลิตปุยหมักแบบไมกลับกอง
แบบกองเติมอากาศจากผักตบชวาผสมมูลโคชุมชนหุบมะกล่ํา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา การผลิตปุย
หมักมีตนทุนการผลิต 1.55 บาท/กิโลกรัม ระยะการหมักใชเวลา 60 วัน (หมักได 6 ครั้ง/ป) ปริมาณธาตุอาหารหลัก 
ธาตุไนโตรเจน 2% ฟอสฟอรัส 1.88% และโพแทสเซียม 1.41% ความชื้น 44.92% อินทรียวัตถุ 17.06% ความเปน
กรด-ดาง เทากับ 7.2 อัตราสวนธาตุคารบอนตอไนโตรเจน 4.96 ความเค็มที่วัดคาการนําไฟฟา เทากับ 2.1 dS/m และ
ไมพบส่ิงอื่นเจือปน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพปุยหมักของกรมพัฒนาที่ดินได 82 คะแนน (กําหนดไวตอง
เกินกวา 80) และมีปริมาณธาตุโลหะหนักนอยกวามาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร สรุปไดวา ปุยหมักที่
ไดเปนปุยหมักคุณภาพดีตามเกณฑมาตรฐาน เหมาะสมตอการนําไปใชในการปรับปรุงดินและมีสวนชวยลดมลพิษ
ทางสิ่งแวดลอม 
คําสําคัญ  :   เทคโนโลยีที่เหมาะสม / ปุยหมัก 
 

Abstract 

This research was purposed to develop the research participation with farmers concerning the 
process of aerated static pile composting system from mixed of water hyacinth and cow dung at 
HubMaKhum community. The result revealed that the production cost was 1.55 baht/kg, production time 
was 60 days (6 times/year). The amount of nutritional composition was N 2%, P2O5 1.88% and K2O 
1.41%. The compost had 44.92% of moisture content, and 17.06% of organic matter. For the other 
character such as pH was 7.2, C/N ratio was 4.96 and 2.1 dS/m of electric conductivity and no 
contamination from other materials. For standard evaluation it had 82 points, by the quality and standard 
of land development department (≥ 80 for standard). The amount of heavy metal was lower than the 
organic fertilizer standard of department of agriculture. It can be concluded that this compost had a good  
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ภาพที่ 1 กองปุยหมักผักตบชวาตอมูลโคเมื่อเริ่ม
 หมัก 

quality and meet standard requirement. It was suitable for soil improvement and environmental friendly 
materials. 
Keywords :  Appropriate Technology / Compost 
 
คํานํา (Introduction) และวัตถุประสงค (Objective) 

ชุมชนหุบมะกล่ํา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีอาชีพหลัก คือ การเลี้ยงโคนม 144 ครัวเรือน โคนมกวา 
3,000 ตัว ผลิตมูลโค 45 ตัน/วัน และปลูกขาวโพดฝกออน 20 ครัวเรือน พื้นที่กวา 100 ไร ชุมชนจัดการมูลโคโดยการ
ตากแดดและขายราคา 1 บาท/กิโลกรัม การกองมูลโคไวบริเวณรอบๆ ฟารม กอใหเกิดปญหาแมลงวันและกลิ่นเหม็น 
ในฤดูฝนมูลโคจะถูกชะลางลงสูลําคลองหุบมะกล่ํา ทําใหเกิดปญหาน้ําเสีย ลําคลองตื้นเขิน นอกจากนี้มูลโคยังเปน
แหลงของธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของผักตบชวา ทําใหผักตบชวาเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว สําหรับการปลูก
ขาวโพดฝกออนมีคาใชจายซื้อปุยเคมีประมาณ 750 บาท/ไร/ป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึงมีเกษตรกรบางรายทําปุย
หมักใชเองจากเศษวัสดุในพื้นที่ เพราะตองการลดการใชปุยเคมีและลดมลพิษทางสิ่งแวดลอม แตมีปญหาดานการ
จัดการ คือ เวลา แรงงาน การพลิกกลับกองปุย และไมมีพื้นที่เพียงพอในการกองปุยหมัก 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนางานวิจัยรวมกับเกษตรกรดานการผลิตปุยหมักจากวัตถุดิบทองถิ่น 
เพื่อการผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ และการลดมลพิษทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล 
 
อุปกรณและวิธีการ (Material and Method) 

ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักแบบไมกลับกอง แบบกองเติมอากาศจาก
ผักตบชวาผสมมูลโค โดยใชอัตราสวนของผักตบชวาตอมูลโค คือ 3 ตอ 1 โดยปริมาตร เก็บขอมูล ตางๆ ดังนี้ 1) 
อุณหภูมิกองปุยหมัก (วัดทุก 2 วัน) 2) ระยะเวลาการหมักปุย 3) ตนทุนการผลิต และ 4) วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี
และปริมาณธาตุอาหารของปุยหมัก (รายละเอียดจากคูมือวิเคราะหดินและพืช ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
ผลและวิจารณ (Result and Discussion) 

1. การหมักปุยหมักผักตบชวาและมูลโค 
ผสมผักตบชวาตอมูลโคตามอัตราสวน และกองปุยหมัก

ขนาดกวาง 1.5 เมตร X ยาว 3.5 เมตร X สูง 1.3 เมตร ดังภาพที่ 1 เมื่อ
วัดอุณหภูมิพบวา ชวงวันแรกๆ อุณหภูมิภายในกองปุยอยูระหวาง 50-
52 องศาเซลเซียส จากนั้นอุณหภูมิคอยๆ เย็นลงจนถึง 30 องศา
เซลเซียส (ภาพที่ 2) ระยะเวลาการผลิตปุยหมักประมาณ 60 วัน 
(สิงหาคม-กันยายน) ขบวนการหมักจึงเสร็จส้ิน ดูจากอุณหภูมิภายใน
และภายนอกกองปุยที่ใกลเคียงกัน  เศษวัสดุเปล่ียนเปนสีน้ําตาลดํา
และออนนุม ไมเหม็นฉุน และมีตนพืชเล็กๆ เกิดขึ้น (ภาพที่ 3) 
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อุณหภูมิภายใน-ภายนอกกองปุย (องศาเซลเซียส)
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2. ตนทุนการผลิตปุยหมัก 

จากการคิดตนทุนการผลิตปุยหมักไมกลับกองแบบกองเติมอากาศผักตบชวาผสมมูลโค ขนาด 1 ตัน พบวา
มีตนทุนเฉลี่ยตอตันตอ 60 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตนทุนการผลิตปุยหมักไมกลับกองแบบกองเติมอากาศผักตบชวาผสมมูลโค ขนาด 1 ตัน (หนวย : บาท) 

รายการ ตนทุนผันแปร   ตนทุนคงที่  
1. คาจางเหมาจัดเตรียมวัสดุและขึ้นกองปุยหมัก 900  
2. มูลโค 500  
3. คาไฟฟา 100  
4. วัสดุอุปกรณ (ทอพีวีซี พัดลม ประตูน้ํา และเบ็ดเตล็ด)  1,450 
ตนทุนการผลิต  1,500  
ตนทุนคงที่ (วัสดุทอพีวีซี และอื่นๆ)  1,450 
ตนทุนคงที่เฉล่ีย  [(1,450 ÷ 5 ป)/การผลิต 6 ครั้ง/ป]  
เทากับ 48.33 บาท/ครั้ง หรือประมาณ 49 บาท/ครั้ง 

 49  

ตนทุนการผลิตสุทธิ  +  1,549  
ปุยหมักที่ผลิตได (กิโลกรัม) 1,000  
ราคาขาย/กิโลกรัม 4  
รายได 4,000  
กําไรสุทธิ 2,451  

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาดานการผลิตปุยหมักผักตบชวาผสมมูลโค พบวามีตนทุนการผลิตประมาณ 
1.55 บาท/กิโลกรัม และหากจําหนายปุยหมักกิโลกรัมละราคา 4 บาท ไดกําไร 2.45 บาท/กิโลกรัม 

 

ภาพที่ 2 อุณหภูมิภายในและภายนอกกองปุยหมัก 
ที่เปล่ียนแปลงตลอดกระบวนการหมัก 

ภาพที่ 3 เมื่อเสร็จส้ินขบวนการหมัก อุณหภูมิลดลงเหลือ 
30 ° ซ. เศษวัสดุเปล่ียนเปนสีดํา ออนนุม และมี
ตนไมเล็กๆขึ้นบนกองปุยหมัก 
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3. ปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติอื่นๆ ของปุยหมักผักตบชวาผสมมูลโค 
ผลจากการวิเคราะหคาธาตุอาหารที่ไดจากปุยหมักและคุณสมบัติอื่นๆ ของปุยหมัก ไดแสดงไวในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหธาตุอาหารปุยหมักของชุมชนหุบมะกล่ํา และคะแนนที่ไดตามมาตรฐานปุยหมัก กรมพัฒนาที่ดิน 
รายการ มาตรฐาน ผลการ 

วิเคราะห 
ดัชนีคุณภาพ 

(1) 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก (2) 
คะแนน 
ที่ได (1*2) 

ไนโตรเจน / N (%)  >1.0 2.00 10 0.5 5 
ฟอสฟอรัส / P2O5 (%)  >1.0 1.88 10 0.5 5 
โพแทสเซียม / K2O (%)  >0.5 1.41 10 0.5 5 
ความชื้น / M.C.(%) 41-45 44.92 6 0.5 3 
ความเปนกรด-ดาง / (pH) 7.0-8.0 7.2 10 1.5 15 
อินทรียวัตถุ / O.M. (%) 19-15 17.06 2 1.5 3 
C/N ratio 0-20/1 4.96 10 2 20 
ความเค็ม (EC) <3.5 2.1 8 2 16 
ปริมาณส่ิงเจือปน <10 0 10 1 10 

คะแนนที่ได 82 

สําหรับผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารของปุยหมักผักตบชวาผสมมูลโค ตามคุณภาพและคะแนนถวง
น้ําหนักของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 2) พบวา มีปริมาณธาตุไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม เทากับ 2.00 : 
1.88 : 1.41 ปริมาณความชื้น 44.92 เปอรเซ็นต ความเปนกรด-ดาง เทากับ 7.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ 17.06 
เปอรเซ็นต และอัตราสวนธาตุคารบอนตอไนโตรเจน เทากับ 4.96 ความเค็มที่วัดคาการนําไฟฟา เทากับ 2.1 dS/m 
และไมพบอื่นๆ เจือปน คะแนนที่ไดคือ 82 คะแนน ซึ่งมากกวาที่กําหนดไวคือ ตองเกินกวา 80 คะแนน และจากตาราง
ที่ 3 พบวาปริมาณธาตุโลหะหนักตามมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร เชน ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท มี
คาเทากับ 34.20  3.50 และ นอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตามลําดับ) ซึ่งนอยกวาเกณฑที่กําหนดไวทั้งหมด 

ผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพปุยหมักของกรมพัฒนาที่ดิน (มุกดา, 2545) และปริมาณโลหะ
หนักของมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร (2548) พบวา ปุยหมักของชุมชนหุบมะกล่ํา เปนปุยหมัก
คุณภาพดี และมีปริมาณธาตุโลหะหนักต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยของธันวดี (2547) ซึ่ง
รายงานวาปริมาณธาตุอาหารในปุยหมักจากผักตบชวามีปริมาณไนโตรเจนสูงสุดถึง 2.70 เปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุโลหะหนกัในปุยหมักของชุมชน
หุบมะกล่ําตามมาตรฐานปุยอนิทรีย กรมวิชาการเกษตร 

รายการ มาตรฐาน ผลการวิเคราะห 
ตะกั่ว / Pb (mg/kg) <500  34.20 
แคดเมียม / Cd (mg/kg) <5 3.50 
ปรอท / Hg (mg/kg) <2 < 0.1 
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สรุป (Conclusion) 

การผลิตปุยหมักไมกลับกองแบบกองเติมอากาศของชุมชนหุบมะกล่ํา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จาก
ผักตบชวาและมูลโค มีตนทุนการผลิต 1.55 บาท/กิโลกรัม ระยะเวลาการหมักนาน 60 วัน สามารถกองปุยไดทุก
ฤดูกาล ดังนั้นจึงหมักได 6 ครั้ง/ป โดยเนนการจัดการความชื้นของกองปุยใหเพียงพอ ปุยหมักที่ไดมีคุณภาพดีตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตร เหมาะสมตอนําไปใชในการปรับปรุงดินและการผลิตผัก 
ไมดอกไมประดับ และไมผลที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีสวนชวยลดมลพิษทางสิ่งแวดลอมจากการใชปุยเคมีมากเกินไป 
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การทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวมในอาหารไกเนื้อที่มกีากมะพราวเปนองคประกอบ  
Efficiency Test of Enzyme supplementation in Coconut meal Composed Broilers Diet 
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บทคัดยอ 

 การทดลองนี้เปนการทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวม (เอนไซมนาทูไซม เวท พี) ในอาหารไกเนื้อที่มี
กากมะพราวที่ไดจากการคั้นกะทิออกแลวเปนองคประกอบ  ใชไกสายพันธุอารเบอร เอเคอร เพศผู อายุ 14 วัน 
จํานวน 160 ตัว จัดแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ(Completely Randomized Design, CRD) ทําการสุมไก
ออกเปน 4 กลุม  กลุมละ 4 ซ้ํา  ซ้ําละ 10 ตัว โดยกลุมทดลองที่ 1 ใหอาหารพื้นฐาน  กลุมทดลองที่ 2 อาหารผสมกาก
มะพราว 10%  กลุมทดลองที่ 3 อาหารผสมกากมะพราว 10% เสริมเอนไซมรวมในระดับ 0.05% และกลุมทดลองที่ 4 
อาหารผสมกากมะพราว 10% เสริมเอนไซมรวมในระดับ 0.10%  ทําการทดลองเปนเวลา 6 สัปดาห เก็บขอมูล
น้ําหนักไกในแตละสัปดาห หาคารอยละน้ําหนักเพิ่ม คาอัตราการเจริญเติบโต (Body Weight Gain, BWG) และ
อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR) ผลการทดลองปรากกวากลุมทดลองที่ 4 มีคารอยละน้ําหนักที่
เพิ่มขึ้น (61.85%) และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (37.77 กรัมตอวัน) มากที่สุด  ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P < 0.05) กับกลุมทดลองที่ 1 และกลุมที่ 2  ซึ่งมีคารอยละน้ําหนักเพิ่มขึ้น (รอยละ 53.03 และ 55.15)  และ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (29.81 และ 31.166 กรัมตอวัน) ตามลําดับ แตไมแตกตางกับกลุมทดลองที่ 3   (P ≥ 
0.05)   เมื่อพิจารณาถึงอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยกลุมทดลองที่ 1 มีอัตราการแลกเนื้อต่ําที่สุด(16.61) ซึ่งแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) กับกลุมทดลองที่ 4  ซึ่งมีอัตราการแลกเนื้อสูงที่สุด (12.97)  แตไมแตกตางกับกลุม
ทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 (P ≥ 0.05)    
 
Abstract 

 This experiment was conducted to determine the efficiency test of multiple enzyme 
supplementation (Natuzyme Vet P)  in coconut meal composed broilers diet.  Fourteen-day-old male 
Arber Acres chicks (n=160) were allotted into 4 treatments (T.1 was broiler diet. T.2 was copra meal 
composed  broiler  diet, T.3 was 0.05%  enzyme  supplementation  in copra meal   composed broiler diet 
and  T.4 was 0.10%  enzyme   supplementation  in  copra  meal  composed  broiler  diet.)  in   Completely  
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Randomized Design (CRD) and fed diets for 42 days. Body weight were measured weekly for percentage 
weight gain per week (%w), average daily gain (ADG)  and  feed conversion ratio  (FCR)   was  analyzed. 
The result showed that weight gain per week and average daily gain of T. 4 (61.85%, 37.71 g/d) was 
significantly higher (P<0.05) than T. 1 (53.03%, 29.81 g/d) but not significantly difference (P>0.050) 
compared to T. 3 (57.37%, 32.94 g/d). Feed conversion ratio (FCR) in T. 4  was the lowest value, which 
was significantly difference (P<0.05)  compared to T.4 (12.97), T.2 (14.92) and  T.3 (14.27). Thus, 0.10% 
enzyme supplementation in copra meal composed broiler diet can increase growth performance and 
feed conversion efficiency because enzyme supplemented can improve NSP digestion. 
 
คํานํา 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารสัตวในปจจุบันแบงออกเปนประเภทใหญๆไดแก วัตถุดิบใหพลังงาน วัตถุดิบ
ใหโปรตีน  ไวตามินและแรธาตุ (สุทธิพงศ, 2537) แหลงโปรตีนที่สําคัญไดแก ปลาปน เนื้อและกระดูกปน ถั่วเหลือง 
กากมะพราว เปนตน ในกรณีของกากมะพราวเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่คอนขางหาไดงาย เนื่องจากประเทศไทยมีการ
เพาะปลูกมะพราวกันมากและมีการใชประโยชนจากมะพราวกันอยางแพรหลาย      กากมะพราวจึงมีจํานวนมาก 
หากแตประโยชนในแงของการใหโปรตีนนั้นยังมีคุณภาพเปนรองวัตถุดิบชนิดอื่นๆ เชน ปลาปน หรือถั่วเหลือง ที่มี
กรดอะมิโนที่จําเปนอยูมากกวา จึงนิยมใชกากมะพราวเปนวัตถุดิบเสริมคุณคาโปรตีนใหกับวัตถุดิบโปรตีนอื่นๆ
มากกวา ในขณะที่มีผลพลอยไดจากกากมะพราวอีกชนิดที่ยังไมนิยมนํามาทําเปนวัตถุดิบอาหารสัตวมากนัก  
เนื่องจากมีคุณคาในการใหโภชนะโปรตีนนอย แตหากพิจารณาคุณคาในแงของการใหพลังงานแลวนับวาเปนวัตถุดิบ
ที่ใหพลังงานสูงชนิดหนึ่ง กลาวคือ กากมะพราว ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการคั้นเอาน้ํากะทิออกไปทําผลิตภัณฑบรรจุ
กระปอง หากแตในการใชกากมะพราวอาจจะไมสามารถนําประโยชนของพลังงานมาใชไดเต็มที่ เนื่องจากในกาก
มะพราวชนิดนี้มีเยื่อใยชนิด Non starch polysaccharide (NSP) ที่ไมสามารถยอยไดดวยน้ํายอยภายในกระเพาะ
อาหาร การแกไขสามารถกระทําไดโดยใชเอนไซมสังเคราะหที่สามารถเปลี่ยนเยื่อใย NSP ใหอยูในรูปที่น้ํายอยใน
กระเพาะสามารถยอยได  นอกจากเอนไซมสังเคราะหจะสามารถเพิ่มพลังงานที่นําไปใชประโยชนไดจริงแลว เอนไซม
ดังกลาวชวยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดบาดแผลในกระเพาะเนื่องจากการยอยอาหารเพิ่มการใชประโยชนของ
ฟอสฟอรัสในเมล็ดธัญพืช เพิ่มเปาหมายการจับของเอนไซม (เยาวมาลย และ สาโรช, ม.ม.ป.) จากเหตุผลดังกลาว
ขางตน การศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวม (นาทูไซ เวท พี, ชื่อทางการคาโดย บริษัท ไบโอโปรตอน 
พีทีวาย จํากัด, ประเทศออสเตรเลีย)ในอาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราวเปนองคประกอบ จึงเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะชวย
คนหาวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมซึ่งสามารถทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตวที่นําเขาจากตางประเทศได 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาการนําเอากากมะพราวมาเปนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทใหพลังงาน 
2. เพื่อศึกษาผลของการใชเอนไซมเสริมในอาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราวเปนวัตถุดิบ 
3. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของไกเนื้ออันเนื่องมาจากอาหารเสริมและไมเสริมเอนไซมสังเคราะห 
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อุปกรณและวิธีการ 

 ใชไกเนื้อพันธุอาเบอรเอเคอรอายุ 14 วัน เพศผูจํานวน 160 ตัว น้ําหนักเขาทดลองอยูในชวง 150 – 250 
กรัม  แบงออกตามแผนการทดลองสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design) เปน 4  กลุมทดลอง กลุมละ 4  
ซ้ําๆ ละ 10 ตัว   แตละกลุมเล้ียงดวยอาหารดังนี้ 

  1. อาหารสูตรโปรตีน 23 % ใชเล้ียงไกชวงอายุ 3 - 4 สัปดาห 

 กลุม 1 อาหารควบคุมสูตรโปรตีน 23 % ปกติ (ไมมีกากมะพราว)         
 กลุม 2 อาหารสูตรโปรตีน 23 % มีกากมะพราว  
 กลุม 3 อาหารสูตรโปรตีน 23 % มีกากมะพราวและเสริมเอนไซม 0.05 % น้ําหนักอาหาร 
 กลุม 4 อาหารสูตรโปรตีน 23 % มีกากมะพราวและเสริมเอนไซม 0.10 % น้ําหนักอาหาร 

  2.  อาหารสูตรโปรตีน 20 % ใชเล้ียงไกชวงอายุ 5 – 6 สัปดาห 

 กลุม 1 อาหารควบคุมสูตรโปรตีน 20 % ปกติ (ไมมีกากมะพราว) 
 กลุม 2 อาหารสูตรโปรตีน 20 % มีกากมะพราว 
 กลุม 3 อาหารสูตรโปรตีน 20 % มีกากมะพราวและเสริมเอนไซม 0.05 % น้ําหนักอาหาร 
 กลุม 4 อาหารสูตรโปรตีน 20 % มีกากมะพราวและเสริมเอนไซม 0.10 % น้ําหนักอาหาร 

 สําหรับเอนไซมในการทดสอบครั้งนี้คือ นาทูไซ เวท พี, ชื่อทางการคาโดย บริษัท ไบโอโปรตอน พีทีวาย 
จํากัด, ประเทศออสเตรเลีย   ซึ่งเปนเอนไซมรวมประกอบดวย  เอนไซมเซลลูเลส (cellulose) > 44,200,000 ยูนิต/
กิโลกรัม, เอนไซมไซลาเนส (Xylanase) > 2,500,000 ยูนิต/กิโลกรัม, เอนไซมเบตา-กลูคาเนส (β-glucanase) > 
500,000 ยูนิต/กิโลกรัม, เอนไซมแอลฟา-อมัยเลส (α-amylase) > 700,000 ยูนิต/กิโลกรัม,  เอนไซมเพกทิเนส 
(Pectinase) > 50,000ยูนิต/กิโลกรัม  และเอนไซมโปรติเอส  ไฟเตส  อมัยดล-ไกลโคซิเดส เพนโทซาเนส  เฮมิเซลลู
เลส 

ตารางที่ 1  สวนประกอบวัตถุดิบอาหารของสูตรอาหารทดลองโปรตีน 23%  และ 20% 

 ปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใช 
 สูตรอาหารทดลองโปรตีน 23%  สูตรอาหารทดลองโปรตีน 20% 
วัตถุดิบอาหาร
สัตว 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4  สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

กากมะพราว - 10 10 10  - 10 10 10 
ขาวโพด 40.6 29 29 29  50 36 36 36 
กากถั่วเหลือง 32 25 25 25  23 25 25 25 
รําละเอียด 9.8 20 20 20  9 20 20 20 
ปลาปน 7.9 13 13 13  10 6 6 6 
กระดูกปน 1.5 0.7 0.7 0.7  0.7 0.7 0.7 0.7 
เมทไธโอนีน 0.2 - - -  - - - - 
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พรีมิกซ 0.5 1 1 1  1 1 1 1 
น้ํามันปาลม 7.2 1 1 1  6 1 1 1 
เกลือ 0.3 0.3 0.3 0.3  0.3 0.3 0.3 0.3 
รวม 100 100 100 100  100 100 100 100 

 โดยเลี้ยงลูกไกอายุ 1 วันในเครื่องกกลูกไกพรอมใหอาหารอาหารควบคุมสูตรโปรตีน 23% (ไมมีกาก
มะพราว) ในลูกไกในทุกๆกลุม  เปนเวลา 2 สัปดาห    เมื่อไกอายุ ครบ 2 สัปดาห แบงไกออกเปน 4  กลุมทดลอง กลุม
ทดลองละ 4  ซ้ําๆ ละ 10 ตัว    ในชวง 2 สัปดาหแรกของการทดลองใหอาหารสูตรโปรตีน 23 % และในชวง 2 
สัปดาหหลัง จะใหอาหารสูตรโปรตีน 20 % เล้ียงไกจนอายุครบ 6 สัปดาหจึงส้ินสุดการทดลอง  ชั่งน้ําหนักไกในแตละ
กลุมทดลองแลวบันทึกคาน้ําหนักดังกลาวไว    เพื่อนําไปหารอยละน้ําหนักเพิ่มตอสัปดาห    อัตราการเจริญเติบโต 
(Body Weight Gain, BWG)  และอัตราการแลกเนื้อ  (Feed Conversion Ratio , FCR)   นําขอมูลที่ไดวิเคราะหหา
คาความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Random 
Design, CRD) พรอมเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยในแตละกลุมทดลองดวย Duncan’s new Multiple 
Range Test (DMRT) 
 
ผลการทดลอง 

1. ผลของการทดสอบประสิทธิภาพของการเสริมเอนไซมรวม ในอาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราว
เปนองคประกอบตอคารอยละน้ําหนักเพิ่มของไก  อัตราการเจริญเติบโต (Body Weight Gain, BWG)  และ
อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR) 

 ผลการทดลองพบวาน้ําหนักไกเพิ่มขึ้นทุกกลุมทดลองโดยกลุมทดลองที่ 3 และกลุมทดลองที่ 4 ไมแตกตาง
กัน  และกลุมทดลองที่ 1  กลุมทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 ก็ไมแตกตางเชนเดียวกัน (P ≥ 0.05)     เมื่อพิจารณา
อัตราการเจริญเติบโตพบวาอัตราการเจริญเติบโตของกลุมทดลองที่ 4 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)  
กับกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 แตไมแตกตางกับกลุมทดลองที่ 3 (P ≥ 0.05)   และเมื่อพิจารณาอัตราการ
แลกเนื้อพบวาอัตราการแลกเนื้อของกลุมทดลองที่ 1 และ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)  แตทั้ง
สองกลุมทดลองไมแตกตางกับกลุมทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 (P ≥ 0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของรอยละน้ําหนักที่เพิ่มของไกแตละหนวยทดลอง 

 กลุมทดลองที่ 
1 

กลุมทดลองที่ 
2  

กลุมทดลองที่ 
3 

กลุมทดลองที่ 
4 

C.V. (%) 

รอยละน้ําหนักเพิ่มของไก 
(%) 

53.03a 55.15a 57.37ab 61.85b 6.85 

อัตราการเจรญิเติบโต 
(กรัม/วัน)      

29.81a 29.81a 32.95ab 37.77b 9.52 

อัตราการแลกเนื้อ  16.62a 14.92ab 14.27ab 12.97b 1.79 
หมายเหตุ :   a, b อักษรตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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สรุป 

 1. การเสริมเอนไซมรวมที่ระดับ 0.10% ทําใหไกมีคาการเพิ่มน้ําหนักเฉลี่ย  คาอัตราการเจริญเติบโต สูงกวา
กลุมควบคุม และกลุมที่ไมไดรับการเสริมเอนไซม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) แตไมแตกตางจากกลุมที่
ไดรับการเสริมเอนไซมที่ระดับ 0.05 % 
 2. การใชกากมะพราวเปนวัตถุดิบอาหารทําใหอัตราการแลกเนื้อของไกดีกวากลุมควบคุม  และคาอัตราการ
แลกเนื้อของไกไมมีความแตกตาง ( P ≥ 0.05) ระหวางกลุมที่ไดรับการเสริมเอนไซมรวมที่ระดับ 0.05% และไมเสริม
เอนไซมรวม  

 3. การเสริมเอนไซมรวมที่ระดับ 0.05 % และ 0.10% ไมมีผลทําใหคาการเพิ่มน้ําหนักเฉล่ีย  คาอัตราการ
เจริญเติบโต  และอัตราการแลกเนื้อแตกตางกัน ( P ≥ 0.05)   
 ผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการทดลองของ Yin et al.(2001) ซึ่งไดทําการทดลองเสริมเอนไซมใน
อาหารที่มีขาวสาลีเปนองคประกอบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการยอยของเอนไซมเสริมในไกเนื้อ  ซึ่งพบวาการเสริม
เอนไซมสามารถเพิ่มโภชนะยอยได  เพิ่มพลังงานที่ใชประโยชนได เพิ่มน้ําหนัก และประสิทธิภาพการแลกเนื้อ   แต
อยางไรก็ตามการใชเอนไซมเสริมในอาหารจะทําใหคาพีเอชในไสติ่งลดลง  การดูดซึมสารประกอบไนโตรเจนของจุลิ
นทรียในสวนนี้จึงลดลงตามไปดวย (Steenfeldt et al., 1998)  
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O5-05 
 
เทคโนโลยีการผลิตกลวยตากดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาสและการ
เพิ่มมูลคาใหแกกลวยตากตกเกรด 
Production technology of dried banana using a green house solar dryer and value-added 
product from defective dried banana 
 
บุศรากรณ มหาโยธ1ี อรุณศรี ลีจีรจําเนียร1 เอกพันธ แกวมณีชัย1 ปริญดา เพ็ญโรจน1 ปราโมทย คูวิจิตรจารุ1  
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Busarakorn Mahayothee1, Arunsri Leejeerajumnean1, Eakaphan Keowmaneechai1, Parinda Penroj1,  
Pramote Khuwijitjaru1, Bhundit Innawong1, Winyu Chokerungkarn1, Sinee Nongtaodum1,  
Prasong Siriwongwilaichat1 and Suched Samuhasaneetoo1 

บทคัดยอ 
แมวาประเทศไทยมีการผลิตและจําหนายกลวยตากมาเปนเวลานาน แตกลวยตากที่มีขายภายในประเทศ

ยังมีความแปรปรวนดานคุณภาพและสุขอนามัยสูง ผูบริโภคยังขาดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิต ทําใหกลวยตากเปนสินคาที่ไมสามารถสงเขาจําหนายในตลาดตางประเทศ และในการผลิตกลวยตาก
จะมีกลวยที่ตกเกรด หากสามารถเพิ่มมูลคาไดก็จะเปนการลดของเสียและเพิ่มรายไดใหแกผูผลิต ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยตากดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีน
เฮาส   ใหสามารถผลิตกลวยตากที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามหลักเกณฑการผลิตอาหารดีที่เหมาะสม  และไมมีเศษ
เหลือทิ้งของกลวยตากที่ตกเกรด โดยมีกลุมพัฒนาอาชีพ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนผูรวมโครงการ  ซึ่งในปจจุบันกลุม
พัฒนาอาชีพดังกลาวไดมี ผลิตภัณฑกลวยตาก วางขายในพื้นที่และรานภูฟา ภายใตชื่อ “กลวยอบอนามัย” และ
ขายที่รานรมฟา มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตชื่อ  “กลวยแสง”  จากการสุมตัวอยางกลวยตากที่ผลิตจากกลุม
พัฒนาอาชีพ อ. สวนผึ้ง พบวามีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยกวา 103 โคโลนีตอกรัม ยีสตและรานอยกวา 100 โคโลนี
ตอกรัม ซึ่งมีคาต่ําและปลอดภัยตอการบริโภค และมีอายุการเก็บรักษาในถุงอลูมิเนียมฟลอยดได 2 เดือน โดยที่
จํานวนจุลินทรียไมมากนักและสีไมคลํ้า เมื่อเทียบกับชุดควบคุม จากการสํารวจผูบริโภคจํานวน 425 คนพบวา
ผูบริโภคสวนใหญชอบรับประทานกลวยตากที่ทําจากกลวยน้ําวา (รอยละ 76.2)  โดยกลวยตากควรมีรูปรางทับแบน 
(รอยละ 77.9)  ลักษณะเนื้อสัมผัสมีความแข็งเล็กนอย (รอยละ 42.8) มีรสหวานปานกลาง (รอยละ 76.0)   สวนใหญ
มักบริโภคกลวยตากครั้งละ 3-4 ผล(รอยละ 45.4)  คุณภาพของกลวยตากที่ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาควรไดรับ
การปรับปรุง ไดแก ความสะอาด (รอยละ 29.4) รสชาติ (รอยละ 23.5) สี (รอยละ 10.4)   และระดับความชื้นของผิว
กลวยตาก (รอยละ 10.0) ตามลําดับ  กระบวนการอบแหงแบบไมตอเนื่องจําเปนสําหรับการผลิตผลิตภัณฑกลวยตาก 

 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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โดยระยะเวลาในชวงการอบแหงและชวงการพัก และลักษณะในการเรียงซอนทับของกลวยขณะพัก มีผลตอลักษณะ
ปรากฏของผลิตภัณฑ  โดยกลวยที่ทําการพักนานจะเกิดสีน้ําตาลไดมากกวากลวยที่อบนาน ซึ่งการเกิดสีน้ําตาล
ระดับที่พอเหมาะเปนคุณลักษณะที่ตองการในผลิตภัณฑกลวยตาก และการเรียงซอนทับกันของกลวยขณะพักจะทํา
ใหสีกลวยตากมีความสม่ําเสมอ สําหรับการเพิ่มมูลคาใหแกกลวยตากตกเกรดนั้นสามารถทําไดโดยการนํามาผลิต
เปนกัมมีเยลลีที่มีการผสมเนื้อกลวยตากในผลิตภัณฑ โดยการเติมเนื้อกลวยตากที่ปริมาณรอยละ 37.5 จะให
คุณสมบัติดานลักษณะปรากฏ การกระจายตัวของเนื้อกลวยอบแหง สี และกลิ่นรสที่ดีแกผลิตภัณฑกัมมีเยลลี 
คําสําคัญ : กลวยตาก การอบแหง บรรจุภัณฑ กัมมีเยลลี คุณภาพ 
 
Abstract 

 Despite a long time production and distribution in Thailand, dried bananas locally available are 
still varied in quality and hygiene. It is still perceived by consumers as unreliable quality in terms of 
product safety and good manufacturing practice (GMP), leading to limited export market. However, low 
grade dried banana could be developed as value-added products to minimize industrial waste and adds 
profit to producers. Therefore, the objective of this study was to establish and transfer technical 
knowledge of dried banana production with green house solar dryer to obtain product quality that meets 
GMP standard with minimum waste residuals from low grade product.  This project was in participation 
with occupational promotion group under the Royal Initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Project at Suanpueng, Ratchburi. The current dried banana product of this group is available in Phufah 
shop under “Klauy Ana Mai” brand and in Romfah shop (Silpakorn University) under “Klauy Saeng” 
brand. According to microbial inspection of the dried banana samples produced by Suanpueng 
occupational promotion group, it was found that the total plate count was less than 103 CFU/g, yeast and 
moulds was less than 100 CFU/g, which was considered sufficiently low and safe for consumption. The 
shelf –life of product in aluminium foil pack was about 2 months with relatively low microorganisms and no 
dark color when compared with control sample. From consumer surveys with 425 persons, it  was found 
that most people liked dried banana made of “Nam Wah” variety (Musa sapientum, L. ) (76.2%), with flat 
shape (77.9%), slightly firm texture (42.8%), moderately sweet (76.0%). Most people took 3-4 whole fruits 
of dried banana at each time (45.4%). The quality aspects deserving improvement included cleanness 
(29.4%), taste (23.5%), colour (10.4%) and moisture on product surface (10.0%), respectively.    
Discontinuous drying process is necessary for dried banana production due to the influence of drying 
time, resting process and fruit stacking on product appearance.   The long resting process caused dried 
banana more brown color than long drying time. Nevertheless, the optimum and consistent brown colour 
is desirable in the product which can be controlled by stacking process. The upgrading of low grade 
dried banana could be done by adding in gummy jelly at 37.5% to produce satisfactory appearance, 
banana pulp distribution, colour and flavour.    
Keywords : dried banana, drying, packaging, gummy jelly, quality 
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คํานํา 

กลวยมีบทบาทเกี่ยวของกับคนไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการผลิตกลวยอบแหง
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “กลวยตาก” มาเปนเวลาชานาน แตผลิตภัณฑกลวยตากที่มีขายภายในประเทศ ยังมี
ความแปรปรวนดานคุณภาพและความปลอดภัยสูง ทั้งนี้มีสาเหตุอยางหนึ่งมาจากการที่กลวยตากสวนใหญเปน
ผลิตภัณฑที่ผลิตในระดับชุมชน จากกลุมแมบานหรือกลุมพัฒนาอาชีพ ซึ่งยังขาดความรูที่เพียงพอในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย และไดคุณภาพตามมาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 

                  (ก) บมกลวยดิบที่แกจัดใหสุก                                (ข)  การตากแดดตามธรรมชาติ 

ภาพที่ 1 การผลิตกลวยตากโดยทั่วไป 
ที่มา : ถายจากสถานที่การผลิต จ.พิษณุโลก 
 

 กลวยตากผลิตจากกลวยสุกงอม กลวยที่นิยมนํามาทํากลวยตาก คือ กลวยน้ําวาขาว ซึ่งมีรสหวาน เมื่อ
ตากแลวจะไดกลวยที่มีสีสวยและรสหวาน โดยหลังจากการปอกเปลือกแลวจะนํากลวยมาตากแดด 1-2 วัน หรือใช
เครื่องอบพลังแสงอาทิตย จากนั้นเอาไปคลึงและกดใหแบน ไมนิยมใชกลวยหอม กลวยไข หรือกลวยหักมุก เนื่องจาก
กลวยหอมและกลวยไขมีน้ํามากและมีแปงนอยเมื่อสุกงอม สวนกลวยหักมุกจะมีแปงมากเกินไป (เบญจมาศ ศิลา
ยอย, 2534) ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับพรประภา วงศฝน (2545) ที่พบวากลวยที่เหมาะสมตอการแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑกลวยตากคือกลวยน้ําวาสุกงอม ดังนั้นกลวยน้ําวาจึงเปนที่นิยมแพรหลายในการนํามาผลิตกลวยตาก จาก
ภาพที่ 1 จะเห็นวากระบวนการผลิตกลวยตากนั้นไมเปนไปตามหลักการการผลิตอาหารดีที่เหมาะสม (Good 
Manufacturing Practices, GMP) และเปนสาเหตุใหไมสามารถผลักดันเพื่อการสงออกไดอยางเต็มที่ เนื่องจากการ
ผลิตกลวยตากมีขั้นตอนที่เส่ียงตอการปนเปอนหลายขั้นตอนดังนี้ 1) การบมกลวยและการปอกเปลือกกลวยบน
พลาสติกบนพื้นดินโดยตรง เส่ียงตอการปนเปอนของเศษดิน ฝุน จุลินทรียและเชื้อโรคที่มากับดิน  และในการใช
พลาสติกหรือผาใบปูบนดินจะมีดานหนึ่งปนเปอนดิน ทําใหเพิ่มโอกาสการปนเปอนเมื่อมีการใชในครั้งถัดไป 2) การ
ใชไมไผเปนวัสดุทําตะแกรง เส่ียงตอการเจริญของเชื้อรา เมื่อมีการใชซ้ําๆ เปนเวลานาน  และ 3) การตากกลวยดวย
แสงอาทิตยแบบเปด เส่ียงตอฝุนละออง เชื้อจุลินทรีย เชื้อโรคที่มากับแมลง  และเมื่อฝนตกเกษตรกรจะประสบปญหา
ในการเก็บกลวย ทําใหกลวยมีความชื้นเพิ่มขึ้นเสี่ยงตอการเจริญของเชื้อรา ในงานวิจัยนี้จึงใชเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยเขามาแทนซึ่งทําใหไดกลวยตากที่สะอาดกวาการตากแสงแดดโดยตรง ซึ่งเครื่องอบแหงที่ใชเปนเครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาส สามารถอบกลวยสุกไดครั้งละประมาณ 200-300 กิโลกรัม (เสริม จันทร
ฉายและคณะ, 2547)  
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อยางไรก็ตามจะเห็นวากลวยตากมีจุดเดนมากคือไมตองเติมวัตถุเจือปนอาหารใดๆ จึงเปนผลิตภัณฑที่ได
จากธรรมชาติ  เปนอาหารเพื่อสุขภาพและเก็บไดที่อุณหภูมิหอง ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑอาหารที่มีศักยภาพสูงที่ควร
ไดรับการสงเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ดังนั้นโครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยอบแหง
นี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยตากในระดับชุมชนทองถิ่นดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยที่สามารถผลิตกลวยตากไดอยางถูกวิธีถูกสุขลักษณะและผลิตภัณฑมีคุณภาพ และปลอดภัยตอการ
บริโภค รวมทั้งมีบรรจุภัณฑที่สามารถเก็บรักษากลวยอบแหงใหมีลักษณะดีเปนที่ตองการของผูบริโภค นอกจากนี้ใน
การผลิตกลวยตาก จะไดกลวยตากที่มีคุณภาพดีเพื่อจัดจําหนายและอีกสวนหนึ่งจะไดกลวยตากที่ตกเกรดที่ไม
สามารถจําหนายไดประมาณ 15% ของการผลิตในแตละครั้ง ทั้งนี้เนื่องมาจากกลวยตากมีลักษณะปรากฏที่ไมเปนที่
ตองการ คือ มีการกดทับของน้ําหนักที่รุนแรงทําใหสวนของไสกลวยปรากฏออกมาขางนอก สีของกลวยบางชิ้นไม
สมํ่าเสมอและบางชิ้นมีขนาดเล็กหรือใหญเกินไปไมสามารถนํามาบรรจุเพื่อจัดจําหนายได     นับวาเปนเศษเหลือของ 
กระบวนการผลิต ดังนั้นวัตถุประสงคอีกสวนหนึ่งของงานวิจัยนี้คือการเพิ่มมูลคาใหกับกลวยตากตกเกรดโดยพัฒนา
เปนผลิตภัณฑกัมมีเยลลี  

วัตถุดิบและวิธีการ 
วัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ใชคือ กลวยน้ําวาดิบ แกจัด เก็บเกี่ยวจากอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยคัดเลือกระดับความแก
จากการสังเกตการหลุดของกานเกสรตัวเมียที่ติดอยูที่ปลายผลและผลกลวยน้ําวาดิบที่มีความเปนเหลี่ยมนอยมากถึง
คอนขางมน ขนาดใกลเคียงกัน ไมมีตําหนิ และไมช้ํา นํามาบมที่อุณหภูมิหองประมาณ 6-7 วนั หรือกลวยสุกมีคา
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในชวง 28-29°Brix 

วิธีการ 
การวิจัยในระดับหองปฏิบัติการ 

ชุดโครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลวยอบแหงนี้ประกอบดวย 4 โครงการยอยดังนี้ 
โครงการยอยที่ 1  ศึกษาผลของกระบวนการอบแหงแบบไมตอเนื่องตอคุณภาพของกลวยอบแหง โดยในกระบวนการ
อบแหงแบบไมตอเนื่องนั้นจะแบงเวลาในแตละวัน (24 ชั่วโมง) ออกเปน 2 ชวง คือชวงการอบ และ ชวงการพัก ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดแปรเวลาในแตละชวงออกเปน 5 กลุม ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยเริ่มตนจากชวงการอบ 8 ชั่วโมง 
และพัก 16 ชั่วโมง ซึ่งเปนระยะเวลาที่สอดคลองกับการอบดวยแสงอาทิตยจากนั้นเพิ่มระยะเวลาการอบเพิ่มขึ้นเพื่อ
เรงใหกระบวนการอบแหงส้ันลง และศึกษาผลของการเรียงซอนทับกลวยในระหวางการพักตอคุณภาพของกลวยตาก 

ตารางที ่1 ระยะเวลาในการอบและพักของกลวยอบแหงแบบไมตอเนื่อง 
ระยะเวลาในชวงอบ (ชม.) ระยะเวลาในชวงพัก (ชม.) 

8 
10 
12 
14 
16 

16 
14 
12 
10 
8 
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โครงการยอยที่ 2  ศึกษาผลของบรรจุภัณฑและระยะเวลาในการเก็บตอการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลและการปนเปอน
ของจุลินทรียในกลวยตากพลังงานแสงอาทิตย โดยใชบรรจุภัณฑ 2 ชนิดคือถุงพลาสติกใส  และถุงอลูมิเนียมฟลอยด
แบบทึบแสง ทําการบรรจุใน 2 สภาวะ คือ สภาวะปกติ และ ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ ใหมีอัตราสวนปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด ตอ กาซ ไนโตรเจน เทากับ 60 : 40 แลวนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 40 และ50 องศาเซลเซียส 
จากทําการสุมตัวอยางดังกลาวมาทําการศึกษาการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ชนิดตางๆ ยีสตและรา  

โครงการยอยที่ 3  พัฒนาผลิตภัณฑอาหารหวานเพื่อเพิ่มมูลคาแกกลวยตากที่ตกเกรด โดยพัฒนาเปนกัมมีเจลลี
เจลลาตินผสมเนื้อกลวยตาก 

โครงการยอยที่ 4 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการกําหนดคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของกลวยตากที่ไดรับ
การยอมรับจากผูบริโภค  โดยทําการสํารวจจากผูบริโภคทั่วไปจํานวน 425 คน  

การถายทอดเทคโนโลยี 

 ถายทอดผลงานวิจัยจากการศึกษาในระดับหองปฏิบัติการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกกลุมพัฒนา
อาชีพ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอ
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี และผูสนใจทั่วไป ในเรื่อง การผลิตกลวยตากดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ตาม
กระบวนการผลิตอาหารดีที่เหมาะสมและการผลิตกัมมีเจลลีเจลลาตินผสมเนื้อกลวยตาก 

การติดตามผลสําเร็จของกลุมกลุมพัฒนาอาชีพ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอสวนผึ้ง 

 ทีมวิจัยมีการติดตามสถานการณการผลิตกลวยตากและกัมมีเจลลีเจลลาตินผสมเนื้อกลวยตาก โดยรวมให
คําปรึกษาและแกไขปญหาเพื่อใหกลุมพัฒนาอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองได รวมทั้งติดตามดานการตลาด และทําการ
วิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความมั่นใจดานความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 
 
ผลและวจิารณ 
ระดับหองปฏิบัติการ  

โครงการยอยที่ 1 

กระบวนการอบแหงที่ศึกษาครั้งนี้เปนแบบไมตอเนื่องจึงพบการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้น (%w.b.) 
เฉพาะในชวงการอบ สวนในชวงการพักมีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นเพียงเล็กนอย ดังภาพที่ 2 ในระยะแรกที่ทํา
การอบจะพบการลดลงของปริมาณความชื้นอยางรวดเร็วในทุกสภาวะที่ทําการอบ เมื่อพิจารณากราฟการทําแหงใน
ทุกสภาวะที่ทําการอบและพักสามารถแบงกลวยออกตามอัตราการลดของความชื้นไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่มี
อัตราการทําแหงชา คือ อบ 8 ชั่วโมง พัก 16 ชั่วโมง และอบ 10 ชั่วโมง พัก 14 ชั่วโมง และกลุมที่มีอัตราการทําแหง
เร็ว คือ อบ 12 ชั่วโมง พัก 12 ชั่วโมง, อบ 14 ชั่วโมง พัก 10 ชั่วโมง และอบ 16 ชั่วโมง พัก 8 ชั่วโมง แนวโนมการ
เปล่ียนแปลงของกราฟการทําแหงในผลเชนเดียวกัน ทั้งกลวยที่เรียงซอนทับและเรียงเดี่ยวขณะพัก  
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ภาพที่ 2 กราฟการอบแหงของกลวยอบแหงในระหวางการอบ : พัก                                                                           
             a) เรียงซอนทับขณะพัก และ    b) เรียงเดี่ยวขณะพัก 
 
โครงการยอยที่ 2 

บรรจุภัณฑที่มีการดัดแปลงสภาวะอากาศจะมีการเจริญของเชื้อจุลินทรียทั้งหมดนอยกวาในถุงที่มีการบรรจุ
แบบปกติอยางเห็นไดชัด การเจริญของยีสตและรามีเพียงจํานวนนอยเทานั้นและในบรรจุภัณฑที่มีการดัดแปลง
สภาวะอากาศเกือบจะไมมีการเจริญของยีสตและราเลย ไมมีการตรวจพบเชื้อ Staphylococcus aureus ใน
ผลิตภัณฑ พบการปนเปอนของเชื้อ Salmonella เพียงเล็กนอย และไมมีการตรวจพบเชื้อจุลินทรียประเภท Coliform 
และ Escherichia coli ในผลิตภัณฑ หรืออานคาไดนอยกวา 2 MPN / g แสดงใหเห็นวาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑกลวยอบแหงที่สุดคือ การบรรจุโดยการดัดแปลงบรรยากาศที่มีอัตราสวนของกาซคารบอนไดออกไซด ตอ 
กาซ ไนโตรเจน เทากับ 60:40 และการบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟลอยดจะสงผลดีกวาถุงพลาสติกใสเพียงเล็กนอยในเชิง
จุลชีววิทยา  
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โครงการยอยที่ 3 

 การเพิ่มมูลคาใหแกกลวยตากตกเกรดนั้นสามารถทําไดโดยการนํามาผลิตเปนกัมมีเยลลีที่มีการผสมเนื้อ
กลวยตากในผลิตภัณฑ โดยการเติมเนื้อกลวยตากที่ปริมาณรอยละ 37.5 จะใหคุณสมบัติดานลักษณะปรากฏ การ
กระจายตัวของเนื้อกลวยอบแหง สี และกลิ่นรสที่ดีแกผลิตภัณฑกัมมีเยลลี 

โครงการที่ยอยที่ 4 

 จากการสํารวจผูบริโภคจํานวน 425 คนพบวาผูบริโภคสวนใหญชอบรับประทานกลวยตากที่ทําจากกลวย
น้ําวา (รอยละ 76.2) โดยกลวยตากควรมีรูปรางทับแบน (รอยละ 77.9) ลักษณะเนื้อสัมผัสมีความแข็งเล็กนอย (รอย
ละ 42.8) มีรสหวานปานกลาง (รอยละ 76.0)   สวนใหญมักบริโภคกลวยตากครั้งละ 3-4 ผล (รอยละ 45.4) คุณภาพ
ของกลวยตากที่ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาควรไดรับการปรับปรุง ไดแก ความสะอาด (รอยละ 29.4) รสชาติ 
(รอยละ 23.5) สี (รอยละ 10.4)   และระดับความชื้นของผิวกลวยตาก (รอยละ 10.0) ตามลําดับ 

ผลสําเร็จและการถายทอดเทคโนโลยี 

1. ปจจุบันกลุมพัฒนาอาชีพ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไดมีผลผลิต ผลิตภัณฑกลวยตาก วางขายในพื้นที่
และรานภูฟา ภายใตชื่อ “กลวยอบอนามัย” และที่รานรมฟา มหาวิทยาลัยศิลปากรภายใตชื่อ “กลวยแสง”   
แสดงดังภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ผลิตภัณฑกลวยอบอนามัยและกลวยแสง ผลิตโดยกลุมพัฒนาอาชีพ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตาม 
  พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  

2. กลุมพัฒนาอาชีพ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดผลิตกลวยตากที่ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานการผลิตอาหารดีที่เหมาะสม (GMP)  แสดงดังภาพที่ 
4 และมีผูเขาเยี่ยมชมงานบอยคร้ัง และผลิตภัณฑกลวยตากที่ไดเมื่อนํามาวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ยีสต 
และรา โดยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรพบวาอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค โดยกลวย
อบแหงจากสวนผึ้ง  มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดนอยกวา 103 โคโลนีตอกรัม ยีสตและรานอยกวา 100 โคโลนีตอกรัม ซึ่ง
มีคาต่ํา และปลอดภัยตอการบริโภค ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสําหรับผลิตภัณฑกลวยอบแหง (มผช. 
112/2546) 
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ภาพที่ 4 การผลิตกลวยตากที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการผลิตอาหารดีที่เหมาะสม 
  

3. การเพิ่มมูลคาใหแกกลวยที่ตกเกรด   

คณะวิจัยฯ นํากลวยตากที่ตกเกรดมาพัฒนาเปนกัมมีเจลลีผสมเนื้อกลวยตาก และถายทอดเทคโนโลยี ดัง
แสดงในภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  การถายทอดเทคโนโลยกีารผลิตกัมมีเจลลีผสมเนื้อกลวยตาก  
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O5-06 
 
การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและ
เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 

Changes of volatile compounds in dried banana by using solar dryer and tray dryer           

ดวงทิพย ศรีตาแสน1 กรชนก ประโยชนเจริญผล2  และอรุณศรี ลีจีรจําเนียร2  
Doungtip Sritasean1, Kornchanok Prayotcharoenphol2  and Arunsri Leejeerajumnean2     
 

บทคัดยอ 

 กลวยอบแหงเปนผลิตภัณฑจากกลวยน้ําวาที่นํามาทําการอบแหงโดยใชความรอนซึ่งจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งในดานของลักษณะภายนอกและสารประกอบทางเคมีภายใน  สงผลใหกลวยตากมีสีและกลิ่นที่
เปล่ียนไปจากเดิม  งานวิจัยนี้มุงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหง
โดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  เพื่อเปนทางเลือกใหผูประกอบการที่
ตองการประหยัดพลังงานโดยการใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทดแทนเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน            
การทดลองไดอบแหงกลวยน้ําวาเปนเวลา  5  วัน  โดยอบในชวงกลางวันนาน  8  ชั่วโมง  และเก็บใสกลองพลาสติก
เพื่อเปนการพักในชวงกลางคืนนาน  16  ชั่วโมง  แลวเก็บตัวอยางกลวยอบแหงนําไปวิเคราะหสารประกอบใหกล่ิน  
โดยการสกัดสารประกอบใหกล่ินแบบ Head Space-Solid Phase Micro Extraction (HS-SPME) และวิเคราะหดวย
เครื่อง Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)  พบวาสามารถจําแนกกลุมของสารประกอบใหกล่ิน
ออกไดเปน 4 กลุมใหญๆ ตามชนิดของหมูฟงกชัน  ไดแก  แอลกอฮอล  คีโตน  เอสเทอรและสารประกอบชนิดอื่นๆ  
โดยกลุมที่พบมากคือ สารประกอบเอสเทอรซึ่งมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลาในการอบเพิ่มขึ้น   เมื่อวิเคราะห
สารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่พบในปริมาณมากพบวามีทั้งหมด 7 ชนิด  คือ  Ethyl Acetate, 1-Butanol, 3-
methyl-formate, Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 
Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methyl-, 3- methylbutyl  ester และ 3-
Pentanone, 2, 4-dimethyl  โดยพบวาสารประกอบ 1-Butanol, 3-methyl-formate มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในระหวางการ
อบแหง ปริมาณของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงครบทั้ง 5 วันดวยวิธีการอบแหงทั้งสองวิธี
คืออบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะไมมีความแตกตางทางสถิติ 
(p> 0.05) ทั้งในการเปรียบเทียบแบบกลุมของสารประกอบใหกล่ินและการเปรียบเทียบแบบสารประกอบใหกล่ินที่
พบมาก  การเปลี่ยนแปลงสวนใหญมักจะไดรับผลจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล  นอกจากนี้อาจจะเกิดจากปจจัยใน
การแปรรูปอื่นๆ เชน     การสูญเสียความชื้นจากการไดรับความรอน   การเกิดการหมักในระหวางการพัก  เปนตน 
คําสําคัญ : กลวยอบแหง, เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย, เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน, สารประกอบใหกล่ิน,  
     HS-SPME, GC-MS. 
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Abstract 

 Dried bananas were made by drying process in tray dryer or solar dryer. Heat from the drying 
process changed in both outer characteristics and inner chemical characteristics of the bananas. This 
led to the changing of their color and aroma. This research aimed to study the changing of the aroma 
volatile compounds in dried bananas produced by tray dryer and solar dryer. The drying method were 
done for 5 days by drying in the dryer for 8 hours during day time and kept them in the plastic boxes 
during night time for 16 hours.  The dried bananas samples from each dryer were collected everyday for 
volatile compounds analysis. The volatile compounds of dried bananas were extracted by Head Space-
solid Phase Microextraction (HS-SPME). Then, the volatile compounds were analyzed by Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The results found that the volatile compounds could be 
divided according to their functions into 3 groups; esters, alcohols and other compounds. The most 
abundant volatile compounds were esters. Esters decreased when the drying period increased. The main 
volatile compounds were Ethyl Acetate, 1-Butanol, 3-methyl-formate, Propanoic acid, 2-methyl-, 1-
methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methylbutyl ester, Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl  ester, 
Butanoic acid, 3-methyl-, 3- methylbutyl  ester and 3-Pentanone, 2, 4-dimethyl. According to the 
research, 1-Butanol, 3-methyl-formate increased while the bananas were drying. The quantity of aroma 
volatile compounds in the bananas which had dried for 5 days in tray dryer or solar dryer had the same 
characteristics (P<0.05).  The quantity of aroma volatile compounds in the bananas which had dried for 5 
days in tray dryer or solar dryer had the same characteristics (P<0.05).  The changes of volatile 
compounds may be as a result of browning reaction, fermentation during resting period or other factors, 
such as moisture loses during drying. 
Keywords : dried banana, solar dryer, tray dryer, volatile compounds, HS-SPME, GC-MS. 
 
คํานํา 

 ในปจจุบันกลวยอบแหงเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย และยังเปนผลิตภัณฑ  
OTOP ที่วางจําหนายกันในซุปเปอรมาเก็ต  สถานที่ทองเที่ยวและรานคาทั่วไปจํานวนมาก  ซึ่งมีการผลิตจากหลาย
ทองถิ่น  เชน  จังหวัดตาก  สุโขทัย  และพิษณุโลก  เปนตน  โดยบรรจุในกลองพลาสติกใสหรือถุงพลาสติกใสและใส
ในกลองกระดาษอีกชั้นหนึ่ง การทํากลวยอบโดยทั่วไปมักนิยมใชวิธีทางธรรมชาติ คือการนํากลวยมาวางผึ่งกลางแดด
โดยตรง  ซึ่งเปนวิธีที่เส่ียงตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไดจาการแปรปรวนของสภาพอากาศและยากตอการควบคุมใหมี
ความสะอาดถูกสุขลักษณะ  และพัฒนามาใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยเปนเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย  ซึ่งสามารถควบคุมความสะอาดในกลวยอบไดมากขึ้นเพราะเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีหลังคา
ปกคลุมมิดชิด  แตก็ยังไมสามารถควบคุมอุณหภูมิในการอบแหงไดเพราะขึ้นอยูกับสภาพของอากาศในแตละฤดู  
ดังนั้นเพื่อใหกลวยอบมีความสะอาดและไมเส่ียงตอสภาพอากาศจึงมีการพัฒนาสรางเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน  
ชวยใหใชระยะเวลาในการอบแหงนอยลง  สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งกลิ่นรสของกลวยอบแหงเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง
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ตั้งแตระยะการสุก  อุณหภูมิในการอบ  และระยะเวลาในการอบแหงที่ตางกัน (Boudhrioua  และคณะ, 2003)  แตยัง
ไมมีรายงานเรื่องกล่ินรสที่ไดจากการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแบบลมใชลมรอน  
วามีความแตกตางกันอยางไร  ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินใน
ระหวางการอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน  วามีความเหมือนหรือ
แตกตางกัน  หากไมแตกตางกันก็จะเปนประโยชนตอผูประกอบการที่จะใชเครื่องอบแหงทั้งสองแบบทดแทนกันได 
เพื่อเปนการสรางทางเลือกใหผูประกอบการไดเลือกใชเครื่องอบแหงใหเหมาะสมกับสภาวะอากาศในยามที่ไมมีแดด
หรือฝนตก หรือเปนทางเลือกใหผูประกอบการที่ตองการประหยัดพลังงานโดยการใชเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย  
 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในระหวางการอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน   
 
อุปกรณและวิธีการ 

 1. กระบวนการแปรรูปกลวยอบแหง 

  นํากลวยน้ําวาดิบวางเรียงบนกระดาษแลวใชกระดาษมาคลุมเก็บที่อุณหภูมิหอง  จนกลวยน้ําวา
สุกเต็มที่  โดยสังเกตที่บริเวณผิวเปลือกจะมีสีเหลืองและมีจุดสีน้ําตาลดํากระจายอยู  นํากลวยน้ําวามาปอกเปลือก
และลอกเสนใยออก  ตัดสวนปลายทั้งสองขางของกลวยทิ้ง     และนํามาวางลงบนตะแกรงใหมีชองวางระหวางผล
เทา ๆ กัน  นําไปอบในเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (Tray dryer)  และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (Solar 
dryer)  โดยตั้งอุณหภูมิของเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนใหใกลเคียงกับอุณหภูมิของเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย   รายละเอยีดของอุณหภูมิของเครื่องอบแตละชนิดวามีโปรไฟลดังภาพที่  1   และใชเวลาในการอบในชวง
กลางวัน วันละ  8  ชั่วโมง  หลังจากนั้นนํากลวยมาเก็บในกลองพลาสติกเพื่อเปนการพักในตอนกลางคืน  เมื่ออบครบ 
2 วัน  แลวทําการทับกลวยดวยแรง 1 กิโลกรัม  เพื่อใหกลวยแบนแลวเก็บใสกลองพลาสติกพักไว  ทําการอบและพัก
กลวยจนครบ 5 วัน  

2. การวัดคุณสมบัติทางเคมี 

2.1 คาวอเตอรแอคติวิตี้ (water activity)  ของกลวยอบแหง  นําตัวอยางที่ผานการอบและการพักที่เวลา 1, 
2, 3, 4  และ 5 วัน  โดยเก็บตัวอยางกลวยหลังจากทําการอบและหลังการพักในแตละวัน   โดยนํากลวยมาหั่นเปนชิ้น
เล็ก ขนาด 2 – 3 มิลลิเมตร นําไปวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ ดวยเครื่อง  Aw analyzer  จํานวนตัวอยางละ 3 ซ้ํา  

2.2  ปริมาณความชื้น (moisture content)  ของกลวยอบแหงนําตัวอยางที่ผานการอบและการพักที่เวลา 1, 
2, 3, 4  และ 5 วัน   โดยนํากลวยมาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ  ขนาด 2 – 3 มิลลิเมตร  ชั่งมา  5  กรัม ใสในถวยวิเคราะห
ความชื้น แลวนําไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ  105  องศาเซลเซียส  จนน้ําหนักคงที่ จํานวนตัวอยางละ 3 ซ้ํา   
จากนั้นก็นํามาชั่งน้ําหนักและคํานวณหาปริมาณความชื้นตามวิธี AOAC (1995)  
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3. การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ 

3.1 คาสี  นําตัวอยางกลวยอบแหงที่ผานการอบและการพักที่เวลา 1, 2, 3, 4  และ 5 วัน   โดยเก็บหลังจาก
ทําการอบและหลังการพักในแตละวัน   โดยนํากลวยมาวัดคาสีบริเวณผิวรอบนอก(ไมวัดบริเวณไส)  ทําการวัดชิ้นละ  
2  จุด  จํานวน  3  ชิ้น  ดวยเครื่องวัดสี  Minolta  รุนCR-300  และคํานวณหาคาเฉลี่ยของคาสี  L* , a* , b*   

 4. การวิเคราะหจํานวนจุลินทรียในกลวยอบแหง 

4.1 การวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมด   นําตัวอยางกลวยอบแหงเวลากลางวันและกลวยที่ผานการพักใน
ตอนกลางคืนที่เวลาตาง ๆ หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ ตรวจนับจํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ  คํานวณปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมดในกลวยอบแหง ตามวิธี AOAC (1995) 

4.2 การวิเคราะหจํานวนเชื้อยีสตและรา   นําตัวอยางมาเตรียมเชนเดียวกับขอ  4.1 โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ 
PDA ที่ปรับพีเอชดวยกรดทารทาริกเขมขน 10 เปอรเซนต  รอยละ  2  บมที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส  ตามวิธี 
AOAC (1995) 

 5. การศึกษาชนิดและปริมาณของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงดวยเครื่องกาซโครมาโต
กราฟฟ (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) 

5.1 การสกัดสารประกอบระเหยดวยวิธี Headspace Solid Phase Micro extraction (HS-SPME) โดยใช
ไฟเบอร  Polydimethylsiloxane/divinylbenzene (PDMS/DVB, Supelco, USA)  ขนาดอนุภาค 100 
ไมโครเมตร  ใชตัวอยางกลวยอบแหงในเวลากลางวันและกลวยที่ผานการพักในตอนกลางคืนที่เวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 
วัน หั่นเปนชิ้นขนาด 2 – 3 มิลลิเมตร หนัก 5 กรัม  ใสในขวดกลม (ขนาด 10 มิลลิลิตร) ที่มีแผนยางซิลิโคนปด  ให
อุณหภูมิตัวอยาง  60  องศาเซลเซียส  เปนเวลานาน  30 นาที จากนั้นก็นําไฟเบอรฉีดเขาเครื่อง GC - MS  ที่ตั้ง
อุณหภูมิและเวลาของ injection port ไวที่  250  องศาเซลเซียส  นาน  20  วินาที   และต้ัง injection port แบบ 
splitless    
 5.2 การวิเคราะหกล่ินดวยเครื่องกาซมาโตรกราฟฟ  ใชเครื่องกาซโครมาโตรกราฟฟของ  Hewlett-Packard 
(HP) รุน 6890 Gas Chromatography (Agilent Technology Inc.)  ใชคอลัมภแบบ capillary column HP5-5MS 
เสนผานศูนยกลาง 0.32 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร ความหนาของฟลม 0.25 ไมโครเมตร  ใชกาซฮีเลียมความบริสุทธิ์  
99.999  เปอรเซนตเปนกาซตัวพา  ซึ่งมีอัตราเร็ว  1.2  มิลลิลิตรตอนาที   ตั้งอุณหภูมิเริ่มตนของเครื่องกาซโครมาโต
กราฟฟตั้งที่  35  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  3  นาที  จากนั้นก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นถึง  250  องศาเซลเซียสดวยอัตราเร็ว
การเพิ่มของอุณหภูมิ 4 OC/min โดยตรวจวิเคราะหมวล (m/z)  ดวยเครื่อง  Mass  Spectrometer  Detector  ( รุน 
5973, Agilent Technology, USA ) อุณหภูมิของดีเทคเตอรที่  230  องศาเซลเซียส  ใชแหลงกําเนิดไอออนอิเล็คตรอ
นอิมแพคท (electron impact ionization, EI)  คาพลังงานไอออไนเซชั่น  70  อิเล็คตรอนโวลท  สแกนมวลชวง  40 – 
400  amu  ความเร็วในการสแกน 3.99 สแกนตอวินาที   เปรียบเทียบสารประกอบระเหยจากมวลที่สแกนไดกับ  
NIST98  Library  (NIST98, USA) 

 วางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  เปรียบเทียบผลการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ  
Complete Randomized Design (CRD)  ทําการทดลอง 3  ซ้ํา วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
SPSS Version 15.0  
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ผลและวจิารณ 
  4.1 ศึกษาคุณภาพทางดานเคมี ดานกายภาพและดานจุลินทรียในกลวยอบแหง 

4.1.1 คุณภาพดานเคมีในกลวยอบแหง   

การเปลี่ยนแปลงของความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี้  ในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงดวยเครื่องแบบใช
ลมรอนพบวา  ความชื้นของกลวยอบแหงจะลดลง  เมื่อระยะเวลาในการอบแหงเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 2)   ซึ่งเปนผลมา
จากการที่โมเลกุลของน้ําที่ถูกทําใหระเหยออกไปในระหวางกระบวนการอบแหง สวนคาคาวอเตอรแอคติวิตี้ลดลง
ตามความชื้นที่ลดลงในแตละตัวอยาง ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกัน  อุณหภูมิของเครื่องอบแหงแบบใชลม
รอนมีอุณหภูมิสูงที่สมํ่าเสมอ  เนื่องจากในขณะที่ทําการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนจะมีการถายเทความ
รอนเพียงอยางเดียว  จึงทําใหอัตราการทําแหงมีคาลดลงสม่ําเสมอ  (ธนัท, 2546)   แตการใชเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยมีการใหความรอนทั้งแบบถายเทความรอนและยังมีการแผรังสีเกิดขึ้นดวย     อยางไรก็ตามการทดลองนี้
พบวาไมมีความแตกตางในแงการเปลี่ยนแปลงของความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี้   ระหวางการใชเครื่องอบทั้ง
สองชนิด 

4.1.2  คุณภาพดานกายภาพในกลวยอบแหง   

 ในกลวยสุกจะมีคา  L* สูง    สวนในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหง 5 วัน  มีการเปลี่ยนแปลงสีคา  L* a* b*  
แตกตางกันตามระยะเวลาในการอบแหง  โดยกลวยที่ผานการอบในชวงวันแรกหรือวันที่ 1  ซึ่งกลวยอบแหงดังกลาว
จะมีสีน้ําตาลออน ๆ  เมื่ออบแหงโดยใชระยะเวลานานขึ้นจนถึงวันที่ 5 ของการอบ  คา  L*  จะมีคาลดลง  สวนคา  a*  
และ b* เพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 3) สีของกลวยอบแหงจะเปนสีน้ําตาลแดงเขม   แสดงวากลวยที่ผานการอบแหงโดยใช
ระยะเวลานานจะมีสีน้ําตาลแดงมากกวากลวยอบแหงที่ใชระยะเวลาในการอบนอย   และพบวาที่ผิวของกลวย
อบแหงจะมีลักษณะเหี่ยวยนเนื่องจากเกิดจากการหดตัวที่ไมสมํ่าเสมอและรวดเร็วบริเวณผิวดานนอกของกลวย
เพราะมีการสูญเสียความชื้นในกลวยอยางรวดเร็ว (ธนัท, 2546)  เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ของสีในกลวยอบแหงที่ระยะเวลาตาง ๆ  แตเมื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะหคาสีของกลวยที่
ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย   และเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนพบวาไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)   

4.1.3 คุณภาพดานจุลินทรียของกลวยอบแหง   

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดของกลวยอบแหงมีการเปลี่ยนแปลง คือปริมาณจุลินทรียทั้งหมดที่คํานวณไดเปน
โคโลนีตอกรัมพบวา  ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดของกลวยอบแหงมีแนวโนมลดลงเมื่อผานการอบแหงครบทั้ง 5 วัน  
(ภาพที่ 4)  และสวนใหญพบเชื้อยีสตมากกวาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา  ซึ่งแสดงวาเชื้อจุลินทรียที่เกิดขึ้นนั้นไดลด
จํานวนลงเนื่องจากการที่กลวยไดรับความรอนในการอบสูงและนานทําใหปริมาณความชื้นและคา Aw ลดลงเปนผล
ใหจุลินทรียพวกแบคทีเรีย  ยีสตและราไมสามารถเจริญไดเนื่องจากปริมาณน้ําลดลง จํานวนจุลินทรียที่พบในกลวย
อบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน พบวา    ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)     

จุลินทรียสวนใหญที่พบเปนยีสตและแบคทีเรีย  สวนราพบนอยมาก  เนื่องจากปริมาณน้ําตาลในกลวย
เพิ่มขึ้นจึงทําใหรากลุมที่ไมชอบน้ําตาลและตองการออกซิเจนไมสามารถเจริญได  ซึ่งกลวยที่ผานการพักในชวง
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กลางคืนจะมีปริมาณออกซิเจนนอยและในชวงพักกลวยยีสตสามารถเจริญเติบโตไดดี  เพราะในกลวยจะมีปริมาณ
น้ําตาลอยูมาก  มีคา Aw ต่ํา ปริมาณออกซิเจนนอยและปริมาณความชื้นนอยดวย (สุรีย, 2534) แตชวงการอบใน
ตอนกลางวันจํานวนยีสตมีจํานวนลดลง  เนื่องจากอุณหภูมิในการอบกลวยชวงกลางวันสูง (ภาพที่ 1)  อาจทําใหยีสต
ชะลอการเจริญ  

4.1.4  การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรียและคาวอเตอรแอคติวิตี้  

คาวอเตอรแอคติวิตี้ของกลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลม
รอนพบวามีคาลดลงเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องในการอบทั้ง 5 วัน  โดยคาวอเตอรแอคติวิตี้ เริ่มตนของกลวยสุกอยูที่  0.99  
และเมื่อทําการอบแหงคาก็จะลดลงเรื่อยๆ จนถึง 0.70 ในวันที่ 5 (ภาพที่2) ในขณะเดียวกันนั้นจํานวนจุลินทรีย
ทั้งหมดลดลงในชวงของการอบทั้ง 5 วัน ซึ่งมีความสัมพันธกับการลดลงของคาคาวอเตอรแอคติวิตี้   ทั้งนี้อาจเปนผล
เนื่องมาจากจุลินทรียแบคทีเรียเปนกลุมที่ชอบเจริญในอาหารที่มีคาคาวอเตอรแอคติวิตี้สูงกวา 0.85   ดังนั้นแบคทีเรีย
จึงไมสามารถเจริญอยูไดเมื่อคาวอเตอรแอคติวิตี้ลดลง  และมีปริมาณของน้ําตาลสูงในกลวยอบแหง  สวนจํานวน
ยีสตเพิ่มขึ้นในชวงของการอบแหงและการพักทั้ง 5 วัน  ซึ่งมีความสัมพันธกับการลดลงของคาคาวอเตอรแอคติวิตี้
เชนกัน  เนื่องมาจากยีสตสามารถที่จะเจริญอยูไดในสภาวะที่มีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํา  และปริมาณน้ําตาลสูง  ยีสต
จึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในกลวยอบแหงในชวงของการพักกลวยทั้ง 5 วัน  ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของสุรีย (2534)  
ที่พบวาแบคทีเรียเจริญไดดีในอาหารที่มีคาวอเตอรแอคติวิตี้สูงและไมมีปริมาณน้ําตาลสูง  สวนยีสตเจริญไดดีใน
อาหารที่มีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํา  และมีปริมาณน้ําตาลสูง 

  4.2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงแบบไม
ตอเนื่องดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (tray dryer) และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (solar dryer) 

 ในระหวางที่มีการอบแหงจะมีปฏิกิริยาตางๆ เกิดขึ้นมากมายไมวาจะเปนปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard 
reaction) ซึ่งเปนปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลชนิดหนึ่ง ปฏิกิริยา Strecker degradation การแตกตัวของสารประกอบ
ตางๆ เชน น้ําตาล ไขมัน กรดอะมิโน นอกจากนี้ยังรวมถึงการเกิด cyclisation, dehydration, retro-aldolisation, 
rearrangement, isomerisation และ condensation ดวย (Ho และคณะ, 2006) 

 4.2.1 ชนิดของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหง 

ในการวิเคราะหสารประกอบใหกล่ินดวยเครื่อง GC-MS พบวา ในกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหง
แบบใชลมรอนพบสารประกอบใหกล่ินทั้งหมด 38 ชนิด สวนกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยพบสารประกอบใหกล่ินทั้งหมด 33 ชนิด สามารถแบงสารประกอบออกเปน 4 กลุมใหญๆ ตามชนิดของ
หมูฟงกชัน ไดแก แอลกอฮอล คีโตน เอสเทอรและสารประกอบชนิดอื่นๆ  

 สารประกอบประเภทแอลกอฮอลหลังจากทําการอบแลวจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการอบ  โดย
ในตัวอยางที่อบดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนจะเพิ่มขึ้นหลังจากอบ 2 วันและในตัวอยางที่อบดวยเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยจะเพิ่มขึ้นหลังจากอบ 3 วัน (ภาพที่ 5)  เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติจะพบวาไมมีความแตกตางทาง
สถิติ (p> 0.05) ทั้งในกลวยอบแหงที่ผานการอบ 4 และ 5 วันซึ่งเปนกลวยอบแหงที่เปนผลิตภัณฑสุดทายจากการ
อบแหงทั้ง 2 วิธี (ตารางที่ 1)  การเพิ่มขึ้นของสารประกอบแอลกอฮอลอาจจะสอดคลองกับการทดลองของ 
Chassagne and Crouzet (1995) ที่พบวาการใหความรอนแกตัวอยางผลไมโดยทั่วไปจะทําใหเกิดการสลายตัวของ
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ไกลโคไซดอยางมาก เปนผลใหปริมาณของสารประเภทแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นหรืออาจเกิดจากการหมักของน้ําตาลใน
ระหวางชวงพักตอนกลางคืน  

 สารประกอบประเภทคีโตน  เมื่อทําการอบ 1 วันจะพบสารประกอบคีโตนในกลวยอบแหงทั้งที่ผานการ
อบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  หลังจากนั้นสารประกอบคีโตนจะมี
แนวโนมลดลงในระหวางการอบ (ตารางที่1)  เมื่อทําการวิเคราะหผลทางสถิติจะพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ 
(p> 0.05) ในกลวยอบแหงที่ไดจากวิธีการอบทั้งสองวิธีเมื่อผานการอบ 5 วัน (ตารางที่ 1) 

 สารประกอบประเภทเอสเทอรเปนสารประกอบกลุมที่พบมากที่สุด (ตารางที่1) ซึ่งจะใหกล่ินที่แตกตางกันไป
ตามชนิดของเอสเทอร  สารประเภท ethyl acetate จะใหกล่ินของผลไมออนๆ หรือใหกล่ินคลายกับเหลาบรั่นดี  
ในขณะที่สารประเภท ethyl hexanoate จะใหกล่ินผลไมที่แรงกวาโดยเปนกลิ่นที่คลายกับสับปะรดและกลิ่นกลวย 
(Burdock, 2002) นอกจากนี้สารประเภท hexyl acetate และ butyl acetate  จะทําใหเกิดกลิ่นหวานและกลิ่นผลไม
อีกดวย สารประกอบประเภทเอสเทอรในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (ตารางที่1) และจากการวิเคราะหผลทางสถิติจะ
พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05) ในกลวยอบแหงที่ไดจากการอบทั้งสองวิธี (ตารางที่ 1)  การ
เปล่ียนแปลงของสารประเภทเอสเทอรอาจเกิดจากผลิตภัณฑของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล (browning reaction)  ซึ่ง
การทดลองของ Pongsuriya และคณะ (2006)  พบวาสารประเภท acetate ester  ในน้ําแอปเปลจะมีการปลดปลอย
สารระเหยเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล (browning reaction) นอกจากนี้ในกลวยยังมีน้ําตาลและ
สารประกอบเปปไทดหลายชนิดซึ่งเปนสารตั้งตนที่สําคัญในการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) ซึ่งเปน
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลชนิดหนึ่งและอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากการสูญเสียความชื้นอยางรวดเร็วของกลวย
อบแหง  ทําใหเกิดการสูญเสียสารประกอบเหลานี้ออกไปกับความชื้นที่ระเหยออกไป   

สารประกอบอื่นๆ ที่พบในการทดลองนี้มีทั้งหมด 7 ชนิด คือ Butanal, 3-methyl; Cyclohexene, 1-methyl-
3-(1-meyh; N-Hydroxymethlacetamide; Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl); Phenol, 2,4-bis(1,1-
dimethyl) และ Benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-(2-propenyl)  ซึ่งสารประกอบในกลุมนี้จะพบในปริมาณที่นอยมาก
โดยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อทําการอบ (ตารางที่ 1) และปริมาณที่วิเคราะหไดไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05) 
ในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงทั้งสองวิธี (ตารางที่ 1)  ซ่ึงสารประกอบเหลานี้อาจจะเปน intermediate หรือ
ผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล (browning reaction) 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบวิธีในการอบทั้งสองวิธีแลวจะพบวา  ทั้งกลวยอบแหงที่อบดวยเครื่องอบแหงแบบ
ใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ  สารประกอบประเภทคีโตนและเอสเทอรจะมีแนวโนมลดลง  สวนสารประกอบประเภท
แอลกอฮอลและสารประกอบประเภทอื่นๆ จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

 4.2.2  สารประกอบใหกล่ินที่พบมากในกลวยอบแหง 

 เมื่อพิจารณาสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยตามปริมาณที่วิเคราะหไดพบวา  มีสารประกอบที่พบในปริมาณมากทั้งหมด 7 ชนิด  คือ  Ethyl 
acetate; 1-Butanol, 3-methyl-formate; Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methylbutyl  ester; Butanoic acid, 3-
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methylbutyl ester; Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl  ester; Butanoic acid, 3-methyl-, 3- methylbutyl  
ester และ 3-Pentanone, 2, 4-dimethyl  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตางเกิดขึ้นดังนี้ 

 Ethyl acetate เปนสารประกอบหลักในการเกิดกลิ่นของกลวย เมื่อผานกระบวนการอบแหงทั้งสองวิธีแลว
จะพบวา Ethyl acetate  มีแนวโนมลดลง  แตในตัวอยางที่ผานการอบ 2 และ 3 วันไมพบสารประกอบชนิดนี้ (ตาราง
ที่ 2)   การลดลงของสาร Ethyl acetate อาจจะเนื่องมาจากการไดรับความรอนในระหวางการอบแหงทําใหเกิดการ
ระเหยออกไป  ซึ่งโดยทั่วไปแลวสารประกอบชนิดนี้เปนสารประกอบหลักในการใหกล่ินในกลวยเนื่องจากมีความ
เขมขนสูงและมีคา threshold ต่ํา (Dagmar และคณะ, 2003)  เมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติจะพบวากลวยที่ผานการ
อบแหง 5 วันจะไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05)   ในดานปริมาณเมื่อเทียบกับวิธีการอบแหงทั้งสองวิธี (ตาราง
ที่ 2) 

 1-Butanol, 3-methyl-formate เปนสารประกอบประเภทเอสเทอรอีกชนิดหนึ่งที่พบมากในกลวยอบแหง 
โดยเมื่อทําการอบแหงแลวสารประกอบชนิดนี้จะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทั้งในกลวยอบแหงที่อบดวยเครื่องอบแหงแบบ
ใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (ตารางที่ 2) ในกลวยอบแหงเปนเวลา 5 วัน พบวาสารประกอบชนิด
นี้เปนสารประกอบหลักในการใหกล่ินชนิดหนึ่งเนื่องจากสามารถพบไดในปริมาณมาก  และเมื่อทําการวิเคราะหทาง
สถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05) ที่ระยะเวลาในการอบและวิธีการอบที่ตางกัน (ตารางที่ 2) 

 Propanoic acid, 2-methyl-, 1- methylbutyl ester เปนสารประกอบประเภทเอสเทอรที่สามารถพบไดทั้ง
ในกลวยน้ําวาสุกและกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงทั้งสองวิธี โดยในระหวางการอบแหงสารชนิดนี้จะมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นลงเพียงเล็กนอยตลอดระยะเวลาในการอบ (ภาพที่ 5) และปริมาณที่วิเคราะหไดไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ (p> 0.05) ที่ระยะเวลาในการอบและวิธีการอบที่ตางกัน (ตารางที่ 2) 

 Butanoic acid, 3-methylbutyl ester; Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl ester;  Butanoic acid, 
3-methyl-, 3- methylbutyl ester; 3-Pentanone, 2, 4-dimethyl เปนสารประกอบประเภทเอสเทอรซึ่ง เมื่อผาน
กระบวนการอบแหงทั้งสองวิธีแลวพบวาสารประกอบชนิดนี้มีแนวโนมลดลง (ตารางที่ 2) แตเมื่อทําการวิเคราะหทาง
สถิติจะพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05) เมื่อเทียบจากวิธีการอบที่แตกตางกัน (ตารางที่ 2)  การลดลง
ของสารประกอบเหลานี้อาจเกิดเนื่องจากอิทธิพลของความรอนที่ใชในการทําแหงและการสูญเสียความชื้นของ
ตัวอยาง 
 จากผลการทดลองที่ไดแสดงใหเห็นวาในกลวยอบแหงทั้งสองตัวอยางจะมีสารประกอบ  
1-Butanol, 3-methyl-formate ซึ่งเปนสารประกอบประเภทแอลกอฮอลที่พบมากเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเมื่อทําการอบแหง แตในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงทั้งสองวิธีเปนเวลาครบ 5 วันจะมีปริมาณของ
สารประกอบที่พบมากทั้ง 7 ชนิดไมแตกตางทางสถิติ (p> 0.05)  

 
บทสรุป 

1. ปริมาณเชื้อจุลินทรียที่พบในกลวยสุกและกลวยอบแหง  สวนใหญแลวจะเปนเชื้อยีสตมากที่สุด  เชื้อ
แบคทีเรียรองลงมาและเชื้อรานอยที่สุด 

2. สีของกลวยอบแหงที่อบในวันแรกจะมีสีน้ําตาลออน ๆ หลังจากนั้นแลวสีก็จะเริ่มเปนสีน้ําตาลเขมมากขึ้น
จนถึงวันที่  5  ของการอบกลวยอบจะมีสีน้ําตาลแดงเขม 
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 3.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงพบวา  กลุมของสารประกอบที่มีผล
ในการเกิดกลิ่นไดแก  แอลกอฮอล  คีโตน  เอสเทอรและสารประกอบอื่นๆ (แอลดีไฮด  อัลคีน  เบนซีนและฟนอล)  
โดยสารประกอบที่พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นในระหวางการอบมี 2 กลุมคือแอลกอฮอลและสารประกอบอื่นๆ  สวน
สารประกอบกลุมที่เหลือจะมีแนวโนมลดลงในระหวางการอบ 
 4.  สารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่พบในปริมาณมากมีทั้งหมด 7 ชนิด  คือ  Ethyl acetate, 1-
Butanol, 3-methyl-formate, Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methylbutyl 
ester, Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methyl-, 3- methylbutyl  ester และ 
3-Pentanone, 2, 4-dimethyl  โดยในจํานวนนี้มีสารประกอบ 1-Butanol, 3-methyl-formate เพียงชนิดเดียวที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในระหวางการอบแหง 
 5.  ปริมาณของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงครบทั้ง 5 วันดวยวิธีการอบแหงทั้ง
สองวิธีคืออบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะไมมีความแตกตางทาง
สถิติ (p> 0.05) ทั้งในการเปรียบเทียบแบบกลุมของสารประกอบใหกล่ินและการเปรียบเทียบแบบสารประกอบให
กล่ินที่พบมาก   
 
คําขอบคุณ 
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รศ. ดร. เสริม จันทรฉาย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาอนุเคราะหใหใชเครื่องอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตย และขอมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย   
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ภาพที่ 1  แสดงอุณหภูมิของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 
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ภาพที่ 2  คาวอเตอรแอคติวิตี้ และคาความชื้น ของกลวยสุกและกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน  
  แสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  คาสี ( L*  a*  b*)   ของกลวยสุกและกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและ 
  เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 

  1: ripen fresh banana ;  2:dried banana for 1 day  ; 3 : dried banana for 2 day ;     
4 : dried banana for 3 day  ;    5 : dried banana for 4 day  ;  6 : dried banana for 5 day 
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ภาพที่  4  จํานวนจุลินทรียของกลวยสุกและกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง 
   อบแหงแบบใชลมรอน 
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A.Tray 
dryer

  1: ripen fresh banana ;  2:dried banana for 1 day  ; 3 : dried banana for 2 day ;     
4 : dried banana for 3 day  ;    5 : dried banana for 4 day  ;  6 : dried banana for 5 day
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงคา % of total volatile compounds ของสารประกอบใหกล่ินที่พบมาก 7 ชนิดในกลวย 
 อบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (A) และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (B) 
 

ตารางที่ 1  แสดงประเภทของสารประกอบที่ใหกล่ิน ในกลวยอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่อง 
  แหงพลังงานแสงอาทิตย  

% of total volatile compounds 

Tray  dryer Solar  dryer สารประกอบ 
อบ 1 
วัน 

อบ 2 
วัน 

อบ 3 
วัน 

อบ 4 
วัน 

อบ 5 
วัน 

อบ 1 
วัน 

อบ 2 
วัน 

อบ 3 
วัน 

อบ 4 
วัน 

อบ 5 
วัน 

ประเภท  
alcohol 0.00 0.90 4.40a 3.95a 5.58a 0.00 0.00 1.39b 4.49a 5.89a 

ประเภท esters 40.65ab 27.96cd 25.86cd 21.22d 18.67d 48.12a 34.21bc 26.67cd 20.87d 18.25d 
ประเภท 
ketones 1.82a 0.38bc 0.71b 0.22c 0.30bc 0.51bc 0.42bc 0.20 0.29bc 0.18c 

ประเภทอื่น ๆ 0.00 0.00 0.13ab 0.07b 0.09ab 0.00 0.00 0.27a 0.10ab 0.14ab 

หมายเหตุ  a, b, c, d  ตัวอักษรแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของขอมูลที่เปรียบเทียบที่
เวลาตางๆ กัน 

 
 

B.Solar 
dryer
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ตารางที่ 2 สารประกอบหลักใหกล่ินในกลวยอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงาน       
แสงอาทิตย 

% of total  volatile compounds 
Tray  dryer Solar  dryer 

RT สารประกอบ 
อบ 1
วัน 

อบ 2 
วัน 

อบ 3
วัน 

อบ4
วัน 

อบ 5 
วัน 

 
อบ1
วัน 

อบ2
วัน 

อบ3
วัน 

อบ4
วัน 

อบ5
วัน 

1.42 Ethyl Acetate 0.00 0.00 0.28d 0.53cd 0.95 a 0.00 0.00 0.14 0.60bc 0.84ab 

3.12 
1-Butanol, 3-methyl-
formate 0.70 3.50 3.25b 3.72ab 4.68ab 0.00 1.83 3.83ab 4.47ab 5.10a 

13.0
3 

Propanoic acid, 2-methyl-, 
1-methylbutyl ester 1.29ab 0.95ab 1.11ab 1.51ab 0.68b 0.64b 0.91b 2.22a 0.61b 0.55b 

14.19 
Butanoic acid, 3-
methylbutyl ester 20.04a 10.04bcd 8.23cde 6.03def 4.14ef 14.43b 11.31bc 4.20ef 4.60ef 2.71f 

15.85 
Butanoic acid, 2-methyl-, 
3-methylbutyl ester 3.74ab 1.48d 1.87cd 0.97d 1.05d 4.33a 2.87bc 2.94bc 1.89cd 1.34d 

16.07   
Butanoic acid, 3-methyl-, 
3-methylbutyl ester 18.01a 6.05c 7.49bc 5.05c 4.15d 19.65 a 10.23bc 10.18bc 6.37cd 4.88c 

21.59 3-Pentanone, 2, 4-dimethyl 1.82a 0.38bc 0.45bc 0.21bc 0.25bc 0.52b 0.42bc 0.20 0.28bc 0.15c 

 รวม 45.60 22.39 22.67 18.02 15.88 39.56 27.56 23.69 18.80 15.56 

หมายเหตุ  a, b, c, d  ตัวอักษรแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของขอมูลที่เปรียบเทียบที่
เวลาตางๆ กัน 
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แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนลาง 
Sustainable Tourism Development Planning in Southern Part of Central Region 
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาเบื้องตนเพื่อนําไปสูการดําเนินการ จัดทําแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
บูรณาการในระดับภูมิภาคภาคกลางตอนลาง  โดยทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินความเหมาะสมของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  นครปฐม 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) เพื่อปรับแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในแตละจังหวัด 
ใหสอดคลองกลมกลืนตอลักษณะ และรูปแบบของการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจริง 

ผลการวิจัยการวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ดาน พบวา  

1. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว มีทรัพยากรหลากหลายและมีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง     
แตผูที่เกี่ยวของยังขาดความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในดานการวางแผน การบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว   ขาดการศึกษาศักยภาพการรองรับไดของพื้นที่ทองเที่ยว และบางจังหวัดมีปญหาทางดานมลพิษ
ส่ิงแวดลอม 

2. ดานความพรอมโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีความพรอมสามารถรองรับการทองเที่ยวได  มีเสนทาง
คมนาคมที่เชื่อมโยงกันและไมไกลจากกรุงเทพฯ  แตยังมีปญหาดานปายชี้ทาง แผนดินทรุดจากการใชน้ําใตดิน  
ปญหาการบําบัดน้ําเสีย  ปญหาขยะ การจราจรและอุบัติเหตุ 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายและบริการดานการทองเที่ยว มีการจัดทําขอมูลและการบริการดานการทองเที่ยว มี
รูปแบบที่พักและการบริการอาหารที่หลากหลาย แตระบบการบริการขอมูลยังขาดประสิทธิภาพ  ผูใหบริการดาน
การทองเที่ยวขาดความรูความเขาใจ และจิตสํานึกในการใหบริการและขาดทักษะทางภาษา  

4. ดานการตลาดการทองเที่ยว มีทรัพยากรทองเที่ยวพรอมขายที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของตลาด
หลายระดับ มีภาพลักษณดานทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมที่ โดดเดนสอดคลองกลมกลืนกับ
ภาพลักษณการทองเที่ยวทางธรรมชาติแตยังขาดการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวรวมกัน   

 
 
1 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Tourism Management Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand 
 2 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Community Management Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand 
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ผลการวิจัยการประเมินความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลางพบวา แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัด ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง มักเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการทองเที่ยวพื้นฐาน กิจกรรมการ
ทองเที่ยวทางเลือก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการทองเที่ยว การมุงเนนการฟนฟู และปรับปรุงสภาพ
ส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การสงเสริมอนุรักษเผยแพรวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น การ
ประชาสัมพันธ และสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว การศึกษาสํารวจทรัพยากรเพื่อหาแนวทางรองรับปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น และการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

แผนยุทธศาสตรจังหวัดดานการทองเที่ยว ที่ไมสอดคลองกับวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
มักเปนโครงการที่มุงเนนการพัฒนาจังหวัดในดานเศรษฐกิจและสังคมที่ไมเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยตรง อีกทั้งมุงเนนการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับศักยภาพ และความเหมาะสมของแตละ
จังหวัด อันอาจจะนําไปสูการเกิดผลกระทบเชิงลบ ที่สงผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได 
คําสําคัญ :  แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 
Abstract 

This study was the fundamental research for planning the Master Plan of Tourism Development 
in southern part of Central Region. The methods used in the study were studying, analysis and 
assessment of strategy in tourism development of provincial cluster in bottom part of central region 
(Suphanburi, Nakornprathom, Kanjanaburi Rajchaburi Samutsakorn, Samutsongkram, Petchaburi, and 
Prajuabkirikan). The aim of this study was to improve guidelines for tourism development of each 
province to be compatible with characteristic and pattern of actual tourism practice in this region.   

The results of tourism capacity analysis at regional level in terms of 4 aspects are as following: 

Resources and Tourism capacity aspect : Though these provincial clusters have owned bio-
diversity resources and gained high potential in tourism, the stakeholders still lack of understanding, 
knowledge and participatory in planning and management of tourist attractions as well as there are 
insufficient studies for potential and carrying capacity. 

Readiness of infrastructure and facilities for tourist aspect : There is readiness in term of carrying 
capacity and transport routes that link each others and not far from Bangkok. However, there are some 
problems of direction signs, land slide from underground water consumptions, waste water management, 
waste disposal, traffic and road accidents. 

Tourism service providing aspect : There is a database preparing and providing services for 
tourists with accommodation arrangement, and variety of food and drinks service, but there is still room 
for improvement in terms of information service. The tourism service providers need to be improved their 
knowledge and service minds as well as foreign language using skills. 
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Tourism Marketing aspect : The result of this research shows that there is a variety of tourism 
resources which are ready to sell and responsive to market needs at different levels. The historical and 
cultural tourism resources have been viewed as the outstanding tourism image of those provinces. 
Moreover, the historical and cultural image is corresponded to their beautiful natural tourism resources.  
However, the research reveals that there is a lack of cooperated tourism marketing promotion as well as 
there is environment pollution problem in some provinces. 

The assessment of suitability of Provincial Tourism Master Plan and Provinces’ visions aspect: 
Strategic Provincial Tourism Master Plan consisting of projects, which are relevant to provincial clusters’ 
vision, are mostly related to 1) service business development required in fundamental tourism, 2) 
alternative tourism activities, 3) infrastructure development essential for tourism, 4) renovation and 
improvement of the environment for sustainable tourism, 5) Cultural promotion and conservation, and 
lifestyle of local people, 6) Public relation and tourism market promotion, 7) resources studies and survey 
for finding measures to cope with problem, and strengthen human resources’ potentiality in tourism area. 

Strategic Provincial Tourism Master Plan consisting of projects, which are irrelevant to provincial 
clusters’ vision, are mostly related to the projects that focus on provincial socio-economic development, 
and the development which is not related to provinces’ potentiality and compatibility. This may lead to 
negative impacts to sustainable tourism development. 
Keyword : Sustainable Tourism Development Planning 

 
คํานํา 

จากนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของชาติ ไดกําหนดใหจังหวัดตางๆ ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ซึ่งประกอบไปดวย 
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดของตนเอง และไดดําเนินการตามแผนมาระยะหนึ่ง เพื่อเปนการประเมิน
สัมฤทธิผลของแผนงานดังกลาวสูการบูรณาการ การวางแผนใชทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถิ่น และจัดระบบการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพรวมกัน ในแตละพื้นที่ เพื่อใหแผนพัฒนาการทองเที่ยวมีการเชื่อมโยงศักยภาพของจังหวัด
ตางๆเขาหากัน ไปในทิศทางเดียวกันจนเปนแผนแมบทการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในภูมิภาคนี้  อันนําไปสูการควบคุม 
และจัดการกลไกการทองเที่ยวอยางเปนระบบ  เพื่อจะไดมีการจัดการแหลงใหรองรับการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน อีก
ทั้งเพื่อเปนฐานขอมูลในการดําเนินการทางการตลาดอยางถูกตองมากขึ้นอันจะสงผลใหเกิดความรู ความเขาใจ ใน
รูปแบบของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมากขึ้น 

การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะศึกษา วิเคราะห และประเมินความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ดวยการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของแตละจังหวัด 
เชื่อมโยงสูระดับกลุมจังหวัดและระดับภูมิภาค ศึกษาความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรทองเที่ยวในแตละจังหวัด 
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กับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดเชื่อมโยงสูระดับภูมิภาค เพื่อนําไปสูการศึกษาในระยะตอไปอันนําไปสูเปาหมายหลักของการ
จัดทําแผนแมบทเพื่อบูรณาการการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวในภาพรวมของภูมิภาคตอไป 

 
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

1. รวบรวมขอมูลเบื้องตนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละจังหวัด 
2. ดําเนินการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis ตลอดจนการ

สัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนเกี่ยวของ 
3. วิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวในแตละจังหวัด  เชื่อมโยงสูกลุมจังหวัด  และระดับภูมิภาค 
4. ประเมินความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรทองเที่ยวในแตละจังหวัดกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดเชื่อมโยง

สูระดับภูมิภาค 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ในการวิจัยนี้  ไดกําหนดประเด็นหลักในการศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้ 

• การวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว 
ดานความพรอมโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายและการบริการ
ดานการทองเที่ยว และการตลาดการทองเที่ยว 

• การประเมินความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดกับวิสัยทัศนของกลุมจังหวัด  
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ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยในระยะที่ 1 
 
ผลการวิจัย: 

ผลการวิจัยการวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ดาน พบวา  

1. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว มีทรัพยากรหลากหลายและมีศักยภาพดานการทองเที่ยว
สูง แตผูที่เกี่ยวของยังขาดความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในดานการวางแผน การบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว   ขาดการศึกษาศักยภาพการรองรับไดของพื้นที่ทองเที่ยว และบางจังหวัดมีปญหาทางดานมลพิษ
ส่ิงแวดลอม 
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2. ดานความพรอมโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีความพรอมสามารถรองรับการทองเที่ยวได  มี
เสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกันและไมไกลจากกรุงเทพฯ  แตยังมีปญหาดานปายชี้ทาง แผนดินทรุดจากการ
ใชน้ําใตดิน  ปญหาการบําบัดน้ําเสีย  ปญหาขยะ การจราจรและอุบัติเหตุ 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายและบริการดานการทองเที่ยว มีการจัดทําขอมูลและการบริการดานการ
ทองเที่ยว มีรูปแบบที่พักและการบริการอาหารที่หลากหลาย แตระบบการบริการขอมูลยังขาดประสิทธิภาพ  
ผูใหบริการดานการทองเที่ยวขาดความรูความเขาใจ และจิตสํานึกในการใหบริการและขาดทักษะทางภาษา  

4. ดานการตลาดการทองเที่ยว มีทรัพยากรทองเที่ยวพรอมขายที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของ
ตลาดหลายระดับ มีภาพลักษณดานทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมที่ โดดเดนสอดคลอง
กลมกลืนกับภาพลักษณการทองเที่ยวทางธรรมชาติแตยังขาดการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวรวมกัน   
 
ผลการวิจัยการประเมินความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัด

ภาคกลางตอนลางพบวา 

แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัด ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง มักเปน
โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการทองเที่ยวพื้นฐาน กิจกรรมการทองเที่ยวทางเลือก การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการทองเที่ยว การมุงเนนการฟนฟู และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การสงเสริมอนุรักษเผยแพรวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น การประชาสัมพันธ และสงเสริม
การตลาดการทองเที่ยว การศึกษาสํารวจทรัพยากรเพื่อหาแนวทางรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และการเสริมสราง
ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

แผนยุทธศาสตรจังหวัดดานการทองเที่ยว ที่ไมสอดคลองกับวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
มักเปนโครงการที่มุงเนนการพัฒนาจังหวัดในดานเศรษฐกิจและสังคมที่ไมเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยตรง อีกทั้งมุงเนนการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับศักยภาพ และความเหมาะสมของแตละ
จังหวัด อันอาจจะนําไปสูการเกิดผลกระทบเชิงลบ ที่สงผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได 
 
สรุปและเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะในการเขียนโครงการและการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว เพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนี้  

1. ควรมีผูชํานาญการดานการเขียนแผนพัฒนาการทองเที่ยว และดานการจัดการทองเที่ยว เปนที่
ปรึกษาในการเขียนแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับกลุมจังหวัด  

2. ควรใหความสําคัญโครงการบริการขอมูลการทองเที่ยว และศูนยประสานงานในการใหบริการการ
ทองเที่ยวระดับกลุมจังหวัด  เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานการเดินทางและการทองเที่ยวของ จังหวัดตางๆ รวมกัน โดยนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการขอมูล รวมทั้งการใหบริการนักทองเทียว  

3. ควรสงเสริม ใหมีโครงการที่เพิ่มมาตรการ รักษาความปลอดภัยแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ที่มีความเปราะบาง     



กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 532 

4. ควรมีการวางแผนการตลาดเชิงรุกรวมกัน  และกําหนดภาพลักษณของการทองเที่ยวระดับกลุม
จังหวัด   

5. ควรสนับสนุนและใหโอกาสแกภาคเอกชน และทองถิ่น ในการเขามามีสวนรวมในการวางแผนการ
ทองเที่ยวในแผนทุกระดับ 

6. ควรมีโครงการที่สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดตระหนัก และมีความรูสึกสํานึกในความเปนไทย   
7. ควรมีโครงการศึกษาและทําความเขาใจในขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของแหลง

ทองเที่ยวแตละแหง  
8. ควรมีโครงการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงทองเที่ยว

ที่ตั้งอยูในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  
9. ควรมีโครงการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

ของแตละจังหวัดใหมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกันเปนเรื่องราว เพื่อใหเกิดเสนทางการทองเที่ยวที่มีความตอเนื่อง
และนาสนใจมากขึ้น  

10. ควรมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวของแตละจังหวัด ใน
ลักษณะของ One stop service หรือ Call center 

11. โครงการหมูบานทองเที่ยวทางวัฒนธรรมตนแบบ หรือหมูบาน OTOP ตนแบบ ควรใหชุมชนไดมีสวน
รวมในการบริหารจัดการอยางจริงจัง มุงการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีอยูในชุมชนของตน 

12. ควรมีการจัดทําปายบอกทาง บอกสถานที่  ปายบอกระยะทางที่ชัดเจน  ถูกตอง และรูปแบบแสดง
ความเปนเอกลักษณของกลุมจงัหวัด ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  โดยติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจน  และมีการออกแบบที่เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม  

13. ควรเปดโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และ
การจัดการดานทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

14. ควรเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ กับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มหลากหลายของ
รูปแบบการทองเที่ยว ทั้งนี้แตละจังหวัดควรมีการประสานแผนงานดานการทองเที่ยว ในรูปแบบการเชื่อมโยงการ
ใหบริการดานการทองเที่ยวรวมกัน  

15. ควรมีโครงการที่เนนดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยว ใหมีความรูในเรื่องการ
บริหารจัดการการทองเที่ยว การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว และการบริการนักทองเที่ยวดวยความเต็มใจอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการบริการนักทองเที่ยวแกพนักงานในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  

นอกจากนี้แลวคณะผูวิจัยยังมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการตอระดับจังหวัดและกลุมดังนี้ 

ระดับจังหวัด 

• ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบดวยหนวยงานของภาครัฐ ทั้งจากสวนกลางและใน
พื้นที่จังหวัด สถาบันการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนากับการทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตาง ๆ การบริการทองเที่ยว ที่พัก รานอาหาร การคมนาคมขนสง 
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รานขายสินคาที่ระลึก ฯลฯ เหลานี้เปนตน ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ การจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวของจังหวัดรวม
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดที่มีอยู หรือที่กําลังปรับเปล่ียนใหม ทั้งนี้จะตองสามารถเชื่อมโยงและไป
ดวยกันกับแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดในภูมิภาคนั้น คณะทํางานชุดดังกลาวจะตองปฏิบัติงานใน
เชิงรุกทางดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว การติดตามผลการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการตาง ๆ  ที่แผน
ยุทธศาสตรจังหวัดกําหนดไว จะทําใหสามารถพัฒนา แกไขปญหา การทองเที่ยวระดับจังหวัดอยางไดผลถูกตอง ตรง
ประเด็นตามวัตถุประสงค 

• แตละจังหวัด ควรมีการจัดทํา Zoning ตามกลุมประเภทกิจกรรมการทองเที่ยว หรือการแบงเขตการพัฒนา
ของแหลงทองเที่ยว (Zoning) เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น 
ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติชายทะเล ชายหาดที่มีกิจกรรมสนุกสนาน (Active 
Beach) หาดทรายเงียบสงบเพื่อการพักผอนอยางแทจริง (Passive Beach) หรือการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ เปนตน โดยในแตละกลุมกิจกรรม หรือแตละเขตการพัฒนาของแหลงทองเที่ยว จะตองมีคณะกรรมการ
กลุม หรือตัวแทนกลุมดังกลาวไวทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ จัดทําแผนการทองเที่ยวของกลุม ติดตามผล ตลอดจนการ
ประสานงานกับคณะทํางานในระดับจังหวัดตอไป 

• หนวยงานที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยวยังขาดโครงสรางการดําเนินงานที่ชัดเจนอีกทั้งยังขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณเชี่ยวชาญดานการวางแผน การพัฒนาและการจัดการ การทองเที่ยวโดยเฉพาะ 
 
ระดับกลุมจังหวัด 

• ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานระดับกลุมยุทธศาสตรการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อทํา
หนาที่ประสานงาน แผนพัฒนาการทองเที่ยวระดับกลุมจังหวัด จัดทําแผนแมบทของกลุมจังหวัด ตามที่แตละจังหวัด
เสนอแผนงาน และโครงการเขามา เพื่อจะไดเชื่อมโยงเครือขายทางดานการทองเที่ยว ทางดานตลาดการทองเที่ยว 
การใหบริการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ ทําใหชวยอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและ
เปนการประสานงานพัฒนาการทองเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน ชวยประหยัดคาใชจายของงบประมาณทางการลงทุน
ของโครงการ ประหยัดเวลา ไดผลมากกวาที่แตละกลุมจังหวัดแบงแยกกันทํางานที่ผานมา 

• คณะทํางานยุทธศาสตรการทองเที่ยวในระดับกลุมจังหวัด ควรจะตองมีการติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวนปรับปรุงแกไข ปญหาที่เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาจะทําใหการพัฒนาการทางดานการทองเที่ยว สามารถ
ยกระดับขึ้นสูมาตรฐานสากลได อันจะนําไปสูการสรางงาน สรางอาชีพ และรายไดแกประชาชนในพื้นที่ เกิดเครือขาย
ทางดานการตลาดการทองเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงสงตอลูกคา นักทองเที่ยว ไดอยางเปนระบบ  

• ควรมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายรวมกันของแตละองคกรในจังหวัดอยางชัดเจนเพื่อมิใหมีการ
ซ้ําซอนหรือเปนการใชงบประมาณที่สูญเปลาและควรที่จะมุงวางแผนในระดับกลุมจังหวัดหรือระดับภูมิภาคใหสําเร็จ 
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การวิเคราะหเด็กซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลนในยาแผนโบราณดวยรงคเลขผิวบางโดยใช 
วัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสม 
Analysis of Dexamethasone and Prednisolone in Traditional Medicines by Thin Layer 
Chromatography using Optimum Mobile Phase 
 
ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ1์  และนอรบู โดลมา2 
Chutima Limmatvapirat1 and Norbu Dolma2 
 
บทคัดยอ 

 รายงานหลายฉบับกลาวถึงยาแผนโบราณที่ปนเปอนดวยสเตียรอยดและกอใหเกิดอาการขางเคียงที่รุนแรง 
เชน โรคคุชชิ่ง แผลในกระเพาะอาหาร และกระดูกพรุน วัตถุประสงคของการทดลองนี้คือการวิเคราะหเดกซาเมทาโซน
และเพรดนิโซโลนในยาแผนโบราณดวยรงคเลขผิวบางโดยใชวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสม ในขั้นแรกเปนการเลือกวัฏ
ภาคเคลื่อนที่ซึ่งปรากฏอยูในสรรพหนังสือและเภสัชตํารับ ในขั้นที่สองเปนการปรับปรุงองคประกอบของวัฏภาค
เคลื่อนที่ใน 4 ระบบ เอถึงซี และจี ใหเหมาะสมกับการวิเคราะห ระบบเอถึงซีปรับปรุงโดยเพิ่มอัตราสวนของเอธิลอะซี
เตด ในขณะที่ระบบจีปรับปรุงโดยการเพิ่มอัตราสวนของไดคลอโรมีเธน เมธานอล และน้ํา และลดอัตราสวนของอี
เธอร วัฏภาคเคลื่อนที่ที่ไดปรับปรุงขึ้นมานี้สามารถประยกุตใชสําหรับการวิเคราะหเด็กซาเมธาโซนและเพร็ดนิโซโลนที่
ปนเปอนในยาแผนโบราณไดอยางเหมาะสม 
คําสําคัญ : เด็กซาเมธาโซน, เพร็ดนิโซโลน, รงคเลขผิวบาง 
 
Abstract 

There is some evidence of case reports on traditional medicines which were contaminated with 
steroids and serious side effects such as Cushing’s syndrome, dyspepsia, and osteoporosis. The aim of 
this experiment is to analyze dexamethasone and prednisolone in traditional medicines by thin layer 
chromatography using optimum mobile phase. In the first step, the mobile phase systems were chosen 
from solvent systems presented in the literature and Pharmacopoeia. In the second step the composition 
of four mobile phase systems A-C and G were optimized to new solvent systems suitable for the analysis. 
The solvent systems A-C were modified by increasing the ratios of ethyl acetate,  while the solvent system  
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G were modified by increasing the ratios of dichloromethane, methanol and water and decreasing that of 
ether. These optimum solvent systems can be applied for the analysis of dexamethasone and 
prednisolone contaminated in traditional medicines. 
Keywords : dexamethasone, prednisolone, thin layer chromatography 
 
Introduction 

People tend to regard traditional medicines because they are composed of natural products 
derived from plants and organisms and without side effects. Traditional medicines are becoming more 
and popular in many countries especially in Thailand and Bhutan. There is some evidence of case 
reports on traditional medicines which were contaminated with steroids and serious adverse effects 
(Ernst, 2002, Drew and Myers, 1997). Usually, unregistered traditional medicines and dietary supplement 
were added dexamethasone and/or prednisolone. If both steroids are given orally over a period of more 
than a few days, systemic side effects may occur. It is concluded that adulteration of traditional 
medicines with dexamethasone and prednisolone is a potentially serious problem which needs to be 
addressed by adequate regulatory. Therefore, the analysis of steroids in traditional medicines is very 
important for people in many countries.  

In this experiment, adulteration of traditional medicine samples derived from Thailand and 
Bhutan by adding dexamethasone and/or prednisolone were analyzed by thin layer chromatography 
(TLC). In the first step, the eight mobile phase systems A-H were chosen from the literatures of steroids 
analysis by TLC (Cimpoiu et al., 2006, Gagliardi et al., 2002) and the monographs of steroids in 
Pharmacopoeia (British Pharmacopoeia, 2004, The United States Pharmacopoeia, 1970, Thai 
pharmacopoeia, 1993). In the second step the composition of four mobile phase systems A-C and G 
were optimized to new solvent systems with good Rf values of dexamethasone and prednisolone. 
Therefore, the proper mobile phase systems for this analysis were modified systems A-G. These proper 
mobile phases can be used for the analysis of steroids contaminated in traditional medicines. 
 
Experimental 

Reagents and materials 
All solvents and reagents were of analytical grade and were used without further purification. 

Reference standards (dexamethasone and prednisolone) were kindly gifted by the Department of 
Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand. 

Apparatus 
Normal laboratory equipments are silica gel aluminium TLC plate 60F-254 (Merck, Germany), 

filter paper (Whatman, England), TLC tank, and UV spectrophometer (UV cabinet II, Camag, USA).  
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Samples 

The thirty-one samples of traditional medicines from Thailand were accepted from the drug store 
at Silpakorn University. The nineteen samples of traditional medicines from Bhutan were brought from 
Institute of traditional medicine services. All samples were kept in dry and cool place. 

Preparation of the samples 

About 1 g of each sample was weighed in a 50-ml beaker and dissolved by adding 3 ml of 
methanol. The solution was left in hood for 10 minutes. Finally the supernatant solution of methanol extract 
was filtered through cotton to get clear solution. The filtrate was protected from light and kept in the 
refrigerator at 4 ○C. 

Preparation of the reference standards 

About 5 mg of each steroid reference standard was weighed, transferred to a 10-ml volumetric 
flask and taken to volume with methanol. These solutions were protected from light and kept in the 
refrigerator at 4 ○C. 

Chromatography 

The optimum separation of steroids was obtained from eight mobile phase systems as shown in 
Table 1. Each solution (20 µl) of reference standard and sample was spotted onto the silica gel 
aluminium TLC plate 60F-254 (5x10 cm) with a micro capillary spotter. The chromatographic plated were 
developed in a saturated TLC tank, by the linear ascending technique. The length of chromatogram run 
was 8 cm. The analysis was repeated in duplicate.  

Detection 

The developed TLC plates were observed under UV light at the wavelength 254 nm and the 
positions of quenching spots on fluorescent background of TLC plates were marked by a pencil. The Rf 
values of steroids were defined as the distance traveled by each steroid divided by the total distance 
traveled by the solvent front. Each TLC plate was sprayed with 10% sodium hydroxide and let it dry on 
hot plate. Finally, each TLC plate was sprayed with 1% tetrazolium blue and heated it again at 80 ○C until 
the spots of steroids appeared as violet blue spots. The contamination of steroids in the samples were 
identified by the equal Rf values between the quenching spots of reference standards and those of 
steroids in samples. Furthermore, the spots of steroids in samples were confirmed by the appearance of 
violet blue color after spraying with tetrazolium blue, the corticosteroids specific reagent. 
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Result and discussion 

In order to separate steroids from the other components in traditional medicine samples the 
selection of mobile phase systems and the optimization of their solvent composition were made. In the 
first step, the eight mobile phase systems A-H (Table 1) were chosen from the literatures of steroids 
analysis by TLC and the monographs of dexamethasone and prednisolone presented in Pharmacopoeia. 
In the preliminary run, the four solvent systems D-F and H showed the Rf values of dexamethasone and 
prednisolone between 0.23 and 0.44, while the other solvent systems A-C and G showed those of 
steroids between 0.03 and 0.40 as shown in Table 1. The proper Rf values of steroids should be between 
0.2 and 0.8. Because the Rf values of steroids in solvent systems A-C and G were too low, these previous 
solvent systems were modified. In the second step, the volume ratios of solvent composition of four 
previous mobile phase systems were optimized to new solvent systems with good Rf values of steroids 
between 0.24 and 0.63 as shown in Table 1. The previous solvent systems A-C were modified by 
increasing the ratios of ethyl acetate (to move the spots higher up), while the previous solvent system G 
were modified by increasing the ratios of dichloromethane, methanol and water and decreasing that of 
ether (to reduce incompatibility between ether and water and decrease the diffusion of spots). 

Therefore, the proper solvents systems for these steroids analysis were shown in Table 1. These 
solvent systems showed compact spots for both dexamethasone (Rf values of 0.63, 0.45, 0.38, 0.36, 
0.26, 0.41, 0.50, and 0.44, respectively) and predisolone (Rf values of 0.53, 0.33, 0.24, 0.25. 0.23, 0.39, 
0.40 and 0.31, respectively). After TLC plates were developed, the quenching spots of steroids on 
fluorescent background of TLC plates were detected by UV light at the wavelength 254 nm. Then TLC 
plates were sprayed with 10% sodium hydroxide solution, followed by 1% tetrazolium blue reagent and 
heated until the violet blue spot of steroids appeared. The present of the steroids in the traditional 
medicine samples would give same color and would have same Rf values with those of reference 
standards. 

The fifty samples of traditional medicines (31 samples from Thailand and 19 samples from 
Bhutan) were determined steroids in eight optimum mobile phase systems. The dosage forms, 
indications, and the results of steroid analysis were shown in Table 2. The number of samples 
contaminated with only dexamethasone from Thailand was 2 (6.45%), while that from Bhutan was 2 
(10.53%). The number of samples contaminated with only prednisolone from Thailand was 5 (16.13%), 
while that from Bhutan was 1 (5.26%). The number of samples contaminated with both dexamethasone 
and presdnisolone from Thailand was 1 (3.23%), while that from Bhutan was 5 (26.32%). The number of 
samples without contamination of both dexamethasone and prednisolone from Thailand was 23 (74.19%), 
while that from Bhutan was 11 (57.89%).  
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Conclusion 

Using the optimum mobile phases both dexamethasone and prednisolone could be separated 
from interfering components even they have similar structures or polarity. The optimum composition of 
mobile phase can be applied for the separation of both steroids from traditional medicines in different 
dosage forms. The percentage of samples contaminated with only dexamethasone from Thailand (6.45%) 
was less than that from Bhutan (10.53%), while the percentage of samples contaminated with only 
prednisolone from Thailand (16.13%) was more than that from Bhutan (5.26%). The percentage of 
samples contaminated with both steroids from Thailand (3.23%) was less than that from Bhutan (26.32%), 
while the percentage of samples without contamination of both steroids from Thailand (74.19%) was more 
than that from Bhutan (57.89%).  
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Table 1 : The composition of solvent systems A-H and the Rf values of dexamethasone and prednisolone. 
Rf values Rf values Mobile 

phase 
Solvent system composition Previous 

ratios (by 
volume) 

dexamethasone prednisolone 
Modified 
ratios (by 
volume) 

dexamethasone prednisolone 

A Dichloromethane:ethyl 
acetate:methanol 

50/25/25 0.13 0.06 10/50/10 0.63 
 

0.53 

B Ethyl acetate:cyclohexane 75/25 0.31 0.20 90/10 0.45 0.33 
C Ethyl acetate:n-hexane 40/60 0.05 0.03 80/20 0.38 0.24 
D Butanol (saturated with 

water):toluene:ether 
5/10/85 0.36 0.25 N - - 

E Methanol: 
dicholoromethane 

10/90 0.26 0.23 N - - 

F Methanol:chloroform 10/90 0.41 0.39 N - - 
G Dichloromethane:ether: 

methanol:water 
77/15/8/1.2 0.40 0.33 80/10/20/5 0.50 0.40 

H Ether:toluene:butanol 
(saturated with water) 

80/15/5 0.44 0.31 N - - 

N: Not modified solvent systems. 

Table 2 : The description of samples and the results of steroid analysis. 
Sample number Province/Country Dosage 

form 
Indication Dexamethasone Prednisolone 

1 Bangkok/Thailand Tea bag Unknown - - 
2 Nakhon-

Pathom/Thailand 
Capsule Appetizer - - 

3 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Capsule Asthma - - 

4 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Tablet Muscle pain - - 

5 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Capsule Muscle pain - - 

6 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Powder Health promotion, paralysis, and Beriberi - - 

7 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Powder Arthritis, rheumatism, gout, paralysis, weakness, 
appetizer, hypertension, and headache 

- / 

8 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Bolus Muscle pain, appetizer, and insomnia - / 

9 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Bolus Paralysis - - 

10 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Bolus Haemorrhoid - - 

11 Chonburi/Thailand Bolus Muscle pain, headache, gout, hypertension, diabetes 
mellitus, asthma, bronchitis, paralysis, and rash 

- - 

12 Bangkok/Thailand Bolus Analgesic and health promotion - / 
13 Thimphu/Bhutan Capsule Flatulence and diarrhea - - 
14 Thimphu/Bhutan Tablet Fever - - 
15 Thimphu/Bhutan Pill Chronic stomachache - - 
16 Nakhon-

Pathom/Thailand 
Powder Arthritis - - 

17 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Cream Acne, moisturizer, melasma - - 

18 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Cream Acne, moisturizer, melasma - - 
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19 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Cream Acne, moisturizer, melasma, foundation, and sun block  - - 

20 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Cream Moisturizer - - 

21 Thimphu/Bhutan Pill Sinusitis - - 
22 Thimphu/Bhutan Pill Viral infection, leprosy, and edema - - 
23 Thimphu/Bhutan Tablet Sore throat and lung disease / / 
24 Thimphu/Bhutan Pill Influenza, fever, and yellow eyes - / 
25 Thimphu/Bhutan Powder Sore throat and night blindness - - 
26 Thimphu/Bhutan Pill Blood circulation and sore throat with tiny wounds / / 
27 Thimphu/Bhutan Tablet Neuritis, gout and back pain / / 
28 Thimphu/Bhutan Pill Appetizer, stomachache, and unstable mentality - - 
29 Thimphu/Bhutan Pill Disorders of digestive functions - - 
30 Thimphu/Bhutan Pill Peptic ulcer and blood, bile and stomach diseases  - - 
31 Thimphu/Bhutan Pill Stomach and spleen diseases, inflammation and 

weakness of heart, Disorders of digestive functions, and 
clear vision 

- - 

32 Thimphu/Bhutan Tablet Liver disease, hypertension, and yellow eyes / / 
33 Thimphu/Bhutan Tablet Insomnia, tongue dryness, blood imbalance, and heart 

disease. 
/ - 

34 Thimphu/Bhutan Tablet Urinary tract infection, infection of eyes, and headache - - 
35 Thimphu/Bhutan Capsule Tonic  / / 
36 Nakhon-

Pathom/Thailand 
Bolus Unknown / / 

37 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Sticky mass Skin infection - - 

38 Thimphu/Bhutan Sticky mass Peptic ulcer / - 
39 Nakhon-

Pathom/Thailand 
Powder Unknown - - 

40 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Capsule Unknown - - 

41 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Bolus Unknown - - 

42 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Bolus Unknown - - 

43 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Powder Muscle pain, paralysis, haemorrhoid, appetizer, and 
flatulence 

- / 

44 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Pill Muscle pain, flatulence, constipation - - 

45 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Pill Arthritis - - 

46 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Pill Arthritis - / 

47 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Powder Unknown / - 

48 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Powder Unknown / - 

49 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Capsule Unknown - - 

50 Nakhon-
Pathom/Thailand 

Capsule Unknown - - 

- : Not found 
/ : Found 
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การทาํไวรัสไขหวัดนกเชื้อตายใหบรสิุทธิ์ โดยวิธ ีFPLC 
Purification of Inactivated Avian Influenza Virus Using FPLC 
 
วิโรจน กนกศิลปธรรม1* เอกพันธ บางยี่ขัน1 ธงชัย เตโชวิศาล1 วีรานันท พงศาภักดี2   
ธนาพร ชื่นอิ่ม1 และสุเมษ เมธศาสตร3 
Wirojne Kanoksilapatham1*, Eakaphun Bangyeekan1, Thongchai Taechowisan1,   
Veeranun Pongsapukdee2, Thanaporn CheunIm2 and Sumet Mettasart3 

 
บทคัดยอ 

  ไวรัสไขหวัดนกเปนไวรัสไขหวัดใหญชนิด A มีสารพันธุกรรมเปน RNA สายเดี่ยวที่เปนสายลบ (negative 
sense RNA) จัดอยูในตระกูล Orthomyxoviridae ไวรัสไขหวัดนกกอใหเกิดโรคในนกยายถิ่น หานและเปดปา และ
สัตวปกทองถิ่น รวมทั้งไกฟารม (ซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย)  ในการศึกษานี้ ไดเพาะเลี้ยงไวรัส
สายพันธุ H5N1 เพื่อเตรียมอนุภาคไวรัสตาย (inactivated virus) สําหรับกระตุนแอนติบอดีในกระตาย โดยการใช
คอลัมน Superdex 200 HR 10/30 และ FPLC   อนุภาคไวรัสขนาดใหญ (80-120 nm) สัมพัทธกับโปรตีนชนิดอื่น ๆ 
ถูกชะออกมาทันทีภายหลังจาก void volume 
คําสําคัญ : ไวรสัไขหวัดนก ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A เปดไลทุง FPLC 

 
Abstract 

Avian influenza virus is the influenza A virus whose genetic material is negative strand RNA in 
the family Orthomyxoviridae.  The bird flu virus can cause diseases in migratory birds, wild geese and 
ducks, and domestic birds including farm chickens which are economically important to Thailand.  In this 
study, the strain H5N1 was propagated to prepare inactivated viral particle for raising antibodies in 
rabbit.  By using Superdex 200 HR 10/30 column and FPLC, compared to the size of other proteins, a 
relatively large viral particle (80-120 nm) was eluted immediately after the void volume. 
Keywords : Avian influenza virus, Influenza A virus, Field ducks, FPLC 
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คํานํา (Introduction) 

ไวรัสไขหวัดใหญเปน RNA virus ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งจําแนกโดยแอนติบอดี (serotype) เปน 
3 ชนิด คือ A B และ C ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A เปนสาเหตุของโรคไขหวัดนกในสัตวปก (จึงเรียกวา “avian 
influenza” หรือ “bird flu”) มา และหมู เปนตน สวนไวรัสไขหวัดใหญชนิด B เปนสาเหตุของโรคไขหวัดใหญในคน  
และไวรัสไขหวัดใหญชนิด C เปนสาเหตุของโรคไขหวัดใหญชนิดที่ไมปรากฏอาการหรือมีอาการอยางออนในคนและ
หมูเทานั้น (Büchen-Osmond, 2006) 

ไวรัสไขหวัดนก (influenza A virus) มีอนุภาค กลม มีขนาด 80-120 nm และมักพบรูปรางเปน  filament ได 
ยีโนมของไวรัสเปน negative-sense RNA จํานวน 7-8 แทง (segments) ซึ่งมีรหัสสําหรับโปรตีน 11 ชนิด (HA, NA, 
NP, M1, M2, NS1, NEP, PA, PB1, PB1-F2, PB2) (Ghedin, et al., 2005)  ทั้ง hemagglutinin (HA) และ 
neuraminidase (NA)เปน glycoproteins ที่บริเวณผิวนอกของซอง (envelope) (รูปที่ 1)  อยางไรก็ตาม HA และ NA 
ของไวรัสไขหวัดใหญแตละชนิดมีโครงสรางแตกตางกัน และมีคุณสมบัติในการจับกับ sialyl-sugars บน receptor 
อยางจําเพาะตางกันดวย (Suzuki, 2005) 

 Hemagglutinin (HA) เปน lectin ที่มีคุณสมบัติจับอยางจําเพาะกับ sialyl-sugars บน receptor ของเจา
บานจึงชวยในการติดเชื้อของไวรัส สวน NA เปนเอนไซม sialidase ยอย sialic acids ปลดปลอยอนุภาคไวรัสออก
จากเซลลเจาบาน สายโพลีเมอร sialyl-sugars ชนิดที่มีพันธะ glycosidic เปนแบบ SAα2-3Galβ1-3GlcNAcβ1- 
(Neu5Ac2-3Gal) และ SAα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1- (Neu5Ac2-6Gal) เปนเปาหมายหลักของไวรัสไขหวัดใหญ
ชนิด A และ B ตามลําดับ (Suzuki, 2005) เนื่องจากเนื้อเยื่อบุผิวในหลอดลมของคนมี receptor ที่มี Neu5Ac2-6Gal 
(sialyl 2-6Gal) อยูมากจึงเหมาะแกการเปนเจาบานใหแกไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B ในทํานองเดียวกันไวรัสไขหวัด
ใหญสายพันธุ H1-H15 และ N1-N9 ตามลําดับ รวมถึงไวรัสไขหวัดนก เปนสาเหตุหลักของการติดเชื้อในสัตวปก ทั้งนี้
เกี่ยวของกับ Neu5Ac2-3Gal (sialyl 2-3Gal) ในโมเลกุล receptor ของสัตวปก (Ito, et al., 1997; Suzuki, 2005) 
อยางไรก็ตาม คนอาจติดเชื้อไวรัสไขหวัดนก ไดโดยบังเอิญ (accidental host) หากไดรับเชื้อ influenza A ในปริมาณ
มาก ๆ หรือในคนที่มีพันธุกรรมเสี่ยง   

HA และ NA มีคุณสมบัติเปนแอนติเจนที่กระตุนการสังเคราะหแอนติบอดีในสัตวทดลองไดดี (Gambaryan, 
et al., 2006) ซึ่งจะเปนประโยชนในการทํา serotyping สําหรับจําแนกชนิดของไวรัสไขหวัดใหญ  

งานวิจัยนี้มีวัตุประสงคเพื่อทําใหไวรัสไขหวัดนกเชื้อตายมีความบริสุทธิ์ปลอดจากโปรตีนปนเปอนจากน้ํา
หลอตัวออนของไขไกฟก สําหรับเตรียม polyclonal antibodies จากกระตาย 
 
อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) 

1. เชื้อไวรัสไขหวัดนก 

ไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ A/chicken/Thailand/KU-06/04 และ A/duck/Thailand/144/05 ไดรับอนุเคราะห
จาก รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม (ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน) (Songserm, et al., 2006) 
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2. การเพาะเลี้ยง 

การเพาะเลี้ยงในถุงหลอตัวออน (amniotic sac) ของไขไกฟกอายุ 9-11 วัน พบไวรัสไดในวันที่ 4-5 หลังจาก 
บมไขที่ไดรับเชื้อที่ 42Oซ  

3. การตรวจหาเชื้อไวรัส 

การตรวจหาแอนติเจนของไวรัสทําโดยวิธี immunochromatography โดยใชชุดตรวจสอบ ESPLINE® 
Influenza A&B-N (Fujirebio Corp., Japan)  

4. การเตรียมไวรัสเชื้อตายและการเตรียมตัวอยางสําหรับ FPLC 

การเตรียมไวรัสเชื้อตายโดยใช 0.05% glutaraldehyde จากนั้นตกตะกอนดวย 10%PEG6000 แลวทําการ
เปล่ียนบัฟเฟอร เปน 0.1M PBS (pH 7.2) ที่มี 10% glycerol โดยใชวิธีปนเหวี่ยงใน Amico®Ultra-4 Centrifugal 
Filter Device M.W. cut off 30,000 (MILLIPORE, Cork, Ireland) ตามลําดับ  

5.  Fast Performance Liquid Chromatography (FPLC)   

การทําไวรัสเชื้อตายใหบริสุทธิ์โดยใช Superdex 200 HR 10/30 (Pharmacia, Uppsala, Sweden) เปน 
gel matrix ในบัฟเฟอร 0.1M PBS (pH 7.2) ที่มี 10% glycerol การชะโปรตีนใชบัฟเฟอรชนิดเดียวกันและควบคุม
อัตราการไหลของสารละลายตัวพาที่ 0.25 มล.ตอนาที และเก็บรวบรวมตัวอยางหลอดละ 1 มล.  

6. SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE)  
SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis ใช 10% separating gel ขนาด 8x7.3 ซม2 และแยกโปรตีนที่ 

75 โวลท 1 ชั่วโมง ดวย PowerPacTM HC Power Supply (Bio-Rad, California, USA)  
 

ผลและวจิารณ (Results and Discussions) 

 ผลการทดลอง FPLC (รูปที่ 2ก) พบแอนติเจนของไวรัส ถูกชะออกมาหลังจาก void volume ใน fractions ที่ 
7-9 และยังคงพบแอนติเจนถูกชะออกมาอยางตอเนื่องจนถึง fraction 18 ทั้งนี้เนื่องมาจากสวนใหญของอนุภาคไวรัส
อาจเกาะกับ gel matrix แบบ nonspecific และอนุภาคไวรัสอาจมีการรวมกลุมกันเอง (aggregation) จนไมสามารถ
เคลื่อนที่ผาน matrix ไดอยางอิสระและถูกชะออกมาตั้งแต fraction แรก ๆ 

          จากการทดสอบความบริสุทธิ์โดยวิธี SDS-PAGE (รูปที่ 2ข) แสดงวา fraction 9 (lane 1) ประกอบดวยแถบ
โปรตีนจากไวรัส 2 แถบหลัก คือแถบแรกมีขนาด 21 kDa (ลูกศร 1) เกิดจากการตมตัวอยางในบัฟเฟอรที่มี SDS 
(loading dye) และแถบที่สอง (ลูกศร 4) มีขนาดใหญจนไมสามารถเคลื่อนที่ผานเขาไปใน matrix ของ separating 
gel สําหรับ fractions 11 13 16 และ 18 (lanes 2-5) ยังพบแถบโปรตีนหลักอีก 2 ชนิด ขนาด 40 kDa (ลูกศร 2) และ 
67 kDa (ลูกศร 3) ตามลําดับ และ fractions 20 22 และ 24 (lanes 6-8) พบเฉพาะแถบโปรตีนขนาด 40 kDa และ 
67 kDa โดยไมพบแถบโปรตีนจากไวรัส (ลูกศร 1 และ 4) ผลการทดลองสอดคลองกับผลการตรวจพบแอนติเจนจาก
ไวรัสใน fractions 11 13 16 และ 18 (lanes 2-5) โดยไมพบแอนติเจนใน fraction 22 -24 (รูปที่ 2ก) สนับสนุนวา 
fraction ที่ 7 และ 9 ประกอบดวยอนุภาคไวรัสเปนหลักและมีความบริสุทธิ์สูง 
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สรุป (Conclusion) 

สามารถเตรียมไวรัสเชื้อตายได ไดจาก fraction ที่ 7-9 โดยการประมาณจากความสะอาดของแผนเจล ไวรัส
มีความบริสุทธิ์สูงอยางนอย 90% 
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รูปที่ 1 การตูนแสดงอนุภาคไวรัสในตระกูล Orthomyxoviridae ไวรัสไขหวัดใหญเปน enveloped virus มียีโนมเปน 
nucleoproteins (NP) จํานวน 7-8 segments สัญลักษณ: PB1 PB2 และ PA แทนเอนไซม RNA polymerases M1 
และ M2 แทนโปรตีนโครงสราง 2 ชนิด NS1 และ NS2 แทน nucleoproteins NA และ HA แทน nuraminidase และ 
hemagglutinin ตามลําดับ ลูกศรชี้  envelope (จาก URL http://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_virus) 
 
 
 

              
 
รูปที่ 2 (ก) โครมาโตแกรมจาก FPLC แสดง profile ของโปรตีน (A280nm) ที่อัตราไหลของสารละลายตัวพา (flow 
rate) 0.25 มล./นาที เก็บตัวอยางหลอดละ 1 มล. สัญลักษณ: แกน Y แสดงหนวยของคาการดูดกลืนแสง (mAU)  
เครื่องหมายบวกและลบแทนพบและไมพบแอนติเจนของไวรัส influenza A (Viral antigen) แสดงตาม fraction 
number (Frac. Nos.) (ข) ภาพแผนเจล SDS-PAGE (10%) Lane M แทนโปรตีนมาตรฐาน และ lanes 1-8 แทน
ตัวอยางจาก fractions (Frac. nos.) 9 11 13 16 18 20 22 และ 23 ตามลําดับ ขนาดของโปรตีนมาตรฐาน แสดง
ทางดานซายของภาพ ลูกศร 1 - 4 แสดงโปรตีนขนาด 21 40 60 kDa และโปรตีนขนาดใหญที่ไมสามารถเคลื่อนผาน 
separating gel ตามลําดับ  
 

Envelope 

ก. ข.
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การเฝาระวังไวรัสไขหวัดนกในเปดไลทุง ในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และการ
เปรียบเทียบความไวระหวางเทคนิค Hemagglutination และ Immunochromatography 
Surveillance of Avian Influenza Virus in Field Ducks in Bang-Lane District, Nakhon Pathom 
Province; and Comparison of Sensitivities between the Hemagglutination and 
Immunochromatography Techniques 
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Patlada Pasomsup1, Thanaporn CheunIm1 and Eakaphun Bangyeekan1 
 
บทคัดยอ 

          ไวรัสไขหวัดนกหรือ influenza A virus เปนสาเหตุของโรคไขหวัดนก พบมากในนกน้ําอพยพ และเปดไลทุง คน
ไมเปนเจาบานโดยตรงของไวรัส เวนแตคนไดรับไวรัสในปริมาณมากและในผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมอื่น ๆ 
อาจติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกได ในงานวิจัยนี้ เก็บตัวอยาง cloacal swabs จากเปดไลทุง จํานวน 280 ตัว 15 ฝูง (เฉล่ีย
ฝูงละ 4,200 ตัว) ในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2550 
สามารถแยกไวรัสไขหวัดนกได 1 ตัวอยาง (ตัวอยางเลขที่ SU04501-4) จากลูกเปดอายุ 19 วัน 
คําสําคัญ : ไวรัสไขหวัดนก Hemagglutination Immunochromatography เปดไลทุง  

Abstract 

        Avian influenza virus or the influenza A virus causes bird flu disease mostly found in migratory 
aquatic birds and field ducks. Human beings are not direct hosts of the virus, unless they are infected 
with a substantial amount of virus or they have other genetically risk factors. In this research, from 280 
field ducks randomly sampled from 15 flocks of ducks at Bang-Lane District in Nakhon Pathom Province 
(average of 4,200 ducks per flock), cloacal swabs were collected from August, 2006 to May, 2007.  One 
strain of the influenza A virus was isolated (sample number SU04501-4) from a 19-day old duckling. 
Keywords : Avian influenza virus, Hemagglutination, Immunochromatography, Field duck 
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คํานํา (Introduction) 

ไวรัสไขหวัดนก (influenza A virus) เปน RNA virus ชนิดหนึ่งในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่ง
ประกอบดวยไวรัสไขหวัดใหญอีก 2 ชนิด (influenza B และ C) ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A เปนสาเหตุของโรคไขหวัดนก
ในสัตวปก ไวรัสที่กลายพันธุอาจติดตอถึงคนไดโดยเฉพาะเมื่อไดรับเชื้อในปริมาณมากและในผูปวยที่มีพันธุกรรมเปน
ปจจัยเสี่ยง (Büchen-Osmond ) 

           สัตวปกติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกทางปาก หรือ จมูก (oral หรือ nasal route) มีระยะฟกโรคนานตั้งแต 2 - 3 
ชั่วโมง จนถึง 2 - 3 วัน หรืออาจถึง 21 วัน ไวรัสแบงตัวที่ผนังทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารของสัตวปก อยางไรก็
ตาม สายพันธุที่รุนแรงสามารถแบงตัวในอวัยวะตาง ๆ ไดดวย  มีอาการเลือดคั่งในปอด มีจุดเลือดออกตามอวัยวะ
ตาง ๆ และอาจมีการละลายของอวัยวะตาง ๆ (Palmai, et al., 2007) สัตวที่เปนโรคขับไวรัสออกสูภายนอกทางระบบ
ทางเดินหายใจและระบบขับถาย ไวรัสไขหวัดนกไมทนความรอน ถูกฆาและลดฤทธิ์ไดงายดวยน้ํายาฆาเชื้อและ
ผงซักฟอก แตอาจมีชีวิตรอด ที่ 0 Oซ ไดนานกวา 30 วัน 

           การระบาดของ H5N1 ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2547 และตอมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนสาเหตุของ
การทําลายไกจํานวนมากที่สงสัยวามีการติดเชื้อ นกน้ําที่อาศัยอยูในประเทศแถบไซบีเรียและจีนตอนเหนือเปนแหลง
เพาะโรค (reservoir) ของไวรัสตามธรรมชาติ (Yu, 2007) นกน้ําเหลานี้อพยพลงใตยายถิ่นในฤดูหนาวไปยังประเทศ
ตาง ๆ รวมทั้งภาคกลางของประเทศไทยและอาจเปนสาเหตุของการแพรกระจายของไวรัสสูสัตวปกทองถิ่นรวมถึงเปด
ไลทุงที่เล้ียงในที่ราบลุมและทุงนาตามธรรมชาติในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (รูปที่ 1) 
 
อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) 

1.  การเก็บตัวอยาง  

เก็บตัวอยางเปดไลทุงที่ อ. บางเลน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 ถึงพฤษภาคม 2550 โดยวิธีสุมทํา cloacal 
swab จากเปดไลทุงครั้งละ 20 ตัวตอฝูง แลวรวม swabs 5 อันใสใน viral transport medium (ที่มี streptomycin 
100 units/มล. และ penicillin 100 units/มล) ในกระติกน้ําแข็ง กอนนําสงหองปฏิบัติการตอไป 

2. การเพาะเลี้ยงไวรัส 

 ฉีดตัวอยางที่ผานการกรองดวยแผนกรอง 0.45 µm 0.1-0.2 มล. ในถุงน้ําคร่ํา (amniotic sac) ของไขไกฟก
อายุ 9-11 วัน จากนั้นบมตัวอยางที่ 42 Oซ  ความชื้น 67% เปนเวลา 4-5 วัน แลวจึงเก็บรวบรวมน้ําหลอตัวออน 
(amniotic fluid) และน้ําหลอรก (allantoic fluid) เพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณไวรัสตอไป 

2.  Hemagglutination (HA) test  

การตรวจหาไวรัสดวยวิธี HA test (Burleson, et al., 1992) อาศัยการเกาะกลุม (agglutination) ของเม็ด
โลหิตแดงไก 1% ใน PBS pH7.2 และเจือจางตัวอยางตามลําดับครั้งละ 2 เทา ดวย PBS pH7.2 ทําซ้ําอยางนอย 2 
ครั้ง บันทึกระดับความเจือจางสูงสุดที่มีการเกาะกลุมของเม็ดโลหิตแดงไก (titer)  
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3. Immunochromatography  

การตรวจไวรัสโดยใชชุดตรวจสอบ ESPLINE® Influenza A&B-N (Fujirebio Corp., Japan) ทําตาม
คําแนะนําของผูผลิต โดยเจือจางตัวอยางตามลําดับครั้งละ 10 เทาดวย PBS pH 7.2 บันทึกระดับความเจือจางสูงสุด
ที่ยังเกิดแถบสีน้ําเงินในบริเวณ “A” และ “r” (titer) (รูปที่ 2) 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

 การเปรียบเทียบความไวระหวางวิธี Hemagglutination (HA) test กับวิธีใชชุดตรวจสอบ ESPLINE® 
Influenza A&B-N (ESPLINE®) โดยใชวิธี  two-way ANOVA  
 
ผลและวจิารณ (Results and Discussions) 

1.  การเปรียบเทียบความไวระหวางวิธี Immunochromatography (ESPLINE®) กับ Hemagglutination (HA) test 

Immunochromatography เปนการตรวจโดยอาศัยความจําเพาะระหวางแอนติบอดีตอแอนติเจนของไวรัส
ไขหวัดใหญ และเอนไซม alkaline phosphatase (ALP) ALP เรงปฏิกิริยาเปลี่ยน 5-bromo-4-chloro-3-indolyl 
phosphate disodium salt (BCIP) เปนตะกอนสีน้ําเงินสะสมในบริเวณ “A” และ “r” (รูปที่ 2 ก) รูปที่ 2ข แสดง
ตัวอยางของการ titration ดวยชุดตรวจสอบ ESPLINE® และไวรัสสายพันธุ A/duck/Thailand/144/05 (Songserm, 
et al., 2006) ผลการวิเคราะหหา titer ของตัวอยาง A3 A4 A7 และ 04501-4 โดยใช  ESPLINE® แสดงในตารางที่ 1 

การตรวจไวรัสไขหวัดนกโดยวิธี Hemagglutination (HA) test อาศัยคุณสมบัติของ hemagglutinin (HA) 
บนอนุภาคไวรัส ซึ่งจับไดอยางจําเพาะกับโมเลกุล sialic acids บน receptor ของเม็ดโลหิตแดงไก จนทําใหมีการ
รวมกลุมของเม็ดโลหิตแดงและตกตะกอนเปนแผนคลายรางแห สวนตัวอยางที่ไมมีไวรัส เม็ดโลหิตแดงตกตะกอน
อยางอิสระและไหลมารวมกันเปนเม็ดกระดุมที่กนหลุม (ไมไดแสดงรูป) ผลการวิเคราะหหา HA titers ของตัวอยาง 
A3 A4 A7และ 04501-4  แสดงในตารางที่ 1 

การวิเคราะหทางสถิติโดยใช two-way ANOVA แสดงวา วิธีใชชุดตรวจสอบ ESPLINE® มีความไวสูงกวา
วิธี HA-test 85 เทา อยางมีนัยสําคัญ (α<0.01) การทดสอบแบบจําลองความไวโดยใชไวรัสสายพันธุ SU04501-4 
(วิโรจน และคณะ, 2550) ที่เจือจาง (ESPLINE® titers1:100 และ 1:1,000) เปรียบเทียบกับวิธี HA-test พบวาวิธี HA 
test ไมสามารถตรวจพบไวรัสในตัวอยางที่มี ESPLINE® titers1:100 และมี titer 1:8 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) แสดง
วาวิธีใชชุดตรวจสอบมีความไวสูงสามารถตรวจพบไวรัสไดในปริมาณนอย นอกจากนี้ การใชชุดตรวจสอบซึ่งมี
ความจําเพาะสูงกวา มีความแมนยําสูงกวา และสามารถใชจําแนกชนิด (serotype) ของไวรัสได 

2.  การสํารวจ ไวรัสไขหวัดนกในเปดไลทุง  
จากการสุมตัวอยางจากเปดไลทุง (ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2550) จํานวน 300 

ตัว จากเปด 15 ฝูง และเพาะเลี้ยงไวรัสในไขไกฟก กอนทําการตรวจหาไวรัส influenza A ดวยวิธี ESPLINE® ผลการ
สํารวจ (รูปที่ 3) พบไวรัส influenza A 1 ตัวอยาง (หมายเลข SU04501-4) จากลูกเปดอายุ 19 วัน ในเดือนเมษายน 
2550 (0.3 – 0.5% ตอป) การติดตามผลในภาคสนามที่อําเภอบางเลน ผูเล้ียงรายงานวา ไมมีการระบาดของโรคใน
ฝูงเปดดังกลาว โดยที่เปดในฝูงนั้นมีอัตรารอดเฉลี่ย 80% ตามปกติ  
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สรุป (Conclusion) 

 การตรวจไวรัสโดยใชชุดตรวจสอบ ESPLINE® มีความไวสูงกวาวิธี HA-test ประมาณ 100 เทา และ
สามารถใชตรวจหาไวรัสไขหวัดนกจากตัวอยางที่เจือจางได 

 การสุมตรวจเปดไลทุงที่เล้ียงโดยวิธีปลอยใหหากินตามธรรมชาติในทองนา ในอําเภอบางเลน จํานวน 300 
ตัวอยาง ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2550 ไมพบไวรัสไขหวัดใหญชนิด A ยกเวน ตัวอยาง 
cloacal swab 1 ตัวอยาง ในเดือนเมษายน 2550 ตรวจพบไวรัสไขหวัดใหญชนิด A และแยกไวรัสบริสุทธิ์ได 1 สาย
พันธุ (SU04501-4) 
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ตารางที่ 1   เปรียบเทียบ titers ระหวางวิธีใชชุดตรวจสอบ ESPLINE® กับวิธี HA test  
 
สัญลักษณ : เครื่องหมายลบ แทนผลลบ และ Not Done แทนไมไดทดสอบ 

ESPLINE® HA Titers  
ตัวอยาง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

 
ANOVA 

A4# 1:10,000 1:10,000 1:80    1:160 
A3# 1:40,000 1:40,000 1:320 1:320 
A7# 1:40,000 1:40,000 1:640 1:640 

 
α<0.01** 

SU04501-4 1:100 Not Done - - 
SU04501-4 1:1,000 Not Done 1:8 1:8 

 

#  ตัวอยางไวรัสไดรับความอนุเคราะหจาก รศ. นสพ. ดร. ทวีศักดิ์ สงเสริม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   วิทยาเขตกําแพงแสน 
 
 
  

 

 

 

 

            รูปที่  1 ก.  ฝูงเปดไลทุง ที่ ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
 
 
 
 
 
 
             รูปที่  1 ข. วิธีเก็บตัวอยาง โดยการทํา cloacal swab 
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รูปที่ 2 ก. หลักการของ immunochromatography: บริเวณ “A” แสดง complex ระหวาง immobilized anti-
influenza A อนุภาคไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A และ anti-influenza A ติดสลากดวย alkaline phosphatase (ALP) ซึ่ง
จับกับไวรัสไดอยางจําเพาะ   บริเวณ “B” แสดง immobilized anti-influenza B และบริเวณ “r” แสดง immobilized 
anti-alkaline phosphatase (anti-ALP) จับกับโมเลกุล ALP ติดสลากบน anti-influenza A (ALP-anti influenza A 
conjugate) ดังนั้น ALP เปล่ียน 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP)   ไดตกตะกอนสี
น้ําเงิน  สัญลักษณ: ลูกศรตัววายแทน monoclonal antibody สีเหลี่ยมแทน ALP วงกลมใหญแทนไวรัส influenza A 
และวงกลมเล็กสีเขมแทน epitopes บนอนุภาคไวรัส  รูปที่ 2  ข. ผลการ titration ตัวอยาง A7 ดวยชุดตรวจสอบ 
ESPLINE® สัญลักษณ: “r” แทนแถบที่มี immobilized anti-ALP เปนแถบอางอิง “B” แทนแถบที่มี immobilized 
anti-influenza B และ “A” แทนแถบที่มี immobilized anti-influenza A ลูกศรชี้แถบสีน้ําเงินในแถว “A” จนถึงระดับ
ความเจือจาง 1:40,000 
 

 
รูปที่ 3 กราฟแทงแสดงผลการสํารวจเชื้อไวรัส influenza A จากเปดไลทุง ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2550 สุมตัวอยางจากเปดไลทุง 15 ฝูง (เฉล่ียฝูงละ 4,000 ตัว) จํานวน 280 ตัว จากตําบลไทรงาม และ
ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สามารถพบไวรัส influenza A ในเดือนเมษายน 2550 สัญลักษณ 
แกน Y แทนจํานวนตัวอยาง สีเหลี่ยมทึบแทนจํานวนตัวอยางที่ทําการวิเคราะห (x5) และส่ีเหลี่ยมลายแทนจํานวน
ตัวอยางที่ใหผลบวก (x1) 
 

ระดับความเจือจางของตัวอยาง A7 
1;1,000                 1;10,00              1;40,000

ก. ข
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P1-04 
 
การพัฒนาครีม mineral pitch 
Development of mineral pitch cream 

Loden jamtsho1 จุรีย เจริญธีรบูรณ2 และธวัชชัย แพชมัด3* 
Loden jamtsho1, Juree Charoenteeraboon2 and Thawatchai Phaechamud3* 

บทคัดยอ 

 Mineral pitch (Brag-Zhun) คือสารที่ไหลหยดจากกอนหินในบริเวณรอบๆ ภูเขาหิมาลัย เชน
ประเทศภูฐาน สารนี้มีการนํามาใชทางยาในบางประเทศ ในการศึกษานี้ mineral pitch ไดถูกใชเปน
สารออกฤทธิ์และนํามาเตรียมเปนตํารับครีมโดยใชครีมเบสคือ vanishing cream ซึ่งประกอบดวย 
lutrol 127® คุณสมบัติทางกายภาพของตํารับตางๆ ไดถูกทดสอบและเปรียบเทียบ รวมทั้งฤทธิ์การ
ยับยั้งเชื้อรา การเพิ่มความเขมขนของ mineral pitch หรือ lutrol 127® ทําใหความหนืดของตํารับครีม
สูงขึ้น ขนาดการยับยั้งเชื้อราข้ึนกับความเขมขนของ mineral pitch ในตํารับ การใช mineral pitch ใน
ความเขมขนสูงในตํารับครีมจะทําใหการยับยั้งเชื้อรามากขึ้น  

Abstract 

 Mineral pitch (Brag-Zhun) is the exudation from the rock found in the surroundings 
of the Himalayas such as Bhutan.  This material has been used as medicament in some 
countries.  In this study, mineral pitch was used as active ingredient and formulated as 
cream by adding mineral pitch in vanishing cream formulation containing lutrol 127®. Their 
physical properties were undertaken and compared. Antifungal activity in the preparation 
were evaluated.  Increased concentration of mineral pitch or lutrol F127® obviously 
enhanced the viscosity of prepared creams.  The inhibition zone size was dependent on the 
amount of mineral pitch in the preparation.  The higher the mineral pitch content in cream, 
the greater was the size of antifungal inhibition zone.  
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Introduction 

             Mineral pitch (Scientific Name :- Asphaltum, Indian Name :- Shilajeet, Bhutanese Name :- Brag-
Zhun) is a blackish brown exudation found in the romantic surroundings of the Himalayas.  It is also found 
in Afghanistan, Bhutan, China, Nepal, Pakistan, Tibet and some regions of the former USSR (Caucasus, 
Ural), as well as in Norway, where it is gathered in small quantities from steep rock faces at altitudes 
between 1000 and 5000 meters.  Mineral pitch is mainly found from cliff in Bhutan.  As the Indian 
researcher’s mentions, it is a form of mineral that drips from the cracks of the rocks during hot weather.  It 
is the decomposition of plants matter in the rocks from thousands years in the past. The bio-transformed 
plant matter is extruded from the rocks by geothermal pressures.  This mineral pitch is collected in raw 
form for further purification (1).   In Bhutan, mineral pitch was used to prepare solid dosage forms like pills; 
capsule and tablet.  This dosage forms were prepared by mixing mineral pitch with other ingredients.   

 The semi-solid dosage forms play an important role in topical applications.  The creams are very 
different in their physical appearance.  It is thick, opaque; holds a soft to stiff peak when a drop is placed 
on a flat surface.  Aqueous creams are relatively non-greasy.   Creams of the o/w type include having 
hand creams, and foundation creams: w/o creams includes cold cream and emollient cream(2, 3).  The aim 
of this investigation is to develop mineral pitch as cream and evaluate its physiochemical properties and 
antimicrobial activities. 
 
Materials and Method 
 Materials 

 Mineral pitch was prepared by National Institute of Traditional Medicine Service, Thimphu 
Bhutan.  Lutrol F 127® was purchased from VITA Co., LTD, Bangkok, Thailand.  White bees wax, stearic 
acid, white petrolatum, propylene glycol and triethanolamine was supplied by PC Drug, Bangkok, 
Thailand. 
 
Method 
 Preparation of cream base and physicochemical evaluation 

 The oil phase (phase A: white bee’s wax, stearic acid and white petrolatum) and aqueous phase 
(phase B: water and emulsifying polymer) were weighed into separate container and heated to 72oC and 
75oC, respectively.  Phase B was gradually added to phase A (B to A) at room temperature and mixed 
with homogenizer (D-7801 Ystral GmbH, Dottingen, Germany) to form the emulsion.  The component in 
formula that varying in amount of mineral pitch and amount of Lutrol F127 are shown in Table 1 and 5, 
respectively. The pH of formulations after 1:100(w/v) dilutions with distilled water was measured using a 
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pH meter.  All measurements were performed at room temperature in triplicate for each sample.  The 
viscosity of prepared creams was measured using Brookfield viscometer (Brookfield Engineering 
Laboratories Inc., Stoughton, USA). 
 
Antifungal activity test      

 Antifungal activities of prepared creams were determined using agar-cup diffusion method.  The 
indicator strain C. albicans ATCC 17110 from sabouraud dextrose agar (SDA) was inoculated into liquid 
on sabouraud dextrose broth (SDB), for 24 prior testing, and then the C. albicans was incubated at 37 °C 
for 24 hrs.  Once an actively growing broth culture or suspension of C. albicans was obtained, the 
turbidity was adjusted to match that of standard 0.5 M MacFarland, which indicates to contain 
approximately 107cells/ml (4).  Sterile swab dipped into the adjusted suspension.  Rotating and pressing 
the swap on the inside wall of the tube.  The inoculated C. albicans was spreaded on SDA plate in three 
directions to ensure completes the plate area.  Plates were open a few minute to dry the spread culture.  
The sterilized cylinder cups were carefully filled with mineral pitch cream.  Each plate was placed with 
five cylinders containing the prepared cream and incubated at 37°C for 24-48 h.  The antifungal activity 
was measured as the diameter (mm) of clear zone of growth inhibition.  The tests were carried in triplicate 
and the mean clear zone ± S.D were calculated.  The antibacterial activity of prepared creams was also 
performed using S. aureus as model bacteria. 
 
Result  

 Mineral pitch could not incorporate into the vanishing cream without addition of Lutrol F127, 
since there was the apparent separation of wax component from the cream base.  The homogeneous 
mineral pitch cream could be obtained in case of Lutrol F127® was added in the preparations.  The color 
of product was brownish similar to the color of mineral pitch.  Increasing the concentration of mineral 
pitch obviously increased the viscosity of the obtained creams as presented in Table 2.  Table 3 is the pH 
value of cream containing different amount of mineral pitch.  The pH was decreased as the amount of 
mineral pitch was increased.  Clear zone indicated antifungal activity tended to be enlarged as the 
concentration of mineral pitch in cream was increased as shown in Table 4.  This indicated that mineral 
pitch comprised the antifungal activity.   Owing to enhancement the environmental viscosity, an addition 
of Lutrol F127® > 10% could increase the viscosity which was > 120,000 mPass-1 (Table 6).  Alteration 
Lutrol F127® concentration did not obviously change the pH of the systems (Table 7).  
 
 
 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 560 

Conclusion 
 The preparation of mineral pitch cream containing Lutrol F 127 as auxiliary emulsifier has grate 
effect on its physical properties like viscosity, pH and antifungal growth.  The antifungal activity of the 
mineral pitch was determined in terms of mean diameter of inhibition zone.  The inhibition zone size was 
dependent on the amount of mineral pitch in the preparation.  The higher the mineral pitch content, the 
greater was the size of inhibition zone.  The activity of mineral pitch cream conducted against C. albicans 
obviously found that mineral pitch exhibited active against C. albicans. 
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Table 1 Formulation of vanishing cream with 10%w/w Lutrol F127 containing different percentage of         
 mineral pitch  

Mineral pitch (% in gram)  
Rx 5 10 15 20 25 
White bees wax 15 15 15 15 15 
Stearic acid 2 2 2 2 2 
White petrolatum 8 8 8 8 8 
Propylene glycol 5 5 5 5 5 
Triethanolamine 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Mineral pitch 5 10 15 20 25 
Lutrol F 127 10 10 10 10 10 
Purified water  53.5 48.5 43.5 38.5 33.5 
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Table 2  Viscosity of vanishing cream with 10%w/w Lutrol F127 containing different percentage of    
  mineral pitch    

 
 
 
 
 
 
 

 
Table 3 pH of  vanishing cream with 10%w/w Lutrol F127 containing different percentage of mineral pitch    

pH  
Mineral pitch A B C 

 
Average ± S.D 

5% 7.117 7.138 7.153 7.14 ± 0.02 
10% 6.522 6.583 6.556 6.55 ± 0.03 
15% 6.042 6.084 6.064 6.06 ± 0.02 
20% 5.772 5.880 5.762 5.80 ± 0.07 
25% 5.695 5.790 5.685 5.72 ± 0.06 

Vanishing cream 8.216 8.033 8.030 8.09 ± 0.11 
 
Table 4  Inhibition diameters (mm) of vanishing cream with 10%w/w Lutrol F127 containing different    
 percentage of mineral pitch    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sample Viscosity  (mPass-1) Average S.D. 
5% 622.8 619.4 634.1 625.43 7.7 

10% 48466 38317 50123 45635.33 6391.78 
15% 102000 92272 96771 97014.33 4868.56 
20% 124000 132000 85521 113840.3 24849.32 
25% 143000 87441 110000 113480.3 27942.53 

Inhibition zone diameter (mm) Mineral pitch 
%w/w 1 2 3 Average S.D 

5% 0 0 0 0 0 
10% 8 9 9 8.7 0.6 
15% 15 17 15 15.7 1.2 
20% 14 16 17 15.7 1.5 
25% 18 18 19 18.3 0.6 
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Table 5 Formulation of vanishing cream with15%w/w mineral pitch containing different percentage         
of Lutrol F127 

(% w/w in gram)  
Rx 5 10 15 20 25 
White bees wax 15 15 15 15 15 
Stearic acid 2 2 2 2 2 
White petrolatum 8 8 8 8 8 
Propylene glycol 5 5 5 5 5 
Triethanolamine 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Lutrol 127 5 10 15 20 25 
Mineral pitch 15 15 15 15 15 
Purified water  53.5 48.5 43.5 38.5 33.5 

 
Table 6 Viscosity of vanishing cream with 15%w/w mineral pitch containing different percentage of           
 Lutrol F127 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Table 7  pH of vanishing cream with 15%w/w mineral pitch containing different percentage of  
 Lutrol F127 
 

Lutrol (%) pH Average ±S.D 
5 6.144 6.087 6.128 6.12 ±  0.03 

10 5.997 5.722 5.81 5.84 ± 0.14 
15 5.941 5.911 6.038 5.96 ± 0.07 
20 6.032 6.014 6.023 6.02 ± 0.01 
25 6.059 6.084 6.146 6.10 ± 0.04 

 

 

Sample Viscosity  (mPass-1) Average S.D. 
5% 96725 95524 99731 97326.67 2167.075 

10% 86679 130000 124000 113559.7 23471.85 
15% >120000 >120000 >120000 >120000 >120000 
20% >120000 >120000 >120000 >120000 >120000 
25% >120000 >120000 >120000 >120000 >120000 
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P1-05 
 
การศึกษาคุณสมบัติชวยใหเกิดตะกอนเบาและชวยแขวนตะกอนของเพคตินที่สกัดจาก
เปลือกผลสมโอในยาน้ําแขวนตะกอนอินโดเมธาซิน 
Studies on flocculating and suspending properties of pectin extracted from pomelo peel in 
indomethacin suspension  

สุชาดา พิริยะประสาธน1,2  พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2 และสาวิตรี นุมนวล2 
Suchada Piriyaprasarth1,2, Pornsak Sriamornsa1,2 and Sawitree Numnual2 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้ทําการศึกษาคุณสมบัติชวยใหเกิดตะกอนเบาและชวยแขวนตะกอนของเพคตินที่สกัดไดจาก
เปลือกผลสมโอ  (Citrus maxima) ในยาน้ําแขวนตะกอนโดยใชอินโดเมธาซินเปนยาตนแบบเนื่องจากเปนยาละลาย
น้ํายาก จากการทดสอบผลของชนิดและความเขมขนของอิออนประจุบวก เชน  Al3+, Fe3+, Fe2+, Ca2+, Mg2+, K+ 
and Na+ ในความเขมขน 0.01-100 mM ตอคุณสมบัติการเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบา พบวาการเติม 1 mM Fe3+

จะทําใหเพคตินมีคุณสมบัติเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบาไดดี เมื่อศึกษาผลของความเขมขนของเพคตินที่มีตอ
คุณสมบัติการเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบา (20-500 mg/L) พบวาความเขมขนที่เหมาะสมของเพคตินในการเปน
สารชวยใหเกิดตะกอนเบาในยาน้ําแขวนตะกอนอินโดเมธาซินคือ 50 mg/L ซึ่งผลเหลานี้เปรียบเทียบไดกับเพคตินที่
จําหนายเชิงพาณิชยซึ่งมีหมูเอสเธอรปริมาณสูง ยิ่งไปกวานั้นพบวาเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอสามารถใช
เปนสารชวยแขวนตะกอนในตํารับยาน้ําแขวนตะกอนอินโดเมธาซินไดเทียบเคียงไดกับเพคตินที่จําหนายเชิงพาณิชย 
คําสําคัญ : คุณสมบัติชวยใหเกิดตะกอนเบา คุณสมบัติชวยแขวนตะกอน เพคตินเปลือกผลสมโอ ยาน้ําแขวนตะกอน 
 
Abstract 

Flocculating properties and suspending properties of pectin from pomelo (Citrus maxima) peel 
in suspensions were investigated. Indomethacin were used as a model drug in suspensions because of 
its practically insoluble in water. The effect of cations e.g. Al3+, Fe3+, Fe2+, Ca2+, Mg2+, K+ and Na+ at the 
concentration of 0.01-100 mM on flocculating activity of extracted pectin in indomethacin suspension was 
examined. Flocculating activity of extracted pectin in indomethacin suspensions was markedly stimulated 
by the addition of 1 mM Fe3+. The effect of the concentration of extracted pectin (20-500 mg/L) on 
flocculating activity was also investigated and found that the optimum concentration of extracted pectin 
as  flocculant  in  indomethacin  suspension  was  50 mg/L.   These  results  were  comparable with those  
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obtained from commercial pectin that has high ester group.  Moreover, we found that pectin extracted 
from pomelo peel could be used as a suspending agent in indomethacin suspension in comparable with 
the commercial pectin. 
Keywords : flocculating properties, suspending properties, pectin, pomelo peel, suspension 
 
คํานํา 

เพคตินเปนโพลิเมอรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สวนใหญพบมากที่ผนังเซลลของพืช เชน กากแอปเปลและ
เปลือกของพืชตระกูลสม เพคตินถูกนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ใชเปนสารกอเจลในการทําแยม เยล
ล่ี อาหารแชแข็ง ปจจุบันมีการนําเพคตินใชเปนอาหารลดความอวนและใชแทนน้ําตาล เนื่องจากใหพลังงานต่ํา และ
ใชเปนอิมัลซิไฟเออรสําหรับการเตรียมอิมัลชั่น (Leroux 2003, Royer 2006, Thakur 1997) นอกจากนี้เพคตินยังถูก
ใชเพื่อลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดและ gastrointestinal disorders (Leroux 2003) อยางไรก็ตามยังไมพบการ
รายงานเกี่ยวกับคุณสมบัติการเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบาและเปนสารชวยแขวนตะกอนของเพคตินที่สกัดไดจาก
เปลือกผลสมโอ ดังนั้นจุดประสงคของงานวิจัยนี้คือทําการศึกษาคุณสมบัติการเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบาและเปน
สารชวยแขวนตะกอนของเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอในยาน้ําแขวนตะกอนและประเมินคุณสมบัติทาง
กายภาพของยาน้ําแขวนตะกอนที่เตรียมขึ้น  
 
อุปกรณและวิธีการ 

ทําการศึกษาผลของชนิด ความเขมขนของอิออนประจุบวกและผลของปริมาณของเพคตินที่มีตอคุณสมบัติ
การเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบาของเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกสมโอซึ่งใชน้ําเปนตัวสกัด โดยการเตรียมยาน้ํา
แขวนตะกอนโดยเลือกอินโดเมธาซินซึ่งเปนยาที่ละลายน้ํายากเปนยาตนแบบ และใชเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผล
สมโอเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบาและเปนสารชวยแขวนตะกอน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับเพคตินที่จําหนายเชิง
พาณิชย  ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของยาน้ําแขวนตะกอนที่เตรียมขึ้นโดยดูจากสี ความหนืด
โดยใชเครื่อง Brookfiled viscometer ที่ 25°C คาปริมาตรการตกตะกอนและความยากงายในการเขยาใหกลับ
กระจายตัวของยาน้ําแขวนตะกอน  การประเมินการละลายของตัวยาสําคัญในตํารับโดยใชวิธี Dissolution 
Apparatus 2 ใช 0.01 M phosphate buffer pH 7.2 เปนตัวกลาง ภายใตสภาวะการคน 50 รอบตอนาทีที่อุณหภูมิ 
37°C เปนเวลา 20 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 320 nm   
 
ผลและวจิารณ 
1. คุณสมบัติของเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอในการเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบาในยาน้ําแขวน
ตะกอนอินโดเมธาซิน 

        รูปที่ 1 แสดงผลของอิออนประจุบวกชนิดตางๆ ที่มีตอคุณสมบัติชวยใหเกิดตะกอนเบาของเพคติน พบวา
การเติม Fe3+ จะชวยใหเกิดตะกอนเบาไดดีที่สุดแสดงโดยคา flocculating activity ที่คอนขางสูงสุดสําหรับเพคตินทุก
ชนิดรวมถึงเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอ เนื่องจากเพคตินมีหมู COOH  ทําใหเกิดการแตกตัวและจับกับผงยา
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ที่ถูกเคลือบดวย Fe3+เกิดเปนตะกอนเบา  โดยความเขมขนที่เหมาะสมของ Fe3+ ในการชวยใหเกิดตะกอนเบาคือ 1 
mM และปริมาณที่เหมาะสมของเพคตินในการเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบาเมื่อใชรวมกับ 1 mM Fe3+ ใน
สารละลายแขวนตะกอนอินโดเมธาซิน คือ 50 mg/l เมื่อทดลองเตรียมตํารับยาน้ําแขวนตะกอนอินโดเมธาซินโดยใช
เพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบารวมกับสารละลาย Fe3+ ในสัดสวนตางๆ พบวา
ตํารับที่ใชเพคตินรวมกับ Fe3+ ในอัตราสวน 1:2.7 จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี โดยสีของตํารับจะเปนสีขาว คา
ปริมาตรการตกตะกอน (Sedimentation volume, F) ใกลเคียง 1 ผลประเมินความยากงายในการเขยา พบวาจํานวน
ครั้งที่เขยาดวยวิธีมาตรฐานใหยากลับกระจายตัวดังเดิมเทากับ 25 ครั้ง การเพิ่มปริมาณของเพคตินจะทําใหตํารับที่
ไดมีสีเหลืองมากขึ้น ตกตะกอนชาลงเนื่องจากเพคตินชวยเพิ่มความหนืดของตํารับจึงทําใหตัวยาสามารถแขวนลอย
อยูไดนานขึ้น  และจํานวนครั้งในการเขยาใหกลับคืนตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญ ผลนี้ไมแตกตางจากการใชเพคตินที่
จําหนายเชิงพาณิชยชนิด CU701 และ  CU201 โดยมีจํานวนรอบในการเขยาที่ใกลเคียงกัน ยาในตํารับสามารถเขยา
ใหกลับกระจายตัวไดงายและมีความคงตัวดีในชวงเวลาที่ศึกษา 21 วัน ในการประเมินการละลายของตัวยาสําคัญใน
ตํารับน้ําแขวนตะกอนอินโดเมธาซิน พบวาทุกตํารับมีปริมาณการละลายของตัวยาสําคัญเขาตามมาตรฐานที่ USP 
กําหนดคือมีปริมาณยาไมนอยกวา 80% ที่เวลา 20 นาที  

2. คุณสมบัติของเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอในการเปนสารชวยแขวนตะกอนในยาน้ําแขวน
ตะกอนอินโดเมธาซิน 

ผลการศึกษาหาความหนืดของสารละลายเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอแสดงดังตารางที่ 1  พบวา
เมื่อการเพิ่มปริมาณเพคตินจะทําใหความหนืดเพิ่มขึ้น และที่ความเขมขนเทากันความหนืดของสารละลายเพคตินที่
สกัดไดจากเปลือกผลสมโอคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินที่จําหนายเชิงพาณิชย ทั้งนี้เนื่องมาจากน้ําหนัก
โมเลกุลที่ต่ํากวา โดยที่ความเขมขน 0.5, 1 และ 2%w/w มีคาเทากับ 2.50±0.24, 5.92±0.59 และ 21.25±0.59 cps
ตามลําดับ โดยสารละลายเพคตินที่จําหนายเชิงพาณิชย CU201 มีคาความหนืดสูงสุด เมื่อทดลองเตรียมตํารับยาน้ํา
แขวนตะกอนอินโดเมธาซินโดยใชเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอเปนสารชวยแขวนตะกอนในชวงความเขมขน 
0.5-5.0% โดยศึกษาเปรียบเทียบกับตํารับที่ใชเพคตินที่จําหนายเชิงพาณิชย CU701 และ CU201 เปนสารชวยแขวน
ตะกอนในปริมาณ 0.5 g (ทั้งนี้พิจารณาจากผลคาความหนืด) ยาน้ําแขวนตะกอนที่เตรียมไดมีสีขาวขุน เมื่อเพิ่ม
ปริมาณเพคตินทําใหสีของยาน้ําแขวนตะกอนเขมขึ้น คาปริมาตรการตกตะกอนเขาใกล 1 เมื่อพิจารณาความยากงาย
ในการเขยาใหกลับคืนตัว พบวาตํารับที่ใชเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอ มีจํานวนรอบของการเขยาอยูในชวง 
25-36 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับตํารับที่ใชเพคติน CU701 ปริมาณ 0.5 g พบวาจํานวนรอบในการเขยาใหยากลับ
กระจายตัวไมแตกตางกัน (42 ครั้ง) ในขณะที่จํานวนรอบในการเขยาของตํารับที่ใสเพคติน CU201 ปริมาณ 0.5 g 
คอนขางสูงเทากับ 72 ครั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากมาความหนืดที่สูงกวา  สําหรับคา pH ของตํารับที่เตรียมจากเพคตินที่
ไดจากเปลือกสมโอ มีคาอยูในชวง 3.9-4.08 ซึ่งใกลเคียงกับตํารับที่ใสเพคติน CU701 (pH=3.62-3.72) ในขณะที่
ตํารับที่เตรียมจากเพคติน CU201 มีคา pH อยูในชวง 5.37-5.61 สําหรับผลในการประเมินการละลายของตัวยา
สําคัญ พบวาทุกตํารับเขาตามมาตรฐานของเภสัชตํารับ โดยตํารับยาน้ําแขวนตะกอนทั้งหมดมีความคงตัวใน
ชวงเวลาที่ศึกษา 21 วัน แสดงใหเห็นวาเพคตินที่เตรียมไดจากเปลือกสมโอมีคุณสมบัติในการเปนสารชวยแขวนลอย
ไดดีเทียบเทาเพคติน CU701 ทั้งนี้อาจเนื่องจากจํานวนหมูเอสเธอรและมวลโมเลกุลของเพคตินที่สกัดไดจากเปลือก
ผลสมโอมีคาใกลเคียงกับเพคตินที่จําหนายเชิงพาณิชย CU701 (ตารางที่ 1)  
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สรุป 

เพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอสามารถนําไปประยุกตใชเปนสารชวยใหเกิดตะกอนเบาและชวยแขวน
ตะกอนในตํารับยาน้ําแขวนตะกอนอินโดเมธาซินไดเทียบเคียงไดกับเพคตินที่จําหนายเชิงพาณิชย 
 
คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย  และคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัย 
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติและความหนืดของเพคตินที่จําหนายเชิงพาณิชยและเพคตินที่สกัดไดจากเปลือกผลสมโอ 

Viscosity** (cps,av±sd,n=3) 
Concentration (%w/w) Type of pectin %DM %DA %COOH 

MW 
(KDa) 

0.5 1 2 
CU201 70 0 20 200 9.17±0.00 38.67±4.01 291.33±25.69 
CU501 56 0 31 180 7.28±0.10 26.89±80.67 212.94±7.12 
CU020 29 20 35 150 6.33±0.24 19.50±1.41 116.08±24.40 
CU701 38 0 47 80 8.00±2.36 32.33±1.15 340.61±8.99 

Extracted pectin(A1419) 78 - 76* 45 2.50±0.24 5.92±0.59 21.25±0.59 

%DM = degree of methylation, %DA = degree of amidation,* %Galacturonic acid และ **คาที่ประเมินไดจาก 
Brookfiled viscometer ที่อุณหภูมิ 25°C 
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P1-06 
 
การหาปริมาณยาวัลโปรอิกแอซิดและยาโซเดียมวัลโปรเอตดวยโครมาโตกราฟของเหลว
ประสิทธิภาพสูง  
Determination of valproic acid and sodium valproate using high performance liquid 
chromatograhy (HPLC)  
 
วัลภา เหมือนนุม1 และธวัชชัย แพชมัด2*  
Wunlapa Mueannoom1 and Thawatchai Phaechamud2* 
 
บทคัดยอ 

 โครมาโตกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูงไดนํามาใชในการวิเคราะหปริมาณของยาวัลโปรอิกแอซิดและยา
โซเดียมวัลโปรเอต สภาวะในการวิเคราะหไดใชคอลัมภชนิดกลับวัตภาคชนิด Inersil ODS 3 C18 (5 ไมโครเมตร) 
ความยาว 4.6 x 150 มิลลิเมตร  และวัตภาคเคลื่อนที่เปนสารละลายอะซิโตไนไตรน และ สารละลายโปแตสเซียมได
ไฮโดรเจนออโธฟอสเฟต ความเขมขน 0.32 เปอรเซนตตอลิตร ในอัตราสวน 60:40 อัตราไหลของวัตภาคเคลื่อนที่เปน 
1 มิลลิลิตรตอนาที และความยาวคลื่น 220 นาโนเมตร  โซเดียมวัลโปรเอตไดถูกเปล่ียนเปนวัลโปรอิกแอซิดระหวาง
กระบวนการวิเคราะห การหาปริมาณวัลโปรอิกแอซิดทําโดยการวัดพื้นที่ของพีคเปรียบเทียบกับพื้นที่ของพีคสาร
มาตรฐานภายใตสภาวะการทดสอบเดียวกัน การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหไดดําเนินการในการศึกษานี้ 

Abstract  

High-performance liquid chromatography (HPLC) was used for determination of content of 
valproic acid (VA) and sodium valproate (VAS).  For analysis, a reversed-phase Inersil ODS 3 C18 (5µm) 
4.6 x 150 mm column was eluted by using a mixture (60:40) of acetronitrile and a 0.32% W/V solution of 
potassium dihydrogen orthophosphate as the mobile phase with a flow rate of 1 ml per minute and a 
detection wavelength of 220 nm.  The VAS was converted to the free acid during HPLC analysis.   
Quantification of VA was carried out by measuring the peak areas in relation to those of standards 
chromatograph under the same conditions.  The validation of analyze method was conducted in this 
study. 
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Introduction 

Valproic acid (VA) and sodium valproate (VAS) are anticonvalsant agent widely used for the 
treatment of simple and complex absense seizures.  VA and VAS have been used in combination 
because there are only minor differences in the pharmacokinetics of the formulation (AHFS Drug 
information; 2004) and available in marketing.  VA is available in different dosage forms; capsule, tablet, 
enteric-coated tablet, sprinkle, liquid, intravenous, suppository and controlled-release formulation 
(Loscher, 1999).  Sustained-release formulation can reduce the fluctuation in plasma drug 
concentrations, thus minimizing or preventing plasma peak-related adverse events, and allows 
prolongation of the dosing interval, thus allowing a once or twice daily administration with inherent 
benefits in terms of patient compliance (Doughty et al., 2003).  The aim of this study was to develop and 
validate the high performance liquid chromatography (HPLC) method for determining the amount of 
valproic acid and sodium valproate.  
 
Materials and methods 

 Materials 

Valproic acid (Lot 041101, Hunan Xiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd., China) and sodium 
valproate (Lot 040901E) were kindly supported by T Man Pharma Ltd.  Valproic acid reference standard 
(Lot 123K3748) was purchased from Sigma (Germany).  All sovents were HPLC grade.  Other chemicals 
were analytical grade. 

 Instruments 

 High performance liquid chromatography machine (Shimadsu model Shimadazu,  Model: 
SPD-M10Avp, Pump: LC-10Advp (Liquid chromatograph),  Autosampling: SIL-10Advp,Column heater: 
CTO-10Asvp (Column Oven), Computer: Compaq. Printer: hp Lazerjet 1200 series, Detector: SPD-
M10Avp (Diode Aray detector), Injection valve equipped with auto-injector, variable wavelength detector 
set at 220 nm and 20 microlites loop injection valve). 

 Methods 

 Chromatographic condiition of HPLC analysis 

High-performance liquid chromatography (HPLC) analyse was used for determination of drug 
content.  For analysis, a reversed-phase Inersil ODS 3 C18 (5um) 4.6 x 150 mm column was eluted by 
using a mixture of acetronitrile and a 0.32% W/V solution of potassium dihydrogen orthophosphate 
(60:40) adjusted to pH 3 with orthophosphoric acid as the mobile phase with a flow rate of 1 ml per 
minute and a detection wavelength of 220 nm.  Quantification of VA was carried out by measuring the 
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peak areas in relation to those of standards chromatograph under the same conditions.  The VAS was 
converted to the free acid at this pH during the HPLC analysis 
 
Validation method of HPLC analysis. 

The HPLC analysis for prepared product was validated in term of accuracy, precision and 
linearity. The accuracy showed % recovery of VA that calculated by (milligram found/milligram added) x 
100. The precision of the method was assayed six times of samples and showed in terms of relative 
standard deviation (%RSD). The linearity of the method was calculated from five standard solutions at 
different concentration level ranging from 0.2 – 0.6 mg/ml. A standard curve was drawn between 
response area of VA and concentration of VA.  Working standard of 450 mg valproic acid were acculately 
weighed and added to 50-ml volumetric flask, 35 ml of mobile phase was added, and shaked for 10 
minutes, and diluted to volume with mobile phase.  For standard preparation, the 5.0 ml of stock standard 
were diluted with mobile phase to 100 ml. 

Linearity: Standard was prepared into five concentrations. Working standard of valproic acid 
were acculately weighed 207.0, 310.0, 396.0, 485.8 and 562.4 mg. respectively, to five 50-volumetric 
flask and were diluted to volume with mobile phase. Then each 5.0 ml standard preparation was diluted 
with mobile phase to 100 ml. 

Accuracy: Placebo of sample was prepared by weighing the quantities of inactive ingredients 
about 328 mg. into five separate 50 ml-volumetric flask, then different amount of working standard of 
valproic acid of 208.9, 306.8, 382.2, 477.3 and 554.8 mg. was added into each flask, respectively. 35 ml 
of mobile phase was added and shaked about 15 minutes, and diluted to volume with mobile phase, 
mixed and filtered.  Then each standard preparation of 5.0 ml was diluted with mobile phase to 100 ml. 

Precision: The 20 VA and VAS sustained release film coated tablets were crushed using pestle 
and acculately weighed equivalent to 1 tablet (about 700 mg.) to five 50-volumetric flask and were diluted 
to volume with mobile phase.  Then sample of 5.0 ml was diluted with mobile phase to 100 ml. The 
sample were repeatedly prepared for analysis 6 times.  
 
Results and Discussion 

VA and VAS were analyzed using HPLC analytical method.  Chromatographic condition of HPLC 
analysis was developed in this study.  The VAS was converted to the free acid at pH 3.0 during the HPLC 
analysis.  Raw material of these drugs were assayed 99.59% label amount of VAS and 100.84% label 
amount of VA as working standard compared with VA reference standard of Sigma ( 99.9% label 
amount). The chromatogram of VAS showed the retention time about 4.35 minute which closed to 
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retention time of VA exhibited about 4.36 minute.  The chromatogram of these drugs presented in the 
Figure 1 and 2, respectively. 

 The HPLC analysis for finished product was validated in term of linearity accuracy and 
precesion.  Five different concentration levels ranging from 0.2 – 0.6 mg/ml. of VA working standard were 
prepared and checked for linearity.  The equation for standard curve is y = 1063689x + 3162.9.  The 
linearity of the system showed a linear relationship between concentration (mg/ml) and response area of 
chromatogram with correlation coefficient = 0.9998 indicating good linearity.  Figure 3 presented the 
chromatogram of five concentration of VA working standard solution in linearity system. 

 The accuracy of the method was checked for five different concentration levels ranging from 0.2 
– 0.6 mg/ml. of VA by addition of the placebo of sample in each sample.  The accuracy showed in term of 
% recovery of VA that calculated by relationship of milligram found and milligram added.  The linearity of 
the method showed a linear relationship between unit found (mg) and unit added (mg) as presented in 
Table 1 with correlation coefficient = 0.9998 indicating good linearity.  Figure 4 presented the 
chromatogram of assay determination of VA that showed the retention time of VA at 4.22 minutes. 

 Precision of the method was studied for repeatability.  Six samples were prepared and duplicate 
injected each of samples. The precision was expressed in term of relative standard deviation (%RSD) 
values.  RSD values were less than 2.0%, indicating a good repeatability.   
 
Conclusion 

 The HPLC condition for analysis the amount of valproic acid and sodium valproate was 
developed and the suitable condition could be obtained and validated.  This condition could be applied 
to analyze these drugs during the development the extended release dosage form of these two drugs in 
the further study. 
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Table 1  Accuracy in the assay determination of VA presented in term of recovery 

Standard No. unit added (mg) unit found (mg) % Recovery %RSD 
1 210.7 211.6 100.5   
2 309.4 314.6 101.7   
3 385.4 392.3 101.8 0.61 
4 481.3 486.2 101.0   
5 559.5 570.0 101.9  

 
 
  
 
 
 
      
 
     
     Figure 1 Chromatogram of sodium valproate raw material that converted to free acid 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figure 2  Chromatogram of valproic acid raw material 
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       Figure 3  Linearity chromatogram of valproic acid working standard at five concentrations 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figure 4  Accuracy chromatogram of valproic acid 
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ความเขากันไดระหวางยาวัลโปรอิก แอซิดและสารชวยทางเภสัชกรรมบางชนิด 
Compatibility between valproic acid and some pharmaceutical excipients  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาความเขากันไดระหวางยาวัลโปรอิกแอซิด และสารชวยทางเภสัชกรรมบางชนิด (Ac -di-sol®, 
Aerosil 200®, Avicel pH102®, carbopol 971 P, corn starch, Explotab®, HPMC K15 M, lactose 
monohydrate, magnesium stearate, PEG4000, Poloxamer F127®, PVP K90, starch 1500, stearic acid และ 
talcum) ทําโดยวิธี differential scanning calorimetry (DSC)   ซึ่งพบความเปนไปไดของการเขากันไดระหวางยาวัล
โปรอิกแอซิด และ Aerosil 200®, Avicel pH102®, carbopol 971 P, HPMC K15M, poloxamer F127® และพบ
การเปลี่ยนแปลงที่บงถึงความไมเขากันระหวางยานี้และ Ac-di-sol®,  Explotab® และ lactose เนื่องจากพบการ
สูญเสียพีคการดูดกลืนความรอนของยานี้ในสารผสม นอกจากนี้ไดพบความไมเขากันอยางชัดเจนระหวางยานี้และ
magnesium stearate  ดังนั้นสามารถใชวิธี DSC ในการศึกษาความเขากันไดระหวางยาวัลโปรอิกแอซิด และสาร
ชวยทางเภสัชกรรมบางชนิด   และสารชวยที่เขากันไดกับยานี้สามารถนําไปใชการพัฒนาผลิตภัณฑตอไปได  

Abstract  

Compatibility investigation was performed between valproic acid (VA) and some pharmaceutical 
excipients (Ac -di-sol®, Aerosil 200®, Avicel pH102®, carbopol 971 P, corn starch, Explotab®, HPMC 
K15 M, lactose monohydrate, magnesium stearate, PEG4000, Poloxamer F127®, PVP K90, starch 1500, 
stearic acid and talcum) using differential scanning calorimetry (DSC).  DSC study indicated the possible 
compatibility for the mixture between VA and Aerosil 200, Avicel pH102®, carbopol 971 P, HPMC K15M, 
Poloxamer F127®.   Alteration in DSC thermogram was found for mixture between valproic acid and Ac-
di-sol®, Explotab® and lactose monohydrate since there was the loss of endothermic peak of VA that 
corresponded  to  the  incompatibility.  Apparently,   there  was  the  incompatibility  between magnesium  
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stearate and VA.  Therefore, compatibility between VA and some pharmaceutical excipients could be 
determined using differential scanning calorimeter.  Compatible excipients could be subsequently 
chosen for further product development. 

Introduction 

Valproic acid (VA) is widely used for the treatment of simple and complex absense seizures.  VA 
is available in different dosage forms; capsule, tablet, enteric-coated tablet, sprinkle, liquid, intravenous, 
suppository and controlled-release formulation (Loscher, 1999).  VA is oily solution therefore tablet 
formulation is difficult to prepare.  Sustained-release formulation can reduce the fluctuation in plasma 
drug concentrations, thus minimizing or preventing plasma peak-related adverse events, and allows 
prolongation of the dosing interval, thus allowing a once or twice daily administration with inherent 
benefits in terms of patient compliance (Doughty et al., 2003).   

Differential scanning calorimetry (DSC) has been used for preformulation studies in 
pharmaceuticals.  Differential scanning calorimetry (DSC) can be useful alternative method of screening 
and investigating the compatibility during the preformulation studies (Bettinetti et al., 1988).  DSC was 
used to evaluate an interaction between the formulation components for selecting the suitable compatible 
excipients.  The aim of this study was to evaluate the compatibility between VA and some pharmaceutical 
excipients using DSC technique.  The DSC thermograms of the pure drug and each of the investigated 
excipients were compared to those of the physical mixtures between pure drug and individual excipients.   
 
Materials and methods  

 Materials 
 Valproic acid (Lot 041101, Hunan Xiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd., China) was kindly 
supported by T Man Pharma Ltd. Colloidal silicon dioxide (Aerosil 200®, Degussa, Germany), 
hydroxypropyl methylcellulose (methocel K 15 M®, Dow Chemical, USA), magnesium stearate (Nof 
corporation, Japan), microcrystalline cellulose (avicel pH 102, FMC Biopolymer, USA), povidone (PVP K 
90, ISP technologies, Japan) and talcum (DOW Chemical, USA) were used as received.  Other chemicals 
were chemical grade. 

 Methods 

Preparation of samples 
Each material was sieved. The mixture was prepared by cogrinding of VA and each of excipient 

in ratio of 1:1 w/w using porcelain mortar and pestle for 10 minutes. 
 
 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 575

 DSC studies 

The compatibility between VA and pharmaceutical excipients was determined using differential 
scanning calorimeter (Pyris Sapphire DSC, Standard 115V, Perkin Elmer instruments, Japan).  The 
instrument was calibrated by indium standard. 1-10 mg. of samples were accurately weight in aluminium 
pans.  The pans were covered with aluminium lids and sealed. The reference was an empty aluminium 
pans. The samples were heated from 25 to 220 oC with a heating rate of 10 oC per minute in atmosphere 
of nitrogen. 
 
Results and Discussion 

 The onset of melting, peak of melting point and heat of fusion from DSC thermograms of 
individual drug, excipients and drug – excipient mixture are presented in Table 1 and 2, respectively.  VA 
showed a broad endothermic peak of boiling point at 173.1 oC (Tonset = 126.6 oC) with a heat of fusion of 
266 mJ/mg. 

 The exicipients, Ac-di-sol®, Avicel pH102®, carbopol 971 P, corn starch, Explotab®, HPMC 
K15M®, PVP K90 and starch 1500 exhibited a broad endothermic peak between the 40-150 oC due to 
dehydration. PEG 4000, Poloxamer F127® and stearic acid all presented a single sharp endothermic 
peak as melting point.  In case of aerosil 200 and talc, there was no any peak observed from 25 to 220 oC 
because it was inert substance with high melting point.  The DSC thermogram of lactose showed the first 
endothermic transition corresponded to the loss of water of crystalline and the second transition 
corresponded to the melting of lactose followed by its degradation. 

 Magnesium stearate showed three endothermic peaks.  The mixture of magnesium stearate and 
VA in ratio of 1:1 w/w showed the one endothermic downward shift to the peak at 64.6 oC nearly 
endothermic peak of melting point of stearic acid, the another endothermic peak did not appear but the 
endothermic of VA still appeared near 190.7 oC, heat of fusion reduced to 5.58 mJ/mg. that corresponded 
to the incompatibility between magnesium stearate and VA.  

 The mixtures between VA and other excipients were prepared by mixing the two substance in 
ratio of 1:1 w/w, excepted Aerosil 200® was mixed in ratio of VA : aerosil 200 1:5 w/w because Aerosil 
200  was very bulky.  Thermograms of the mixture between VA and Aerosil 200®, Avicel pH102®, 
carbopol 971 P,  HPMC K15M®, Poloxamer F127® and talc appeared the endothermic peak of VA in the 
range of 150-200oC and the heat of fusion was reduced, therefore, this indicated a possible compatibility 
of mixtures. 
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 The endothermic peak of VA was downward shifted to 137.7 and 149.6oC after mixed with corn 
starch and starch 1500, respectively. The endothermic peak of VA was upward shifted to 215.8 and 
221.4 oC after mixing with PVP K90 and stearic acid, respectively. And the heat of fusion was reduced. 
The mixtures of VA and some excipients such as Ac-di-sol®,  Explotab® and lactose exhibited the loss 
of endothermic peak of VA that corresponded to the incompatibility with VA.  In case of PEG 4000, the 
characteristic endothermic peak of VA was absent and a single endothermic peak, corresponding to the 
melting of the polymer, was observed.  The disappearance of the endothermic peak of VA was indicative 
of a strong interaction, but not necessarily corresponding to incompatibility.  In fact, a similar effect was 
observed for other drugs, such as naproxen (Bettinetti et al., 1988) and this was attributed to drug 
dissolution in the melted polymer (Araújo et al., 2003) 
 
Conclusion 

 The compatibility between VA and some pharmaceutical excipients could be determined using 
differential scanning calorimeter.  Compatible excipients could be subsequently chosen for further study. 
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Table 1   Thermal parameters of valproic acid and selected excipients 
 

Tonset ( oC ) Tpeak( oC ) ∆H ( mJ/mg) 

Sample Peak
1 

Peak
2 

Peak
3 

Peak 
VA 

(endo) 

Peak
1 

Peak
2 

Peak
3 

Peak 
VA 

(endo) 
Peak1 Peak2 Peak

3 

Peak 
VA 

(endo) 
Valproic acid - - - 126.6  - - 173.1  - - 266 

Ac -di-sol® 65.2 - - - 101.4 - - - 195 - - - 

Aerosil 200® -. - - - - - - - - - - - 

Avicel pH102® 68.5 - - - 113.2 - - - 94.4 - - - 

Carbopol 971 P 38.2 - - - 57.7 - - - 72.4 - - - 
Corn starch 41.3 - - - 73.4 - - - 185 - - - 

Explotab® 166.2 - - - 170.7 - - - 5.38 - - - 

HPMC K15 M® 38.9 - - - 73.3 - - - 92.9 - - - 

Lactose 
monohydrate 

144 211.3 - - 144.8 219.5 - - 139 158 - - 

Magnesium 
stearate 

88.9 107.5 136.2 - 93.2 113.7 139.6 - 87.2 25.7 37.7 - 

PEG4000 55.3 - - - 60.6 - - - 175 - - - 

Poloxamer F127® 49.6 - - - 55.4 - - - 122 - - - 

PVP K90 58.8 - - - 111.1 - - - 278 - - - 
Starch 1500 -. - - - - - - - - - - - 
Stearic acid 53.3 - - - 56.7 - - - 167 - - - 
Talc -. - - - - - - - - - - - 

n.d. = not determined 
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Table 2   Thermal parameters of valproic acid in cogrinding mixtures with excipients (w/w ratio) 
 

Tonset ( oC ) Tpeak( oC ) ∆H ( mJ/mg) 

Sample Peak
1 

Peak
2 

Peak
3 

Peak 
VA 

(endo) 

Peak
1 

Peak
2 

Peak
3 

Peak 
VA 

(endo) 

Peak
1 

Peak
2 

Peak
3 

Peak 
VA 

(endo) 
Valproic acid - - - 126.6 - - - 173.1 - - - 266 

Ac -di-sol® - - - - - - - - - - - - 

Aerosil 200® - - - 127 - - - 173.3 - - - 225 

Avicel pH102® - - - 120 - - - 177.2 - - - 239 

Carbopol 971 P - - - 128 - - - 165.8 - - - 209 
Corn starch - - - 110.3 - - - 137.7 - - - 220 

Explotab® 163.9 - - - 175 - - - 24.6 - - - 

HPMC K15 M® - - - 137.9 - - - 196.1 - - - 196 

Lactose 
monohydrate 

134.5 209.8 - - 144 219.8 - - 102 92.9 - - 

Magnesium 
stearate 

38.8 - - 189.2 64.6 - - 190.7 33.3 - - 5.58 

PEG4000 39.6 - - - 55.0 - - - 80.2 - - - 

Poloxamer F127® 35.7 - - 123.5 39.9 - - 157.7 2.99 - - 46.6 

PVP K90 - - - 205.5 - - - 215.8 - - - 32.7 
Starch 1500 - - - 126.5 - - - 149.6 - - - 207 
Stearic acid 39.5 - - - 48.3 - - 221.4 52.1 - - 8.19 
Talc - - - 122.9 - - - 163 - - - 118 

n.d. = not determined 
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P1-08 
 
ความคงตัวของสารละลายเฟอรัสซัลเฟตและโปแตสเซียมเฟอริไซยาไนดที่ใชเปนน้ํายา
ทดสอบปริมาณสารเคอรคูมินอยด 
Stability of ferrous sulfate and potassium ferricyanide solutions used as tested reagents for 
quantitative determination of curcuminoids 
 
ธวัชชัย แพชมัด1 และอุทัย โสธนะพันธุ2  
Thawatchai Phaechamud1 and Uthai Sotanaphun2 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาความคงตัวของสารละลายเฟอรัสซัลเฟตและโปแตสเซียมเฟอริไซยาไนดซึ่งเปนน้ํายาทดสอบ
ปริมาณสารเคอรคูมินอยดในขมิ้นชัน  อาศัยหลักการวิเคราะหปริมาณสารโดยการทําปฏิกิริยาระหวาง เฟอรัสซัลเฟต
และโปแตสเซียมเฟอริไซยาไนดแลวไดผลิตภัณฑที่มีสีน้ําเงิน  และวัดการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 707 นา
โนเมตร ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสภาวะการเก็บที่แตกตางกัน 3 สภาวะ พบวาการเก็บสารละลายทั้งสองดังกลาวในที่มืด
ที่อุณหภูมิหอง มีความคงตัวของสารดีกวาการเก็บในที่มืดที่อุณหภูมิสูง และการเก็บในที่มีแสงที่อุณหภูมิหองมีการ
สลายตัวเรว็ที่สุด 
คําสําคัญ : ความคงตัว น้ํายาทดสอบ สารเคอรคูมินอยด 
 
Abstract 

Stability of ferrous sulfate and potassium ferricyanide solutions was studied.  These solutions 
were the tested reagents for quantitative determination of curcuminoids in turmeric.  The analysis was 
conducted on the basis of the reaction between ferrous sulfate and potassium ferricyanide which formed 
the blue color in solution and measured the absorbance at maximum wavelength of 707 nm.  By 
comparison, the solutions kept in dark place at room temperature were more stable than those kept in 
dark place at higher temperature. The substances in solutions at room temperature with exposure to light 
were degraded faster than the previous storage conditions. 
Keywords : stability, tested Reagents, curcuminoids 
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คํานํา 

เคอรคูมินอยเปนกลุมสารที่มักพบเปนองคประกอบในพืชวงศ Zingiberaceae  สารในกลุมเคอรคูมินอยที่
สําคัญไดแก curcumin, desmethoxy curcumin และ bisdesmethoxy curcumin สารเคอรคูมินในขมิ้นชันมีฤทธิ์
เภสัชวิทยาและมีการนํามาใชประโยชนที่หลากหลาย (Srimal, 1987; Farnsworth และ Bunyapraphatsara, 1992; 

Roth และคณะ, 1998) ในการตรวจปริมาณสารเคอรคูมินอยดนิยมใชวิธี spectroscopy ซึ่งตองพึ่งพาเครื่องมือที่
ซับซอนและมีราคาสูง ดังนั้นไมสะดวกกับกลุมผูใชที่ประสงคตรวจวัดปริมาณสารเคอรคูมินอยดในตัวอยางขมิ้นชัน
เปนการเบื้องตน เชนกลุมเกษตรกร หรือชุมชนที่มีการแปรรูปหรือสงขมิ้นชันเพื่อจําหนายเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 
เปนตน  ดังนั้นชุดทดสอบสารเคอรคูมินอยดไดถูกพัฒนาขึ้น  เพื่อใชตรวจวิเคราะหปริมาณสารเคอรคูมินอยดโดย
เบื้องตน (อุทัย  โสธนะพันธุ และคณะ, 2548)  ทั้งนี้หลักการในการทดสอบคือ  สารเคอรคูมินอยดสามารถทํา
ปฏิกิริยาเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนกับเฟอรัสซัลเฟต  แลวตรวจสอบวามีอิออนของเฟอรัส (Fe2+) เหลือจากการทํา
ปฏิกิริยาหรือไม โดยการเกิดปฏิกิริยากับน้ํายาตรวจสอบ potassium ferricyanide ไดผลิตภัณฑที่มีสีน้ําเงินดัง
สมการ 

3FeSO4 + 2K3[Fe(CN)6]  →  3K2SO4 + Fe3[Fe(CN)6]2                                      สมการ 1 

ในการศึกษานี้เลือกใชสาร citric acid และ sodium metabisulfite เปนสารชวยในตํารับน้ํายาทดสอบ โดย
คาดวาสามารถชวยเพิ่มความคงตัวใหแก ferrous sulfate ได โดย citric acid มีคุณสมบัติเปน chelating agent ซึ่ง
สามารถชวยจับโลหะหนักอื่นที่จะมาเรงปฏิกิริยาการสลายตัวของ ferrous sulfate ทั้งนี้ตํารับ ferrous sulfate syrup 
ของเภสัชตํารับอเมริกา มีการเติม citric acid ในตํารับดวยและ sodium metabisulfite เปนสาร antioxidant นาจะ
ชวยลดการสลายตัวของ ferrous sulfate นอกจากนี้เนื่องจากความเขมขนของสารละลาย FeSO4 ต่ํามาก  ดังนั้น 
เพื่อใหการบรรจุสวนผสมลงในภาชนะบรรจุทําไดงาย และมีปริมาณสารตามที่ตองการ  จึงเจือจางสารดังกลาวดวย 
lactose และบดผสมใหเขากันกอนการบรรจุ  หลังจากนั้นละลายสวนผสมดวยน้ํากลั่นที่ตมกอน ในการศึกษานี้ได
ตรวจสอบความคงตัวของน้ํายาทดสอบปริมาณสารเคอรคูมินอยด คือ สารละลาย ferrous sulfate และสารละลาย 
potassium hexacyanoferate ในความเขมขนที่ใชงานในการทดสอบหาปริมาณเคอรคูมินอยด 
 
อุปกรณและวิธีการ 
สารเคมี 

FeSO4 (Lot 921 TA652865, E. Merck, Darmstadt),  potassium ferricyanide   (Lot 450926/1 
24803047, Fluka Chemie, GmbH, Switzerland),  Lactose (Wyndale, Hawera, New Zealand),  citric acid (P. 
C. Drug Center Co.) และ sodium metabisulfite (P. C. Drug Center Co.) 

1.  การศึกษาความคงตัวของสารละลาย ferrous sulfate 0.544 µmol/ml 

 วิธีวิเคราะหปริมาณของ FeSO4 เริ่มจากการนําสารละลาย FeSO4 ที่ตองการวิเคราะหมา 10 มิลลิลิตรทํา
ปฏิกิริยากับสารละลาย 0.1% potassium ferricyanide  จํานวน 0.5 มิลลิลิตร  อานคาการดูดกลืนแสงที่ 707 nm 
ภายใน 30 นาที ดวยเครื่อง UV/VIS spectrophotometer (Perkin-Elmer, Germany)   นําคาการดูดกลืนแสงมา
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คํานวณ โดยใชกราฟมาตรฐานที่สรางจากการทําปฏิกิริยาเดียวกัน แตใชสารละลาย FeSO4 ที่ทราบความเขมขน
แนนอน 

 เตรียมสารละลายที่มีสวนประกอบดังตารางที่ 1 และ 2 โดยทุกสูตรละลายในน้ํากลั่นที่ตมไลออกซิเจนกอน
ใช นํามาบรรจุในขวดแกว และมีสภาวะการเก็บ คือ อุณหภูมิหอง (ประมาณ 30oซ) ที่มืด  อุณหภูมิหอง (ประมาณ 
30oซ) และที่มืด  อุณหภูมิ 45oซ (เก็บในตูทดสอบความคงตัว Hotpack, model 317332, Philadelphia, USA) สุม
ตัวอยางตามระยะเวลาตางๆ มาวิเคราะหปริมาณ FeSO4  และพิจารณาลักษณะทางกายภาพ  เมื่อครบ 6 เดือน   

2.  การศึกษาความคงตัวของสารละลาย 0.1% potassium ferricyanide  

 นําสารละลาย potassium ferricyanide 0.1%w/v ที่ตองการวิเคราะห 0.5 มิลลิลิตร มาทําปฏิกิริยากับ
สารละลาย FeSO4 (0.03 µg/ml) จํานวน 10 มิลลิลิตร  อานคาการดูดกลืนแสงที่ 707 nm ภายใน 30 นาที นําคา
การดูดกลืนแสงมาคํานวณเปนความเขมขนของ potassium ferricyanide โดยใชกราฟมาตรฐานที่สรางจากการทํา
ปฏิกิริยาเดียวกัน แตใชสารละลาย potassium ferricyanide ที่ทราบความเขมขนแนนอน เก็บสารละลาย 0.1% 
potassium ferricyanide ในสภาวะตางๆ เชนเดียวสารละลาย ferrous sulfate และวิเคราะหปริมาณสารที่เวลาตางๆ 
 
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

วิธีการวิเคราะหปริมาณ FeSO4 และ potassium ferricyanide ถูกออกแบบใหสอดคลองกับหลักการของ
ชุดทดสอบ  โดยอาศัยหลักการทําปฏิกิริยาระหวาง FeSO4 และ potassium ferricyanide แลวไดผลิตภัณฑที่มีสีน้ํา
เงิน  ดูดกลืนแสงที่ λmax  707 nm ซึ่งใหความสัมพันธที่เปนเสนตรงระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของ 
potassium ferricyanide คือ y = 0.0084x + 0.0037, R2 = 0.9997  สามารถใชศึกษาความคงตัวของสารละลาย 
potassium ferricyanide ได  แตในการศึกษาความคงตัวของสารละลาย FeSO4  เนื่องจาก FeSO4 สามารถสลายตัว
ไดผลิตภัณฑที่เปนเกลือของ ferrous (Fe3+) ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยากับ potassium ferricyanide ใหผลิตภัณฑที่มีสี
น้ําเงินเขียว และรบกวนการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 707 nm  วิธีการวิเคราะหนี้จึงไมสามารถใชในการวิเคราะห
ปริมาณที่แนนอนของ Fe2+ เพื่อใชศึกษาความคงตัวของสารละลาย FeSO4  แตจะใหเปนคาปริมาณรวมของ Fe2+ 
และ Fe3+ โดยคิดเทียบเปนปริมาณของ Fe2+ ตามความสัมพันธที่เปนเสนตรงระหวางคาการดูดกลืนแสงและความ
เขมขนของ Fe2+ ดังสมการ y = 36.947x + 0.0374, R2 = 1.0000  เนื่องจากเปนวิธีที่ไมซับซอน จึงเลือกใชเพื่อ
วิเคราะหความคงตัวของสารละลาย FeSO4 ในการศึกษานี ้

จากการศึกษาความคงตัวของสารละลาย ferrous sulfate พบวาปริมาณสาร FeSO4 ในสูตร F0  ในสภาวะ
ที่อุณหภูมิหองลดลงอยางรวดเร็ว  โดยที่เวลา 15 วัน คงมีปริมาณสารเหลือนอยกวา 10% (รูปที่ 1)  สวนการเก็บ
สารละลายในที่มืดสารคอนขางมีความคงตัวดี และปรากฏตะกอนที่นอยกวาการเก็บที่อุณหภูมิหองในที่มีแสง  
ตะกอนสามารถกระจายตัวไดงาย แมวาเก็บไวเปนเวลา 6 เดือน สวนการเก็บในสภาวะเรง สารลดลงอยางมากที่เวลา 
60 วันหลังการเก็บ พบวาหลังการเตรียมและเก็บเปนเวลานานขึ้นจะพบตะกอนสีน้ําตาลมากขึ้น  สาร FeSO4 ลดลง
ในสภาวะเรงนอยกวาการเก็บที่อุณหภูมิหอง  เนื่องมาจากสภาวะเรงที่ใช แมจะมีอุณหภูมิสูง แตจะอยูในที่มืด  แสดง
วาแสงมีผลตอการสลายตัวของ FeSO4 อยางมาก   
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สําหรับสูตรที่มีการเติม citric acid พบวา การเพิ่มปริมาณ citric acid ทําใหสารคอนขางคงตัวมากขึ้นเมื่อ
เก็บที่อุณหภูมิหอง  แตทําใหสารสลายตัวเร็วขึ้นในที่มืดและในสภาวะเรง (ไมไดแสดงรูป)  สภาวะที่เปนกรดสามารถ
ทําใหสาร FeSO4 ละลายไดมากขึ้น สงผลใหสารละลายมีสีเหลืองอยางชัดเจน และนาจะมีผลเรงปฏิกิริยาการ
สลายตัวได โดยเฉพาะในสภาวะเรง ขณะที่สูตร F0 สารละลายมีลักษณะใส แตมีตะกอนสีน้ําตาล ซึ่งกระจายตัวได
งายเมื่อทําการเขยาขวด  สําหรับการเติม sodium metabisulfite  แมจะเก็บไวในสภาวะที่ตางกัน  แตพบวาทุกสูตรมี
แนวโนมของการสลายตัวของ FeSO4 ที่คลายคลึงกัน (รูปที่ 2)  สูตร S4 และ S5 มีปริมาณ FeSO4 คอนขางคงที่ที่
เวลาตางๆ  ในขณะที่ปริมาณสารในสูตร S2 มีการลดลงในชวง 3 วันและเพิ่มขึ้นในเวลาตอมา  แสดงวานาจะมี
ปฏิกิ ริยาที่ซับซอน  หรือมีการเปลี่ยนรูปกลับเปนสารเดิมได  อยางไรก็ตาม  เมื่อนําสูตรตางๆ  ที่ มี  sodium 
metabisulfite เปนองคประกอบมาใชทดสอบหาปริมาณเคอรคูมินอยดตามวิธีของอุทัยและคณะ (2548)   พบวาไม
สามารถทําปฏิกิริยาตกตะกอนระหวาง FeSO4 กับเคอรคูมินอยด  ซึ่งอาจเกิดจากการมีสารรบกวนปฏิกิริยา  และจาก
การใชสาร citric acid และ sodium metabisulfite รวมกันในสูตร F1S5 พบวาสารมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ
เวลานานขึ้น  และไมสามารถทําปฏิกิริยาตกตะกอนระหวาง FeSO4 กับเคอรคูมินอยดเชนเดียวกับสูตรที่ใชเฉพาะ 
sodium metabisulfite   

จากการสังเกตหลังจากการละลายสวนผสมในสูตร S2, S4, S5 และ F1S5 ดวยน้ําตม พบวาจะเกิด
สารละลายสีเหลืองเขมขึ้นทันที  และหลังจากนั้นสีจะคอยๆจางลง จนใสไมมีสี  และเมื่อทิ้งไวที่เวลาตางๆ  ทุกสภาวะ
ของการเก็บ สารละลายจะยังคงใสเหมือนเดิม จากผลดังกลาวแสดงวานาจะเกิดปฏิกิริยาระหวาง FeSO4 และ 
sodium metabisulfite  เนื่องจากสาร sodium metabisulfite มีคุณสมบัติเปนสารฟอกสีได  ดังนั้นจึงมีผลทําใหสีของ
สารละลายหายไป จากผลการศึกษานี้  พบวาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับเก็บสารละลาย FeSO4 ที่มี lactose เปน
สารเจือจาง คือที่อุณหภูมิหอง ในที่มืด  การเติม citric acid และ sodium metabisulfite ไมสามารถชวยให
สารละลายมีความคงตัวดีขึ้น  

สําหรับสารละลาย potassium hexacyanoferrate 0.1% มีลักษณะใสสีเหลืองเขม เมื่อนํามาวิเคราะหหา
ปริมาณหลังเก็บไวที่สภาวะตางๆ เปนเวลาตางกัน พบวาการเก็บที่อุณหภูมิหองในที่มืดทําใหสารมีความคงตัวที่ดี
อยางชัดเจนมากกวาการเก็บในสภาวะเรงซึ่งมีอุณหภูมิสูงแตมืดและการเก็บที่อุณหภูมิหองที่มีแสงตามลําดับ โดย
การเก็บที่อุณหภูมิหองที่มีแสงสารมีการสลายตัวอยางรวดเร็วในชวง 3 เดือนทาย ดังแสดงในรูปที่  3 และจากการ
สังเกตพบวามีตะกอนสารสีน้ําตาลเกิดขึ้นดวยในชวงเดือนที่ 5 และ 6 และสารละลายที่เคยใสมีลักษณะขุนดวย 
สําหรับระบบที่เก็บที่อุณหภูมิหองในชวงเดือนที่ 5 และ 6 มีลักษณะขุนเชนกัน 
 
สรุป 

การเก็บสารละลาย ferrous sulfate และ potassium ferricyanide ซึ่งใชเปนน้ํายาทดสอบปริมาณเคอรคูมิ
นอยดในขมิ้นชัน ในสภาวะการเก็บที่แตกตางกัน 3 สภาวะ พบวาการเก็บในที่มืดที่อุณหภูมิหอง ทําใหสารมีความคง
ตัวของสารดีกวาการเก็บที่อุณหภูมิสูงและมืด และการเก็บที่มีแสงที่อุณหภูมิหองมีการสลายตัวเร็วที่สุด 
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ตารางที่ 1  สูตรที่แสดงสวนประกอบของสารละลาย ferrous sulfate 7H2O ที่เติมสารชวยคือ citric acid และ  
      lactose  

%w/w Substance 
F0 F1 F2 F3 

ferrous sulfate 7H2O 0.015124 0.015124 0.015124 0.015124 
citric acid  0.015 0.03 0.06 
lactose 0.5 0.5 0.5 0.5 
 
 
ตารางที่ 2  สูตรที่แสดงสวนประกอบของสารละลาย ferrous sulfate 7H2O ที่เติมสารชวยคือ sodium   
      metabisulfite, citric acid และ lactose  

%w/w Substance 
S2 S4 S5 F1S5 

ferrous sulfate 7H2O 0.015124 0.015124 0.015124 0.015124 
citric acid    0.015 
sodium metabisulfite 0.015 0.1 0.5 0.5 
lactose 0.5 0.5 0.5 0.5 
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รูปที่ 1   ความคงตัวของสารละลาย FeSO4 สูตร F0 เมื่อเก็บที่สภาวะตางๆ (RT = อุณหภูมิหอง; Dark = เก็บในที่มืด 
 ที่อุณหภูมิหอง; Stress = เก็บในที่มืด  45oซ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 2   ความคงตัวของสารละลาย FeSO4 สูตรที่มีการเติม sodium metabisulfite เมื่อเก็บที่สภาวะตางๆ 
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รูปที่ 3   การเปลี่ยนแปลงปริมาณ potassium  hexacyanoferrate ในสารละลายความเขมขน0.1%w/v หลังการ
 เก็บที่อุณหภูมิหอง (RT), การเก็บในที่มืด (Dark) และ การเก็บในภาวะเรง (Stress) ที่เวลาตางๆ 
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ปริมาณโพลิฟนอลทั้งหมดของน้ํายางที่ไหลซึมออกมาและน้ําค้ันจากดอกกลวย 
The Total Polyphenol Contents of Exuding Latex and Juice from Banana Flowers 
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บทคัดยอ 

สารสกัดจากดอกกลวยแสดงฤทธิ์ตานออกซิเดชัน โพลิฟนอลที่พบในสารสกัดจากดอกมีความเกี่ยวของกับ
ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ในการศึกษาครั้งนี้ไดวิเคราะหปริมาณโพลิฟนอลทั้งหมดในทุกตัวอยางที่แหงของยางที่ไหลซึม
ออกมาจากขั้วดอกและน้ําคั้นของดอกจากดอกกลวย 5 ชนิด โดยใชวิธีของ Folin-Ciocalteu จากผลการวิเคราะห
ปริมาณโพลิฟนอลทั้งหมดในยางที่ไหลซึมออกมาจากดอกกลวยพบวากลวยหอมมีปริมาณโพลิฟนอลทั้งหมดสูงที่สุด 
รองลงมา ไดแก กลวยเล็บมือนาง กลวยตานี กลวยหักมุก และกลวยน้ําวา ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาน้ําคั้นจาก
ดอกกลวยหอมมีปริมาณโพลิฟนอลสูงที่สุด รองลงมาไดแก น้ําคั้นจากดอกกลวยเล็บมือนาง กลวยตานี กลวยหักมุก 
และกลวยน้ําวา ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหนี้เปนเชิงแนะนําวาดอกกลวยเปนแหลงที่ดีของสารตานออกซิเดชัน
ในธรรมชาติสําหรับอาหาร 
คําสําคัญ : กลวย, ดอก, น้ําคั้น, ยางที่ไหลซึมออกมา, โพลิฟนอล 
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Abstract 

The extract of banana flowers exhibited antioxidant activity. The presence of polyphenols in 
flower extract should be responsible for antioxidant activity. In this study, the total polyphenol contents of 
all dried samples of calyx exuding latex and flower juice from 5 kinds of banana flowers, were 
investigated by the Folin-Ciocalteu method. As the results of total polyphenol contents in exuding latex 
from banana flowers showed that Kluai Hom contained the highest total polyphenol content followed by 
Kluai Leb Mu Nang, Kluai Tanee, Kluai Hak Muk, and Kluai Nam Wa, respectively. In addition, the highest 
total polyphenol content was found in the flower juice of Kluai Hom, followed by those of Kluai Leb Mu 
Nang, Kluai Tanee, Kluai Hak Muk, and Kluai Nam Wa, respectively. Therefore, these results suggest that 
banana flowers should be considered as a good source of natural antioxidants for foods. 
Keywords : banana, flower, juice, exuding latex, polyphenol 
 
Introduction 

Banana (Musa spp.) is a general term embracing a number of species or hybrids in the genus 
Musa of the family Musaceae. Almost all of the known edible-fruited cultivars are descended from two 
diploid species, Musa acuminata (AA) and M. balbisiana (BB) (Emaga et al., 2007). Bananas are one of 
the important fruits for Thai people, and also occupy the fourth world rank of the most significant 
foodstuffs after rice, corn, and milk (Emaga et al., 2007). Due to high starch concentration (over 70% of 
dry weight), banana processing into flour and starch is of interest in view of a possibly important resource 
for food and other industrial purposes (Waliszewski et al., 2003). Banana fruits are a major source of 
dietary minerals (K, Mg, Cu, Zn and Mn) and vitamins (A, B1, B2 and C) (Davey et al., 2006). Vitamin A is 
essential for the normal development of children, and deficiency can lead to night-blindness (Davey et 
al., 2006). During ripening there are changes in appearance, texture and chemical composition of 
banana pulp. The green fruit increases in soluble sugar and carotenoid contents with maturation and 
ripeness, but starch and ascorbic acid contents can decrease during ripening (Wall, 2006; Adao and 
Gloria, 2005). The bioactive amines detected in fruit were putrescine, spermidine and serotonin (Adao 
and Gloria, 2005; Takeda et al., 1997). Polyphenols, carotenoids and vitamin C are antioxidants found in 
banana plants (Kondo et al., 2005; Borges et al., 2005).  One of the antioxidant compounds in the 
bananas was determined to be gallocatechin, which was related to the antioxidant activity of the banana 
extract. The peel extract of M. Cavendish, which contained more gallocatechin than the pulp, showed 
stronger antioxidant activity than pulp extract. Thus, the antioxidant capacity of the bananas may be 
attributed to their gallocatechin content (Someya et al., 2002). The antioxidant activity in banana fruits is 
notable since fruits are rich in antioxidants such as polyphenols and vitamins, which have a role in the 
scavenging of free radicals. Potential application of bananas depends on their chemical composition. 
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The therapeutic effect of the banana fruits in the tropical treatment of diarrhea and dysentery, and in the 
healing of intestinal lesions in colitis is well documented in folk medicine (Mondal et al., 2001). In South 
India, banana flowers have been used for the treatment of diabetes mellitus (Pari and Maheswari, 1999). 
Women in Zambia are using banana roots to treat sexually transmitted illnesses (Ndubani and Höjer, 
1999). Due to enriched food value and versatile medicinal value, banana is one of the most important 
crop of the world.  

Our previous report described the total polyphenol contents and antioxidant activities of all dried 
methanol and water extracts from 7 kinds of banana flowers (Kluai Hom, Kluai Leb Mu Nang, Kluai Tanee, 
Kluai Hak Muk, Kluai Nam Wa, Kluai Kai, and Kluai leang) by Trolox equivalent antioxidant capacity assay 
and showed that all extracts have very low antioxidant activities because of low total polyphenol contents 
(Wetwitayaklung et al., 2005). However, in previous report also showed the total polyphenol contents of 
all extracts contributed to 80.6 % of the antioxidant capacity. These results suggested that the total 
polyphenol contents in banana flowers are still interesting. In previous experiment, because of browning 
reaction occurred in banana flowers during extraction and evaporation, the polyphenols were degraded 
by air oxidation and heat. Furthermore, there is no information on polyphenol contents from other parts of 
bananas (calyx exuding latex and flower juice), in the present study, we determined total polyphenol 
contents in all freeze-dried samples of calyx exuding latex and flower juice prepared from only 5 kinds of 
banana flowers (Kluai Hom, Kluai Leb Mu Nang, Kluai Tanee, Kluai Hak Muk, and Kluai Nam Wa, except 
for Nam Wa, Kluai Kai and Kluai leang) by the Folin-Ciocalteu method with a slight modification. The 
Folin-Ciocalteu method is an electron transfer based assay and gives reducing capacity, which has 
normally been expressed as phenolic contents. This assay has for many years been used to measure of 
total polyphenol content in natural products (Prior et al., 2005). 
 
Methods 

Sample preparation 

Calyx exuding latex and flower juice were collected from the banana flowers of banana plant 
grown locally. Fresh flowers were detached from the stalks, washed and drained. The calyx exuding latex 
from 5 kinds of banana flowers was obtained from the cut surfaces close to the stalks. Each of calyx 
exuding latex was dried by freeze dryer. For the flower juice, air-dried flowers were homogenized using a 
blender and filtered through muslin. Each filtrate was freeze-dried. All dried residues of calyx exuding 
latex and flower juice were weighed and kept in refrigerator at 4 ○C. 

Folin-Ciocalteu reagent assay 

Total polyphenol content was estimated colorimetrically, using the method described by 
Kumazawa et al. (2002). The method used to determine the total polyphenol contents is based on the 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 589

reduction of the phospho-molybdene/phosphor-tungstate present in the Folin-Ciocalteau reagent. Each 
dried exuding latex and juice was dissolved with distilled water, and then filtered to get clear solution (10 
µg/ml). This solution (0.5 ml) was mixed with 0.5 ml of Folin-Ciocalteu reagent (Carlo Erba Co., Ltd.) and 
allowed to stand at room temperature for 5 min before adding 0.5 ml of 10 % sodium carbonate solution 
in distilled water. The mixture was allowed to stand at room temperature for 1 hr. The absorbance was 
measured at 760 nm, using gallic acid as a standard for the calibration curve in concentration range 2-8 
mg/L. The total polyphenol contents were calculated and expressed as GAE (g of gallic acid / 100 g of 
dried sample).  
 
Results  

The total polyphenol contents of all freeze-dried samples of calyx exuding latex and flower juice 
prepared from 5 kinds of banana flowers were analyzed by the Folin-Ciocalteu method. As the result of 
total polyphenol contents in calyx exuding latex, data in Table 1 showed that the calyx exuding latex of 
Kluai Hom contained the highest total polyphenol content (6029.01 ± 1357.33 g GAE /100 g dry wt.) 
followed by those of Kluai Leb Mu Nang (5001.52 ± 495.98 g GAE /100 g dry wt.), Kluai Tanee (488.38 ± 
239.15 g GAE /100 g dry wt.), Kluai Hak Muk (375.56 ± 59.79 g GAE /100 g dry wt.), and Kluai Nam Wa 
(174.52 ± 53.08 g GAE /100 g dry wt.), respectively. The results of flower juice showed that the highest 
total polyphenol content was found in the flower juice of Kluai Hom (669.77 ± 187.17 g GAE /100 g dry 
wt.), followed by those of Kluai Leb Mu Nang (431.48 ± 49.98 g GAE /100 g dry wt.), Kluai Tanee (243.03 
± 94.85 g GAE /100 g dry wt.), Kluai Hak Muk (195.32 ± 42.30 g GAE /100 g dry wt.), and Kluai Nam Wa 
(113.21 ± 0.54 g GAE /100 g dry wt.), respectively, as shown in Table 1. The total polyphenol contents of 
calyx exuding latex could be correlated to those of flower juice (Kluai Hom > Kluai Leb Mu Nang > Kluai 
Tanee > Kluai Hak Muk > Kluai Nam Wa). The total polyphenol contents of calyx exuding latex from Kluai 
Hom and Kluai Leb Mu Nang flowers showed about 10 times higher than those of their flower juice, while 
the total polyphenol contents of calyx exuding latex from Kluai Tanee and Kluai Hak Muk flowers showed 
about 2 times more than those of their flower juice. It was concluded that the total polyphenol contents of 
banana flowers were more abundant in calyx exuding latex than in flower juice. 

 
Discussion 

Because of phenolic compounds and polyphenol oxidase in banana flowers, the color of calyx 
exuding latex and flower juice changed to red brown during did experiment. This enzyme might involve in 
the browning reaction and also affected the analysis of polyphenol contents by the Folin-Ciocalteu 
method, which were highly undesirable. To solve this problem in present study, the various kinds of fresh 
banana flowers were kept in cool place and then the obtained calyx exuding latex and flower juice were 
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dried by freeze dryer instead of hot air oven and rotatory evaporator. All dried residues were kept in 
refrigerator at 4 ○C. 

Our previous report showed that all methanol and water extracts from banana flowers contained 
very low total polyphenol contents, which related to their weak antioxidant activities (Wetwitayaklung et 
al., 2005). Fortunately, the total polyphenol contents of calyx exuding latex and flower juice from banana 
flowers in this experiment were greatly higher than those of all methanol and water extracts in previous 
report. In this study, the highest total polyphenol content was found in the calyx exuding latex of Kluai 
Hom flowers. These results suggested that the calyx exuding latex and flower juice from banana flowers 
should be considered as good sources of polyphenols. We suspected that the high total polyphenol 
contents of calyx exuding latex and flower juice in this experiment may be attributed to their strong 
antioxidant activities.  
 
Conclusion 

The differences in total polyphenol contents between various banana flowers tested may relate to 
their phytonutrients, antioxidants, or flavonoids (anthocyanins, flavonols, proanthocyanidins). These 
results point to the relative health promoting potential in the flowers of Kluai Hom > Kluai Leb Mu Nang > 
Kluai Tanee > Kluai Hak Muk > Kluai Nam Wa, as indicated by their total polyphenol contents on freeze-
dried residues of calyx exuding latex and flower juice. The results suggest that banana flowers may prove 
to be useful as functional food source, for the reasons of their high polyphenol contents, often available 
year round and widely distributed throughout Thailand. 
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Table 1: The total polyphenol contents of freeze-dried exuding latex and juice from banana flowers. 

Thai Name / 
Generic Name 

Botanical Name Total polyphenol contents∗  
(g GAE/100 g freeze-dried sample ± SD) 

  Calyx exuding latex Flower juice 
Kluai Hom / - Musa (AAA group) 6029.01 ± 1357.33 669.77 ± 187.17 
Kluai Leb Mu Nang / - Musa (AA group) 5001.52 ± 495.98 431.48 ± 49.98 
Kluai Tanee / - Musa balbisiana Colla 488.38 ± 239.15 243.03 ± 94.85 
Kluai Hak Muk / Silver 
Bluggoe 

Musa acuminata x M. 
balbisiana Colla (ABB 
group) 

375.56 ± 59.79 195.32 ± 42.30 

Kluai Nam Wa / Pisang 
Awak 

Musa sapientum L. var. 
paradisiaca (ABB group) 

174.52 ± 53.08 113.21 ± 0.54 

∗Total polyphenol contents were determined by Folin-Ciocalteu method using gallic acid as the standard. 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสบืคนขอมูลสมุนไพรไทยบนอินเตอรเน็ต 
Factors Associated with Retrieving Thai Herbal Information on Internet  
 
วีรยุทธ เลิศนที1 กชกร เขงคุม1 ชมภูนุช สุคนธวาร1ี ศิริพร นอยแกว1 ชนิสรา ลือวิพันธ1 และสินธพ โฉมยา2 
Verayuth Lertnattee1, Kodchakorn Khengkoom1, Chumpoonuch Sukontavaree1, Siripon Noikeao1, 

Chanisara Leuwipan1 and Sinthop Chomya 2 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของขอมูลสมุนไพรไทยที่คนไดจากตัวสืบคนบน อินเตอรเน็ต อัน
ไดแก 1) ชนิดของตัวสืบคนขอมูล (search engine)  2) กุญแจคําที่ใชในการสืบคน และ  3)  แหลงขอมูลตางๆ   
การศึกษานี้ใชตัวสืบคน 3 ตัว โดยสืบคนจากสมุนไพร 30 ชนิด  โดยกุญแจคําที่ใชมี 3 ลักษณะ คือ ชื่อทั่วไป ชื่อสวนที่ใช 
และช่ือทองถิ่น การประเมินผลเปนคาคะแนนเชิงคุณภาพจาก 10 หนาเว็บแรกที่คนคืนไดจากตัวสืบคน   พบวา
แหลงขอมูลทางสมุนไพรไทยสวนใหญใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสมุนไพรนั้นทางสุขภาพ แตยังขาดขอมูลทางทางเภสัช
วิทยา และการอางอิงของแหลงขอมูล จากผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากปจจัยทั้ง 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05)  โดยคะแนนของตัวสืบคนทั้งสามเรียงลําดับดังตอไป Google, Yahoo และ Vivisimo ตามลําดับ ใน
กรณีของกุญแจคํา การสืบคนจากชื่อทองถิ่น ใหคาคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด และแหลงขอมูลที่ใหขอมูลที่ใหคะแนนสูงสุดมา
จากเว็บไซตขององคกรการศึกษา  (.ac.th) 
คําสําคัญ :  สมุนไพร   ตัวสืบคนขอมูล  กุญแจคํา  
 
Abstract  

In this study, we address the factors, which affect to the quality of search results for Thai herbal information on 
Internet. Three factors were taken into account: i.e., different search engines, different key words and different sources of 
information. A set of experiments was done by three popular search engines. For key words, thirty Thai herbs were 
randomly selected. Three types of herbal names were investigated i.e., common name, part-used and local name.  The 
qualities of the top ten web pages for each key word were evaluated and the appropriated score was assigned for each 
page. The result showed that herbal information in Thai is usually provided without detail about pharmacological actions 
and references to sources of information. The quality of search results was significantly different (p<0.05) on the three  
factors.  Performance  of search  engines  was  ranked  by  their average scores as this follow; Google, Yahoo and Vivisimo. 
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The local name was the best by its score.  For the sources of information, the academic web sites (.ac.th) was the best for 
providing more informative pages. 
Keywords :  Herbal Medicine,  Search engine, Key word 
 
คํานํา 

 ขอมูลดานสมุนไพรเปนขอมูลเชิงสุขภาพที่มีความสําคัญตอประชาชน เปนองคความรูที่ตองอาศัย
แหลงขอมูลหลากหลายในการศึกษาเพื่อใหไดความรูที่ถูกตอง อันมีผลตอประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช 
สมุนไพรนั้นๆ ปจจุบันการสืบคนขอมูลสมุนไพรทางอินเตอรเน็ตกําลังเปนที่นิยม เนื่องจากมีความหลากหลายของ
แหลงขอมูลงายตอการเขาถึง โดยใชเครื่องมือในการสืบคน (search engine) ที่มีใหบริการหลากหลายชนิด และที่
นิยมใชกันสองอันดับแรกคือ Google (46.5 %) Yahoo (20.6 %) (เกศมณี , 2545) ซึ่งพัฒนาโดยหนวยงาน
ตางประเทศและสามารถใชกับภาษาไทยไดดี  แตกย็ังมีขอจํากัดในเรื่องการ กําหนดคําสืบคน  (กุญแจคํา, key word) 
ซึ่งพบวาพืชสมุนไพร สวนใหญจะมีหลายชื่อ เชน ชื่อทั่วไป ชื่อสมุนไพร (ชื่อระบุสวนที่ใช) และชื่อพอง ซึ่งแตละ
ทองถิ่นจะเรียกไมเหมือนกัน   ซึ่งประมาณวาผูใชเครื่องมือสืบคนรอยละ 70 นิยมใชคําสืบคน (กุญแจคํา) เพียงคํา
เดียวในการสืบคน ((เกศมณี, 2545) ดังนั้นหากเลือกใชกุญแจคําที่ไมเหมาะสม ก็จะสงผลถึงจํานวน และชนิดของ
ขอมูลที่สืบคนได  

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสืบคนขอมูลสมุนไพรไทยโดยใชตัวสืบคนบนอินเตอรเน็ต อัน
ไดแก 1) ชนิดของตัวสืบคนขอมูล 2) การเลือกใชกุญแจคําชื่อสมุนไพร และ 3) แหลงขอมูลตางๆ ที่ใหบริการขอมูล 
เพื่อประเมินผลที่ใดในลักษณะกึ่งคุณภาพของขอมูลของสมุนไพรไทยที่ไดจากเว็บไซต ซึ่งผลที่ไดจะมีประโยชน
สําหรับผูสนใจในการคนขอมูลสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพตอไป   
 
อุปกรณและวิธีการ 

ทําการเลือกพืชสมุนไพร จํานวน 30 ชนิด จากหนังสือ สมุนไพรพื้นบาน (เสริมสิริ และคณะ, 2541) ที่นิยมใช 
ประกอบดวย  หมากสง หอม บุนนาค สะตอ มะลิ เสนียด อัญชัญ ปาน สะระแหน สาเก โมกมัน  เทียนกิ่ง สีเสียด สะเดา 
ตะลิงปลิง ไผ พริกไทย สําโรง สาบเสือ แสลงใจ เสลดพังพอน มะขามแขก มะคําดีควาย ตําแนแมว ทองพันชั่ง พุดตาล ตะโก 
มะแวงเครือ มะมวงหิมพานต  พรอมทั้ง ชื่อที่ระบุสวนที่ใชประโยชนและชื่อทองถิ่น โดยศึกษาขอมูลระหวาง เดือน 
พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ  2549  ในการศึกษานี้ใชตัวสืบคน 3 แหลงคือ   www.google.co.th    www.yahoo.com    
www.vivisimo.com  การประเมินผล โดยการสืบคนชื่อจากสมุนไพรที่กําหนด ดวย คําสืบคน ใน 3 รูปแบบ  แลวศึกษา
รายละเอียดของ  10 เวป แรก ของแตละตัวสืบคน เพื่อ ใหคาคะแนน ตามรูปแบบที่กําหนด   (ตามตารางที่ 1) และประเมินผล
รวม โดยใชคาสถิติแบบ Kruskal – Wallis test  โดยดูจากคากลาง (mean)  และดูนัยสําคัญทางสถิติ (p- value)  ที่ระดับ p< 
0.05 
 
 
 
 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 595

ผลและวจิารณ  
ชนิดของตัวสืบคน 

จากการศึกษาขอมูลดวยตัวสืบคน (search engine) ทั้งสามชนิด พบวา ลักษณะขอมูลทางสมุนไพร ของ
แหลงขอมูล (web site) ของไทย มีคาคะแนนเฉลี่ยที่ 1.88 จากคะแนนเต็ม 5 (ตารางที่ 2)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาสวน
ใหญยังขาดคุณภาพในเชิงวิชาการ เมื่อเทียบกับรูปแบบการประเมินมาตรฐาน web site (Kapoun,1998)  โดย
เนื้อหาที่แสดงใน web site เปนเพียงขอมูลเบื้องตนของพืชสมุนไพร การใชประโยชน  และลักษณะของพืชเปนหลัก 
ยังขาดขอมูลที่สําคัญ เชน ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และ การอางอิงทางวิชาการ เปนตน เมื่อเปรียบเที่ยบลักษณะขอมูลที่
ไดจากการสืบคนแตละตัวสืบคน พบวา ตัวสืบคนทั้ง 3 ใหคาคะแนนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p 
=0.00)  โดย  Google  จะให  ที่สูงที่สุด ซึ่งใกลเคียงกับการสืบคนดวย Yahoo  และทายสุด คือการสืบคนดวย  
Vivisimo  ตามลําดับ    

การกําหนดกญุแจคํา 

ในการกําหนดใชกุญแจคํา ในการสืบคนขอมูลจากตัวสืบคนทั้งสาม  ผลคะแนนประเมินที่ไดมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p=0.00)  โดยการใช ชื่อพอง จะใหคาคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ชื่อทั่วไป และ ชื่อที่
ระบุสวนที่ใช ตามลําดับ (ตารางที่ 3)  ซึ่งในประเด็นนี้ ถึงแมคาเฉลี่ยที่ไดจะไมตางกันมากนัก แตลักษณะของขอมูลที่
ไดจะมีความแตกตางกันคือ   การใชชื่อพอง เปนกุญแจคํา จะใหขอมูลที่ตรงตามตองการที่สุด แตจํานวนหนาเว็บ ที่
คนไดจะมีจํานวนนอย ในขณะที่การใช ชื่อทั่วไป พบวาบางหนาเว็บ ใหขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับสมุนไพรเลย  สวนชื่อ
ระบุสวนที่ใช ถึงแมจะไดขอมูลที่เกี่ยวของโดยตรงแตสวนมากไมมีรายละเอียดที่ตองการ เนื่องจากมักพบขอมูลใน
ลักษณะของตํารับยา ซึ่งจะกลาวเพียงแตชื่อสมุนไพรโดยไมมีรายละเอียดอื่นๆ ประกอบทําใหไดขอมูลขาดความ
ครบถวนตามกําหนดไว 

แหลงขอมูลที่ใหขอมูลสมุนไพร 

สําหรับความสัมพันระหวางแหลงขอมูลในแตละโดเมน และขอมูลที่ไดนั้น  พบวาคาคะแนนที่ไดมีความ
แตกตางกันเล็กนอย (ตารางที่ 4) ยกเวน ขอมูลกลุม ชื่อโดเมนชนิด .ac.th ซึ่งเปนลักษณะของการเผยแพรขอมูลของ
องคกรหรือสถาบันการศึกษาของไทย พบวาคาที่ได จะสูงกวาจากโดเมนอื่นๆ อยางเห็นไดชัด และตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p=0.00) (ตามภาพที่ 3) นอกจากนี้ยังสังเกตไดวา ขอมูลที่ไดจากโดเมน .com (commercial) จะ
มีจํานวนมากที่สุด อยางไรก็ตามกลุมนี้กลับใหคุณภาพเรื่องขอมูลนอยที่สุด 

 
สรุป 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา การสืบคนขอมูลทางสมุนไพรไทย ดวยคําสืบคน (กุญแจคํา) ที่เปน
ภาษาไทย สามารถสืบคนไดดี จากตัวสืบคน (search engine) ที่นิยมกันในขณะนี้ เนื่องจาก หลายตัวสืบคนได
พัฒนาใหมีความสามารถตัดคํา ในภาษาไทยไดดีขึ้น แตอยางไรก็ตามยังมีความแตกตางกันบาง ในความสามารถ
สืบคนขอมูลของแตละตัวสืบคน สําหรับ คําที่ใชในการสืบคนนั้นหากเลือกใช กุญแจคํา ที่เหมาะสม จะทําใหไดขอมูล
ที่ตรงกับความตองการและประหยัดเวลาอยางมาก เนื่องจากพบวา บางคํา อาจจะใหขอมูลที่ไมเกี่ยวของ และการ
เลือกเขาในเว็บไซตขององคกรตางๆ จะมีผลตอคุณภาพของขอมูลซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ Kathleen และคณะ 
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(Kathleen, 2006)  โดยเว็บไซตขององคกรของรัฐ (.org)  และทางการศึกษา (.ac.th) จะใหขอมูลที่ครบถวนในเชิง
วิชาการมากกวา   

ผลที่ไดจากการศึกษานี้เปนแนวทางใหผูที่ตองการสืบคนขอมูลสมุนไพรไทย ควรพิจารณาเลือกตัวสืบคนที่
เหมาะสม ในการสืบคนขอมูล  และเลือกใชกุญแจคําที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและรวดเร็ว อยางไร
ก็ตาม การเลือกใชกุญแจคํา ควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากพืชสมุนไพร ยังมีการใชชื่ออื่นๆ อีกหลายชื่อ เชน
ชื่อวิทยาศาตร และชื่อ ภาษาอังกฤษ ที่ควรศึกษาเปรียบเทยีบถึงผลที่ไดอีกดวย  
 
เอกสารอางอิง 
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ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนในการประเมินเว็บไซต  

เกณฑการใหคะแนน คาคะแนน 
ไมพบคําสําคัญนั้น 0 
พบคําสําคัญที่สืบคนแตไมเกี่ยวกับพืชสมุนไพร 1 
ใหขอมูลที่เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่สืบคน แตไมมีขอมูลทางสุขภาพ (การใชประโยชน) 2 
ใหขอมูลที่เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่สืบคน ขอมูลการใชประโยชน แตไมมีขอมูลทางเภสัชวิทยา 3 
ใหขอมูลพืชสมุนไพรที่สืบคน ขอมูลการใชประโยชน  ขอมูลทางเภสัชวิทยา แตไมมีเอกสารอางอิง 4 
ใหขอมูลพืชสมุนไพรที่สืบคน ขอมูลการใชประโยชน ขอมูลเภสัชวิทยา และเอกสารอางอิง 5 

 
 ตารางที่ 2 แสดงคาคะแนนที่ได ของแตละ ตัวสืบคนขอมูล 

ตัวสืบคนขอมูล (N) คาคะแนนรวม คาคะแนนเฉลี่ย (5) 
Google (1216) 2889 2.38± 1.10 
Yahoo (1108) 2412 2.18 ± 1.15 
Vivisimo ( 1280) 1469 1.15 ± 1.34 
รวมทุกตัวสืบคน (3604) 6770 1.88 ± 1.32 
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ตารางที่ 3 แสดงคาการสืบคนโดยใชคําสืบคน (กุญแจคํา) แบบตางๆ  

คําสืบคน(กุญแจคํา) (N) คะแนนรวม คาเฉล่ีย 
ชื่อทั่วไป  (1198 ) 2293 1.91 ± 1.61 
ชื่อระบุสวนที่ใช  (1271 ) 2200 1.73 ± 1.21 
ชื่อพอง  (1135 ) 2277 2.01 ± 1.38 

 
ตารางที่ 4  แสดงความสัมพันธแหลงขอมูลในแตละโดเมน  

url  
(N) 

.com  
(1857) 

.go.th  
(434) 

.ac.th  
(511) 

.org, .or 
(330) 

.net  
(224) 

คาคะแนน 3064 819 1361 653 440 
เฉล่ีย 1.65±1.25 1.89±1.21 2.66±1.27 1.98±1.42 1.96±1.36 
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ผลของสารสกัดจากผลพิกุลดิบ  รกมะดัน  เปลือกลองกอง  เปลือกมะไฟ  และเปลือก
มะกอกสวน ตอการงอกและเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม 
Effect of Mimusops elengi L. fruit, Garcinia schomburgkiana pierre. branch, Lansium 
domesticum Corr. fruit peel, Baccaurea ramiflora Lour. fruit peel,  Spondias cytherea Sonn. 
fruit peel extracts on germination and growth of Lactuca sativa L. 
 
ศราวุฒิ สุขจินดาเสถียร1 ชุติมา  ล้ิมมัทวาภิรัติ์2 จุรีย  เจริญธีรบูรณ3  เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง4  
และธวัชชัย แพชมัด1 
Sarawut Sukjindasathein1, Chutima  Limmatvapirat2, Juree Charoenteeraboon3, 
Penpun  Wetwitayaklung4  and Thawatchai Phaechamud1 
 
บทคัดยอ 

 สารสกัดจากผลพิกุลดิบ รกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ที่เตรียมโดยวิธีการ
สกัดโดยการหมัก ดวยการใชเมทานอลเปนสารละลาย ไดถูกนํามาทดสอบฤทธิ์ตอการการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) โดยใชระดับความเขมขนของสารสกัดที่ 1, 5 และ 10 
mg/mL ในน้ํากลั่น พบวาสารสกัดจากรกมะดัน เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน มีผลทําใหการงอกของเมล็ด
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้น ที่ระดับความเขมขน 5 mg/mL สาร
สกัดจากรกมะดัน เปลือกมะไฟ เปลือกมะกอกสวนสามารถยับยั้งการเจริญของสวนยอด และการเจริญของสวนราก
ไดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสารละลายยาปราบศัตรูพืชเจือจาง สวนเปลือกลองกองตองใชที่ระดับ
ความเขมขนที่ 10 mg/mL จึงใหผลไดไมแตกตางจากสารละลายยาปราบศัตรูพืชเจือจาง  ในขณะที่ผลพิกุลดิบไม
สามารถใหผลในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมไดเทากับสารละลายยาปราบศัตรูพืช
แมที่ระดับความเขมขนที่ 10 mg/mL สารสกัดที่ไดจากเปลือกมะไฟใหผลในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต
ของตนกลาผักกาดหอมไดดีที่สุด โดยที่ระดับความเขมขน 10 mg/mL สามารถยับยั้งการงอก การเจริญของสวนยอด 
และการเจริญของสวนรากไดที่ 83.87, 100.00 และ 95.00 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
 
 
 
 
 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม1 ภาควิชาเภสัชเคมี2 ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร3 ภาควิชาเภสัชเวท4 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000    
ประเทศไทย 
Department of Pharmaceutical Technology1, Department of Pharmaceutical Chemistry2, Department of Biopharmacy3, Department of 
Pharmacognocy4, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand  
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Abstract 
Extracts of Mimusops elengi L. fruit, Garcinia schomburgkiana pierre. branch, Lansium 

domesticum Corr. fruit peel, Baccaurea ramiflora Lour. fruit peel,  Spondias cytherea Sonn. fruit peel 
extracts were prepared with maceration technique using methanol as  the extracting solvent.  Effect of 
these extracts on germination and growth of Lactuca sativa L. was investigated at concentration of 1, 5 
and 10 mg/mL.  Extract of Garcinia schomburgkiana pierre. branch, Baccaurea ramiflora Lour. fruit peel 
and Spondias cytherea Sonn. fruit peel could significantly inhibited the germination especially as the 
concentration of extracted was increased.  At concentration of 5 mg/mL., the extract of Garcinia 
schomburgkiana pierre. Branch, Baccaurea ramiflora Lour. fruit peel and Spondias cytherea Sonn. fruit 
peel could inhibit shoot growth and root growth not statistically different from dilute herbicide solution.  At 
concentration of 10 mg/mL., the extract of Lansium domesticum Corr. fruit peel could inhibit shoot growth 
and root growth not statistically different from dilute herbicide solution, whereas the extract of Mimusops 
elengi L. fruit could not.  Extract of Baccaurea ramiflora Lour. fruit peel exhibited the good result which 
could inhibit germination, shoot growth, root growth at 83.87, 100.00 และ 95.00%, respectively. 
 
คํานํา 

 สารธรรมชาติจากพืชหลากหลายชนิดไดถูกนํามาทดสอบและพบวามีคุณสมบัติในการปองกันและกําจัด
วัชพืช (Batish et al., 2001) สารเหลานี้สวนใหญเปนสารทุติยภูมิ เชน Phenolic compounds, Flavonoids และ 
Alkaloids ชึ่งโดยปกติจะถูกเก็บอยูใน Vacuole หรือบริเวณชองวางระหวางเซลลพืช  พืชหลายชนิดสรางสารเคมี
ขึ้นมาภายในตนและปลดปลอยสารนั้นออกมาสูสภาพแวดลอมซึ่งมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชอื่น ๆ ที่อยู
ใกลเคียง สารเหลานี้จะมีผลทั้งในดานการกระตุนหรือยั้บยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่น ๆ และยังพบวาปริมาณและ
ความเปนพิษของสารขึ้นอยูกับชนิดพืช ชวงอายุพืช และสวนที่นํามาศึกษา การสกัดสารธรรมชาติที่มีศักยภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชจากสวนตางๆของพืชเปนแนวทางหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพเพื่อการ
ควบคุมวัชพืช ซึ่งอาจนําสารสกัดที่ไดมาใชเปนสารควบคุมวัชพืชโดยตรงหรืออาจใชเปนสารตนแบบในการสังเคราะห
สารควบคุมวัชพืชชนิดใหมที่มีอันตรายตอมนุษยนอยลง (Duke และ Abbas, 1995) รวมทั้งการทราบชนิดหรือ
โครงสรางสารออกฤทธิ์จะนําไปสูการสังเคราะหโครงสรางสารออกฤทธิ์ดังกลาวไดในอนาคต ดังนั้นในการดําเนินการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบเปรียบเทียบผลของสารสกัดดวยเมทานอลจากผลพิกุลดิบ รกมะดัน เปลือก
ลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ตอการยับยั้งการงอกและเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพในการควบคุมวัชพืชตอไป 

อุปกรณและวิธีการ 
 สารเคมี  

 เมล็ดผักกาดหอม (Champion1, Chua Yong Song Seed Co., Ltd. Bangkok, Thailand) ยาปราบ
ศัตรูพืช (พาราควอตไดคลอไรด, กรัมม็อกโซน โกลด, บ. ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั้น จํากัด) เมทานอล (Marck, 
Marck KGaA. Darmstadt, Germany) 
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 การเตรียมสารสกัด 

 นําผลพิกุลดิบ รกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน มาลางดวยน้ําสะอาดและ
อบแหงดวยเครื่อง Hotair oven ที่ 55 องศาเซลเซียสเปนเวลา 72 ชั่วโมง แลวนํามาบดละเอียดดวยเครื่องบดไฟฟา 
จากนั้นนํามาแชในเมทานอลในอัตราสวนสารสกัด: เมทานอล 1: 3 เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําสารสกัดที่ไดมากรองผาน
ผาขาวบางและกระดาษกรอง What man No.1 ตามลําดับ จากนั้น ทําการระเหยสารทําละลายดวยเครื่องกลั่นระเหย
สูญญากาศ (Rotary evaporater, Buchi R-114 Postfach, Switzerland) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง
สารสกัดแหง และเก็บในโถดูดความชื้น 7 วันกอนนํามาทดสอบ 

 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

 เตรียมสารละลายสารสกัดจากผลพิกุลดิบ รกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน 
โดยนําสารสกัดมาละลายในน้ํากลั่นใหมีระดับความเขมขนที่ 1, 5 และ 10 mg/mL ใสในจานเพาะ (Petri dish) เสน
ผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ซึ่งรองดวยกระดาษเพาะเมล็ดในปริมาตร 5 มิลลิลิตรตอจาน นําเมล็ดผักกาดหอมใส
ลงไปในจานเพาะเมล็ด จํานวน 100 เมล็ดตอจาน ปดฝาครอบจานและวางไวที่อุณหภูมิหองโดยใหแสงสวาง
ตลอดเวลาที่ทําการเพาะ ใชแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design โดยใชน้ํากลั่นเปน Negative 
Control และสารละลายยาปราบศัตรูพืชในความเขมขน 1 mg/mL เปน Positive Control ทําการตรวจนับเมล็ดที่งอก
ในวันที่ 3 และคํานวนเปอรเซ็นตการงอก  หลังจากเพาะเมล็ด 3 วัน นําตนกลามาวัดความยาวสวนราก และสวนลํา
ตนของตนกลา และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาคา standard deviation (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Dancan’s Multiple Range Test (DMRT, 0.05)  
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลของสารสกัดตอการงอกของเมล็ด 

 หลังจากเพาะเมล็ดผักกาดหอมเปนเวลา 3 วัน พบวาเมล็ดที่เพาะในน้ํากลั่นมีเปอรเซ็นตการงอกที่ 93 
เปอรเซ็นต เมล็ดผักกาดหอมซึ่งเพาะในสารสกัดจากรกมะดัน เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวนทุกระดับความ
เขมขนมีเปอรเซ็นตการงอกลดลงอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้นเปอรเซ็นตการงอกของ
เมล็ดถูกยับยั้งมากขึ้น ที่ระดับความเขมขนสูงสุดของสารสกัดในการทดลองคือ 10 mg/mL เมล็ดผักกาดหอมที่เพาะ
ในสารสกัดเปลือกมะไฟมีเปอรเซ็นตการงอกต่ําสุด และผลพิกุลดิบมีเปอรเซ็นตการงอกสูงสุด ที่ 15 และ 87
เปอรเซ็นตตามลําดับ การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดหอมของสารสกัดเมื่อ
เทียบกับสารละลายยาปราบศัตรูพืช ที่ระดับความเขมขน 1 mg/mL พบวาไมมีสารสกัดใดใหผลดีเทียบเทากับ
สารละลายยาปราบศัตรูพืช  สารสกัดเปลือกมะไฟที่ระดับความเขมขน 5 mg/mL ใหผลยับยั้งการงอกของเมล็ดได
สูงสุด โดยสามารถยังยั้งการงอกได 74.19 เปอรเซ็นต สารสกัดจากเปลือกมะไฟ รกมะดัน เปลือกลองกอง และเปลือก
มะกอกสวน ที่ระดับความเขมขน 10 mg/mL ใหผลยับยั้งการงอกไดโดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กลุม negative control คือสามารถยังยั้งการงอกได 83.87, 77.42, 77.42, และ 69.89 เปอรเซ็นตตามลําดับ (ตาราง
ที่ 1) 
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 ผลของสารสกัดตอการเจริญของสวนยอด 

 ตนกลาผักกาดหอมที่เพาะในน้ํากลั่นมีความยาวสวนยอดคือ 0.97 เซนติเมตร ในขณะที่ตนกลาซึ่งไดรับสาร
สกัดมีการเจริญเติบโตทางดานยอดลดลงเมื่อความเขมขนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนตนกลาที่ไดรับสาร
สกัดจากเปลือกมะกอกสวนที่ระดับความเขมขน 1 mg/mL มีการเจริญสวนยอดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับกลุม negative control  สารสกัดตาง ๆ ที่ระดับความเขมขน 1 mg/mL พบวาไมมีสารสกัดใดที่ใหผลดีเทียบเทา
กับสารละลายยาปราบศัตรูพืช แตสารสกัดที่ใหผลที่ดีที่สุดในในการยับยั้ง คือสารสกัดของเปลือกลองกอง สามารถยัง
ยั้งการเจริญของสวนยอดไดที่ 41.24 เปอรเซ็นต  สารสกัดตาง ๆ ที่ระดับความเขมขน 5 mg/mL พบวาสารสกัดจาก
รกมะดัน เปลือกมะกอกสวน และเปลือกมะไฟ ใหผลดีในการยับยั้งการเจริญของสวนลําตนพืชโดยออกฤทธิ์ยับยั้งได
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสารละลายยาปราบศัตรูพืช  สามารถยังยั้งการเจริญของสวนยอดไดที่ 
100.00, 97.94, และ 93.81 เปอรเซ็นตตามลําดับ และที่ระดับความเขมขน 10 mg/mL ของสารสกัดตาง ๆ พบวา 
สารสกัดจากรกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ใหผลดีเทากับสารละลายยาปราบ
ศัตรูพืช โดยสามารถยังยั้งการเจริญของสวนยอดไดที่ 100.00 เปอรเซ็นต โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกลุม negative control (ตารางที่ 2)   เมื่อเปรีบเทียบความสามารถในการยับยั้บการเจริญของสวนยอดที่
ระดับความเขมขนตาง ๆ พบวาสารสกัดจากรกมะดัน เปลือกมะกอกสวน และเปลือกมะไฟ เปนสารสกัดที่ใหผลใน
การยับยั้งไดดีเกือบทุกความเขมขน 

  ผลของสารสกัดตอการเจริญของสวนราก 

 ในดานความยาวสวนรากปรากฎวาตนกลาผักกาดหอมที่เพาะในน้ํากลั่นมีความยาวสวนรากที่ 2.00
เซนติเมตร ในขณะที่ตนกลาซึ่งไดรับสารสกัดทุกวิธีการมีความยาวรากตั้งแต 0.10 – 2.73 เซนติเมตร (ไมไดแสดงผล
การทดสอบ)  การใชสารสกัดตาง ๆ ที่ระดับความเขมขน 1 mg/mL พบวา ไมมีสารสกัดใดที่ใหผลดีเทียบเทากับ
สารละลายยาปราบศัตรูพืช แตสารสกัดที่ใหผลที่ดีที่สุดในในการยับยั้ง คือสารสกัดของรกมะดัน และเปลือกมะไฟ 
สามารถยับยั้งการเจริญของสวนรากไดที่ 67.50 และ 72.00 เปอรเซ็นตตามลําดับ  และเมื่อเปรียบเทียบผลที่ระดับ
ความเขมขน 5 mg/mL ของสารสกัดตาง ๆ  พบวาสารสกัดที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของสวนรากไดแก 
สารสกัดจากรกมะดัน เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ใหการยับยั้งการเจริญของสวนรากโดยออกฤทธิ์ยับยั้งได
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสารละลายยาปราบศัตรูพืช  สามารถยังยั้งการเจริญของสวนรากได 95.00 
เปอรเซ็นต  สวนที่ระดับความเขมขน 10 mg/mL พบวาสารสกัดที่ใหผลดีเทากับสารละลายยาปราบศัตรูพืช คือ สาร
สกัดจากรกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ซึ่งสามารถยังยั้งการเจริญของสวนรากไดที่ 
95.00 เปอรเซ็นต โดยมีความแตกตางจากกลุม negative control อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)   เมื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการยับย้ังการเจริญของสวนรากที่ระดับความเขมขนตาง ๆ พบวาสารสกัดจากรกมะดัน 
เปลือกมะกอกสวน และเปลือกมะไฟ เปนกลุมที่ใหผลในการยับยั้งไดดีเกือบทุกความเขมขน  

ผลการทดลองในครั้งนี้แสดงใหทราบวาสารไดที่จากการสกัดรกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และ
เปลือกมะกอกสวนดวยเมทานอลโดยวิธี maceration extraction ใหผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม โดยมฤีทธิ์ยับยั้งสูงขึ้นเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้นตามลําดับ ยกเวนสาร
สกัดจากผลพิกุลดิบ ซึ่งใหผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมไดไมดีเทา
สารละลายยาปราบศัตรูพืช แมที่ระดับความเขมขน 10 mg/mL  จากการศึกษาของ วิไลและศิริพร (2536) ทําการ
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สกัดสารจากวัชพืชสาบหมาดวยตัวทําละลายเมทานอล พบวาสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืช
ทดสอบได  สวนอุไร (2539)  รายงานวาจากการใชตัวทําละลายชนิดตาง ๆ คือ น้ํา  เมทานอล เบนซีน คารบอนเทท
ระคลอไรด และปโตเลียมอีเทอร ในการสกัดสารจากสวนตนของวัชพืช 10 ชนิดคือ หญาตีนนก หญากก หญาแหวหมู 
ผักโขม หญาละออง หญาขน หญายาง ผักเบี้ยหิน น้ํานมราชสิห และบานไมรูโรย พบวาการใชเมทานอลเปนตัวทํา
ละลายในการสกัดสารจากวัชพืชมีผลทําใหเปอรเซ็นตการงอกของถั่วเหลืองนอยที่สุด รองลงมาคือ น้ํา เบนซีน ปโต
เลียมอีเทอร และคารบอนเททระคลอไรด ตามลําดับ และความเปนพิษของสารอัลลีโลพาทีวามีผลตอพืช 4 ประการ
คือ ยับยั้งการงอกหรือทําใหงอกชาลง  ทําลายระบบราก  ลดการดูดซึมอาหาร  และทําใหพืชเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด 

 อยางไรก็ตามจากผลการทดลองนี้ควรทําการทดสอบศักยภาพของสารสกัดจากรกมะดัน เปลือกลองกอง 
เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชชนิดตาง ๆ ใหครอบคลุมทั้งพืชใบเล้ียงคู
และพืชใบเล้ียงเดี่ยว เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อดําเนินการแยกและพัฒนาสารชีวภาพเพื่อใชในการควบคุม
วัชพืชในลําดับตอไป 
 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดสอบสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอลจากผลพิกุลดิบ รกมะดัน เปลือก
ลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน พบวาสารสกัดที่ไดจากเปลือกมะไฟ ใหผลในการยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมไดดีที่สุดเกือบทุกระดับความเขมขน สารสกัดที่ระดับความเขมขน 5 mg/mL 
ที่ไดจากรกมะดัน เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ใหผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมได
ดี โดยสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบไดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
สารละลายยาปราบศัตรูพืช   โดยที่เปลือกลองกองตองใชที่ระดับความเขมขนที่ 10 mg/mL จึงจะใหผลไดไมแตกตาง
จากสารละลายยาปราบศัตรูพืช  สวนผลพิกุลดิบที่ระดับความเขมขนที่ 10 mg/mL ยังไมสามารถใหผลในการยับยั้ง
การงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมไดเทากับสารละลายยาปราบศัตรูพืช   
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ตารางที่ 1 ผลของสารสกัดจากผลพิกุลดิบ รกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ตอการ  
    งอกของเมล็ดของตนกลาผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) หลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 3 วัน 

การยับยั้งการงอกของเมล็ด (เปอรเซ็นต) 
ความเขมขน 

สารสกัด 
 

1 mg/mL 5 mg/mL 10 mg/mL 
ผลพิกุลดิบ 4.30 3.23 6.45 
รกมะดัน 5.38 31.18 77.42 
เปลือกลองกอง 7.53 6.45 77.42 
เปลือกมะไฟ 9.68 74.19 83.87 
เปลือกมะกอกสวน 0.00 36.56 69.82 

*การงอกหลังสัมผัสน้ํากลั่นเปนเวลา 3 วันคือ 93 เปอรเซ็นต; การงอกหลังสัมผัสสารละลายยาปราบศัตรูพืชเปนเวลา 3 วันคือ 0 
เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดจากผลพิกุลดิบ รกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ตอการ 
     เจริญสวนยอดตนกลาผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) หลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 3 วัน 

การยับยั้งการเจริญของสวนยอด (เปอรเซ็นต) 
ความเขมขน 

สารสกัด 
 

1 mg/mL 5 mg/mL 10 mg/mL 
ผลพิกุลดิบ 9.28 14.43 67.01 
รกมะดัน 24.74 100.00 100.00 
เปลือกลองกอง 41.24 76.29 100.00 
เปลือกมะไฟ 37.11 93.81 100.00 
เปลือกมะกอกสวน -6.19 97.94 100.00 

*ความยาวของสวนยอดหลังสัมผัสน้ํากลั่นเปนเวลา 3 วันคือ 0.97±0.43 เซนติเมตร; ความยาวของสวนยอดหลังสัมผัสสารละลายยา
ปราบศัตรูพืชเปนเวลา 3 วันคือ 0.00±0.00 เซนติเมตร 
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ตารางที่ 3 ผลของสารสกัดจากผลพิกุลดิบ รกมะดัน เปลือกลองกอง เปลือกมะไฟ และเปลือกมะกอกสวน ตอการ 
     เจริญสวนรากตนกลาผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) หลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 3 วัน 

การยับยั้งการเจริญของสวนราก (เปอรเซ็นต) 
ความเขมขน 

สารสกัด 
 

1 mg/mL 5 mg/mL 10 mg/mL 
ผลพิกุลดิบ -36.50 32.50 83.00 
รกมะดัน 67.50 95.00 95.00 
เปลือกลองกอง -21.50 44.50 95.00 
เปลือกมะไฟ 72.00 95.00 95.00 
เปลือกมะกอกสวน 59.00 95.00 95.00 

*ความยาวของสวนรากหลังสัมผัสน้ํากลั่นเปนเวลา 3 วันคือ 2.00±1.16 เซนติเมตร; ความยาวของสวนรากหลังสัมผัสสารละลายยา
ปราบศัตรูพืชเปนเวลา 3 วันคือ 0.00±0.00 เซนติเมตร 
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P1-12 
 
ผลของสารสกัดจากดอกไมบางชนิดตอการงอกและเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม 
Effects of some flower extracts on germination and growth of Lactuca sativa L. 
 
ศราวุฒิ สุขจินดาเสถียร1 และธวัชชัย แพชมัด2 
Sarawut Sukjindasathein1 and Thawatchai Phaechamud2 
 
บทคัดยอ 

 สารสกัดจากดอกโสน ดอกแค ดอกเล็บมือนาง ดอกขี้เหล็ก ดอกขจร ดอกเข็ม ดอกอัญชัน ดอกบุนนาค และ
ดอกดาหลา ที่เตรียมโดยวิธีการสกัดแบบ maceration extraction ดวยการใชเมทานอลเปนสารละลาย ไดถูกนํามา
ทดสอบฤทธิ์ตอการการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) โดยใชระดับ
ความเขมขนของสารสกัดที่ 1, 5 และ 10 mg/mL ในน้ํากลั่น พบวาสารสกัดจากดอกไมทั้ง 9 ชนิดมีผลทําใหการงอก
ของเมล็ดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้น สารสกัดที่ไดจากดอก
เล็บมือนาง และดอกขี้เหล็กใหผลในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมไดดีที่สุด โดยที่
ระดับความเขมขน 10 mg/mL ดอกเล็บมือนางสามารถยับยั้งการงอก การเจริญของสวนยอด และการเจริญของสวน
รากไดที่ 98.94, 100.00 และ 95.77 เปอรเซ็นตตามลําดับ และดอกขี้เหล็กสามารถยับยั้งการงอก การเจริญของสวน
ยอด และการเจริญของสวนรากได 100.00 เปอรเซ็นต 

Abstract 

 Methanolic flower extracts of nine flowers (Sesbania javanica Mig., Sesbania grandifora (L.) 
Pers., Quisqualis indica Linn., Senna sinmea, Telosma minor (Aadr.) Cpaib., Ixora congesta Roxb., 
Clitoria tematea L., Mesua ferrea L., Etlingera elatior (jack) R.M. Sm.)   were prepared by maceration 
technique. Effect of these extracts on germination and growth of Lactuca sativa L. was investigated at 
concentration of 1, 5 and 10 mg/mL. These extracts could significantly inhibit the germination especially 
as the concentration of extract was increased. Quisqualis indica Linn. and Senna siamea extracts 
exhibited the high inhibition of germination. Quisqualis indica Linn. extract at concentration of 10 mg/mL 
could inhibit germination, shoot growth, root growth at 98.94, 100.00 and 95.77 %, respectively. And 
Senna siamea extract could completely inhibit germination, shoot growth, root growth. 
 
 
 
 
 
2 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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คํานํา 

 การควบคุมศัตรูพืชตาง ๆ มีความสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ซึ่งปจจุบันเกษตรกรสวนใหญนิยม
ควบคุมศัตรูพืชตาง ๆ โดยการใชสารเคมี แตปญหาหลักของการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชติดตอกัน
เปนระยะเวลานาน ๆ  คือกอใหเกิดอันตรายแกผูใชโดยตรงและมีสารพิษตกคางทางการเกษตรที่อาจกอใหเกิดมลพิษ
ตอส่ิงแวดลอมในธรรมชาติได  ปจจุบันมีงานวิจัยและการพัฒนาแนวทางใหม ๆ เพื่อพยายามคนควาหาวิธีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชโดยใชสารจากธรรมชาติกันมากขึ้น  เชนการนําสารจากพืชมาใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตร เนื่องจากสารธรรมชาติเปนสารที่มีความปลอดภัยตอมนุษยและส่ิงแวดลอมมากกวา  

 สารธรรมชาติจากพืชหลากหลายชนิดไดถูกนํามาทดสอบและพบวา มีคุณสมบัติในการปองกันและกําจัด
วัชพืช (Batish et al., 2001) สารเหลานี้สวนใหญเปนสารทุติยภูมิ เชน Phenolic compounds, Flavonoids และ 
Alkaloids ชึ่งโดยปกติจะถูกเก็บอยูใน Vacuole หรือบริเวณชองวางระหวางเซลลพืช (Chou, 1995)  พืชหลายชนิด
สรางสารเคมีขึ้นมาภายในตนและปลดปลอยสารนั้นออกมาสูสภาพแวดลอมซึ่งมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของ
พืชอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง เรียกปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้วา อัลลีโลพาที (Allelopathy) และเรียกสารที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของพืชอื่นวา สารอัลลีโลพาที (Allelopathic substance หรือ Allelochemicals)  สารเหลานี้จะมีผลทั้ง
ในดานการกระตุนหรือยั้บยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่น ๆ และยังพบวาปริมาณและความเปนพิษของสารขึ้นอยูกับ
ชนิดพืช ชวงอายุพืช และสวนที่นํามาศึกษา การสกัดสารธรรมชาติที่มีศักยภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
วัชพืชจากสวนตาง ๆ ของพืชเปนแนวทางหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพเพื่อการควบคุมวัชพืช ซึ่งอาจนํา
สารสกัดที่ไดมาใชเปนสารควบคุมวัชพืชโดยตรงหรืออาจใชเปนสารตนแบบในการสังเคราะหสารควบคุมวัชพืชชนิด
ใหมที่มีอันตรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอมนอยลง (Chou, 1995) รวมทั้งการทราบชนิดหรือโครงสรางสารออกฤทธิ์จะ
นําไปสูการสังเคราะหโครงสรางสารออกฤทธิ์ดังกลาวไดในอนาคต 

 ดังนั้นในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบเปรียบเทียบผลของสารสกัดดวยเมทานอลจาก
ดอกโสน ดอกแค ดอกเล็บมือนาง ดอกขี้เหล็ก ดอกขจร ดอกเข็ม ดอกอัญชัน ดอกบุนนาคและดอกดาหลา ตอการ
ยับยั้งการงอกและเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการวิจัยและ
พัฒนาสารชีวภาพในการควบคุมวัชพืชตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 สารเคมี 

 เมล็ดผักกาดหอม (Champion1, Chua Yong Song Seed Co., Ltd. Bangkok, Thailand) 
 ยาฆาวัชพืช (พาราควอตไดคลอไรด, กรัมม็อกโซน โกลด, บ. ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั้น จํากัด) 
 เมทานอล (Marck, Marck KGaA. Darmstadt, Germany) 

 การเตรียมสารสกัด 

 นําดอกไมทั้ง 9 ชนิดมาลางดวยน้ําสะอาดและอบแหงดวยเครื่อง Hotair oven ที่ 55 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 72 ชั่วโมง แลวนํามาบดละเอียดดวยเครื่องบดไฟฟา จากนั้นนํามาแชในเมทานอลในอัตราสวนสารสกัด: เม
ทานอล 1: 3 เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําสารสกัดที่ไดมากรองผานผาขาวบางและกระดาษกรอง What man No.1 
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ตามลําดับ จากนั้น ทําการระเหยสารทําละลายดวยเครื่องกล่ันระเหยสูญญากาศ (Rotary evaporater) (Buchi R-
114 Postfach, Switzerland) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสารสกัดแหง และเก็บในโถดูดความชื้นเปน
เวลา 1 สัปดาหกอนนํามาทดสอบ 

 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

 เตรียมสารละลายสารสกัดจากดอกไมทั้ง 9 ชนิด โดยนําสารสกัดมาละลายในน้ํากลั่นใหมีระดับความ
เขมขนที่ 1, 5 และ 10 mg/mL ใสในจานเพาะ (Petri dish) เสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ซึ่งรองดวยกระดาษ
เพาะเมล็ดในปริมาตร 5 มิลลิลิตรตอจาน นําเมล็ดผักกาดหอมใสลงไปในจานเพาะเมล็ด จํานวน 100 เมล็ดตอจาน 
ปดฝาครอบจานและวางไวที่อุณหภูมิหองโดยใหแสงสวางตลอดเวลาที่ทําการเพาะ ใชแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design โดยใชน้ํากลั่นเปน Negative Control และสารละลายยาปราบศัตรูพืชในความ
เขมขน 1 mg/mL เปน Positive Control ทําการตรวจนับเมล็ดที่งอกในวันที่ 3 และคํานวนเปอรเซ็นตการงอก  
หลังจากเพาะเมล็ด 3 วัน นําตนกลามาวัดความยาวสวนราก และสวนลําตนของตนกลา และนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหหาคา standard deviation (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Dancan’s Multiple 
Range Test (DMRT, 0.05)  
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลของสารสกัดตอการงอกของเมล็ด 

 หลังจากเพาะเมล็ดผักกาดหอมเปนเวลา 3 วัน พบวาเมล็ดที่เพาะในน้ํากลั่นมีเปอรเซ็นตการงอกสูงสุดคือ 
94 เปอรเซ็นต ในขณะที่เมล็ดซึ่งเพาะในสารสกัดจากดอกไมทั้ง 9 ชนิดทุกระดับความเขมขนมีเปอรเซ็นตการงอก
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้นเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดถูกยับยั้งมากขึ้น โดยที่
ระดับความเขมขนสูงสุดของสารสกัดในการทดลองคือ 10 mg/mL เมล็ดผักกาดหอมที่เพาะในสารสกัดดอกขี้เหล็กมี
เปอรเซ็นตการงอกต่ําสุด และดอกดาหลามีเปอรเซ็นตการงอกสูงสุด ที่ 0 และ 74 เปอรเซ็นตตามลําดับ (ตารางที่ 1)  
การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดหอมของสารสกัดเมื่อเทียบกับยาปราบศตรูพืช ที่
ระดับความเขมขน 1 mg/mL พบวาไมมีสารสกัดใดใหผลดีเทียบเทากับยาปราบศัตรูพืช แตสารสกัดที่ใหผลดีที่สุด
ในชวงความเขมขนนี้คือสารสกัดจากดอกโสน สามารถยังยั้งการงอกได 21.28 เปอรเซ็นต สารสกัดจากดอก
เล็บมือนางที่ระดับความเขมขน 5 mg/mL ใหผลยับยั้งการงอกไดใกลเคียงกับยาปราบศัตรูพืช โดยสามารถยังยั้งการ
งอกได 96.81 เปอรเซ็นต และพบวาสารสกัดจากดอกขี้เหล็กที่ระดับความเขมขน 10 mg/mL ใหผลยับยั้งการงอกไดดี
เทากับยาปราบศัตรูพืช คือสามารถยังยั้งการงอกได 100.00 เปอรเซ็นต โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกลุม negative control (ตารางที่ 2) 

 ผลของสารสกัดตอการเจริญของสวนยอด 

 ตนกลาผักกาดหอมที่เพาะในน้ํากลั่นมีความยาวสวนยอดมากที่สุดคือ 0.78 เซนติเมตร ในขณะที่ตนกลาซึ่ง
ไดรับสารสกัดมีการเจริญเติบโตทางดานยอดลดลงเมื่อความเขมขนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (ตารางที่ 3) 
สารสกัดตาง ๆ ที่ระดับความเขมขน 1 mg/mL พบวาไมมีสารสกัดใดที่ใหผลดีเทียบเทากับยาปราบศัตรูพืชแตสาร
สกัดที่ใหผลที่ดีที่สุดในในการยับยั้ง คือสารสกัดของดอกขี้เหล็ก ดอกโสน และดอกดาหลา สามารถยังยั้งการเจริญ
ของสวนยอดไดที่ 64.09, 61.11 และ 58.58 เปอรเซ็นตตามลําดับ   สารสกัดตาง ๆ ที่ระดับความเขมขน 5 mg/mL 
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พบวาสารสกัดจากดอกแค ดอกเล็บมือนาง ดอกโสน และดอกขี้เหล็ก ใหผลดีในการยับยั้งการเจริญของสวนลําตนพืช
โดยออกฤทธิ์ยับยั้งไดใกลเคียงและเทากับกับยาปราบศัตรูพืช สามารถยังยั้งการเจริญของสวนยอดไดที่ 100.00, 
100.00, 98.72 และ 95.90 เปอรเซ็นตตามลําดับ และที่ระดับความเขมขน 10 mg/mL ของสารสกัดตาง ๆ พบวา สาร
สกัดจากดอกแค ดอกเล็บมือนาง ดอกขี้เหล็ก ดอกขจร และดอกโสน ใหผลดีเทากับสารละลายยาปราบศัตรูพืช โดย
สามารถยังยั้งการเจริญของสวนยอดไดที่ 100.00, 100.00, 100.00, 100.00 และ 98.01 เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุม negative control (ตารางที่ 4)   เมื่อเปรีบเทียบความสามารถในการ
ยับยั้บการเจริญของสวนยอดที่ระดับความเขมขนตาง ๆ พบวาสารสกัดจากดอกขี้เหล็ก ดอกโสน ดอกแค และดอก
เล็บมือนาง เปนสารสกัดที่ใหผลในการยับยั้งไดดีเกือบทุกความเขมขน 

 ผลของสารสกัดตอการเจริญของสวนราก 

 ในดานความยาวสวนรากปรากฎวาตนกลาผักกาดหอมที่เพาะในน้ํากลั่นมีความยาวรากมากที่สุดคือ 2.36 
เซนติเมตร ในขณะที่ตนกลาซึ่งไดรับสารสกัดทุกวิธีการมีความยาวรากตั้งแต 0.00 – 2.00 เซนติเมตร (ไมไดแสดงผล) 
การใชสารสกัดตาง ๆ ที่ระดับความเขมขน 1 mg/mL พบวา ไมมีสารสกัดใดที่ใหผลดีเทียบเทากับยาปราบศัตรูพืชแต
สารสกัดที่ใหผลที่ดีที่สุดในในการยับยั้ง คือสารสกัดของดอกโสน และดอกเล็บมือนาง สามารถยับยั้งการเจริญของ
สวนรากไดที่ 64.50 และ 56.21 เปอรเซ็นตตามลําดับ  และเมื่อเปรียบเทียบผลที่ระดับความเขมขน 5 mg/mL ของ
สารสกัดตาง ๆ  พบวาสารสกัดที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของสวนรากไดแก สารสกัดจากดอก
เล็บมือนางและดอกขี้เหล็ก ซึ่งใหผลใกลเคียงกับยาปราบศัตรูพืช โดยสามารถยังยั้งการเจริญของสวนรากได 95.77 
และ 90.52 เปอรเซ็นตตามลําดับ  สวนที่ระดับความเขมขน 10 mg/mL พบวาสารสกัดที่ใหผลดีเทากับยาปราบ
ศัตรูพืชคือ สารสกัดจากดอกขี้เหล็ก ซึ่งสามารถยังยั้งการเจริญของสวนรากไดที่ 100.00 เปอรเซ็นต โดยมีความ
แตกตางจากกลุม negative control อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ไมไดแสดงผล) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญของสวนรากที่ระดับความเขมขนตาง ๆ พบวาสารสกัดจากดอกขี้เหล็ก ดอกเล็บมือนาง และดอกโสน 
เปนกลุมที่ใหผลในการยับยั้งไดดีเกือบทุกความเขมขน  

 ผลการทดลองในครั้งนี้แสดงใหทราบวาสารไดที่จากการสกัดดอกไมทั้ง 9 ชนิดดวยเมทานอลโดยวิธี 
maceration extraction ใหผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอม โดยมีฤทธิ์
ยับยั้งสูงขึ้นเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งจากการศึกษาของ วิไลและศิริพร (2536) ทําการสกัด
สารจากวัชพืชสาบหมาดวยตัวทําละลายเมทานอล พบวาสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ
ได  สวนอุไร (2539)  รายงานวาจากการใชตัวทําละลายชนิดตาง ๆ คือ น้ํา  เมทานอล เบนซีน คารบอนเททระคลอ
ไรด และปโตเลียมอีเทอร ในการสกัดสารจากสวนตนของวัชพืช 10 ชนิด พบวาการใชเมทานอลเปนตัวทําละลายใน
การสกัดสารจากวัชพืชมีผลทําใหเปอรเซ็นตการงอกของถั่วเหลืองนอยที่สุด รองลงมาคือ น้ํา เบนซีน ปโตเลียมอีเทอร 
และคารบอนเททระคลอไรด ตามลําดับ และ Altheimer (1983) ไดสรุปผลความเปนพิษของสารอัลลีโลพาทีวามีผล
ตอพืช 4 ประการคือ ยับยั้งการงอกหรือทําใหงอกชาลง  ทําลายระบบราก  ลดการดูดซึมอาหาร  และทําใหพืชเหี่ยว
เฉาและตายในที่สุด 

 อยางไรก็ตามจากผลการทดลองนี้ควรทําการทดสอบศักยภาพของสารสกัดจากดอกไมทั้ง 9 ชนิดในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชชนิดตาง ๆ ใหครอบคลุมทั้งพืชใบเล้ียงคูและพืชใบเล้ียงเดี่ยว เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
มากขึ้นเพื่อดําเนินการแยกและพัฒนาสารชีวภาพจากดอกไมเพื่อใชในการควบคุมวัชพืชในลําดับตอไป 
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สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดสอบสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอลโดยวิธีการสกัดแบบ maceration 
extraction จากดอกไมทั้ง 9 ชนิด คือ ดอกโสน ดอกแค ดอกเล็บมือนาง ดอกขี้เหล็ก ดอกขจร ดอกเข็ม ดอกอัญชัน 
ดอกบุนนาคและดอกดาหลา พบวา สารสกัดที่ไดจากดอกเล็บมือนาง และดอกขี้เหล็ก ใหผลในการยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหอมไดดีที่สุด 
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ตารางที่ 1 ผลของระดับความเขมขนของสารสกัดจากดอกไมแตละชนิดตอการงอกของเมล็ดของตนกลาผักกาดหอม 
    (Lactuca sativa L.) หลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 3 วัน 

การงอกของเมล็ด (เปอรเซ็นต) 
ความเขมขน 

สารสกัด 
 

1 mg/mL 5 mg/mL 10 mg/mL 
ดอกแค 86 64 55 
ดอกเล็บมือนาง 88 3 1 
ดอกขี้เหล็ก 90 25 0 
ดอกโสน 74 67 30 
ดอกขจร 86 79 54 
ดอกเข็ม 89 68 47 
ดอกอัญชัญ 86 72 61 
ดอกบุญนาค 81 41 21 
ดอกดาหลา 91 88 74 

*การงอกหลังสัมผัสน้ํากลั่นเปนเวลา 3 วันคือ 94 เปอรเซ็นต; การงอกหลังสัมผัสสารละลายยาปราบศัตรูพืชเปนเวลา 3 วันคือ 0 
เปอรเซ็นต 
 
 
ตารางที่ 2 ผลของระดับความเขมขนของสารสกัดจากดอกไมแตละชนิดตอการยับยั้งการงอกของเมล็ดของตนกลา  
    ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) หลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 3 วัน 

การยับยั้งการงอกของเมล็ด (เปอรเซ็นต) 
ความเขมขน 

สารสกัด 
 

1 mg/mL 5 mg/mL 10 mg/mL 
ดอกแค 8.51 31.91 41.49 
ดอกเล็บมือนาง 6.38 96.81 98.94 
ดอกขี้เหล็ก 4.26 73.40 100.00 
ดอกโสน 21.28 28.72 68.09 
ดอกขจร 8.51 15.96 42.55 
ดอกเข็ม 5.32 27.66 50.00 
ดอกอัญชัญ 8.51 23.40 35.11 
ดอกบุญนาค 13.83 56.38 77.66 
ดอกดาหลา 3.19 6.38 21.28 
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ตารางที่ 3 ผลของระดับความเขมขนของสารสกัดจากดอกไมแตละชนิดตอการเจริญของสวนยอดของเมล็ดของตน 
    กลาผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) หลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 3 วัน 

ความยาวของสวนยอด (เซนติเมตร) ±S.D. (n=3) 
ความเขมขน 

สารสกัด 
 

1 mg/mL 5 mg/mL 10 mg/mL 
ดอกแค 0.43±0.23 0.00±0.02 0.00±0.00 
ดอกเล็บมือนาง 0.45±0.19 0.00±0.00 0.00±0.00 
ดอกขี้เหล็ก 0.28±0.16 0.03±0.11 0.00±0.00 
ดอกโสน 0.32±0.19 0.01±0.03 0.02±0.06 
ดอกขจร 0.55±0.34 0.36±0.14 0.00±0.00 
ดอกเข็ม 0.78±0.38 0.24±0.18 0.10±0.15 
ดอกอัญชัญ 0.63±0.33 0.35±0.16 0.31±0.14 
ดอกบุญนาค 0.76±0.43 0.16±0.16 0.09±0.10 
ดอกดาหลา 0.30±0.16 0.14±0.08 0.05±0.08 

*ความยาวของสวนยอดหลังสัมผัสน้ํากลั่นเปนเวลา 3 วันคือ 0.78±0.32 เซนติเมตร; ความยาวของสวนยอดหลังสัมผัสสารละลายยา
ปราบศัตรูพืชเปนเวลา 3 วันคือ 0.00±0.00 เซนติเมตร 
 
ตารางที่ 4 ผลของระดับความเขมขนของสารสกัดจากดอกไมแตละชนิดตอการยับยั้งการการเจริญของสวนยอดของ 
    เมล็ดของตนกลาผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) หลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 3 วัน 

การยับยั้งการเจริญของสวนยอด (เปอรเซ็นต) 
ความเขมขน 

สารสกัด 
 

1 mg/mL 5 mg/mL 10 mg/mL 
ดอกแค 45.27 100.00 100.00 
ดอกเล็บมือนาง 42.87 100.00 100.00 
ดอกขี้เหล็ก 64.09 95.90 100.00 
ดอกโสน 58.58 98.72 97.01 
ดอกขจร 29.62 53.25 100.00 
ดอกเข็ม 0.58 69.64 87.18 
ดอกอัญชัญ 18.92 55.12 60.27 
ดอกบุญนาค 2.79 79.04 89.01 
ดอกดาหลา 61.11 81.93 93.93 
 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 612 

P1-13 
 
ฤทธิ์ตานอนมุูลอิสระและความเปนพษิตอไรทะเลของสารสกัดเปลือกผลมงัคุด 
Free radical scavenging activity nd brine shrimp lethality of Garcinia mangostana fruit hull 
extracts  
 
ชวลิต สิทธิสมบัติ1  ฐานิยา เตชัสหงส2  ณัฏฐิรา ขําปาน2  และธีรพงษ พัฒนมงคล2 
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บทคัดยอ 

มังคุด  (Garcinia mangostana Linn.) เปนพืชในวงศ Guttiferae เปลือกผลมังคุดมีประโยชนทางยาโดยใช
เปนยาแกทองเสียและรักษาบาดแผล เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดที่จะใหฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระสูง คณะผูวิจัยนําเปลือกผลมังคุดมาเตรียมสารสกัดโดยสกัดดวยน้ําและ methanol  เมื่อทําการทดสอบฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระของสารสกัด 4 ตัวอยาง (MG1-MG4) ดวยวิธี DPPH scavenging assay พบวาสารสกัดมีฤทธิ์ดี 
(คา IC50 ระหวาง 8.18-15.48 µg/ml)  เมื่อทําการทดสอบความเปนพิษตอไรทะเลพบวาสารสกัด MG1 และ MG2 
ใหฤทธิ์ความเปนพิษตอไรทะเลสูง (LD50 = 0.85 และ 0.52 µg/ml ตามลําดับ) สารสกัดยอยของ MG4 ที่ผานคอลัมน 
sephadex LH20  แสดงความเปนพิษตอไรทะเลต่ํา (LD50 อยูระหวาง 36.59- 62.76 µg/ml)  
คําสําคัญ : มังคุด, ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ, ความเปนพิษตอไรทะเล 
 
Abstract 

  Garcinia mangostana Linn. ( Guttiferae) is one of important medicinal plants in Thailand. Its fruit 
hull has been used as anti-diarrheal and wound healing agents since ancient times. To study how 
mangosteen fruit hull extracts of high antioxidant activity be prepared, we extracted the fruit hull with 
water and methanol. Four dried fruit extracts (MG1-MG4) were determined the antioxidant activity by 
DPPH scavenging assay and their IC50 showed strong activity (8.18-15.48 µg/ml). In the brine shrimp 
lethality assay, the MG1 and MG2 extracts displayed their potent activities (LD50 = 0.85 and 0.52 µg/ml 
respectively) while some fractions of the MG4 extract which was further fractionated by column 
chromatography of sephadex LH20 exhibited their weak activities (LD50 = 36.59- 62.76 µg/ml). 
Keywords : Garcinia mangostana, free radical scavenging activity, brine shrimp lethality 
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คํานํา 

มังคุด  (Garcinia mangostana Linn.) เปนพืชที่อยูในวงศ Guttiferae มังคุดเปนผลไมที่มีรสชาติอรอยเปน
ที่นิยมชมชอบจนไดรับการขนานนามวาเปนราชินีแหงผลไมเมืองรอน  ตํารายาแผนโบราณกลาววา เปลือกมังคุด
สามารถใชตมกินหรือฝนกินแกโรคทองรวง ชาวบานใชเปลือกมังคุดฝนกับน้ําปูนใสแลวใชทาแผลหนอง แผลเปอย ทํา
ใหแผลหายไดดี มีการศึกษาฤทธิ์ของมังคุดพบวามีฤทธิ์ที่นาสนใจหลายประการเชน ฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา  
(มหาบุษราคัมและคณะ, 2526) ฤทธิ์ตานการอักเสบ (Nakatani et al., 2002) และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  
(Weecharangsan  et al., 2006)  เปนตน  การศึกษานี้มุงหวังศึกษาการสกัดสารจากเปลือกผลมังคุดโดยใชตัวทํา
ละลายที่มีขั้วสูง ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH method และทดสอบความเปนพิษตอไรทะเลอันเปนการ
ทดสอบเบื้องตนสําหรับฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง 
 
อุปกรณและวิธีการ 

 การเตรียมตัวอยาง  มังคุดที่ใชศึกษาเปนมังคุดจากภาคตะวันออกซื้อจากตลาดอ.เมือง นครปฐม เมื่อ
เดือนมีนาคม 2549 นําผลมาแยกเอาเฉพาะสวนเปลือกผลมังคุดมาอบแหง ที่อุณหภูมิ 45 °ซ. บดใหเปนผงละเอียด  
สกัดตัวอยางละ 800 กรัมโดยใชตัวทําละลายเปนน้ําและ methanol  สกัดโดยการหมักในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 60 °
ซ. จนกวาจะหมดสารแทนนิน  สารสกัดที่ไดนํามากรอง  ทําใหเขมขนภายใตเครื่องระเหยภายใตความดันต่ํา และทํา
ใหแหงบนอางอังไอน้ําที่ 60°ซ.  แยกสารสกัดที่เก็บสามวันแรกกอนออกจากสารสกัดที่เก็บชวงหลังสามวันแรกจนไมมี
สารแทนนิน  สารสกัดแหงที่ไดนํามาบดละเอียดเพื่อนําไปตรวจสอบฤทธิ์ตอไป   

 การทดสอบตานอนุมูลอิสระ  ตามวิธีของ Blois (1958) นําสารสกัดมาละลายดวย methanol ใหมีความ
เขมขน  100, 80, 40, 20,10, 5, 1 µg/ml นําสารสกัด 5 ml มาทําปฏิกิริยากับ 5 ml ของสารละลายใน methanol 
ของ DPPH (100mg/1000 ml) นําสารสกัดไปเก็บในที่มืดนาน 30 นาที แลววัดคา absorbance ที่ 517 nm 
(ADPPH+ext)  เปรียบเทียบคา absorbance ของ DPPH (ADPPH)  วัดคา absorbance ของสารสกัด 5 ml ที่เจือจางดวย 
5 ml methanol (Aext) และคํานวณหาคา IC50 (inhibition concentration at 50%) 

การทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอไรทะเล  เจือจางสารสกัดใหมีความเขมขน 100, 10, 1 µg/ml เตรียม
ความเขมขนละ 3 หลอด หลอดละ 2 ml. และทําหลอดควบคุม 3 หลอด  นําไรทะเลที่เล้ียงในน้ําทะเลเทียมจนอายุ
ครบ 48 ชั่วโมงใสลงในหลอดทดลองที่มีสารสกัดแตละความเขมขนใหครบทุกหลอด  หลอดละ 10 ตัว  เมื่อเล้ียงไร
ทะเลตอจนครบ 24 ชั่วโมงจงึนับจํานวนไรทะเลที่ตาย และคํานวณหาคา LD50 (lethal concentration at 50%) 
 
ผลและวิจารณ 

สารสกัด MG1 (สกัดดวย methanol และเก็บชวง 3 วันแรก) และสารสกัด MG2 (สกัดดวย methanol และ
เก็บชวงหลัง) มีสีน้ําตาลเขม  สวนสารสกัด MG3 (สกัดดวยน้ําและเก็บชวง 3 วันแรก) และสารสกัด MG4 (สกัดดวย
น้ําและเก็บชวงหลัง) มีสีน้ําตาลแดง สารสกัดที่ไดในชวงสามวันแรก (MG1=6.03%, MG3=4.69%yield) มีปริมาณ
นอยกวาสารสกัดที่เก็บชวงหลัง (MG2=12.91%, MG4=15.48%yield)   
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ผลการทดสอบตานอนุมูลอิสระ  การทดสอบพบวาสารสกัดทุกสารสกัดแสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  สาร
สกัดที่ใช methanol เปนตัวทําละลาย (MG1 และ MG2) มีฤทธิ์สูง  สวนสารสกัดที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย (MG3) มี
ฤทธิ์เทียบเทากับสารสกัดที่ใช methanol เปนตัวทําละลาย  ในขณะที่สารสกัดที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย (MG4) จะ
แสดงฤทธิ์สูงสุด  แสดงใหเห็นวาสารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสารสกัดเปนสารที่มีขั้ว  สารสกัดที่สกัดดวยตัวทํา
ละลายที่มีขั้วสูง (MG3 และ MG4) จึงมีฤทธิ์ดี  ดูตารางที่ 1  การเลือกใชน้ําเปนตัวทําละลายจึงมีขอดีกวา methanol 
ที่มีความปลอดภัยกวาและตนทุนนาจะต่ํากวา สารสกัดที่ไดมีฤทธิ์สูงกวาที่มีรายงานไว (Weecharangsan et al., 
2006) 

ผลการทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอไรทะเล  สารสกัดที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย (MG4)เปนสารสกัดที่
มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุด  เนื่องจากตองการทราบวาสารสกัดนี้จะมีฤทธิ์ความเปนพิษตอไรทะเลซึ่งเปนการ
ทดสอบเบื้องตนถึงความเปนพิษตอเซลลมะเร็งหรือไม จึงไดทําการแยกองคประกอบของสารสกัดนี้โดยใชคอลัมน 
ของ sephadex LH20 ผลการทดสอบพบวา สวนสกัดยอย MG4 fraction 25-33 และ fraction 16-21 แสดงความ
เปนพิษตอไรทะเลต่ํา (LD50 =  36.6 และ 62.7 µg/ml ตามลําดับ) ในขณะที่สารสกัดเริ่มตน (MG4)  มีคา LD50 ต่ํา 
(LD50 =  3.5 µg/ml)  อยางไรก็ตามสารสกัดที่ใช methanol เปนตัวทําละลาย (MG1 และ MG2) มีฤทธิ์ความเปนพิษ
ตอไรทะเลสูงสุด (LD50 =  0.8 และ 0.5 µg/ml ตามลําดับ)  ดูรูปที่ 1  เชื่อวาสารที่แสดงความเปนพิษตอไรทะเลหรือ
มีความเปนพิษตอเซลลมะเร็งนาจะเปนสารที่มีขั้วปานกลางที่ละลายดีในตัวทําละลายอินทรีย มีรายงานฤทธิ์ตาน
มะเร็งของสารประกอบกลุม xanthones ในสวนเปลือกผลมังคุด  สารเหลานี้สวนใหญละลายไดดีในตัวทําละลาย
อินทรีย 

 
สรุป 

การศึกษานี้พบวาสารสกัดที่เตรียมโดยใชตัวทําละลายที่มีขั้วจะใหสารสกัดที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดี  การ
ใชน้ําเปนตัวทําละลายจะทําใหไดสารสกัดที่มีความปลอดภัย และกระบวนการเตรียมสารสกัดมีความปลอดภัย  สาร
สกัดไมมีความเปนพิษตอไรทะเลจึงเชื่อวาอาจไมมีความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง   
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 ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกผลมังคุด 

สาร
สกัด 

ความเขมขน  
(µg/ml) 

% 
Inhibition 

IC50 

 

สาร
สกัด 

ความเขมขน  
(µg/ml) 

% 
Inhibition 

IC50 

 

0.5 14.18 0.5 11.09 
5 28.54 5 22.00 
10 48.00 10 38.36 
20 79.27 20 63.27 
40 96.73 40 92.91 

MG1 

50 96.54 

10.64 MG2 

50 95.64 

14.67 

0.5 11.64 0.5 39.82 
5 22.00 5 43.64 
10 37.46 10 53.64 
20 60.36 20 60.91 
40 88.54 40 68.54 

MG3 

50 92.54 

15.48 MG4 

50 83.64 

8.18 

 

 

                     รูปที่ 1  แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอไรทะเลของสารสกัดเปลือกผลมังคุด  
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P1-14 
 
ฤทธิ์ตานเอนไซม ไทโรซิเนส จากแกนขนุนและปวกหาด 
Anti Tyrosinase Activity from Artocarpus heterophyllus Lamk. heartwood and Puokhaat 
(Artocarpus lakoocha Roxb. heartwood extract)  

สินธพ โฉมยา1  ธนินทร อุดมสินานนท1 บัณฑิต ศรีจารุพฤกษ1 อรอนงค สุขเสาร1 และหทัยรัตน พิภพลาภอนันต1 
Sinthop Chomya1, Thanintorn Udomsinanon1, Bundit Srijarupruk1,  Onanong  Suksao1/  

 and Hatairat Pipoplarbanan1  

บทคัดยอ 

 ฤทธิ์ตานการทํางานของเอนไซมไทโรสิเนส (tyrosinase crude enzyme) ที่สกัดไดจากหัวมันฝรั่ง โดยศึกษา
ในสมุนไพร 2 ชนิด คือแกนขนุน และปวกหาด พบวาสารสกัดจากแกนขนุนดวยแอลกอฮอล (95%)ใหผลดีกวาการ
สกัดดวยน้ํา โดยมีคารอยละของการตานที่รอยละ  88.55 และ 77.75 ตามลําดับ  สวนปวกหาด จะใหผลการตานไม
ตางกันทั้งที่สกัดดวย น้ําและ ethyl acetate โดยมีคา 96.71 และ 96.19 ตามลําดับ  สําหรับสารสกัดจากแกนขนุน
ดวยแอลกอฮอล เมื่อนํามาแยกตอดวยตัวทําละลายตางๆ คือ น้ํา ethyl acetate และ Hexane พบวา ชั้นของ Ethyl 
acetate ใหผลการตานดีที่สุด (88.05 %) รองลงมาคือช้ันน้ํา (72.63 %) และ Hexane (2.98 %)  ตามลําดับ แสดงให
เห็นวา สารออกฤทธิ์ นาจะเปนสารอินทรียที่ละลายในตัวทําละลายที่คอนขางมีขั้ว  ซึ่งผลที่ไดนาจะเปนประโยชนใน
การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชเปนยาลดรอยฝา และทําใหผิวหนาขาวขึ้น (whitening agents) 
คําสําคัญ : ไทโรซิเนส  แกนขนุน  ปวกหาด 

Abstract  

 Anti tyrosinase activity from Artocarpus heterophyllus Lamk. heartwood and Poukhaat 
(Artocarpus lakoocha Roxb. heartwood extract), were studied by used crude tyrosinase enzyme 
prepared from potato extract.   For  Artocarpus heterophyllus  heartwood exract with ethanol (95%) have 
more activity (88.55 %inhibition) than water extract (77.75 % inhibition). For Poukhaat, there is no 
significant activities in both water and ethyl acetate extract (96.71 and 96.19 respectively).   From 
Artocarpus heterophyllus  ethanol extraction, when further partition by water,  ethyl acetate and hexane. 
The ethyl acetate extract shown the most activity (88.05 %Inhibition), water and hexane extract are 72.63 
%  and 2.98% respectively).  The result shown that the active constituents should be organic compounds 
which are rather polar properties. This study may be useful to devolvement  of  herbal medicines for  skin  
whitening agents. 
Keywords : Tyrosinase   Artocarpus heterophyllus Lamk  Artocarpus lakoocha Roxb   
 
1 ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร  จังหวดันครปฐม  73000  ประเทศไทย 
  Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand  
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คํานํา 

 การเกิดเม็ดสีบนผิวหนัง (melanin) ที่เกิดจากเซลลสรางเม็ดสี (melanocytes) เพื่อใชสําหรับการปกปอง
ผิวหนัง โดยเฉพาะจากแสงแดด เปนกระบวนการทางธรรมชาติที่มีในมนุษย  แตในบางกรณีถามีการสรางเม็ดสีมาก
ไป โดยเฉพาะบริเวณใบหนา ทําใหเกิดภาวะที่เรียกวาเปน กระ  ฝา หรือดางดํา บนชั้นผิวหนังบริเวณใบหนา (พิมพา 
ลีลาพรพิสิฐ, 2543) ทําใหไมเปนที่ตองการ ดังนั้นการหาสารที่สามารถลดการสรางเม็ดสีที่ผิวหนังจึงเปนวิธีหนึ่งที่นิยม
ใชกันในผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพื่อทําใหผิวหนาขาวขึ้น (whitening) โดยสารดังกลาวจะไปขัดขวางการเปลี่ยน ไทโร
ซีน (tyrosine) ไปเปนเม็ดสีมีลานิน (melanin pigments) ในชวงขั้นตอนของการขัดขวางการทํางานของเอนไซม ไทโร
ซิเนส (tyrosinase) ในการเปลี่ยนสาร เปล่ียนไทโรซีน (tyrosine) ไปเปน แอลโดปา (L-dopa) และ โดปาโครม  
(dopachrom) (Murray,1996) 

การศึกษาสารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเปน (whitening agents)   ของการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาใน 
แกนขนุน (Artocarpus heterophyllus Lamk.) และ ปวกหาด ซึ่งเปนสวนที่สกัดมาจากแกนของตนมะหาด                
(Artocarpus lakoocha Roxb.) ดวยน้ํา (เต็ม สมิตินันทน, 2523)  มีลักษณะเปนผงละเอียดจับเปนกอนสีน้ําตาลออน 
โดยสมุนไพรทั้งสองมีสรรพคุณทางการแพทยแผนไทย เปนยาที่ใชสําหรับบํารุงเลือด (เสงี่ยม พงษบุญรอด, 2522)  ซึ่ง
ตามหลักการแพทยแผนไทยสรรพคุณดังกลาวจะมีความสัมพันธกับสุขภาพของผิวหนัง ทั้งความสดใส หรือการเกิดริ้ว
รอย จุดดางดําบนผิวหนัง และผลที่ไดจากการศึกษานี้จะเปนแนวทางหรือประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติในการสรางมูลคาเพิ่มตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมสารสกัดตัวอยาง  

 แกนขนุน และปวกหาด  สกัดดวย น้ํา แอลกอฮอล (95%) แลวระเหยจนแหง แลวมาเตรียมเปนสารละลายที่ 
               ความเขมขน  4 ม.ก/มล. ดวย deionized water  โดยใช  tween 20 เปนตัวชวยในการละลาย 

เอนไซมสกัด (Crude enzyme extract) ไทโรสิเนส 

 เอนไซมสกัด (crude extract) ของ  tyrosinase ไดจากการสกัดหัวมันฝรั่ง ตามวิธีของ  Heldcamp  
              (Heldcamp ,2001) ที่ความเข็มขน 1 ม.ก/ม.ล ในสารละลายโซเดียมฟลูโอไรด (0.1N, NaF) 

สารเปรียบเทยีบของกรดโคจิก (Positive control kojic acid) 

 ใชกรดโคจิก (kojic acid, sigma K 3125) ที่ความเขมขน 2% w/v ดวย deionized water 
สารละลาย L-dopa 

 สารละลาย L-dopa ที่ใชเปน substrate ใชในความเขมขน 2 mM  โดยใช  deionized water เปนตัวทํา
 ละลาย 

การตรวจวัดและอุปกรณ 

 สารสกัดตัวอยางที่เตรียมไว จํานวน 10 ไมโครลิตร  ผสมกับเอนไซมสกัดจากมันฝรั่ง 0.2 ม.ล. และ 0.2 ม. 
L-dopa (2mM) ในสารละลาย 0.1 mM phosphate potassium buffer (pH 6.8)  แลววัดการตานการ
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ทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสโดยวัดปริมาณ dopachrom ที่เกิดขึ้นจากปฎิกิริยาโดยการเปลี่ยนสาร 
dihydroxyphenylalanine (L-dopa) ไปเปน โดปาโครม ดวย UV-Visible  spectrophotometer ที่ความ
ยาวคลื่น 475  nm  ที่เวลาเริ่มตน (t=0) และ 5 นาที เทียบกับชุดควบคุม (bank) ที่ไมใสสารสกัดตัวอยาง 
และใสสารโคจิก แทนสารตัวอยาง (positive control) โดยการทดลองทั้งหมดควบคุมอุณหภูมิที่ 25±2 °C  
และทําการทดสอบซ้ํา อีก 2   ครั้ง เพื่อหา คาเฉลี่ยที่ได 

 
ผลและวจิารณ 

 จากการศึกษาหาคารอยละของการตานการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส (% Inhibition) จากทั้งสารสกัด
แกนขนุนและปวดหาดดวยน้ํา แอลกอฮอล (EtOH) และ ethyl acetate (EtOAc) พบวาสารสกัดจากปวดหาดดวยน้ํา
มีคาของการตานการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส มากกวาสารสกัดจากแกนขนุน โดยในแกนขนุนการสกัดดวย 
แอลกอฮอล ใหผลดีกวาการสกัดดวยน้ํา สวนในปวกหาด ทั้งในชั้นน้ํา และสกัดดวย ethyl acetate ใหผลไมตางกัน
นัก และเมื่อเทียบกับผลที่ไดจากการใชกรดโคจิก พบวาทั้งหมด ใหผลใกลเคียงกันหรือดีกวาสารเปรียบเทียบกรดโค
จิก ดังแสดงในตารางที่ 1 และเมื่อคํานวณคา IC50 จะไดดังตารางที่ 2  ซึ่งผลที่ไดจะตางไปจากที่เคยมีการศึกษามาที่
สวนใหญจะมีคาการตานนอยกวาสารโคจิก (Kittisak และคณะ, 2000 และ Thongphasuk และคณะ, 2005) ทั้งนี้
อาจจะเนื่องมาจากการทดลองดังกลาวเปนการใชเอนไซมบริสุทธิ์ ในขณะที่การทดลองนี้ใชในรูปของสารสกัด (crude 
extract) 

 สําหรับในแกนขนุน เมื่อศึกษาถึงชนิดของตัวทําละลายที่ใชในการสกัดวาจะมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ตานการทํางานของเอนไซมหรือไม พบวาเมื่อทําการแยกสวน (partition) ของสารสกัดที่ไดจากการสกัดแกนขนุนดวย
แอลกอฮอล ตอดวยตัวทําละลายตางๆ คือน้ํา ethyl acetate และ hexane ปรากฏวาสารสกัดในชั้น  ethyl acetate มี
ประสิทธภิาพดีที่สุด รองลงมาคือในชั้นน้ํา ในขณะที่ชั้นของ hexane มีประสิทธิภาพในการตานนอยมาก ตามตารางที่ 
3  แสดงใหเห็นวาสารออกฤทธิ์ในการตานการทํางานของเอนไซม ไทโรซิเนส นาจะเปนสารอินทรียที่คอนขางมีขั้ว  
และละลายไดดีในชั้น ethyl acetate หรือชั้นน้ําซึ่งนาจะเปนสารกลุม artocarpin หรือ สารกลุม flavonoids เชน  
artonin A และ D (ธิดาวรรณ โพธิดารา, 2546) และสารกลุม stilbenes ที่มีศึกษาในตนหาดหนุน ( Artocarpus 
gomezianus) (Kittisak และคณะ, 2000)  ซึ่งกลุมสารดังกลาวเปนสารหลักที่พบเปนสวนประกอบในแกนตนขนุน 
 
สรุป 

 จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา สารสกัดจากแกนขนุน และปวกหาด มีความสามารถในการยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม ไทโรซิเนสไดดี แตคาปริมาณสารสกัดที่มีผลในการยับยั้งไดครึ่งหนึ่ง (IC50)  นั้นอาจจะ
แตกตางไปจากการทดลองอื่นๆ ที่เคยมีมาเมื่อเทียบกับ สาร kojic acid ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากเอนไซมที่ใชใน
ครั้งนี้เปนเพียง เอนไซมสกัดจากหัวมันฝรั่งซึ่งไมใชเอนไซมบริสุทธิ์  ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เอนไซม สําหรับการนําไปพัฒนาตอเพื่อใชจริงในเชิงอุตสาหกรรม ควรมีการศึกษาถึงความปลอดภัยในการใช
โดยเฉพาะ การกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง และการดูดซึมผานทางผิวหนังเปนตน ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพ
และความนาเชื่อถือตอผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ  
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ตารางที่ 1 แสดง ประสิทธิภาพในการตานการทํางานของ ไทโรสิเนส ของสารสกัดสมุนไพร 

สารสกัด (4 mg/ml) % inhibition (5 min) 
แกนขนุน (water extract) 77.75±0.74 
แกนขนุน (EtOH extract) 88.55± 0.42 
ปวกหาด (water extract) 96.71± 0.85 
ปวกหาด (EtOAc) 96.19±1.38 
kojic acid 88±0.11 

 
ตารางที่ 2 แสดงคา IC 50  ของสารสกัดสมุนไพรเทียบกับ Kojic acid 

สารสกัด IC50 ( mg/ml) 
แกนขนุน (95 % EtOH)  0.8375 
ปวกหาด (น้ํา) 0.1655 
kojic acid 3.8640 

 
ตารางที่ 3 แสดง ชั้นของตัวทําละลายที่มีผลตอการตานการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสดวยสารสกัดจากแกนขนุน 

แกนขนุน ( 4 gm/ml) % inhibition 
water  72.63± 3.81 
ethyl acetate 88.05±3.81 
hexane  2.98± 0.68 
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สมุนไพรพื้นบานของชนเผากระหราง บานโปงลึก อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี 
Medicinal  plants  of  Karang  Hill Tribe in  Bann  Pong - Lug   Kangkachan District   
Petchaburi Province 
 
เลอศักดิ์ ประจวบอารีย1  สินธพ โฉมยา1  ธรรมนูญ เต็มชัย2  และอุทัย โสธนะพันธุ1     
Lersak Prachuabaree1,  Sinthop Chomya1,  Thammanoon Temchai 2  and Uthai Sotanaphun1     
 
บทคัดยอ 
 ในการสํารวจสมุนไพรพื้นบานของชาวเขาเผากระหราง บานโปงลึก อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี  โดยการ
สัมภาษณชาวบานผูมีความรูและประสบการณการใชสมุนไพร เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา 
รวมทั้งสรรพคุณและวิธีใช เก็บตัวอยางสมุนไพรจัดทําเปนตัวอยางพืชแหง ตรวจเอกลักษณพันธุพืชดวยรูปวิธาน และ
เปรียบเทียบตัวอยางพันธุพืชที่พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ( BK ) และหอพรรณไม (BKF) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวบรวมพันธุพืชสมุนไพรไดทั้งหมด 64 ชนิด  36 วงศ ซึ่งเปนพืชดอกทั้งหมด จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 59 
ชนิด33 วงศ   พืชใบเล้ียงเดี่ยว  5 ชนิด 3 วงศ   วงศที่มีพืชสมุนไพรมากที่สุดคือ Leguminosae  
คําสําคัญ : สมุนไพรพื้นบาน, ชนเผากระหราง, บานโปงลึก, แกงกระจาน, จังหวัดเพชรบุรี  
 
Abstract 
 The investigation of medicinal plants used by Karang hill tribe in Bann Pong-Lug , Kangkachan 
District, Petchaburi provience was carried out  by interviewing herbalists, collecting plant specimens, 
identifying these specimens and also by comparing them with the authentic specimens at two 
herbaria,i.e.,Botany section, Bankok Herbarium ( BK ) and Forest Herbarium Thailand ( BKF ). Sixty –four 
kinds of medicinal plants  in thirty-four families were identified. They  were found to be fifty-nine dicots (33 
families )and five monocots( 3 familes) . Leguminosae  was the family which consisted most kinds of 
medicinal plants (  11 kinds  ) . 
Keywords : Medicinal plant , Karang hill tribe , Bann Pong-Luug , Kangkachan , Petchaburi province 
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คํานํา 

 บานโปงลึก ต.หวยแมเพรียง  อ.แกงกระจาน  จ.เพชรบุรี ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน  บริเวณซึ่งเปน
ตนแมน้ําเพชรบุรีในเขตเทือกเขาตะนาวศรี  ซึ่งเปนชุมชนของชาวเขาเผากระหรางที่ใดอาศัยอยูในบริเวณนี้กันมานาน  
ชาวกระหรางนั้นมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับปา มีการใชประโยชนจากพืชเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยส่ี  ทั้งดานความเชื่อ ที่อยู
อาศัย อาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งยารักษาโรค อีกทั้งเนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูหางไกล การคมนาคมลําบาก ทําใหชาว
กระหรางตองพึ่งตนเองดานสุขภาพอนามัย  สภาพปจจุบันประชากรมีการเดินทางออกจากหมูบานเพื่อไปรับจาง มี
การนําเอาความเจริญทางดานวัตถุและวิถีชีวิตแบบชาวเมืองเขาสูชุมชน  ทําใหวิถีชีวิตของชาวกระหรางมีความ
เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากพรรณพืชรวมถึงการใชสมุนไพรลดลง  องคความรูและภูมิปญญาที่ส่ังสมกันมานาน
และถายทอดจากรุนสูรุนเริ่มมีการถายทอดลดลง และเริ่มเส่ือมสลาย  อีกทั้งองคความรูเหลานี้ไมมีการบันทึกไวเปน 
ลายลักษณอักษร  แมจะมีการศึกษาการใชสมุนไพรของชาวกระหรางบาง ( อรทัย. 2546 )  แตเปนไปไดสูงที่ขอมูล
เหลานี้จะสูญหายในเวลาอันใกล นั่นหมายถึงขอมูลสวนหนึ่งของสมุนไพรไทยตองสูญหายไปดวย  จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองเรงรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรพื้นบานของชาวกระหรางบานโปงลึกอยางเปนระบบ เพื่อใหได
ขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปประยุกตใชประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรของไทยตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 ในการสํารวจเก็บตัวอยางและตรวจเอกลักษณพรรณพืชสมุนไพร ใชวัสดุอุปกรณดังนี้  แผงอัดพันธุไมแหง  
ขวดและน้ํายาดองพืช ถุงพลาสติก  กรรไกรตัดกิ่งไม สมุดบันทึก กลองถายรูป ตูอบ กลองจุลทรรศน  พื้นที่สํารวจเปน
พื้นที่ที่ชาวบานเขาไปเก็บสมุนไพรเปนประจํา คือปารอบหมูบานโปงลึก ต.หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 
ทําการเก็บตัวอยางตั้งแต 15 มกราคม 2550 ถึง 5 สิงหาคม 2550  โดยการสัมภาษณชาวบานที่มีความรูและ
ประสบการณการใชสมุนไพร  ดานสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา สรรพคุณและวิธีใช  เก็บตัวอยางพืชทํา
เปนตัวอยางพืชแหง ตรวจเอกลักษณพืชดวยรูปวิธาน ( กองกานดา.2541 )  เปรียบเทียบกับตัวอยางพันธุพืชที่
พิพิธภัณฑพืช กรมวิชาการเกษตร ( BK ) และหอพรรณไม กรมปาไม ( BKF ) และตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร  
 ที่ถูกตองของพรรณไมที่จําแนกได ( เต็ม.2544 ) 
 
ผลการวิจัยและวิจารณผล 

 ในการสํารวจสมุนไพรเก็บพรรณไมไดทั้งหมด 64 ชนิด จาก36 วงศ ซึ่งเปนพืชดอกทั้งหมด จําแนกเปนพืชใบ
เล้ียงคู 59 ชนิด 33 วงศ  พืชใบเล้ียงเดี่ยว 5 ชนิด 3 วงศ  วงศที่มีพืชสมุนไพรมากที่สุดคือ  Leguminosae  (11 ชนิด )
รองลงมาคือ  Euphobiaceae (5 ชนิด )  Rutacece (4 ชนิด )  วงศที่มีพืชสมุนไพร 3 ชนิดคือ Asteraceae  
Piperaceae  วงศที่มีพืชสมุนไพร 2 ชนิดคือ Acanthaceae  Lamiaceae  Orchidaceae  Rubiaceae  
Sapindaceae  Simaroubaceae  Solanaceae  Zingiberaceae   อีก 23 วงศมีพืชสมุนไพรวงศละ  1 ชนิด  โรคหรือ
อาการที่มีการใชสมุนไพรรักษาแสดงในตาราง 
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สรุปผล 

 การใชสมุนไพรของชาวกระหราง บานโปงลึก  สวนใหญใชสมุนไพรในรูปของยาเดี่ยว  การใชเปนตํารับจะมี
ไมมากนัก   มีการใชทั้งในรูปสมุนไพรสดและสมุนไพรแหง  แตสวนใหญจะเขาปาเก็บสมุนไพรเมื่อตองการจะใช  ผูที่มี
ความรูเรื่องสมุนไพร และใชสมุนไพรสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ ชาวบานทั่วไปจะมีความรูในสมุนไพรที่ใชบอย ๆเพียง
ไมกี่ชนิด  ในขณะที่คนรุนใหมหันไปใชยาแผนปจจุบันจากหนวยมาลาเรียและรานชํา 
 
เอกสารอางอิง 

กองกานดา  ชยามฤต . 2541. คูมือจําแนกพรรณไม.พิมพครั้งที่   บ.ไดมอนด พริ้นติ้ง จํากัด กรุงเทพ 
เต็ม  สมิตินันท .2544.ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย.2544.พิมพคั้งที่ 2. สวนพฤษศาสตร สํานักวิชาการ กรมปาไม  
อรทัย  เนียมสุวรรณ . 2546 .พฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขาเผากระหรางในจังหวัดประจวบคีรีขันธุ . วิทยานิพนธ
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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ตาราง   รายชื่อสมุนไพร และสรรพคุณพื้นบาน  

ที่ ช่ือวงศ ช่ือพฤษศาสตร ช่ือกระหราง สรรพคุณพ้ืนบาน 
1 Acanthaceae Barleria  strigosa Willd. เนาะไตแม แกปวดทอง ทองอืด  
2 Acanthaceae Thunbergia laulifolia Lindl. ซอนาดิดื้อ แกไข   ถอนพิษเบื่อเมา 
3 Amaranthaceae Alternanthera  sessilis Robx. บล๊ิฮอ แกหนามืด ตาลาย 
4 Anacardiaceae Spondias bipinnata Airy &Shaw  เตอพิ บํารุงกําลัง 
5 Annonaceae Annona  squamosa L. นอยหนา แกนมคัด 
6 Araceae Typhonium  roxburghii Schott. โปซิควา แกพิษแมลงกัดตอย 
7 Asteraceae Ageratum  conyzolides L. เว วา แกฝ  แกไอ 
8 Asteraceae Blumea  baisamifera ( Linn.)DC. พอเบื้อ ชวยใหมดลูกเขาอู 
9 Asteraceae Eupatirium odoratum L. ตะบอซอ , พอกแผล  หามเลือด 
10 Bignoniaceae Oroxylum  indicum Vent. โดกะ แกงูสวัด 
11 Bixaceae Bixa  orellana L. มามาโจ แกริดสีดวงจมูก 
12 Chloranthaceae Chloranthus  erectus(Buch.Ham) กะชิคละ แกไขในเด็ก 
13 Combretaceae Combretum  procursum Craib หนอมาอิอื้อ แกบวม 
14 Costaceae Costus  speciosus ( Koenig .)Sm. สุเล แกหูน้ําหนวก 
15 Cucurbitaceae Luffa  aegyptiaca Mill. ตะโกสะ แกเหา 
16 Ebenaceae Diospyros  areolata King &Gamble ตะราโมะ แกทองเสีย 
17 Euphobiaceae Croton  roxburghii N.P.Balakr. กะวา ชวยใหมดลูกเขาอูเร็ว 
18 Euphobiaceae Croton  sepalinus Airy Shaw กะวาโพ แกไขมาเลเรียปวดหลังเอว 
19 Euphobiaceae Homonoia  riparia Lour. แกระ แกคัน  แกโรคกระเพาะ 
20 Euphobiaceae Phyllanthus  emblica Linn. พอนาแกะทอ แกกระหาย แกไอ 
21 Flacourtiaceae Hydnocapus  ilicifolia King ปตะอะซู ถายพยาธิ 
22 Lamiaceae Hyptis  suaveolens (L.)Poit มิ ทาแผล รักษาแผล 
23 Lamiaceae Ocinum  tenuiflorum Burm.f. กะเปลาะ แกหวัด  แกปวดฟน 
24 Leguminosae Archidendron  jiringa I.C. Nielsen ตะนี้ ใชเปนยาไลแมลง 
25 Leguminosae Derris  malaccensis Psain. กลิบออะวา แกเลือดเสีย  
26 Leguminosae Uraria  Crinita Desv. พอทุยทิ แกปวดฟน 
27 Leguminosae  Bauhinia  pulla Crib. แมแก แกปวดฟน 
28 Leguminosae  Caesalpinia  sappan Linn. ตะยงะ แกรอนใน กระหายน้ํา 
29 Leguminosae  Cassia  alata Linn. กะซิกวอ ยาระบาย แกกลากเกลื้อน 
30 Leguminosae  Cassia  Fistula L. กะยู , กะยูซู รักษาฟน  เปนยาระบาย 
31 Leguminosae  Senna  timoriensis L. บี้ตะดะ  แกดีซาน 
32 Leguminosae  Tamarindus  indica L. ซะมอเกลอะ ระบาย ชวยใหผิวหนาสวย 
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ตาราง   รายชื่อสมุนไพร และสรรพคุณพื้นบาน ( ตอ ) 

ที่ ช่ือวงศ ช่ือพฤษศาสตร ช่ือกระหราง สรรพคุณพ้ืนบาน 
33 Leguminosae  Acacia  concinna ( Willd.)DC. พอชิ เปนยาระบาย แกชันนะตุ 
34 Leguminosae  Leucaena  leucocephala De Wit. พอพื้อ แกพิษตะขาบ 
35 Liliaceae Dracaena  loureiri Gagnep ดาตะงู แกรอนใน กระหายน้ํา 
36 lythraceae Lagerstroemia  calyculata Kurz. ซอควา แกบิด 
37 Menispermaceae Tinospora crispa Hook.f.&Thomsons. ตื้อเตาะมื้อ แกไขมาเลเรีย 
38 Moraceae Streblus  asper Lour. ซิพื้อจึ ถอนพิษไข 
39 Myrtaceae Psidium  guajava L. หนากา แกทองสีย 
40 Orchidaceae Cymbidium simulans Rolfe. ซูเลซิคี้ แกหูอักเสบ 
41 Orchidaceae Grammatophyllum speciosum Blume ปอซอแม บํารุงกําลัง 
42 Piperaceae Piper  betle L. ตาบลึ๊ แกลมพิษ คัน 
43 Piperaceae Piper  nigrum L. มูรุย ขับลม 
44 Piperaceae Piper  sarmentosum Roxb. ทอเคาะตาบลึ๊ แกหอบ หืด 
45 Rubiaceae Ixora  cibdela Craib. พอที้ แกรอนใน กระหายน้ํา 
46 Rubiaceae Morinda  elliptica Ridl. โควะ แกตับโต 
47 Rutaceae Citrus  hystrix DC. มะกรูด แกเด็กปวดทอง 
48 Rutaceae Clausena sp. นุมมาอา แกปวดเอว  
49 Rutaceae Micromelum minutum Wight & Arn ซิซอพู แกเปนลม แกทองอืด 
50 Rutaceae Zanyhoxylum  budrunga Wall. เนาะซอกอ ขับลม 
51 Sapindaceae Cardiospernum  halicacabum L. มะแม แกนิ่ว 
52 Sapindaceae Sapindus  rarak A.DC. มาพลึ แกแผลเปอย คันศีรษะ 
53 Simaroubaceae Brucea  javanica ( L. )Merr. ซิโพคะ แกมาเลเรีย 
54 Simaroubaceae Harrisonia  perforate ( Blanco) Merr. ซิกอพะ แกน้ํากัดเทา 
55 Solanaceae Nicotina  tabacum L. ยะเชา ฆาเห็บ 
56 Solanaceae Solanum  nigrum L. ชอคิโปโละ แกไอ 
57 Soneratiaceae Duabanga  graniflora (Roxb. ex DC.) กุ แกโรคกระเพาะ  
58 Sterculiaceae Sterculia  pexa Pierre โชะพู บํารุงกําลัง 
59 Thymelaedaceae Aquialia  crassna Pierre ex Lecomte ซิเนอมู แกตับโต 
60 Tiliaceae Mocrocos  panicilata L. สุปรา ขับพยาธิ 
61 Umbelliferae Centella  asiatica Urban. นอกอวอ แกช้ําใน 
62 Verbenaceae Clerodendrum  paniculatum L. พอกวอ รักษาแผลสด 
63 Zingiberaceae Amomum villosum Lour. โปรัว ขับลม 
64 Zingiberaceae Curcuma  zedoaria Rose. ตะยอคงุทอ ผสานกระดูก 
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Pleomorphism ของไวรสัไขหวัดนกสายพันธุ A/field duck/Nakhon 
Pathom/Thailand/SU04501-4 จากเปดไลทุง 
Pleomorphism of Influenza A Particles Strain A/field duck/ Nakhon 
Pathom/Thailand/SU04501-4 Isolated from a Field Duck 
 
วิโรจน กนกศิลปธรรม1* ธงชัย เตโชวิศาล1 ภัทรลดา ผสมทรัพย1 เอกพันธ บางยี่ขัน1 วีรานันท พงศาภักด2ี 

ธนาพร ชื่นอิ่ม1 และสุเมษ เมธศาสตร3 
Wirojne Kanoksilapatham1, Thongchai Techowisan1, Patlada Pasomsup1,  Eakaphun Bangyeekan1, 
Veeranun Pongsapukdee2, Thanaporn CheunIm1 and Sumet Mettasart3 

 
บทคัดยอ 

ไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ A/field duck/Nakhon-Pathom/Thailand/SU04501-4 แยกจากเปดไลทุง พบ
รูปรางภายใตกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน แบบกลม เสนผาศูยนกลาง 80-130 นม. และแบบแทง ขนาด 30-40 x 200-
300 นม. ในสัดสวนใกลเคียงกัน และพบ spikes ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของไวรัสในตระกูล Orthomyxoviridae 
จํานวนมากปกคลุมบริเวณผิวซอง 
คําสําคัญ : ไวรัสไขหวัดนก Pleomorphism เปดไลทุง  
 
Abstract 

A strain of avian influenza A virus named “A/field duck/Nakhon-Pathom/Thailand/SU04501-4”, 
was isolated from a field duck. Under Transmission Electron Microscope, spherical (80-130 nm in 
diameter) and filamentous (30-40 x 200-300 nm) shapes were observed in nearly equal proportion. 
Numerous spikes are found dispersing on the entire surface of the envelope, a characteristic of the virus 
in the family Orthomyxoviridae. 
Keywords : Avian influenza virus, Pleomorphism, Field duck 
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คํานํา (Introduction) 

ไวรัสไขหวัดนกหรือ influenza A virus ในตระกูล Orthomyxoviridae (Büchen-Osmond, 2006) มีสาร
พันธุกรรมเปน RNA สายเดี่ยวชนิดลบรวมกับโปรตีนเปน nucleoproteins จํานวน 7 - 8 แทง อนุภาคไวรัสมีซอง
(envelope) และมีรูปรางไดหลายรูปแบบ (pleomorphism) อนุภาคสวนใหญมีรูปรางคอนขางกลม เสนผาศูนยกลาง 
50 – 120 นม. และมักพบรูปรางเปน filament ขนาดกวาง 20 นม. ยาว 200 – 300 นม. ไดบอย บริเวณผิวของซอง
ไขมันมี spikes ยาว 10–14 นม. ยื่นออกสูภายนอกปกคลุมทั่วอนุภาค มากกวา 500 แทง spikes บางชนิด เชน 
hemagglutininesterase (HEF) จํานวนมากกระจายอยูทั่วไปโดยรอบ และ hemagglutinin (HA) และ 
neuraminidase (NA) แทรกอยูบาง โดยมี HA ตอ NAในสัดสวนประมาณ 4-5 ตอ 1 (Shortridge, et al., 1998)  

ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A แบงยอยเปนสายพันธุโดยอาศัยแอนติบอดีตอไวรัส (serotypes) ในอดีตมีรายงาน
สายพันธุที่เปนสาเหตุของการระบาดรุนแรงที่แพรกระจายในวงกวาง ไดแก H2N2 (สาเหตุของ "Asian Flu" ในป พ.ศ. 
2432) H1N1 (สาเหตุของ "Spanish Flu"  ในป พ.ศ. 2461) H3N2 (สาเหตุของ "Hong Kong Flu" ในป พ.ศ. 2511) 
เปนตน  สําหรับสายพันธุ H5 และ H7 เดิมกอโรคไมรุนแรงในสัตวปก ตอมาทั้งสองสายพันธุเกิดการผาเหลาและมี
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมไดสายพันธุใหมที่มีความรุนแรงในการกอโรค (Beigel, et al., 2005) ไวรัสไขหวัดนก
ไมทนความรอนที่ 55-60 Oซ 2-3 นาที  ไมทนความแหงและตัวทําละลายไขมัน ไมทนกรด ถูกทําลายไดงายดวยน้ํายา
ฆาเชื้อโรค (disinfectants) ที่ใชกันทั่วไป  

ในระหวางป พ.ศ. 2537-2538 รายงานโดยองคกรอนามัยโลก (WHO) ถึงการระบาดรุนแรงของโรคในนก
โดยสายพันธุ H5N2 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนมีนกปวยตายถึง 90% และในระหวางป พ.ศ. 2542-2544 ไวรัสสาย
พันธุ H7N1 ซึ่งเปน zoonosis ติดตอจากสัตวสูคน กลายพันธุเปนสายพันธุใหมที่กอโรครุนแรงและทําใหนกใน
ประเทศอิตาลี ตายและถูกทําลายไปมากกวา 13 ลานตัว (Beigel, et al., 2005; WHO, 2007) 

คนไมไดเปนเจาบานโดยตรงของไวรัสไขหวัดนก อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2540 มีการระบาดของสายพันธุ 
H5N1 ในไกและติดตอถึงคน18 ราย (มีคนตาย 6 คน) เกิดขึ้นเปนครั้งแรกที่เกาะฮองกง ตอมาในป พ.ศ. 2542 และ 
2546 มีเด็กติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ H9N2 ที่เกาะฮองกงและประเทศจีนแตอาการไมรุนแรง (Kou, 2005) ในป 
พ.ศ. 2546 สายพันธุ H7N7 ติดตอถึงคนในประเทศเนเธอรแลนด (WHO, 2007) 

ในป พ.ศ. 2547 สายพันธุ H5N1 ระบาดรุนแรงในไกทําใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย และมี
รายงานไวรัสติดตอถึงคน จากขอมูลของกรมปศุสัตว (กรมปศุสัตว, 2550) รายงานวา ประเทศไทยยังคงพบสายพันธุ 
H5N1 ไดบางตลอดทั้งป อยางไรก็ตามกรมปศุสัตวสามารถควบคุมการระบาดได 

ในงานวิจัยนี้ ศึกษารูปรางไวรัสไขหวัดนก สายพันธุ A/field duck/Nakhon-Pathom/Thailand/ SU04501-4 
ที่แยกไดจากเปดไลทุง (วิโรจน และคณะ, 2550) ดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนชนิดสองผาน (TEM)  
 
อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) 

1. เชื้อไวรัสไขหวัดนก  

สายพันธุ A/field duck/Nakhon-Pathom/Thailand/SU04501-4  (SU04501-4) แยกไดจากเปดไลทุง อายุ 
19 วัน ในเขตอําเภอบางเลน เปนผลงานของงานวิจัยนี้ (วิโรจน และคณะ, 2550) 
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2. การเพาะเลี้ยง 

การเพาะเลี้ยงโดยฉีดตัวอยางที่ผานการกรองดวยแผนกรอง 0.45 µm (0.1 มล.) ในถุงน้ําคร่ํา (amniotic 
sac) ของไขไกฟกอายุ 9-11 วัน บมตัวอยางที่ 42 Oซ เปนเวลา 4-5 วัน เก็บรวบรวมน้ําหลอตัวออน (amniotic fluid) 
และน้ําหลอรก (allantoic fluid)  

3. การทดสอบ influenza A virus 

การทดสอบโดยใชชุดตรวจสอบ ESPLINE Influenza A&B-N (Fujirebio Corp., Japan) 

4. Transmission Electron Microscope (TEM) 

 เตรียมตัวอยางจากสายพันธุ SU04501-4 ที่มี HA titer 1:8 โดยทําใหไวรัสหมดความสามารถในการติดเชื้อ
โดยใช 0.05% formaldehyde 24 ชม. หยดตัวอยางเพื่อตรึงไวรัสบน grid ที่เคลือบดวย formvar และ carbon (3 
นาที) ลางดวยน้ํากลั่น (3 วินาที) แลวซับหยดน้ําออกดวยกระดาษกรอง กอนยอมดวย 1.5% Phosphotungstic acid 
(PTA) 1 หยด (30 วินาที) แลวซับ PTA ออกดวยกระดาษกรอง ตามลําดับ กอนนําไปศึกษาดวย Transmission 
Electron Microscope (JEOL2010LaB6 TEM, USA) 
 
ผลและวจิารณ (Result and Discussion) 

ไวรัสสายพันธุ SU04501-4 ในที่นี้ชื่อวา “A/field duck/SU/Thailand/ SU04501-4” ผลการศึกษาภายใต
กลองจุลทรรศนอิเลคตรอนชนิด TEM (รูปที่ 1ก -1ง) พบอนุภาคของ enveloped viruses ที่ปกคลุมดวย spikes 
จํานวนมาก อนุภาคไวรัสมีรูปรางไดหลายแบบ (pleomorphism) ตั้งแต คอนขางกลม เสนผาศูนยกลาง 80-130 นม. 
(ลูกศร 1 ในรูปที่ 1ก 1ค และ 1ง) จนถึงเปนแบบ filament ขนาด 30-40 x 200-300 นม. (ลูกศร 2 ในรูปที่ 1ข 1ค และ 
1ง) ไวรัสที่มีรูปรางแบบ filament อาจเปนเสนตรง (รูปที่ 1ข) หรือโคงงอ และพบ spikes ปกคลุมโดยรอบ ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของไวรัสในตระกูล Orthomyxoviridae ดังนั้นผลการศึกษา สอดคลองกับรูปราง pleomorphism ของ
ไวรัส influenza A สายพันธุอื่น ๆ (Büchen-Osmond, 2006; Shortridge, et al., 1998) 
           
สรุป (Conclusion) 

 สามารถตรวจพบอนุภาคของ SU04501-4 จาก ตัวอยางที่เจือจาง (HA titer 1:8) ไวรัส Influenza A สาย
พันธุ SU04501-4 มีรูปรางไดหลายแบบ (pleomorphism) ปกคลุมดวย spikes จํานวนมากและสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจนภายใตกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน  
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รูปที่ 1 อนุภาคไวรัสสายพันธุ SU04501-4 ก. แสดงอนุภาคไวรัสที่มีซอง ขนาด เสนผาศูนยกลาง 80-120 นม.ปก
คลุมดวย spikes สเกลใตรูปยาว 100 นม. ลูกศร 1 ชี้ อนุภาคไวรัสแบบกลม  ข. แสดง filamentous form ขนาด 20-
40x200-300 นม. สเกลใตรูปยาว 200 นม. ค. และ ง. แสดง pleomorphic forms รวมถึงแบบที่ไมมีรูปทรง 
(irregular shape) ปกคลุมดวย spikes ลูกศร 1 และ 2 ชี้อนุภาคไวรัสแบบกลม และแบบ curved filament 
ตามลําดับ 
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การเกิดยอดจากชิ้นสวนใบของสบูดํา (Jatropha curcas L.) โดยผานการชักนําใหเกิดแคลลัส 
Shoot regeneration from leaf segment of physic nut (Jatropha curcas L.) via callus induction 
 
โชคพิศิษฐ เทพสิทธา1 อารีย ทองภักด1ี และนันทนภัส เทพสําราญ1  
Chockpisit Thepsithar1, Aree Thonhpukdee1  and Nannapat Thepsamran1 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาการชักนําใหเกิดยอดในหลอดทดลองของสบูดําจากชิ้นสวนใบจากขอที่ 2 และ 3 ของสบูดํา โดย
นําชิ้นสวนใบ ขนาด 0.5 เซนติเมตร × 0.5 เซนติเมตร เล้ียงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่
ประกอบดวย N6-benzyladenine (BA) ที่ระดับความเขมขน 0–17.76 ไมโครโมลาร รวมกับ indole-3-butyric acid 
(IBA)ที่ระดับความเขมขน 0–9.80 ไมโครโมลาร โดยการชักนําใหเกิดแคลลัสในรอบการเพาะเลี้ยงที่ 1 และชักนําการ
เกิดยอดในรอบการเพาะเลี้ยงที่ 2 ซึ่งมีรอบการเพาะเลี้ยงรอบละ 30 วัน พบวาความเขมขนของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในอาหารสูตร MS ที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดแคลลัสและยอดจากชิ้นสวนใบคือ BA ระดับความ
เขมขน 8.88 ไมโครโมลาร รวมกับ IBA ระดับความเขมขน 4.90 ไมโครโมลาร โดยชิ้นสวนใบจากขอที่ 2 มีความ
เหมาะสมในการชักนําใหเกิดยอดทวีคูณมากที่สุด โดยมีเปอรเซ็นตการเกิดยอดจากชิ้นสวนใบเทากับ 83.3 เปอรเซ็นต 
ขณะที่เกิดจํานวนยอด 3.33 ยอด  
คําสําคัญ : สบูดาํ การชักนําใหเกิดแคลลัส การชักนําใหเกิดยอด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง 
 
Abstract 

In vitro shoot induction from leaf segments at the second and third node of branches of Physic 
nut (Jatropha curcas L.) was studied. Leaf segments, about 0.5 cm × 0.5 cm were cultured on 
Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with different concentration of 0–17.76 µM N6-
benzyladenine (BA) in combination with 0–9.80 µM indole-3-butyric acid (IBA). Explants were cultured 
for callus induction on the first cultured cycle and shoot regeneration on the second cultured cycle with 
30 days of each cycle. It was found that the most effective growth regulators in MS medium for callus 
induction and shoot regeneration from leaf segments were 8.88 µM BA with 4.90 µM IBA. Callus from 
leaf segments at the 2nd node resulted in the greatest number of regenerated shoots. The percentage of 
leaf segments induced shoots w ere 83.3%, while the number of obtained shoots were 3.3 shoots.  
Keywords : Jatropha curcas, Callus induction, Shoot regeneration, In vitro culture, Leaf explant 
 
 
1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 631

บทนํา 

 สบูดํา (Jatropha curcas L.) เปนพืชน้ํามันชนิดหนึ่ง จัดอยูในวงศ Euphorbiaceae มีถิ่นกําเนิดแถบ
อเมริกากลาง (Latin America) และมีการแพรกระจายทั่วไปในแอฟริกาและเอเชีย เนื่องจากสบูดําเปนพืชที่สามารถ
เจริญไดในสภาวะที่แหงแลงและทนทานตอโรคพืช จึงสามารถกระจายพันธุไดดี ปจจุบันสบูดําเปนพืชที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ โดยเปนเปาหมายสําคัญสําหรับการผลิตพลังงานทดแทนในหลายประเทศทั่วโลกเชน ประเทศอินเดีย 
มาลี บราซิล และออสเตรีย เปนตน ซึ่งในเมล็ดสบูดํามีน้ํามัน 33–60 เปอรเซ็นต (ระพีพันธุ และสุขสันต, 2525; Heller 
1996; Trabi และคณะ 1997; Winkler และคณะ 1997) ในประเทศไทยไดมีการรวบรวมสบูดําจากทั่วทุกภาคไวได
จํานวน 83 แหลง เพื่อการจัดจําแนกสายพันธุรวมทั้งการประเมินผลผลิต และใชเปนแหลงพันธุกรรมตอไป (แอนนา 
และคณะ 2546) สําหรับการนําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อผลิตตนสบูดํา ไดมีการวิจัยและพัฒนาจาก
หองปฏิบัติการในหลายประเทศ เชน อินเดีย บราซิล และออสเตรีย เปนตน (Rajore และคณะ 2002; Pletsch และ 
Charlwood 1997; da Câmara Machado และคณะ 1997) เพื่อใหเกิดศักยภาพในการผลิตตนสบูดําในปริมาณมาก
ตามตองการ วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและยอดจาก
ชิ้นสวนใบ รวมทั้งหาตําแหนงที่เหมาะสมของใบในการนําไปใชเปนชิ้นสวนเริ่มตนสําหรับการชักนําใหเกิดแคลลัสและ
ยอดทวีคูณ 
 
อุปกรณและวิธีการ 

นําใบจากขอที่ 2 และ 3 ของตนสบูดําที่มีอายุ 2 ป มาทําการฟอกฆาเชื้อที่ผิวโดยลางใบดวยน้ํายาลางจาน 
และลางน้ําไหลเปนเวลา 30 นาที ฟอกฆาเชื้อดวยน้ํายาคลอรอกซ  ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต (v/v) และ ความเขมขน 
1.5 เปอรเซ็นต (v/v) ที่มี Tween 20 ความเขมขน 0.02 เปอรเซ็นต (v/v) เปนเวลา 15  และ10 นาที ตามลําดับ ลาง
ดวยน้ํากลั่น 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที  แลวนําใบที่ผานการฟอกฆาเชื้อมาตัดใหมีขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร x 0.5 
เซนติเมตร เล้ียงบนอาหารแข็งสูตร Murashige and Skoog, 1962 (MS) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด 
คือ N6-benzyladenine (BA) ที่ระดับความเขมขน 0–17.76 µM รวมกับ indole-3-butyric acid (IBA)ที่ระดับความ
เขมขน 0–9.80 µM น้ําตาลซูโครส 30 กรัมตอลิตร และวุน 6.2 กรัมตอลิตร ปรับคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 5.7  
นึ่งฆาเชื้อที่ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ภายใตแสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนตความเขมแสงประมาณ 30–35 µmol m-2 s-1 เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน โดยแบงการ
เพาะเลี้ยงออกเปน 2 รอบการเพาะเลี้ยงคือ  รอบการเพาะเลี้ยงที่ 1 การชักนําใหเกิดแคลลัสจากชิ้นสวนใบ และรอบ
การเพาะเลี้ยงที่ 2 การชักนําใหเกิดยอดจากแคลลัส โดยมีรอบการเพาะเลี้ยงละ 30 วัน บันทึกเปอรเซ็นตของชิ้น
เนื้อเยื่อที่เกิดแคลลัส และเปอรเซ็นตการเกิดแคลลัสตอชิ้นเนื้อเยื่อ ในรอบการเพาะเลี้ยงที่ 1 และเปอรเซ็นตของชิ้น
เนื้อเยื่อที่เกิดยอด รวมทั้งจํานวนยอดที่เกิดขึ้นตอชิ้นเนื้อเยื่อ ในรอบการเพาะเลี้ยงที่ 2 วิเคราะหผลการทดลองทาง
สถิติโดย Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (P = 0.05) โดยทําการทดลอง 
18 ซ้ํา ๆ ละ 1 ชิ้นจากชิ้นสวนใบที่ 2 และทําการทดลอง 20 ซ้ํา ๆ ละ 1 ชิ้นจากชิ้นสวนใบที่ 3  
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ผลและวจิารณ 

 ในรอบการเพาะเลี้ยงที่ 1 ของการชักนําชิ้นสวนใบใหเกิดแคลลัสพบวา ชิ้นสวนใบจากขอที่ 2 และ 3 เกิด
แคลลัสได 90–100 เปอรเซ็นต เมื่อเล้ียงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA รวมกับ IBA ทุกสูตร (ตารางที่ 1) ในรอบ
การเพาะเลี้ยงที่ 2 ของการชักนําแคลลัสจากชิ้นสวนใบใหเกิดยอดทวีคูณ พบวาสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดคืออาหาร
แข็งสูตร MS ที่เติม BA ระดับความเขมขน 8.88 ไมโครโมลาร รวมกับ IBA ระดับความเขมขน 4.90 ไมโครโมลาร  
โดยแคลลัสจากชิ้นสวนใบจากขอที่ 2 และ 3 มีเปอรเซ็นตการพัฒนาไปเปนยอดเทากับ 83.3 และ 60.0 เปอรเซ็นต 
และเกิดยอดทวีคูณเทากับ 3.3 และ 3.7 ยอด ตามลําดับ (ตารางที่ 1, รูปที่ 1A และ 1B) สวน BA และ IBA ที่ระดับ
ความเขมขนสูง 17.76 ไมโครโมลาร และ 9.80 ไมโครโมลาร ตามลําดับ ชักนําใหแคลลัสจากชิ้นสวนใบ เกิดยอด 0.5–
1.0 ยอด โดยยอดที่ไดมีขนาดเล็กมาก (ตารางที่ 1, รูปที่ 1C)  

 การเจริญเติบโตในรอบการเพาะเลี้ยงที่ 1 พบวาเมื่อเล้ียงชิ้นสวนใบจากขอที่ 2  และ 3 บนอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จะทําใหใบบวมและขยายขนาดใหญขึ้น 2-3 เทา เนื่องจากการดูดซึมน้ําของเซลลพืช และการสงเสริมของ 
BA ทําใหเกิดการแบงเซลลและการขยายตัวของเซลล หลังจากนั้นจึงเกิดแคลลัสบริเวณรอยตัด โดยแคลลัสที่เกิดขึ้นมี
ลักษณะเปนกลุมเซลลที่เกาะกันแนน แคลลัสมีสีเขียวปนขาว (Sujatha และ Dhingra 1993; Sujatha และ Mukta 
1996) เมื่อยายแคลลัสเล้ียงบนอาหารสูตรเดิมในรอบการเพาะเลี้ยงที่ 2 แคลลัสจึงมีการพัฒนาไปเปนยอด การที่
ชิ้นสวนใบที่ 2 เมื่อนํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพบวามีเปอรเซ็นตการเกิดยอดไดดีที่สุด เนื่องจากเปนใบที่มีความออนที่สุด 
จึงมีเนื้อเยื่อเจริญที่สามารถเปลี่ยนแปลงเปนแคลลัสและพัฒนาเปนยอดไดดีกวาใบที่ 3  คลายกับการทดลองของ 
Sujatha และ Mukta (1996) ที่เติม BA ระดับความเขมขน 2.22 ไมโครโมลาร รวมกับ IBA ระดับความเขมขน 2.46 
ไมโครโมลาร สามารถชักนําใหมีเปอรเซ็นตการเกิดยอดของใบที่ 3 ดีกวาใบที่ 4 เทากับ 67 และ 50 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ 

 ในการทดลองของ Sujatha และ Dhingra (1993) ใชความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่ํากวา
คือ BA ระดับความเขมขน 2.22 ไมโครโมลาร รวมกับ IBA ระดับความเขมขน 4.90 ไมโครโมลาร สามารถชักนําให
เกิดยอดจากแคลลัสของชิ้นสวนใบของ J. integerrima ไดดีที่สุด สวนการทดลองของ Sujatha และ Mukta (1996) 
พบวา BA ระดับความเขมขน 2.22 ไมโครโมลาร รวมกับ IBA ระดับความเขมขน 2.46 ไมโครโมลาร สามารถชักนําให
เกิดยอดจากแคลลัสของชิ้นสวนใบของสบูดําไดถึง 10.7 เทา ภายในเวลา 2 สัปดาห  
 
สรุป 

 สูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดในการชักนําใหเกิดแคลลัส และยอดทวีคูณจากแคลลัสของชิ้นสวนใบคือ อาหาร
แข็งสูตร MS ที่เติม BA ที่ระดับความเขมขน 8.88 ไมโครโมลาร รวมกับ IBA ที่ระดับความเขมขน 4.90 ไมโครโมลาร 
และใบที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือ ใบจากขอที่ 2 โดยใหเปอรเซ็นตของชิ้นเนื้อเยื่อที่เกิดยอด
ทวีคูณเทากับ 83.3 เปอรเซ็นต และเกิดจํานวนยอดเทากับ 3.3 ยอด หลังรอบการเพาะเลี้ยงที่ 2 เปนเวลา 30 วัน 
 
คําขอบคุณ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย สําหรับเงินทุนชวยเหลือทางดานการ
วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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ตารางที่ 1 ผลของ BA รวมกับ IBA ในอาหารสูตร MS ตอการชักนําใหเกิดแคลลัส และยอดจากชิ้นสวนของใบ 
การเจริญและพัฒนาของชิ้นสวนใบ 1/

                     ใบจากขอที่ 2                      ใบจากขอที่ 3 
 การเกิดแคลลัส การเกิดยอด การเกิดแคลลัส  การเกิดยอด

 
BA 
(µM) 
 

 
IBA 
(µM) 
 % ชิ้นเนือ้เยือ่2/ %/ชิ้นเนือ้เยือ่3/ % ชิ้นเนือ้เยือ่2/ จํานวนยอด4/ % ชิ้นเนือ้เยือ่2/ %/ชิ้นเนือ้เยือ่3/ % ชิ้นเนือ้เยือ่2/ จํานวนยอด4/ 

0.00 0.00     0 ± 0.0 a    0.0 ± 0.0 a    0.0 ± 0.0 a   0.0 ± 0.0 a   0 ± 0.0 a   0.0 ± 0.0 a   0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 
0.44 0.49 100 ± 0.0 b    5.7 ± 0.5 b    0.0 ± 0.0 a   0.0 ± 0.0 a    45 ± 11.4 b   1.3 ± 0.4 a   0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 
0.44 2.46 100 ± 0.0 b    7.4 ± 0.8 b    0.0 ± 0.0 a   0.0 ± 0.0 a 100 ± 0.0 c   6.3 ± 0.8 b   0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 
2.22 0.49 100 ± 0.0 b    9.9 ± 1.1 bc    0.0 ± 0.0 a   0.0 ± 0.0 a   90 ± 6.8 c   5.6 ± 1.1 b   5 ± 5.0 a 0.1 ± 0.1 a 
2.22 2.46 100 ± 0.0 b  16.7 ± 1.6 de    5.5 ± 5.5 a   0.2 ± 0.1 a 100 ± 0.0 c 17.1 ± 1.7 de 20 ± 9.1 ab 0.7 ± 0.5 ab
2.22 4.90 100 ± 0.0 b  18.9 ± 2.0 e    0.0 ± 0.0 a   0.0 ± 0.0 a   95 ± 5.0 c 17.4 ± 3.1 de 10 ± 6.8 ab 0.1 ± 0.1 a 
4.44 2.46 100 ± 0.0 b  18.3 ± 1.8 e  33.3 ± 11.4 b   0.9 ± 0.3 b   95 ± 5.0 c 15.1 ± 1.5 cd 55 ± 11.4 cd 1.4 ± 0.4 bc
4.44 4.90 100 ± 0.0 b  20.3 ± 2.8 e  33.3 ± 11.4 b   0.4 ± 0.1 ab 100 ± 0.0 c 20.4 ± 1.7 ef 35 ± 10.9 bc 0.9 ± 0.4 ab
4.44 9.80 100 ± 0.0 b  19.7 ± 1.8 e    0.0 ± 0.0 a   0.0 ± 0.0 a 100 ± 0.0 c 19.9 ± 1.0 ef 15 ±  8.1 ab 0.2 ± 0.1 a 
8.88 4.90 100 ± 0.0 b  18.1 ± 1.3 e  83.3 ± 9.0 d   3.3 ± 0.5 d 100 ± 0.0 c 21.0 ± 1.7 ef 60 ± 11.2 d 3.7 ± 0.9 d 
8.88 9.80 100 ± 0.0 b  18.6 ± 1.4 e  38.9 ± 11.8 bc   1.0 ± 0.4 bc 100 ± 0.0 c 23.2 ± 1.6 f 30 ± 10.5 b 0.6 ± 0.2 ab
17.76 9.80 100 ± 0.0 b  13.1 ± 1.0 cd  27.8 ± 10.8 b   0.6 ± 0.2 ab 100 ± 0.0 c 12.3 ± 1.0 c 30 ± 10.5 b 1.1 ± 0.4 ab

1/ตัวเลข (คาเฉลี่ย ± SE) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95   
  เปอรเซ็นต (P = 0.05) วิเคราะหโดย Duncan’s New multiple Range Test, (n = 18 สําหรับช้ินสวนใบจากขอที่ 2 และ n = 20 สําหรับ 
  ช้ินสวนใบจากขอที่ 3) ทําการชักนําใหเกิดแคลลัสจากช้ินสวนใบในรอบการเพาะเลี้ยงที่ 1 และ ชักนําใหเกิดยอดจากแคลลัสในรอบการ 
  เพาะเลี้ยงที่ 2 โดยมีรอบการเพาะเลี้ยงละ 30 วัน.  
2/เปอรเซ็นตเฉลี่ยของจํานวนชิ้นเนื้อเยื่อที่เกิดแคลลัส หรือยอด. 3/เปอรเซ็นตเฉลี่ยของการเกิดแคลลัสตอช้ินเนื้อเยื่อ. 
4/จํานวนยอดเฉลี่ยที่เกิดตอช้ินเนื้อเยื่อ.       
 
 

 
 
รูปที่ 1 ผลของ BA รวมกับ IBA ในอาหารสูตร MS ตอการชักนําใหเกิดแคลลัส และยอดจากชิ้นสวนของใบ 
          ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ IBA ความเขมขนระดับตาง ๆ ตอการชักนําใหเกิดยอดทวีคูณจาก

แคลลัสของชิ้นสวนใบจากขอที่ 2 และ 3 ของสบูดํา ที่เล้ียงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA และ IBA หลังรอบ
การเพาะเลี้ยงที่ 2 เปนเวลา 30 วนั (สเกล = 1 เซนติเมตร) 
A = ชิ้นสวนใบจากขอที ่2 เลีย้งบน MS + 8.88 µM BA + 4.90 µM IBA  
B = ชิ้นสวนใบจากขอที ่3 เลีย้งบน MS + 8.88 µM BA + 4.90 µM IBA 
C = ชิ้นสวนใบจากขอที ่2 เลีย้งบน MS + 17.76 µM BA + 9.80 µM IBA  
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P2-02 
 
การเจริญของผลมะกอกน้ําพันธุแกมแหมม 
Fruit development of makoknam (Elaeocarpus hygrophilus Kurz) cv. Kam Mam 
 
กวิศร วานิชกุล1  และกานดา ใหมคามิ 1 
Kawit Wanichkul1 and Kanda Maikami1 

บทคัดยอ 

การศึกษาการเจริญของผลมะกอกน้ําพันธุแกมแหมม  ณ แปลงทดลอง ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร จ.นครปฐม พบวา ผลมะกอกน้ําใชเวลาในการเจริญตั้งแตติดผลจนถึงผลแกเปนเวลา 19 สัปดาห มี
รูปแบบการเจริญของความกวาง ความยาว น้ําหนักผลเปนแบบ single sigmoidal curve โดยคาความกวางและ
ความยาวผลมีคาเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ ในระยะแรก และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในสัปดาหที่ 8 ถึง 16 หลังติดผล แตเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอยเทานั้นในระยะผลแก ในขณะที่คาน้ําหนักและปริมาตรผลมีคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตสัปดาหที่ 8 ถึง 
19 หลังติดผล ความหนาเนื้อมีคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตสัปดาห 15 ถึง 19 หลังติดผล คาความกวางและน้ําหนัก
เมล็ดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตสัปดาหที่ 8 และ 10 หลังติดผลตามลําดับและชาลงอีกครั้งตั้งแตสัปดาหที่ 13 หลังติด
ผลจนถึงผลแก  
คําสําคัญ : มะกอกน้ํา การเจริญ ผล พันธุแกมแหมม 
 
Abstract 

 A study on fruit development of makoknam (Elaeocarpus hygrophilus Kurz) cv. Kam Mam was 
carried out at the experimental field of the Department of Horticulture, Kasetsart University, Nakhon 
Pathom province. The fruit development of makoknam was measured from parameters such as fruit 
width, fruit length, fresh weight, fruit volume, pulp thickness, seed width and seed weight. It was found 
that the growth period of makoknam from fruit set to maturity stage was 19 weeks and the growth pattern 
from fruit width and fruit length was single sigmoidal curve. Fruit weight and fruit volume increased slowly 
in early stage and rapidly from the eighth week to the nineteenth week after fruit set but increased slowly 
again before mature. Pulp thickness increased distinctly from the fifteenth week  to the nineteenth week 
after fruit set. Seed weight increased distinctly from the tenth week whereas seed width increased 
distinctly from the eighth week, after the thirteenth week from fruit set both seed weight and width 
increased slowly and nearly constant at mature stage. 
Keywords : makoknam, Elaeocarpus hygrophilus, fruit, development, cv. Kam Mam 
                                                 
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม 73140 ประเทศไทย 
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart  University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand 
 



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 636 

คํานํา 

 มะกอกน้ํา (Elaeocarpus hygrophilus Kurz  Synonym  Elaeocarpus madopetalus Pierre) เปนไมผล
เขตรอนที่จัดอยูในวงศ Elaeocarpaceae (Verheij and Coronel, 1992) เปนไมผลที่ปลูกงาย มีขึ้นทั่วไปตามฝง
แมน้ําลําคลองทางภาคกลางที่มีน้ําขึ้นลงในประเทศไทย ผลนอกจากจะใชบริโภคแลว ยังมีประโยชนเปนสมุนไพรอีก
ดวย  มะกอกน้ําที่ปลูกกันอยูในประเทศไทยมีหลายพันธุ พันธุที่มีผลใหญและคุณภาพดีพันธุหนึ่งคือพันธุแกมแหมม 
(นิวัตร, 2539)  การเจริญของผลไมโดยทั่วไปแบงเปน 2 แบบ คือ แบบ single sigmoidal curve  ซึ่งแบงการเจริญได
เปน 3 ระยะ  ระยะที่ 1 เริ่มจากเมื่อติดผลจะมีการเพิ่มขนาดนอยมาก ระยะที่ 2 มีการเพิ่มขนาดและน้ําหนักอยาง
รวดเร็ว ในระยะที่ 3 ผลจะเขาสูระยะผลแก การขยายเพิ่มขนาดในอัตราที่ลดลงและผลจะแกสุกเมื่อส้ินสุดระยะนี้ การ
เจริญแบบนี้พบไดในผลไมหลายชนิด เชน มังคุด (กวิศร และสุรพงษ, 2522) สม (Bain, 1958) อินทผลัม แอปเปล 
สาล่ี (อมรธัช, 2512)  เปนตน อีกแบบหนึ่งคือ การเจริญแบบ double sigmoidal curve ประกอบดวยชวงการเติบโต 
2 ระยะ โดยมีระยะที่มีการเติบโตนอยมากมาคั่นกลาง ทําใหรูปแบบการเติบโตคลายรูปซิกมอยด 2 รูป พบมากใน
ผลไมประเภท drupe เชน ทอ พลัม เนคทารีน (สุรนันต, 2526) เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับการเจริญของผลมีความสําคัญ
ในการผลิตผลไมเพื่อใหมีคุณภาพดี และทราบระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม แตในปจจุบันยังไมมีรายงานเกี่ยวกับการ
เจริญของผลมะกอกน้ํา จึงไดศึกษาโดยเลือกใชพันธุแกมแหมมที่เปนพันธุที่ไดรับความนิยมปลูกเปนการคา 
 
อุปกรณและวิธีการ 

 ใชตนมะกอกน้ําพันธุแกมแหมมที่ใหผลผลิตในปที่ 2 ซึ่งปลูก ณ แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม จํานวน 8 ตน การศึกษาในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวนยอยคือ สวนแรก
ศึกษากับผลที่อยูบนตน ใชผลมะกอกน้ําตนละ 10 ผล วัดความกวางและความยาวผลตั้งแตติดผลจนกระทั่งผลแก
สัปดาหละ 1 ครั้ง นําขอมูลที่ไดมาสรางกราฟแสดงรูปแบบการเจริญของผล  สวนที่สองเลือกเก็บผลมะกอกน้ําที่ติด
ผลในรุนเดียวกับชุดแรก สัปดาหละ 10 ผล นํามาวัดคา น้ําหนักผล ปริมาตรผล ความหนาเนื้อ ความกวางเมล็ดและ
น้ําหนักเมล็ด และน้ําขอมูลที่ไดมาสรางกราฟเชนเดียวกับชุดแรก 
 
ผลและวจิารณ 

 พบวามะกอกน้ําติดผลใน 3 วันหลังดอกบาน สังเกตไดจากการหลุดรวงของกลีบเล้ียงและกลีบดอกในขนะที่
รังไขยัง คงติดอยูและเริ่มขยายตัวโดยผลมะกอกน้ําใชระยะเวลาในการเจริญตั้งแตติดผลจนกระทั่งผลแก 19  สัปดาห 
พบวาการเปลี่ยนแปลงความกวางและความยาวผลของมะกอกน้ํามีรูปแบบ single sigmoidal curve (ภาพที่ 1)  โดย
ในสัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 8 หลังติดผล มีการเจริญอยางชา ๆ และในสัปดาหที่ 9 ถึงสัปดาหที่ 15 หลังติดผลมีการ
เจริญอยางรวดเร็ว หลังจากนั้นการเจริญชาลงอีกครั้งจนกระทั่งผลแก ในสัปดาหที่ 18 หลังติดผล เริ่มมีการเปลี่ยนสี
ผิวผลโดยสีผิวเริ่มมีสีแดงมาปะปนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลแก  สวนคาน้ําหนักสดและปริมาตรของผลจากผล
การวัดพบวา ในสัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 8 หลังติดผลมีคาเพิ่มขึ้นอยางชาๆและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตสัปดาหที่ 9 
จนถึงสัปดาหที่ 19 หลังติดผล (ภาพที่ 2) สวนการเปลี่ยนแปลงความหนาเนื้อของมะกอกน้ําพบวา มีคาเพิ่มขึ้นอยาง
ชา ๆ ในสัปดาหที่ 1-15 หลังติดผล หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนกระทั่งผลแก (ภาพที่ 3) คาความกวางและ
น้ําหนักเมล็ดมีการเปล่ียนแปลงคลายคลึงกัน คือ มีคานอยมากและเกือบจะไมเปล่ียนแปลงเลยในชวงสัปดาหที่ 1-8 
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หลังติดผล หลังจากนั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงสัปดาหที่ 13 หลังติดผลจึงชาลงอีกครั้งจนกระทั่งผลแก พบวาคา
น้ําหนักเมล็ดจะเพิ่มขึ้นจนวัดคาไดอยางชัดเจนในชวงสัปดาหที่ 10 หลังติดผลเปนตนไป (ภาพที่ 4 ) พบวาระยะที่
เหมาะสมกับการเก็บเก่ียวคือเมื่อผลมีอายุ 15 -18 สัปดาหหลังติดผล โดยสังเกตไดจากการเปลี่ยนสีผิวผล เมื่อเขาสู
สัปดาหที่ 19 หลังติดผลเนื้อผลจะนุมและผลเริ่มหลนจากตน  การศึกษาครั้งนี้ใชวัดการเจริญของผลดวย parameter 
เดียวกับที่มีผูศึกษาไวแลวในผลไมชนิดอื่น ๆ (Coombe, 1976) แตพบวาผลที่ไดแตกตางกันไป เนื่องจากผลไม
ประเภท drupe สวนมากจะมีลักษณะการเจริญของผลเปนแบบ double sigmoidal curve (สุรนันต, 2526 ; 
Coombe, 1976)  แตในการศึกษาครั้งนี้พบวามะกอกน้ําซึ่งเปนผลไมที่มีลักษณะเปนผลประเภท drupe คือมีสวน
ของ endocarp แข็งในขณะที่ exocarp และ  mesocarp ออนนุม กลับมีรูปแบบการเจริญของผลเปนแบบ single 
sigmoidal curve  
 
สรุป 

 การเจริญของผลมะกอกน้ําตั้งแตหลังติดผลจนกระทั่งผลแกใชเวลา 19 สัปดาห โดยมีรูปแบบการเจริญจาก
การวัดความกวางและความยาวผลเปนแบบ single sigmoidal curve คาน้ําหนักและปริมาตรผลมีคาเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วตั้งแตสัปดาหที่ 8 ถึง 19 หลังติดผล ความหนาเนื้อมีคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตสัปดาห 15 ถึง 19 หลังติดผล 
คาความกวางและน้ําหนักเมล็ดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตสัปดาหที่ 8 และ 10 หลังติดผล ตามลําดับและชาลงอีกครั้ง
ตั้งแตสัปดาหที่ 13 หลังติดผลจนถึงผลแก  
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                                  สัปดาหหลังตดิผล     สัปดาหหลังติดผล 
               ความยาวผล             ความกวางผล                                                     นํ้าหนักผล             ปริมาตรผล 
 
ภาพที่ 1  ความกวางและความยาวของผลมะกอกน้ํา            ภาพที่ 2  น้ําหนักผลและปริมาตรผลของมะกอกน้ํา 
  ตั้งแตสัปดาหที่ 1-19 หลังติดผล                                            ตั้งแตสัปดาหที่ 1-19 หลังติดผล            
 
    

                      สัปดาหหลังติดผล 
                                                                                       นํ้าหนักเมล็ด      ความกวางเมล็ด 
 
ภาพที่ 3  ความหนาเนื้อของผลมะกอกน้ําตั้งแต   ภาพที่ 4  น้ําหนักเมล็ดและความกวางเมล็ด     
                   สัปดาหที่ 1-19 หลังติดผล                                                           ของผลมะกอกน้ําตั้งแตสัปดาห 
                                                                                                   ที่ 1-19 หลังติดผล 
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P2-03 
 
การใชกรดอินทรียทดแทนโซเดียมเมตาไบซัลไฟตในการฟอกขาวเสนกวยเต๋ียวที่ทําจากขาว
Bleaching of Rice Noodle by Some Organic Acids as a Substitute of Sodium Metabisulfite 

ภัทรา ปกรณสมบูรณ 1  เอกพันธ  แกวมณีชัย1  และอรุณศรี ลีจีรจําเนียร1 
Patthra Pakornsomboon1 , Ekaphun Keowmaneechai1  and Arunsri Leejeerajumnean1  

บทคัดยอ 

  การฟอกสีขาวเจาในปจจุบันเพื่อผลิตเปนเสนกวยเตี๋ยวนั้น โดยทั่วไปจะใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟต ไอระเหย
ที่เปนสารพิษเกิดจากกระบวนการฟอกสีในการใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟต ซึ่งเปนอันตรายอยางมากตอระบบทางเดิน
หายใจและเปนสาเหตุทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุตาอักเสบ จุดมุงหมายของการศึกษาวิจัยนี้คือ การ
นํากรดอะซิติก และกรดซิตริก ที่ระดับความเขมขน 0.005, 0.05, 0.1, 0.25 และ 0.5 โมลาร  ฟอกสีขาวเจากอนนํา
แปงขาวเจามาผลิตเสนกวยเตี๋ยว ผลการทดลองที่ไดคือ แปงขาวเจาที่ทํามาจากขาวเจาที่ผานการฟอกสีดวยกรดอะซิ
ติก และกรดซิตริกมีความสวางเพิ่มขึ้น โดยความสวางของแปงขาวเจาจะเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของกรดที่ใชในการ
ฟอกสี เมื่อนําเสนกวยเตี๋ยวที่ผลิตจากขาวเจาที่ผานการฟอกสีมาเปรียบเทียบกับเสนกวยเตี๋ยวที่ผลิตจากขาวเจาที่
ผานการฟอกสีดวยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต ผลที่ไดคือเสนกวยเตี๋ยวที่ผลิตจากขาวเจาที่ผานการฟอกสีดวยกรดซิตริก 
0.25 โมลาร และกรดอะซิติก 0.1 โมลารสามารถฟอกสีเสนกวยเตี๋ยวใหขาวได ความแตกตางของสีรวมและลักษณะ
เนื้อสัมผัสไมแตกตางจากเสนกวยเตี๋ยวที่ผลิตจากขาวเจาที่ผานการฟอกสีดวยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 
คําสําคัญ  : การฟอกสี / กรดซิตริก / กรดอะซิติก / โซเดียมเมตาไบซัลไฟต / แปงขาวเจา / เสนกวยเตี๋ยว  

Abstract 

Bleaching rice for noodle production is normally done by using sodium metabisulfite. The 
bleaching process involves toxic volatile substances generated from sodium metabisulfite, which are very 
harmful to the respiratory system and can cause irritation to the skin and conjunctivitis. The aim of this 
research was to substitute sodium metabisulfite  with acetic acid or citric acid in the bleaching process. 
Citric acid or acetic acid at the concentrations of 0.005, 0.05, 0.1, 0.25 and 0.5 M were applied to bleach 
rice before noodle production.  The result showed that bleaching rice with acetic acid or citric acid could 
increase lightness of rice flour. Lightness of rice flour and noodle increased by the increasing of acid 
concentration.  So, the chemicals were comparable to sodium metabisulfite in increasing the lightness of 
noodle. The lightness and total colour difference of noodle bleached with citric acid 0.25 M  were not 
different from those of noodle bleached with sodium metabisulfite. 
Keywords : bleaching, citric acid, acetic acid, sodium metabisulfite, rice starch, noodle 
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คํานํา 

 ปจจุบันไดมีการนําแปงขาวมาใชประโยชนดานอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยสวนใหญเปนการนําแปงขาวเจามา
ทําเปนกวยเตี๋ยวเชน เสนหมี่ เสนเล็กและเสนใหญ  ซึ่งนิยมใชเปนอาหารหลักของคนไทย เสนกวยเตี๋ยวที่ผลิตสวน
ใหญจะทําในสองลักษณะ คือ เสนสด และเสนแหง แตส่ิงที่เปนปญหาคือการผลิตเสนกวยเตี๋ยวของเกือบทุกโรงงาน
อุตสาหกรรมยังคงอาศัยกระบวนการฟอกแปง  หรือฟอกเสนใหขาวดวยการใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟต นอกจากชวย
ใหแปงขาวขึ้นแลวยังชวยในการทําลายเชื้อจุลินทรีย แตการควบคุมปริมาณการใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟตในการผลิต
ระดับอุตสาหกรรมทําไดยาก และจะมีผลตอคุณภาพแปง  โดยถาใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟตที่มีความเขมขนต่ําจะทํา
ใหการทําลายเชื้อจุลินทรียไมสมบูรณ หรือฟอกสีแปงไดไมขาวตามตองการ อยางไรก็ตามถาใชปริมาณโซเดียมเม
ตาไบซัลไฟตในปริมาณที่สูงเกินไปจะทําใหมีปริมาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางในแปงมากเกินคาที่ยอมรับใหมี
ได  ซึ่งจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหใชตามประกาศฯ ฉบับที่ 84 (พ.ศ. 2527) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
โดยปริมาณสูงสุดที่ใหใชได 500 มิลลิกรัม/1 กิโลกรัม   นอกจากนี้โซเดียมเมตาไบซัลไฟตอาจจะทําลายโครงสรางของ
เม็ดแปงได (กลาณรงค และเกื้อกูล, 2543) แตปญหาที่สําคัญยิ่งนอกจากเรื่องสารตกคางแลว ยังมีปญหาเกี่ยวกับไอ
ระเหยหรือการสัมผัสโซเดียมเมตาไบซัลไฟตที่เขมขนเกินไปของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้เปน
เวลานาน ซึ่งจะมีอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เยื่อบุตา และผิวหนังได  

Benjapeasertsri และคณะ (2004) ไดนํากรดซิตริก กรดอะซิติก หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซดมาทดแทน
ซัลเฟอรไดออกไซดในกระบวนการฟอกสีแปงถั่วเขียวกอนนําแปงถั่วเขียวมาผลิตวุนเสน โดยใชกรดซิตริก กรดอะซิติก 
หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ระดับความเขมขน 0.005, 0.05 และ 0.1 โมลาร   ผลการทดลองพบวาแปงถั่วเขียวที่
ผานการฟอกสีดวยกรดซิตริก กรดอะซิติก หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซดมีความขาวเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามแปงถั่วเขียวที่
ผานการฟอกสีดวยกรดซิตริก กรดอะซิติก หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด เมื่อนํามาผลิตเปนวุนเสนพบวาวุนเสนมีขนาด
ไมสมํ่าเสมอ เพราะฉะนั้น Benjapeasertsri และคณะ (2004) ไดเปล่ียนวิธีการฟอกสีแปงถั่วเขียว เปนการฟอกสีวุน
เสนที่ผลิตจากแปงถั่วเขียวที่ไมผานการฟอกสีแลวนํามาเปรียบเทียบกับวุนเสนที่ผานการฟอกสีดวยซัลเฟอรได
ออกไซด ผลที่ไดคือวุนเสนที่ฟอกสีดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.05 โมลาร สามารถฟอกสีวุนเสนใหขาวได ความ
เหนียวและความยืดหยุนไมแตกตางจากวุนเสนที่ฟอกสีดวยซัลเฟอรไดออกไซดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สําหรับแปงขาวที่ใชในการทําเสนกวยเตี๋ยว  ก็คือแปงจากปลายขาวนั่นเอง  ปลายขาวคือผลที่ไดจากการสี
ขาว ปลายขาวมีราคาถูกกวาขาวประเภทอื่นๆ จึงเหมาะที่จะทําเสนกวยเตี๋ยว และจากการวิเคราะหองคประกอบโดย 
Juliano (1972) พบวาปลายขาวประกอบดวย สตารช 79.2 โปรตีน 7.0 ไขมัน 0.4 และเถา 0.5 ส่ิงที่เปนปญหาในการ
ใชปลายขาวคือส่ิงเจือปน ในทีนี้คือโปรตีน (รุงทิวา, 2543) เพราะโปรตีนเปนตัวการที่ทําใหเสนกวยเตี๋ยวที่ทําจาก
ปลายขาวมีสีคลํ้ากวากวยเตี๋ยวที่ทําจากขาวขัดขาว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความคิดที่จะฟอกสีเสนกวยเตี๋ยวที่ทําจาก
ปลายขาวโดยใชกรดอินทรียแทนการใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 

 การสกัดโปรตีนออกจากปลายขาวทําไดหลายวิธีเชน การใชดาง การใชดีเทอรเจนท และการใชเอ็นไซม (รุง
ทิวา, 2543) แตการใชวิธีดังกลาวมีขอจํากัดกับโรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยวขนาดกลางและเล็กเพราะตองใชนัก
เทคโนโลยีอาหารที่มีความชํานาญและตองใชคาใชจายสูง  และตองมีอุปกรณที่ซับซอน  ดังนั้นแนวทางการฟอกสี
ดวยกรด อินทรียจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะแกปญหาดังกลาวได 
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 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาถึงการนําสารชนิดอื่นเชนกรดอินทีย  ซึ่งโดยปกติมีการใชเปนสารใหรส
เปรี้ยวและเปนวัตถุกันเสียในอุตสาหกรรมอาหารเชน กรดซิตริก กรดอะซิติก หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด มาฟอกสี
แปงหรือเสนกวยเตี๋ยวทดแทนการใชซัลเฟอรไดออกไซด  ซึ่งผลการวิจัยจากโครงการนี้ คาดวาจะไดสารชนิดอื่นเชน
กรดซิตริก กรดอะซีติก หรือหรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด ทดแทนการใชซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งเปนอันตรายตอ
พนักงาน  และสามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมการผลิตแปงขาวหรืออุตสาหกรรมการผลิตเสนกวยเตี๋ยว 

อุปกรณและวิธีการ 
การฟอกสีขาวดวย กรดอะซิติก และกรดซิตริก 

นํากรดอะซิติกและซิตริก ที่ความเขมขน 0.005, 0.05 , 0.1, 0.25 และ 0.5 โมลาร ปริมาตร 240 มิลลิลิตร 
ใสในขาวที่หนัก 1 กิโลกรัม กวนใหขาวและสารละลายกรดอะซิติกหรือกรดซิตริกเขากัน ทิ้งไวเปนระยะเวลา 15 นาที 
จากนั้นปรับใหเปนกลางดวยโซเดียมไฮดรอกไซด  และนําไปโมดวยเครื่องโมเปยก   นํามาขึ้นรูปเปนเสนกวยเตี๋ยวโดย
นึ่งที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเปนเวลา 4 นาที  ตัดเปนเสนกวยเตี๋ยว 

  แลวนําทั้งน้ําแปงและเสนกวยเตี๋ยวไปวัดทดสอบสีของขาวดวยเครื่อง colour-view TM spectrophotometer  
และวัดลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture Analyzer โดยมีชุดเปรียบเทียบสีคือน้ําแปงหรือเสนกวยเตี๋ยวที่ไมผาน
การฟอกสี และที่ผานการฟอกสีดวยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด  ซึ่งเปนวิธีที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสน
กวยเตี๋ยวใชกันอยูในปจจุบัน  ความเขมขนที่ใชคือ 400 ppm (ตามวิธีของโรงงานไทยเบตเตอรฟูดส ราชบุรี)  

การทดสอบสีของแปงขาวหลังจากฟอกสีดวยเครื่องวัดสี (Colour-viewTM Spectrophotometer) 

             ชั่งแปงที่ผานการฟอกสีแลว  โดยปรับใหไดความเขมขน 20 โบรเม  ใสในถวยแกวสําหรับเครื่องวัดสี  จากนั้น
ทําการวัดสีโดยคาที่อานไดใหเปน  L* a* b* จากนั้นคํานวณคาความแตกตางของสีรวม (Total colour difference, 
∆E*) จากสูตร (1) ทําการทดลอง 5 ซ้ํา 

∆E*ab = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]1/2  ………………………….(1) 

∆L* = L* ของตัวอยาง - L* ของตัวอยางมาตรฐาน 

     ∆a* = a* ของตัวอยาง - a* ของตัวอยางมาตรฐาน 

     ∆b* = b* ของตัวอยาง - b* ของตัวอยางมาตรฐาน 

การทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture Analyzer  
 เตรียมตัวอยางเสนกวยเตี๋ยวสดขนาด 2.5 X 5.0 เซนติเมตร ซอน 10 ชั้น ใชหัววัดของเครื่อง Texture 
Analyzer แบบทรงกระบอก P 10  ตั้งคาตางๆ ดังนี้  
   Pretest Speed  2  มิลลิเมตรตอวินาที 
   Test Speed  3  มิลลิเมตรตอวินาที 
   Posttest Speed  10 มิลลิเมตรตอวินาที 
   Distance  50 มิลลิเมตร 
   Trigger Force  5 กรัม 
  บันทึกคาแรงสูงสุดที่ใชในการกดตัวอยางจนขาด และระยะทางที่กดเสนตัวอยางจนขาด  



กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

 

ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 642 

ผลและวจิารณ 
การฟอกขาวและเสนกวยเตี๋ยวดวยกรดอะซิติก 

 จากการทดสอบสีของแปงขาวที่ผานการฟอกดวยกรดอะซิติกในชวงความเขมขน  0.005 ถึง 0.5 โมลาร 
พบวาแปงขาวที่ผานการฟอกสีดวยกรดอะซิติก 0.1 โมลาร ใหคาความแตกตางของสีรวมเทากับ 0.869 (รูปที่ 1) ซึ่ง
เปนคาที่ใกลเคียงกับสีของแปงขาวเจาที่ผานการฟอกดวยโซเดียมเมตาไบซัลไฟตซึ่งในการทดลองนี้ใชเปนคา
เปรียบเทียบและมีคาเปน 0 (คํานวณไดจากสูตร 1)      

สวนการทดสอบสีของเสนกวยเตี๋ยวที่ผลิตจากขาวที่ผานการฟอกสีดวยกรดอะซิติก พบวาคาความแตกตาง
ของสีรวมมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มความเขมขนของกรดอะซิติกที่ใชในชวง 0.005 ถึง 0.25 โมลาร และเสนกวยเตี๋ยวที่
ผลิตจากขาวที่ผานการฟอกสีดวยกรดอะซิติก 0.25 โมลาร (รูปที่ 2) จะใหคาความแตกตางของสีรวมเทากับ 0.606 
และมีคาใกลเคียงกับแปงขาวเจาที่ผานการฟอกสีดวยโซเดียมเมตาไบซัลไฟตมากที่สุด 

 เม ื่อทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของเสนกวยเตี๋ยวที่ผลิตจากขาวที่ผานการฟอกสีดวยกรดอะซิติกในชวงความ
เขมขน 0.005 ถึง 0.25 โมลาร (รูปที่ 3) พบวาคาแรงมีแนวโนมลดลงเมื่อความเขมขนกรดที่ใชเพิ่มขึ้น คาแรงลดลง
แสดงวาเสนกวยเตี๋ยวมีความแข็งลดลงเมื่อเพิ่มความเขมขนของกรดอะซิติก โดยกวยเตี๋ยวที่ผลิตจากแปงขาวที่ผาน
การฟอกสีดวยกรดอะซิติก 0.25 โมลาร เสนที่ไดจะมีความนุมที่สุด 

การฟอกขาวและเสนกวยเตี๋ยวดวยกรดซิตรกิ 

จากการทดสอบสีของแปงขาวที่ผานการฟอกสีดวยกรดซิตริกในชวงความขน 0.005 ถึง 0.5 โมลาร   พบวา
แปงขาวที่ผานการฟอกสีดวยกรดซิตริก 0.25 โมลารจะใหคาความแตกตางของสีรวมเทากับ 0.410 (รูปที่ 4) ซึ่ง
ใกลเคียงกับแปงขาวเจาที่ผานการฟอกสีดวยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต และเมื่อนําแปงที่ผานการฟอกสีไปโมและผลิต
เปนเสนกวยเตี๋ยว  พบวาเสนกวยเตี๋ยวที่ผานการฟอกดวยกรดซิตริกที่ระดับความเขมขนเดียวกับที่ใชฟอกแปงคือ 
0.25 โมลาร  ใหคาความแตกตางของสีรวมเทากับ 0.823 (รูปที่ 2) ที่ใกลเคียงกับแปงขาวเจาที่ผานการฟอกสีดวย
โซเดียมเมตาไบซัลไฟตมากที่สุด 

 จากการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของเสนกวยเตี๋ยวที่ทําจากขาวที่ผานการฟอกสีดวยกรดซิตริก จากรูปที่ 6
แสดงความสัมพันธระหวางคาแรงกับความเขมขนของกรดซิตริก ซึ่งคาแรงมีแนวโนมลดลงเมื่อความเขมขนกรดที่ใช
เพิ่มขึ้น คาแรงลดลงแสดงวาเสนกวยเตี๋ยวมีความแข็งลดลง หรือมีความนุมเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเขมขนของกรดซิ
ตริกที่ใช  

 จากการทดลองพบวาทั้งกรดอะซิติกและซิตริก สามารถเปนสารฟอกสีเสนกวยเตี๋ยวแทนโซเดียมเมตาไบ
ซัลไฟตได  เนื่องจากกรดทั้งสองชนิดอาจไฮโดรไลซโมเลกุลของแปงทําใหโมเลกุลของโปรตีนหลุดออกมากับน้ําลาง
ขาวไดมากขึ้น จึงเกิดปฏิกิริยาเมลลารดไดนอยลง เกิดสีเหลืองนอยลง ทําใหแปงขาวขึ้น (Kasai และคณะ, 2007) ทํา
ใหคาความแตกตางของสีรวมลดลง  โดยความเขมขนของกรดที่ทําใหเกิด hydrolysis ไดเทากับ 0.005 M pH เทากับ 
6.28 
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สรุป 

 จากการทดสอบสีของแปงขาวเจา และเสนกวยเตี๋ยวและการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของเสนกวยเตี๋ยว พบวา
การใชกรดอะซิติก 0.1 โมลาร และกรดซิตริก 0.25 โมลาร ในการฟอกสีขาวเจา ทําใหไดแปงขาวเจา และเสน
กวยเตี๋ยวมีความแตกตางของสีรวมใกลเคียงกับการใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟตมากที่สุด แตยังใหลักษณะเนื้อสัมผัสที่
นุมกวาเสนกวยเตี๋ยวที่ฟอกดวยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต แตถึงอยางไรก็ตามยังคงตองทําการศึกษาตอไปทั้งในเรื่อง
ของการทดสอบคุณสมบัติทางดานความหนืดของแปง  และการทดสอบการยอมรับของผูบริโภค ในเบื้องตนพบวาถา
เปนเสนกวยเตี๋ยวที่ทํามาจากแปงหรือขาวที่ผานการฟอกสีดวยกรดอะซิติกจะมีกล่ินเปรี้ยวคอนขางแรงในขณะที่ใช
กรดซิตริกเสนกวยเตี๋ยวจะไมมีกล่ินเปรี้ยว 
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รูปที่1      กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความแตกตางของสีรวมของแปงขาวเจากับความเขมขนของกรดอะซิติก 
   และกรดซิตริกที่ใชัในชวง 0.005 ถึง 0.5 โมลาร 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่2     กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความแตกตางของสีรวมของเสนกวยเตี๋ยวกับความเขมขนของกรด        
  อะซิติก   และกรดซิตริกที่ใชัในชวง 0.005 ถึง 0.5 โมลาร 
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รูปที่3      กราฟแสดงความสัมพันธระหวางระยะทางกับความเขมขนของกรดอะซิติกและกรดซิตริกที่ใชัในชวง  
  0.005 ถึง 0.5 โมลาร ของเสนกวยเตี๋ยว     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4     กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงกับความเขมขนของกรดอะซิติกและกรดซิตริกที่ใชัในชวง 0.005 
   ถึง 0.5 โมลาร ของเสนกวยเตี๋ยว 
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P2-04 
 
การชักนําใหเกิดรากจากชิ้นสวนยอดของสบูดํา (Jatropha curcas L.) ในหลอดทดลอง 
In vitro root induction from shoots of physic nut (Jatropha curcas L.)  
 
โชคพิศิษฐ เทพสิทธา1 อารีย ทองภักด1ี และนันทนภัส เทพสําราญ1  
Chockpisit Thepsithar1, Aree Thonhpukdee1 and Nannapat Thepsamran1 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาการชักนําใหเกิดรากในหลอดทดลองของสบูดําจากชิ้นสวนยอดของสบูดํา โดยนําชิ้นสวนยอด 
ขนาด 1.5–2.0 เซนติเมตร เล้ียงเปนเวลา 30 วัน บนอาหารแข็งสูตร Basal Rooting Medium (BRM) ประกอบดวย
อาหารแข็งครึ่งสูตรของ Murashige and Skoog, 1962 (MS) ที่มี Phluroglucinol (1, 3, 5-trihydroxybenzene, PG) 
ระดับความเขมขน 793 ไมโครโมลาร และเติม 3-indole butyric acid (IBA) ที่ระดับความเขมขน 0–490.0 ไมโครโม
ลาร สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงชิ้นสวนยอดในระยะเริ่มแรกคือ สูตร BRM ที่ประกอบดวย IBA ความ
เขมขน 24.46 ไมโครโมลาร เปนเวลา 6 วัน แลวยายลงบนอาหารสูตร BRM ที่ปราศจาก IBA โดยเริ่มเกิดรากจากยอด
หลังการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 9–10 วัน ใหเปอรเซ็นตยอดที่เกิดราก 80 เปอรเซ็นต มีจํานวนรากเฉลี่ย และความยาว
รากเฉลี่ยเทากับ 13.40 รากตอยอด และ 2.13 เซนติเมตร ตามลําดับ  
คําสําคัญ : สบูดํา การชักนําใหเกิดราก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง 
 
Abstract 

In vitro root induction from shoot explants of Physic nut (Jatropha curcas L.) was studied. Shoots, 
about 1.5-2.0 cm long, were cultured for 30 days on Basal Rooting Medium (BRM) containing half 
strength of Murashige and Skoog, 1962 (MS) and 793 µM phluroglucinol (1, 3, 5-trihydroxybenzene, PG) 
supplemented with various concentrations of 0–490.0 µM 3-indole butyric acid (IBA). The appropriate 
medium for preculturing of shoot explants was BRM supplemented with 24.46 µM IBA for 6 days and 
then transferred to BRM without IBA. Roots were initiated after 9–10 days of culturing. The percentage of 
rooted shoots were 80%, while the average number of roots per shoot and the average root length were 
13.4 roots per shoot and 2.13 cm., respectively. 
Keywords : Jatropha curcas, Root induction, In vitro culture  
 
 
 
1 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University,  Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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บทนํา 

 สบูดํา (Jatropha curcas L.) มีชื่อสามัญวา purging nut, physic nut และ barbadose nut มีชื่อ
วิทยาศาสตรคือ Jatropha curcas L. จัดอยูในวงศ Euphorbiaceae เปนพืชน้ํามันชนิดหนึ่ง มีถิ่นกําเนิดแถบอเมริกา
กลาง (Latin America) และมีการแพรกระจายทั่วไปในแอฟริกาและเอเชีย เนื่องจากสบูดําเปนพืชที่สามารถเจริญได
ในหลายเขตภูมิอากาศทั้งในเขตรอนและกึ่งรอนของโลก ในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนต่ําและพื้นที่ที่มีปญหา (Heller 
1996) จึงสามารถกระจายพันธุไดดี ปจจุบันสบูดําจัดเปนพืชที่เปนเปาหมายสําคัญสําหรับการผลิตพลังงานทดแทน
ในหลายประเทศทั่วโลกเชน ประเทศอินเดีย มาลี บราซิล และออสเตรีย เปนตน ซึ่งในเมล็ดสบูดํามีน้ํามัน 33–60 
เปอรเซ็นต (ระพีพันธ และสุขสันต 2525; Heller 1996; Trabi และคณะ 1997; Winkler และคณะ 1997) นอกจากนี้
ยังนําสบูดํามาใชประโยชนไดอีกมากมาย (Heller 1996) สําหรับการนําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อผลิต
ตนสบูดําไดมีการวิจัยและพัฒนา (Rajore และคณะ 2002; Pletsch และ Charlwood 1997; da Câmara Machado 
และคณะ 1997) เพื่อใหเกิดศักยภาพในการผลิตตนสบูดําในปริมาณมากตามตองการ สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สบูดําในประเทศไทยพบวายอดสบูดําออกรากในเปอรเซ็นตที่ต่ํามาก ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยที่ไดมีรายงานไวแลว 
(Sujatha และ Mukta, 1996; Rajore และคณะ, 2002; Rajore และ Batra, 2005) ดังนั้นวัตถุประสงคของการวิจัยนี้
เพื่อศึกษาหาสูตรอาหารที่เพิ่มประสิทธิภาพในการชักนําใหเกิดรากจากสวนยอดของสบูดําเพื่อพัฒนาไปเปนตนที่
สมบูรณตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

นํายอดของสบูดําจากตนที่มีอายุ 2 ป มาทําการฟอกฆาเชื้อที่ผิวโดยลางขอดวยน้ํายาลางจาน และลางน้ํา
ไหลเปนเวลา 30 นาที ฟอกฆาเชื้อดวยน้ํายาคลอรอกซ  ความเขมขน 15 เปอรเซ็นต (v/v) และ ความเขมขน 10 
เปอรเซ็นต (v/v) ที่มี Tween 20 ความเขมขน 0.02 เปอรเซ็นต (v/v) เปนเวลา 15  และ10 นาที ตามลําดับ ลางดวย
น้ํากลั่น 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ตัดยอดที่ผานการฟอกฆาเชื้อแลวใหมีขนาดประมาณ 1.5–2.0 เซนติเมตร เล้ียงเปนเวลา 
30 วัน บนอาหารแข็งสูตร Basal Rooting Medium (BRM) ซึ่งประกอบดวย อาหารแข็งครึ่งสูตรของ Murashige and 
Skoog, 1962 (MS) ที่มี phluroglucinol (1, 3, 5-trihydroxybenzene, PG) ระดับความเขมขน 793 ไมโครโมลาร 
และเติม IBA ที่ระดับความเขมขน 0–490.0 ไมโครโมลาร โดยมีอาหารทั้งหมด 7 สูตร และ16 วิธีการ อาหารทุกสูตร
เติมน้ําตาลซูโครส 15 กรัมตอลิตร และวุน 6.2 กรัมตอลิตร  ปรับคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 5.7±0.01 นึ่งฆาเชื้อที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ทําการเพาะเลี้ยงในสภาพที่มีอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส 
ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตความเขมแสงประมาณ 30–35 µmol m-2 s-1 เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน บันทึก
ระยะเวลาเริ่มตนที่เกิดราก จํานวนราก และความยาวรากที่เกิดขึ้น หลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนเวลา 30 วัน 
วิเคราะหผลการทดลองทางสถิติโดย Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอรเซ็นต  (P 
= 0.01) โดยทําการทดลอง 10 ซ้ํา ๆ ละ 1 ยอด 
 
ผลและวจิารณ 

 หลังการเพาะเลี้ยงยอดสบูดําเปนเวลา 9–20 วัน พบวาเริ่มมีการเกิดรากจากยอดที่เล้ียงในวิธีการที่ 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 10 และ 11 โดยมีเปอรเซ็นตของยอดที่เกิดรากตั้งแต 10-90 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) สูตรอาหารและวิธีการที่
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ชักนําการเกิดรากไดดีที่สุดคือ อาหารแข็งสูตร BRM ที่เติม IBA ระดับความเขมขน 4.90 ไมโครโมลาร เล้ียงเปนเวลา 
30 วัน (วิธีการที่ 3) โดยมีเปอรเซ็นตการเกิดราก 90 เปอรเซ็นต จํานวนรากเทากับ 6 รากตอยอด และความยาวราก
เฉล่ีย 2.65 เซนติเมตร (ตารางที่ 1, รูปที่ 1B) รองลงมาคือ IBA ระดับความเขมขน 24.46 ไมโครโมลาร ที่เล้ียงเปน
เวลา 6 วัน (วิธีการที่ 7) ใหเปอรเซ็นตของยอดที่เกิดราก 80 เปอรเซ็นต จํานวนรากเทากับ 13.40 รากตอยอด และ
ความยาวรากเฉลี่ย 2.13 เซนติเมตร (ตารางที่ 1, รูปที่ 1C) ซึ่งทั้ง 2 วิธีการดังกลาวไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญในเปอรเซ็นตการเกิดรากและความยาวราก ขณะที่อาหารแข็งสูตร BRM ที่เติม IBA ความเขมขนอื่นๆ ใน
วิธีการที่ 2, 9, 10 และ 11 ใหเปอรเซ็นตของยอดที่เกิดรากไมแตกตางกันคือ 10–30 เปอรเซ็นต และวิธีการที่ 4 และ 6 
ใหเปอรเซ็นตของยอดที่เกิดราก 40–50 เปอรเซ็นต โดยทุกวิธีการใหผลของการเกิดจํานวนราก (0.4–1.5 ราก) และ
ความยาวราก (1.50–2.06 เซนติเมตร) ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนการเลี้ยงยอดบนอาหารแข็งในวิธีการที่ 
1, 5, 8, 12–16 พบวาไมสามารถชักนําการเกิดรากได (ตารางที่ 1; รูปที่ 1A) นอกจากนี้พบการเกิดแคลลัสบริเวณรอย
ตัดของยอดบนอาหารในวิธีการที่ 14–16 (รูปที่ 1D) สวนลักษณะรากที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงยอดบนอาหารในวิธีการที่ 
6–7 และ 9–11 มีลักษณะผอมและเรียวกวารากจากยอดที่เล้ียงบนอาหารในวิธีการที่ 2–4 ซึ่งรากมีลักษณะอวบอวน 
(รูปที่ 1B และ 1C) ดังนั้นสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดรากจากสวนยอดคือ อาหารแข็งสูตร BRM ที่เติม 
IBA ความเขมขน 24.46 ไมโครโมลาร ที่เล้ียงเปนเวลา 6 วัน แลวยายลงอาหาร BRM ที่ปราศจาก IBA เปนเวลา 24 
วัน (วิธีการที่ 7) เมื่อทําการเลี้ยงตออีกเปนเวลา 30 วัน เกิดการเจริญของยอดและรากเพิ่มขึ้น (รูปที่ 1E) 

 การชักนําใหเกิดรากจากยอดของ J. curcas มีรายงานการใชสูตรอาหารตางๆ คือ อาหารแข็งสูตร MS ที่
ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต สามารถชักนําใหเกิดรากได 88 เปอรเซ็นต (Sujatha และ Mukta, 1996)  
อาหารแข็งครึ่งสูตรของ MS ที่เติม IBA  ระดับความเขมขน 2.46 ไมโครโมลาร เปนเวลา 5 สัปดาห แลวยายลงบน
อาหารแข็งสูตร  MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต ชักนําใหเกิดราก 50 เปอรเซ็นต (Thepsamran และ
คณะ, 2006) อาหารแข็งครึ่งสูตรของ MS ที่เติม NAA ระดับความเขมขน 2.69 ไมโครโมลาร (Rajore และคณะ, 
2002) และอาหารแข็งครึ่งสูตรของ  MS ที่เติม IBA ระดับความเขมขน 14.70 ไมโครโมลาร (Rajore และ Batra, 
2005) โดยใหเปอรเซ็นตการเกิดรากแตกตางกันไป สําหรับพืชหลายชนิดที่ชักนําใหออกรากไดยาก มีการนํา PG มา
ใชรวมกับออกซินชนิดและความเขมขนตางๆ พบวาใหเปอรเซ็นตการออกรากที่สูงขึ้น (Modgil และคณะ 1998;  
Reddy และคณะ, 2001)  PG เปนสารในกลุมของฟนอล ควบคุมการทํางานของ IAA oxidase โดยชวยกดการ
ทํางานของ peroxidase จากปฏิกิริยา peroxidase-catalyse oxidation ปองกันไมใหออกซินภายในพืชถูกทําลาย 
โดยการนําออกซินไปเก็บไวในเซลลที่มีระดับปฏิกิริยารีดอกซต่ํา (Grambow และ Langenbeck-Schwich 1983; De 
Klerk และคณะ 1999)  นอกจากนี้ PG ยังทําใหการเกิดแคลลัสลดลง (Bhojwani และคณะ, 1984) โดยการสงเสริม
หรือการยับยั้งการเกิดราก ขึ้นอยูกับสัดสวน ความเขมขนของออกซิน และ PG รวมทั้งชนิด และสายพันธุของพืช   
  
สรุป 

 วิธีการที่เหมาะสมการในชักนําใหเกิดรากจากยอดคือ การเลี้ยงยอดเปนเวลา 6 วัน บนอาหารแข็งสูตร BRM 
ที่เติม IBA ระดับความเขมขน 24.46 ไมโครโมลาร แลวยายลงอาหารแข็งสูตร BRM ที่ปราศจาก IBA ใหเปอรเซ็นต
การเกิดราก 80 เปอรเซ็นต จํานวน 13.40 รากตอยอด ความยาวรากเฉลี่ย 2.13 เซนติเมตร และรากมีลักษณะปกติ 
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ตารางที่ 1 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต IBA ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ตอการชักนําใหเกิดรากจากยอดของ

สบูดํา ที่เล้ียงบนอาหารแข็งสูตร basal rooting medium (BRM) เปนเวลา 30 วัน 

เวลาในการเลี้ยง (วัน) การเจริญของชิ้นสวนยอด1/ วิธีการที่  IBA 
(µM) BRM2/+IBA BRM  วันที่เร่ิมเกิดราก 

(วัน) 
% 

การเกิดราก 
จํานวนราก   ความยาวราก 

        (ซม.) 
การเกิด 
แคลลัส3/ 

1 0.00 30   0 -  0.00 ± 0.00    a 0.00 ± 0.00  a 0.00 ± 0.00  a -
2 2.46 30   0 10-14 30.00 ± 15.28  ab 1.20 ± 0.63  a 2.08 ± 0.10  ab -
3 4.90 30   0 9-14 90.00 ± 10.00  d 6.00 ± 0.70  b 2.65 ± 0.15  c -
4 9.80 30   0 14-20 40.00 ± 16.33  ab 1.40 ± 0.58  a 2.06 ± 0.07  ab -
5 24.46  1   29 -  0.00 ± 0.00    a 0.00 ± 0.00  a 0.00 ± 0.00  a -
6 24.46  3   27 10-14 50.00 ± 16.17  bc 1.50 ± 0.52  a 1.80 ± 0.15  ab -
7 24.46  6   24 9-10 80.00 ± 13.33  cd 13.4 ± 2.27  c 2.13 ± 0.09  c -
8 24.46 15   15 -  0.00 ± 0.00    a 0.00 ± 0.00  a 0.00 ± 0.00  a -
9 49.00  1   29 20 10.00 ± 10.00  ab 0.40 ± 0.40  a 1.50 ± 0.54  ab -
10 49.00  3   27 12-13 20.00 ± 13.33  ab 0.50 ± 0.34  a 1.58 ± 0.24  ab -
11 49.00  6   24 12-14 30.00 ± 15.28  ab 1.00 ± 0.56  a 1.57 ± 0.12  ab -
12 49.00 15   15 - 0.00 ± 0.00    a 0.00 ± 0.00  a 0.00 ± 0.00  a -
13 490.00  1   29 -  0.00 ± 0.00    a 0.00 ± 0.00  a 0.00 ± 0.00  a -
14 490.00  3   27 -  0.00 ± 0.00    a 0.00 ± 0.00  a 0.00 ± 0.00  a +++
15 490.00  6   24 -  0.00 ± 0.00    a 0.00 ± 0.00  a 0.00 ± 0.00  a +++
16 490.00 15   15 -  0.00 ± 0.00    a 0.00 ± 0.00  a 0.00 ± 0.00  a ++

 1/ ตัวเลข (คาเฉล่ีย ± SE) ท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 99  
   เปอรเซ็นต (P = 0.01) วิเคราะหโดย Duncan’s New multiple Rang Test (n = 10); 2/ BRM = อาหารครึ่งสูตรของ MS ท่ีเติม  
   PG ความเขมขน 793 ไมโครโมลาร;  3/ เสนผาศูนยกลางแคลลัส: - ไมเกิด, + ( < 1 ซม), ++ (1- 2 ซม), +++ ( > 2 ซม) 
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รูปที่ 1 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต IBA ความเขมขนตาง ๆ ตอการชักนําใหเกิดรากจากยอดของสบูดํา ที่

เล้ียงบนอาหารแข็งสูตร basal rooting medium (BRM) ที่ประกอบดวย อาหารครึ่งสูตรของ  MS ที่เติม PG 
ระดับความเขมขน 793 ไมโครโมลาร เปนเวลา 30 วัน  (สเกล = 1 เซนติเมตร) 

            A  = เลีย้งยอดบน BRM เปนเวลา 30 วัน (วิธีการที่ 1) 
             B  = เลีย้งยอดบน BRM+IBA 4.90 µM เปนเวลา 30 วัน (วิธีการที่ 3) 
             C = เลี้ยงยอดบน BRM+IBA 24.46 µM เปนเวลา 6 วัน แลวยายลงบน BRM เปนเวลา 24 วัน (วิธีการที่ 7) 
             D = เลี้ยงยอดบน BRM+IBA 490.0 µM เปนเวลา 3 วัน แลวยายลงบน BRM เปนเวลา 27 วัน (วิธีการที่ 14) 
             E = ตนสบูดําจากวิธีการที่ 7 เลี้ยงตออีกเปนเวลา 30 วัน 
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การดัดโคงและความทนทานตอแรงกระแทกของแผนไมพลาสติกลามเินท 
Flexural and Impact Resistance of Laminated Wood Plastic Panel 
 
ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ1  ปรัชญา โอภาสปกรณกิจ1 วลัยวัลย เตียวตระกูลวัฒน1  และศิริวัฒน กุลสุวรรณ1 
Nattakarn Hongsriphan1, Pratya Opaspakronkit1, Walaiwan Teawtrakolwat1 and Siriwat Kulsuwan1 
 
บทคัดยอ 

ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาการดัดโคงและความทนทานตอการกระแทกของแผนไมพลาสติกลามิเนท ซึ่งเปนการ
นําผงขี้เล่ือยไมมาผสมกับพอลิเอสเทอรเรซินแลวอัดขึ้นรูปเปนแผนไมคอมพอสิตที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปลามิเนท
กับพอลิพรอไพลีน ซึ่งจะทําใหไดแผนไมพลาสติกลามิเนทที่มีทั้งความแข็งแรงเชิงกลและความทนทานตอความชื้น
แผนไมพลาสติกลามิเนทที่ไดนําไปทดสอบสมบัติการดัดโคงและสมบัติการทนทานตอแรงกระแทกตามมาตรฐานการ
ทดสอบ โดยไดทดลองวางแผนไมคอมพอสิตตรงกลางในสองลักษณะคือแบบแผนเดียวเต็มผืนและแบบสองแผน
คูขนาน จากผลการทดสอบพบวาตัวอยางที่วางแผนไมคอมพอสิตแบบแผนเดียวเต็มผืนจะมีคามอดุลัสการดัดโคงสูง
ที่สุด แตเกิดการแตกหักกอนการดัดโคงในระดับความเครียด 5%  การมีพอลิพรอไพลีนแทรกอยูระหวางกลางชวยเพิ่ม
ความยืดหยุนทําใหคาความแข็งแรงของการดัดโคงมีคาสูงมากขึ้นกอนเกิดการแตกหัก รูปแบบการแตกหักหลังจาก
ไดรับแรงกระแทกของตัวอยางไมพลาสติกลามิเนทเปนแบบผสมระหวางการแตกหักแบบยืดหยุนของพอลิพรอไพลีน
และการแตกหักแบบเปราะของแผนไมคอมพอสิต  โดยจะเกิดการหลุดรอนออกจากกันเนื่องจากแรงเฉือนระหวางพอ
ลิพรอไพลีนและแผนไมคอมพอสิต กอนที่ตัวอยางจะแตกหักอยางสมบูรณ 
คําสําคัญ : แผนไมพลาสติกลามิเนท  การดัดโคง  ความทนทานตอแรงกระแทก 
 
Abstract 

Flexural and impact resistance of laminated wood plastic panel were studied. Wood sawdust 
was mixed with polyester resin and compressed to form wood composite panel at room temperature. 
Then, the panel was laminated with polypropylene to obtain laminated wood plastic panel which was 
mechanically strong and water resistant. Flexural property and impact resistance of laminated wood 
plastic panel were tested according to standard tests. Two types of wood composite panel arrangement 
in the middle were investigated; single-full reinforced and double-parallel reinforced. It was found that 
laminated wood plastic panel with single-full reinforced arrangement had the highest flexural modulus, 
but they were broken before 5% strain of flexure. Having polypropylene in the middle increased flexibility, 
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which its flexural strength was higher before being broken. Impact failure of laminated wood plastic 
specimen was a mixture of ductile failure of polypropylene and brittle failure of polyester. De-lamination 
from shear between polypropylene and wood composite was observed before the complete breakage. 
Keywords : Laminated wood plastic panel, flexural, impact resistance 
 
คํานํา 

การเพิ่มขึ้นของประชากรทําใหเกิดปญหาการปลูกปาทดแทนไมเพียงพอกับความตองการใชไมในปจจุบัน 
จึงไดมีการนําเสนใยไมที่เปนวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปไม เชน ผงขี้เล่ือยจากการผลิตเฟอรนิเจอรไม มาใชในการ
ผลิตไมอัดและไมพลาสติก สําหรับใชในงานกอสรางบานเรือนในสวนที่ไมใชโครงสรางรับแรง เชน ไมฝากระดาน วง
กบ และการผลิตเฟอรนิเจอร [1, 2]  ในการเลือกใชพลาสติกที่จะนํามาใชประกอบกับไมนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึง
สมบัติสุดทายที่จะนําไปใชงานแลวยังตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการผลิตและความเขากันไดระหวางวัสดุทั้งสอง
ชนิดอีกดวย นอกจากนี้ เราไมสามารถนําพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวสูงกวาอุณหภูมิที่ไมจะไหมมาประกอบกันได
เพราะจะทําใหไมสามารถขึ้นรูปไดโดยที่ไมไมไหม สัดสวนของไมและพลาสติกมีผลตอสมบัติของไมพลาสติกที่ได  
โดยสวนใหญแลวถาปริมาณของวัตถุดิบตัวใดตัวหนึ่งมาก คุณสมบัติโดยรวมของไมพลาสติกก็จะมีแนวโนมเอียงไป
ทางวัสดุที่มีปริมาณมากกวา 

คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการผลิตไมพลาสติกในลักษณะที่เปนวัสดุเสนใยคอมพอสิตแบบลามิเนท
(Laminated fibrous composites) กลาวคือ นาํเสนใยไมในรูปของผงขี้เล่ือยมาผสมเปนสารเสริมแรงในพอลิเอสเทอร
เรซินแลวอัดขึ้นรูปเปนแผนไมคอมพอสิตที่อุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปลามิเนทดวยพอลิพรอไพลีน ซึ่งจะทําใหไดวัสดุ
ไมคอมพอสิตลามิเนทที่มีทั้งความแข็งแรงเชิงกลและความทนทานตอความชื้นที่ดี [3] โดยที่วัสดุไมคอมพอสิต        
ลามิเนทที่ไดจะนําไปทดสอบสมบัติการดัดโคงและสมบัติการทนทานตอแรงกระแทก ซึ่งเปนสมบัติที่สําคัญสําหรับ
การผลิตเฟอรนิเจอรที่ใชภายในอาคาร เปรียบเทียบกับพอลิพรอไพลีนบริสุทธิ์ที่อาจนําไปใชผลิตผลิตภัณฑประเภท
เดียวกันได 
 
อุปกรณและวิธีการ 

สําหรับแผนพลาสติกพอลิพรอไพลีน (POLENE 1126 NK บริษัท IRPC จํากัด) เตรียมโดยการเปาขึ้นรูป
ดวยเครื่องเปาฟลมพลาสติก ที่อุณหภูมิการขึ้นรูป 200 0C  ซึ่งจะไดแผนฟลมพลาสติกที่มีความกวางประมาณ 12 
เซนติเมตร ความหนาประมาณ 0.9 มิลลิเมตร  สวนแผนไมคอมพอสิต (แผนพอลิเอสเทอรเสริมแรงดวยเสนใยไม) 
เตรียมจากพอลิเอสเตอรเรซินเหลว 57 กรัม สารทําใหเรซินแข็งตัว (hardener) 11 หยด และตัวเรงปฏิกิริยา (Cobalt) 
6 หยด ในบีกเกอร ขนาด 250 ลูกบาศกเซนติเมตร แลวผสมผงขี้เล่ือยไมยางพารา (ขนาดเสนใย 40 -60 mesh) 
จํานวน 13 กรัม ใหเขากัน ซึ่งใชเวลาในการคนผสมหลังจากเทเสนใยแลวไมเกิน 2 นาที  จากนั้นนําพอลิเอสเทอรเรซิน
ที่ผสมผงขี้เล่ือยไปเทลงในแมพิมพ ขนาด 240x240x1 มิลลิเมตร แลวอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิหองดวยเครื่องกดอัดขึ้นรูป 
ซึ่งใชเวลาในการอัดขึ้นรูปประมาณ 15 นาที และใชแรงดันอัด 11,000 กก. (25,000 ปอนด) 

ตัวอยางที่ขึ้นรูปสําหรับการทดสอบเตรียมโดยการใชแผนพลาสติกพอลิพรอไพลีนปดประกบหนาหลังแผน
ไมคอมพอสิต โดยที่อัตราสวนของน้ําหนักของแผนพลาสติกพอลิพรอไพลีนตอแผนไมคอมพอสิตเปน 3.2 ตอ 1 แลว
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นําไปอัดขึ้นรูปรอนดวยเครื่องกดอัดขึ้นรูป ที่อุณหภูมิ 200 0C และใชแรงดันอัด 11,000 กก. (25,000 ปอนด)  รูปแบบ
การจัดเรียงของแผนไมคอมพอสิตที่ถูกปดประกบดวยพอลิพรอไพลีนไดจัดวางในสองลักษณะ คือ แผนเดียวเต็มผืน 
(s-RF-ester) และแบบสองแผนคูขนาน (d-RF-ester) โดยกําหนดใหน้ําหนักของแผนไมคอมพอสิตที่ใชทั้งสองรูปแบบ
มีน้ําหนักที่เทากัน 

สําหรับการทดสอบการดัดโคง (Flexural test) จะทําการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D-790 
ดวยเครื่อง LR 50K Universal testing machine (Lloyd Instruments, UK) ซึ่งใชอัตราการดัดโคง  4.1 มิลลิเมตรตอ
นาที และการทดสอบความทนทานตอแรงกระแทก (impact test) จะทําการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM 
D-3763 ดวยเครื่อง ITR- 2000 Instrumented Impact Tester (Radmana, Australia)  ในแตละชุดตัวอยางการ
ทดสอบ จะทําการทดสอบตัวอยาง อยางนอย 5 ตัวอยาง เพื่อหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทั้งนี้ ผลการ
ทดสอบจะนําไปเปรียบเทียบกับพอลิพรอไพลีนบริสุทธิ์ เนื่องจากสัดสวนน้ําหนักของพอลิพรอไพลีนที่ใชเตรียม
ตัวอยางไมพลาสติกลามิเนทอยูในสัดสวนที่มากกวา (PP:Polyester = 3:1) 
 
ผลและวจิารณ 

ลักษณะของแผนไมคอมพอสิตที่เตรียมไดแสดงไวในรูปที่ 1 ในระหวางขั้นตอนการเตรียมแผนไมคอมพอสิต 
นั้น  คณะผูวิจัยพบวาสัดสวนน้ําหนักของเสนใยไมที่ผสมมีผลตอการกระจายตัวของเสนใยไมอยางมาก  หากใสเสน
ใยไมมากเกินไปจะพบวาเสนใยไมมักจะจับตัวกันเองเปนกอน (agglomerate) และเมื่อนําไปอัดขึ้นรูปจะไดแผนไม
คอมพอสิตที่มีการหลุดรอนของเสนใยไม เนื่องจากพอลิเอสเทอรเรซินที่ผสมมีปริมาณนอยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณ
เสนใยไม  ทําใหพอลิเอสเทอรเรซิน (มีความหนืดเทียบเทากับน้ําหวานขน) ไมสามารถเปยกผิว (wetting) เสนใยไมได
อยางทั่วถึง  จากการทดลองพบวาอัตราสวนของเรซินและเสนใยไมยางพาราที่เหมาะสมสําหรับการทําแผนไมคอมพอ
สิต คือ 4:1 โดยน้ําหนัก (หรือใชเรซิน 57 กรัม ตอ เสนใยไมยางพารา 13 กรัม)  แผนไมคอมพอสิตมีความเขากันไดดี 
(compatibility) เนื่องจากเสนใยไมยางพาราประกอบไปดวยเซลลูโลสซึ่งมีหมูไฮดรอกซิล  ในขณะที่โมเลกุลของพอลิ
เอสเทอรเรซินจะมีหมูเอสเทอรซึ่งเปนโมเลกุลที่มีขั้วเชนเดียวกัน แตมีขอควรระวังคือแผนไมคอมพอสิตประเภทนี้จะ
วองไวตอความชื้น เพราะหมูฟงกชันที่มีขั้วสามารถดูดจับโมเลกุลของน้ําไดดี  ดังนั้น แผนไมคอมพอสิตที่ไดจึงได
นําไปลามิเนทกับพอลิพรอไพลีน ซึ่งเปนพอลิเมอรที่ไมมีขั้ว เพื่อเปนการปกปองวัสดุจากความชื้น 

ผลการทดสอบสมบัติการดัดโคงของตัวอยางแสดงไวในตารางที่ 1 จากผลการทดสอบจะเห็นไดวาไม
พลาสติกลามิเนทจะมีคามอดุลัสการดัดโคง (flexural modulus) ที่เพิ่มมากขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับพอลิพรอ
ไพลีนบริสุทธิ์  ทั้งนี้เปนผลมาจากการเสริมแรงพอลิพรอไพลีนดวยแผนไมคอมพอสิตที่มีความแข็งทื่อสูง  การดัดโคง
ไมพลาสติกลามิเนทจึงจําเปนตองใชแรงดัดโคงเพิ่มมากขึ้น โดยที่การวางแผนไมคอมพอสิตแบบแผนเดียวเต็มผืนจะ
มีคามอดุลัสที่มากกวาการวางแบบสองแผนคูขนานเพียงเล็กนอย (3%)  แตเปนที่นาสังเกตวาคาความเบี่ยงเบนของ
แบบแผนเดียวเต็มผืนจะมีคาที่ต่ําในระดับเดียวกับพอลิพรอไพลีนบริสุทธิ์ แสดงใหเห็นวาความสม่ําเสมอของการ
เตรียมแผนไมพลาสติกลามิเนทในรูปแบบนี้อยูในระดับที่ดีกวามาก 

สําหรับคาความแข็งแรงตอการดัดโคง (flexural strength) พบวาตัวอยางพอลิพรอไพลีนทั้งหมดไมเกิดการ
แตกหัก ที่ระดับ 5% strain ในขณะที่ตัวอยางของแผนไมพลาสติกลามิเนททั้งสองแบบเกิดการหักกอนที่จะเกิดการดัด
โคงในระดับ 5% strain โดยที่การวางแผนไมพอลิเอสเทอรแผนเดียวเต็มผืน (s-RF-ester) จะหักกอนการวางแบบสอง
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แผนคูขนาน (d-RF-ester) จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาพอลิพรอไพลีนเปนพลาสติกที่มีความยืดหยุนที่ดี  ใน 
ขณะที่แผนไมคอมพอสิตจะเกิดการเปราะแตกในระหวางการดัดโคง  ทั้งนี้เปนผลมาจากแรงเคนของการดัดโคงไม
สามารถสงผานจากเมทริกซไปสูเสนใยเสริมแรงไดดี แรงเคนจึงเกิดขึ้นรอบๆเสนใยไมและทําใหกลายเปนจุดรวมแรง 
(stress concentration) ซึ่งนําไปสูการปริแยก (crack) และแตกอยางตอเนื่อง (crack propagation) ในที่สุด  การ
เปล่ียนรูปแบบการจัดวางแผนไมคอมพอสิตชวยเพิ่มความยืดหยุนใหตัวอยางเล็กนอยจากการแทรกตัวของพอลิพรอ
ไพลีนเมทริกซในระหวางรอยตอของแผนไมคอมพอสิต จึงทําใหแรงเคนของการทําใหเกิดการแตกหักออกจากกันมีคา
สูงขึ้น 

ผลการทดสอบสมบัติการทนทานตอแรงกระแทกของตัวอยางไดแสดงไวในตารางที่ 2 และลักษณะการ
แตกหักของตัวอยางทดสอบหลังจากไดรับแรงกระแทกไดแสดงไวในรูปที่ 2 จากผลการทดสอบพบวาลักษณะการ
แตกหักของชิ้นงานตัวอยางพอลิพรอไพลีนบริสุทธิ์ (PP) จะเกิดการแตกหักแบบยืดหยุน (ductile failure) ซึ่งสังเกตได
จากผิวหนาของสวนที่แตกหักจะมีผิวที่ขรุขระเนื่องจากเกิดการฉีกของชิ้นงานในระหวางการหัก ดังแสดงในรูปที่ 2ก  
โดยที่คา impact strength ที่วัดไดมีคาเทากับ 2.27 mJ/mm2   

สําหรับแผนไมพลาสติกลามิเนทแบบแผนเดียวเต็มผืน (s-RF-ester) พบวามีคา impact strength ที่สูงกวา
พอลิพรอไพลีนบริสุทธิ์ 17% โดยที่รูปแบบการแตกหักจะเปนการแตกหักแบบผสมระหวางการแตกหักแบบเปราะ 
(brittle failure) ของแผนไมคอมพอสิตและการหลุดรอนออกจากกันเนื่องจากแรงเฉือน (shear delaminate) ระหวาง
พอลิพรอไพลีนและแผนไมคอมพอสิต ดังแสดงในรูปที่ 2ข  ซึ่งลักษณะการแตกหักที่พบเปนผลมาจากการไมเกิดการ
เชื่อมติดกันที่ดีระหวางพอลิพรอไพลีนและพอลิเอสเทอร  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบมีคาสูงกวาตัวอยาง
ทดสอบชนิดอื่น เพราะการหลุดรอนออกจากกันทําใหแนวการแตกหักของตัวอยางเปลี่ยนทิศทาง 

สําหรับแผนไมพลาสติกลามิเนทแบบสองแผนคูขนาน (d-RF-ester) พบวามีคา impact strength ที่สูงที่สุด
โดยที่รูปแบบการแตกหักจะเปนการแตกหักแบบผสมระหวางการแตกหักแบบยืดหยุน (ductile failure) ของพอลิพรอ
ไพลีนและการแตกหักแบบเปราะ (brittle failure) ของแผนไมคอมพอสิต  ดังแสดงในรูปที่ 2ค  แนวการแตกของ
ตัวอยางเปนไปอยางสม่ําเสมอ  ไมเกิดการหลุดรอน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปดประกบในลักษณะดังกลาวทําใหรอย
บากที่ใชเปนจุดเริ่มตนของการแตกหักอยูในบริเวณแผนไมคอมพอสิตซึ่งจะเกิดการแตกหักแบบเปราะไปอยางรวดเร็ว  
แตใชพลังงานสูงมากกวาจากการใชพอลิเอสเทอรในแผนไมคอมพอสิต 
 
สรุป 

จากผลการทดสอบพบวาตัวอยางที่วางแผนไมพลาสติกลามิเนทแบบแผนเดียวเต็มผืนจะมีคามอดุลัสการ
ดัดโคงสูงที่สุด แตเกิดการแตกหักกอนการดัดโคงในระดับ 5% strain  การมีพอลิพรอไพลีนแทรกอยูระหวางกลางชวย
เพิ่มความยืดหยุนทําใหคาความแข็งแรงของการดัดโคงมีคาสูงมากขึ้นกอนเกิดการแตกหัก รูปแบบการแตกหัก
หลังจากไดรับแรงกระแทกของไมพลาสติกลามิเนทเปนแบบผสมระหวางการแตกหักแบบยืดหยุนของพอลิพรอไพลีน
และการแตกหักแบบเปราะของพอลิเอสเทอร  โดยที่จะเกิดการหลุดรอนออกจากกันเนื่องจากแรงเฉือนระหวางแผน
พอลิพรอไพลีนและแผนไมคอมพอสิต  กอนที่ชิ้นงานจะแตกหักอยางสมบูรณ 
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ตารางที่ 1  แสดงคามอดุลัสการดัดโคงและความแข็งแรงของการดัดโคง ของพลาสติกพอลิพรอไพลีนบริสุทธิ์ (PP)  
 แผนไมพลาสติกลามิเนทแบบแผนเดียว (s-RF-ester)  และแผนไมพลาสติกลามิเนทแบบสองแผน
 คูขนาน (d-RF-ester) 

Flexural modulus (MPa) Flexural strength (MPa) Materials 
Average SD Average SD 

PP 1,266.20 40.93 28.27 (5% strain) 2.66 
s-RF-ester 1,460.80 46.50 26.36 (break) 2.30 
d-RF-ester 1,415.40 116.21 29.09 (break) 1.54 

 
 
ตารางที่ 2  แสดงสมบัติความทนทานตอแรงกระแทก ของพลาสติกพอลิพรอไพลีนบริสุทธิ์ (PP)  แผนไมพลาสติกลา 
 มิเนทแบบแผนเดียว (s-RF-ester)  และแผนไมพลาสติกลามิเนทแบบสองแผนคูขนาน (d-RF-ester) 

Peak energy (mJ) Break energy (mJ) Impact strength (mJ/mm2) Materials 
Average SD Average SD Average SD 

PP 38.46 9.64 67.00 14.91 2.27 0.51 
s-RF-ester 50.84 39.66 79.10 54.33 2.65 1.81 
d-RF-ester 68.21 20.49 105.94 47.31 3.13 1.02 
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รูปที่ 1  แผนไมคอมพอสิต (Wood Composite Panel) 
 
 

ก  ข  ค  

รูปที่ 2  แสดงลักษณะการแตกหักหลังจากไดรับแรงกระแทกของ 
ก.พอลิพรอไพลีนบริสุทธิ์ (PP)  ข.แผนไมพลาสติกลามิเนทแบบเต็มผืน (s-RF-ester)  

และ ค.แผนไมพลาสติกลามิเนทแบบสองแผนคูขนาน (d-RF-ester) 
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P2-06 
 
การปนเปอนซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากตลาดนัดในแหลงทองเที่ยว
หัวหิน - ชะอํา 
Salmonella Contaminations in Meat and Meat Products from Local Retail Markets of Hua 
Hin - Cha-Am Tourist Attraction 
 
จรูญ ศรีออนเลิศ1,2  และสุรวัฒน ชลอสันติสกุล1,2 
Jaroon Sri-onlerd1, 2 and Surawat Chalorsuntisakul1, 2 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาอุบัติการณการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว และ
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวในพื้นที่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  การศึกษาครั้งนี้ทําการสุมตัว อยาง
แบบเจาะจง โดยเก็บตัวอยางเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวที่ทําจากเนื้อสุกร เนื้อไกและเนื้อโคจากตลาดนัดจํานวน 6 
แหง ในระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.2550 ทําการตรวจโดยวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อในหอง ปฏิบัติการ ผลการตรวจพบเชื้อซัล
โมเนลลาในเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อสุกร 23.81% (15/63) เนื้อและผลิตภัณฑเนื้อไก 18.42% (14/76) และเนื้อและ
ผลิตภัณฑเนื้อวัว 16.67% (3/18)  
คําสําคัญ : ซัลโมเนลลา, ผลิตภัณฑเนื้อสัตว, เนื้อสุกร, เนื้อไก, เนื้อโค  
 
Abstract 

 The purpose of this study was to determine the incidence of Salmonella contamination in meat 
and meat products from Amphoe Cha-Am, Phetchaburi and Amphoe Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. The 
samples were collected by the purposive random sampling technique. The pork, chicken, beef and their 
products were selected from 6 local markets during April 2007. The samples were determined for 
salmonella by conventional cultural methods. The results indicated 23.81% of pork samples (15/63), 
18.42% of chicken samples (14/76) and 16.67% of beef samples (3/18) were contaminated by Salmonella. 
Keywords : Salmonella, Meat Products, Pork, Chicken, Beef 
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คํานํา  

โรคซัลโมเนลโลซิสเปนโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เรียกวา เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) ซึ่งเปน
แบคทีเรียกลุมใหญกลุมหนึ่งในสกุล Enterobacteriaceae  เชื้อซัลโมเนลลาเปนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ รูป ราง
ทอน ขนาดประมาณ 0.5 – 3 ไมครอน ไมสรางสปอร เคลื่อนที่ไดโดยแฟกเจลลาที่รายลอมตัวเชื้อ มีความ สามารถ
เจริญไดทั้งแบบใชอากาศและไมใชอากาศ สามารถใชน้ําตาลไดหลายชนิด ยกเวน น้ําตาลแลคโตส แบคทีเรียชนิดนี้
เปนสาเหตุสําคัญของโรคซัลโมเนลโลซีส ซึ่งเปนโรคที่มีสาเหตุจากอาหาร (Foodborne diseases) โดยจะทําใหเกิด
อาการทองเสีย มีไข ปวดทอง ภายหลังจากไดรับเชื้อประมาณ 12-72 ชั่วโมง อาหารที่พบไดบอยวามีการปนเปอนของ
เชื้อซัลโมเนลลา คือ อาหารที่ไดจากสัตว เชน เนื้อสัตว เนื้อไก ไข หรือนม (อรุณบางตระกูลนนท, 2546) วัตถุประสงค
ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อใหทราบถึงอุบัติการณการปนเปอนของเชื้อซัลโม เนลลาในเนื้อ สัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว
ในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ขันธ  
 
อุปกรณและวิธีการ  

ดําเนินการเก็บตัวอยางในระหวางเดือนเมษายน 2550 ตามวันนัดของตลาดนัดใน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่ใชในศึกษาจํานวน 157 ตัวอยาง แยกเปนผลิตภัณฑเนื้อสุกร 63 
ตัวอยาง ผลิตภัณฑเนื้อไก 76 ตัวอยาง และผลิตภัณฑเนื้อโค 18 ตัวอยาง ทําการเพาะเลี้ยงและตรวจหาเชื้อโดยวิธี
ดั้งเดิม (Conventional Method) ณ หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีขั้นตอน ดังนี้   ตัดตัวอยางเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวใหเปนชิ้นขนาด 25 กรัม ใสใน 
Pre-enrichment medium ไดแก Buffer Peptone Water 225 มิลลิลิตร บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37OC นาน 18-24 ชั่วโมง 
แลวจึงนํามาเพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว Selective enrichment medium คือ Rappaport-Vassiliadis Soya 
Peptone Broth บมเชื้อที่อุณหภูมิ 42OC เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มจํานวนเชื้อ หลังจากนั้นเพาะแยกเชื้อบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar (BPLS) Xylose Lysine Deoxycholate Agar 
(XLD) และ Salmonella and Shigella Agar (SS) บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37OC นาน 18-24 ชั่วโมง แลวคัดเลือกโคโลนี
เฉพาะของเชื้อซัลโมเนลลา ดังนี้ โคโลนีที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ BGM จะมี รูปรางกลม ขนาดปานกลาง สีชมพู ขาว
ทึบแสง อาหารรอบ ๆ โคโลนีเปนสีแดง สวนโคโลนีที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD จะมีรูปรางกลม ขนาดปานกลาง สี
แดง สรางไฮโดรเจนซัลไฟดสีดําตรงกลางโคโลนี อาหารรอบๆ โคโลนีจะเปนสีแดง สําหรับ SS โคโลนีที่ขึ้นจะมีขนาด
ปานกลาง มีสีดําจากไฮโดรเจนซัลไฟล นําโคโลนีดังกลาวมาเพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) บมเชื้อที่
อุณหภูมิ 37OC นาน 18-24 ชั่วโมง แลวนํามาทดสอบทางชีวเคมีโดยใช Triple Sugar Iron Agar (TSI), Motility 
Indole Lysine Media (MIL) และ Urea Agar เทียบกับผลบวกของ SS แลวรายงานผลวาพบหรือไมพบเชื้อซัลโมเนล
ลา 
 
ผลและวจิารณ 

ผลการตรวจวิเคราะหพบวาตัวอยางเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวจากทุกตลาดนัดที่สุมเก็บเขามาตรวจ
พบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปอน 20.38% (32/157) โดยเฉพาะในเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อสุกร พบวามีรอยละของการ
ปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลามากกวาในเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อไก และเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อโค โดยการปนเปอนของ
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เชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อสุกรที่ตรวจวิเคราะหทั้งหมด 63 ตัวอยางพบเชื้อซัลโมเนลลา 15 ตัวอยาง 
(23.81%) ซึ่งประเภทของผลิตภัณฑที่พบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อและผลิตภัณฑ เนื้อสุกร เรียง
ตามลําดับมากไปหานอย ดังนี้ เนื้อหมูดิบ 33.33% (9/27) เทากันกับแหนมหมู 33.33% (2/6) รอง ลงมา ไดแก เนื้อ
หมูบดปรุงรส 16.67% (1/6) ลูกชิ้นเอ็นหมู 16.67% (1/6) ลูกชิ้นเนื้อหมู 16.67% (1/6)  ไสกรอกหมูเทากัน 16.67% 
(1/6) และไมพบการปนเปอนในหมูยอ (0/6) สําหรับตัวอยางเนื้อและผลิตภัณฑไกจากการตรวจทั้งหมด 76 ตัวอยาง 
พบเชื้อซัลโมเนลลา 14 ตัวอยาง (18.42%) ซึ่งประเภทผลิตภัณฑที่พบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อและ
ผลิตภัณฑเนื้อไก เรียงตามลําดับมากไปหานอย ดังนี้ เนื้อไกดิบ 28.95% (11/38) รองลงมาไดแก ไสกรอกไก 16.67% 
(1/6) ลูกชิ้นเนื้อไก 14.29% (2/14) ลูกชิ้นเอ็นไก 8.33% (1/12) ตามลําดับ และไมพบการปนเปอนในไกยอ สวนเนื้อ
และผลิตภัณฑเนื้อโคไดสุมตัวอยางจากตลาดนัดเพียง 4 แหง ทําการตรวจวิเคราะหทั้งหมด 18 ตัวอยาง พบเชื้อซัล
โมเนลลา 3 ตัวอยาง ( 16.67%) สําหรับประเภทผลิตภัณฑที่พบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อและ
ผลิตภัณฑเนื้อโค เรียงตามลําดับมากไปหานอย ดังนี้ เนื้อวัวดิบ 20.00% (2/10) รองลงมา ไดแก ลูกชิ้นเอ็นวัว 25% 
(1/4) และไมพบการปนเปอนลูกชิ้นเนื้อวัว จากการตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวพบการปนเปอนทั้งในเนื้อสุกร เนื้อไก และเนื้อโค ทั้งนี้อาจเกิดจากปจจัยหลายอยาง เชน โรงฆา
สัตวไมไดมาตรฐาน การชําแหละไมถูกสุขลักษณะ การเก็บรักษาเนื้อสัตวไมสะอาด หรือเก็บรักษาสภาพในอุณหภูมิ
ไมเหมาะสม รวมทั้งตัวสัตวเองที่เปนพาหะของเชื้อโดยตรง (ชิต ศิริวรรณและคณะ, 2539) การปนเปอนเชื้อซัลโมเนล
ลาในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวถือวาเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข ซึ่งมีรายงานการพบเชื้อซัลโมเนลลาใน
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑชนิดตางๆ เชน วิพิชญ ไชยศรีสงครามและคณะ (2535) พบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา
ในเนื้อไกแชแข็ง (33.53%) อรุณ บางตระกูลนนทและคณะ (2537) พบเชื้อซัลโมเนลลาจากตัวอยางเนื้อหมูซึ่งเก็บ
จากตลาดในจังหวัดชลบุรี (45.00%) สุมาลี บุญมาและคณะ (2538) ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาจากเนื้อวัวที่เก็บจาก
ตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต (86.00%) พรศิริ พรหมกิ่งแกว และอนิรุธ เนื่องเม็ก (2548) ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาใน
เนื้อสัตวจากตลาดสดในภาคเหนือในระดับที่เกินมาตรฐาน ทั้งในเนื้อสุกร เนื้อไก เนื้อกระบือและเนื้อโค เพชรัตน ศักดิ์
นันทและคณะ (2548) ไดตรวจหาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาจากโรงฆาสัตวในภาคตะวันตก พบการปนเปอนทั้งใน
เนื้อสุกร เนื้อไกและเนื้อโค ในทุกจังหวัดภาคตะวันตก เปนตน  

โรคซัลโมเนลโลซีสที่เกิดจากเชื้อซัลโมเนลลานี้เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน (Zoonosis) และเปน
สาเหตุสําคัญของการติดเชื้อที่เกิดจากการบริโภค (FAO/WHO, 2002) การนําเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่มี
เชื้อซัลโมเนลลาปนเปอนอยูมาบริโภค จะทําใหเชื้อแพรเขาสูคนและกอโรคในผูบริโภคได ทั้งนี้เกณฑมาตรฐานการ
ตรวจวิเคราะหตามประกาศกรมปศุสัตว พ.ศ. 2544 กําหนดเอาไววาเนื้อสัตวที่ผานการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว 
ตองไมพบเชื้อซัลโมเนลลาจากตัวอยาง 25 กรัม ที่ทําการตรวจวิเคราะห ซึ่งผลการตรวจสอบในครั้งนี้สรุปไดวายังมี
การปนเปอนของเชื้อ ซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวอยู และผูบริโภคยังคงมีความเสี่ยงในการบริโภค 
การตรวจวิเคราะหครั้งนี้จึงขอมูลพื้นฐานในดานการเฝาระวังโรคและเปนขอมูลเพื่อการจัด การกับปญหาการปนเปอน
เชื้อกอโรคอาหารเปนพิษตอไป 
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การผลิตไบโอดีเซลจากน้าํมันปาลมโดยกระบวนการที่ใชตัวเรงปฏิกิรยิาขั้นตอนเดียว 
Biodiesel Production from Palm Oil via Single-Step Catalyzed Process 
 
อาชาไนย บัวศรี1*  ณัฐวุฒิ ชัยยุตต1  กิตติศักดิ์ วรกมล1  พณพงษ พิสมยรมย1  และสุรชัย นารีบุตร1 
Achanai Buasri1*, Nattawut Chaiyut1, Kittisak Woragamon1, Panapong Pismayarom1  
and Surachai Nareebuth1 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยตางๆสําหรับการเตรียมและสมบัติของไบโอดีเซลโดยใชปฏิกิริยาทรานสเอส
เทอริฟเคชัน วัตถุดิบที่ใชประกอบดวย น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ เมทานอลปราศจากน้ํา และใชโซเดียมไฮดรอกไซดที่
ปราศจากน้ําเปนตัวเรงปฏิกิริยา ในการทดลองเปนการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไบโอดีเซล ซึ่งพบวาเวลาที่
เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา คือ 2.5 ชั่วโมง ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม คือ รอยละ 3 โดยน้ําหนัก และ 
อัตราสวนโดยโมลระหวางน้ํามันปาลมกับเมทานอลที่เหมาะสม คือ 1:9 จากนั้นทําการทดสอบหาสมบัติตางๆของ   
ไบโอดีเซลทําใหไดคาดังตอไปนี้ คาความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเทากับ 5.5 เซนติสโตรกส คาความ
ถวงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6 องศาเซลเซียสเทากับ 0.882 อุณหภูมิของจุดวาบไฟมีคาเทากับ 133 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิของจุดขุนมีคาเทากับ 19 องศาเซลเซียส ปริมาณของน้ําที่อยูในน้ํามันเปนรอยละ 0.161 และคา
ความเปนกรดเทากับ 0.2272 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัมน้ํามัน 
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล; น้ํามันปาลม; ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน 
 
Abstract 

This research studied the different factors for preparing and investigating the properties of 
biodiesel by using the result of transesterification reaction. The raw materials were purified palm oil, 
methanol without water, and anhydrous sodium hydroxide as catalyst. The suitable conditions in 
preparing biodiesel were investigated. The result indicated that the suitable reaction time was 2.5 hr, the 
suitable quantity of catalyst was 3% by weight and the suitable mole ratios between palm oil and 
methanol was 1:9. Then the physical properties of biodiesel were determined, kinematic viscosity at      
40 OC was 5.5 cSt, specific gravity at 15.6/15.6 OC was 0.882, flash point was 133 OC, cloud point was   
19 OC, water content was 0.161 and acid value was 0.2272 mg KOH/g Oil. 
Keywords : Biodiesel; Palm Oil; Transesterification Reaction 
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คํานํา 

 ในแตละปประเทศไทยมีความจําเปนตองนําเขาพลังงานในรูปของน้ํามันปโตรเลียมซึ่งคิดเปนมูลคาจํานวน
มากมายมหาศาล โดยน้ํามันที่นําเขามาจะถูกนําไปใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการตางๆ ทั้งในสวนของ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคม และการขนสงภายในประเทศ การจัดหาพลังงานชีวภาพขึ้นมาทดแทน
พลังงานจากฟอสซิลนั้น นอกจากจะชวยลดมลภาวะของโลกไดแลว ยังเปนการชวยชะลอการใชทรัพยากรธรรมชาติที่
กําลังจะหมดไปจากโลกใหคงเหลืออยูเปนพลังงานที่ยั่งยืน และลดการสูญเสียเงินตราในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง
จากตางประเทศปละหลายแสนลานบาท ไดมีการศึกษาการใชพลังงานจากแหลงตางๆขึ้นมาทดแทน รวมทั้งน้ํามัน
จากพืชที่สามารถนํามาใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได เชน ปาลมน้ํามัน ละหุง มะพราว และสบูดํา (พิศมัย, 2549) 
ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการพลังงานเพื่อทดแทนพลังงานที่จะหมดไปในอนาคตได ดังนั้นการนําพืชผล
ทางการเกษตรมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel) และใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงทดแทน จึงเปนอีก
หนทางหนึ่งที่ชวยสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศไทยได 

สําหรับงานวิจัยนี้จะทําการสังเคราะหไบโอดีเซลโดยใชน้ํามันปาลมที่ผานการทําใหบริสุทธิ์กับเมทานอล 
เนื่องจากน้ํามันปาลมที่นํามาใชนี้มีคาความเปนกรดที่ต่ํา จึงเลือกใชกระบวนการที่มีเบสเปนตัวเรงปฏิกิริยาเพียง
ขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส (พิศมัย, 2549) โดยทําการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต  
ไบโอดีเซล โดยดูปจจัยในแงของเวลาในการทําปฏิกิริยา ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา และอัตราสวนโดยโมลระหวาง
น้ํามันปาลมกับเมทานอล จากนั้นนําไบโอดีเซลที่เตรียมไดจากสภาวะที่เหมาะสมไปทดสอบหาสมบัติตางๆ แลวทํา
การวิเคราะหเปรียบเทียบสมบัติของไบโอดีเซลที่ผลิตไดกับไบโอดีเซลที่ใชกันอยูในปจจุบัน เพื่อสามารถนําเชื้อเพลิงที่
เตรียมไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนพลังงานทดแทนตอไปในอนาคต 
 
อุปกรณและวิธีการ 
สารเคมี 

น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ เมทานอลบริสุทธิ์ โซเดียมไฮดรอกไซดที่ปราศจากน้ํา และน้ํากลั่น 

เครื่องมือ 

 เครื่องเหวี่ยง เครื่องทดสอบหาคาความหนืด เครื่องทดสอบหาคาความถวงจําเพาะ เครื่องทดสอบหาคาจุด
วาบไฟ เครื่องทดสอบคาจุดขุน และเครื่องทดสอบหาคาปริมาณของน้ําที่อยูในน้ํามัน 

วิธีการทดลอง 

 นําเมทานอลมาผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซดตามอัตราสวนที่คํานวณไว จะไดสารละลายของเมทอกไซด 
(methoxide) นําน้ํามันปาลมมาใหความรอนเพื่อกําจัดน้ําที่มีอยูออกไปใหหมด โดยใชอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 35 นาที ปลอยใหน้ํามันเย็นตัวลงมายังอุณหภูมิที่ใชในการทําปฏิกิริยาซึ่งเทากับ 65 องศาเซลเซียส ทําการ
ผสมน้ํามันปาลมกับสารละลายเมทอกไซดพรอมทั้งกวนตลอดเวลา เมื่อทําปฏิกิริยาครบตามเวลาที่กําหนดแลวนํา
สารที่ไดทั้งหมดเทลงในกรวยแยก ปลอยทิ้งไว 30 นาที จะสังเกตเห็นการแยกชั้นเปน 2 สวน โดยชั้นบนเปนสวนของ      
ไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอร (methyl ester) สวนชั้นลางเปนสวนของกลีเซอรอล (glycerol) นําไบโอดีเซลที่ไดมาทํา
การลางดวยน้ํากลั่นหลายๆครั้งเพื่อกําจัดส่ิงเจือปนออกไป นํามาเหวี่ยงที่ความเร็วของการหมุนเทากับ 2,500 รอบตอ
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นาที เพื่อแยกน้ําออกจากไบโอดีเซลอยางสมบูรณ ทําการคํานวณหาปริมาณรอยละของผลที่ได จากนั้นนําไบโอดีเซล
ที่เตรียมไดไปทําการทดสอบหาสมบัติตางๆ ดังตอไปนี้ ความหนืด ความถวงจําเพาะ จุดวาบไฟ จุดขุน ปริมาณของ
น้ําที่มีอยูในน้ํามัน และคาความเปนกรด แลวนํามาเปรียบเทียบกับไบโอดีเซลที่ใชกันอยูในปจจุบัน 
 
ผลและวจิารณ 
สภาวะที่เหมาะสมในการเตรยีมไบโอดีเซล 

1. เวลาที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา 

จากรูปที่ 1 เมื่อเวลาในการทําปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจะทําใหรอยละผลไดของไบโอดีเซลสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อให
เวลาในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันมากขึ้น ปฏิกิริยาจะเกิดไดอยางสมบูรณสงผลใหรอยละผลไดมีคามาก
ขึ้น (Ramadhas et al., 2005;  Yong et al., 2007) ดังนั้นเวลาในการทําปฏิกิริยาที่เหมาะสม คือ 2.5 ชั่วโมง  

2. ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา 

จากรูปที่ 2 จะเห็นวาถาไมไดใสตัวเรงปฏิกิริยาลงไปในระบบ จะทําใหคารอยละผลไดของไบโอดีเซลมีคา
นอยมาก คือ 10.00% แตเมื่อเติมตัวเรงปฏิกิริยาลงไป 1 wt% คารอยละผลไดมีคาเพิ่มขึ้นเปน 50.67% เนื่องจาก
ตัวเรงปฏิกิริยาที่ใสลงไปนั้นจะทําใหเมทานอลเปลี่ยนเปนเมทอกไซด ซึ่งทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรดไดวองไวกวา  
เมทานอล เมื่อเติมตัวเรงปฏิกิริยาลงไปเปน 2 และ 3 wt% จะทําใหรอยละผลไดมีคาเพิ่มขึ้นเปน 52.67 และ 55.30% 
ตามลําดับ แตถาเติมตัวเรงปฏิกิริยาลงไปเปน 4 wt% รอยละผลไดมีคาลดลงเหลือเพียง 44.00% เหตุผลที่เปนเชนนี้
เพราะวาตัวเรงปฏิกิริยาที่เติมลงไปมากนั้น จะทําใหมีปฏิกิริยาขางเคียงเกิดเปนสบูขึ้น โดยเรียกปฏิกิริยานี้วาสปอน
นิฟเคชัน (Saponification) ซึ่งจะแขงขันกับปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน ทําใหปริมาณการเกิดไบโอดีเซลมีคา
ลดลง (Ramadhas et al., 2005;  Yong et al., 2007) ดังนั้นปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม คือ 3 wt% 

3. อัตราสวนโดยโมลระหวางน้ํามันปาลมกับเมทานอลที่เหมาะสมในการทาํปฏิกิริยา 

จากรูปที่ 3 เมื่ออัตราสวนโดยโมลระหวางเมทานอลตอน้ํามันปาลมมีคาเพิ่มขึ้นจะทําใหรอยละผลไดของ  
ไบโอดีเซลมีคาเพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราสวนที่ทําใหรอยละผลไดมีคามากที่สุดคือ 1:9 โดยมีคาเทากับ 57.33% เนื่องจากการ
ใชเมทานอลที่มากกวาความตองการตามทฤษฎีนั้น จะทําใหเกิดปฏิกิริยาไดอยางรวดเร็วและสมบูรณ (Ramadhas 
et al., 2005;  Yong et al., 2007) ดังนั้นอัตราสวนโดยโมลของน้ํามันปาลมตอเมทานอลที่เหมาะสม คือ 1:9 

สมบัติตางๆของไบโอดีเซลที่เตรียมไดจากสภาวะที่เหมาะสม 

 เมื่อนําไบโอดีเซลที่เตรียมไดจากสภาวะที่เหมาะสมไปทดสอบหาสมบัติตางๆ จะไดผลดังนี้ คาความหนืดที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเทากับ 5.5 เซนติสโตรกส คาความถวงจําเพาะที่อุณหภูมิ 15.6/15.6 องศาเซลเซียส
เทากับ 0.882 อุณหภูมิของจุดวาบไฟมีคาเทากับ 133 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของจุดขุนมีคาเทากับ 19 องศา
เซลเซียส ปริมาณของน้ําที่อยูในน้ํามันเปนรอยละ 0.1612 และคาความเปนกรดเทากับ 0.2272 มิลลิกรัม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัมน้ํามัน เมื่อเปรียบเทียบสมบัติตางๆของไบโอดีเซลที่เตรียมไดจากการทดลองนี้กับ   
ไบโอดีเซลที่ใชกันอยูในปจจุบันพบวามีคาใกลเคียงกันมาก 
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บทสรุป 
คาความเปนกรดของน้ํามันปาลมบริสุทธิ์มีเทากับ 0.4759 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัมน้ํามัน 

ดังนั้นจึงสามารถทําการผลิตไบโอดีเซลโดยใชกระบวนการที่มีเบสเปนตัวเรงปฏิกิริยาเพียงขั้นตอนเดียวได สภาวะที่
เหมาะสมสําหรับการเตรียมไบโอดีเซลนั้นสามารถดูไดจากคารอยละผลไดของไบโอดีเซล ซึ่งพบวาเวลาในการทํา
ปฏิกิริยา คือ 2.5 ชั่วโมง ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา คือ รอยละ 3 โดยน้ําหนัก และอัตราสวนโดยโมลระหวางน้ํามัน
ปาลมกับเมทานอล คือ 1:9 สําหรับไบโอดีเซลที่เตรียมไดจากสภาวะที่เหมาะสมนี้มีสมบัติตางๆที่ใกลเคียงกันกับ    
ไบโอดีเซลที่ใชกันอยูในปจจุบัน ดังนั้นเราจึงสามารถนําไบโอดีเซลที่เตรียมไปใชทดแทนน้ํามันดีเซลได 
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รูปที่ 1 แสดงเวลาในการทําปฏิกิริยากับรอยละผลไดของไบโอดีเซล 
 

 
 
 

 
 

 

รูปที่ 2 แสดงปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยากับรอยละผลไดของไบโอดีเซล 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงอัตราสวนโดยโมลระหวางเมทานอลตอน้ํามันปาลมกับรอยละผลไดของไบโอดีเซล 
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P2-08 
 
การศึกษาโครงสรางสัณฐานที่เกิดขึ้นในฟลมพอลิเอทิลีนที่ผานการขึ้นรูปดวยขบวนการเปา 
A Morphological Study of Polyethylene Blown Films 
 
ณัฐวุฒิ ชัยยุตต1* ธีรชัย พฤฒิสิริกุล1 ปยวรรณ แคนยุกต1 รัฐพล อมรสิน1 และบุศรินทร เฆษะปะบุตร1  
Nattawut Chaiyut1*, Theerachai Pruttisirikul1, Piyawan Canyouk1, Ruthapon Amorasin1  
and Bussarin Ksapabutr1 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ทําการศึกษาโครงสรางสัณฐานดวย SEM ของฟลมพอลิเอทิลีนที่ไมมีการเติมและเติมผง CaCO3 
40% โดยน้ําหนัก ที่ไดจากขบวนการเปาเพื่อใหไดฟลมที่มีการจัดเรียงตัวในสองทิศทาง โดยมีการปรับความเร็วรอบ
ของลูกกลิ้งในการขึ้นรูปฟลมและการดึงยืดตอที่อัตราสวนการดึงยืดตางๆ กัน จากการทดลองพบวาฟลมทั้งสองชนิด
จะมีความขาวขุนเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วรอบของลูกกลิ้งและอัตราสวนการดึงยืดสูงขึ้น สําหรับฟลมพอลิเอทิลีนที่ไมเติม
ผง CaCO3 จะพบเพียงรองรอยของการจัดเรียงตัวของฟลมไปตามทิศทางของการขึ้นรูปฟลมและทิศทางของการดึง
ยืดเมื่อทําการเพิ่มความเร็วรอบของลูกกลิ้งและอัตราสวนการดึงยืด และเมื่อนําฟลมไปทําการกัดดวยกรดจะพบ
ชองวางที่วางตัวตามทิศทางการยืดและแถบที่วางตัวในทิศทางตั้งฉากกับการยืดของฟลม โดยโครงสรางที่พบนี้ไดถูก
เรียกวาโครงสรางปซา โดยโครงสรางปซานี้จะชัดเจนขึ้นเมื่ออัตราสวนการดึงยืดเพิ่มมากขึ้น สําหรับฟลมที่มีการเติม
ผง CaCO3 จะมีรองรอยของการจัดเรียงตัวของฟลมไปตามทิศทางของการยืดเชนเดียวกัน และเมื่อนําฟลมไปทําการ
กัดดวยกรดจะปรากฎชองวางขึ้น แตไมพบลักษณะของโครงสรางปซา และเมื่อทําการดึงยืดเพิ่มมากขึ้นชองวางที่
เกิดขึ้นนี้จะมีความกวางและยาวขึ้น 
คําสําคัญ : พอลิเอทิลีน ผง CaCO3 ฟลมที่ไดจากขบวนการเปา โครงสรางปซา 
 
Abstract 

Blown films of unfilled and 40%wt CaCO3-filled HDPE manufactured using extrusion blown film 
process were morphologically investigated by SEM. Biaxial oriented films were produced at different nip 
roller speeds and then further drawn at different draw ratios.  Both types of films revealed more whiten 
with increasing roller speed and draw ratio. Unfilled HDPE films showed only traces of film orientation 
along the machine direction as roller speed and draw ratio increased. After acid etching, the films 
showed longitudinal voids and less distinct transverse bands which have been previously called Pisa 
structure. Additionally, the Pisa structure exhibited clearer  with  increasing  draw  ratio.  The traces of film  
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orientation in the machine direction could be also observed in CaCO3-filled HDPE films. Many voids were 
found after acid etching of the films though Pisa-like structure was not clearly found just only bigger voids 
showing. With further drawing, the voids in the etched filled films became wider and larger. 
Keywords : Polyethylene, CaCO3 powder, Blown film, Pisa structure 
 
คํานํา 

ในปจจุบันนี้ไดมีการใชงานพลาสติกเปนจํานวนมาก  และพลาสติกที่มีการนํามาใชมากที่สุดชนิดหนึ่งก็คือ 
พอลิเอทิลีน โดยมีการผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑหลายชนิดดวยกัน เชน ขวด ถุง และฟลม เปนตน เปนที่ทราบกัน
แลววาเมื่อพอลิเอทิลีนถูกนํามาทําการดึงยืดจะทําใหสมบัติเชิงกลของวัสดุมีคาสูงขึ้น เนื่องจากมีเกิดการจัดเรียงตัว
ของสายโซโมเลกุล ไดมีผูทําการศึกษาโครงสรางสัณฐานของชิ้นงานที่ถูกดึงยืดในทิศทางเดียว (uniaxial drawing) 
(Amornsakchai 2000 และ 2003 และ Shahin 1999) พบวาชิ้นงานจะมีความขาวขุนและเมื่อนํามาวิเคราะหดวย 
SEM จะพบโครงสรางที่เรียกวาปซาเกิดขึ้น ซึ่งประกอบไปดวยชองวาง (void) ที่วางตัวในทิศทางของการยืดดึงและ
แถบ (band) ที่วางตัวในทิศทางตั้งฉากกับทิศของการดึงยืด และเมื่อทําการดึงยืดเพิ่มมากขึ้น ชิ้นงานจะมีความขาว
ขุนเพิ่มมากขึ้นและโครงสรางปซามีขนาดใหญและปริมาณมากขึ้น รวมทั้งจะปรากฏใหเห็นไดชัดเจนขึ้น  

สําหรับงานวิจัยนี้ตองการศึกษาโครงสรางที่เกิดขึ้นในฟลมพอลิเอทิลีนที่ผานการขึ้นรูปดวยขบวนการเปาทั้ง
ที่ไมมีการเติมและเติมผง CaCO3 ลงไป โดยศึกษาอิทธิพลของความเร็วรอบของลูกกลิ้งขึ้นรูปฟลมและอัตราสวนการ
ดึงยืดฟลมที่สงผลตอโครงสรางที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการนําฟลมที่ไดไปประยุกตใชประโยชน
ตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
สารเคมี 

พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูงเกรดสําหรับเปาขึ้นรูปฟลม (Thai Polyethylene Co., Ltd.) ผง CaCO3 
ขนาดอนุภาค 400 เมช (บริษัท หินออน จํากัด)  

วิธีการทดลอง 
อบผง CaCO3 ที่อุณหภูมิ  80oC เปนเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นทําการผสมเม็ดพลาสติกพอลิเอทธิลีนกับผง 

CaCO3 40%โดยน้ําหนัก ดวยเครื่อง two-roll mill  ที่อุณหภูมิ  165 oC เปนเวลาประมาณ  15-20 นาที จากนั้นทิ้งไว
ใหเย็น แลวนําไปทําการบดยอยใหเปนชิ้นขนาดเล็กดวยเครื่องบดพลาสติก นําพลาสติกที่บดแลวทั้งที่มีการเติมและ
ไมเติมผง CaCO3 แลวมาทําการขึ้นรูปเปนฟลมดวยเครื่อง blown film extruder โดยมีการปรับเปล่ียนคาความเร็ว
ของลูกกลิ้งตางๆ จากนั้นนําฟลมที่ไดมาทําการดึงยืดตอดวยเครื่อง Universal tensile testing machine ในอัตราสวน
การดึงยืดตางๆ สําหรับขั้นตอนการกัดดวยกรด ทําไดโดยการแชชิ้นตัวอยางใน permanganic reagent เปนเวลา 2 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง แลวนํามาทําการสะเทินดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 35% แลวลางใหสะอาดดวย
น้ํากลั่น จากนั้นนําตัวอยางไปทําการวิเคราะหดวยเครื่อง SEM ตอไป 
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ผลและวจิารณ 

จากรูปที่ 1 แสดงภาพถาย SEM ของฟลมพอลิเอทธิลีนที่ไมเติมผง CaCO3 และไมผานการกัดดวยกรด 
พบวาเมื่อความเร็วรอบของลูกกลิ้งและอัตราสวนการดึงยืดเพิ่มขึ้น จะพบริ้วรอยของการจัดเรียงตัวของฟลมไปในทิศ
ทางการดึงยืดและมีความละเอียดของโครงสรางที่ปรากฏมากขึ้น สําหรับฟลมที่เมื่อนํามาดึงยืดตอที่อัตราสวนการดึง
ยืดเปน 2 เทาของความยาวเดิมแลวนํามาทําการกัดดวยกรดจะพบวามีโครงสรางปซาเกิดขึ้นซึ่งประกอบดวยชองวาง 
(void) ที่ขนานกับทิศการดึงและแถบ (band) ที่ตั้งฉากกับทิศการดึงดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งเหมือนกับที่พบโครงสรางนี้
ในการดึงยืดชิ้นงานในแนวแกนเดียว (uniaxial drawing) โดยชองวางที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญและยาวขึ้นเมื่อ
ความเร็วรอบของลูกกลิ้งสูงขึ้น ซึ่งโครงสรางปซาจะสามารถพบไดในชิ้นงานที่ถูกดึงยืดดวยความเร็วลูกกลิ้ง 17 และ 
20 Hz แตจะไมพบในชิ้นตัวอยางที่ถูกดึงยืดดวยความเร็วลูกกลิ้ง 13 Hz ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวาโครงสรางปซาจะเริ่ม
เกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานถูกดึงยืดจนมีอัตราสวนการดึงยืดที่เหมาะสมคาหนึ่ง นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสภาวะที่ใชในการดึง
ยืดชิ้นงานอีกดวย  โดยจะพบวาแถบที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้จะสังเกตุเห็นไดไมชัดเจนเหมือนกับที่ปรากฏในการดึงยืด
ชิ้นงานในแนวแกนเดียวทั้งนี้จะขึ้นอยูกับชนิดของพอลิเอทิลีนที่นํามาใชศึกษา นอกจากนี้อาจจะเนื่องมาจากฟลมที่
ถูกดึงยืดในแนวแกนเดียวจะมีการโฟกัสของแรงเฉพาะในทิศทางที่ถูกดึงยืดเทานั้น จึงทําใหฟลมมีการจัดเรียงตัวใน
ทิศทางการดึงยืดไดเปนอยางดีและการเกิดโครงสรางปซาจะสามารถเกิดไดงาย แตสําหรับฟลมที่มีการดึงยืดในสอง
แนวแกนจะทําใหฟลมไดรับแรงใน 2 ทิศทางซึ่งไดแก machine direction และ transverse direction ทําใหแรงไมถูก
โฟกัสไปในทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะ การเกิดขึ้นของโครงสรางปซาจึงเกิดขึ้นไดยากกวา 

 สําหรับโครงสรางสัณฐานของฟลมพอลิเอทิลีนที่เติมผง CaCO3 และไมไดผานการกัดดวยกรดแสดงดังรูปที่ 
3 (A และ B) โดยโครงสรางทีเกิดขึ้นจะไมมีความแตกตางกันและยังพบอนุภาคของ CaCO3 กระจายอยูทั่วไปในเนื้อ
ของพลาสติกและไมพบวามีการแยกเฟสระหวาง CaCO3 และพอลิเอทิลีน นอกจากนี้ยังพบรองรอยของการจัดเรียง
ตัวของฟลมตามทิศการขึ้นรูปอีกดวย สวนโครงสรางสัณฐานของฟลมที่ไมไดถูกดึงยืดตอและผานการกัดดวยกรด
แสดงในรูป 3 (C และ D) จะพบวามีชองวางเกิดขึ้นกระจายอยูทั่วไปในชิ้นงาน เนื่องจากอนุภาคของ CaCO3 สามารถ
ถูกกัดไดดวยกรดดังนั้นจึงไมพบอนุภาคของ CaCO3 โดยเมื่อทําการเพิ่มความเร็วของลูกกลิ้งจะพบชองวางมีขนาดที่
ใหญขึ้นและการขยายตัวของชองวางจะมีทิศเดียวกับทิศทางการขึ้นรูปฟลม แตจะปรากฏไดไมชัดเจนเทากับเมื่อทํา
การเพิ่มอัตราสวนการดึงยืดเปน 2.5 เทาจะพบโครงสรางสัณฐานดังแสดงในรูปที่ 3 (E และ F) โดยชองวางระหวาง
เนื้อพอลิเอทิลีนกับ CaCO3 มีขนาดใหญขึ้นโดยชองวางที่พบนี้จะมีการขยายใหญขึ้นอยางชัดเจนในทิศของการดึงยืด 
โดยอาจกลาวไดวาความเร็วรอบของลูกกลิ้งมีอิทธิพลคอนขางนอยตอการเกิดขึ้นของโครงสรางที่พบ แตเมื่อชิ้นงานมี
อัตรา สวนการดึงยืดเพิ่มขึ้นโครงสรางดังกลาวจะเกิดไดเร็วขึ้น 
 
สรุป 

โครงสรางสัณฐานที่พบนี้เรียกวาโครงสรางปซาแตจะไมชัดเจนเหมือนกับที่พบในการดึงยืดทิศทางเดียว โดย
สภาวะในการขึ้นรูปมีผลตอโครงสรางของฟลม และ CaCO3 ที่เติมลงไปมีผลตอความชัดเจนของโครงสรางที่เกิดขึ้น 
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รูปที่ 1 ภาพถาย SEM ของฟลม PE ที่ไมเติม CaCO3 และไมผานการกัดดวยกรด โดยผานการขึ้นรูปดวยความเร็ว  
           ลูกกลิ้ง 13 Hz (A,C) และ 20 Hz (B,D) และอัตราสวนการดึงยืด 0 เทา (A,B) และ 4 เทา (C,D) 
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รูปที่ 2  ภาพถาย SEM ของฟลม PE ที่ไมเติม CaCO3 และผานการกัดดวยกรด โดยผานการขึ้นรูปดวยความเร็ว 
             ลูกกลิ้ง 13 Hz (A) 17 Hz (B) และ 20 Hz (C) ที่อัตราสวนการดึงยืด 2.5 เทา 

 

 

   
 

   
รูปที่ 3 ภาพ SEM ของฟลม PE ที่เติมผง CaCO3 ที่ไมผานการกัดดวยกรด (A,B) และผานการกัดดวยกรด (C-F) โดย 
           ผานการขึ้นรูปดวยความเร็วลูกกลิ้ง 13 Hz (A,C,E) และ 20 Hz (B,D,F) ที่อัตราสวนการดึงยืด 0 เทา (A-D)    
           และ 2.5 เทา (E,F) 
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การศึกษาการสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติชลูเซอีนโดยใชปฏิกริิยา E-selective จูเลีย-
โคเซียนสกีและชารปเลส อะซิมเมตริกไดไฮดรอกซิเลชัน 
Synthetic Studies of Schulzeines Featuring  E- selective Julia - Kocienski  Reaction and Sharpless   
Asymmetric Dihydroxylation  

สุนิสา อัคคะรัสมิโย1   และพัลลภ คันธิยงค1 
Sunisa Akkarasamiyo1  and Punlop Kuntiyong1 
 
บทคัดยอ 

     ในการศึกษาการสังเคราะหสารผลิตภัณฑธรรมชาติชูลเซอีน  หนวยโครงสราง C1-C10 และC14-C28 ของ 
สายโซกรดไขมัน 28 คารบอนของชูลเซอีน B และ C ไดถูกสังเคราะหขึ้น การวิเคราะหแบบ retrosynthesis ที่ใชเปน
แบบที่แตกตางไปจากที่เราเคยรายงานไว ซึ่งทําใหขั้นตอนที่ใชในการสังเคราะหนอยลง รายงานนี้จะกลาวถึงการ
สังเคราะห หนวยโครงสราง C14-C28 ของสายโซของชูลเซอีน B และ C ซึ่งใชปฏิกิริยา E-selective Julia-Kocienski 
และ Sharpless asymmetric dihydroxylation เปนปฏิกิริยาหลักในการสรางพันธะ C17-C18 และการสรางหมู
ฟงกชันไดไฮดรอกซีที่ตําแหนงดังกลาวแบบที่สามารถควบคุม enantio- และ diastereoselectivity หนวยโครงสราง 
C1-C10 ถูกสังเคราะหขึ้นไดงายโดยปฏิกิริยา benzylation ของ 10-undecenoic acid  สวนหนวยโครงสราง C11-
C13 จะไดมาจาก Grignard reagent ที่เตรียมไดจาก 4-bromo-1-pentene 
คําสําคัญ :   ชูลเซอีน , การสังเคราะหแบบอสมมาตรม , สายโซกรดไขมัน 28 คารบอน 

Abstract 

        In our synthetic studies toward the natural products schulzeines, the C1-C10 and C14-C28 
subunits of the C28 fatty acid side chain of schulzeines B and C were synthesized. This synthesis 
employed a modified retrosynthetic analysis which is different from our previously reported studies. This 
will lead to a significantly shorter synthesis. In this report we demonstrate the synthesis of the C14-C28 
subunit featuring E-selective Julia-Kocienski and Sharpless asymmetric dihydroxylation as key reactions 
for creating C17-C18 bond and installing dihydroxy functionality with high level of control of enantio- and 
diastereoselectivity. The C1-C10 subunit was readily prepared from benzylation of 10-undecenoic acid. 
The C11-C13 portion would derive from a Grignard reagent readily prepared from 4-bromo-1-pentene. 
Keywords :  Schulzeines, asymmetric synthesis, C28 fatty acid side chain 
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Introduction 

         The natural products schulzeines were isolated from marine sponge Penares schulzei. This 
group of natural products exhibit strong activity against α-glucosidase which is an enzyme with various 
roles in cell cycle.[1] Thus there is a possibility for these compounds or their analogues to be developed 
into therapeutic agents for diseases such as diabetes and cancers.  Unfortunately, they can be isolated 
from the natural source only in a minute amount, resulting in the need for chemical synthesis for further 
medicinal studies. The structure of schulzeines can be divided into two major parts, which are the 
benzoquinolizinone tricyclic core and the C28 fatty acid side chain. We have previously reported a short 
and efficient synthesis of the tricyclic core of schulzeines B and C which are C11b epimers [2, 3] and 
initial synthetic studies toward the C28 fatty acid side chain [4]. Herein, we describe a new approach 
toward this major subunit featuring E-selective Julia-Kocienski and Sharpless asymmetric dihydroxylation 
as key reactions. This new approach contains fewer steps and will allow us to synthesize the non-natural 
diastereomers of this subunit for further SAR studies. 
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Methodology 

         The retrosynthetic analysis of schulzeines B and C is shown in scheme 1.The C28 fatty acid side 
chain 2 will be assembled in a straight forward fashion from readily available starting materials. The C10-
C11 bond can be made using olefin cross metathesis of 10-undecanoic acid benzyl ester 4 and C14-C28 
olefin 3. The C11-C13 portion will derive from addition of Grignard reagent 6 made from commercially 
available 4-bromo-1-butene to the C14 carbonyl of aldehyde 5. The C17-C18 bond can be made by E-
selective Julia-Kocienski olefination of the corresponding C17-C28 phenyl tetrazolylsulfone and C14-C17 
aldehyde. 
 
Results and Discussion and Conclusion 

        Phenyl tetrazolylsulfone 8 could be synthesized from 10-undecenoic acid in 5 straightforward 
steps, namely; (a) esterification, (b)reduction of the resulting ester with LAH, (c) hydrogenation of the 
double bond, (d) conversion of primary alcohol to sulfide and (e) oxidation of the sulfide to sulfone. The 
coupling partner C14-C17 aldehyde 9 was prepared from 1,4-butanediol in two steps (monosilylation and 
oxidation). The pivotal E-selective Julia-Kocienski reaction was achieved using NaHMDS as base in THF 
at -78 to 0 °C to give E-olefin 7 predominantly whereas n-Buli gave a lower E-selectivity. Olefin 7 
underwent  Sharpless asymmetric dihydroxylation using ADmix-α. The corresponding diol was 
subsequently protected as bis-TBS ether.  

 The C1-C10 subunit is represented by the benzyl ester of 10-undecenoic acid and C11-C13 
subunit by 3-butenylMgBr. The remaining tasks are selective deprotection of the TBDPS protecting group 
and subsequent oxidation to give the C14 aldehyde. Addition of  3-butenylMgBr will then give the C11-
C13 portion and install the C14 hydroxy group as two diastereomers. The last key step will be olefin cross 
metathesis of olefin 3 and benzyl ester of 10-undecenoic acid 4 and subsequent 
hydrogenation/hydrogenolysis. 
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การสังเคราะหระบบอินโดโลควิโนลิซิโนนดวยปฏิกิริยาการปดวงของ  N-เอซิลอิมิเนียม
ไอออน  
Synthesis of Indoloquinolizinone System Using N-acyliminium Ion Cyclization 
 
นวลพรรณ ไพบูลยศรีนครา1 และพัลลภ คันธิยงค1 
Nuanpan Piboonsrinakra1  and Punlop Kuntiyong1 
 
บทคัดยอ 

ในความพยายามที่จะสราง library ขนาดเล็กของสารประกอบที่มีโครงสรางคลายสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
ชูลเซอีน เราไดทําการสังเคราะหระบบอินโดโลควิโนลิซิโนน ที่เปนอินโดลอนาลอกของโครงสรางหลักสามวงของชูลเซ
อีน ปฏิกิริยาหลักที่ใชในการสังเคราะหคือปฏิกิริยาการปดวงของ  N-เอซิลอิมิเนียมไอออนซึ่งสังเคราะหไดจากแอไมด
ของทริปตามีนและอนุพันธของกรดกลูตามิก ปฏิกิริยาของแอไมดนี้กับ ลิเทียม อลูมินัมไฮไดรดทําใหไดอัลฟาไฮดรอก
ซีเดลตาแลคแทม ซึ่งเกิดผานอิไมด (ไมสามารถแยกได) อัลฟาไฮดรอกซีเดลตาแลคแทม เกิดปฏิกิริยาไดสองทางคือ 
การสูญเสียน้ําไดเปน ดีไฮโดรจีเนทเตดแลคแทม และปฏิกิริยาการปดวงของ  N-เอซิลอิมิเนียมไอออนไดเปนอิน
โดโลควิโนลิซิโนนในรูปของผสมของสองไดอะสเตริโอเมอร 
 
Abstract 

In our attempt to create a small library of compounds based on the structure of the natural 
product schulzeines, we have synthesized indoloquinolizinone system which is an indole analogue of the 
tricyclic core of schulzeines. The key reaction is cyclization of N-acyliminium ion derived from an amide of 
tryptamine and benzylated glutamic acid. Reaction of the amide with lithium aluminum hydride gives a 
corresponding α-hydroxy-δ-lactam via an imide (not isolated). This α-hydroxy-δ-lactam readily 
proceeded through two pathways, namely, dehydration to give dehydrogenated lactam and N-
acyliminium ion cyclization to give indoloquinolizinone as a mixture of two diastereomers. 
Keywords :  indoloquinolizinone, synthesis, N-acyliminium ion cyclization, schulzeine analogues 
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Introduction  

 Schulzeines are marine natural products isolated from a marine sponge, Penares schulzei.(1) 
They posses potent inhibitory effect against α-glucosidase which is an enzyme with various vital roles in 
cell cycle especially in glucose metabolism. Therefore it is possible to develop this type of compounds 
into therapeutic agents for combating diabetes. Commercially available α-glucosidase inhibitors such as 
acarbose, miglitol, and voglibose display molecular structure that somehow mimics the structure of 
simple sugars. On contrary, schulzeine structures consist of benzoquinolizinone core and C28 fatty acid 
side chain.  

 These two major structural units do not retain the activity against  α-glucosidase when they are 
removed from each other. It is likely that these compounds have a different mode of action from that of 
commercial inhibitors. To understand the mode of action of these compounds and find the most potent 
derivative we set out to create a small library of compounds with molecular structures based on that of 
schulzeines with variations in both quinolizinone core and fatty acid side chain. 
 
Methodology  
 As stated earlier, structure of schulzeines consists of two major subunits, namely 
benzoquinolizinone core and C28 fatty acid side chain. There are two stereogenic centers at C11b and 
C3 of the benzoquinolizinone core.  The C28 fatty acid side chain of schulzeines B and C contains 3 
stereogenic centers at C14, 17 and 18 with hydroxyl functionality. Schulzeine A possesses an extra chiral 
center at C20 with a methyl substituent.   

 These stereogenic centers will allow us to synthesize non-natural diastereomers of schulzeines 
using asymmetric reactions with corresponding chiral reagents or catalysts. In addition to the 
benzoquinolizinone system (A), we also plan on making non-natural systems such as indoloquinolizinone 
(B) and alkoxyquinolizinone (C) as well (Figure 1). We previously reported the synthesis of  the 
benzoquinolizinone core of schulzeines using diastereoselective N-acyliminiumion cyclization (2,3). 
Herein, we report a synthesis of indoloquinolizinone using similar reaction sequence. 
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Results and Discussion and Conclusion 

 Tryptamine reacted with benzylated glutamic 2 acid in the presence of DCC to give amide  3 in 
good yield. Reaction of amide 3 with lithium aluminum hydride gave α-hydroxy-δ-lactam 5 via an imide 4 
(not isolated). This was in contrast to the reaction of the 3,5-dimethoxyphenylethylamide analog which 
reacted with LAH to give the corresponding imide. The imide could be subsequently reduced with 
DIBALH at the less hindered carbonyl (2, 3). The α-hydroxy-δ-lactam 5 underwent dehydration and N-
acyliminium ion cyclization upon heating at slightly elevated temperature (ca. 60°C) to give 
dehydrogenated lactam 6 and indoloquinolizinone 7, respectively. Treatment of dehydrogenated lactam 
6 with acids such as trifluoroacetic acid would give an additional amount of the desired  
indoloquinolizinone 7 as inseparable mixture of 2 diastereomers.  

 In conclusion we have synthesized the indoloquinolizinone system, in addition to the 
benzoquinolizinone previously reported using the similar reaction sequence. We are currently carrying 
out the synthesis of the alkoxyquinolizinone core and the C28 fatty acid side chain of schulzeines B and 
C and its non natural diastereomers (4). At the conclusion of this project these quinolizinone systems and 
the fatty acids will be combined to provide a small library of compounds with the structures based on that 
of schulzeines. The compounds in this library will then be screened for their activity against α-
glucosidase.     
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ความผันแปรของบอนสี [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] สายพันธุอาจารยปราโมทยจากการ
ขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
Somaclonal variation of Caladium bicolor (Ait.) Vent. cv. Arjarn Pramote from in vitro 
propagation  
 
อุษณิษา สมคะเน1 โชคพิศิษฐ เทพสิทธา1 และอารีย ทองภักด1ี 

Usanisa Somkanea1,  Chockpisit Thapsithar1,  and Aree Thongpukdee1 
 
บทคัดยอ 

ศึกษาความผันแปรของบอนสีสายพันธุอาจารยปราโมทย [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] cv. Arjarn 
Pramote จากการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชิ้นสวนใบที่ยังไมคล่ีบนอาหารแข็งสูตรดัดแปลงของ 
Murashige และ Skoog (MS) ที่ประกอบดวย 1-Naphthalene acetic acid (NAA) ความเขมขน 2.69 ไมโครโมลาร 
และ N6-Benzyladenine (BA)ความเขมขน 17.76 ไมโครโมลาร  เปนเวลา 4 เดือน จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา 3 
กลุมคือ ลักษณะใบ กานใบ และ สีของใบ แบงตนบอนไดเปน 14 แบบ โดยพบความผันแปรจาก 13 แบบ ที่มี
ลักษณะความผันแปรรวมตั้งแต 2 – 7 ลักษณะ คิดเปนตนบอนที่มีความผันแปร 66.35 เปอรเซ็นต โดยลักษณะสีของ
ใบมีความผันแปรมากที่สุด 64.42 เปอรเซ็นต สวนลักษณะใบ และกานใบมีความผันแปร 51.92 และ 22.11 
เปอรเซ็นตตามลําดับ 
คําสําคัญ : บอนสี การผันแปร การกลายพันธุ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

Abstract  

Variations in caladium [Caladium bicolor (Ait.) Vent.] cv. Arjarn Pramote from in vitro 
micropropagation were observed. Unexpanded leaf segments were cultured on modified Murashige and 
Skoog medium (MS) supplemented with 2.69 µM 1-Naphthalene acetic acid (NAA) and 17.76 µM N6-
Benzyladenine (BA) for 4 months. From 3 morphological groups – leaf pattern, petiole and leaf colour, 
caladium plants were divided into 14 types. Variations were found in 13 types with multiple variants from 
2 – 7 characters. The occurrence of variants was 66.35 percent.  The leaf colour variants were observed 
at the highest frequency of 64.42% and the leaf pattern and the petiole variants were found 51.92 and 
22.11%, respectively. 
Keywords : Caladium, Variants, Somaclonal variation, Micropropagation  
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Introduction  
  Caladium bicolor (Alt.) Vent. (fancy-leaved caladium, angle wings, heart of Jesus), a member in 
the family Araceae (arum family), is named as queen of ornamental plants.  C. bicolor in Thailand was 
divided into 4 types depending on leaf shape, Thai-native leaf, long leaf, round leaf and sheath leaf. 
Generally, caladiums are propagated by bud separating and tuber cutting which are very slow. Seeds of 
caladium do not breed true because they are derived from cross-pollination. In the present, the need of 
plants is increasing for commercial purpose. The development of techniques for in vitro culture will be the 
best procedure to develop tissue for rapid propagation and crop improvement. Micropropagation 
techniques for caladium have been researched and developed for potential mass propagation in order to 
produce plants in large scale.  Somaclonal variation is known as a major problem in mass 
micropropagation. The occurrence of variations in in vitro-propagated caladium has been reported (Zhu 
et al., 1993; Ahmed et al., 2002; Ahmed et al., 2004). The aim of this research is to observe the 
occurrence of somaclonal variation of Caladium ‘Arjarn Pramote’ from in vitro propagation. 
 
Material and Method  
  Caladium ‘Arjarn Pramote’, used in the study, is classified as long-leaf form (with acuminate apex, 
undulate margin and peltate + cordate leaf base), black petiole with petiole attachment inward to the 
center of the lamina and leaf colour with red lamina, black vein, green strap and red grain. About 5 cm × 
5 cm segments of unexpanded leaf were cultured for 4 months on modified Murashige and Skoog, 1962 
(MS) medium (Ahmed et al., 2002) containing MS macroelements and Fe-EDTA (Murashige and Skoog, 
1962) with Ringe and Nitsch microelements and vitamins (Ringe and Nitsch, 1968), and supplemented 
with 2.69 µM 1-Naphthalene acetic acid (NAA), 17.76 µM N6-Benzyladenine (BA), 20 g/l sucrose and 5.6 
g/l agar. The medium was adjusted to pH 5.7 prior to autoclaving. The cultures were incubated under 35 
µmol m−2s−1 fluorescent light with 16 h photoperiod at 25 ± 2°C and 4-month interval of subculturing. 
One hundred and four regenerated plantlets, about 5 cm long, were transferred into potting mix medium 
for caladium, and grown in the greenhouse for 5 months. Variants were selected and grouping for 
recording the characteristics of plants. 
 
Result and Discussion  

 Type of variation observed in plants regenerated from in vitro culture: One hundred and four 
regenerated plantlets from in vitro culture were divided into 14 types depending on 4 characters (shape, 
apex, margin and base) of leaf pattern, 2 characters (attachment and colour) of petiole and 5 characters 
(lamina, vein, strap and grain) of leaf colour (Table 1). There were only 35 plants in T0 type providing the 
same phenotypic characteristics of the mother plant (T). The mode of variation varied with multiple 
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variations in the range from 2 – 7 characters found from 13 types (T1 – T13). The leaf-colour variants were 
observed at the highest frequency (T1, T4 – T13): red to pink or white grain, red to green lamina, green to 
red or white strap and black to red or green vein (Table 1; Fig. 1). Thai-native shape with leaf-colour 
variants were also found at high frequency (T8 – T10).  Round shape with abnormal petiole attachment 
(T12, T13) and lanceolate shape with petiole and leaf colour variants (T11) were obtained at low 
frequency (Table 1).  

 Occurrence of variants: The highest percentage of variants at 64.42 due to leaf colour was 
observed with 64.42% grain colour and 31.73% strip and lamina colour variation (Table 2).  Leaf pattern 
variants were found 51.92% with 25.96% shape and 32.69% base variation, while petiole variants were 
found 22.11% (Table 2). The overall percentage of variants was very high at 66.35 %. Multiple variation 
with 2 – 4 characters were frequently observed at 12.50 – 27.89% while those with 5 – 7 characters were 
low at 0.96 – 1.92% (Table 3).    

High incidence of variants was found from Caladium ‘Arjarn Pramote’ plantlets regenerated from 
in vitro culture. For auxin types, NAA provided the most vigorous in vitro propagation of Caladium ‘Pink 
Cloud” and only 15% of the plants were leaf-color variants (Ahmed et al., 2004). In contrast, leaf-color 
variation was observed in all plants regenerated on the medium containing 0.5-4.5 µM 2,4-D (Ahmed et 
al., 2004). However, variations were not induced by only growth regulators but also depended on plant 
cultivars and types of explants. Variations were observed in the regenerated plants from various parts as 
explants of Caladium ‘Pink Cloud’ and leaf-vein colour variants appeared at a high frequency from 
unexpanded leaf explant (Ahmed et al., 2002). On MS medium supplemented with BA and NAA, no leaf 
color variations were observed in plants regenerated from the multiple shoot primordial of 5 cultivars, 
whereas a high frequency of leaf variation occurred in the other 8 cultivars (Chu and Yazawa, 2001). 
Moreover, the mode of variation varied with the age of the explants. Young tissue as an explant, 
especially shoot tip, are highly desirable for micropropagaton of caladium (Ahmed et al., 2002).  
 
Conclusion 

Summarily, differentiation and regeneration of explants as well as variation on culture medium 
may depend on species and cultivars, genetic characteristics, types and age of explants, capability of 
cells, endogenous hormone and exogenous growth regulators as well as environmental conditions. 
However, some variants might be useful to obtain new superior cultivars. Tissue culture of caladium is a 
promising method for rapid propagation of plantlets and also tuber formation for commercial production. 
Therefore, variation should be concerned. 
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Table 1 Types of variation in Caladium ‘Arjarn Pramote’ plants produced from in vitro culture 

Regenerated caladium characteristics
Leaf pattern Petiole Leaf colour Type 

   apex margin base*** attachme colour vein strap grai

No. of 
plant* 

No. of 
character 
variation  

T long  acuminate undulate pel+cor  inward # black red bla green red origin −
T0 long  acuminate undulate pel+cor inward black red bla gree red 35 0
T1 long  acuminate undulate pel+aur inward black red black gree pin 11 2
T2 long  acuminate    entire pel+cor inward brown red black gree red 1 2
T3 long  acuminate undulate auriculate margin black red black gree red 1 2
T4 long  acuminate undulate cordate margin black red black gree whi 12 3
T5 long  acuminate undulate pel+cor inward black green red red pin 15 4
T6 long  acuminate undulate auriculate margin black green green whit whi 1 6
T7 long  acuminate undulate cordate margin brown green red red white 1 7
T8 Thai  acuminate undulate pelt+aur inward black red black gree pin 7 3
T9 Thai  acuminate undulate pel+cor inward black green black red pin 13 4

T10 Thai  acuminate undulate pel+aur inward brown green red red pin 1 7
T11 lanceolate acuminate undulate pel+cor inward brown green black red whi 2 5
T12 round   acuminate undulate pel+cor margin black red black gree pin 3 3
T13 round   mucronate undulate pel+cor margin black red black gree pin 1 4

* Total regenerated plant = 104 plants; ** Thai = Thai-native; *** pel = peltate, cor = cordate, aur = auriculate  
 # inward to the center of the lamina 
 
 
Table 2 Occurrence of variation observed in leaf pattern, petiole and leaf colour in Caladium ‘Arjarn 

Pramote’ plants regenerated from in vitro culture 
Variation characteristics from 104 

regenerated plants 
Variation characteristics from 104 

regenerated plants 
Evaluation 

No. of variants 
(plants) 

Percentage  
of variant 

Evaluation 

No. of variants 
(plants) 

Percentage  
of variant 

shape 27 25.96 
apex 1   0.96 

margin 1   0.96 Leaf pattern 54 51.92 
base 34 32.69 

attachment 19 18.27 Petiole 23 22.11 colour  5   4.81 
laminar 33 31.73 

vein 18 17.31 
strip 33 31.73 Leaf colour 67 64.42 
grain 67 64.42 
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Table 3 Occurrence of variants in Caladium ‘Arjarn Pramote’ regenerated from in vitro culture 

Variation
Multiple variation (character) 

Evaluation of 
 regenerated plants 
from 104 plants 

Single 
variation 2 3 4 5 6 7

Type − T1, T2, T3 T4, T8, T12 T5, T9, T13 T11 T6 T7, 
No. of normal plants (T0) 35   
No. of variants (T1-T13) 69 − 13 22 29 2 1 2
Percentage of variant 66.35 − 12.50 21.16 27.89 1.92 0.96    1.92
 
 
 

 
Fig. 1 Types of variation in Caladium ‘Arjarn Pramote’ plants produced from in vitro culture after 

transplanting for 6 months 
           T = original mother plant (2 years old); T0 = normal; T1 – T13 = multiple variation  
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ชีววทิยาของดอกมะกอกน้ําพันธุแกมแหมม 
Floral biology of  makoknam (Elaeocarpus hygrophilus Kurz) cv. Kam Mam 
 
กวิศร วานิชกุล1  และกานดา ใหมคามิ1 
Kawit Wanichkul1  and Kanda Maikami1 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาชีววิทยาของดอกมะกอกน้ําพันธุแกมแหมม ที่ปลูก ณ แปลงทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม พบวา พัฒนาการของชอดอกจากเริ่มแทงชอดอก
จนกระทั่งดอกบานทั้งชอใชเวลาเฉลี่ย 74 วัน และใน 1 ชอดอกมีจํานวนดอกเฉลี่ย 14.5 ดอก ดอกมะกอกน้ํามีกลีบ
เล้ียง และกลีบดอกอยางละ 5 กลีบ เกสรเพศผู 18-23 อัน และเกสรเพศเมีย 1 อัน พัฒนาการของดอกจากขนาดที่เริ่ม
สังเกตเห็นประมาณ 1-2 มม.จนกระทั่งดอกบานใชเวลาโดยเฉลี่ย 42 วัน ดอกมะกอกน้ําเริ่มบานตั้งแตเวลา 9.00 น.
จนถึง 15.00 น. อับละอองเรณูจะแตกและปลอยเรณูหลังดอกบานในเวลา 13.00-18.00 น. สวนเกสรเพศเมียพรอม
รับการผสมเวลา 9.30-15.00 น. และดอกบานอยูไดนาน 2-3 วัน  
คําสําคัญ : มะกอกน้ํา ชีววิทยาของดอก  ดอก  พันธุแกมแหมม 
 
Abstract 

 A study on floral biology of makoknam ( Elaeocarpus hygrophilus Kurz ) cv. Kam Mam was 
carried out at the experimental field of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at 
Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom province.  It was 
found that the development of inflorescence from the appearance to the anthesis stage was 74 days and 
the average flower number per inflorescence was  14.5.  The flower composed of 5 sepals, 5 petals, 18-
23 stamens and 1 pistil. The floral development period from the appearance size estimated 1-2 mm to the 
anthesis stage was 42 days. The anthesis began at 9 a.m. and followed by the pollen shedding from 1 
p.m.- 6 p.m. The stigma was receptive between 9.30 a.m. – 3 p.m. Anther dehiscence and pollen shed 
occurred between  1- 6 p.m. and stigma was receptive between 9.30 a.m. – 3 p.m.  Blooming period of 
each flower was 2 -3 days. 
Keywords : makoknam, Elaeocarpus hygrophilus, flower, floral biology, cv. Kam Mam 
 
 

                                                 
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม  73140 ประเทศไทย 
  Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart  University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand 
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คํานํา 

 มะกอกน้ํา ( Elaeocarpus hygrophilus Kurz   Synonym  Elaeocarpus madopetalus Pierre) 
(Trisonthi, 1992) เปนไมผลที่ปลูกในที่ราบลุมของประเทศไทย จัดอยูใน Family Elaeocarpaceae เปนไมผลยืนตน
ขนาดกลาง (Verheij and Coronel, 1992) เดิมเปนพืชที่ไมไดรับความสนใจมากนักแตปจจุบันมีการปลูกเปนการคา 
และนําผลมาแปรรูปจําหนายสรางรายไดใหกับผูปลูกอยางมาก  มะกอกน้ําที่รูจักกันทั่วไปมี 3 พันธุ คือ พันธุกระดูก 
พันธุหมอ และพันธุไข ปจจุบันมีการคนพบมะกอกน้ําพันธุใหมที่มีผลขนาดใหญเหมาะแกการแปรรูปคือพันธุ
แกมแหมม      (นิวัตร, 2539)  การศึกษาชีววิทยาของดอกเพื่อไดขอมูลสําหรับการจําแนกพันธุ ปรับปรุงพันธุและการ
เพิ่มปริมาณผลผลิตของพืชโดยเฉพาะในไมผล มีการศึกษาชีววิทยาของดอกในไมผลหลายชนิด เชน ฝร่ัง ( Kahlon  
et al., 1987) พุทรา (Chundawat et al., 1979) และนอยหนาลูกผสม (ยอดหญิง และคณะ, 2549) เปนตน ปจจุบัน
ยังไมมีผูรายงานการศึกษาชีววิทยาของดอกมะกอกน้ํา จึงไดศึกษาโดยเลือกใชพันธุแกมแหมมที่เปนพันธุที่ไดรับ
ความนิยมปลูกเปนการคา 
 
อุปกรณและวิธีการ 

 ใชตนมะกอกน้ําพันธุแกมแหมมที่ใหผลผลิตในปที่ 2 ซึ่งปลูก ณ แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐมจํานวน 8 ตน เมื่อเริ่มออกดอกแขวนปายชอดอกที่ออกพรอมกัน  ตนละ 20 
ชอดอก เก็บขอมูลการพัฒนาของชอดอกตั้งแตเริ่มเห็นดวยตาเปลา จนถึงระยะดอกบานทั้งชอ  วัดความยาวของชอ
ดอก กานชอดอก และบันทึกการพัฒนาของชอดอกตั้งแตเริ่มมองเห็นจนกระทั่งติดผล วัดความยาวและความกวาง
ของดอก ระยะเวลาการบานของดอก วัดเสนผาศูนยกลางของดอก บันทึกชวงเวลาที่อับละอองเรณูแตกและปลอย
เรณู(pollen shed) และเกสรเพศเมียพรอมรับการผสม (stigma receptive) วาดรูปดอก เขียนแผนผังดอก สูตรดอก 
และองคประกอบของดอก 
 
ผลและวจิารณ 

 พบวาการพัฒนาของชอดอกมะกอกน้ําแบงออกไดเปน 3 ระยะคือ ระยะแรกตั้งแตชอดอกเริ่มปรากฏจนถึง
ดอกในชอดอกทั้งหมดมีขนาดเล็กสีขาวความกวางของดอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ใชเวลาเฉลี่ย 32 วัน ระยะนี้ชอ
ดอกจะหยุดการยืดยาว มีความยาวชอดอกเฉลี่ย 69 มิลลิเมตร ระยะที่สองนับจากระยะสิ้นสุดของระยะที่หนึ่งจนถึง
ระยะกอนดอกบานใชเวลาเฉลี่ย 38 วัน  ระยะที่สามเริ่มนับเมื่อดอกแรกในชอดอกเริ่มบาน จนกระทั่งดอกบานครบทุก
ดอกในชอดอก ใชเวลาเฉลี่ย 9 วัน โดยดอกบานจากโคนชอสูปลาย (ภาพที่ 1) ใน 1 ชอดอกมีจํานวนดอกเฉลี่ย 14.5 
ดอก ความยาวกานชอดอกเฉลี่ย 9.6 มิลลิเมตร ความยาวชอดอกเฉลี่ย 59.4 มิลลิเมตร ชอดอกมีลักษณะแบบชอ
กระจะ (raceme) การพัฒนาของดอกมะกอกน้ําแบงออกไดเปน 4 ระยะคือ ระยะแรกเริ่มสังเกตเห็นดอกมีขนาดกวาง 
1-2 มิลลิเมตร ระยะที่สอง ตั้งแตระยะแรกจนถึงดอกตูมพรอมบานใชเวลาเฉลี่ย 38 วัน ระยะที่สามนับจากดอกเริ่ม
บานจนกระทั่งดอกบานเต็มที่ใชเวลาเฉลี่ย 4 วัน ระยะนี้กลีบเล้ียง แยกออกจากกลีบดอกติดกันเพียงสวนโคน ระยะที่ 
4 เปนระยะที่ดอกบานเต็มที่ไดรับการผสมเกสรจนกระทั่งติดผลใชเวลาเฉลี่ย 3 วัน เมื่อส้ินสุดระยะนี้กลีบเล้ียงและ
กลีบดอกหลุดรวงทั้งหมด (ภาพที่ 2) โดยระยะเวลาที่ดอกเริ่มบานจนกระทั่งส้ินสุดการบานของดอกใชเวลาเฉลี่ย 4.7 
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วัน ดอกมีความยาวกานดอกเฉลี่ย 5.2 มม. ความยาวดอกเมื่อดอกตูมเฉล่ีย 6.9 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 4.7 
มิลลิเมตร และเมื่อดอกบานเต็มที่ความกวางเฉลี่ย 9.2 มิลลิเมตร  

 สวนประกอบของดอกมะกอกน้ําประกอบดวย กลีบเล้ียง 5 กลีบ มีสีเขียวรูปรางเปนแบบรูปหอกปลาย
แหลม หอหุมสวนอื่นๆของดอกทั้งหมด วงกลีบดอกอยูในชั้นในตอจากวงกลีบเล้ียงมี 5 กลีบสีขาวและขอบกลีบดอก
แยกเปนฝอย มีการเรียงตัวของกลีบดอกแบบจรดกัน (valvate) เกสรเพศผูมี 18-23 อัน มีลักษณะยาวแบบเชื่อมติด
หลายกลุม (polyyadelphous) และเกสรเพศเมีย 1 อันอยูกลางดอกบนฐานรองดอก มีลักษณะพลาเซนตาแบบรอบ
แกนรวม (axile placentation) ลักษณะของดอกเมื่อผาครึ่งออกมีลักษณะเหมือนกัน(bilateral) ดอกเปนแบบรังไข
เหนือวงกลีบ เกสรเพศเมียมี 3-4 คารเพล ดอกเริ่มบานเวลาประมาณ  9.00 น.และบานมากที่สุดในชวงระหวาง  
10.00-10.30 น. ดอกบานอยูได 2-3 วัน รายละเอียดรูปรางดอก สูตรดอก และแผนผังดอก แสดงไวในภาพที่ 3  
โครงสรางดอกแสดงในภาพที่ 4 ชวงเวลาที่อับละอองเกสรเพศผูแตกและปลอยเรณู (pollen shed) คือ 13.00-18.00 
น. เกสรเพศเมียพรอมรับการผสม (stigma receptive) เวลา 9.30-15.00 น. หลังจากเกสรเพศเมียไดรับการผสมจะ
ติดผลประมาณ 80-85 เปอรเซ็นต จากการที่ชวงเวลาระหวางการพรอมรับการผสมของเกสรเพศเมียกับการแตกของ
อับเรณู มีชวงเหลื่อมลํ้ากันประมาณ 2 ชั่วโมง (13.00-15.00 น.) จึงนาจะเปนสาเหตุใหเปอรเซนตการติดผลมีสูงมาก 
เชนเดียวกับที่พบในไมผลบางชนิด เชน ฝร่ัง (Kahlon  et al., 1987) และ พุทรา (Chundawat et al., 1979) ในขณะที่
นอยหนาลูกผสมมีชวงเหลื่อมลํ้ากันนอยนาจะทําใหมีเปอรเซนตการติดผลที่ต่ํากวา (ยอดหญิง และคณะ, 2549)  
และหากจะมีการปรับปรุงพันธุโดยวิธีผสมพันธุก็สามารถตอนดอกไดในชวงที่อับละอองเกสรเพศผูยังไมแตกคือ 
ประมาณ 9.00-10.30 น. ซึ่งทําใหงายตอการผสมเกสรในการปรับปรุงพนัธุ  
 
สรุป 

 มะกอกน้ําพันธุแกมแหมมมีลักษณะทางชีววิทยาของดอกดังนี้คือ การพัฒนาของชอดอกตั้งแตเริ่มแตกชอ
จนกระทั่งดอกบานทั้งชอใชเวลาเฉลี่ย 74 วัน จํานวนดอกเฉลี่ยตอชอ 14.5 ดอก ความยาวชอดอกเฉลี่ย 59.4 มม.
กานชอดอกยาวเฉลี่ย 9.6 มม. การพัฒนาของดอกตั้งแตเริ่มมองเห็นจนกระทั่งดอกบานใชเวลาเฉลี่ย 42 วัน ดอกเริ่ม
บานประมาณ 9.00 น. บานมากที่สุด 10.00-10.30 น. บานนาน 2-3 วัน ดอกมีกลีบเล้ียง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ 
เกสรเพศผู 18-23 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน อับละอองเรณูแตก 13.00-18.00 น. และเกสรเพศเมียพรอมรับการผสม 
9.30-15.00 น. 
 
เอกสารอางอิง 
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P2-13 
 
ประสิทธิภาพของสารสกดัจากใบกะเพราตออัตราการตายในลกูน้ํายงุ 
Efficacy of Holy basil (Ocimum sanctum Linn.) Leaf Extract on Mortality in Mosquito Larva 
 
กฤษณะ  เรืองฤทธิ์1/ วัชราภรณ  รวมธรรม1/ และเอกชัย  ดวงแกว1/ 
Krissana  Ruang-rit,1/ Watcharaporn  Ruamthum1/  and Ekachai  Duangkaew1/ 
 
บทคัดยอ 

 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบกะเพราขาวในการกําจัดลูกน้ํายุงที่ระดับความเขมขน 0.0333, 
0.0666, 0.0999 และ 0.1333 กรัม/มิลลิลิตร เปรียบเทียบกับกลุมทดลองซ้ํา สารสกัดจากใบกะเพราขาวขนาดความ
เขมขนตั้งแต 0.0333 กรัม/มิลลิลิตร สามารถลดจํานวนลูกน้ํายุงเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม ลูกน้ํายุงมีอัตราการตาย
สูงสุดที่ระดับความเขมขน 0.1333 กรัม/ลิตร ภายหลังจากไดรับสารสกัดจากใบกะเพราแลวภายในเวลา 24, 48  และ 
72 ชั่วโมง ความเขมขนของสารสกัดที่ LC50 คือ 0.06021, 0.05794 และ 0.05769 กรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ 
คําสําคัญ : กะเพรา, ลูกน้ํายุง, สมุนไพร 
 
Abstract 

Efficacy of Ocimum sanctum Linn. leaf extract in killing mosquito larvae was studies at 0.0333, 
0.0666, 0.0999 and 0.1333 g/ml. The water-extract of O. sanctum leaf at a concentration of 0.1333 g/ml 
decreased a number of mosquito larvae when comparing to a control group. The greatest numberof 
larvae killed at concentrations of 0.1333 g/ml after exposure to the O. sanctum Linn. Leaf extract for 24, 48 
and 72 hours. The LC50 of O. sanctum Linn. Leaf water-extract was founded at 0.06021, 0.05794 and 
0.05769 g/ml when adding into larva for 24, 48, and 72 hr, respectively. 
Keywords : Holy basil, Mosquito Larvae, Herb 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
   Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University Petchaburi IT campus, Petchaburi 76120, Thailand 
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คํานํา 

ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอน พบโรคระบาดที่สําคัญหลายโรค สวนใหญจะมีแมลงเปนพาหะ ซึ่งยุง
เปนแมลงพาหะที่กอโรคหลายชนิด  เชน โรคพยาธิเทาชางในคน และโรคพยาธิหัวใจในสุนัขซึ่งมีสาเหตุจากยุงรําคาญ  
โรคไขเลือดที่มียุงลายเปนพาหะ โรคมาลาเรียมียุงกนปลองพาหะ เปนตน ซึ่งภาครัฐมีนโยบายลดจํานวนของผูปวย
หลายวิธี เชน การกําจัดลูกน้ํายุง โดยการลดแหลงเพาะพันธุ มีการฉีดพนสารเคมีควบคุมแมลงพาหะในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรค ซึ่งการควบคุมยุงนั้นสวนใหญยังคงตองใชสารเคมีเนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สูง เนื่องจากไดมีการใชสารเคมีกันอยางแพรหลาย ทั้งในดานการควบคุมศัตรูพืช และควบคุมแมลงพาหะนํา
โรคติดตอตางๆ โดยไมคํานึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง เชน ภาวะแวดลอมเปนพิษ โดยที่ยาฆาแมลงมีการสะสม
ปะปนอยูในดิน อากาศ น้ํา และส่ิงมีชีวิตตางๆ รวมทั้งอาหาร ปจจุบันมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชนมากมาย เชน การนําสารที่ไดจากทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกตใชทดแทนสารเคมี ซึ่งไมเปนการทําลาย
ส่ิงแวดลอม และเพื่อลดอันตรายเนื่องจากการใชสารเคมีลง ประเทศไทยไดมีการนําสารสกัดจากพืชมาใชทดแทน
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชหลายชนิด เชน สะเดา มีการนํามาใชประโยชนทาง 

การเกษตร โดยใชปองกันกําจัดหนอนใยผักในสภาพไร ใชสารสกัดจากสะเดาเพื่อบริหารแมลงศัตรูขาวใน
ระบบการปลูกพืชที่มีขาวเปนพืชหลัก สารสกัดจากเหงาของกระชาย ผลกระทิง เมล็ดเทียนหยด และผลโปย-กั๊ก มีผล
ทําใหตัวเต็มวัยของแมลงสาบตาย (ปยมาส, 2545) เปนตน หลักการเลือกพืชที่มีความเหมาะสมในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช คือ เปนพืชที่มีความตานทานทางธรรมชาติจากการทําลายของแมลง ขยายพันธุงาย ไมเปนที่อยูอาศัยของ
แมลงอื่นๆ ไมเปนพิษตอมนุษย นํามาใชประโยชนไดหลายอยาง และนํามาใชไดงาย ดังนั้น กะเพราเปนหนึ่งในพืชที่มี
ความเหมาะสมที่จะนํามาผลิตสารฆาแมลงเพราะกะเพราเปนไมลมลุก  ปลูกตามบานและตามสวน ขึ้นไดดีในดินรวน 
แดดจัด ในประเทศไทยใชกะเพราในการประกอบอาหารและใชเปนยามาเปนระยะเวลานาน จึงมีความปลอดภัยสูง 
นอกจากนี้พบวากระเพรามีฤทธิ์ในการไลยุง และฆายุงได (บริษัทสํานักพิมพประพันธสาสน จํากัด, ม.ม.ป.) ดังนั้นใน
การศึกษานี้ จึงใชสารสกัดจากใบกะเพราในการกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญซึ่งจะเปนทางเลือกหนึ่งในการลดปริมาณ
สารเคมีที่ใชในการฆาแมลงในประเทศไทย  

 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 

การเตรียมสารสกัดจากใบกะเพรา ดัดแปลงจากวิธีการของ Geetha et al. (2004) 

1. กะเพราที่ใชในการทดลองเตรียมไดโดยใชใบกะเพราขาวสด ปนดวยเครื่องบดไฟฟา ตัวทําละลายที่ใชคือ 
น้ําอุน การผสมโดยใชอัตราสวนใบสด 100 กรัม ตอตัวทําละลาย 750 มิลลิลิตร คนประมาณ 10  นาที  

2. ทิ้งไวใหเย็น กรองดวยผาขาวบาง นําไปเจือจางดวยน้ําจนไดความเขมขนในระดับที่ตองการเพื่อใช
ทดลองตอไป  

การเตรียมสัตวทดลอง (จิบะ, 2546) 

1. เก็บรวบรวมลูกน้ํายุง (Larvae) ที่มีขนาดใกลเคียงกันจากแหลงน้ําธรรมชาติ และเลี้ยงในขันน้ําพลาสติก
ทรงกลมขนาด ใสน้ําสูงประมาณ 4 เซนติเมตรที่มีน้ําสะอาด สําหรับลูกน้ําประมาณ 100 - 200 ตัว  
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2. ละลายยีสตแหง 1 ชอนชาในน้ําครึ่งถวย (ประมาณ 100 ซีซี) ใชหลอดหยดดูดอาหารนี้ใหลูกน้ําทุกวันวัน
ละ 10 หยด หรืออาจจะใชอาหารหนูที่เปนกอนเล็กๆ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตรใสลงไป ถาดละครึ่งทอน  

3. ใชฟางขาวแหงตัดเปนทอนๆ ยาวทอนละ 10 เซนติเมตรใสลงไปในภาชนะที่ใชเล้ียงลูกน้ํา ลูกน้ําจะยิ่ง
เจริญเติบโตดี 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบกระเพราตอลุกน้ํายุง (ดัดแปลงจากวิธีของ ปยมาส, 2545) 

การทดสอบประสิทธิภาพตอลูกน้ําของสารสกัดใบกะเพราในการเปนสารฆาแมลง (Insecticidal activity 
test) วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design ของสารสกัดใบกะเพรา ในระยะลูกน้ํายุง 

1. เตรียมสารสกัดใหมีความเขมขน 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นตของสารสกัดตั้งตน หรือระดับความ
เขมขน 0, 0.0333, 0.0666, 0.0999 และ 0.1333 กรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ 
 2. ใชหลอดดูดลูกน้ํายุงมาใสถวยที่มีสารสกัดใบกระเพราะที่ความเขมขนตางกัน จํานวน 100 ตัวตอ 1 ถวย 
โดยทดสอบความเขมขนละ 3 ซ้ํา การทดสอบกับลูกน้ํายุงจะใสอาหารสําหรับลูกน้ํายุงไปเล็กนอย เพื่อปองกันการ
ตายจากการอดอาหาร 

3. ตรวจนับจํานวนลูกน้ํายุงที่ตายซึ่งมีลักษณะหยุดนิ่ง ไมเคลื่อนที่ทั้งจมน้ําและลอยน้ําหลังการทดสอบที่ 
24 ชั่วโมง  48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง 
 4. ตรวจสอบความถูกตองของคา  Percent mortality ดวย Abbott’s formula 

การหาเปอรเซ็นตการตายจริง โดยวิธี Abbott’s formula (Abbort: อางโดย ปยมาส, 2545) 
 เปอรเซ็นตการตายจริง = {(X – Y) / (100-X)} x 100 
 เมื่อ X คือเปอรเซ็นตการอยูรอดในกลุมควบคุม 
 เมื่อ Y คือเปอรเซ็นตการอยูรอดในกลุมทดลอง 
 (โดยเปอรเซ็นตการตายในกลุมควบคุมตองอยูระหวาง 5 - 20 เปอรเซ็นต) 
 หาคา LC50  และนําคา LC50  ที่หาไดที่ความเขมขนตางๆ มาเปรียบเทียบกันเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

 
ผลและวจิารณ  

การทดสอบประประสิทธิภาพของสารสกัดใบกะเพราขาวในการเปนสารฆาแมลง (Insecticidal test) ตอ
ลูกน้ํายุงโดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย พบวาสารสกัดใบกะเพราขาวระดับความเขมขน 0.0333 กรัม/มิลลิลิตร ทําใหมี
ลูกน้ําตาย 2 เปอรเซ็นตทั้งที่ 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ที่ความเขมขน 0.0666 กรัม/มิลลิลิตร ลูกน้ําตาย 
70 เปอรเซ็นตที่ 24 ชั่วโมง และตาย 74 เปอรเซ็นตทั้งที่ 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ที่ความเขมขน  0.0999 กรัม/
มิลลิลิตร ลูกน้ําตาย 91, 94 และ 100 เปอรเซ็นต ที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ตามลําดับ และที่ความเขมขน 0.1333 
กรัม/มิลลิลิตร ลูกน้ําตาย 96 เปอรเซ็นตที่ 24 ชั่วโมง และตาย 98 เปอรเซ็นต ทั้งที่ 48 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมง สวนกลุม
ควบคุมคือไมมีสวนผสมของสารสกัดใบกระเพราขาว ไมพบการตายของลูกน้ํายุง (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) เมื่อ
วิเคราะหคาความเปนพิษ LC50 ดวยโปรแกรม SPSS 11.5 ดวย Probit analysis ไดคา LC50 ของสารสกัดใบกะเพรา
ขาวที่ 24 ชั่วโมงเทากับ 0.06021 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 48 ชั่วโมงเทากับ 0.05794 กรัม/มิลลิลิตร และที่ 72 ชั่วโมงเทากับ 
0.05769 กรัม/มิลลิลิตร จากการทดลองสารสกัดใบกะเพราขาวในการกําจัดลูกน้ํายุง ที่ความเขมขนสูงคือ 1.333 
กรัม/มิลลิลิตรสามารถกําจัดลูกน้ํายุงไดสูงที่สุดและจะลดลงเรื่อยๆ โดยแปรผันตามคาความเขมขนของสารสกัด ซึ่ง
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สอดคลองกับผลการทดลองโดยใชพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่มีผูทําการทดลองไวแลว อาทิ สมบูรณ และคณะ (2547) 
ซึ่งไดทําการศึกษาการใชสารสกัดจากรากหางไหลในการควบคุมลูกน้ํายุง พบวารากหางไหลแหงที่ทุบและแชน้ําไว 24 
ชั่วโมงที่ความเขมขน 10 กรัม/ลิตร จะมีประสิทธิภาพมากวาที่ความเขมขน 5 กรัม/ลิตร นอกจากนี้ยังพบวารากหาง
ไหลสดสามารถกําจัดลูกน้ํายุงได 100 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ดีกวารากหางไหลแหงที่กําจัดลูกน้ํายุงได  
80-90 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง การทดสอบความเปนพิษนี้จะมีความเกี่ยวของกับความสัมพันธของปริมาณ
และเวลา (Schiefer, 1997) ซึ่งระยะเวลามีผลตอการตายของลูกน้ํายุงเชนกัน เพราะการออกฤทธิ์ของสารในการทํา
ใหแมลงตายจะทําใหแมลงตายอยางชาๆ เชนการทดลองสารสกัดจากขมิ้นชัน (Curcumar longa L.) กําจัดแมลงวัน
บาน (Dixit and Perti, 1963 อางอิงใน ปยมาส, 2545) พบวา ภายใน 10 นาที แมลงวันสลบ 74 เปอรเซ็นต และ
ภายใน 24 ชั่วโมง แมลงวันตาย 75 เปอรเซ็นต โดยทั่วไปสัตวทดลองจะแสดงจะแสดงอาการใหเห็นภายใน 24 ชั่วโมง 
และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นภายใน 1-3 วัน ในการบอกระดับความเปนพิษเฉียบพลันนิยมใชคาลีทัลโดส (Lethal 
dose) หรือ ลีทัลคอนเซนเทรชัน (Lethal Concentration) เปนดัชนีแสดง ซึ่งผลของ acute toxicity test มีหลากหลาย 
(Hodgson, comp, 2004) 
 
สรุป 

ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง สารสกัดใบกะเพราสามารถกําจัดลูกน้ํายุงไดมากเกิน 50% ขึ้นไป คือ ความ
เขมขน 0.0666 กรัม/มิลลิลิตร, 0.0999 กรัม/มิลลิลิตร และ 1.333 กรัม/มิลลิลิตร โดยในระยะเวลา 48 และ 72 ชั่วโมง
ลูกน้ํายุงมีการตายเพิ่มขึ้นในจํานวนที่ใกลเคียงกัน  
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ตารางและภาพประกอบ 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสารสกัดใบกะเพราขาวตอลูกน้ํายุงใชน้ําเปนตัวทําละลาย 
 

คาความเขมขน 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

เทียบความเขมขน 
(เปอรเซ็นต) 

อัตราการตายของลูกน้ํา (เปอรเซ็นต) 

  ที่ 24 ชั่วโมง ที่ 48 ชั่วโมง ที่ 72 ชั่วโมง 
0.1333 100.0 96.0 98.0 98.0 
0.0999 75.0 91.0 94.0 95.0 
0.0666 50.0 70.0 74.0 74.0 
0.0333 25.0 2.0 2.0 2.0 
0.0000 0 0 0 0 
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P2-14 
 
ผลของการใชกระถินสดรวมกับหญากินนีสีมวงตอปริมาณการกินได  ผลผลิตและ
องคประกอบทางเคมีของน้ํานมแพะ 
Effect of  Leucaena leucocephala and Purple guinea grass  (Panicum maximum TD 58) on 
Feed intake, milk yield and milk compositions of dairy goat. 
 
พรพรรณ  แสนภูมิ1  ศิวพร  แพงคํา1  และภัทราพร  ภุมรินทร1 
Pornpan  Saenphoom1,  Siwaporn  Paengkoum1  and Pattaraporn  Poommarin1 

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาในครั้งนี้ไดสุมแบงแพะนม (ซาแนน x แองโกลนูเบียน) ออกเปน 3 กลุมการทดลอง ๆ ละ 3 ตัว 
ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design, CRD) โดยกลุมการทดลองที่ 1 แพะไดรับ
กระถินสดเพียงอยางเดียว  กลุมการทดลองที่ 2 แพะไดรับกระถินสดรวมกับหญากินนีสีมวง อัตราสวน 70 : 30 และ
กลุมการทดลองที่ 3 แพะไดรับกระถินสดรวมกับหญากินนีสีมวง อัตราสวน 50 : 50   แพะทุกตัวจะไดรับอาหารขนใน
ปริมาณ 1.5%น้ําหนักตัว ผลการศึกษา พบวา ปริมาณน้ํานมและองคประกอบทางเคมีของน้ํานมแพะในแตละกลุม
ทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  โดยกลุมการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีปริมาณน้ํานม  0.6, 0.8 และ 1.00 
กิโลกรัม/ตัว/วัน   สวนปริมาณการกินไดทั้งหมดของแตละกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยพบวา
แพะในกลุมการทดลองที่ 1, 2 และ3 มีปริมาณการกินไดเทากับ 3.5, 3.6 และ 3.2%BW ตามลําดับ  จากการทดลอง
สรุปไดวาสามารถใชกระถินสดรวมกับหญากินนีสีมวงเปนแหลงอาหารหยาบในการเลี้ยงแพะนมไดทุกสัดสวนโดยไม
มีผลกระทบตอปริมาณการกินได  ผลผลิตและคุณภาพของน้ํานมแพะ  
คําสําคัญ : กระถิน  หญากินนีสีมวง แพะนม 
 
Abstract 

 Based on this study, nine hybrids of Saanen x Anglonubian were assigned in completely 
randomized design (CRD) . Treatment 1 (T1), was received only Leucaena leucocephala; while treatment 
2 (T2) was received Leucaena leucocephala (L) : Guinea grass (G) in ratio 70:30 and treatment 3 (T3) 
was received L:G in ratio 50:50. All animals were fed on concentrate at 1.5%BW.  The results shown that, 
there were no significant difference (P>0.05) on milk yield (0.6, 0.8 and 1.0 kg/hd/d of T1, T2 and T3, 
respectively) and milk compositions in dairy goat. Moreover, different ratio of L:G did not affect on feed 
intake (3.5, 3.6 and 3.2%BW of T1, T2 and T3, respectively).  It was  concluded that Leucaena and Purple  
 

 

1 อาจารยประจาํ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  76120 ประเทศไทย 
   Lecturer at Faculty of Animal Sciences and Agricultural, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand 
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guinea grass could be used as a roughage sources for dairy goat. For further studies should be 
conducted on different type of roughages to increase milk yield and milk compositions in dairy goat.  
Keywords : Leucaena leucocephala, Purple guinea grass (Panicum maximum TD 58), dairy goat 
 
คํานํา 

สําหรับอาหารหยาบที่นํามาเลี้ยงแพะในจังหวัดเพชรบุรีนั้น เกษตรกรนิยมนิยมเลี้ยงโดยใชกระถินสด 
(Leucaena leucocephala) เพราะกระถินสดหางายและมีโปรตีนสูง แตในใบกระถินจะมีสารพิษ Mimosine อาการ
ทั่วไปที่เกิดจากสารพิษ Mimosine คือจะแสดงอาการขนรวง ชะงักการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการสืบพันธุต่ํา อาจ
แสดงอาการคอพอก ตลอดจนน้ําลายหลั่งมากผิดปกติ  ซึ่งปริมาณสารพิษ Mimosine จะแตกตางกันตามพันธุและ
สวนตางๆของกระถิน  เชน ใบกระถินออนจะมีสารพิษ Mimosine สูงกวาใบกระถินแก คืออาจจะสูงกวา 6 % ในลํา
ตนออน 2% ลําตนแก 1 % หรือนอยกวา  สวนที่พบวามีปริมาณสารพิษ Mimosine อยูสูงไดแก สวนเมล็ดและยอดมี
ปริมาณสารพิษ Mimosine อยู 10 % และ 12 % ตามลําดับ (อุดร และคณะ, 2526)   แมวากระถินจะมีโปรตีนอยูสูง 
แตในการสรางน้ํานมของแพะตองคํานึงถึงสัดสวนระหวางโปรตีนและพลังงานดวยเชนกัน ดังนั้นงานทดลองนี้จึงได
นําเอาหญากินนีสีมวงมาใชรวมกับกระถินสด  เพราะหญากินนีสีมวงที่อายุการตัด 45 วันจะ โปรตีนหยาบ 10.4 % 
และเยื่อใยหยาบ 37.2 % (วิทยา และคณะ, 2547)  ซึ่งจากลักษณะการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี
บางครั้งอาจเกิดปญหาคือ มีกระถินไมเพียงพอ สงผลทําใหแพะใหผลผลิตไดไมเต็มที่เนื่องจากแหลงเยื่อใยไมเพียงพอ 
ดังนั้นในงานทดลองนี้จึงตองการศึกษาการนําเอาหญากินนีสีมวงมาใชเล้ียงแพะรวมกับการใหกระถินสด เพื่อเปน
ทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกรผูเล้ียงแพะ 

 
วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาปริมาณการกินไดและองคประกอบทางเคมีของน้ํานมแพะที่เล้ียงดวยกระถินสดรวมกับหญากินนี
สีมวงในอัตราสวนตางๆกัน 
 
อุปกรณและวิธีการ 

ทําการทดลองในแพะนมพันธุลูกผสมซาแนน (Saanen)-แองโกลนูเบียน (Anglo-nubian) เพศเมียจํานวน 9 
ตัว โดยใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design, CRD)  สุมแบงออกเปน 3 กลุมการ
ทดลอง ๆ ละ 3 ตัว แตละกลุมเล้ียงดวยอาหารหยาบที่ตางกันดังนี้  

กลุมการทดลองที่ 1 กระถินสดเพียงอยางเดียว 
กลุมการทดลองที่ 2 กระถินสด + หญากินนีสีมวง อัตราสวน 70 : 30 
กลุมการทดลองที่ 3 กระถินสด + หญากนินีสีมวง อัตราสวน 50 : 50 

สัตวทดลองทุกตัวจะไดรับอาหารขน 1.5 %ของน้ําหนักตัว ซึ่งอาหารขนมีระดับโปรตีน 18 % ทําการเลี้ยง
แบบขังคอกเดี่ยว และใหกินน้ําอยางเต็มที่ โดยทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 45 วัน  สําหรับการเก็บขอมูลนั้นไดทําการ
บันทึกขอมูลทางดานของอัตราการเจริญเติบโต  ปริมาณการกินได ปริมาณน้ํานม และองคประกอบทางเคมีของ
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กระถิน หญากินนีสีมวง อาหารขนและน้ํานมแพะ  วิเคราะหหาคาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของ
หนวยการทดลองดวยวิธี Analysis of variance (ANOVA) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS Version 6.12 (SAS, 
1989) และตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
ผลและวจิารณ 

สําหรับอาหารที่ใชการทดลองมีสวนประกอบ ไดแก กากถั่วเหลือง 25 กก. มันเสน 35 กก. กากปาลมกะลา 
20 กก. รําละเอียด 15 กก. กากน้ําตาล 3 กก. เกลือ 1 กก. และพรีมิกซ 1 กก. สวนองคประกอบทางเคมี รวมทั้ง
ปริมาณสาร Mimosine ในกระถิน ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  สวนประกอบของอาหารขนและองคประกอบทางเคมีของอาหาร 

องคประกอบทางเคมี อาหารขน กระถิน หญากินนีสีมวง 
วัตถุแหง (%) 88.4 37.6 19.1 
 ---------------------------%DM basis-------------------------------- 
โปรตีน (%) 17.6 17.1 7.4 
ไขมัน (%) 2.9 2.1 1.0 
เยื่อใย (%) - 23.8 29.8 
เถา (%) - 6.9 13.0 
อินทรียวัตถุ (%) - 93.1 87.0 
สาร Mimosine (%DM) กระถินสด กระถินตากแหง 
 4.5 3.6 

สําหรับปริมาณน้ํานมแพะแตละกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  โดยกลุมการทดลองที่ 1, 2 
และ 3 มีปริมาณน้ํานม  0.6, 0.8 และ 1.00 กิโลกรัม/ตัว/วัน สวนองคประกอบทางเคมีของน้ํานมของแตละกลุมการ
ทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งองคประกอบทางเคมีของน้ํานมแพะที่ไดจากการ
ทดลองในครั้งนี้มีคาใกลเคียงกับการศึกษาของ PANDYA (2007) ที่รายงานวา โดยปกติน้ํานมแพะมีคา pH 6.3       
น้ํา 87.56-89.29 %, ไขมัน 2.5-4.4 %, โปรตีน 2.97-4.26 %,  แลคโตส 4.27 %  ของแข็งที่ไมใชไขมัน (Total not fat) 
8.11-9.78 % และของแข็งทั้งหมด (Total solid) 13 %  
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ตารางที่ 2 ผลของการใชกระถินสดรวมกับหญากินนีสีมวงตอผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของน้ํานมแพะ 

กลุมการทดลอง (Treatments) 
ผลผลิต 

T1 T2 T3 
C.V. (%) 

ปริมาณน้ํานม  (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 0.6 0.8 1.00 27.60 

องคประกอบทางเคมี 
            pH 6.67 6.63 6.71 1.90 
            Freezing point (FP), - C 0.57 0.57 0.56 1.00 
            Fat, % 4.56 5.22 4.53 14.10 
            Protein, % 4.76 4.35 4.97 19.00 
            Lactose, % 3.91 4.60 4.13 13.60 
           Solid not fat  (SNF), % 9.37 9.65 9.80 6.10 
            Total solid  (TS), % 13.76 14.87 14.33 8.30 

T1=กระถินสดเต็มที่ T2 = กระถินสด+หญากินนีสีมวง (70:30)  T3 = กระถินสด+หญากินนีสีมวง (50:50)   

จากการศึกษาปริมาณการกินไดของแตละกลุมการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  โดยพบวา
แพะในกลุมการทดลองที่1, 2 และ3 มีปริมาณการกินไดเทากับ 3.5, 3.6 และ 3.2 %BW จากรายงานของ NRC 
(1981) กลาววา แพะตั้งทองที่มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 40-50 กก. มีความตองการอาหารประมาณ 3.3-3.5 %ของน้ําหนัก
ตัว  ซึ่งจะเห็นไดวาแพะในแตละกลุมการทดลองไดรับอาหารเพียงพอตอความตองการ ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลของการใชกระถินสดรวมกับหญากินนีสีมวงตอปริมาณการกินได 

กลุมการทดลอง (Treatments) 
ปริมาณการกินได 

T1 T2 T3 
C.V. (%) 

ปริมาณการกินไดทั้งหมด 

     กรัม/ตัว/วัน 1,595.0 1,250.9 1,508.2 13.5 
     %BW 3.5 3.6 3.2 15.5 
     g/kgBW0.75 89.2 86.9 84.2 14.0 
T1=กระถินสดเต็มที่ T2 = กระถินสด+หญากินนีสีมวง (70:30)  T3 = กระถินสด+หญากินนีสีมวง (50:50)   

สรุป 

จากการวิเคราะหสาร Mimosine ในกระถินที่ใชในการทดลองพบวา มีปริมาณสาร Mimosine อยูในระดับ
ไมเปนพิษ  สําหรับแพะที่ไดรับกระถินสดและหญากินนีสีมวงมีปริมาณการกินไดของอาหารและมีองคประกอบทาง
เคมีไมแตกตางกัน จึงเห็นไดวาสามารถนําหญากินนีสีมวงมาใชเล้ียงแพะได  ซึ่งสามารถจะลดปญหาการขาดแคลน
กระถินสดและปริมาณสาร Mimosine ที่มีอยูในกระถินสดได 
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คําขอบคุณ 
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P2-15 
 
ผลของสภาวะในการเลี้ยงเชื้อตออัตราการเจริญและการผลิต 5- Aminolevulinic acid ของ 
Paracoccus denitrificans P16 

Effect of culture conditions on growth rate and 5-Aminolevulinic acid  production by     
Paracoccus denitrificans P16 
 
จุมพล ศรีปติวิทยานันท2  และวรรณา ชูฤทธิ์1 

Jumpol Sripitivetayanun2  and  Wanna Churit1 

 

บทคัดยอ 
 

 ผลของสภาวะในการเลี้ยงเชื้อตอการเจริญและการผลิต 5- Aminolevulinic acid (ALA) ของ Paracoccus 
denitrificans P16 พบวา ภายใตสภาวะมีอากาศและมีกลูโคสเปนแหลงคารบอน อัตราการกวน 170 rpm ที่อุณหภูมิ 
35 °C เซลลผลิต ALA เทากับ 9.18 µM อัตราการเจริญจําเพาะ และอัตราการผลิตผลิตภัณฑจําเพาะเทากับ 0.027 
h-1 และ 0.21 µM h-1 g-1  ตามลําดับ  ในขณะที่การผลิต  ALA  อัตราการเจริญจําเพาะ  และอัตราการผลิตผลิตภัณฑ
จําเพาะเทากับ 7.95  µM, 0.029 h-1และ 0.5 µM h-1 g-1 ตามลําดับ เมื่อใชซูโครสเปนแหลงคารบอน  แตในสภาวะที่ 
มีไนเตรทเปนรับอิเล็กตรอนเปนตัวสุดทายและมีกลูโคสเปนแหลงคารบอนที่พบวาเซลลผลิต ALA เทากับ 9.08 µM มี
อัตราการเจริญจําเพาะ  และอัตราการผลิตผลิตภัณฑจําเพาะเทากับ  0.022 h-1  และ  0.05 µM h-1 g-1     ตามลําดับ  
อัตราการผลิตผลิตภัณฑจําเพาะสูงขึ้น (0.24 µM h-1 g-1) เมื่อใชไนเตรทรวมกับซูโครส  
คําสําคัญ  :  ดีไนตริฟเคชั่น, กลูโคส, ซูโครส, ALA  
 
Abstract 

    The effect  of  cultured  conditions on growth and  5-  Aminolevulinic  acid (ALA) production of  
paracoccus    denitrificans  P16 have conducted. When  glucose  was  used  as  a  carbon  source  and 
bacterial cells were  aerobically grown  on  rotary  shaker with a constant  shaking at  170 rpm and 
incubated at  35 °C, 9.18 µM of  ALA was produced. The  specific  growth  rate and specific productivity 
rate under  that condition were  0.027 h-1 and 0.21 µM h-1 g-1 ,  respectively. Whereas ALA production, 
specific  growth rate and specific productivity rate were 7.95 µM, 0.029 h-1 and 0.5 µM h-1 g-1, 
respectively, when sucrose was used  instead  of  glucose.  Additionally, the effect  of  nitrate as the final  
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2 ภาควิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Department  of  Biotechnology, Faculty of  Engineering  and Industrial  Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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electron  receptor  together with either  glucose or  sucrose  on ALA production, specific  growth rate and 
specific  productivity rate  of  P. denitrificans P16  was  as  well  investigated. 9.08 µM of ALA, 0.022 h-1 of 
specific growth rate and  0.05 µM h-1g-1 of specific productivity rate were obtained when  cells were 
grown  on supplemented  with nitrate and glucose.  On  the  other  hand, the  higher  specific productivity 
rate (0.24 µM h-1 g-1) was gained when nitrate was used together  with  sucrose. 
Keywords :  denitrificans, glucose, sucrose, ALA 
 
คํานํา 
 กรดอะมิโนลีวูลินิก (5-aminolevulinic acid, ALA) เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหเตตราไพโรล การ
สังเคราะห  ALA เกิดขึ้นใน Shemin pathway ซึ่งพบในสิ่งมีชีวิตพวก สัตว ยีสต รา และแบคทีเรียบางสายพันธุ 
(Sasaki et al., 1990)  มี succinyl CoA และกรดอะมิโนไกลซีนเปนสารตั้งตน ปฏิกิริยาถูกเรงโดยเอนไซม  ALA 
synthetase  (EC 2.3.1.37) การสังเคราะหเกิดขึ้นภายในไมโทคอนเดรีย ปจจัยที่เกี่ยวของในการสังเคราะห ALA ได
แก ปริมาณสารตั้งตน ความเขมขน ของ levulinic acid (LA)  (Sasaki et al., 1990) คาพีเอช อุณหภูมิ โดยยับยั้งเอน
ไซม  ALA  dehydratase (ALAD) ซึ่งเอนไซมนี้เปนตัวเรงการเปลี่ยน  ALA  ไปเปน porphobilinogen  สําหรับการ
ประยุกตใช ALA ในทางการเกษตร พบวา ALA สามารถสงเสริมใหเกิดการเพิ่มของคลอโรฟลและยังมีการนํา ALA 
มาเปนสารกําจัดวัชพืช  (Rebriz  et al., 1988)      เนื่องจาก ALA ทําใหเกิดปฏิกิริยาเพอรออกซิเดชั่นของไขมันที่เยื่อ 
หุมเซลล  ในงานวิจัยครั้งนี้จะใชเชื้อ Paracoccus denitrificans P16 เพื่อศึกษาผลของแหลงคารบอนและผลของ
ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทายตอการผลิต ALA 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1) การกระตุนการเจริญของ Paracoccus denitrificans P16 จากอาหารวุนและการเตรียมกลาเช้ือ 

 ใชลูปถาย Paracoccus denitrificans P16 จากอาหารวุนสูตร MMDO (Glucose, (NH4)2HPO4, KH2PO4 
K2HPO4 ,  MgSO4 .7H2O,  CaCl2 2H2O , Yeast extract , MnSO4 .5H2O) ลงในอาหารเหลวสูตรเดียวกันแตมี 
glucose เปนแหลงคารบอนปริมาณ 100 มล. ซึ่งบรรจุอยูในขวดรูปชมพูขนาด 250 มล. นําไปบมบนเครื่องเขยาที่
ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ถายเชื้อที่ผานการกระตุนปริมาตร 5 
มล.ลงในอาหารเหลวสูตร MMDO ที่มี glucose เปนแหลงคารบอนปริมาณอาหาร 100 มล.ซึ่งบรรจุในขวดรูปชมพู
ปลอดเชื้อขนาด 250 มล. นําไปบมบนเครื่องเขยาที่ความเร็วรอบ150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 
24 ชั่วโมง จากนั้นวัดคาความขุนของเซลลที่ความยาวคลื่น 660nm โดยใช 0.9 % NaCl เปน blank                                                        

2) การเพาะเล้ียง 

นําเซลลที่มีคาความขุนเริ่มตน 0.5 ไปเพาะเลี้ยงในสภาวะที่มีอากาศและไมมีอากาศ โดยสภาพที่มีอากาศ
จะทําการเลี้ยงในขวดรูปชมพูปลอดเชื้อขนาด 250 มล.ซึ่งปริมาณเชื้อที่ใชจะเปน10% ของอาหาร นําไปบมบนเครื่อง
เขยาที่ความเร็ว 170 รอบ/นาที อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส โดยอาหารที่ใชจะเปนอาหารสูตร MMDO (Glucose  
หรือ Sucrose, (NH4)2HPO4, KH2PO4 K2HPO4 ,  MgSO4  .7H2O,  CaCl2 2H2O , Yeast extract , MnSO4 5H2O) ที่
มีแหลงคารบอนตางกันเก็บตัวอยางทุก 6 ชั่วโมง นําไปวิเคราะหหาคาตางๆ  สําหรับสภาวะที่ไมมีอากาศจะทําการ
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เล้ียงเชื้อในขวดดูแรนปลอดเชื้อขนาด 250 มล.ซึ่งใชปริมาณเชื้อเปน10%เชนกัน นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส โดยอาหารที่ใชจะเปนอาหาร MMD (Glucose หรือ Sucrose, KNO3, (NH4) 2HPO4, KH2PO4 , K2HPO4 , 
MgSO4  7H2O, CaCl2 2H2O , Yeast extract , MnSO4 .5H2O , FeCl3 6H2O , Na2MoO4 2H2O)ที่มีแหลงคารบอน
ตางกันเก็บตัวอยางทุก 6 ชั่วโมงและนําไปวิเคราะหหาคาตางๆเชนเดียวกับการเลี้ยงในสภาพที่มีอากาศ 

3)   วิธีการวิเคราะห 
 3.1 การหาน้ําตาลกลูโคสในน้ําหมักจะใชวิธี DNS (สาโรจน , 2544) 
 3.2 การหาน้ําตาลซูโครสในน้ําหมักจะใชวิธี Phenol-Sulfuric (Masuko T et al., 2005) 
 3.3 การหาปริมาณ ALA ในอาหารเหลวโดยวิธีของ Manzerall and Granick  ( Manzerall et al., 1955) 
 
ผลและวจิารณ 

จากการเลี้ยงเชื้อ Paracoccus denitrificans P16 ในสภาวะที่มีอากาศและไมมีอากาศซึ่งมีแหลงคารบอน 
2 ชนิดไดแก กลูโคสและ ซูโครส พบวากลูโคสใหผลที่ดีกวาในการผลิต ALAในระบบที่มีอากาศ (รูปที่ 1) แตในระบบที่
ไมมีอากาศซูโครสจะผลิต ALAไดมากกวา (รูปที่ 2)  ซึ่งเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถใชน้ําตาลที่เปนโมเลกุลคูไดดีกวา
โมเลกุลเดียวในระบบที่ไมมีอากาศ (Blaszczyk, M. 1993) และเมื่อเปรียบเทียบระบบที่ไมมีอากาศกับระบบที่มี
อากาศพบวาระบบที่ไมมีอากาศเชื้อแบคทีเรียสามารถผลิต ALA ไดนอยกวาในแบบที่มีอากาศในระบบซึ่งตัวรับ
อิเล็กตรอนตัวสุดทายอาจมีผลตอการผลิต ALA (Sasaki et al., 1990) เชื้อแบคทีเรียจึงสามารถผลิต ALA ไดนอย
กวาถามีไนโตรเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทายเมื่อเทียบกับมีออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทายและเมื่อดู
การเจริญพบวาซูโครสเจริญดีกวาใน 2 ระบบ (ตารางที่1)      
 
สรุป 

จากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Paracoccus denitrificans P16 ในสภาวะที่มีอากาศและแบบที่ไมมีอากาศ 
และที่มีแหลงคารบอนตางกันไดแก กลูโคสและ ซูโครส พบวาการผลิต ALA ไดดีเมื่อใชกลูโคสและซูโครส ในสภาวะที่
มีอากาศและไมมีอากาศ ตามลําดับ  
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  ตารางที่ 1 คา parameter ตางๆ ที่ไดจากการหมัก 

สภาวะที่ไมมอีากาศ สภาวะมีอากาศ parameter 
กลูโคส ซูโครส กลูโคส ซูโครส 

µ (h-1 ) 0.022  0.031  0.027  0.029  
     YP/S (µM g-1 glucose) 9.7  10  5.3  4  
YP/X  (µM g-1 cell) 2.4  8     8  17.3  
    qp  (µM h-1g-1 cell) 0.05  0.24  0.21 0.5  

                      
(A)                   (B)    

รูปที ่1  การเลี้ยงเชื้อ Paracoccus denitrificans P16 ในสภาวะที่มอีากาศซึ่งมีแหลงคารบอนที่ตางกัน 
 (A)กลูโคส (B) ซูโครส สัญญาลักษณ :     , ALA ;       ,  Sucrose ;       , O.D. 660;       ,PH       

                                           
(A)                                                                                                     (B) 

รูปที ่2  การเลี้ยงเชื้อ Paracoccus denitrificans P16 ในสภาวะที่มีไมมอีากาศซึ่งมีแหลงคารบอนที่ตางกัน 
 (A)กลูโคส (B)ซโูครส สัญญาลักษณ :     , ALA;      , Sucrose;     , O.D. 660;      , PH  
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ผลของพรีไบโอติกของสารสกัดจากพืชตอประสิทธิภาพการยับยั้งของโปรไบไอติก แลคโต
บาซิลลัส เฟอรเมนตั้มและแลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟลัส ตอ อี. โคไลและซัลโมเนลลา ไทป
ฟมูเรี่ยม 
Effect of Prebiotics from Plant Extracts on Inhibitory Effect of Probiotic Lactobacillus 
fermentum and Lactobacillus acidophilus on Escherichia coli and Salmonella typhimurium 

สุรวัฒน ชลอสันติสกุล1  จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ2  ไชยวัฒน ไชยสุต2  วรพล เองวานิช3  และธนิต ผิวนิ่ม4 
Surawat Chalorsuntisakul1, Jakkapan Sirithunyalug2, Chaiyavat Chaiyasut2, Worapol Aeagwanich3  
And Thanit Pewnim4 
 
บทคัดยอ 

 พรีไบโอติกเปนสารอาหารที่เจาบานไมสามารถยอยได แตจะเปนประโยชนตอเจาบานโดยการกระตุนการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชนจํานวนหนึ่งในลําไสอยางจําเพาะ โดยแบคทีเรียนี้จะชวยสงเสริมสุขภาพของ
เจาบาน การทดลองนี้ใชสารสกัดจากพืช ไดแก หอมแดง หอมใหญ ผักกาดขาวปลี และผักกาดหางหงส นําไปผสม
กับอาหารเลี้ยงเชื้อ แลวนําแบคทีเรียที่สรางกรดแลกติก 5 ไมโครลิตรหยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ หลังจากนั้นเททับ
ดวย อี. โคไลและซัลโมเนลลา ไทปฟมูเรี่ยม สังเกตการยับยั้งเชื้อโดยการวัดวงใสที่เกิดขึ้นโดยรอบ ผลการทดลอง 
พบวาแลคโตบาซิลลัส เฟอรเมนตั้มและแลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟลัสสามารถยับยั้งเชื้ออี. โคไลและซัลโมเนลลา ไทป
ฟมูเรี่ยมไดในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนประกอบของ สารสกัดของหอมแดง 2% และ สารสกัดของผักกาดขาวปลี 2% 
สวนสารสกัดของหอมใหญ 2% ไมสามารถยับยั้งเชื้อกอโรคทั้งสองได จากผลการทดลองดังกลาว สารสกัดจาก
หอมแดง และผักกาดขาวปลี มีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติกที่จําเพาะกับแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกทั้งสองชนิด ซึ่ง
กระตุนการเจริญเติบโตและกระบวนการเมตาบอลิสมของแบคทีเรีย 
คําสําคัญ : พรีไบโอติก, อี. โคไล, ซัลโมเนลลา ไทปฟมูเรี่ยม, แลคโตบาซิลไล 

Abstract 

Prebiotics are a non-digestible food ingredient that beneficially affects the host by selectively 
stimulating the growth and/or activity of one or a limited number of bacteria in the intestine, and thus 
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improve host health. Plant extracts from Shallot, Onion, Chinese cabbage and Celery cabbage were 
selected to contain in basal medium and five microlitres of each LAB were spot on and over layered with 
E. coli and S.   typhimurium on agar surface.  Antibacterial ability was observed by measuring inhibition 
zone. L. fermentum and L. acidophilus presented inhibition effect on growth of E. coli and S.typhimurium 
when cultivated on basal medium containing 2% shallot extract and 2% Chinese cabbage extract. 
However, they did not show inhibition effect on growth of both pathogenic bacteria when grown on basal 
medium containing 2 % onion extract. From this result, shallot extract and Chinese cabbage extract were 
selected as prebiotics that are specific to LAB since they stimulated bacterial growth and/or activated 
their metabolic activities.  
Keywords : Prebiotics, E.coli, Salmonella typhimurium, lactobacilli 

Introduction 

Prebiotics are a non-digestible food ingredient that beneficially affects the host by selectively 
stimulating the growth and/or activity of one or a limited number of bacteria in the colon, and thus 
improve host health. So one of properties of prebiotics substance is it must be a selective substrate for 
one or a limited number of beneficial bacteria or probiotics, which are stimulated to grow and/or are 
metabolically activated (Gibson and Roberfroid, 1995). Probiotics have been suggested as alternatives to 
the use of antibiotics. Probiotics are defined as live microorganisms, including Lactobacillus species, 
Bifidobacterium species and yeasts that may beneficially affect the host upon ingestion by improving the 
balance of the intestinal microflora. According to Fuller (1989) probiotics are characterized as live 
microorganisms (e.g., including bacteria, fungi, and yeast) that when ingested by animals have beneficial 
effects in the prevention and treatment of diseases (Miles and Bootwalla, 1991; Havenaar and Huis in't 
Veld, 1992). The probiotic bacteria must be able to colonize in the gastrointestinal tract, survive the low 
pH of the stomach and bile acids in the intestines, and compete against other microorganisms in the 
gastrointestinal tract (Nurrni et.al., 1983; Chateau et.al., 1993). 

Gilliland and Walker (1990) used Lactobacillus acidophilus as a probiotic as well as Raque et al. 
(2000) presented that Lactobacillus fermentum as probiotic in chicken. We used both of this 
Lactobacillus as probiotics in this study to determine prebiotic property of plant extracts that stimulate the 
growth of probiotics and inhibit the growth of pathogenic microorganism, which were E.coli and 
S.typhimurium.  
 

Materials and Methods 

 E. coli and Salmonella typhimurium were provided by Microbiology Laboratory of Faculty of 
Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University. Strains of Lactobacilli were provided 
by Microbiological Resources Centre, TISTR.  
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 Plant extracts from Shallot (Allium ascalonium), Onion (Allium cepa var. aggregatum), Chinese 
cabbage (Brassica rapa ssp. pekinensis), Celery cabbage (Brassica pekinensis var. cylindrica) were 
separately blended with warm water (60 degree Celsius) by using blender and filtrated though thin cloth 
to remove the residue.  The extracted suspension was concentrated by evaporator at 60 OC to remove 
the excess water. Finally, the plant extracts solutions were centrifuged to separate the remaining residues 
and heat precipitated protein. Fat in clear extracts was removed by extraction using chloroform in ratio of 
extract: chloroform (4:1) (Sa-nguansook, 2002). 

 LAB-tested strains were grown on MRS broth at 370C for 18 hours. Then the turbidity was 
adjusted to McFarland No. 0.5 (approximate population of LAB was 108 CFU/ml). Cell concentration was 
diluted to 107 CFU/ml with MRS broth.  Five microlitres of each LAB were spot on basal medium 
containing 2 % different carbon source including glucose, Shallot extract, Onion extract, Chinese 
cabbage extract, Celery cabbage extract. E. coli and S. typhimurium were grown on brain heart infusion 
(BHI) broth for 3 hours, adjusted for turbidity to McFarland No. 0.5 (approximate population of LAB was 
108 CFU/ml) and diluted to106 CFU/ml in 7ml molten BHI soft agar (0.7 % agar).  The LAB-spotted plates 
were over layered with 7 ml. molten (BHI) soft agar of E. coli and S. typhimurium on agar surface. They 
were incubated at 37 0C for 24 hours. Antibacterial ability was observed by measuring inhibition zone. 
 
Result and Discussion 

 From this experiment, L. fermentum and L. acidophilus showed inhibition effect on growth of 
E.coli when cultivated on basal medium containing 2 % glucose, 2% shallot extract and 2% Chinese 
cabbage extract. Only L. acidophilus presented inhibition effect on growth of E. coli when cultivated on 
basal medium containing 2 % Celery cabbage. S. typhimurium was inhibited by L. fermentum and L. 
acidophilus when cultivated on basal medium containing 2% shallot extract and 2% Chinese cabbage 
extract. Only L. fermentum presented inhibition effect on growth of S.typhimurium when culture on basal 
medium containing 2 % Celery cabbage. L. fermentum and L. acidophilus did not show inhibition effect 
on growth of both pathogenic bacteria when cultivated on basal medium containing 2 % onion extract. 
They did not inhibit growth of S. typhimurium in basal medium containing 2 % glucose also.  

Reid et al. (1999) explained that the inhibitory effect of LAB is due to the production of lactic acid 
and the effect of acididity may affect the growth of both pathogenic bacteria. Anyway, the inhibitory effect 
was not caused from only acidic condition; they can produce other inhibition substances such as 
bacteriocin when LAB was grown in optimum media.  

L. fermentum and L. acidophilus may be able to utilize sugar from shallot extract and Chinese 
cabbage extract while E. coli and S. typhimurium may not.  Media containing 2% shallot extract and 
Chinese cabbage extract may provide optimum LAB growth. Actually, glucose could stimulate growth of 
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probiotic very well, but glucose could also be utilized by E. coli and S. typhimurium. Similarly, onion 
extracts may have sugar that can utilize by both pathogenic bacteria too. Sugar analyses should be 
included in the future.  

From this result, shallot extract and Chinese cabbage extract were selected as prebiotics that 
are specific to LAB since they stimulated bacterial growth and/or activated their metabolic activities. 
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ลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติกที่แยกไดจากอุจจาระไก
พื้นเมืองของไทยสําหรับใชเปนโปรไบโอติก 
Physiological and Biochemical Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Thai 
Native Chicken Faeces for Using as Probiotics. 
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Charunee Kasornpikul1, Chaiyavat Chaiyasut2, Bussabun Sirithanyalug2, Worapol Aeagwanich3  
and Thanit Pewnim4 
 
บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ คือ การตรวจลักษณะทางจุลชีววิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการของ
แบคทีเรียที่สรางกรดแลคติก  โดยแยกแบคทีเรียไดโดยการปายทวารรวมจากไกพื้นเมือง ทําการคัดเลือกเชื้อตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ความอยูรอดไดหลังการเก็บ การทนตอกรด – ดาง / น้ํายอย, น้ําดี, และ
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ ซึ่งไดแบคทีเรียจํานวน 22 สายพันธุ (CMU-FP 1 ถึง 22) จาก 159 สายพันธุ ที่ใหผล
แกรมเปนบวก และใหผลแคตตาเลสเปนลบ และ CMU-FP 20, CMU-FP 21 และ CMU-FP 22 มีศักยภาพที่สามารถ
พัฒนาเปนโปรไบโอติกได เนื่องจากทั้งสามเชื้อสามารถทนตอสารตอตานการเจริญ เชน คาความเปนกรด – ดาง (pH 
2 – 10), น้ําดี 0.3%, โซเดียมคลอไรด 4 และ 8 % และมีความสามารถในการยอยแปง โปรตีนและไขมัน รวมทั้งมี
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อดวย 
คําสําคัญ : แบคทีเรียที่สรางกรดแลคติก, โปรไบโอติก, ไกพื้นเมืองของไทย 
 
 Abstract 

 The aim of this research was to examine the microbiological and some biochemical properties of 
lactic acid bacteria. The strains were isolated by coacal swap from antibiotic-free native chicken. 
Selection of strains included various criteria such as agreement with bio-safety aspects, viability during 
storage, tolerance to different pH/ gastric juice, bile, and antimicrobial activity. CMU-FP 1 to 22 were 
selected out of 159 isolate strains because of their positive gram straining result and negative catalase 
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reaction. CMU-FP20, CMU-FP21 and CMU-FP22 showed potentially to be probiotic because they have 
ability to resist to inhibitory substances such as different pH value (pH 2 – 10), 0.3 % bile, 4 and 8 % 
sodium chloride, and ability to utilize starch, protein and fat, including antimicrobial activity.  
Keywords :  Lactic acid bacteria, Probiotic, Thai native chicken 
 
Introduction 

Probiotics are biological products, which can improve the animal’s growth performance (Kyriakis 
et al. 2003) as well as increase the body’s resistance to the infectious agents by equilibrating body 
microflora, stimulating the immune system by increasing the number of antibodies and increasing the 
effectiveness of macrophages (Goldin and Gorbach,1984 and Francis et al. 2002).  

Several work have shown that probiotic lactic acid bacteria can be isolated from a variety of 
habitats, including dairy products, meat products, sewage, humans, plants and animals (Kandler and 
Weiss, 1986). In the selection of microbial strains for probiotic use, several criteria must be considered. 
These include bio-safety aspects, production and processing aspects, the method of administering the 
probiotic, the location on/in the body where the microorganisms of the probiotic product must be active, 
survival and/or colonization in the host, the tolerance to bile, the tolerance to low pH/ gastric juice, 
antimicrobial activity, and viability during storage (Gilliland and Walker, 1990; Fuller, 1992; Reque et 
al.,2000).  

The aim of this study were to isolate lactic acid bacteria from chicken faeces and to examine 
their microbiological and technological properties for probiotic use in chickens with the hope to develop 
an animal probiotic feed formulation. 
 
Materials and Method 

 Samples were collected by coacal swap from antibiotic-free native chicken. Serial dilutions of 
faeces were plated on Man, Rogasa, and Sharpe (MRS) agar. Selection of strains was made in 
agreement with bio-safety aspects, bacterioscopy (morphology and optical microscope, without contrast 
phase), Gram stain, and viability during storage at 4°C (Reque et al., 2000).  

Tolerance to inhibitory substances at different pH value (pH 2 – 10)(Conway et al., 1987), 0.3 % 
bile (Gilliland et al.,1984), 4 and 8 % sodium chloride (Reque et al., 2000) were tested for all gram 
positive and catalase negative growth. Strain that tolerate to inhibitory substances were selected to 
determine protein, starch and fat utilization and were screened for antimicrobial activity against 
pathogenic indicator bacteria, Escherichia coli and Salmonella typhimurium, by agar spot method 
(Raque et al., 2000; Timbuntam et al., 2001).  
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Result and Discussion 

Members of LAB share the property of being Gram-positive bacteria (Fooks et al., 1999). The 
screening of 159 bacterial cultures, isolated from fecal swabs of 14 Thai Native chickens determined that 
only 39 strains presented gram positive. Only 22 strains of gram positive reacted negatively catalase. We 
arranged this 22 strains as CMU-FP 1 to 22.  

Most bacteria do not survive well at low pH values. The severe acidic conditions of the crop (pH 
4 – 6.3), proventriculus (pH 3.17 – 4.80) and gizzard (pH 2.50 – 4.74) could have an adverse effect on the 
bacteria. Microorganisms from the crop which survive the low pH of the gizzard generally multiply in the 
small intestine (pH 5.7 – 6.0). Organisms from this organ may be taken in to caeca (pH 5.70 – 8.40) 
(Fuller, 1992). So the pH values along the gastrointestinal tract in chicken are pH 2 - 9. Thus, 20 out of 22 
strains presented tolerance to different pH.  

Bile tolerance has been described as an important factor for survival and growth of LAB in the 
intestinal tract (Gilliland et al., 1990). The concentration of bile to be used in the election of probiotic 
species must be 0.3% (w/v) (Gilliland et al., 1984; Pennacchia et al., 2004). Raque et al, 2000 presented 
that Lactobacillus fermentum LPB as probiotic in chickens tolerated 0.3 % bile and 4% NaCl but not 8% 
Nacl. Anyway, all 22 strains in this study were resistant to 0.3 % bile salt, 4% and 8% NaCl. A probiotic 
was able to use exogenously or endogenously to enhance nutritional status and/or health of the host 
(Goldin and Gorbach, 1984).  

In this study, probiotic characterization about protein, starch and fat utilization were tested on 
only 20 strains which tolerance to inhibitory substance. 3, 15 and 16 strains utilized starch, protein and fat 
respectively.  

Antimicrobial activity of LAB was presented by the size of inhibition zone (diameter more than 10 
millimeter) (Spelhaug and Harlander, 1989). Fifteen strains presented antimicrobial activity against E.coli 
and 18 strains presented antimicrobial activity against S.typhimurium. There are literature reports 
describing that the inhibition of microbial growth resulted from the presence of the lactic acid produced, 
or due to the production of other antimicrobial compounds showing inhibitory properties (Hose and Sozzi, 
1991).  

Among 159 strain isolated, only 3 strain (CMU-FP20, CMU-FP21 and CMU-FP22) were selected 
because of their potentially probiotic.  
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อิทธิพลของไคโตซานตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณไขมัน และโคเลสเตอรอลในเนื้อไก 
Effect of Chitosan Application on the Level of Fat and Cholesterol Content in Broiler 
 
กาญจนา เทียนกระจาง1  จุฑามาศ สุขเฉลิม1  ทรงพล อินทโฉม1 ภูธฤทธิ์ รักษาศิริ1  และพฤฒิยา นิลประพฤกษ1 
Karnjana  Tiankrajang1, Chuthamat  Sukchalerm1, Srongpon  Intachom1,  Bhutharit  Raksasiri1  
and Phrutiya  Nilprapruck1 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาอิทธิพลของไคโตซานตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลในเนื้อไก โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือ ไกเนื้อที่ไมไดรับอาหารเสริมไคโตซาน (อาหารควบคุม) และกลุมที่ 2 คือ 
ไกเนื้อที่ไดรับอาหารเสริมไคโตซาน 0.3% (w/w) จากการทดลองพบวาปริมาณการกินไดของไกตลอดการทดลอง
เทากับ 1.56 และ 1.57 กิโลกรัมตอตัว ตามลําดับ โดยปริมาณการกินไดของไกทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางทางสถิติ 
เพราะฉะนั้นแสดงใหเห็นวาไคโตซานไมมีผลตอปริมาณการกินไดของไกเนื้อ จากการวิเคราะหปริมาณไขมันในเนื้อไก 
พบวาไกเนื้อที่ไมไดรับอาหารเสริมไคโตซานและไกเนื้อที่ไดอาหารเสริมไคโตซาน  0.3%(w/w) มีปริมาณไขมัน 0.67% 
และ 0.56% ตามลําดับ โดยไมมีความแตกตางทางสถิติ แตพบวาไคโตซานมีแนวโนมสามารถลดปริมาณไขมันในเนื้อไก
ได เชนเดียวกันกับปริมาณโคเลสเตอรอลในเนื้อไกมีปริมาณ 2.84 และ 0.86 มิลลิกรัม/กรัม ตามลําดับ โดยมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) นั้นแสดงใหเห็นวาการใหอาหารเสริมที่มีไคโตซานสามารถลด
ปริมาณโคเลสเตอรอลในเนื้อไกได อาจเนื่องมาจากไคโตซานมีคุณสมบัติในการขัดขวางไมทํารางกายนําไขมันดูดซึมไป
ใช หรือดูดซึมไดนอยลง 
คําสําคัญ : ไคโตซาน, ไขมัน, โคเลสเตอรอล, ไกกระทง  
 
Abstract 

Effect of chitosan application on the level of fat and cholesterol content in Broiler was studied. 
One group of Broilers was treated with feed without chitosan supplement (as control), while another 
group was treated with feed supplemented with chitosan at 0.3%(w/w). The result showed that both 
groups of broiler had almost similar consumption capability at 1.56 and 1.57 kg/broiler during the 
experiment with no statistical difference. Therefore, it could be concluded that chitosan application had 
no effect on consumption capability of these broilers. Analysis of fat content between these broilers 
showed that a fat content of broilers treated with feed without chitosan supplement was at 0.67%, while 
that of broilers treated with feed with chitosan supplement was at 0.56%. Although there was no statistical  
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  Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand 
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difference between these two groups of broilers, it was quite clear that broilers treated with feed with 
chitosan supplement had lower fat content in their meats. Nonetheless, chitosan had significantly 
reduced the cholesterol level in broilers treated with feed with chitosan supplement (at p<0.01) as the 
cholesterol level in broilers treated with feed without chitosan supplement was at 2.84 mg/g (dry weight) 
comparing with cholesterol level in broilers treated with feed with chitosan supplement was at 0.86 mg/g 
(dry weight). This result showed that chitosan had played a crucial role in reducing cholesterol content in 
broilers.  
Keywords : Chitosan, Fat, Cholesterol and Broilers 
 
คํานํา 

ไคโตซานเปนอนุพันธของไคตินที่ไดจากการนําไคตินไปผานกระบวนการกําจัดหมูอะซิทิลออกตั้งแต 50% 
ขึ้นไป และมีสมบัติละลายในกรดออน มีชื่อทางเคมีวา poly [ß-(1-4)-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranose] ทําให 
Acetamide Group ของไคตินเปลี่ยนเปน Amino Group (-NH2) ทําใหไคโตซานที่มีความบริสุทธิ์มีโครงสรางเปนเสน
สายของกลูโคซามีน (Glucosamine) มาตอกันมีสูตร (C6H9O4NHCOCH3)n ไดมีการศึกษาคุณสมบัติของไคโตซาน
และมีการนํามาประยุกตใชในดานตางๆ เชน การแพทย อาหารเสริม บําบัดน้ําเสีย ส่ิงทอ การเกษตร เปนตน 

การสะสมไขมันในสัตวเกิดขึ้นระหวางการเจริญเติบโต มีปจจัยทางดานพันธุกรรมและส่ิงแวดลอมเปน
ตัวกําหนดที่สําคัญ คือ ระบบการเลี้ยงและการใหอาหาร ซึ่งการเลี้ยงภายใตสภาวะที่ตางกันมีผลตอการสะสมของ
ไขมันและโคเลสเตอรอล ไขมันในรางกายมีเปอรเซ็นตแปรปรวนตั้งแต 1-60 เปอรเซ็นต ขึ้นกับสายพันธุ เพศ อายุ และ
กลุมทดลอง แมภายใตการเลี้ยงอาหารเหมือนกัน ระหวางสายพันธุ หรือพันธุไกที่เล้ียงดวยอาหารเดียวกันยังคงให
ความแตกตางถึง 50 เปอรเซ็นตของปริมาณไขมันรวม และไขมันในชองทอง (เกียรติศักดิ์, 2545) โดยในป 2005 
Simunek and Bartonova ไดศึกษากลุมไคโตซานผลของไคติน และไคโตซานตอโรค Cholesterolemia ของหนูแรท 
โดยแบง 6 กลุมการทดลอง (A-F) เปนกลุมควบคุม (A) กลุมเพิ่มมันหมู (D, E, F) กลุมโคเลสเตอรอล (C) กลุมไคติน 
(B, C, D) และกลุมไคโตซาน (F) พบวากลุม B, C, D และ F มีระดับ HDL โคเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น และกลุมไคโตซาน
ลดความเขมขนของโคเลสเตอรอลอยางมีนัยสําคัญ แตการเสริมไคติน และไคโตซาน (5 เปอรเซ็นต) ไมไดขัดขวาง
การเพิ่มน้ําหนักของตับ หรือระดับโคเลสเตอรอลในเลือด และไมไดลดโคเลสเตอรอลในตับสําหรับหนูที่ไดรับอาหารที่
มีมันหมูสูง อีกทั้งยังพบวามีปริมาณโคเลสเตอรอล และไขมันในอุจจาระเพิ่มขึ้น ซึ่งสามรถสรุปไดวาไคโตซานชวยลด
การดูดซึมของไขมันในหนูแรท นอกจากนี้ Yao and Chiang (2006) ยังไดมีศึกษาผลของไคโตซานตอไขมันในเลือด 
ไขมันในตับและเกลือน้ําดีในอุจจาระของหนูแฮมสเตอร (Hamster) โดยแบงกลุมการทดลองเปนกลุมอาหาร
โคเลสเตอรอลสูง (0.2 %) กลุมเซลลูโลส (4 %) และกลุมไคโตซาน (4 %) พบวากลุมไคโตซานลดปริมาณ
โคเลสเตอรอลในเลือดลดความหนาแนนของไลโปโปรตีนโคเลสเตอรอลอยางมีนัยสําคัญ นั้นแสดงใหเห็นวาไคโตซาน
มีคุณสมบัติชวยลดปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลในสัตวได ดังนั้นการศึกษาผลของเสริมไคโตซานในอาหารไกเนื้อ 
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณไขมัน และโคเลสเตอรอลนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาอาหารสัตว 
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อุปกรณและวิธีการ 

นําลูกไกเนื้อพันธุ อารเบอร เอเคอร (Arbor Acre) อายุ 1 วัน จํานวน 200 ตัว แบงออกเปนกลุมทดลองละ 5 
ซ้ํา ซ้ําละ 20 ตัว โดยแบงการทดลองออกเปน 2 กลุม คือ ไกเนื้อที่ไมไดรับอาหารเสริมไคโตซาน (อาหารควบคุม) และ
กลุมที่ 2 คือ ไกเนื้อที่ไดรับอาหารเสริมไคโตซาน 0.3 %(w/w) เล้ียงเปนเวลา 30 วัน เก็บขอมูลการการกินไดของไก
เนื้อ จากนั้นนําไกเนื้อที่เล้ียงเขาสูกระบวนฆา ตัดเนื้อสวนอกซีกซายที่ชั่งน้ําหนักเรียบรอยออกมาแลวบรรจุในถุงซิป
เพื่อนําไปแชแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สําหรับวิเคราะหหาปริมาณไขมัน (Ether extract) (AOAC, 1975) 
และโคเลสเตอรอล (Jung et al., 1975) นําผลการทดลองมาหาคาความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) 
ตามแผนการทดลองแบบ Complete randomized design (CRD) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
ทดลองโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโปรแกรม SAS (Statistical Analysis System) 
v 1.46.12  

ผลและวจิารณ 

 จากการศึกษาผลของไคโตซานตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลในเนื้อไก โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือ ไกเนื้อที่ไมไดรับอาหารเสริมไคโตซาน (อาหารควบคุม) และกลุมที่ 2 คือ 
ไกเนื้อที่ไดรับอาหารเสริมไคโตซาน 0.3 %(w/w) จากการเลี้ยงไกเปนเวลา 30 วัน พบวาปริมาณการกินไดของไก
ตลอดการทดลองเทากับ 1.56 และ 1.57 กิโลกรัมตอตัว ตามลําดับ โดยปริมาณการกินไดของไกทั้ง 2 กลุมไมมีความ
แตกตางทางสถิติ ซึ่งจะเห็นไดวาไกทั้ง 2 กลุม มีปริมาณการกินไดไมแตกตางกัน (ตารางที่ 1) นั้นแสดงใหเห็นวาการ
เสริมไคโตซานในอาหารที่ความเขมขน 0.3 %(w/w) ไมมีผลตออัตราการกินไดของไกเนื้อ โดยไกเนื้อสามารถบริโภค
อาหารไดตามปกติ 

ตารางที่ 1 ปริมาณการกินไดของไกกระทงตลอดการทดลอง 

กลุมการทดลอง ปริมาณการกินไดตลอดการทดลอง (กิโลกรัม/ตัว) 
กลุมควบคุม 1.56 
กลุมที่เสริมไคโตซาน 0.3% ในอาหาร 1.57 
  

จากการวิเคราะหหาปริมาณไขมันในเนื้อ พบวาไกเนื้อที่ไดรับอาหารเสริมไคโตซาน 0.3 % (w/w) และไกเนื้อ
ที่ไมไดรับอาหารเสริมไคโตซานมีปริมาณไขมันไมแตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมวาไกเนื้อที่ไดรับไคโตซานจะมี
ปริมาณไขมันในเนื้อต่ํากวากลุมที่ไมไดรับไคโตซาน โดยมีปริมาณไขมัน เทากับ 0.56 และ 0.67% (น้ําหนักแหง) 
ตามลําดับ เชนเดียวกับปริมาณโคเลสเตอรอลในเนื้อ พบวาไกเนื้อที่ไดรับอาหารเสริมไคโตซาน 0.3 % (w/w) มี
ปริมาณโคเลสเตอรอลต่ํากวากลุมที่ไมไดรับไคโตซาน ซึ่งมีปริมาณโคเลสเตอรอล เทากับ 0.84 และ 2.84 มิลลิกรัม/
กรัม (น้ําหนักแหง) ตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2 ปริมาณไขมัน และโคเลสเตอรอลในเนื้อไก 

กลุมการทดลอง กลุมควบคุม กลุมที่เสริมไคโตซานในอาหาร 0.3%(w/w) 
ปริมาณไขมัน (% dry weight)  0.67 0.56 
ปริมาณโคเลสเตอรอล  
(mg/g dry weight) 

2.84a 0.86b 

a b อักษรภาษาอังกฤษที่กํากับคาเฉลี่ยแสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  

จากการที่ปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลในเนื้อลดลงอาจเนื่องจากไคโตซานมีคุณสมบัติเปนประจุบวก
สามารถละลายในกระเพาะอาหารแลวแปรสภาพเปนเจลหุมไขมันที่เปนประจุลบ ซึ่งปองกันการดูดซึมไขมันไปสะสม
ในตัวสัตว จากนั้นไขมันที่ดูดซับไวจะถูกขับถายออกจากรางกาย จึงไมเกิดการสะสมไขมันที่ไดรับจากอาหาร อีกทั้งยัง
มีรายงานวาไคโตซานสามารถลดการดูดซึมไขมันในลําไสเล็ก โดยจับกับ Anionic Carboxyl Groups ของไขมัน และ
กรดน้ําดี และไคโตซานยังแทรกแซงการเกิดอิมัลชั่น (Emulsification) ของไขมัน โดยจับกับไขมันดวยพันธะ 
Hydrophobic ดังนั้นไขมันจึงไมแตกตัวทําใหไมเกิดการดูดซึมไขมัน และการที่โคเลสเตอรอลในเนื้อไกลดลงอาจเกิด
จากการที่ไคโตซานลดอัตราการยอย และดูดซึมไขมันในลําไสเล็กจึงลดการสังเคราะหโคเลสเตอรอล เนื่องจากไขมันมี
สวนในกระบวนการสังเคราะหโคเลสเตอรอล (Simunek and Bartonova, 2005) 
 
สรุป 

 การเสริมไคโตซานในอาหารไกเนื้อพบวาไมมีผลตอการกินได และการเสริมไคโตซานในอาหารไกเนื้อมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลในเนื้อไก โดยสามารถลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเนื้อไกได 
และมีแนวโนมลดปริมาณไขมันในเนื้อของไกได เพราะฉะนั้นการนําไคโตซานไปเสริมในอาหารไกเนื้อจึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการสะสมโคเลสเตอรอลในเนื้อไกได 
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เจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แผนการเรียนสายภาษาและสายศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Attitude toward Learning Mathematics by Learner Centered of the students in the foreign 
language program and Art program in the Demonstration School of Silpakorn University 
 
ไพรัช  วงศศรีตระกูล1 

Pairat  Wongsritagoon1 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนสายภาษาและสายศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  79  คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัย            
การวิเคราะหขอมูลจะคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย
ของประชากรโดยใชสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาวิจัยพบวา เจตคติของ
นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา เจตคติของนักเรียน
จําแนกตามระดับชั้นเรียน แผนการเรียน และคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ  :  การเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ/ เจตคติ 
 
Abstract 

 The purposes of this research were to study attitudes toward learning mathematics by the 
Learner Centered Approach and to compare attitudes. The subjects were 79 students in the foreign 
language program and art program, who were studying in the 2nd semester of the academic year 2006 in 
the Demonstration School of Silpakorn University. This research used an attitude questionnaire as the 
research tool. Data were analyzed using percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test for 
independent groups, and One way Analysis of Variance. The results of this research revealed that 
students’ attitudes toward learning mathematics by the Learner Centered Approach were at the moderate  
 

 

1 นักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย 
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level, and the comparison of students’ attitudes toward learning mathematics by Learner Centered 
Approach found no significant differences classified by grade level,  program of study, and GPA in 
mathematics courses.  
Keywords :  Learning Mathematics by Learner Centered/ Attitude 
 
บทนํา 

การเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการเรียนที่มุงจัดกิจกรรมหรือประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับ
สถานการณของผูเรียน  ผูสอนควรเลือกจัดใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  อีกทั้ง
ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนจัดกิจกรรม  ดําเนินกิจกรรม และประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง  และเรียนรูรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการ
เรียนสายภาษาและสายศิลปกรรมจะศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนวิชาเลือก เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการ 
ศึกษาตอในสาขาวิชาอื่น ๆ ทําใหนักเรียนกลุมนี้ไมไดใหความสนใจในวิชาคณิตศาสตรเทาที่ควร  และมีเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรไปในทางลบวาเปนวิชาที่ยากแกการเขาใจ นอกจากนี้พบวา ครูไมคอยใชส่ือการสอน ใชวิธีการสอนดวย
วิธีการอธิบายเปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น จึงรับรูส่ิงเหลานั้นอยางเลื่อนลอย จดจํา
ไดยาก และไมสามารถนําไปปฏิบัติได ดังนั้นรูปแบบการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะชวยใหนักเรียนกลุมนี้ไดมี
โอกาสคนพบความรูดวยตนเอง เปนผูกําหนดกิจกรรม  ประสบการณการเรียนรู  อีกทั้งไดเล็งเห็นความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตรที่มีตอการดําเนินชีวิต  และสามารถนําไปประยุกตใชใหถูกตองเหมาะสมได   

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนสายภาษาและสายศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จําแนก
ตามระดับชั้นเรียน แผนการเรียน และคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการใชเปน
ขอมูลสําหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแผนยุทธศาสตรของ
โรงเรียน ที่ผลิตนักเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และมีภาวะผูนํา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

      ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนสายภาษา
และสายศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2549  ซึ่งมี
จํานวน  79  คน   
 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด  แบงเปน 2 ตอน ไดแก 
     ตอนที่   1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวยเพศ    ระดับช้ันเรียน    แผนการเรียน   และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่    2   เจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   แบงเปน  5  ดาน  คือ  ดาน
การเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    ดานพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ดานกิจกรรมที่เนนผูเรียน
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เปนสําคัญ  ดานวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และดานการนําความรูและทักษะไปใช   มีลักษณะคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  5  ระดับคะแนน คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

 หลังจากสรางแบบสอบถามแลว ไดนําไปทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ทาน และนํามาปรับปรุงทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 30 คน ที่ไมใช
กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล  เพื่อหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  0.965   

 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากรองคณบดีฝายกิจการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารยประจําชั้นในแตละชั้นเรียน  พรอมนําแบบสอบถามมาสัมภาษณกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ซึ่ง
ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลไดทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 79 ชุด และไดรับกลับคืนมาจํานวน 79 ชุด 

 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดคํานวณหาคารอยละสําหรับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  และคํานวณ 
หาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับขอมูลดานการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดาน
พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและดานการนําความรูและทักษะไปใช และเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ที่เนนผูเรียนสําคัญจําแนกตามระดับชั้นเรียน แผนการเรียน และคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย โดยการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากรดวยสถิติ t-test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) 
 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน  
79  คน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ  79.75   ซึ่งสวนใหญกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  รอยละ 60.76 
รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  รอยละ 25.32  และสวนใหญเปนแผนการเรียนสายภาษารอยละ  78.48  
เมื่อจําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา นักเรียนสวนใหญมีคะแนน
เฉล่ียสะสมระหวาง  3.01 – 4.00  คิดเปนรอยละ  68.35  รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.01 – 3.00 คิดเปน
รอยละ  25.32   

2. การศึกษาระดับเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในภาพรวม 
พบวา นักเรียนมเีจตคติอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.14, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน
มีเจตคติอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยของเจตคติจากมากไปนอยดังนี้ ดานกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ( x = 3.43)  ดานพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( x = 3.30)  ดานการนําความรูและทักษะ 
ไปใช  ( x  = 3.18)   ดานการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ( x  =  3.04)      และดานวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       
( x = 2.85)  รายละเอียดดังตารางที่  1 - 5 
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3.  การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  พบวา 

      3.1 เจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตามระดับชั้นเรียน โดยภาพ 
รวม พบวา เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  รายละเอียดดังตารางที่  6  และรูปที่  1 

     3.2  เจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตามแผนการเรียน โดยภาพ 
รวม พบวา เจตคติของนักเรียนแผนการเรียนสายภาษาและสายศิลปกรรมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดังตารางที่  7  และรูปที่  2 

     3.3  เจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมพบวา เจตคติของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูระหวาง 1.00 – 2.00 , 2.01 – 3.00 และ 3.01 – 4.00 ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  รายละเอียดดังตารางที่  8  และรูปที่  3 

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดการเรียนรูดวยรูปแบบวิธีที่หลากหลายผสมผสานทั้ง
ครูและนักเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมใหนักเรียนเกิดปฏิสัมพันธระหวางเพื่อน รูจักบูรณาการความรูตาง ๆ ในวิชา
คณิตศาสตรใหเขากับความรูในแผนการเรียนของตนเอง อีกทั้งสงเสริมใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะหและฝกปฏิบัติ  เพื่อ
ไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน มีความกระตือรือรนตอการเรียนรู นอกจากนี้ควรจัดรูปแบบการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับแผนการเรียน เพราะนักเรียนตางแผนการเรียนมีจุดมุงหมาย ความสามารถ และการนําไปใช 
ตางกัน  การจัดการเรียนรูจึงตองใชรูปแบบที่แตกตางกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียนสูงสุด 
 
สรุป 

ผลการศึกษาวิจัยเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนสายภาษาและสายศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม
พบวา นักเรียนมีเจตคติอยูในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรจําแนก
ตามระดับชั้นเรียน แผนการเรียน และคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา 
นักเรียนมีเจตคติไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
คําขอบคุณ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยอดิศักดิ์ พงษพูลผลศักดิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อาจารยมณี  ศรีวิบูลย ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
อาจารยสมวรรณ นาคปน อาจารยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาให
ความอนุเคราะหเปนผูตรวจสอบเครื่องมือสําหรับการวิจัย ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนํา จนทําใหงานวิจัยมีความ
ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น  อีกทั้งขอขอบคุณนักเรียนและคณาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหความ
รวมมือแกผูวิจัยในการเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้ 
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ตารางที่  1   ระดับเจตคติของนักเรียนดานการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

การเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   x 5 S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  นักเรียนสามารถกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาการเรียนรู   
      และการประเมินผลตามความถนัด และความสนใจ 3.24 0.75 ปานกลาง 

2.  นักเรียนสามารถศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงความรูตางๆ  
      โดยอิสระ 

3.16 1.02 ปานกลาง 

3.  นักเรียนสามารถสังเกต  ตั้งสมมติฐาน คิดวิเคราะห  
     พรอมแสดงเหตุผลทางคณิตศาสตรได 

3.05 0.73 ปานกลาง 

4.  นักเรียนสามารถสรางองคความรู  ทักษะกระบวนการทาง 
     คณิตศาสตรดวยตนเอง 3.01 0.72 ปานกลาง 

5.  นักเรียนสรางประสบการณการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
     สัมพันธกับสถานการณในชีวิตจริง 2.97 0.82 ปานกลาง 

6.  นักเรียนเกิดความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 2.97 0.92 ปานกลาง 
7.  นักเรียนสามารถสรุปหลักการ กฎ สูตร ทฤษฎีบท คุณสมบัติ   
      พรอมบทนิยามทางคณิตศาสตรดวยตนเอง 2.95 0.85 ปานกลาง 

8.   นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 2.82 1.06 ปานกลาง 
รวม 3.04 0.76 ปานกลาง 
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ตารางที่  2   ระดับเจตคติของนักเรียนดานพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  x 5 S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  ครูเอาใจใสนักเรียน และแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง 3.52 1.06 มาก 
2.  ครูเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา และชี้แนะขอบกพรองใหแกนักเรียน 3.51 0.89 มาก 
3.  ครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ปฏิบัติ และปรับปรุงตนเอง 3.51 0.95 มาก 
4.  ครูใหนักเรียนไดแสดงความคิดอยางอิสระสรางสรรค 3.38 0.94 ปานกลาง 
5.  ครูกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และคิดวิเคราะห 3.34 0.96 ปานกลาง 
6.  ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกอยางเต็มที่ 3.20 0.93 ปานกลาง 
7.  ครูใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลายอยางเหมาะสม  3.13 0.91 ปานกลาง 
8.  ครูใหนักเรียนไดรวบรวมผลงาน และจัดทําแฟมสะสมผลงาน   
     พรอมทั้งนําเสนอผลงาน 2.97 0.96 ปานกลาง 

9.  ครูใชส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรูเพื่อฝกการคิด การแกปญหา  
     และการคนพบความรู 

2.96 0.98 ปานกลาง 

10. ครูจัดส่ิงแวดลอม และบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรง 
       ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

2.75 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.82 ปานกลาง 
 
ตารางที่  3   ระดับเจตคติของนักเรียนดานกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   x 5 S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  การทําแบบฝกหัดหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 3.81 0.79 มาก 
2.  การโตตอบกับเพื่อนรวมชั้นเรียน 3.59 0.94 มาก 
3.  การกําหนดวัตถุประสงค และเนื้อหากระบวนรายวิชา   3.54 0.81 มาก 
4.  การโตตอบกับครูผูสอน 3.37 0.88 ปานกลาง 
5.  การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.37 0.91 ปานกลาง 
6.  การระดมสมองและจัดระเบียบความคิดเห็นของกลุม 3.35 0.88 ปานกลาง 
7.  การโตตอบกับบทเรียน เชน ศึกษาบทเรียนดวยตนเอง 3.27 0.80 ปานกลาง 
8.   การรวบรวม และนําเสนอผลงาน 3.27 0.86 ปานกลาง 
9.   การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 3.27 0.81 ปานกลาง 
10. การสื่อสารในเครือขาย เชน กระดานขาว เปนตน 3.05 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.69 ปานกลาง 
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ตารางที่  4   ระดับเจตคติของนักเรียนดานวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   x 5 S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.   การสอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ 3.28 0.92 ปานกลาง 
2.   การสอนแบบอภิปรายกลุมใหญ 3.22 0.98 ปานกลาง 
3.   การสอนโดยใชกระบวนการกลุม 3.20 0.91 ปานกลาง 
4.   การสอนแบบอภิปรายกลุมยอย 3.14 0.86 ปานกลาง 
5.   การสอนโดยการคนพบ การทดลอง และการพิสูจน 3.06 0.85 ปานกลาง 
6.   การสอนโดยใชชุดการสอน 2.92 0.83 ปานกลาง 
7.   การสอนโดยใชโครงงานทางคณิตศาสตร 2.90 0.79 ปานกลาง 
8.   การสอนโดยใหเผชิญกับสถานการณในชีวิตจริง 2.85 0.92 ปานกลาง 
9.   การสอนโดยการจําลองสถานการณ 2.81 0.98 ปานกลาง 
10. การสอนแบบใชส่ือประสม  2.81 0.99 ปานกลาง 
11. การสอนโดยใชเกมเปนส่ือ  2.75 1.01 ปานกลาง 
12. การสอนโดยใชโปรแกรมคํานวณทางคณิตศาสตร 2.61 1.01 ปานกลาง 
13. การสอนโดยใชส่ือแสดงภาพเคลื่อนไหว (Animation) 2.58 1.14 ปานกลาง 
14. การสอนโดยใชส่ือการแสดงวีดิโอ – เสียง  2.53 1.05 ปานกลาง 
15. การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 2.52 1.00 ปานกลาง 

รวม 2.85 0.83 ปานกลาง 
 
ตารางที่  5   ระดับเจตคติของนักเรียนดานการนําความรูและทักษะไปใช 

การนําความรูและทักษะไปใช   x 5 S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  นักเรียนสามารถใชภาษา และสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
     ในการสื่อสาร ส่ือความหมายไดอยางเหมาะสม 

3.30 0.92 ปานกลาง 

2.   นักเรียนสามารถเลือกยุทธวิธี และตัดสินใจในการ  
      แกปญหาทางคณิตศาสตรได 

3.16 0.82 ปานกลาง 

3.  นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรกับ 
     วิชาสาขาอื่น ๆ ได 3.05 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.89 ปานกลาง 
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ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                  จําแนกตามระดับชั้นเรียน โดยภาพรวม 

ระดับชั้นเรียน จํานวน (คน)   x 5 S.D. F p-value 
มัธยมศึกษาปที่ 4 48 3.04 0.65 
มัธยมศึกษาปที่ 5 11 3.36 0.67 
มัธยมศึกษาปที่ 6 20 3.25 0.55 

1.580 0.213 

รวม 79 3.14 0.64   
 
 
ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                  จําแนกตามแผนการเรียน โดยภาพรวม 

แผนการเรียน จํานวน (คน)   x 5 S.D. t p-value 
สายภาษา 62 3.18 0.59 

สายศิลปกรรม 17 3.00 0.79 
1.021 0.311 

รวม 79 3.09 0.69   
 
ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                  จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวม 

คะแนนเฉลี่ยสะสม จํานวน (คน)   x 5 S.D. F p-value 
1.00 – 2.00 5 2.80 0.84 
2.01 – 3.00 20 3.20 0.77 
3.01 – 4.00 54 3.15 0.56 

0.806 0.450 

รวม 79 3.14 0.64   
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้ งนี้  มีจุดมุ งหมายเพื่ อกํ าหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ดานการบริหารจัดการ หลักสูตร บุคลากร ผูเรียน ระบบการเรียนการสอน การจัด
หองเรียนดนตรี การวิจัยและงานสรางสรรค แหลงสารสนเทศ เครื่องดนตรีอุปกรณและเทคโนโลยีดนตรี  เพื่อจะนําไป
เปนกรอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนดานดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  เปนการวิจัยเชิง
นโยบาย (policy research)  โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา การบริหารจัดการการศึกษา
ดนตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อศึกษาความคาดหวังการบริหารจัดการการศึกษาดนตรี ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรี ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  วิธีดําเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารางยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed methodology) แบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ขั้นตอนที่ 2 การ
วิเคราะหรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาดนตรีของสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 

  สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนปริญญาทางดนตรี ที่พบในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีอยูทั้งส้ิน 37 
หนวยงาน  สถานะของหนวยงานทางดนตรีในระดับอุดมศึกษา พบวามีอยู 4 ลักษณะ คือ  ภาควิชา,  กลุมสาขาวิชา, 
คณะ และวิทยาลัย  สังกัดของหนวยงานทางดนตรีในระดับอุดมศึกษา พบวามีอยู 5 ลักษณะ คือ  สังกัดคณะ
ศิลปกรรมศาสตร สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สังกัดคณะดนตรี สังกัดวิทยาลัย และสังกัดสถาบัน 
นโยบายการผลิตบัณฑิตที่พบในสถาบันทางดนตรี พบวามีอยู 5 ลักษณะคือ เปนนักดนตรี/ศิลปนอาชีพ  เปนครู/
ผูสอนดนตรี เปนนักวิชาการ เปนนักธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี และเปนนักแตงเพลง หลักสูตร หลักสูตรทางดนตรีที่
เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มี 5 ลักษณะ ดังนี้ ดนตรีศึกษา(ค.บ.), ดุริยางคศิลป (ศป.บ.), ดุริยางค
ศาสตร (กศ.บ.), ดุริยางคศาสตรศึกษา (ศศ.บ.), และดนตรี (ศศ.บ.)  บุคลากรที่ทําหนาที่สอนและบริการในหนวยงาน
ทางดนตรี พบวา มีสถานะบุคคลเปน ขาราชการ พนักงานวิชาการ อาจารยอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว  ผูเรียน ใน
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางดนตรี สวนใหญเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้มีผูเรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และมีเพียง 2 แหงเทานั้นที่มีผูเรียนทางดนตรีตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการเรียน  

 
 
1 นิสติหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริการเชิงบูรณาการ  มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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การสอน พบวา ระบบการสอนมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบปกติเรียนวันจันทร-ศุกร และระบบพิเศษเรียนวันเสาร-อาทิตย  
การจัดหองเรียนดนตรี พบวา การจัดหองเรียนบรรยายมีสภาพที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนทางดนตรีได แต
สวนใหญการจัดหองเรียนดานปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพ เชน ขาดหองเรียนเฉพาะบุคคล ขาดหองซอมรวมวงขนาด
ใหญ รวมทั้งระบบอํานวยความสะดวกในหองเรียนดนตรียังไมเพียงพอ การวิจัยและงานสรางสรรค พบวา มีการ
ทํางานวิจัยคอนขางนอย รวมทั้งการสรางสรรคผลงานทางดนตรีก็เชนเดียวกัน  แหลงสารสนเทศ พบวา ขาดแคลน
หองสมุดที่มีวัสดุสารสนเทศทางดนตรี เชน โนตเพลง หนังสือดานดนตรี รวมทั้งส่ือทัศนวัสดุตาง ๆ แตก็มีหลาย
สถาบันที่พยายามจัดหองสมุดดนตรี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหนวยงาน เชน มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครื่องดนตรีอุปกรณและเทคโนโลยีดนตรี พบวา มีเครื่องดนตรีที่ไมเพียงพอตอการ
เรียนการสอน เครื่องดนตรีสวนใหญขาดคุณภาพ เทคโนโลยีที่นํามาใชในการเรียนดนตรีคือ คอมพิวเตอร โดยเนนใช
เพื่อการจัดทําเอกสารทางดนตรี การประพันธเพลง รวมทั้งเพื่อการสืบคนขอมูลดนตรีจากอินเทอรเน็ต 

      ความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนดานดนตรีในสถาบันอุดมศึกษา ตอสภาพ
ปจจุบัน ปญหา การบริหารจัดการการศึกษาดนตรีของสถานบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยจําแนกเปนรายดาน 
พบวา ดานที่มีปญหามาก มี 4 ดาน ไดแก ดานเครื่องดนตรีอุปกรณและเทคโนโลยีดนตรี ดานการจัดหองเรียนดนตรี 
ดานการบริหารการจัดการ และดานแหลงสารสนเทศ สวนดานที่มีปญหาปานกลาง มี 5 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบุคลากร ดานหลักสูตร และดานระบบการเรียนการสอน   

              สรุปยุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มียุทธศาสตร 9 
ดาน  เปาประสงค 40 เปาประสงค  กลยุทธ 66 กลยุทธ และมีแผนงาน/โครงการ-กิจกรรม  193 แผนงาน  
ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันดนตรี ควรนํายุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรีไปใชเพื่อพัฒนาการศึกษา
ดนตรี เปนขอมูลในการกําหนดนโยบายของหนวยงานเพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ  และสามารถที่จะ
ปรับเปล่ียนยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับแตละสถาบัน   
 

คําสําคัญ :  การบริหารจัดการ การศึกษา ดนตรี ยุทธศาสตร สถาบันอุดมศึกษา 

Abstract 

 This research aimed to determine management strategies for the organization of music 
education in higher education institutions in Thailand in the following aspects: management, curriculum, 
personnel, learners, teaching and learning system,  music room arrangement, research and innovation, 
information sources, music instruments, equipment and music technology.  This is for proposing of 
management of music education in higher education institutions in Thailand.  It is a policy research with 
three objectives.  

 1) To study current situation, problems, and management of music education in higher 
education institutions in Thailand. 2) To study about expectation on management of music education. 3) 
To develop management strategies for the organization of music education in higher education 
institutions in Thailand.  The research was done in 2 steps; the first step is a development of management 
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strategies by mixed methodology and the second step is an analyzing of draft on management strategies 
for the organization of music education in higher education institutions in Thailand.  

 The results of the study were as follows: 

 There are 37 higher education institution with music degree education, classified by status of 
musical education units as 4 types; department, program, faculty, and college.  For the belonging to 
authorities, there are 5 types of authorities; faculty of arts, faculty of humanity and social science, a 
faculty of music, college, and institution. For the policy of musician producing in higher education 
institutions, there are 5 types of musician producing; professional musician, musical teacher, musical 
academic,  musical business and industry, and music composer. For the curriculum have been taught in 
higher education institutions in Thailand, there are 5 types of curriculum;  music education (B.Ed), 
musical arts (B.A), musical science (B.Sc.), musical science study (B.A.), and Music (B.A.).  For 
personnel include teaching and service staff, they had involved in 5 status; government officer, academic 
staff, contracted tutor, temporary staff, and student.  Most of music learners in higher education 
institutions are undergraduate students. Apart from this group, there are graduate student and only 2 
institutions have music education in high school education. For music teaching and learning system, 
there are 2 types of education system; a normal system on Monday – Friday schedule and special system 
on Saturday-Sunday schedule.  For the musical classroom arrangement, there are responsible classroom 
for theoritical music teaching and learning but the musical lab is lacking of efficiency. For example, lack 
of music learning room for individual, lack of music practicing room for large musical band, including lack 
of facilities in musical classroom.  For musical research and innovation, there are quite few researches 
and music creativity. For the music information sources, there is lack of musical libraries such as musical 
notes, musical books, and musical visual aids. However, there are several institutions have musical 
libraries setting up in order to support teaching and learning such as Mahidol University and 
Mahasarakham University etc. For the musical instruments, equipment and music technology, there are 
insufficient of musical instrument for teaching and learning. Most of available music instruments are lack 
of quality. Main technology has been used in teaching is computer, emphasizing on musical document 
and musical composer including music information searching on internet. 

 Attitudes of personnel in organization involved in music teaching and learning to current 
situation, problems, and management of music education in higher education institutions in Thailand, 
classified by aspect were tested. The results are found that there are 4 aspects with problems at high 
level. These 4 aspects are; musical instruments, equipment and music technological aspect, musical 
classroom arrangement aspect, management of music education aspect, and information sources 
aspect. There are another 5 aspects are found that there have problems at medium level. These 5 
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aspects are; learner aspect, research and creativity, personnel aspect, curriculum aspect, and Music 
teaching and learning system. 

The conclusion of Management strategies for the organization of music education in  higher 
education institution in Thailand are 9 strategies. There are so Goals, 66 strategies and  193 Planning and 
Projects. The suggestion for music institution showed approach the  application in management 
strategies for the organization of Music education in higher education institution  in Thailand to indicated 
policy for  wisdom,  knowledge  strength and appropriate to  strategies. 
Keywords :  Management, Strategies,  Music Education, Higher Education   
 
คํานํา 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับมันสมองของประเทศ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพสูงจึงเปนเปาหมายที่รัฐและทุกฝายที่เกี่ยวของตองกําหนดเปน
ภารกิจหลักที่สําคัญ (สุวิมล, 2549)  ซึ่งปจจุบันอุดมศึกษาปรากฏอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรมอยางรุนแรง รวดเร็ว และตอเนื่อง  ทําใหการบริหารจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยตองปรับยุทธศาสตรการดําเนินงานใหมีความเข็มแข็งเพื่อปรับปรุงมาตรฐานไปสู
ระดับสากล ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มีมากมาย เชน ในดานบริหารจัดการเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีอิสระและ
คลองตัว  การปฏิรูประบบการเงินเพื่ออุดมศึกษาผานระบบกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) การ
ประเมินมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนการสรางเครือขายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ (ที่ประชุม
ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย, 2549) 

 ในการจัดการศึกษา จะตองหาวิธีการอันมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อชวยลดปญหา และสงเสริม
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของบานเมือง ครู อาจารย และผูที่มี
หนาที่สอนอื่น ๆ มีสวนรับผิดชอบโดยตรงในการทําหนาที่พัฒนาบุคคล ถายทอด ความรู ความเขาใจ ทักษะ 
ตลอดจนเจตคติตาง ๆ ใหแกผูเรียน จึงจําเปนตองสรางยุทธศาสตรการสอน วิธีการสอน และแบบฉบับที่ดีในการ
ถายทอดไปสูผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ในบรรดาองคประกอบตาง ๆ ในกระบวนการสอนนั้น ส่ือการสอนเปน
องคประกอบสําคัญยิ่ง เพราะเปนสวนที่ทําใหขบวนการสอนประสบผลสําเร็จอันสมบูรณ เปนตัวทําใหเกิดบูรณาการ
ขึ้นแกการสอน  
(เปรื่อง, 2513)   

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ ผลิตบุคลากร ที่มีความรู
ความสามารถในแตละสาขาวิชา ออกสูตลาดแรงงานดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรีไดกลาวเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาวา เปนการศึกษาระดับสูงที่มีการมุงพัฒนาคนเพื่อเขาสู
อาชีพตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศที่สําคัญ รวมทั้งการมุงเนนพัฒนาองคความรูใหเกิดขึ้นเปนการ
เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือและฐานกําลังอํานาจทางความรู 
ความคิด และเทคโนโลยีระดับสูงใหกับประเทศตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2541) ดนตรีเปนวิชาหนึ่งที่มีอยูในมหาวิทยาลัยหลายแหงและในสถาบันราชภัฏ ดนตรีเปนวิชาที่เปด
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กวางใหกับผูสนใจเรียนอยางกวางขวาง แตจํานวนบัณฑิตทางดนตรียังมีนอย เนื่องจากการผลิตบัณฑิตทางดนตรี
จําเปนตองใชงบประมาณคอนขางสูง การเปดสอนโดยทั่วไปมีทั้งวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีศึกษา 
ดนตรีในระดับอุดมศึกษาของไทยในปจจุบันเปนรูปแบบที่เดนชัด แตยังคงตองปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น (ณรุทธ, 
2535) แตละสถาบันก็มุงผลิตบัณฑิตบนปรัชญาที่แตกตางกัน เชน คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จะมุงผลิตบัณฑิตที่มุงประกอบอาชีพทางการแสดงดนตรี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มุงผลิตบัณฑิต
เพื่อประกอบอาชีพครูดนตรี เหมือนกับสถาบันราชภัฏ และมีหลายแหงที่มุงผลิตบัณฑิตทางดนตรีแตกตางกันไป แต
โดยจุดมุงหมายหลักของทุกสถาบันคือ สรางบัณฑิตใหสามารถมีทักษะทางดนตรี มีความคิดและรอบรูศาสตรทาง
ทฤษฎีดนตรี  และสามารถถายทอดความสามารถทางดนตรีได 

 กระบวนการเรียนการสอนดนตรีที่ดีนั้นจะตองวางแผนการสอนระยะยาววาตองการจะใหผูเรียนเรียนรูเรื่อง
อะไรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร แลวจึงนําเนื้อหามาสรางกิจกรรมการเรียนการสอน คนหาเทคนิคการ
สอนที่ดี อีกทั้งยังจะตองหาอุปกรณที่เหมาะสมมาประกอบการสอน เชน เครื่องดนตรี โนตเพลง หนังสือดนตรี 
ตลอดจนส่ือตาง ๆ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด (นงลักษณ, 2536) จากสภาพปจจุบันของ
สถาบันอุดมศึกษา พบวา แตละสถาบันมีความแตกตางกัน ทั้งทางดานหลักสูตร การจัดการ งบประมาณ รวมทั้ง
คณุภาพของบัณฑิตทั้งที่เขาเรียนและจบไป และที่สําคัญทุกสถาบันตองเขาสูระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศ  ในอนาคตควรตองมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใหมากขึ้น  ทั้งในดาน
บริหาร วิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ ทางดนตรี ใหสามารถตอบสนองความตองการของสังคมได  และเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดนตรีของประเทศตอไป  โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหาร
จัดการการศึกษาดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  เพื่อศึกษาความคาดหวังการบริหารจัดการการศึกษา
ดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรี ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้ งนี้  มีจุดมุ งหมายเพื่ อกํ าหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดานการบริหารจัดการ หลักสูตร บุคลากร ผูเรียน ระบบการเรียนการสอน การจัด
หองเรียนดนตรี การวิจัยและงานสรางสรรค แหลงสารสนเทศ เครื่องดนตรีอุปกรณและเทคโนโลยีดนตรี เพื่อจะนําไป
เปนกรอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนดานดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิง
นโยบาย (policy research) ประกอบดวยขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ   

 ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนารางยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 
methodology)    

 1. การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน (institutional survey research)  เพื่อศึกษาสภาพปญหาปจุบัน และความ
คาดหวังการจัดการศึกษาดานดนตรีระดับอุดมศึกษา จากเอกสาร รายงานประจําป และเว็บไซตที่เกี่ยวของ  ซึ่งมี
วิธีการยอย 2 วิธีการ ดังนี้ 
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  1.1 การวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)   
  1.2 การสํารวจความคิดเห็น (opinion survey) ประกอบดวย ผูบริหารหนวยงานดนตรี ผูสอน
ดนตรี จากสถาบันที่จัดการเรียนการสอนดานดนตรี ทั้งของรัฐและเอกชน   

 1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม   

 2. การศึกษาแบบพหุกรณี (multi-case study)  

  2.1 ศึกษาการจัดการศึกษาดานดนตรีระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ จํานวน 3 แหง คือ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ
ภาควิชาดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ  การเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ การสังเกต และเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง   
  2.2 การจัดการศึกษาดานดนตรีระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน 3 แหง 
คือ Kyungpook National University ประเทศเกาหลี Brock University ประเทศแคนนาดา และสถาบันดนตรีวิทยา 
ประเทศฟลิปปนส  เก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการรับฟงการบรรยายจากผูบริหารหนวยงานทั้ง 3 แหง และจากเอกสาร
ตางๆ และนํามาศึกษาวิเคราะหและนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาดนตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา  

  1. การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ (Expert in-depth interview) เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ 
โดยมีรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาดนตรีตลอดจนผลการวิจัยในขั้นที่ 1 ใหผูเชี่ยวชาญไดเปน
พื้นฐานศึกษาพิจารณาประกอบการใหสัมภาษณ ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีจํานวน 5 ทาน   

  2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder group operational 
seminar)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสีย มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรวมกันคิด 
วิพากษวิจารณ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการวิจัยที่ดําเนินมาจากขั้นตอนที่ผานมา เพื่อใหไดยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ การจัดการศึกษาดนตรีรับอุดมศึกษา ตามหลักการมีสวนรวม เก็บขอมูลโดยการวิเคราะห วิพากย 
วิจารณ  และขอเสนอแนะตาง  ๆ  ซึ่งจะนําไปสูยุทธศาสตรการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาดนตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย    
 
ผลและวจิารณ  
ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนารางยทุธศาสตรการบริหารจัดการ    

   1. ผลการวิเคราะหเอกสาร   เพื่อประมวลภาพบริบทที่เปนจริงจากเอกสารตาง ๆ  ผลการ
วิเคราะหเอกสาร พบวา  สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนปริญญาทางดนตรี ที่พบในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มี
อยูทั้งส้ิน 37 หนวยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(คณะครุศาสตร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(คณะศิลปกรรมศาสาตร)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพัฒนศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจาพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอัสสัมชัญ   
  สถานะของหนวยงานทางดนตรีในระดับอุดมศึกษา พบวามีอยู 4 ลักษณะ คือ ภาควิชา,กลุม
สาขาวิชา คณะ และวิทยาลัย 
  สังกัดของหนวยงานทางดนตรีในระดับอุดมศึกษา พบวามีอยู 5 ลักษณะ คือ สังกัดคณะ
ศิลปกรรมศาสตร  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สังกัดคณะดนตรี สังกัดวิทยาลัย และสังกัดสถาบัน 
  นโยบายการผลิตบัณฑิตที่พบในสถาบันทางดนตรี พบวามีอยู 5 ลักษณะคือ เปนนักดนตรี/ศิลปน
อาชีพ  เปนครู/ผูสอนดนตรี  เปนนักวิชาการ  เปนนักธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี และเปนนักแตงเพลง 
  หลักสูตร หลักสูตรทางดนตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มี 5 ลักษณะ ดังนี้ 
ดนตรีศึกษา (ค.บ.), ดุริยางคศิลป (ศป.บ.) ดุริยางคศาสตร (กศ.บ.) ดุริยางคศาสตรศึกษา (ศศ.บ.) และดนตรี 
(ศศ.บ.) 
  บุคลากร ที่ทําหนาที่สอนและบริการในหนวยงานทางดนตรี พบวา มีสถานะบุคคลเปน ขาราชการ 
พนักงานวิชาการ อาจารยอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว  
  ผูเรียน ในสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางดนตรี สวนใหญเปนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี นอกจากนี้มีผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และมีเพียง 2 แหงเทานั้นที่มีผูเรียนทางดนตรีตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ระบบการเรียนการสอน พบวา ระบบการสอนมีอยู 2 ระบบ คือ ระบบปกติเรียนวันจันทร-ศุกร  
และระบบพิเศษเรียนวันเสาร-อาทิตย   
  การจัดหองเรียนดนตรี พบวา การจัดหองเรียนบรรยายมีสภาพที่สามารถตอบสนองการเรียนการ
สอนทางดนตรีได แตสวนใหญการจัดหองเรียนดานปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพ เชน ขาดหองเรียนเฉพาะบุคคล ขาด
หองซอมรวมวงขนาดใหญ รวมทั้งระบบอํานวยความสะดวกในหองเรียนดนตรียังไมเพียงพอ 
  การวิจัยและงานสรางสรรค พบวา มีการทํางานวิจัยคอนขางนอย รวมทั้งการสรางสรรคผลงาน
ทางดนตรีก็เชนเดียวกัน  
  แหลงสารสนเทศ พบวา ขาดแคลนหองสมุดที่มีวัสดุสารสนเทศทางดนตรี เชน โนตเพลง หนังสือ
ดานดนตรี รวมทั้งส่ือทัศนวัสดุตาง ๆ แตก็มีหลายสถาบันที่พยายามจัดหองสมุดดนตรี เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนของหนวยงาน เชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  เครื่องดนตรีอุปกรณและเทคโนโลยีดนตรี พบวา มีเครื่องดนตรีที่ไมเพียงพอตอการเรียนการสอน 
เครื่องดนตรีสวนใหญขาดคุณภาพ เทคโนโลยีที่นํามาใชในการเรียนดนตรีคือ คอมพิวเตอร โดยเนนใชเพื่อการจัดทํา
เอกสารทางดนตรี การประพันธเพลง รวมทั้งเพื่อการสืบคนขอมูลดนตรีจากอินเทอรเน็ต 
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  2. ผลการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม  ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลสอบถามความ
คิดเห็นของบุคลากรในหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนดานดนตรีในสถาบันอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้ 

  ความคิดเห็นตอสภาพปจจุบัน ปญหา การบริหารจัดการการศึกษาดนตรีของสถานบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยโดยจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีปญหามาก มี 4 ดาน ไดแก ดานเครื่องดนตรีอุปกรณและ
เทคโนโลยีดนตรี ดานการจัดหองเรียนดนตรี ดานการบริหารการจัดการ และดานแหลงสารสนเทศ สวนดานที่มีปญหา
ปานกลาง มี 5 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบุคลากร ดานหลักสูตร และดานระบบ
การเรียนการสอน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

  ดานที่มีปญหามาก มี 4 ดาน ไดแก ดานเครื่องดนตรีอุปกรณและเทคโนโลยีดนตรี ดานการจัด
หองเรียนดนตรี ดานการบริหารการจัดการ และดานแหลงสารสนเทศ สวนดานที่มีปญหาปานกลาง มี 5 ดาน ไดแก 
ดานผูเรียน ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานบุคลากร ดานหลักสูตร และดานระบบการเรียนการสอน  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา  

   ดานการบริหารจัดการ พบวา สวนใหญมีสภาพปญหาดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก คือ 
ภาควิชา / โปรแกรมวิชา ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน การสนับสนุนของผูบริหาร ในการจัดกิจกรรม
ทางดานดนตรียังนอย และการบริหารงานสวนใหญมีปญหาในความลาชา   

   ดานหลักสูตร พบวา สวนใหญมีสภาพปญหาดานหลักสูตรอยูในระดับปานกลางคือ หลักสูตรตอ
ยอดทางดนตรีระดับสูงขึ้นมีนอยหลักสูตรไมเนนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และการแกไขหลักสูตรมีขั้นตอนมาก ยาก
ตอการแกไข   

  ดานบุคลากร พบวา สวนใหญมีสภาพปญหาดานบุคลากรอยูในระดับปานกลาง คือ อาจารยบาง
สาขาวิชาบางเครื่องมือ มีนอย และขาดเจาหนาที่เทคนิคทางดานดนตรีในภาควิชา อาจารยไมไดรับการพัฒนา
วิชาชีพอยางตอเนื่อง และอาจารยสอนไมตรงกับสาขาที่เรียนมา    

 ดานผูเรียน พบวา สวนใหญมีสภาพปญหาดานผูเรียน อยูในระดับปานกลางคือ ผูเรียนมีความ
เชี่ยวชาญทางทักษะปฏิบัตินอย  ผูเรียนไมมีเครื่องดนตรีเปนของตนเอง ความสมดุลในจํานวนผูเรียนที่เรียนแตละ
สาขา (วิชาเอกดนตรีไทย,วิชาเอกดนตรีตะวันตก ฯลฯ) ไมสมดุลกัน   
  ดานระบบการเรียนการสอน พบวาสวนใหญมีสภาพปญหาดานระบบการเรียนการสอน อยูใน
ระดับปานกลาง คือ หลักสูตรไมสามารถทําใหนิสิตมีทักษะทางปฏิบัติอยางเพียงพอ การวัดผลในทางปฏิบัติยังไม
เปนไปตามมาตรฐาน  การวัดผลในทางทฤษฏียังไมเปนไปตามมาตรฐาน   
                            ดานการจัดหองเรียนดนตรี พบวา สวนใหญมีสภาพปญหาดานการจัดหองเรียนดนตรี อยูในระดับ
มากคือ หองเรียนฝกปฏิบัติเฉพาะบุคคลมีไมเพียงพอและหองเรียนไมเหมาะกับการสอนดนตรี หองเรียนปฏิบัติรวมวง
มีไมเพียงพอ  และหองเรียน อาคาร และที่ตั้ง ไมเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทางดนตรี   

  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค พบวา สวนใหญมีสภาพปญหาดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
อยูในระดับปานกลางคือ บุคลากรในสาขาวิชาดนตรีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ไมมี
งานวิจัยทางดานดนตรีเผยแพร และตีพิมพอยางตอเนื่อง และบุคลากรมีความรูความชํานาญดานการวิจัยไมเพียงพอ 

  ดานแหลงสารสนเทศ พบวา สวนใหญมีสภาพปญหาดานแหลงสารสนเทศ อยูในระดับมากคือ 
เครื่องมือจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศทางดนตรีมีไมเพียงพอ  มีหองสมุดดนตรีในภาควิชา  และเครื่องสืบคนขอมูล
ผานระบบอินเทอรเน็ตไมเพียงพอ   
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  ดานเครื่องดนตรี อุปกรณ และเทคโนโลยีดนตรี พบวา สวนใหญมีสภาพปญหาดานเครื่องดนตรี
อุปกรณและเทคโนโลยีดนตรีคือ เครื่องคอมพิวเตอรทางดนตรีมีไมเพียงพอและซอรฟแวรทางดนตรีมีไมเพียงพอ  วัสดุ
ฝก อุปกรณ ส่ือสารการสอนที่จําเปนตองใชในการเรียนการสอนมีนอย  และเครื่องดนตรีไมครบและวัสดุฝกอุปกรณ
ไดมาลาชา   
  

สรุป 

 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มียุทธศาสตร 9 ดาน  
เปาประสงค 40 เปาประสงค  กลยุทธ 66 กลยุทธ และมีแผนงาน/โครงการ-กิจกรรม  193 แผนงาน   

                ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันดนตรี ควรนํายุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาดนตรีไปใชเพื่อพัฒนา
การศึกษาดนตรี เปนขอมูลในการกําหนดนโยบายของหนวยงานเพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ  และสามารถที่
จะปรับเปล่ียนยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับแตละสถาบัน   
 
คําขอบคุณ 

 งานวิ จั ย เ รื่ อ งนี้ ไ ด รั บความอนุ เคราะห และคํ าแนะนํ าที่ ดี จากคณาจารยมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในทุก ๆ ดาน เพื่อใหไดงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐาน ผูวิจัยจึงใครขอขอบพระคุณไวอยางสูง
ไว ณ ที่นี้ดวย 
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จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค บนแผงไมคอสอง ศาลา
การเปรียญหลังเกา วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
Bodhisattva in Future 10 Buddha on Panel Painting from the Old Sermon Hall Wat Nai-
Klang, Phetchaburi Province 
 
สุพิชฌาย แสงสุขเอี่ยม1 
Supicha Sangsukiam1 
 
บทคัดยอ 

จิตรกรรมแผงไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกา วัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เปนงาน
จิตรกรรมที่สืบทอดเทคนิคจิตรกรรมจากจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๓ อีกทั้งเรื่องราวที่นํามาเขียนมีความนาสนใจเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากเขียนภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค ที่มีความสอดคลองกับเนื้อหาจาก
คัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส ซึ่งเปนเรื่องในพุทธศาสนาที่ไมคอยพบเห็นในปจจุบัน และภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีต
พุทธเจา ๒๔ พระองค   ที่สอดคลองกับเรื่องในคัมภีรพุทธวงศ ที่รวบรวมอยูในพระไตรปฎก  หมวดพระสุตตันตปฎก  
ขุททกนิกาย จิตรกรรมแหงนี้มีการแสดงออกแตกตางไปจากที่พบโดยทั่วไป กลาวคือ จิตรกรรมเนนถึงการสื่อ
ความหมายใหทราบถึงการบําเพ็ญบุญบารมีของพระโพธิสัตวในแตละชาติ โดยใชพระโพธิสัตวเปนตัวเดินเรื่อง แสดง
ใหเห็นวาชางเขียนไดเปล่ียนทัศนคติไปจากเดิมที่เปนเพียงภาพสัญลักษณ ซึ่งแสดงดวยภาพพระพุทธเจานั่งเรียงราย 
มาเปนการเขียนภาพตามความคิดความเขาใจที่มุงเนนหาเหตุผลที่สามารถอธิบายไดและอิงกับความเปนจริงมากขึ้น 
ทั้งนี้ยังเปนการเพิ่มความเขาใจและชวยใหเกิดความศรัทธาแกผูพบเห็นประหนึ่งเหมือนไดอานคัมภีรดวยตนเอง 
คําสําคัญ : วัดในกลาง / จิตรกรรม / พระอนาคตพุทธเจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
1 หมวดวิชาทัศนศลิป คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ๗๓๐๐๐ ประเทศไทย 
  Division of Visual Art, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Abstract 
The Panel Painting from the old sermon hall Wat Nai - Klang, BanLaem District, Phetchaburi 

Province is an interesting panel painting since it illustrates past of 24 Buddha and Bodhisattva and 
Bodhisattva to be future of 10 Buddha that can rarely found nowaday and does not appear to depict 
period it was drawn.  

It was found from the study that there are 34 parts of the Panel Painting from here; each part can 
be divided into 2 sets; the first set includes 24 painting which illustrate of Budhisattva former life that 
corresponds to the story appearing in buddhavasa scripture collected in The Tripitaka, Chapter Suttanta 
– Pitaka, Dukkha Nikaya; the second set includes the painting of Bodhisattva that is the future of 10 
Buddha that corresponds to the content from Tosabhodhi Sattatateta scripture. The expression of the 
scene and event is narrated according to the stories appearing in the scripture. This painting is assumed 
to be created in the era of King Rama 4th; it had been passed on techniques of painting from painting 
from the era of King Rama 3rd  that corresponds to the form of architecture of the old sermon hall. 
Keywords : Wat Nai – Klang / Panel Painting / The future Buddha 
 
บทนํา 

จังหวัดเพชรบุรีนับไดวาเปนแหลงศิลปกรรมที่มีฝมือชั้นเลิศอยูมากมาย จากหลักฐานที่ปรากฏพบวาสวน
ใหญเปนงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย เชน จิตรกรรมฝาผนังวัดใหญสุวรรณาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะ
แกวสุทธาราม งานปูนปนวัดสระบัว เปนตน นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรียังปรากฏงานศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร
อยูหลายแหงเชนกัน โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๔ อาทิเชน พระราชวังบนเขามหาสวรรค วัดมหาสมณาราม เปนตน 

จากการสํารวจจิตรกรรมในจังหวัดเพชรบุรี พบวานอกจากจิตรกรรมฝาผนังแลว ยังพบจิตรกรรมอีกกลุม
หนึ่งที่เขียนอยูบนแผงไมคอสองของศาลาการเปรียญ ซึ่งสวนใหญมักจะเขียนภาพพุทธประวัติ พุทธชาดกและ
การละเลนพื้นบาน เชน ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง ศาลาการเปรียญวัดดอนไกเตี้ย ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกว
สุทธาราม เปนตน หากแตมีงานจิตรกรรมบนแผงไมคอสองอยูแหงหนึ่งที่มีความแตกตางไปจากที่อื่นๆ คือ ศาลาการ
เปรียญหลังเกา วัดในกลาง เนื่องจากเขียนภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค ซึ่งเปนเรื่องใน
พุทธศาสนาที่ไมคอยพบเห็นในปจจุบัน และภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพุทธเจา ๒๔ พระองค ที่มีรูปแบบ
แตกตางออกไปจากที่พบโดยทั่วไป โดยมีอักษรกํากับเรื่องราวโดยยอไวใตภาพ 

บทความนี้มีจุดประสงคที่จะนําเสนอเนื้อหาและแนวความคิดในการเขียนภาพพระโพธิสัตวที่จะเปนพระ
อนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค ซึ่งเปนภาพที่พบนอยมากในปจจุบัน โดยมีกรอบความคิดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เรื่อง
พระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค เปนเรื่องที่มาจากเนื้อหาในคัมภีรคัมภีรทสโพธิสัตตุเทสซึ่งมี
ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนปลาย พรอมทั้งทําการสันนิษฐานกําหนดอายุของจิตรกรรม โดยวิธีการศึกษาจากเทคนิค
ของงานจิตรกรรมฝาผนังไทยประเพณีและรูปแบบสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญ 
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ประวัติความเปนมาและรปูแบบศาลาการเปรยีญวดัในกลาง 

ประวัติความเปนมา วัดในกลางหรือวัดกลางสนามจันทร ตั้งอยูที่ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี วัดนี้ไมมีประวัติความเปนมาที่ชัดเจนมีเพียงเรื่องเลาวา เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดทายพระ
มารดาของสมเด็จพระเจาตากสินไดล้ีภัยมาพักแรมอยูกับญาติที่ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินกอบกูเอกราชไดสําเร็จทรงมีความกังวลพระทัยถึงพระมารดามาก และเมื่อทรงทราบวาพระ
มารดาลี้ภัยมาอยูที่ตําบลบานแหลม จึงโปรดใหร้ือและยายพระที่นั่งจากกรุงศรีอยุธยามาปลูกไวที่วัดในกลาง และ
พระราชทานพระพุทธรปูสมัยสุโขทัยเปนการตอบแทนความดีของชาวบานแหลมที่ไดอารักขาพระมารดาไว1 

ศาลาการเปรียญหลังเกา เปนศาลาการเปรียญที่อยูในผังส่ีเหลี่ยมผืนผา มีลักษณะเปนอาคารทรงไทย
สรางดวยไมสักทั้งหลังยกใตถุนสูง มีขนาดความยาว ๗ หอง ทั้งสองดานของความยาวมีศาลานอยสกัดขวางเชื่อมตอ
ดวยชานที่เปนปูน ภายในศาลาการเปรียญปรากฏจิตรกรรมประดับบนแผงไมคอสองในดานทิศเหนือ ในปจจุบัน
ศาลาการเปรียญหลังเกาไดบูรณะขึ้นใหมโดยยึดตามรูปแบบเดิม การบูรณะใหมนี้เปล่ียนเครื่องไมที่ชํารุดออก และ
สวนที่ยังใชงานได เชน คันทวยและพรึง ก็นํามาใชงานตอไป ในสวนของหนาบันศาลามีการทําเพิ่มเติมขึ้น2  

จากรูปแบบสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญแหงนี้ พบวาไมสอดคลองกับประวัติวัดตามคําบอกเลาที่วา
สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เนื่องจากรูปแบบของศาลาหลังนี้เปนแบบที่นิยมสรางในสมัยรัชกาลที่ 
๔ กลาวคือ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีความนิยมในการสรางศาลาการเปรียญใหมีอาคารประธาน ๑ หลัง และมีศาลา
ขนาดเล็กวางตัวในแนวขวางทางดานหนา-หลัง โดยมีชานกออิฐถือปูนรองรับบันไดทางขึ้นเปนตัวเชื่อมศาลาขวางกับ
ศาลาการเปรียญ ศาลาการเปรียญรูปแบบนี้นิยมพบตามวัดในหัวเมืองตางจังหวัด เชน ศาลาการเปรียญวัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย จังหวัดนนทบุรี ศาลาการเปรียญวัดศาลาปูน 
และวัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลาการเปรียญวัดใหญอางทอง จังหวัดราชบุรี เปนตน จึงอาจกลาวไดวา
ศาลาการเปรียญวัดในกลาง นาจะสรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๔ 
 
สันนิษฐานกาํหนดอายุจติรกรรมแผงไมคอสองบนศาลาการเปรียญ 

จิตรกรรมบนแผงไมคอสองของศาลาการเปรียญแหงนี้ขาดหลักฐานดานจารึกที่ระบุถึงระยะเวลาการสรางที่
ชัดเจน ดังนั้นจึงทําการสันนิษฐานกําหนดอายุของจิตรกรรม โดยศึกษาจากเทคนิคของงานจิตรกรรมฝาผนัง กลาวคือ 
การเขียนภาพทิวทัศน เขียนดวยเทคนิคการเกลี่ยสี ดังปรากฏการเขียนทองฟาโดยใชเทคนิคการเกลี่ยสีจากน้ําเงินเขม
ที่ขอบบนไลลงมาเปนสีออนดานลาง ซึ่งเปนลักษณะที่พบเสมอในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ และ ๔ นอกจากนี้มี
การเขียนทองฟาในลักษณะการทํากอนเมฆซอนเปนชั้นๆ ซึ่งเปนเทคนิคที่เริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๔    ภาพ
ตนไม เขียนดวยการแตมสีลงไปเพื่อใหมีลักษณะเปนพุมใบแสดงใหเห็นแสงเงาที่สมจริง ในสวนของลําตนเขียนแบบ
แสดงดานที่ถูกแสงและดานเงาอยางชัดเจนโดยไมมีการตัดเสน ซึ่งเทคนิคดังกลาวเปนเทคนิคที่เริ่มนิยมทําในสมัย
รัชกาลที่ ๓ เปนตนมา ภาพภูเขาและพื้นดินเขียนเปนภาพเขามอแบบแสดงแสงเงาอยางสมจริงโดยไมมีการตัดเสน
                                                 
1 สัมภาษณ พระครูวชิรคุณาธาร เจาอาวาสวัดในกลาง ตําบลบานแหลม อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ อางถึงใน คฑา จันท  
  ลักษณา และคณะ, “รายงานการตรวจสภาพศาลาการเปรียญวัดในกลาง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี,” (รายงานวิชาอนุรักษอาคารประวัติศาสตรและ 
  โบราณสถานในประเทศไทย รหัสวิชา ๒๖๒-๔๐๖ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๑ สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรม บัณฑิต 
  วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร). (อัดสําเนา) 
2 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๑ ราชบุรี, “รายงานการสํารวจวดัในกลาง,”(ม.ป.ป.). (อัดสําเนา) 
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รอบนอก การเขียนภาพเขามอนั้นเริ่มเขามาแทนที่ภาพเขาไมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ และนิยมเพิ่มขึ้นตอมาเรื่อยๆ จน
ภาพเขาไมหายไปในที่สุด สวนของสีที่ใชในการระบายพื้นดินสวนใหญจะเปนสีในโทนมืด อันไดแก สีน้ําตาลแดง สี
น้ําตาลเขม และสีเทา ซึ่งการใชสีในโทนมืดระบายพื้นดินนี้แทบจะไมพบมากอนในจิตรกรรมสมัยกอนรัชกาลที่ ๓  
ภาพบุคคลเขียนโดยคํานึงถึงสัดสวนและขนาดตามความเปนจริง ภาพพระพุทธเจาในเรื่องพระอดีตพุทธเจา ๒๔ 
พระองค และภาพพระโพธิสัตวนั้น ทรงครองจีวรที่มีการประดับลายทอง ซึ่งการประดับลวดลายสีทองบนจีวรนั้นนิยม
มากตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ ๓ เรื่อยมา ในสวนภาพบุคคลประกอบฉากที่มีการแสดงอารมณทางใบหนาและมีกริยา
ทาทางที่สมจริง ซึ่งการเขียนภาพบุคคลที่แสดงอารมณบนใบหนานั้นไดปรากฏในงานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ เปน
ตนมา ภาพสถาปตยกรรมเขียนเปนแบบ ๓ มิติ โดยปรากฏลักษณะทางสถาปตยกรรม ๒ แบบ คือ แบบประเพณีนิยม
ซึ่งลักษณะสถาปตยกรรมนี้โดยมากพบในสมัยรัชกาลที่ ๔ และแบบที่ไดรับอิทธิพลจีนซึ่งเริ่มและนิยมมากในสมัย
รัชกาลที่ ๓ และมีการจัดองคประกอบภาพอยูภายในชองส่ีเหลี่ยม โดยเลือกเฉพาะเหตุการณสําคัญในแตละตอนมา
เขียนและเนนจุดสนใจไปที่พระพุทธเจาและพระโพธิสัตว ซึ่งคลายกับการเขียนจิตรกรรมที่พระอุโบสถวัดเครือวัลย
วรวิหาร และในศาลาราย ๒ หลัง หนาพระมหาเจดีย วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่ ๓  นอกจากนี้การใช
ฉากธรรมชาติแทนเสนสินเทาในจิตรกรรมแหงนี้ สวนใหญจะเขียนตอนสําคัญของเรื่องเพียงตอนเดียว โดยให
ความสําคัญกับภาพพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว และมีภาพบุคคลอื่นประกอบ เพื่อทําใหภาพเกิดความสมบูรณและ
นาสนใจมากยิ่งขึ้น แตก็มีบางเรื่องที่เขียนเปนฉากเหตุการณตอเนื่องโดยใชฉากธรรมชาติทําหนาที่คั่นเหตุการณ ซึ่ง
รูปแบบการใชฉากธรรมชาติคั่นเหตุการณแทนแถบสินเทา อันเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของความเปนปรัมปราคตินั้น 
เริ่มปรากฏความนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งการใชแถบสินเทาเริ่มหมดลงในที่สุดในรัชกาลตอมา เชน จิตรกรรมฝา
ผนังพระอุโบสถ วัดเครือวัลยวรวิหาร เปนตน 

จากที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา จิตรกรรมบนแผงไมคอสองแหงนี้มีลักษณะของงานจิตรกรรมทั้งใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ ปรากฏรวมกันอยู จึงสันนิษฐานกําหนดอายุจิตรกรรมประดับแผงไมคอสองแหงนี้ได
วา นาจะสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยไดรับการสืบตอเทคนิคงานจิตรกรรมมาจากสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งสอดคลองกับ
รูปแบบสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญหลังเกา ที่มีรูปแบบเดียวกับศาลาการเปรียญที่สรางในสมัยรัตนโกสินทร
ชวงรัชกาลที่ ๔ 
 
การตีความเนื้อหาจิตรกรรมบนแผงไมคอสอง 

จิตรกรรมบนแผงไมคอสองของศาลาการเปรียญ วัดในกลาง ในอดีตสันนิษฐานวามีเปนจํานวนมาก 
ปจจุบันเหลือ ๕ แผง โดยทางวัดไดเก็บรักษาไวภายในกุฏิสงฆ ภาพที่พบทั้งหมดมีจํานวน ๓๔ ภาพ แบงออกเปน ๒ 
ชุด คือ จิตรกรรมภาพพระอดีตพุทธเจา ๒๔ พระองค และภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค 
โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะขอกลาวรายละเอียดเฉพาะเรื่องพระอนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค ซึ่งเปนเรื่องที่ไมคอยเปนที่
รูจัก 

ภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพุทธเจา ๒๔ พระองค เปนจิตรกรรมชุดหนึ่งที่ปรากฏบนแผงไมคอ
สองศาลาการเปรียญวัดในกลาง ซึ่งเขียนเลาเรื่องแตละตอนตอกันบนแผนไมจํานวน ๓ แผน โดยเขียนแยกแตละตอน
ภายในกรอบอยางชัดเจนจํานวน ๒๔ ตอน ภาพชุดดังกลาวสอดคลองกับเรื่องพระอดีตพุทธเจาที่ปรากฏในคัมภีรพุทธ
วงศ ซึ่งรวบรวมอยูในพระไตรปฎก หมวดพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  
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คติเรื่องการนับถือพระอดีตพุทธเจาปรากฏอยูทั่วไปในงานจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งนิยมเขียนเปนภาพพระอดีต
พุทธเจานั่งเรียงกันจํานวน ๒๔ องคบาง ๒๘ องคบาง หรืออาจมีจํานวนมากหรือนอยกวานี้ตามแตความเขาใจของ
ชางเขียน หากแตภาพพระอดีตพุทธเจา ๒๔ พระองค ที่วัดในกลางนี้ กลับมีรูปแบบที่แปลกแตกตางออกไปมากจาก
ภาพพระอดีตพุทธเจาที่พบโดยทั่วไป กลาวคือในภาพเขียนเนนถึงการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวตลอด ๒๔ ชาติ 
ที่ไดพบกับพระอดีตพุทธเจาทั้ง ๒๔ พระองค ตัวอยางเชน จากเนื้อเรื่องในสมัยพระทีปงกรพุทธเจา ครั้งนั้นพระ
โพธิสัตวเสวยพระชาติเปนสุเมธดาบส ซึ่งไดทอดกายเปนสะพานถวายแดพระทีปงกรพุทธเจาและพระสาวก พระทีปง
กรพุทธเจาจึงตรัสพยากรณวาดาบสนี้จะเปนพระพุทธเจานามวาโคดม1 ภาพที่แสดงประกอบเนื้อหาตอนนี้เขียนเปน
ภาพพระทีปงกรพุทธเจาและพระสาวกยืนเรียงรายตอกันไปมีพระสุเมธดาบสนอนทอดกายเปนสะพานใหเหลาอริย
สงฆเดินผานไป  

รูปแบบของภาพพระอดีตพุทธเจาที่ปรากฏนี้ แสดงใหเห็นวาชางเขียนไดตีความเนื้อหาในคัมภีรพุทธวงศ 
เพื่อเนนถึงการสื่อความหมายใหทราบถึงการบําเพ็ญบุญบารมีของพระโพธิสัตวในแตละชาติที่ไดพบกับพระอดีตพุทธ
เจา โดยไดสะทอนออกมาในงานเขียนที่ใชพระโพธิสัตวเปนตัวเดินเรื่อง มีภาพพระอดีตพุทธเจาและบุคคลอื่นๆ เปน
เพียงบุคคลประกอบ การเขียนภาพชุดนี้แสดงใหเห็นวาชางเขียนไดเปล่ียนทัศนคติไปจากคติปรัมปราดั้งเดิมที่เปน
เพียงภาพสัญลักษณซึ่งแสดงดวยภาพพระพุทธเจานั่งเรียงราย มาเปนการเขียนภาพตามความคิดความเขาใจที่
มุงเนนหาเหตุผลที่สามารถอธิบายไดและอิงกับความเปนจริงมากขึ้น ทั้งนี้ยังเปนการเพิ่มความเขาใจและชวยใหเกิด
ความศรัทธาแกผูพบเห็นประหนึ่งเหมือนไดอานคัมภีรพุทธวงศดวยตนเอง  

ภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค ภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธ
เจา ๑๐ พระองค บนแผงไมคอสองศาลาการเปรียญหลังเกาวัดในกลาง เขียนเลาเรื่องแตละตอนตอกันบนแผนไม
จํานวน ๒ แผน โดยเขียนแยกแตละตอนภายในกรอบอยางชัดเจน จํานวน ๑๐ ตอน จาการศึกษาเนื้อหาภาพพบวา
สอดคลองกับเนื้อหาเรื่องพระอนาคตพุทธเจาจากคัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส เรื่องของพระโพธิสัตวที่จะเปนพระอนาคต
พระพุทธเจา ๑๐ พระองค ในปจจุบันพบเพียง ๒ ฉบับ ไดแก คัมภีรทสโพธิสัตตุปปตติกถา และคัมภีรทสโพธิสัตตุเทส  

จากการศึกษาคัมภีรทั้งสองฉบับพบวา คัมภีรทสโพธิสัตตุปปตติกถานาจะแตงขึ้นในประเทศลังการาวปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๙2  สวนคัมภีรทสโพธิสัตตุเทสนาจะไดโครงเรื่องมาจากคัมภีรทสโพธิสัตตุปปติกถาที่แตงขึ้นกอน
โดยดัดแปลงและเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนอภิปาฏิหาริยเขาไป3 อีกทั้งยังนาจะแตงขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากลักษณะ
โครงสรางของเนื้อเรื่องและมีโครงสรางของเนื้อเรื่องสอดคลองกับคัมภีรมาลัยยวัตถุทีปนีฎีกาที่แตงขึ้นในสมัยอยุธยา
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒4 ปจจุบันคัมภีรทสโพธิสัตตุเทสเหลือหลักฐานปรากฏเปนฉบับคัดลอกที่จารบนใบลานเปน
                                                 
1 มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ, เลมที ่๙, ภาคที ่๒ (เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ  
  ๕ รอบ พระนักษัตร ๕ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๓๐), ๒๘๒-๓๐๕. 
2 H. Saddhatissa, “The Birth – Stores of the Ten Bodhisattas and the Dasabodhisatuuppattikath,” in Sacred books of Buddhist, vol. xxxIx (London:  
  The Pali Text Society, 1975), ๑๙. 
3 สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสตุตนัปฎกที่แตงในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหิทยาลยั, ๒๕๓๓), ๒๐๑-๒๐๔. 
4 เร่ืองเดียวกัน, ๔๗๓. และ Likhit Likhitanon, “The Pali Literature of Thailand” (Ph.D. Thesis Submitted to Faculty of Arts, Magadh University, 1969),  
  ๒๖๙ - ๒๙๗. 
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ภาษาบาลี แบบบาลี-ไทย จํานวน ๑๗ ฉบับ สันนิษฐานวาจารขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔1 ซึ่งอาจคัดลอกจากคัมภีรที่
แตงขึ้นในสมัยอยุธยา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓2 

คัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีของพระอนาคตพุทธเจาทั้ง ๑๐ พระองค ดําเนิน
เรื่องโดยพระพุทธศากยโคดมตรัสเลาแกพระสารีบุตรถึงเรื่องราวเมื่อถึงสัตถันดรกัลป3วามนุษยจะฆาฟนกัน หลังจาก
นั้น ๗ วัน มนุษยผูเปนบัณฑิตจะพากันรักษาศีลจนชมพูทวีปกลายเปนทวีปที่งดงามสมบรูณ แลวจึงมีพระผูมีพระภาค
เจากําเนิดขึ้น4 คือพระอนาคตพุทธเจาทั้ง ๑๐ พระองค โดยมีนามดังนี้ ๑.พระเมตไตรยพุทธเจา ๒.พระรามพุทธเจา 
๓.พระธรรมราชาพุทธเจา ๔.พระธรรมสามีพุทธเจา ๕.พระพระนารทพุทธเจา ๖.พระรังสิมุนีพุทธเจา ๗.พระเทวาเทพ
พุทธเจา ๘.พระนรสีหะพุทธเจา ๙.พระติสสพุทธเจา ๑๐.พระสุมังคละพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตวทุกพระองคลวนเคย
เกิดรวมสมัยกับพระโคดมพุทธเจา ซึ่งแตละองคมีเรื่องราวที่ตางกัน5  เชน 

พระเมตไตรยพุทธเจา ทรงมีพุทธรัศมีสวางไสวขมแสงสวางของดวงอาทิตยและดวงจันทรจนมนุษยไมอาจรู
เวลาวันและกลางคืน เมื่อพระองคเสด็จไปที่ใด ณ ที่นั้นมนุษยทั้งปวงจะสมบูรณดวยความสุข การที่ในยุคของ
พระองคมีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระ
สิริมัตพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาสังขจักร ครองนครอินทปตถ เมื่อไดฟงธรรมจากองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา แลวเกิดความซาบซึ้งจึงตัดเศียรแลววางบนฝาพระหัตถถวายเปนเครื่องบูชาพระธรรม  

พระรามพุทธเจา พระองคมีพระรัศมีสองสวางทั้งกลางวันและกลางคืน ในยุคของพระองคมนุษยจะอาศัย
ตนกัลปพฤกษที่เกิดจากอานุภาพของพระองคเปนที่เล้ียงตนและสัตวทั้งหลายจะไมมีการตกนรก การที่ในยุคขององค
มีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระกัสสปะ
พุทธเจา พระโพธิสัตวทรงเสวยพระชาติเปนนารทมาณพไดจุดไฟบนศีรษะเปนประทีปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา  

พระธรรมราชพุทธเจา ในยุคของพระองคมนุษยอาศัยตนกัลปพฤกษที่เกิดจากอานุภาพของพระองคเปนที่
เล้ียงตน การที่ในยุคของพระธรรมราชพุทธเจามีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ซึ่ง
ปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจา พระโพธิสัตวทรงเสวยพระชาติเปนสุทธมาณพ ไดถวาย
ดอกบัวและผา ๒ ผืน พรอมกับอธิฐานวาขอใหไดสําเร็จโพธิญาณในอนาคต  

พระธรรมสามีพุทธเจา ในยุคของพระองคจะเกิดขุมทรัพยใหมนุษยทั้งหลายใชเล้ียงชีพตน การที่ในยุคของ
พระองคมีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัย
พระกัสสปะพุทธเจา พระโพธิสัตวทรงเสวยพระชาติเปนโพธิอํามาตย ไดถวายทานแดองคพระพุทธเจาถึงแมวาจะถูก
พระเจากิงกิสสมหาราชประหารชีวิตก็ตาม และตั้งจิตขอใหผลทานในครั้งนี้ทําใหไดเปนพระพุทธเจาในอนาคต  
                                                 
1 ผาน วงษอวน, “คัมภีรอนาคตวงส อุเทศที่ ๑-๑๐: การตรวจชาํระและศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑติ ภาควิชาภาษาตะวันออก    
บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๒๒). 
2 สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสตุตนัปฎกที่แตงในประเทศไทย, ๑๙๕. นอกจากนี้ในสมัยอยุธยายังปรากฏบทสวดมนตที่กลาวถึงพระ 
  อนาคตพทุธเจา ๑๐ พระองคอีกดวย ดูใน ประชุมหนังสอืเกา, ภาคที่ ๑ (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๙. หมอมเจาปยภักดีนารท พิมพอุทิศสวน 
  กุศลสนองพระเดชพระคุณพระเจาบรมวงศเธอ กรมหม่ืนวิศณนุารถนิภาธร ปมะโรงอัฐศก พ.ศ. ๒๔๕๙), ๑๒. 
3 กัลปที่วางจากการมีพระพุทธเจา 
4 สุภาพรรณ ณ บางชาง, วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสตุตนัปฎกที่แตงในประเทศไทย, ๑๙๖. 
5 ผาน วงษอวน, “คัมภีรอนาคตวงส อุเทศที่ ๑-๑๐ : การตรวจชําระและศึกษาเชิงวิเคราะห,” ๑๘๕-๒๒๖. 
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พระนารทพุทธ ในยุคของพระองคจะเกิดปฐพีรส ๗ ประการ มนุษยทั้งหลายจะบริโภคปฐพีรสเล้ียงตน การที่
ในยุคของพระองคมีสมบัติที่ยิ่งใหญนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ เมื่อ
ครั้งในสมัยของพระกัสสปพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจาสิริคุตราชา ไดบริจาคราชทรัพยและบุตร 
ธิดาเปนทาน โดยตั้งจิตอธิฐานวาขอใหผลแหงการทําทานนี้ทําใหสําเร็จโพธิญาณเปนพระพุทธเจาในอนาคต  

พระรังสีมุรีพุทธเจา ในยุคของพระองคมนุษยเล้ียงชีพดวยการเปนพอคาและกสิกรและมีผิวพรรณงาม
เหมือนสีทอง การที่ในยุคของพระองคมีสมบัติที่ยิ่งใหญนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ซึ่งปรากฏชัด
ประการหนึ่งคือ ในสมัยพระกกุสนธสัมมาสัมพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนมาฆมาณพ ซึ่งเปนพอคาที่
ฉลาดและโลภมากแตไมวาจะคาขายสักเทาไรก็ศูนยเสียทรัพยเทานั้น ไดถวายผาแดงและทองทั้งหมดที่ตนเองมีแด
พระสาวก และตั้งความปรารถนาขอใหผลแหงการถวายทานนี้ทําใหสําเร็จพระสัพพัญุตญาณ  

พระเทวเทพพุทธเจา ในยุคของพระองคมนุษยจะมีผิวพรรณดังสีทองและมีขาวสาลีหอมที่เกิดจากอานุภาพ
ของพระองคเปนที่เล้ียงตน อีกทั้งยังมีตนกัลปพฤกษที่มีเครื่องประดับและอาภรณตางๆ มนุษยตองการประดับดวยสิ่ง
ใดก็สมปรารถนา การที่ในยุคของพระองคมีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ซึ่ง
ปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยของพระโกนาคมพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาฉัททันต ไดบริจาค
งาเพื่อทําเปนโกศประดิษฐานสรีระของพระเถระ พรอมกับตั้งความปรารถนาขอใหผลทานในครั้งนี้ทําใหไดเปน
พระพุทธเจาในอนาคต  

พระนรสีพุทธเจา ในยุคของพระองคมนุษยจะมีผิวพรรณดังสีทองและมีขาวสาลีหอมที่เกิดจากอานุภาพของ
พระองคเปนที่เล้ียงตน อีกทั้งยังมีตนกัลปพฤกษ การที่ในยุคของพระองคมีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรง
บําเพ็ญบารมี ๑๐ประการ ซ่ึงปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระกัสสปพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน
นันทมาณพ ไดถวายทานผากัมพลผืนหนึ่งและทองแสนตําลึง และสรางศาลาถวายทาน พรอมกับตั้งความปรารถนา
ขอการถวายทานนั้นทําใหเปนพระพุทธเจาในอนาคต  

พระติสสพุทธเจา ในยุคของพระองคมีตนกัลปพฤกษ ซึ่งมีของบริโภคตางๆ อยูบนตน มนุษยตองการบริโภค
ส่ิงใดก็เก็บเอาจากตนกัลปพฤกษนั้น การที่ในยุคของพระองคมีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ ในสมัยพระโกนาคมพุทธเจานั้น พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระธรรมเสน
กุมาร ไดบริจาคภรรยาและบุตรเปนทาน ตอมาไดฟงธรรมของพระพุทธเจาจึงเกิดความเลื่อมใส ตัดศีรษะถวายเปน
พุทธบูชาพรอมกับตั้งความปรารถนาเปนพระพุทธเจาในอนาคต  

พระสุมังคลพุทธเจา ในยุคของพระองคมีกัลปพฤกษใหมนุษยไดเก็บเอาสิ่งของที่ตองการไปเลี้ยงชีพตน การ
ที่ในยุคของพระองคมีความสมบูรณเชนนี้ เนื่องมาจากทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ซึ่งปรากฏชัดประการหนึ่งคือ 
ในสมัยพระกกุสันธพุทธเจา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระเจามหาปนาทะ ไดสละราชสมบัติแลวออกบรรพชา 
ตอมาเมื่อฟงธรรมจากพระพุทธเจาจึงบังเกิดความเลื่อมใสตัดศีรษะถวายเปนพุทธบูชา พรอมกับกลาวขอใหพระพุทธ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงโปรดสัตวกอนสวนตัวของพระองคเองขอใหผลทานในครั้งนี้ทําใหเปนพระพุทธเจาในอนาคต  

จากการศึกษาเนื้อหาของคัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทสเปรียบเทียบกับภาพเขียน พบวาชางเขียนจึงเลือกนําฉาก
เหตุการณตอนสําคัญที่สุดของเรื่องมาเขียน เพื่อเปนการสื่อใหเขาใจเรื่องราวไดงาย ทั้งนี้เนื่องจากการเขียนภาพบน
แฝงไมคอสอง ซึ่งทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ และเนื้อเรื่องที่ปรากฏในคัมภีรกลาวถึงรายละเอียดตางๆ มาก 
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ในดานความหมายของการเขียนภาพพระโพธิสัตวบําเพ็ญเพียรกับพระอนาคตพุทธเจานี้ แสดงใหเห็นตัวอยางของ
ความศรัทธาที่มีตอพระพุทธเจา เพื่อเปนกุศโลบายใหพุทธศาสนิกชนที่ไดเห็นภาพ รําลึกถึงการบําเพ็ญบุญบารมีของ
พระโพธิสัตวในชาติตางๆ เพื่อที่จะบรรลุโพธิญาณในภายภาคหนา โดยใชคําจารึกทั้งดานบนและดานลางบอกชื่อ
เรื่องราวในแตละตอนเพื่อใชอธิบายเรื่องราวใหเขาใจมากขึ้น 

 
ความเชื่อเรื่องพระอนาคตพุทธเจาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

เรื่องราวของพระอนาคตพุทธเจาทําใหมีผูศรัทธานํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเขาสูโพธิญาณ และ
กลายเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและพัฒนากลายเปนลัทธิไปในที่สุด ดังปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับ
การนับถือพระอนาคตพุทธเจาที่อาจไดรับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาในคัมภีรทสโพธิสัตตุเทสในเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อ
เปนพุทธบูชาและปารถนาที่จะเปนอนาคตพุทธเจาในสมัยรัตนโกสินทรตน ซึ่งไดแก เรื่องของนายเรืองและนายนกเผา
ตัวเพื่อถวายเปนพุทธบชูา ในจารึกหลักที่ ๑๓๓ (ธบ. ๑๐) และ ๑๓๖ (ธบ. ๙)  

เรื่องของนายเรืองและนายนกปรากฏในจารึก ๒ แผนคือ จารึกที่ฐานรูปประติมากรรมสลักจากหินนายเรือง
ผูเผาตัว (ธบ. ๑๐) และจารึกที่ฐานรูปประติมากรรมสลักจากหินนายนกผูเผาตัว (ธบ.๙) ปจจุบันตั้งอยูที่ศาลาเล็ก
บริเวณพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร1  นอกจากจะปรากฏในจารึกที่
ฐานรูปทั้งสองแลว ยังปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรอื่นๆ อีกหลายฉบับ กลาวคือ เรื่องของนายเรืองผูเผาตัว ซึ่ง
เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๓๓ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) มี
กลาวถึงในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, ในหนังสือ 
ประวัติวัดอรุณราชวราราม ที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยกรมศิลปากรก็กลาวถึงเรื่องของนายเรือง โดยใชชื่อเรื่องวา 
"สําเนาจารึก เรื่องนายเรืองเผาตัวที่วัดอรุณราชวราราม จุลศักราช ๑๑๕๒ (พ.ศ. ๒๓๓๓) ตอนทายไดกลาวถึงที่มา
ดวยวา คัดจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๑ จุลศักราช ๑๑๕๒ เลขที่ ๑ สมุดกระดาษฝรั่ง และในพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ ฉบับพระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  

สวนเรื่องของนายนกนั้น เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๖๐ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลยั (พ.ศ. ๒๓๕๒ - ๒๓๖๗) มีกลาวถึงในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ ฉบับเจาพระยาทิพากร
วงศมหาโกษาธิบดี และพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ ฉบับพระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพดวย ทั้งนี้ ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ ฉบับพระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพนั้น ไดกลาวถึงทั้งเรื่องของนายเรืองและนายนก ดังนี้ "ปฉลูนพศก จุลศักราช ๑๑๗๙ พ.ศ. ๒๓๖๐ 
๑ นายนกเผาตัวตายที่วัดอรุณ เปนการเอาชีวิตบูชาพระรัตนตรัย การที่คนมีความเลื่อมใสในศาสนาแกกลาจนถึงสละ
ชีวิตตน ดวยเขาใจวาจะแลกเอามรรคผลในทางศาสนานั้นมีทุกลัทธิศาสนา ในสวนคติพระพุทธศาสนาแมมีสิกขาบท
หามในพระวินัย ก็ยังมีหนังสืออื่นที่โบราณาจารยแตงยกยองการสละชีวิตใหเปนทาน เพื่อแลกเอาพระโยชนพระ
โพธิญาณ จึงทําใหคนแตกอนโดยมากมีความนิยมวา การสละชีวิตเชนนั้นเปนความประพฤติชอบ ในกรุงรัตนโกสินทร
                                                 
1 พันธุทิพย ธีระเนตร, "จารึกทีฐ่านรูปนายเรืองผูเผาตัว," ใน ฐานขอมูลจารึกในประเทศไทย, ศูนยมานุษยวิทยาสริินธร, ๒๕๔๘ (online), เปดขอมูลเม่ือ ๒๕  
  พฤษภาคม ๒๕๕๐ หาขอมูลจาก http://www.sac.or.th/jaruk และดูใน ประสาร บุญประคอง, “หลกัที ่๑๓๓ ศิลาจารึกทีฐ่านรูปนายเรอืงผูเผาตัว,” ใน ประชุมศิลา 
  จารึก ภาคที ่๖ ตอนที ่๑ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทาง 
  ประวัติศาสตร สํานักนายกรฐัมนตร,ี ๒๕๑๗), ๑๑ – ๑๕. 
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นี้เมื่อในรัชกาลที่ ๑ มีนายเรืองคน ๑ ไดเผาตัวเองเชนนายนกไดทํารูปไวที่วัดอรุณทั้งนายเรืองและนายนกและมีศิลา
จารึกไว1 

จากเรื่องนายเรืองและนายนกที่เผาตัวเองเพื่อเปนพุทธบูชานั้น สะทอนใหเห็นถึงความศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลาของคนในสังคมชวงรัตนโกสินทรตอนตน จนถึงกับแสดงออกดวยการเผาตัวเองจนตาย เพื่อหวังบรรลุ
โพธิญาณในภายภาคหนา ซึ่งแนวความคิดเชนนี้อาจไดรับแรงบันดาลใจจากเรื่องการบําเพ็ญบารีของพระโพธิสัตว 
๑๐ พระองค ในคัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส ที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อถวายเปนพุทธบูชา เชน การบําเพ็ญบารมีของนารท
มาณพในสมัยพระกัสสปพุทธเจา โดยการจุดไฟเผารางกายตางประทีปเพื่อถวายเปนพุทธบูชา พรอมกับตั้งจิตอธิฐาน
ขอใหไดเกิดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในอาคต เปนตน ซึ่งคัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทสนี้มีหลักฐานปรากฏในรูปแบบของ
คัมภีรตั้งแตสมัยอยุธยา ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ และรัตนโกสินทรในชวงรัชกาลที่ ๓ - ๔ และในรูปแบบ
จิตรกรรมที่ศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี 
 
สรุป  

จิตรกรรมแผงไมคอสอง วัดในกลาง สันนิษฐานกําหนดอายุวานาจะสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยไดรับ
การสืบตอเทคนิคงานจิตรกรรมมาจากสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญ
หลังเกา ที่มีรูปแบบเดียวกับศาลาการเปรียญที่สรางในสมัยรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ ๔  จิตรกรรมแหงนี้เขียนภาพ
พระโพธิสัตวในสมัยพระอดีตพุทธเจา ๒๔ พระองค และภาพพระโพธิสัตวในสมัยพระอนาคตพุทธเจา ๑๐ พระองค 
ซึ่งเปนเรื่องในพุทธศาสนาที่ไมคอยพบเห็นในปจจุบัน แสดงออกดวยการเลือกนําฉากเหตุการณตอนสําคัญที่สุดของ
เรื่องมาเขียนเพื่อเปนการสื่อใหเขาใจเรื่องราวไดงายที่สุดและเปนการประหยัดพื้นที่ในการเขียน ในดานความหมาย
ของการเขียนภาพพระโพธิสัตวบําเพ็ญเพียรกับพระอนาคตพุทธเจานี้ แสดงใหเห็นถึงความศรัทธาที่มีตอพระพุทธเจา 
ซึ่งเปนกุศโลบายใหพุทธศาสนิกชนที่ไดพบเห็นภาพ รําลึกถึงการบําเพ็ญบุญบารมีของพระโพธิสัตวในชาติตางๆ 
เพื่อที่จะบรรลุโพธิญาณในภายภาคหนา โดยใชคําจารึกทั้งดานบนและดานลางบอกชื่อเรื่องราวในแตละตอน 
แนวความคิดเรื่องการบําเพ็ญบารมีเพื่อหวังบรรลุโพธิญาณในภายภาคหนา นอกจากจะปรากฏในจิตรกรรมแผงไม
คอสอง ศาลาการเปรียญวัดในกลางแลว ยังปรากฏการปฏิบัติตนของผูศรัทธาจากเรื่องราวในคัมภีรทสโพธิสตฺตุทฺเทส 
คือ เรื่องนาย เรืองและนายนกจุดไฟเผาตนเองเพื่อหวังบรรลุโพธิญาณในภายภาคหนาในสมัยรัชกาลที่ ๑ และ รัชกาล
ที่ ๒ อีกดวย 

 
เอกสารอางอิง 

คฑา จันทลักษณา และคณะ. “รายงานการตรวจสภาพศาลาการเปรียญวัดในกลาง อําเภอบานแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี.” รายงานวิชาอนุรักษอาคารประวัติศาสตรและโบราณสถานในประเทศไทย รหัสวิชา 
๒๖๒-๔๐๖ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๑ สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ภาควิชา
สถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสําเนา) 

                                                 
1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที ่๒ 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๓๓), ๒๑๒ - ๒๑๓. 
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ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัย  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒. พิมพครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๓๓. 

ประชุมหนังสือเกา. ภาคที่ ๑. พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๙. (หมอมเจาปยภักดี นารท พิมพอุทิศ 
สวนกุศลสนองพระเดชพระคุณพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร ปมะโรงอัฐศก พ.ศ. 
๒๔๕๙). 
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การทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวมในอาหารไกเนื้อที่มกีากมะพราวเปนองคประกอบ  
Efficiency Test of Enzyme supplementation in Coconut meal Composed Broilers Diet 
 
พิเชษฐ ศรีบุญยงค1  และทรงพล ลือชา2     
Pichet Sriboonyong1 and Songpol Loucha2 
 
บทคัดยอ 

 การทดลองนี้เปนการทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวม (เอนไซมนาทูไซม เวท พี) ในอาหารไกเนื้อที่มี
กากมะพราวที่ไดจากการคั้นกะทิออกแลวเปนองคประกอบ  ใชไกสายพันธุอารเบอร เอเคอร เพศผู อายุ 14 วัน 
จํานวน 160 ตัว จัดแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ(Completely Randomized Design, CRD) ทําการสุมไก
ออกเปน 4 กลุม  กลุมละ 4 ซ้ํา  ซ้ําละ 10 ตัว โดยกลุมทดลองที่ 1 ใหอาหารพื้นฐาน  กลุมทดลองที่ 2 อาหารผสมกาก
มะพราว 10%  กลุมทดลองที่ 3 อาหารผสมกากมะพราว 10% เสริมเอนไซมรวมในระดับ 0.05% และกลุมทดลองที่ 4 
อาหารผสมกากมะพราว 10% เสริมเอนไซมรวมในระดับ 0.10%  ทําการทดลองเปนเวลา 6 สัปดาห เก็บขอมูล
น้ําหนักไกในแตละสัปดาห หาคารอยละน้ําหนักเพิ่ม คาอัตราการเจริญเติบโต (Body Weight Gain, BWG) และ
อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR) ผลการทดลองปรากกวากลุมทดลองที่ 4 มีคารอยละน้ําหนักที่
เพิ่มขึ้น (61.85%) และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (37.77 กรัมตอวัน) มากที่สุด  ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P < 0.05) กับกลุมทดลองที่ 1 และกลุมที่ 2  ซึ่งมีคารอยละน้ําหนักเพิ่มขึ้น (รอยละ 53.03 และ 55.15)  และ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (29.81 และ 31.166 กรัมตอวัน) ตามลําดับ แตไมแตกตางกับกลุมทดลองที่ 3   (P ≥ 
0.05)   เมื่อพิจารณาถึงอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยกลุมทดลองที่ 1 มีอัตราการแลกเนื้อต่ําที่สุด(16.61) ซึ่งแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) กับกลุมทดลองที่ 4  ซึ่งมีอัตราการแลกเนื้อสูงที่สุด (12.97)  แตไมแตกตางกับกลุม
ทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 (P ≥ 0.05)    
 
Abstract 

 This experiment was conducted to determine the efficiency test of multiple enzyme 
supplementation (Natuzyme Vet P)  in coconut meal composed broilers diet.  Fourteen-day-old male 
Arber Acres chicks (n=160) were allotted into 4 treatments (T.1 was broiler diet. T.2 was copra meal 
composed  broiler  diet, T.3 was 0.05%  enzyme  supplementation  in copra meal   composed broiler diet 
and  T.4 was 0.10%  enzyme   supplementation  in  copra  meal  composed  broiler  diet.)  in   Completely  
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Randomized Design (CRD) and fed diets for 42 days. Body weight were measured weekly for percentage 
weight gain per week (%w), average daily gain (ADG)  and  feed conversion ratio  (FCR)   was  analyzed. 
The result showed that weight gain per week and average daily gain of T. 4 (61.85%, 37.71 g/d) was 
significantly higher (P<0.05) than T. 1 (53.03%, 29.81 g/d) but not significantly difference (P>0.050) 
compared to T. 3 (57.37%, 32.94 g/d). Feed conversion ratio (FCR) in T. 4  was the lowest value, which 
was significantly difference (P<0.05)  compared to T.4 (12.97), T.2 (14.92) and  T.3 (14.27). Thus, 0.10% 
enzyme supplementation in copra meal composed broiler diet can increase growth performance and 
feed conversion efficiency because enzyme supplemented can improve NSP digestion. 
 
คํานํา 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารสัตวในปจจุบันแบงออกเปนประเภทใหญๆไดแก วัตถุดิบใหพลังงาน วัตถุดิบ
ใหโปรตีน  ไวตามินและแรธาตุ (สุทธิพงศ, 2537) แหลงโปรตีนที่สําคัญไดแก ปลาปน เนื้อและกระดูกปน ถั่วเหลือง 
กากมะพราว เปนตน ในกรณีของกากมะพราวเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่คอนขางหาไดงาย เนื่องจากประเทศไทยมีการ
เพาะปลูกมะพราวกันมากและมีการใชประโยชนจากมะพราวกันอยางแพรหลาย      กากมะพราวจึงมีจํานวนมาก 
หากแตประโยชนในแงของการใหโปรตีนนั้นยังมีคุณภาพเปนรองวัตถุดิบชนิดอื่นๆ เชน ปลาปน หรือถั่วเหลือง ที่มี
กรดอะมิโนที่จําเปนอยูมากกวา จึงนิยมใชกากมะพราวเปนวัตถุดิบเสริมคุณคาโปรตีนใหกับวัตถุดิบโปรตีนอื่นๆ
มากกวา ในขณะที่มีผลพลอยไดจากกากมะพราวอีกชนิดที่ยังไมนิยมนํามาทําเปนวัตถุดิบอาหารสัตวมากนัก  
เนื่องจากมีคุณคาในการใหโภชนะโปรตีนนอย แตหากพิจารณาคุณคาในแงของการใหพลังงานแลวนับวาเปนวัตถุดิบ
ที่ใหพลังงานสูงชนิดหนึ่ง กลาวคือ กากมะพราว ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการคั้นเอาน้ํากะทิออกไปทําผลิตภัณฑบรรจุ
กระปอง หากแตในการใชกากมะพราวอาจจะไมสามารถนําประโยชนของพลังงานมาใชไดเต็มที่ เนื่องจากในกาก
มะพราวชนิดนี้มีเยื่อใยชนิด Non starch polysaccharide (NSP) ที่ไมสามารถยอยไดดวยน้ํายอยภายในกระเพาะ
อาหาร การแกไขสามารถกระทําไดโดยใชเอนไซมสังเคราะหที่สามารถเปลี่ยนเยื่อใย NSP ใหอยูในรูปที่น้ํายอยใน
กระเพาะสามารถยอยได  นอกจากเอนไซมสังเคราะหจะสามารถเพิ่มพลังงานที่นําไปใชประโยชนไดจริงแลว เอนไซม
ดังกลาวชวยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดบาดแผลในกระเพาะเนื่องจากการยอยอาหารเพิ่มการใชประโยชนของ
ฟอสฟอรัสในเมล็ดธัญพืช เพิ่มเปาหมายการจับของเอนไซม (เยาวมาลย และ สาโรช, ม.ม.ป.) จากเหตุผลดังกลาว
ขางตน การศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซมรวม (นาทูไซ เวท พี, ชื่อทางการคาโดย บริษัท ไบโอโปรตอน 
พีทีวาย จํากัด, ประเทศออสเตรเลีย)ในอาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราวเปนองคประกอบ จึงเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะชวย
คนหาวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมซึ่งสามารถทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตวที่นําเขาจากตางประเทศได 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาการนําเอากากมะพราวมาเปนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทใหพลังงาน 
2. เพื่อศึกษาผลของการใชเอนไซมเสริมในอาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราวเปนวัตถุดิบ 
3. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของไกเนื้ออันเนื่องมาจากอาหารเสริมและไมเสริมเอนไซมสังเคราะห 
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อุปกรณและวิธีการ 

 ใชไกเนื้อพันธุอาเบอรเอเคอรอายุ 14 วัน เพศผูจํานวน 160 ตัว น้ําหนักเขาทดลองอยูในชวง 150 – 250 
กรัม  แบงออกตามแผนการทดลองสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design) เปน 4  กลุมทดลอง กลุมละ 4  
ซ้ําๆ ละ 10 ตัว   แตละกลุมเล้ียงดวยอาหารดังนี้ 

  1. อาหารสูตรโปรตีน 23 % ใชเล้ียงไกชวงอายุ 3 - 4 สัปดาห 

 กลุม 1 อาหารควบคุมสูตรโปรตีน 23 % ปกติ (ไมมีกากมะพราว)         
 กลุม 2 อาหารสูตรโปรตีน 23 % มีกากมะพราว  
 กลุม 3 อาหารสูตรโปรตีน 23 % มีกากมะพราวและเสริมเอนไซม 0.05 % น้ําหนักอาหาร 
 กลุม 4 อาหารสูตรโปรตีน 23 % มีกากมะพราวและเสริมเอนไซม 0.10 % น้ําหนักอาหาร 

  2.  อาหารสูตรโปรตีน 20 % ใชเล้ียงไกชวงอายุ 5 – 6 สัปดาห 

 กลุม 1 อาหารควบคุมสูตรโปรตีน 20 % ปกติ (ไมมีกากมะพราว) 
 กลุม 2 อาหารสูตรโปรตีน 20 % มีกากมะพราว 
 กลุม 3 อาหารสูตรโปรตีน 20 % มีกากมะพราวและเสริมเอนไซม 0.05 % น้ําหนักอาหาร 
 กลุม 4 อาหารสูตรโปรตีน 20 % มีกากมะพราวและเสริมเอนไซม 0.10 % น้ําหนักอาหาร 

 สําหรับเอนไซมในการทดสอบครั้งนี้คือ นาทูไซ เวท พี, ชื่อทางการคาโดย บริษัท ไบโอโปรตอน พีทีวาย 
จํากัด, ประเทศออสเตรเลีย   ซึ่งเปนเอนไซมรวมประกอบดวย  เอนไซมเซลลูเลส (cellulose) > 44,200,000 ยูนิต/
กิโลกรัม, เอนไซมไซลาเนส (Xylanase) > 2,500,000 ยูนิต/กิโลกรัม, เอนไซมเบตา-กลูคาเนส (β-glucanase) > 
500,000 ยูนิต/กิโลกรัม, เอนไซมแอลฟา-อมัยเลส (α-amylase) > 700,000 ยูนิต/กิโลกรัม,  เอนไซมเพกทิเนส 
(Pectinase) > 50,000ยูนิต/กิโลกรัม  และเอนไซมโปรติเอส  ไฟเตส  อมัยดล-ไกลโคซิเดส เพนโทซาเนส เฮมิเซลลูเลส 

ตารางที่ 1  สวนประกอบวัตถุดิบอาหารของสูตรอาหารทดลองโปรตีน 23%  และ 20% 

 ปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตวที่ใช 
 สูตรอาหารทดลองโปรตีน 23%  สูตรอาหารทดลองโปรตีน 20% 
วัตถุดิบอาหาร
สัตว 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4  สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

กากมะพราว - 10 10 10  - 10 10 10 
ขาวโพด 40.6 29 29 29  50 36 36 36 
กากถั่วเหลือง 32 25 25 25  23 25 25 25 
รําละเอียด 9.8 20 20 20  9 20 20 20 
ปลาปน 7.9 13 13 13  10 6 6 6 
กระดูกปน 1.5 0.7 0.7 0.7  0.7 0.7 0.7 0.7 
เมทไธโอนีน 0.2 - - -  - - - - 
พรีมิกซ 0.5 1 1 1  1 1 1 1 
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น้ํามันปาลม 7.2 1 1 1  6 1 1 1 
เกลือ 0.3 0.3 0.3 0.3  0.3 0.3 0.3 0.3 
รวม 100 100 100 100  100 100 100 100 

 โดยเลี้ยงลูกไกอายุ 1 วันในเครื่องกกลูกไกพรอมใหอาหารอาหารควบคุมสูตรโปรตีน 23% (ไมมีกาก
มะพราว) ในลูกไกในทุกๆกลุม  เปนเวลา 2 สัปดาห    เมื่อไกอายุ ครบ 2 สัปดาห แบงไกออกเปน 4  กลุมทดลอง กลุม
ทดลองละ 4  ซ้ําๆ ละ 10 ตัว    ในชวง 2 สัปดาหแรกของการทดลองใหอาหารสูตรโปรตีน 23 % และในชวง 2 
สัปดาหหลัง จะใหอาหารสูตรโปรตีน 20 % เล้ียงไกจนอายุครบ 6 สัปดาหจึงส้ินสุดการทดลอง  ชั่งน้ําหนักไกในแตละ
กลุมทดลองแลวบันทึกคาน้ําหนักดังกลาวไว    เพื่อนําไปหารอยละน้ําหนักเพิ่มตอสัปดาห    อัตราการเจริญเติบโต 
(Body Weight Gain, BWG)  และอัตราการแลกเนื้อ  (Feed Conversion Ratio , FCR)   นําขอมูลที่ไดวิเคราะหหา
คาความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Random 
Design, CRD) พรอมเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยในแตละกลุมทดลองดวย Duncan’s new Multiple 
Range Test (DMRT) 
 
ผลการทดลอง 

1. ผลของการทดสอบประสิทธิภาพของการเสริมเอนไซมรวม ในอาหารไกเนื้อที่มีกากมะพราว
เปนองคประกอบตอคารอยละน้ําหนักเพิ่มของไก  อัตราการเจริญเติบโต (Body Weight Gain, BWG)  และ
อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR) 

 ผลการทดลองพบวาน้ําหนักไกเพิ่มขึ้นทุกกลุมทดลองโดยกลุมทดลองที่ 3 และกลุมทดลองที่ 4 ไมแตกตาง
กัน  และกลุมทดลองที่ 1  กลุมทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 ก็ไมแตกตางเชนเดียวกัน (P ≥ 0.05)     เมื่อพิจารณา
อัตราการเจริญเติบโตพบวาอัตราการเจริญเติบโตของกลุมทดลองที่ 4 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)  
กับกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 แตไมแตกตางกับกลุมทดลองที่ 3 (P ≥ 0.05)   และเมื่อพิจารณาอัตราการ
แลกเนื้อพบวาอัตราการแลกเนื้อของกลุมทดลองที่ 1 และ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05)  แตทั้ง
สองกลุมทดลองไมแตกตางกับกลุมทดลองที่ 2 และกลุมทดลองที่ 3 (P ≥ 0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของรอยละน้ําหนักที่เพิ่มของไกแตละหนวยทดลอง 

 กลุมทดลองที่ 
1 

กลุมทดลองที่ 
2  

กลุมทดลองที่ 
3 

กลุมทดลองที่ 
4 

C.V. (%) 

รอยละน้ําหนักเพิ่มของไก 
(%) 

53.03a 55.15a 57.37ab 61.85b 6.85 

อัตราการเจรญิเติบโต 
(กรัม/วัน)      

29.81a 29.81a 32.95ab 37.77b 9.52 

อัตราการแลกเนื้อ  16.62a 14.92ab 14.27ab 12.97b 1.79 
หมายเหตุ :   a, b อักษรตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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สรุป 

 1. การเสริมเอนไซมรวมที่ระดับ 0.10% ทําใหไกมีคาการเพิ่มน้ําหนักเฉลี่ย  คาอัตราการเจริญเติบโต สูงกวา
กลุมควบคุม และกลุมที่ไมไดรับการเสริมเอนไซม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) แตไมแตกตางจากกลุมที่
ไดรับการเสริมเอนไซมที่ระดับ 0.05 % 
 2. การใชกากมะพราวเปนวัตถุดิบอาหารทําใหอัตราการแลกเนื้อของไกดีกวากลุมควบคุม  และคาอัตราการ
แลกเนื้อของไกไมมีความแตกตาง ( P ≥ 0.05) ระหวางกลุมที่ไดรับการเสริมเอนไซมรวมที่ระดับ 0.05% และไมเสริม
เอนไซมรวม  

 3. การเสริมเอนไซมรวมที่ระดับ 0.05 % และ 0.10% ไมมีผลทําใหคาการเพิ่มน้ําหนักเฉล่ีย  คาอัตราการ
เจริญเติบโต  และอัตราการแลกเนื้อแตกตางกัน ( P ≥ 0.05)   

 ผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการทดลองของ Yin et al.(2001) ซึ่งไดทําการทดลองเสริมเอนไซมใน
อาหารที่มีขาวสาลีเปนองคประกอบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการยอยของเอนไซมเสริมในไกเนื้อ  ซึ่งพบวาการเสริม
เอนไซมสามารถเพิ่มโภชนะยอยได  เพิ่มพลังงานที่ใชประโยชนได เพิ่มน้ําหนัก และประสิทธิภาพการแลกเนื้อ   แต
อยางไรก็ตามการใชเอนไซมเสริมในอาหารจะทําใหคาพีเอชในไสติ่งลดลง         การดูดซึมสารประกอบไนโตรเจนของ
จุลินทรียในสวนนี้จึงลดลงตามไปดวย (Steenfeldt et al., 1998)  
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การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ผลิตโดยกลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย 
The quality improvement of virgin coconut oil produced by Satri Ruensamunprai Aua-Noi 
 
นฤมล จียโชค1 ทรงพล คูณศรีสุข2 และสมนึก สุชัยธนาวนิช3 
Narumon Jeyashoke1, Songpon Koonsrisuk2 and Somnuek Suchaitanawanich3 

บทคัดยอ 

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ เปนผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับมะพราวไดสูง การผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
ในระดับชุมชนอาศัยวิธีการหมัก เนื่องจากใชตนทุนการผลิตต่ําและมีขั้นตอนไมซับซอน ผลการดําเนินการของกลุม
สตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย และผูผลิตรายอื่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา คุณภาพของน้ํามันมะพราวไม
สมํ่าเสมอ ทั้งดานสี ความขุน และความชื้นสูง สงผลใหถูกกดราคาจากผูรับซ้ือ 

ประเด็นงานวิจัยจึงมุงปรับปรุงคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ระดับชุมชน โดยการกําจัดความขุน และความชื้น
ในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ พบวา การกรองน้ํามันมะพราวผานผากรองโพลีเอทิลีน (PE) ที่มีขนาด 1 ไมโครเมตร แทน
ผาขาวบางเดิม สามารถกรองตะกอนขนาดเล็กๆ ที่แขวนลอยในน้ํามันได ทําใหคาสีและความขุนในน้ํามันมะพราว
ลดลง และการดูดความชื้นในน้ํามันที่มีความชื้นที่ไมเกิน 0.2% (w/w) ใชเกลือโซเดียมคลอไรดเพียง 2% (w/w) โดย
น้ําหนัก และใชเวลาในการแชเกลือ 24 ชม. ก็เพียงพอตอการลดความชื้นใหไดตามมาตรฐาน 
 
Abstract 

Virgin coconut oil (VCO) is a high value-added product from coconut. The VCO produced in 
most communities used the method of fermentation since the process is simple and low coat. It was 
found that there was a variation in the quality of the virgin coconut oils, produced by Satri Ruensamunprai 
Aua-Noi and other communities in Prachuapkhirikhan Province, such as color, turbidity and moisture 
content. The low quality VCO makes the product low price. 

It is the objective of this study to improve the quality of the VCO, produced by the community, by 
reducing the color, turbidity and moisture content of the VCO. It was found that by using a polyethylene 
filter  with  the pore  size of 1  micrometer,  the suspended  soils in the oil can be removed resulting in the  
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reductions of color and turbidity. When the VCO, having the moisture content less than 0.2% (w/w), was 
treated with sodium chloride at a concentration of 2% (w/w) for 24 hours, the moisture content of the 
sample can reduced to the acceptable standard value. 
Keywords : Virgin coconut oil (VCO), Standard of virgin coconut oil, Color, Turbidity, Moisture 
 
คํานํา (Introduction) และวตัถุประสงค (Objective) 

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (Virgin coconut oil) เปนผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับมะพราวไดสูง จากปกติที่
จําหนายในรูปของมะพราวผล ราคาลูกละ 4-8 บาท หรือกะทิ ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท การนํามะพราวมาแปรรูป
ผลิตเปนน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์นั้น สามารถสรางมูลคาเพิ่มเปน 300-500 บาทตอลิตร (กะทิ 5 กิโลกรัม ผลิตเปน
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 1 ลิตร) [กลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2549] การผลิตน้ํามัน
มะพราวบริสุทธิ์ในระดับชุมชน อาศัยวิธีการหมัก (Fermentation process) เนื่องจากใชตนทุนการผลิตต่ําและมี
ขั้นตอนการผลิตที่ไมซับซอนใชเทคโนโลยีงายๆ ดังรูปที่ 1 

เกษตรกรชาวสวนมะพราวจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ไดรวมตัวจัดตั้ง กลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย ผลิต
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ระดับชุมชนโดยวิธีการหมัก เปน
อาชีพเสริม ผลการดําเนินการผลิตและจําหนายน้ํามัน
มะพราวบริ สุทธิ์ของกลุม พบวา คุณภาพของน้ํามัน
มะพราวไมสมํ่าเสมอ ดานสี ความขุน และความชื้นใน
น้ํามันที่สูงเกินมาตรฐานกําหนด (มาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม ไมเกิน 0.2% [สมอ., 2520] และมาตรฐาน VCO 
ประเทศฟลิปปนส ประมาณ 0.1% [วว., 2548]) ดังรูปที่ 2 
สงผลใหถูกกดราคาจากผูรับซื้อ 

ดังนั้นจึงเกิดประเด็นงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ระดับชุมชนใหไดมาตรฐาน เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและความสามารถการ
แขงขันในตลาดสากล 
 
อุปกรณและวิธีการ (Materials and Method) 

ปญหาที่ รับรูจากกลุมผูผลิตน้ํ ามันมะพราว
บริสุทธิ์และตองการแกไขโดยเร็ว คือ ปญหาคุณภาพของ
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ไมสมํ่าเสมอ ดานสี ความขุน และ
ความชื้นในน้ํามันสูงเกินมาตรฐาน ดังนั้นคณะผูวิจัยจึง
แบงการวิจยัออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

 

รูปที่ 2 ลักษณะคุณภาพน้ํามันมะพราวของชุมชน
ไมสมํ่าเสมอ [นฤมล จียโชค และคณะ, 2549] 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์โดยวิธีการหมัก 
(Fermentation Process) [นฤมล จียโชค และคณะ, 2549] 
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1. การลดความขุนในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

เดิมชุมชนกรองน้ํามันมะพราวผานผาขาวบาง ทําใหยังมีตะกอนขนาดเล็กๆ แขวนลอยอยูในน้ํามันมะพราว 
จึงทดลองแกปญหาโดยใชผากรองโพลีเอทิลีน (Polyethylene: PE) ที่มีขนาดรูพรุน 1, 10 และ 25 ไมโครเมตร (บริษัท 
แคนนิวอินเตอรเนชั่นแนลเทรดดิ้ง จํากัด) เปรียบเทียบกับผาขาวบาง 2 ชั้น กรองน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ไดจากการ
หมัก และเก็บตัวอยางน้ํามันหลังกรองผานผากรองขนาดตางๆ มาวิเคราะหคาสีและคาความขุนโดยใชเครื่องสเปก
โตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร และ 560 นาโนเมตร ตามลําดับ 

2. การลดความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

โดยใชเกลือโซเดียมคลอไรด เนื่องจากเกลือโซเดียมคลอไรดมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นไดดี มีราคาถูก
ไมทําปฏิกิริยากับน้ํามัน และไมเปนพิษ จึงทําการทดสอบหาปริมาณเกลือและระยะเวลาในการแชเกลือที่เหมาะสม
ตอการดูดความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

วิธีการทดลอง โดยการชั่งน้ํามันใสในบีกเกอรประมาณ 30 กรัม และช่ังเกลือ (ที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง) ใสในบีกเกอรที่มีน้ํามันโดยแปรคาปริมาณเกลือเปน 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 15% โดย
น้ําหนัก ปดปากบีกเกอรดวยฟลมยืด (plastic wrap) ทิ้งไว 1, 12 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นแยกน้ํามันออกจากเกลือ
โดยคอยๆ เท แลวนํามาหาความชื้นโดยวิธี hot plate method (AOCS Official Method Ca 2b-38) [AOCS, 1989] 
 
ผลและวจิารณ (Results and Discussion) 

จากการทดลองแกปญหาคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ของชุมชน ดานสี ความขุน และความชื้นในน้ํามัน
สูงเกินมาตรฐาน ไดผลการทดลองดังนี้ 

1. การลดความขุนในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

ผลการวิเคราะหคาสีและความขุนของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์หลังการกรองผานผากรองโพลีเอทิลีน (PE) 
แทนผาขาวบาง 2 ชั้น พบวา น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ผานการกรองดวยผากรอง PE ที่ความละเอียดสูงขึ้น คาสีและ
ความขุนในน้ํามันมะพราวลดลงตามลําดับ ดังตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผากรอง PE ขนาด 1 ไมโครเมตร สามารถ
กรองตะกอนขนาดเล็กๆ แขวนลอยอยูในน้ํามันมะพราวไดดีที่สุด 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองชนิดและขนาดของผากรองตอคุณภาพของน้ํามันมะพราว 
 

คุณภาพน้ํามันมะพราว 
การทดลอง ชนิด/ขนาดผากรอง 

คาสี (OD410) คาความขุน (OD560) 
1 ผาขาวบาง หนา 2 ชั้น 0.086 0.0745 
2 ผากรอง PE ขนาด 25 µ 0.0545 0.0105 
3 ผากรอง PE ขนาด 10 µ 0.053 0.0065 
4 ผากรอง PE ขนาด 1 µ 0.0455 0.0055 
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2. การลดความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

จากการที่ ตัวอยางน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ตั้งตนมีปริมาณความชื้น 0.16% ซึ่งต่ํากวา 0.2% ตามมาตรฐาน 
สมอ. แลว แตการยกระดับมาตรฐานน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ของชุมชนสูตลาดสากล ตองลดความชื้นในน้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์เหลือประมาณ 0.1% ตามมาตรฐาน VCO ประเทศฟลิปปนส 

ผลการทดลองพบวา การใสเกลือดูดความชื้นชวยใหปริมาณความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ลดลงที่ทุก
เปอรเซ็นตเกลือที่เติม และระยะเวลาการแชเกลือนาน 24 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณความชื้นไดมากที่สุดในทุก
เปอรเซ็นตเกลือที่เติม เหลือความชื้นอยูในชวง 0.11-0.12% ดังนั้น ปริมาณเกลือที่ 2% (น้ําหนักตอน้ําหนัก) ก็
เพียงพอตอการลดความชื้นที่มีอยูในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์จาก 0.16% เหลือ 0.12% ไดใกลเคียงตามมาตรฐาน 
VCO ประเทศฟลิปปนสแลว ดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงปริมาณความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ใสเกลือปริมาณตางๆ และที่ระยะเวลาในการแชตางกัน 

สรุป (Conclusion) 

จากประเด็นการวิจัยและพัฒนาคุณภาพน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ระดับชุมชนใหไดมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนและความสามารถการแขงขันในตลาดสากล โดยการกําจัดความขุน และความชื้นในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 
พบวา การกรองน้ํามันมะพราวผานผากรองโพลีเอทิลีน (PE) แทนผาขาวบาง ทําใหคาสีและความขุนในน้ํามัน
มะพราวลดลง และปริมาณเกลือที่เหมาะสมในการดูดความชื้นในน้ํามันที่มีความชื้นเริ่มตนที่ไมเกิน 0.2% ใชเกลือ
เพียง 2% โดยน้ําหนัก และใชเวลาในการแชเกลือ 24 ชม. ก็เพียงพอตอการลดความชื้นใหไดตามมาตรฐาน 
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P5-03 
 
การศึกษาการใชเสนใยมะพราวเปนตัวเติมในการผลิตคอนกรตีมวลเบา 
 
จันทรฉาย ทองปน1* พรชัย คติกําจร1 ภัทรียา ปลองนิราส1   และวิมลรัตน ศรีจรัสสิน1 

Chanchai Thongpin1*, Pornchai Katikamjorn1, Patareeya Plongniras1  and Wimolrat Srijarassin1 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาความเปนไปไดในการนําเสนใยมะพราวมาใชเปนตัวเติมในการผลิตคอนกรีตมวลเบา โดย
เปรียบเทียบคอนกรีตที่ใสผงอลูมิเนียมและใสเสนใยมะพราว กับคอนกรีตที่ใสผงอลูมิเนียมแตไมใสเสนใยมะพราว 
และคอนกรีตที่ไมใสทั้งผงอลูมิเนียมและเสนใยมะพราว โดยจะนําคอนกรีตทั้งสามแบบมาบมดวยน้ํา และบมดวย
กระสอบเปยกเปนเวลา 1, 2, 3 และ 4 อาทิตย ตามลําดับ แลวนําคอนกรีตที่ไดไปทดสอบสมบัติตางๆ ไดแก ความ
หนาแนน (Bulk Density) ความตานทานแรงในการอัด (compressive strength) ความตานทานการโคงงอ 
(Bending) และสมบัติการเหนี่ยวนําความรอน (Thermal conductivity) จากการทดลองพบวาคอนกรีตที่ใสผง
อลูมิเนียมและใสเสนใยมะพราว จะมีสมบัติดีกวาคอนกรีตที่ไมใสผงอลูมิเนียมและไมใสเสนใยมะพราว กับคอนกรีตที่
ใสผงอลูมิเนียมแตไมใสเสนใยมะพราว และพบวาคอนกรีตที่ใชเวลาในการบม 1, 2, 3 และ 4 อาทิตย จะมีความ
แข็งแรงมากขึ้นตามระยะที่ใชในการบม โดยคอนกรีตที่บมดวยน้ําจะมีความแข็งแรงมากกวาคอนกรีตที่บมดวย
กระสอบเปยก และพบวาคอนกรีตที่มีการใสเสนใยมะพราวและใสผงใสอลูมิเนียมมีความหนาแนนมวลรวมต่ํากวา
คอนกรีตที่ใสผงอลูมิเนียมแตไมใสเสนใยมะพราวกับคอนกรีตที่ไมใสผงอลูมิเนียมและไมใสเสนใยมะพราว โดย
คอนกรีตทุกสูตรที่บมดวยน้ําจะมีความหนาแนนมวลรวมต่ํากวาคอนกรีตที่บมดวยกระสอบเปยก 

Abstract 

 This research was concentrated on the study of using coir fiber as filler in Light weight concrete 
preparation. The concrete prepared with the addition of aluminum powder was also investigated. The 
preparation of concrete involved the water curing and damp curing. The curing time used was various, 
i.e. 1, 2, 3 and 4 weeks respectively. The properties of the prepared concrete, i.e. bulk density,  
compressive  strength,  bending  strength and thermal conductivity, were investigated. It was found from 
the experiment that that the stronger concrete could be obtained. The curing method also affected the 
concrete properties. It was found that the one with water gave better properties than damp curing. In 
addition, the concrete filled with aluminum and coir fiber exhibit lower bulk density than the concrete filled 
with aluminum alone. The concrete cure with water method also exhibited lower bulk density than those 
cured with damp curing method. 
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บทนํา 

ในประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแตละปเปนจํานวนมาก เชน ออย ขาว มะพราว ปอ
กระเจา โดยมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งที่มีการปลูกเปนจํานวนมากในจังหวัดเพชรบุรีเรื่อยมาจนถึง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งในสวนตางๆของมะพราวมีประโยชนที่สําคัญมากมายเชน เนื้อมะพราวสามารถนํามาใชทํา
ขนมและเปนสวนประกอบในการทําอาหารประเภทตางๆ  กะลามะพราวปจจุบันมีการเพิ่มมูลคาโดยการนํามาทําเปน
ของใชในครัวเรือน ของที่ระลึก หรือนํากะลามะพราวไปเผาแลวนํามาอัดแทงเปนถานกะลามะพราวที่มีพลังงานสูง 
นํามาผลิตเปนถานกัมมันต เพื่อชวยลดการตัดไมมาเผาถาน ลําตนมะพราวนํามาทําเฟอรนิเจอร สําหรับของเหลือ
ที่มาจากผลมะพราวคือเปลือกมะพราวซึ่งมี 2 สวน คือ สวนที่เปนขุยมะพราวไดมีการนําไปทําเปนปุยหมักเพื่อใชใน
การเกษตร และสวนที่เปนเสนใยเมื่อนําไปปนแยกจากขุยมะพราวสามารถนําไปใชทําเปนเชือก ทําที่นอน แต
เนื่องจากเสนใยมะพราวมีลักษณะเปนเสนใยยาวสีน้ําตาลที่มีความแข็งแรงสูงสามารถใชเปนวัสดุในการเสริมแรงได 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํามางานวิจัยใชเปนตัวเติมในการผลิตคอนกรีตมวลเบา 
 
วัสดุ อุปกรณและวิธกีาร 

 วัตถุดิบที่ใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย ปูนซีเมนตปอรตแลนด : ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่ 1 ตรา
ชาง ซึ่งผานมาตรฐาน ASTM C 150-89,เถาลอย, ปูนขาว, เสนใยมะพราว :เสนใยมะพราวขนาด 5 มิลลิเมตร เคลือบ
ดวยสารละลาย, Tetraethyl orthosilicate และ ผงอลูมิเนียม 
 
วิธีการทดลอง 

การเตรียมเสนใยมะพราว 
เตรียมเสนใยมะพราวโดยนํามาตัดใหไดความยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แลวทํา Treatment เสนใย

มะพราวดวยสารละลาย NaOH 1 %  โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 2 ชั่วโมง ทําการลางเสนใยมะพราว
ดวย acetone นําเสนใยมะพราวที่ไดมาเคลือบดวยสารละลาย Tetraethyl orthosilicate 1% โดยปริมาตร จากนั้น
นําไปอบที่อุณหภูมิ 105 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง  แลวนํามาวิเคราะหสมบัติเชิงกล ไดแก ความหนาแนน (Bulk 
Density) ความตานทานแรงในการอัด(compressive strength) ความตานทานการโคงงอ (Bending) และสมบัติการ
เหนี่ยวนําความรอน(Thermal conductivity) 

การเตรียมตัวอยางคอนกรีตมวลเบา 
  นําเสนใยมะพราวที่ผานการทําTreatment แลวมาผสมเพื่อทําคอนกรีตมวลเบาตามอัตราสวนดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

  ตารางที่ 1 แสดงอัตราสวนที่ใชในการผสมคอนกรีต 
สูตรที่ เถาลอย ปูนซีเมนต ปูนขาว เสนใยมะพราว ผงอลูมิเนียม 

1 69% 20% 10% 1% 0.10% 
2 70% 20% 10% - 0.10% 
3 70% 20% 10% - - 
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 นําอัตราสวนดังแสดงในตารางที่ 1 ผสมน้ํากับสวนผสมใหเขากันจนเปนเนื้อเดียวกันแลว จากนั้นเท
สวนผสมลงในแบบหลอและอัดของผสมเปนทรงสี่เหลี่ยมขนาด 15x3x1 ลูกบาศกเซ็นติเมตร และทรงกระบอกขนาด
เสนผานศูนยกลาง 7.5 เซ็นติเมตร สูง 15 เซ็นติเมตร ถอดตัวอยางออกจากแบบหลอทิ้งไวในอากาศเปนเวลา 24 
ชั่วโมง จากนั้นทําการบมคอนกรีตที่ไดโดยแยกบมเปน 2 แบบคือ บมน้ํา และ บมดวยกระสอบเปยก เมื่อบมคอนกรีต
ครบตามกําหนดนําคอนกรีตที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 105   ํ°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
 
ผลการทดลอง และวิเคราะหผลการทดลอง 

จากผลการทดลองในรูปที่ 1  แสดงใหเห็นวา ระยะเวลาในการบม ทําให ความหนาแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให
เห็นวา เกิดปฏิกิริยาในคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามเวลา อยางไรก็ดี เวลาที่เหมาะสมในการทําใหเกิดปฏิกิริยา อยูที่ 2 
สัปดาห สําหรับคอนกรีตสูตรที่ 1 ที่มีการเติมเสนใยมะพราวและ ผงอลูมินั่มซึ่งบมน้ํา มีคาความหนาแนนมวลรวมต่ํา
ที่สุด เมื่อเทียบกับ คอนกรีตสูตรอื่นๆ ซึ่งเกิดเนื่องมาจาก การเกิดรูพรุนขึ้นในคอนกรีตที่มีการเติมผงอลูมินั่ม นั่นเอง 
และการเติมสนใยมะพราว จะยิ่งทําให ความหนาแนนของคอนกรีตต่ําลงไป เนื่องจากสมบัติ เรื่องความหนาแนนของ
เสนใยมะพราว และจากการเปรียบเทียบวิธีการในการบม พบวาการบมน้ําสามารถใหประสิทธิภาพในการบมที่ดีกวา
เนื่องจากการแชน้ําทําให ปฏิกิริยาเกิดไดดีกวา ในรูปที่ 2 แสดงคา Bending Stress เฉล่ีย ของคอนกรีตมวลเบาสูตร
ตางๆ และที่บมดวยวิธีที่ตางกัน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน พบวา คอนกรีตมวลเบาที่บมน้ํา จะมีความสามารถใน
การทนตอการโคงงอดีกวาคอนกรีตที่บมดวยกระสอบเปยก และคอนกรีตสูตรที่1 เปนคอนกรีตที่มีคา Bending 
Stress เฉล่ียที่สูงที่สุด ในการศึกษาสมบัติ ความทนทานตอแรงกดอัด หรือ compressive strength นั้น ในงานวิจัยนี้ 
จะศึกษาเฉพาะคอนกรีตมวลเบาสูตรที่ 1 เทานั้น โดยเปรียบเทียบการบมที่วิธีและเวลาที่ตางกัน ดังแสดงในรูปที่ 3  
ซึ่งพบวา Compressive Strength ของคอนกรีตมวลเบาที่บมดวยน้ําจะสูงกวาคอนกรีตที่บมดวยกระสอบ และคา 
Compressive strength จะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใชในการบม ซึ่งสามารถอธิบายดวยเหตุผลเดียวกัน 
 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาความเปนไปไดในการนําเสนใยมะพราวมาใชเปนตัวเติมในการผลิตคอนกรีตมวลเบาผลการ
ทดลองพบวา คอนกรีตมวลเบาที่มีการเติมเสนใยมะพราวและผงอลูมิเนียมมีสมบัติตางๆที่ดีกวาคอนกรีตที่ไมมีการ
เติมเสนใยมะพราวและไมใสผงอลูมิเนียม และคอนกรีตที่ใสผงอลูมิเนียมแตไมใส โดยคอนกรีตที่ใชเวลาในการบม 1, 
2, 3 และ 4 อาทิตย ซึ่งทุกสูตรที่ทําการทดลองจะมีความแข็งแรงมากขึ้นตามระยะเวลาการบม และคอนกรีตที่บมดวย
น้ําจะมีความแข็งแรงมากกวาคอนกรีตที่บมโดยใชกระสอบเปยก คอนกรีตที่มีการเติมเสนใยและผงอลูมิเนียมมีความ
หนาแนนมวลรวม(Bulk density) ต่ํากวาคอนกรีตที่เติมผงอลูมิเนียมแตไมเติมเสนใย และคอนกรีตที่ไมเติมผง
อลูมิเนียมและเสนใย โดยคอนกรีตทุกสูตรที่บมดวยน้ําจะมีความหนาแนรมวลรวมต่ํากวาคอนกรีตที่บมดวยกระสอบ
เปยก 
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รูปประกอบคําบรรยาย 

 
 
รูปที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบความหนาแนนมวลรวมของคอนกรีตมวลเบาที่บมน้ําและบมกระสอบเปยก 
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รูปที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบคา Average Maximum Bending Stress ของคอนกรีตที่บมน้ํากับคอนกรีตที่บม 
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รูปที่ 3   แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการทดสอบ Compressive Strength ของคอนกรีตสูตรที่ 1 ที่บมน้ําและบม 
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P5-04 
 
การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและ
เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 

Changes of volatile compounds in dried banana by using solar dryer and tray dryer           

ดวงทิพย ศรีตาแสน1 กรชนก ประโยชนเจริญผล2  และอรุณศรี ลีจีรจําเนียร2 
Doungtip Sritasean1, Kornchanok Prayotcharoenphol2  and Arunsri Leejeerajumnean2     
 

บทคัดยอ 

 กลวยอบแหงเปนผลิตภัณฑจากกลวยน้ําวาที่นํามาทําการอบแหงโดยใชความรอนซึ่งจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งในดานของลักษณะภายนอกและสารประกอบทางเคมีภายใน  สงผลใหกลวยตากมีสีและกลิ่นที่
เปล่ียนไปจากเดิม  งานวิจัยนี้มุงศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหง
โดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  เพื่อเปนทางเลือกใหผูประกอบการที่
ตองการประหยัดพลังงานโดยการใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทดแทนเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน            
การทดลองไดอบแหงกลวยน้ําวาเปนเวลา  5  วัน  โดยอบในชวงกลางวันนาน  8  ชั่วโมง  และเก็บใสกลองพลาสติก
เพื่อเปนการพักในชวงกลางคืนนาน  16  ชั่วโมง  แลวเก็บตัวอยางกลวยอบแหงนําไปวิเคราะหสารประกอบใหกล่ิน  
โดยการสกัดสารประกอบใหกล่ินแบบ Head Space-Solid Phase Micro Extraction (HS-SPME) และวิเคราะหดวย
เครื่อง Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)  พบวาสามารถจําแนกกลุมของสารประกอบใหกล่ิน
ออกไดเปน 4 กลุมใหญๆ ตามชนิดของหมูฟงกชัน  ไดแก  แอลกอฮอล  คีโตน  เอสเทอรและสารประกอบชนิดอื่นๆ  
โดยกลุมที่พบมากคือ สารประกอบเอสเทอรซึ่งมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลาในการอบเพิ่มขึ้น   เมื่อวิเคราะห
สารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่พบในปริมาณมากพบวามีทั้งหมด 7 ชนิด  คือ  Ethyl Acetate, 1-Butanol, 3-
methyl-formate, Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 
Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methyl-, 3- methylbutyl  ester และ 3-
Pentanone, 2, 4-dimethyl  โดยพบวาสารประกอบ 1-Butanol, 3-methyl-formate มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในระหวางการ
อบแหง ปริมาณของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงครบทั้ง 5 วันดวยวิธีการอบแหงทั้งสองวิธี
คืออบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะไมมีความแตกตางทางสถิติ 
(p> 0.05) ทั้งในการเปรียบเทียบแบบกลุมของสารประกอบใหกล่ินและการเปรียบเทียบแบบสารประกอบใหกล่ินที่
พบมาก  การเปลี่ยนแปลงสวนใหญมักจะไดรับผลจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล  นอกจากนี้อาจจะเกิดจากปจจัยใน
การแปรรูปอื่นๆ เชน     การสูญเสียความชื้นจากการไดรับความรอน   การเกิดการหมักในระหวางการพัก  เปนตน 
คําสําคัญ : กลวยอบแหง, เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย, เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน, สารประกอบใหกล่ิน,  
     HS-SPME, GC-MS. 
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Abstract 

 Dried bananas were made by drying process in tray dryer or solar dryer. Heat from the drying 
process changed in both outer characteristics and inner chemical characteristics of the bananas. This 
led to the changing of their color and aroma. This research aimed to study the changing of the aroma 
volatile compounds in dried bananas produced by tray dryer and solar dryer. The drying method were 
done for 5 days by drying in the dryer for 8 hours during day time and kept them in the plastic boxes 
during night time for 16 hours.  The dried bananas samples from each dryer were collected everyday for 
volatile compounds analysis. The volatile compounds of dried bananas were extracted by Head Space-
solid Phase Microextraction (HS-SPME). Then, the volatile compounds were analyzed by Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The results found that the volatile compounds could be 
divided according to their functions into 3 groups; esters, alcohols and other compounds. The most 
abundant volatile compounds were esters. Esters decreased when the drying period increased. The main 
volatile compounds were Ethyl Acetate, 1-Butanol, 3-methyl-formate, Propanoic acid, 2-methyl-, 1-
methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methylbutyl ester, Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl  ester, 
Butanoic acid, 3-methyl-, 3- methylbutyl  ester and 3-Pentanone, 2, 4-dimethyl. According to the 
research, 1-Butanol, 3-methyl-formate increased while the bananas were drying. The quantity of aroma 
volatile compounds in the bananas which had dried for 5 days in tray dryer or solar dryer had the same 
characteristics (P<0.05).  The quantity of aroma volatile compounds in the bananas which had dried for 5 
days in tray dryer or solar dryer had the same characteristics (P<0.05).  The changes of volatile 
compounds may be as a result of browning reaction, fermentation during resting period or other factors, 
such as moisture loses during drying. 
Keywords : dried banana, solar dryer, tray dryer, volatile compounds, HS-SPME, GC-MS. 
 
คํานํา 

 ในปจจุบันกลวยอบแหงเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย และยังเปนผลิตภัณฑ  
OTOP ที่วางจําหนายกันในซุปเปอรมาเก็ต  สถานที่ทองเที่ยวและรานคาทั่วไปจํานวนมาก  ซึ่งมีการผลิตจากหลาย
ทองถิ่น  เชน  จังหวัดตาก  สุโขทัย  และพิษณุโลก  เปนตน  โดยบรรจุในกลองพลาสติกใสหรือถุงพลาสติกใสและใส
ในกลองกระดาษอีกชั้นหนึ่ง การทํากลวยอบโดยทั่วไปมักนิยมใชวิธีทางธรรมชาติ คือการนํากลวยมาวางผึ่งกลางแดด
โดยตรง  ซึ่งเปนวิธีที่เส่ียงตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไดจาการแปรปรวนของสภาพอากาศและยากตอการควบคุมใหมี
ความสะอาดถูกสุขลักษณะ  และพัฒนามาใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยเปนเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย  ซึ่งสามารถควบคุมความสะอาดในกลวยอบไดมากขึ้นเพราะเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีหลังคา
ปกคลุมมิดชิด  แตก็ยังไมสามารถควบคุมอุณหภูมิในการอบแหงไดเพราะขึ้นอยูกับสภาพของอากาศในแตละฤดู  
ดังนั้นเพื่อใหกลวยอบมีความสะอาดและไมเส่ียงตอสภาพอากาศจึงมีการพัฒนาสรางเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน  
ชวยใหใชระยะเวลาในการอบแหงนอยลง  สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งกลิ่นรสของกลวยอบแหงเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง
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ตั้งแตระยะการสุก  อุณหภูมิในการอบ  และระยะเวลาในการอบแหงที่ตางกัน (Boudhrioua  และคณะ, 2003)  แตยัง
ไมมีรายงานเรื่องกล่ินรสที่ไดจากการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแบบลมใชลมรอน  
วามีความแตกตางกันอยางไร  ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินใน
ระหวางการอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน  วามีความเหมือนหรือ
แตกตางกัน  หากไมแตกตางกันก็จะเปนประโยชนตอผูประกอบการที่จะใชเครื่องอบแหงทั้งสองแบบทดแทนกันได 
เพื่อเปนการสรางทางเลือกใหผูประกอบการไดเลือกใชเครื่องอบแหงใหเหมาะสมกับสภาวะอากาศในยามที่ไมมีแดด
หรือฝนตก หรือเปนทางเลือกใหผูประกอบการที่ตองการประหยัดพลังงานโดยการใชเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย  
 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในระหวางการอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน   
 
อุปกรณและวิธีการ 

 1. กระบวนการแปรรูปกลวยอบแหง 

  นํากลวยน้ําวาดิบวางเรียงบนกระดาษแลวใชกระดาษมาคลุมเก็บที่อุณหภูมิหอง  จนกลวยน้ําวา
สุกเต็มที่  โดยสังเกตที่บริเวณผิวเปลือกจะมีสีเหลืองและมีจุดสีน้ําตาลดํากระจายอยู  นํากลวยน้ําวามาปอกเปลือก
และลอกเสนใยออก  ตัดสวนปลายทั้งสองขางของกลวยทิ้ง     และนํามาวางลงบนตะแกรงใหมีชองวางระหวางผล
เทา ๆ กัน  นําไปอบในเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (Tray dryer)  และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (Solar 
dryer)  โดยตั้งอุณหภูมิของเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนใหใกลเคียงกับอุณหภูมิของเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย   รายละเอยีดของอุณหภูมิของเครื่องอบแตละชนิดวามีโปรไฟลดังภาพที่  1   และใชเวลาในการอบในชวง
กลางวัน วันละ  8  ชั่วโมง  หลังจากนั้นนํากลวยมาเก็บในกลองพลาสติกเพื่อเปนการพักในตอนกลางคืน  เมื่ออบครบ 
2 วัน  แลวทําการทับกลวยดวยแรง 1 กิโลกรัม  เพื่อใหกลวยแบนแลวเก็บใสกลองพลาสติกพักไว  ทําการอบและพัก
กลวยจนครบ 5 วัน  

2. การวัดคุณสมบัติทางเคมี 

2.1 คาวอเตอรแอคติวิตี้ (water activity)  ของกลวยอบแหง  นําตัวอยางที่ผานการอบและการพักที่เวลา 1, 
2, 3, 4  และ 5 วัน  โดยเก็บตัวอยางกลวยหลังจากทําการอบและหลังการพักในแตละวัน   โดยนํากลวยมาหั่นเปนชิ้น
เล็ก ขนาด 2 – 3 มิลลิเมตร นําไปวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ ดวยเครื่อง  Aw analyzer  จํานวนตัวอยางละ 3 ซ้ํา  

2.2  ปริมาณความชื้น (moisture content)  ของกลวยอบแหงนําตัวอยางที่ผานการอบและการพักที่เวลา 1, 
2, 3, 4  และ 5 วัน   โดยนํากลวยมาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ  ขนาด 2 – 3 มิลลิเมตร  ชั่งมา  5  กรัม ใสในถวยวิเคราะห
ความชื้น แลวนําไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ  105  องศาเซลเซียส  จนน้ําหนักคงที่ จํานวนตัวอยางละ 3 ซ้ํา   
จากนั้นก็นํามาชั่งน้ําหนักและคํานวณหาปริมาณความชื้นตามวิธี AOAC (1995)  
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3. การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ 

3.1 คาสี  นําตัวอยางกลวยอบแหงที่ผานการอบและการพักที่เวลา 1, 2, 3, 4  และ 5 วัน   โดยเก็บหลังจาก
ทําการอบและหลังการพักในแตละวัน   โดยนํากลวยมาวัดคาสีบริเวณผิวรอบนอก(ไมวัดบริเวณไส)  ทําการวัดชิ้นละ  
2  จุด  จํานวน  3  ชิ้น  ดวยเครื่องวัดสี  Minolta  รุนCR-300  และคํานวณหาคาเฉลี่ยของคาสี  L* , a* , b*   

 4. การวิเคราะหจํานวนจุลินทรียในกลวยอบแหง 

4.1 การวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมด   นําตัวอยางกลวยอบแหงเวลากลางวันและกลวยที่ผานการพักใน
ตอนกลางคืนที่เวลาตาง ๆ หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ ตรวจนับจํานวนโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ  คํานวณปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมดในกลวยอบแหง ตามวิธี AOAC (1995) 

4.2 การวิเคราะหจํานวนเชื้อยีสตและรา   นําตัวอยางมาเตรียมเชนเดียวกับขอ  4.1 โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ 
PDA ที่ปรับพีเอชดวยกรดทารทาริกเขมขน 10 เปอรเซนต  รอยละ  2  บมที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส  ตามวิธี 
AOAC (1995) 

 5. การศึกษาชนิดและปริมาณของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงดวยเครื่องกาซโครมาโต
กราฟฟ (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) 

5.1 การสกัดสารประกอบระเหยดวยวิธี Headspace Solid Phase Micro extraction (HS-SPME) โดยใช
ไฟเบอร  Polydimethylsiloxane/divinylbenzene (PDMS/DVB, Supelco, USA)  ขนาดอนุภาค 100 
ไมโครเมตร  ใชตัวอยางกลวยอบแหงในเวลากลางวันและกลวยที่ผานการพักในตอนกลางคืนที่เวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 
วัน หั่นเปนชิ้นขนาด 2 – 3 มิลลิเมตร หนัก 5 กรัม  ใสในขวดกลม (ขนาด 10 มิลลิลิตร) ที่มีแผนยางซิลิโคนปด  ให
อุณหภูมิตัวอยาง  60  องศาเซลเซียส  เปนเวลานาน  30 นาที จากนั้นก็นําไฟเบอรฉีดเขาเครื่อง GC - MS  ที่ตั้ง
อุณหภูมิและเวลาของ injection port ไวที่  250  องศาเซลเซียส  นาน  20  วินาที   และต้ัง injection port แบบ 
splitless    
 5.2 การวิเคราะหกล่ินดวยเครื่องกาซมาโตรกราฟฟ  ใชเครื่องกาซโครมาโตรกราฟฟของ  Hewlett-Packard 
(HP) รุน 6890 Gas Chromatography (Agilent Technology Inc.)  ใชคอลัมภแบบ capillary column HP5-5MS 
เสนผานศูนยกลาง 0.32 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร ความหนาของฟลม 0.25 ไมโครเมตร  ใชกาซฮีเลียมความบริสุทธิ์  
99.999  เปอรเซนตเปนกาซตัวพา  ซึ่งมีอัตราเร็ว  1.2  มิลลิลิตรตอนาที   ตั้งอุณหภูมิเริ่มตนของเครื่องกาซโครมาโต
กราฟฟตั้งที่  35  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  3  นาที  จากนั้นก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นถึง  250  องศาเซลเซียสดวยอัตราเร็ว
การเพิ่มของอุณหภูมิ 4 OC/min โดยตรวจวิเคราะหมวล (m/z)  ดวยเครื่อง  Mass  Spectrometer  Detector  ( รุน 
5973, Agilent Technology, USA ) อุณหภูมิของดีเทคเตอรที่  230  องศาเซลเซียส  ใชแหลงกําเนิดไอออนอิเล็คตรอ
นอิมแพคท (electron impact ionization, EI)  คาพลังงานไอออไนเซชั่น  70  อิเล็คตรอนโวลท  สแกนมวลชวง  40 – 
400  amu  ความเร็วในการสแกน 3.99 สแกนตอวินาที   เปรียบเทียบสารประกอบระเหยจากมวลที่สแกนไดกับ  
NIST98  Library  (NIST98, USA) 

 วางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  เปรียบเทียบผลการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ  
Complete Randomized Design (CRD)  ทําการทดลอง 3  ซ้ํา วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
SPSS Version 15.0  
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ผลและวจิารณ 
  4.1 ศึกษาคุณภาพทางดานเคมี ดานกายภาพและดานจุลินทรียในกลวยอบแหง 

4.1.1 คุณภาพดานเคมีในกลวยอบแหง   

การเปลี่ยนแปลงของความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี้  ในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงดวยเครื่องแบบใช
ลมรอนพบวา  ความชื้นของกลวยอบแหงจะลดลง  เมื่อระยะเวลาในการอบแหงเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 2)   ซึ่งเปนผลมา
จากการที่โมเลกุลของน้ําที่ถูกทําใหระเหยออกไปในระหวางกระบวนการอบแหง สวนคาคาวอเตอรแอคติวิตี้ลดลง
ตามความชื้นที่ลดลงในแตละตัวอยาง ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกัน  อุณหภูมิของเครื่องอบแหงแบบใชลม
รอนมีอุณหภูมิสูงที่สมํ่าเสมอ  เนื่องจากในขณะที่ทําการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนจะมีการถายเทความ
รอนเพียงอยางเดียว  จึงทําใหอัตราการทําแหงมีคาลดลงสม่ําเสมอ  (ธนัท, 2546)   แตการใชเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยมีการใหความรอนทั้งแบบถายเทความรอนและยังมีการแผรังสีเกิดขึ้นดวย     อยางไรก็ตามการทดลองนี้
พบวาไมมีความแตกตางในแงการเปลี่ยนแปลงของความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี้   ระหวางการใชเครื่องอบทั้ง
สองชนิด 

4.1.2  คุณภาพดานกายภาพในกลวยอบแหง   

 ในกลวยสุกจะมีคา  L* สูง    สวนในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหง 5 วัน  มีการเปลี่ยนแปลงสีคา  L* a* b*  
แตกตางกันตามระยะเวลาในการอบแหง  โดยกลวยที่ผานการอบในชวงวันแรกหรือวันที่ 1  ซึ่งกลวยอบแหงดังกลาว
จะมีสีน้ําตาลออน ๆ  เมื่ออบแหงโดยใชระยะเวลานานขึ้นจนถึงวันที่ 5 ของการอบ  คา  L*  จะมีคาลดลง  สวนคา  a*  
และ b* เพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 3) สีของกลวยอบแหงจะเปนสีน้ําตาลแดงเขม   แสดงวากลวยที่ผานการอบแหงโดยใช
ระยะเวลานานจะมีสีน้ําตาลแดงมากกวากลวยอบแหงที่ใชระยะเวลาในการอบนอย   และพบวาที่ผิวของกลวย
อบแหงจะมีลักษณะเหี่ยวยนเนื่องจากเกิดจากการหดตัวที่ไมสมํ่าเสมอและรวดเร็วบริเวณผิวดานนอกของกลวย
เพราะมีการสูญเสียความชื้นในกลวยอยางรวดเร็ว (ธนัท, 2546)  เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ของสีในกลวยอบแหงที่ระยะเวลาตาง ๆ  แตเมื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะหคาสีของกลวยที่
ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย   และเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนพบวาไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)   

4.1.3 คุณภาพดานจุลินทรียของกลวยอบแหง   

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดของกลวยอบแหงมีการเปลี่ยนแปลง คือปริมาณจุลินทรียทั้งหมดที่คํานวณไดเปน
โคโลนีตอกรัมพบวา  ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดของกลวยอบแหงมีแนวโนมลดลงเมื่อผานการอบแหงครบทั้ง 5 วัน  
(ภาพที่ 4)  และสวนใหญพบเชื้อยีสตมากกวาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา  ซึ่งแสดงวาเชื้อจุลินทรียที่เกิดขึ้นนั้นไดลด
จํานวนลงเนื่องจากการที่กลวยไดรับความรอนในการอบสูงและนานทําใหปริมาณความชื้นและคา Aw ลดลงเปนผล
ใหจุลินทรียพวกแบคทีเรีย  ยีสตและราไมสามารถเจริญไดเนื่องจากปริมาณน้ําลดลง จํานวนจุลินทรียที่พบในกลวย
อบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน พบวา    ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)     

จุลินทรียสวนใหญที่พบเปนยีสตและแบคทีเรีย  สวนราพบนอยมาก  เนื่องจากปริมาณน้ําตาลในกลวย
เพิ่มขึ้นจึงทําใหรากลุมที่ไมชอบน้ําตาลและตองการออกซิเจนไมสามารถเจริญได  ซึ่งกลวยที่ผานการพักในชวง
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กลางคืนจะมีปริมาณออกซิเจนนอยและในชวงพักกลวยยีสตสามารถเจริญเติบโตไดดี  เพราะในกลวยจะมีปริมาณ
น้ําตาลอยูมาก  มีคา Aw ต่ํา ปริมาณออกซิเจนนอยและปริมาณความชื้นนอยดวย (สุรีย, 2534) แตชวงการอบใน
ตอนกลางวันจํานวนยีสตมีจํานวนลดลง  เนื่องจากอุณหภูมิในการอบกลวยชวงกลางวันสูง (ภาพที่ 1)  อาจทําใหยีสต
ชะลอการเจริญ  

4.1.4  การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรียและคาวอเตอรแอคติวิตี้  

คาวอเตอรแอคติวิตี้ของกลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลม
รอนพบวามีคาลดลงเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องในการอบทั้ง 5 วัน  โดยคาวอเตอรแอคติวิตี้ เริ่มตนของกลวยสุกอยูที่  0.99  
และเมื่อทําการอบแหงคาก็จะลดลงเรื่อยๆ จนถึง 0.70 ในวันที่ 5 (ภาพที่2) ในขณะเดียวกันนั้นจํานวนจุลินทรีย
ทั้งหมดลดลงในชวงของการอบทั้ง 5 วัน ซึ่งมีความสัมพันธกับการลดลงของคาคาวอเตอรแอคติวิตี้   ทั้งนี้อาจเปนผล
เนื่องมาจากจุลินทรียแบคทีเรียเปนกลุมที่ชอบเจริญในอาหารที่มีคาคาวอเตอรแอคติวิตี้สูงกวา 0.85   ดังนั้นแบคทีเรีย
จึงไมสามารถเจริญอยูไดเมื่อคาวอเตอรแอคติวิตี้ลดลง  และมีปริมาณของน้ําตาลสูงในกลวยอบแหง  สวนจํานวน
ยีสตเพิ่มขึ้นในชวงของการอบแหงและการพักทั้ง 5 วัน  ซึ่งมีความสัมพันธกับการลดลงของคาคาวอเตอรแอคติวิตี้
เชนกัน  เนื่องมาจากยีสตสามารถที่จะเจริญอยูไดในสภาวะที่มีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํา  และปริมาณน้ําตาลสูง  ยีสต
จึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในกลวยอบแหงในชวงของการพักกลวยทั้ง 5 วัน  ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของสุรีย (2534)  
ที่พบวาแบคทีเรียเจริญไดดีในอาหารที่มีคาวอเตอรแอคติวิตี้สูงและไมมีปริมาณน้ําตาลสูง  สวนยีสตเจริญไดดีใน
อาหารที่มีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํา  และมีปริมาณน้ําตาลสูง 

  4.2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงแบบไม
ตอเนื่องดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (tray dryer) และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (solar dryer) 

 ในระหวางที่มีการอบแหงจะมีปฏิกิริยาตางๆ เกิดขึ้นมากมายไมวาจะเปนปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard 
reaction) ซึ่งเปนปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลชนิดหนึ่ง ปฏิกิริยา Strecker degradation การแตกตัวของสารประกอบ
ตางๆ เชน น้ําตาล ไขมัน กรดอะมิโน นอกจากนี้ยังรวมถึงการเกิด cyclisation, dehydration, retro-aldolisation, 
rearrangement, isomerisation และ condensation ดวย (Ho และคณะ, 2006) 

 4.2.1 ชนิดของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหง 

ในการวิเคราะหสารประกอบใหกล่ินดวยเครื่อง GC-MS พบวา ในกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหง
แบบใชลมรอนพบสารประกอบใหกล่ินทั้งหมด 38 ชนิด สวนกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยพบสารประกอบใหกล่ินทั้งหมด 33 ชนิด สามารถแบงสารประกอบออกเปน 4 กลุมใหญๆ ตามชนิดของ
หมูฟงกชัน ไดแก แอลกอฮอล คีโตน เอสเทอรและสารประกอบชนิดอื่นๆ  

 สารประกอบประเภทแอลกอฮอลหลังจากทําการอบแลวจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการอบ  โดย
ในตัวอยางที่อบดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนจะเพิ่มขึ้นหลังจากอบ 2 วันและในตัวอยางที่อบดวยเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยจะเพิ่มขึ้นหลังจากอบ 3 วัน (ภาพที่ 5)  เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติจะพบวาไมมีความแตกตางทาง
สถิติ (p> 0.05) ทั้งในกลวยอบแหงที่ผานการอบ 4 และ 5 วันซึ่งเปนกลวยอบแหงที่เปนผลิตภัณฑสุดทายจากการ
อบแหงทั้ง 2 วิธี (ตารางที่ 1)  การเพิ่มขึ้นของสารประกอบแอลกอฮอลอาจจะสอดคลองกับการทดลองของ 
Chassagne and Crouzet (1995) ที่พบวาการใหความรอนแกตัวอยางผลไมโดยทั่วไปจะทําใหเกิดการสลายตัวของ
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ไกลโคไซดอยางมาก เปนผลใหปริมาณของสารประเภทแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นหรืออาจเกิดจากการหมักของน้ําตาลใน
ระหวางชวงพักตอนกลางคืน  

 สารประกอบประเภทคีโตน  เมื่อทําการอบ 1 วันจะพบสารประกอบคีโตนในกลวยอบแหงทั้งที่ผานการ
อบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  หลังจากนั้นสารประกอบคีโตนจะมี
แนวโนมลดลงในระหวางการอบ (ตารางที่1)  เมื่อทําการวิเคราะหผลทางสถิติจะพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ 
(p> 0.05) ในกลวยอบแหงที่ไดจากวิธีการอบทั้งสองวิธีเมื่อผานการอบ 5 วัน (ตารางที่ 1) 

 สารประกอบประเภทเอสเทอรเปนสารประกอบกลุมที่พบมากที่สุด (ตารางที่1) ซึ่งจะใหกล่ินที่แตกตางกันไป
ตามชนิดของเอสเทอร  สารประเภท ethyl acetate จะใหกล่ินของผลไมออนๆ หรือใหกล่ินคลายกับเหลาบรั่นดี  
ในขณะที่สารประเภท ethyl hexanoate จะใหกล่ินผลไมที่แรงกวาโดยเปนกลิ่นที่คลายกับสับปะรดและกลิ่นกลวย 
(Burdock, 2002) นอกจากนี้สารประเภท hexyl acetate และ butyl acetate  จะทําใหเกิดกลิ่นหวานและกลิ่นผลไม
อีกดวย สารประกอบประเภทเอสเทอรในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (ตารางที่1) และจากการวิเคราะหผลทางสถิติจะ
พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05) ในกลวยอบแหงที่ไดจากการอบทั้งสองวิธี (ตารางที่ 1)  การ
เปล่ียนแปลงของสารประเภทเอสเทอรอาจเกิดจากผลิตภัณฑของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล (browning reaction)  ซึ่ง
การทดลองของ Pongsuriya และคณะ (2006)  พบวาสารประเภท acetate ester  ในน้ําแอปเปลจะมีการปลดปลอย
สารระเหยเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล (browning reaction) นอกจากนี้ในกลวยยังมีน้ําตาลและ
สารประกอบเปปไทดหลายชนิดซึ่งเปนสารตั้งตนที่สําคัญในการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) ซึ่งเปน
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลชนิดหนึ่งและอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากการสูญเสียความชื้นอยางรวดเร็วของกลวย
อบแหง  ทาํใหเกิดการสูญเสียสารประกอบเหลานี้ออกไปกับความชื้นที่ระเหยออกไป   

สารประกอบอื่นๆ ที่พบในการทดลองนี้มีทั้งหมด 7 ชนิด คือ Butanal, 3-methyl; Cyclohexene, 1-methyl-
3-(1-meyh; N-Hydroxymethlacetamide; Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl); Phenol, 2,4-bis(1,1-
dimethyl) และ Benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-(2-propenyl)  ซึ่งสารประกอบในกลุมนี้จะพบในปริมาณที่นอยมาก
โดยจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อทําการอบ (ตารางที่ 1) และปริมาณที่วิเคราะหไดไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05) 
ในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงทั้งสองวิธี (ตารางที่ 1)  ซึ่งสารประกอบเหลานี้อาจจะเปน intermediate หรือ
ผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล (browning reaction) 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบวิธีในการอบทั้งสองวิธีแลวจะพบวา  ทั้งกลวยอบแหงที่อบดวยเครื่องอบแหงแบบ
ใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ  สารประกอบประเภทคีโตนและเอสเทอรจะมีแนวโนมลดลง  สวนสารประกอบประเภท
แอลกอฮอลและสารประกอบประเภทอื่นๆ จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

 4.2.2  สารประกอบใหกล่ินที่พบมากในกลวยอบแหง 

 เมื่อพิจารณาสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยตามปริมาณที่วิเคราะหไดพบวา  มีสารประกอบที่พบในปริมาณมากทั้งหมด 7 ชนิด  คือ  Ethyl 
acetate; 1-Butanol, 3-methyl-formate; Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methylbutyl  ester; Butanoic acid, 3-
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methylbutyl ester; Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl  ester; Butanoic acid, 3-methyl-, 3- methylbutyl  
ester และ 3-Pentanone, 2, 4-dimethyl  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตางเกิดขึ้นดังนี้ 

 Ethyl acetate เปนสารประกอบหลักในการเกิดกลิ่นของกลวย เมื่อผานกระบวนการอบแหงทั้งสองวิธีแลว
จะพบวา Ethyl acetate  มีแนวโนมลดลง  แตในตัวอยางที่ผานการอบ 2 และ 3 วันไมพบสารประกอบชนิดนี้ (ตาราง
ที่ 2)   การลดลงของสาร Ethyl acetate อาจจะเนื่องมาจากการไดรับความรอนในระหวางการอบแหงทําใหเกิดการ
ระเหยออกไป  ซึ่งโดยทั่วไปแลวสารประกอบชนิดนี้เปนสารประกอบหลักในการใหกล่ินในกลวยเนื่องจากมีความ
เขมขนสูงและมีคา threshold ต่ํา (Dagmar และคณะ, 2003)  เมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติจะพบวากลวยที่ผานการ
อบแหง 5 วันจะไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05)   ในดานปริมาณเมื่อเทียบกับวิธีการอบแหงทั้งสองวิธี (ตาราง
ที่ 2) 

 1-Butanol, 3-methyl-formate เปนสารประกอบประเภทเอสเทอรอีกชนิดหนึ่งที่พบมากในกลวยอบแหง 
โดยเมื่อทําการอบแหงแลวสารประกอบชนิดนี้จะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทั้งในกลวยอบแหงที่อบดวยเครื่องอบแหงแบบ
ใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (ตารางที่ 2) ในกลวยอบแหงเปนเวลา 5 วัน พบวาสารประกอบชนิด
นี้เปนสารประกอบหลักในการใหกล่ินชนิดหนึ่งเนื่องจากสามารถพบไดในปริมาณมาก  และเมื่อทําการวิเคราะหทาง
สถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05) ที่ระยะเวลาในการอบและวิธีการอบที่ตางกัน (ตารางที่ 2) 

 Propanoic acid, 2-methyl-, 1- methylbutyl ester เปนสารประกอบประเภทเอสเทอรที่สามารถพบไดทั้ง
ในกลวยน้ําวาสุกและกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงทั้งสองวิธี โดยในระหวางการอบแหงสารชนิดนี้จะมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นลงเพียงเล็กนอยตลอดระยะเวลาในการอบ (ภาพที่ 5) และปริมาณที่วิเคราะหไดไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ (p> 0.05) ที่ระยะเวลาในการอบและวิธีการอบที่ตางกัน (ตารางที่ 2) 

 Butanoic acid, 3-methylbutyl ester; Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl ester;  Butanoic acid, 
3-methyl-, 3- methylbutyl ester; 3-Pentanone, 2, 4-dimethyl เปนสารประกอบประเภทเอสเทอรซึ่ง เมื่อผาน
กระบวนการอบแหงทั้งสองวิธีแลวพบวาสารประกอบชนิดนี้มีแนวโนมลดลง (ตารางที่ 2) แตเมื่อทําการวิเคราะหทาง
สถิติจะพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (p> 0.05) เมื่อเทียบจากวิธีการอบที่แตกตางกัน (ตารางที่ 2)  การลดลง
ของสารประกอบเหลานี้อาจเกิดเนื่องจากอิทธิพลของความรอนที่ใชในการทําแหงและการสูญเสียความชื้นของ
ตัวอยาง 
 จากผลการทดลองที่ไดแสดงใหเห็นวาในกลวยอบแหงทั้งสองตัวอยางจะมีสารประกอบ  
1-Butanol, 3-methyl-formate ซึ่งเปนสารประกอบประเภทแอลกอฮอลที่พบมากเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเมื่อทําการอบแหง แตในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงทั้งสองวิธีเปนเวลาครบ 5 วันจะมีปริมาณของ
สารประกอบที่พบมากทั้ง 7 ชนิดไมแตกตางทางสถิติ (p> 0.05)  

 
บทสรุป 

1. ปริมาณเชื้อจุลินทรียที่พบในกลวยสุกและกลวยอบแหง  สวนใหญแลวจะเปนเชื้อยีสตมากที่สุด  เชื้อ
แบคทีเรียรองลงมาและเชื้อรานอยที่สุด 

2. สีของกลวยอบแหงที่อบในวันแรกจะมีสีน้ําตาลออน ๆ หลังจากนั้นแลวสีก็จะเริ่มเปนสีน้ําตาลเขมมากขึ้น
จนถึงวันที่  5  ของการอบกลวยอบจะมีสีน้ําตาลแดงเขม 
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 3.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงพบวา  กลุมของสารประกอบที่มีผล
ในการเกิดกลิ่นไดแก  แอลกอฮอล  คีโตน  เอสเทอรและสารประกอบอื่นๆ (แอลดีไฮด  อัลคีน  เบนซีนและฟนอล)  
โดยสารประกอบที่พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นในระหวางการอบมี 2 กลุมคือแอลกอฮอลและสารประกอบอื่นๆ  สวน
สารประกอบกลุมที่เหลือจะมีแนวโนมลดลงในระหวางการอบ 
 4.  สารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่พบในปริมาณมากมีทั้งหมด 7 ชนิด  คือ  Ethyl acetate, 1-
Butanol, 3-methyl-formate, Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methylbutyl 
ester, Butanoic acid, 2-methyl-, 3- methylbutyl  ester, Butanoic acid, 3-methyl-, 3- methylbutyl  ester และ 
3-Pentanone, 2, 4-dimethyl  โดยในจํานวนนี้มีสารประกอบ 1-Butanol, 3-methyl-formate เพียงชนิดเดียวที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในระหวางการอบแหง 
 5.  ปริมาณของสารประกอบใหกล่ินในกลวยอบแหงที่ผานการอบแหงครบทั้ง 5 วันดวยวิธีการอบแหงทั้ง
สองวิธีคืออบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะไมมีความแตกตางทาง
สถิติ (p> 0.05) ทั้งในการเปรียบเทียบแบบกลุมของสารประกอบใหกล่ินและการเปรียบเทียบแบบสารประกอบให
กล่ินที่พบมาก   
 
คําขอบคุณ 
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ภาพที่ 1  แสดงอุณหภูมิของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 
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ภาพที่ 2  คาวอเตอรแอคติวิตี้ และคาความชื้น ของกลวยสุกและกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน  
  แสงอาทิตยและเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  คาสี ( L*  a*  b*)   ของกลวยสุกและกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและ 
  เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน 

  1: ripen fresh banana ;  2:dried banana for 1 day  ; 3 : dried banana for 2 day ;     
4 : dried banana for 3 day  ;    5 : dried banana for 4 day  ;  6 : dried banana for 5 day 

0

10

20

30

40

50

60color unit

L* tray
dryer

L* solar
dryer

a* tray
dryer

a* solar
dryer

b* tray
dryer

b* solar
dryer

ripen fresh banana
dry banana for 1 day
dried banana for 2 days
dried banana for 3 days
dried banana for 4 days
dried banan for 5 days



กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลางศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 773

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

To
tol

 co
un

t (
log

 C
FU

/g)
tray dryer, total plate countSolar dryer, total plate counttray dryer, yeast countSolar dryer, yeast count

 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
ภาพที่  4  จํานวนจุลินทรียของกลวยสุกและกลวยที่ผานการอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและเครื่อง 
   อบแหงแบบใชลมรอน 
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A.Tray 
dryer

  1: ripen fresh banana ;  2:dried banana for 1 day  ; 3 : dried banana for 2 day ;     
4 : dried banana for 3 day  ;    5 : dried banana for 4 day  ;  6 : dried banana for 5 day
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงคา % of total volatile compounds ของสารประกอบใหกล่ินที่พบมาก 7 ชนิดในกลวย 
 อบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (A) และเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (B) 
 

ตารางที่ 1  แสดงประเภทของสารประกอบที่ใหกล่ิน ในกลวยอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่อง 
  แหงพลังงานแสงอาทิตย  

% of total volatile compounds 

Tray  dryer Solar  dryer สารประกอบ 
อบ 1 
วัน 

อบ 2 
วัน 

อบ 3 
วัน 

อบ 4 
วัน 

อบ 5 
วัน 

อบ 1 
วัน 

อบ 2 
วัน 

อบ 3 
วัน 

อบ 4 
วัน 

อบ 5 
วัน 

ประเภท  
alcohol 0.00 0.90 4.40a 3.95a 5.58a 0.00 0.00 1.39b 4.49a 5.89a 

ประเภท esters 40.65ab 27.96cd 25.86cd 21.22d 18.67d 48.12a 34.21bc 26.67cd 20.87d 18.25d 
ประเภท 
ketones 1.82a 0.38bc 0.71b 0.22c 0.30bc 0.51bc 0.42bc 0.20 0.29bc 0.18c 

ประเภทอื่น ๆ 0.00 0.00 0.13ab 0.07b 0.09ab 0.00 0.00 0.27a 0.10ab 0.14ab 

หมายเหตุ  a, b, c, d  ตัวอักษรแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของขอมูลที่เปรียบเทียบที่
เวลาตางๆ กัน 

 
 

B.Solar 
dryer
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ตารางที่ 2 สารประกอบหลักใหกล่ินในกลวยอบแหงโดยใชเครื่องอบแหงแบบใชลมรอนและเครื่องอบแหงพลังงาน       
แสงอาทิตย 

% of total  volatile compounds 
Tray  dryer Solar  dryer 

RT สารประกอบ 
อบ 1
วัน 

อบ 2 
วัน 

อบ 3
วัน 

อบ4
วัน 

อบ 5 
วัน 

 
อบ1
วัน 

อบ2
วัน 

อบ3
วัน 

อบ4
วัน 

อบ5
วัน 

1.42 Ethyl Acetate 0.00 0.00 0.28d 0.53cd 0.95 a 0.00 0.00 0.14 0.60bc 0.84ab 

3.12 
1-Butanol, 3-methyl-
formate 0.70 3.50 3.25b 3.72ab 4.68ab 0.00 1.83 3.83ab 4.47ab 5.10a 

13.0
3 

Propanoic acid, 2-methyl-, 
1-methylbutyl ester 1.29ab 0.95ab 1.11ab 1.51ab 0.68b 0.64b 0.91b 2.22a 0.61b 0.55b 

14.19 
Butanoic acid, 3-
methylbutyl ester 20.04a 10.04bcd 8.23cde 6.03def 4.14ef 14.43b 11.31bc 4.20ef 4.60ef 2.71f 

15.85 
Butanoic acid, 2-methyl-, 
3-methylbutyl ester 3.74ab 1.48d 1.87cd 0.97d 1.05d 4.33a 2.87bc 2.94bc 1.89cd 1.34d 

16.07   
Butanoic acid, 3-methyl-, 
3-methylbutyl ester 18.01a 6.05c 7.49bc 5.05c 4.15d 19.65 a 10.23bc 10.18bc 6.37cd 4.88c 

21.59 3-Pentanone, 2, 4-dimethyl 1.82a 0.38bc 0.45bc 0.21bc 0.25bc 0.52b 0.42bc 0.20 0.28bc 0.15c 

 รวม 45.60 22.39 22.67 18.02 15.88 39.56 27.56 23.69 18.80 15.56 

หมายเหตุ  a, b, c, d  ตัวอักษรแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ของขอมูลที่เปรียบเทียบที่
เวลาตางๆ กัน 
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การใชประโยชนวสัดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรปูมะพราวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
Utilization of Wastes from Coconut Processing in Prajuapkirekhan province  
 
พรทิพย เฟองวรวงศ1  ทรงพล คูณศรีสุข2  แสงชัย เอกประทุมชัย3  และสุดารัตน ตรีเพชรกุล1 
Porntip Fuangworawong1,  Songpon Koonsrisuk2, Saengchai Akeprathumchai3 and Sudarut Tripetchkul1 
 
บทคัดยอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนแหลงผลิตมะพราวและแปรรูปมะพราวที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย ในแตละป
มีวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่จํานวนมากกอใหเกิดมลพิษทั้งทางดานอากาศและน้ํา รวมทั้งสุขภาพอนามัย การศึกษานี้จึงไดทํา
การสํารวจและประเมินปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพราวในพื้นที่ รวมทั้งการใชประโยชนจากการใชวัสดุ
เหลือทิ้งเหลานั้น เพื่อเสนอแนะแนวทางการใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งที่ยังไมมีการใชประโยชน จากการศึกษาพบวา
ผลผลิตมะพราวประมาณ 15 และ 10% ของผลผลิตมะพราวทั้งหมดในจังหวัดประจวบคีรีขันธถูกนําไปใชประโยชนเพื่อ
การบริโภคและแปรรูปในพื้นที่ ตามลําดับ การใชประโยชนผลผลิตมะพราวในพื้นที่ดังกลาวกอใหเกิดวัสดุเหลือทิ้งจากผล
มะพราวโดยตรงไดแก กาบมะพราว เสนใย  ขุยมะพราว กะลา กากมะพราว และ น้ํามะพราว นอกจากนี้ยังเกิดของเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการแปรรูปน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ ไดแกน้ําทิ้งจากการหมักน้ํามันมะพราว ในปจจุบันมีการนําเอาเสนใย
มะพราวและกาบมะพราวที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปมะพราวเกือบทั้งหมดไปแปรรูปเปนกาบมะพราวอัดแทง และที่
นอนเสนใยมะพราว ตามลําดับ สวนขุยมะพราว น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากการหมักน้ํามะพราว มีการนําไปแปรรูปเปน
บางสวนเทานั้น การจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่ยังไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มศักยภาพเหลานี้อาจทําไดโดยใช
แนวทางการจัดการแบบครบวงจรซึ่งเกษตรกรรายยอยทํารวมกันเปนกลุมเพื่อใหสะดวกในการจัดการของเหลือทิ้ง และใช
แนวทางการวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือทิ้งโดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ  เชน ขุยมะพราวนอกจากนํามาใช
ทําเชื้อเพลิงอัดเม็ดและปุยหมักแลว ยังสามารถนํามาใชทําในวัสดุมวลเบาและวัสดุสําหรับปลูกพืชไรดิน  น้ํามะพราว
นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตวุนมะพราว น้ํามะพราวพรอมดื่มและเอธานอล น้ําทิ้งจากการหมักน้ํามะพราวสามารถ
นํามาทําน้ําหมักชีวภาพรวมกับปลาหรือผลไมอื่น ๆ รวมทั้งใชในการผลิตกาซชีวภาพ 
คําสําคัญ : มะพราว วัสดุเหลอืทิ้งจากการแปรรูปมะพราว การใชประโยชน ขุยมะพราว น้ํามะพราว น้ําทิ้งจาก
กระบวนการทําน้ํามะพราวบริสุทธิ์ 
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Abstract 

Coconuts and processed coconut products are major agricultural products of Prachuapkhirikhan 
province leading to considerable amount of wastes derived from the manufacturing processes. This 
study aims at surveying and assessing amount of being wastes generated including prospective 
utilization.  Results obtained revealed that 15 and 10 % of total coconut produced were sold as fresh 
produce and supplied industries, respectively, which in turn resulted in large quantities of wastes such as 
coconut juice, pith and husk including waste water originating from virgin coconut oil production.  
Presently, coir fiber was employed as raw material for mattress manufacturing while coconut husk was 
further processed for plant nursery; however, small portion of other wastes such as coir fiber dust and 
coconut juice were efficiently utilized.  Efficacious waste management, i.e., “one-stop-service” may 
facilitate better and more organized waste utilization.  For instance, aside from fuel briquettes and 
compost, coir pith may be further processed as light-weight materials or hydroponic supplies.  Ready to 
drink coconut juice, nata de coco and ethanol may be manufactured using coconut juice whereas waste 
water from the manufacturing process of virgin coconut oil together with either fish or fruit wastes maybe 
employ in bioextract or biogas production 
Keywords : coconut, wastes from coconut processing industry, utilization, coconut pith, coconut juice, 
waste from virgin coconut oil process 
 
คํานํา (Introduction)  

 ประเทศไทยสงออกมะพราวเปนอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชีย (Van Dam, 2002)  นับไดวามะพราวเปนพืช
เศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยที่กอใหเกิดอุตสาหกรรมแปรรูปและสินคาสงออก  แหลงปลูกมะพราวที่สําคัญ คือ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีพื้นที่เพาะปลูก 472,958 ไร  คิดเปนรอยละ 23 ของพื้นที่รวมทั้งประเทศ มีผลผลิตมะพราว
ประมาณ 0.66 ลานตัน/ป  (สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2546)  การใชประโยชนจากมะพราวทั้งบริโภค
สดและการแปรรูปกอใหเกิดวัสดุเหลือทิ้งทั้งที่เปนของแข็งและของเหลว เชน เปลือกมะพราว  (เสนใยมะพราว และขุย
มะพราว) กะลามะพราว น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ แมปจจุบันมีการนําวัสดุเหลือทิ้ง
บางสวนไปใชประโยชน แตวัสดุเหลือทิ้ง เชน น้ํามะพราวและน้ําทิ้งจากผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ในปจจุบันยังไมถูก
นําไปใชประโยชนอยางเต็มที่และถูกปลอยทิ้งไวในพื้นที่ กอใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอมและเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อ
โรค การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใชประโยชนมะพราวและวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพราวทั้งใน
เชิงปริมาณและการใชประโยชน ผลการศึกษาสามารถนําไปสูแนวทางการใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งโดยเฉพาะ
วัสดุเหลือทิ้งที่ยังไมถูกนํามาใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 
วิธีการดําเนนิการศึกษา (Materials and Method) 
(1) พื้นที่ศึกษา  คือ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ การเก็บขอมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งและการใชประโยชนวัสดุเหลือทิ้ง

ของมะพราวในพื้นที่ศึกษานั้น เนนเฉพาะวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปมะพราวในพื้นที่ 



กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 778 

(2)  การศึกษาแบงเปน 2 สวน คือ 

 (2.1)  การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  research) โดยการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากเอกสารเชิงวิชาการตางๆ ดานพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต กระบวนการแปรรูปมะพราว และการใชประโยชนมะพราว 
รวมทั้งวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพราวทั้งในเชิงปริมาณและการใชประโยชน สําหรับขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
รวบรวมโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) และการสังเกตแบบการมีสวนรวม (Participant 
Observation)  โดยการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ  (Key Informant) ขอมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวม ไดแก กระบวนการแปร
รูปมะพราว วัสดุเหลือทิ้งทั้งในเชิงปริมาณและการใชประโยชน 
 (2.2)  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
มาวิเคราะหสมบัติทางเคมี ไดแก ความเปนกรดดาง (AOAC, 1995) ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Eaton et.al, 1995) ปริมาณ 
COD (Manahan, 1994) จากขอมูลสมบัติทางเคมีนํามาสูการทดสอบหาแนวทางการใชประโยชนจากน้ําทิ้งดังกลาว 

ผลการศึกษาและวิจารณ (Result and Discussion) 
พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตมะพราว 
แหลงเพาะปลูกมะพราวที่สําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธสวนใหญอยูในอําเภอบางสะพาน (185,700 ไร) 

และ ทับสะแก (152,380ไร) คิดเปนรอยละ 39.26 และรอยละ 32.21 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัด ตามลําดับ มีผลผลิต
มะพราวรวมทั้งจังหวัดประมาณ 666,132 ตัน/ป (สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2546) 

วิถีตลาดมะพราวและวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว 
มะพราวจําแนกลักษณะการใชประโยชนเปน 5 กลุม คือ มะพราวผลใหญและผลกลางที่ถูกจําหนายในจังหวัด

และตางจังหวัด มะพราวกะเทาะถูกสงเขาโรงงานผลิตกะทิ มะพราวแหงถูกสงเขาโรงงานผลิตน้ํามันดิบ และมะพราว
บริโภคสดและแปรรูปโดยกลุมแมบาน  การบริโภคสด และแปรรูปเปนผลิตภัณฑมะพราวในรูปแบบตางๆ  ทําใหเกิดวัสดุ
เหลือทิ้งทั้งของแข็งและของเหลว  ไดแก  เปลือก (เสนใยมะพราว ขุยมะพราว และ กาบมะพราว) กะลามะพราว น้ํา
มะพราวและน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์  (รูปที่1) 

 
รูปที่ 1 วิถีตลาดมะพราว จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงจากทศพรและคณะ, 2548) 

100
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ในป 2546-2547 มีปริมาณวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปมะพราวประเภทของแข็ง ไดแก เสนใย
มะพราว ขุยมะพราวและกะลามะพราวที่เกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณ 8,009, 12,013 และ 10,012 ตัน/ป และวัสดุเหลือทิ้ง
ประเภทของเหลว ไดแก น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์เฉล่ียประมาณ 4.00 ลานลิตร/ป และ 
0.56 ลานลิตร/ป ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  ปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทั้งหมดและปริมาณวัสดุเหลือทิ้งมะพราวที่ถูกนําไปใชประโยชนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประมาณการตามสัดสวนการใชประโยชนจากผลมะพราว  

 
 หมายเหตุ  :  * ผลผลิตรวมป  2546 (กรมสงเสริมการเกษตร, 2546) , ผลผลิตรวมป  2547 (สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2547) 
                    ** คิดผลผลิตมะพราวที่จําหนายและแปรรูป  ไดแก มะพราวกะเทาะ  1% เน้ือมะพราวแหง 7%  และการแปรรูปโดยกลุมแมบาน 2% 
                    1,2เสนใยและขุยมะพราว ประเมินการใชประโยชนจาก 5 โรงงานจากโรงงานผลิตเสนใย 3 โรงงาน โรงงานน้ํามันดิบ 1 โรงงานและกลุมผลิตนํ้ามัน  มะพราวบริสุทธิ์  1       

โรงงาน และคํานวณปริมาณเสนใยและขุยมะพราวจาก โรงงานผลิตกะทิ 1%โรงงานผลิตนํ้ามันดิบ 7%และกลุมแปรรูป 2% 
                            3กะลามะพราว ประเมินการใชประโยชนจาก 9 โรงงาน จากโรงงานผลิตเสนใย 3 โรงงาน โรงงานกะทิ 3 โรงงาน และกลุมผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ 3  โรงงาน  และคํานวนปริมาณ     

กะลาจาก โรงงานผลิตกะทิ 1%โรงงานผลิตนํ้ามันดิบ 7%และกลุมแปรรูป 2% 
                      4กากมะพราว ประเมินการใชประโยชนจาก 6 โรงงาน จากโรงงานผลิตนํ้ามันดิบ 3 โรงงาน และกลุมผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์  3 โรงงานและคํานวนปริมาณกาก             

มะพราวจากโรงงานผลิตนํ้ามันดิบ 7%และกลุมผลตินํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ 
   5นํ้ามะพราว ประเมินการใชประโยชนจาก 6 โรงงาน จากโรงงานผลิตกะทิ 3 โรงงานและกลุมผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ 3 โรงงาน และคํานวนปริมาณน้ํามะพราวจาก 

                        โรงงานผลิตกะทิและกลุมนํามันมะพราวบริสุทธิ์ 20 ราย กําลังการผลิต 100 ลิตร/วัน/ราย 

                                     6นํ้าท้ิงจากการแปรรปูนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ ประเมินจากกลุมแปรรูปเปนนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ และคํานวณปริมาณน้ําท้ิงจากผูประกอบการ 20 ราย  กําลังการผลติ 
                          100 ลิตร/วัน/ราย 
 

ปริมาณและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปมะพราว 

จากรูปที่ 2 แสดงปริมาณและการใชประโยชนวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปจําแนกตามองคประกอบของ
มะพราว ประกอบดวย เปลือกมะพราว กะลามะพราว กากมะพราว น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์ สวนของเปลือกมะพราวถูกนําเขาเครื่องตีเสนใยไดเสนใยมะพราวและขุยมะพราว ในสัดสวน 40:60 สําหรับเสน
ใยถูกสงเขาโรงงานทําที่นอนหรือสงออกไปประเทศจีน สวนขุยมะพราวประมาณ 20% ถูกนําไปใชผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด
และปุยหมักชีวภาพ และขุยมะพราวสวนที่เหลือประมาณ 80% ถูกปลอยทิ้งในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ประสบ
ปญหาเรื่องตัวออนของแมลงและเชื้อราจากการนําขุยมะพราวไปใชเพาะปลูกพืชไดโดยตรง ทําใหความตองการของคน
ในพื้นที่ตอการใชประโยชนจากขุยมะพราวมีนอย แมความตองการจากภายนอกมีมากแตติดปญหาดานการรวบรวม
และขนสง แนวทางการแกไขโดยการอบรมใหความรูแกเกษตรกรในการผลิตปุยหมักจากขุยมะพราว การแปรรูปผลิต
วัสดุมวลเบา การผลิตเชื้อเพลิงชวีมวล และการผลิตเฟอรนิเจอรไมเทียม เปนตน 
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สวนโรงงานแปรรูปรูปเนื้อมะพราว เชน ผลิตกะทิ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ น้ํามันดิบ ทําใหเกิดวัสดุเหลือทิ้งคือ 
กากมะพราว ประมาณ 1,869 ตัน/ป (ตารางที่ 1) กากมะพราวทั้งหมดถูกนําไปผลิตเปนอาหารสัตว สําหรับกะลามะพราว
สวนใหญนําไปเผาที่อุณหภูมิ 400-600oC เพื่อผลิตเปนถานกะลาอัดแทง หรือเผาที่อุณหภูมิ 800-1,000oC เพื่อผลิต
ถานกัมมันต อยางไรก็ตามจากการสํารวจ พบวา กะลามะพราวที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปมะพราวในระดับครัวเรือนถูก
นําไปฝงกลบในดิน สําหรับน้ํามะพราวที่เกิดขึ้นประมาณ 19% ผูประกอบการรายใหญนําไปแปรรูปเปนวุน
มะพราวและน้ําสมสายชู สวนน้ํามะพราวที่เหลืออีก 81% นั้นสวนใหญเกิดจากผูประกอบการรายเล็กซึ่งไมมีการ
นําไปใชประโยชนและถูกทิ้งในพื้นที่กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ดังนั้นแนวทางการแกไขโดยฝายบริหารสวนทองถิ่น
ใหการสงเสริมการรวมกลุมผลิตน้ํามะพราวบรรจุขวดจําหนายอยางเชน ที่ไดมีการสงเสริมใหทําในประเทศฟลิปปนสหรือ
การนํา ไปใชเปนวัตถุดบิในการผลิตเอทานอล (Phowchinda et .al ,2002) สวนน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธใน
ปจจุบัน ประมาณ 37% ถูกนําไปใชผสมกับอาหารเพื่อใชเล้ียงสุกร น้ําทิ้งที่เหลือทั้งหมดถูกปลอยสูพื้นดินและแหลงน้ํา
โดยตรงทําใหเกิดมลพิษตอดินและแหลงน้ําสาธารณะ 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงการใชประโยชนจากผลผลิตมะพราวและวัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตมะพราวจําแนกตามองคประกอบมะพราว 
 

สําหรับน้ําทิ้งจากการหมักน้ํามะพราวเพื่อผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ในสวนที่ไมมีการนําไปใชประโยชนนั้น 
จากการศึกษาพบวาน้ําทิ้งเหลานี้แมจะมีความเปนกรดดางสูงแตยังมีอินทรียสารซึ่งวัดในรูปไขมันและน้ํามัน COD กรด
อินทรีย กรดไขมันสายสั้น และสายยาวในปริมาณที่สูงและมีประโยชนสูงเชนกัน (ไมไดแสดงขอมูล) จึงควรมี
การศึกษาหาแนวทางการสกัดกรดไขมันเหลานี้มาใชประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคาน้ําทิ้ง นอกจากนี้น้ําทิ้งยังมีอินทรียสารที่
สามารถใชเปนแหลงสารอาหารแกจุลินทรียและพืชได การนําน้ําทิ้งดังกลาวมาผลิตเปนพลังงานชีวภาพสามารถทําได
แตในทางการจัดการเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นยังคงมีปริมาณนอย (ตารางที่1) ประกอบ
กับผูประกอบการที่ผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ตั้งอยูกระจัดกระจาย ทําใหยากแกการรวบรวมน้ําทิ้งมาไวที่ทีจุดเดียว 
การศึกษานี้ไดมีการนําน้ําทิ้งมาเปนตัวปรับความชื้นในการทําปุยหมักจากขุยมะพราวซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งที่มีมากในพื้นที่ 
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พบวา สามารถใชน้ําทิ้งดังกลาวที่มีความเปนกรดสูงแทนน้ําดิบหรือน้ําประปาไดโดยที่กระบวนการหมักยังคงสามารถดําเนิน
ตามปกติ (ไมไดแสดงขอมูล) นอกจากนี้ผูวิจัยไดทดลองนําน้ําทิ้งมาผลิตน้ําหมักชีวภาพรวมกับวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เชน เศษปลา เปลือกและเนื้อสัปปะรด เปนตน พบวานอกจากจะเปนวิธีการบําบัดน้ําทิ้งแลวยังได
น้ําหมักชีวภาพที่มีปริมาณกรดอินทรียที่เปนประโยชนตอพืชเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2) ซึ่งกรดที่พบในน้ําหมักเหลานี้โดยเฉพาะ
กรด acetic และ กรด butyric  มีรายงานวาสามารถชวยเรงการงอกของรากและการเจริญเติบโตของตนออนพืชได 

ตารางที่ 2  สมบตัิทางเคมีของน้ําหมักจากกระบวนการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 
น้ําทิ้งไมปนครีม+เศษปลา+กากน้ําตาล  

(0.5:3:0.5:1)   
น้ําทิ้งปนครีม+เศษปลา+กากน้ําตาล+น้ํา 

(0.5:3:1:0.5)  
 

กรดอินทรีย 
DAY 0 DAY 35 DAY 0 DAY 35 

- Ethanol (mM) 
- Acetic acid (mM) 
- Butyric acid (mM) 

- Propionic acid (mM) 

139.23 
7.12 

0 
0 

349.87 
361.09 
32.51 
38.31 

188.95 
104.41 

0 
0 

356.76 
346.28 
43.03 
21.03 

 

 
สรุป (Conclusion) 

การใชประโยชนมะพราวในจังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ ไดแก โรงงานผลิตกะทิ โรงงานผลิต
น้ํามันดิบ และการแปรรูปของกลุมแมบาน ทําใหเกิดวัสดุเหลือทิ้งที่นํามาใชประโยชนไมหมดหลายชนิด เชน ขุยมะพราว 
น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากกระบวนการทําน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ แนวทางในการจัดการใชประโยชนมะพราววัสดุเหลือทิ้ง
เหลานี้ ควรใชแนวทางการจัดการแบบครบวงจรใหมีการรวบรวมวัสดุเหลือทิ้งและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของเหลือทิ้งในพื้นที่ 
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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนางานวิจัยรวมกับเกษตรกรดานการผลิตปุยหมักแบบไมกลับกอง
แบบกองเติมอากาศจากผักตบชวาผสมมูลโคชุมชนหุบมะกล่ํา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา การผลิตปุย
หมักมีตนทุนการผลิต 1.55 บาท/กิโลกรัม ระยะการหมักใชเวลา 60 วัน (หมักได 6 ครั้ง/ป) ปริมาณธาตุอาหารหลัก 
ธาตุไนโตรเจน 2% ฟอสฟอรัส 1.88% และโพแทสเซียม 1.41% ความชื้น 44.92% อินทรียวัตถุ 17.06% ความเปน
กรด-ดาง เทากับ 7.2 อัตราสวนธาตุคารบอนตอไนโตรเจน 4.96 ความเค็มที่วัดคาการนําไฟฟา เทากับ 2.1 dS/m และ
ไมพบส่ิงอื่นเจือปน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพปุยหมักของกรมพัฒนาที่ดินได 82 คะแนน (กําหนดไวตอง
เกินกวา 80) และมีปริมาณธาตุโลหะหนักนอยกวามาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร สรุปไดวา ปุยหมักที่
ไดเปนปุยหมักคุณภาพดีตามเกณฑมาตรฐาน เหมาะสมตอการนําไปใชในการปรับปรุงดินและมีสวนชวยลดมลพิษ
ทางสิ่งแวดลอม 
คําสําคัญ  :   เทคโนโลยีที่เหมาะสม / ปุยหมัก 
 

Abstract 

This research was purposed to develop the research participation with farmers concerning the 
process of aerated static pile composting system from mixed of water hyacinth and cow dung at 
HubMaKhum community. The result revealed that the production cost was 1.55 baht/kg, production time 
was 60 days (6 times/year). The amount of nutritional composition was N 2%, P2O5 1.88% and K2O 
1.41%. The compost had 44.92% of moisture content, and 17.06% of organic matter. For the other 
character such as pH was 7.2, C/N ratio was 4.96 and 2.1 dS/m of electric conductivity and no 
contamination from other materials. For standard evaluation it had 82 points, by the quality and standard 
of land development department (≥ 80 for standard). The amount of heavy metal was lower than the 
organic fertilizer standard of department of agriculture. It can be concluded that this compost had a good  
 
 

1 ศูนยวิจยัและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
  University for Community Center, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 
2 สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
  Pilot Plant Development and Training Institute, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 
3 สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม จ ังหวัดราชบุรี 70120 ประเทศไทย 
  Photharam Distric Agricultural Office, Ratchaburi 70120, Thailand 



กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 784 

ภาพที่ 1 กองปุยหมักผักตบชวาตอมูลโคเมื่อเริ่ม
 หมัก 

quality and meet standard requirement. It was suitable for soil improvement and environmental friendly 
materials. 
Keywords :  Appropriate Technology / Compost 
 
คํานํา (Introduction) และวัตถุประสงค (Objective) 

ชุมชนหุบมะกล่ํา อําเภอโพธาราม จ ังหวัดราชบุรี มีอาชีพหลัก คือ การเลี้ยงโคนม 144 ครัวเรือน โคนมกวา 
3,000 ตัว ผลิตมูลโค 45 ตัน/วัน และปลูกขาวโพดฝกออน 20 ครัวเรือน พื้นที่กวา 100 ไร ชุมชนจัดการมูลโคโดยการ
ตากแดดและขายราคา 1 บาท/กิโลกรัม การกองมูลโคไวบริเวณรอบๆ ฟารม กอใหเกิดปญหาแมลงวันและกลิ่นเหม็น 
ในฤดูฝนมูลโคจะถูกชะลางลงสูลําคลองหุบมะกล่ํา ทําใหเกิดปญหาน้ําเสีย ลําคลองตื้นเขิน นอกจากนี้มูลโคยังเปน
แหลงของธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของผักตบชวา ทําใหผักตบชวาเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว สําหรับการปลูก
ขาวโพดฝกออนมีคาใชจายซื้อปุยเคมีประมาณ 750 บาท/ไร/ป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึงมีเกษตรกรบางรายทําปุย
หมักใชเองจากเศษวัสดุในพื้นที่ เพราะตองการลดการใชปุยเคมีและลดมลพิษทางสิ่งแวดลอม แตมีปญหาดานการ
จัดการ คือ เวลา แรงงาน การพลิกกลับกองปุย และไมมีพื้นที่เพียงพอในการกองปุยหมัก 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนางานวิจัยรวมกับเกษตรกรดานการผลิตปุยหมักจากวัตถุดิบทองถิ่น 
เพื่อการผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ และการลดมลพิษทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล 
 
อุปกรณและวิธีการ (Material and Method) 

ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักแบบไมกลับกอง แบบกองเติมอากาศจาก
ผักตบชวาผสมมูลโค โดยใชอัตราสวนของผักตบชวาตอมูลโค คือ 3 ตอ 1 โดยปริมาตร เก็บขอมูล ตางๆ ดังนี้ 1) 
อุณหภูมิกองปุยหมัก (วัดทุก 2 ว ัน) 2) ระยะเวลาการหมักปุย 3) ตนทุนการผลิต และ 4) วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี
และปริมาณธาตุอาหารของปุยหมัก (รายละเอียดจากคูมือวิเคราะหดินและพืช ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 
ผลและวิจารณ (Result and Discussion) 

1. การหมักปุยหมักผักตบชวาและมูลโค 
ผสมผักตบชวาตอมูลโคตามอัตราสวน และกองปุยหมัก

ขนาดกวาง 1.5 เมตร X ยาว 3.5 เมตร X สูง 1.3 เมตร ดังภาพที่ 1 เมื่อ
วัดอุณหภูมิพบวา ชวงวันแรกๆ อุณหภูมิภายในกองปุยอยูระหวาง 50-
52 องศาเซลเซียส จากนั้นอุณหภูมิคอยๆ เย็นลงจนถึง 30 องศา
เซลเซียส (ภาพที่ 2) ระยะเวลาการผลิตปุยหมักประมาณ 60 วัน 
(สิงหาคม-กันยายน) ขบวนการหมักจึงเสร็จส้ิน ดูจากอุณหภูมิภายใน
และภายนอกกองปุยที่ใกลเคียงกัน  เศษวัสดุเปล่ียนเปนสีน้ําตาลดํา
และออนนุม ไมเหม็นฉุน และมีตนพืชเล็กๆ เกิดขึ้น (ภาพที่ 3) 
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อุณหภูมิภายใน-ภายนอกกองปุย (องศาเซลเซียส)
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2. ตนทุนการผลิตปุยหมัก 

จากการคิดตนทุนการผลิตปุยหมักไมกลับกองแบบกองเติมอากาศผักตบชวาผสมมูลโค ขนาด 1 ตัน 
พบวามีตนทุนเฉลี่ยตอตันตอ 60 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตนทุนการผลิตปุยหมักไมกลับกองแบบกองเติมอากาศผักตบชวาผสมมูลโค ขนาด 1 ตัน (หนวย : บาท) 

รายการ ตนทุนผันแปร   ตนทนุคงที่  
1. คาจางเหมาจัดเตรียมวัสดุและขึ้นกองปุยหมัก 900  
2. มูลโค 500  
3. คาไฟฟา 100  
4. วัสดุอุปกรณ (ทอพีวีซี พัดลม ประตูน้ํา และเบ็ดเตล็ด)  1,450 
ตนทุนการผลิต  1,500  
ตนทุนคงที่ (วัสดุทอพีวีซี และอื่นๆ)  1,450 
ตนทุนคงที่เฉล่ีย  [(1,450 ÷ 5 ป)/การผลิต 6 ครั้ง/ป]  
เทากับ 48.33 บาท/ครั้ง หรือประมาณ 49 บาท/ครั้ง 

 49  

ตนทุนการผลิตสุทธิ  +  1,549  
ปุยหมักที่ผลิตได (กิโลกรัม) 1,000  
ราคาขาย/กิโลกรัม 4  
รายได 4,000  
กําไรสุทธิ 2,451  

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาดานการผลิตปุยหมักผักตบชวาผสมมูลโค พบวามีตนทุนการผลิตประมาณ 
1.55 บาท/กิโลกรัม และหากจําหนายปุยหมักกิโลกรัมละราคา 4 บาท ไดกําไร 2.45 บาท/กิโลกรัม 

 

ภาพที่ 2 อุณหภูมิภายในและภายนอกกองปุยหมัก 
ที่เปล่ียนแปลงตลอดกระบวนการหมัก 

ภาพที่ 3 เมื่อเสร็จส้ินขบวนการหมัก อุณหภูมิลดลงเหลือ 
30 ° ซ. เศษวัสดุเปล่ียนเปนสีดํา ออนนุม และมี
ตนไมเล็กๆขึ้นบนกองปุยหมัก 
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3. ปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติอื่นๆ ของปุยหมักผักตบชวาผสมมูลโค 
ผลจากการวิเคราะหคาธาตุอาหารที่ไดจากปุยหมักและคุณสมบัติอื่นๆ ของปุยหมัก ไดแสดงไวในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหธาตุอาหารปุยหมักของชุมชนหุบมะกล่ํา และคะแนนที่ไดตามมาตรฐานปุยหมัก กรมพัฒนาที่ดิน 
รายการ มาตรฐาน ผลการ 

วิเคราะห 
ดัชนีคุณภาพ 

(1) 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก (2) 
คะแนน 
ที่ได (1*2) 

ไนโตรเจน / N (%)  >1.0 2.00 10 0.5 5 
ฟอสฟอรัส / P2O5 (%)  >1.0 1.88 10 0.5 5 
โพแทสเซียม / K2O (%)  >0.5 1.41 10 0.5 5 
ความชื้น / M.C.(%) 41-45 44.92 6 0.5 3 
ความเปนกรด-ดาง / (pH) 7.0-8.0 7.2 10 1.5 15 
อินทรียวัตถุ / O.M. (%) 19-15 17.06 2 1.5 3 
C/N ratio 0-20/1 4.96 10 2 20 
ความเค็ม (EC) <3.5 2.1 8 2 16 
ปริมาณส่ิงเจือปน <10 0 10 1 10 

คะแนนที่ได 82 

สําหรับผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารของปุยหมักผักตบชวาผสมมูลโค ตามคุณภาพและคะแนนถวง
น้ําหนักของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 2) พบวา มีปริมาณธาตุไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม เทากับ 2.00 : 
1.88 : 1.41 ปริมาณความชื้น 44.92 เปอรเซ็นต ความเปนกรด-ดาง เทากับ 7.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ 17.06 
เปอรเซ็นต และอัตราสวนธาตุคารบอนตอไนโตรเจน เทากับ 4.96 ความเค็มที่วัดคาการนําไฟฟา เทากับ 2.1 dS/m 
และไมพบอื่นๆ เจือปน คะแนนที่ไดคือ 82 คะแนน ซึ่งมากกวาที่กําหนดไวคือ ตองเกินกวา 80 คะแนน และจากตาราง
ที่ 3 พบวาปริมาณธาตุโลหะหนักตามมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร เชน ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท มี
คาเทากับ 34.20  3.50 และ นอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตามลําดับ) ซึ่งนอยกวาเกณฑที่กําหนดไวทั้งหมด 

ผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพปุยหมักของกรมพัฒนาที่ดิน (มุกดา, 2545) และปริมาณโลหะ
หนักของมาตรฐานปุยอินทรียของกรมวิชาการเกษตร (2548) พบวา ปุยหมักของชุมชนหุบมะกล่ํา เปนปุยหมัก
คุณภาพดี และมีปริมาณธาตุโลหะหนักต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยของธันวดี (2547) ซึ่ง
รายงานวาปริมาณธาตุอาหารในปุยหมักจากผักตบชวามีปริมาณไนโตรเจนสูงสุดถึง 2.70 เปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุโลหะหนกัในปุยหมักของชุมชน
หุบมะกล่ําตามมาตรฐานปุยอนิทรีย กรมวิชาการเกษตร 

รายการ มาตรฐาน ผลการวิเคราะห 
ตะกั่ว / Pb (mg/kg) <500  34.20 
แคดเมียม / Cd (mg/kg) <5 3.50 
ปรอท / Hg (mg/kg) <2 < 0.1 
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สรุป (Conclusion) 

การผลิตปุยหมักไมกลับกองแบบกองเติมอากาศของชุมชนหุบมะกล่ํา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จาก
ผักตบชวาและมูลโค มีตนทุนการผลิต 1.55 บาท/กิโลกรัม ระยะเวลาการหมักนาน 60 วัน สามารถกองปุยไดทุก
ฤดูกาล ดังนั้นจึงหมักได 6 ครั้ง/ป โดยเนนการจัดการความชื้นของกองปุยใหเพียงพอ ปุยหมักที่ไดมีคุณภาพดีตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตร เหมาะสมตอนําไปใชในการปรับปรุงดินและการผลิตผัก 
ไมดอกไมประดับ และไมผลที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีสวนชวยลดมลพิษทางสิ่งแวดลอมจากการใชปุยเคมีมากเกินไป 
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาเบื้องตนเพื่อนําไปสูการดําเนินการ จัดทําแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
บูรณาการในระดับภูมิภาคภาคกลางตอนลาง  โดยทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินความเหมาะสมของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  นครปฐม 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ) เพื่อปรับแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในแตละจังหวัด 
ใหสอดคลองกลมกลืนตอลักษณะ และรูปแบบของการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจริง 

ผลการวิจัยการวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ดาน พบวา  

1. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว มีทรัพยากรหลากหลายและมีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง     
แตผูที่เกี่ยวของยังขาดความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในดานการวางแผน การบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว   ขาดการศึกษาศักยภาพการรองรับไดของพื้นที่ทองเที่ยว และบางจังหวัดมีปญหาทางดานมลพิษ
ส่ิงแวดลอม 

2. ดานความพรอมโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีความพรอมสามารถรองรับการทองเที่ยวได  มีเสนทาง
คมนาคมที่เชื่อมโยงกันและไมไกลจากกรุงเทพฯ  แตยังมีปญหาดานปายชี้ทาง แผนดินทรุดจากการใชน้ําใตดิน  
ปญหาการบําบัดน้ําเสีย  ปญหาขยะ การจราจรและอุบัติเหตุ 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายและบริการดานการทองเที่ยว มีการจัดทําขอมูลและการบริการดานการทองเที่ยว มี
รูปแบบที่พักและการบริการอาหารที่หลากหลาย แตระบบการบริการขอมูลยังขาดประสิทธิภาพ  ผูใหบริการดาน
การทองเที่ยวขาดความรูความเขาใจ และจิตสํานึกในการใหบริการและขาดทักษะทางภาษา  

4. ดานการตลาดการทองเที่ยว มีทรัพยากรทองเที่ยวพรอมขายที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของตลาด
หลายระดับ มีภาพลักษณดานทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมที่ โดดเดนสอดคลองกลมกลืนกับ
ภาพลักษณการทองเที่ยวทางธรรมชาติแตยังขาดการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวรวมกัน   

 
 
1 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
 Tourism Management Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand 
2 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
 Community Management Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand 
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ผลการวิจัยการประเมินความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลางพบวา แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัด ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง มักเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการทองเที่ยวพื้นฐาน กิจกรรมการ
ทองเที่ยวทางเลือก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการทองเที่ยว การมุงเนนการฟนฟู และปรับปรุงสภาพ
ส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การสงเสริมอนุรักษเผยแพรวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น การ
ประชาสัมพันธ และสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว การศึกษาสํารวจทรัพยากรเพื่อหาแนวทางรองรับปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น และการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

แผนยุทธศาสตรจังหวัดดานการทองเที่ยว ที่ไมสอดคลองกับวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
มักเปนโครงการที่มุงเนนการพัฒนาจังหวัดในดานเศรษฐกิจและสังคมที่ไมเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยตรง อีกทั้งมุงเนนการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับศักยภาพ และความเหมาะสมของแตละ
จังหวัด อันอาจจะนําไปสูการเกิดผลกระทบเชิงลบ ที่สงผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได 
คําสําคัญ :  แผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 
Abstract 

This study was the fundamental research for planning the Master Plan of Tourism Development 
in southern part of Central Region. The methods used in the study were studying, analysis and 
assessment of strategy in tourism development of provincial cluster in bottom part of central region 
(Suphanburi, Nakornprathom, Kanjanaburi Rajchaburi Samutsakorn, Samutsongkram, Petchaburi, and 
Prajuabkirikan). The aim of this study was to improve guidelines for tourism development of each 
province to be compatible with characteristic and pattern of actual tourism practice in this region.   

The results of tourism capacity analysis at regional level in terms of 4 aspects are as following: 

Resources and Tourism capacity aspect : Though these provincial clusters have owned bio-
diversity resources and gained high potential in tourism, the stakeholders still lack of understanding, 
knowledge and participatory in planning and management of tourist attractions as well as there are 
insufficient studies for potential and carrying capacity. 

Readiness of infrastructure and facilities for tourist aspect : There is readiness in term of carrying 
capacity and transport routes that link each others and not far from Bangkok. However, there are some 
problems of direction signs, land slide from underground water consumptions, waste water management, 
waste disposal, traffic and road accidents. 

Tourism service providing aspect : There is a database preparing and providing services for 
tourists with accommodation arrangement, and variety of food and drinks service, but there is still room 
for improvement in terms of information service. The tourism service providers need to be improved their 
knowledge and service minds as well as foreign language using skills. 
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Tourism Marketing aspect : The result of this research shows that there is a variety of tourism 
resources which are ready to sell and responsive to market needs at different levels. The historical and 
cultural tourism resources have been viewed as the outstanding tourism image of those provinces. 
Moreover, the historical and cultural image is corresponded to their beautiful natural tourism resources.  
However, the research reveals that there is a lack of cooperated tourism marketing promotion as well as 
there is environment pollution problem in some provinces. 

The assessment of suitability of Provincial Tourism Master Plan and Provinces’ visions aspect: 
Strategic Provincial Tourism Master Plan consisting of projects, which are relevant to provincial clusters’ 
vision, are mostly related to 1) service business development required in fundamental tourism, 2) 
alternative tourism activities, 3) infrastructure development essential for tourism, 4) renovation and 
improvement of the environment for sustainable tourism, 5) Cultural promotion and conservation, and 
lifestyle of local people, 6) Public relation and tourism market promotion, 7) resources studies and survey 
for finding measures to cope with problem, and strengthen human resources’ potentiality in tourism area. 

Strategic Provincial Tourism Master Plan consisting of projects, which are irrelevant to provincial 
clusters’ vision, are mostly related to the projects that focus on provincial socio-economic development, 
and the development which is not related to provinces’ potentiality and compatibility. This may lead to 
negative impacts to sustainable tourism development. 
Keyword : Sustainable Tourism Development Planning 

 
คํานํา 

จากนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของชาติ ไดกําหนดใหจังหวัดตางๆ ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ซึ่งประกอบไปดวย 
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดของตนเอง และไดดําเนินการตามแผนมาระยะหนึ่ง เพื่อเปนการประเมิน
สัมฤทธิผลของแผนงานดังกลาวสูการบูรณาการ การวางแผนใชทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถิ่น และจัดระบบการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพรวมกัน ในแตละพื้นที่ เพื่อใหแผนพัฒนาการทองเที่ยวมีการเชื่อมโยงศักยภาพของจังหวัด
ตางๆเขาหากัน ไปในทิศทางเดียวกันจนเปนแผนแมบทการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในภูมิภาคนี้  อันนําไปสูการควบคุม 
และจัดการกลไกการทองเที่ยวอยางเปนระบบ  เพื่อจะไดมีการจัดการแหลงใหรองรับการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน อีก
ทั้งเพื่อเปนฐานขอมูลในการดําเนินการทางการตลาดอยางถูกตองมากขึ้นอันจะสงผลใหเกิดความรู ความเขาใจ ใน
รูปแบบของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมากขึ้น 

การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะศึกษา วิเคราะห และประเมินความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ดวยการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของแตละจังหวัด 
เชื่อมโยงสูระดับกลุมจังหวัดและระดับภูมิภาค ศึกษาความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรทองเที่ยวในแตละจังหวัด 
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กับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดเชื่อมโยงสูระดับภูมิภาค เพื่อนําไปสูการศึกษาในระยะตอไปอันนําไปสูเปาหมายหลักของการ
จัดทําแผนแมบทเพื่อบูรณาการการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวในภาพรวมของภูมิภาคตอไป 

 
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

1. รวบรวมขอมูลเบื้องตนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละจังหวัด 
2. ดําเนินการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis ตลอดจนการ

สัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนเกี่ยวของ 
3. วิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวในแตละจังหวัด  เชื่อมโยงสูกลุมจังหวัด  และระดับภูมิภาค 
4. ประเมินความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรทองเที่ยวในแตละจังหวัดกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดเชื่อมโยง

สูระดับภูมิภาค 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ในการวิจัยนี้  ไดกําหนดประเด็นหลักในการศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้ 

• การวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว 
ดานความพรอมโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายและการบริการ
ดานการทองเที่ยว และการตลาดการทองเที่ยว 

• การประเมินความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดกับวิสัยทัศนของกลุมจังหวัด  
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ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยในระยะที่ 1 
 
ผลการวิจัย: 

ผลการวิจัยการวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวในระดับภูมิภาค ทั้ง 4 ดาน พบวา  

1. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว มีทรัพยากรหลากหลายและมีศักยภาพดานการทองเที่ยว
สูง แตผูที่เกี่ยวของยังขาดความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในดานการวางแผน การบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว   ขาดการศึกษาศักยภาพการรองรับไดของพื้นที่ทองเที่ยว และบางจังหวัดมีปญหาทางดานมลพิษ
ส่ิงแวดลอม 
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2. ดานความพรอมโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีความพรอมสามารถรองรับการทองเที่ยวได  มี
เสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกันและไมไกลจากกรุงเทพฯ  แตยังมีปญหาดานปายชี้ทาง แผนดินทรุดจากการ
ใชน้ําใตดิน  ปญหาการบําบัดน้ําเสีย  ปญหาขยะ การจราจรและอุบัติเหตุ 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกสบายและบริการดานการทองเที่ยว มีการจัดทําขอมูลและการบริการดานการ
ทองเที่ยว มีรูปแบบที่พักและการบริการอาหารที่หลากหลาย แตระบบการบริการขอมูลยังขาดประสิทธิภาพ  
ผูใหบริการดานการทองเที่ยวขาดความรูความเขาใจ และจิตสํานึกในการใหบริการและขาดทักษะทางภาษา  

4. ดานการตลาดการทองเที่ยว มีทรัพยากรทองเที่ยวพรอมขายที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของ
ตลาดหลายระดับ มีภาพลักษณดานทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมที่ โดดเดนสอดคลอง
กลมกลืนกับภาพลักษณการทองเที่ยวทางธรรมชาติแตยังขาดการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวรวมกัน   
 
ผลการวิจัยการประเมินความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัด

ภาคกลางตอนลางพบวา 

แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของจังหวัด ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง มักเปน
โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการทองเที่ยวพื้นฐาน กิจกรรมการทองเที่ยวทางเลือก การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการทองเที่ยว การมุงเนนการฟนฟู และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การสงเสริมอนุรักษเผยแพรวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น การประชาสัมพันธ และสงเสริม
การตลาดการทองเที่ยว การศึกษาสํารวจทรัพยากรเพื่อหาแนวทางรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และการเสริมสราง
ศักยภาพและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 

แผนยุทธศาสตรจังหวัดดานการทองเที่ยว ที่ไมสอดคลองกับวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
มักเปนโครงการที่มุงเนนการพัฒนาจังหวัดในดานเศรษฐกิจและสังคมที่ไมเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยตรง อีกทั้งมุงเนนการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับศักยภาพ และความเหมาะสมของแตละ
จังหวัด อันอาจจะนําไปสูการเกิดผลกระทบเชิงลบ ที่สงผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได 
 
สรุปและเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะในการเขียนโครงการและการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว เพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนี้  

1. ควรมีผูชํานาญการดานการเขียนแผนพัฒนาการทองเที่ยว และดานการจัดการทองเที่ยว เปนที่
ปรึกษาในการเขียนแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับกลุมจังหวัด  

2. ควรใหความสําคัญโครงการบริการขอมูลการทองเที่ยว และศูนยประสานงานในการใหบริการการ
ทองเที่ยวระดับกลุมจังหวัด  เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานการเดินทางและการทองเที่ยวของ จังหวัดตางๆ รวมกัน โดยนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการขอมูล รวมทั้งการใหบริการนักทองเทียว  

3. ควรสงเสริม ใหมีโครงการที่เพิ่มมาตรการ รักษาความปลอดภัยแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ที่มีความเปราะบาง     



กลุมเครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 794 

4. ควรมีการวางแผนการตลาดเชิงรุกรวมกัน  และกําหนดภาพลักษณของการทองเที่ยวระดับกลุม
จังหวัด   

5. ควรสนับสนุนและใหโอกาสแกภาคเอกชน และทองถิ่น ในการเขามามีสวนรวมในการวางแผนการ
ทองเที่ยวในแผนทุกระดับ 

6. ควรมีโครงการที่สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดตระหนัก และมีความรูสึกสํานึกในความเปนไทย   
7. ควรมีโครงการศึกษาและทําความเขาใจในขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของแหลง

ทองเที่ยวแตละแหง  
8. ควรมีโครงการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงทองเที่ยว

ที่ตั้งอยูในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  
9. ควรมีโครงการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

ของแตละจังหวัดใหมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกันเปนเรื่องราว เพื่อใหเกิดเสนทางการทองเที่ยวที่มีความตอเนื่อง
และนาสนใจมากขึ้น  

10. ควรมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวของแตละจังหวัด ใน
ลักษณะของ One stop service หรือ Call center 

11. โครงการหมูบานทองเที่ยวทางวัฒนธรรมตนแบบ หรอืหมูบาน OTOP ตนแบบ ควรใหชุมชนไดมีสวน
รวมในการบริหารจัดการอยางจริงจัง มุงการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีอยูในชุมชนของตน 

12. ควรมีการจัดทําปายบอกทาง บอกสถานที่  ปายบอกระยะทางที่ชัดเจน  ถูกตอง และรูปแบบแสดง
ความเปนเอกลักษณของกลุมจังหวัด ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  โดยติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจน  และมีการออกแบบที่เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม  

13. ควรเปดโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่น ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และ
การจัดการดานทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

14. ควรเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ กับการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มหลากหลายของ
รูปแบบการทองเที่ยว ทั้งนี้แตละจังหวัดควรมีการประสานแผนงานดานการทองเที่ยว ในรูปแบบการเชื่อมโยงการ
ใหบริการดานการทองเที่ยวรวมกัน  

15. ควรมีโครงการที่เนนดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยว ใหมีความรูในเรื่องการ
บริหารจัดการการทองเที่ยว การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว และการบริการนักทองเที่ยวดวยความเต็มใจอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการบริการนักทองเที่ยวแกพนักงานในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  

นอกจากนี้แลวคณะผูวิจัยยังมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการตอระดับจังหวัดและกลุมดังนี้ 

ระดับจังหวัด 

• ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบดวยหนวยงานของภาครัฐ ทั้งจากสวนกลางและใน
พื้นที่จังหวัด สถาบันการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนากับการทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตาง ๆ การบริการทองเที่ยว ที่พัก รานอาหาร การคมนาคมขนสง 
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รานขายสินคาที่ระลึก ฯลฯ เหลานี้เปนตน ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ การจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวของจังหวัดรวม
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดที่มีอยู หรือที่กําลังปรับเปล่ียนใหม ทั้งนี้จะตองสามารถเชื่อมโยงและไป
ดวยกันกับแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดในภูมิภาคนั้น คณะทํางานชุดดังกลาวจะตองปฏิบัติงานใน
เชิงรุกทางดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว การติดตามผลการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการตาง ๆ  ที่แผน
ยุทธศาสตรจังหวัดกําหนดไว จะทําใหสามารถพัฒนา แกไขปญหา การทองเที่ยวระดับจังหวัดอยางไดผลถูกตอง ตรง
ประเด็นตามวัตถุประสงค 

• แตละจังหวัด ควรมีการจัดทํา Zoning ตามกลุมประเภทกิจกรรมการทองเที่ยว หรือการแบงเขตการพัฒนา
ของแหลงทองเที่ยว (Zoning) เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น 
ประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติชายทะเล ชายหาดที่มีกิจกรรมสนุกสนาน (Active 
Beach) หาดทรายเงียบสงบเพื่อการพักผอนอยางแทจริง (Passive Beach) หรือการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ เปนตน โดยในแตละกลุมกิจกรรม หรือแตละเขตการพัฒนาของแหลงทองเที่ยว จะตองมีคณะกรรมการ
กลุม หรือตัวแทนกลุมดังกลาวไวทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ จัดทําแผนการทองเที่ยวของกลุม ติดตามผล ตลอดจนการ
ประสานงานกับคณะทํางานในระดับจังหวัดตอไป 

• หนวยงานที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยวยังขาดโครงสรางการดําเนินงานที่ชัดเจนอีกทั้งยังขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณเชี่ยวชาญดานการวางแผน การพัฒนาและการจัดการ การทองเที่ยวโดยเฉพาะ 
 
ระดับกลุมจังหวัด 

• ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานระดับกลุมยุทธศาสตรการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อทํา
หนาที่ประสานงาน แผนพัฒนาการทองเที่ยวระดับกลุมจังหวัด จัดทําแผนแมบทของกลุมจังหวัด ตามที่แตละจังหวัด
เสนอแผนงาน และโครงการเขามา เพื่อจะไดเชื่อมโยงเครือขายทางดานการทองเที่ยว ทางดานตลาดการทองเที่ยว 
การใหบริการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ ทําใหชวยอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและ
เปนการประสานงานพัฒนาการทองเที่ยวไปในทิศทางเดียวกัน ชวยประหยัดคาใชจายของงบประมาณทางการลงทุน
ของโครงการ ประหยัดเวลา ไดผลมากกวาที่แตละกลุมจังหวัดแบงแยกกันทํางานที่ผานมา 

• คณะทํางานยุทธศาสตรการทองเที่ยวในระดับกลุมจังหวัด ควรจะตองมีการติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวนปรับปรุงแกไข ปญหาที่เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ตลอดเวลาจะทําใหการพัฒนาการทางดานการทองเที่ยว สามารถ
ยกระดับขึ้นสูมาตรฐานสากลได อันจะนําไปสูการสรางงาน สรางอาชีพ และรายไดแกประชาชนในพื้นที่ เกิดเครือขาย
ทางดานการตลาดการทองเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงสงตอลูกคา นักทองเที่ยว ไดอยางเปนระบบ  

• ควรมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายรวมกันของแตละองคกรในจังหวัดอยางชัดเจนเพื่อมิใหมีการ
ซ้ําซอนหรือเปนการใชงบประมาณที่สูญเปลาและควรที่จะมุงวางแผนในระดับกลุมจังหวัดหรือระดับภูมิภาคใหสําเร็จ 
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อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธที่มีตอการฟกออกของแตนเบียน Asecodes hispinarum  
จากมัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราว (Brontispa longissima Gestro) 
The Influence of Relative Humidity on Emergence of Asecodes hispinarum from the 
Mummy of Coconut Hispine Beetle (Brontispa longissima Gestro) 

กฤษณะ เรืองฤทธิ์1 วัชราภรณ รวมธรรม1 นีรนาถ โกวเครือ1 วรนุช สุวัฒนโชติกุล1 และยุพิน กสินเกษมพงษ2 
Krissana Ruang-rit1, Watcharaporn Ruamthum1, Neeranart Gowcreor1, Worranuch Suwatchotikul1 and 
Yupin Kasinkasaempong2 
 
บทคัดยอ 

จากการศึกษาระดับความชื้นสัมพัทธที่มีผลตอการฟกออกของแตนเบียน Asecodes hispinarum  จาก
มัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราว ที่ความชื้นสัมพัทธ 3 ระดับ คือ 81-85 (ชุดควบคุม), 86-90 และ 91-95 
เปอรเซ็นต พบวาจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนฟกออกจากการไดรับความชื้นสัมพัทธทั้ง 3 
ระดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยในระดับความชื้นสัมพัทธ 86-90 เปอรเซ็นต มีจํานวนมัมม่ีหนอน
แมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนที่ฟกออกเฉลี่ยมากที่สุด คือ 25.667 มัมม่ี (85.56 เปอรเซ็นต) และการศึกษา
จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกมาจากมัมม่ีจากการไดรับความชื้นสัมพัทธตางกัน พบวาในระดับความชื้นสัมพัทธ 86-90 
เปอรเซ็นต มีจํานวนแตนเบียนมี่ฟกออกเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 52.233 ตัวตอมัมม่ี ซึ่งจํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจาก
มัมม่ีของกลุมที่ไดรับความชื้นสัมพัทธที่ระดับควบคุม (81-85 เปอรเซ็นต) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับกลุมที่ไดรับความชื้นสัมพัทธ 86-90 และ 91-95  เปอรเซ็นต ซึ่ง (p<0.05) แตในกลุมที่ไดรับระดับความชื้นสัมพัทธ 
86-90 และ 91-95 เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
คําสําคัญ : แมลงดําหนามมะพราว, แตนเบียน, มัมม่ี, ความชื้นสัมพัทธ 

Abstract 

 This experiment was aimed to study the influence of relative humidity on emergence of 
Asecodes hispinarum from the mummy of coconut hispine beetle. The investigation was comprised three 
treatments, namely 81-85, 86-90 and 91-95 percent relative humidity. The result showed that average 
number of the mummy which parasitoids emerge was not significant difference (p>0.05). However, the 
highest  average  number  of  the  mummy  which  parasitoids emerge was seen at 86-90 percent relative  
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humidity with 25.667 mummies  (85.56 percent).   As well as the average number of parasitoids emerged 
from the mummy in different relative humidity. The result showed that at 86-90 percent relative humidity 
had the highest average number of parasitoids which emerged from the mummy (52.233 parasitoids per 
a mummy). The parasitoids emerged from the mummy of control treatment (81-85 percent relative 
humidity) was significant differed from treatment of 86-90 and 91-95 percent (p<0.05), but non significant 
differed was found between treatment of 86-90 and 91-95 percent.  
Keywords : coconut hispine beetle, parasitoid, mummy, relative humidity 

คํานํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีการปลูกพืชตระกูลปาลมเปนจํานวนมาก เชน ปาลมน้ํามัน มะพราวโดยเฉพาะทาง
ภาคใตของประเทศไทยในหลายจังหวัด เชน จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี และภูเก็ต ไดมีการปลูกอยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะมะพราวนั้นเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมาก เชน ดานทัศนียภาพที่สวยงามในการทองเที่ยวทางเกาะ
ภาคใตของไทย การนําไปใชประโยชนทั้งผล ใบ จะเห็นไดวาประโยชนที่ไดรับจากมะพราวมีมากมาย ดังนั้นจึงมีการ
เพิ่มผลผลิตมะพราวใหมากขึ้น แตการปลูกมะพราวยังคงประสบปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การทําลายของ
แมลงดําหนามมะพราว Brontispa longissima มีทั้งระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยจะกัดกินยอดออนที่สุดของ
มะพราวที่ยังไมคล่ี โดยซอนตัวในใบมะพราวที่พับอยู เมื่อใบมะพราวคลี่ออกจะยายไปกินยอดออนอื่นๆ อีก ทําให
ยอดออนของมะพราวชะงักการเจริญเติบโต และเมื่อมีการทําลายอยางรุนแรงหลายๆ ใบในแตละตนจะมองเห็นเปนสี
ขาวโพลนชัดเจน ซึ่งเรียกวาโรคหัวหงอก โดยระยะตัวหนอนเปนระยะที่สําคัญ เพราะทําลายไดรุนแรงกวาระยะตัวเต็ม
วัย (สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะสมุย, ม.ม.ป.) จากการระบาดของแมลงดําหนามมะพราวดังกลาว ทําใหตองมีการ
ควบคุมและปองกันการเขาทําลายของแมลงดําหนามมะพราว โดยไดมีรายงานการใชแตนเบียนแมลงดําหนาม
มะพราว (Asecodes hispinarum) มาใชในการควบคุมแมลงดําหนามมะพราวในประเทศซามัว และประเทศ
เวียดนาม ในป 2546 (Liebregts et al., 2006) ซึ่งไดผลระดับที่นาพอใจ ดังนั้นจึงไดมีการนําเขาแตนเบียนแมลงดํา
หนามมะพราวชนิดนี้ เพื่อใชในการควบคุมแมลงดําหนามมะพราวในประเทศไทย ในการเพาะเลี้ยงแตนเบียนแมลง
ดําหนามมะพราวในประเทศไทยนั้น ประสบปญหาหลายดาน เชน เปอรเซ็นตการเบียนใหเกิดมัมม่ีต่ําซึ่งเกิดจากการ
เล้ียงในหองปฏิบัติการหลายๆ รุน ติดตอกันแลวยังอาจเกิดจากปญหาทางกายภาพ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการเบียนของแตนเบียนชนิดโดยเฉพาะในเรื่องของความชื้นสัมพัทธในหองปฏิบัติการ เพื่อหาระดับความชื้น
สัมพัทธที่เหมาะสมตอการฟกออกของแตนเบียนแมลงดําหนามมะพราวใหมากที่สุด เพื่อที่จะไดทราบอัตราการฟก
ออกจากมัมม่ีของแตนเบียนในแตละฤดูที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่ตางกัน ทําใหสามารถประยุกตความรูดังกลาวไป
ใชในการปลอยแตนเบียนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 
การเตรียมหนอนแมลงดําหนามและการทํามัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราว 

1. นําหนอนแมลงดําหนามมะพราววัย 1 ที่เก็บจากธรรมชาติและขอความอนุเคราะหจากหองปฏิบัติการ
ของศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรเลี้ยงในกลองพลาสติกใส ตัดใบออนมะพราวความยาวพอดีกับกลองที่เล้ียงเพื่อใหเปน
อาหาร ทําการเปลี่ยนใบมะพราวทุกๆ 2 วัน  
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2. ในการเปลี่ยนอาหารตองคํานึงถึงความสะอาดเปนสําคัญ ซึ่งใบออนมะพราวที่จะใชเปล่ียนตองเช็ดทํา
ความสะอาด และพูกันที่จะใชเขี่ยหนอนตองจุมแอลกอฮอลกอนที่จะใชเขี่ยหนอนําหนามมะพราว 

3. เมื่อหนอนแมลงดําหนามมะพราวเขาสูวัย 4 นํามัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียน A. 
hispinarum อยูภายใน จํานวน 2 มัมม่ี ใสลงไปในกลองที่มีหนอนแมลงดําหนามมะพราววัย 4 จํานวน 20 ตัว  

4. เปล่ียนใบออนมะพราวทุก 3 วัน ประมาณ 7 วันหลังจากหนอนถูกเบียน หนอนจะทยอยตายและ
กลายเปนมัมม่ี คัดแยกตัวหนอนที่ตายแลวมีลักษณะแหงแข็งเปนมัมม่ีสีดําหรือสีน้ําตาลออกจากกลองนําไปรวมไวที่
กลองพลาสติกใส 

5. นํามัมม่ีที่ไดมาชุบในสารละลายคลอร็อกซ 10 เปอรเซ็นต ผ่ึงใหแหงสนิท 

การทดลองหาระดับความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมตอการฟกออกของแตนเบียน 

 1. นํามัมม่ีที่ไดจากขอ 5 ประมาณ 270 ตัว ใสลงในขวดพลาสติกใสขนาดเล็ก 1 ตัว ตอ 1 ขวด โดยใช 30 
ตัวตอ 1 หนวยทดลอง ตัดผาขาวเนื้อละเอียดขนาดพอปดคลอบปากขวดไดเพื่อกันแตนเบียนบินออกและใหความชื้น
สามารถเขาไปได แลวรัดปากขวดใหแนนดวยหนังยาง 
 2. นําขวดที่ใสมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวทั้ง 30 ขวด เรียงใสในกลองพลาสติกใสขนาดใหญ ปดฝา
กลองที่มีไฮกรอมิเตอรตอเขากับฝากลองแลว นํามาตั้งความชื้นสัมพัทธใหไดระดับ 3 ระดับ คือ ระดับความชื้น
ควบคุม (81-85 เปอรเซ็นต), 86-90 เปอรเซ็นต และ 91-95 เปอรเซ็นต ตั้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 28 องศา
เซลเซียส ทําการทดลองระดับละ 3 ซ้ํา 
 3. เมื่อครบกําหนดวันที่แตนเบียนฟกออกจากมัมม่ีสังเกตจํานวนมัมม่ีที่มีแตนเบียนฟกออก และตั้งไวตอไป
จนเกินกําหนดที่แตนเบียนจะฟกออกจากมัมม่ีอีก 3 วัน เพื่อใหมัมม่ีบางตัวที่กําหนดการฟกออกของแตนเบียนอาจ
คลาดเคลื่อนจากกําหนดเดิมฟกออกได 
 4. นับจํานวนมัมม่ีที่มีแตนเบียนฟกออกและนับจํานวนแตนเบียนที่ฟกออกมาในแตละมัมม่ีวามีแตนเบียน
เฉล่ียกี่ตัวตอมัมม่ี 
 
ผลและวจิารณ 
1. จํานวนมัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตนเบียนฟกออก 

จากการศึกษาจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนฟกออก ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ 3 
ระดับ คือ ระดับ 81-85 เปอรเซ็นต (ระดับควบคุม) ระดับ 86-90 เปอรเซ็นต และ ระดับ 91-95 เปอรเซ็นต พบวาที่
ระดับความชื้นสัมพัทธ 86-90 เปอรเซ็นต มีจํานวนมัมม่ีที่มีแตนเบียนฟกออกมากที่สุดเฉล่ีย 25.667 มัมม่ี หรือ 
85.557 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ กลุมมัมม่ีที่ไดรับระดับความชื้นสัมพัทธ 91-95 เปอรเซ็นต มีจํานวนมัมม่ีที่มีแตน
เบียนที่ฟกออกเฉลี่ย 24.667 มัมม่ี หรือ 82.223 เปอรเซ็นต สวนมัมม่ีที่ไดรับระดับความชื้นสัมพัทธ 81-85 เปอรเซ็นต 
มีจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตนเบียนฟกออกนอยที่สุดเฉลี่ย 22.333 มัมม่ี หรือ 74.443 เปอรเซ็นต 
โดยจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนฟกออกจากการไดรับความชื้นสัมพัทธทั้ง 3 ระดับไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) ซึ่งคาเฉลี่ยการฟกออกจากมัมม่ีของ
แตนเบียนของการทดลองมีความใกลเคียงกับรายงานของ Winotai et al. (in press) ที่กลาววามัมม่ีหนอนแมลงดํา
หนามมะพราวที่รับเขามาจากประเทศเวียดนามในระหวางเดือนสิงหาคม 2547 ถึงเดือนเมษายน 2548 มีจํานวน
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มัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวทั้งหมด 2,383 มัมม่ี มีมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตนเบียนฟกออก
ในชวงระยะ 9 เดือน คือ 1,451 มัมม่ี คิดเปน 60.89 เปอรเซ็นต โดยจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตน
เบียนฟกออกนอยที่สุดในชวงเดือนเมษายน คือ 47.11 เปอรเซ็นต และจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่
แตนเบียนที่ฟกออกสูงสุดในชวงเดือนสิงหาคม คือ 88 เปอรเซ็นต จากผลการทดลองจะเห็นไดวาความชื้นสัมพันธมี
ผลตอการฟกออกของแตนเบียนหรือปรสิต ตามรายงานของ Duale (2005) ที่ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธที่มีผลตออัตราการเจริญเติบโต และชวงเวลาพัฒนาลักษณะทางกายภาพ โดยพิจารณาจากการฟกออก การ
พัฒนาของตัวหนอน การใหผลผลิต และอัตราเพศของปรสิต Pediobius furvus ไดศึกษาในชวงอุณหภูมิ 15-35 
องศาเซลเซียส ดวยความชื้นสัมพัทธ 30-80 เปอรเซ็นต พบวาสภาวะที่ดีที่สุดของการวางไขและการเจริญพัฒนาจะ
เกิดขึ้นระหวางอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพัทธ 60-80 เปอรเซ็นต 

2.  จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจากมัมมี่หนอนแมลงดําหนามมะพราว 

จากการศึกษาจํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจากมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่ไดรับระดับความชื้น
สัมพัทธตางกัน 3 ระดับ คือ ระดับ 81-85 เปอรเซ็นต (ระดับควบคุม), ระดับ 86-90 เปอรเซ็นต และ ระดับ 91-95 
เปอรเซ็นต พบวาจํานวนแตนเบียนที่ฟกออกเฉลี่ย 30.078, 52.233 และ 49.322 ตัวตอมัมม่ี ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง
รายงานของพีรเดช (2549) ที่กลาววามัมม่ี 1 ตัวมีแตนเบียนประมาณ 50-70 ตัว และ Viet (n.d.) รายงานวาแตน
เบียนจะผลิตออกมาได 30-160 ตัวตอมัมม่ี โดยแตนเบียนมีอายุ 1-3 วัน หลังจากฟกออกมา ซึ่งตรงกับรายงานของ
เกรียงศักดิ์ (2549) กลาววา ตัวเต็มวัยของแตนเบียนมีอายุอยูได 1-3 วัน แต Viet (n.d.) รายงานวาแตนเบียนตัวเต็ม
วัยเพศเมียมีชีวิตอยูไดเฉล่ีย 3.4 วัน และเพศผูมีชีวิตอยูไดเฉล่ีย 4.1 วัน ซึ่งจากรายงานพบวาแตนเบียนมีชีวิต
ยาวนานมากกวาในการทดลองอาจเปนเพราะวาในการทดลองไมไดเตรียมน้ําผ้ึง 10 เปอรเซ็นต ใหกับแตนเบียนที่จะ
ฟกออกมา ทําใหแตนเบียนมีอายุส้ันลงเนื่องจากขาดอาหาร เพราะในรายงานของ Liebregts et al. (2006) กลาววา 
ในการเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพราวควรใชกระดาษทิชชูแชในสารละลายน้ําผ้ึง 10 เปอรเซ็นต ที่ดานขางของ
กลองเบียน จะทําใหแตนเบียนแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบคาทางสถิติ พบวา จํานวนแตนเบียนที่ฟก
ออกในระดับความชื้นสัมพัทธ 81-85 เปอรเซ็นต (กลุมควบคุม) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากกลุมทดลองทั้ง 
2 กลุม (p<0.05) ขณะที่จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกในกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)  
 
สรุป 

การศึกษาจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่มีแตนเบียนฟกออก แตนเบียนที่ฟกออกจากการไดรับ
ความชื้นสัมพัทธทั้ง 3 ระดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตในระดับความชื้นสัมพัทธ 86-90 เปอรเซ็นต 
มีจํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราว ที่มีแตนเบียนที่ฟกออกมากที่สุดเฉล่ีย 25.667 มัมม่ี คิดเปน 85.557 
เปอรเซ็นต จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจากมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราว ที่ไดรับระดับความชื้นสัมพัทธตางกัน 3 
ระดับ พบวากลุมที่ไดรับความชื้นสัมพัทธที่ระดับควบคุม (81-85 เปอรเซ็นต) มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกลุมที่ไดรับความชื้นสัมพัทธ 86-90 และ 91-95 เปอรเซ็นต (p<0.05) แตในกลุมที่ไดรับระดับความชื้น
สัมพัทธ 86-90 และ 91-95 เปอรเซ็นต พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
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คําขอบคุณ 
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กลางตอนลาง” จึงขอขอบคุณเปนอยางยิ่งมา ณ ที่ นี้ นอกจากนี้ในการทดลองจะประสบผลสําเร็จไมไดเลยหากไมได
รับคําแนะนําและชวยเหลือเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแมลงดําหนาม การผลิตมัมม่ีหนอนแมลงดําหนาม จากเจาหนาที่
ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร และเจาหนาที่ของศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎธานี ทุกทาน 
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ตารางและภาพประกอบ 

 
ตารางที่ 1  จํานวนมัมม่ีหนอนแมลงดําหนามมะพราวที่แตนเบียนฟกออกจากการไดรับความชื้นสัมพัทธตางกัน 

ระดับความชื้นสัมพัทธ 
(เปอรเซ็นต) 

จํานวนมัมม่ีที่แตนเบียนฟกออก เปอรเซ็นตการฟกออก 

ควบคุม (81-85) 22.333±3.055 74.443 
86-90 25.667±2.082 85.557 
91-95 24.667±0.577 82.223 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรกํากับเหมือนกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 2 จํานวนแตนเบียนที่ฟกออกจากมัมม่ีเมื่อควบคุมดวยระดับความชื้นสัมพัทธตางกัน 

ระดับความชื้นสัมพัทธ (เปอรเซ็นต) จํานวนที่ฟกออก 
ควบคุม (81-85) 30.078±6.514 

86-90 52.233±10.352 
91-95 49.322±3.441 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรกํากับตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 



 




